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 هنية: لسنا في وارد التحضير لحروب لكن إن فرضت علينا فشعبنا سيدافع عن نفسه .1

ارد قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، إسماعيل هنية، إننا لسنا بو 
 التحضير لحرب من جانبنا لكن إن فرضت علينا فشعبنا قادر على الدفاع عن نفسه.

، 2015وأضاف هنية خالل حفل أقامته الحركة لتكريم الصحفيين الحاصلين على جوائز دولية لعام 
اليوم السبت، أن هناك موجة إعالمية متجددة من اإلعالم اإلسرائيلي ضد غزة والتلويح بلغة تشبه 

ما قبل الحروب السابقة، داعيًا اإلعالم الفلسطيني ألن يعرف ويدرك نقاط القوة الفلسطينية لغة 
 ويواجه الحرب النفسية واإلعالمية التي يشنها االحتالل على شعبنا في غزة والضفة.

وأشار إلى أن هناك جريمة كبرى وحربًا بال مدافع وبال أزيز رصاص وهي الحصار على قطاع غزة 
سنوات، في ظل  10خطر من المدفع والرصاصة والطائرة، مبينًا أنه مستمر على غزة منذ الذي هو أ

 انشغال الشعوب بهمومها.
وتابع: نقول إلعالمنا انتبهوا مجددًا على غزة، ونحن نؤكد جاهزيتنا الكاملة وبحث كل الصيغ التي 

 .من شأنها التخفيف من معاناة شعبنا وتكسر الحصار وتفتح اآلفاق أمامه
ودعا هنية وسائل اإلعالم إلى العمل على حماية الجبهة الداخلية وتماسكها، ألن حجم اإلعالم 
المضاد كبير حيث يعمل على مدار الساعة ويحاول ضرب الشعب ويحاول تبهيت عناصر القوة 
نجازات المقاومة في الحروب الماضية، مشددًا على الدور العظيم الذي يلعبه اإلعالم الوطني  وا 

مسؤول بكل تفريعاته يشكل رافعة لالنتفاضة المجيدة، ويلعب دورًا في إيقاد جدوتها ومواجهة ال
 محاوالت قتلها.

وأكمل: نحن نمر في مرحلة حساسة ونحن بحاجة إلى تعزيز ثقافة الوئام الوطني وأنتم تلعبون الدور 
ملوء من الكأس بعيدًا المركزي واإلعالم هو انعكاس للخطاب السياسي، وعليه أن يظهر النصف الم

 عن الغرق في التفاصيل المؤلمة.
كما طالب نائب رئيس المكتب السياسي بالتركيز في الخطاب اإلعالمي على لغة التقارب بين أبناء 
بقائها تحت  الشعب الفلسطيني الواحد واإلبعاد عن لغة التوتر والتوتير، والتجرد لدعم المقاومة وا 

 ي المحلي والدولي واإلقليمي.المجهر اإلعالمي على المستو 
وأوضح أن اإلعالم الملتزم حافظ دومًا على البوصلة وحمى الثوابت وحافظ على المعنويات 

 الفلسطينية في ظل المواجهات الساخنة والحروب النفسية واإلعالمية التي يشنها االحتالل.
االنتفاضة المباركة  وأكد هنية على ضرورة تسليط الضوء أكثر على واقع القدس والضفة وفصول

بقاء الشعب تحت  أكثر، خاصة في ظل محاوالت تجاوز االنتفاضة وا عادة عقارب الساعة للوراء، وا 
 سقف النوايا الحسنة اإلسرائيلية التي ال وجود لها.
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، 48وأشار إلى أن االحتالل بدأ بتجاوز الخطوط الحمراء في عالقته مع أبناء شعبنا في أراضي الـ 
 سسات هناك وجعلها خارج القانون.وا غالق المؤ 

من جانب آخر، هنأ هنية الصحفيين الحاصلين على الجوائز الدولية الذين يعبرون عن وعي 
الشعب، والناهضين بكل دور يستوجب تعزيز الصمود واستمرار العطاء والتضحية في سبيل تحرير 

ريادي لإلعالم في مسيرة البناء األرض واإلنسان، معتبرًا تكريم الحركة لهم تأكيدًا على الدور ال
 والتحرير.

وتوجه بالتحية للصحفي الفلسطيني محمد القيق الذي يخوض معركة األمعاء الخاوية، مبينًا أن ذلك 
 جولة من جوالت المواجهة مع المحتل من خلف القضبان التي تحمل عدة رسائل.

الخصوصيات المهنية لكل الصحفيين أولها طبيعة العدو الذي يتجاوز كل القيم واألعراف وال يحترم 
 على هذه األرض الطيبة.

وثانيها أن شرف المهنة وشرف الرسالة يمكن أن يكون له ثمن يصل إلى حد االعتقال والسجن بل 
الشهادة، حيث ُودِّع في مسيرة االنتفاضة والمواجهة مع االحتالل العديد من الصحفيين في النقاط 

 الملتهبة وتحت أزيز الرصاص.
ثالثها أن حقيقة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي ليس فقط بأبعاد إنسانية بقدر أنه صراع على و 

 األرض والوجود والمستقبل.
وفي رسالة لالحتالل قال هنية: ارفعوا أيديكم أيها الصهاينة عن الصحفي القيق، واإلفراج الفوري 

إعالمي يعمل تحت مظلة الواجب عنه، مطالبًا المؤسسات ذات االختصاص بتأمين الحماية لكل 
 وااللتزام بالمسؤولية الوطنية.

كما ثّمن دور اإلعالم في الحروب الثالث واالنتفاضات وما قبل ذلك وما بعده، الفتًا إلى أن الحرب 
األخيرة على القطاع لعب اإلعالم دورًا مركزيًا في فضح جرائم االحتالل أمام اإلعالم العالمي، وهذه 

 المنا الفلسطيني.أهم ركائز إع
وفي موضوع منفصل، أكد أن حماس تجري حوارات معمقة مع الفصائل حول كل الصيغ لفتح معبر 

ونوه هنية  رفع بمسؤولية، والتوصل إلى ما يصب في مصلحة الشعب بعيدًا عن المصالح الحزبية.
تفاق على المصالحة إلى اللقاءات التي تجري بين فتح وحماس، مشيرًا إلى أن ما فيها ليس بكيفية اال

 بل تطبيق االتفاقات الموقعة لما يفرضه الواقع الوطني والضفة وغزة والقدس وما يفرضه واقع شعبنا.
وفي شأن أزمة الالجئين في لبنان، قال هنية إن شعبنا يعاني في مخيمات لبنان من سياسات 

بقاء الفلسطيني تحت وطأة المعاناة اإل نسانية، مضيفًا: نحن نحتضن األونروا وتقليص الخدمات، وا 
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مطالب شعبنا هناك، ونطالب األونروا بالعودة عن تلك القرارات وتوفير الحد األدنى الذي يكفل لهم 
 الحياة الكريمة.

وشدد على رفض الحركة لتوطين الالجئين، ومع ذلك فهي ضد قضم حقوق شعبنا في لبنان 
 والشتات.

 23/1/2016، موقع حركة حماس
 

 ح: "حماس" نجحت في صد أهداف االحتالل وأثبتت نجاعتهاصالد. محسن  .2
أسباب متعددة، وجدها االحتالل اإلسرائيلي كافية لفرض الحصار : أحمد المصري-بيروت/غزة

الخانق على قطاع غزة، غير أنها ُبنيت على نتيجة واحدة تتعلق بنتائج االنتخابات الفلسطينية عام 
غلبية، وذلك بحسب مدير عام مركز الزيتونة للدراسات التي فازت بها حركة "حماس" بأ 2006

محسن صالح، الذي أكد أن نتائج هذه االنتخابات كانت بمثابة "مفاجأة صاعقة"  واالستشارات د.
 لالحتالل وغيره من األطراف الدولية.

 10وقال صالح في حوار موسع مع صحيفة "فلسطين"، في قراءة للحصار اإلسرائيلي بعد مرور 
على فرضه ضد قطاع غزة: "إن االحتالل فوجئ كما فوجئ العالم بفوز حماس في  أعوام

 االنتخابات، لذلك انبرى لفرض الحصار".
وأوضح أن االحتالل كان ينظر إلى هذا الفوز بأنه تغير كبير في الساحة الفلسطينية التي لها ما 

لتي أرادها االحتالل أن تكون بعدها، من إمكانية تغيير المعادالت على األرض، وتحويل السلطة ا
 "سلطة وظيفية تخدم مشروعه" إلى سلطة وطنية تخدم المشروع الوطني.

 
 تركيب المعادلة

وأضاف صالح أن "الحصار جاء كإحدى األدوات إلعادة تركيب المعادلة من جديد، وتركيع الشعب 
جباره على مسارات معينة ترضي الجانب اإلسرائيلي في اإلط ار السياسي والشعبي"، الفلسطيني، وا 

 مشدًدا على أن الحصار خطوة "عقابية بامتياز".
وأكد أن الحصار االقتصادي الذي ما زال يعاني منه مواطنو القطاع، أراد االحتالل عبره أن يجعل 
هناك مقاربة في عقولهم، بالحديث عن كون فوز اإلسالميين أو حركة مقاومة يعني بصورة مباشرة 

 شيء، مع ربط المعاناة بهذا الفوز. معاناة لهم في كل
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رادته، وفرض خيارات سياسية عليه من خالل  وأردف صالح: "الموضوع مرتبط بتركيع الشعب وا 
الضغط االقتصادي"، متابًعا بقوله: "وبرغم ذلك فإن عشر سنوات متواصلة قدم فيها الشعب العزة 

 والكرامة على موضوع الخبز واألمعاء".
تالل نظرت لهذا الفوز بأنه من الممكن أن يكون بيئة تكاثرية حول تيار ورأى أن سلطات االح

المقاومة وخطها، وفرض واقع جديد يؤدي اللتفاف المزيد من الناس حول هذا البرنامج، مع إمكانية 
 تقديم قصة نجاح إلدارة البالد ومحاربة الفساد الذي كان مستشرًيا في السلطة.

هذا البرنامج بأي شكل من األشكال، مع تعزيز التيار المقابل  إفشال -بحسب صالح-كما وأرادت 
الذي يدعم مسار التسوية وينافس حركة حماس، مؤكًدا أن دولة االحتالل أجمعت بكامل أطيافها 

 السياسية على إفشال ما جرى في االنتخابات عبر بوابة الحصار.
االحتالل، حيث إن فوز "حماس"  بشأن قطاعات أخرى مع -وفقا لصالح-ولم يختلف األمر كثيًرا 

في االنتخابات، شكل تعارًضا مع رغباتها وتمنياتها، وال سيما حركة فتح أو منظمة التحرير، ودول 
 عربية تتبنى مسار التسوية مع االحتالل.

وأضاف: "بالنسبة لهذه األطراف، كان الفوز واقًعا جديًدا غير سعيد مطلًقا لها"، مؤكًدا أن هذه 
اهمت بصورة أو أخرى في الحصار عبر التستر وراء شروط االحتالل، وشروط الرباعية األطراف س

 الدولية.
وأشار صالح إلى أن "مصر كانت جزًءا أو حلقة بشكل أو بآخر في الحصار المفروض على قطاع 
غزة، بينما سجل لبعض الدول العربية تحميلها في ذات الوقت المسؤولية لحركة حماس، وعدم 

 قط للتخفيف ورفع هذا الحصار". مساعدتها
وفي المقابل يقول صالح: إن الذي حدث مع الوقت بصمود المواطنين، وازدياد شعبية حركة 
"حماس"، وهي تعتلي الحكومة الفلسطينية، وتطويرها ألداء جناحها العسكري، كتائب القسام، بات ال 

 أحد يتجاوزه.
 

 صد األهداف
ما، في قطاع غزة وعلى البيئة التي تسيطر عليها، في صد  وأكد أن حركة "حماس" نجحت إلى حد

أهداف )إسرائيل( ومخططاتها التي ترمي إليها عبر الحصار، وقد خاضت حروًبا ثالث أثبتت فيها 
 قدرتها ونجاعتها.



 
 
 
 

 

 8 ص                                              3822 العدد:        24/1/2016األحد  التاريخ: 
  

، وبداية 2012، 2011ولفت صالح إلى أن الحصار كان األخف على قطاع غزة خالل عامي 
رات العربية في عدد من الدول العربية، وقد بات النمو االقتصادي ، وفي ظل اندالع الثو 2013

 والتحسن المعيشي متصاعًدا، يفوق الضفة الغربية التي تتلقى المساعدات والهبات من الدول الغربية.
وتابع: "ضمن اإلمكانات المتاحة، قدمت قيادة حماس أنموذًجا لترشيد االستهالك وحسن االستفادة 

مت في وقت الحصار أنموذًجا آخر في الوحدة الوطنية، وسعيها لها، وقد تنازلت من الموارد، وقد
 طوًعا عن حكومتها بغزة لصالح ذلك".

ورأى صالح أن الثورات المضادة لثورات الربيع العربي، وما حصل من عودة تيارات األنظمة 
أن مصر من أحد هذه لمواقعها من جديد، أحدث انتكاسة لحركة "حماس" إلى حد كبير، الفًتا إلى 

 النماذج التي وضعت حماس كخصم لها.
وشدد على أن الحصار اإلسرائيلي وبعد هذه الثورات المضادة، ُفّعَل بشكل كبير، وتم تشديده، وقد 
لعب في ذلك تدمير األنفاق الواصلة مع مصر، التي ُعدت شريان حياة للقطاع للتغلب على 

 الحصار اإلسرائيلي.
على وجه الخصوص، لم تستفد من الحالة اإليجابية التي تمثلها حماس، بأنها  وبين صالح أن مصر

خط الدفاع األول عن بالدها، واألمة، إضافة إلى كونها خًطا مقاوًما وجهته االحتالل اإلسرائيلي 
 الذي زرع في أرض عربية خالصة.

 
 دون المستوى

الرسمي الذي تمثله السلطة وفي سنوات الحصار كلها، قال صالح: إن التعامل الفلسطيني 
الفلسطينية، كان دون المستوى المطلوب، بينما لعب بعض قيادتها في زيادة الضغط على حماس 
عبر بوابة الحصار، مع فرض شروط سياسية مختلفة، ورغبات في كسر األنموذج الذي قدمته 

 الحركة.
أن تقوم بأي جهد لمساعدة ولفت إلى أن دول عربية وأنظمة مختلفة في ظل الحصار، نأت بنفسها 

قطاع غزة، والتخفيف بأي شكل من الحصار المفروض، خشية من الموقف الغربي تجاهها، باستثناء 
يران.  الخروقات والمساهمات التي جرت من قطر وتركيا وا 

وأشار إلى أن الدول الغربية كانت على بوتقتين تجاه الحصار؛ معارض "بالقول" أو مشارك 
دة األمريكية، فيما أن الطرف المعارض لم يملك سوى التصريحات اإليجابية المعبرة كالواليات المتح

عن الشعور اإلنساني تجاه ظلم الحصار، التي عبرت فيها أثناء وجودها في زيارة لقطاع غزة، غير 
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أنها لم تصنع شيًئا عمليًّا تجاه رفع الحصار، ألسباب مختلفة أحدها أنهم ليسوا في دائرة صناعة 
 قرار والتأثير العالمي.ال

ورأى صالح أن قطاع غزة بحاجة إلى تعزيز مقومات الصمود وتفعيلها لمواجهة الحصار اإلسرائيلي، 
 والذي ال بد وأن يكسر انطالًقا من المستحدثات السياسية والمتغيرات التي تجري من وقت آلخر.

مة والوحدة الوطنية، والضغط على قيادة وأكد أن البيئة الفلسطينية الداخلية تتغير باتجاه دعم المقاو 
السلطة إلسقاط مسار التسوية والدفع باتجاه تحقيق االلتئام الداخلي الفلسطيني، وا عادة ترتيبها بشكل 

 ينفك عن الدور الوظيفي الذي وضعت فيه.
 23/1/2016، فلسطين أون الين

 
 مستمر "إسرائيل": "التنسيق األمني" مع عباس .3

 السلطة رئيس، أن قيس أبو سمرة ، عنرام هللا، من 23/1/2016 ،لألنباء ولاألناضوكالة ذكرت 
، محمود عباس )أبو مازن(، قال مساء اليوم السبت، إن "التنسيق األمني مع الجانب ةالفلسطيني

 اإلسرائيلي ال زال قائما، وأجهزتنا األمنية، تمنع أي مواطن من تنفيذ أي عمل".
ل اإلعالم العاملة في الضفة الغربية، بمقر الرئاسة الفلسطينية وأضاف عباس، في لقاء مع وسائ

بمدينة رام هللا، أنه "لن نقبل أن يذهب أطفالنا إللقاء الحجارة على الجيش اإلسرائيلي ثم يقتلون، 
 األمن الفلسطيني يمنع ذلك لحمايتهم، وبأوامر مني شخصيا".

عد اآلن ال أعلم ما سيكون. نحن نقوم بواجبنا وأوضح إن "التنسيق األمني قائم لهذه اللحظة، لكن ب
على أكمل وجه، وال أسمح أن ُأجر إلى معركة ال أريدها، فال أريد معركة عسكرية ال أقدر عليها، وال 

وتابع أنه "إذا بقيت إسرائيل غير ملتزمة باالتفاقيات لن نلتزم  أريد أن يعيش شعبي في مصير أسود".
 بها".

ي، أنه "إذا التزمنا وتمسكنا باألرض والصبر، واألمل، ستأتي الدولة المستقلة وتابع الرئيس الفلسطين
وشدد على تمسكه بالثوابت  ، وعاصمتها القدس الشرقية".1967على الحدود المحتلة عام 

الفلسطينية، التي تتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل لحل 
 .سطينيينالفلعادل لالجئين 

وفيما يتعلق بعملية السالم مع إسرائيل، قال " لن نوقع على اتفاق سالم، أو إنهاء الصراع دون أن 
نحصل على كل حقوقنا، ولن نوقع معاهدة إال بعد استفتاء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات 

 )خارج فلسطين(". 
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كومة اإلسرائيلية، بعد وقف وجدد عباس تأكيده، على أنه جاهز للعودة للمفاوضات مع الح
فلسطينيا من السجون اإلسرائيلية معتقلين، منذ  30االستيطان في األراضي الفلسطينية، واإلفراج عن 

 .1993ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، عام 
ودعا إلى عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، وقال: " لن نقبل استمرار الوضع القائم اآلن، 

دوليا لحل القضية الفلسطينية، بالتنسيق مع فرنسا في أي مكان في العالم، ألننا نريد  طلبنا مؤتمرا
( من أجل الملف اإليراني، ونحن 1+5من العالم أن يعاملنا كما يعامل غيرنا، فقد تم تشكيل لجنة )

 نريد لجنة من أجل فلسطين".
ترفض تشكيل حكومة من  وعن المصالحة الفلسطينية، قال عباس: "نحن ملتزمون بها. )حماس(

كافة الفصائل، والذهاب إلى االنتخابات)...(، إذا قالوا )حماس( نريد االجتماع بأي مكان سنقبل 
 بذلك ال مشكلة لدينا )..، غزة تموت من القهر والظلم والجوع والضرائب التي تفرضها حماس".

حتى هذه اللحظة ، أضاف عباس، أن رام هللا، من 23/1/2016، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 
... نقوم بواجبنا على أكمل وجه. نعم نمنع أي عمل بدو يصير هون أو هون )يحدث هنا أو 

حبل األمن. يعني أي أحد يحاول  اضطرابأن يمنع أو يحول دون  األمنوتابع قائال "مهمة  هناك(."
يهم إلى أين يذهب بعد  يشتغل ضد األمن .. متفجرات .. سالح .. خاليا .. يلقى القبض عليه". وال

 ذلك.
 األجهزةوأضاف " تريد حماية الفلسطينيين و"حماية البلد". األمنية األجهزةوقال الرئيس الفلسطيني إن 

معركة ال أريدها" مشيرا إلى أنه  إلىال أسمح الحد أن يجرني  أناتقوم بواجبها بأوامر مني.  األمنية
 ال يريد خوض معركة عسكرية.

بة الشعبية نحن معها... ونحن متفقين عليها المقاومة الشعبية السلمية ال حد يزيد وال وقال عباس "اله
 حد ينقص."

 وردا على ما يثار بشأن قضية تعيين نائب له أوضح عباس أن هذا الموضوع قيد البحث والنقاش.
هللا في وأضاف قائال "اليوم كان هناك بحث في هذا الموضوع )اجتماع اللجنة المركزية( وان شاء 

موضوع المؤتمر )السابع لحركة فتح( والمجلس الوطني قد تحل كل المشاكل في  أنهينا إذافترة قريبة 
 شهر أو الشهرين القادمين وان شاء هللا ال تحدث مفاجآت."

 إلىعباس دعا الشعب الفلسطيني ، أن رام هللا، من 23/1/2016، القدس، القدسونقلت 
السياسي  األفقمود باعتباره شعار المرحلة المقبلة في ظل انغالق والصبر والص باألملاالعتصام 

 الرافضة للجهود الدولية. اإلسرائيليةحلول للقضية الفلسطينية بسبب المواقف  أية أمام
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الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وقال "ليس منا  إقامةواكد عباس يقينه بحتمية 
 إلىااللتفات  إلىوأقر بأن الوضع صعب، داعيا  لقدس عاصمة لها".من يقبل بالدولة دون ا

 .واإلبداعالداخلية لوضع الخطط والبرامج التي تكفل النهوض بمجاالت الصحة والتعليم  األوضاع
لوقف تطبيق نحو عشرين اتفاقية موقعة مع  إجراءاتالسلطة الوطنية بصدد اتخاذ  أن عباسوكشف 
وقال " لن نقبل  تجاهل تطبيق االتفاقات الموقعة معها. اإلسرائيليةكومة في حال واصلت الح إسرائيل

 حل كامل واال فال ". إماباستمرار هذا الوضع ولن نقبل بالحلول الجزئية .. 
والمغرب  واألردنعن تشكيل لجنة عربية رباعية تضم في عضويتها كال من مصر  عباسوكشف 

يها لتكون مرجعية للقرارات المتعلقة باي اتفاقيات يمكن لإوفلسطين وهناك جهود النضمام السعودية 
 .إسرائيلليها مع إالتوصل 

والممتلكات للمستوطنين، طالب الرئيس عباس  األراضيوبشأن قيام بعض السماسرة ببيع وتسريب 
ينزل به العقاب كخائن  أنبالتعامل معهم باعتبارهم خونة. وقال "خائن من يبيع سنتمتر واحد ويجب 

 ه وشعبه".لوطن
 

 والتهويد والقمع بالمقاومة وتصعيد االنتفاضة االستيطانإلى صّد يدعو مصطفى البرغوثي  .4
طالب األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي : سعد الدين نادية-عمان

وتات مدينة الخليل، بمواجهة القرارات اإلسرائيلية المتوالية بمصادرة أراضي األغوار الفلسطينية وبي
 ألغراض االستيطان.

بتصعيد  الستيطانهاوقال البرغوثي، أمس، إن سلطات االحتالل "رّدت على اإلدانات الدبلوماسية 
دونم من أراضي األغوار، واستيالء المستوطنين على مزيد من  1500استيطاني جديد بمصادرة 

 البيوت في البلدة القديمة في الخليل".
اإلجراءات ليست سوى دليل إضافي على مخطط )رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين( وأكد إن "هذه 

نتنياهو لضّم وتهويد الضفة الغربية بكاملها، بحيث أن أّي حديث عن المفاوضات معه يعّد خداعًا 
زيد واعتبر بأن "الكالم الدبلوماسي واإلدانات الرقيقة ال تقلق نتنياهو بل ت للنفس وهروبًا من الواقع".

والتهويد والقمع  االستيطانحكومته جشعًا وشراسة وقمعًا للشعب الفلسطيني"، داعيًا إلى "صّد 
 بالمقاومة والكفاح وتصعيد االنتفاضة الفلسطينية الشعبية ضّد االحتالل".
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وقال إن "كل دول العالم التي تحترم القانون اإلنساني مطالبة بعدم االكتفاء باإلدانات والبيانات 
بلوماسية بل بالمشاركة في فرض العقوبات والمقاطعة ضّد سلطات االحتالل وحكومتها العدوانية الد

 المتطرفة".
 24/1/2016، الغد، عّمان

 
جراء معين للجّ  العدوان اإلسرائيليالسلطة تطالب  .5  األم  المتحدة باتخا  موقف وا 

ير الفلسطينية، تيسير خالد، من حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر : سعد الدين نادية-عمان
"دعم الحكومة اإلسرائيلية لعدوان المستوطنين وسطّوهم على بيوت المواطنين وممتلكاتهم في مدينة 

 الخليل، في إطار ممارساتهم اإلجرامية واإلرهابية ضد الشعب الفلسطيني".
ن بالتهدئة إلى حين وقال، في تصريح أمس، إن "دعوة مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية للمستوطني

استصدار التصاريح والتراخيص "القانونية" المؤهلة لعودتهم إلى تلك المنازل، يؤشر على عملها وفق 
شريعة الغاب والتستر بالقانون لتنفيذ مخطط التهويد في مدينة الخليل، أسّوة بالقدس المحتلة واألغوار 

 الفلسطينية".
كزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية للمنظمة الداعية إلى وطالب "بسرعة تطبيق قرارات المجلس المر 

 وقف التنسيق األمني وفك االرتباط مع االحتالل".
من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف ضرورة "توفير حماية 

أشكالها، عبر االنتفاضة، ألن من حق الشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي ممارسة المقاومة بكل 
 مواجهة االحتالل والمستوطنين".

وبيّن "الهجمة السياسية اإلسرائيلية غير المسبوقة الرامية إلجهاض المشروع الوطني"، معتبرًا أن 
"حكومة االحتالل ال تريد السالم بل تسعى الستثمار الوقت نحو تنفيذ سياستها العدوانية في 

 األراضي المحتلة".
حتالل المرتكبة ضّد الشعب الفلسطيني، من القتل والتشريد والعقوبات الجماعية وتوقف عند "جرائم اال

واالقتحامات واالعتقاالت، والتي ترتقي إلى "جرائم الحرب"، بدعم من اإلدارة األميركية المستهدفة 
 تمزيق دول المنطقة إلى كيانات خدمة للسيطرة والهيمنة اإلسرائيلية."

الوضع الداخلي ودعم االنتفاضة الشعبية على كامل األراضي "تمتين  ودعا أبو يوسف إلى
قامة الدولة  الفلسطينية، إلى حين تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة في الحرية واالستقالل والعودة وا 

 الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة."
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جراء معين للجّم العدوان اإلسرائيلي وال خروج عن هذا الصمت وطالب "األمم المتحدة باتخاذ موقف وا 
 "الفلسطيني.المريب، وتوفير الحماية الدولية للشعب 

وأكد "مساعي القيادة الفلسطينية، بالتنسيق مع األشقاء العرب، لعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات 
جالءالشرعية الدولية ذات الصلة، ومن أجل حماية الشعب الفلسطيني  زالةاالحتالل  وا   وا 

 الحتالل على جرائمه".المستوطنات ومحاكمة ا
على إجراء االنتخابات وتفعيل االنتفاضة وتطويرها  واالتفاقوقال إن ذلك "يستدعي إنهاء االنقسام 

وشدد على "عدم إمكانية العودة إلى  وفرض العزلة على االحتالل في سياق المواجهة صفًا واحدًا".
 اضي الفلسطينية المحتلة".المفاوضات، حيث ستستمر المعركة حتى جالء االحتالل عن األر 

 24/1/2016، الغد، عّمان
 

 االحتالل يعتقل نائبا ووزيرا سابقا في الخليل .6
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة 

في مدينة المقاومة اإلسالمية )حماس( حاتم قفيشة، ووزير الحكم المحلي األسبق عيسى الجعبري 
 الخليل )جنوب الضفة الغربية(. 

وقد أضرم مجهولون النار في مركبة قفيشة قبل اعتقاله، ويشار إلى أّن سلطات االحتالل أفرجت عن 
قفيشة في شهر ماس/آذار الماضي، كما أفرجت عن الجعبري قبل نحو تسعة أشهر من االعتقال 

 اإلداري.
 24/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بينه  قيادات بحماس 7ويستدعي  4لطة يعتقل أمن الس .7

مواطنين فيما استدعت  4اعتقلت األجهزة األمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية : الضفة الغربية
آخرين بعضهم من قيادات حركة حماس في قلقيلية، كما ال تزال تحتجز عددا آخر داخل زنازينها  7

 دون أي سند قانوني.
 23/1/2016، لإلعال المركز الفلسطيني 
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 أمن السلطة يعتقل قياديًا بحزب "التحرير" في الخليل .8
الخليل )جنوبي القدس المحتلة(  الماضي فياعتقل جهاز أمن السلطة الفلسطينية الليلة : الخليل

عضوًا في المكتب اإلعالمي لحزب "التحرير" بعد ساعات من انتقاده الالذع لرئيس جهاز المخابرات 
 نية ماجد فرج.الفلسطي

وذكر المكتب اإلعالمي للحزب، في بيان صحفي له اليوم السبت، أن عناصر من األجهزة األمنية 
اعتقلوا الدكتور مصعب أبو عرقوب وهو عضو بالمكتب اإلعالمي للحزب من بيته في مدينة "دورا" 

 وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
سجيل مصور ألبو عرقوب خالل خطبة في مسجد ونشر أمس على مواقع التواصل االجتماعي، ت

حباط أجهزتها  "دورا" الكبير يهاجم فيه السلطة الفلسطينية على تسليمها للمقاومين واعتقالهم وا 
لعمليات المقاومة ويقول فيه" مجنون من يظن انه يستطيع وقف تحرير فلسطين" منتقدًا بشدة تصريح 

 ر العشرات من أبناء فلسطين.ماجد فرج عن إحباط العمليات وباعتقال وأس
 23/1/2016، قدس برس

 
  وو شهداء القدس لعباس: أ كرنا لدى االحتالل وأنت تناقش التنسيق األمني .9

ناشد المحامي محمد عليان والد منّفذ إحدى عمليات الطعن جنوب : األخرس زينة-القدس المحتلة 
أكتوبر الماضي، من خالل منشوراته  شرق القدس المحتلة مع بداية انتفاضة القدس في تشرين أول/

عبر مواقع التواصل االجتماعي "من بيده اّتخاذ قرار ولم يفعل" أن يتحّرك بشكل جّدي، في مسعى 
 لإلفراج عن جثمان نجله بهاء عليان وبقية جثامين الشهداء الفلسطينيين من ثالجات االحتالل.

حملة استرداد جثامين الشهداء المقدسيين"، وفي آخر منشور له اليوم السبت، كتب المتحّدث باسم "
يقول "سيدي رئيس دولة فلسطين، ال بأس أن تلتقي وفودًا إسرائيلية في حين ما زال طلب ذوي 
الشهداء ترتيب لقاٍء مع سيادتك عالًقا، دون رد، ولكن ربما، وأنت تؤكد على وجود التنسيق األمني 

لحاح، مع دولة االحتالل، أن تتذكر بأن عشرة جثامي ن لشهداء الوطن ما زالت تطلب، بكل حق وا 
 دفء تراب فلسطين".

وتابع عليان "من هنا نقول إلى متى؟ إْن كان أكثر من خمسين جثمانًا لفلسطينيين قد تّم تسليمها 
تباعًا لذويها من جميع أنحاء الضفة الغربية بعدما قاتلنا من أجلهم جميعًا، إاّل أن صمتًا سياسيًا 

 زال يعّم األجواء حول قضية استرداد الجثامين".مطبقًا ما 
ويضيف عليان في حديث لـ "قدس برس"، "أكثر من مّرة تقّدمنا بطلب للقاء الرئيس محمود عباس، 
وكان الجواب دائمًا إّما بأنه مسافر أو مشغول، وكانت تتم إحالتنا للقاء شخصيات سياسية أخرى 
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ادرة من ِقَبل الرئيس للقاء ذوي الشهداء، مع العلم بأن قضية كرئيس الحكومة، في المقابل ال يوجد ُمب
 استرداد الجثامين كانت حّية، وتصّدرت الرأي العام الفلسطيني".

ويشير إلى أن تصريحات رئيس السلطة محمود عباس التي يؤّكد خاللها على استمرار عالقات 
عن طرح قضية الجثامين المحتجزة أو التنسيق األمني مع إسرائيل، تثير تساؤالته حول سبب امتناعه 

 التطّرق لها.
 23/1/2016، قدس برس

 
   "األونروا"اللجنة القيادية الفلسطينية: الضغط على  .11

في مقر أمانة سر منظمة  اجتماعا، «األونروا»لمتابعة ملف « اللجنة القيادية الفلسطينية»عقدت 
المستجدات المتعلقة بملف إعمار مخيم  التحرير الفلسطينية في مخيم المية ومية، للبحث في آخر

 خدماتها وتقديماتها.« األونروا»نهر البارد، وبتقليص 
وباسم القيادة السياسة الفلسطينية في لبنان، الشعب  باسمهاوأصدرت اللجنة بيانا، حيت فيه 

 ماتاالعتصالمشاركته الكثيفة والحضارية في »الفلسطيني في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية 
االستمرار في المشاركة بالروحية عينها »، ودعته إلى «الماضي األسبوعالتي دعت إليها اللجنة في 

من يوم اإلثنين  اعتبارا تنفيذهالقادم والذي سيبدأ  لألسبوعوالوتيرة في برنامج التحركات الذي تم إقراره 
 ."القادم

جماهيرية، السلمية والحضارية في ال االحتجاجيةماضية بتنظيم برامج للتحركات »وأكدت أنها 
حتى « األونروا»المناطق كافة، وفق توجهات القيادة السياسية الفلسطينية، للضغط على وكالة 

جراءاتها التعسفية التي   اتخذتهاتستجيب إدارتها لكل المطالب الفلسطينية والتراجع عن قراراتها وا 
 .االستشفاء"ت برنامج مؤخرا بحق أبناء شعبنا الالجئ في لبنان، والتي طال

، وتجنيب «األونروا»التزامها السياسات والضوابط المرسومة في مواجهة قرارات »، أكدت وكذلك
، وعدم إعاقة عمل هذه االحتجاجيةالمدارس والعيادات وأقسام الصحة )النظافة( من برامج التحركات 

 ألبنائناعن اإلساءة  واالبتعادالمجاالت المذكورة، خدمة لشعبنا ومصالحه، وعدم التعرض للمنشآت 
 «.األونروا»الموظفين والعاملين في 

برنامج النشاط األسبوعي »في منطقة بيروت  "فتح"وأصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
 منه. 29الجاري حتى  25المقبل، من  لألسبوع "لمواجهة قرارات األونروا

 )األونروا( وحتى نهاية األسبوع. لمخيماتإقفال جميع مكاتب مدراء ا 25/1/2016اإلثنين  -
 إقفال جميع مكاتب مدراء المناطق)األونروا( وحتى إشعار آخر. 28/1/2016الخميس  -
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 شعبي وسياسي أمام اإلسكوا، الساعة العاشرة صباحًا. اعتصام 29/1/2016الجمعة  -
 ألطباء.عدم السماح لسيارات األونروا بالتحرُّك باستثناء سيارات النظافة وا -
مناشدة المخيمات في فلسطين للقيام بوقفة تضامنية مع أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، تزامنًا  -

 أمام اإلسكوا في بيروت. االعتصاممع 
 دعوة أبناء الشعب الفلسطيني في المهجر لوقفة تضامنية مع أبناء شعبهم في لبنان. -
 صحة.. الشؤون.عدم المساس بالمؤسسات اأُلخرى: المدارس.. ال-

 24/1/2016، المستقبل، بيروت
 
 لالحتالل شرق القدس معسكراستشهاد فلسطيني قرب  .11

أعلن اإلعالم العبري، عن استشهاد شاب فلسطيني أثناء محاولته : األخرس زينة-المحتلةالقدس 
 إلقاء عبوة ناسفة على معسكر للجيش اإلسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

العبري، إن "شابًا فلسطينيًا ُقتل في انفجار عبوة ناسفة كان بصدد  التلفزيونت القناة السابعة في وقال
 إلقاءها على معسكر الجبل التابع لحرس الحدود وسط أبو ديس".

من جانبها، أعلنت مصادر محلية فلسطينية أن الشهيد هو الشاب محمد نبيل حلبية ويبلغ من العمر 
لـ "قدس برس" الحصول على تعقيب فوري من جهة طبية أو رسمية حول  ولم يتسنّ  عاما. 15

 صحة هوية الشهيد.
" العبري المقّرب من جيش االحتالل، قد أفاد بأن إصابات لم تقع في صفوف أي 0404وكان موقع "

 من الجنود اإلسرائيليين جّراء العملية.
جدها في محيط المعسكر إلى جانب وأفادت مراسلة "قدس برس" بقيام قوات االحتالل بتعزيز توا

وأضاف شهود عيان، أن  تواجد خبراء متفّجرات لالشتباه بوجود مواد متفّجرة أخرى في المكان.
الشاب ال يزال ملقى على األرض، في حين تمنع قوات االحتالل طواقم الهالل األحمر الفلسطيني 

 من الوصول إليه.
د بإطالق قوات االحتالل النار على شاب فلسطيني قرب وكانت جمعية الهالل قد تلّقت بالغًا ُيفي

 معسكٍر لجيش االحتالل في بلدة أبو ديس، حيث ُمنعت طواقمها من الوصول إليه.
 23/1/2016، قدس برس
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 "حماس" تستهجن دفاع "فتح" عن تصريحات فرج .12
جرائم األمنية" استهجنت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" دفاع حركة فتح عما وصفته بـ"ال: غزة

لمدير جهاز المخابرات بالضفة الغربية المحتلة ماجد فرج، على الرغم من اعترافه بتورطه في محاربة 
 االنتفاضة والعمل على توفير األمن لالحتالل، وفق تعبيرها.

وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، في تصريح صحفي له مساء اليوم السبت، "إن 
اوالت اليائسة من حركة فتح لن تفلح في تبرئة ماجد فرج أو غسل العار الذي لحق به مثل هذه المح

 بعد كل هذه الجرائم ضد أبناء شعبنا".
 23/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعال 

 
 "فتح" تهّدد منتقدي رئيس مخابرات السلطة .13

القدس المحتلة،  أطلقت حركة "فتح" في مخيم "الدهيشة" قضاء بيت لحم جنوب مدينة بيت لحم:
تهديدات ضد من وصفتهم بـ "المتساوقين مع االحتالل اإلسرائيلي في مهاجمة رئيس جهاز 
المخابرات الفلسطينية ماجد فرج"، على خلفية تصريحاته األخيرة حول إحباط أجهزة أمن السلطة 

 لمائتي عملية مقاومة خالل "انتفاضة القدس".
م الدهيشة( في بيان صحفي، على "وقوفها صفًا واحدًا ضد وأكدت حركة "فتح" )إقليم منطقة مخي

وشّددت على أنها "لن تتساهل مع أي  الهجمات التي تحاول النيل من شخصية فرج"، وفق تعبيرها.
  كان من أولئك الذين يتساوقون مع الموساد اإلسرائيلي"، على حد تأكيدها.

ووصفت  ي ومهاجمي فرج"، وفق تعبيره.وأضاف البيان "فتح ستحاسب وتقف بيد من حديد ضد منقد
وأضافت "ما  حركة "فتح"، ماجد فرج بـ "المناضل الصلب العنيد في ساحات المواجهة مع االحتالل".

سرائيلية بسبب ثباته على الموقف الوطني وهي أحد الوسائل  يحاك ضده من مخابرات دولية وا 
 المعروفة فلسطينيًا من األعداء".

 23/1/2016، فلسطين أون الين
 
 تنفي نبأ عقد اجتماع قريب بين عباس ومشعل "حماس" .14

الرئيس  إنالتي قالت  األنباءزياد الظاظا « حماس»نفى عضو المكتب السياسي لحركة : رام هللا
 خالد مشعل قريبًا في العاصمة القطرية الدوحة.« حماس»الفلسطيني محمود عباس سيلتقي زعيم 

، مشددًا «اع الداخلية لم تنضج بعد لعقد لقاء بين عباس ومشعلحتى اللحظة األوض»وقال الظاظا: 
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بمن « فتح»أن حماس متمسكة بالمصالحة، وال تعارض عقد لقاء مع أي قيادي في حركة »على 
 «.فيهم عباس

إن المعطل الرئيس للحوار الوطني الداخلي هو »واتهم الظاظا عباس بتعطيل المصالحة قائاًل: 
، معربًا عن اعتقاده بأن «يساعد على دفع عجلة المصالحة الداخلية لألمامعباس الرافض ألي تحرك 

« فتح»التي تحدثت عن جهود ومساع الستئناف المصالحة وعقد لقاءات بين حركتي  األنباء»
جديدة من عباس لكسب المزيد من الوقت، بما يضر القضية والمشروع  ةحاولممجرد « حماس»و

 «.الوطني الفلسطيني
در إعالمية تحدثت مؤخرًا عن تحركات قطرية وتركية لعقد لقاء بين عباس ومشعل، وكانت مصا

يرأسه عزام « فتح»وبحسب المصادر فان القيادي موسى ابو مرزوق سيلتقي مع وفد من حركة 
 االحمد.

العاصمة »، محمد الحوراني قوله إن «فتح»ونقلت المصادر عن عضو المجلس الثوري لحركة 
، ركزت على «حماس»استضافت خالل الفترة الماضية لقاءات بين حركته و القطرية، الدوحة،

معالجة األوضاع الفلسطينية الداخلية القائمة، وبحث كل العقبات التي تعترض طريق المصالحة 
 «.الداخلية، ومحاولة إيجاد مخارج للوضع الداخلي القائم، والذي يكتنفه ركود منذ أشهر

، ونتج عنها بعض التقدم، اإلعالماءات عقدت بسرية وبعيدًا عن وسائل اللق»وذكر الحوراني أن هذه 
وجرى االتفاق على كيفية إزالة كل الخالفات القائمة، وتوفير كل األجواء اإليجابية التي ستساعد 

 «.األمام إلىعلى البدء بالخطوة األولى في دفع المصالحة 
في « حماس»و« فتح»بين قيادات من  وكشف الحوراني عن لقاء سيعقد منتصف األسبوع الجاري

« فتح»واستكمااًل للقاءات الدوحة، سيكون هناك لقاء جديد بين »برعاية تركية، قائاًل:  إسطنبول
 «.، لتفعيل باقي الملفات ودعم التحركات الجديدةإسطنبولهذا األسبوع في « حماس»و

 24/1/2016، المستقبل، بيروت
 
 التفاقات الوطنية الموقعة وتشكيل حكومة وحدة وطنيةلتنفي  ا بإيجابية"فتح": نتعامل  .15

إن اللجنة المركزية للحركة قد « فتح»: قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم حركة وفا-رام هللا 
بحثت بالتفصيل التحركات السياسية الكفيلة بتطوير األداء والجهد السياسي الفلسطيني، عبر مواصلة 

 والعمل لصالح عقد مؤتمر دولي.التحرك العربي والدولي، 
وعقدت اللجنة، اجتماعًا لها، ظهر أمس، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، برئاسة الرئيس محمود 

 عباس.
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وأضاف أبو ردينة إن الرئيس تطرق إلى الجهود المبذولة مع المجموعة الرباعية العربية وعدة أطراف 
، من أجل إنهاء 1+5ولي تنبثق عنه آلية شبيهة بـدولية، بخصوص ما يتعلق بالدعوة إلى مؤتمر د

قامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام  وعاصمتها القدس  1967االحتالل اإلسرائيلي وا 
مجلس األمن الدولي، سواء فيما يتعلق  إلىجانب استمرار العمل على التوجه  إلىالشرقية، 

 باالستيطان أو بمطلب الحماية الدولية.
هو ما ستعمل "ردينة، في هذا الصدد أهمية التنسيق مع كافة الدول العربية واإلسالمية، ووأكد أبو 

 «.القيادة على تنسيقه وتوثيقه في القمتين العربية واإلسالمية في آذار المقبل
إن اللجنة المركزية حيت الشعب العربي الفلسطيني الذي يضرب األمثلة في قدرته على »وقال، 

كسه بحقوقه الوطنية، وآخرها الهبة الشعبية والمظاهرات الجماهيرية في مختلف مواصلة نضاله وتم
، «المناطق الفلسطينية، ضد وجود االحتالل ومستوطنيه وسياساته العدوانية، ضد شعبنا ومقدراته

خرق االتفاقيات والتنكر  أنمؤكدًا أن كل عمليات االستيطان ومصادرة األراضي باطلة قانونًا، كما 
 اتخاذ قرارات مصيرية وفق قرارات المجلس المركزي. إلىيًا، سيؤدي لها كل

ردينة: إن اللجنة المركزية أكدت موقفها الثابت حفاظًا على العالقات الوطنية الفلسطينية  أبووأضاف 
حركة فتح تجاوبت مع كل  أن إلىالمستند لمبدأ الوحدة الوطنية أساس التحرر الوطني، مشيرًا 

نهاء االنقسام، وستتعامل بإيجابية مع أي المحاوالت والمب ادرات إلنجاز المصالحة الوطنية الشاملة وا 
جهد لتنفيذ االتفاقات الوطنية الموقعة، بما في ذلك حكومة وحدة وطنية فلسطينية ملتزمة بالبرنامج 
 السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تدير شؤون شعبنا في الوطن وتعزز صموده وثباته، وتحضر
لالنتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرًا إلى تأكيد اللجنة المركزية على مواصلة التحضير لعقد دورة 

 عادية للمجلس الوطني الفلسطيني.
وختم أبو ردينة قائال: إن اللجنة المركزية بحثت الوضع الداخلي الفتحاوي، كما بحثت اللجنة، الورقة 

المركزية سواء فيما يتعلق باألمور الداخلية أو العالقات  التي قدمتها لجنة مكلفة من قبل اللجنة
 اإلقليمية والدولية حفاظًا على المشروع وعلى القرار الوطني المستقل.

 24/1/2016، األيا ، را  هللا
 
 استشهاد قسامي بانهيار نفق للمقاومة في خانيونس .16

مًا من مدينة خانيونس إثر ( عا31استشهد صباح السبت، المجاهد القسامي محمد عاشور النجار )
 انهيار نفق للمقاومة.
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ونعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في بيان 
عسكري الشهيد القسامي محمد عاشور النجار سائلة هللا له الرحمة والغفران، ومتمنية لذويه الصبر 

قضى "بعد مشوار جهادي عظيم ومشّرف، وبعد عمل دؤوب وأشارت إلى أن النجار  والسلوان.
 وجهاد وتضحية، ونحسبه شهيدًا وال نزكي على هللا أحدًا".

وقالت الكتائب إن مجاهديها يعّدون العدة ويحشدون القوة لمقاومة االحتالل ويخوضون معركة 
رهابه،  رغم شدة الهجمة وعظم التحدي والصمود، ال يعرفون التراجع أو االنكسار أمام بطش العدو وا 

 التضحيات.
 23/1/2016، موقع حركة حماس

 
 حارس مستوطنة "عنتوت"، بالقدس أعد  الطفلة أبو عيد متعمًدا .17

أظهر شريط فيديو نشرته وسائل إعالم إسرائيلية السبت، أن رجل األمن في مستوطنة : رامي حيدر
قاصًدا إعدامها وليس لمنعها من تنفيذ 'عناتوت' قرب الخليل، أطلق النار على الطفلة رقية أبو عيد 

 عملية طعن كما تدعي سلطات االحتالل، وأنها لم تشكل خطًرا عليه.  
في مدينة يطا  2002ويظهر الفيديو لحظة دخول الطفلة الشهيدة رقية أبو عيد، وهي من مواليد عام 

جبارها  على الجثو على الخليل وتعيش في عناتا، إلى المستوطنة واعتراض رجل األمن لها وا 
ركبتيها، بعد أن أشهر سالحه في وجهها. بعد برهة، نهضت أبو عيد والحقت رجل األمن حتى 

 مدخل المستوطنة، وهرب وسالحه مشهر في يده.
وعند وصول رجل األمن إلى مدخل المستوطنة، استدار وأطلق النار عليها، وأصابها بجراح حرجة 

ين كان يستطيع السيطرة عليها وشل حركتها واعتقالها، لكنه جًدا استشهدت بسببها في المكان، في ح
لم تشكل خطًرا حقيقًيا عليه. وادعت سلطات االحتالل أنها كانت  أنهاتعمد إصابتها في مقتل رغم 

 تنوي تنفيذ عملية طعن في المستوطنة، ولذلك أطلق الحارس النار عليها.
رة سكيًنا، وحتى في حال صدق الرواية، كيف وتدعي سلطات االحتالل أن الطفلة كانت تالحقه مشه

يمكن أن تتمكن طفلة تحمل سكيًنا من مواجهة رجل أمن مستوطنة يشهر سالًحا في وجهها؟ كان 
باستطاعة رجل أمن المستوطنة أن يطلق النار على ساقيها وأن يشل حركتها، لكنه تعمد إطالق 

 النار على الجزء العلوي من جسدها إلعدامها.
 23/1/2016 ،48عرب 
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 نار على حدود غزة إلطالقتعّرض قوة إسرائيلية  .18
تعّرضت قوة عسكرية إسرائيلية متمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، لعملية إطالق نار من : غزة

 قبل مقاومين فلسطينيين، اليوم السبت.
ائيلي، تعرضت وأوضح راصد ميداني لـ"قدس برس"، أن قوة من وحدة الهندسة التابعة لجيش االسر 

إلطالق نار من رشاش ثقيل من قبل مقاومين فلسطينيين، أثناء قيامها بأعمال صيانة قرب موقع 
"ناحل عوز" العسكري قرب حي الشجاعية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وتمكنوا من االنسحاب 

 من المكان.
التي كانت تقوم بأعمال صيانة  وأضاف أن األبراج العسكرية المحيطة بالمنطقة، والقوة اإلسرائيلية

للسياج الحدودي، ردت بإطالق النار باتجاه المواطنين والمزارعين القريبين من مكان إطالق النار، 
 دون أن يبلغ عن إصابات.

 وأشار إلى أن المنطقة تشهد حاليا تواجد مكثف آلليات االحتالل التي دفعت بتعزيزات للمكان.
إطالق النار باتجاه القوة اإلسرائيلية لم يسفر عن إي إصابات في بدورها ذكرت مصادر عبرية أن 

صفوف الجنود اإلسرائيليين، عدا إصابة الجدران الخرسانية المخصصة للحماية بأضرار نتيجة 
 إصابتها بعدة عيارات نارية.

 23/1/2016، قدس برس
 
 ل وثائقه  بالخليل العودة للبيتين بعد استكما المستوطنيننتنياهو: بإمكان مكتب  .19

قال مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو، إن نتنيـاهو يعتبـر : بالل ضاهر
أنه سـيكون بإمكـان المسـتوطنين العـودة إلـى البيتـين اللـذين تـم إخالؤهـم منهمـا فـي مدينـة الخليـل، أول 

 من أمس الجمعة، بعد استكمال الوثائق التي تدعي شراءهم للبيتين.
قلـــت صـــحيفة "هـــآرتس" اليـــوم األحـــد، عـــن المصـــادر فـــي مكتـــب رئـــيس نتنيـــاهو قـــولهم إن "رئـــيس ون

صـرار أمــام اإلرهــاب. وجميعنـا ملتزمــون بــاحترام  الحكومـة يقــدر المســتوطنين، الـذين يقفــون بشــجاعة وا 
ــــدما يحــــدث هــــذا ســــيكون بإمكــــان  ــــائق. وعن ــــة الوث ــــم تســــتكمل بعــــد كاف ــــة ل ــــي هــــذه الحال ــــانون، وف الق

ين العودة إلى البيتين، مثلما حدث في حاالت مشابهة فـي الماضـي. ورئـيس الحكومـة يـدعم المستوطن
 وزير األمن وقوات األمن ويدعو إلى تهدئة األجواء".

وكانت مصادر في مكتب وزير األمن موشيه يعلون، أعلنت أول من أمس أن اإلخالء تم بسبب عدم 
ن أصحابهما الفلسـطينيين. وفـي أعقـاب اإلخـالء وجـه إثبات المستوطنين زعمهم أنهم اشتروا البيتين م



 
 
 
 

 

 22 ص                                              3822 العدد:        24/1/2016األحد  التاريخ: 
  

وزراء وأعضــاء كنيســت مــن حزبــي الليكــود و"البيــت اليهــودي" انتقــادات شــديدة ليعلــون ونتنيــاهو، وهــدد 
 بعضهم بعدم المشاركة في التصويت على قرارات ومبادرات الحكومة في الكنيست.
 24/1/2016، 48عرب 

 
 خطة لبناء جزيرة صناعية لالنفصال عن غزةيطرح  اإلسرائيليوزير المواصالت  .21

كشف وزير المواصالت اإلسرائيلي يسرائيل كاتس، عن خطة لبناء جزيرة صناعية على بعد وكاالت: 
 كيلومترات من شاطئ غزة، وعليها ميناء ومنشآت طاقة ومطار لنقل البضائع إلى القطاع. 4

، زخمًا، بعدما «إسرائيل»أليام األخيرة في واكتسب موضوع إقامة ميناء بالقرب من شواطئ غزة، في ا
 «.اإلسرائيليين»كان موضوعًا ال يعني الساسة 

وجـاء تأييــد الفكــرة هــذه المــرة مــن وزيــر المواصــالت يســرائيل كــاتس، الــذي كتــب علــى صــفحة فيســبوك 
الخاصــة بــه، إن الفكــرة أصــبحت ملحــة فــي إطــار اســتراتيجية جديــدة تهــدف إلــى االنفصــال عــن قطــاع 

 غزة.
العامة يجب علينا أن ندفع فكـرة بنـاء جزيـرة بـالقرب مـن غـزة قـدمًا، « اإلسرائيلية»وقال كاتس لإلذاعة 

 سعيًا منا إلى قطع العالقات مع القطاع واالنتقال إلى سياسة الردع.
تشـمل إقامـة جزيـرة صـناعية فـي بحـر « إسـرائيل»وأوضح كاتس أن الخطة التي رسمتها شركة موانئ 

كـم مـن الشـاطئ، وعليهـا مينـاء ومنشـآت خاصـة بالطاقـة، وبعـدها سـيكون ممكـن  4.5غزة، على بعد 
 بناء مطار.
سيتم وصل الجزيرة بغزة بواسطة جسر وعليه نقطـة تفتـيش، وعبـره يـتم نقـل الكهربـاء والمـاء »وأضاف 

ســتكون مســؤولة عــن األمــن البحــري وكــذلك التفتــيش فــي « إســرائيل»وزعــم أن  والبضــائع واألشــخاص.
 ناء. المي

 24/1/2016، الخليج، الشارقة
 
 في تل أبيب: العدو المركزي إيران أ  حزب هللا؟ "األمن القومي أبحاثمعهد "نقاشات  .21

هـل هـي حـال إربـاك وبلبلـة أم هـو قلـق وتخـبط؟ تلـك األسـئلة طرحـت : آمـال شـحادة -القدس المحتلة 
انعقـاد المـؤتمر تحـت العنـوان  ، لهـذه السـنة.أبيـبفـي تـل « القـومي األمـنمعهـد أبحـاث »على مـؤتمر 

، يعطــي جــزءًا مــن الــرد علــى التســاؤالت الكثيــرة التــي طرحــت. فهــذا «تغييــر قواعــد اللعــب»العــريض 
المؤتمر الذي يعقد للسنة التاسعة على التوالي، كان يبحث استراتيجيات جديدة إلسرائيل، وكـان القـادة 

ن هــــذه الســــنة، ظهــــرت الخالفــــات فــــي السياســــيون والعســــكريون يخرجــــون بمواقــــف شــــبه موحــــدة، ولكــــ



 
 
 
 

 

 23 ص                                              3822 العدد:        24/1/2016األحد  التاريخ: 
  

، خصوصــًا فــي مــا يتعلـــق أخــرىالطروحــات بــين العســكريين، مــن جهــة، وبــين السياســـيين مــن جهــة 
 بالتهديدات المحدقة بإسرائيل من مختلف الجبهات.

وضــع يعلــن بكــل صـراحة خالفــه مــع غــادي ايزنكــوط،  إلــىعنـدما يصــل وزيــر الــدفاع موشــيه يعـالون، 
ذي يعتبر المهندس والمخطـط لسياسـة الجـيش فهـذا يعنـي الكثيـر. يعـالون الـذي الجيش ال أركانرئيس 

، كــان ظهــوره «األعــداء»مــن يســميهم  أمــاميحــرص دائمــًا علــى إظهــار اإلســرائيليين فــي موقــف موحــد 
ليعــالون « اليــد الطيبـة»القــومي، وربمـا ألن أيزنكـوط هــذه المـرة لــم يـأت علـى  األمـنمغـايرًا فـي مــؤتمر 

. فـأيزنكوط طـرح موقفـًا فاجـأ إيـرانة بنيامين نتانياهو، اللذين يقـودان حملـة واسـعة ضـد ورئيس الحكوم
ن االتفــاق مــع  إســرائيلهــو الخطــر المركــزي علــى « حــزب هللا» إنالجمهــور عنــدما قــال  لــيس  إيــرانوا 

يشــكل فرصــة. فهــذا الموقــف، الــذي ميــز الجــيش والمخــابرات طــول الوقــت، تــم  إنمــاســلبيًا بكــل بنــوده 
بير عنه في الماضي في الغرف المغلقة. لكن رئيس األركان اختار التصريح به علنًا. وبدا وكأنـه التع

نتانياهو ويعالون يركزان في معركتهما ضد إيـران علـى تحقيـق هـدف لـم يخفيـاه  أن إذنوع من التمرد، 
 وهو ابتزاز المزيد والمزيد من الدعم العسكري األميركي تعويضًا عن االتفاق النووي.

إيران هي العـدو المركـزي واألساسـي إلسـرائيل.  أن أعلنيعالون ظهر بموقف مناقض أليزنكوط حيث 
إيـران هـي  إن أقـوللقد تساءل بعضهم وطرح آخرون من هو العدو الحقيقي؟ وأنا »واستطرد موضحًا 

العــدو وهــي مســتمرة فــي مخططاتهــا ضــدنا وتقــوم بتشــكيل وحــدات مقاتلــة كمــا ســبق وشــكلت وحــدتي 
، لكنـه اكمـل «ار ومغنية ووحدات من الجهاد اإلسالمي الفلسطيني ضد إسرائيل وتواصل جهودهـاقنط

 «.حزب هللا في لبنان يبقى الذراع األساسية إليران« جملته يقول:
قبــل ظهــور يعــالون فــي اليــوم األخيــر مــن المــؤتمر، ســبقه آخــرون ممــن تطرقــوا للوضــع األمنــي. وزيــر 

حــزب هللا فــي لبنــان يواصــل تســلحه « نفســه فــي الجانــب العســكري فقــال:التعلــيم نفتــالي بينيــت، أقحــم 
 إذواستعداده للمعركة المقبلـة مـع إسـرائيل وهـذا الحـزب، وفـق بينيـت، يشـكل خطـرًا كبيـرًا علـى إسـرائيل 

تنظـيم شـبيه  إلـىمـن التحـول السـريع، مـن تنظـيم يملـك آالف الصـواري   األخيـرةتمكن خالل السـنوات 
 «.ت آالف الصواري  الدقيقةبالجيش يملك عشرا

 أجنــــدةوســــورية، « حــــزب هللا»فــــي اليــــوم الثــــاني مــــن المــــؤتمر، وقبــــل ظهــــور يعــــالون، تصــــدر ملــــف 
المشـــاركين فــــي المــــؤتمر، وفـــي مقــــدمتهم أيزنكــــوط. اختـــار الجــــيش اليــــوم ذاتـــه ليكشــــف عــــن اعتقــــال 

دعــم نجــل األمــين العــام لـــ فلسـطينيين مــن طــولكرم مــدعيًا انهمــا وثالثــة آخــرين شــكلوا تنظيمــًا بتوجيــه و 
، جــواد حســن نصــر هللا. ولـم يتــأخر نتانيــاهو فــوزع ديوانــه بيانـًا شــمل موقــف الشــاباك مــن «حـزب هللا»

يســتغل األوضــاع األمنيــة فــي الضــفة ليجنــد عناصــر فلســطينية « حــزب هللا» أناعتقــال الخليــة لــيعلن 
 لتنفيذ عمليات ضد اهداف إسرائيلية.
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إســرائيل وصــل ذروتــه فــي اليــومين الثــاني والثالــث للمــؤتمر، عنــدما قــرر فــي « الهــوس مــن حــزب هللا»
مناورة عسكرية هي األكبر وتحاكي سيناريوات الحرب  أسبوعينعلى مدار  أجرىيعلن انه  أنالجيش 

النيــران علــى آالف  إطــالقمــا فــي التــدريبات هــو  أبــرز أنالمقبلــة مــع لبنــان وســورية. وأعلــن الجــيش 
 بغالبيتها الساحقة، في بلدات الجنوب اللبناني.األهداف المتواجدة، 

 
 ال حل سحرياً 

الجنــرال الســابق فــي الجــيش والنائــب فــي الكنيســت عــن المعســكر الصــهيوني، إيــال بــن رؤوفــين، قــال: 
كــل مــا تفعلــه إســرائيل مــن تــدريبات واســتعدادات ال يضــمن األمــن والحــل السياســي وحــده الكفيــل  إن»

هــذا «. حـل سـحري لضـمانه أي إيجـادسـرائيليين ومـن دون ذلـك ال يمكـن بتحقيـق األمـن إلسـرائيل ولإل
الصــوت لـــم يســـمع، والخالفــات التـــي ظهـــرت فــي تقيـــيم الموقـــف األمنــي واألخطـــار الحقيقيـــة المحدقـــة 

األذهــان األجــواء التــي عاشــتها إســرائيل بعــد حــرب  إلــىبإســرائيل، خــالل مــؤتمر األمــن القــومي، تعيــد 
خــالف كبيــر بــين الضــباط حــول تقيــيم الوضــع ونتــائج الحــرب والمســؤوليات. لبنــان الثانيــة عنــدما وقــع 

فـــالخالف شـــمل يعـــالون وأيزنكـــوط ووزيـــر اإلســـكان جنـــرال االحتيـــاط يـــوآب غالنـــط، الـــذي راح يهـــاجم 
ايزنكوط على طرح موقفه من الملـف اإليرانـي والفـرص التـي قـد تنشـأ مـن هـذا االتفـاق. والخـالف بـين 

د حرب لبنان الثانية فغالنط لم يعجبه القول إن رفع العقوبات عـن إيـران سـيولد اإلثنين كان األبرز بع
مــن يرتــدي الــزي العســكري عليــه االنشــغال بالتهديــدات، بمعانيهــا »ايزنكــوط قــائاًل:  إلــىالفــرص فتوجــه 

تدار في القدس )حيث مقر الحكومة( وليس في تل ابيب )حيث  أنوبصيغها. اما بقية األمور فيجب 
 «.سة األركان(مقر رئا

لكن ايزنكوط وجد من يدافع عنه، اذ خرجت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بمقاالت وتحليالت تشـيد فيهـا 
نشـــرت مقــااًل افتتاحيـــًا حـــول « هــارتس»بشــجاعة خطـــاب ايزنكــوط وصـــدق موقفــه. حتـــى ان صـــحيفة 

افــًا شــجاعًا تشــكل تصــريحات ايزنكــوط اعتر « ، قالــت فيــه:«رصــانة ايزنكــوط»الموضــوع، تحــت عنــوان 
بمحدودية الجيش على خلفية العروض الكاذبة التي ينثرها السياسيون والتي ترى في الحلول العسكرية 
ردًا جارفــًا علــى كــل شــيء. فــي الفتــرة التــي يتنكــر فيــه المتطرفــون للقــيم الديموقراطيــة، يمتــاز موقـــف 

نجــح ايزنكــوط  2007مــرة منــذ ايزنكــوط بالرصــانة التــي تغيــب عــن القيــادة السياســية والرســمية. فــألول 
نتــاج خطــة عينيــة، تهــدف  مالءمــة المــوارد لمهمــات الجــيش. ومــن اجــل تنســيق  إلــىبتوجيــه وتمويــل وا 

رئـيس األركـان »واختتمت الصـحيفة بـالقول: «. التطلعات قام بصياغة وثيقة استراتيجية ملزمة للجيش
ياسـة محـدود. علـى خلفيـة الرصـانة هو أهم شخصـية فـي القيـادة التنفيذيـة، لكـن تـأثيره فـي صـياغة الس
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تهـرب القيـادة السياسـية مـن الحسـم، الـذي سـيدفع إسـرائيل  أكبرالتي عرضها ايزنكوط، يبرز في شكل 
 «.نحو مستقبل من السالم واألمن والعدالة االجتماعية

 
 حماس واألردن

لجبهـة الشـمالية بـل لم يكتـف اإلسـرائيليون فـي حملـتهم خـالل األيـام األربعـة بإثـارة أجـواء الخـوف مـن ا
ضيفت إليها الجبهة الشرقية، تجاه األردن، والجنوبية، تجـاه غـزة. وأعلـن الجـيش عـن تكثيـف العمـل  ََ ُأ

الــى إســرائيل او « داعــش»جديــد يحــيط الحــدود الشــرقية مــع األردن، خشــية تســلل  أمنــىإلنجــاز جــدار 
هـا الـى الجنـوب، اسـتعدادًا ألي تنظيمات متطرفة معادية وفي المقابـل نقـل وحـدة جـيش بمعـداتها وآليات

 «.حماس»طارئ من قبل 
قائمة التهديدات الخطيرة ضد إسـرائيل فجـاء فـي بعضـها  إلىمن جديد « حماس»ونشرت تقارير تعيد 

مسـتوى جاهزيـة بمـا يكفـي  إلـى« حمـاس»، وصلت «الجرف الصامد»أنه بعد سنة ونصف السنة من 
طّورت أيديولوجية مالئمة تشمل توجيه الضربة األولى الجيش اإلسرائيلي. و  أمام أخرىالجتياز حرب 

التي ستصدم اإلسـرائيليين وتشـكل نوعـًا مـن االنتقـام الفلسـطيني للضـربة األولـى التـي وجهتهـا إسـرائيل 
فـي غـزة: « حمـاس»لقد تم، على األقل، استكمال جزء مـن اسـتعدادات «. عامود السحاب»في عملية 

بناؤهــا، بمــا فــي ذلــك تزويــد كــل نفــق  أعيــدخــل الخــط األخضــر دا إلــىاألنفــاق المفخخــة التــي تصــل 
والغواصــون تــدريباتهم فــي شـــكل « النخبــة»ذلــك تواصــل القـــوات الخاصــة  إلــىبفتحــات عــدة. إضــافة 

 ملء مستودع الصواري . إعادةبناء قوة الطائرات غير المأهولة، واستكمل جزء من  أعيدمكثف. كما 
ن كانـت بـذلك تقصـد تخويـف  وهكذا، تفتح إسرائيل بـاب الحـديث عـن فـي « األعـداء»أربـع جبهـات. وا 
يران وقطاع غزة وحتى   ، فإن الخوف يعّشش في إسرائيل ذاتها أيضًا.«داعش»سورية ولبنان وا 

 24/1/2016، الحياة، لندن
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د بالمواجهـات الدبلوماسـية التـي تخوضـها إسـرائيل هـذه األيـام، اهتمت الصـحافة اإلسـرائيلية اليـوم األحـ
حيث ركزت على انتقادات السفير األميركي في إسرائيل دان شـابيرو لممارسـات االحـتالل فـي الضـفة 
الغربية، وسـلطت الضـوء علـى زيـارة زعـيم المعارضـة اإلسـرائيلية يتسـحاق هرتسـوي إلـى بـاريس، حيـث 

 كما تحدث مقال عن بوادر أزمة دبلوماسية مع بيالروسيا.يحاول تلميع صورة إسرائيل، 
وذكـــر موقـــع "ويلـــال" اإلخبـــاري اإلســـرائيلي أن صـــحيفة نيويـــورك تـــايمز األميركيـــة نشـــرت مقـــاال لهيئـــة 
تحريرها السبت لمساندة شابيرو في انتقاداته التي أطلقها مـؤخرا ضـد السياسـة اإلسـرائيلية فـي الضـفة، 
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ص بالمستوطنين اليهود وقانون آخر للفلسطينيين، مما جعله يتلقى كالما حيث اتهمها بسن قانون خا
 قاسيا من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.

وأضاف المقال أن حديث شابيرو عن التوسع االستيطاني يضع عالمات استفهام حـول نوايـا إسـرائيل 
اعتبـر ذلـك كالمــا دقيقـا، فمــن الواضـح أن إســرائيل علـى المـدى البعيــد ومـدى التزامهــا بحـل الــدولتين، و 

تطبق معايير مختلفة للقانون في تعاملها مع الفلسطينيين واإلسـرائيليين، كمـا استحضـر المقـال حادثـة 
 مقتل عائلة دوابشة الفلسطينية في قرية دوما على أيدي مستوطنين.
يشــير إلــى ازدواجيــة القــانون فــي  وأضــافت الصــحيفة أن االســتهداف المتزايــد للفلســطينيين دون تحقيــق

إسرائيل، وأن ما تقوم به إسرائيل في الضفة من إجراءات وسياسات يمنـع قيـام دولـة فلسـطينية، ويـدفع 
الفلســطينيين لمزيــد مــن األوضــاع الســلبية، ويجعلهــم أكثــر يأســا، مشــيرة إلــى أن عــددا مــن المســؤولين 

 تي تمس حقوق الفلسطينيين. اإلسرائيليين عبروا عن مخاوفهم من هذه السياسة ال
 

 العالقات الفرنسية
وفــي ســياق متصــل، قالــت مراســلة صــحيفة يــديعوت أحرونــوت مــوران أزوالي إن هرتســوي الــذي يــزور 
بــاريس التقــى مســاء الجمعــة الــرئيس الفرنســي فرانســوا هوالنــد ووزيــر خارجيتــه لــوران فــابيوس، بحضــور 

 السفيرة اإلسرائيلية في باريس عليزة بن نون.
ودعـا هرتسـوي كـال مـن هوالنـد وفـابيوس إلـى وقـف القـرارات الدوليـة المعارضـة إلسـرائيل، علـى اعتبـار 
أنها بمثابة جائزة للعمليات المعادية إلسرائيل وحركة المقاطعة الدولية ضدها، خاصة القرار األوروبي 

عـرض عليهمـا خطتـه األخير المتعلق بعـدم شـمول االتفاقيـات مـع إسـرائيل األراضـي الفلسـطينية، كمـا 
 المقترحة لالنفصال عن الفلسطينيين.

وأضاف زعيم المعارضة اإلسرائيلية أنه يبدو من الصعب قيـام دولـة فلسـطينية حاليـا ألن الفلسـطينيين 
ليست لديهم قيادة تسيطر على كامل األراضي الفلسطينية وقادرة على القيام بالعملية السياسية، زاعمـا 

 وفرنسا لديهما عدو مشترك متمثل في الجماعات اإلسالمية المتطرفة. أن إسرائيل
 

 أزمة بيالروسيا
ومن جهة ثانية، قال الناشط اإلسرائيلي في قضايا الهجرة اليهودية ميخائيـل زاتـس بمقـال فـي صـحيفة 

ارة يديعوت أحرونوت إن هناك بوادر أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبيالروسيا على خلفيـة إغـالق السـف
 اإلسرائيلية هناك بسبب التقليصات المالية الحكومية.



 
 
 
 

 

 27 ص                                              3822 العدد:        24/1/2016األحد  التاريخ: 
  

ورغــم أن إغــالق الســفارة يــوفر علــى الخزينــة اإلســرائيلية مليــون دوالر ســنويا، فــإن الفوائــد التــي تحققهــا 
الســفارة لــو بقيـــت مفتوحــة ال تقـــدر بــثمن، وهــو مـــا قــد يـــدفع بيالروســيا للقيــام بخطـــوة مماثلــة بـــإغالق 

 من باب المعاملة بالمثل، ألنها غاضبة من القرار اإلسرائيلي، بحسب زاتس.سفارتها في تل أبيب 
ورأى الكاتـــب أن عالقـــات إســـرائيل وبيالورســـيا ممتـــازة، حيـــث تـــم إلغـــاء الحاجـــة الســـتخراج تأشـــيرات 
السياحة من الجانبين ممـا يرفـع أعـدادهم، كمـا تطـورت العالقـات االقتصـادية والتجاريـة الثنائيـة بينهمـا 

 مؤخرا.
 24/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن « هيئة شؤون األسرى والمحررين»قالت الخليج: -غزة 
ال غير مسبوقة ، بشن حمالت اعتق«اإلسرائيلي»األطفال ما زالوا الهدف الرسمي لسلطة االحتالل »

 .«بحقهم
سنة( من مخيم  13اعتقال االحتالل الطفل القاصر أحمد األطرش ) أعقبوذكرت الهيئة في بيان 

برصاص مستعربين، إن عدد األطفال في السجن وصل  إصابتهالدهيشة لالجئين في بيت لحم بعد 
ء عليهم وضربهم طفاًل، منهم عشرات الجرحى والمصابين وممن جرى االعتدا 450إلى ما يقارب 

 .«بشكل مبرح خالل اعتقالهم والتحقيق معهم واالعتداء على حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية
كسلطة قائمة باالحتالل في « إسرائيل»ودعا رئيس الهيئة عيسى قراقع، األمم المتحدة إلى إدراج 

إلنسانية وممارستها بسبب انتهاكاتها لحقوق األطفال ومخالفتها للقوانين الدولية وا« قائمة العار»
 .حرمان األطفال من الحرية

أعلنت بشكل رسمي حربها على األطفال الفلسطينيين وشنت « إسرائيل»إن حكومة »وقال قراقع: 
حالة  2250حملة اعتقاالت غير مسبوقة بحقهم، حيث وصلت حاالت اعتقال األطفال إلى أكثر من 

للتعذيب الوحشي والمحاكمات الجائرة، وأنها  ، وان معظم األطفال تعرضوا2015اعتقال خالل عام 
سنة ومحاكمتهم في  14الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت قوانين تجيز اعتقال أطفال بعمر 
 .«محاكمها العسكرية، إضافة إلى قوانين تقضي برفع األحكام بحق األطفال

 24/1/2016، الخليج، الشارقة
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 عدد الفلسطينيين في سلفيت يفوق المستوطنينتقرير حقوقي: عدد  .24
أظهر تقرير حقوقي السبت، أن عدد المستوطنين في محافظة سلفيت فاق عدد أصحاب : رامي حيدر

األرض األصليين من الفلسطينيين، بسبب سرعة وكثافة مصادرة األراضي البناء االستيطاني، في 
  .سابقة خطيرة في الضفة الغربية

مستوطنة، فيما تقلص عدد البلدات الفلسطينية إلى  24لفيت وبلغ عدد المستوطنات في محافظة س
بلدة فقط، وتحتل المستوطنات مساحة أوسع من مساحات البلدات الفلسطينية في المحافظة،  18

 .وفق التقرير الذي أعده خالد معالي، الباحث في قضايا االستيطان
اآلخذة باالزدياد والتسارع سببت وأوضح التقرير أن عمليات مصادرة األراضي والبناء االستيطاني 

تغييرات كبيرة وخطيرة في ديمغرافية المحافظة، وانعكست بشكل سلبي على حياة الفلسطينيين فيها 
 .وعلى مختلف مجاالت حياتهم

وقال إن االستيطان، والذي بدأ مبكًرا في محافظة سلفيت في أواخر السبعينيات، تحول إلى كابوس 
ني قرى وبلدات المحافظة، وهو ما يخالف القانون الدولي واإلنساني، مرعب ومتواصل لكافة مواط

ونوه معالي إلى إقامة أول جامعة بمستوطنة بالضفة وهي جامعة مستوطنة "أريئيل"، حيث تشير 
ألف طالب في الجامعة التي أقيمت فوق أرض فلسطينية  20بوجود قرابة  2011إحصائيات عام 

 .راتهاخالصة، تلوث بيئة سلفيت بمختب
وترى سلطات االحتالل اإلسرائيلية محافظة سلفيت ككنز استراتيجي لوقوعها فوق حوض الماء 
الغربي، حيث تقع سلفيت فوق بحيرة مياه جوفية تقوم بسرقتها وا عادة بيعها ألصحابها الشرعيين 

 .بأسعار تصل أحيانا عشرة أضعاف ما تباع للمستوطنين، وفق معالي
يت تحتل المرتبة الثانية بعد القدس المحتلة من ناحية االستهداف وأوضح التقرير أن سلف

 .االستيطاني، نظرا لقلة عدد سكانها وكبر مساحتها
 23/1/2016، 48عرب 

 
 يطاول عائالت الفلسطينيين "عقاب"احتجاز الجثث "الحياة":  .25

نها يومًا تأجيل دفن اب إلىاضطرت عائلة بسيم صالح، : ف ب أ-نابلس )األراضي الفلسطينية( 
إضافيًا بعد تسّلم جثمانه من إسرائيل، التي احتجزته شهرًا كاماًل في أحد اإلجراءات العقابية المثيرة 

 .للجدل ضد الفلسطينيين، والتي تترك آثارها على العائالت
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تشرين الثاني  29سنة(، وهو من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، في  38وقتل بسيم صالح )
برصاص حرس الحدود اإلسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة، بعد إقدامه على طعن  )نوفمبر(،

 .عنصر منهم في عنقه
وعائلة بسيم صالح واحدة من عشرات العائالت الفلسطينية التي تسّلمت خالل األسابيع الماضية، 

 .جثث أبنائها الخارجة من الثالجات اإلسرائيلية كتاًل من الجليد
بعد استالمه، »شقيق بسيم، وهو يشير إلى صورة جثة على هاتفه المحمول:  ويقول سعد صالح،

وتابع: «. كانت ساقاه متقّوستين إلى األعلى. لم يكن هناك أي مجال لدفنه. تركناه ليذوب قليالً 
 .«طالبنا بالجثمان لدفنه فقط. إكرام الميت دفنه»

 .وقت ممكن بعد الوفاةووفق الشرع اإلسالمي، يجب دفن الموتى فورًا أو في أقرب 
لكن إسرائيل قررت منذ تشرين األول )أكتوبر( الماضي، احتجاز جثامين منّفذي الهجمات من 
الفلسطينيين الذين يقتلون برصاص الجيش أو الشرطة، كإجراء عقابي. ويثير هذا اإلجراء االستياء 

 .والغضب في المجتمع الفلسطيني
 أبو هالل، الذي عاين جثماني فلسطينيين بعد تسليمهما: ويروي مدير مركز أبو ديس الطبي، عبدهللا

، «اضطررنا إلى رفع جثمان مازن بمساعدة عشرين شخصًا كونه كان متجمدًا في شكل تام»
 .وبالتالي اكتسب وزنًا وصعب حمله

سنة(، الذي كان يعمل في جهاز أمني فلسطيني برتبة  37وكان يشير إلى مازن حسن عربية )
ل برصاص الجيش اإلسرائيلي بعد أن هاجم جنودًا إسرائيليين بسالح ناري عند حاجز مساعد. وُقت

بين القدس والضفة الغربية المحتلة، وفق رواية الجيش اإلسرائيلي. وقد احتجز جثمانه منذ مقتله في 
ثالثة أسابيع. ويوضح الطبيب  حواليالثالث من كانون األول )ديسمبر( الماضي، وحتى تسليمه بعد 

يبدو »إعادة تخييط جزء من وجه عريبة ليتمّكن أفراد عائلته من توديعه. ويضيف:  إلىنه اضطر أ
أنهم يقومون بإلقائهم في الثالجة بعد استشهادهم من دون أي مراعاة للوضعية التي يكونون عليها، 

ابع: ويت«. على الوجه أو على الرأس. االحتالل ال يحترم حتى طريقة وضع الجثمان في الثالجة
يستشهد ثم يضعونه في كيس أسود في ثالجة قد تكون فيها جثث أخرى. يلقون الجثث من دون »

 .«ترتيب
 .أن وضع الجثامين في الثالجات يجعل من الصعب على العائالت تشريحها إلىويلفت الطبيب 

 .وسّلمت إسرائيل في األسابيع األخيرة، معظم الجثث التي تحتفظ بها
سنة( من مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، أكثر من  20ر )وبقي جثمان باسل سد

فلسطينيًا آخرين  13ثمانين يومًا في ثالجات الموتى. وقال والده بسام قبل مراسم دفن ابنه مع 
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كان جثمانه باردًا. بعض الشهداء بدوا وكأنهم كانوا موضوعين في مكان »أعادت إسرائيل جثامينهم: 
لم يكّرمهم االحتالل حتى في الثالجات التي حفظهم »ا يدل عليه وضع الجثة، ، وفق م«ضّيق
 .«فيها

، بأنه باستثناء «فرانس برس»ويعترف مسؤول إسرائيلي مطلع على الملف ردًا على سؤال لوكالة 
التجارب »البعد المعنوي الحتجاز الجثامين، فإن إسرائيل ال تحقق أي مكاسب من ذلك. ويضيف: 

، موضحًا أن هناك توافقًا في «ّلمتنا أن احتجاز الجثامين يجلب ضررًا أكثر من الفائدةالسابقة ع
 .«يثير التوترات بدل تهدئة الوضع»المؤسسة األمنية على أن التمّسك بالجثامين 

تهدئة األجواء، ووزير األمن  إلىوأثار موضوع الجثامين انقسامًا بين الجيش المؤيد إلجراءات تؤدي 
إشادة  إلىاد أردان الذي يؤيد حجز جثث لكي ال تتحّول الجنازات في شكل منهجي العام جلع

حتى اآلن، يتم احتجاز «: »فرانس برس»بالهجمات ضد إسرائيليين. وقال ناطق باسم أردان لوكالة 
تعكير لألمن العام، وتظهر دعمًا لإلرهاب وتحّرض آخرين  إلىالجثث نظرًا إلى أن كل جنازة تحّولت 

 .«رتكاب هجماتعلى ا
ومن الشروط التي تفرضها إسرائيل لتسليم الجثامين، أن يتم دفنها لياًل وعدم تشريحها ودفع كفالة 

 .مالية في بعض األحيان، وفق ما تقول عائالت فلسطينية
وال تزال عائالت عشرة فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة في انتظار إعادة جثامين أبنائها، وفق 

 .ضمير لحقوق اإلنسان الفلسطينية والحملة الوطنية الفلسطينية السترداد الجثامينمؤسسة ال
نوع »تشرين األول، إن اإلبقاء على الجثامين  13ويقول محمد عليان، والد بهاء عليان الذي قتل في 

من االبتزاز لذوي الشهداء من أجل الضغط عليهم. هو نوع من العقاب الجماعي واإلمعان في 
 .«ألهاليتعذيب ا

وكان بهاء عليان ركب حافلة إسرائيلية في القدس مع بالل غانم، وأقدم االثنان على إطالق نار 
 .وطعن إسرائيليين داخل الحافلة، ما أدى إلى مقتل ثالثة أشخاص. وقتل عليان بينما اعتقل غانم

ان فلسطينيين من وبين الذين تم تسليم جثثهم خالل الشهر الجاري مقابل كفاالت مالية، أربعة شب
القدس الشرقية قتلوا لدى تنفيذهم هجمات، وفق السلطات اإلسرائيلية، وُدفنوا خارج القدس في الجانب 

 .اآلخر من الجدار الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية المحتلة
لكن محمد عليان، وعلى رغم مرور مئة يوم على احتجاز جثمان ابنه، يرفض الشروط اإلسرائيلية، 

 «.لن أدفن بهاء في الليل، ولن أدفع كفالة، ولن أدفنه خارج القدس»اًل: قائ
 24/1/2016، الحياة، لندن
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 60عن الطعا  لليو  الـ األضراب يواصلاألسير محمد القيق  .26
قال نادي األسير الفلسطيني، إن األسير الصحفي محمد القيق، يواصل إضرابه المفتوح عن : رام هللا

 .على التوالي، احتجاجا على اعتقاله اإلداري 60الطعام لليوم الـ
عاما(،  33وأوضح نادي األسير في بيان صحفي، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت القيق )

، ونقلته إلى معتقل تحقيق وتوقيف "الجلمة"، وشرع بإضراب عن الطعام 21/11/2015بتاري  
جراء الفحوص الطبية، ومنذ ذلك الوقت يرفض تناول المد25/11/2015بتاري    .عمات وا 

، 20/12/2015وأشار إلى أن سلطات االحتالل حولت األسير القيق إلى االعتقال اإلداري بتاري  
من  30أشهر، وُنقل إلى ما تسمى "عيادة سجن الرملة"، واحتجز في العزل االنفرادي، وفي الـ 6لمدة 

خالل هذه المدة نقل القيق إلى مستشفى الشهر ذاته ثبت االحتالل أمر االعتقال اإلداري بحقه، و 
 ."العفولة" جراء تدهور وضعه الصحي

 23/1/2016، فلسطين أون الين
 
 لتكثيف الفعاليات التضامنية لإلفراج عنه تدعوعائلة األسير القيق  .27

دعت فيحاء شلش زوجة األسير محمد القيق، إلى تكثيف الفعاليات التضامنية مع زوجها : رام هللا
 .يوًما(، للضغط على االحتالل اإلسرائيلي لإلفراج عنه 60الطعام منذ ) المضرب عن

، مطالبتها بتشكيل لجنة 2016-1-23وجددت شلش في مؤتمر صحفي عقد في رام هللا السبت 
جراء الفحوصات الطبية الالزمة إلبالي  طبية محايدة غير إسرائيلية، للكشف على األسير القيق، وا 

 .العائلة عن وضعه الصحي
وأشارت إلى أن الحالة الصحية لزوجها خطيرة حسب ما أورده المحامي جواد بولس للعائلة، معبرة 

 .عن خشيتها من أن االحتالل يتكتم على مدى خطورة هذا الوضع
ودعت شلش الصحفيين العرب واألجانب إلى تنظيم حمالت تضامنية ومساندة لألسير القيق لإلفراج 

نقاذ حياته.  الفوري عنه وا 
 23/1/2016، لسطين أون الينف

 
 شعبنا حتى تحقيق تطلعاته الوطنية لنضالالمطران حنا: منحازون  .28

قال المطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، إن المسيحيين : القدس المحتلة
يته الفلسطينيين هم جزء ال يتجزأ من مكونات الشعب العربي الفلسطيني الذي يناضل من أجل حر 

 .وكرامته واستقالله
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وشدد المطران حنا، في تصريحات خاصة لـ "المركز الفلسطيني لإلعالم"، على أهمية الوحدة الوطنية 
 .واإلخاء الديني اإلسالمي المسيحي

وقال: "نحن منحازون انحيازا كليا لشعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع حتى تحقيق أمنياته وتطلعاته 
سطيني واحد يناضل من أجل قضية واحدة، المسيحيون والمسلمون في الوطنية، نحن شعب فل

فلسطين هم أسرة واحدة وعائلة واحدة، آمالهم وتطلعاتهم وهواجسهم واحدة، كما أن معاناتهم وآالمهم 
 ."وأحزانهم واحدة

ووصف المطران حنا تصاعد التصريحات الصهيونية المتطرفة التي تستهدف المسيحيين في القدس 
 ."صرية وقال: "هي ذاتها التصريحات التي تستهدف المسلمين وكل الشعب الفلسطينيبالعن
 

 التحريض العنصري
ويؤكد المطران على أن التحريض العنصري لن يزيد المسيحيين إال ثباتًا وصمودًا وتمسكًا بانتمائهم 

ننتمي إليه بكل  لهذه األرض والدفاع عن مقدساتها، وتشبثا بكل حبة تراب من ثرى هذا الوطن الذي
 .جوارحنا، وفق قوله

وقال: "لن نتنازل عن حقنا في الدفاع عن القدس ومقدساتنا مهما اشتد التحريض العنصري الذي 
 ."نرفضه ونندد به، نحن باقون جنبًا إلى جنب مع إخواننا المسلمين في الدفاع عن القدس ومقدساتها

 
  جماعة تدفيع الثمن

حية، والتي كان آخرها في الناصرة، محذرا من االستمرار بمثل هذه وندد بتدنيس المقابر المسي
 .الممارسات

من وأوضح أن هذه أفعال تقوم بها مجموعات متطرفة يهودية تعتدي على الكنائس واألديرة وهي 
"تدفيع الثمن" العنصرية التي نفذت في الماضي العديد من االعتداءات وتواصل اليوم أعمالها  جماعة

 .العنصرية
وقال: "نحن نؤكد أن هذه التعديات عنصرية وهمجية وال إنسانية وال أخالقية تدل على هوية الفعلة 
الذين أعمى التطرف بصرهم وبصيرتهم"، مبينًا أن ردهم على هذه االعتداءات سيكون عبر البقاء في 

 .هذه األرض وعدم الرحيل
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  االنتفاضة
لمطران حنا، إن من حق الشعب الفلسطيني أن يناضل وفي تعقيبه على االنتفاضة الشعبية، قال ا

 .من أجل حريته وكرامته واستقالله
وقال: "من يقرأ تاري  الشعوب التي تحررت من االستعمار واالحتالل يكتشف أن الحرية لم تقدم على 
طبق من ذهب، دائما كانت هناك تضحيات ونضاالت، ومن واجبنا أن نعمل ونناضل من أجل 

 ."شعب وكرامتهحرية هذا ال
 23/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعال 

   
 ألف طفل فلسطيني يتي  23االحتالل يعاقب  .29

عّمق قرار الحكومة اإلسرائيلية بإغالق "مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية" في الداخل الفلسطيني، : أم الفحم
ألف أسرة  50وألف طفل يتيم  23بزعم أنها مقربة من "الحركة اإلسالمية"، معاناة أكثر من 

 فلسطينية يستفيدون من خدمات المؤسسة ومعوناتها في مكافحة الفقر والجوع.
وقال رئيس المؤسسة السابق رائد بدر لـ "قدس برس"، "إن قرار إغالق المؤسسة وتجميد حساباتها في 
يًا البنوك كان مفاجأة لنا؛ فحتى اآلن ورغم مضي أكثر من شهرين على صدوره لم يتم إعالمنا رسم

بالسبب الكامن وراء هذا القرار، كما لم ُيوجه لنا أي إنذار ولم تصدر بحقنا أي مخالفة قانونية أو 
 تهمة".

وأضاف بدر "ال مبرر لدى سلطات االحتالل إلغالق المؤسسة؛ فهي مسجلة رسميًا لدى إدارة 
بتقديم كشف  تفصيلي، وتقوم بشكل دائم رسمي بشكلالجمعيات اإلسرائيلية، وهي متابعة بشكل 

بأسماء المستفيدين من برامجها الخيرية؛ ولذلك فنحن مستغربون من قرار اإلغالق الذي اتخذ ببساطة 
 وحرم آالف األسر من العيش الكريم"، كما قال.

ألف أسرة فقيرة في الداخل  50وكشف بدر، عن أن المؤسسة تقدم دعمًا ماليًا شهريًا ألكثر من 
وقطاع غزة، وتساهم في تغطية نفقات عالج المرضى في المستشفيات  الفلسطيني والضفة الغربية

ألف طفل يتيم وتقديمها العون والمساندة لالجئين الفلسطينيين  23اإلسرائيلية، فضاًل عن كفالتها لـ 
 في األردن وتركيا.

د ألف طفل يتيم من مستحقاتهم، فق 23ولفت إلى أن إغالق المؤسسة إضافة إلى أنه حرم أكثر من 
 قطع عالقات التواصل االجتماعي بين هؤالء وكفالئهم.

مليون دوالر(، متابعًا "هذا يشير  15مليون شيكل ) 60ونّوه إلى أن ميزانية المؤسسة تبلغ سنويا نحو 
 إلى حجم العمل الضخم الذي تقوم به المؤسسة".
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ب فلسطينيي الداخل وأشار إلى حالة تضامن كبيرة حظيت بها "مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية" من جان
الغربية وقطاع غزة، وتمثلت بتنظيم مسيرات واعتصامات شارك فيها اآلالف من  وأهالي الضفة

 المواطنين احتجاجا على القرار اإلسرائيلي.
وفي السياق ذاته، وصف بدر قرار إغالق المؤسسة بأنه "قرار سياسي"، حيث يزعم االحتالل أنها 

التي تم حظرها، مؤكدًا على أنها "مؤسسة مستقلة في كل عملها  من مؤسسات "الحركة اإلسالمية"
ولها إدارة مستقلة من جميع االتجاهات وتجتمع بشكل دوري وتتخذ القرارات وتخدم الجميع من 

 مسلمين ومسيحيين ودروز".
 23/1/2016قدس برس، 

 
 لضفة "بصمت"األرض ومقاومة االستيطان: االحتالل يسرق أراضي ا عنالمكتب الوطني للدفاع  .31

اإلسرائيلي "بشكل  االحتاللكشف تقرير فلسطيني رسمي، النقاب عن مواصلة حكومة : نابلس
محموم" لسياسة التوّسع االستيطاني في الضفة الغربية، من خالل مصادرة أراضيها وتحويلها إلى 

 ."ملكية الدولة" قبل منح المستوطنات "غطاء قانوني" لالستيالء عليها والبناء فوقها
وقال "المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان" في تقرير صدر عنه، يوم السبت، إن 
سلطات االحتالل تواصل ممارسة سياسة االستيالء على أراٍض فلسطينية لتوسيع المستوطنات، في 

داريًا لل سيطرة صورة قرارات متتالية بتحويل أراض في المنطقة المصنفة "ج" )الخاضعة أمنيًا وا 
اإلسرائيلية(، إلى "أراضي دولة" بهدف تمكين المستوطنات من التوسع بغطاء تعتبره سلطات 

 االحتالل قانونيًا.
دونم من األراضي الفلسطينية في  1540وكانت سلطات االحتالل قد أعلنت عن نيتها مصادرة 

إلى إمكانية االستفادة  أريحا )شمال شرق القدس المحتلة(، وقّررت تحويل ملكيتها "للدولة"، مشيرةً 
 منها لغايات اإلستيطان، بقرار من المستوى السياسي اإلسرائيلي.

 23/1/2016قدس برس، 
 
 مصر تدين قرار "إسرائيل" مصادرة مئات الدونمات من أراضي الضفة الغربية .31

ة صالح جمعة: أدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، يوم السبت، قرار الحكوم-القاهرة 
 اإلسرائيلية بمصادرة مئات الدونمات من األراضي الفلسطينية في منطقة األغوار بالضفة الغربية.
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ووصف المستشار احمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تلك الخطوة بانها 
ك التي تتعلق "غير شرعية وهي تحد فج للقانون الدولي وكافة المواثيق واألعراف الدولية وخاصة تل

 بعدم جواز تغيير الواقع بالقوة في الدول الخاضعة لالحتالل".
وقال "إن هذا اإلجراء يتنافى مع كافة االتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، ويمثل 
ة تحديا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من استعاد

 حقوقه المشروعة وبسط سيادته على أراضيه".
ودعا المتحدث باسم الخارجية المصرية الحكومة اإلسرائيلية إلى التوقف عن مثل تلك الممارسات 
التي تقوض جهود التهدئة، واتخاذ ما من شأنه تعزيز الثقة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 

قامة الدولة الفلسطينية تمهيدًا لعودة الطرفين إلى طاولة المفاو  ضات، بهدف تحقيق السالم وا 
 وعاصمتها القدس الشرقية.

 23/1/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 قطاع غزة ال يحتاجون ال ن إقامة أبناءوزير الداخلية األردني:  .32

 بترا: قال وزير الداخلية األردني سالمة حماد، إن أبناء قطاع غزة حاملي جوازات السفر-السبيل 
األردنية المؤقتة ال يحتاجون إلى إذن إقامة في المملكة، إذ أن هذه الجوازات تسمح لهم بالدخول 
والخروج من والى المملكة واإلقامة فيها، وال يحتاجون إلى الحصول على إذن إقامة وفقا لقانون 

ألمة لن تغير اإلقامة وشؤون األجانب النافذ، مشيرا إلى أن التعديالت الموجودة حاليا في مجلس ا
 من هذا الوضع إطالقا وانهم )أبناء غزة( معفيون من رسوم تصاريح العمل.

وقال حماد لوكالة )بترا( األردنية، يوم السبت، إن موضوع تصاريح العمل لألجانب بشكل عام ينظمه 
قانون العمل وال عالقة لقانون اإلقامة وشؤون األجانب بموضوع اإلعفاء من الحصول عليه أو 

عفاء من رسومه، مشيرا إلى أن أبناء قطاع غزة معفيون من رسوم تصاريح العمل بموجب قرار اإل
 مجلس الوزراء الصادر أخيرا.

 23/1/2016السبيل، عّمان، 
 
 تثقيفي حول القدس برنامج"عيد الخيرية" تطلق  .33

عريف بمدينة الشرق: أطلقت مؤسسة الشي  عيد الخيرية فعاليات برنامج "طابع القدس" للت –الدوحة 
 القدس وبهويتها ومقدساتها وتراثها والمسجد األقصى المبارك.
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وكانت الفعالية األولى عبارة عن محاضرة حول المعارف المقدسية قدمها األستاذ ماجد األنصاري 
طالب من  500مدير البرنامج وعضو هيئة التدريس بجامعة قطر، حضرها أكثر من أكثر من 

 د العسكرية كما شهدها بعض المسؤولين بالكلية.مرشحي كلية أحمد بن محم
اشتملت المحاضرة على تعريف بأهمية القدس الدينية والسياسية ومكانتها في اإلسالم باإلضافة إلى 
استعراض تاريخها ووضعها الحالي تحت االحتالل الصهيوني، كما قدم األنصاري تقرير حالة حول 

 تهاكات صهيونية.ما يحدث في القدس اليوم من تجاوزات وان
 24/1/2016الشرق، الدوحة، 

 
 ألوباما من داخل السفارة اإلسرائيلية في واشنطن خطاب -ألول مرة في التاريخ  .34

معا: في خطوة وصفها اإلعالم اإلسرائيلي بغير المألوفة قرر الرئيس األمريكي باراك -بيت لحم
اسبة "اليوم العالمي للمحرقة النازية" بمن 27/1/2016أوباما إلقاء خطاب خاص يوم األربعاء القادم 

 من داخل السفارة اإلسرائيلية في واشنطن.
وقال موظف كبير في السفارة اإلسرائيلية في واشنطن وفقا لما نقله يوم السبت موقع "هآرتس" 
اإللكتروني إن الرئيس أوباما سيكون أول رئيس أمريكي يصل إلى السفارة اإلسرائيلية منذ أن وصلها 

يس السابق "كلينتون" لتسجيل تعزيته بمقتل رئيس الوزراء إلسرائيلي األسبق "إسحاق رابين" في الرئ
سجل المعزين الذي افتتحته في حينه السفارة اإلسرائيلية لتلقي التعازي لكن لم يسبق ألي رئيس 

 أمريكي عبر التاري  أن القى خطابا من داخل السفارة اإلسرائيلية.
 23/1/2016ة، وكالة معًا اإلخباري

 

 فدانًا من أراضي الضفة الغربية 385وزير الخارجية البريطاني يدين قرار "إسرائيل" بمصادرة  .35
نادية سعد الدين: أعربت الحكومة البريطانية، أمس، عن قلقها إزاء القرار اإلسرائيلي األخير -عمان

ن يشكل موضع اكتراث بمصادرة مساحات شاسعة من األراضي في الضفة الغربية المحتلة، بدون أ
 بالنسبة لالحتالل الذي أعقبه بتحويل أراض في المنطقة المصنفة "ج" لالستيطان.

وأصدر وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، بيانًا صحفيًا قال فيه أنه "يشعر بالقلق إزاء نية 
سيصبح أكبر إعالن فدانًا من األراضي في الضفة الغربية كأراضي دولة، بما  385إسرائيل إعالن 

 ".2014من نوعه منذ آب )أغسطس( 
وأضاف أن "موقف بالده معروف منذ فترة طويلة بشأن المستوطنات"، مشددًا على معارضة بريطانيا 

 "بشدة أي خطوات من شأنها أن تأخذنا بعيدًا عن تسوية سلمية دائمة".
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تحويل أراض في منطقة "ج"، في حين واصل االحتالل سياسته االستيطانية، باإلعالن عن قرار 
من مساحة الضفة الغربية،  % 60الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة وفق اتفاق "أوسلو" والمشكلة 

إلى "أراضي دولة" بهدف االستيطان، وذلك ضمن جزء حيوّي من األراضي المخصصة إلقامة الدولة 
 الفلسطينية المنشودة.

 24/1/2016الغد، عّمان، 
 
 الدع  للسياحة الفلسطينية مستوىتعهد برفع إسبانيا ت .36

بيت لحم: قالت وزيرة السياحة واآلثار روال معايعة، إن وزير الدولة اإلسباني للتعاون الدولي خاسوس 
 تراتسيا الدا، تعهد برفع مستوى الدعم للسياحة الفلسطينية.

السبت، في العاصمة مدريد، جاء هذا خالل اللقاء الذي جمع الوزيرة معايعة بنظيرها اإلسباني يوم 
 بحضور سفير دولة فلسطين كفاح عودة.

ووضعت الوزيرة معايعة مضيفها اإلسباني بصورة األوضاع السياسية التي تمر بها فلسطين، 
 مستعرضة تطورات القطاع السياحي الفلسطيني.

آلثار الفلسطينية من جانبه، أشار الوزير خاسوس، إلى أهمية الشراكة والتعاون مع وزارة السياحة وا
 للنهوض بالواقع السياحي الفلسطيني.

وتباحث الطرفان في سبل تطوير تمويل التعاون اإلسباني لمشاركة دولة فلسطين في معرض فيتور 
 السياحي الدولي.

 24/1/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 بحل الدولتين "إسرائيل" ألراضي الضفة يتعارض مع التزامها مصادرةالخارجية اإليطالية:  .37
وكاالت: عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اإليطالية، عن قلقها إزاء إعالن -القدس المحتلة

تعارضًا مع التزام »إسرائيل مصادرة المزيد من األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ورأت فيه 
 «.إسرائيل بحل الدولتين

 370إزاء اإلعالن عن القرار اإلسرائيلي، بمصادرة  نعرب عن القلق»وقالت الوزارة في بيان أمس 
فدانا إضافية جنوب مدينة أريحا، باعتبارها أراض مملوكة للدولة، نظرًا لما يمكن أن يشكله هذا 

 «.القرار من أساس لبناء مستوطنات جديدة
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ضع على استمرار هذه األنشطة اإلسرائيلية، من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم الو »ورأت الوزارة أن 
األرض، فضاًل عن كونه يتضارب وااللتزام اإلسرائيلي بالتوصل إلى حل سلمي على أساس مبدأ 

 «.  الدولتين
 24/1/2016الرأي، عّمان، 

 
 بيننا لـ "ُمعاِدي إسرائيل" مكانميركل للمهاجرين: ال  .38

/كانون الثاني يناير 23وكاالت: دعت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل، السبت  -الحياة الجديدة
، إلى "التحرك بشكل مكثف" بوجه معاداة السامية، داعية إلى التنبه من الشبان الذين ينحدرون 2016

 من بلدان "تتفشى فيها معاداة السامية والكراهية إلسرائيل".
وفي كلمتها األسبوعية المصورة على شريط فيديو، اعتبرت ميركل التي ستفتتح، االثنين المقبل، في 

ن معرضًا مخصصًا لـ"فن المحرقة"، أن "معاداة السامية أكثر تفشيًا مما نتصور. لذلك يتعين برلي
 علينا القيام بتحركات كثيفة لدرئها".

ودعت المستشارة إلى أخذ الهواجس التي عبر عنها أواخر نوفمبر/تشرين الثاني رئيس المركز 
 ".المركزي لليهود في ألمانيا، يوسف شوستر "على محمل الجد

وأعرب شوستر عن قلقه من مجيء أعداد كبيرة من طالبي اللجوء "من ثقافات تترس  فيها الكراهية 
 والتعصب ضد اليهود".

مليون طالب لجوء، قد هرب معظمهم من الحروب  1،1حوالي  2015واستضافت ألمانيا في 
 واالضطهادات في سوريا والعراق وأفغانستان.

ن نولي هذه المسألة اهتمامنا، وبالتحديد لدى الشبان )المنحدرين( وشددت ميركل على القول: "يجب أ
من بلدان تتفشى فيها الكراهية إلسرائيل واليهود". لكنها لم تسمِّ بلدًا بعينه أو تتطرق الى طالبي 

 اللجوء.
وقالت ميركل: "نالحظ في بعض المدارس وفي بعض المراكز مظاهر )معادية للسامية( يقوم بها 

 عين على كل راشد التصدي لها".شبان، ويت
وأضافت "يتعين علينا أيضًا أن نشجع التالمذة الذين ال يفّكرون بهذه الطريقة، حتى نجعلهم قادرين 

 على أن يقولوا بصراحة إن ذلك يجب أال يحصل".
وخلصت ميركل إلى القول: "يمكن دائمًا وأبدًا البحث عن ذرائع وحجج، لكن يجب أن يكون واضحًا 

 ، ال مكان في مجتمعنا لمعاداة السامية.. يجب بكل بساطة أن يكون هذا األمر واضحًا".أيضاً 
 23/1/2016الحياة الجديدة، را  هللا، 
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 فـرقـة لحماية حـقـوق األطـفـال مـن اعـتـداءات االحـتـالل 70 تـنـشـئ"الـحـركـة الـعـالـمـيـة"  .39

فرقة  70لدفاع عن األطفال ـ فلسطين، أمس، إنشاء "األيام": أعلنت الحركة العالمية ل -رام هللا 
لحماية حقوق الطفل في كافة محافظات الضفة، وذلك في ختام الدورة التدريبية، التي عقدتها الحركة 

 في البيرة، حول آليات المراقبة والتوثيق وحقوق الطفل، واستمرت ثالثة أيام.
لحركة العالمية رياض عرار: إن الهدف من إنشاء وقال مدير برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي في ا

هذه الفرق، جمع المعلومات حول انتهاكات حقوق األطفال، وتوثيقها، وكتابة التقارير حول هذه 
االنتهاكات، وبناء حمالت مناصرة لتحسين حالة حقوق الطفل في المجتمعات المحلية، بناًء على 

نات التي يجمعونها من الميدان، وكذلك تحويل حاالت مراقبة األطفال لحقوقهم والتوثيقات والبيا
االنتهاكات المجتمعية والسياسية التي يتعرض لها األطفال إلى الشبكات واالئتالفات والمؤسسات 

 ذات التخصص.
 24/1/2016األيا ، را  هللا، 

 
 "حماس" واالستحقاق الصعب في لبنان .41

 أحمد الحيلة
لخدمات ُيعبر عن سياسة ممنهجة لوكالة "األونروا"، كما أشرنا كنا قد أشرنا سابقًا إلى أن تقليص ا

إلى غياب منظمة التحرير الفلسطينية عن المشهد الذي تتفاعل معه الفصائل السياسية ومنظمات 
 المجتمع المدني الفلسطيني في لبنان.

ها طرف فاعل أما فيما يتعلق بحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ودورها في هذه األزمة، فال شك أن
ومتقدم، ال سيما عبر المشاركة في االعتصامات، والتحركات السياسية، والضغط على "األونروا" 
ومديرها العام السيد "ماتياس شمالي" في بيروت، إضافة إلى نشاطها اإلعالمي المتعدد الوسائط في 

 تغطية شؤون الالجئين وفعالّياتهم.
لسيد خالد مشعل، عندما أكد اهتمامه بأوضاع الالجئين، وبأن وكان الفتًا في هذا السياق تصريحات ا

 حركته ستبذل جهدها لحل األزمة الراهنة بالتواصل مع العديد من الجهات والدول المعنية.
المتابع ألوضاع الفلسطينيين في لبنان، يدرك مستوى نشاط حركة "حماس" متعدد االوجه في 

 المخيمات، ومنها على سبيل المثال:
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اإلغاثة وتقديم المساعدات العينية للفقراء والمحتاجين، خاصة في المناسبات والمواسم كاألعياد،  •   
 وبداية العام الدراسي، وشهر رمضان المبارك..

قيامها بدور حيوي في تجنيب المخيمات أية هّزات أمنية داخلية أو مع المحيط اللبناني. وُنَذكِّر •    
نيب مخيم عين الحلوة األحداث الدامية بين الجيش اللبناني وأنصار هنا بمساعيها الحميدة في تج

(، وكذلك دورها في تهدئة األجواء 2013الشي  "األسير" في مدينة صيدا )حزيران/يونيو من العام 
عقب االشتباكات المسلحة بين حركة "فتح" والمجموعات اإلسالمية في مخيم عين الحلوة أيضًا، 

 2015زيران/يونيو من العام والتي وقع أحدثها في ح
تواصلها المستمر مع الساسة، وقادة األحزاب، والمؤسسات األمنية اللبنانية، في محاولة لتحسين •    

 أوضاع الالجئين، والتأكيد على العالقة األخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.
نتساءل عن مدى كفاية تلك المساعي مع تقديرنا لتلك الجهود وغيرها مما تقوم به الحركة، إال أننا 

ذا كان األمر غير ذلك، فما هو المطلوب من  في حماية واقع ومستقبل الفلسطينيين في لبنان؟ وا 
 حركة "حماس"؟

بداية، ال بد من اإلشارة مجددًا إلى أهمية الجغرافيا السياسية المحيطة بفلسطين التاريخية. فإذا كان 
ربية وقطاع غزة بمثابة القلب، فإن الوجود الفلسطيني في دول الوجود الفلسطيني في الضفة الغ

 الطوق بمثابة الجناح للطائر.
وما يزيد من أهمية الوجود الفلسطيني على الساحة اللبنانية، تعرض نحو نصف مليون الجئ 

يغ فلسطيني في سوريا إلى النزوح واللجوء في ظل االقتتال الدائر هناك، ما قد ُيفضى عمليًا إلى تفر 
سوريا من الفلسطينيين الذين كان لهم دوٌر فّعال في الثورة ضد االحتالل اإلسرائيلي. هذا باإلضافة 
إلى محدودية الوجود الفلسطيني في مصر، وتجنيس أغلب الفلسطينيين في األردن التي ال تسمح 

المجال لحركة "حماس" بالتواجد أو العمل على أراضيها، على عكس لبنان الذي ما زال ُيفسح 
نسانيًا..  للتحرك سياسيًا وا عالميًا وا 

من جانب آخر ال بد أن نعلم أن الفلسطيني في لبنان يعيش في ظروف غاية في البؤس والشقاء، 
، تشير 2010فحسب دراسة أجرتها وكالة "األونروا" بالشراكة مع الجامعة األمريكية في بيروت عام 

 بيانات الدراسة إلى أن: 
 لالجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون من الفقر.من ا 66.4%•    
 من الفلسطينيين عاطلون عن العمل. 56%•    
 من الالجئين الفلسطينيين يعانون من أمراض مزمنة. 33%•    
 من الفلسطينيين ليس لديهم تأمين صحي. 95%•    
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يرتادون المدرسة أو سنة(  18و 16فقط من الشباب الفلسطيني في مرحلة الثانوية )بين  50%•    
 معاهد التدريب المهني. في مؤشر على مستوى التسرب المدرسي المخيف.

هذه األرقام المرعبة تؤكد مستوى االستحقاق المطلوب من حركة "حماس" باإلضافة إلى الفصائل 
الفلسطينية األخرى وفي مقدمتها حركة "فتح" التي تهيمن على منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات 

 السلطة في رام هللا.
ذا كانت حركة "حماس" تؤمن بدور الالجئين الفلسطينيين في الثورة والنضال ضد االحتالل ـ على  وا 
عكس حركة "فتح" التي جعلت من الالجئين الفلسطينيين ملفًا للتفاوض والمساومة ـ فعليها استدراك 

مية المستدامة، في موازاة عمل وكالة أوضاعهم الكارثية في لبنان، من خالل استراتيجية ُتعنى بالتن
 "األونروا"، وذلك على النحو التالي:

أواًل: إقامة ُبنية تحتية للتعليم األساسي والعالي )مدارس، ومعاهد، وجامعة(، لرفع مستوى التعليم •    
 الذي يعد مفتاحًا أساسيًا لتحسين مستوى المعيشة، وتطور الوعي السياسي.

شاريع صحية، كالعيادات الخارجية، ومشفى للمساعدة في الطبابة وعمليات ثانيًا: إقامة م•    
 االستشفاء.

 
ثالثًا: إقامة مشاريع اقتصادية منتجة، قادرة على تشغيل األيدي الفلسطينية العاملة، وحملة  •   

 كي.الشهادات الجامعية، كجزء من التنمية بداًل من صرف المبالغ الطائلة في قطاع اإلغاثة االستهال
وأخيرًا، ال بد من استثمار تلك الجهود في خدمة المشروع الوطني الساعي لتحرير األرض من 
االحتالل اإلسرائيلي، ولعودة الالجئين إلى وطنهم. وهذا ُيلقي بالمسؤولية على حركة "حماس" إلعادة 

دعوة للعسكرة أو النظر في كيفية تفعيل دور الالجئين الفلسطينيين في المشروع الوطني. وهذه ليست 
نما دعوة لضرورة التفكير مليًا في ماهية المساهمات الممكنة  لحمل السالح في الداخل اللبناني، وا 
لالجئ الفلسطيني، بما يتناسب مع ظروف الدولة اللبنانية. آخذين بعين االعتبار أن لبنان كان 

ات الماضي المتعلق بالحرب األكثر تفاعاًل مع القضية الفلسطينية تاريخيًا بغض النظر عن سلبي
 األهلية، وبقطع النظر عن المناكفات السياسية اللبنانية الداخلية. 

ففي تقديري أن حركة "حماس" تحظى باحترام الجهات الرسمية، والعديد من القوى السياسية اللبنانية، 
ين ورفض إدراكًا منها بأن "حماس" هي الحركة األحرص على حشد الطاقات باتجاه عودة الالجئ

 التوطين. 
 إلى األفضل يبدأ بفكرة. إن التغييرقد يبدو األمر نظريًا أكثر منه واقعيًا لدى البعض، ولكننا نقول 

 22/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعال 
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 بيان حماس والجهاد والجبهة الشعبية .41

 منير شفيق
لسطينية فضيحة للسياسات شكلت تصريحات ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة في السلطة الف

التي يقودها محمود عباس، وخالصتها اإلصرار على االستمرار في التنسيق األمني مع قوات 
االحتالل، ومن ثم العمل على إجهاض االنتفاضة، وهو ما دعا الجبهة الشعبية وحركة الجهاد 

 وحركة حماس إلصدار بيان مشترك يستنكر هذه التصريحات.
في تصريحاته المذكورة بأن األجهزة األمنية أحبطت أكثر من مئتي عملية  لقد تفاخر ماجد فرج

واعتقلت أكثر من مئة كانوا يهّمون بالقيام بعمليات، فضال عن التصّدي لعدد كبير من محاوالت 
التظاهر، وذلك في الفترة الممتدة من األول من تشرين األول/ أكتوبر حتى تاري  تصريحه في 

 دالع االنتفاضة الثالثة.أي منذ ان 6/1/2016
عندما ُعِقَد االتفاق األمني بالرعاية األمريكية بين سلطة رام هللا والكيان الصهيوني، كانت الحّجة 
التي سّوي فيها ذلك االتفاق بأن تجريد خاليا المقاومة من سالحها وتصفيتها، ابتداء من كتائب 

لموافقة على االنسحاب من أراضي الضفة األقصى وسرايا القدس، سوف ُيقنع الكيان الصهيوني با
 الغربية والقدس وقطاع غزة، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطينية.

وبالفعل، قامت األجهزة األمنية بمطاردة خاليا المقاومة بتصميم وفعالية تفّوقا على الشاباك 
جهاض كل حراك شعبي الصهيوني، وقد زاد عليها تعهُّد محمود عباس بعدم اندالع انتفاضة و  ا 

يصطدم مع العدو، ولكن النتيجة كانت استفحال االستيطان والتمادي في تهويد القدس والبطش 
باألسرى وأهاليهم، وفشلت المفاوضات، وأعلن محمود عباس فشل إقامة دولة فلسطينية، وفشل حّل 

ة، وقد فشل كذلك أو الدولتين، وأصبح الطريق مسدودا تماما، فكان الهروب إلى المنظمات الدولي
 تعّثر وسقط أرضا.

ولكن، مع ذلك، استمّر التنسيق األمني بالرغم من قرار أصدره المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
بوقف التنسيق األمني، وها هو ذا ماجد فرج يكشف ويتفاخر أنه أحبط مئتي عملية واعتقل مئة قبل 

 أن ينفذوا عملياتهم.
السعودية، أعلن تصميمه على إنهاء "التوتر"، وهذه هي الصفة التي وعندما عاد محمود عباس من 

 أطلقها على االنتفاضة، وكان قبل أسبوعين قد أسماها هّبة جماهيرية.
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وبهذا يكون التنسيق األمني مطلوبا لذاته، وقد فقد حتى حّجته األولى. أما األشّد هوال فممارسته في 
شهيدا وسبعة عشر ألف جريح وأكثر  162مة أكثر من ظل انتفاضة تكاد تطوي شهرها الرابع مقدّ 

 من ثالثة آالف معتقل، فضال عن هدم البيوت ومصادرة األراضي واستفحال اإلعدامات في الشوارع. 
 

 هل ه ا معقول؟
ماجد فرج األقرب في هذه األيام من محمود عباس؛ ولهذا ال يقول كلمة واحدة، أو يأتي فعال واحدا 

الرئيس. فالرئيس من هذه الزاوية ال يحتمل أن يخرج أحد من الذين حوله عن إاّل ويكون بأمر 
الطاعة أو الخط، ولو بينه وبين نفسه، فهنالك رؤوس كثيرة أطاح بها كانت مقّربة منه لسنوات 

 وعقود، بسبب مخالفة، أو ُشْبهة خروج على الوالء المطلق، وما مثل ياسر عبد ربه ببعيد.
أن يصل األمر وفي ظل االنتفاضة، أي في ظل إرادة شبه إجماعية للشعب نعم، هل من المعقول 

الفلسطيني، أن يكون لسان محمود عباس ما صّرح به ماجد فرج، ويكون ما يريد فعله ما تمارسه 
 األجهزة األمنية من تنسيق أمني؟

واقع صادم  ، ولو خرج على كل منطق ومعقولية، فنحن أمام1بالتأكيد، إن الواقع هو المعقول رقم
لكل عقل ولكل منطق، ويخرج عن كل ما عرفته الوطنية الفلسطينية، ودعك مما عرفته من مقاومة 
وممانعة وكفاح مسلح، وما قّدمته من شهداء وتضحيات، فنحن هنا لسنا أمام خروج فاضح عن 

نما أمام خروج عن آخر نقطة تنازل يمكن أن يقّدمها  ميثاق م.ت.ف كما حدث أيام اتفاق أوسلو، وا 
خط المفاوضات والتنازالت، أي التنسيق األمني كخدمة خالصة لالحتالل واالستيطان؛ حرصا على 

 بقاء السلطة والراتب.
لقد حّلت السلطة، وَمقام السيد الرئيس، وما يتبع من ألقاب، مثل رئيس جهاز المخابرات العامة، وما 

م الفلسطيني": أي الدولة الفلسطينية في الضفة يتفّرع من فساد، مكان ما كانوا يسّمونه وهما "الحل
الغربية وقطاع غزة، وقد اعتبروه "المشروع الوطني الفلسطيني"، وهذا كله بدوره أصبح ثمنه التنسيق 
األمني مع االحتالل الصهيوني: حماية االحتالل وموضوعيا حماية المستوطنات من جهة، وقمع 

جهاض االنتفاضة والَدْوس عل ى كل أمانّي الشعب الفلسطيني وتطلعاته وتضحياته من المقاومة وا 
جهة أخرى، وهو أمر فاَق كل ما عرفه احتالل من "تعاون" من ِقَبل فئة خارجة على الشعب الرازح 

 تحت االحتالل.
من هنا، َأْحَسَنت الجبهة الشعبية وحركة حماس وحركة الجهاد في إصدار بيان مشترك استهجَن 

ت االستهجان واالستنكار تصريحات ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات واستنكَر بأشّد عبارا
الفلسطينية لمجلة "ديفنس" األمريكية، علما أن هذه التصريحات جاءت لتكشف الممارسة الفعلية التي 
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تمارسها األجهزة األمنية، ومن ثم ال مجال للتنصل منها حتى لو أنكرها أو اتهمها بتحريف أقواله. 
ى فصائل المقاومة وشباب االنتفاضة عشرات ومئات األّدلة على ما مارسته وُتمارسه وبالمناسبة، لد

 األجهزة األمنية من سياسات وأفعال تزيد أضعافا عما صّرح به ماجد فرج.
على أن الُبعد الهام والجديد الذي يجب أن يلقى كل دعم هو اتفاق فصائل المقاومة الثالثة والجهاد 

دار البيان المشترك؛ فقد ُاصبح من الضروري أن تتشّكل نواة جبهة جديدة وحماس والشعبية على إص
من الفصائل الفلسطينية والحركات الشبابية والنخب وكل قوى الشعب الفلسطيني من أجل المضّي 
باالنتفاضة لتصبح انتفاضة شاملة، فتدخل معركة فاصلة مع االحتالل من أجل تحقيق األهداف 

ها الجميع وهي: دحر االحتالل عن القدس والضفة الغربية، وتفكيك الراهنة التي يتفق علي
طالق كل األسرى، وفك الحصار عن قطاع غزة، وهي أهداف ال أحد يختلف عليها،  المستوطنات، وا 

اإلسالمي والعالمي. بل حتى نتنياهو ال يستطيع أن ُيقنع حلفاءه  -وهي قوّية على المستويين العربي
 تيطان. ببقاء االحتالل واالس

ولهذا، فإن كل ما هو مطلوب إلى جانب ما تّم إنجازه في هذه االنتفاضة هو إنزال الجماهير إلى 
السلمي ضّد االحتالل واالستيطان، وبإصرار، ألشهر إذا لزم  –الشوارع وا عالن العصيان المدني

قطاع غزة وتفكيك  األمر، وبال قبول لتفاُوض، أو تمييع؛ فالعدو يعرف ماذا فعل في فك االرتباط مع
طالق  المستوطنات، فعليه أن يفعل الشيء نفسه مع الضفة والقدس وفك الحصار عن قطاع غزة وا 
األسرى )كما أطلق اآلالف في التبادل(. وببساطة يجب أن نجعل تكلفة انسحابه أقل من استمراره 

 في االحتالل واالستيطان. 
عباس ودعوته إلى وقف التنسيق األمني  إن هذا البيان الهام يجب أن يقرع الجرس لمحمود

واالنضمام إلى االنتفاضة، وهو ما يجب أن تأخذ به قيادة فتح وكل قيادات فصائل م.ت.ف قرارا 
د الساحة الفلسطينية وتعود م.ت.ف الجبهة العريضة للجميع، ولكن أن تكون  إيجابيا، وبهذا ُتوحَّ

 ألمني مع قوات االحتالل. م.ت.ف المقاِومة والمنتِفضة ال م.ت.ف التنسيق ا
لى األمام في هذا المسار  َفَتحّية للفصائل الثالثة حماس والجهاد والجبهة الشعبية على هذا البيان، وا 

 المنِقذ للسلطة ولمنظمة التحرير، والذاهب إن شاء هللا إلى االنتفاضة الشاملة والنصر.
 24/1/2016، "21موقع "عربي 
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 فرج منطق آيزنكوت ومنطق ماجد .42
 رأفت مرة

كانون الثاني )يناير( الحالي ألقى الجنرال غادي آيزنكوت رئيس أركان جيش  18يوم اإلثنين 
 االحتالل اإلسرائيلي محاضرة، في المؤتمر السنوي لـ"مركز أبحاث األمن القومي" بجامعة )تل أبيب(.

ديفنس نيوز( األمريكية كانون الثاني )يناير( أي بعد يومين فقط نشرت مجلة ) 20ويوم األربعاء 
 مقابلة مع اللواء ماجد فرج، رئيس جهاز األمن التابع للسلطة الفلسطينية في رام هللا.

لوضع الكيان العبري في المستقبل، يقرأ  استراتيجيةفي المحاضرة التي ألقاها آيزنكوت يقّدم رؤية 
 ي مع هذه األخطار.الواقع، ويحّدد األخطار بدقة، ويشرح كيف سيتعامل الجيش اإلسرائيل

توقف رئيس أركان جيش االحتالل عند تطورات األزمة في سوريا  االستراتيجيةفي محاضرته 
ومستقبلها، وعند الصراع السني الشيعي وانعكاسه على مستقبل الكيان، وعند الخالف السعودي 

ة من قطاع غزة اإليراني، والقدرات االستخبارية والعسكرية للجيش اإلسرائيلي، واألخطار الصادر 
 وجنوب لبنان وسوريا، والتطورات في مصر ومنطقة سيناء، ومستقبل تنظيم "داعش".

ثم توقف آيزنكوت عند الموضوع الفلسطيني تحديًدا، فقال: "الحلبة الفلسطينية هي األشد إقالًقا على 
الطعن التي المدى القصير"، وذكر بالحروب الثالث األخيرة في قطاع غزة، واستشهد بخطر عمليات 

عملية، وقال آيزنكوت:  101نفذها فلسطينيون منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، ووصل عددها إلى 
ستراتيجيًّا كبيًرا لتفترض أن اإلرهاب الفلسطيني سيستمر في السنوات ا"لست بحاجة ألن تكون 

 القادمة".
ثه على قيام جهازه بـ"إحباط بعد يومين تحدث اللواء ماجد فرج إلى المجلة األمريكية، فرّكز في حدي

فلسطيني منذ بداية الموجة الحالية من )اإلرهاب( في  100هجوم ضّد إسرائيليين، واعتقال  200
 أكتوبر الماضي"، حسب تعبيره.

تحدث فرج أيًضا عن أهمية التنسيق األمني مع االحتالل، وعن دور االحتالل والواليات المتحدة في 
 منع انهيار السلطة.

ام خطابين متزامنين، لضابطين يفترض أنهما من المستوى العسكري نفسه: شخص يمّثل نحن أم
 اإلسرائيليين، وشخص يفترض أنه يمّثل الفلسطينيين.

آيزنكوت وفرج يعمالن موظفين في الحكومتين اإلسرائيلية والفلسطينية، يتقاضيان مرتباتهما من أموال 
مصالح "شعب" كل منهما، مع كبير التحفظ واالعتذار "الشعب"، جاءا إلى منصبيهما لخدمة أهداف و 

 الستخدام مصطلح "شعب" هنا.
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الجنرال آيزنكوت يستعرض موقع "دولته" والتهديدات التي تواجهها، ويؤكد حرصه على حماية "شعبه" 
 وتوفير األمن له، ومنع أو تقليل التهديدات التي تواجهه.

 تعامل معهم.آيزنكوت يحّدد األعداء بدقة، ويشرح كيف سي
، وال يحّدد لنا من هم أعداء الشعب الفلسطيني، وال استراتيجيةأما اللواء فرج فإنه ال يتحفنا بأي رؤية 

 كيف سيحمي هذا الشعب من المخاطر والتهديدات.
كل ما يفعله فرج هو تقديم جردة حساب بأعمال القمع واالعتقال التي مارسها ضّد الشعب 

ي يواجه فيه هذا الشعب موجات من القتل واالختطاف واألسر والحرق الفلسطيني، في الوقت الذ
 واإلرهاب.

 الكيان العبري لديه ضابط، يعلن لكل العالم أنه سيفعل كل شيء لحماية "شعبه وبلده".

 أما ماجد فرج فيقول للعالم كيف سيعتقل ويمارس العنف من أجل الكيان العبري أيًضا.
زنكوت يرى أن هناك حكومة اختارته ليدافع عن مصالح مجتمعه، الفرق بين آيزنكوت وفرج أن آي

 وأن هناك جهات سياسية ورقابية ستحاكمه، إن أخّل بواجباته.
ن هذا االختيار جاء لخدمة تلك  أما فرج فإن جهات خارجية اختارته، وليس شعبه أو مؤسساته، وا 

 الجهات بناء على والئه لها، وليس بناء على كفاءته.
لك بينهما أن آيزنكوت سيذكره "شعبه"، وقد يذكره التاري  ضابًطا دافع عن مصالح "شعبه" والفرق كذ

و"دولته" حتى النهاية، أما فرج فسيتجاهله التاري ، وسيذكره شعبه على أنه لم يكن مخلًصا له 
 وألهدافه.

 أيًضا إن الشعب الفلسطيني سيحاكم ماجد فرج عاجاًل أو آجاًل.
 23/1/2016، فلسطين أون الين

 
 الصدر والظهر فييطعنون  .43

 فهمي هويدي
ال يكاد المرء يصدق عينيه حين يقرأ خبرا يقول إن مسؤوال أمنيا فلسطينيا صرح بأن الجهاز الذي 

هجمة ضد اإلسرائيليين خالل األشهر الثالثة الماضية، أي منذ  200يقوده نجح في إجهاض 
ماضي. عن نفسي على األقل فإنني لم أصدق ما انطلقت انتفاضة األقصى في بداية شهر أكتوبر ال

قرأت ألول وهلة. وظننت أن ثمة خطأ مطبعيا جسيما قلب األمور بحيث صارت بذلك الشكل. وحين 
عدت إلى قراءته ووقعت على األصداء الفلسطينية التي تناولته بالتعليق. لم يكن هناك مفر من 

اء ماجد فرج مسؤول المخابرات في السلطة تصديق صحته. ومن ثم التأكد من أن مصدره هو اللو 
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الفلسطينية، وقد صرح الرجل به في ثنايا حديث له نشرته مجلة )ديفنس نيوز( األمريكية المعنية 
بشؤون األمن والدفاع. كما ذكر فيه أنه إلى جانب النجاح الذي حققه جهازه في إجهاض تلك 

 مائة فلسطيني.العمليات، فإنه تم إلقاء القبض في ذلك السياق على 
يبدو الخبر صاعقا من زاويتين، األولى أنه صدر عن رئيس جهاز أمن السلطة الفلسطينية الذي كان 
أداؤه في هذا المشهد لصالح أمن دولة االحتالل اإلسرائيلى. أما الثانية فإن الخبر الكارثي لم يحدث 

عربية التي أتابعها. صحيح أن الدوي الذي يستحقه حيث لم أجد له صدى يذكر في وسائل اإلعالم ال
كالمه أثار عاصفة من االحتجاج والغضب في أوساط القوى الوطنية الفلسطينية، إال أن الصمت 
العربي إزاءه البد أن يلفت النظر. وقد استغربت األمرين. ذلك أن قادة األجهزة األمنية الذين يجيدون 

الحديث عن العمليات التي يقومون بها.  الصمت والمداراة دائما، ليس معروفا عنهم اإلسهاب في
بوجه أخص فإن تلك العمليات حين تكون لصالح عدوهم وضد شعوبهم على فرض حدوثها فإنها 
تصبح أجدر بالتستر والمداراة، باعتبار أن ذلك يدخل ضمن العمليات القذرة التي تظل طي الكتمان 

شا ومستغربا إعالن الرجل أنه قام بحماية دائما في ظل صفقات وحسابات معينة. لذلك فإنه يبدو مده
اإلسرائيليين من هجمات الشبان الفلسطينيين الغيورين على وطنهم والرافضين لمذلة االحتالل وهوانه. 
وال تفسير لذلك سوى أن الرجل يتعامل باستهتار فج مع مشاعر الفلسطينيين إلى الحد الذي دفعه 

 إلى ذلك االجتراء.
يقل سوءا وهو أن يكون حرص على أن يوجه رسالة إلى اإلسرائيليين واإلدارة االحتمال الثاني ال 

األمريكية تخدم طموحه وترجح كفته بين المرشحين لخالفة الرئيس محمود عباس، الذي انتهت مدته 
 واللغط مثار على نطاق واسع في محيط الطبقة السياسية الفلسطينية حول سيناريوهات ما بعده.

ال ويخف وقع الصدمة ينتبه المرء إلى أن ثمة واقعا فلسطينيا كان البد أن يفضى حين يهدأ االنفع
إلى تلك النتيجة الكارثية.. أقصد بذلك مسألة التنسيق األمني مع اإلسرائيليين الذي أفرزته اتفاقيات 

لسلطة أوسلو. إذ رغم ميوعة المصطلح وبراءته الظاهرة إال أن الهدف األساسي والوحيد له هو التزام ا
بضمان أمن إسرائيل وال عالقة له بأمن الشعب الفلسطيني وتلك خلفية تعرى تماما الدور « الوطنية»

فإنها تفتح أعيننا على العديد من  بالتاليالحقيقي لسلطة رام هللا، وال تعري جهازها األمني وحده. 
لم تصب في صالح  السلطة التي تبدو بريئة في مظهرها، لكنها إذا مسؤوليممارسات وتصريحات 

سلطة االحتالل، فإنها على األقل تسعى إلى عدم إحراجها. وهو ما حدث أكثر من مرة، خصوصا 
في اجتماعات لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة في جنيف، أو في موضوع االنضمام إلى 

 اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.
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العربية التي أقامت عالقات علنية أو سرية مع إسرائيل، لكن وال أريد أن أعمم إساءة الظن باألنظمة 
التنسيق األمني بين إسرائيل وبين القيادات السياسية واألجهزة األمنية في تلك الدول تدل عليه قرائن 
كثيرة وشواهد عدة. وقد ظهرت بشكل أوضح في اآلونة األخيرة حين رفع شعار الحرب ضد 

ألنظمة العربية االدعاء بأن إسرائيل يمكن أن تؤدي دورا في اإلرهاب، حين انطلى على بعض ا
 إطاره.

حين اختفى الشاب الفلسطيني نشأت ملحم لعدة أيام بعد العملية الفدائية التي قام بها في تل أبيب 
وثارت شائعات حول اختفائه في الضفة الغربية، فإن وزير الحرب اإلسرائيلي موشيه يعلون نفى 

فضح الجهاز األمني في الضفة. إذ قال إنه إذا صح هروبه إلى الضفة فإن عملية ذلك، وبنفيه فإنه 
ــ وكأنه أراد أن يقول إن رجالنا هناك «! لوجود من يساعدنا هناك»القبض عليه ستكون أسهل 

 سيقومون نحوه بما يجب!
فلسطينية  عملية 200ال تبدو تلك مبالغة بعد الذي أعلنه اللواء ماجد فرج، الذي تباهى بإجهاض 

ضد اإلسرائيليين. وقد شاءت المقادير أن يسلط مزيدا من الضوء في هذه األجواء على المدى الذي 
بلغه التغلغل اإلسرائيلي في مؤسسات سلطة رام هللا. إذ أعلن عن اكتشاف عميل في مكتب السيد 

سرب الوثائق صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح، تبين أنه يعمل لحسابها وي
والمعلومات التي تقع تحت يديه إلسرائيل منذ عشرين عاما. وهو ما لم يفاجئ كثيرين ألن االختراق 
اإلسرائيلي لمختلف مواقع ومفاصل السلطة أصبح أمرا شائعا وغير مستغرب. في ظل استئساد 

 ن وعربدتهم.األجهزة األمنية على المناضلين الفلسطينيين وتخاذلهم أمام ممارسات المستوطني
ما الذي ننتظره من الشبان الفلسطينيين الذين يتلقون الطعنات في صدورهم من اإلسرائيليين في حين 

 يتلقون الطعنات في ظهورهم من أجهزة السلطة المتربصة بهم؟
 24/1/2016، الشرق، الدوحة

 
 االنتخابات... "كرة مناكفة" بين أقدا  فتح وحماس .44

 أحمد ملحم
، ستطلق لجنة االنتخابات المركزّية الفلسطينّية التي تّتخذ من رام 2016ط/فبراير مع مطلع شهر شبا

هللا مقّرًا لها، عملّية التسجيل اإللكترونّي لتحديث سجّل الناخبين السنوّية لديها ضمن خطط عملها، 
 ين.من دون أن تكون هناك بارقة أمل إلجراء االنتخابات الرئاسّية والتشريعّية قريبًا في فلسط

كانون الثاني/يناير  8وأعلنت حركة حماس على لسان عضو مكتبها السياسّي موسى أبو مرزوق في 
عن "استعدادها لخوض االنتخابات الرئاسّية والتشريعّية وانتخابات المجلس الوطنّي لمنّظمة التحرير 
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الذي يعطل  "اليوم قبل غدًا"، واضعة الكرة في ملعب الرئيس محمود عّباس، بأنها ليست الطرف
 يصدر مرسوما رئاسيا بذلك. أناالنتخابات، بل على الرئيس عباس الذي يجب  إجراء

 أداءإلى لجنة االنتخابات المركزّية عقب  2014حزيران/يونيو  2وكان الرئيس عّباس قد أوعز في 
رام هللا الرئيس في  أماماليمين الدستورية  الشاطئحكومة الوفاق الوطنّي من مستقلين بموجب اتفاق 

، ببدء إجراءاتها استعدادًا إلجراء االنتخابات الرئاسّية والتشريعّية بعد سّتة أشهر 2014حزيران  2في 
 ديسمبر(، وهو األمر الذي لم يحدث، بسبب عراقيل واجهت الحكومة. 2بتاري  ) أيمن ذلك التاري  

ام األحمد لـ"المونيتور": قال القيادّي في حركة فتح ومسؤول ملّف المحادثات مع حركة حماس عزّ 
"حّتى اآلن، لم يحّدد موعد لالنتخابات، وال داٍع للحديث عنه. حين تلتزم حماس باتّفاقات المصالحة، 
يصبح لكّل حادث حديث. عندما تسمح حماس لحكومة الوفاق الوطني بممارسة سلطتها وصالحيتها 

 نتخابات".في قطاع غزة التي تسيطر عليه، عندها يمكن الحديث عن اال
 أعضاءهاكانون األّول/ديسمبر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنّية )حكومة  31ودعا الرئيس عّباس في 

 الشاطئمن الفصائل الفلسطينية بديال لحكومة الوفاق الوطني من المستقلين التي شكلت بعد اتفاق 
له خالل استقباله ، قال الرئيس عباس في كلمة 2016كانون الثاني/يناير  6(، لكّنه في 2014في 

في قصر الرئاسة بمدينة بيت لحم، لمناسبة احتفال  األرثوذكسيةلرؤساء وممثلي أبناء الرعية 
الطوائف الشرقية بأعياد الميالد المجيدة موّجهًا حديثه إلى حماس: "إذا أردتم حكومة، نحن قابلون 

ّياكم وباقي الفصائل موافقون ومعروف الثمن الذي سندفعه، ولكن ن ذهب فورًا لالنتخابات، أمس وا 
 تلّقيت جوابًا ال نريد انتخابات".

وأوضح األحمد: "دعوة الرئيس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنّية والذهاب إلى االنتخابات ليست 
جديدة، لقد نقلت هذه الدعوة إلى أبو مرزوق، وعرضت عليه إّما تمكين حكومة الوفاق من ممارسة 

ّما تشكيل من الفصائل الفلسطينية كافة بما فيهم  أعضاءهاحكومة وحدة وطنّية  مهامها في غّزة، وا 
 حماس وفتح والبقية تتحّمل مسؤولّية غّزة والضّفة الغربّية وتحّضر لالنتخابات، لكّن حماس لم توافق".
ووصف أمين سّر المجلس الثورّي لحركة فتح أمين مقبول لـ"المونيتور"، إعالن أبو مرزوق حول 

 ه لخوض االنتخابات بـ"غير الجاّد".استعداد حركت
وأضاف مقبول: "لو كانت حماس صادقة لنّفذت أولى الخطوات المطلوبة إلجراء االنتخابات، وهي 
تشكيل حكومة الوحدة الوطنّية، أو تمكين حكومة الوفاق من العمل في غّزة. حماس غير جاّدة وال 

 تريد انتخابات".
جميل مزهر لـ"المونيتور" إّن الدعوات الصادرة عن  لشعبيةاوقال عضو المكتب السياسّي للجبهة 

الحركتين هي "جزء من المناكفات وتسجيل المواقف ألّن إجراء االنتخابات يتطّلب خطوات كاالتّفاق 
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صالح منّظمة التحرير وا عادة بنائها،  على استراتيجّية وطنّية في إطار مراجعة سياسّية شاملة، وا 
 د الطريق لالنتخابات".وتشكيل حكومة وحدة تمهّ 

وأضاف مزهر: "إجراء االنتخابات يحتاج إلى إرادة حقيقّية وقرار سياسّي بإنهاء االنقسام أواًّل، وبالتالي 
 فإّن الحديث عن االنتخابات قبل ذلك يعّد نوعًا من التضليل".

كاتب هاني المصري ويتّفق مدير عام المركز الفلسطينّي ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجّية ال
في حديث إلى "المونيتور" مع ما طرحه مزهر قائاًل: "حماس وفتح والرئيس عّباس غير جاّدين 
بإجراء االنتخابات، وحين يتحّدث طرف عن إجرائها يكون ذلك من باب المناكفة والمناورة، ليس 

 أكثر".
، بينما منيت حركة فتح ، فاز فيها الرئيس عّباس2005وأجريت آخر انتخابات رئاسّية في عام 

مقعدا  76، وأسفرت عن انتصار حركة حماس، بـ 2006بهزيمة في آخر انتخابات برلمانّية في عام 
 غير متوقعة. مفاجأةالذي اعتبر  األمر، 132 أصلمن 

وأضاف المصري: "فتح غير جاهزة لخوض االنتخابات، وحماس ال تريد انتخابات ألّنها تخاف أاّل 
وز كما في االنتخابات السابقة، أو عدم السماح لها بالحكم إذا فازت، ولذلك الحركتان تحّقق نسبة الف

 تناكفان بعضهما البعض ليس أكثر".
وعّمن يملك زمام القرار بإجراء االنتخابات، قال المصري: "قرار إجراء االنتخابات ليس فلسطينّيًا، بل 

ل لن توافق على إجراء االنتخابات إاّل إذا كانت هو قرار إسرائيلّي وعربّي وأميركّي ودولّي. إسرائي
ستسفر عن برنامج سياسّي قائم على اتّفاق أوسلو، وكذلك الدول العربّية والمجتمع الدولّي التي ال 

 تريد انتخابات قد يخسر فيها الرئيس عّباس الذي تراجعت شعبّيته أخيرًا".
تشرين  5بّي للبحوث والتنمية "أوراد" ونشره في وأظهرت نتائج استطالع للرأي أجراه مركز العالم العر 

من الفلسطينّيين يؤّيدون إجراء االنتخابات التشريعّية والرئاسّية حااًل،  %83أّن  2015الثاني/نوفمبر 
سيصّوتون له في حال إجراء االنتخابات بعدما كانت  %32وسط تراجع شعبّية الرئيس عّباس إلى 

، وهو ما أّكدته نتائج استطالع 2015تّموز/يوليو  27مركز في في استطالع مماثل نّفذه ال 38%
أظهرت  2015كانون األّول/ديسمبر  14آخر نّفذه المركز الفلسطينّي للبحوث السياسّية والمسحّية في 

من المستطلعة آراؤهم يريدون من الرئيس عّباس االستقالة، وأّنه سيخسر االنتخابات أمام  %65أّن 
 ي حال جرت االنتخابات.مرّشح حركة حماس ف

أشهر، كي تقوم لجنة  3ويحتاج إجراء االنتخابات إلى مرسوم رئاسّي قبل موعدها المحّدد بـ
 االنتخابات المركزّية بالتحضير واإلعداد لها.
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ذا كان ذلك يرتبط  وحول السبب الذي يمنع الرئيس عّباس من إصدار مرسوم بإجراء االنتخابات، وا 
وعدم عقد حركة فتح مؤتمرها السابع، قال مقبول إّن الرئيس عّباس أصدر  بتدّني شعبّية الرئيس

بعد تشكيل حكومة التوافق لالستعداد إلجراء  2014مرسومًا للجنة االنتخابات المركزّية في عام 
االنتخابات، لكّنه لم يطّبق بسبب عراقيل حماس لحكومة الوفاق، ولذلك فـ"إّن إصدار المراسيم من 

 ق أمر غير مستحّب".دون أن تطبّ 
وأضاف: "حركة فتح ستستعّد إلجراء االنتخابات مجّرد تحديد موعدها، وهي تثق في شعبّيتها 

 وجماهيرّيتها".
وتابع: "فتح تصّر على أن يكون مرّشحها إلى أّي انتخابات مقبلة الرئيس عّباس، لكن في حال 

يجاد الحّل المناسب".إصراره على عدم ترّشحه، فإّن مؤّسسات الحركة ستقوم بدراس  ة األمر وا 
لكّن المصري يرى أّنه من أسباب عدم إجراء االنتخابات "وجود متنّفذين في السلطة الفلسطينية 
تقتضي مصلحتهم بقاء الوضع على ما هو عليه وعدم إجراء االنتخابات واستمرار االنقسام بسبب 

ة حركة فتح، وغياب آلّية واضحة المناصب التي شغلوها نتيجة االنقسام، إضافة إلى عدم وحد
ما صّدقنا أّن الرئيس عّباس لن يترّشح إلى أّي  إذاالنتقال قيادة الحركة والسلطة ومنّظمة التحرير، 

 من هذه المناصب".
وفي ظّل عدم تشكيل حكومة الوحدة الوطنّية، التي يجمع كثيرون على أّنها الخطوة األولى إلجراء 

 قتراع سيبقى بعيد المنال عن أيدي الفلسطينّيين.االنتخابات، فإّن صندوق اال
 22/1/2016المونيتور، 
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