
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 نفق للمقاومة انهيارالقسام يفقد االتصال مع مجموعة من المجاهدين إثر 
 "داعش"من تنظيم  "إسرائيل"عباس يدعو مجلس األمن إلدانة االستيطان ويحذر 

 مستعمرة "جفعات زئيف" شمال القدسوطنين أحدهما بجراح خطيرة بعملية طعن قرب إصابة مست
 بالضفة ظل اندالع المواجهاتبخطة فتح إلرسال وفد ثالثي للقاء نتنياهو " تكشف عن رأي اليوم"

 محسن صالحد. ... النتفاضة اليتيمةمقال: ا

: هناك إمكانية لـ"نتنياهو" الجيش
ويجب الضفة بكبيرة لحدوث تصعيد 

 على التنسيق األمني  المحافظة 
 

 4... ص 

 3826 28/1/2016 لخميسا



 
 
 
 

 

 2 ص                                              3826 العدد:        28/1/2016 الخميس التاريخ: 
  

  السلطة:
 7 "داعش"من تنظيم  "إسرائيل"عباس يدعو مجلس األمن إلدانة االستيطان ويحذر   2.
 8 العام دليل على مناوراته الكاذبة وأمينهاالمتحدة  األممعشراوي: مهاجمة نتنياهو   3.
 9 ائب بالتشريعي محمد أبو طيراعتقال الن  4.
 9 تطالب مجلس األمن بترجمة مواقفه حول الحقوق الفلسطينية إلى أفعال الفلسطينية" الخارجية"  5.
 10   2015سنة  %36تراجع الدعم الخارجي للميزانية الفلسطينية   6.
 10 قرارات المؤتمر تجاه فلسطين إيجابية وننتظر التنفيذ: مؤتمر البرلمانات اإلسالميةبوفد فلسطين   7.
 11  "إسرائيل"لتحديد العالقة مع  عباستلتئم بعد عودة  قيادة السلطة الفلسطينيةعريقات:   8.
ذن اإلقامة األردنفي  السفير الفلسطيني  9.  11 يثمن قرار إعفاء أبناء غزة من رسوم تصاريح العمل وا 
 12 نفي أنباء عن عقد لقاء قريب مع نتنياهوي الضميري  10.
 12 خالفة أبو مازن وخالفات فتح تعود إلى الواجهة"القدس العربي":   11.

 
  المقاومة:

 13 مستعمرة "جفعات زئيف" شمال القدسإصابة مستوطنين أحدهما بجراح خطيرة بعملية طعن قرب   12.

 14 نفق للمقاومة انهيارالقسام يفقد االتصال مع مجموعة من المجاهدين إثر   13.

 14 ة تجاوزت المدى الزمني االفتراضي لوقفهاحمدان: االنتفاضأسامة   14.

 15 حماس تدعو األمم المتحدة لخطوات عملية تنهي المعاناة في غزة  15.

 16 بالضفة ظل اندالع المواجهاتبخطة فتح إلرسال وفد ثالثي للقاء نتنياهو " تكشف عن رأي اليوم"  16.

 17  "إسرائيل"شعث: اتصاالت حثيثة لمواجهة تقارب اليونان وقبرص مع   17.

 18  تنفي مشاركتها بمخطط لخلق اضطرابات في غزة "الشعبية"  18.

 19  بسجون االحتالل 15بحارة السفينة كارين إيه يدخلون العام   19.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 19  نتنياهو يلتقي تسيبراس: ال عالقة لتركيا بالتعاون مع اليونان  20.
 20 يهودية" دولةـ"مشروع قانون لوقف تمويل المؤسسات الثقافية التي ال تعلن "الوالء" ل": إسرائيل"  21.
 21 "20الكنيست "تفشل بحل  "المعارضة"أحزاب   22.
 22 "المساواة لجميع المواطنينتصوت ضد  مشروع قانون "الكنيست   23.
 22 صادق على إنشاء خط جديد للقطار الخفيف في القدسنير بركات: البلدية ت  24.
 23 حملة إسرائيلية على بان كي مون بعد انتقاده االحتالل واالستيطان  25.
 24  استقالة مدير "البنك العربي اإلسرائيلي" وشبهات بغسيل أموال  26.
 24 .. والرعب القادم من القطاع"غزة"غالف  القناة العاشرة: مستعمرات  27.
 25 من االقتراب إلى حدودها "داعش"تقوم بعمليات احتواء وردع وتنسيق لمنع تنظيم  "إسرائيل"  28.

 
 



 
 
 
 

 

 3 ص                                              3826 العدد:        28/1/2016 الخميس التاريخ: 
  

  :األرض، الشعب
 26 صحافي فلسطيني يواجه احتمال الموت في سجنه بعد إبقاء "العليا" اإلسرائيلية على اعتقاله  29.
 27 اقتحامات "األقصى" تتواصل  30.
 27 القدس: االحتالل يهدم منزلين في شعفاط وجبل المكبر  31.
 28 فلسطينيًا خالل اقتحام بلدة العيزرية 19القدس: اعتقال   32.
 29 هات في أبو ديس عقب اقتحام منزل عائلة الشهيد محمد حلبيةمواج  33.
 29 بحرية االحتالل تطلق الرصاص على صيادين وتالحقهم  34.
 29 موظفون تابعون للسلطة في غزة: الحكومة تعاملنا بعنصرية  35.
 30 تلف محاصيل زراعية إثر تدريبات عسكرية إسرائيلية في األغوار  36.
 30 1948كتاب إسرائيلي: االعتداء على كنائس فلسطين.. سياسة إسرائيلية منذ   37.

 
  األردن: 

 30 لسطينيمع الشعب الف تضامنياً  "الشيوعي" ينظم مهرجاناً : انعم    38.

 31 تتفق مع عدد من أبناء قطاع غزة على إلغاء اعتصام للمطالبة بحقوقهم "فلسطين النيابية"  39.
 

  لبنان: 
 31 وغير متحمس للحرب ةالصحافة اإلسرائيلية: حزب هللا ينزف بسوري  40.

 
  عربي، إسالمي:

 32 للمياه العربية "إسرائيل""الوزاري العربي" ُيدين سرقة   41.

 33 الجامعة العربية تدين مصادرة أراضي أريحا  42.

 33 السعودية تطالب مجلس األمن بحماية دولية للفلسطينيين  43.

 34 مجلس األمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطينيقطر تطالب   44.

 35 الهالل األحمر القطري يوز ع مالبس شتوية لتالمذة "األونروا" في لبنان  45.
 

  دولي:
 36 كي مون يصر على تصريحاته حول االحتالل اإلسرائيلي  46.
 36 ضرورة التوصل لحل عادل ودائم للصراع في الشرق األوسط يؤكد على رئيس الوزراء الفرنسي  47.

 
  :مختارات

 36 ويقسم أنه سيعدم مرسي ن وزير العدل المصري يدعو لقتل مئات اآلالف من اإلخوا  48.
 

  حوارات ومقاالت:
 37 محسن صالحد. ... ة اليتيمةاالنتفاض  49.



 
 
 
 

 

 4 ص                                              3826 العدد:        28/1/2016 الخميس التاريخ: 
  

 41 فايز أبو شمالة د.... خيارات الرئيس؟ "إسرائيل"هل حسمت   50.

 43 أحمد أبو عامر... كيف سيستفيد الفلسطيني ون من رفع العقوبات عن إيران؟  51.

 46 عوني صادق... الراهن سؤال الهبة الشعبية  52.

 48 يوسي ملمان... الحرب مع "حزب هللا" ستكون طويلة وأليمة  53.
 

 50 :كاريكاتير
*** 

 
على التنسيق ويجب المحافظة الضفة ب: هناك إمكانية كبيرة لحدوث تصعيد لـ"نتنياهو" الجيش .1

 األمني  
التقدير العسكرّي اإلسرائيلّي حّذر، ، أن زهير أندراوس عن، 27/1/2016، اليوم، لندنرأي نشرت 

لدى تناوله األوضاع في األراضي الفلسطينّية المحتّلة، وتحديًدا الضّفة الغربّية، حّذر من إمكان 
ني منها تصعيد أمني مع الفلسطينيين، الفًتا إلى أّن ما يكبح ذلك هو المسألة االقتصادية التي ُيعا

الفلسطينيون، وتنسيق الجيش واألجهزة األمنّية اإلسرائيلّية مع األجهزة األمنّية التابعة للسلطة 
الفلسطينّية، والذي ُيّعد لبنًة أساسّية في العالقات مع الجانبين، ومن شأنه أْن يحول دون المواجهة. 

عباس، والخشية في الجيش  عالوة على ذلك، حّذر من اليوم الذي يلي غياب رئيس السلطة محمود
 اإلسرائيلّي من سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية في أعقابه.

أمااا فيمااا يتعلّااق بقطاااع غاازة، فأشااار التقاادير العسااكرّي اإلساارائيلّي إلااى مااا أسااما  باااالصراع العنياا  بااين 
اسّي بقيادة رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، الذي يريد الدعم االقتصادّي اإليرانّي، والجناح السي

 المكتب السياسّي للحركة، خالد مشعل، الذي يريد التقارب مع السعودية ومحور االعتدال.
وبحسااب تقااديرات الجاايش اإلساارائيلّي، فااانّ مسااتوى الااردع ضااد حركااة حماااس قااائم ولاام يتغياار، األماار 

قوتهاا العساكرية مان  الذي يدفعها إلى االمتناع عن التصعيد ضاّد إسارائيل، رغام أّنهاا مساتمرة فاي بناا 
، وعلااى الاارغم ماان المحاااوالت اإلساارائيلّية  خااالل تطااوير الصااواري  وحفاار األنفاااق. فااي سااياق ُمتّصاال 
باظهار نوع  من اإلجماع فيماا يتعلّاق بُمواجهاة االنتفاضاة الفلساطينّية ال،ال،اة، إاّل أّن اختالفاات عميقاة 

ن رئايس الاوزرا  اإلسارائيلّي بنياامين نتنيااهو في الرأي وخطيرة طفت على السطح في األيام األخيرة بي
ووزير األمن موشيه يعالون مان جاناب، وقياادة الجايش اإلسارائيلي وجهااز األمان العاام (الشااباك  مان 
الجانب اآلخر، حول كيفية معالجة الااإإرهابإ الفلساطينّي، ونقلات (ها(رتس  عان مصاادر سياساّية فاي 

من وق  موجة إاإلرهابإ الحالّية، الفتًة إلى أّن نتنياهو ويعالون تل أبيب قولها إّن الشاباك لم يتمّكن 
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يقوالن، في نهاية األمر سننجح فاي اساتنزا  الااإإرهابإ ونقناع الساكان الفلساطينيين، بماا فاي ذلاك مان 
 خالل االغتياالت الفورية للاإمخربينإ، بوق  العمليات.
ئيلّية شااّدّدت علااى أّن الجهااات المهنيااة المختصااة ولكااّن المصااادر الُمقرّبااة ماان األجهاازة األمنّيااة اإلساارا

نّماااا العكاااس  قالااات لهماااا: أنتماااا علاااى خطاااأ، فلااايس هنااااك أّي ملشااار النخفاااال مساااتوى العملياااات، وا 
صااحيح، ُمشاايرًة إلااى أّن هناااك ارتفاااع حاااد فااي العمليااات، وموضااحًة بشااكل  غيااُر قاباال  للتأوياال بأّنااه ال 

سائل العسكرّية. كما أّكدت المصادر األمنّية علاى أّن تفجيار يمكن معالجة عمليات من هذا النوع بالو 
منازل الاإُمخربينإ لم يترك انطباًعا لدى الفلسطينيين ولم يخلق تأ،يًرا رادًعا كما تقول وساائل اإلعاالم. 
الطريقااة الوحياادة حسااب رأي الجهااات المهنيااة واالسااتخبارية التااي ظلاات مفتوحااة هااي أْن نضااع السااكان 

مام الخيار: إّما أْن تتوق  موجة اإلرهاب، أو أّن عالقاتكم باسارائيل ساتنقطع ولان يكاون الفلسطينيين أ
لكااام ال عمااال وال مصاااادر دخااال. وشاااّدّدت المصاااادر علاااى أّن قاااادة الجهاااات العساااكرية واالساااتخباراتية 
يعرفااون أّنااه لكااي ُينفااذون خطااة ماان هااذا النااوع فسااتكون هناااك حاجااة لتجنيااد واسااع لالحتياااط. وتقااول 

صااادر أيًضااا إّن نتنياااهو ويعااالون يعارضااون حالًيااا هااذ  الخطااة ولكااّل واحااد  منهمااا أساابابه الخاصااة الم
 ولكن معارضتهما واحدة.

رئاااايس الحكومااااة نتنياااااهو يخشااااى ماااان النتااااائ  السياسااااية الدوليااااة ل غااااالق اإلساااارائيلي الكاماااال علااااى 
غاالق علاى األحياا  الفلساطينية الفلسطينيين. ومن الناحياة السياساية الداخلياة، فأناه يعاارل فارل اإل
 في القدس، والذي سيضعه في وضع يبدو فيه وكأنه يقسم القدس. 

أّما وزير األمن موشيه يعالون، قالت المصادر، فاّنه ُيعارل هذ  الخطة إذ حسب رأيه إعالن إغالق 
لاايهم شااامل علااى مجماال السااكان الفلسااطينيين ساايعتبرها الفلسااطينيون إعااالن حاارب ماان قباال إساارائيل ع

وحينهاااااا ساااااتندلع حااااارب فلساااااطينية إسااااارائيلية بكااااال قاااااوة. وتلكاااااد المصاااااادر أّن المساااااتويات العساااااكرية 
واالستخباراتية تُقّدر أّنه في نهاياة المطاا  سيصال الااإإرهابإ الفلساطينّي إلاى مساتويات كهاذ ، بحيا  

 تعبيرها. لن يكون أمام نتنياهو ويعالون سوى تنفيذ خطة اإلغالق المطروحة عليهما، على حدّ 
علااى صاالة  بمااا ساال ، قالاات المصااادر عينهااا، إّن مدينااة الخلياال فااي الضاافة الغربّيااة المحتلّااة تتصااّدر 
العمليات الفدائّية ضّد جايش االحاتالل وقطعاان المساتوطنين، وجمياع اإلجارا ات التاي اتخاذها الجايش 

ل بااا ت بالفشاال، باال ماالخًرا ماان تطويااق للمدينااة ونصااب الحااواجز وتفتاايش المااواطنين ومداهمااة المناااز 
 على العكس زادت وتيرة العمليات في ظل كل إجرا ات االحتالل القمعية. 

ونقلت (ه(رتس  عن مصادر أمنّية وعسكرّية وصفتها بأّنها رفيعة جًدا في تل أبيب، قولها إّن الجيش 
فلسااطينّية، ُيقلاال ماان ماازاعم نتنياااهو بااأّن ساابب موجااة الاااإإرهابإ الحالّيااة تكماان فااي تحااريل الساالطة ال

وأّناااه، أْي الجااايش اإلسااارائيلّي، بااادأ ُيالحاااظ إمكانياااة كبيااارة جاااًدا للتصاااعيد فاااي أعماااال العنااا  بالضاااّفة 
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الغربّية، وبناً  على ذلك، أوصى الجيش بشكل  علنيّ  بالحفاظ على العالقات االقتصاادّية ماع السالطة 
 ة األمنّية التابعة لها.الفلسطينّية، وتحديًدا الُمحافظة على التنسيق األمنّي مع األجهز 

وبحسب الجيش، فاّن هذين العاملين ُيعتبران حرجين جًدا وُمهمين أك،ر لمنع انزالق أعمال العن  إلى 
ما هو أبعد مّما يحد  اليوم بك،ير، على حّد تعبير المصاادر. عاالوة علاى ذلاك، أوضاحت المصاادر 

ت عاااجًزا عاان الحفاااظ علااى األماان واآلمااان عينهااا أّن رئاايس الااوزرا  وصاال إلااى قناعااة  تاّمااة  بأّنااه بااا
لسااّكان إساارائيل، وال ساايّما المسااتوطنين فااي الضااّفة الغربّيااة، فيمااا ُيعااارل وزياار األماان موشاايه يعلااون 

 فرل العقوبات الجماعّية على الفلسطينيين.
مان  الجيش اإلسرائيلي يعتقاد بعاد أربعاة أشاهر ، أنوكاالت، عن 28/1/2016األيام، رام هللا، وأوردت 

اندالع الهبة الجماهيرياة الحالياة بوجاود إمكانياة كبيارة لحادو  تصاعيد فاي الضافة الغربياة ماا لام تتخاذ 
تعزياز التعااون األمناي ماع السالطة  إلاىإجرا ات تهدئة مرورا من تحساين الوضاع االقتصاادي وصاوال 

 ، موقع إه(رتسإ اإللكتروني الناطق بالعبرية.أمسالفلسطينية، وفقا لما نشر ، 
حقيقااة عاادم تنفيااذ أي عاماال فلسااطيني مماان يحملااون التصاااريح  إلااىأشااار الجاايش إبايجابيااة عاليااةإ و 

لعمليااات باساات،نا  عمليااة واحاادة وقعاات فااي منطقااة إالبانوراماااإ فااي تاال أبيااب التااي كااان منفااذها يحماال 
 تصريح إإقامةإ في إسرائيل وآخر نفذ عملية في مستعمرة إموديعينإ وكان يحمل تصريح عمل.

غم تراجاع عادد العملياات بماا فاي ذلاك الصاعبة منهاا وتراجاع عادد المظااهرات والمتظااهرين، يصا  ور 
الجاايش اإلساارائيلي العمليااات التااي شااهدتها مسااتعمرات إعتنائياال، وتكااواع، وبياات حااورونإ باإلشااارات 

 تغيير في االتجا . إلىالمقلقة التي تشير 
ال يتعلاق بعملياات منظماة بال بشابان وفتياة يعملاون األمار  أنوال زال الجيش اإلسرائيلي علاى اعتقااد  

أخارى وذات طاابع مشاتركإ، لكان سلسالة العملياات األخيارة التاي  إ،روحدهم بشكل غير منظم إعملية 
وقعااات داخااال المساااتعمرات ت،يااار مخااااو  الملسساااة األمنياااة اإلسااارائيلية مااان إمكانياااة ان تجااار خلفهاااا 

 بذات النمط. محاكاتها وتنفيذ عمليات إلىإمقلدينإ يسعون 
وأرجع الجيش اإلسرائيلي انخفال فرصة تنفياذ عملياة إطاالق ناار كبيارة كتلاك التاي شاهدتها مساتعمرة 

متغياارين ا،نااين همااا: عاادم تاادخل مساالحي تنظاايم إفااتحإ فااي األحاادا   إلااىإايتمااارإ علااى ساابيل الم،ااال 
 الشوارع. لىإالجارية حتى اآلن، وعدم مشاركة غالبية الجمهور الفلسطيني الذي لم يخرج 

وأشااار الجاايش اإلساارائيلي إلااى حقيقااة كااون غالبيااة منفااذي العمليااات األخياارة هاام ماان مواليااد إمااا بعااد 
أوساالوإ فيمااا يعماال البااالغون ماان خريجااي االنتفاضااات السااابقة فااي قباطيااة وسااعير علااى ساابيل الم،ااال 

ح واردة علاى ضاو  على منع الفتيان من تنفيذ عمليات طعن، وماع ذلاك تبقاى إمكانياة اساتخدام الساال
 تطورات الميدان.
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واهتماات التقااديرات العسااكرية اإلساارائيلية وبانتباااا  شااديد بمااا يجااري أيضاااا فااي قطاااع غاازة خاصاااة وان 
إحماااسإ تساات،مر الك،ياار ماان الوقاات والمااال فااي إعااادة  أنأوساااطا إساارائيلية أعلناات األساابوع الماضااي 

اتجاااا  إسااارائيل إضاااافة إلعاااادة تعبئاااة مخاااازن تااارميم منظوماااة األنفااااق الهجومياااة التاااي تجتااااز الحااادود ب
 الصواري .

وال يساااتبعد الجااايش اإلسااارائيلي فاااي تقديراتاااه الجديااادة انااادالع مواجهاااة جديااادة فاااي غااازة لكااان م،ااال هاااذا 
 أوردود إسااارائيلية  أوإجااارا ات  أوالتصاااعيد قاااد يااانجم عااان حساااابات خاطئاااة تتعلاااق بدراساااة خطاااوات 

 على الوضع السائد في غزة. لتغطية فشل إحماسإ في إحدا  تغيير جذري
هنااك إمكانياة إمتوساطةإ لتصاعيد ماع إحازب  إنوفيما يتعلق بالجبهة الشمالية قال الجيش اإلسارائيلي 

تالدي  أنهللاإ غير المعني حاليا بالمبادرة بتصعيد عسكري ضد إسارائيل، لكان يمكان لعملياات محاددة 
 م،ل هذا التصعيد. إلى

ائيلي فان إحزب هللاإ جاهز لتحمال المخااطرة، لاذلك يوظا  اسات،مارات ووفقا للتقديرات العسكرية اإلسر 
ك،ياارة فااي مجااال تحسااين قدراتااه القتاليااة ضااد إساارائيل عباار امااتالك صااواري  ،قيلااة وأك،اار دقااة أو ماان 

داخال إسارائيل، وماع ذلاك فاان حجام الخساائر الكبيارة التاي مناي بهاا  إلاىخالل التفكير في نقل القتاال 
مقاتاال تااابع لااه وهااو مااا يعااادل ضااعفي الاارقم الااذي خساار  فااي  1,300ماان  أك،اار فااي سااورية إحياا  قتاال

 سقوط عشرات آال  الجرحىإ تبقى عامال رادعا بالنسبة له. إلىحرب لبنان ال،انية إضافة 
والحاااظ التقااادير العساااكري اإلسااارائيلي أن تنظااايم والياااة ساااينا  التابعاااة لااااإداعشإ بااادأ يهاااتم اك،ااار وأك،ااار 

 ن تنفيذ عمليات ضدها.باسرائيل والحدي  ع
مقاتاال تااابعين لهااذا التنظاايم بقتااال الجاايش المصااري يعتقااد الجاايش اإلساارائيلي ان  1,000ورغاام انشااغال 

 واقعية ومعقولية. أك،رهذا التهديد بات 
 

 "داعش"من تنظيم  "إسرائيل"إلدانة االستيطان ويحذر  األمنعباس يدعو مجلس  .2
س، مجلس األمن الدولي إلى استصدار قرار جديد يدين إوفاإ: دعا الرئيس محمود عبا-رام هللا 

وأكد الرئيس عباس في مقابلة من رام هللا مع  االستيطان، ويوفر الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.
نجاز الحل السياسي الدائم يأتي من خالل استعادة  إذاعة إمونت كارلوإ الدولية، أن تحقيق السالم وا 

، والتجاوب مع الشرعية الدولية التي تقول بحل 1967حدود العام الفلسطينيين ألرضهم على 
وقال: إن إالفلسطينيين راغبون في إطالق المفاوضات والتوصل إلى السالم، ولكن يجب  الدولتين.

اتفاقا تم التوقيع عليها منذ أوسلو إلى اآلن، وأن تبادر إلى إطالق  20أن تنفذ إسرائيل أك،ر من 
 من أسرى ما قبل أوسلو، الذين تم االتفاق على إطالق سراحهمإ. سراح الدفعة الرابعة
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وأضا ، إن الحكومة اإلسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تضم سبعة مستوطنين ال تريد 
السالم وال تطبيق االتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، و،مة قناعة بأن الحكومة اإلسرائيلية لن تتوق  

 ن االستيطان، ولها أك،ر من نص  مليون مستوطن في األرل الفلسطينية.إطالقا ع
 وشدد الرئيس على أن إشعبنا سيبقى صامدا وصابرا ولن يخرج من بلد إ.

وحول المصالحة الوطنية، أكد أنه يسعى للتوصل إلى حل ينهي حالة االنقسام، وقال: إجرت اتفاقات 
في اليوم التالي، وآخرها اتفاق الشاطئ في غزة،  برعاية مصر وقطر وتم نقضها من قبل (حماس 

وأضا : لكن ما حصل أنه بعد عشرة أيام شنت إسرائيل  وما أسفر عن تشكيل حكومة وفاق وطنيإ.
لحاق دمار واسع  1,200حربا ضروسا على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أك،ر من  فلسطيني، وا 

تكاب اعتدا ات فظيعة من قبل مستوطنين على بالمنازل والملسسات والبنى التحتية، فضال عن ار 
وتابع: إن المحاد،ات لم تستكمل، ولذلك عرضنا على إحماسإ اتفاقا من  عائالت فلسطينيةإ.

جرا  انتخابات حرة ونزيهة بعد  نقطتين: حكومة وحدة وطنية بمشاركة حماس والفصائل األخرى، وا 
طينية إذا رغبت حماس في ذلك. إغير أننا لم ،ال،ة أشهر تتعلق بالمجلس التشريعي والرئاسة الفلس
 نتلق بعد من حماس ردا إيجابيا وسنواصل المساعيإ.

وجدد الرئيس وقو  الشعب الفلسطيني ضد التطر  واإلرهاب ومساندة الدول التي تحارب اإلرهاب، 
معربا عن خشيته من أن تلدي سياسة الحكومة اإلسرائيلية إلى دخول تنظيم إداعشإ إلى قلب 

 إسرائيل.
  28/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 العام دليل على مناوراته الكاذبة وأمينهاالمتحدة  األممعشراوي: مهاجمة نتنياهو  .3

حنان عشراوي تعقيبا  .قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في منظمة التحرير د: رام هللا
ي هاجم فيها خطاب األمين العام لألمم بنيامين نتنياهو الت إسرائيلعلى تصريحات رئيس وزرا  

المتحدة بان كي مون بسبب انتقاد  سياسات إسرائيل، بأن إنتنياهو ممعن في مناوراته الرخيصة 
وأوهامه وادعا اته الكاذبة ومستمر في حملته للتشهير واإلسا ة علنا ألي قائد أو شخصية عامة 

 حذر من عواقبها الفادحة والوخيمةإ.تشجب سياسات إسرائيل اإلجرامية ضد أبنا  شعبنا وت
إنتنياهو يريد فرل مفاهيم مغلوطة وصيغ كاذبة  أنعشراوي في بيان لها يوم األربعا   وأضافت

ومضللة للواقع من خالل االدعا  دون دليل أو إ،بات على أن الفلسطينيين ال يريدون بنا  دولة، 
نما يريدون تدمير دولة إسرائيل وهم يقومون بقتل ا وأشارت إن م،ل هذ   ليهود لمجرد كونهم يهوداإ.وا 

االدعا ات التي يسوقها نتنياهو تتعارل مع حقيقة أن الفلسطينيين اعترفوا بدولة إسرائيل على 
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ملكدة على أن فلسطين تميزت وعلى مدار  1993من أراضي فلسطين التاريخية عام  %22مساحة 
من األيام العنصرية على أساس العرق أو الدين أو تاريخها بالتسامح والتعددية ولم تنته  في يوم 

 المعتقد.
 27/1/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 اعتقال النائب بالتشريعي محمد أبو طير .4
اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم الخميس، النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي : القدس

ير اعتقل من منزله في كفر عقب شمال القدس، ووفقا لمصادر محلية، فان أبو ط محمد أبو طير.
 حي  كانت سلطات االحتالل قد أبعدته عن المدينة قبل سنوات مع نواب آخرين عن حماس.

 27/1/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 تطالب مجلس األمن بترجمة مواقفه حول الحقوق الفلسطينية إلى أفعال الفلسطينية" الخارجية" .5

امإ: رحبت وزارة الشلون الخارجية، أمس، بموق  األمين العام لألمم المتحدة، بان كي إاألي -رام هللا 
مون، وببيانات الدول التي صدرت عن أعضا  مجلس األمن الدولي في جلسة األمس، وأكدت 
ضرورة إنها  االحتالل، ووق  النشاط االستيطاني، والتوصل إلى حل ينهي الصراع ويضمن إقامة 

 مستقلة، قابلة للحياة وفق حل الدولتين، وطالبت بترجمة هذ  األقوال إلى أفعال.دولة فلسطينية 
وقالت إالخارجيةإ، في بيان صحافي، أمس، إن هذ  المواق  عبرت عن وجود إجماع دولي لصالح 
نما من دول أخرى ك،يرة  الحقوق الفلسطينية المشروعة، ليس فقط من الدول أعضا  المجلس، وا 

قامة دولة فلسطينية مستقلة، وطالبت طلبت الحدي  أما م المجلس، وأكدت دعمها لحل الدولتين، وا 
بانها  االحتالل، وأن االستيطان غير قانوني وغير شرعي، وأنه يشكل عقبة أساسية أمام حل 

 الدولتين، وأمام استئنا  المفاوضات.
لا إالكنيستإ اإلسرائيلي قانون من جهة أخرى، أدانت إالخارجيةإ إقرار لجنة القانون والدستور التابعة 

التفتيش الجسدي، الذي يمنح عناصر جيش االحتالل وشرطته الحق في توقي  أي فلسطيني يشكون 
 فيه، وتفتشيه في المكان، وتجريد  من مالبسه لمجرد أنه (مشتبه به بدرجة معقولة .

  28/1/2016األيام، رام هللا، 
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  2015سنة  %36سطينية تراجع الدعم الخارجي للميزانية الفل .6
األناضول: كشفت أرقام الميزانية الفلسطينية للعام الماضي، الصادرة عن وزارة المالية أمس  –رام هللا 

في المنح والمساعدات الخارجية، التي تلقتها الخزينة خالل العام  %36.4 األربعا ، عن تراجع بنسبة
مليون دوالر أمريكي  785مساعدات المالية إلى وتراجع إجمالي المنح وال .2014الماضي، مقارنة مع 

مليار دوالر  1.233 موزعة بين الميزانية العامة والتطويرية، خالل السنة المالية الماضية، مقارنة مع
 .2014قيمة المنح والمساعدات لميزانية 
أمريكي،  مليار دوالر 1.95 العام الماضي، عند إعالنها، نحو موازنةوبلغت قيمة العجز المالي في 

مليون دوالر للموازنة  800مليون دوالر أمريكي للموازنة التطويرية وا عمار غزة، و 1150منها نحو 
 العامة.

مليون دوالر أمريكي، بينما بلغ  326وبلغ إجمالي الدعم المالي العربي خالل العام الماضي نحو 
 حة.مليون دوالر، موزع بين دول وملسسات مالية مان 459الدعم األجنبي 

وعزا وزير التخطيط السابق، سمير عبد هللا، أسباب تراجع المنح والمساعدات المالية إلى تنفيذ 
الفلسطينيين خطوات لم ترل المانحين، كالحصول على عضوية في محكمة الجنايات الدولية، 
 واالنضمام إلى عضوية األمم المتحدة. وأضا  عبد هللا إإن الجمود السياسي وتوق  المفاوضات

، كما أن (… بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، يعد سببًا في تراجع المنح المساعدات الخارجية 
 فلسطين لم تعد ضمن أولويات العديد من المانحين في ظل الصراعات اإلقليمية الدائرةإ.
ة ، البالغ2016وأعلنت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق من الشهر الجاري عن موازنة العام 

 مليار دوالر أمريكي. 1.382التمويل، مليار دوالر أمريكي، بينما تبلغ قيمة العجز المتوقع قبل  4.251
 28/1/2016، القدس العربي، لندن

 

 قرارات المؤتمر تجاه فلسطين إيجابية وننتظر التنفيذ: مؤتمر البرلمانات اإلسالميةبوفد فلسطين  .7
الوفد الفلسطيني في اجتماعات ملتمر أعرب خالد مسمار رئيس  :مصطفى العبيدي - بغداد

البرلمانات اإلسالمية عن رضا  عن نتائ  الملتمر وتوصياته بخصوص القضية الفلسطينية، وأن 
 الدول اإلسالمية وعدت بتقديم الدعم ألهالي القدس المحتلة.

بأن كل ما وتحد  خالد مسمار لاإالقدس العربيإ في اختتام الملتمر الذي عقد في العاصمة العراقية، 
أراد  الوفد الفلسطيني من الملتمر تم وضعه في قرارات وتوصيات، وأنها عموما كانت إيجابية، 
خاصة دعم صمود الشعب الفلسطيني وعقد ملتمر دولي حول فلسطين وطلب الحماية الدولية 

 يتم تنفيذ القرارات. أنلشعبها، مشددا على أهمية 
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فلسطينية وحركة حماس التي تستأ،ر باهتمام العراقيين وبخصوص تطورات العالقة بين السلطة ال
والعرب عموما، أكد مسمار أن حماس جز  من الشعب الفلسطيني، وان السلطة تحرص على مد 
يدها إلى حماس لتكوين مكون واحد وتسعى للتوصل إلى االتفاق معها على القواسم المشتركة التي 

حات جيدة برزت ملخرا من جانبهم، إال أنه استدرك تهم قضية الشعب الفلسطيني، منوها إلى تصري
بأن هناك في غزة من يليد التقارب وهناك من يعارضه، كما أن السلطة كانت غير مرتاحة لحصار 

 غزة ولتأزم العالقة وتوترها بين غزة والحكومة المصرية، وذلك ألهمية مصر للقضية الفلسطينية.
  28/1/2016القدس العربي، لندن، 

 

  "إسرائيل"لتحديد العالقة مع  عباستلتئم بعد عودة  قيادة السلطة الفلسطينيةت: عريقا .8
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في  .أشر  الهور: أعلن د –غزة 

تصريحات لا إالقدس العربيإ، أن القيادة الفلسطينية ستلتئم عقب انتها  الرئيس محمود عباس من 
رجية، لبح  تحديد العالقة مع إسرائيل من الناحية األمنية واالقتصادية والسياسية، في جولته الخا

وقت تباينت فيه مواق  المسلولين الفلسطينيين حول عقد لقا  قريب بين وفد قيادي رفيع من قادة 
ق األمن الفلسطيني، مع رئيس الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، كخطوة أخيرة قبل وق  التنسي

 األمني والعمل باالتفاق االقتصادي.
ونفى عريقات في تصريحاته وجود تخطيط لعقد اجتماع قريب بين وفد فلسطيني مع نتنياهو، وقال 

 إال صحة لهذ  األنبا إ، نافيا في الوقت ذاته أن يكون قد أدلى بتصريحات من هذا القبيل.
أن يكون هناك توجه لعقد م،ل هذا اللقا ،  كما نفى الوزير حسين الشي ، رئيس هيئة الشلون المدنية،

 إذ قال معلقا على ما جرى تداوله إهذ  األنبا  غير صحيحة، وال توجد اجتماعات مع نتنياهوإ.
  28/1/2016القدس العربي، لندن، 

 

ذن اإلقامةفي األردن السفير الفلسطيني  .9  يثمن قرار إعفاء أبناء غزة من رسوم تصاريح العمل وا 
 أبنا  باعفا ،من سفير دولة فلسطين في عمان عطاهللا خيري قرار الحكومة : زكارنة كمال -عمان 

ذنقطاع غزة حاملي جوازات السفر الملقتة من رسوم تصاريح العمل  مشيدا بالمواق   اإلقامة وا 
الداعمة والمساندة دائما للشعب الفلسطيني في جميع المجاالت وفي جميع الظرو   األردنية
قطاع غزة  أبنا سالمة حماد صرح في وقت سابق بان  األردنية ان وزير الداخليةوك .واألوقات

 في المملكة. إقامة ادن إلىالملقتة ال يحتاجون  األردنيةحاملي جوازات السفر 
 28/1/2016الدستور، عم ان، 
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 نفي أنباء عن عقد لقاء قريب مع نتنياهوي الضميري .11

ية، أمس، تقارير إعالمية عن لقا  قريب بين وفد منها في السلطة الفلسطينسلول نفى م: (د.ب.أ 
ورئيس الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال الناطق الرسمي لقوات األمن الفلسطينية عدنان 

 الضميري، في بيان، إنه ينفي األنبا  التي تحد،ت عن لقا  مرتقب بين نتنياهو ووفد فلسطيني.
  28/1/2016الخليج، الشارقة، 

 
 خالفة أبو مازن وخالفات فتح تعود إلى الواجهةالقدس العربي": " .11

فادي أبو سعدى: عادت إلى الواجهة من جديد قضية خالفة الرئيس الفلسطيني محمود  –رام هللا 
عباس (أبو مازن  وعدم وجود نائب له. وتصدرت الخالفات داخل حركة فتح أحادي  الشارع 

لك لما يجري في بعل المدن الفلسطينية وبعد حملة التحريل الفلسطيني خالل األيام الماضية، وذ
 التي طالت اللوا  ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية.

وطرح اإلعالمي الفلسطيني فتحي برقاوي تسالالت عدة على صفحته الخاصة في موقع التواصل 
لسبب ماإ. وتسا ل االجتماعي فيسبوك، حول إمن سيخل  أبو مازن بعد شغور منصب الرئاسة 

إلماذا أبو مازن ال يعمل على تعيين نائب له؟.. من هم المرشحون لخالفته؟. واعتبر برقاوي أن هذ  
 ناشئة عن أجوا  محمومة قد تشعل النار في هشيم ال يحتمل الشرر. أسئلةهي  األسئلة

حلة ما بعد . ورد وقد يكون الرئيس عباس قد أجاب بالفعل يوم األحد الماضي على تسالالت حول مر 
نتحد  بلسان واحد  أنأمام عشرات الصحافيين خالل اللقا  معهم في مقر الرئاسة أن األصح هو 

وليس بعشرة السن. وان هذا الموضوع مهم وسيتم بح،ه في ملتمر فتح المقبل واجتماع المجلس 
 الوطني الفلسطيني الملجل.

أبعد من ذلك. فوجه عبر صفحته ندا  تسا ل  لكن الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات ذهب إلى
فيه: أين دور رجال الفكر وال،قافة واإلعالم والكتاب والشباب؟. واعتبر عبيدات إأن ما يجري في 
مجتمعنا الفلسطيني من حالة تجييش وتحريل ومناكفات واستعراضات ميليشياتية ومبايعات وغيرها 

والكتاب وملسسات المجتمع المدني واالتحادات الشعبية تتطلب من كل رجال الفكر وال،قافة واإلعالم 
بضرورة التدخل الفعال والجدي، من أجل حماية نسيجنا المجتمعي والوطني من التفكك والضياع 
على مذبح تلك الصراعات والخالفات في وقت تطل فيه الفتن برأسها عاليًا، وتجند من يحتضنها 

 لتدمير الذاتيإ.ويغذيها ولنصل إلى حالة من االنتحار وا
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ورأى عبيدات أنه إمنعًا ودر ًا لوصولنا إلى مرحلة التدمير الذاتي واالنتحار إأن يتم توجيه ندا  يوقع 
عليه آال  الكتاب والمفكرين والصحافيين واإلعالميين والكتاب والشباب والمرأة وملسسات المجتمع 

وقادة األحزاب والفصائل لحماية نسيجنا  المدني للرئيس ولسلطتي رام هللا وغزة واللجنة التنفيذية
المجتمعي والوطني من مخاطر التفكيك والضياع وسيادة الميليشيات والمافيات بمسمياتها المختلفة 

 في وطننا.إ
وأضا  أن المشهد السياسي الفلسطيني دخل في أزمة عميقة ليس بفعل التحريل والتراشقات 

فتح وحماسإبل تدحرجت كرة ال،ل  إلى داخل بيت منظمة اإلعالمية المستمرة بين طرفي االنقسام إ
التحرير الفلسطينية وحركة فتح وبقية الفصائل. تم التحشيد والتجييش بين مجموعة من المحاور 

منظمة التحرير ولتبلغ الحرب ذروتها واألزمة مداياتها عبر حمالت  أوواألطرا  سوا  داخل فتح 
التنسيق األمني منجزا إوطنيا إ يستوجب التخوين والتحريل المبياعة والتضامن ولتصل حد اعتبار 

إعادة النظر في أشكاله. فمن مطلب وطني شعبي وملسسات رسمية، مجلس  أولمن يطالب بوقفه 
مركزي ولجنة تنفيذية، في ظل إتغولإ وإتوحشإ االحتالل على شعبنا وأرضنا وممارسة كل أشكال 

ادة النظر فيه ومراجعة االتفاقيات األمنية واالقتصادية القمع والتنكيل بحقه، من أجل وقفة وا ع
والسياسية معه إلى اعتبار  إمنجزاإ وطنيا ال يجوز توجيه سهام النقد للقائلين به فهو مس بوطنيتهم 

 وتاريخهم النضاليإ.
بدور  كتب القيادي في الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم (أبو ليلى  على صفحته يقول إكلنا أمل 
نها  القضايا العالقة  في أن تنجح اللقا ات بين حركتي فتح وحماس في حل خالفات الطرفين وا 
بينهما بما يفتح الطريق أمام المصالحة الوطنية الشاملة. وكذلك نأمل في االبتعاد عن االتفاقيات 

و،يقة الوفاق ال،نائية التي تقوم على تقاسم النفوذ والسلطة وبلورة اتفاق وطني شامل يقوم على أساس 
 الوطني، وعلى قاعدة استراتيجية وكفاحية جديدةإ.

وال يبدو المشهد مريحًا بالنسبة للشارع الفلسطيني في ظل األحادي  اإلسرائيلية عن التصعيد خالل 
الفترة القادمة، ما يضع الشارع بين فكي كماشة قد يلديان به إلى الطحن بينما هو مطحون اقتصاديًا 

 سا ل كي  يمكنه الصمود في وجه االحتالل؟.قبل كل شي  ويت
 28/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 مستعمرة "جفعات زئيف" شمال القدسإصابة مستوطنين أحدهما بجراح خطيرة بعملية طعن قرب  .12

ذكرت مصادر عبرية، مسا  يوم األربعا ، أن مستوطنا أصيب جرا  تعرضه للطعن قرب : القدس
 مقامة شمال غرب القدس.مستعمرة إجفعات زئي إ ال
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 إلىعاما أصيب بجروح حرجة، مشيرة  50وحسب ذات المصادر، فان المستوطن البالغ من العمر 
 بجروح طفيفة جدا. وأصابهلكنه لم يتمكن من ذلك  أخرالمهاجم حاول طعن مستوطن  أن

ر من مكان مت 300انه تم اعتقال شاب فلسطيني يشتبه في انه نفذ عملية الطعن على بعد  وأوضحت
اعتقلته  من  إنهافان المشتبه بتنفيذ  العملية (الذي قالت  اإلسرائيليةوحسب المصادر  وقوع العملية.

العملية وقعت في محطة وقوع  أن إلى وأشارت سكان بلدة بير نباال المجاورة لمدينة القدس المحتلة.
فذ عملية الطعن وهو عبادة عزيز والحقًا، تم التعّر  على هوية الشاب من بمستعمرة إجفعات زئي إ.

 عامًا . 18مصطفى أبو راس (
 27/1/2016القدس، القدس، 

 

 نفق للمقاومة انهيارالقسام يفقد االتصال مع مجموعة من المجاهدين إثر  .13
كتائب الشهيد القسام أكدت فقدان االتصال مع ، أن 27/1/2016موقع حركة حماس، غزة، قال 

وأعلنت قيادة القسام في  يار أحد األنفاق نتيجة األحوال الجوية.مجموعة من المجاهدين إ،ر انه
تصريح صحفي األربعا ، فقدان االتصال مع مجموعة مجاهدة من أبطال وحدة األنفاق في كتائب 

وأضافت أنه ال يزال البح   القسام، وذلك بعد انهيار أحد أنفاق المقاومة إ،ر األحوال الجوية األخيرة.
وأكدت قيادة القسام  مجموعة من المجاهدين، مع وجود بصيص أمل حول مصيرهم.جاريًا عن هذ  ال

 حد  على مدار الساعة وعلى أعلى المستويات.للمتابعتها 
، عن أ   ب، أن حركة حماس فقدت ،مانية 27/1/2016عربي،  هافينغتون بوستوأضا  موقع 
 .بسبب انهيار نفق في قطاع غزةمن عناصرها 

مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه إانهار نفٌق الليلة الماضية بسبب األمطار وفي وقت سابق قال 
وأشار إلى أن إعملية أمنية  منهمإ. 3مقاومًا تم إنقاذ  11والسيول على ما يبدو، وكان بداخله 

 اآلخرين إلنقاذهمإ. 8للمقاومة مستمرة من أجل البح  عن المقاومين الا 
 
 دى الزمني االفتراضي لوقفهاالم تجاوزتحمدان: االنتفاضة أسامة  .14

 قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن االنتفاضة تجاوزت المدى الزمني االفتراضي لوقفها.
وأكد حمدان خالل لقا  صحفي، أن االنتفاضة قدمت عددا كبيرا من الشهدا ، وأن النسبة األكبر 

 منهم هم ليسوا فقط مجرد شهدا  بل استشهاديون.
لفكرة األهم في هذ  االنتفاضة، أنها كسرت فكرة أن هنالك جيل فلسطيني يهزم، ألن وأضا  أن ا

االحتالل راهن على كسر إرادة األجيال الفلسطينية، مشددًا على أن االحتالل فوجئ بهذا الجيل يقاوم 
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وأشار حمدان إلى أن تصريحات مدير المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج،  بكل ما أتيح له من قوة.
مخزية، وهي بم،ابة تقديم أوراق اعتماد لدى كل من يعنيه األمر كشخصية قوية قادرة على ضبط 
األمور وتنفيذ االلتزامات األمنية التي أنيطت بالسلطة، في سياق الصراع على خالفة رئيس السلطة 

مشيرًا  وأرد  أن لقا  أبو مازن مع أمهات وعائالت القتلى اإلسرائيليين أمر معيب، محمود عباس.
 إلى أن القتلى اإلسرائيليين هم من المستوطنين أو ممن يعملون جنودًا في جيش االحتالل.

وتابع: أبو مازن قام بتعزية قتلة شعبه، ولم نسمع عنه أو عن السلطة أي لقا  مع عائالت شهدا  
 نفسي.االنتفاضة، وأن هذا خلل ال يمكن وضعه في أي سياق غير أنه خلل بنيوي وعقلي وفكري و 

ونّو  القيادي بحماس إلى أن الجهد الذي يبذل لفك الحصار عن قطاع غزة لن يتوق  حتى يتحقق، 
 مجددًا إدانة الحصار مبديًا أمله في تحقيق أهدا  الحركة في فك الحصار المفرول على غزة.

 27/1/2016موقع حركة حماس، 
 
 غزة عملية تنهي المعاناة في لخطواتحماس تدعو األمم المتحدة  .15

أكدت حركة حماس أن حدي  األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، عن تردي : بيروت
ن جا  متأخراإ. ودعا حمدان في تصريحات  األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة، إأمر صحيح وا 

خاصة لاإقدس برسإ، أمين عام األمم المتحدة، أك،ر تحديدا ل شارة بشكل مباشر إلى األطرا  التي 
وأكد حمدان، إأن الحصار المفرول على قطاع غزة هو  ذ الحصار ضد الشعب الفلسطينيإ.تنف

قرار سياسي يستهد  شطب القضية الفلسطينية من خالل القضا  على مسألتين: المقاومة التي ال 
في غزة، ،م أن هذ   2004في لبنان و 2000يمكن لالحتالل أن يقدم شيئا دونها، كما حصل عام 

 حدها قادرة على توحيد الشعب الفلسطينيإ.المقاومة و 
وأشار حمدان إلى أن إهد  الحصار هو إنها  المقاومة بعد عجزت الحروب المتتالية عن تحقيق 
ذلكإ. ودعا القيادي في حماس، أمين عام األمم المتحدة، إأن يتبع تصريحاته بشأن الوضع في 

العاجلة  اإلنسانيةأس قافلة تقدم االحتياجات عملية، أولها زيارة القطاع على ر  باجرا اتقطاع غزة 
وأضا : إالخطوة ال،انية المطلوبة من بان كي مون، أن يعلن أن قطاع غزة لم يعد  ألهل القطاعإ.

محتال، وأن إسرائيل ال سلطة لها عليها، وأن إدارتها هي شأن داخلي فلسطيني يقرر  الفلسطينيون 
ي حمدان، فهي إأن يطالب بان كي مون المجتمع الدولي بفرل أما الخطوة ال،ال،ة، برأ فيما بينهمإ.

عقوبات على الكيان الصهيوني على خلفية ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، تماما كما 
 ز العنصري في جنوب إفريقياإ.يميتفعل العام مع نظام ال
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نما س تمضي في مشروعها دفاعا وأشار حمدان، إلى إأن المقاومة لن تق  في محطات االنتظار، وا 
وأضا : إإن اتخاذ أمين عام األمم المتحدة لخطوات عملية ستل،ر  عن ،وابت الشعب الفلسطينيإ.

بشكل كبير، لجهة أنه ستوفر ك،يرا من الدما  والمعاناة، وسيكون الشعب الفلسطيني على استعداد 
 للتجاوب مع خطوات تنص  حقوقهإ، على حد تعبير .

 27/1/2016قدس برس، 
 
 بالضفة ظل اندالع المواجهاتبإلرسال وفد ثالثي للقاء نتنياهو  فتحخطة " تكشف عن رأي اليوم" .16

لم تقنع محاوالت العديد من قيادات حركة فتح والسلطة، بنفي رواية وجود قرار من قبل : رام هللا
بنيامين نتنياهو  في الضفة، للقا  األمنالحركة إلرسال وفد رفيع لمستوى، يضم المشرفين على قيادة 

 رئيس الوزرا  اإلسرائيلي، لبح  آفاق المستقبل، في ظل تع،ر عملية السالم والمفاوضات.
وخالل الساعات القليلة الماضية انبرى قادة فتح واألمن في الضفة الغربية لتأكيد نبأ اللقا  المزمع 

ة فتح، وهي أعلى وبشكل صريح ومباشر كش  محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحرك ونفيه.
المدني،  االرتباطهيئات القيادة، عن وجود قرار بخروج وفد قيادي يضم كل حسين الشي  رئيس هيئة 

اللوا  ماجد فرج رئيس المخابرات، واللوا  زياد هب الريح مدير عام جهاز  األمنبجانب كل من قادة 
 األمن الوقائي، للقا  نتنياهو.

الوفد سيقوم  أنة إصوت فلسطينإ التابعة للسلطة، حي  قال اشتيه أعلن ذلك في حدي  مع إذاع
بابالغ نتنياهو بقرارات المجلس المركزي التي ستتخذها السلطة في حال استمرت السياسة اإلسرائيلية 
الحالية، وهو بذلك كان يتحد  عن وق  التنسيق األمني والعمل باالتفاق االقتصادي وفق قرارات 

 لتحرير التي اتخذت في شهر مارس من العام الماضي.المجلس المركزي لمنظمة ا
الذي عقد بمقر  األخيرالوفد اتخذ في اجتماع اللجنة المركزية  إرسالقرار  أنوهنا أيضا قال اشتيه 

 الرئاسية بمدينة رام هللا، على أن تكون نتائ  هذا اللقا  هي الفيصل في قرار القيادة القادم.
قليل، حتى انبرى قادة ك،ر في السلطة لنفيه، والتشكيك في صحته، ولم يدم تصريح اشتيه سوى وقت 

فالوزير حسين الشي ، قال انه ال يوجد أي توجه لعقد م،ل هذا اللقا ، وأن األنبا  المتداولة إغير 
صحيحةإ، مشككا بذلك في مصداقية حدي  اشتيه، الذي عمل لفترة طويلة مفاوضا إلى جانب 

 الدكتور صائب عريقات.
ذلك أن نفى الناطق الرسمي لقوات األمن الفلسطينية اللوا  عدنان الضميري، األنبا  التي  وتال

 تحد،ت عن لقا  مرتقب بين نتنياهو ووفد فلسطيني.
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ومع تضارب الروايات الفلسطينية اتصلت إرأي اليومإ بأحد كبار المسلولين الفلسطينيين، وفضل 
اللجنة المركزية لحركة فتح اتخذت فعليا قرارا بذهاب  أنعدم ذكر اسمه لاإحساسية الموق إ، وأكد 

وفد للقا  نتنياهو، وأن ذلك أخذ جز ا كبيرا من البح  خالل اجتماع المركزية، وحاز على موافقة 
 الغالبية، ومن بينهم الرئيس محمود عباس إأبو مازنإ.

مناطق الفلسطينية (مسلول وكان في بداية المشاورات أن يتم عقد لقا  مع المشر  اإلسرائيلي على ال
اإلدارة المدنية ، الجنرال يلا  مردخاي، لكن اقتراحا من أحد أعضا  اللجنة المركزية يقضي 
بالذهاب مباشرة إلى نتنياهو، حاز على الموافقة أك،ر، رغم حساسية عقد م،ل هذا اللقا ، خالفا 

رائيلي، والذي عقد معه الجانب لمالقاة المسلول العسكري عن المناطق الفلسطينية في الجيش اإلس
وجرى تبنى المقترح رغم خطورته خاصة وأنه  اإلسرائيلي في ظل األحدا  الدائرة أك،ر من اجتماع.

يأتي في ظل اندالع المواجهات واستمرار عمليات قتل الشبان الفلسطينيين على الحواجز، كون أن 
ودفع ذلك وجهة النظر القائمة  إسرائيل.القادم سيكون أخطر، حال جرى وق  العمل باالتفاقيات مع 

ورغم اتخاذ القرار لم تطلب السلطة الفلسطينية  على طلب عقد اجتماع مع نتنياهو إلى المقدمة.
رسميا عقد هذا اللقا  مع نتنياهو حتى اللحظة، وربما تنتظر لرلية الموق  على األرل وقرا ة 

وهناك إشارات على أن اإلعالن عن اللقا   .وجهات نظر الفصائل وحالة الشارع قبل تقديم الطلب
 ونفيه، جا  في إطار قياس نبل الشارع تجا  األمر في هذا التوقيت.

 27/1/2016رأي اليوم، لندن، 
 

 "إسرائيل"تقارب اليونان وقبرص مع  لمواجهةشعث: اتصاالت حثيثة  .17

قات الدولية بالحركة نبيل شع  عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفول العال .رام هللا: أكد د
وجود اتصاالت ح،ي،ة مع مسلولين من اليونان وقبرص ومختل  األحزاب والحركات السياسية هناك، 
لمواجهة التقارب اإلسرائيلي اليوناني القبرصي، إعلى حساب القضية الفلسطينية والمواق  التاريخية 

  التي تربط هذ  الدول بفلسطينإ.

، قبل اللقا  الذي جمع رئيس الوزرا  إاأليامإسل نسخة عنها لاتصريحات شع ، التي أر  توجا 
اليوناني، امس، في مدينة القدس الغربية مع نظير  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلجرا  محاد،ات حول 

قبرص لعقد لقا  قمة ،ال،ي إسرائيلي يوناني قبرصي والتي  إلىموضوعات مشتركة قبيل توجههما 
  ، واألمن، والتعاون العسكري واالقتصادي والسياسي.ستناقش موضوعات الغاز

وقال شع ، إن إالقيادة الفلسطينية تشعر بالقلق العميق للتغيير الذي طال السياسة الخارجية لليونان 
وقبرصإ، ملكدا وجود اتصاالت مستمرة مع قيادة الدولتين واألحزاب والحركات السياسية فيهما، 



 
 
 
 

 

 18 ص                                              3826 العدد:        28/1/2016 الخميس التاريخ: 
  

وأشار إلى أن الشعبين اليوناني والقبرصي صديقان  لى مواجهته.لمناقشة هذا التحول والعمل ع
جانب الحق الفلسطيني في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي وسياساته  إلىلفلسطين، ووقفا دائما 

، وقد كانت عضوا 1988االستيطانية، الفتا إلى أن قبرص اعترفت بدولة فلسطين فور إعالنها العام 
العالقات القبرصية  أنوأضا  شع ،  إلى جانب مصر وفلسطين.في حركة دول عدم االنحياز 

جانب قبرص في نضالها ضد االحتالل البريطاني،  إلىالفلسطينية تاريخية، مذكرا بوقو  فلسطين 
سالميا  إلىفلسطين وقفت  أنومن اجل الوحدة الوطنية القبرصية، كما  جانب اليونان لدعمها عربيا وا 

 واقتصاديا. جانبها سياسيا إلىوالوقو  
وعبر عن استيائه للدور السلبي الذي لعبه وزير خارجية اليونان في القرار األوروبي المهم الذي 

كانون األول الجاري حول حقوق الشعب الفلسطيني وعملية السالم واالستيطان  17صدر في 
سار وتصحيحه وطالب شع  الشعبين اليوناني والقبرصي بمطالبة حكومتيهما لتعديل الم اإلسرائيلي.

حفاظا على المبادئ والمصالح التي جمعت الدولتين مع المنطقة والشعوب العربية واإلسالمية، 
 والتزاما بالمواق  األوروبية من القضية الفلسطينية.

 28/1/2016األيام، رام هللا، 
 
 لخلق اضطرابات في غزة  بمخططتنفي مشاركتها  "الشعبية" .18

سمي باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ما سما  إأسلوب رفل ناطق ر : أشر  الهور –غزة 
التهويش األمني الكريهإ، ضد أحد قادتها السابقين، بعد اتهامه بالتحضير لا إمخطط أمنيإ لخلق 

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية في بيان  اضطرابات في غزة، بهد  ضرب االنتفاضة.
منه، إن تسريب هذ  األخبار التي وصفها با إالملفقةإ يعمل  صحافي تلقت إالقدس العربيإ نسخة

على إتشويه الحقائق وتصدير األزمات من جهة، وترويع الناس من جهة أخرىإ. وأضا  أنه 
 إأسلوب بائس ومدان ولن يجد له صدى عند رفاقنا، أو الوطنيين الفلسطينيين عمومًاإ.

ت في تقرير لها أن قياديا سابقا في الجبهة الشعبية وأشارت الجبهة إلى أن وكالة محلية من غزة ذكر 
ومعه عدد آخر من القيادات السابقة وغيرهم يعملون لا إخلق اضطرابات وأزمات حياتيةإ ضمن خطة 

 إتتضمن تبادل أدوار مع جهاز المخابرات في الضفة الغربيةإ. 
ي غزة من بينها أزمات وحسب التقرير الذي نشر فان إالخطة تقوم على خلق اضطرابات وأزمات ف

  الكهربا  والغاز والصحة ومعبر رفح، وأن عددًا من قادة الجبهة علموا بالمخططإ.
وفي رد الناطق باسم الجبهة الشعبية على ما نشر، فقد ذكر أن إعدًدا من الرفاق المناضلين، 

الرفيق جميل والقياديين السابقين في الجبهة وفي مقدمتهم مسلول الجبهة السابق في قطاع غزة 
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المجدالوي بادروا ليتخلوا طواعية عن مواقعهم القيادية تم،اًل وسيرًا على نه  الديمقراطية والتجديد 
الذي أرسا  األمين العام الملسس الدكتور جورج حبش، ال كما ورد في الخبر المفبرك المنشور في 

أن الشخصية المقصودة في التقرير وهنا أشار الناطق باسم الجبهة الشعبية  وكالة األنبا  المحليةإ.
وأكد الناطق أن الجبهة إعلى  المنشور هو جميل مجدالوي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني.

علم، وتُبارك الجهد الذي يقوم به عدد من الوطنيين الفلسطينيين من مختل  األطيا  والقوى 
الوسائل الجماهيرية السلمية السياسية واالجتماعية الحريصين والعاملين، إلنها  االنقسام ب

الذكرإ. وقال إن من بين هلال  الوطنيين إبعل  سيئوالديمقراطية وليس كما جا  في الخبر المفبرك 
 رفاقنا من الجبهةإ.

وختم تصريحاته بالقول إن إأسلوب التهويش األمني الكريه في تسريب األخبار الملفقة الذي يعمل 
من جهة، وترويع الناس من جهة أخرى، هو أسلوب بائس  على تشويه الحقائق وتصدير األزمات

 ومدان ولن يجد له صدى عند رفاقنا، أو الوطنيين الفلسطينيين عمومًاإ.
 28/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 بسجون االحتالل 15العام  يدخلونبحارة السفينة كارين إيه  .19

ة، أن بحارة السفينة كارين إيه أفادت مفوضية األسرى والمحررين بحركة فتح في قطاع غز  :غزة
 دخلوا في كانون ،اني الحالي عامهم الخامس عشر في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

، وريال صالح 1957والبحارة هم، عمر محمد حسن عكاوي من مواليد عالر قضا  طولكرم عام 
ن مواليد ، وأحمد محمد عبد الهادي خريس م1963مصطفى عبد هللا من مواليد جنين في العام 

 .1965عجور في الخليل عام 
ودعت المفوضية الكل الفلسطيني إلى تعزيز التفاعل الشعبي والحقوقي واإلعالمي والدبلوماسي مع 
قضية األسرى كونها عنوان رئيسي في الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي وألن األسرى مناضلون من 

 أجل الحرية. وفق بيانها.
 28/1/2016القدس، القدس، 

 
 لتركيا بالتعاون مع اليونان عالقةنتنياهو يلتقي تسيبراس: ال  .21

رئاايس الحكومااة اإلساارائيلية بنيااامين نتنياااهو، ، أن بااالل ضاااهر، عاان 27/1/2016، 48عــرب ذكاارت 
ألكساااايس تساااايبراس، فااااي إطااااار اجتماااااع تنساااايقي بااااين  اسااااتقبل مسااااا  يااااوم األربعااااا ، نظياااار  اليوناااااني
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جااااانبين، وقااااال إن التعاااااون بااااين إساااارائيل واليونااااان ال عالقااااة لااااه الحكااااومتين وبمشاااااركة وزرا  ماااان ال
 بمحاوالت حل األزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا.

وقااال نتنياااهو فااي ،اااني لقااا  مااع تساايبراس فااي غضااون شااهور قليلااة، إن إتعاوننااا مااع اليونااان وقباارص 
ذ زماان طوياال ولكننااا نرحااب لاايس مرتبطااا بشااي . إننااا نعتقااد أنااه كااان علااى هااذا التعاااون أن يحااد  مناا

 بالتقدم الذي تم تحقيقه حاليا في هذا اإلطارإ.
وأضا  نتنياهو أن إهذا األمر ليس منوطا بجهودنا الرامية إلى تطبيع عالقاتنا مع تركيا. إننا نحاول 
ة القيام بذلك وال أعر  إذا حققنا نجاحا في هذا السياق، ولكنني أعتقد أننا سنواصل بذل الجهود الرامي

 إلى ذلك وعلينا أن نضمن أنه سيتم الحفاظ على المصالح اإلسرائيليةإ.
سارائيل تنعماان ساابقا بعالقاات متميازة ولام ُناراد أن نراهاا متادهورة ولام  وتابع نتنياهو أناه إكانات تركياا وا 

ن طرأ هناك تغيير في السياسة التركية سنرحب بهإ.  نكن نحن الطر  الذي تسبب بتدهورها. وا 
عن رغبته في  األربعا  أعربنتنياهو ، أن أ   بعن ، 27/1/2016، أي اليوم، لندنر وأضافت 

تعزيز التعاون مع اليونان في مجال الطاقة، وذلك عشية لقا  ،ال،ي مع قبرص حول استخراج الغاز 
 المتوسط. األبيلفي البحر 

اصال تعزياز تعاونناا فاي إخالل السنوات الماضية، عززنا العالقات باين بلادينا وساو  نو  نتنياهو وقال
 واالقتصاد والتجارة والطاقةإ. اإلرهابومكافحة  اإللكتروني واألمنمجاالت الدبلوماسية والدفاع 

شاور ووصال بلاداننا ال،ال،اة بالكابال -اساتخراج غااز او  إمكانياتإسو  نبح  في نيقوسيا  وأضا 
 لطاقة الكهربائيةإ.الكهربائي الذي سيتيح لنا على المدى الطويل تصدير الغاز بفضل ا

 
 يهودية" دولةـ"المؤسسات الثقافية التي ال تعلن "الوالء" ل تمويلمشروع قانون لوقف ": إسرائيل" .21

ــــانذكاااارت  وزياااارة ال،قافااااة اإلساااارائيلية العنصاااارية ، أن برهااااوم جرايسااااي، عاااان 28/1/2016، الغــــد، عم 
هة ،قافية يحق لها الحصول مشروع قانون، سيلزم كل ج أعدادهاالمتطرفة ميري ريغي  أعلنت أمس، 

علاااى ميزانياااات مااان وزارتهاااا، أن إتتعهاااد بااااإلخالص لدولاااة إسااارائيل دولاااة يهودياااةإ، وهاااو ماااا يساااتهد  
 بهودية الدولة.اإلقرار  48فلسطينيي 

وكان المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية أصدر قارارا يمناع ريغيا  مان وضاع شاروط ذات طاابع 
 ابيضااصادر ذلاك القارار بعاد أن امتادت قارارات ريغيا  العنصارية، لتطاال سياسي لتلقي الميزانيات. و 

 جهات يهودية إسرائيلية، ذات توجهات يسارية وسالمية.
وكاااي تتجااااوز قااارار المستشاااار، قاااررت ريغيااا  سااان قاااانون يتضااامن سياساااتها. إال أناااه مااان دون هاااذا 

ل،قافة، وحسب أبحا  منها ما ال يحصلون على ميزانيات تذكر من وزارة ا 48القانون، فان فلسطينيي 
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ملسساات فلساطينيي  إلاىأعد  إمركز مسااواةإ الفلساطيني ومقار  فاي حيفاا، فاان الميزانياات التاي تصال 
يشاكلون  48ميزانياة الاوزارة، رغام أن فلساطينيي  أجمااليمن  %2من وزارة ال،قافة، ال تتعدى نسبة  48

 السكان.  أجماليمن  %18اليوم ما نسبته 
ريغياا  قاادمت األربعااا ، مشااروع ، أن أ  ب، عاان 27/1/2016، غتون بوســت عربــيهــافينوأضااافت 

 قانون م،ير للجدل يهد  إلى قطع تمويل الدولة للملسسات ال،قافية التي ال تقدم إالوال إ إلسرائيل.
ويهاد  مشااروع القااانون الاذي تاام تقديمااه أماام لجنااة التعلاايم فاي البرلمااان إلااى مانح ريغياا  العضااو فااي 

ك،ر تطرفًا في حزب الليكود اليميني الحاكم بزعامة رئيس الاوزرا  بنياامين نتنيااهو، السالطة الجناح األ
 التخاذ قرار حول إن كانت األعمال المسرحية أو السينمائية تحترم معايير منح المخصصات المالية.

 وحتى اآلن كانت هذ  الصالحيات بيد وزارة المالية.
م تكن صارمة وقالت إكوني وزيارة ال،قافاة، فاان هاذا ال يقتصار فقاط واعتبرت ريغي  أن وزارة المالية ل
 على أن تكون آلة صرا  أليإ.

وماان بااين الملسسااات ال،قافيااة المعرضااة لوقاا  تمويلهااا تلااك التااي إتنكاار وجااود إساارائيل كدولااة يهوديااة 
أي  وديمقراطيااة، والتاااي تحااارل علاااى العنصااارية، والعناا  واإلرهااااب، والتاااي تااادعم الكفااااح المسااالح أو

أعمال إرهابياة تقاوم بهاا دولاة عادو أو منظماة إرهابياة، أو التاي تقادم اساتقالل إسارائيل كياوم حاداد، أو 
ويتعاين علاى الناواب فاي البرلماان الموافقاة علاى المشاروع  التي تدنس علم الدولة أو أي رموز أخارىإ.

 قرا ات لكي يصبح قانونًا. 3في 
ويل حرياااة التعبيااارإ، ولكنهاااا ترغاااب بالحصاااول علاااى وأكااادت ريغيااا  أنهاااا ال ترياااد فااارل إرقاباااة وتقااا

 إالسلطة لتحديد من يمكنه الحصول على األموال العامةإ.
وأضافت أن إالملسسات ال،قافية التي تنخرط في أنشطة تخريبية ضد دولة إسرائيل، لان تحصال علاى 

ي الدولاة العبرياة وناّدد ناّواٌب مان المعارضاة وعادٌد مان الفناانين والمعلقاين فا أي شي . هذا كل شي إ.
وأكد النائب عن حزب ميريتس اليساري إيالن جيلون أن مشروع ريغي  يكش  عن  بمشروع القانون.

إوطنية حمقا إ. بينما حذر النائب زهير بهلول من االتحاد الصهيوني بماا اعتبار  إتهديادًا للحرياة التاي 
 ال غنى عنها لوجود أي ،قافةإ.

 
 "20كنيست ال"تفشل بحل  "المعارضة"أحزاب  .22

 20فشالت أحازاب المعارضاة اإلساارائيلية فاي التصاويت علاى حال الكنيسات الاااا  :بتارا –القادس المحتلاة 
 هرتسوغ. إسحاقالتي يترأسها  إالمعسكر الصهيونيإضمن اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة حزب 
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المصااادقة عضااوا باارفل  51عضااو كنيساات مقاباال  53بغالبيااة  أمااسوصااوتت الكنيساات اإلساارائيلية 
 .اإللكترونيعلى اقتراح قانون حل الكنيست وذلك حسب موقع (واال  العبري 

من قبل أحزاب المعارضاة اإلسارائيلية التاي تضام أحازاب  20المطالبة بحل الكنيست الاا  أسبابوترجع 
شاهدها حالة التمرد التي ي إلىبيتنا، القائمة العربية المشتركة   إسرائيل(المعسكر الصهيوني، ميرتس، 

حازب الليكاود الحااكم برئاساة رئاايس الحكوماة بنياامين نتنيااهو، والخالفااات باين األحازاب األخارى التااي 
 إسارائيلشهدها االئاتال  الحكاومي أخيارا خاصاة الخاال  باين نتنيااهو مان جهاة، ووزيار المواصاالت 

 المواصالت العامة والميا . أسعارحول  أخرىكاتس من جهة 
في أعقاب إجال  الجيش اإلسرائيلي  إلبيت اليهوديإاموشيه يعلون وحزب  والخال  بين وزير الجيش

 مستوطنا من منزلين في الخليل التي تتأج  فيها التوترات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين. 80
 28/1/2016، الرأي، عم ان

 
 "المساواة لجميع المواطنين" قانونتصوت ضد  مشروع الكنيست  .23

ت، يوم األربعا ، ضد مشروع قانون قدمه النائب جماال زحالقاة (التجماع صوتت الكنيس: بالل ضاهر
القائمة المشتركة ، ينص على إدخال بند المساواة في قانون أسااس: كراماة اإلنساان وحريتاه، وذلاك  –

بأغلبية كتل الليكود واألحزاب الحريدية وحزب إكوالنوإ وانضم إليهم في معارضة القانون حازب إيايش 
 ة يائير لبيد، وفي المقابل أيد القانون نواب المشتركة وميرتس وحزب العمل.عتيدإ برئاس

وقال النائب زحالقة خالل طرحه مشروع القانون إن إكل دساتير الدول الحدي،ة تبدأ بالتأكيد على مبدأ 
لزاوياة المساواة بين المواطنين، وحتى الدول غير الديمقراطية تتبناى هاذا المبادأ قانونًياا باعتباار  حجار ا

 في النظام السياسي العصري، فما بالك بالديمقراطية، التي تغدو مستحيلة وتفقد معناها بال مساواةإ.
 27/1/2016، 48عرب 

 
 إنشاء خط جديد للقطار الخفيف في القدس علىصادق نير بركات: البلدية ت .24

البلديااة صااادقت،  نإ: قاال رئاايس بلدياة االحااتالل فاي القاادس المحتلاة نياار بركاات، الوكاااالت -القادس 
وكتااب إبركااااتإ علااى صاافحته الخاصاااة علااى موقاااع  ، علااى إنشاااا  خااط جديااد للقطاااار الخفياا .أمااس

كم ويربط بين مستعمرة إغيلوإ جنوب القدس المحتلة  20إفيسبوكإ ان الخط األول سيمتد على مسافة 
إبركااتإ بالااذراع وساايتفرع هاذا الخاط ضامن ماا ساما   ومساتعمرة إراماوتإ شاماال مارورا بمركاز المديناة.

 ال،انية ليربط منطقة المالحة مع مستعمرة إراموتإ مرورا بشارع إعيمك رفائيمإ ومنطقة إالخانإ،
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عليااه اساام إالخااط األزرقإ بااالخط األحماار القااائم حاليااا علااى ان  أطلااقوساايرتبط الخااط الجديااد الااذي  
م فااي القاادس الغربيااة، مستشاافى هداسااا عااين كااار  إلااىيتوسااع ليشاامل مسااتعمرة إالنبااي يعقااوبإ وصااوال 

وساايرتبط مسااتقبال أيضااا بااالخط إاألخضاارإ الااذي ال زال ضاامن إجاارا ات المصااادقة النهائيااة وساايربط 
 إلاااىباااين جبااال المشاااار  إهاااار تساااوفيمإ فاااي القااادس المحتلاااة والمحطماااة المركزياااة للحاااافالت وصاااوال 

 مستعمرة إغيلوإ جنوب المدينة.
 28/1/2016، األيام، رام هللا

 
 بعد انتقاده االحتالل واالستيطان مونيلية على بان كي حملة إسرائ .25

سااارائيل الاااوّد ذات ياااوم، إذ تاااتهم : أساااعد تلحماااي –الناصااارة  لااام تعااار  العالقاااات باااين األمااام المتحااادة وا 
األخياارة المنظمااة الدولياااة بمجافاااة الحقيقااة وإالنفااااقإ وإالعاادا  إلساارائيلإ، لكااان الااتهجم علااى المنظماااة 

ون بلغ أول من أمس ذروة جديدة غير مسبوقة في أعقاب تصريح األخير بأن وأمينها العام بان كي م
إدوافاااع الهجماااات الفلساااطينية المسااالحة هاااي اإلحبااااط الفلساااطيني المتعااااظم تحااات ،اقااال االحاااتالل مناااذ 

 نص  قرن والشلل الذي يصيب العملية السلميةإ.
باان كاي ماون واعتبرهاا إدفعاًة قوياة وبعدما ندد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بتصريحات 

ل رهااابإ، شاااركت وسااائل اإلعااالم العبريااة فااي الحملااة علااى األمااين العااام، وعنوناات أوسااع الصااح  
انتشارًا إيديعوت أحرونوتإ صفحتها األولى ب،ال  كلمات نالت مان شاخص األماين العاام نفساه حاين 

 كتبت إوقاحة األمين العامإ.
ون بداعي أن ما يقوم به الفلساطينيون هاو إإرهاابإ ال يختلا  عان ورفضت إسرائيل حدي  بان كي م

إإرهااب داعااشإ، رافضااًة رباط العمليااات الفلسااطينية بااالحتالل مطالبااًة باعتبااار  جاز ًا ماان اإلرهاااب فااي 
العاااالم. وقاااال نتنيااااهو: إالقتلاااة الفلساااطينيون ال يريااادون بناااا  دولاااة، بااال يريااادون تااادمير دولاااة إسااارائيل، 

يهاود لايس مان أجال الساالم، وال مان أجال حقاوق اإلنساانإ. وكارر منادوب إسارائيل لادى يريدون قتال ال
 األمم المتحدة داني دنون اتهامه مجلس األمن إبالنفاقإ.

ولم يقتصر الهجوم على أركان الحكومة إنما شارك فيه قادة المعارضة الذين ال يختلفون عان الاوزرا  
وقال زعيم إيش عتيدإ المعارل يئير لبياد إن هنااك شاعوبًا  في اعتبار الهجمات الفلسطينية إإرهابيةإ.

ك،يرة أخرى تعيش أوضاعًا أتعاس مان الفلساطينيين إلكنهاا ال تحمال الساكاكين وتطعان نساا  حوامالإ. 
وأضااا : إلاايس معقااواًل أن يباارر أي شااخص فااي العااالم، وبالتأكيااد لاايس األمااين العااام لألماام المتحاادة، 

 اإلرهاب بأنه نتيجة شي  ماإ.
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كمااا شاااركت وسااائل اإلعااالم المسااتقلة، حتااى تلااك التااي ال تتفااق مااع نتنياااهو، فااي تقريااع األمااين العااام 
لألمم المتحدة م،لماا فعلات إياديعوت أحروناوتإ فاي عنوانهاا الارئيس وفاي فاتح صافحاتها أماام مقااالت 

التاي تحااب المسات الاردح بالمنظماة الدولياة، ووصافتها باااإمسرح التحاريل علاى إسارائيلإ وإ المنظماة 
 أن تكر  إسرائيلإ، واتهمت األمين العام بأنه يضفي الشرعية على التحريل والكراهية إلسرائيلإ.

 28/1/2016، الحياة، لندن
 
 استقالة مدير "البنك العربي اإلسرائيلي" وشبهات بغسيل أموال .26

عاما  35صبه بعد قدم مدير عام إالبنك العربي اإلسرائيليإ داني غيتر، استقالته من من: بالل ضاهر
 من العمل، فيما تعالت شبهات ضد  حول أعمال غسيل أموال خالل توليه منصبه.

وقالت مصادر في البنك أن غيتر أعلن مسبقا أنه يعتزم االستقالة مان منصابه فاي أعقااب الادم  باين 
 هذا البنك وبنك إليئوميإ، الذي دخل حّيز التنفيذ مطلع شهر كانون ال،اني الحالي.

حيفة إغلويسإ االقتصادية المسائية، ذكرت يوم األربعا ، أنه تجري أمور مان ورا  الكاواليس، لكن ص
 حي  تلقى البنك شكاوى حول غسيل أموال.  

 27/1/2016، 48عرب 
 
 .. والرعب القادم من القطاع"غزة" غالف القناة العاشرة: مستعمرات .27

المحيطاة  اإلسارائيليةدا في البلدات والمادن ارتفع منسوب الخو  مجد إبراهيم: كامل -القدس المحتلة 
الحفار والتاي باتات تحات المناازل وفقاا لعادد مان  أصاواتبقطاع غزة مالخرا، بعاد الشاكاوى عان ساماع 

مسااا  ال،ال،ااا  لمااا يساامعونه ماان  اإلساارائيليةوتحااد  سااكان هااذ  البلاادات للقناااة العاشاارة  .اإلساارائيليين
عتقاادون فااي البدايااة بااأن مااا يساامعونه ماان أصااوات نتيجااة عمليااات حفاار تحاات منااازلهم، والتااي كااانوا ي

عناد السااعة  اإلسارائيلياتاألمطار الغزيرة التي كانت تتساقط، ولكن بعد توق  األمطاار وفقاا ألحادى 
الرابعة فجرا، فان الصوت بقي موجودا وكان عاليا وشعرت بأن جدران البيت كادت تتهاوى، في حين 

 وات عالية وضرب تحت األرل.ذكر بعل السكان بأنهم سمعوا أص
باادور  قااال رئاايس التجمااع االسااتيطاني إاشااكولإ للقناااة العاشاارة تعقيبااا علااى مااا ذكاار ماان عمليااات حفاار 

، بأنه يتوجب العمل اليوم من قبل الحكومة لمواجهة هذا التهديد، وعلاى رئايس الاوزرا  األنفاقوتأهيل 
غارة، بادال ماان القاول الحقاا كااان يجاب التعامال مااع اليااوم التعامال ماع هااذ  ال، اإلسارائيليووزيار المالياة 

 قبل وقوعه. األنفاقخطر 
 28/1/2016، الرأي، عم ان
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 من االقتراب إلى حدودها "داعش"تقوم بعمليات احتواء وردع وتنسيق لمنع تنظيم  "إسرائيل" .28

ت فاي إباراهيم دروياش: فاي عادد األسابوع الماضاي مان مجلاة إإيكونوميساتإ البريطانياة، تحاد، -لندن 
تقرياار لهااا عاان المخاااطر التااي تواجااه إساارائيل ماان تنظاايم إالدولااة اإلسااالميةإ، الااذي بااات يقتاارب ماان 

 حدودها على جبهتين من سورية وسينا .
وقالت إن الجيش اإلسرائيلي يراقب تحركات الناشطين من تنظيم إالدولاةإ فاي الجاوالن الساوري، حيا  

الذي يعتبر واحدا من فصائل المعارضة السورية. ويتعامل يمكن مشاهدة أفراد إلوا  شهدا  اليرموكإ، 
 قادة عسكريون إسرائيليون مع وجود الفصيل على أنه صورة مخففة من تنظيم إالدولة ا داعشإ.

ورغاام عاادم اقتااراب المقاااتلين ماان الحاادود اإلساارائيلية  1000 - 600ويتااراوح تعااداد عناصاار اللااوا  بااين 
الفصاااائل الساااورية المنافساااة لهاااا وتاااأمين منااااطقهم علاااى منحااادرات وانشاااغالهم بقتاااال الجااايش الساااوري و 

الجاااوالن، إال أن اإلسااارائيليين قلقاااون مااان محاولاااة تنظااايم إالدولاااةإ التمااادد فاااي المنطقاااة للتعاااويل عااان 
خسااائر  بمناااطق أخاارى ماان العااراق وسااورية، واسااتخدام اللااوا  كقاعاادة متقدمااة ماان أجاال تنفيااذ هجمااات 

 ضد كل من إسرائيل واألردن.
كيلومترا عن الحدود  8وحتى اآلن لم ينفذ التنظيم أي هجوم على إسرائيل، مع أن قواته ال تبعد سوى 

 اإلسرائيلية.
 هنااك. واالساتخباراتوتشير المجلة إلى أن إسرائيل تتعااون ماع مصار وتاوفر سارًا المعلوماات للجايش 

المواطنين الفلسطينيين، الذين وهناك ملمح ،ال  لخو  إسرائيل من تنظيم إالدولةإ وهو سفر عدد من 
 50ال يتجااااوز عاااددهم عااان  االنضاااماميحملاااون الجنساااية اإلسااارائيلية إلاااى ساااورية، ماااع أن مااان قااارر 

 شخصا.
سارائيل ينظاران للتطاورات األخيارة وفي هذا السياق أكد تقرير لصاحيفة إفايننشاال تاايمزإ ، أن األردن وا 

وقاال مسالول إن عماان فوجئات عنادما  بنوع من القلق، خاصة الادور الروساي فاي دعام قاوات النظاام.
وصا  دبلوماساي إاتفاقاا ضامنياإ مان أن موساكو لان تتحارك إلاى جاناب الحادود الحساساة القريباة ماان 

ية تعمل بجهد على تطوير اساتراتيجية تحفاظ مصاالح وتعلق الصحيفة بأن قوات األمن األردن األردن.
األردن، وهاي منقساامة بااين المخااابرات التااي تريااد دعام إالجبهااة الجنوبيااةإ، والجاايش األردنااي الااذي يريااد 

 إقامة عالقات مع قوات األسد.
 وفي الوقت نفسه تقوم إسرائيل بحشد قواتها ودفاعاتها على المناطق الحدودية.

ي لاااوا  عساااكريا كاااامال نحاااو الحااادود. وتقاااوم الحكوماااة اإلسااارائيلية بمنااااورات وحااارك الجااايش اإلسااارائيل
عسااكرية لقتاااال تنظاايم إالدولاااةإ خصيصاااا. وال يخفااي القاااادة العساااكريون اإلساارائيليون مخااااوفهم، حيااا  
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يقولااون إن تنظاايم إالدولااةإ يمكنااه إرسااال شاااحنة محملااة بااالمتفجرات لخاارق الاادفاعات اإلساارائيلية ولاان 
التنظاايم إال لاادقائق للوصااول علااى دراجاااتهم ألقاارب قريااة إساارائيلية، كمااا يقااول القيااادي  يحتاااج مقاااتلو

 العسكري اإلسرائيلي الذي نقلت عنه الصحيفة.
ويأمال الجانباان اإلساارائيلي واألردناي أن تعماال القاوات المجتمعاة السااورية والروساية علااى هزيماة ومنااع 

 سورية.قدم له في جنوب  موطئتنظيم إالدولةإ من إيجاد 
ساارائيل تطلعااا لقيااادة أمريكيااة ولكنهمااا لاام يكونااا متأكاادين ماان إمكانيااة  ويعلااق إغناااطيوس بااأن األردن وا 

 االعتماد عليها.
 28/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 هالعليا" اإلسرائيلية على اعتقالبعد إبقاء " الموت في سجنه احتمالصحافي فلسطيني يواجه  .29

المحكمااااة العلياااا اإلساااارائيلية أبقااات علااااى قاااارار  ، أنالقااادس، ماااان 28/1/2016 ،األيــــام، رام هللانشااارت 
، ولكنهاا قالات إنهاا يومااً  64الصحافي محمد القيق، المضارب عان الطعاام مناذ  االعتقال اإلداري ضدّ 

ستتابع وضعه الصحي في قرار وصافه مادير الوحادة القانونياة فاي ناادي األساير الفلساطيني المحاامي 
 ومستهجن. جواد بولس بأنه غريب

صااحية صااعبة ويتواجااد فااي مستشاافى  وانعقاادت المحكمااة، أمااس، بغياااب القيااق الااذي يعاااني أوضاااعاً 
 العفولة اإلسرائيلي وذلك للنظر في طلب القيق اإلفراج عنه.

ناه بعاد اطالعهاا علاى الماواد السارية التاي قادمتها لهاا إوقال بولس لاإاأليامإ: المحكمة قالت من ناحياة 
يلية بحق القيق فان فيها من البينات ما يكفي ل بقا  على اعتقالاه اإلداري، ومان ناحياة النيابة اإلسرائ

في هذ  المرحلة وستنظر بشكل يومي في التقارير الطبية لتبلور  نهائياً  ،انية قالت إنها لن تتخذ موقفاً 
وقا  إضارابه، وتعلان وأضا : عمليًا فان المحكمة بقرارها هذا توعز إلى األسير القيق ب موقفًا نهائيًا.

أنهااا لاان تتااادخل إال إذا دخاال األساااير القيااق فاااي حالااة الالوعااي الكاملاااة وهااذ  االحتمااااالت بحااد ذاتهاااا 
 احتماالت عب،ية وبعيدة كل البعد عن تحقيق العدل.

 وتظاهر عشرات الفلسطينيين خارج قاعة المحكمة للمطالبة باإلفراج عن الصحافي القيق.
علااى  ي األسااير الفلسااطيني فااي القاادس، لاااإاأليامإ: نحاان لاام نعااول أساساااً وقااال ناصاار قااوس، ماادير ناااد

هي القاضي وهي الجالد، وقد كان قضاة المحكمة متعاطفين ماع االدعاا   إإسرائيلاإالمحكمة العليا، ف
وأضاا  قاوس، إنحان كناادي أساير نعتبار  العام اإلسرائيلي وكانوا خالل الجلسة يحاولون إدانة القياق.

 عن الصحافي القيق ألن وضعه الصحي صعب جداً  ائر وغير مقبول ويجب اإلفراج فوراً أن القرار ج
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إلاى إلان ننتظار أن يخارج  لرفل االعتقاالت بشكل عام واالعتقال اإلداري بشكل خاصإ الفتااً  وأيضاً 
 إ. إلينا الصحافي القيق شهيداً 

ـــت، الدوحـــةوأضاااافت   ، أنهللا ميرفااات صاااادق رام، نقااااًل عااان مراسااالتها فاااي 27/1/2016 ،الجزيـــرة ن
يوم األربعا  االحتالل اإلسارائيلي بمحاولاة قتال الصاحفي محماد  وان اتهمين فلسطينيين وحقوقييمسلول

 القيق بعدم االستجابة لمطلب وق  اعتقاله بدون تهمة.
بحيااة  واعتبر رئيس هيئة شالون األسارى فاي السالطة الفلساطينية عيساى قراقاع قارار المحكماة اساتهتاراً 

أنه يمر بوضع صحي حرج، وأن المحكمة العليا ت،بت أنها طر  موجاه مان المخاابرات  ق، ملكداً القي
وقاال قراقاع للجزيارة نات إن الجاناب الفلساطيني لام يكان ياراهن علاى إنصاا   اإلسرائيلية وغيار محاياد.

 راج عنه.القيق في المحكمة العليا التي امت،لت لقرار المخابرات اإلسرائيلية ولم تستجب لمطلب اإلف
لقتلاهإ، مطالباا بتعزياز  وغطاا  قانونيااً  اً أخضار  وضاو اً  وأشار إلى أن عادم اإلفاراج عناه يعتبار إتشاريعاً 

 الضغط على الجانب اإلسرائيلي وتحريك كافة الجهات الدولية إلنقاذ حياته.
لااب وأدان ناصار أباو بكار نائاب نقياب الصاحفيين الفلسااطينيين هاذا القارار الاذي وصافه باالخطير، وطا

وقاال أباو بكار  الملسسات الدولية بالتدخل العاجل إللغا  إقرار اإلعدام اإلسارائيليإ للصاحفي األساير.
إن مااا يتعاارل لااه القيااق سااابقة خطياارة، وعاادم االسااتجابة لمطالااب اإلفااراج عنااه يعااد أماارا مخالفااا لكاال 

أن االحتالل وجاه لاه القوانين واألعرا  الدولية التي تحترم حقوق اإلنسان وخاصة الصحفيين، علما ب
 بداية اعتقاله تهمة واحدة هي إالتحريل اإلعالميإ.

 
 اقتحامات "األقصى" تتواصل .31

واصااالت مجموعاااات المساااتوطنين المتطااارفين اقتحاماتهاااا : األناضاااولوكالاااة  ،الااارأي –القااادس المحتلاااة 
ال حراس وق للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.

فيما منعات شارطة االحاتالل  إن قوات االحتالل اعتقلت فتاة عند خروجها من باب المجلس. األقصى
عشرات النسا  ضمن إالقائمة الذهبيةإ من دخول المسجد األقصى، واللواتي يواصلن ربااطهن باالقرب 

 من باب حطة، رغم األجوا  الباردة.
 28/1/2016 ،الرأي، عم ان

 
 يهدم منزلين في شعفاط وجبل المكبراالحتالل القدس:  .31

كاناات الساااعة تقااارب السااابعة ماان صااباح أمااس، عناادما وصاال العشاارات  كتااب عبااد الاارلو  أرنااالوط:
القادس إلاى منازل االحاتالل فاي من عناصار الشارطة اإلسارائيلية تارافقهم كاالب بوليساية وطاواقم بلدياة 
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 قالت الرشق لاإاأليامإ: كاان الطقاس باارداً و  كفاية الرشق في بلدة شعفاط، شمال شرقي القدس المحتلة.
وفوجئنااا بطرقااات شااديدة علااى باااب المناازل قباال إطااالق الكااالب البوليسااية الكبياارة المتوحشااة فااي  جااداً 

 المالبس. أووأضافت: لم يسمحوا لنا باخراج األ،ا   داخل المنزل إلجبارنا على الخروج منه.
والاذي حولتاه  متراً  150وجين في المنزل البالغة مساحته وتقيم الرشق مع زوجها وأوالدها األربعة المتز 

  تلجأ إليه. مكاناً  فرداً  19جرافة إسرائيلية كبيرة إلى ركام دون أن تجد العائلة المكونة من 
القادس قاررت  االحاتالل فاي إال أن بلدياة عامااً  15وأشارت الرشاق إلاى أن عائلتهاا أقامات المنازل قبال 

مااااع أرال قريبااااة لشااااق شااااارع يسااااتخدمه مسااااتوطنون إساااارائيليون نااااه مخصااااص أهاااادم المناااازل بحجااااة 
 للوصول إلى بلرة استيطانية إسرائيلية قريبة.

هادم منازل قياد اإلنشاا  مسااحته  وتكرر المشهد في بلدة جبال المكبار، جناوب شارقي القادس، حيا  تامّ 
  بحجة البنا  غير المرخص. ،دون سابق إنذار مربعاً  متراً  60

ن إباااراهيم صاااري وكاااان فاااي مرحلاااة التشاااطيبات النهائياااة بانتظاااار انتقاااال صاااري ويعاااود المنااازل للماااواط
 وزوجته وأبنائه الستة إليه.

 28/1/2016 ،األيام، رام هللا
 
 فلسطينيًا خالل اقتحام بلدة العيزرية 19ل ااعتق: القدس .32

 فلساطينياً  19مس أاعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر : األناضولوكالة  ،الرأي –القدس المحتلة 
وفي السياق، اقتحمت قاوات االحاتالل بلادة العيساوية  خالل اقتحام بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

شااامال شااارق القااادس، كماااا اقتحمااات مخااايم قلناااديا، وداهمااات منااازل الشاااهيد حساااين أباااو غاااوش، ونفاااذت 
  عمليات تصوير بداخله وخارجه.

نااوب مدينااة جنااين واعتقلاات مااواطنين واسااتجوبت كمااا اقتحماات قااوات االحااتالل بلاادتي قباطيااة ويعبااد ج
 آخرين كما اندلعت مواجهات في بلدة قباطية.

وداهماات قااوات االحااتالل منااازل المااواطن محمااد راسااام خزيميااة وساالمته بالغاااا لمراجعااة مخابراتهااا فاااي 
واقتحمت قوات االحتالل بلدة يعبد وتمركازت فاي حاارة  معسكر سالم وفتشت المنزل ونكلت بأصحابه.

 شملة لساعات وانتشرت بين المنازل. أبو
 28/1/2016 ،الرأي، عم ان
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 ديس عقب اقتحام منزل عائلة الشهيد محمد حلبيةأبو مواجهات في  .33
اقتحمت قوات االحتالل فجار الياوم الخمايس منازل عائلاة الشاهيد الفتاى محماد نبيال حلبياة فاي  :القدس
مصادر محلية لاإالقدس دوت  وأفادت تفزازي.ديس شرقي القدس، وعب،ت بمحتوياته بشكل اس أبوبلدة 
 مواجهات اندلعت بالقرب من منزل الشهيد عقب اقتحامه، بين الشبان وجنود االحتالل.  أن، إكوم

 28/1/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 
  
 على صيادين وتالحقهم الرصاصبحرية االحتالل تطلق  .34

الخمايس، نياران أسالحتها الرشاشاة ال،قيلاة تجاا  مراكاب فتحت الازوارق الحربياة اإلسارائيلية، الياوم  :غزة
بغزة، أن  إوأفاد مراسل إالقدس دوت كوم الصيادين قبالة سواحل المنطقة الشمالية الغربية لقطاع غزة.

الاازوارق اسااتهدفت مراكااب الصااادين قبالااة سااواحل منطقااة الواحااة شاامال غاارب بلاادة بياات الهيااا، وقبالااة 
زة، وقبالااة سااواحل منطقتااي دياار الاابلح وخااانيونس، دون أن يبلااغ عاان منطقااة السااودانية شاامال غاارب غاا

وأضا  مراسلنا، أن الزوارق الحقت عدة مراكب صيد كانت تبحار قبالاة ساواحل تلاك  وقوع إصابات.
 المناطق، مشيرا إلى أن الصيادين اضطروا لمغادرة المناطق إلى أخرى آمنة قرب الشواطئ. 

 28/1/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 
  
 تعاملنا بعنصريةالحكومة غزة:  فيموظفون تابعون للسلطة  .35

فاااي رام هللا، اتهاماااات مااان ماااوظفين لهاااا فاااي  الفلساااطينية تواجاااه السااالطة: نبيااال سااانونو -غااازة  ،رام هللا
وقال المتحد  باسم  قطاع غزة، باإالتعامل بعنصريةإ مع القطاع، مطالبين إياها باإأال تكيل بمكيالينإ.

إ التابعين للسلطة في رام هللا، رامي أبو كرش، إن األخيرة تتعامل بما وصافها 2005يغات موظفي إتفر 
 إلاى سلسالة نشااطات وفعاليااتإ يجاري التجهياز لهاا احتجاجااً  بأنها إعنصريةإ، ماع قطااع غازة، مشايراً 

على إجرا ات حكومة الحمد هللا، إالتي تميز بين الموظا  الاذي يعايش فاي قطااع غازة والموظا  فاي 
وأضااا  أبااو كاارش، لصااحيفة فلسااطين، أمااس: إهناااك تعيينااات فااي الضاافة، (بينمااا  ال توجااد  الضاافةإ.

: إلماذا يتم التعامل مع قطاع غزة بهذا الشكل؟ لماذا يتم التعامل معه بهذ  تعيينات في غزةإ، متسائالً 
ل قطااع غازة فقااط كمااا تساا ل: إها العنصارية؟ لمااذا ياتم اسات،نال  ماان كافاة االمتياازات؟إ، وفاق تعبيار .

 موجود سلة لألصوات االنتخابية تتعامل معها الحكومة في الضفة؟إ.
ماان جهتااه، قااال رئاايس نقابااة مااوظفي الساالطة فااي الضاافة الغربيااة (المحظااورة ، بسااام زكارنااة: إهناااك 

للمحافظااات الشامالية (الضاافة الغربياة  باادون الجنوبياة (قطاااع غازة ، هااذا األماار  ترقياات حااد،ت مالخراً 
وأضاا  زكارناة، لصاحيفة فلساطين: إإن القضاية سياسايةإ، مردفًاا:  من كل قطاعات شعبناإ. مرفول
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واعتبار زكارناة، أناه إذا كاان مجلاس الاوزرا  إيارى أن غازة  إهذا األمر ال يجوز أن يمر مارور الكارامإ.
 من الدولة الفلسطينية، فليعلنإ، وفق تعبير . ليست جز اً 

 27/1/2016 ،فلسطين أون الين
 
 محاصيل زراعية إثر تدريبات عسكرية إسرائيلية في األغوار تلف .36

ذكرت مصادر محلياة فلساطينية، أن قاوات االحاتالل  :تحرير خلدون مظلوم، من زيد أبو عّرة طوباس
اإلساااارائيلي دّماااارت مساااااحات واسااااعة ماااان األراضااااي الزراعيااااة خااااالل تاااادريبات عسااااكرية أجرتهااااا يااااوم 

وقااااال رئاااايس مجلاااس محلااااي إالمااااالح  ة قااارب مدينااااة طوبااااس.األربعاااا ، فااااي منطقاااة األغااااوار الشاااامالي
إن جايش االحاتالل شارع بتادريبات عساكرية فاي ، والمضارب البدويةإ، عاار  دراغماة، لاا إقادس بارسإ

 مناطق إالرأس األحمرإ وإالبقيعة الشرقيةإ وإخربة إبزيقإ، بالقرب من قرية إعاطو إ شرق طوباس.
 27/1/2016قدس برس، 

 
 1948االعتداء على كنائس فلسطين.. سياسة إسرائيلية منذ كتاب إسرائيلي:  .37

كشاافت و،ااائق إساارائيلية أن جاايش االحااتالل اإلساارائيلي عمااد إلااى انتهاااج سياسااة تقااوم علااى  :الناصاارة
 .1948تدمير وتخريب والمس بقدسية الكنائس في فلسطين عشية وخالل وبعد حرب العام 

ة قياااام جااايش االحاااتالل اإلسااارائيلي بعملياااات سااالب وتنااااول كتااااب إسااارائيلي سيصااادر بعاااد شاااهر، كيفيااا
الكناائس التاي كانات موجاودة فاي المادن والبلادات والقارى الفلساطينية التاي سايطر عليهااا  وتخرياب ضادّ 

ويساااتند الكتااااب، الاااذي سيصااادر عااان إملسساااة إحياااا  ذكااارى موشااايه شااااريتإ،  بعاااد طااارد أهلهاااا منهاااا.
فااادات قاادمها 27/1ربعااا  األ يااوم عرضاات صااحيفة إهاا(رتسإ بعاال المقتطفااات منااهو  ، إلااى شااهادات وا 

رئااايس وزرا  االحااااتالل ووزياااار خارجيتااااه األساااابق موشااايه شاااااريت، حااااول االعتاااادا ات الوحشااااية التااااي 
 تعّرضت لها الكنائس الفلسطينية.

 27/1/2016 ،فلسطين أون الين
 
 مع الشعب الفلسطيني تضامنياً  مهرجاناً "الشيوعي" ينظم : انعم   .38

لشيوعي األردني عند السادسة من مسا  يوم بعد غد السبت، مهرجانًا تضامنيًا يقيم الحزب ا: عمان
ولفت الحزب  مع نضال الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة، ضد سياسات الغطرسة الصهيونية.

إلى أن هذ  المهرجان يأتي لمجابهة الممارسات القمعية واإلعدامات الميدانية للشباب والفتيات في 
 والبلدات الفلسطينية، والتمييز العنصري ضد الجماهير العربية في فلسطين المحتلة.سائر المدن 
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كل من  48وسيتحد  في المهرجان الذي سيقام بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطينيي الا
 الدكتور أنيس القاسم واألمين العام للحزب الشيوعي األردني فرج اطميز .

 28/1/2016، الغد، عم ان
 
 من أبناء قطاع غزة على إلغاء اعتصام للمطالبة بحقوقهم عددتتفق مع  "لسطين النيابيةف" .39

اتفقت لجنة فلسطين النيابية مع عدد من أبنا  قطاع غزة المقيمين في األردن على  بترا: -عّمان 
 إلغا  االعتصام المنوي إقامته خالل األيام المقبلة للمطالبة بحقوق لهم.

برئاسة النائب يحيى السعود بحضور مدير عام دائرة  أمسع عقدته اللجنة جا  ذلك خالل اجتما
الشلون الفلسطينية محمود العقرباوي ورلسا  لجان تحسين خدمات المخيمات وعدد من أبنا  قطاع 

وقال السعود إنه إتم االتفاق على إلغا  االعتصامإ، مبينا أنه سيتم نقل مطالب الغزيين إلى  غزة.
وحول قضية اشتراط حصول الغزيين  اذ القرار المناسب بشأنها، والتي إتم حل بعضهاإ.المعنيين التخ

على تصاريح عمل، لفت السعود إلى إأن ذلك يحتاج لتعديل عدد من التشريعاتإ، ملكدًا أن اللجنة 
 سترسل مذكرة موقعة من نواب لفتح المهن المغلقة أمام أبنا  قطاع غزة.

 أنشكر  للجنة فلسطين النيابية ودورها في دعم قضايا الغزيين، ملكدا بدور ، أعرب العقرباوي عن 
 اللجنة عملت على تذليل العديد من الصعوبات أمام أبنا  المخيمات وقطاع غزة.

من جهتهم، استعرل الحضور أهم قضايا الغزيين، مطالبين بايجاد الحلول المناسبة لها، ومجددين 
 ة.وال هم وانتما هم للقيادة الهاشمي

 28/1/2016، ، عم انالدستور
 
 وغير متحمس للحرب ةالصحافة اإلسرائيلية: حزب هللا ينزف بسوري .41

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن تقديرا للجيش اإلسرائيلي خلص إلى وجود احتمالية قائمة بدرجة 
زب في متوسطة الندالع موجة تصعيد مع حزب هللا اللبناني في العام الحالي، بسبب استنزا  الح

سوريا. ويضي  التقدير أن الحرب السورية ليست في طريقها لالنتها  قريبا، ويجد صعوبة في 
اإلجابة عن: أيهما األفضل إلسرائيل في سورية، تنظيم الدولة اإلسالمية أم محور النظام السوري 

يران وحزب هللا؟  وا 
ل لكنه مستعد ألخذ بعل ويرى الجيش اإلسرائيلي أن حزب هللا ليس متحمسا للحرب مع إسرائي

المخاطر عن طريق االست،مار في تطوير قدراته العسكرية في مواجهة تل أبيب، سوا  ما تعلق 
 بالقذائ  الصاروخية أو التفكير بتنفيذ عمليات داخل إسرائيل.
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ويعدد التقدير العسكري مبررات عسكرية واقتصادية وسياسية لعدم تحمس حزب هللا لمواجهة مع 
فأما العسكري فهو انخراط ستة إلى سبعة آال  من مقاتليه في الحرب بسورية، والتي خسر إسرائيل، 

 فيها حتى اآلن نحو أل  و،ال،مئة من عناصر .
كما أن الحزب يعاني من أزمة اقتصادية صعبة ناتجة عن تأخر المساعدات المالية من إيران، والتي 

صحيفة نفسها فان الموازنة السنوية للحزب تعاني بدورها من ضائقة اقتصادية أيضا. وبحسب ال
 تناهز مليار دوالر، مضيفة أنه يجد صعوبات في توفير رواتب المنتسبين إليه.

ويعتقد الجيش اإلسرائيلي أن الحزب يوجه أغلب موازنته للجبهة اللبنانية في مواجهة إسرائيل، ،م 
 للجبهة السورية.

ن المبادرة بمواجهة عسكرية مع إسرائيل، فهو اقترابه من وأما المبرر السياسي الذي يردع حزب هللا ع
 الدولة اللبنانية.

وتضي  يديعوت أحرنوت أن أي حرب قادمة ستدخل فيها إسرائيل ستكون مختلفة عن الحرب التي 
مرت بها تل أبيب في العقود ال،ال،ة األخيرة، إذ ستستهد  سفن وتسقط طائرات ويغلق مطار بن 

 غوريون الدولي.
م امتالك الجيش اإلسرائيلي قوة نيران ك،يفة، فانه ليست لديه حلول سحرية كفيلة بانها  الحرب ورغ

 ساعة من اندالعها. 48في غضون 
ووفق التقدير العسكري، فان الحرب السورية ليست في طريقها لالنتها  قريبا، إكما أن سورية التي 

 تقديرات تل أبيب.عرفناها في السنوات األخيرة لن تعود كما كانتإ وفق 
ويجد محللو الجيش اإلسرائيلي صعوبة في اإلجابة عن السلال اآلتي: أيهما أفضل إلسرائيل في 

 سورية، تنظيم الدولة أم محور إيران وحزب هللا ونظام بشار األسد.
 ويجيب التقدير بصورة غير قاطعة أن إسرائيل ال تعارل القرار الدولي بمحاربة تنظيم الدولة، ولكنها
متخوفة أن يخرج محور إيران قويا من مواجهة التنظيم، ويحقق لنفسه استقرارا أمنيا. لكن تل أبيب 
تفضل انتصار هذا المحور في مواجهة التنظيم شريطة بقا  نظام األسد ضعيفا مكبوح الجماح، وهو 

 وسيا.ما يتم عن طريق التدخل الدولي الواضح للقوى العظمى، وال سيما الواليات المتحدة ور 
 27/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 للمياه العربية "إسرائيل" سرقة"الوزاري العربي" ُيدين  .41

أدان المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للميا ، يوم األربعا ، ممارسات : فتحي مراد -القاهرة 
والجنوب اللبناني  سلطة االحتالل اإلسرائيلي في سرقة الميا  العربية في الجوالن السوري المحتل
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وقرر المكتب التنفيذي، في ختام أعمال اجتماعه الحادي عشر اليوم،  واألراضي الفلسطينية المحتلة.
برئاسة وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسام مغازي، عقد إالملتمر الدولي حول الميا  

امة للجامعة العربية تحت رعاية أمينها العربية تحت االحتاللإ في أكتوبر المقبل بمقر األمانة الع
ودعا المكتب الدول العربية إلى تقديم الدعم لدولة فلسطين والمشاركة في ملتمر المانحين  العام.

حول دعم مشروع التحلية في قطاع غزة، إلى جانب تدريب كوادر فلسطينية في مجال تحلية الميا ، 
 ردن والمغرب.بالتعاون مع الدول العربية خاصة الجزائر واأل

 28/1/2016، الشرق، الدوحة
 
 الجامعة العربية تدين مصادرة أراضي أريحا .42

إقدام سلطات االحتالل اإلسرائيلي على مصادرة  أمسدانت جامعة الدول العربية  :بترا –القاهرة 
 دونم من أراضي مدينة أريحا إلقامة مشاريع استيطانية جديدة. 1500

هذ  الخطوة تأتي في نطاق الهجمة االستيطانية اإلسرائيلية المستمرة وقالت الجامعة في بيان إإن 
والمتصاعدة في مختل  مناطق الضفة الغربية إلى جانب الممارسات واالنتهاكات الجسيمة والعدوان 

 اإلسرائيلي المستمر على أبنا  ومقدسات الشعب الفلسطينيإ.
ماتها ومنظماتها الدولية المعنية، خاصة ودعت الجامعة العربية، المجموعة الدولية مم،لة بحكو 

مجلس األمن، التخاذ المواق  والقرارات وبلورة التدابير واإلجرا ات الالزمة للتصدي لهذا المخطط 
 االستيطاني اإلسرائيلي الذي يم،ل تهديدًا حقيقيًا للسلم واألمن على مختل  المستويات.

جديدا إلرادة المجتمع الدولي وللقانون والشرعية واعتبرت الجامعة هذ  الخطوة االستيطانية تحديا 
وكافة األعرا  والموا،يق الدولية التي تحتم اتخاذ التدابير القانونية الالزمة إلرغام الحكومة اإلسرائيلية 
على وق  هذ  السياسات والممارسات واالنتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى االمت،ال 

 ي وقراراته وقوانينه.إلرادة المجتمع الدول
 28/1/2016، ، عم انالرأي

 
 بحماية دولية للفلسطينيين األمنالسعودية تطالب مجلس  .43

طالبت السعودية مجلس األمن باعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة : الريال ،نيويورك
ل بذلك من الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشري ، وفقًا التفاقية جني  الرابعة وما يتص

 قرارات الشرعية الدولية.
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وأكد المندوب الدائم للسعودية لدى األمم المتحدة السفير عبد هللا بن يحيى الُمَعلّاماي، في كلمة بالد  
أمام مجلس األمن الليلة الماضية في األمم المتحدة حول بند الحالة في الشرق األوسط، بما في ذلك 

 لفلسطينية كانت ومازالت في صدارة اهتمامات السعودية.المسألة الفلسطينية، إأن القضية ا
وأضا : إمهما عصفت بمنطقتنا العربية الصعوبات والتحديات إال أنها (القضية الفلسطينية  لن 
ت،نينا أو تشغلنا عن الوقو  إلى جانب الشعب الفلسطيني في صمود  ودفاعه المستمر عن أرضه 

 ارساتها االستعمارية وانتهاكاتها المخالفة للشرعية الدوليةإ.ومقدساته وتصديه الحتالل إسرائيل ومم
وطالب الُمَعلّاماي مجلس األمن باإإدانة اإلرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل وما يرتكبه 
جيشها االستعماري ومستوطنوها اإلرهابيون من قتل ممنه  واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر 

وأكد الُمَعلّاماي أن نتيجة عدم مسا لة إسرائيل  وجرائم ضد اإلنسانيةإ.يرقى إلى جرائم حرب 
ومحاسبتها، هو إأن إسرائيل ماضية في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد الفلسطينيين، والتعريل 

 بهم وتعذيبهم واستغاللهم، بما في ذلك النسا  واألطفال والشباب والُقّصرإ.
قلتها اليوم وكالة األنبا  السعودية، إأن آلة التدمير اإلسرائيلية ماضية وذكر، في ذات الكلمة التي ن

في تنفيذ اإلخال  والتهجير القسري ضد الفلسطينيين، وسرقة األراضي ونهبها، والتوغل في النشاط 
 االستيطاني، في تجاهل تام ألي تبعات قانونية، كل ذلك دون مسا لة وال أدنى خو  من محاسبةإ.

 استمرار الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل ضد قطاع غزة.كما انتقد 
وطالب الُمَعلّاماي مجلس األمن إبدعم الجهود الرامية لوضع جدول زمني إلنها  االحتالل اإلسرائيلي 
لألرل الفلسطينية وبقية األراضي اللبنانية المحتلة والجوالن العربي السوري المحتل واالنسحاب 

و، وتحقيق السالم العادل والشامل، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم لحدود الرابع من يوني
قامة دولته وعاصمتها القدس الشري إ.  العربية، ومنح االستقالل للشعب الفلسطيني وا 

 27/1/2016، قدس برس
 
 الحماية للشعب الفلسطيني بتوفيرقطر تطالب مجلس األمن  .44

باحترام أحكام القانون الدولي  إسرائيلاألمن الدولي، بالزام  طالبت قطر مجلس :وفا –نيويورك 
والقانون اإلنساني الدولي، ورفل كافة الممارسات واإلجرا ات غير القانونية التي تقوم بها سلطات 

 االحتالل، وضرورة اتخاذ التدابير لوق  تلك الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
عن المندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة، السفيرة عليا  بن سي  آل وشدد بيان صادر 
االجتماع الرسمي الذي عقد  مجلس األمن الدولي حول إالحالة في الشرق  أمام،اني والذي تلته 

األوسط بما في ذلك قضية فلسطينإ، على أن قطر لم تدخر أي جهد يصب في تحقيق السالم 
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، الفتة إلى أنه تحقيقًا لهذا الهد ، وظفت قدراتها المختلفة للمساعدة في واالستقرار في المنطقة
الجانب اإلنساني لمعالجة النتائ  التي دفع ،منها المدنيون، جّرا  استمرار العدوان والحصار على 

 قطاع غزة.
ر غزة وأوضح البيان، أنه وفاً  بتعهدات دولة قطر اإلنسانية، نّفذت حتى اآلن مشاريع إلعادة إعما

نجاز  1,060مليون دوالر، شملت إنجاز  230بقيمة  من  %25شقة في مدينة سمو الشي  حمد، وا 
نشا  مستشفى سمو الشي  حمد للتأهيل واألطرا   1,200مشروع بنا   وحدة سكنية أخرى، وا 

 مشروعا للطرق الداخلية. 45الصناعية، وتنفيذ 
تقدم ملموس في عملية السالم، بما يحقق األمن  ودعا البيان مجلس األمن إلى الدفع الفاعل لتحقيق

واالستقرار لشعوب المنطقة ونزع الذرائع التي يستخدمها المتطرفون لتأجي  المشاعر وزيادة التطر ، 
ملكدا مواصلة قطر دعمها للجهود الدولية لتحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط، واستعدادها 

 ق هذا الهد  استنادا للمرجعيات القانونية.للمساهمة في أي جهد مخلص لتحقي
 27/1/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 الهالل األحمر القطري يوز ع مالبس شتوية لتالمذة "األونروا" في لبنان .45

وّزعت بع،ة الهالل األحمر القطري في لبنان بالتعاون مع وكالة األمم : حسين عبد الكريم -بيروت 
آال  من تالمذة  10لالجئين الفلسطينيين إاألونرواإ الالجئين الفلسطينيين لا المتحدة لغو  وتشغيل ا

مدارس إاألونرواإ في مختل  المناطق اللبنانية، دعمًا لحاجات الالجئين الفلسطينيين، وضمن إطار 
 حملة إد   الشتا إ التي تنفذها جمعية إاإلرشاد واإلصالحإ منذ ست سنوات.

التي أنجزت مهامها في الشمال والبقاع والجنوب، في بيروت، حي  أّكد واختُتمت عملية التوزيع، 
رئيس بع،ة الهالل األحمر القطري في لبنان عمر قاطرجي أن إالهد  دعم األطفال المحتاجين 
للد  ، والتوزيع يأتي لدعم الالجئين الفلسطينيين، ال سيما أن وضع الالجئ الفلسطيني بعد أن 

 مها الخامس أصبح يستدعي االهتمام بعد اضمحالل الموارد والمساعداتإ.دخلت األزمة السورية عا
وأوضح مدير األعمال اإلنسانية في جمعية إاإلرشاد واإلصالحإ ابراهيم اللبدي أن إالتوزيع يشمل 

 مدرسة تابعة لألونرواإ. 30صفو  األول وال،ال  والخامس أساسي، وقد وزعنا مالبس شتوية لنحو 
 28/1/2016، الشرق، الدوحة
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 حول االحتالل اإلسرائيلي تصريحاتهكي مون يصر على  .46
أ. .ب: رفل األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون  -األمم المتحدة (الواليات المتحدة  

اتهامات إسرائيل له بتشجيع اإلرهاب وقال انه ال يزال يلكد انه إال شي ، ال شي  على اإلطالق، 
بان كي مون  إن، أمسوقال المتحد  ستيفان دوجاريك مسا   حد  باسمه.يبرر اإلرهابإ وفق المت

بان  أنإمتمسك بكل كلمة في التصريحإ الذي أدلى به، ال،ال،ا ، أمام مجلس األمن الدولي.وأضا ، 
كي مون يعتبر انه إبعد قرابة خمسين سنة من االحتالل وعقود من اتفاقات أوسلو، يفقد الفلسطينيون 

وقال دوجاريك، إالبعل يتهم األمين العام بتبرير اإلرهاب، وهذا  ب الفلسطينيين األملإ.والسيما الشبا
إالوضع  أنيدركوا  أنعلى الفلسطينيين واإلسرائيليين  أنأبعد ما يكون عن الحقيقةإ. وأضا ، 

 يستمرإ. أنالحالي ال يمكن 
 28/1/2016، األيام، رام هللا

 
 رة التوصل لحل عادل ودائم للصراع في الشرق األوسطضرو يؤكد على  رئيس الوزراء الفرنسي .47

القى رئيس الوزرا  الفرنسي مانويل فالس كلمة جدد فيها الموق  : فادي أبو سعدى -رام هللا 
الفرنسي بضرورة التوصل لحل عادل ودائم للصراع في الشرق األوسط، حل بين دولتين: إسرائيل 

تان تعيشان جنبًا إلى جنب في أمن. وشعبان وفلسطين تعيشان ضمن حدود ومعتر  بها. دول
مقتنعان بضرورة تجاوز التعارضات بينهما وتشكيل مستقبل مشترك. هذا هو موق  فرنسا والذي لن 

 تك  عن إعالنه وعن المطالبة به على حد تعبير رئيس الوزرا  الفرنسي.
 28/1/2016، القدس العربي، لندن

 
 ويقسم أنه سيعدم مرسي آلالف من اإلخوانلقتل مئات ا يدعووزير العدل المصري  .48

طالب وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند بقتل مئات اآلال  من جماعة اإلخوان المسلمين 
 إومن يحبهم ويعاونهمإ على سبيل ال،أر لمن سقط من الجيش والشرطة.

وصفهم باإلرهابيين  وفي لقا  على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة قال الزند إنه يجب ال،أر ممن
أنه لن يكفيه  -وشفا  غليله، وأضا  في برنام  إعلى مسلوليتيإ بفضائية إصدى البلدإ المصرية

إال قتل أربعمئة أل  من جماعة اإلخوان ومن يحبهم ويعاونهم مقابل من سقطوا من قوات الجيش 
 والشرطة، على حد قوله.
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م على إعدام الرئيس المعزول محمد مرسي كما ذكرت شبكة إرصدإ أن وزير العدل المصري أقس
ونقل عن  وغير  من قيادات اإلخوان، معتبرا أن مصر إال تخا  من أحد، ولن نتراجع في ذلكإ.

 الزند قوله إنه سيترك منصبه إذا لم تنفذ أحكام اإلعدام في قيادات اإلخوان.
 28/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 اليتيمة االنتفاضة .49

 محسن صالحد. 
ق  االنتفاضة الفلسطينية هذ  األيام يتيمة ومهددة بانطفا  جذوتها، غير أنه من المهم التأكيد على ت

أن أي نجاحات في إسكات االنتفاضة ستكون ذات طبيعة ملقتة، وربما تلجل الوضع فقط، إذ إن 
 بيئة انفجار األوضاع قائمة ومتزايدة.

كزهرة وحيدة تشقُّ طريقها إلى أعلى، في جّو تبدو انتفاضة القدس، وقد تجاوزت يومها المئة، 
رعاية وال حماية وال دعم... مع تضييق وخنق وتعتيم  أم، والعاص ، أو كطفل يتيم رائع بال أب أو 

 محلي وعربي ودولي، لتموت بهدو ، وُتوارى التراب دونما صخب.
تها، هل هي إانتفاضةإ أم هذ  االنتفاضة إاليتيمةإ اختل  الكتَّاب والمحللون والسياسيون في تسمي

إهبةإ أم إاحتجاجاتإ... ليس فقط ألنها أعطت نموذًجا متميًزا، ولكن ألن القوى السياسية تدرك 
مدلوالت الكلمات. فقوى المقاومة كحماس والجهاد تقدمها على أنها انتفاضة سعًيا لتأجيجها 

وكأنها فورة غضب ملقتة، ألنها  وتوسيعها، والقوى المحسوبة على فتح ومسار التسوية تسميها إهبةإ
 تريدها تحت سق  معين، وفي بيئة جغرافية ضيّاقة.

هذ  االنتفاضة قدَّمت إبداًعا جديًدا من إبداعات الشعب الفلسطيني المقاوم والرافل لالحتالل، 
 مرتبًطا بالمبادرات الفردية والقدرة على إرباك االحتالل بوسائل بسيطة.

 ، 2005-2000  وانتفاضة األقصى (1993-1987ن، االنتفاضة المباركة (في االنتفاضتين السابقتي
كان التحشيد الجماهيري واالنتشار الواسع والمظاهرات والصدامات الشعبية مع االحتالل مظاهر 

 رئيسية في المراحل األولى.
اصرتها في أما هذ  االنتفاضة فقد تكفلت إجرا ات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بخنقها ومح

مناطق محدودة، ولذلك تركزت أبرز فعاليتها الشعبية والمقاومة في شرقي القدس، حي  ال توجد 
سلطة فلسطينية وتكون المواجهة مباشرة مع االحتالل، وفي مناطق الخليل حي  تك،ر نقاط التداخل 

 واالحتكاك مع المستوطنين وقوات االحتالل.
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ل المسلح المقاوم الحًقا للفعاليات الشعبية والمظاهرات، أما هذ  في االنتفاضتين السابقتين جا  الفع
االنتفاضة فقد جا  الفعل المسلح منذ البداية، لم ينتظر إذًنا من أحد، ال من الفصائل وال من أجهزة 
السلطة. وظهرت عمليات المقاومة لشباب وفتيات قرروا القيام بأنفسهم بعمليات بطولية، تكاد تكون 

الستشهاد فيها ملكدة، ودون أن يكون ذلك ضمن خاليا مقاومة، تقوم بعمل الترتيبات احتماالت ا
الالزمة. إذ إن أجهزة أمن السلطة، بالتعاون مع قوات االحتالل، قامت بتفكيك معظم خاليا المقاومة 

 وضربها، حتى قبل أن تقوم بعمليات مسلحة. 
نتفاضة هو ما يسمونه إجيل أوسلوإ، أي والالفت للنظر أيًضا أن الجيل الذي حمل عب  هذ  اال

الجيل الفلسطيني الذي ولد ونشأ في ظّل اتفاقية أوسلو للتسوية السلمية، لكنه شبَّ رافًضا لها، وهو 
ما يضع مسماًرا جديًدا في نعش هذ  االتفاقية، التي فرطت في الك،ير من حقوق الشعب الفلسطيني، 

، بل استخدمها أداة إلخضاع الشعب الفلسطيني، ولمزيد من ولم يحترمها االحتالل اإلسرائيلي نفسه
تهويد األرل ونشر االستيطان. هذا الجيل أعطى رسالة واضحة للقيادات السياسية بأنه آن األوان 

 لطي صفحة إأوسلوإ، والستئنا  المقاومة لطرد االحتالل.
قيادية والسياسيةإ، ودعا األستاذ خالد مشعل نفسه قال إن االنتفاضة إتشكو من غياب األبوة ال

التنظيمات الفلسطينية إلى تبنيها. وربما فضلت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، عدم تبني 
عمليات أو فعاليات المقاومة، رغبة منها في أن تأخذ االنتفاضة شكلها الوطني الوحدوي الشامل، 

باعتبارها نشاًطا لفصيل ُمعيَّن. ولذلك وتحافظ على روحها الشعبية، وحتى ال يتم عزلها أو محاربتها 
الحظنا أن الك،ير ممن قاموا بالعمليات منتمون أو محسوبون على حماس أو فتح أو الجهاد 
اإلسالمي أو الجبهة الشعبية وغيرها... ولكننا لم نعلم بذلك إال بعد استشهادهم أو في جنائزهم، دون 

 لعمليات.أن يعلن فصيل ُمعيَّن مسلوليته عن عملية من ا
وربما أسهمت هذ  الحالة في صعوبة منع األجهزة األمنية للعمليات قبل تنفيذها، مما ساعدها على 
الوصول إلى أهدافها، ونشر حالة الرعب في أوساط المستوطنين وقوات االحتالل بأدوات فردية 

 بسيطة كالسكاكين، أو بحواد  الدعس بالسيارات.
ن حماس والجهاد اإلسالمي والقوى المعارضة ألوسلو تدفع بقوة ويبدو من المتابعات اإلعالمية أ

باتجا  تأجي  االنتفاضة وتفعيلها، ويظهر ذلك بوضوح في تبنيها لالنتفاضة وتغطيتها بشكل ك،ي  
وتعبوي واسع في إعالمها، كما في قنوات األقصى والقدس وفلسطين اليوم. أما حركة فتح فتبدو 

شاركت فيها قطاعات شبابية منتمية لها أو محسوبة عليها، بينما ال منقسمة تجا  االنتفاضة، إذ 
ترغب قيادة السلطة الفتحاوية في دعم المقاومة المسلحة أو حتى في انتشار الفعاليات الشعبية في 

 المناطق التي تسيطر عليها.



 
 
 
 

 

 39 ص                                              3826 العدد:        28/1/2016 الخميس التاريخ: 
  

ألميركي أرادت ويظهر أن قيادة السلطة في رام هللا المستا ة من التعامل اإلسرائيلي ومن التجاهل ا
إانتفاضة تحت السيطرةإ أو إانتفاضة محسوبةإ بسق  يكفي لتحريك مسار التسوية الراكد، ولكن دون 

 أن يغضب الطرفين اإلسرائيلي واألميركي لدرجة ُتعرّال السلطة إلى عقوبات جديدة.
من األجهزة وفي بيئة كهذ ، يصعب أن تكون لالنتفاضة قيادة موحدة تديرها ألنها سُتعتقل فوًرا 

األمنية للسلطة أو من قوات االحتالل اإلسرائيلي. ولكن ربما احتاجت االنتفاضة إلى قيادات ميدانية 
(منتشرة في كل مكان، وذات قدرة عالية على الحركة والمناورة  من الفصائل المختلفة لتنسيق عملها، 

مهمة هذ  القيادات في بيئة  ولتضمن استمرارها وانتشارها ونجاحها، بالرغم من إدراكنا لصعوبة
سلطوية واحتاللية تالحقها، ولكن أم،ال هذ  القيادات ستجد على األقل حاضنة شعبية فلسطينية 

 مليدة واسعة.
ن تمكنت من محاصرتها،  بعد أك،ر من مئة يوم لم تتمكن سلطات االحتالل من قمع االنتفاضة، وا 

تفاضة طريقها لتقتل نحو أربعين إسرائيليا وتجرح بالتعاون مع األجهزة األمنية للسلطة. وشقت االن
 ألًفا.  15فلسطينيًّا وجرح نحو  150نحو خمسمئة آخرين، بينما استشهد نحو 

عملية  19عملية طعن، و71عملية إطالق نار و 72يوًما من عمرها  85وشهدت االنتفاضة خالل 
حتى نهاية ديسمبر/ كانون محاولة طعن. وأشارت تقارير إلى حدو  نحو أل  عملية  41دعس، و
 عملية وقعت فيها إصابات إسرائيلية. 296منها  2015األول 

إًذا، نحن أمام فعاليات مقاومة مسلحة ُتحد  إصابات في الجانب اإلسرائيلي كتلك التي كانت تحد  
 في االنتفاضتين األولى وال،انية، بل تتجاوز في تأ،يرها العديد من األوقات التي مرت بها تانك

 االنتفاضتان.
ذا ما علمنا أن القدس وحدها شهدت  فلسطينيا، فاننا سنالحظ مدى  145عملية نفذها  420وا 

اإلمكانات المذخورة في االنتفاضة، وقدرتها على الفعل على األرل عندما تكون بعيدة عن هيمنة 
 إسلطة أوسلوإ. 

والمقدسات التي تتعرل  االنتفاضة التي كانت من أبرز دوافعها الدفاع عن المسجد األقصى
النتهاكات إسرائيلية بشعة وعمليات تهويد منظمة، نجحت في الحدّا من التغوُّل اإلسرائيلي، وفي 
تعطيل عملية التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى، وأجبرت وزير الخارجية األميركي على 

األردنية وحكومة السلطة والحكومة القدوم إلى المنطقة ومحاولة تهدئة الوضع بالتنسيق مع الحكومة 
 اإلسرائيلية. 
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وتسببت االنتفاضة في خسائر اقتصادية فادحة للجانب اإلسرائيلي، خصوًصا بسبب فقدان الشعور 
من اإلسرائيليين، وانخفال نسبة الخروج إلى الشوارع واألسواق،  %77باألمن الذي أقرَّ به 

 باإلضافة إلى التراجع الكبير في السياحة. 
من جهة أخرى، فان االنتفاضة تجد حاضنة شعبية واسعة تدفع باتجاهها، ووفق االستطالعات التي 
أجراها المركز الفلسطيني للبحو  السياسية والمسحية (وهو مركز في رام هللا، ومحسوب على جهات 

ا عاًما  هو األك،ر تأييدً  22-18علمانية  في األشهر الماضية، فان إجيل أوسلوإ (األعمار 
من الشعب الفلسطيني يليدون التخلي عن اتفاق أوسلو وال يليد إبقا   سوى  %68لالنتفاضة، وهناك 

وق  التنسيق األمني مع االحتالل  %64استخدام السكاكين، ويليد  %67فقط، ويليد  25%
انتفاضة مسلحة،  %60استقالة محمود عباس من رئاسة السلطة، ويليد  %65اإلسرائيلي، كما يليد 

 ما يليد نحو نص  المستطلعة آرالهم حلَّ السلطة. ك
وتجد قوى المقاومة رصيًدا قويًّا حتى في أماكن نفوذ السلطة وسيطرتها في الضفة الغربية بعد أك،ر 
من عشر سنوات من القبضة األمنية والمطاردات لحماس والجهاد، إذ تشير نتائ  االستطالع الذي 

أنه في حال حد،ت انتخابات رئاسية فان إسماعيل هنية  2015ُأجري في ديسمبر/ كانون األول 
لعباس  مع مالحظة أن شعبية هنية  %41لهنية و %51( %10سيفوز على محمود عباس بفارق 

 تزداد أك،ر في الضفة الغربية؛ وأن شعبية حماس في الضفة الغربية أعلى من شعبية فتح.
هناك بيئة حقيقية جاهزة لالنتفاضة في الضفة  إن م،ل هذا االستطالع وغير  من الشواهد، تلكد أن

 الغربية، وأن هناك حالة إحباط كبيرة من السلطة وأدائها ومن مسار التسوية السلمية وانعكاساته.
وبالرغم مما سبق، فان محمود عباس وقيادة السلطة ما زالوا ُمصرّاين على التنسيق األمني مع 

بقا  سقفها تحت السيطرة. والالفت سلطات االحتالل، وعلى اتخاذ إجرا ات لم حاصرة االنتفاضة، وا 
للنظر أن الجمهور الفلسطيني لم يعد يأخذ تهديدات قيادات السلطة تجا  إإسرائيلإ على محمل الجد، 

 ف،ل،ا الفلسطينيين يعتقدون أن محمود عباس غير جاّد في تهديداته.
سر اللجنة التنفيذية وعضو اللجنة وكان من النماذج المحبطة ما ُنشر عن صائب عريقات أمين 

، بما فيها 2016المركزية لفتح من أن السلطة ستبدأ قطع عالقاتها مع إإسرائيلإ رسميًّا مطلع سنة 
  ، وهو ما لم يحد .21/12/2015وق  التنسيق األمني (جريدة االتحاد، أبو ظبي، 

والقاهرة بين قيادات في السلطة بل إن ما حد  هو تسرُّب أنبا  عن عقد اجتماعات سرية في عمَّان 
وبين مسلولين إسرائيليين، وهو ما وصفته الجبهة الشعبية بأنه إطعنة غادرة في خاصرة الشعب 
الفلسطينيإ. كما سبق أن قامت قيادات من السلطة بالتواصل مع قيادات فلسطينية في فلسطين 

 اطقها.لتطلب منها وق  أو تخفيل وتيرة االنتفاضة في من 1948المحتلة 
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، حي  2015أما التنسيق األمني فقد شهد تنشيًطا وتفعياًل أكبر في شهر ديسمبر/ كانون األول 
انتهاًكا ألجهزة أمن السلطة  265رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية 

 الفلسطينية بحق أبنا  وكوادر المقاومة وخصوًصا حماس. 
  عن تقرير ألجهزة األمن اإلسرائيلية يشير إلى أن 7/1/2016لية (وتحد،ت جريدة ه(رتس اإلسرائي

قيادة السلطة في رام هللا عملت على تقليص إالتحريلإ في اإلعالم، ونشرت عناصرها األمنية بالزي 
الرسمي في مناطق التماس، خصوًصا في األسابيع األخيرة، وجدَّدت الحمالت االعتقالية لعناصر 

ن  كبير  في التنسيق األمني، واعتقال شبكة معنية حماس، مع تراجع في م شاركة عناصر فتح، وتحسُّ
 ناشًطا. 25بالعمل العسكري لحماس من 

وأخيًرا، فان هذ  االنتفاضة التي تحمل إمكانات النجاح والتوسع واالنتشار، تق  إيتيمةإ هذ  األيام 
للسلطة في رام هللا، ومن عدم وهي تعاني من القمع الصهيوني، ومن الحصار األمني واإلعالمي 

 التبّني الفعال للفصائل الفلسطينية، ومن التجاهل السياسي واإلعالمي العربي واإلقليمي والدولي. 
ولذلك، فان االنتفاضة مهددة بالفعل بانطفا  جذوتها. غير أنه من المهم التأكيد على أن أي نجاحات 

بما تلجل الوضع فقط، إذ إن بيئة انفجار في إسكات االنتفاضة ستكون ذات طبيعة ملقتة، ور 
األوضاع قائمة ومتزايدة، وسيسير الوضع نحو موجة قوية عارمة ستتمكن من تحييد السلطة 
وأجهزتها، هذا إن لم تتسبَّب في تغيير منظومة العمل السياسي واإلداري واالقتصادي في الضفة، 

مة، تجعل اتفاقات أوسلو وترتيباتها  ورموزها شيًئا من الماضي. باتجا  بيئة مقاوا
 27/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 خيارات الرئيس؟ "إسرائيل"هل حسمت  .51

 فايز أبو شمالة د.
تضاربت األنبا  عن عقد لقا  في القدس المحتلة بين رئيس الوزرا  اإلسرائيلي نتنياهو ووفد كبير 

سطينيون يلكدون، ومسلولون برئاسة ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، مسلولون فل
فلسطينيون ينفون، وبين التأكيد والنفي تبرز الخالفات الشخصية بين ور،ة الرئاسة، فالذي يلكد موعد 
لقا  ماجد فرج مع نتنياهو هم المجموعة التي ضمنت لنفسها مكانة في صفو  الرئيس القادم ماجد 

في المرحلة المقبلة، وهذا ما أشار إليه مسبًقا د. فرج، والذي ينفي اللقا  يعر  مسبًقا أنه ال مكانة له 
صائب عريقات، حين قال قبل يومين: الرئيس الفعلي للفلسطينيين هو اإلسرائيلي يوآ  مردخاي 

 منسق شلون المناطق.
 فهل ما سبق يعني أن اللقا  مع نتنياهو هو الضمانة األكيدة للرئاسة الفلسطينية؟
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، رفل رئيس الوزرا  2003بق إال األحدا  التاريخية، ففي سنة ال يملك الجواب عن السلال السا
اإلسرائيلي شارون إجرا  أي لقا  مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وأصر على محاصرته في 
المقاطعة، في الوقت الذي سمح بمشاركة محمود عباس الذي كان يشغل منصب رئيس الوزرا  في 

بحضور شارون ومحمود عباس وملك األردن عبد هللا ، 4/6/2003قمة العقبة التي عقدت في 
ال،اني، والرئيس األمريكي جورج بوش، وفي غياب عرفات؛ أعلنوا عن انطالق خارطة الطريق، 

 .2005الهادفة إلى وضع حد للعن  وقيام الدولة الفلسطينية بحلول عام 
 لقائي!،وقال: إنه يرفل لقد عاد الزمن على أ،ر ، واشتكى محمود عباس قبل يومين من نتنياهو، 

فكانت المفاجأة بالخبر الذي يعلن عن لقا  نتنياهو مع ماجد فرج في القدس، فهل هذا يعني 
المشابهة بين شارون ونتنياهو؟ أم هنالك مشابهة بين عرفات ومحمود عباس؟ وهل بدأت (إسرائيل  

لتي سوت فيها األوضاع التي مرحلة تسوية الممرات لعبور ماجد فرج إلى الرئاسة بالطريقة نفسها ا
 ؟2005سمحت لمحمود عباس بأن يصير رئيًسا مطلع 

كال، وأل  كال، فان كان نتنياهو هو شارون نفسه، فان محمود عباس الذي نسق أمنًيا مع شارون 
لن يكون ياسر عرفات الذي تحدى شارون ونتنياهو مًعا، كما أن محمود عباس يعر  مكنون 

سمحت ل،عبان الغدر أن يلدغ ياسر عرفات، فأبدى حرًصا في خطابه األخير  الخفايا واألسرار التي
أمام الكتاب اإلسرائيليين على الدم اليهودي، وزكى رائحته بطهارة الشهادة، وحرص في خطابه أمام 
الكتاب الفلسطينيين في اليوم التالي على تبجيل التنسيق األمني عالنية، ونسبه إليه شخصًيا، ولم 

جد فرج بأن يحظى بشر  التنسيق األمني لوحد ، وأعلن صراحة أنه هو شخصًيا من يرعى يسمح لما
التنسيق األمني، وأنه هو الذي يتبادل المعلومات األمنية مع اإلسرائيليين ،انية ب،انية، وأنه هو الذي 

تنسيق  يقوم بواجبه تجا  التنسيق األمني على أكمل وجه، وأن كل ما تقوم به األجهزة األمنية من
 أمني يتم بأوامر  الشخصية.

جفت أقالم ماجد فرج األمنية، وطويت صح  اللقا  الذي كان سيتم في القدس لترتيب خالفة 
محمود عباس، الذي يرفل أن يعين له نائًبا في رئاسة اللجنة التنفيذية أو رئاسة السلطة أو رئاسة 

ية تعويم متعمد للحالة الفلسطينية تنظيم حركة فتح، ويصر على حل المجلس التشريعي، في عمل
 التي ستظل معلقة بحبل سالمة محمود عباس نفسه، وبقائه خالًدا أبد الدهر.

ضمن هذ  الحالة الفلسطينية العائمة على مستنقع الخالفات الشخصية، وخارطة الطريق الوهمية، ال 
األرل، فمنذ اللقا  الذي  يخرج رابًحا إال المستوطنون، الذين يست،مرون الزمن في االستيال  على

، حين اتفق الطرفان على تنفيذ بنود خارطة الطريق، 1/7/2003عقد بين محمود عباس وشارون في 
حيا  اللجان المشتركة بين الجانبين، على أمل التطبيق العملي لخطة خارطة الطريق. منذ ذلك  وا 
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ق األمني الذي أسهم في زيادة ، ،ال،ة عشر عاًما من التنسي2016اللقا  وحتى شهرنا هذا يناير 
أل  مستوطن  700، إلى أك،ر من 2003أل  مستوطن يهودي سنة  120المستوطنين اليهود من 

 من أرل الضفة الغربية. %61، يستولون على مساحة 2016يهودي سنة 
عاًما أخرى من  13فهل نحن أمام خارطة للطريق من جديد مع كل رئيس جديد؟ وهل سيبقى بعد 

 األمني أرل في الضفة الغربية يغتصبها المستوطنون اليهود؟. التنسيق
 الجواب يتحرق كالجمر في صدور شباب االنتفاضة، ويتحرك في يدهم الحل الشافي.
 27/1/2016، فلسطين أون الين

 
 من رفع العقوبات عن إيران؟ الفلسطيني ونكيف سيستفيد  .51

 أحمد أبو عامر
النووّي بين إيران والدول الكبرى  االتفاقن عن بد  تطبيق طرح اإلعال –مدينة غّزة، قطاع غّزة 

كانون  16(الخمسة زائد واحدًا  والذي أعلن عنه وزير الخارجية األمريكي جون كيري من فيينا في 
، بعد أن أتّمت 1979ورفع العقوبات المفروضة على إيران منذ عام  2016ال،اني/يناير من عام 

النووّي، العديد من التسالالت في الشارع الفلسطينّي عن مدى  تفاقاالالخطوات المطلوبة في إطار 
، وتحديدًا 1990. فايران اّلتي دعمت بعل الفصائل الفلسطينّية مطلع عام االتفاقاستفادته من ذلك 

حركتي إحماسإ وإالجهاد اإلسالمّيإ في قطاع غّزة بالمال والسالح، خفضت دعمها في شكل كبير 
 لوقوفها على الحياد في الحرب الدائرة بسوريا. 2011ة عام لتلك الفصائل بداي

ّن الفصيل الفلسطينّي الوحيد، اّلذي خرج وعّقب على قرار بد  رفع العقوبات عن إيران هو إحركة  وا 
واعتبرته نصراً لألّمة ودلياًل على عّزتها وقّوتها.  االتفاقالصابرينإ الموالية إليران، واّلتي باركت ذلك 

: 2016كانون ال،اني/يناير من عام  17السياق، قالت الحركة في بيان رسمّي صادر عنها باوفي هذا 
إإّن قّوة إيران هي قّوة لكّل المستضعفين في العالم، وال بّد من التوّحد مع كّل األحرار لمواجهة 

زالة الكيان الصهيونّي (إسرائيل  من   أرل فلسطينإ.االستكبار العالمّي المتجّسد بأمريكا وحلفائها وا 
أّما إحماسإ وعبر القيادّي فيها والمستشار السياسّي لرئيس الوزرا  الفلسطينّي الّسابق أحمد يوس  
فكشفت لاإالمونيتورإ أّن الدعمين المالّي والعسكرّي اإليرانّيين لجناح الحركة العسكرّي كتائب عز 

ن خّفت وتيرتهما في السنوات الخ مس األخيرة، بسبب موق  الحركة من الدين القسام لم يتوّقفا، وا 
 الحرب السورّية.
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واعتبر أّن رفع الحظر الغربّي عن إيران سيعطيها فرصة ألن تكون لديها سيولة مالّية تحتاجها في 
ارتباطاتها وعالقاتها الدولّية، وتحديدًا في المنطقة العربّية اّلتي تشهد صراعات عّدة، مشيرًا إلى أّن 

 ار الغربّي كان مقلقاًل إليران.استمرار الحظر والحص
يران إلى قطع الدعم كلّيًا بسبب  واستبعد أحمد يوس  أن تلّدي حال التوّتر في العالقة بين حركته وا 
موق  الحركة من الحرب السورّية، مشيرًا إلى أّن إيران تتفّهم الموق  اّلذي اّتخذته إحماسإ 

 تدّخل في شلون الدول.وإالجهادإ، ومجّددًا الموق  المبدئّي في عدم ال
ولفت إلى أّن حركته ال تسعى إلى إحدا  أّي قطيعة مع أّي دولة في العالم، بل إّن كّل قوى 
المقاومة الفلسطينّية تحتاج إلى دعم إيران المالّي والسياسّي والعسكرّي، وتلك الدولة لديها الشجاعة 

 والسالح.في القول علنّية إّنها تدعم الفصائل الفلسطينّية بالمال 
ّن حدي  إحماسإ السابق جا  بعد تسريبات إعالمّية نشرتها وسائل إعالم سعودية منتص  يناير  وا 

قالت: إإّن عرضًا سياسّيًا ومالّيًا سخّيًا تقّدمه إيران إلى حركة حماس والقضّية الفلسطينّية،  2016
س إليران في الصراع مع وهي تعتر  بالحركة على أّنها تمّ،ل الشعب الفلسطينّي مقابل دعم حما
جرا  الصراعات التي  2016السعودّيةإ، وتحديدًا بعد القطيعة الدبلوماسية بين الطرفين بداية عام 

 تعص  بالمنطقة.
لكّن إحماسإ وفق صحيفة الشرق األوسط السعودية رفضت العرل، وفّضلت البقا  ضمن المنظومة 

فضل حاضن لها من إيران الدولة الشيعية، رغم العربّية، كونها ترى في الدول العربية السنية أ
يران والصراع الدموي في  التحوالت الحاصلة في المنطقة وتحديدًا القطيعة الدبلوماسية بين السعودية وا 
بعل الدول العربية، وتحديدًا في سوريا واليمن ومصر، حي  خسرت حماس الك،ير من مواقعها 

النشغالها في خالفاتها الداخلية التي استنزفت مواردها والدعم السياسي والمالي من تلك الدول 
 المختلفة.

الصحيح كون إيران  االتجا أّما حركة إالجهاد اإلسالمّيإ فرأت أّن رفع العقوبات عن إيران خطوة في 
سالمّي.  ودعمها يمّ،الن دعمًا للقضّية الفلسطينّية، اّلتي عليها إجماع عربّي وا 

في الحركة محمود السعدي في حدي  لاإالمونيتورإ عدم ربط رفع  وفّضل عضو المكتب السياسيّ 
 العقوبات عن إيران بزيادة الدعم لحركته، مشيرًا إلى أّن عالقتهم بايران ليست مادّية.

اّلتي  2016وأشار إلى أّن تلك العالقة جّيدة، وذلك في رّد  على التسريبات اإلعالمّية بداية يناير 
متوّترة مع إيران، واألخيرة خفضت الدعم المالّي بشكل كبير للحركة نتيجة تقول إّن عالقة الحركة 

إلى طر  من دون  االنحيازتبّنيها موقفًا مشابهًا لاإحماسإ في القضّيتين السورّية واليمنّية، وهو عدم 
 آخر.
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هم وما ورغم حال الخال  السائدة بين الفلسطينيين منذ سنوات حول طبيعة الدعم اإليرانّي المقّدم ل
ترمي إليه إيران من تقديم ذلك الدعم، إاّل أّنهم مجمعون (السلطة والفصائل  على أّن تجنيب القضّية 
الفلسطينّية ألّي خالفات أو صراعات في المنطقة والبقا  على عالقة جّيدة مع الجميع أمر ضرورّي 

 في هذ  الفترة الحساسة.
مساراتإ  - االستراتيجية  السياسات والدراسات ومن جهته، رأى مدير إالمركز الفلسطيني ألبحا

هاني المصرّي أّن إالفلسطينّيين (السلطة والفصائل  يحتاجون إلى تقليل التوّتر في العالقات مع 
الدول على مستوى العالم وتحديدًا في األزمات التي تعيشها الدول العربية، ومن ضمنها إيران، ألّن 

 ّي واإلسالمّي والعالمّي عن القضّية الفلسطينّيةإ.تلك الخالفات تشغل المحيط العرب
ولفت إلى أّن الدعم اإليرانّي المقّدم إلى الفلسطينّيين أو غيرهم في المنطقة (حزب هللا في لبنان 
والحو،يين في اليمن  هدفه تقوية نفوذها في ظّل الصراعات المحتدمة، مشيرًا إاّل أّن تراجع حّدة 

  إيران سيقّلل من حاجة إيران إلى جماعات في المنطقة تتخذها كمدخل العدا  من قبل العرب تجا
 لتوسيع نفوذها في المنطقة العربية.

من جهته، استبعد المحّلل السياسّي أكرم عطاهلل في حدي  لاإالمونيتورإ أن تزيد إيران من دعمها 
 للفلسطينّيين، رغم رفع العقوبات عنها دولّيًا وزيادة السيولة المالّية.

وأوضح أّن قناعة إيران برفل الفصائل الفلسطينّية الوقو  بجانب ما كان يسّمى إمحور الممانعةإ 
في المنطقة العربّية بعد الصراع الدامي في سوريا، يدفعها إلى أن تعطي ذلك الدعم إلى جهات أخرى 

ون لها نفوذ فيها، في المنطقة كاليمن وسوريا وغيرهما من الساحات المشتعلة، واّلتي تسعى إلى أن يك
إضافة إلى أّن الفصائل عندما رأت أّن الصراع في (سوريا واليمن  بدأ يّتخذ الطابع المذهبّي فّضلت 

 مذهبها السنّي على الدعم الشيعّي.
ولفت إلى أّن إالّتسريبات التي تقول إّن إحماسإ حسمت أمرها ورفضت الوقو  في الحل  اإليرانّي 

ضّية عدم زيادة أو تواصل الدعم اإليرانّي للفلسطينيين، باست،نا  الجناح ضّد السعودّية، عّززت فر 
العسكرّي لحركة إحماسإ، اّلتي ترى فيه إيران جهة مقبولة لتلّقي الدعم كونه يق  في وجه إسرائيل 

 وحركة الصابرين الموالية إليرانإ.
ّن المتابع لألحدا  وخّط العالقات بين إيران والفصائل الفلسطينيّ  ة يلحظ أّن الفترة القريبة المقبلة قد وا 

ال تشهد زيادة في الدعم المقّدم من إيران إلى الفصائل، إاّل إذا حد  تغّير مفاجئ، وصّححت تلك 
الفصائل عالقتها مع إيران أو أن تحسم تلك الفصائل أمرها وتّتجه إلى المحور اإليرانّي، إذا استمّر 

 قديم الدعم إليهم.تجاهل األنظمة العربية لهم ورفضهم ت
 27/1/2016المونيتور، 
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 الراهن الشعبيةسؤال الهبة  .52

 عوني صادق
  شهيدًا، ومئات 165توشك الهبة الشعبية الفلسطينية أن تنهي شهرها الرابع بحصيلة وصلت إلى (

الجرحى، وآال  المعتقلين. في الوقت نفسه، تراوح السلطة الفلسطينية في مواقفها بين تملق سلطات 
، وبين تملق الجماهير «التنسيق األمني»حتالل والتعاون معها من خالل المحافظة على اال

لمواجهة السعار « إجرا ات وخطوات»ووعدها ب « التهور»الفلسطينية بادعا  حمايتها من 
، في وقت ال تتفق فيه فصائل المقاومة على شي  «اإلسرائيلية»االستيطاني واإلجرا ات القمعية 

عم اللفظي للهبة الشعبية، والتنديد ببعل تصرفات السلطة ورموزها من دون أن تقدم باست،نا  الد
شيئًا حقيقيًا لتغيير الصورة. أما سلطات االحتالل فبينما تعجز عن إنها  الهبة، تستمر في تصعيد 
عادة نشر قواتها في الضفة الغربية، وتك،ي  عمليات االستيطان ومصادرة  إجرا اتها القمعية وا 

 راضي وهدم المنازل وتصعيد حمالت االعتقال، وهذا يفرل مجددا سلال: ما العمل؟ األ
قبل محاولة اإلجابة عن السلال، ال بد من التوق  عند بعل التصريحات ذات الصلة. في 

، قال «األمن القومي  معهد أبحا»أمام « اإلسرائيلية»تشخيصه للتحديات التي تواجهها القيادة 
ال يوجد ل رهاب »بشأن الهبة الفلسطينية: « اإلسرائيلي»س أركان الجيش غادي ايزنكوت، رئي

« اإلسرائيلي»، هذا الرأي لقائد الجيش «الفلسطيني الحالي تاري  انتها ، وهو سيستمر لسنوات طويلة
معه، وهو استنتاج منطقي طالما أن « التعايش»يليد  ك،يرون في الكيان الصهيوني، ويطالبون ب 

وليس على « إدارة الصراع»، خصوصًا في زمن نتنياهو، تقوم على أساس «سرائيليةاإل»السياسة 
« الكاملة« إسرائيل»أرل »حله، وهو كذلك ألن ائتال  اليمين واليمين الديني والمتطر  متمسك ب

 وباالستيطان سبياًل إليها، وهو ما يستدعي مقاومة فلسطينية ممتدة ومستمرة.
في المقاطعة، قال الرئيس « اإلسرائيليين»في لقا  له مع الصحفيين  في الجانب اآلخر، وفي كلمة

ال توجد مفاوضات بيننا وبين نتنياهو، ولكن توجد »محمود عباس ملخصًا الوضع من وجهة نظر : 
تجميد »، معربًا عن استعداد  للعودة إلى المفاوضات مقابل «اتصاالت يومية بين المكتبين

عقد ملتمر دولي لبح  الصراع، »وهو يسعى سياسيًا إلى هدفين: ، مطلبه القديم، «االستيطان
التنسيق األمني قائم بكامله. نحن »، ولم يفته التأكيد على أن «والتوجه إلى ملسسات األمم المتحدة

في الوقت نفسه، وفي أقوال صائب « نمنع اإلرهاب في مناطقنا، ونمنع انتقال اإلرهاب إلى إسرائيل
س  األمريكية، ما يتضمن ردًا على عب،ية وخلو السياسة التي تتمسك بها عريقات لمجلة (ديفن

السلطة من أي مضمون عملي، فهو يقول موجهًا الحدي  ألوباما (واإلدارة األمريكية  شارحا موقفه 
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إنك ال تعتر  بي، وال تسمح لي بأن اذهب إلى مجلس األمن واألمم »من السلطة الفلسطينية: 
لي بأن أذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأموالي (المساعدات  محتجزة، فما المتحدة، وال تسمح 

 «. الذي تريد  مني بحق الجحيم؟
والفلسطيني، الذي تتحرك فيه الهبة الشعبية ويتحرك فيه « اإلسرائيلي»هذا هو الوضع على جانبيه، 

لال المطروح: ما العمل المطلوب الشباب الذين يحملون على كواهلهم أعبا ها، وهو ما يعيدنا إلى الس
 الوطنية؟اآلن إلدامة الهبة لتكون في خدمة القضية 

انتفاضة »بهد  تحويلها إلى « تطويرها»ك،يرون يرون أن إدامة الهبة هو المطلوب من خالل 
مشاركة فصائل المقاومة المسلحة، أي إدخال « انتفاضة شاملة»، ويقصدون من تعبير «شاملة

ومن نافل القول أن «. عسكرة الهبة»أداة رئيسية إلى الهبة، أو ما يسميه البعل السالح الناري ك
نذّكر أن السالح الناري استعمل أك،ر من ،ال،ين مرة حتى اآلن في هذ  الهبة، ولم تكن آخرها 

لكن ذلك لم يلد إلى عسكرتها، ليس «. تل أبيب»العملية البطولية التي نفذها الشهيد نشأت ملحم في 
على األرجح، بل ألن الشباب واعون جيدًا لما يعنيه ذلك، فيحجمون عنه تجنبا لردود الفعل  عجزاً 

، وطالب بعضهم، بعملية عسكرية واسعة تشبه (السور «اإلسرائيليين»لقد هدد بعل «. اإلسرائيلية»
فالرد    إنها  للهبة، فاذا ما أصبح السالح الناري هو األداة األوسع انتشارا في الهبة،2الواقي 

 ، وهو ما ليس مطلوبًا. لماذا؟ ألن فصائل المقاومة 2سيكون بالفعل (السور الواقي « اإلسرائيلي»
، وألنها لو قررت االنخراط فيها فعال لصار ملكدا أنها ستستولي «انتفاضة مسلحة»المسلحة ال تريد 

تفاضة ال،انية. أما عليها. وفي ظل ظرو  االنقسام لن تصل إلى نتائ  أفضل مما وصلت إليه االن
 بل ضد الهبة ذاتها، كما تعلن دائما.« انتفاضة»السلطة فستكون عنصرًا مخربًا، ألنها ضد أي 

في هذا الوضع الفلسطيني المنقسم، والمتصارع على الفتات، وفي ظل رلية كل األطرا ، سلطة 
ربي يوص  ، وفي وضع ع«انتفاضة شاملة»في « مصلحة»ومقاومة ومعارضة سياسية، ال تجد 

من حي  تهافته وانهيار  وعجز  المزمن عن مساندة أي فعل فلسطيني حقيقي، ووضع عالمي منحاز 
هدفًا مستحقًا، يصبح التشجيع « مكافحة اإلرهاب»للكيان الصهيوني في نهاية كل مطا  ال يرى إال 

ير من الخطر. إذًا... بالمعنى المطلوب موقفًا رغائبيًا، وعماًل محفوفًا بالك،« انتفاضة شاملة»على 
  الراهنة؟ما العمل؟ وما هو سلال الهبة الراهن في اللحظة 

إنه إذا صح هذا التحليل، فمن الضروري أن يكون واضحًا أن هذ  الهبة لن تحرر فلسطين، ولن 
وحلقة في سلسلة من المواجهات لن تتوق . « فعل تراكمي»تنهي االحتالل بضربة واحدة، بل هي 

« اإلسرائيلي»فان إدامتها هو المطلوب بالحفاظ على وتيرتها، وبهد  استنزا  العدو  وألنها كذلك،
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في جيشه وأمنه واقتصاد ، وكي وعيه بأنه لن ينجح في إخضاع الشعب الفلسطيني الذي لن يتوق  
 عن مقاومة احتالله. وهكذا نجد أنفسنا أّما سلال آخر: كي ؟!

 28/1/2016، الخليج، الشارقة
 
 "حزب هللا" ستكون طويلة وأليمة الحرب مع .53

 يوسي ملمان
هو  2016يعتقد الجيش اإلسرائيلي أن التحدي األمني األكبر الذي تق  أمامه إسرائيل في العام 
على  أيضاالوضع المركب والمتغير في حدودها، والذي ينطوي داخله على مخاطر الحرب، ولكن 

 احتماالت الهدو . 
ي قسم من الحدود منظمات وليس جيوشا تابعة لدول، يضع تحديا هذا الوضع، والذي تعمل فيه ف

 استخباريا من أك،ر التحديات تركيبا في تاري  الدولة.
، وبينما ال يبدي األخيروفضال عن ذلك، ومع أن الوضع االستراتيجي إلسرائيل تحسن في العقد 

ة كهذ  من شأنها أن اهتماما بالمواجهة معها، هناك تخو  من أن مواجه« حماس«و« حزب هللا»
تنشب هذ  السنة نتيجة لألخطا  والتعليمات المغلوطة على خلفية حاد،ة وحيدة تخرج عن السيطرة 

 وتتصاعد. 
عدد الصواري  والمقذوفات الصاروخية الك،يرة التي لدى  أي –القلق في الجيش هو ليس من الكمية 

الصواري ، حجم رلوسها المتفجرة، بل من النوعية، فالتركيز هو على دقة هذ   –« حزب هللا»
 وقدرتها على الفتك.

حزب »كانت الحدود الشمالية متحفزة جدا، وفي إسرائيل تابعوا بحرص قرارات  األخيرة األسابيعفي 
 «. هللا

العام للمنظمة اللبنانية الشيعية، حسن نصر هللا،  األميننرى  أنوفي نظرة عبر الحدود كان يمكن 
 على تصفية سمير قنطار، المنسوبة إلسرائيل. يتردد ك،يرا كي  يرد

آال  رجل، وعددا مما،ال  7قوة مقاتلة من نحو « حزب هللا»وحسب التقديرات االستخبارية، فان لا 
 من رجال الجبهة الداخلية. 

، وروسيا، فقد إيران، األسدوتتكبد المنظمة خسائر فادحة في الحرب في سورية إلى جانب جيوش 
- 2006نحو ضعفي عدد قتالها في حرب لبنان ال،انية في  –مقاتل  1300ن نحو قتل لها حتى اآل

 .أصيبواآال  منهم  10من  وأك،ر
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جرا   اإليرانيكما شهدت المنظمة الشيعية أزمة اقتصادية بسبب الضائقة التي علق بها سيدها 
 العقوبات الدولية التي رفعت لتوها فقط. 

في المئة  يأتي من الحرس ال،وري  75يار دوالر. معظمها (نحو بنحو مل« حزب هللا»وتقدر ميزانية 
 والباقي من الضرائب التجارية، بما في ذلك تجارة المخدرات.  اإليراني

يرصد لبنا  قوة وقدرات  األموالويمس النقص بالمال بأدا  المنظمة، ولكن ال يزال الك،ير من 
 دما تنشب.ما وعن إذاالمنظمة كاستعداد للمواجهة مع إسرائيل 

ذانحو الحرب، ولكن لنصر هللا أيضا توجد خطوط حمرا ، « حزب هللا»وكما أسلفنا، فليست وجهة   وا 
 ما تم اجتيازها فلن يتردد في توجيه قواته نحو إسرائيل. 

ستكون قاسية  فانها« حزب هللا»وحسب سيناريوهات الجيش اإلسرائيلي فانه إذا نشبت حرب مع 
 جدا.  

في المدن والمناطق  أضراراد طائرات وطيارين، وستصاب سفن، والصواري  ستلحق إسرائيل قد تفق
 . األسرالمأهولة، ومطار بن غوريون قد يغلق وجنود قد يقعوا في 

لتخزين  واألنفاق، الذي يعر  حفر الخنادق «حزب هللا»كما يعتقدون في الجيش اإلسرائيلي أن لا 
اإلسرائيلية، وحسب خططه الحربية فانه سيحاول  ألراضيابحفر الخنادق نحو  أيضاالعتاد، معرفة 

 اإلسرائيلية. األراضياحتالل بلدات ونقل الحرب إلى  أيضا
 ساعة بل ستكون طويلة.  48في الجيش اإلسرائيلي يشددون على أن م،ل هذ  الحرب لن تستمر 

حزب »حصنة لا في حالة الحرب، سيكون رد إسرائيل قاسيا جدا وقرى شيعية تحولت إلى مواقع م
 قد تدمر تماما. « هللا

 وأجزا وحد  من سيتضرر بشدة بل عمليا كل جنوب لبنان « حزب هللا»في م،ل هذ  الحالة ليس 
 سيصبحون بال مأوى والجئين. األشخاصواسعة منه ومئات آال  

ومع ذلك فالخو  من حاد،ة تخرج عن نطاق السيطرة كبير جدا في جبهة الجنوب مما على حدود 
 لقطاع. ا

بنا  قوتها باألموال التي تتلقاها من إيران، وفي الجيش اإلسرائيلي يعرفون  إعادةتواصل « حماس»فا 
نحو  األنفاقحفر « حماس»تواصل  2014في صي  « الجر  الصامد»أنه منذ انتها  حملة 

نتاج اإلسرائيلية األراضي  الصواري . وا 
يش اإلسرائيلي على علم بأن فروعا للتنظيم توجد ، في الج«داعش»أما بالنسبة للتهديد من جانب 

منذ اآلن على حدودها، سوا  في جنوب هضبة الجوالن أو في سينا ، ومع ذلك هناك ملشرات على 
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أن التحال  برئاسة الواليات المتحدة، وكذا التدخل الروسي في سورية أدى إلى لجم التنظيم والمس 
 بقوته. 

 نشيط بدوي، معظمهم في شمال سينا  ووسطها.  أل فيعد نحو « داعش»أما فرع سينا  التابع لا 
العاطلين عن العمل في  إلخوانهمتواجد في جنوب سينا  الن البدو هناك، خالفا « داعش»ليس لا 

 باقي شبه الجزيرة، يعملون في السياحة المصرية. 
يش المصري ورموز على القتال ضد الج أساساسينا  يركز في هذ  اللحظة « داعش»وبالتالي فان 

 الحكم المصري، وبالتالي فان إسرائيل ليست على بلرة استهدافه حاليًا. 
 «معاريف»

 28/1/2016األيام، رام هللا، 
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