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 بانهيار نفق 4من مجاهديها ونجاة  7كتائب القسام تعلن استشهاد  .1

من  7استشهاد  ،الجناح العسكري لحركة حماس ،أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام: غزة
 آخرين إثر انهيار نفق للمقاومة بمدينة غزة. 4مجاهديها ونجاة 

وزفت الكتائب في بيان مقتضب وصل "الرأي" نسخة عنه، الخميس، الشهداء السبعة، وهم: ثابت 
عامًا( قائد مجموعة في وحدة النخبة القسامية، غزوان خميس قيشاوي  25عبد هللا ثابت الريفي )

عامًا(  21مًا( أحد مجاهدي وحدة النخبة القسامية، عز الدين عمر عبد هللا قاسم )عا 25الشوبكي )
طالل محمد  (، محمودعاماً  19أحد مجاهدي وحدة النخبة القسامية، وسيم محمد سفيان حسونة )

 23عامًا(، جعفر عالء محمد هاشم حمادة ) 24عامًا(، نضال مجدي رمضان عودة ) 25بصل )
 المجاهدين األبطال في كتيبة التفاح والدرج شرق غزة. عامًا(، وجميعهم من

مجاهدًا في ترميم أحد األنفاق،  11وفي تفاصيل االستشهاد، قالت: "أثناء عمل مجموعة مكونة من 
من المجاهدين من  4حدث تصدٌع وانهياٌر تدريجٌي ناتج عن األحوال الجوية، تمكن على إثره 

 من أبطالنا شهداء في معركة اإلعداد". 7 االنسحاب من النفق، فيما اختار هللا
وأضافت: "أن النفق استخدمه المجاهدون في معركة العصف المأكول وأوجعوا العدو من خالله 
بفضل هللا تعالى، وقد شارك شهداؤنا األبطال في عملياٍت نوعيٍة بطوليٍة أثناء معركة العصف 

 عدو".المأكول، أسفرت عن مقتل وجرح عدٍد كبيٍر من جنود ال
وأكدت الكتائب ثباتها على عهد الشهداء ومواصلة درب الجهاد حتى تتحرر األرض واألسرى 
والمقدسات، سائلًة "هللا أن العلي القدير أن يلهم أهل الشهداء وأحبابهم الصبر والسلوان وحسن العزاء، 

قهم بالمحتل إن فكر وحق لهم أن يفخروا بهؤالء األبطال الذين سيرى العالم كله عيانًا أفاعيل أنفا
 بالتجرؤ على شعبنا أو أرضنا".

 28/1/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 "إسرائيل"أمام برلمان جيبوتي: نلتزم بالسالم وال نلتزم باتفاقيات ال تحترمها  عباس .2
أكد الرئيس محمود عباس، يوم الخميس، في جمهورية جيبوتي، تمسك الفلسطينيين : وفا -جيبوتي

ودعا في كلمة ألقاها أمام برلمان  السالم العادل وعدم االلتزام باالتفاقيات التي ال تحترمها إسرائيل.ب
جيبوتي، عقب افتتاحه اليوم مقر سفارة دولة فلسطين الجديد في جيبوتي، بحضور رئيس الوزراء 

إلى توفير  الجيبوتي عبد القادر كامل محمد، ورئيس البرلمان محمد علي حمد، المجتمع الدولي
 حماية دولية لشعبنا من إسرائيل "قوة االحتالل الجاثمة على صدورنا، سبب كل مآسينا".
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نشاء مجموعة دعم دولية وآلية  عباسوقال  إنه ال بد من أن يصار إلى انعقاد مؤتمر دولي للسالم، وا 
تدعو لوقف  عبر قرارات صادرة عنه األمنمتعددة لحل الصراع في فلسطين، يتم تبنيها في مجلس 

لى تطبيق مبادرة السالم العربية، خالل جدول زمني واضح إلنهاء االحتالل وتحقيق  االستيطان، وا 
وأردف، "لن تنعم هذه المنطقة باألمن  الحرية واالستقالل لشعبنا، ويعيش الجميع في أمان واستقرار.

السلم يبدأ من فلسطين، والسالم واالستقرار ما لم ينعم بذلك شعبنا، فالحرب تبدأ من فلسطين و 
وسنظل نلتزم بالمبادئ األخالقية واإلنسانية السامية والمقاومة السلمية لالحتالل، وسنمضي في بناء 

 أسس دولتنا وحاضرنا، وستظل أجيالنا في وطننا فلسطين، ولن نركع ولن نستسلم".
تر، و"ذلك بسبب حالة وأضاف أن األراضي الفلسطينية تشهد في هذه األيام حالة من الغليان والتو 

فقدان األمل واليأس لدى الشباب، وانسداد األفق السياسي الذي ال يبشر بمستقبل أفضل وخروج من 
الحالة الراهنة الناتجة عن استمرار االحتالل واالعتداء على المقدسات المسيحية واإلسالمية في 

 القدس الشريف، خاصة على المسجد األقصى".
ي منطقتنا العربية وفي إفريقيا، وفي جميع أنحاء العالم، مستدركا "لقد لبينا اإلرهاب ف عباسوأدان 

 دعوة المملكة العربية السعودية لالنضمام للتحالف اإلسالمي من أجل مكافحة اإلرهاب".
جيبوتي رئيسا وحكومة وشعبا على دعمهم للقضية الفلسطينية، مشيدا  عباسمن جهة أخرى، شكر 
 ي من "قفزة نوعية على طريق الديمقراطية، في وقت قصير زمنيا".كذلك بما حققته جيبوت

 28/1/2016موقع صحيفة الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 على تهدئة األوضاع بالضفة إسرائيلي أمني فلسطيني تفاقلرأي": اا" .3
كومة انتهى لقاء بين وفد أمني فلسطيني من كبار رجال األمن في السلطة ورئيس الح: بترا –رام هللا 

 األوضاعاإلسرائيلية بنيامين نتانياهو في القدس المحتلة الليلة قبل الماضية باتفاق على تهدئة 
الميدانية في الضفة ومدينة القدس المحتلة من كال الطرفين والبدء بدراسة تقديم تسهيالت للجانب 

رام هللا  إلىها الفلسطيني. وقال مصدر سياسي فلسطيني مطلع إن الوفد األمني غادر القدس متوج
الطالع القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس على ما تم تناوله خالل اللقاء مع نتانياهو وما تم 

واكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته "أن المشاركين في  االتفاق عليه بين الجانبين.
ق الضفة الغربية كسابق عهدها اللقاء وصفوه باإليجابي وتناول قضايا من شأنها إعادة الهدوء لمناط

 اإلسرائيليالوفد طلب من الجانب  أن إلىالماضي"، مشيرا  األولقبيل بدء المواجهات في تشرين 
 تقديم تسهيالت اقتصادية من شأنها تحسين الوضع االقتصادي للسكان في الضفة الغربية.
   29/1/2016الرأي، عّمان، 
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 في مخيم شاتيال أمنياغتيال مسؤول  .4

تعرض مخيم شاتيال لالجئين الفلسطينيين في بيروت النتكاسة أمنية فجر أمس، باغتيال : روتبي
وطنية والقوى ال الفصائلمسؤول القوة األمنية المشتركة في المخيم أبو وسيم حزينة. وسارعت 

ني إلى الفلسطينية واللجان الشعبية والقوة األمنية المشتركة وقادة األمن الوطني الفلسطيواإلسالمية 
تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لكشف المعتدين بالتعاون مع األجهزة األمنية اللبنانية. وأوضح قائد القوة 
األمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح لـ "الحياة" أن اللجنة "قاربت التوصل إلى 

 الجناة وتوقيفهم".
لـ"الحياة" أن تكون عملية االغتيال على خلفية شخصية وفيما رجحت مصادر أمنية لبنانية وفلسطينية 

وليس سياسية، أكدت الفصائل التي اجتمعت أمس، "أن االغتيال يستهدف السلم األهلي في المخيم، 
وزعزعة األمن واالستقرار في المخيم والجوار، وهي ستقف في وجه أي محاولة إلثارة الفتنة الداخلية، 

 ي جهة كانت قبل انتهاء التحقيق".وعدم توجيه أصابع االتهام أل
منزله بعدما انقطع  إلىسنة( كان خرج فجرًا من منزله إلعادة التيار الكهربائي  45والضحية حزينة )

المحول، فتعرض إلطالق الرصاص عليه من مجهولين، وأصيب برصاصتين قاتلتين وتم تشييعه 
 مقبرة الشهداء. إلىعصرًا 

بيروت فور حصول الحادث، أن الضحية "كان عضوًا فاعاًل في القوة وقال المقدح الذي انتقل إلى 
األمنية المشتركة والتي تم تفعيلها منذ انفجاري برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية قبل أشهر 

". إليهمداخل مخيم شاتيال". وأشار إلى "شهود على الجريمة يجري االستماع  إيجابياقليلة ولعب دورًا 
 ".االنتفاضة-حركة فتح" إلىنة وينتمي حزي

   29/1/2016الحياة، لندن، 
 

 مع القيق مطلع األسبوع القادم ناً إضراب نخبوي تضاموزارة األسرى:  .5
فعالية اإلضراب النخبوي  إطالقأعلنت وزارة األسرى والمحررين عن : أسماء صرصور –غزة 

أكثر من شهرين، وتشكيل  التضامني مع األسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ
 لجنة وطنية لقيادة فعالية اإلضراب.

وقال إسالم عبده مدير اإلعالم في وزارة األسرى في تصريح خاص بـ "فلسطين أون الين" إن 
اإلضراب النخبوي يحمل عنوان "جائعون للحرية"، منوًها إلى أن سيشارك فيه العديد من الجهات 

-1-31أن اإلضراب سيبدأ مطلع األسبوع القادم أي السبت وأوضح  للتضامن مع الزميل القيق.
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وحتى أسبوع من تاريخه، وذلك في مقر وزارة األسرى في مدينة غزة، مشيًرا إلى أنه سيتخلل  2016
 اإلضراب العديد من الفعاليات التضامنية مع القيق.

مية وكذلك الوطنية ونوه إلى أن هذا اإلضراب النخبوي سيخوضه رؤساء العديد من المؤسسات اإلعال
موضحًا أن اللجنة يرأسها بهاء المدهون وكيل وزارة األسرى وتضم في  التشريعي،وأعضاء المجلس 

عضويتها عضو المجلس التشريعي د. محمد شهاب، والمكتب اإلعالم الحكومي، كتلة الصحفي 
القدس، جمعية ، لجنة األسرى، رابطة األسرى والمحررين، مهجة اإلعالميين منتدىالفلسطيني، 
 األسرى، باإلضافة إلى قوى وفصائل الممانعة الوطنية واإلسالمية. إعالمواعد، ومكتب 

  28/1/2016فلسطين أون الين، 

 

 الجسدي تعبير عن تصنيف إسرائيلي دوني وعنصري  التفتيشقانون "الخارجية الفلسطينية":  .6
لسان وزارة الخارجية إقرار لجنة القانون فادي أبو سعدى: أدانت السلطة الفلسطينية على  –رام هللا 

والدستور التابعة للكنيست لقانون التفتيش الجسدي الذي يمنح عناصر جيش االحتالل وشرطته الحق 
في توقيف أي فلسطيني يشكون فيه وتفتشيه في المكان وتجريده من مالبسه لمجرد أنه "مشتبه به 

يعكس رؤية فوقية وعرقية عنصرية باتت تستشري في بدرجة معقولة". وقالت الوزارة إن هذا القرار 
المجتمع اإلسرائيلي وتسيطر على مراكز اتخاذ القرار في إسرائيل، وهي رؤية تتعامل مع الشعب 
الفلسطيني على أنه من الدرجات الدنيا ضمن تصنيٍف للشعوب. وأضافت أن "إقرار هذا القانون 

محرقة النازية التي ندينها جميعًا تفوح منه رائحة الالسامي الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لل
 العنصرية والكراهية وثقافة الحروب الدينية". 

واستغربت وزارة الخارجية من الالمباالة الدولية التي تغض البصر عن جرائم االحتالل وقوانينه 
 سرائيلية. العنصرية التي تكرس الفصل العنصري في فلسطين وتتجاهلها خوفًا من ردود الفعل اإل

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج انتهاكاتها وسياساتها 
 االستيطانية وتداعياتها على فرص تحقيق السالم وحل الدولتين. 

  29/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
عالمها النيل من الشهداء األبرار .7  حماس تدين محاولة فتح وا 

حركة حماس محاولة بعض القيادة المتنفذة في حركة فتح وأبواقها من النيل من دماء الشهداء أدنت 
 األبرار الذين يرسمون لفلسطين المستقبل الحر ويدفعون من دمائهم ثمن حرية شعبنا وعزته.
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وعّبرت الحركة في تصريح صحفي عن فخرها بعمل العشرات بل المئات من أبنائها بصمت في 
اد واالستعداد للدفاع عن شعبنا وحمايته من فوق األرض وتحتها، هؤالء األبطال الذين إطار اإلعد

 يصنعون المجد لهذه األمة.
ورفضت حماس هذا الخطاب الوضيع الالوطني الذي بثته صفحة حركة فتح الرسمية على الفيس 

ه، معتبرة إياه استمرارًا بوك وأبواقها اإلعالمية الصفراء في محاولة للنيل من شهداء المقاومة وبرنامج
وأكدت الحركة أن هذا الخطاب جاء لنيل  لجريمة التعاون مع العدو تحت مسمى التنسيق األمني.

من المقاومة وتشويهها في محاولة لضرب كل مشاريع العزة والكرامة لهذا الشعب وزرع مفاهيم 
 م حركة فتح الهابط.االستسالم والتطبيع واالنصياع للكيان الصهيوني التي يذخر بها إعال

وعّدت حماس أن النيل من دماء الشهداء انحراف خطير في العالقات الوطنية ويمثل خروجًا عن 
كل قواعد اإلجماع الوطني، داعية حركة فتح إلى التوقف عن هذا السلوك والخطاب المشين الذي ال 

 يخدم سوى االحتالل وأعداء شعبنا.
 28/1/2016، موقع حركة حماس

 
 هري: تصريحات نتنياهو تغطية على عجزه أمام االنتفاضةأبو ز  .8

قال الناطق باسم حركة حماس د. سامي أبو زهري، إن تصريحات رئيس وزراء االحتالل بنيامين 
هي محاولة  2014نتنياهو بأن حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" تلقت ضربة قوية في عدوان 

ريح صحفي، اليوم الخميس أن تصريحات نتنياهو وأوضح أبو زهري في تص لالستهالك اإلعالمي.
 تهدف إلى التغطية على تراكم العجز بعد فشل نتنياهو أمام أبطال االنتفاضة.
 وأشار الناطق باسم حماس إلى أن تعاظم قوة حماس لم يعد بحاجة إلى دليل.

 28/1/2016، موقع حركة حماس
 

 يبة كرامتناأجنحة عسكرية: دماء شهداء القسام وقود التحرير وضر  .9
نعت عدد من األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية شهداء اإلعداد والتجهيز من : غزة

 الذي ارتقوا خالل عملهم في ترميم أحد أنفاق المقاومة بمدينة غزة. 7كتائب القسام الـ
ود لمعركة وقالت األذرع في بيانات منفصلة وصلت لوكالة "الرأي" إن دماء شهداء اإلعداد هي وق

 التحرير، مجددًة تأكيدها على أن المقاومة هي الخيار األوحد لطرد االحتالل عن أرض فلسطين.
وذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين: "نحتسب عند هللا تعالى 

 جهادي".شهداء كتائب القسام الميامين الذين ارتقوا إلى العال أثناء تأدية واجبهم ال
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وتقدمت السرايا "من األخوة في قيادة كتائب القاسم بالتعزية الحارة برحيل هذه الثلة المجاهدة من أبناء 
القسام الميامين الذين وصلوا الليل بالنهار في سبيل إعداد ما يمكن إعداده من أجل الدفاع عن شعبنا 

اصلة خيار الجهاد والمقاومة، وشددت على مو  في وجه العدوان الصهيوني المستمر والمتواصل".
 الخيار األمثل والوحيد حتى طرد االحتالل من آخر شبر من فلسطين.

بدورها، نعت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شهداء 
ى تحقيق كتائب القسام، معاهدًة جماهير شعبنا الفلسطيني على مواصلة درب الشهداء األبطال حت

وأكدت على االستمرار في نهج المقاومة وتصعيدها ضد قوات االحتالل  كامل حقوقنا الوطنية.
 اإلسرائيلي حتى رحيله عن أرضنا الفلسطينية.

فيما نعت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين شهداء كتائب القسام، مبينًة أنهم 
وأكدت الكتائب أن شهداء اإلعداد والتجهيز  الجهادي المشرف. ارتقوا إلى العال أثناء تأدية واجبهم

الذين يرتقون خالل عملهم الجهادي لمواجهة العدو هم وقود معركة التحرير قد باعوا دماءهم 
وقالت إن "المقاومة الفلسطينية ماضية في مقاومتها ودفاعها عن  وأرواحهم رخيصة في سبيل هللا.
يوني"، مشددة على مواصلة المعركة ضد العدو المفسد حتى تحرير شعبنا حتى دحر االحتالل الصه

 األرض واإلنسان والنصر بإذن هللا.
ومن جانبها، نعت كتائب األنصار الجناح العسكري لحركة األحرار شهداء اإلعداد والتجهيز في 

لشهداء وشددت الكتائب على أن دماء ا كتائب القسام، مؤكدًة أن دماؤهم هي ضريبة كرامة شعبنا.
السبعة هي نبراس يضيء لشعبنا طريق الحرية وهي ضريبة عزة شعبنا وكرامته التي يدفعها من دماء 

وأكدت أن ارتقاء  خيرة أبنائه فداء للدين وفلسطين ودفاعا عن األرض والعرض والوطن الحبيب.
ال األزمات لغزة الشهداء هي رسالة للواهمين والمراهنين على انتهاء مسيرة المقاومة بالحصار وافتع

 االحتالل جاثما على أرض فلسطين بقيوالعدوان اإلسرائيلي بأن المقاومة مستمرة ولن تتوقف طالما 
 28/1/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 األنفاق استراتيجية عسكرية جديدة في قاموس المقاومة: مشير المصري .11

شير المصري لـ"العربي الجديد"، إّن "األنفاق ل القيادي في حركة حماس ماق: ـ ضياء خليل-غزة 
ُتشّكل استراتيجية عسكرية جديدة في قاموس المقاومة، أضافتها كتائب القسام، لصناعة تضاريس 
جغرافية عسكرية في أتون معركتها مع العدو الصهيوني، في ظل األرض الساحلية لغزة، والتكنولوجيا 

 العسكرية واألمنية المتطورة للكيان".
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ر المصري إلى أّن األنفاق حققت نجاحات استراتيجية في المعارك السابقة مع االحتالل، اشأو 
(، سواء على صعيد التسلل خلف خطوط 2014وخاصة معركة "العصف المأكول" )عدوان صيف 

 العدو، أو قتاله من نقطة الصفر، أو أسر جنود له من خالل هذه األنفاق.
ل حلقة مهمة في صراع المقاومة مع الكيان، لكنها تكاملية مع كد المصري أّن "األنفاق ُتشكّ أو 

الحلقات السابقة لصناعة واقع عسكري جديد للمقاومة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أّن "كتائب القسام 
 خّصصت لها وحدة أسمتها وحدة األنفاق، شأنها شأن الوحدات األخرى التي ال تقل أهمية عنها".

ّن "على العدو أّن يدرك تمامًا أّن المقاومة ستأتيه من حيث ال يحسب، وضح القيادي في حماس أأو 
كد أّن "كل أوأّن المقاومة تمتلك في يديها وفي كل معركة جديدة مفاجآت، تباغت بها االحتالل". و 

محاوالت العدو الصهيوني للحّد من قدرة المقاومة في تطوير ترسانتها العسكرية وقدراتها القتالية 
الجيش الذي ال يقهر، والتي بددت  أسطورةشلة، أمام إرادة الرجال الشامخة التي كسرت يائسة وفا

منظومة األمن الصهيوني". يشّدد المصري على أّن "المقاومة مطمئنة لمستقبلها، ولتحقيق انتصارات 
 جديدة في أي معركة مع العدو".

دة لـ"العربي الجديد"، إلى أّن "سالح ر الكاتب والمحلل السياسي في غزة، حاتم أبو زاياشأمن جانبه، 
األنفاق أصبح جزءًا ال يتجزأ من المنظومة العسكرية الخاصة بكتائب القسام، التي برزت بشكل كبير 

كد أبو زايدة أّن "جيش االحتالل أو  ".2014في الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع صيف 
ة بالقسام، على أنها التهديد األبرز لألمن القومي اإلسرائيلي بات يتعامل مع منظومة األنفاق الخاص

 اإلسرائيلي، باإلضافة إلى سالح الصواريخ الذي تمتلكه المقاومة الفلسطينية في غزة".
 28/1/2016، العربي الجديد، لندن

 
 حماس تدين لقاء أمنيًا بمسؤولين إسرائيليين .11

ابرات في السلطة ماجد فرج مع أدانت حركة حماس لقاء وفد أمنى فلسطيني برئاسة مدير المخ
وعّد الناطق باسم الحركة د. سامي أبو  األربعاء. يوممسؤولين إسرائيليين في مدينة القدس المحتلة 

زهري، في تصريح صحفي ظهر يوم الخميس اللقاء األمني إصرارًا من قيادة حركة فتح على الخروج 
وأضاف أن اللقاء األمني استهتار بدماء  ل.عن اإلجماع الوطني الرافض للتعاون األمني مع االحتال
 الشهداء الفلسطينيين وتواطؤ ضد االنتفاضة الفلسطينية.

 28/1/2016، موقع حركة حماس
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 اإلسرائيلية"واال": تقديرات بانهيار نفق حماس بعد دخوله المناطق  .12
رات األمنية لدى ما ذكر موقع "واال" العبري، ظهر يوم األربعاء، أن التقدي :ترجمة خاصة -رام هللا

يسمى قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي أن النفق الذي انهار مساء أمس على عناصر 
 مسلحة من حركة حماس، قد انهار بعد دخوله المناطق اإلسرائيلية.

وبحسب الموقع، فإن التقديرات تشير إلى أن حماس كانت تحفر النفق تجاه إسرائيل وانهار بفعل 
ذا ما كان األم طار الشديدة، مشيرًة إلى أن "جهودا مكثفة تبذل من وحدات الهندسة لتحديد مساره وا 

 عبر المناطق اإلسرائيلية فعال أو ال زال داخل حدود غزة فقط".
وأشار إلى صدور تعليمات لفرق الهندسة التابعة للجيش في فرقة غزة باستخدام أدوات وتقنيات عالية 

 منطقة ومناطق مختلفة من الحدود.لتحديد أي أنفاق بال
ونقل الموقع العبري عن مصادر عسكرية قولها، "إن األمطار الغزيرة تسهل من عملية البحث عن 
األنفاق التي يتوقع انهيارها مع شدة األمطار، وأنهم يجرون تقييما للوضع باستمرار على حدود غزة 

 بغزة عن أي حفريات"، على حد التعبير.ويتلقون باهتمام أي شكاوى من سكان البلدات المحيطة 
 27/1/2016، القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 "التأثر بداعش"تهم ملحم بـي جهاز الشاباك .13

قال جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي )شين بيت( أمس إن نشأت ملحم : ف ب أ -القدس المحتلة 
 ظيم داعش".الذي نفذ هجومًا بإطالق النار في تل أبيب مطلع الشهر "تأثر بتن

ونشر جهاز األمن الداخلي أمس شريطًا مصورًا ومعلومات تشرح للمرة األولى دوافع ملحم. وأكد 
الشين بيت أنه قبل هروبه من تل أبيب، عّلق ملحم راية كتب عليها كلمة "داعش" باللغة العربية، 

 هللا، محمد رسول هللا". إال إلهإضافة إلى راية أخرى عليها عبارة "ال 
ه المرة األولى التي يؤكد جهاز األمن الداخلي وجود صلة محتملة بين تنظيم "داعش" وهجوم في وهذ

إسرائيل. وفي أشرطة صّورها ملحم بنفسه، يطلق شتائم ضد المسيحيين واليهود والشيعة، كما يظهر 
 مدخنًا المخدرات ومتعاطيًا الكحول.

 29/1/2016، الحياة، لندن
 
 ل المقاومة ونبذ "التنسيق المذل" مع االحتالل"حماس" تدعو لاللتفاف حو .14

دعت حركة حماس الجماهير الفلسطينية، إلى االلتفاف حول المقاومة، ونبذ التعاون والتنسيق : غزة
وحّثت حركة حماس في بياٍن لها، مساء الخميس، تلقى  "المذل"، مع االحتالل، و"تعرية" المنّسقين.
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منه، األمة العربية واإلسالمية على فضح الحصار والضغط على "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة 
 المحاصرين المتآمرين ودعم المقاومة بكل األساليب التي يمتلكونها؛ فتلك مشاركة في أجر الرباط.

وأكدت أن درب الشهادة والعزة والجهاد هو الدرب الوحيد لتحرير فلسطين، وأن قوافل الشهداء ال 
 ي هو االحتالل وأعوان االحتالل.تمضي سدى، وأن الذي يمض

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، زّفت صباح اليوم الخميس، سبعة من مجاهديها شهداء، إثر 
 انهيار نفق للمقاومة كانوا يرّممونه، بسبب سوء األحوال الجوية.

 28/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 س تظهر وجود أرضية إلنهاء االنقساملقاءات غير رسمية بين فتح وحما": الحياة" .15

أظهرت لقاءات غير رسمية جرت أخيرًا بين وفدين من حركتي حماس وفتح : يونس محمد - رام هللا
وجود أرضية سياسية للمصالحة واالتفاق، لكن الصراع على السلطة بين الحركتين ما زال يشكل 

من هذه اللقاءات التي شارك فيها من  وكشفت مصادر قريبة عقبة كبيرة تحول دون إنهاء االنقسام.
حماس كل من رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وموسى أبو مرزوق وصالح العاروري 
وأسامة حمدان، ومن حركة فتح كل من قدورة فارس ومحمد الحوراني وأحمد غنيم، أن الطرفين 

المقبلة، وتتيح تشكيل حكومة وحدة صاغا "ورقة غير رسمية تشكل برنامجًا سياسيًا ونضاليًا للمرحلة 
 وطنية تحّضر إلجراء انتخابات عامة قريبة".

سطنبول توصلت إلى "اتفاق على اللجوء  وأشارت إلى أن اللقاءات التي عقدت تباعًا في الدوحة وا 
قامة حكومة وحدة وطنية، يتبعها إجراء انتخابات  إلى المقاومة الشعبية السلمية غير المسلحة، وا 

ريعية ورئاسية، ومشاركة حماس في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس أمن عامة تش
 وطني، ووقف الحمالت اإلعالمية".

ووافقت قيادتا الحركتين على دعوة وجهها أمير قطر لعقد لقاء قريب في الدوحة. ومن المقرر أن 
ؤولون في فتح إنهم "غير متفائلين يلتقي الوفدان نهاية األسبوع األول من الشهر المقبل. ويقول مس

كثيرًا" بحدوث اختراق في جولة الحوار المقبلة. وأوضح مسؤول رفيع في الحركة أن "العوائق التي 
حالت دون إنهاء االنقسام ما زالت قائمة حتى اآلن، وتتمثل في إصرار حماس على السيطرة األمنية 

 على قطاع غزة".
ى قطاع غزة، خصوصًا على أجهزة األمن والمعابر، وهي وأضاف أن "حماس ما زالت تسيطر عل

توافق على كل شيء بشرط أن يبقي على هذه السيطرة في موقعها... ما لم توافق حماس على وحدة 
 السلطة وعلى تسليم األمن والمعابر والضرائب وغيرها للحكومة فإن االنقسام سيظل قائمًا".



 
 
 
 

 

 13 ص                                              3827 العدد:        29/1/2016الجمعة  التاريخ: 
  

ى جولة الحوار األخيرة غير الرسمية، "مدفوعة بأزمة ويرى المسؤولون في فتح أن حماس بادرت إل
 مالية خانقة" تعاني منها إدارتها في قطاع غزة، وأن "موقفها الحقيقي من إدارة القطاع لم يتغير".

وتعاني "حماس" من أزمة مالية منذ إقدام مصر على إغالق األنفاق عقب إطاحة الرئيس المصري 
وبحسب وزارة المال في القطاع، فإن إيرادات الحكومة الشهرية  .2013السابق محمد مرسي في العام 

مليون شيكل،  155و 150مليون شيكل في حين تصل مصاريفها إلى ما بين  55و 50تتراوح بين 
 مليون شيكل مصاريف جارية. 30و 25مليون شيكل رواتب وما بين  130منها 

موظف رسمي، فيما يعمل اآلخرون بعقود  ألف 38ألفًا منهم  43حكومة في غزة الويبلغ عدد موظفي 
في المئة فقط من قيمة رواتبهم،  40شهرية. ولجأت حماس التي تدفع لموظفي الحكومة في القطاع 

أخيرًا إلى رفع الرسوم على استيراد مختلف السلع إلى القطاع، وعلى توسيع شريحة دافعي الضرائب 
 في محاولة منها لمواجهة األزمة المالية الحادة.

ويؤكد مسؤولون في حماس أنهم يسعون إلى "شراكة سياسية" مع فتح وليس "تسليم" قطاع غزة لها. 
وقال مسؤول رفيع في الحركة: "نحن ال نتوقف عن المبادرة إلى إنهاء االنقسام، لكننا نريد شراكة في 

ين الذين السلطة وفي المنظمة". وأضاف أن "إنهاء االنقسام يجب أن يأخذ في االعتبار الموظف
 يعملون في قطاع غزة على رغم توقف رواتبهم، فال يعقل معاقبتهم على بقائهم في خدمة شعبهم".

ولفت إلى أنه "يمكن للحكومة إدارة معبر رفح على سبيل المثال، ويمكنها أن تجلب موظفين جددًا 
األمر بالنسبة إلى  إلى المعبر، لكن ليس من المعقول وال المقبول طرد الموظفين الحاليين... وكذلك

حضار أجهزة بديلة. يجب على الحكومة تولي إدارة هذه األجهزة  أجهزة األمن التي ال يمكن إلغاؤها وا 
 بدل حلها واستبدالها".

 29/1/2016، الحياة، لندن
 
 اغتيال حزينة: غموض وتوقيف مشتبه به .16

القوة األمنية و"فتح االنتفاضة"  أرخى االرتباك بثقله على مخيم شاتيال بعد اغتيال مسؤول: مريم مالك
 في المخيم أحمد حزينة )أبو وسيم(.

المغدور الذي قضى صباح أمس متأثرًا بجراح أصيب بها جراء إطالق نار من قبل مجهول، مشهود 
له بدوره األمني الفّعال، إضافة إلى عمله الدؤوب للحد من انتشار اآلفات االجتماعية ومتابعة 

اخل مخيم شاتيال، بحسب مسؤول "فتح االنتفاضة" في لبنان حسن زيدان )أبو الملفات الخدماتية د
 إيهاب(.
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ذ أعلن  أنه "تم تشكيل لجنة تحقيق من الفصائل الفلسطينية للكشف عن مالبسات  إيهاب أبووا 
الحادثة"، شدد على أن "كل الفصائل الفلسطينية مسؤولة ومعنية بكشف مالبسات الحادثة األليمة من 

 ء الحقيقة وفاء للشهيد وأهله".اجل جال
ليه إعفش، أمين سر حركة فتح في بيروت انه "ال يمكن استباق ما سيؤول  أبوكما أكد العميد سمير 

ذاالتحقيق"، كاشفا أنه "تم توقيف مشتبه به،  ثبت على المتهم شيء سيتم تسليمه إلى الدولة  وا 
 االغتيال حتى اآلن".خلفيات سياسية وراء  أياللبنانية"، موضحا "عدم وجود 

 29/1/2016، السفير، بيروت
 
 تعكف على تطوير القذائف والصواريخو  واصل سباق التسّلحت  الجنرال آيالند: حماس  .17

الجنرال الُمتقاعد غيورا آيالند، الرئيس السابق لمجلس األمن القومّي  قال زهير أندراوس: –الناصرة 
إّن قّوة الردع  اإلسرائيلّي، يوم الخميس،-( اإلخباريّ الوااإلسرائيلّي في وفي حديث أدلى به لموقع )

اإلسرائيلّية ضّد حماس ما زالت قائمًة كما كانت عليه، بعد انتهاء عملية "الجرف الصامد" في صيف 
، ُمشيًرا في الوقت عينه إلى أّن حركة الُمقاومة اإلسالمّية ليست معنيًة اآلن بخوض 2014العام 

واصل سباق التسّلح، بما في ذلك حفر تُ وذلك على الرغم من أّن حماس مواجهٍة ضّد إسرائيل، 
األنفاق، التي من الُممكن جًدا أْن تصل إلى األراضي اإلسرائيلّية، باإلضافة إلى أّن حماس تعكف 

 على تطوير القذائف والصواريخ، على حّد قوله.
أّن إسرائيل ترتكب الخطأ وبشكٍل وعّبر قائد العمليات السابق في الجيش اإلسرائيلي عن اعتقاده ب

كبيٍر، الفتًا إلى أّنه يأمل في أّن إسرائيل لم تتأّخر عن الموعد. وأضاف قائاًل إّن عملية )الجرف 
الصامد( انتهت بوقف إطالق النار، وتقرر أّنه خالل شهٍر واحٍد سُتشّكل لجنة إلعادة بناء قطاع 

ة في قيادة العملّية، أْي إعادة بناء القطاع، شريطة أْن غّزة. وخُلص إلى القول: لقد منحنا مصر الحريّ 
تصل األموال إلى السلطة الفلسطينّية، ولكّن مصر والسلطة الفلسطينّية، شّدّد الجنرال آيالند، ليستا 

 معنيتين بإعادة بناء قطاع غّزة، على حّد قوله.
 28/1/2016، رأي اليوم، لندن

 
  "BDS "حركة المقاطعة العالمية دّ ض إلكترونية تدّشن حرباً  "إسرائيل" .18

فــادي أبــو ســعدى: فــي الوقــت الــذي تتســع فيــه حملــة نــزع الشــرعية عــن االحــتالل اإلســرائيلي  –رام هللا 
حتـــى وصـــلت إلـــى األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة بـــان كـــي مـــون، تعـــد إســـرائيل خطـــة لمحاربـــة حركـــة 
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تشـمل الخطـة أدوات للرصـد  أنبر. ويتوقـع في ملعبها البيتي عن طريق السـاي BDSالمقاطعة الدولية 
حباط نشاطها على الشبكة العنكبوتية وكذلك مهاجمتها بأدوات متطورة بشكل خاص.  والتعقب وا 

"تصــريحات األمــين العــام لألمــم المتحــدة  إنلعــاد أردان جوقــال وزيــر الشــؤون االســتراتيجية اإلســرائيلي 
خــالل مــؤتمر  وأضـافبهــا إسـرائيل فــي العــالم".  تـدل أكثــر مـن أي أمــر آخــر علـى الطريقــة آلتــي نقـدم

باســتغالل الجهــد والوقــت مــن  BDSانــه "يجــب التســبب لحركــة  أبيــب" المنعقــد فــي تــل 2016"ســيبرتك 
 أجل الدفاع عن نفسها وليس مهاجمتنا فقط".

وكشف مصدر في وزارة الخارجية شارك فـي المـؤتمر أن الـوزارة تقـوم منـذ عـدة سـنوات بتفعيـل وسـائل 
 " ال يمكن تفصيلها"BDSمية كثيرة ضد نشطاء هجو 

مليـــون شـــيكل إلقامـــة ذراعـــين: واحـــدة تخـــتص  100عـــن تخصـــيص أكثـــر مـــن  إردانوتحـــدث الـــوزير 
بإحبــاط الهجمــات الســايبرية ضــد إســرائيل ودراســتها وتعقبهــا علــى الشــبكة وكشــف الجهــات التــي تقــف 

 خلفها، والثانية هي ذراع للتحويل اإليجابي.
وضعت نصب أعينها هـدف تـدمير  BDS"نرى أن حركة  إننار إلى المؤتمر أدم ميلشتاين وقال المباد

تنظيمــا جامعيــا فــي مختلــف أنــواع الجامعــات األمريكيــة  40إســرائيل. خــالل العــامين األخيــرين حــاول 
 جامعة. 400تمرير قرارات بمقاطعة إسرائيل وجرت محاوالت كهذه في 

ومي الجنرال احتياط عـاموس يـدلين ان "أخطـر دولـة فـي الشـرق واعتبر رئيس معهد دراسات األمن الق
سنة يتعلمون اليوم في الجامعـات  20األوسط هي دولة الفيسبوك. من سيقودون الواليات المتحدة بعد 

 التي تدور فيها دعاية معادية إلسرائيل وهذه مسألة مهمة".
قدرات السايبر في الشرطة، مضيفا أن بصفته وزيرا لألمن الداخلي أيضا إنه ينوي تطوير  إردانوقال 

"الفدائيين الفلسطينيين فـي العمليـات األخيـرة اعترفـوا أنـه تـم تحريضـهم بواسـطة الرسـائل التـي تسـلموها 
 عبر الشبكات االجتماعية. نحن ننوي االستثمار أكثر في إحباط هذ الموضوع".

  29/1/2016القدس العربي، لندن، 
 
  لوحده هللا حزب لبنان وليس ضدّ  المقبلة ضدّ  بالحر غيورا ايالند: يجب خوض  .19

الجنـــرال  اإلســـرائيليقـــال رئـــيس قســـم العمليـــات الســـابق فـــي الجـــيش : شـــحادة أمـــال -القـــدس المحتلـــة 
ولبنـان، ألن حـزب  إسـرائيلتكون بين  أن"الحرب المقبلة في الشمال يجب  إن)احتياط( غيورا ايالند، 

التقويمات األخيرة للجـيش  إلىطرق ايالند في لقاء مع موقع "واال" هللا جزء من المنظومة اللبنانية". وت
وقعـت فسـتكون قاسـية فـي  إذااحتماالت اندالع حـرب مـع "حـزب هللا" منخفضـة، لكنهـا " إنالتي تقول 

 شكل خاص".
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"حزب هللا عالق فـي الحـرب األهليـة  أنوقال ايالند انه يتفق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 
ية وان قوتــــه تتآكــــل، لكنــــه منــــذ حــــرب لبنــــان الثانيــــة ازدادت قوتــــه ولــــيس فقــــط بــــالكم والقــــدرات الســــور 

نمــا، اإلعالميــة وقوتهــا، وهـــذه هــي المشــكلة الحقيقيــة إلســـرائيل.  اإلصــابةبــإطالق الصـــواريخ ودقــة  وا 
 حزب هللا يرتبط باالستراتيجية الخاطئة". إلىاألكبر بالنسبة  اإلسرائيليالخطأ 

ال، كمـا يـدعي، ويقول ايال ند انه يجب خوض الحرب المقبلة ضـد لبنـان ولـيس ضـد الحـزب لوحـده، وا 
 إلــىفــإن "نتــائج حــرب لبنــان الثالثــة ســتكون اشــد خطــورة. الحــرب المعلنــة بــين إســرائيل ولبنــان ســتؤدي 

ن يريد ذلك، ال لبنـا أحددمار كبير في لبنان، ألن حزب هللا جزء من التنظيم السياسي في الدولة، وال 
يــرانوال حتــى ســورية  أوروبــاوال الواليــات المتحــدة وال  ، ولــذلك فــإن الطريــق الوحيــدة هــي جعــل العــالم وا 

 تسود اليوم". أن. هذه هي السياسة التي يجب إيامالنار بعد ثالثة  إطالقيعمل على وقف 
ضـاع مـع غزة فيرفض ايالند تقديرات الجيش بـأن "حمـاس" ليسـت معنيـة بتصـعيد األو  إلىأما بالنسبة 

، ويقول: "نخطئ في شكل كبير. آمل بأال نكون فوتنا الموعد. "الجرف الصامد" انتهت بوقف إسرائيل
إطــالق النــار وتحــدد بأنــه خــالل شــهر ســيتم عقــد مــؤتمر لتــرميم غــزة. ســمحنا لمصــر بقيــادة العمليــة 

 ، لكنهما ليستا معنيتين بترميم غزة".األموالوللسلطة بتسلم وتحويل 
 29/1/2016ن، الحياة، لند

 
 : المنهاج اإلسرائيلي مقابل الحصول على ميزانية"مدارس القدسلـ" المعارفوزارة  .21

يتضح من خطـة عملـت عليهـا وزارة المعـارف اإلسـرائيلية، منـذ عـدة أسـابيع، أن الـوزارة  :هاشم حمدان
نيـات، وأن تشترط انتقال مدارس القدس المحتلـة إلـى المنهـاج اإلسـرائيلي مـن أجـل الحصـول علـى ميزا

المدرسة التي تختار االستمرار في التدريس بموجب المنهاج الفلسـطيني، المتبـع فـي غالبيـة المـدارس، 
 لن تحصل على هذه الميزانيات.

وفــي حــين رفضــت وزارة المعــارف التعقيــب، قــال أحــد المطلعــين علــى تفاصــيل الخطــة إنــه "بعــد تمييــز 
حتلـة، فـإن وزارة المعـارف تطلـب مـن المـدارس تبنـي استمر لسـنوات طويلـة ضـد التعلـيم فـي القـدس الم

مضامين إسرائيلية كشرط للحصول على موارد، وهو أمر غير مشروع من الناحية التربوية والسياسـية 
 واألخالقية".

 29/1/2016، 48عرب 
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 وحماية الغاز "اإلرهاب والالجئين"في مواجهة  قبرصي -يوناني  -تحالف إسرائيلي  .21
تحــت شــعار "مكافحــة اإلرهـاب فــي المنطقــة ومعالجـة نــزوح الالجئــين الــذي : مجلـي نظيــر - تـل أبيــب

التعـاون فيمـا بينهـا  تستغله قوى اإلرهاب لتسلل إرهابيين" اتفقت إسرائيل واليونـان وقبـرص علـى تعزيـز
و"العمــل معــا علــى دفــع الســالم واالســتقرار  ،بهــدف إقامــة شــراكة ثالثيــة فــي مجــاالت عســكرية مختلفــة

المتوسـط ومـا بعـدها". وحتـى ال يفهـم األمـر كحلـف معـاد  واالزدهار في منطقة البحر األبيض واألمن
 أكدت البلدان الثالث أن "الشراكة بينها ليست حصرية في طبيعتها بل هي على أتم االستعداد .لتركيا

يق الســـتقبال بترحـــاب أي جهـــة لهـــا أهـــداف مماثلـــة تنضـــم إليهـــا فـــي جهودهـــا الهادفـــة إلـــى دفـــع التنســـ
 والتعاون والسالم واالستقرار في المنطقة".

 جـاء ذلـك خـالل لقـاء القمـة الثالثـي الـذي عقـد فـي نيقوسـيا أمـس وجمـع كـال رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي
والــرئيس القبرصــي نيكــوس أناستاســيادس. واتفــق  بنيــامين نتنيــاهو ونظيــره اليونــاني الكســيس تســيبراس

ائيل فــي المنتصـف الثـاني للعـام الحـالي. وأعلـن نتنيـاهو عــن علـى أن تعقـد قمـة ثالثيـة شـبيهة فـي إسـر 
مشــتركة تنــاط بهــا عمليــة تخطــيط مــد أنبــوب لتصــدير الغــاز الطبيعــي مــن إســرائيل عبــر  تشــكيل لجنــة

الخطـــط األخـــرى  قبـــرص واليونـــان إلـــى القـــارة األوروبيـــة. وأكـــد أن هـــذه الخطـــة الطموحـــة تنضـــم إلـــى
ة. كما أعلن نتنياهو عن دفع مشروع لمد كابل تحت األرض يربط المتعلقة باالستفادة من موارد الطاق

المســتقبل فــي اليونــان بهــدف إقامــة شــبكة كهربائيــة واحــدة  شــبكات الكهربــاء فــي إســرائيل وقبــرص وفــي
 مشتركة.

 29/1/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 أثيوبيات بمادة تمنع حملهن وتجعلهن عاقرات مهاجراتينفي حقن  "مراقب الدولة" .22
قرر مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، أنه ال يوجد دليل على قيام مندوبين : بالل ضاهر

عــن وزارة الصــحة اإلســرائيلية بحقــن مهــاجرات أثيوبيــات بمــادة تمنــع حملهــن وتجعلهــن عــاقرات، مــن 
يـر خالل الضغط عليهن وتهديدهن، وذلك من دون االسـتماع لشـهادة أي مـن المشـتكيات، بحسـب تقر 

 الفضيحة. –نهائي حول هذه القضية 
وبحسب تقرير المراقب، فإن صناديق المرضى ووزارة الصحة في إسرائيل لـم يصـدروا تعليمـات بحقـن 
نســاء أثيوبيــات بحقــن "ديبــو بروفيــرا"، وأنهــن اســتخدمن وســائل منــع الحمــل وتــم تقــديم شــرح لهــن حــول 

 يارهن هذا.تاخ
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يس، عـــن وثيقـــة حصـــلت عليهـــا، ويتبـــين منهـــا أن مكتـــب لكـــن صـــحيفة "هـــآرتس" كشـــفت اليـــوم، الخمـــ
المراقب لم يتحدث مع النساء األثيوبيات اللواتي أفدن قبل ثالث سنوات، مـن خـالل تحقيـق تلفزيـوني، 

خفاء معلومات حول مفعول الحقنة عنهن.  بأنهن أرغمن على حقنهن بـديبو بروفيرا" وا 
 28/1/2016، 48عرب 

 
 ثبت ادعاءاتهم بشراء بيوت في الخليلالمستوطنون لم يقدموا ما ي .23

فادي أبـو سـعدى: قالـت مصـادر إسـرائيلية إن مـوظفي اإلدارة المدنيـة االحتالليـة المسـؤولين  –رام هللا 
عن التحقيق في صفقة العمارتين اللتين يدعي المستوطنون شراءهما في الخليل، طلبوا تحويـل وثـائق 

 ان مسألة الفحص ستستغرق وقتا طويال. الشراء إلى لجنة التسجيل األول، ما يعني 
وتقوم اإلدارة المدنية بفحص "صفقة الشـراء" بشـكل محمـوم بعـد العاصـفة السياسـية التـي سـببها إخـالء 
المســتوطنين مــن العمــارتين يــوم الجمعــة الماضــية بعــد اقتحــامهم لهمــا يــوم الخمــيس بادعــاء ان شــركة 

 رت البيوت. "العائدون لإلرث" التي يملكها أساف نحماد اشت
  29/1/2016القدس العربي، لندن، 

 
 الصهيوني" وانهيار حزب كحلون المعسكراستطالع: تراجع شعبية " .24

دل استطالع للرأي العام ُنشر يوم الخميس، على أنه فيمـا لـو جـرت االنتخابـات العامـة : بالل ضاهر
نـو" برئاسـة موشـيه كحلـون، للكنيست اآلن لتراجعت قوة كتلة "المعسكر الصهيوني" وانهـار حـزب "كوال

 لكن قوة حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد ستزداد بشكل كبير.
وأظهر االستطالع، الذي أجرته إذاعة "راديـو اللـو هفسـكا" لبرنـامج الصـحافي نيسـيم ميشـعال، أن قـوة 

ما ستتراجع نائبا في انتخابات مقبلة، ك 18نائبا اليوم إلى  24كتلة "المعسكر الصهيوني" ستتراجع من 
 نواب. 4نواب اليوم إلى  10قوة حزب "كوالنو" من 

نائبـا  18نائبـا اليـوم إلـى  11وبحسب االستطالع فإن قوة حزب "ييش عتيد" ستزداد بسـبعة نـواب، مـن 
 في انتخابات مقبلة.

 وتوقع االستطالع أن يحافظ حزب الليكود الحاكم على قوته وسيبقي على الثالثين نائبا. وسترتفع قوة
نـواب، كمـا سـتزداد قـوة كتلـة "البيـت  9نـواب إلـى  6دور ليبرمـان مـن جـ" برئاسة أفياسرائيل بيتنإحزب "

نـواب،  8نواب، وكذلك قوة حزب شاس الذي يتوقع أن يحصل علـى  9اليهودي بنائب واحد وسيمثلها 
 نواب. 6وكتلة "يهدوت ههتوراة" على 



 
 
 
 

 

 19 ص                                              3827 العدد:        29/1/2016الجمعة  التاريخ: 
  

 6نائبا، بينمـا سيحصـل حـزب ميـرتس علـى  13ثل بوسيبقى تمثيل القائمة المشتركة على حاله وسُتم
 نواب.

وعلـى خلفيـة التكهنـات حـول احتمـال دخـول رئـيس أركـان الجـيش اإلسـرائيلي األسـبق غـابي أشــكنازي، 
مـــن المســتطلعين أنـــه األنســب لتـــولي منصـــب وزيــر األمـــن، لكـــن  %31إلــى المعتـــرك السياســي، قـــال 

إن الشـخص األنسـب  %17وشـيه يعلـون، بينمـا قـال رأوا أن األنسب هو وزير األمـن الحـالي، م 38%
 قالوا إنه رئيس "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت. %11هو ليبرمان، و

( أن الحكومـة اإلسـرائيلية لـم تفعـل شـيئا مـن أجـل منــع %82ورأت الغالبيـة السـاحقة مـن المسـتطلعين )
 أنها تعمل بقدر كاف. %4كبير في هذا المجال، ورأى إنها تعمل بشكل  %9مقاطعة إسرائيل. وقال 

 28/1/2016، 48عرب 
 
 يقتحمون ساحات األقصى اً نمستوط 28القدس المحتلة:  .25

مستوطًنا ساحات المسجد األقصى، في القدس المحتّلة، يوم  28اقتحم : غنايم الطيب - األناضول
 .سرائيلّية، وذلك عبر باب المغاربةالخميس، برفقة حراسة أمنّية ومرافقة عناصر من الّشرطة اإل

من هؤالء نّفذوا  24وأوضح أحد حّراس المسجد الذي فّضل عدم ذكر هويته، لدواٍع أمنية، أن 
 .في فترة ما بعد صالة الّظهر وأربعةاقتحامهم في الفترة الّصباحّية، 

رديد صيحات الّتكبير وأشار إلى أّن المصّلين المتواجدين في المسجد، رّدوا على هذه االقتحامات بت
"هللا أكبر"، الفًتا إلى أّن "بعض المستوطنين حاولوا أداء طقوس دينّية يهودّية خالل اقتحامهم، إال أّن 
حّراس المسجد والمصّلين تصّدوا لهم ما أّدى إلى وقوع مشاّدات كالمّية، انتهت بإجبار المستوطنين 

 ."على مغادرة المكان
على الّرغم من األجواء الباردة التي تشهدها األراضي الفلسطينّية هذه  ووفقًا للحارس نفسه، فإّنه

األيام، بما فيها القدس، إاّل أّن عشرات المصّلين تواجدوا في ساحات المسجد، منذ ساحات الّصباح، 
 .وأقاموا حلقات لتدريس القرآن

 28/1/2016، 48عرب   
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 من غزة  سنوات ونصف على تاجر أربعاالحتالل يحكم بالسجن  .26
سنوات  4ذكر موقع صحيفة "معاريف" العبرية، أن محكمة بئر السبع المركزية حكمت بالسجن 

ف على التاجر رياض المشهراوي من غزة والذي اعتقل منذ أشهر على حاجز بيت حانون صون
 "إيرز".

أن ما  وزعم الموقع، أن المشهراوي أدين "بنقل بضائع ممنوعة لصالح حركة حماس، وأنه كان يعلم
 يحاول نقله لغزة يستخدم في تصنيع الصواريخ".

 28/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 
 "عور التحتا"ويحاصر  فلسطينياً  23يعتقل  اإلسرائيلي االحتالل .27

وفرضت قوات ، فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية 23االحتالل  ت قواتاعتقل: وكاالت -الخليج
قرية عور التحتا الفلسطينية الواقعة في الجهة الغربية من مدينة رام هللا  االحتالل حصارًا خانقًا على

 ".على الطريق الرئيسي الذي يربط بين القدس و"تل أبيب
 29/1/2016الخليج، الشارقة، 

 
  خطوة نحو تعزيز الصمود في مواجهة االقتالع 48اليوم العالمي لدعم فلسطينيي  .28

لفظائع سياسة التمييز العنصري والمالحقات  48نيي مع تعرض فلسطي: شحادة أمال -القدس 
السياسية وحمالت القمع غير المسبوقة في مختلف المجاالت، ومحاوالت حكومة اليمين اإلسرائيلية، 
لتيئيسهم وتنفيذ مخطط "الترانسفير"، الذي تسعى إسرائيل لتنفيذه منذ قيامها، جاءت مبادرة اإلعالن 

كانون الثاني )يناير( هذه السنة وفي كل سنة ليصبح "اليوم العالمي لدعم حقوق فلسطينيي  30عن 
". والهدف من هذا اإلعالن، نقل ملفهم إلى المحافل الدولية والعربية لعل المجتمع الدولي يتخذ 48

خطوات تزيد من الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف سياستها العنصرية، بحق هؤالء 
 .طينيين الذين بقوا في الناصرة وحيفا ويافا وعكا وصفدالفلس

. واليوم يبلغ تعدادهم مليونًا وثالثمئة وخمسين 1948ألف نسمة عام  156كانوا يعدون  48فلسطينيو 
من مجموع السكان )مجموعهم مع الجوالن والقدس يصل إلى مليون  %18 نحوألف نسمة، يشكلون 

. لم %22(. وفي جيل التعليم االبتدائي والثانوي نسبتهم %20إلى  مئة ألف نسمة وترتفع نسبتهمثوثما
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عام  الكيان اإلسرائيليويخوضون معركة قاسية مع السياسات اإلسرائيلية منذ قيام  ،يتركوا أرضهم
1948. 

هذا اإلعالن جاء بمبادرة لجنة متابعة الجماهير العربية، برئاسة النائب السابق محمد بركة، بعدما 
مارسات العنصرية إلى ذروتها باإلعالن عن خطة لهدم ما ال يقل عن خمسين ألف بيت وصلت الم

بحجة أنها بنيت بال ترخيص حكومي. وجاءت أيضًا بعد أن سجلت القوانين العنصرية رقمًا قياسيًا 
مختلف المجاالت الحياتية، مع  "أسرلة"وبات هم وزراء اليمين اإلسرائيلي تضييق الخناق ومحاوالت 

"التمويل مقابل الوالء"  أسمتهن وزيرة الثقافة، اليمينية المتطرفة ميري ريغف، اقتراح قانون إعال
وبموجبه يشترط التمويل الحكومي للمؤسسات الثقافية والفنانين بإعالن والئهم إلسرائيل. ويمنح 

ثقافة في ما الصالحّيات لوزير المالّية بسحب التمويل الحكومّي، ويعطي صالحيات مشابهة لوزيرة ال
 .يتعلق بتمويل المؤسسات الفنّية والثقافّية

 29/1/2016لندن، الحياة، 
 

 سلطات االحتالل تواصل بناء بيت تهويدي على بعد خمسين مترًا من المسجد األقصى .29
مترًا من المسجد األقصى  50"وفا": تواصل سلطات االحتالل بناء "بيت شتراوس" على بعد  -القدس 

 على حساب الوقف اإلسالمي، بهدف تهويد المعالم المحيطة به وتغييرها. في باحة البراق،
وشرعـت سلطات االحتالل خالل األيام األخيرة ببناء الطابق الرابع من هذا المشروع التهويدي، 
ضمن أبنية جسر "أم البنات"، حيث شمل العمل صب الواجهات الخارجية لهذا الطابق باإلسمنت 

ة فوق الطابق الثالث، وهو طابق قديم يعود تاريخه إلى الفترة اإلسالمية المسلح، وكذلك األعمد
العثمانية، ولكن االحتالل سيطر عليه، واستعمله كمكاتب لـ"حاخام المبكى" واألماكن اليهودية 

 المقدسة.
 وسيستعمل الطابق الرابع بعد االنتهاء من بنائه كمكتب سكرتاريا متعدد لـ"حاخام المبكى"، وهو مكتب
شخصي للحاخام نفسه، وسيضم كذلك مكاتب تشغيلية لمبنى "بيت شتراوس"، وغرفًا لتغيير المالبس 

 للعمال الرجال، وأخرى للنساء، وكذلك غرفة تضم الخزائن الشخصية.
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كما تفيد المعلومات بأنه سيتم تبليط سقف الطابق، وسيستعمل كشرفة للجمهور العام، تمّكنه من 
راق والمسجد األقصى من جهة، وعلى البلدة القديمة وشارع باب السلسلة من االطالع على ساحة الب

 جهة أخرى.
 29/1/2016األيام، رام هللا، 

 
طالق اسمه على أحد الميادين .31   غزة ترد جميل الالعب أبو تريكة بجدارية في أكبر ملعب رياضي وا 

ي محمد أبو تريكة، الذي لم يدم كثيرا انتظار غزة لرد جميل الالعب المصر : الهور أشرف-غزة 
كشف عن وصيته بوضع قميصه الشهير "تعاطفا مع غزة" في كفنه عند موته، ورسمت تكريما 
لالعب الشهير جدارية كبيرة على إحدى زوايا أكبر ملعب رياضي في القطاع، وتستعد إلطالق 

  .اسمه على أحد ميادين المدينة
ليرموك وسط مدينة غزة، وكانت عبارة عن اللقطة ورفعت جدارية أبو تريكة على أحد جوانب ملعب ا

التي اتخذت له عندما كشف عن قميص ارتداه أسفل قميص منتخب مصر خالل إحدى بطوالت أمم 
أفريقيا وقد كتب عليه "تعاطفا مع غزة"، وكان وقتها يشير إلى الحصار اإلسرائيلي المفروض على 

  ."وب نجم العرب" وكتب أسفلها "غزة تعشق أبو تريكةتب أعلى الصورة الكبيرة "أمير القلالسكان. وكُ 
جاء ذلك بعدما صرح أبو تريكة خالل احتفال رياضي أقيم بالجزائر، أنه أوصى بدفن القميص الذي 

 .حمل تلك العبارة معه في كفنه
 29/1/2016لندن، القدس العربي،  

 
 قرب حائط البراق يهوديمشروع لبناء كنيس  .31

عـن فحـوى اتفـاق جـرى مـؤخرًا يقضـي  أمـسكشفت مصادر إسـرائيلية النقـاب  :يالرا –القدس المحتلة 
المبـارك، علـى أن يكـون مختلطـًا  األقصـىببناء كنيس يهودي جديد قرب حائط البراق جنوب المسجد 

 ما بين الرجال والنساء، كصيغة حل وسط، بعد خالف طويل بهذا الخصوص.
يغة اتفـاق بينهـا تقضـي بتخصـيص سـاحة ومنطقـة وذكرت المصادر أن أطرافا معنية توصلت إلى ص

في المنطقة الواقعة بين جنـوب طريـق بـاب  -اليهودية الليبرالية  –صلوات رسمية لليهود "المتحررين" 
 المغاربة وشمال الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد األقصى المبارك.
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علــى الحكومــة اإلســرائيلية األحــد  اليهوديــة الليبراليــة، إن بنــود االتفــاق ســتعرض –وقــال "المتحــررين" 
القــادم للمصــادقة عليهــا فــي جلســتها األســبوعية، مرفقــة بمخططــات وخــرائط مرخصــة لهــذا الشــأن، تــم 

 إعدادها من قبل البلدية العبرية في مدينة القدس وما يسمى بـ "صندوق إرث المبكي".
ســكرتير الحكومــة اإلســرائيلي  وأشــارت إلــى أن االتفــاق تــم بــين األطــراف بعــد مــداوالت مباشــرة أدارهــا

 –ســينتقل مطلــع الشــهر القــادم إلــى منصــبه الجديــد كمستشــار قضــائي للحكومــة  –"أفيحــاي منــدلبليط" 
أســـدت إلـــى االتفـــاق علـــى بنـــاء -محافظـــة وحريديـــة ومتحـــررة -لســـنوات، بـــين تيـــارات يهوديـــة مختلفـــة 

لهـا مـدخل مـرتبط بسـاحتي  وتخصيص ساحة صلوات يهودية مشتركة للنساء والرجال، على أن يكون
تقــع مــا بــين بــاب  –الصــلوات اليهوديــة المنفــردة القائمــة اليــوم )إحــداهما للرجــال فقــط واألخــرى للنســاء 

 المغاربة والمدرسة التنكزية(.
  29/1/2016، الرأي، عّمان

 
 قوات االحتالل تهاجم مزارعي وصيادي غزة وتقضي بحبس أحد التجار لعدة سنوات .32

هاجمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مجددا مزارعين يعملون على مقربة من : رأشرف الهو  -غزة 
الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك بعد هجوم آخر استهدف صيادين في عرض البحر، فيما قضت 

 .إحدى المحاكم العسكرية في إسرائيل على أحد تجار غزة بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات ونصف
قوات االحتالل أطلقت النار على المزارعين ورعاة األغنام، الذين كانوا وقالت مصادر محلية إن 

يعملون في مزارعهم على حدود بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. واستهدف 
جنود االحتالل في الثكنات العسكرية المزارعين والرعاة، دون وقوع إصابات، غير أن الهجوم أجبر 

 .لهم والعودة إلى منازلهم خشية من تعرضهم لخطر الموتهؤالء على ترك أعما
إلى ذلك أطلقت قوات االحتالل النار صوب صيادين يعملون قبالة سواحل بحر غزة، مما أجبرهم 

 .على ترك العمل، رغم أنهم كانوا ضمن منطقة الصيد المسموح بها بموجب الحصار
سكرية، قضت بالسجن على أحد تجار غزة إلى ذلك ذكرت تقارير إسرائيلية أن إحدى المحاكم الع

وقالت إن التاجر يدعى رياض المشهراوي، وسبق وأن اعتقلته  .بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف
 ."قوات االحتالل خالل مروره من حاجز بيت حانون "إيرز

 وحسب ما ورد في تقرير للقناة العاشرة اإلسرائيلية، فإن المحكمة أدانت المشهراوي بنقل أجهزة
كهربائية وبضائع أخرى بكميات كبيرة لنشطاء المقاومة، ومن بينهم أسرى أطلق سراحهم في صفقة 
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وزعمت سلطات االحتالل أن هذا التاجر كان يعلم أن  .تبادل األسرى األخيرة، وعدة جهات أخرى
 .األجهزة التي استوردها لها طابع عسكري في صناعة الصواريخ وحفر األنفاق

 29/1/2016ندن، لالقدس العربي، 
 

 وتدهور خطير لصحته 65يواصل إضرابه لليوم الـ  القيقمحمد األسير  .33
الفلسطيني، عمار دويك،  اإلنسانقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق  :حمدان منتصر - رام هللا

أمس، إن إجراءات االحتالل "اإلسرائيلي" بمختلف مؤسساته وأجهزته تدفع حالة األسير الصحفي 
وعائالتهم بأن هذا  لألسرىرسالة  إيصالالقيق المضرب عن الطعام إلى االستشهاد من أجل  محمد

سيكون مصير كل من يضرب عن الطعام في معتقالتها، موضحًا في مؤتمر صحفي مشترك بين 
 .الهيئة ونقابة الصحافيين بأن لدى الهيئة مؤشرات ودالئل بهذه االتجاه

صف بضعف التحرك الشعبي ا وُ يين، عبد الناصر النجار، مم  واشتكى نقيب الصحافيين الفلسطين
والفصائلي والرسمي لمناصرة األسير الصحفي القيق في معركته التي يخوضها باسم األسرى 

يومًا"، مشيرًا إلى أن النقابة  65المفتوح منذ  اإلضراب بإعالنهاإلداريين كافة في معتقالت االحتالل 
مؤسسة  165خاطبت برسائل رسمية قرابة  اإلنسانئة المستقلة لحقوق وبالتعاون والتنسيق مع الهي

 .الصحفي محمد القيق من الموت المحقق األسيرحياة  إلنقاذتطالبها بالتحرك  وأجنبيةعربية 
 29/1/2016الخليج، الشارقة، 

 
 عدد سكان غزة بنصف مليون نسمة رفعتالخضري: سنوات الحصار  .34

طيات فلسطينية، ارتفاع عدد سكان قطاع غزة خالل سنوات أظهرت مع: خلدون مظلوم  -غزة 
ألف مواطن، ليقارب تعدادهم مليوني نسمة، دون أن يرافق  500الحصار العشر الماضية، بمقدار 

 ذلك االرتفاع زيادة عدد الوحدات السكنية أو تطوير للبنى التحتية.
اإلسرائيلي لقطاع غزة جزء من  وقال رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" جمال "إن الحصار

 حصار أكبر يستهدف الكل الفلسطيني"، مشيًرا إلى أنه وتيرته تصاعدت في ظل "انتفاضة القدس".
وبّين الخضري في بيان له، أن االحتالل "ُيحاصر كل منطقة وفق ما يؤثر عليها، ويشل الحياة 

 ل سنوات الحصار المستمر.فيها". الفًتا إلى أن قطاع غزة تعّرض لثالثة حروب مدمرة خال
 28/1/2016، قدس برس
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 يعمل بقفازات طلبة من بيرزيت يصممون إنسانا آلياً  .35

م ثالثة طالب في كلية الهندسة بجامعة بيرزيت الفلسطينية في رام هللا مشروع تخرج عبارة عن صم  
 إنسان آلي )روبوت( يمكن التحكم فيه عن طريق قفاز معين.

لكترونية أخرى تبعث رسائل للروبوت وهو إد بحساسات )ُمستشعرات( وأجهزة هذا القفاز الذكي مزو 
 عبارة عن سيارة ليتحرك ويلف.

 وتتحدد سرعة واتجاه حركة السيارة بحركة يد وأصابع الشخص الذي يرتدي القفاز.
 وأمضى الطالب محمد زيود ومحمد عطية وصهيب طوافشة الذين يدرسون هندسة الكمبيوتر في جام

كن الكثير من المكونات الالزمة لبناء المشروع متوفرة في الضفة الغربية وتعين على الطالب ولم ت
 .اإلنترنتالثالثة أن يطلبوها عن طريق 

واضطر الطالب في بعض األحيان لالنتظار شهورا لوصول بعض األشياء بينما لم يصل بعضها 
 .اإلطالقاآلخر على 

 28/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 لهاني أبو أسعد في فلسطين ... حدث بمعايير عالمية ر"يا طير الطاي"إطالق فيلم  .36
كما حدث في كل من تورونتو، ولندن، والدوحة، وأبو ظبي، كان قصر رام هللا : زيدان بديعة-رام هللا 

 لسطينيالفالثقافي، على موعد مع حفل الـ "السجادة الحمراء" في افتتاح فيلم "يا طير الطاير" للمخرج 
 .هاني أبو أسعد

واعترف أبو أسعد في حديث إلى "الحياة" بأن أصعب عروضه هي في فلسطين وأمام الفلسطينيين، 
حيث "العيون مفتوحة على أدق التفاصيل ألنهم يعيشونها"، الفتًا إلى أن أهمية عرض الفيلم في 

. وقال: فيلم "يا طير الطاير" فلسطين أهم من أية دولة أخرى، متشوقًا لعرض الفيلم في قطاع غزة ..
ليس فيلمًا عابرًا ... هو فيلم مهم لي على الصعيد الشخصي، ألنه يتحدث عن غزة التي تصّدر 
المقاومين والفنانين والمبدعين على رغم أنها تقبع تحت الحصار، وتحت القمع ... هذا الفيلم هديتي 

 لغزة وأهلها.
 29/1/2016الحياة، لندن، 
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 إلى مصر 48 فلسطينييعلى رفض دخول الكاتب عبد عنبتاوي من  ت ِصرّ تل أبيب بَمصريَّة الّسفارة ال .37

للمّرة الثانية على التوالي، خالل األسبوعين األخيرين، أَصر ت السفارة  زهير أندراوس: –الناصرة 
ساء المصرية في تل أبيب على عدم منح الكاتب عبد عنبتاوي، مدير عام مكتب اللجنة القطرية لرؤ 

السلطات المحلية العربية في البالد، "تأشيرة ُدخول" إلى مصر، بهدف ُمشاركته في المعرض الدولي 
للِكتاب في القاهرة، والذي ُيفتََتح هذه األيام، ويتواَصل ألسبوعين، بالرغم من تدخُّل قيادات أساسية 

ت، ورغم ُقبولها عشرات للجماهير العربية الفلسطينية وقيادات من القائمة المشتركة في الكنيس
 الطلبات األخرى من البالد.

صرارهاولم تَت ِضح أسباب قرار السفارة  على هذا الرفض، لكن إشارات بعض المسؤولين  المصرية وا 
 في السفارة أكدت أنها تنفِّذ قرار جهاز المخابرات وبالتالي وزارة الخارجية المصرية.

ية منحه "تأشيرة دخول" لمصر، قال عنبتاوي: إنني وفي َمعرض تعقيبه على رفض السفارة المصر 
أستغرب وأستهجن قرار السفارة المصرية، الذي يشوبه الكثير من التناقضات والشكوك والتساؤالت، 
فإذا كان األمر نابًعا عن ارتجالية وَعشوائية ومزاجية فهي ُمصيبة، لكن الُمصيبة األكبر أن يكون 

بمقاالتي ومواقفي، التي ُأِصّر عليها، خصوًصا بعدما أكدْت  ذلك نابًعا عن أمور أخرى، ترتبط
وأضاف عنبتاوي: أتحّدى السفارة المصرية أن ُتعلن حقيقة وخلفيات  األحداث والتطورات صّحتها.

أسباب رفضها ُدخولي مصر، حيث أتفه م أْن يأتي مثل هذا الرفض في فترة ُحكم "اإلخوان 
مصر أن تقود ال أن تُقاد، ونريد لها أن تقوى وتتقد م وترتقي،  ريدفنحن نالمسلمين"، لكن ليس اآلن، 

وأن تحتِمل المثقفين الثوريين كي تحتملها الثقافة الثورية التقدمية، ولكن وبالرغم من ذلك لن يتزعَزع 
 ُحبّي وَشْوقي لمصر، على حّد تعبيره.

 29/1/2016رأي اليوم، لندن، 
 
بين حماس وطهران ويحاول جمع أبو مرزوق بمسؤولين إيرانيين حزب هللا يتوسط "الشرق األوسط":  .38

 في لبنان
إن حزب هللا اللبناني يحاول  "الشرق األوسط"قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: كفاح زبون - رام هللا

اتفاق يضمن تطبيع  في محاولة للوصول إلى ،مجدًدا التوسط بين إيران وحركة حماس الفلسطينية
د بعدما فشلت المحاوالت اإليرانية األخيرة في إقناع حماس بإعالن موقف مؤيد لها العالقات من جدي

 والدعم المالي الكامل. ضد السعودية مقابل عودة العالقات
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وبحسب المصادر فإن حزب هللا يسعى إلى عقد لقاءات في بيروت بين مسؤولين من حماس 
قيادات من حزب هللا بينها نائب رئيس وأكدت المصادر أن  ومسؤولين إيرانيين لتجاوز األزمة.

 الحزب نعيم قاسم وجهوا الدعوة لعضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق لزيارة لبنان
بهدف لقاء مسؤولين إيرانيين كبار بينهم ضباط في الحرس الثوري اإليراني يوجدون باستمرار في 

 ية.بيروت للتنسيق مع الحزب بشأن العمليات الحالية في سور 
وبحسب المصادر أًيضا فإن أبو مرزوق قد يتوجه فعاًل إلى بيروت لكن من دون موعد محدد حتى 

إيرانيين وما سيتم بحثه تحديًدا والمطالب  اآلن. وقالت إن أي موعد للقاء قادة حزب هللا أو مسؤولين
 اضحة.التي سيحددها كل جانب إلحياء االتصاالت وا عادة العالقات بينهما ما زالت غير و 

واختار حزب هللا دعوة أبو مرزوق تحديًدا ألنه خاض في لبنان نقاشات كثيرة مع مسؤولين إيرانيين 
وحماس بعدما كانت العالقات انقطعت تمًاما  لرأب الصدع مما سمح بمد جسور جديدة بين طهران

 بعد موقف حماس من سورية.
ه هذه المرة خصًوصا بعد قرار وبحسب المصادر نفسها فإن أبو مرزوق ليس في عجلة من أمر 

 العالم السني. حماس بتجنب الدخول في تحالفات في المنطقة وخصًوصا ضد
وقالت المصادر إن حماس معنية بالتواصل مع كل األطراف وبنسج عالقات جيدة مع الجميع بما 

هذا الكالم سينقله أبو مرزوق  في ذلك إيران ولكن ليس ضمن تحالفات. وأكدت المصادر أن
 لمضيفيه في لبنان وللمسؤولين اإليرانيين الذين سيلتقيهم.

وبحسب المصادر فإن أبو مرزوق سينقل موقف حماس المرحب بأي عالقات ودعم مالي غير 
حتى مساند إليران وأي مواقف  مشروط بأي موقف جديد من سورية أو أي موقف من السعودية أو

 مشروطة أخرى.
 28/1/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 وحدة استيطانية بالضفة 153على بناء  "إسرائيل"تركيا تدين مصادقة  .39

وحدة سكنية جديدة في  153على بناء  "إسرائيل"أدانت تركيا، "بشدة"، مصادقة : األناضول - أنقرة
"ندين بشدة  :28/1/2016وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الخميس  الضفة الغربية.

وحدة سكنية جديدة ضمن مستوطنات مختلفة غير شرعية بالضفة الغربية،  153 المصادقة على بناء
 ".1967والقدس الشرقية الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي منذ عام 
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وأضاف البيان أن "هذه الخطوات التي اتخذتها )إسرائيل( بشكل يخالف القانون الدولي، من شأنها أن 
 متعلقة بها، وال يمكن القبول بذلك أبدًا".تقوض أسس السالم الدائم، والجهود ال

 28/1/2016فلسطين أون الين، 
 
 تجاه أمن "إسرائيل" كان وسيبقى دائمًا ثابتاً  األميركيأوباما: كلنا يهود وااللتزام  .41

: حذر الرئيس األميركي باراك أوباما من تنامي العداء للسامية وشدد على وكاالت-واشنطن 
 تجمع بالده بإسرائيل.العالقات "األبدية" التي 

وقال في كلمة بالسفارة اإلسرائيلية، الليلة قبل الماضية، "يجب أن نواجه حقيقة: هناك تنام للعداء 
وأضاف لمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا المحرقة  للسامية عبر العالم، إنه أمر ال يمكن إنكاره".

 الديانات".اليهودية: إن "أي هجوم على ديانة هو هجوم على جميع 
وبعد أن أشار إلى أن الواليات المتحدة عازمة على التصدي للعداء للسامية بكل أشكاله، شدد أيضًا 

سرائيل. وأوضح: أن "االلتزام األميركي تجاه أمن إسرائيل كان  على متانة العالقات بين بالده وا 
 وسيبقى دائمًا ثابتًا".

إسرائيل يعتبر بمثابة فشل أخالقي، مضيفًا: كلنا  وقال: إن تخلي الواليات المتحدة عن حلفها مع
يهود، عندما يتم استهداف اليهودي بسبب ديانته، فعلى كل إنسان أن يرد على ذلك بالقول إنه 

 يهودي.
وفصل أوباما بين االنتقادات التي توجه إلى إسرائيل وبين ضرورة بقاء الحلف االستراتيجي الذي 

ئيل، مشيرًا إلى أن هذه االنتقادات ال تتعلق بقيام ووجود دولة إسرائيل، يربط الواليات المتحدة مع إسرا
 وسيكون هناك فشل أخالقي كبير للواليات المتحدة إذا تخلت عن حلفها مع إسرائيل.

وأضاف: بالنسبة لألميركيين خاصة..  وقال أوباما: الهجوم على أي عقيدة هجوم على كل عقائدنا.
ى تنوعنا وعلى فكرة أنه يمكن ألناس من خلفيات مختلفة أن يعيشوا معًا علينا أن نفهم أنه هجوم عل

 وأن ينجحوا معًا.
وأضاف: علينا هنا الليلة أن نواجه حقيقة أن معاداة السامية في تزايد في أنحاء العالم. ال يمكننا أن 

دم اليقين أن ننكر هذا. وتابع: يحدث كثيرًا وبخاصة في فترات التغيير وبخاصة في فترات القلق وع
 نرغب بشدة في أن نعلق صراعاتنا على اآلخرين.. على المختلفين.

 29/1/2016األيام، رام هللا، 
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 أوروبا إلىغاز  أنابيبخط  إلقامةوقبرص تبحث التعاون  "إسرائيل"اليونان و .41

 تدرس اليونان واسرائيل وقبرص اقامة مشروع خط انابيب غاز يربط الدول :)أ ف ب( -نيقوسيا 
قادة الدول  أعلنالثالث بغرض تصدير الغاز الطبيعي في شرق المتوسط الى اوروبا، وفق ما 

 الثالث في نيقوسيا الخميس.
وكانت قبرص واسرائيل اعلنتا اكتشاف احتياطي مهم من الغاز الطبيعي قبالة سواحلهما ما من شانه 

 كبير حاليا على الغاز الروسي.الحقا ان يكون موضع اهتمام االتحاد االوروبي الذي يعول بشكل 
وجاء في بيان مشترك لرئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس 

بنيامين نتانياهو "نجدد بمناسبة هذا اللقاء دعمنا لفكرة تصدير غاز شرق  اإلسرائيليورئيس الوزراء 
على استعداد على المضي في درس مشاريع  واضافوا "وفي هذا السياق نحن المتوسط الى اوروبا".
 على غرار ايست ميد".

كلم، بحسب شركة الطاقة اليونانية التي تدعمه  1700وسيبلغ طول خط انابيب الغاز ايسد ميد نحو 
 مليون متر مكعب من الغاز سنويا الى اوروبا. 15ي جي اي بوسيدن، ومن شانه ان يتيح نقل -

ي مشترك ان الدول الثالث ستشكل لجنة مشتركة لدفع هذا واوضح نتانياهو في مؤتمر صحاف
 المشروع.

 29/1/2015رأي اليوم، لندن، 
 

 في وضع حرج القيقالصليب األحمر: المعتقل  .42
اللجنة الدولية للصليب األحمر عن قلقها البالغ إزاء وضع محمد القيق الصحي،  أعربت :غزة

، 28/1/2016وأوضحت اللجنة، يوم الخميس  ي".المحتجز الفلسطيني المتواجد في مستشفى "إسرائيل
أن مندوبي وطبيب اللجنة الدولية يقومون بزيارة محمد القيق بانتظام وذلك لمراقبة وضعه الصحي، 

وأكدت  ُملحة. إنسانيةكما وتتحاور اللجنة الدولية باستمرار مع السلطات اإلسرائيلية لطرح مواضيع 
يومًا  60حرجة فهو يخوض إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من اللجنة، أن حالة محمد القيق الصحية 

 وحياته في خطر.
 29/1/2016فلسطين أون الين، 
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 الفلسطينية السلطةفي ابتذال قيادة  .43
 أسامة أبو ارشيد
لى أصغر موظف  ال يخفى على أحد أن ما تسميه قيادات السلطة الفلسطينية، بدءًا من رئيسها، وا 

مع االحتالل اإلسرائيلي، إنما هو حقيقة واقعة وقائمة منذ نشأة تلك السلطة عام  فيها، "تنسيقًا أمنيًا"
، غير أن هذا ال يخفف من وقع صدمة تصريحات قادة السلطة، في اآلونة األخيرة، مباهين 1994

بذلك، وغير مبالين بتداعياته. األدهى، أن كثيرًا من تلك التصريحات، واألفعال المقرونة بها على 
أميركية في سياق الصراع على خالفة الرئيس -لواقع، تأتي بهدف تقديم أوراق اعتماد إسرائيليةأرض ا

الكهل، محمود عباس )أبو مازن(، في رئاسة السلطة، والتي هي، من حيث الجوهر، شئنا أم أبينا، 
بد أن يخضعوا إحدى أدوات البنية االستخرابية االحتاللية اإلسرائيلية وتثبيتها، وقادة هذه السلطة ال 

 لمعايير االحتالل لشغل مناصبهم. هذه حقيقة، مهما حاول كثيرون المجادلة في األمر. 
ضمن المعطى السابق، لم تكن تصريحات اللواء ماجد فرج، رئيس المخابرات العامة الفلسطينية في 

ني الجاري، الضفة الغربية، لمجلة "ديفينس نيوز" األميركية، في الثامن عشر من يناير/كانون ثا
والتي فاخر فيها بأن األجهزة األمنية الفلسطينية منعت منذ انطالق انتفاضة القدس، مطلع 

عملية ضد إسرائيل، وصادرت أسلحة، واعتقلت أكثر  200أكتوبر/تشرين األول الماضي، أكثر من 
جيء بها من مائة مقاوم، خروجًا عن ُكْنِه هذه السلطة، وما أقيمت من أجله. فهي، من ناحية، 

لترفع األوزار والُكَلَف االقتصادية عن عاتقي إسرائيل، عوضًا عن االحتالل المباشر للفلسطينيين. 
ومن ناحية أخرى، لكي تبقي ذراع االحتالل األمنية والعسكرية حاضرة وباطشة بينهم عبر آلية ما 

من المفارقات هنا، أن فرج، ال يسمى "التنسيق األمني"، وهو االسم "الدبلوماسي" لـ"العمالة األمنية". و 
يحاول حتى أن يستر الحقيقة المخزية األخيرة، وذلك في "شكوى ُمر ة" للمجلة من حادث وقع في 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة مستشفى فلسطينيًا في الخليل، 

، فإن القوات اإلسرائيلية أعلمت نظيرتها لتغتال أحد نشطاء حماس الراقدين فيه. حسب تلك "الشكوى"
الفلسطينية باألمر، والتي انسحبت من المكان، غير أن تلك القوة لم تكتف بتصفية ناشط حماس 
المصاب في عملية هجوم على مستوطن، بل إنها، أيضًا، قتلت أحد أقاربه "من غير المتورطين" في 

 العملية. 
ئل وقوى سياسية فلسطينية كثيرة، غير أن عباس انتفض القت تصريحات فرج تلك تنديدًا من فصا

للدفاع عنه، وأبى إال أن يعيد ترسيخ الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية. ففي مؤتمر صحافي، عقده 
في الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني الجاري، في مكتبه في رام هللا، قال إن التنسيق األمني 

"التنسيق األمني قائم. حتى هذه اللحظة ... نقوم بواجبنا على أكمل  مع إسرائيل مستمر. وأضاف:
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وجه. نعم نمنع أي عمل بدو يصير هون أو هون )يحدث هنا أو هناك(". وتابع: "مهمة األمن أن 
يمنع أو يحول دون اضطراب حبل األمن. يعني أي أحد يحاول يشتغل ضد األمن .. متفجرات .. 

ض عليه.. وال يهم إلى أين يذهب بعد ذلك". ودافع عباس عن منع سالح .. خاليا .. يلقى القب
األجهزة األمنية المتظاهرين من الوصول إلى أماكن االحتكاك مع القوات اإلسرائيلية أو اعتقال 
أشخاص، وقال إن األجهزة األمنية تريد حماية الفلسطينيين و"حماية البلد". وأضاف: "األجهزة األمنية 

امر مني. أنا ال أسمح ألحد أن يجّرني إلى معركة ال أريدها"، مشيرا إلى أنه ال يريد تقوم بواجبها بأو 
خوض "معركة عسكرية". وقال عباس "الهبة الشعبية نحن معها... ونحن متفقون عليها، المقاومة 

 الشعبية السلمية ال حد يزيد وال حد ينقص". 
معلوم ومؤكد وال جديد فيه، فإن المشكلة  بعيدًا عن حديث عباس عن "التنسيق األمني"، والذي هو

األبرز تكمن في خيارات الرجل وسلطته. فهو ال يريد أن ُيَجر  إلى معركٍة ال يريدها، كما يقول، ثم 
يؤكد أنه مع "الهبة الشعبية.. المقاومة الشعبية السلمية"، غير أنه عمليًا، على األرض، ال هو مع 

يصالها إياه، هبة شعبية سلمية، وال هو قادر عل ى استئناف المفاوضات بسبب تعنت إسرائيل وا 
وسلطته، إلى حائط مسدود، وهو الواقع الذي يقر به "كبير المفاوضين"، صائب عريقات، في تقرير 
"ديفينس نيوز"، المشار إليه سابقا. ثالثة األثافي أن عّباس يفاخر، من دون خجل وال وجل، 

ي الوقت الذي ما زالت فيه قوات األخيرة تعدم، بدم بارد، ومن دون بـ"التنسيق األمني" مع إسرائيل، ف
محاكمة، أبناء شعبه في الشوارع والطرقات وعند الحواجز، بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات طعن ضد 
جنودها ومستوطنيها. وحسب دراسة إحصائية أصدرها مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي 

عدد شهداء انتفاضة القدس، بلغ، منذ انطالقتها، في األول من والفلسطيني، قبل أيام، فإن 
لى السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني الجاري، 2015أكتوبر/تشرين األول  شهيدًا،  167، وا 

 . % 7شهيدة، بنسبة  13، و% 19طفال، بنسبة  32منهم 
استمرار "التنسيق األمني"، وال يتوقف تيهان السلطة عند ذلك الحد، ففي وقٍت يؤكد فيه قادتها 

ويباهون به، ربما بهدف "إطراب األذن" األميركية، فإن ثمة إعالنًا إسرائيليًا، وتأكيدًا فلسطينيًا رسميًا، 
عبر "المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان"، أن إسرائيل تقوم، في اآلونة األخيرة، 

داريًا و"بشكل محموم"، باالستيالء على أراض فل سطينية في المنطقة المصنفة "ج"، الخاضعة أمنيًا وا 
من أراضي الضفة الغربية، وتقوم بتحويلها إلى "أراضي  % 60للسيطرة اإلسرائيلية، وتشكل ما نسبته 

دولة" بهدف تمكين المستوطنات من التوسع بغطاء تعتبره سلطات االحتالل قانونيًا. وبالمناسبة، فإن 
هي المنطقة الوحيدة في الضفة الغربية المتواصلة جغرافيا، وهو ما يلغي أية  منطقة "ج" المحتلة،

إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة دونها. المشكلة األخرى هنا، أن إدارة الرئيس 
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اإلسرائيلية في -األميركي، باراك أوباما، ليست في وارد محاولة إحياء جهود التسوية الفلسطينية
ا األخير، خصوصًا وأن أوباما لم يأت على ذكر األمر ضمن أولويات سياسة إدارته الخارجية عامه

في عامها األخير في السلطة، في خطابه عن "حالة االتحاد" قبل أسبوعين. أيضا، قبل أقل من 
أسبوعين، مرت الذكرى العاشرة على الحصار الوحشي، الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، غير 

ا لم يستدع تصريحاٍت غاضبًة من الرئيس وحاشيته، وأّنى لهم ذلك، وهم شركاء في الحصار، أن هذ
وال نلقي الكالم هنا على عواهنه، فأبو مازن نفسه أقر، من قبل، أنه صاحب فكرة إغراق نظام رئيس 

 االنقالب في مصر، عبد الفتاح السيسي، حدود غزة مع مصر بمياه البحر. 
سلطة الفلسطينية تجاه االحتالل ال تعاني تيهانًا وافتقادا للبوصلة فحسب، بل باختصار، سياسات ال

إنها تندرج، كذلك، في سياق االبتذال في العالقة معه، ومحاولة إرضائه، خصوصًا وأن ثمة أخبارًا 
تتوالى عن أن أبو مازن ليس في وضع صحي جيد، وهو ما أطلق عنان سباق التنافس على خالفة 

 أميركية بالدرجة األولى.-لن يتم  ألحد من دون مباركة إسرائيلية الرجل، وهذا
 29/1/2016، العربي الجديد، لندن

 
 نتنياهو و"الدول العربية المعتدلة" .44

 منير شفيق
، ومن منبر دافوس في سويسرا، وفي مقابلة مع شبكة سي.إن.إن اإلخبارية 22/1/2006في 

بية قائال إن الدول العربية المعتدلة "تواجه التهديد نفسه األمريكية، تحدث نتنياهو عن عالقاته العر 
)يقصد الذي تواجهه "إسرائيل"( المتمثل بإيران وداعش". وأكد على تطّور العالقات التحالفية مع دول 
االعتدال العربي، كما نقلته الصحافة واألقنية الفضائية. وقد قال: "ثمة تغيير دراماتيكي في العالقات 

سرائيل في المّدة األخيرة، بينها وبين جيرانها العرب الذين يرون في إسرائيل حليفا وليس الخارجية إل
تهديدا". وبهذا ما زال نتنياهو يلّح على وجود تلك الدول، منذ عدوانه على قطاع غزة، وفي أثنائه من 

 دون أن يفصح عن األسماء المقصودة.
تحاد األوروبي أن يظهروا إلسرائيل الفهم نفسه واألغرب األعجب أن نتنياهو طالب مسؤولين في اال

الذي ُيظهره لها جيرانها العرب الذين كانوا هم األعداء التقليديين للدولة اليهودية". وأضاف قائال: 
لدّي طلب واحد هو أن تعكس سياسة االتحاد األوروبي حيال إسرائيل والفلسطينيين السياسة العربية 

 طينيين". السائدة تجاه إسرائيل والفلس
 وكان محور تشديده على أن الخطر األكبر "على العالم الحر يتمثل في إيران وداعش".
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هذا يعني أن دول النظام العربي التي يقصدها نتنياهو وقد انتقلت إلى مستوى اعتبار الكيان 
الصهيوني حليفا لها ضّد إيران وداعش، سوف تدخل، إذا صّح ما يقوله، في مرحلة السقوط 

ارثة. ويكفي أن يطلب من االتحاد األوروبي أن يقتدي بها في عالقته بكل من "إسرائيل" والك
والفلسطينيين. )وبالفلسطينيين أيضا( دليال على أنها آيلة إلى االنهيار ال محالة. وذلك حين يصبح 

 الموقف من الفلسطينيين والقضية الفلسطينية كما ُيريد نتنياهو وُيرضيه.
م لوزارة الخارجية الصهيونية دوري غولد قد ألمَح إلى حدوث "انفتاح في العالم وكان المدير العا

 العربي نحو العالقات مع إسرائيل". 
هذه التصريحات إذا صّحت تعني أن ثمة كارثة تنتظر الوضع العربي ككل، وعلى مستوى الدول 

صول إلى حّد التحالف مع المعنية كال على حدة. وذلك ألن جماهير األّمة ال تستطيع أن تحتمل الو 
العدو الصهيوني الُمغَتِصب لفلسطين والقدس والساعي لهدم المسجد األقصى وبناء الهيكل المزعوم 

 مكانه. وكذلك األمر بالنسبة إلى جماهير أّي قطر تذهب دولته هذا المذهب.
يج لمجّرد لقد كانت األمة تغضب أشّد الغضب من كل نظام أو قيادة عربية من المحيط إلى الخل

التقصير في موضوع القضية الفلسطينية، أو الموقف في مواجهة العدو الصهيوني وقتاله. وكان هذا 
الغضب يشتّد ويتّسع إذا ما تطّور التقصير إلى تقاعس، أو مهادنة، أو عقد اتفاقية تتضمن 

ور إلى الحّد االعتراف به. ولم تصل إلى حّد التحالف، أو حتى التواطؤ. فكيف إذا ما وصلت األم
 الذي وصفه نتنياهو في تصريحاته في دافوس.

هنا يكون السيل قد بلغ الزُّبى، وخرج عن كل معقول، أو احتمال، أو تفّهم حتى من ِقَبل أكثر الذين 
تساَهلوا واستعّدوا لتقديم التنازالت وهربوا من المواجهة. فاألمر حين يصل إلى التحالف مع العدو 

ب الفلسطيني، كما عّبر نتنياهو عن ذلك حين طالب دول االتحاد األوروبي الصهيوني وضّد الشع
أن تحذو َحْذَو تلك الدول العربية إزاء الموقف من دولة الكيان الصهيوني والفلسطينيين. أي تكون قد 
وصلت ضّد الفلسطينيين إلى حّد ُيرضي نتنياهو، ويتخطى الموقف األوروبي بالرغم من تواطؤ دوله 

ان الصهيوني تاريخيا، ولكنها اآلن راحت تعترض على إيغال نتنياهو في االستيطان وتهويد مع الكي
القدس واالعتداء على المسجد األقصى والمقدّسات اإلسالمية والمسيحية. أي الدول التي أقامت دولة 

 الكيان لم َتُعد تحتمل كل هذا القدر من سياسات نتنياهو.
تي أخذت بعض الحكومات العربية تتبّناها، إذا صّح ما أعلنه أما األغرب في هذه السياسات ال

نتنياهو عن تطّور عالقات تحالفية بينها وبينه، فكْونها جاءت في مرحلة وصل فيها محمود عباس 
حّد اليأس من المفاوضات مع نتنياهو، أو التوّصل إلى إقامة دولة فلسطينية، كما جاءت في ظرف 

التفاهم مع نتنياهو على المفاوضات والتسوية وموقفه من االستيطان  ضّجت فيه أمريكا وأوروبا من
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وتهويد القدس واالعتداء على المسجد األقصى. وبهذا تكون تلك الحكومات قد ذهبت شططا، 
 وجعلت أمرها فرطا.

ولكن أغرب من هذا األغرب أن هذه الحكومات العربية التي جاءت لتتحالف مع الكيان الصهيوني 
إن صّح هذا الَهْول، لم تلحظ أنه دخل مرحلة الضعف والتدهور ولم يعد بمقدوره أن  وطلب نصرته

ُيخيَف شباب االنتفاضة فكيف بقطاع غزة والمقاومة في لبنان. ومن ثم فإن التوّجه إلى المراهنة 
عليه، فضال عن كونها أصال من المحّرمات وطنيا وعروبة ودينا وأخالقا وسياسة وطعنا لفلسطين 

دس واألقصى في الظهر، فهو رهان خاسر ال يزيد من يقترب منه إاّل ُخْسرانا. ومن ثم فهذا رهان والق
حماقة فضال عن إثمه الكبير. وهذان إذا ما اجتمعا لحقت الكوارث في الوضع العربي بعاّمة، وفي 

 دولة كل بلد دخل هذا الرهان.
على من يبحث عن تحالف، في هذه المرحلة، أما ثالثة األثافي في الغرابة فهي انطباق ثالثة أمثال 

مع العدو الصهيوني: األول: "مثل الذاهب إلى الحج والناس راجعة منه" )حالة أمريكا وأوروبا(. 
والثاني وهو مثل فلسطيني: "ِمثل ْمَصيِّف الغور" )الغور مشتى وصيفه الهب(. والثالث: كحاِفِر قبِره 

نياهو ذاهب إلى االنتحار. فليس لدى نتنياهو ما يقّدمه بعد أن بظلِفه" أي بيِده ألن المتحالف مع نت
 أفلس، غير غضب األّمة ولعنة هللا على من يفعلها.

 29/1/2016، "21موقع "عربي 
 
 غزة؟للعدوان على  التنازليهل بدأ العد  .45

 طلعت رميح
ألشد ترويعا من يبدو أن نتنياهو يستعد فعليا إلطالق عدوان حربي جديد على غزة، يتوقع أن يكون ا

كل ما سبق، واألغلب أن يتبعه أو يجعله متزامنا مع اجتياح واسع للضفة الغربية وأن يتخذ خاللها 
إجراءات أشد عدوانية ضد الفلسطينيين داخل الخط األخضر. من يتابع اآللة اإلعالمية اإلسرائيلية 

 التهيئةأنها انتقلت من وضعية  يلحظ دورانها لتهيئة األجواء لشن مثل هذا العدوان الجديد، ويلحظ
يحدد خطوات تهيئة الرأي العام  الذي- الحربيقواعد اإلعالم  وفق- الحربيالعامة إلى حالة اإلعالم 

 للحرب قبل الحرب مباشرة.
لقد شهدت الشهور األخيرة، إطالق أخبار مجهلة عديدة تتحدث عن أن حماس استعادت بناء قدراتها 

وفي ذلك جرى إبراز بعض  ،2014عدوان اإلسرائيلي خالل عام كانت تضررت جراء ال التي
التصريحات لقادة فصائل المقاومة التي تطلق لطمأنة الرأي العام الفلسطيني مع تغيير اتجاه تأثيرها 
لتظهر وكأنها حالة من حاالت القوة الزائدة والرغبة في إطالق الحرب. لكن األيام األخيرة شهدت قفزة 
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إذ يجري نشر أخبار من مصادر عسكرية إسرائيلية جرت صياغاتها وفق قواعد  في هذا االتجاه،
اإلعالم الحربي في اإلعداد للحرب. وأولى تلك القواعد هو أن يتحدث الطرف الذي يستعد للحرب 
عن أن خصمه هو من يريد إشعال الحرب وهو من يستعد لها وأن استعداداته ذات طابع هجومي، 

وضع من يدافع عن نفسه ومن يخوض حربا دفاعية وأنه  في-عد للعدوان من يست وهو-ليظهر هو 
فيه  ورد-إنه لم يذكر اسمه  قيل-إسرائيليال يريد الحرب. لقد جرى نشر تصريح لمصدر عسكري 

حماس مستعدة »هذا المعنى تحديدا، حتى إن الصحف العربية نشرته تحت نفس العنوان المستهدف 
مصدر عسكري في جيش  أقرّ »بر المنشور في الصحف العربية ، قال نص الخ«للحرب المقبلة

االحتالل اإلسرائيلي، أّن حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، استعادت قوتها وباتت جاهزة للمواجهة 
المقبلة إذا اقتضى األمر، فقد أعادت حماس ترميم األنفاق الهجومية، ومنظومتها الصاروخية، 

 «.ي جاهزة لساعة الصفروجمعت المعلومات الالزمة، وه
من يقرأ نص هذا التصريح جيدا يجده معدا في غرف اإلعالم الحربي، إذ هو يدفع للناس بفكرة أن 

يتحدث عن أن حماس جاهزة  كما-هجومية  أنفاق-حماس بدأت اتخاذ إجراءات عسكرية هجومية 
 لحال.لساعة الصفر، ومن لديه ساعة صفر في الحرب هو من سيبدأ الحرب، بطبيعة ا

نتنياهو يستعد للحرب منذ وقت طويل، وهناك تصريحات تحريضية وصلت حد الحديث عن اغتيال 
كل قادة حماس دون استثناء، لكن توقيت الحرب لم يكن تحدد بعد، واآلن يبدو أن خيار شن العدوان 

 على غزة، قد وضع على طاولة القرار.
أن تتحرك، وأنه ليس بحاجة لخوض معركة هناك ال  نتنياهو يرى أن الجبهة الشمالية لم يعد بإمكانها

نصر  وميليشيا-اآلن وال غدا، سواء لدخول عامل الوجود العسكري الروسي على خط القرار اإليراني 
أو ألن نصر هللا قد أنهك قوته في سوريا، أو ألن رد نصر هللا على العملية اإلسرائيلية األخيرة  -هللا 

 طمأن نتنياهو إلى حد كبير.باغتيال سمير القنطار، قد 
وهو يواجه حالة خطرة اآلن في عموم األراضي الفلسطينية، بل خطرة للغاية. فهناك حالة المقاطعة 
للمستوطنات وحالة االعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن ناحية ثانية صار الفلسطينيون داخل الخط 

أن حياة المجتمع اإلسرائيلي تكاد تصاب األخضر في وضع أقوى داخليا ودوليا، واألهم واألشد خطرا 
الدائمة التي  االنتفاضةبالشلل الدائم. لقد فشلت أجهزة أمنه وصار ظهرها للحائط في مواجهة حالة 

يشنها فلسطينيون أفراد. وهو قد هدد السلطة الفلسطينية بالهدم والتفكيك، للضغط عليها أكثر لتبذل 
السلطة تبدو عاجزة مثل أجهزته، وبذلك لم يعد أمامه إال جهدا أكبر لحماية إسرائيل، لكن أجهزة 

 مواجهة النموذج الملهم لالنتفاضة، وأن يشن حربا على غزة، تكون مقدمة لحرب واسعة على الضفة، 
 



 
 
 
 

 

 36 ص                                              3827 العدد:        29/1/2016الجمعة  التاريخ: 
  

 وخاللها يقوم باتخاذ إجراءات شديدة العدوانية تجاه الفلسطينيين داخل الخط األخضر.
 األغلب أن هذا هو القادم.

 29/1/2016، دوحةالشرق، ال
 
 .. إسرائيلياً الفلسطينيةالهّبة  .46

 د. أسعد عبد الرحمن
 

ذاعة وقنوات فضائية، بمقاالت وتصريحات تدعو الحكومة  يزخر اإلعالم اإلسرائيلي، صحافة وا 
الفلسطينية أو ما يسميه ذلك اإلعالم « هّبة ترويع اإلسرائيليين»اإلسرائيلية إلى التشديد في قمع 

الجديدة التي تعيشها الدولة الصهيونية، وماضيا في تفصيل ماهية اإلرهاب من « اإلرهاب»موجة 
نداف »على المجتمع اإلسرائيلي. ويقول « السلبية»وجهة نظره وكيفية مواجهته بسبب ارتفاع آثاره 

صحيح أن وزير الدفاع محق في قوله بأن ضبط «: »في مدينة القتل»في مقال بعنوان « هعتسني
الجأش هما أحد المفاتيح النتصارنا، لكن ضبط النفس والعض على الشفتين يجب أن  النفس ورباطة

يكونا من نصيب الجمهور الغفير، بينما من المتوقع من الجيش والحكومة أكثر بكثير. نتوقع منهما 
أن يستخدما الخيال، والجسارة واإلبداع في الهجوم. عليهم أن يتصدوا للهجمة الجديدة من العدو 

ويفصل كاتب المقال بشأن كيفية مواجهة «. وبكسر لألدوات وأن يضربوه ضربة واحدة شديدة بحكمة
الشرير الكبير الواقف أمامنا يهزم بالقوة، وليس بضبط »، وذلك بقوله: «وسائل التحريض الفلسطينية»

ال  النفس وباالحتواء. ينبغي ألهالي كل فتاة محرضة أن يعرفوا بأن حياتهم نفسها ستتحطم بحيث
تعود قادرة على االنبعاث من جديد، وعليه فيجدر بهم أن يغسلوا ما تبقى من العقل اإلجرامي 
البنتهم. ينبغي أن يعرف كل من يوزع السكاكر أو يطلق هتافات الفرح ألفعال الذبح بأن من شأنه 

مرار مدينة أن يدفع ثمنًا باهظًا ال يقدر عليه وأنه لن يخرج نقيًا. هكذا فقط نتمكن من منع است
 «.القتل

وقد تمادى الكثير من الكتاب والمحللين والسياسيين اإلسرائيليين في دعواتهم للقمع والسحق والقتل في 
، الوزير األسبق وأمين عام «جدعون ساعر»مواجهة الهّبة الفلسطينية. ففي مقال ناقد، كتب 

رغم أن االنتفاضة الحالية »ي: الحكومة خالل االنتفاضة الثانية، والباحث في معهد األمن القوم
تختلف في خصائصها، لكن يمكن التغلب عليها. إن التعامل مع األحداث بوصفها سلسلة من 
عمليات إرهاب أفراد خطأ. إنه صراع قومي. وتقف وراء موجة العنف الحالية جميع الفصائل 

مسار العنف الذي  الفلسطينية التي تشجع على العنف وتدفع نحو التصعيد، وتتوقع أن تربح من
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سيؤدي في نظرها إلى خلط األوراق. من الواضح تمامًا أن الحكومة متخلفة كثيرًا عن األحداث، وهي 
 «.تتخذ في وقت متأخر جدًا خطوات كان يجب اتخاذها منذ البداية عندما كان تأثير األحداث أقل

إلرهاب يحصد ضحايا من إن استمرار موجة ا»فكتب يقول: « رون بن يشاي»أما المحلل العسكري 
بيننا يوميًا، باإلضافة إلى ثمن اقتصادي ونفسي يدفعه مواطنو إسرائيل والمؤسسة األمنية. واألخطر 
هو أن موجة إرهاب تتغذى من ذاتها يمكن أن تتحول بين لحظة وأخرى، نتيجة خروج حدث عن 

على السبيل الذي يؤدي إلى السيطرة، إلى انتفاضة شعبية واسعة النطاق ومدمرة. لذا يجب العثور 
 «.اإلخماد السريع للجنون القاتل الذي يجتاح مناطق الضفة الغربية

يشكل اإلرهاب «: »ديمتري شومسكي»ومن جهته، ولو بنبرة مختلفة، يقول المحلل السياسي 
الفلسطيني مكونًا متطرفًا وغير شرعي لمقاومة شرعية ومحقة للشعب الفلسطيني ضد مشروعي 

واالستيطان اإلسرائيليين. ومحظور تشجيع محاوالت قتل يهود يقوم بها إرهابيون فلسطينيون االحتالل 
مع استعداد واضح في أغلب األحيان للموت، بما في ذلك الهجوم على مواطنين أبرياء من كبار 

اإلرهاب الفلسطيني يعرقل مجددًا تحقيق الهدف السياسي »ويضيف: «. السن واألطفال والمصلين
مة الحالية المعتدلة للسلطة الفلسطينية: إنهاء االحتالل وتقسيم عادل للسيادة في هذه البالد بين للزعا

 «.شعبين
هو نوع من « اإلرهاب»في ظل المغالطات المتعددة لهؤالء وغيرهم كثيرون، نعلم علم اليقين أن 
ن ضد النازية األلمانية، العمليات، عادة ما يلجأ له المظلومون، تمامًا كما يؤكد التاريخ: الفرنسيو 

الصينيون ضد اليابان، الفيتناميون ضد الواليات المتحدة األميركية.. لذا من السخرية إعالن الحرب 
على المقاومة باعتبارها إرهابًا، فاإلرهاب هو إخافة الضحايا ودفعهم لالستسالم إلرادة اإلرهابي، 

إلرهابيين بل كانت ألمانيا النازية واليابان فالفرنسيون والصينيون والفيتناميون لم يكونوا هم ا
، فإرهاب «اإلرهابي يقابله المقاوم»اإلمبراطورية والواليات المتحدة اإلمبريالية. وعليه، تظهر معادلة: 

 حرية شخص ما هو إال مقاومة إلرهاب آخر.
عهد »، في مقال بعنوان «أوري أفنيري»وفي سياق توضيحي، كتب الناشط السياسي اإلسرائيلي 

اإلرهابي يذهب إلى سوريا. لكن في فلسطين، المتدين والعلماني كالهما يشارك »، يقول: «السخافة
في الهّبة من أجل الحرية. لقد نجح الفلسطينيون في استخدام التخويف كسالح دون إطالق رصاصة 

إلسرائيلي دور لقد كان لإلعالم ا»ويضيف: «. واحدة، فأجبروا اإلسرائيليين على البقاء في منازلهم
في تعزيز مسألة الخوف وانتشاره. فهذا اإلعالم هو أفضل صديق لإلرهاب الذي ثبت أنه ال يزدهر 

كذلك، فإن ثاني أفضل صديق لإلرهاب هم السياسيون، فالسياسي يستحيل »، ويتابع: «دون إعالم
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ئم: بدون حل باستخالصه الكبير الدا« أفنيري»ويختم «. عليه مقاومة رغبة ركوب موجة الرعب
 سياسي وقيام دولة فلسطينية، لن يخمد بركان المقاومة واالنتفاضات الفلسطينية.

 29/1/2016، االتحاد، أبو ظبي
 
 عملية عسكرية واسعة لتغيير الوعي الفلسطيني يتطلبالتغّلب على السكاكين  .47

 نداف شرغاي
حاطة أنفسنا بالمزيد من الجدران، ووضع  على جوانب الشوارع  اإلسمنتيمكن استمرار التحصين، وا 

قامةأمام الذين يقومون بالدهس،  ضافةجدار آخر وبرج آخر وجدار حديدي آخر،  وا  حزام أمني  وا 
آخر. إال أن كل ذلك هو مسألة وقت حتى يجد الطرف الثاني الُمحرض والمملوء بالكراهية الطريق 

عن التحصين. لقد  إبداعيةائيا، ال يقل للدخول والقيام بالعمليات المؤلمة. "اإلرهاب"، حتى لو كان بد
الشوارع االلتفافية لكنه التف  بإنشاء، لكنه وجد النوافذ القابلة لالختراق. قمنا األبوابأغلقنا الكثير من 

 . التحصين ليس شيئا زائدا، لكن توجد له حدود.أيضاعليها 
الية. هذا دقيق لكن بشكل " الحاإلرهابعلى موجة " إجابة" ليس 2يقولون لنا إن "السور الواقي 

يقررون فجأة  وأحياناليس لهم انتماء تنظيمي،  أفرادجزئي. صحيح أن الحديث يدور عن "مخربين" 
" أو أي اسم آخر سيتم اختياره للمعركة الشاملة، 2القيام بهذه العمليات. ورغم ذلك فان "السور الواقي 

"المخربين" تقريبًا يرضعون من  أغلبيةأجواء.  ليس زائدا. صحيح أن "المخربين" أفراد لكنهم "مخربو"
" والشهداء اإلرهابكأس السم التي تقوم السلطة الفلسطينية بملئها طول الوقت بالتحريض وباحترام "

والجهاد. يجب أن نستثمر طاقتنا في تغيير هذه األجواء. والمعركة الشاملة سيكون لها تأثير نفسي 
 نب العملياتي.وهو مطلوب اليوم ليس أقل من الجا

بـ "المخربين" وكبحهم وقتلهم أو التحصن في مواجهتهم. األجواء العامة التي يعمل  اإلمساكال يكفي 
في إطارها هؤالء "المخربون" هي التي تحتاج إلى التغيير. صحيح أن الجيش و"الشاباك" يعمالن كل 

و"السامرة"، لكن هذا العمل المبارك ومشبوهين بـ "اإلرهاب" في "يهودا"  أهدافليلة تقريبا في مواجهة 
 أوساطالتغيير في األجواء والوعي في  إحداثموضعيا ويعتمد على استخبارات موضعية، ال يمكنه 

 الفلسطينيين.
" الذي وضعه الجيش في الضفة ال يرتبط بشكل مباشر بمن يطعن أو يدهس. ومع األهداف"بنك 

سيا وتنفيذيا: آالف قطع السالح في مخيمات ذلك، يجب العمل ضده. سيكون الربح مزدوجا، نف
محطات التلفاز والراديو في السلطة  –ينابيع الكراهية  وأيضاالالجئين والقرى وأزقة المدن ستنكشف، 

في موضوع االستيطان يجب  أيضاأيدينا والكف عن السلبية،  إلىسُتغلق. يجب نقل المبادرة  –
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والقول للفلسطينيين إن خسائرهم أكثر من أرباحهم،  العودة والبناء في القدس وفي المستوطنات.
جبارهم على السير في طريق جديدة.  وا 

ُتسمع في السلطة أصوات أولية محبطة، وهي تدرك أنه ال فائدة من انتفاضة  األثناءفي هذه 
معهد حتفهم وفي أيديهم السكاكين.  إلىالذين يذهبون  األوالدالسكاكين، وأنه ال فائدة وال تبرير لموت 

" حيث قام بتخصيص مساحة واسعة لهذه األسبوعهذا  إسرائيلممري قام بكتابة تقرير الفت: "
محافظ الخليل الفلسطيني  إلىفي نشرته. في قرية سعير بالقرب من الخليل توجه األولياء  األصوات

وجديدة قليلة  أصواتوطلبوا منه العمل على وقف العمليات التي يموت بسببها شباب القرية. هذه 
 على إحداث التغيير في الوعي واألجواء التي تنتج العمليات. إسرائيللم تعمل  إذاوستزول بسرعة 

 "إسرائيل اليوم"
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