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  السلطة:
 5 ضفة وزيرا  سابقا  ونائبا  من حماستعتقل في ال "إسرائيل"  2.
 5 الحمد هللا ُيطلع وزيرة خارجية إستونيا على االنتهاكات اإلسرائيلية  3.
 6 تهويد الخليل بتبادل األدوار مع المستوطنين في نتنياهو تتهم"الخارجية الفلسطينية"   4.
 6 يؤكد اعتماد ترقيات عسكريي غزة كما الضفة الغربيةعدنان الضميري   5.
 6 كسر إرادة شعبناتتطاف بحق نوابنا ورموز شعبنا لن : سياسة االخكتلة التغيير واإلصالح  6.
 7 : حكومة وحدة وطنية قريبا  محمد اشتية  7.
 8 يدعو لتعزيز االستثمار في فلسطين لكسر األمر الواقع اشتيةدبي: بمؤتمر مال وأعمال فلسطين   8.
 8 تيسير خالد: حكومة نتنياهو تدعم سطو المستوطنين على أراضي الخليل  9.
 9 "أنا ال أعتزلازن... "يديعوت أحرونوت: أبو م  10.

 
  المقاومة:

 9 في أضعف حاالته والمصالحة تحمي القضية االحتاللأبو مرزوق:   11.

 10 حماس: رعاية عباس للتنسيق األمني خروج عن اإلجماع الوطني  12.

 10 مستعدة لتذليل كافة العقبات لتحسين العالقات مع القاهرة حماسالمصري: مشير   13.

 11 حماس: كوادرنا بالضفة يتعرضون لعدوان مزدوج  14.

 12 : اعتقاالت االحتالل لن تكسر االنتفاضةإسماعيل رضوان  15.

 12 االنتفاضةاف االحتالل للنائب قفيشة إفالس سياسي في مواجهة : استهدالبردويل  16.

 12 أنباء عن قرب استئناف فتح وحماس مفاوضاتهما إلنهاء االنقسام"القدس العربي":   17.

 13 خلية مسلحة في طولكرم "الشاباك": اعتقال  18.

 14  حلبية واإلسالمية تنعى الشهيد الفصائل والقوى الوطنية  19.

 14 نار استهدف مركبته قرب رام هللا إطالقإصابة مستوطن بجروح بعد   20.

 14 االحتالل يقصف مواقعا  للقسام ردا  على إطالق صاروخين من غزة  21.
 

  :إلسرائيلياالكيان 
 15 ويؤكد دعم الحكومة لالستيطان لعزلة دولية "إسرائيل" ينفي تعرض نتنياهو  22.
 16 للرئيس الفرنسي: هذا ليس وقت إقامة دولة فلسطينية زوجهيرت  23.
 16  يتبنى توصيات "لجنة الهدم"ئيلية اإلسراالمستشار القضائي للحكومة   24.
 17 يهاجم المنظمات الحقوقية مصورا   السلطات اإلسرائيلية لن تالحق جماعة نشرت تسجيال    25.
 18 العالمباإلسرائيليين من كافة المؤسسات العلمية رئيس رابطة األطباء: أخشى أن يتم طرد   26.
 18 "األمنيةاستطالع: ليبرمان هو القادر على مواجهة "المشاكل   27.
 19 فون على حياة اليهود في العالميتخو   اإلسرائيليينمن  %76استطالع:   28.
 19  لفلسطينيين وتغطية فشلهجيش االحتالل يستعين بـ"بالل" للتحريض على ا  29.
 20 "األقليات"تفتن بين  "إسرائيل"في حّطين:  "درزية تعمرةمس"  30.
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 21 لماذا يتصدر الشباب الفلسطيني "انتفاضة السكاكين"؟: الصحافة اإلسرائيلية  31.

 22 م": الصراع الُسني الشيعي سيحرق المنطقة"إسرائيل اليو   32.

 24 عن موقع جديد لدفن نفاياته اإلشعاعية النووية ون"ديمونا" يبحثالمسؤولون عن مفاعل   33.
 

  :األرض، الشعب
 24 2015/ أكتوبر األولتشرين  طفال منذ 41من بينهم  شهيدا 164 ارتفاع عدد الشهداء إلى  34.
 25  تقرير: االحتالل يفرض حصارا  خانقا  على قطاع غزة   35.
 27 أمام سياسة القمع واالضطهاد األيدييقفوا مكتوفي لن  48: فلسطينيومحمد بركة  36.
 27 يق يواجه الموت المحققالق األسير محمد نادي األسير:  37.
 28 شّبان خالل حملة مداهمات ثمانيةاالحتالل يعتقل   38.
 28 48يناير يوم ا عالميًّا للتضامن مع فلسطينيي كانون الثاني/  30إعالن   39.
 29 ضد المقدسيِّّين سحب اإلقامة.. سالح االحتاللتقرير:   40.
همال طبي بحق األسرى …شهيد في أبو ديستشييع   41.  30 وا 
 30  الصحفيين تحمل نتنياهو المسؤولية عن حياة األسير الصحفي القيق نقابة   42.
 31 48تواصل هدم منازل فلسطينيي  "إسرائيل"  43.
 31 ينهار أمام صمود الفلسطينيين "إسرائيل"دراسة بحثية: أمن   44.
 32 غرق بعض المنازل في مخيم جباليا ومساحات زراعية في بيت الهيا  45.
 33 "التحريض".. سالح فيسبوك ضد الصفحات الفلسطينية  46.
 34 طائر الحسون.. عصفور بآالف الدوالرات بفلسطين  47.

 
  : اقتصاد

 35 الشوا: قطاع غزة يحتل أولوية خاصة لدى سلطة النقد والجهاز المصرفي  48.
 

  : صحة
 36 أطباء ينجحون بإجراء عملية نوعية في غزة  49.

 
  ردن: األ 

 36 الفلسطينيين ال يختلف عن ممارسات "الدواعش" ضدّ  "إسرائيل" إرهابالطراونة:   50.

 37 بالوكالة يؤكد مركزية القضية الفلسطينية األوقاف األردنيوزير   51.

 37 نيابية: الشعب الفلسطيني يستحق الحرية واالستقالل والسالم العادلرئيس لجنة فلسطين ال  52.

 37 الخارجية األردنية: سفارتنا في تل أبيب تتابع إجراءات اإلفراج عن األسير زهرة  53.

 38 زهرة "العمل اإلسالمي" يطالب الخارجية بتسهيل مرور األسير  54.
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  عربي، إسالمي:
 38 بحث استراتيجية األمن المائي العربي ومواجهة سرقات "إسرائيل" :لجامعة العربيةا  55.

 
  دولي:

 39 84"أمنستي" تندد بسياسة هدم بيوت فلسطينيي   56.

 39 بفرنسا "إسرائيل". سالح المناوئين لبضائع التحدي.  57.

 40 .. ولن تفعل شيئا  "إسرائيل"بسياسة  "نيويورك تايمز": واشنطن تضيق ذرعا    58.
 

  حوارات ومقاالت:
 40 حلمي األسمر... مستقبل انتفاضة القدس!  59.
 41 عدنان أبو عامر... إسرائيل حين تحاول تصدير أزمتها في الضفة إلى غزة  60.
 46 آفي يسسخاروف... لم يقل الكلمة األخيرة  61.
 48 حلمي موسى... واقع الصراع العربي اإلسرائيلي يزداد تعقيدا  وتشابكا    62.
 50 عدنان كريمة ...فلسطين: التطور الديموغرافي وفصل االقتصاَدين  63.

 
 52 :كاريكاتير

*** 
 

 حماس: جهود لعقد لقاء قريب بالدوحة لتطبيق المصالحة .1
ع حركة فتح في كشفت حركة حماس، مساء السبت، عن جهود حثيثة تُبذل لعقد لقاء قريب م: غزة

وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح  الدوحة لتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية.
 لـ"صفا": "إن الجهود تهدف لوضع اتفاق المصالحة موضع التطبيق، ووضع اآلليات المرتبطة بذلك".

يجري بحثهما في وأوضح أبو زهري أن ملفي دعم "انتفاضة القدس"، وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
ورأى أن "أي تشكيل من هذا النوع يجب أن ينبثق عن اجتماع اإلطار القيادي  إطار تلك الجهود.

 المؤقت لمنظمة التحرير، أو الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة".
وأضاف "ونعتبر أن مثل هذا اللقاء مع حركة فتح في حال انعقاده ال يمكن أن يكون بديًلا عن دور 

 صائل الموقعة على اتفاق المصالحة، والتي يجب أن تأخذ دورها في متابعة تطبيق االتفاق".الف
، التفاق ينهي االنقسام الداخلي المستمر منذ 2014أبريل  23وكانت حركتا فتح وحماس توصلتا في 

 ، ووضعتا آليات لتنفيذ اتفاق المصالحة.2007
 23/1/2016وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
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 تعتقل في الضفة وزيرا  سابقا  ونائبا  من حماس "إسرائيل" .2
اعتقلت قوات إسرائيلية فجر أمس وزيراا فلسطينياا سابقاا ونائباا ينتميان إلى حركة : أ ف ب -رام هللا 

وقال نادي األسير الفلسطيني إن الجيش اعتقل وزير الحكم المحلي السابق  حماس في مدينة الخليل.
اس عيسى الجعبري والنائب عن الحركة حاتم قفيشة. وأوضح النادي أنه في حكومة حركة حم

، بينهم "إسرائيل"باعتقال قفيشة يصبح ستة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني معتقلين لدى 
القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي واألمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات 

 هة أيضاا خالدة جرار، إضافة إلى ثًلثة نواب آخرين من حماس.والقيادية في الجب

 25/1/2016الحياة، لندن، 
 

 الحمد هللا ُيطلع وزيرة خارجية إستونيا على االنتهاكات اإلسرائيلية .3
رام هللا: استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا، في مكتبه برام هللا، أمس وزيرة خارجية استونيا 

ند، حيث أطلعها على تطورات العملية السياسية، واالنتهاكات اإلسرائيلية، وآخر مارينا كالجورا
 المستجدات على األراضي الفلسطينية.

وشدد الحمد هللا خًلل اللقاء على أن استمرار إسرائيل بانتهاكاتها اليومية بحق أبناء الشعب 
ير القسري أو باالعتقال، يدمر الفلسطيني، سواء من خًلل عمليات القتل أو بهدم المنازل أو التهج

حل الدولتين، ويقوض فرص السًلم، مطالبا في السياق ذاته أن يقوم المجتمع الدولي بتوفير الحماية 
الدولية ألبناء الشعب الفلسطيني، ومجددا التأكيد على دعوة الرئيس محمود عباس إلى ضرورة عقد 

قامة الدولة ال  مستقلة كاملة السيادة.مؤتمر سًلم دولي إلنهاء االحتًلل وا 
من خًلل االتحاد األوروبي بوضع عًلمات تميز بضائع  إستونياوأشاد الحمد هللا بموقف 

المستوطنات، مؤكدا أهمية وقوف دول العالم في وجه االستيطان، والضغط على إسرائيل لوقف 
 وارده الطبيعية.انتهاكاتها، ال سيما حصارها لقطاع غزة ومصادرتها لمقدرات الشعب الفلسطيني وم

وبحث رئيس الوزراء مع وزيرة الخارجية إقامة لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، وتعزيز العًلقات 
إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية أسوة بالعديد من دول العالم  إستونياعلى مستوى التعليم، داعيا 

 .الداعمة لحق الفلسطينيين في الحرية واالستقًلل
  25/1/2016م هللا، األيام، را
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 تهويد الخليل بتبادل األدوار مع المستوطنين في نتنياهو تتهم"الخارجية الفلسطينية"  .8
أدانت وزارة الخارجية بشدة الهجمة اإلسرائيلية االستيطانية الممنهجة في  :فادي أبو سعدى -رام هللا

يل الرحمن والتي كان آخرها أرض دولة فلسطين خاصةا ما تتعرض له البلدة القديمة في مدينة خل
اقتحام قطعان المستوطنين لمنزلين والسيطرة عليهما بالقوة وتحت حراسة وحماية جيش االحتًلل. 
واعتبرت وزارة الخارجية تأكيدات بنيامين نتنياهو ومكتبه على دعم عودة المستوطنين إلى تلك 

مفضوحا بين المستوى الرسمي في المنازل بغطاءات قانونية واهية محاولة مكشوفة وتبادل أدوار 
إسرائيل والمستوطنين المتطرفين كحلقة في مسلسل التهويد التدريجي للبلدة القديمة في الخليل وطرد 

 مواطنيها الفلسطينيين منها.
  25/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 يؤكد اعتماد ترقيات عسكريي غزة كما الضفة الغربيةعدنان الضميري  .5

أنهى مسؤول عسكري كبير في السلطة الفلسطينية حالة الجدل التي ظلت : ورأشرف اله -غزة 
قائمة على مدار األيام الماضية، حول ترقيات العسكريين من قطاع غزة، وأكد أن قرارات الترقية 

وقال اللواء عدنان الضميري الناطق اإلعًلمي باسم  شملتهم كما شملت أقرانهم في الضفة الغربية.
نية الفلسطينية، إن "الترقيات العسكرية ألبناء المؤسسة األمنية الفلسطينية تشمل الضفة المؤسسة األم

 الغربية وقطاع غزة".
ونفى بذلك الضميري، وهو مسؤول هيئة التوجيه السياسي والمعنوي للقوات الفلسطينية، في تصريحات 

زة، وأنها اقتصرت فقط على صحافية األنباء التي ترددت ومفادها أن هذه الترقيات ال تشمل قطاع غ
وأوضح أن كافة الترقيات ستنفذ  العسكريين العاملين في الضفة الغربية، وما زالوا على رأس عملهم.

إداريا في كافة أنحاء الوطن من تاريخ استحقاقها للجميع دون استثناء، على أن تصرف االستحقاقات 
وقال إنه يجرى التعامل مع كل  وطنية الفلسطينية.المالية لحين توفر اإلمكانيات المالية لدى السلطة ال

 أفراد األمن الفلسطيني في كل أماكن وجدهم سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
  25/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 كسر إرادة شعبنات: سياسة االختطاف بحق نوابنا ورموز شعبنا لن كتلة التغيير واإلصالح .6

المزدوج للنائب قفيشة هو جريمة  االستهدافلتغيير واإلصًلح البرلمانية إن قالت كتلة ا: صفا –غزة 
فًلس سياسي في مواجهة   .االنتفاضةمركبة وا 
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ودانت الكتلة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه اعتقال االحتًلل قفيشة والجعبري، معتبرة ذلك إصراراا 
 انية بعرض الحائط.على تجاوز كل القيم واألعراف الدولية وضرب الحصانة البرلم

بحق نوابنا ورموز شعبنا لن يكسر إرادة شعبنا ولن يحرف بوصلة  االختطافوأكدت أن "سياسة 
 في وجه العدو". االنتفاضةوسيبقى شعبنا ملتفا حول مقاومته وقادتها ومشعًل نيران  االنتفاضة

ة على درجة اإلفًلس وأشارت الكتلة إلى أن هذا االختطاف لقيادات الشعب ونوابه هو داللة واضح
 المجيدة. االنتفاضةالتي وصل إليها االحتًلل اإلسرائيلي والفشل الذريع التي مني بها في مواجهة 

بيته من قبل ملثمين وحرق سيارته، ورفض السلطة  اقتحاموبينت أن اختطاف قفيشة بعد ساعتين من 
والسلطة وداللة  االحتًللركبة من قبل األسرة أثناء اقتحام الملثمين يعد جريمة م الستغاثة االستجابة

 على التبادل الوظيفي في محاوالت النيل من اإلرادة الشامخة لنوابنا وقادتنا في الضفة.
 24/1/2016، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 : حكومة وحدة وطنية قريبا  محمد اشتية .7

اليوم، قرب اإلعًلن عن تشكيل ، أشتيةأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد  :رام هللا
حكومة وحدة وطنية، تليها انتخابات عامة، مشيراا إلى أن رئيس ملف المصالحة في حركة فتح عزام 
األحمد سيتوجه قريباا إلى قطر لنقاشات جدية حول موضوع الوحدة الوطنية الجدية، وتشكيل حكومة 

نحن في حوار مع األخوة في الفصائل،  وأضاف اشتية في حديث لوكالة "معا": بصراحة وحدة وطنية.
وهناك تجاوب كبير من مختلف الفصائل المتحالفة في إطار منظمة التحرير حول حكومة الوحدة 

 الوطنية، الكل يريد تشكيل حكومة وحدة، واعتقد أننا مقدمون على إنجاز هذا األمر بالقريب العاجل.
ون هناك جلسة للشركاء في منظمة التحرير من : "في حال تعذر تحقيق هذا األمر، سيكاشتيةوتابع 

أجل تقييم األمر بشكل نهائي، إلنجاز جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني لتجديد الشرعية، ووضع 
حماس أمام مسؤولياتها كونهم أعضاء في المجلس الوطني، وفتح الباب أمام الشعب الفلسطيني 

 خابات ألننا نريد أن تعود الحياة الديمقراطية".ليقول كلمته نحن نريد حكومة وحدة وطنية يليها انت
على أن الخيارات أمام القيادة الفلسطينية هو الخيار المتمثل بالدعوة إلى مؤتمر دولي  اشتيةوشدد 

أن  اشتيةوشدد  بهدف خلق تحالف دولي ضد االحتًلل، كما جرت مع التجربة مع إيران.
، وأن إسرائيل على مدار السنوات الماضية لم تفاوض المفاوضات بشكلها الثنائي قد انتهى بًل رجعة

 من أجل إنهاء االحتًلل.
 25/1/2016ة، وكالة معا  اإلخباري
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 يدعو لتعزيز االستثمار في فلسطين لكسر األمر الواقع اشتيةدبي: بمؤتمر مال وأعمال فلسطين  .4
إن  اشتيةكدار" محمد قال رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار "ب :وفا –دبي 

-شهريادونم  2000-الًلحل التي ينتهجها االحتًلل اإلسرائيلي تعني تآكل أراضينا  استراتيجية
ضافة  مستوطن جديد عليها شهريا، وتعني بقاء السلطة الفلسطينية سلطة خدمات بًل سلطة. 2000 وا 

وب حاليا تحالف دولي وأضاف، خًلل مداخلته في مؤتمر مال وأعمال فلسطين في دبي، إن المطل
ضد االحتًلل ورفع تكلفته من خًلل المقاومة الشعبية وتدويل الصراع سياسيا واقتصاديا وقانونيا، 

 مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تعمل مع فرنسا على إنجاح فكرة مؤتمر دولي من أجل فلسطين.
اهمة في توسيع القاعدة ودعا المستثمرين العرب والفلسطينيين إلى االستثمار في فلسطين للمس

اإلنتاجية لًلقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل للشباب، مؤكدا أن استثمارهم هناك هو دعم لبقاء 
 الفلسطينيين في أرضهم خصوصا في القدس، ورفع للظلم الواقع على أبناء غزة جراء الحصار.

جنين التي يتم العمل  وأضاف أن هناك حاجة لمشاريع هامة وحيوية مثل محطة توليد الكهرباء في
مليون دوالر وتم االكتتاب باسمها جميعها، وكذلك مشاريع المستشفيات مثل  600عليها بتكلفة 

 المستشفى االستشاري العربي في رام هللا، وابن سينا في جنين وغيرهما.
 24/1/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 سطو المستوطنين على أراضي الخليل كومة نتنياهو تدعمتيسير خالد: ح .9

دعم حكومة االحتًلل  ،دان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: وكاالتال
واستنكر التصريحات التي صدرت عن بيوت المواطنين في مدينة الخليل.للمستوطنين وسطوهم على 

نين بالعودة إلى المنازل التي أخلوا مكتب رئيس الوزراء "اإلسرائيلي" نتنياهو والتي وعدت المستوط
منها يوم الجمعة في مدينة الخليل فور االنتهاء من األعمال الروتينية الخاصة بإصدار الموافقات 

 والمصادقات المطلوبة.
واعتبر خالد دعم نتنياهو االستيطان والمستوطنين في الخليل وتقديره لهم باعتبارهم يقفون بكل 

ي أمام اإلرهاب، على حد زعمه، تشجيعاا للمستوطنين لممارسة ليس شجاعة وتصميم وبشكل يوم
فقط سياسة السطو اللصوصي على منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في المدينة بل وعلى 

 .العودة من جديد للمارسات اإلجرامية واإلرهابية
ها اإلرهابي باروخ وأضاف أن نتنياهو بحاجة لمن يذكره بمذبحة الحرم اإلبراهيمي، التي نفذ

بتواطؤ مع عدد من  1994جولدشتاين في مدينة الخليل في الخامس والعشرين من فبراير 
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آخرين كانوا  150شهيداا فلسطينياا وجرح  29المستوطنين وعناصر الجيش، والتي ذهب ضحيتها 
 يؤدون صًلة الفجر في الحرم اإلبراهيمي. 

  25/1/2016الخليج، الشارقة،  
 
 زل"    أنا ال أعت: أبو مازن... "رونوتأحيديعوت  .11

، يبدو في حالة ممتازة. وجهه المع، ظهره مستقيم، سنة 81أبو مازن، : 22/1/2112يديعوت 
عن اعتزاله القريب وعن انهيار السلطة الفلسطينية، طوعاا كان أم  األنباءكًلمه قاطع. يخيل أن 

أن يقول في كل مرة يفكر فيها باالعتزال انه  شارون على أرئيلغصباا مألته بروح قتالية. لقد درج 
 أبوأن يكون  إمكانيةنستبعد  أنالذين يرغبون في وراثته فيندم. وال يمكن  أولئكطابور  إلىينظر 

، وّلد حرب وراثة بشعة في قمة منظمة أسابيعمازن يجتاز مسيرة مشابهة. نبأ اعتزاله، قبل بضعة 
المنافسة بين المرشحين على من هو معاٍد أكثر، كفاحي  فتح. والضرر الهامشي، من ناحيته، كان

 مازن أمس. أبو. "أنا ال أعتزل"، قال لنا إسرائيلأكثر، تجاه 
  25/1/2016 ،السفير، بيروت

 
 في أضعف حاالته والمصالحة تحمي القضية االحتالل: مرزوقأبو  .11

لكيان الصهيوني في رأى عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن ا: الدوحة 
جراء دول عربية اتصاالت مع  أضعف حاالته هذه األيام، منتقداا من يتفاخر بالتنسيق األمني، وا 

 االحتًلل، وشدد على أن الوحدة والمصالحة يحميان القضية.
وقال أبو مرزوق، في تصريٍح على صفحته على "فيسبوك" مساء األحد: "الكيان الصهيوني في 

األيام؛ حيث للمرة األولى هناك شبه مواجهة مع المجتمع الدولي ومؤسساته أضعف حاالته هذه 
وأشار إلى أن الكيان يخشى أن تتطور األمور )المقاطعة الدولية( لتصل إلى ما  الحكومية واألهلية".

وصلت إليه حكومة جنوب أفريقيا العنصرية قبل انهيارها، الفتاا إلى رفض البرازيل اعتماد سفير 
 المرشح لديها؛ ألنه مستوطن. االحتًلل

كما لفت إلى موقف الكنيسة الميثودية المتعلق بسحب استثماراتها من الكيان لسياساته العنصرية، 
إلى جانب قرار االتحاد األوروبي، إجبار الكيان الصهيوني على وضع منشأ صادراته حتى ال 

حكومة السويد بالتحقيق في  تخضع المستوطنات لًلتفاقات الموقعة بينهما، فضًلا عن مطالبة
 عمليات اإلعدام الميدانية ضد الفلسطينيين.
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وأكد أن كل ذلك في الوقت الذي تشهد فيه األراضي الفلسطينية "مواجهات مستمرة بًل انتهاء، 
 وصمود بًل حدود رغم كل الضغوط، وشعب ينشد الحرية بدماء أبنائه".

سيق األمني، ومباهاة بإبطال العمليات ضد ولفت إلى أنه مقابل هذه الصورة "تفاخر بالتن
المستوطنين، واعتزاز باعتقال مائة من المناضلين"، في إشارة إلى مواقف مدير المخابرات ماجد فرج، 

وانتقد استقبال عباس صحفيي االحتًلل وحمايته المستوطنين إلى  ورئيس السلطة محمود عباس.
 نتفاضة.جانب إدانة العمليات الفدائية وعدم تشجيع اال

وعبر عن أسفه لقيام بعض العرب بالتواصل مع "الكيان المسخ" "ينشدون تقويه العًلقات مع الواليات 
وختم أبو مرزوق بتأكيده "رغم كل ذلك هناك فرصه  المتحدة عن طريقهم، أو تثبيت عروشهم".

طنية والمصالحة لتجاوز السلبيات وتراكم اإلنجازات وتقويه نضاالتنا وحماية قضيتنا بالوحدة الو 
 واجتماع الكلمة بًل مزايدات وبًل عقبات وبًل ذرائع وبتقديم أفضل ما عندنا".

 24/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 حماس: رعاية عباس للتنسيق األمني خروج عن اإلجماع الوطني .12

 أعلنت حركة حماس رفضها تصريحات رئيس السلطة محمود عباس حول رعايته للتنسيق: غزة
ا عن اإلجماع الوطني. وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، في  األمني، وعّدتها خروجا

تصريٍح يوم األحد، تلقى "المركز الفلسطيني لإلعًلم" نسخةا منه، إن هذه التصريحات "مؤسفة، 
وشدد على أن هذه  وتمثل خروجاا عن اإلجماع الوطني الرافض للتعاون األمني مع االحتًلل".

ريحات "لن تنجح في تبرئة ماجد فرج بعد اعترافه بمحاربة عمليات االنتفاضة، التي كان يمكن التص
 أن تكون سبباا في تركيع االحتًلل؛ لو ترك لها الفرصة لترى النور".

وكان عباس، أكد أن التنسيق األمني مع االحتًلل مستمر، وقال خًلل لقائه بعدٍد من الصحفيين في 
التنسيق األمني قائم حتى هذه اللحظة.. نقوم بواجبنا على أكمل وجه. نعم نمنع أي " :مكتبه برام هللا

 عمل يصير هون أو هون )يحدث هنا أو هناك("، في إشارة للعمليات ضد االحتًلل.
 24/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مستعدة لتذليل كافة العقبات لتحسين العالقات مع القاهرة حماسمشير المصري:  .13

معنية بعًلقات إيجابية مع مصر، وأنها مستعدة لتذليل كافة العقبات  أنهاأكدت حركة حماس : غزة
وقال القيادي في حركة حماس مشير المصري في تصريحات  من أجل عًلقات أخوية مع القاهرة".
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ى خاصة لـ "قدس برس"، يوم األحد: "حماس بقيت دوما واقفة على الحياد إزاء الشأن المصري، وعل
 مسافة واحدة من مختلف الفرقاء المصريين، باعتبار أن األمر يتعلق بشأن داخلي".

 وأضاف: "نحن معنيون بعًلقات أخوية مع مصر تقوم على أساس المصالح المتبادلة".
وأشار المصري، إلى أن حركة "حماس رفضت بشدة إقدام بعض المتظاهرين الرافضين الستمرار 

إحراق صور بعض الزعماء العرب ومنهم الرئيس المصري عبد الفتاح الحصار قبل عدة أيام على 
ودعا المصري القاهرة إلى أن "تتحمل مسؤولياتها الدينية  السيسي، واعتبرت ذلك عمًل غير مبرر".

 والقانونية واإلنسانية تجاه الحصار الذي يعيشه قطاع غزة منذ عشرة أعوام".
التي زرعتها السلطات المصرية إلغراق أنفاق قطاع غزة، ولفت المصري االنتباه إلى أن األنابيب 

رمتها أمواج البحر في الجهة الفلسطينية ثم أعادت القاهرة زرعها من جديد في األنفاق الرابطة لغزة 
 بمصر، لكن أمواج البحر لفظتها مرة أخرى، كما قال.

 24/1/2016قدس برس، 
 
 بالضفة يتعرضون لعدوان مزدوج كوادرناحماس:  .18

 قالت حركة حماس إن قياداتها وكوادرها يتعرضون لـ"عدوان مزدوج" في الضفة الغربية المحتلة.: ةغز 
وأكد الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في بيان وصل "صفا" نسخة عنه األحد أن حملة 
االعتقاالت التي تشنها قوات االحتًلل اإلسرائيلي من جهة وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية من جهة 

 أخرى لن تفلح في منعها من مواصلة دورها في إسناد االنتفاضة ودفعها لألمام.
وكانت قوات االحتًلل فجراا ستة مواطنين غالبيتهم من حركة حماس في مداهمات متفرقة من الضفة 

 الغربية المحتلة، بينهم النائب في المجلس التشريعي حاتم قفيشة، والوزير السابق عيسى الجعبري.
ق آخر، دان أبو زهري تجاهل الشرطة الفلسطينية الستغاثة النائب قفيشة الذي تعرض قبل وفي سيا

حراق سيارته.  أقل من ساعتين من اعتقاله لمهاجمة بعض الملثمين لمنزله وا 
وأشار في بيانه إلى أن الشرطة رفضت التدخل واكتفت بالطلب منه للحضور لمركز الشرطة وتقديم 

 يد االحتًلل بعد ذلك مباشرة.شكوى، وتم اعتقاله على 
وشدد أبو زهري على أن "العدوان المزدوج على قفيشة والذي تم بصمت من األجهزة األمنية، يضع 
الكثير من عًلمات االستفهام خاصة وأن هذا العدوان تم بعد صدور عدة بيانات الليلة الماضية 

 لمحتلة".موقعة باسم حركة فتح توعدت بمهاجمة قيادات حماس في الضفة ا
 24/1/2016وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
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 : اعتقاالت االحتالل لن تكسر االنتفاضةإسماعيل رضوان .15
أدان القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان اعتقال قوات االحتًلل اإلسرائيلي فجر اليوم للنائب 

لي السابق عيسى في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس حاتم قفيشة، ووزير الحكم المح
وقال للجزيرة إن عملية االعتقال محاولة يائسة وبائسة من االحتًلل  الجعبري في مدينة الخليل.

ن ذلك لن يكسر إرادة الشعب  للقضاء على انتفاضة القدس المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس، وا 
طينية للقيام بواجبها نحو ودعا إسماعيل في الوقت نفسه السلطة الفلس الفلسطيني وشوكة المقاومة.

حراق  رموز وقيادات الشعب الفلسطيني، والكشف عمن تورطوا في االعتداء على بيت النائب قفيشة وا 
 سياراته. كما طالبها بتحريك دعاوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية.

 24/1/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 االنتفاضةالس سياسي في مواجهة : استهداف االحتالل للنائب قفيشة إفالبردويل .16

اتهمت حركة حماس حركة فتح بالتواطؤ مع االحتًلل ضد قيادات وأنصار "حماس" في الضفة : غزة
واعتبر القيادي في حركة حماس صًلح البردويل في تصريحات  من خًلل استهداف قيادات الحركة.

فتح وراء رئيس مخابرات  قدس برس"، أن "استهداف حاتم قفيشة هو انجرار من حركة"خاصة لـ
لعمليات ضد االحتًلل"، التي وصفها  إحباطهالسلطة ماجد فرج ومساندة له في تصريحاته بشأن 

وأشار البردويل، إلى أن "ما جرى من حرق لسيارة النائب حاتم  بأنها "منافية لكل القيم الوطنية".
تًلفقفيشة واقتحام بيته  لى اعتقاله، يمثل تنفيذا للتهديد الذي محتوياته، قبل أن يقدم االحتًلل ع وا 

أطلقته حركة فتح ضد حماس إذا استمرت في حملتها لكشف عًلقات التنسيق األمني التي يمارسها 
ودعا البردويل من أسماهم بـ "العقًلء داخل حركة  ماجد فرج مع االحتًلل ضد الشعب الفلسطيني".

 تعبيره. زة األمنية"، وفقفتح أن يضعوا حدا لهذا التهور الذي تمارسه األجه
 24/1/2016قدس برس، 

 
 أنباء عن قرب استئناف فتح وحماس مفاوضاتهما إلنهاء االنقسام"القدس العربي":  .17

أشرف الهور: في مشهد يدلل على دخول قطر بقوة على رعاية ملف المصالحة الفلسطينية  -غزة 
ح وحماس، بسبب الخًلفات مع المتوقفة، بسبب عزوف الراعي المصري عن استضافة لقاءات فت

األخيرة، كشف النقاب بعد سلسلة من االتصاالت الخفية، عن استعدادات تجري لعقد لقاءات علنية 
بين الطرفين في الدوحة، للتوصل إلى نقاط لحل كل ملفات الخًلف العالقة، بما فيها تشكيل حكومة 

 وحدة وطنية.
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عنوان األبرز للقاءات الدوحة التي يجري التحضير وعلمت "القدس العربي" من مصادر موثوقة أن ال
لها في هذا التوقيت، دون أن يحدد لها موعد رسمي حتى اللحظة، عنوانها الرئيس تشكيل حكومة 

وأكدت المصادر أن حركة فتح ستشارك في وفد ذو صًلحيات كبيرة للتفاوض مع  وحدة وطنية.
مكتب السياسي، الذي من الممكن أن يتخذ حماس، حيث سيكون في الدوحة قيادة حماس ورئيس ال

 قرارات نهائية في الحوار حول المسائل العالقة، مشيرا إلى أن حركة فتح وضعت رؤيتها للحل.
وأوضح المصدر أن اللجنة المركزية لحركة فتح، ناقشت في اجتماعها أول أمس السبت، برئاسة 

ذلك الجهود القطرية اآلخذة بالتبلور  الرئيس محمود عباس، ملف المصالحة بشكل مستفيض، بما في
 إلنهاء وطي صفحة االنقسام.

وسيحمل وفد حركة فتح الذي سيرأسه عزام األحمد، وجهة نظر ونقاط حول كيفية تشكيل حكومة 
 وحدة، تًلقي استحسان المجتمع الدولي، وال تتعرض لحصار دولي جديد.

نطلقت بالدوحة، واالقتراب من التوصل وتشير المصادر إلى أن إمكانية تطور المباحثات حال ا
لحل، سيدفع بالرئيس عباس ربما للذهاب إلى الدوحة، والمشاركة في اللقاءات لحل الملفات العالقة 
التي قد تعترض خروج االتفاق لحيز التنفيذ، كما جرى سابقة في "اتفاق الدوحة" الذي وقعته فتح 

 .2012ة الرئيس عباس في فبراير من العام وحماس، ونص على تشكيل حكومة توافق وطني برئاس
 25/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 خلية مسلحة في طولكرم "الشاباك": اعتقال .14

سمحت الرقابة اإلسرائيلية األحد بنشر تفاصيل اعتقال خلية فلسطينية من طولكرم : القدس المحتلة 
طًلق نار في المنطقة وأصابت جندياا شمال الضفة الغربية المحتلة، زعمت أنها نفذت مؤخراا عملية إ

وذكر جهاز األمن العام "الشاباك" أن قوة مشتركة مع الجيش اعتقلت الجمعة ثًلثة شبان من  بجراح.
سكان قرية ذنابة بقضاء طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، اعترفوا خًلل التحقيق بتنفيذهم لعملية 

 نع من نوع "كارلو غوستاف" استخدموها بالعملية.إطًلق النار وسلموا قطعة سًلح محلية الص
 ، وسامر عبد الحق2008عاماا( ومن قرية ذنابة ومعتقل سابق عام 27والمعتقلون هم: عماد عنبص )

كما  عاماا( ومن ذنابة أيضا، حيث نفذا العملية قرب طولكرم في العشرين من الشهر الحالي.30)
ن عمره وهو عنصر في المخابرات الفلسطينية، بتهمة جرى اعتقال عًلء برقاوي في الثًلثينات م

خفاء السًلح.  مساعدتهما بعد العملية وا 
 25/1/2016الرأي، عمان، 
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  حلبية واإلسالمية تنعى الشهيد الفصائل والقوى الوطنية .19
بوديس ظهر اليوم الشهيد محمد نبيل حلبية أبلدة  أهاليشّيع المئات من : عبدالرحمن يونس - القدس

 مثواه في مقبرة البلدة. إلىاما( ع 17)
حالة الحداد على  وأعلنتبوديس الشهيد حلبية أفي بلدة  واإلسًلميةونعت الفصائل والقوى الوطنية 

بوديس، بين شبان وجنود االحتًلل الذين استخدموا الرصاص أواندلعت مواجهات وسط بلدة  روحه.
 تظاهرين.المغلف بالمطاط والقنابل المسيلة للدموع لتفريق الم

وزعمت مصادر االحتًلل أن الطفل حلبية اسُتشهد نتيجة انفجار عبوة "كوع" بحوزته، دون التأكد ما 
لقاءها أو تفجير نفسه بالجنود في معسكر االحتًلل، في الوقت الذي أكدت فيه نفس إإن كان ينوي 

االحتًلل من مصادر لم يتم تأكيد رواية  فيمابعناصر جنود االحتًلل  إصاباتالمصادر عدم وقوع 
 فلسطينية أو شهود عيان.

 24/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 
 نار استهدف مركبته قرب رام هللا إطالقإصابة مستوطن بجروح بعد  .21

أصيب مستوطن، مساء األحد، بجروح طفيفة جّراء تعرضه إلطًلق نار فرب مستوطنة  :رام هللا
إلى أن المستوطن أصيب بجروح طفيفة في  اإلسرائيليةوأشارت المصادر  "طلمون" قرب رام هللا.

عملية إطًلق نار استهدفت مركبته قرب مستوطنة "طلمون" غرب رام هللا، وأنه واصل القيادة حتى 
 وصل مستوطنة "دوليف" المقامة على أراضي مدينة رام هللا.

 وذكرت صحيفة هآرتس أن المستوطن أصيب بصدمة نتيجة الحادثة.
 24/1/2016يدة، رام هللا، الحياة الجد

 
 االحتالل يقصف مواقعا  للقسام ردا  على إطالق صاروخين من غزة .21

وأفاد  شنت طائرات االحتًلل، فجر اليوم االثنين، غارتين على هدفين متفرقين من قطاع غزة. :غزة
 مراسل "القدس" دوت كوم، بإطًلق صاروخ على األقل تجاه مناطق المحررات غرب خانيونس جنوب

كما تم استهداف موقع "التل" التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، جنوب  القطاع.
وأشار مراسلنا إلى أنه لم تقع أي إصابات، فيما لحقت أضرارا  مدينة دير البلح بصاروخ على األقل.

 بالمناطق المستهدفة.
ر على أهداف لحركة حماس فيمال قال ناطق عسكري بلسان جيش االحتًلل إن سًلح الجو أغا

 بصفتها المسئولة عن األمن بغزة، ردا على إطًلق صواريخ تجاه النقب الغربي.
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مصادر عبرية، ذكرت مساء األحد، أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة سقط أحدهما على  وكانت
لم وحسب ذات المصادر، فإن الصاروخين  األقل في منطقة مفتوحة بالنقب الغربي جنوب إسرائيل.
 دوت في مناطق النقب الغربي. اإلنذاريوقعا أي إصابات أو أضرار، مشيرةا إلى أن صفارات 

 25/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 ويؤكد دعم الحكومة لالستيطان لعزلة دولية "إسرائيل" ينفي تعرض نتنياهو .22
ذين اقتحموا منازل فلسطينيين وعد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو المستوطنين ال: الناصرة

فـــي قلـــب مدينـــة الخليـــل جنــــوب الضـــفة الغربيـــة المحتلـــة وأخـــرجهم منهــــا الجـــيش بعـــد يـــوم، بفحــــص 
المستندات التي تثبت أنهم امتلكوا المنازل مـن فلسـطينيين بهـدف إعـادتهم إليهـا، نافيـاا فـي الوقـت ذاتـه 

وقـال نتنيـاهو فــي تصـريحاته األســبوعية  أن تكـون إسـرائيل تعــاني عزلـة دوليـة جــراء سياسـة حكومتهــا.
قبل اجتماع حكومته أمس إنه أعطى تعليماتـه )إلدارة شـؤون االحـتًلل فـي الجـيش( بالشـروع فـوراا فـي 
فحص إجراءات امتًلك مستوطنين بيوت الفلسطينيين في الخليل، متعهداا أن يقدم لحكومتـه المصـغرة 

ـــه فـــي حـــين تمـــت ـــائو الفحـــص، وأن ـــراا مفصـــًلا بنت المصـــادقة علـــى المســـتندات "فسنســـمح بشـــغل  تقري
المنــازل". وأعلــن نتنيــاهو أن حكومتــه تــدعم االســتيطان "خصوصــاا فــي هــذه األيــام التــي نتعــرض فيهــا 

 لهجمات إرهابية"، لكنه أضاف أنه يجب احترام القانون. 
مشـيراا إلـى ونفى نتنياهو الحديث عن أن إسرائيل تتعرض لعزلة دولية جـراء سياسـة حكومتـه اليمينيـة، 

قرار الرئيس األميركي باراك أوباما المشاركة في المناسبة الدولية التـي تنظمهـا السـفارة اإلسـرائيلية فـي 
واشنطن هذا األسبوع إلحيـاء اليـوم الـدولي للكارثـة النازيـة، واعتبـر أن "مثـل هـذه المشـاركة لـم تحصـل 

"دلــيًلا علــى أن العًلقــات بــين إســرائيل  منــذ ســنوات كثيــرة". ووجــه شــكره إلــى أوبامــا، معتبــراا مشــاركته
 والواليات المتحدة، رغم اختًلف الرأي، صلبة وقوية".

وأضاف: "سمعنا في الفترة األخيرة عن انهيار هذه العًلقات، لكن يتضح اليـوم أن العًلقـات تعـززت، 
ة األمنيـة وهو ما ينعكس في مذكرة التفاهم التي سنحصل عليها في األشهر القريبة فـي شـأن المسـاعد

للسنوات العشر المقبلة، وفي االجتماعين اللذين عقدتهما فـي دافـوس مـع نائـب الـرئيس األميركـي جـو 
 بادين ووزير الخارجية جون كيري".

ورأى أن "الجميع يدرك اليوم أنه حيال الدوامة الحاصلة في الشرق األوسط فإن الواليات المتحدة تعلم 
لـوفي والقـوي للواليـات المتحـدة فـي المنطقـة". وتـابع أن "هنـاك مـن أن إسرائيل هـي الحليـف المسـتقر وا

يتحدث عن عزلة دولية إلسرائيل، لكن الواقع عكس ما تنشره وسائل اإلعًلم، والعًلقات التجارية بين 



 
 
 
 

 

 16 ص                                              3823 العدد:        25/1/2016اإلثنين  التاريخ: 
  

ســرائيل بضــاعة مطلوبــة والعــالم يريــد  ســرائيل قويــة، وا  الــدول وكبــرى الشــركات االقتصــادية العالميــة وا 
 إسرائيل سواء في مجال األمن أو سائر المجاالت". شراء ما تقترحه

 25/1/2016الحياة، لندن، 
 
 للرئيس الفرنسي: هذا ليس وقت إقامة دولة فلسطينية زوجهيرت .23

،  زوجواصل رئيس المعارضة اإلسرائيلية رئيس حـزب العمـل يتسـحاق هيرتـ: برهوم جرايسي - الناصرة
وقـال  ة الفلسـطينية، بـزعم أن الظـروف ال تسـمح بهـا.إطًلق تصـريحاته التـي تسـقط خيـار إقامـة الدولـ

في لقاء بالرئيس الفرنسي فرانسوا اوالند ووزيـر خارجيتـه أوران فـابيوس فـي قصـر اإلليزيـه فـي بـاريس، 
 إلـىن "المحاولـة للسـعي إ زوجوقـال هيرتـ ان وجود دولة فلسطينية فـي الوقـت الـراهن أمـر بـات صـعبا.

تقـوم اآلن دولـة فلسـطينية، ألن لـيس لـدى الفلسـطينيين  أنًل يمكـن دولة فلسـطينية اآلن لـن تصـمد. فـ
، ويمكنهــا أن تقــود مثــل هــذه الخطــوة. فقبــل كــل شــيء األرضفــي هــذه اللحظــة قيــادة تســيطر فــي كــل 

يجـــب خلـــق فصـــل بـــين اإلســـرائيليين والفلســـطينيين". وقـــال إن هـــذا "الفصـــل يترافـــق وخطـــوات أمنيـــة 
. في هذه اللحظة يعمق عـدم الفصـل األمنهدوء في المنطقة وزيادة واقتصادية ويؤدي إلى مزيد من ال

االحتكاك والكراهية بين الشعبين بشكل يحـبط كـل احتمـال للتسـوية. يجـب أن نكـون واقعيـين. الكراهيـة 
الفلسطينيين كبيـران جـدا، والعـداء بـين الشـعبين وعـدم قـدرة الزعمـاء يمنعـان كـل  أوساطوالتحريض في 

 الفصل واألمن هما خطوة أولى ضرورية في الطريق إلى رؤيا الدولتين". حل في هذه اللحظة.
 25/1/2016، ، عّمانغدال

 
 يتبنى توصيات "لجنة الهدم" اإلسرائيلية المستشار القضائي للحكومة  .28

قّرر المستشار القضائّي للحكومة يهودا فاينشطاين، يوم األحد، تبّني الّتوصـيات تقريـر : الطيب غنايم
تي أقامها بخصوص الّتعامل مع ظاهرة ما يسّمى "البناء غيـر القـانونّي" فـي المجتمـع العربـّي اللجنة ال

 في البًلد.
لعــاد أردان، والتــي ترّأســها ج، بالتّنســيق مــع وزيــر األمــن آنــذاك 10/2/2015وتــّم تعيــين اللجنــة بتــاريخ 

 نائب المستشار القضائّي المدنّي للحكومة إيرز كمنيتسكي.
جنـــة للتعامـــل مـــع مـــا تصـــفه الحكومـــة بــــ"البناء غيـــر المـــرّخص علـــى األراضـــي العاّمـــة أقيمـــت هـــذه الل

والخاّصة"، في المجتمع العربّي عموماا، واصفة إّياه كحجر عثـرة أمـام "هيئـات المراقبـة والّتطبيـق التـي 
ا، بتنفيذ أوامر الهدم واإلخًلء".  تجد صعوبة بالقضاء على هذه الّظاهرة، وخصوصا
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يــــر كانــــت مقلقــــة، علــــى حــــّد تعبيــــر طــــاقم الفحــــص. إذ أّن ظــــاهرة البنــــاء غيــــر المــــرّخص نتــــائو التّقر 
و"الّدخول لألراضي العاّمة" آخذة في االّتساع بشكل كبير جداا. في الوقت الذي ال تطّبق فيه سـلطات 

 االحتًلل أوامر الهدم الّناتجة عن البناء غير المرّخص.
 عن المستشار القضائّي للحكومة: وندرج فيما يلي توصيات اللجنة المنبثقة

* إنشــاء لجنــة تنفيــذ دائمــة، بالّتعــاون مــع شــرطة إســرائيل وأذرع تطبيــق القــانون المختلفــة، لمســح كاّفــة 
أوامر الهدم "الهاّمة" للتنفيذ. وما يتّم اختياره من أوامر هدم، ُيدرج ضمن برنـامو عمـل أللويـة الّشـرطة 

 لضمان تنفيذها.
 ّي"، يتلّخص برفع الغرامة المالّية طالما ظّل "الّتجاوز القانونّي" قائماا.* إدخال "تطبيق إدار 

* توّصلت طواقم اللجنة إلى وجـوب رفـع قضـّية تطبيـق أوامـر الهـدم والغرامـات وتنفيـذ القـانون ألعلـى 
 مستوى سياسّي.

الّطــاقم  وفــي قــرار تبّنــي المستشــار القضــائّي للحكومــة توصــيات طــاقم اللجنــة، قــال: "تطبيــق توصــيات
يــؤّدي إلــى اســتغًلل أفضــل لمــوارد التّنفيــذ المحــدودة الماثلــة أمــام ســلطات تطبيــق القــانون، مــع تعزيــز 

 مناعة سلطات القانون".
وأضــاف فاينشــطاين فــي تعقيبــه علــى توصــيات اللجنــة: "هــذه فرصــة نــادرة لتغييــر وجــه الواقــع الــّراهن، 

 بناء واالستيًلء على الموارد العاّمة".وللحّد من ظاهرة الّدوس على قوانين التّنظيم وال
ومن شأن تبّني هذه الّتوصيات من قبل المستشـار القضـائّي للحكومـة، الّتصـعيد بكـّل مـا يتعلّـق بأزمـة 

العربّي في البًلد، والتي كان آخرها الهدم الذي تّم صباح اليوم في مدينة  المجتمعالبناء والمسكن في 
 الطيبة.

 24/1/2016، 48عرب 
 
 يهاجم المنظمات الحقوقية مصورا   لطات اإلسرائيلية لن تالحق جماعة نشرت تسجيال  الس .25

قــررت الســلطات اإلســرائيلية أمــس عــدم فــتح تحقيــق جنــائي حيــال تســجيل : رويتــرز –القــدس المحتلــة 
صـوتي لجماعـة يهوديـة قوميـة متطرفـة تـتهم فيـه رؤسـاء أكبـر أربـع منظمـات حقوقيـة فـي الـبًلد بـأنهم 

وطلب الناشطون الحقوقيـون مـن مكتـب االدعـاء العـام النظـر فـي التسـجيل الصـوتي  خارج"."عمًلء لل
ثانيـــة  68الـــذي أعّدتـــه جماعـــة "ايـــم ترتـــزو" )لـــو كنـــت تملـــك اإلرادة( اليمينيـــة الصـــهيونية وتبلـــ  مدتـــه 

ووصــفته بأنــه تحريضـــي. إال أن وزارة العــدل اعتبـــرت أن التســجيل الصــوتي ال يســـتدعي فــتح تحقيـــق 
ي ألنه لم يدُع إلى العنف بل يوجه رسالة إلى اإلسرائيليين لـدعم مشـروع قـانون يـدعو إلـى فـرض جنائ

قيـــود علـــى التمويـــل األجنبـــي للمنظمـــات اإلغاثيـــة والحقوقيـــة. والتســـجيل الـــذي يحمـــل عنـــوان "كشـــف 
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 العمــًلء األجانــب" موجــود علــى موقــع علــى "فايســبوك" و "يوتيــوب" ويبــدأ بمشــهد تمثيلــي درامــي لرجــل
 ذي مًلمح عربية يحمل سكيناا ويتوجه لطعن أحد المارة.

 25/1/2016الحياة، لندن، 
 
 العالمباإلسرائيليين من كافة المؤسسات العلمية رئيس رابطة األطباء: أخشى أن يتم طرد  .26

عبر رئيس رابطـة األطبـاء اإلسـرائيليين عـن مخاوفـه مـن نجـاح الجهـود التـي يقودهـا أطبـاء الوكاالت: 
 ن والهادفة لطرد الرابطة اإلسرائيلية من صفوف منظمة األطباء العالمية.بريطانيو 

وخــًلل مناقشــة فــي الكنيســت حــول حملــة المقاطعــة الدوليــة التــي يتعــرض لهــا الكيــان فــي المؤسســات 
طبيبــاا بريطانيــاا طــالبوا منظمــة األطبــاء العالميــة بطــرد  71 إنالدوليــة، قــال زييــف فلــدمان  األكاديميــة
ســـرائيلية مـــن عضـــويتها بســـبب تـــورط األطبـــاء اإلســـرائيليين فـــي عمليـــات تعـــذيب للســـجناء الرابطـــة اإل

 الفلسطينيين في المعتقًلت اإلسرائيلية.
 وقال فلدمان إن سيف المقاطعة قد أشهر أمام األطباء اإلسرائيليين في المجتمع الطبي العالمي. 

مـدد المقاطعـة ويـتم طـرد اإلسـرائيليين وفي تصريحات أعقبـت المناقشـات قـال فلـدمان إنـه يخشـى أن تت
 من كافة المؤسسات العلمية في العالم. 

 25/1/2016الخليج، الشارقة، 
 
 "األمنيةاستطالع: ليبرمان هو القادر على مواجهة "المشاكل  .27

ــه "القنــاة الثانيــة" فــي التلفزيــون اإلســرائيلي أن  :ترجمــة خاصــة -رام هللا  جــاء فــي اســتطًلع للــرأي بثّت
دور ليبرمــان، تصــّدر االســتطًلع علــى اعتبــار انــه الشــخص األكثــر جــفيأبيتنــا"  إســرائيلزب "زعــيم حــ

 األولمًلءمــة لعــًلج المشــاكل األمنيــة والتصــدي للهبــة الفلســطينية المســتمرة منــذ مطلــع شــهر تشــرين 
 .%30الماضي وذلك بنسبة 

، في المرتبة الثانية، شكنازيأفيما جاء ترتيب الرئيس السابق لهيئة األركان في جيش االحتًلل غابي 
 .%13، وجاء زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت، في المرتبة الثالثة بنسبة %15بنسبة تأييد 

ـــد حـــّل رابعـــا، بنســـبة  يليـــه رئـــيس المعســـكر  %11أمـــا رئـــيس الحكومـــة الحـــالي، بنيـــامين نتنيـــاهو، فق
 .%5الصهيوني، يتسحق هرتسوغ بنسبة 

 أعـربمـن المسـتطلعة آراؤهـم أنهـم غيـر راضـين عنـه فيمـا  %68يـاهو، أفـاد وحول الرضا عن أداء نتن
 . أدائهعن رضاهم على  28%

 24/1/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 فون على حياة اليهود في العالميتخو   اإلسرائيليينمن  %76استطالع:  .24
ية العالميــة بمناســبة اليــوم منظمــة "الهســتدروت" الصــهيون أجرتــهأظهــر اســتطًلع للــرأي  بتــرا: –رام هللا 

 بالمئة من اإلسرائيليين يتخوفون على حياة اليهود في العالم. 67الدولي لذكرى الكارثة اليهودية أن 
 إمــاموقــال صــحيفة "إســرائيل اليــوم" العبريــة فــي عــددها الصــادر أمــس أن نتــائو االســتطًلع ســتعرض 

د "مــــدغام لًلستشــــارة واألبحــــاث" التــــابع معهــــ أجـــراه. ويكشــــف االســــتطًلع الــــذي اإلســــرائيليةالحكومـــة 
 أوروبــاعلــى يهــود  أنمــن اإلســرائيليين يعتقــدون  %39لمنظمــة "الهســتدروت" الصــهيونية العالميــة ان 

 والعالم كله. أوروباإسرائيل على خلفية تفشي الًلسامية في  إلىالهجرة 
ألســباب اقتصــادية  روبــاأو اليهــود الــذين يواصــلون العــيش فــي  اإلســرائيليينمــن  %46مــع ذلــك يــتفهم 

التــدخل فــي ســوق العمــل  إســرائيلعلــى  أنمــن اإلســرائيليين  %83واجتماعيــة وغيرهــا. وتــدعي نســبة 
فكـرة مـنح محفـزات اقتصـادية للمشـغلين الـذين يقومـون بتشـغيل  %53لصالح المهاجرين الجدد، ودعـم 

شـركات الكبـرى والخاصـة علـى ال أوالرسـمية  األجهـزة إلـزام إمكانيـة %30المهاجرين الجدد، فيما دعـم 
 تشغيل نسبة معينة من المهاجرين، وان كان ذلك يأتي على حساب اإلسرائيليين.

 25/1/2016، الدستور، عّمان
 
 جيش االحتالل يستعين بـ"بالل" للتحريض على الفلسطينيين وتغطية فشله  .29

بداية تشرين األول/ أكتوبر،  مع اقتراب نهاية الشهر الرابع للهبة الشعبية التي اندلعت في: مروى حنا
والفشل الذريع الذي لحق بجيش االحتًلل ومخابراته في محـاوالتهم لوقـف الهبـة، بـاعتراف قـادة األمـن 

 اإلسرائيليين، حاول الجيش االستعانة بـ"بًلل" إليقاف ما فشلوا في قمعه.
التواصـل االجتمـاعي، ونشر الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه فـي مواقـع 

صــورة لـــ"بًلل"، بطــل صــفحة "كــن مثــل بــًلل"، يحــرض فيهــا علــى الفلســطينيين ويصــفهم باإلرهــابيين 
واألغبياء، ويحاول ردعهـم عـن تنفيـذ عمليـات الطعـن علـى حـواجز االحـتًلل العسـكرية والمسـتوطنات 

 اإلسرائيلية في الضفة الغربية.
"بــًلل اشــترى ســكينة، بــًلل مــا بقتــل نــاس بالســكينة، بــًلل وجــاء فــي الكاريكــاتير الــذي نشــرته أدرعــي 

اشترى سكينة ألبوه الطباخ، بًلل مش إرهـابي، بـًلل ذكـي، كـن مثـل بـًلل". مرفقاـا معـه تعليقاـا قصـيراا 
 يتهم فيه الفلسطينيين بـ"اإلرهاب" باستخدام أدوات منزلية.

يين وعــرب فــي جميــع أنحــاء العــالم ولــم يمــر المنشــور مــر الكــرام، وتــًله مئــات التعليقــات مــن فلســطين
مناهضــة لًلحــتًلل واالســتيطان وتظهـــر وحشــية جــيش االحــتًلل اإلســـرائيلي وممارســاته القمعيــة فـــي 
الضفة الغربية وغزة، وعلق أحد الشبان مستخدماا ذات األسلوب الـذي اسـتخدمه أدرعـي جـاء فيـه "هـذا 
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ــا مــن أصــحابها، أفيخــاي يقتــل النــا س بأســلحة عديــدة، أفيخــاي محتــل، ال أفيخــاي، أفيخــاي ســلب أرضا
 تكن مثل أفيخاي واخرجوا من أرضنا"

 24/1/2016، 48عرب 
 
 "األقليات"تفتن بين  "إسرائيل"في حّطين:  "درزية تعمرةمس" .31

كــانون الثــاني الماضــي، أقــّر "المجلــس القطــري للتخطــيط والبنــاء فــي إســرائيل"  5فــي : فــراس الشــوفي
، ضمن األراضـي التابعـة للمجلـس اإلقليمـي للجليـل األسـفل )كيبـوتس مشروع "إقامة قرية درزية جديدة

 5322الفي(، في منطقة أحوزات نفتالي القريبة من مدينة طبريا"، والقـرار بمثابـة تصـديق علـى القـرار 
عــًلن البــدء بتحويــل المشــروع 2012تشــرين الثــاني  18نتنيــاهو فــي بنيــامين الــذي أصــدرته حكومــة  ، وا 

 إلى واقع.
تنياهو عن سعادته لقرار "المجلس القطـري"، مشـيراا إلـى أنـه "ألول مـرة منـذ إقامـة الدولـة، نحـن وعّبر ن

نقيم بلدة درزية جديدة"، وأن "هذا هو مجرد جزء من األنشطة الواسعة النطاق التي نقوم بها لمصـلحة 
 المواطنين الدروز".

بلـــدة الشـــجرة )بلـــدة الشـــهيد نـــاجي حـــّدد القـــرار مكـــان المســـتعمرة المفترضـــة بـــين مدينـــة طبريـــا ومفـــرق 
العلي(، أو "مفرق جوالني" بحسب التسميات اإلدارية العبرية، وعلى مقربة من مقـام النبـي شـعيب ذي 

وحـدة  400الرمزية الدينية الكبيرة لدى الموّحدين الدروز. وبحسب المعلومات، يتضّمن المشروع إقامـة 
ن من الجـيش اإلسـرائيلي، ليـراوح عـدد السـّكان المتوقّـع سكنية لعوائل الجنود والّضباط الدروز المسرحي

 ، على أن يستكمل المشروع الحقاا بمشاريع اقتصادية وزراعية.2500و 2000بين 
ورغـــم محـــاوالت إســـرائيل وبعـــض المتعـــاونين معهـــا مـــن أعضـــاء الكنيســـت وشخصـــيات درزيـــة أخـــرى 

ــــدرزي"، أو "المج ـــــ"الشعب ال ــــى أنهــــا مصــــلحة ل ــــدرزي" بحســــب التوصــــيف تســــويق "القريــــة" عل تمــــع ال
اإلســرائيلي، إاّل أن الغالبيــة العظمــى مــن أهــالي القــرى الدرزيــة فــي الجليــل والكرمــل، تــرفض المشــروع 
وتــرى فيــه "دق إســفين" بــين مكّونــات الشــعب الفلســطيني الواحــد، خصوصــاا أن قريــة حّطــين التــي أمــر 

حتفــــاالا بتحريــــر مدينــــة القــــدس مــــن ا 1187ببنائهــــا الســــلطان المملــــوكي صــــًلح الــــدين األيــــوبي عــــام 
 الصليبيين، تحمل رمزية تاريخية كبيرة. 

من جهته، شدد رئيس لجنة التواصل الوطنية الشيخ عوني خنيفس على أن "الدروز جزء ال يتجزأ من 
الشـــعب الفلســـطيني، والمشـــروع هـــو مـــن ضـــمن سياســـة فـــّرق تســـد التـــي اتبعهـــا اليهـــود منـــذ احـــتًللهم 

ئًلا: "باسم الغالبية الساحقة من أهالي الدروز في فلسـطين نـرفض إقامـة هـذا المشـروع لبًلدنا". وأّكد قا
(، ولـن نقبـل بـه بـأي شـكل". 48ألنه استكمال لمشروع تهجير من بقي من أهالي فلسطين مـن )عـرب 
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وطالــب خنــيفس "جميــع أبنــاء شــعبنا بــرفض هــذا القــرار، والمطالبــة بتوســيع مســطحات القــرى وأعطــاء 
ة بــدل االســتمرار فــي مصــادرة أراضــي الشــعب الفلســطيني، ووقــف التجنيــد اإلجبــاري الــذي قســائم جديــد

 تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين الدروز".
 25/1/2016، األخبار، بيروت

 
 لماذا يتصدر الشباب الفلسطيني "انتفاضة السكاكين"؟: الصحافة اإلسرائيلية .31

لمشـهد فـي "انتفاضـة السـكاكين"، وتطرقـت أيضـا تناولت الصـحف اإلسـرائيلية أسـباب تصـدر الشـباب ل
إلى أن "جيًل كامًل من الفلسطينيين يؤيدون الهجمات المسـلحة ضـد الفلسـطينيين وأن غالبيـة الشـعب 

 الفلسطيني يكره إسرائيل واإلسرائيليين واليهود".
وهو  وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن ثلث منفذي عمليات الطعن األخيرة دون سن العشرين،

ما يشير إلى أن الهجمات التي انطلقت في أكتوبر/تشرين األول الماضي يقودها صـغار السـن، ممـن 
يتخــذون قــرارهم اللحظــي بــالهجوم، وال يســتطيع أحــد التنبــؤ بمــا قــد يقومــون بــه، ممــا يــنجم عــن مشــكلة 

 حقيقية ألجهزة األمن اإلسرائيلية.
ع هؤالء الشبان والفتيان مـن تنفيـذ هـذه العمليـات، مـن األمر الذي دفع بالسلطة الفلسطينية لمحاولة من

 خًلل اعتقال أي منهم يتفوه برغبته بالموت، أو من يتصرفون بطريقة مريبة مرتبطة بتنفيذ العمليات.
وجرت العادة في اآلونـة األخيـرة علـى أن ترسـل إدارات المـدارس بالضـفة الغربيـة لمكاتـب المحافظـات 

ـــة تعقـــبهم واعتقـــالهم، لمـــنعهم مـــن تنفيـــذ الموزعـــة علـــى كـــل مـــدنها قـــوائ م بـــالطًلب المتغيبـــين، لمحاول
 الهجمات.

فيما نقلت صـحيفة "معـاريف" عـن عضـو الكنيسـت مـن حـزب "ميـرتس" المعـارض، عيسـوي فـريو، أن 
 الجيش اإلسرائيلي يقوم بإعدام األوالد الفلسطينيين دون محاكمة، بدعوى أنهم يحملون سكاكين.

تبـــت الباحثـــة اإلســـرائيلية فـــي معهـــد السياســـات األمنيـــة بواشـــنطن، "كـــارولين وفـــي معـــاريف أيضـــا، ك
األخيــرة تشــير إلــى أن جــيًل  25غليــك"، أن جميــع اســتطًلعات الــرأي بــين الفلســطينيين فــي األعــوام الـــ

كـــامًل مـــنهم يـــدعم العمليـــات المســـلحة ضـــد إســـرائيل، كمـــا أن غالبيـــة الفلســـطينيين يكرهـــون إســـرائيل 
 -حسـب غليـك-واليهود، ويعتقدون بأن ليس لديهم حقوق إلقامة دولـة يهوديـة، وبالتـالي واإلسرائيليين 

فإن إطًلق وصف "منفذ وحيد" على من يقومون بالعمليات األخيرة ضد اإلسرائيليين "تسطيح" لطبيعة 
وزادت أن "مــا يحصــل ضــد اإلســرائيليين مــن عمليــات ليســت هجمــات فرديــة منعزلــة ناجمــة  الهجمــات.
ريض، ألن كل من يحمل سكينا ويقتل يهوديـا ال يكـون مرسـًل مـن تنظـيم فلسـطيني، بـل مـن عن التح

 قبل مجتمع فلسطيني كامل".
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وأضافت أنه "ليس هناك من إمكانية لنجـاح إسـرائيل فـي جهودهـا بإقنـاع الفلسـطينيين بـأن قتـل اليهـود 
ن لــ م يكــن ممكنــا الوصــول أمــر لــيس جيــدا، ألنهــم غيــر مقتنعــين مــن األســاس بحقنــا فــي الوجــود، وا 

لتحقيــق الســًلم معهــم، فهــل يبــدو ممكنــا ردع الفلســطينيين عــن تنفيــذ المزيــد مــن الهجمــات ضــدنا، فــي 
مــن الفلســطينيين يعتقــدون أن العمليــات المســلحة ضــد إســرائيل مســألة مريحــة،  %85-%65ضــوء أن 

لمزيـد مـن التنـازالت لهـم،  وهناك اعتقاد لـديهم بوجـود رابـط بـين مواصـلة تلـك العمليـات وتقـديم إسـرائيل
 وربما يكونون محقين في ذلك".

وبعــد زيــارة لمخيمــات الًلجئــين الفلســطينيين فــي مــدينتي نــابلس وجنــين شــمال الضــفة الغربيــة، خــرج 
ال"، آفي يسسخاروف بخًلصة بأن الفلسطينيين هناك االخبير اإلسرائيلي في الشؤون العربية بموقع "و 

وأضــاف أن مخــيم جنــين بالــذات تحــول لرمــز للفلســطينيين  وا مشــتركا.يــرون فــي إســرائيل والســلطة عــد
، وجـــرت فيـــه معـــارك بـــين الفلســـطينيين والجنـــود اإلســـرائيليين 2002أثنـــاء عمليـــة "الســـور الـــواقي" فـــي 

جنـديا إسـرائيليا، وعشـرات الفلسـطينيين، ومـن يومهـا يبحـث الفلسـطينيون  23آنذاك، أسفرت عـن مقتـل 
 غم أن المخيم لم ينضم بعد للهبة الفلسطينية المستمرة منذ أشهر.فيه عن "أبطال جدد"، ر 

وأضـاف أنــه "قــد يكـون عــدم انضــمام مخيمــات الًلجئـين بالضــفة لًلنتفاضــة، يجعلهـا غيــر قــادرة علــى 
التوسع أكثر، وهو ما يدفع حركة حماس لبذل جهود أكبر إلحيائها، عبر تجديد عمليات إطًلق النار 

وخـتم بـالقول إن  في ظل تراجع عمليات الطعـن والـدعس، وأعـداد المتظـاهرين". والعمليات االنتحارية،
"الفلسطينيين يعتقدون أن من تعتقله السلطة الفلسطينية من منفذي العمليات ثم تطلقه تعتقله إسرائيل، 
ومن تعتقله إسـرائيل ثـم تطلقـه تعتقلـه السـلطة، هكـذا يعمـل الجانبـان"، نـاقًل عـن سـكان مخـيم "بًلطـة" 

 ن ذلك قد يكون "أحد أسباب عدم مشاركة الفلسطينيين في العمليات الحاصلة ضد اإلسرائيليين".أ
 24/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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ادية قال مستشار األمن القومي اإلسرائيلي السابق اللواء يعقوب عامي درور إن رفع العقوبات االقتص
عـــن إيـــران ســـيعمل علـــى إشـــعال الصـــراعات القائمـــة فـــي المنطقـــة بـــين المحـــاور السياســـية المتحاربـــة، 

 خاصة الُسنة والشيعة.
واعتبـــر عـــامي درور فـــي مقـــال كتبـــه بصـــحيفة "إســـرائيل اليـــوم" أن هـــذا الصـــراع كفيـــل بـــإحراق الشـــرق 

 لجارية في تركيا والسعودية.األوسط، مضافا إلى تطورات أخرى تشهدها المنطقة بجانب األحداث ا
وأضــاف المصــدر ذاتــه أن رفــع العقوبــات عــن إيــران أعادهــا لمشــهد السياســة الدوليــة، وباتــت الواليــات 
المتحــدة تــرى فيهــا قــوة إقليميــة كبيــرة، ولــذلك فــإن الشــعور الــذي يــراود اإليــرانيين اليــوم بــأنهم أصــبحوا 
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دوليــة، وهــو مــا يعنــي أن تتقــوى طهــران أصــحاب تــأثير سياســي، وقــد حصــلوا علــى شــرعية سياســية و 
 اقتصاديا وعسكريا من اآلن فصاعدا، وبالتالي فإن اقتصادها سيطرأ عليه تحسن ملموس.

إلــى أن  -الــذي تــرأس شــعبة األبحــاث فــي جهــاز االســتخبارات العســكرية ســابقا-وأشــار عــامي درور 
ومــــن ال يقبــــل بمواقفهــــا  إيــــران بعــــد رفــــع العقوبــــات ســــوف تتصــــرف مــــع دول المنطقــــة كقــــوة إقليميــــة،

وسياسـاتها قــد يضـطر لمواجهــة قوتهـا العســكرية أو حلفائهــا فـي المنطقــة، وهـو مــا يـدفع الــدول العربيــة 
 لًلعتقاد بأن الواليات المتحدة تقف إلى جانب إيران.

أن تكون إيران قد حصـلت علـى رخصـة أميركيـة الحتمـال  -وفق الصحيفة ذاتها-وتخشى هذه الدول 
أكثر خطـورة ضـد الـدول العربيـة والعـالم الُسـني، والسـعودية علـى رأسـها، والتـي قـد تـذهب  قيامها بعمل

 التخاذ قرارات غير مسبوقة تحتمل مخاطر كبيرة لم تكن تنتهجها في السابق.
وذكر مستشار األمن القومي السابق أن إسرائيل تتابع مـا أعلنتـه باكسـتان خـًلل زيـارة ولـي ولـي عهـد 

حمــد بــن ســلمان إلــى إســًلم آبــاد، وقــد أكــدت خــًلل الزيــارة لضــيفها الســعودي أنهــا الســعودية األميــر م
سوف ترد بصورة خطيرة تجـاه أي مسـاس بالمملكـة، وهـو إعـًلن الفـت مـن وجهـة نظـر تـل أبيـب ألن 

 باكستان هي الدولة اإلسًلمية الوحيدة التي تحوز سًلحا نوويا.
دينـة للسـعودية التـي قـدمت لهـا الـدعم والتمويـل الـًلزم ويقّدر الكاتب أنه ربما تشـعر باكسـتان بكونهـا م

إلنجــاز مشــروعها النــووي، وكـــل ذلــك يعنــي أن هــذا التطـــور الباكســتاني يعتبــر ذا قيمــة حقيقيـــة، ألن 
 سًلحها النووي قد يتم استخدامه من خًلل التهديد به في الصراعات الشرق أوسطية.

قيقي في موازين القوى للدول المتصارعة في الشرق وختم عامي درور بالقول إن إسرائيل أمام تغير ح
األوســط كلــه، فـــي حــال انتقلــت باكســـتان مــن اإلعــًلن األحـــادي إلــى التــدخل الحقيقـــي فــي صـــراعات 

 المنطقة، رغم أن تجربة الماضي تشير إلى أن إسًلم آباد ستكون أكثر حذرا من إلزام نفسها فيها.
قد يسفر عن جملة من النتائو أهمهـا  -وفق عامي درور-لكن تأثير إسًلم آباد على هذه الصراعات 

صعوبة التوصل إلى حل وشيك للحرب المستمرة في سوريا، ألنها لـم تعـد حربـا داخليـة بـين السـوريين 
أنفسهم، بل باتت بين دول ومحاور في المنطقة، وتحديـدا بـين إيـران مـن جهـة، وبـين السـعودية ودول 

 جهة أخرى.الخليو العربي وبجانبها تركيا من 
وفــي حــال اتفــق الســوريون علــى عمليــة سياســية ال يبــدو أنهــا قريبــة، فــًل يعنــي ذلــك أننــا أمــام تقــارب 
سعودي إيراني، ولذلك فإن الحرب السورية سوف تستمر، ألن اإليرانيين سيبحثون عما أسـماه "الـبطن 

 الرخوة" للسعودية، من خًلل مواطنيها الشيعة في بعض دول الخليو.
خــول باكســتان علــى خــط صــراعات الشــرق األوســط ال يحمــل بشــائر إيجابيــة للمنطقــة ألنــه كمــا أن د

ســيعمل علــى تــوريط المنطقــة أكثــر بصــراعات جديــدة، ولــذلك فــإن الــدرس اإلســرائيلي أمــام جميــع هــذه 
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التطورات يتلخص في عدم تورطها فـي الصـراعات الناشـبة فـي المنطقـة، سـواء بـين الشـيعة أو الُسـنة، 
ب والفـــرس، فإســـرائيل مطالبـــة بالحفـــاظ علــــى مصـــالحها وحمايتهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك اللجــــوء وبـــين العـــر 

 الستخدام القوة العسكرية، مع كثير من العقًلنية، دون منح المزيد من الذرائع ألعدائها.
 24/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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ــدفن النفايــات النوويــة : بــًلل ضــاهر يبحــث المســؤولون فــي مفاعــل ديمونــا النــووي عــن موقــع جديــد ل
للمفاعل. ويجري البحث عن موقع كهذا فـي أنحـاء إسـرائيل، وبضـمن فـي منطقـة شـمال شـرق النقـب، 

 حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم االثنين.  
تو نفايات ناجمة عن عملية شطر الذرات فـي المفـاعًلت النوويـة، يشار إلى أن التكنولوجيا النووية تن

وهذه النفايات، مثل المياه المستخدمة في عملية الشطر، عبارة عن مواد األكثر إشعاعا فـي الطبيعـة، 
 وال تخبو اإلشعاعات الصادرة عنها على مدار عشرات آالف السنين.

يكــون مســتقرا مــن الناحيــة الجيولوجيــة، بحيــث ال يشــار إلــى أن اختيــار موقــع دفــن النفايــات ينبغــي أن 
تكون منطقة الدفن معرضة لزالزل أو لجريان مياه جوفية. والمسؤول عن عملية دفن النفايـات النوويـة 
هي لجنة الطاقة النووية اإلسرائيلية. وهنـاك تعليمـات صـارمة بهـذا الخصـوص تضـعها اللجنـة الدوليـة 

 للطاقة الذرية.
 24/1/2016، 48عرب 
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استشهد شاب فلسطيني، أمس، في القدس المحتلة، أثناء انفجار "عبوة : نادية سعد الدين -انعم  
ناسفة" قرب معسكر لقوات االحتًلل اإلسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرقي المدينة، ليرتفع عدد 

 أكتوبر الماضي./ شهيداا، منذ بداية شهر تشرين األول 164داء الفلسطينيين إلى الشه
وعّم اإلضراب الشامل، الذي دعت إليه القوى الوطنية واإلسًلمية، بلدة أبو ديس، التي اكتست بسواد 

عاماا( الذي استشهد، فجر األمس، إثر جروح خطيرة  17الحداد على روح الشهيد محمد نبيل حلبية )
 يب بها جّراء انفجار "العبوة" قرب المعسكر اإلسرائيلي في البلدة.أص
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واندلعت مواجهات عنيفة عقب تشييع جثمان الشهيد، لدى قيام قوات االحتًلل بإطًلق األعيرة 
المطاطية والرصاص الحّي والقنابل الصوتية والغازية صوب المواطنين، فيما رّد الشبان الفلسطينيون 

 النقطة العسكرية التي استشهد فيها الشاب حلبية.برشق الحجارة ضّد 
وعّززت قوات االحتًلل من تواجدها العسكري في محيط المعسكر اإلسرائيلي، وعند مداخل البلدة، 

 فيما شهدت مدينة القدس المحتلة وضواحيها مواجهات عنيفة بين قوات االحتًلل والمواطنين.
، الطفلة رقية أبو عيد التي لم تتجاوز الثالثة عشر وباستشهاد الشاب حلبية، ومن قبله، أول أمس

أكتوبر  /شهيداا، منذ بداية تشرين األول 164ربيعاا، فإن "عدد الشهداء الفلسطينيين يرتفع إلى 
 الماضي"، وفق "التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين"، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 18طفًلا، تقل أعمارهم عن  41دد الشهداء األطفال بل  وأفاد، في بيان صحفي أصدره أمس، أن "ع
 طفلة شهيدة". 16عاماا، من ضمنهم 

بينما لم تمنع األجواء القارسة من قيام قوات االحتًلل بشّن عدوانها ضّد الشعب الفلسطيني، عبر 
اضي حملة واسعة من المداهمات واالعتقاالت، مما أدى إلى اندالع مواجهات عنيفة في مختلف األر 

 المحتلة، أسفرت عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.
 25/1/2016الغد، عم ان، 

 
 تقرير: االحتالل يفرض حصارا  خانقا  على قطاع غزة   .35

قال مركز الميزان لحقوق اإلنسان، مساء يوم األحد، إن قوات االحتًلل اإلسرائيلي، تفرض حصاراا 
النشاط البحري في وجه الفلسطينيين بشكل عام والصيادين  بحرياا خانقاا على قطاع غزة، وتغلق أوجه

 بشكل خاص.
وأصدر المركز، تقريره السنوي حول انتهاكات قوات االحتًلل اإلسرائيلي بحق الصيادين الفلسطينيين 

 في المنطقة المقيدة الوصول بحراا في قطاع غزة. 2015للعام 
شهادات عدد من الضحايا وشهود العيان، مواصلة وأكدت الحقائق والمعلومات التي يوردها التقرير و 

قوات االحتًلل اإلسرائيلي فرضها حصاراا بحرياا خانقاا على القطاع، وا غًلق أوجه النشاط البحري في 
وجه الفلسطينيين بشكل عام والصيادين بشكل خاص، ومحدودية المسافات التي تسمح بها تلك 

 القوات لممارسة النشاط البحري.



 
 
 
 

 

 26 ص                                              3823 العدد:        25/1/2016اإلثنين  التاريخ: 
  

جبر الضرر ومحاسبة المجرمين، أعد المركز هذا التقرير التوثيقي الذي يورد بشكل  وعلى طريق
موجز تعريف المناطق مقيدة الوصول بحراا، وانتهاكات قواعد القانون الدولي اإلنساني التي ترتكبها 

ية قوات االحتًلل من خًلل تمهيد يبدأ به التقرير يصف من خًلله السياق التاريخي والحدود الجغراف
 للمنطقة وموقف القانون الدولي اإلنساني من ممارسات قوات االحتًلل.

وتناول التقرير أبرز الحوادث التي وقعت في المنطقة مقيدة الوصول في عرض البحر، والتي أعلنتها 
 قوات االحتًلل كمنطقة مسموح الصيد فيها حتى ستة أميال بحرية في العمق.

)الفترة  2015نتهاكات في هذا السياق التي وقعت خًلل العام وركز التقرير على رصد وتوثيق اال
، مدعماا باألرقام 2015كانون الثاني/يناير حتى نهاية كانون األول/ديسمبر  1الممتدة من 

( حالة استهداف للصيادين خًلل العام 126واإلحصائيات واإلفادات التوضيحية. ورصد وقوع )
( آخرين، واقتادتهم إلى داخل 73( صياداا، واعتقال )29وجرح )، تم خًللها قتل )صيادا واحدا(، 2015

كما أنها استولت خًلل هذه االعتداءات  -عدا خمسة -دولة االحتًلل، وأفرج عنهم بعد عدة ساعات
( حالة، وخربت معدات للصيد كالشباك وكشافات اإلنارة الخاصة 17( قارب صيد خًلل )21على )

 ( حالة.16بقوارب الصيد في )
ظهر التقرير معاناة الصيادين الفلسطينيين من الحصار البحري وتضييق مساحات المناطق التي وأ

، حيث 2000من العام  تشرين األول/ أكتوبريسمح لهم فيها بالعمل والنشاط البحري منذ التاسع من 
ة إلى ( ميًلا بحرياا، وتراجعت تلك المساف20نع الصيادون الفلسطينيون من الوصول إلى مسافة )مُ 
( ميًلا بحرياا، ثّم إلى ستة أميال بحرية، ووصلت في كثير من األوقات إلى ثًلثة أميال بحرية 12)

 فقط.
من المساحة التي  %85وتحظر قوات االحتًلل عمل الصيادين في مناطق تقدر نسبتها بحوالي 

يقاع القتلى تقّرها اتفاقية أوسلو ومًلحقها، وتتعدى قوات االحتًلل ذلك إلى إطًلق النار ا لمتكرر وا 
والجرحى في صفوف الصيادين، واعتقالهم وتستخدم أساليب من شأنها أن تحط من كرامتهم 
 اإلنسانية، كإجبارهم على خلع مًلبسهم والسباحة في عرض البحر أثناء اعتقالهم وتوجيه الشتائم
لهم، باإلضافة إلى تخريب معدات الصيد وممتلكاتهم واالستيًلء على قواربهم، وفي بعض األحيان 
تفتح الزوارق اإلسرائيلية خراطيم المياه بشكل كثيف تجاه مراكب الصيد التي يتركها الصيادون في 

تجميع  عرض البحر مؤقتاا ويضعوا على جوانبها كشافات إنارة وينصبون شباكهم في محيطها بهدف
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وصيد األسماك، مما يؤدي إلى إتًلف الكشافات ومولدات الكهرباء وأحياناا إغراق المراكب بشكل 
 جزئي، وفي كثير من األحيان ترتكب هذه االنتهاكات داخل الثًلثة أو الستة أميال المسموحة.

 24/1/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 أمام سياسة القمع واالضطهاد يدياأليقفوا مكتوفي لن  48: فلسطينيومحمد بركة .36
، محمد بركة، في 48قال رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي : برهوم جرايسي - الناصرة 

، من خًلل تكثيف 48بيان له، إن بنيامين نتنياهو وحكومته، قرروا تصعيد الهجوم على فلسطينيي 
دون تراخيص، بفعل الحصار الذي تفرضه كل  جرائم تدمير البيوت العربية، التي تبنى اضطرارا من

حكومات إسرائيل، وترفض توسيع مناطق نفوذها ومسطحات البناء، بعد أن صادرت منها على مر 
 السنين مئات آالف الدونمات، عدا السيطرة على أراضي القرى المدمرة.

واالضطهاد، وحرمان  أمام سياسة القمع األيديلن يقفوا مكتوفي  48الـوشدد بركة على أن فلسطينيي 
، التي تهدف أساسا اإلسرائيليةالناس من حقها األساس: المسكن، وهو حق يعلو على كافة القوانين 
 إلى تضييق الخناق علينا القتًلعنا من وطننا الذي ال وطن لنا سواه. 

 25/1/2016الغد، عم ان، 
 

 القيق يواجه الموت المحققاألسير محمد نادي األسير:  .37
مع احتمال دخوله في  ،ر حقوقي اليوم بأن األسير محمد القيق يواجه الموت المحققأفاد مصد

 61غيبوبة في أي لحظة بسبب مواصلته اإلضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله اإلداري لليوم 
 على التوالي دون أخذ أي مدعمات غذائية واكتفائه بالماء فقط.

سير الفلسطيني المحامي جواد بولس عند زيارته القيق اليوم وقال مدير الوحدة القانونية في نادي األ
في مستشفى العفولة، إن القيق يعاني من عدم القدرة على الحديث وثقل في لسانه، عًلوة على 

 ضعف في عضًلت الجفون وأوجاع شديدة في أطرافه ودوخة دائمة.
 الحرية، وعلى من يحبونني أن عاما( قوله "أنا لست رهينة وال أقبل إال 33ونقل بولس عن القيق )

م  يعذروني مهما كانت النتائو، لكنني لن أقبل الذل وال اإلهانة، إم    ا شهيدا".ا أن أكون حرا وا 
 24/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 شّبان خالل حملة مداهمات ثمانيةاالحتالل يعتقل  .34
همات نّفذها فجر اليوم االثنين، اعتقلت قوات االحتًلل ثمانية شّبان على األقل، خًلل حملة مدا 

 وشملت مدن جنين ونابلس ورام هللا، وبلدة العيساوية في القدس.
وبحسب مصادر محلّية في مدينة نابلس، اعتقل االحتًلل الشاب رياض فارس أبو الحسن، وكذلك 
 الشاب عًلء عويص من مخيم بًلطة، فجر اليوم، إضافة العتقال الشاب فادي نضال أبو السعود،

 مساء أمس األحد من على معبر الكرامة.
كما اعتقلت قوات االحتًلل ثًلثة شّبان بعد مداهمة مخيم جنين فجراا، وهم: عماد أبو الهيجا، كرم 

 أبو عيطة، ومجد النغنغية.
 وفي بلدة العيساوية الواقعة شمال القدس، اعتقل االحتًلل الشابين محمد عطية وحماد حريز.

، اقتحمت قوات االحتًلل في ساعة متأخّرة من الليلة، بلدة كفر نعمة الواقعة وفي محافظة رام هللا
غرباا، وصادرت كاميرات مراقبة خاصة، وداهمت عدداا من المنازل. إضافة القتحام قرية عين عريك 

 ومصادرة تسجيًلت الكاميرات في عدد من المحال التجارية.
 25/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 48يناير يوم ا عالميًّا للتضامن مع فلسطينيي كانون الثاني/  30إعالن  .39

كانون  30قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل اإلعًلن عن 
  . 48يناير الجاري يوما عالميا لدعم حقوق فلسطينيي الـ/ الثاني

، في )تل 2016-1-24قده يوم األحد وذكر رئيس اللجنة محمد بركة، خًلل مؤتمر صحفي ع
عاصمة في أنحاء  30أبيب(، أنه سيتم تنظيم فعاليات مختلفة في هذا الخصوص في )تل أبيب( و

وأكد بركة أن قرار اللجنة يتعلق بعدة قضايا تعاني منها الجماهير العربية من بينها التمييز   العالم. 
جريد الحركة اإلسًلمية )الجناح الشمالي( من وهدم البيوت والتصريحات والقوانين العنصرية وت

 شرعيتها.
 24/1/2016فلسطين أون الين، 
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 ضد المقدسيِّّينسحب اإلقامة.. سالح االحتالل تقرير:  .81
تسلمت أربع عائًلت من القدس المحتلة قرارا يقضي بسحب حق اإلقامة في : أسيل جندي - القدس 

ات االحتًلل اإلسرائيلي أنهم ارتكبوا عمليات ضد المدينة من أبنائها األسرى الذين تدعي سلط
 إسرائيليين.

ديسمبر الماضي، في / كانون األول 24وصدر القرار عن وزير الداخلية اإلسرائيلي أرييه درعي يوم 
 حين بدأت وسائل اإلعًلم تداوله قبل يومين، ليتسلم األهالي القرار باليد صباح األحد.

وليد األطرش إن خبر سحب حق اإلقامة في القدس من ابنه جاء  وقال فراس األطرش والد األسير
مفاجئا وغير متوقع، ألن ابنه ما زال يقبع في سجون االحتًلل دون محاكمة، مضيفا "وليد معتقل 
منذ أربعة أشهر ولم يصدر حكم بحقه حتى اآلن، كما أنه لم يعترف بالتهم الموجهة إليه، فكيف 

 معطيات؟". يصدر قرار كهذا في ظل هذه ال
وأضاف األطرش للجزيرة نت أن العائًلت قررت االستئناف ضد القرار في المحكمة اإلسرائيلية 
العليا، علما بأن هذا القرار سبقه قبل نحو شهر إقدام سلطات االحتًلل على أخذ قياسات منازل 

 هؤالء الشبان تمهيدا لهدمها ضمن إطار سياسة العقاب الجماعي بحق المقدسيين.
 2006جانبها، قالت الناشطة الحقوقية المحامية نسرين عليان إن التماسا قدم في المحكمة عام  من

حول ما إن كان من صًلحيات وزير الداخلية إصدار قرار بسحب إقامة مقدسيين قاطنين في المدينة 
 ، لكن القرار النهائي لم يصدر عن المحكمة العليا حتى اآلن.1967قبل عام 

أن الفلسطينيين في القدس حصلوا على الهوية الزرقاء التي تسمح لهم باإلقامة في وأوضحت عليان 
المدينة ألنهم ولدوا فيها ولم يأتوا إليها كزوار، فالتعامل معهم ضمن قانون الدخول إلى إسرائيل 

 مناقض باألساس لحقوقهم األساسية.
ال سحب الجنسية من أي وقالت إن القانون اإلسرائيلي والدولي واضح وينص على أنه في ح

شخص، على الدولة أن تعطيه أوراق إقامة مؤقتة. وأضافت "بما أن المقدسيين ال يحملون جنسية 
ألي دولة، فعلى إسرائيل منحهم أوراق وجود مؤقتة، وفي هذه الحالة كيف تقرر سحب اإلقامة 

 منهم؟".
يصدر قرار بتجريمهم حتى اآلن، وأشارت عليان إلى أن الشبان األربعة ما زالوا دون محاكمة ولم 

صدار قرار كهذا في الوقت الحالي ُيناقض حقهم بالمثول أمام محكمة واضحة، كما يناقض القانون  وا 
 الدولي والمحلي. 
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بدوره، قال رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين أمجد أبو عصب إن سلطات االحتًلل تبتكر أساليب 
المقدسيين وكسر شوكتهم، من أجل إجبارهم على ترك جديدة ظالمة لتوطين الخوف في نفوس 

فساح المجال للمستوطنين ليعيثوا فسادا في المسجد األقصى.  المدينة وا 
وأكد أبو عصب أن هذه ليست المرة األولى التي يشهر فيها االحتًلل سًلح سحب اإلقامة من 

مقدسيين الذين انتخبوا عام المقدسيين، الفتا إلى استخدامه سابقا بحق نواب المجلس التشريعي ال
ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، وصدر بحقهم قرار بسحب اإلقامة والهوية بحجة  2006

 عدم والئهم لًلحتًلل.
 24/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
همال طبي بحق األسرى …شهيد في أبو ديستشييع  .81  وا 

القدس المحتلة جثمان الشهيد محمد نبيل  شيع أهالي أبو ديس شرق: فادي أبو سعدى -رام هللا 
عاما والذي استشهد على مدخل معسكر لجيش االحتًلل اإلسرائيلي في بلدة أبو ديس فجر  17حلبية 

أمس األحد. وأكدت طواقم الهًلل األحمر الفلسطيني أن قوات االحتًلل منعتها من الوصول للشهيد 
 استشهاده فقط. تسلمته من جيش االحتًلل بعد وأنهابعد إصابته 

يعانون من « عيادة سجن الرملة»في غضون ذلك أفاد نادي األسير الفلسطيني أن ثًلثة أسرى في 
 أوضاع صحية صعبة ترافقها سياسة اإلهمال الطبي التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون االحتًلل.

 25/1/2016القدس العربي، لندن، 
 
 حياة األسير الصحفي القيق  الصحفيين تحمل نتنياهو المسؤولية عن نقابة  .82

لت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، رئيس حكومة االحتًلل بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حم  
 إداريايوما، احتجاجا على اعتقاله  60الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ  األسيرحياة 

اء يوم األحد، إنها تنظر بقلق بال  للحالة وقالت النقابة في بيان لها، مس بملف سري دون محاكمة.
الصحية الخطيرة جدا للزميل القيق، داعية االتحادين الدول والعربي للصحفيين وكافة اتحادات 

، التدخل العاجل والفاعل للضغط على حكومة االحتًلل إلطًلق اإلنسانالصحفيين ومنظمات حقوق 
 شعبنا. وأبناءتمارسها بحق الصحفيين  التي اإلداريسراح القيق، ووقف سياسة االعتقال 

 24/1/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
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 48تواصل هدم منازل فلسطينيي  "إسرائيل" .83
بذريعة عدم الترخيص  48لفسطينيِّيتواصل إسرائيل عمليات هدم منازل : الناصرة -وديع عواودة

لقاء سكانها للعراء مدينة الطيبة أمس. وعّبر غير آبهة بطقس عاصف، وآخرها هدم منزل في  ،وا 
رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة عن غضبه الشديد لهدم البيت في الطيبة، مؤكدا أن عقلية 

 العداء للمواطنين العرب هي عقلية بنيوية للحكومة ولرئيسها نتنياهو تحديدا.
اقتراحا عمليا لمسألة إنه قبل عدة أشهر قدمت القائمة المشتركة » القدس العربي » وقال عودة لـ 

البيوت غير المرخصة إال أن رئيس الحكومة نتنياهو مصّر على استعداء المواطنين العرب، وفي 
هذه الحالة نجحنا بتأجيل الهدم عدة أشهر ورغم وجود مفاوضات واقتراحات متقدمة إال أنه مصّر 

كي تفهم أن هدم البيت ليس على الهدم وسياسة العداء. ويدعو عودة لتحدي قرار الحكومة بشجاعة، 
نزهة، وال يغّير أمرا على أرض الواقع، موضحا أن الحل للبيوت غير المرخصة والتي يقدر عددها 
بخمسين ألف بيت عربي يكمن باالعتراف بشرعية هذه البيوت وتوسيع مسطحات البناء والنفوذ 

 «. ب السردينعل»والخرائط الهيكلية بدال من حشر فلسطينيي الداخل بغيتوات تشبه 
 25/1/2016، لندن، القدس العربي

 
 ينهار أمام صمود الفلسطينيين "إسرائيل"دراسة بحثية: أمن  .88

رأت دراسة بحثية حديثة، أن سعي الشعب الفلسطيني للتحرر من االحتًلل : إيهاب العيسى -رام هللا 
 التي تواجه مخاطرا أمنية.، أفقد األخيرة شعورها بالهدوء، وجعلها من أكثر دول العالم اإلسرائيلي

 إسرائيل استراتيجية، وحملت عنوان "اإلسرائيليوبحسب دراسة أعدها مركز القدس لدراسات الشأن 
"، فإن االحتًلل يواجه خطرا متزايدا من التحديات األمنية األمنيةفي مواجهة التحديات  2016للعام 

ية أمنية تًلئم التغيرات، سواء على المستوى بلورة استراتيج إلىوالداخلية، والتي تدفعها في كل عام 
 أو العالمي. اإلقليمي

وأوضح رئيس قسم دراسات الشأن اإلسرائيلي في المركز عماد أبو عواد، أن من أبرز تلك التحديات 
التي تواجها إسرائيل، تمثل في ملف األمن الداخلي، حيث أظهرت الحرب األخيرة على غزة )عام 

يوما من المعارك من تحقيق أهدافها المعلنة  51على الردع، فلم تستطع طيلة  ( إسرائيل قدرتها2014
 والتي بدت مستحيلة في ظل وجود مقاومة استعدت جيدا لمًلقاتها.
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وحول أحداث االنتفاضة في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، أضاف أبو عواد أنها: "أظهرت 
حولها "بنيامين نتنياهو" إننا ال نملك حلوال سحرية،  ، والتي قالاإلسرائيليةضعف الجبهة الداخلية 

 ملوحا باتخاذ خطوات قمعية أكبر لمواجهة االنتفاضة الفلسطينية".
أما التغيرات اإلقليمية، فأشار أبو عواد إلى أن إسرائيل تدرك وبشكل جدي بأن التغيرات الحاصلة في 

من الحروب في محيطها، إلضعاف كافة  مستفيدة إسرائيللن تكون في صالحها، وان كانت  اإلقليم
 خصومها.
ذلك فإن إسرائيل ترى بأن تغيير النظام السوري الذي )قاومها( اصطًلحيا، سيخلفه  إلىإضافة 

 بالتأكيد نظاما قد يعبر عن طموح شعوب المنطقة في مواجهتها فعليا.
العربية الصديقة وعلى رأسها الخلخلة الحادثة لألنظمة  إلىال تنظر بارتياح  إسرائيلوقال عواد: إن 

 ومصر. األردن
وأجمع طاقم الباحثين في المركز" على أن إسرائيل تعتبر حزب هللا، ورغم التقاء مصالحه مع النظام 

 السوري، واشتراكه في الحرب هناك، إذ الزال يشكل زاوية قلق مهمة إلسرائيل.
لعًلقة من الدول العربية، وتفتيت دول وخلص التقرير إلى أنه، برغم ما حققته إسرائيل في ملفات ا

كالعراق وسوريا، ونجاح إسرائيل في تجنيد دعم عسكري مهول من الواليات المتحدة ودول أوروبية، 
 إال أن إسرائيل الزالت تتحسب النهيار أي من جبهات الشمال والجنوب.

لمواجهة مشتركة على وأضاف المركز" هذا االنهيار أعد أمامه االحتًلل اإلسرائيلي، استعدادات 
 لبنان(، كما تحسبت لمواجهة في الجنوب. -جبهة الشمال )سوريا

واطن ضعف تعتريها ويمكن وأضاف المركز لكن في المقابل أدركت إسرائيل أن هناك ثًلثة م  
تلخيصها عبر: ضعف المؤسسة السياسة اإلسرائيلية، وانحسار قوة القيادات العسكرية اإلسرائيلية، 

 ات أمنية متوجسة ومترددة.لصالح قياد
 24/1/2016قدس برس، 

 
 غرق بعض المنازل في مخيم جباليا ومساحات زراعية في بيت الهيا .85

أدت األمطار التي هطلت طيلة أمس والليلة قبل الماضية إلى غرق بعض المنازل،  خليل الشيخ:
 وتجمع لكميات كبيرة من المياه في الشوارع والطرقات العامة.
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المنازل الواقعة في المناطق المنخفضة في مخيم جباليا، إلى اتخاذ إجراءات  وسارع أصحاب
 الحماية، تفادياا لدخول المياه إلى منازلهم.
، إن مياه األمطار دخلت  إلى منازلهم وأحدثت «األيام«وقال مواطنون مقيمون في هذه المنازل لـ

ع تقع في مناطق منخفضة، غالباا ما تلفاا في بعض األثاث، مشيرين إلى أن منازلهم بدائية الصن
 تتجمع فيها مياه األمطار.

وتعطلت الحياة االعتيادية في المخيم بسبب تساقط المطر، فيما تعطلت الدراسة في المدارس بإيعاز 
 من مديرية التربية والتعليم.

 ا.وفي بيت الهيا أبل  مزارعون عن غرق أراضيهم بسبب المطر، وعدم تمكنهم من الدخول إليه
وعلق هؤالء المزارعون عملهم في األراضي التي غمرتها مياه األمطار، فيما اضطر آخرون للعمل 

 رغم سقوط المطر لتفادي أضرار إضافية قد تلحق بمزارعهم.
 25/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 "التحريض".. سالح فيسبوك ضد الصفحات الفلسطينية .86

تواصل االجتماعي تتعرض للتضيق واإلغًلق في أحيان ال تزال الصفحات الفلسطينية على مواقع ال
كثيرة بذريعة تحريضها على "العنف"، وهو ما يعتبره الفلسطينيون رضوخا من إدارة هذه المواقع 

 للضغوط اإلسرائيلية.
ولم يقتصر األمر على حذف الصفحات الفلسطينية خاصة من موقع فيسبوك، بل تم حذف عشرات 

ر، التي تنتقد االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، الصور ورسوم الكاريكاتي
 بذريعة "التحريض والعنف".

ويشتكي عشرات النشطاء من حذف الصور والرسومات والفيديوهات التي تتعلق بانتفاضة القدس، 
 وحظر وحذف كثير من الصفحات التي تنشر هذه المواد اإلعًلمية.

"المركز الفلسطيني لإلعًلم" باللغة اإلنجليزية على موقع "فيسبوك"  ويقول مسؤول )أدمن( صفحة
إن إدارة الموقع حذفت فيديو وصورتين ورسما كاريكاتيريا باللغة اإلنجليزية في الشهر ، رامي سًلم

 األخير دون إبداء أسباب مقنعة.
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رائيلي وانتهاكاته، التي وتتناول الصفحة تغطية األخبار المتعلقة بالقضية الفلسطينية واالحتًلل اإلس
تهملها وسائل اإلعًلم الرسمية سواء المحلية أو العالمية، وتدّعم المقاومة الفلسطينية، وتعمل على 

 كشف جرائم االحتًلل بحق الفلسطينيين.
وأعرب الفلسطيني سًلم في حديث للجزيرة نت، عن استغرابه الشديد من حذف الصور والرسوم التي 

تحت بند التحريض، معتبرا أن الحذف جزء من سياسة التضييق بحق كل من ال يمكن أن تندرج 
 يعادي إسرائيل.

وحذفت إدارة فيسبوك من صفحة المركز الفلسطيني كاريكاتيرا للرسام البرازيلي المشهور كارلوس 
التوف، ينتقد فيه استخدام إسرائيل مصطلح معاداة السامية لكل من يرفع صوته منتقدا جرائم 

ل، وصورة أخرى لمتدين إسرائيلي مع طفلته وهما يحمًلن سًلحا ناريا، وتلقت الصفحة االحتًل
 تهديدا بالحذف النهائي.

وفي السياق نفسه، حذف موقع فيسبوك عشرات رسومات الكاريكاتير للرسامة الفلسطينية أمية جحا، 
 تتحدث أغلبها عن "انتفاضة القدس" والمقاومة الفلسطينية.

الفلسطينية أن حذف صفحتها جاء بعد عمل منظم، حيث تلقت العديد من التبليغات  وتعتقد الفنانة
في يوم واحد، وسبقتها عشرات التعليقات والتحريض والشتائم على صفحتها، ووضعوا صورة شخصية 

 وكتبوا عليها عبارة "المحرضة على اإلرهاب".
دة الصفحة، فحاولت إنشاء صفحة ولم تفلح كل محاوالت أمية في التواصل مع إدارة الموقع إلعا

 جديدة، لكن الموقع لم يقبل اسمها.
رئيس المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان رامي عبده يرى من جهته أن إدارة فيسبوك تحذف 
المنشورات والصور بناءا على ترجيحات موظفي الموقع والتبليغات التي عادة ما ال يتم التحقق من 

 صدقها.
 24/1/2016، حةالجزيرة نت، الدو 

 
 طائر الحسون.. عصفور بآالف الدوالرات بفلسطين .87

تتمتع فلسطين بتنوع حيوي وبيئي جعلها موئًل لمئات األنواع من : عوض الرجوب - الخليل 
الطيور، لكن طائرا واحدا منها حقق نجومية وشهرة واسعة، وبات يحظى باهتمام خاص من قبل 

بفضل نغمته الجميلة والفريدة، فإن بعض أنواع طائر الحسون و  الهواة ومربي الطيور على حد سواء.
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ر قد  وشبيهه البندوق، وهو نتاج عملية تهجين، حققا أسعارا خيالية وصلت آالف الدوالرات، في حين تُ 
  أسعاره في الوضع العادي بمئات الدوالرات.

نيين، إما لهدف تجاري وتحتاج الطيور إلى رعاية خاصة وتحظى تربيتها باهتمام واسع بين الفلسطي
 أو للزينة، لكن قلة هم الذين وصلت بهم الهواية إلى حد دفع مبال  مالية باهظة مقابل عصفور.

 وتكمن كلمة السر في تحديد سعر العصفور في "التعليم"، فالطير المتعلم أغلى من الطير العادي.
ها الصوت المطلوب، وفي حال أتقن ويتم التعليم بأخذ الفراخ من أعشاشها وتغذيتها والبدء في إسماع

 هذا العصفور الصوت تماما دون أخطاء يكون أغلى ثمنا من غيره.
وتمنع سلطات االحتًلل اإلسرائيلي صيد جميع الطيور البرية، وتعاقب بالسجن والغرامة الباهظة كل 

هرة، رغم من تثبت بحقه تهمة الصيد، لكن السلطة الفلسطينية أقل حدة في التعامل مع هذه الظا
 منعها. ولهذا فإن كبار تجار "الحسون" يرفضون التصريح بأسمائهم أو تصويرهم.

إنه بدأ هواية الصيد في  -في العقد الرابع من العمر وطلب عدم ذكر اسمه-ويقول أحد التجار 
التاسعة من عمره، ثم اتسع اهتمامه من الهواية إلى التجارة، وبات خبيرا في الطيور وأنواعها 

ألف  12ويضيف أنه سبق أن باع بعض طيور الحسون بـ جاتها وكل التفاصيل المتعلقة بها.وعًل
دوالر(، ألن الزبون أحب نغمة صوته، مشيرا إلى أن المهنة تطورت من الصيد  3000شيكل )نحو 

إلى إنتاج نوع مهجن من الحسون من خًلل التزاوج بين الكناري والحسون أطلق عليه "البندوق"، وله 
 ت جميل لكنه ال يصلح للتزاوج.صو 

دوالر،  5000من جهته، يقول بسام جعفر، وهو تاجر طيور أهلية، إن سعر الحسون بيع أمامه بنحو 
وأحدهم قايضه بسيارة وآخر بغرفة نوم، موضحا أن الهاوي إذا اقتنع بصحة النغمة فإنه ال يكترث 

من  %70لتاجر، فإن أكثر من وحسب تقدير هذا ا بالمال ولو كلفه ذلك العمل عدة أشهر.
 الفلسطينيين يقتنون نوعا واحدا من الطيور على األقل.

 24/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الشوا: قطاع غزة يحتل أولوية خاصة لدى سلطة النقد والجهاز المصرفي .84
قد أكد محافظ سلطة النقد عّزام الشوا أن قطاع غزة يحتل أولوية خاصة لدى سلطة الن حامد جاد:

والجهاز المصرفي بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها، مشيراا إلى الدور اإليجابي الذي لعبته 
 إلىالبنوك العاملة في القطاع خًلل مختلف األزمات وخاصة أثناء الحرب األخيرة على غزة، الفتاا 
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قصف، وأن أن الصرافات اآللية كانت تعمل في ذلك الحين على مدار الساعة، ويتم تغذيتها رغم ال
البنوك فتحت أبوابها كلما كانت هناك هدنة أو فرصة، األمر الذي ساهم في تسيير أمور المواطنين 

 الحياتية واحتياجاتهم العائلية واإلنسانية.
واستعرض الشوا خًلل لقاء عقدته غرفة تجارة وصناعة غزة، أمس، بين القطاعين الخاص 

ي في تحقيق االستقرار النقدي والمساهمة في الحفاظ والمصرفي جهود سلطة النقد والجهاز المصرف
على االستقرار المالي وتعزيز وتطوير االقتصاد الوطني رغم األوضاع السياسية واالقتصادية 
الصعبة، مشيراا إلى األنظمة المصرفية المتطورة التي أنجزتها سلطة النقد وال تزال تعمل على إنجاز 

 .أنظمة أخرى ستطلقها العام الجاري
 25/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 أطباء ينجحون بإجراء عملية نوعية في غزة .89

ن فريق قسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، برئاسة د. محمد حبيب رئيس قسم تمك  
القلب وبالتعاون مع د.محمد مطر رئيس قسم األشعة المقطعية ود.محمد حلس استشاري التشوهات 

. إسماعيل نصار رئيس قسم جراحة االطفال وطاقم التخدير برئاسة د. محمد رشيد وطاقم الخلقية ود
سنوات يعانى من  تسع التمريض، تمكنوا من إجراء قسطرة عًلجية نوعية، لطفل يبل  من العمر

الم في الجزء آناصور في الشريان الكبدي بعد تعرضه لحادث سير، حيث أصبح الطفل يعانى من 
 بطن و تقيء متكرر.األيمن من ال

 24/1/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 الفلسطينيين ال يختلف عن ممارسات "الدواعش" ضدّ  "إسرائيل" إرهابالطراونة:  .51

ــ  مبكــراا  أعلــن األردن أنعــاطف الطراونــة  .مردنــي كــد رئــيس مجلــس النــواب األأ :بتــراوكالــة  – انعّم
 - أوروبيـاا وبين الطراونة لـدى لقائـه وفـدا برلمانيـا  بته.وما يزال مستمرا في محار  اإلرهابالحرب على 

الشــــعب  ضــــدّ  اإلســــرائيليةالــــذي تمارســــه الســــلطات  اإلرهــــابن أمــــس أ فــــي مجلــــس النــــواب بريطانيــــاا 
 وعلى راسها داعش. اإلرهابيةالذي تمارسه المنظمات  اإلرهابال يختلف عن  األعزلالفلسطيني 

 25/1/2016 ،الدستور، عّمان
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 بالوكالة يؤكد مركزية القضية الفلسطينية األردنيوقاف األ وزير  .51
ــــ ــــة  – انعّم ــــوزراءأ :بتــــراوكال ــــة لشــــؤون رئاســــة ال ــــر الدول والشــــؤون  األوقــــافوزيــــر  األردنــــي كــــد وزي

-األوروبـــيمـــن البرلمـــان  مـــس وفـــداا أبالوكالـــة ســـًلمة النعيمـــات لـــدى اســـتقباله  اإلســـًلميةوالمقدســـات 
بشكل عام ولألردن  واإلسًلميةتعتبر القضية المركزية لًلمة العربية القضية الفلسطينية  أنالبريطاني 

في دعم القضية الفلسطينية لغايات الوصـول  كبيراا  يبذل دوراا  األردن إنوقال النعيمات  بشكل خاص.
 ن الملـكأبـ شـرقي القـدس، موضـحاا  الدولـة الفلسـطينية وعاصـمتها إقامةسًلم عادل وشامل يحقق  إلى

والمسيحية وهـذا نـابع مـن  اإلسًلميةللقضية الفلسطينية والقدس بمقدساتها  كبيراا  هتماماا يولي ا  األردني
علـى وشـدد النعيمـات  الوصاية الهاشمية على المقدسات والتي تعود لزمن الشـريف الحسـين بـن علـي.

 ات بالضفة الغربية.عمر ن استمرار االحتًلل امر خطير خاصة في ظل استمرارية بناء المستأ
والقــدس تجــاوز مليــار دوالر منــذ بدايــة  األقصــىالهاشــمي للمســجد  اإلعمــار أن إلــىالنعيمــات  وأشــار

 .الوصاية الهاشمية بزمن الشريف الحسين بن علي
 25/1/2016 ،الدستور، عّمان

 
 النيابية: الشعب الفلسطيني يستحق الحرية واالستقالل والسالم العادل فلسطينرئيس لجنة  .52

ـــ ـــراوكالـــة  – انعّم ـــةع :بت ـــة فلســـطين النيابي ـــال رئـــيس لجن يحيـــى الســـعود إن الشـــعب  األردنيـــة مـــان ق
الفلســطيني يســتحق الحريــة واالســتقًلل والســًلم العــادل الــذي ينهــي االحــتًلل اإلســرائيلي علــى أرضــه 

ـــة تجـــاه القضـــية الفلســـطينية والحـــق إ" :وأضـــاف وشـــعبه. ـــا نقـــدر تحـــول نظـــرة المجتمعـــات األوروبي نن
حريـة علـى أرضـه ويكـون دولتـه المسـتقلة"، داعيـاا المجتمـع الـدولي أن ال يظـل الفلسطيني بـأن يعـيش ب

 صامتاا تجاه االحتًلل اإلسرائيلي لفلسطين، الذي يعد آخر احتًلل على وجه األرض.
 .بريطانياا  أوروبياا  برلمانياا  وفداا  أمسجاء ذلك خًلل لقاء لجنة فلسطين النيابية بدار مجلس النواب 

 25/1/2016 ،الدستور، عّمان
 
 في تل أبيب تتابع إجراءات اإلفراج عن األسير زهرة سفارتناالخارجية األردنية:  .53

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية إنها مستمرة في متابعة إجراءات إطًلق سـراح  :انعمّ 
رجيـــة صـــباح وبـــين النـــاطق الرســـمي باســـم الخا األســـير األردنـــي فـــي الســـجون اإلســـرائيلية أكـــرم زهـــرة.

الرافعي، في تصريحات لـ"قدس برس"، أن سفارة األردن في تل أبيب "تتابع باستمرار إجراءات إطـًلق 
 أيام. 10سنة قبل  16سراح األسير أكرم زهرة" الذي أنهى فترة محكوميته البالغة 
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ردني أكرم زهرة ونفت الرافعي األنباء التي تشير إلى أن تمديد االحتًلل اإلسرائيلي العتقال األسير األ
 لمدة شهر كان بسبب تأخر الحكومة األردنية بإجراءات نقل األسير زهرة إلى بًلده.

 24/1/2016 قدس برس،
 
 "العمل اإلسالمي" يطالب الخارجية بتسهيل مرور األسير زهرة .58

األردنـي أكـرم  األسـيرطالب حزب جبهة العمل اإلسًلمي وزير الخارجية ناصـر جـودة بتسـهيل مـرور 
وأشــار حـزب جبهــة العمــل  ة إلــى األردن بعـد انتهــاء فتـرة محكوميــة ســجنه لـدى الكيــان الصـهيوني.زهـر 

اإلسًلمي في مذكرة أرسلها األمين العام للحزب محمد الزيود إلى وزير الخارجية ناصر جودة إلـى مـا 
تجديد اعتقال  يوم األحد الماضي اإلسرائيليةتداولته وسائل إعًلمية حول قرار محكمة الهجرة واإلبعاد 

األسير األردنـي أكـرم زهـره لمـدة شـهر مـن تاريخـه ونقلـه مـن سـجن مجـدو إلـى سـجن أيلـون وذلـك بعـد 
ولفت الحزب إلى ما أكدته عدد مـن الجهـات العاملـة فـي قضـية  .14/1/2016إنهاء محكوميته بتاريخ 

يجـــة تـــأخر إجـــراءات بتجديـــد توقيـــف األســـير زهـــرة جـــاء نت اإلســـرائيليةاألســـرى إلـــى أن قـــرار المحكمـــة 
 الحكومة األردنية بترحيل األسير أكرم لألردن.

 25/1/2016 ،السبيل، عّمان
 

 بحث استراتيجية األمن المائي العربي ومواجهة سرقات "إسرائيل" :لجامعة العربيةا .55
 بدأت أمس األحد في مقر األمانة العامة للجامعة العربية أعمال االجتماع الثالث عشر للجنة القاهرة:

الفنيـــة العلميـــة االستشـــارية، للمجلـــس الـــوزاري العربـــي للميـــاه علـــى مســـتوى كبـــار المســـؤولين، برئاســـة 
وصرح مدير  البحرين، للتحضير للمكتب التنفيذي لوزراء المياه العرب، المقرر عقده بعد غد بالقاهرة.

جمـــال جـــاب هللا بـــأن  .ة دإدارة البيئـــة واإلســـكان والمـــوارد المائيـــة والتنميـــة المســـتدامة بالجامعـــة العربيـــ
االجتمــــاع ينــــاقش علــــى مــــدى ثًلثــــة أيــــام متابعــــة تنفيــــذ قــــرارات القمــــة العربيــــة التنمويــــة واالقتصــــادية 
واالجتماعية، ومتابعة تنفيذ أهـداف األلفيـة فـي مـا يخـص إمـدادات الميـاه، والتحضـير العربـي للمنتـدى 

ل الموارد المائية المشـتركة، وسـرقة "إسـرائيل" العالمي السابع للمياه، وكذلك التعاون العربي في استغًل
للمياه العربية. ولفت إلى أن الخطة التنفيذية لًلستراتيجية الخاصة باألمن المائي في المنطقة العربيـة 

 تحظى باهتمام بال ، لما تتضمنه من مشاريع اإلدارة المتكاملة للموارد المائية.
 25/1/2016 ،الخليج، الشارقة
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 84هدم بيوت فلسطينيي  بسياسةدد "أمنستي" تن .56

 84نددت منظمة العفو الدولية أمس، بسياسة تدمير بيوت فلسطينيي  :برهوم جرايسي - الناصرة
التي تكثفها الحكومة اإلسرائيلية في األشهر األخيرة. وقالت منظمة العفو الدولية أمنستي في بيان لها 

لغة الهدم والدمار عندما يتعلق األمر بالجمهور أمس، إن "الحكومة اإلسرائيلية تصر على التحدث ب
. وأضافت أمنستي، أنه "من واجب الدولة إيجاد حل حقيقي ألزمة السكن في "إسرائيل"الفلسطيني في 

المجتمع العربي، والكف عن أعمال الهدم والتدمير. هدم المنازل هو هدم حياة بأكملها وله تأثير على 
يا الهدم، وتحد من قدرتهم على ممارسة حقوقهم األساسية. هذا كل جانب من جوانب الحياة للضحا

 باإلضافة إلى واجب الدولة القيام بتوفير سكن بديل لجميع األشخاص الذين 
 25/1/2116الغد، عّمان، 

 
 بفرنسا "إسرائيل".. سالح المناوئين لبضائع التحدي .57

ومة الفرنسية مانويل فالس لدعاة لم يجد نفعا التهديد الذي وجهه رئيس الحك: سعيد نمسي -باريس 
مقاطعة البضائع اإلسرائيلية في فرنسا قبل أسبوع، فقد تجمهر العشرات بحي باْربِّيْس في باريس نهاية 

 هذا األسبوع، متحدين ما اعتبروه إجحافا من فالس.
من ستين التجاري الكبير "كارفور" حيث تباع العديد من المنتجات اإلسرائيلية، دخل أكثر  زفي المرك

عاما. كانوا مثل بقية الناس، لكنهم  41و 14شخصا من أصول فرنسية وعربية تتراوح أعمارهم بين 
 بعد دقائق كشفوا عن قمصانهم الخضر التي كتبوا عليها "مقاطعة إسرائيل".

الناشطة أوليفيا زمور، وهي من أصل يهودي، ألقت خطابا أمام الزبائن بشأن االحتًلل اإلسرائيلي 
 ستيطان وتقتيل األطفال ومصادرة األراضي، حاملة فواكه أفوكادو وبرتقاال مستوردا من إسرائيل.واال

وكان إلى جانب أوليفيا شابان يتناوبان على حمل صور تجسد ما ترويه الناشطة، بينها جثث أطفال 
ئيس الوزراء وشجرة زيتون يجتثها جرار إسرائيلي وصورة لقاء بين الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ور 

 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبعد دقائق، هرع حراس المحل إلخراج المتظاهرين من المتجر، لكن ذلك اقتضى أكثر من عشرين  

دقيقة اختتمت بجولة داخل المحل الكبير تحت هتافات "إسرئيل إجرامية، قاطعوها" و"كفى ترحيًل، 
 ي الشارع ثم في حافلة عمومية أقلتهم.كفى استيطانا، كفى احتًلال، وأكملوا هتافهم ف

 28/1/2116.نت، الدوحة، الجزيرة
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  شيئا   .. ولن تفعل"إسرائيل"بسياسة  "نيويورك تايمز": واشنطن تضيق ذرعا   .54

كتبت هيئة التحرير في صحيفة "نيويورك تايمز" مقاال قبل يومين تناول تفاعل الحكومة : رام هللا
ميركي في تل أبيب دانييل شابيرو. وكان شابيرو وبشكل غير اإلسرائيلية مع خطاب السفير األ

مسبوق انتقد سياسة االستيطان االسرائيلية في الضفة الغربية، وأثرها في القضاء على حل الدولتين، 
وكذلك انتقد سياسة ازدواجية المعايير التي تتعامل بها سلطات االحتًلل في الضفة الغربية مع 

انبرت "نيويورك تايمز" للدفاع  مدني( ومع الفلسطينيين )القانون العسكري(.المستوطنين )القانون ال
عن شابيرو باإلشارة إلى أن ما قاله هو واقع فعلي على األرض، واصفة االنتقادات االسرائيلية بأنها 

 النقطة األبرز التي تثيرها هيئة تحرير "نيويورك تايمز" هي أن اإلدارة األميركية باتت تضيق ظالمة.
ذرعا بالسياسة اإلسرائيلية، لكن الصحيفة تشير إلى أن ذلك لن يدفع البيت األبيض الى محاولة 

 الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها التي قضت على إمكانية حل الدولتين.
 25/1/2116الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 القدس! انتفاضةمستقبل  .59

 حلمي األسمر
المستمرة ما يقارب األربعة أشهر، شـأنها فـي هـذا الكثيـر مـن  يكتنف الغموض مصير انتفاضة القدس

الملفــــات الملتهبــــة، التــــي تشــــغل بــــال منطقتنــــا العربيــــة، حيــــث تســــود حالــــة مــــن عــــدم اليقــــين، وتعــــدد 
 السيناريوهات، فضًل عن وجود ضباب كثيف يحيط بالمستقبل.

اسات، ومقره بيروت، بحـث معمـق ( لمركز الزيتونة للدر 86في التقدير االستراتيجي الذي يحمل الرقم )
حول "مستقبل انتفاضة القدس وانعكاساتها على الجانب اإلسرائيلي" وهو العنـوان الـذي حملـه التقـدير، 
وهــو يســتحق التقــدير فعــًل، بســبب الجهــد الــذي بــذل فيــه، يخلــص التقــدير إلــى مــا يلــي: "رغــم تفــاوت 

ويكتنـــف مســـتقبلها ســـحب كثيفـــة مـــن  تصـــاعد االنتفاضـــة الحاليـــة إال أنهـــا غيـــر واضـــحة الشخصـــية،
الغموض. وهي تواجه العديد من التحديات على رأسها االنقسـام الفلسـطيني، وفـي الوقـت ذاتـه تحفزهـا 
عوامــل دافعــة فــي مقــدمتها انســداد مســار التســوية. تركــت انتفاضــة القــدس تــأثيرات بالغــة علــى الدولــة 

دية، ويتخـوف المسـتوى السياسـي اإلسـرائيلي مـن العبرية على كافة الصعد السياسية واألمنية واالقتصا
فلتــان الوضــع وفقــدان الســيطرة عليهــا وانــدفاعها لدرجــة انهيــار الســلطة فــي حــال بلوغهــا الــذروة. لكــن 
المؤشــرات األخيــرة تنبــل أن الســلطة تحــّول موقفهــا، وبــدأت أجهزتهــا األمنيــة بــإجراءات ميدانيــة جــادة 

القلـــق حـــول مســـتقبل االنتفاضـــة الجاريـــة. وبشـــأن خيـــارات لوقـــف االنتفاضـــة، األمـــر الـــذي يزيـــد مـــن 
الحكومة اإلسرائيلية لمواجهتها؛ فهي تتراوح بين االستمرار في المسار الحالي وهو يجمع بين الضغط 
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واالحتـــواء، وبـــين التوجـــه لتشـــغيل مســـار التفـــاوض مـــع الســـلطة، علمـــاا أن حكومـــة نتنيـــاهو لـــن تنـــدفع 
 حينمـا تتصـاعد االنتفاضـة إلـى مـدى أعلـى، وفـي حـال تـوفر قاعـدة للمسار الثاني مسار التفـاوض إال

توافقيـــة لـــه داخـــل االئـــتًلف الحكـــومي، وربمـــا يضـــطر نتنيـــاهو لتوســـيع أو تعـــديل ائتًلفـــه فـــي الحالـــة 
 القصوى لتنفيذ هذا الخيار.

إذا  ومن المستبعد أن يلجأ نتنياهو للهروب إلى األمام من خًلل التصعيد علـى جبهـة قطـاع غـزة، إال
تصـــاعدت االنتفاضـــة، وأفـــرزت ضـــغوطاا ال يمكـــن تجاوزهـــا، ولـــم يـــتمكن فـــي الوقـــت نفســـه مـــن إقنـــاع 

 ائتًلفه بتشغيل مسار التفاوض"..
هــذا ملخــص شــديد للتقــدير االســتراتيجي، وهــو ال يغنــي عــن قراءتــه كــامًل، ألنــه يحمــل رؤيــة معمقــة 

ــــدغامها بالمشــــهد الصــــهيوني، المركــــز ــــى  للحالــــة الفلســــطينية، وان كــــان أصــــدر بعــــد مــــرور شــــهر عل
االنتفاضة تقديرا وضع ثًلثة سيناريوهات لمسار تلك الحالة التي لم تكن تبلورت إلى "انتفاضة" األول 
طفاء جذوتها من خًلل تعاون أمني بين االحـتًلل اإلسـرائيلي والسـلطة، مقابـل  "محاصرة االنتفاضة وا 

صــعوبة تحقيــق هــذا الســيناريو. والثــاني "مراوحــة بعــض المكتســبات الهامشــية"، إال أن المركــز أشــار ل
االنتفاضــة فــي مكانهــا دون تطويرهــا لتتحــول إلــى انتفاضــة حقيقيــة واســعة"، الــذي يــرجح حدوثــه حــال 
"استمرت االنتفاضة فاقدة لًلستراتيجية الواضحة والقيـادة القـادرة علـى حمايتهـا وتـأمين حاضـنة عربيـة 

سًلمية لها". أما السيناريو الثال ث فهو "اتساع رقعة المواجهة لتأخذ شكًلا أقرب إلى االنتفاضـة، مـن وا 
خــًلل ضــمان اســتمرار فعالياتهــا ورفــع وتيــرة الهجمــات وتنويعهــا، وتــأطير االنتفاضــة مــن خــًلل قيــادة 
ميدانيـــة فاعلـــة، ووضــــع رؤيـــة وبرنـــامو سياســــي واضـــح لهــــا". ورغـــم تقـــدير المركــــز بتقـــارب حظــــوظ 

ــــ"قدرة االنتفاضـــة علـــى الصـــمود الســـيناريوهات الثًلثـــة، إال  أنـــه رجـــح الســـيناريو الثالـــث، إيمانـــاا منـــه ب
واالستمرار واالنتشار". لكن مـا حصـل بـالطبع، أن السـيناريو الثـاني هـو مـا تحقـق، ألسـباب كثيـرة، ال 

 تخفى على أحد!
ن علـى جهد مركز الزيتونة مبارك وعلمي، وليت من يعنيهم مستقبل الحالة الفلسـطينية المعقـدة يطلعـو 

 مثل هده التقديرات، لعلهم يستنيرون بها، وهم يتلمسون طريق المستقبل!.
 24/1/2016 ،الدستور، عّمان

 
 تصدير أزمتها في الضفة إلى غزة تحاولإسرائيل حين  .61

 عدنان أبو عامر
كــــانون ثــــاني الجــــاري فاتحــــة غيــــر مبشــــرة لإلســــرائيليين، حــــين نفــــذ العربــــي  شــــكل األول مــــن ينــــاير/

نشأت ملحم، عمليته الفدائية المسلحة في قلب تل أبيب في وضح النهار، ليقتل ويصيب  الفلسطيني،
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إسرائيليين، ويبقي دولة االحتًلل، بمنظومتها األمنيـة والعسـكرية والسياسـية، فـي حيـرٍة ال تحسـد عليهـا 
ن أنظارها، أكثر ، وهي تجند كل إمكاناتها االستخبارية العتقاله حياا أو ميتاا، حتى بقي متوارياا عالبتة

 من أسبوع، ثم يستشهد في اشتباك خاضه مع القوات اإلسرائيلية الخاصة.
وتزداد، فـي الوقـت نفسـه، حـدة العمليـات والهجمـات الفلسـطينية فـي الضـفة الغربيـة والقـدس واألراضـي 

تشــــرين أول  ، بعــــد أكثــــر مــــن مائــــة يــــوم علــــى انطًلقهــــا فــــي األول مــــن أكتــــوبر/1948المحتلــــة فــــي 
ي، وهـو مـا دفـع إسـرائيل، فـي اآلونـة األخيـرة، إلـى تصـدير جملـة اتهامـات تدريجيـة ضـد قطـاع الماض

غزة، على اعتبار أنه المسؤول عن حالة التحريض التي تشجع فلسطينيي الضفة على عمليـاتهم ضـد 
 اإلسرائيليين.

خطـوة غيــر  وقـد زادت جرعـة االتهامــات اإلسـرائيلية ضـد "حمــاس" وقيـادات عســكرية فيهـا باالسـم، فــي
مسبوقة، ما يجعل الحركة في حالة من الجاهزية التامـة كمـا يبـدو، اسـتعداداا لخيـار إسـرائيلي متعـارف 
عليــه، يقضـــي بـــ"تصدير األزمـــات"، وهــو ســـلوك إســرائيلي قـــديم جديــد، يطبـــق قاعــدة "معالجـــة األزمـــة 

بعـات انتفاضـة القـدس بافتعال أزمة". ولدى الفلسطينيين في غزة تلك المخـاوف مـن تصـدير إسـرائيل ت
ضــــدهم، فــــي هــــذه البقعــــة الجغرافيــــة الضــــيقة المحاصــــرة، وهنــــاك مــــا يشــــبه القناعــــة الفلســــطينية بــــأن 
ـــدعس، ألن جـــيش  ـــات الطعـــن وال ـــة تتجـــاوز عملي ـــة اإلســـرائيلية ضـــد الضـــفة الغربي اإلجـــراءات العقابي

اولـة الوصـول إلـى االحتًلل يقوم، على ما يبدو، بعملية عسـكرية واسـعة ومتدحرجـة، تحـت غطـاء مح
منفــذي العمليــات، ويعتــزم اســتغًلل الفرصــة العســكرية حتــى النهايــة، وتوظيــف األجــواء الدوليــة لتنفيــذ 

 عمليات تمشيط دقيقة فترة طويلة.
وقد تداول المحللون اإلسرائيليون والخبراء العسكريون والساسة واألمنيـون، فـي األيـام القليلـة الماضـية، 

يلي لضـــرب البنيـــة التحتيـــة لحمــاس فـــي غـــزة، وتحديـــداا لـــدى زيـــادة حـــديثهم مــا يشـــبه المخطـــط اإلســـرائ
المتــزامن والمقلــق عــن مخـــاطر تهديــد األنفــاق التـــي باتــت تتجــاوز الحـــدود اإلســرائيلية، وارتفــاع وتيـــرة 
التجارب الصاروخية التي تجريها حماس في األسابيع القليلـة الماضـية، ومـا يتخلـل ذلـك مـن "بهـارات" 

م قدرات حماس العسكرية، لتهيئـة الـرأي العـام اإلسـرائيلي لحـرب رابعـة ضـد غـزة التـي لـم كفيلة بتضخي
 تتعاف بعد من جراحات الحروب الثًلثة الماضية.

وجدت حماس نفسها مسارعة للرد على الحملة اإلسرائيلية ضدها ببيانات وتصريحات، وأحياناا ببعض 
رائيل نحــو غــزة، وبعثــت رســائل تهديديــة لجــيش مــا تعتبــره رســائل ردعيــة مــن قادتهــا، لكــبح جمــاح إســ

االحتًلل، بأنها لن تقـف مكتوفـة األيـدي أمـام أي مغـامرة غيـر محسـوبة العواقـب نحـو غـزة. مـع العلـم 
أن النقـــاش الـــذي يســـود بـــين الفلســـطينيين فـــي غـــزة، وربمـــا داخـــل األروقـــة المغلقـــة لقـــوى المقاومـــة، ال 

مع الجيش اإلسـرائيلي فـي هـذه المرحلـة، علـى األقـل فـي  يذهب باتجاه افتعال مواجهة عسكرية حامية
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غزة، حتى ال يتم منحه فرصة لتصدير إخفاقه األمني وعجزه العسكري في عمليـات الضـفة إلـى غـزة، 
 إال إذا تم فرض المواجهة عبر اغتيال شخصية كبيرة.

ة بــين الجــيش وبــات ملفتــاا فــي الوضــع الميــداني علــى حــدود غــزة أنــه يشــهد رشــقات صــاروخية متبادلــ
اإلسرائيلي ومجموعات فلسطينية مسلحة، بحيث تسقط صواريخ في المدن الجنوبية، فيما يرد الطيران 

 بقصف أهداف في ساعات الفجر األولى ألهداف مختلفة في غزة.
وقد استقرت األجواء التي تخّيم علـى حمـاس فـي غـزة بعـدم الـرد بقـوة علـى الحملـة اإلسـرائيلية ضـدها، 

بها، ألن أي رد مــن غــزة يتجــاوز صــواريخ قليلــة غيــر مــؤثرة، قــد يــدخلها فــي مواجهــة وامتصــاص غضــ
عســكرية كبيــرة. وهنــا، تســعى الحركــة إلــى تحشــيد الــرأي العــام الفلســطيني خلفهــا مــع القــوى المســلحة، 

 على الرغم من أنها تقرأ جيداا أن الفلسطينيين في غزة ال يبدون تحمساا لخوض أي معركة مقبلة.
 

 لتنازليالعد ا
تتزايد تقديرات الفلسطينيين بأن العد التنازلي لهجوم إسرائيلي عليهم في غزة ربما يقتـرب رويـداا رويـداا، 
فقد قرأ كاتب السطور في األيام القليلة الماضية نحو عشر مقاالت، كتابها من ذوي الـوزن الثقيـل فـي 

ـــى غـــز  ة، ويخّوفـــون اإلســـرائيليين مـــن المجـــاالت العســـكرية واألمنيـــة فـــي إســـرائيل، وهـــم يحّرضـــون عل
مخــاطر األنفــاق، وتزايــد التجــارب الصــاروخية. وتطــرح هــذه األجــواء اإلســرائيلية المشــحونة بــالتحريض 
علـــى غـــزة أمـــام الفلســـطينيين أســـئلة حـــول: توقيـــت الهجـــوم، ومـــاذا سيشـــمل، وهـــل ســـيكون مقلصـــاا أو 

لـى حـرب ضـد غـزة فـي حـال تحقـق أمـر واسعاا، في ضوء تسريبات إسرائيل المتزايـدة بأنهـا قـد تـذهب إ
 من ثًلثة:

عمليــة مســلحة كبيــرة داخــل إســرائيل، يكــون الــرد عليهــا فــي غــزة. أو تنفيــذ ضــربة اســتباقية ضــد أنفــاق 
حمــاس الهجوميـــة. وهنـــاك تقـــدير تتداولـــه األوســـاط الفلســطينية واإلســـرائيلية يشـــير إلـــى عـــزم إســـرائيلي 

 بيرة في غزة.بضرب شخصية، أو شخصيات فلسطينية قيادية ك
يعاود اإلسرائيليون مجدداا تجريب المجّرب، فقد هربوا من أزمة المستوطنين الثًلثة الذين اختطفـوا فـي 

، إلـــى افتعـــال حـــرب غـــزة الثالثـــة، علـــى الـــرغم مـــن تحـــذير الجميـــع، حينهـــا، بـــأن 2014الخليـــل أواســـط 
رب إلــى األمــام، وتقفــز فــي التهديــدات ضــد غــزة قــد تجــّر المنطقــة إلــى مربــع ملتهــب، ألن إســرائيل تهــ

الهــواء، ومــا علمــت أن امتًلكهــا قــرار البــدء بالتصــعيد، ال يعنــي أنهــا تمتلــك وقفــه، وحــروب غــزة خيــر 
مثــال. وفــي الوقــت نفســه، قــد تــدفع األزمــة األمنيــة التــي أعقبــت اســتمرار انتفاضــة القــدس فــي الضــفة 

 الغربية وداخل إسرائيل حكومة االحتًلل للمناورة بين أمرين:
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غضب الجمهور اإلسرائيلي من قصورها عن وقف هذه العمليات الفردية، والقضاء على شبح الخوف 
الذي يطارد اإلسرائيليين في قلب مدنهم "اآلمنة" وداخل غـرف نـومهم، والضـغوط السياسـية مـن داخـل 
 الجنــاح اليمينــي فــي االئــتًلف مــن أجــل رد فعــل شــديد. وتــدهور الوضــع لمواجهــة عنيفــة وواســعة مــع
حماس في غزة، واضطرار الجيش لبلورة سلسلة ردود فعل، تثبـت أنـه مـا زال قويـاا مقابـل الحركـة، مـن 
دون االنجرار لورطة عسكرية متواصلة، ألن من شأن احتكاك كهذا أن يشعل ناراا كبيرة، والثورات في 

عـة، وعلـى الـرغم العالم العربي جعلـت الشـارع عـامًلا غيـر مسـتقر، وقـابًلا لًلشـتعال بصـورة غيـر متوق
من دعوات إسرائيلية إلى تحطيم البنى التحتية لحماس في غزة. لكن، ال ينبغي جعل حكمهـا فـي غـزة 

 ينهار، ألن البدائل أسوأ.
مــع ذلـــك، يبــدو أنـــه يتــوفر لـــدى الحكومــة اإلســـرائيلية شــبه توافـــق بــين ســـدنتها بوجــوب توجيـــه ضـــربة 

بًل هوادة فيها على قادتها وبنيتها التحتية في  عسكرية ما لحماس، وتصفية الحساب معها بشن حربٍ 
غــزة، مـــع التحــذير مـــن عمليـــاٍت غيــر منضـــبطة، تفقـــد دولــة االحـــتًلل تعـــاطف العــالم معهـــا. ولـــذلك، 
تنــافس الــوزراء والمعارضــون فــي إطــًلق الوعيــد للفلســطينيين مــن حــرب واســعة، والعــودة إلــى سياســة 

ل كبـار الناشـطين مـن الضـفة الغربيـة إلـى قطـاع غـزة. وقـد االغتياالت، وتـدمير البنيـة التحتيـة، وترحيـ
 اتضح ذلك من جملة تصريحاٍت إسرائيلية متتالية أشارت إلى المطالبات التالية:

ضــرورة ردع المنظمــات الفلســطينية عــن قتــل اإلســرائيليين. جبايــة ثمــن بــاهظ مــن القيــادة الفلســطينية 
مـا يتصـوره أحـد، حتـى أن وزيـراا زعـم أنـه ال يـدري كـم كلها. التوعد بـأن يكـون الـرد اإلسـرائيلي أقسـى م

مــن قــادة حمــاس ســيبقون علــى قيــد الحيــاة. مواصــلة الجــيش جوالتــه العســكرية علــى حــدود غــزة، بــزعم 
مًلحقــة واضــعي العبــوات الناســفة التــي تســتهدف الــدوريات العســكرية. البــدء باتخــاذ سلســلة إجــراءات 

مــام احتمــاالت أخــرى تؤخــذ بالحســبان، ويســتعد إلمكانيــة وخطــوات إزاء مواصــلة إطــًلق الصــواريخ، وأ
التصــعيد، علــى الــرغم مــن مزاعمــه بــأن الحشــود العســكرية علــى حــدود غــزة ألغــراض دفاعيــة، ولــيس 

 استعداداا للدخول في حرب موسعة ضدها.
 

 تفويت الفرصة
لرعــب أمــام ربمــا تعلــم تــل أبيــب أنــه لــيس مــن مصــلحتها تعميــق الصــراع مــع غــزة، بــل االكتفــاء ببــث ا

حماس، ألن توصية جهاز األمن للمجلس الوزاري هي اسـتعراض القـوة واالسـتعداد، مـن دون "تحطـيم 
األواني". ولذلك، جاءت إعادة انتشار قوات الجيش اإلسرائيلي على حدود القطاع بالذخيرة والمعـدات، 

واء غزة. فيما حذرت وتكثيف وجود سفن سًلح البحرية قبالة سواحله، وتحليق مكثف للطائرات في أج
حمــاس الحكومــة اإلســرائيلية مــن مغبــة اختبــار صــبرها، فــي خطــاٍب يحــاكي خطابــاا إســرائيلياا ممــاثًلا، 
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وتعهــدت فــي حــال فرضــت أي معركــة عليهــا أنهــا ستكشــف للجميــع مــدى هشاشــة العــدو اإلســرائيلي، 
 .ويعني ذلك أن حماس تأخذ تهديدات االحتًلل على محمل الجد، وال تأمن غدره

وقد تم اتخاذ االحتياطات األمنية الًلزمة في غزة، علـى الـرغم مـن أن قـوى المقاومـة الفلسـطينية غيـر 
معنيــة بتصــعيد األمــور، لكنهــا أعلنــت، مــراٍت فــي األيــام األخيــرة، أن العهــد الــذي تخطــط فيــه القيــادة 

والـزمن ال يرجـع إلـى اإلسرائيلية متى وأيـن وكيـف تبـدأ المعركـة وتنتهـي قـد مضـى، فالمعادلـة تغّيـرت، 
الــوراء، فقــد تملــك إســرائيل قــرار البــدء فــي المعركــة، لكنهــا قطعــاا لــن تســتطيع تقــدير حجمهــا ومســارها 
ومجرياتهــا ومآالتهــا، ألن لــدى المقاومــة مــن الخطــط مــا يمّكنهــا مــن إدارة المعركــة بالطريقــة التــي ال 

 يرغبها اإلسرائيليون، وال يتمنونها.
ـــة الماضـــية ارتفاعـــا فـــي وتيـــرة التصـــريحات الصـــادرة عـــن حمـــاس، ساســـتها وقـــد شـــهدت األيـــام القلي ل

ن تهديـدات  وعسكرها، مفادها بأنه إذا قّدر للحركة أن تكشف عمـا لـديها، فسـيفاجأ العـدو والصـديق، وا 
االحتًلل ال تعنـي فـي قاموسـها سـوى اقتـراب سـاعة االنتقـام منـه، وتلقينـه دروسـاا قاسـية، وتهديداتـه ال 

تربكهــا، ولــن تــدفعها ســوى إلــى تحضــير بنــك أهــدافها اســتعداداا للحظــة الصــفر، والمعــارك  تخيفهــا وال
 السابقة للعدو في غزة ستكون نزهة بالنسبة لما أعدته له كتائب القسام للمعركة المقبلة.

أخيــراا.. صــحيح أن ســاحة المواجهــة القائمــة اليــوم بــين الفلســطينيين واإلســرائيليين هــي الضــفة الغربيــة 
سرائيل، فيما يقتصر دور غزة على الدعم السياسي واإلعًلمي، كمـا هـو ظـاهر، لكـن ذلـك، وال قدس وا 

علــى مــا يبــدو، ال يقنــع صــناع القــرار اإلســرائيلي بمغــادرة التفكيــر القــديم الجديــد بتهديــد غــزة، وترجمــة 
تغًلل حـدث تهديداتهم إلى سلوك عدواني داٍم، وهم يحاولون، بين حين وآخـر، انتهـاز فرصـٍة هنـا واسـ

هنـــاك، لتصـــدير إخفاقـــاتهم الكارثيـــة وفشـــلهم األمنـــي فـــي مواجهـــة ســـكاكين المطـــابخ الفلســـطينية التـــي 
كشـفت عـن مـدى هشاشـة المنظومـة األمنيـة اإلسـرائيلية، نحـو مواجهـة عسـكريٍة قاتلـٍة، تسـتعرض فيهـا 

 إسرائيل آلتها العسكرية الفتاكة.
زع أي ذريعة من إسرائيل، ومحاولة تأجيـل أي مواجهـٍة يتطلب ذلك كله من صناع القرار الفلسطيني ن

قد تفـرض علـى الفلسـطينيين، وتفويـت الفرصـة علـى حالـة الهسـتيريا التـي تعيشـها إسـرائيل، وهـي تـرى 
 ظهرها مكشوفاا طوال أكثر من مائة يوم.

 25/1/2016 ،العربي الجديد، لندن
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 األخيرة الكلمةلم يقل  .61
 آفي يسسخاروف

انتهاء اللقـاء مـع رئـيس السـلطة الفلسـطينية أبـو مـازن فـي رام هللا أمسـكني أحـد أقـرب  بعد لحظات من
مســاعديه طالبــا الحــديث بعيــدا عــن أنظــار رفاقــه. قــال لــي: "أال تفهمــون؟ إذا ذهــب، لــن تجــدوا معتــدال 
مثله". وواصل كًلمه غاضباا: "نتنياهو ال يفقه مـا نفعـل هنـا؟ وكيـف أننـا كـل يـوم نمنـع عمليـات ضـد 
إســـرائيليين؟ وكيـــف بســـبب فقـــدان األمـــل، الشـــبان عنـــدنا ينجـــذبون لكـــل مـــا نـــراه يوميـــا؟ فلـــيجلس معـــه 

 وليتحدث. خسارة. خسارة. خسارة".
لكن نتنيـاهو ال يهـرع للجلـوس مـع أبـو مـازن، وال يزالـون فـي حكومـة إسـرائيل ينتظـرون رؤيـة إلـى أيـن 

تسمع بشكل متزايد أصواتاا ضد حل الـدولتين تتجه الضفة الغربية والجمهور الفلسطيني. وفي كل يوم 
ومع حل الدولة ثنائية القومية، وعلى أحد ما في إسرائيل أن يفيق، يـنهض ويحـاول أن يبـادر ويحـث، 

 لكن هذا ال يحدث ما يثير السؤال عن سبب ذلك.
نهـا ال ينبغي أن تكون عبقريا لتفهم أن أبو مازن نفسه روى أن اتصاالت مـن أجـل عقـد قمـة كـان يمك

أن تســهم فــي تهدئــة الوضـــع، توقفــت حســب رأيـــه، ألن الجانــب اإلســرائيلي تـــردد. فــي ديــوان نتنيـــاهو 
ينكــرون ومــع ذلــك يمكــن تخيــل مــا كــان ســيحدث لــرئيس الحكومــة فــي الحلبــة الداخليــة لــو اختــار لقــاء 
رئــيس الســلطة فــي تلــك الفتــرة. وحيــث ينشــغل نتنيــاهو بــًل توقــف فــي كــبح الهجــوم ضــده مــن داخــل 

لحكومــــة واليمــــين، فــــإن قمــــة مــــع أبــــو مــــازن، حتــــى مــــن دون الحــــديث عــــن اتصــــاالت للســــًلم مــــع ا
 الفلسطينيين، لم تكن بالتأكيد لتحسن فرص نجاح ائتًلفه.

ولنعد للقاء مع أبو مازن: كان هذا أحد أبرز لقاءاته فـي السـنوات األخيـرة. بـدا مرتاحـا، غيـر غاضـب 
عامــا. فــي الخــارج  81كبــر عليــه. فــي آذار المقبــل يبلــ  كمــا فــي الماضــي، حــاد وســاخر. لــم يظهــر ال

يدور صراع خًلفة بين كبار قادة فتح، ووسـط الجمهـور الواسـع توجـد أغلبيـة كبيـرة تطالبـه باالسـتقالة. 
رغم ذلك، يبدو أن الرسالة المركزية التي حاول أبو مـازن أرسـالها للجمهـور والقيـادة اإلسـرائيلية، هـي: 

 ن، أنا هنا، ولم أقل بعد كلمتي األخيرة في الشأن السياسي.لست ذاهبا إلى أي مكا
إن خطة السلطة الفلسطينية في األشهر القريبة، كما عرضها أبو مـازن وبصـياغات مختلفـة طالمـا ال 
توجـــد مفاوضـــات هـــي علـــى النحـــو التـــالي: عقـــد مـــؤتمر دولـــي يجلـــب الكثيـــر مـــن اإلحـــراج إلســـرائيل، 

لي بشأن عدم شرعية المستوطنات، وفـي النهايـة مطالبـة مؤسسـات وتمرير قرار في مجلس األمن الدو 
األمم المتحدة بحماية دولية. والزعيم الفلسـطيني لـم يتحـدث عـن آليـة تمريـر هـذه القـرارات، ولكـن يبـدو 
أن لجنــــة خاصــــة فــــي الجامعــــة العربيــــة، تتكــــون مــــن األردن ومصــــر والمغــــرب والســــعودية والســــلطة 

 وكيف يتحقق التوجه لمجلس األمن. الفلسطينية، هي من ستقرر متى
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والحديث ال يدور عن سًلح يوم القيامة عند أبو مازن. فقد سبق لمجلس األمـن أن اتخـذ عـدة قـرارات 
ضــد المســتوطنات، وســبق وســمعت مــرارا مطالبــات بالحمايــة الدوليــة للفلســطينيين وعقــد مــؤتمر ســًلم 

السلطة ال تـزال تعمـل وأنهـا ال تـدعم العنـف آخر. مع ذلك، اختيار هذه الخطة معد أساسا الثبات أن 
وقتل المدنيين. ورفض رئيس السلطة حقا إدانة العمليات ضد إسرائيل لكنه عاد وشدد على معارضته 

 سفك الدماء ودعا كل الفلسطينيين للعمل بطرق غير متطرفة، بمقاومة شعبية، حسب تعبيره.
ة واســتعد جيــدا للــرد علــى االتهامــات التــي وعــرض أبــو مــازن علــى الجمهــور اإلســرائيلي رســائل واضــح

أثارهـــا الصـــحافيون اإلســـرائيليون ضـــده. وقـــال: "يقولـــون عنـــي أنـــي أحـــّرض؟ تفضـــلوا"، وعـــرض عقـــد 
مؤتمر خاص للجنة الخاصة بالتحريض التي شكلت في أواخر التسعينيات في اتفاق واي بين ممثلـي 

سرائيل وأمريكا. وعرض لمواجهة التحريض حًّلا  على شكل آلية بسيطة: "أن يقرر المندوب  السلطة وا 
 األمريكي ما العمل بشأن التحريض، وأن يقولوا لي أين بالضبط أحّرض".

وعن سـؤال لمـاذا لـم يسـتجب لطلـب نتنيـاهو اسـتئناف االتصـاالت مـن دون شـروط، عـرض أبـو مـازن 
نمــا "اتفاقــات واجبــة االحتــر  ام". وبــين أمــور عــدة الشــروط الفلســطينية وكأنهــا ليســت "شــروطا مســبقة"، وا 

أسـيرا بقـوا مـن اتفـاق األسـرى القـدامى المعتقلـين  36طالب أبو مـازن بتجميـد االسـتيطان واإلفـراج عـن 
قبـــل اتفـــاق أوســـلو. وأشـــار أبـــو مـــازن إلـــى أن نتنيـــاهو وافـــق علـــى ذلـــك فـــي حـــديث هـــاتفي مـــع وزيـــر 

أســـرى علـــى أربـــع  104الخارجيـــة األمريكـــي، جـــون كيـــري. وأضـــاف أن إســـرائيل طلبـــت اإلفـــراج عـــن 
 مراحل ونفذت ثًلثا منها وتراجعت عن تنفيذ المرحلة الرابعة.

والمشكلة في مطالب أبو مازن أنه ربما محق في إصراره على شروط االتفاق، لكن نتنياهو يعلم جيدا 
أن اإلفــراج عــن مزيــد مــن األســرى، أو تجميــد االســتيطان ولــو ألســبوع، ســيعني نهايــة ائتًلفــه الحــالي. 

 هي أن لنتنياهو خيار الذهاب لحكومة وحدة، لكنه ال يريد ذلك حاليا.وبدي
وبشأن خًلفته المحتملة حاول أبو مازن توضيح أن قيادة فتح ومنظمة التحريرهي من ستختار وريثه. 
وعدا ذلك فإن انتخاب رئيس للسلطة يحتاج النتخابات عامة. "هذا سيحدث إن استقلت أو مت" قالهـا 

شرح. هل يقصد فصل الصًلحيات، أي أن لرئاسـة فـتح ومنظمـة التحريـر شخصـاا  أبو مازن من دون
وآخر النتخابات الرئاسـة؟ لـم نحصـل علـى جـواب. أبـو مـازن لـم يـرفض احتمـال أن يعـرض البرغـوثي 
ترشيحه للرئاسة. وشدد أبو مازن على أن "السلطة ليست ذاهبة للتفكك"، مضيفا أن السـلطة ستواصـل 

 التنسيق األمني.
  24/1/2016قع "واال" مو 

 25/1/2016 ،السفير، بيروت
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 واقع الصراع العربي اإلسرائيلي يزداد تعقيدا  وتشابكا   .62
 حلمي موسى
ــة الشــعبية الرافضــة لمنطــق  تبــدو الحلبــة الفلســطينية هــذه األيــام فــي أســوأ حاالتهــا، رغــم اســتمرار الهّب

ني فـي األراضـي المحتلـة. فاالنقسـام ال األمر الواقع الذي تسعى إسرائيل لفرضه على الشعب الفلسـطي
يزال على حالـه بـل صـارت جهـات عديـدة تقـر بـه وتتعامـل علـى أنـه أمـر واقـع يسـتدعي التعامـل معـه 
وكأنــه حالــة أبديــة. وبالمقابــل فــإن الوضــع العربــي المشــرذم والمنقســم علــى نفســه والمقاتــل لذاتــه والــذي 

ي، يعكس نفسه سلبا بشكل واسع. فهـو يعنـي انشـغال يكاد البعض يعتبره في أشد حاالت انتحاره الذات
العرب وبالتالي فقدان الفلسطينيين لحاضنتهم المركزية التي من دونهـا يبقـون سياسـيا وماديـا وعسـكريا 

 وكأنهم يحاربون طواحين الهواء.
 ورغم ما تتفاخر بـه حكومـة إسـرائيل مـن انجـازات عسـكرية واقتصـادية فـإن الحلبـة الداخليـة تعـاني مـن
مشاكل جمة ظهرت بشكل واضح مؤخرا. فالسجال داخل الحكومة حول الوجهة التـي ينبغـي إلسـرائيل 
اتخاذهــا صــار أشــد حــدة مــن أي وقــت مضــى فــي ظــل االتهامــات مــن جانــب قــادة البيــت اليهــودي، 
خصوصــت نفتــالي بينــت، لنتنيــاهو والمقــربين منــه بــالجمود الفكــري. وكــذلك فــإن الليكــود نفســه يعتمــل 

ر مـــن الخًلفـــات التـــي تصـــب فـــي نهايتهـــا ضـــد نتنيـــاهو. ومـــن الجـــائز أن الصـــدام بـــين اليمـــين بـــالكثي
المتطرف وقيادة الليكود مؤخرا حول إخًلء منـزلين قـام مسـتوطنون باحتًللهمـا فـي مدينـة الخليـل قـرب 

 الحرم اإلبراهيمي يشهد على عمق الخًلف.
ن السياســية والعســكرية حــول التعامــل مــع وال يمكــن القفــز عمــا ظهــر علنــا مــن خًلفــات بــين المؤسســتي

االتفاق النووي اإليراني وعواقبه ومع الهّبة الشعبية الفلسطينية. ويمكن لخطاب رئيس األركان الجنرال 
غــادي آيزنكــوت أن يشــكل العنــوان األكبــر لهــذا الخــًلف حيــث كشــف عــن اعتبــار المؤسســة العســكرية 

رأت الحكومـة أنـه "يـوم أسـود". وال يقـّل أهميـة عـن  االتفاق النووي فرصة إلى جانب مخـاطر فـي حـين
ذلك أن ما يعلنه نتنياهو والمقربون منه كل يوم تقريبا حول السلطة الفلسطينية وتحريضها وأنها كفّـت 
ـــى مصـــلحة إســـرائيل فـــي اســـتمرار  ـــه بتأكيـــد ايزنكـــوت عل ـــراض علي عـــن أن تكـــون شـــريكة وجـــد االعت

هة واستمرار التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية من جهة االستقرار االقتصادي للفلسطينيين من ج
 أخرى.

وفي كل حال فإن مشكلة القيـادتين الفلسـطينية واإلسـرائيلية كـل مـع جمهورهـا تظهـر شـدة األزمـة التـي 
تعيشــانها. وقـــد ســـبق للقيـــادة الفلســطينية أن هـــددت بحـــل الســـلطة وتســليم المفـــاتيح ومـــؤخرا أعلنـــت أن 

ال يمكــن التخلــي عنــه. ورغــم شــدة الصــراع علــى خًلفــة أبــو مــازن داخــل فــتح  الســلطة انجــاز وطنــي
ومنظمة التحرير والصراع على السلطة بين حماس وفـتح فـإن الشـعب الفلسـطيني فـي الضـفة والقطـاع 
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يبدو وكأنه وبشكل متزايد لم يعد ينشغل بذلك. وفيما يلجـأ قسـم مـن الفلسـطينيين إلـى االسـتكانة للواقـع 
ر تفجير غضبه من استمرار الوضع باالبتعاد عن السلطة من ناحية والعمل ولو فرديا يحاول قسم آخ

ضد إسرائيل ومستوطنيها من جهة أخرى. وكانت اسـتطًلعات رأي فلسـطينية قـد أظهـرت حجـم الهـوة 
وفي الجانب اإلسرائيلي حّدث وال حرج فـي  يين عن سلطتهم في الضفة والقطاع.التي تفصل الفلسطين

لـق بالمفارقـة الكبيـرة التـي تعيشـها الحلبـة الداخليـة. ورغـم أن الكثيـرين صـاروا يتحـدثون عـن كل مـا يتع
تحــوالت جوهريـــة تقــود نحـــو تنــامي وتعزيـــز الفاشــية فـــي إســرائيل فـــإن آمــال الـــبعض بانتعــاش اليســـار 
 والعقًلنيــة تتًلشــى بشــكل ســريع. وتقريبــا يــرى كــل الخبــراء فــي الشــأن الــداخلي اإلســرائيلي بــأن فــرص
إزاحة اليمين عن الحكم في الدولة العبريـة تبـدو صـفرا فـي المسـتقبل المنظـور. ويـرى هـؤالء أن البـديل 
الوحيد لنتنياهو هو في الغالب شخصية يمينية قد تكون أكثر تطرفا منه. وقد تزايدت مؤخرا األصوات 

ته ثًلثــة هــم جــدعون فــي اليمــين الداعيــة إلــى تغييــر نتنيــاهو حيــث يبــدو أن المــؤهلين الحــاليين لمنافســ
ساعر في الليكود، وهو أكثر تطرفا، ونفتالي بينت مـن البيـت اليهـودي وأفيغـدور ليبرمـان مـن إسـرائيل 

وعلــى الصــعيد الشــعبي تبـدو الصــورة أشــد قتامــة فــي نظـر نتنيــاهو. فــالزعيم الــذي عــرض نفســه  بيتنـا.
أمـن" و "السـيد اقتصـاد"، لـم  كساحر قادر على حل أية مشكًلت تعترض إسرائيل وتفاخر بأنـه "السـيد

يعــد قــادرا علــى مواصــلة التشــدق بهــذه الصــفات. وأظهــر اســتطًلع نشــرته صــحيفة "يــديعوت" أن أكثــر 
ممـن  %68من ثلثي اإلسرائيليين غير راضين عن معالجته لما يسمى بموجة اإلرهاب األخيـرة. وقـال 

ثانيــة أنهــم غيــر راضــين عــن أداء شــاركوا فــي اســتطًلع لصــالح برنــامو "واجــه الصــحافة" فــي القنــاة ال
فقط أبدوا رضـاهم. وفـي تأكيـد الهتـزاز صـورته األمنيـة أشـار االسـتطًلع  %28نتنياهو األمني مقابل 

من اإلسرائيليين يرون أن أفيغدور ليبرمان هو الرجل األكثـر مًلءمـة لمعالجـة المشـاكل  %30إلى أن 
كرجل مناسب لحل مشكًلت إسرائيل  %13طًلع األمنية إلسرائيل. بل أن نفتالي بينت نال في االست

 فقط. %11األمنية وكل هؤالء نالوا أكثر من نتنياهو الذي لم يحصل إال على 
وبــالعموم فــإن الواقــع القــائم حاليــا فــي إســرائيل يقــود إلــى مــا يعتبــره مراقبــون شــلًل فــي الحيــاة العامــة. 

ت مطلوبـة دوليـا يمكـن أن تسـاهم فـي فألسباب داخلية تعجـز حكومـة نتنيـاهو عـن اإلقـدام علـى خطـوا
تقليص العزلة. وبين هذه الخطوات التقرب من الدول العربية المعتدلة والتـي ال يمكنهـا قبـول ذلـك مـن 
دون أن تًلحظ ولو شكليا تحركا سياسيا إسرائيليا نحو حل المسألة الفلسطينية. وعلى مستوى العًلقـة 

ن التجاوب بشكل واسع مع مطالـب المؤسسـة العسـكرية مع السلطة الفلسطينية فإن الحكومة عاجزة ع
التي تحاول أن تمنع انفجـار الوضـع. ولكـن فـي ضـوء مـا يتفـاقم فـي الحالـة الفلسـطينية فـإن التوقعـات 

 بانفجار الوضع قريبا سواء في الضفة أو القطاع ليس مستبعداا.
 25/1/2016 ،السفير، بيروت
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 اَدينالديموغرافي وفصل االقتص التطورفلسطين:  .63
 عدنان كريمة
في أحدث أرقام أعدها جهاز اإلحصاء المركـزي الفلسـطيني فـي مدينـة رام هللا، يبلـ  عـدد الفلسـطينيين 

مليون يعيشون في فلسطين المحتلة، وهم موزعـون بـين  6.22مليون، من بينهم  12.37في العالم نحو 
مليــون  6.15ئيل، فــي مقابــل مليــون فلســطيني فــي إســرا 1.47مليــون فــي منــاطق الســلطة، ونحــو  4.75

 ألفاا في الدول األخرى. 685مليون في الدول العربية ونحو  5.46موزعين في الخارج بين 
، 2013-2011مولــود خـــًلل الفتـــرة  4.1وعلــى رغـــم انخفــاض معـــدل الخصـــوبة عنــد الفلســـطينيين مـــن 

أعلــى مــن خصــوبة ، فــإن اإلحصــاءات أكــدت أن خصــوبة الفلســطينيين 1997مواليــد عــام  6 مقارنــة بـــ
، فـي مقابـل 2014مولود العام  3.2اليهود، إذ بل  معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية في إسرائيل 

. ووفقــاا 4.7لكــل امــرأة فــي إســرائيل، كــذلك بلــ  متوســط عــدد أفــراد األســرة الفلســطينية فــي إســرائيل  3.1
مليــون بنهايــة  6.22ســطين المحتلــة نحــو لتقــديرات دائــرة اإلحصــاء اإلســرائيلية، بلــ  عــدد اليهــود فــي فل

مليــون مــع نهايــة العــام الماضــي، أي بزيــادة ضــئيلة علــى عــدد  6.34، وتقــدر زيــادتهم إلــى 2014عــام 
 .2017الفلسطينيين، مع اإلشارة إلى أن عدد هؤالء سيتجاوز عدد اإلسرائيليين قبل نهاية عام 

ي فــي إســرائيل يعــد مجتمعــاا فتيــاا، إذ بلغــت ولكــن الًلفــت فــي بيانــات اإلحصــاء أن المجتمــع الفلســطين
 65لألفراد من عمر  %4.2، في مقابل فقط 2014عام  %34.8نسبة األفراد دون الخامسة عشرة نحو 

 سنة وما فوق.
تدل هذه األرقام على أهمية التطور الديموغرافي داخل فلسطين المحتلة، وبمـا يقلـق اإلسـرائيليين علـى 

رة الفلسطينيين على الصمود لتحقيق قيام دولتهم المستقلة. وتحصل هذه مستقبلهم، خصوصاا لجهة قد
التطورات في وقت تشهد القضية الفلسطينية تحوالت متعددة، أحدثت تغييرات متسارعة على الخارطة 
السياسية، منها االنقسام والصراعات الداخلية الفلسطينية واالعتراف بفلسطين "دولة" وعضواا مراقباا في 

ـــى الوضـــع االقتصـــادي عمومـــاا، األمـــم  ـــى جانـــب األزمـــات الماليـــة وانعكاســـها الســـلبي عل المتحـــدة، إل
خصوصــاا بعــد دخولهــا )أي القضــية( مرحلــة ديبلوماســية لعلهــا األصــعب فــي تاريخهــا، لتتجلــى بتقــديم 
الســـلطة إلـــى مجلـــس األمــــن مشـــروع قـــرار فلســـطيني إلنهــــاء االحـــتًلل اإلســـرائيلي واالعتـــراف بدولــــة 

على رغم علمها المسبق بتهديدات الواليات المتحدة المستمرة باستخدام حق النقض )الفيتـو(  فلسطين،
 لمنع صدوره.

ومــع قبــول انضــمام دولــة فلســطين إلــى عضــوية المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )محكمــة الهــاي( بــدءاا مــن 
ي أصــبحت تهــدد ، وارتفــاع حــدة الخًلفــات السياســية مــع إســرائيل والتــ2015( أبريــلاألول مــن نيســان )

الوضـع االقتصــادي، وعلــى رغــم اســتمرار العمــل فــي ظـل بيئــة عاليــة األخطــار، تتوقــع تقــديرات ســلطة 
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النقــد احتمــالين، إيجــابي ويشــير إلــى نمــو االقتصــاد الفلســطيني فــي حــال حــدوث تحســن فــي األوضــاع 
إعمـار قطـاع غـزة  المقاصـة وتـدفق المـنح والمسـاعدات وأمـوال إعـادة إيـراداتالسياسية وانتظام تحويـل 

ـــدهور األوضـــاع  ـــى تراجـــع النمـــو الحقيقـــي فـــي حـــال ت ـــتظم ومســـتمر، وســـلبي ويشـــير إل فـــي شـــكل من
 السياسية واألمنية في شكل حاد.

ســبق للســلطة الفلســطينية أن تعرضــت إلــى أزمــة ماليــة فــي العــام الماضــي بســبب إقــدام إســرائيل علــى 
بليون دوالر،  1.5سابها والتي تقدر سنوياا بنحو حجز أموال الضرائب التي تجبيها من الفلسطينيين لح

ألــف  175مليــون دوالر، وهــي )أي الســلطة( فــي حاجــة إليهــا لــدفع رواتــب  120وبمعــدل شــهري نحــو 
موظف حكومي مدني وعسكري، وقد اضطرت لًلستدانة من البنوك المحلية لتغطية العجز، ما ساهم 

خًلل الشـهور العشـرة  %15.8العام والخاص بنسبة بدوره في زيادة القروض المصرفية إلى القطاعين 
 .أكتوبر /بليون دوالر بنهاية تشرين األول 5.64، وتسجيل رقم قياسي بل  2015األولى من عام 

، فهــي تحــذر مــن التحــديات واألخطــار %3.1ومــع تفــاؤل ســلطة النقــد الفلســطينية بتحقيــق نمــو نســبته 
ه على النمو وتحقيق التنمية المستدامة، أبرزها استمرار التي تهدد االقتصاد الفلسطيني وتحد من قدرت

االحتًلل اإلسرائيلي، وما يفرضه من تبعية اقتصـادية، فضـًلا عـن االعتمـاد علـى الـدعم والمسـاعدات 
 الخارجية، وتزايد حالة الضبابية السياسية واالقتصادية.

ى تـاريخ قيـام الكيـان الصـهيوني معروف أن معاناة الفلسطينيين في إسرائيل ليست جديدة، بل تعـود إلـ
، وهــم مــا زالــوا يعــانون مــن سياســات التهمــيش االقتصــادي والتمييــز واالســتغًلل ومصــادرة 1948عــام 

الموارد واألراضي وفرض االستيطان. وتقوم إسرائيل باستمرار بحجب الموارد االقتصادية عنهم بهدف 
عـــود إلــــى الغالبيـــة اليهوديـــة، وهـــي تجنــــد ضـــمان تعلقهـــم بـــالموارد االقتصـــادية وأمــــاكن العمـــل التـــي ت

ذا حصل أي تغيير في الممارسة، فًل بد ان يتناسـق  االقتصاد الفلسطيني لخدمة مشروعها القومي. وا 
مـع مصـالحها أوالا وأخيـراا، وأن يحـافظ علـى تبعيـة االقتصـاد العربـي، علـى أسـاس ان أي تغييـر يجـب 

رغـم ذلـك، يًلحـظ أن مؤسسـات الكيـان الصـهيوني  أن يلبي حاجات االقتصاد اإلسرائيلي. ولكـن علـى
باتــت تعــي أن االقتصــاد اإلســرائيلي ال يمكنــه ان يتطــور مــن دون تطــوير االقتصــاد الفلســطيني لكــن 
تحت سقف األهداف اإلسرائيلية، وان يكون هذا التطور جزءاا يخدم أجهزة "اإلشراف والرقابة" المعمول 

ــداخل. ولت حقيــق هــذا الهــدف، تقــوم حكومــة تــل ابيــب مــن خــًلل شــركاء بهــا تجــاه الفلســطينيين فــي ال
فلســطينيين فــي القطــاع الخــاص مــن دون إشــراك مؤسســات فلســطينية رســمية أو شــبه رســمية، )وهــي 
تســعى إلــى الفصــل بــين االقتصــادي والسياســي، وبــين االقتصــادي والقــومي فــي حالــة الفلســطينيين فــي 

لتنـــازل عـــن النضـــال السياســـي والقـــومي، واالكتفـــاء الـــداخل(، بمحاولـــة إقنـــاع بعـــض رجـــال األعمـــال با
 بالمطالب االقتصادية الفردية اليومية وتحسين ظروف المعيشة.
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نيسـان  29وفي ظل كل هذه التطورات، تفاعلت حملة المطالبة بإسقاط "بروتوكول باريس" الموقع في 
ل ابيـب سـبق ان أسـقطته ، والذي ينظم العًلقة االقتصادية مع إسرائيل، خصوصاا أن تـ1994)ابريل( 

بالفعل بممارستها في إخراج غزة من هذه المنظومة وبناء الجدار الفاصل وغيرها من الممارسات، مع 
التأكيـــد أن هـــذا "البروتوكـــول" كـــان المعرقـــل الـــرئيس لتطـــوير االقتصـــاد الفلســـطيني، والبوابـــة الرئيســـية 

ًلا عـن تـدهور مسـتوى المعيشـة وزيـادة ، فضـ%45لتفاقم أزمة البطالة التي وصلت في غزة إلـى نسـبة 
معـدالت الفقــر المـدقع، نظــراا إلــى القيـود الثقيلــة التــي يفرضـها علــى تطــور مختلـف قطاعــات االقتصــاد 

 الفلسطيني، من زراعة وصناعة وخدمات واستثمارات مالية وتكنولوجيا.
 25/1/2016 ،الحياة، لندن
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