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*** 
 

 .. ويؤكد دعمه الستئناف جهود المصالحةعباس يدعو إلى تبني المبادرة الفرنسية .1
مدتتمر ممددة ااتحداد اقفري ددي  الفلسدطيني محمدود عبددا السددلطة دعددا رسدي  : أحمدد رمادا  -رام هللا 
ع ددد مددتتمر دولددي للسددقم لتطبيددل مبددادرب السددقم العربيددة   إلدد العمددل علدد  دفددا المسدداعي الراميددة  إلدد 
نشددا  دليددة جديدددب ومجموعددة عمددل دوليددة علدد  غددرار المجموعددا   التددي تعمددل لحددل و  حددل الدددولتي   واء

 .اقيرانيااتفال حول الملف النووي  إل (  التي توصل  1+5أزما  المنط ة عل  غرار صيغة )
 دوكالة وفدا أمدام مدتتمر ممدة ااتحداد اقفري دي  فدي دورتده الد أوردتهوشدد عبا  في خطابه بحسب ما 

مد   علد  اددرورب إنشدا  آلدية الليدة الجديدددب  وع دد المدتتمر الدددولي  أ  المنع ددب فدي أديد  أبابددا  26
 وتفعيل دور مجل  األم .
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أمدد   وأشدداد بددالجهود  أولورحددب عبددا  بالمبددادرب التددي أعلدد  عنهددا وزيددر الخارجيددة الفرنسددي فددابيو  
وأكد أ  الوادا ال داسم ا يمكد  ال بدول  ه.العربية واألوربية وبجهود األصدما  م  أجل دعم آليا التوج

باسددددتمرارة  ولددددد  نرادددد  باسدددددتمرار ااحددددتقل وااسدددددتيطا   وا بمواصددددلة سدددددرمة مواردنددددا ومصدددددادرنا 
المفاوادا  مد  أجدل  إلد لد  نعدود "الطبيعية  وحرماننا م  استغقل أراادينا وااسدتثمار فيهدا. ومدال 

 ."مومعة  ول  ن بل أبدًا بالحلول اانت الية أو المتمتةالمفاواا   ول  نب   وحدنا نطبل ااتفاما  ال
ي  وتددوفير حمايدة دوليددة سدراسيلالمجتمدا الدددولي للعمدل علدد  إنهدا  ااحددتقل اق"وجددد عبدا  مطالبتدده 

للشددعب الفلسددطيني  عبددر مددرار ملددزم مدد  مجلدد  األمدد   واددم  سدد ف زمنددي واادد  ومحدددد ياددم  
مامة دولته المست لة يا  السديادب  وعاصدمتها ال دد  لشعبنا نيل ح ومه الوطنية العادلة وال مشروعة  واء

األمدد  والسددقم لدد  يتح ددل فددي منط تنددا  إا بانتهددا  ااحددتقل وااسددتيطا   نحدد  "ومددال إ   ."الشددرمية
سدهاماتنا  بامو  آلنا عل  أرانا  وفي وطنندا الديي عمرنداة وبنيندا عليده آلويتندا التاريخيدة والحادارية واء

 ."داف السني   ول  نرا  عنه بديقً اقنسانية مني 
إنندا مسدتمرو  فدي جهودندا "اان سدام واسدتعادب الدودب الفلسدطينية  مدال عبدا   إنها وفي ملف مساعي 

مامدة حكومدة وحددب وطنيدة  والديآلاب نحدو انتخابدا  رساسدية  م  أجل اسدتعادب وحددب أرادنا وشدعبنا  واء
 . "وبرلمانية

ه الددددددول اقفري يدددددة بال ادددددية الفلسدددددطينية حتددددد  تح يدددددل الحريدددددة وأشددددداد بااآلتمدددددام الكبيدددددر الددددديي توليددددد
نها  ااحتقل اق  ي ألرض دولة فلسطي .سراسيلوااست قل  واء

وأعددرب عدد  دعددم دولددة فلسددطي  مطالبددة إفري يددا فددي إصددق  مجلدد  األمدد  التددابا ل مددم المتحدددب  وأ  
 قم في أرجا  ال ارب كافة.تكو  لها عاوية داسمة في مجل  األم   وكيلك جهودآلا قحقل الس

ودولدده  اقفري دديوشدددد الددرسي  عبددا  علدد  ااسددتعداد التددام قرسددا  أسدد  تعدداو  مشددترك مددا ااتحدداد 
علددد  المسدددتويي  الجمددداعي والثنددداسي  لتبدددادل الخبدددرا   وتدددوفير طدددوامم فنيدددة وكدددوادر فلسدددطينية عاليدددة 

لتح يدل المزيدد مد  التنميدة والتطدوير بمدا  التأآليل للعمل في مختلف المجاا  الفنية والعمليدة والبحثيدة
 يعود عل  الجميا بالفاسدب.

 31/1/2016 ،المستقبل، بيروت
 

 "الدولة"بنوايا فرنسا االعتراف بـترحيب فلسطيني  .2
بتصدريحا  رحبد  السلطة الفلسدطينية    أ وكاا ال  ن ًق ع  31/1/2016 ،الخليج، الشارقة نشر 

اليي مال فيها إ  فرنسا ستعترف بدولدة فلسدطينية إيا أخف د    لفرنسيوزير الخارجية ا  لورا  فابيو 
جهدددددود تزمدددددا ال يدددددام بهدددددا خدددددقل األسدددددابيا الم بلدددددة لمحاولدددددة إنهدددددا  حالدددددة الجمدددددود بدددددي  الفلسدددددطينيي  
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إنها ترحب بالمبادرب  وأااف   المتحدث باسم الرساسة الفلسطينية  ومال نبيل أبو ردينة يي .سراسيلواق
لدولة الفلسطينية سيساآلم بدق شدك فدي بندا  السدقم وااسدت رار بالمنط دة.. وال ادا  علد  ااعتراف با"

 "كل مظاآلر التطرف.
ورحب أمي  سر اللجنة التنفييية لمنظمة التحرير الفلسطينية صاسب عري دا  بتصدري  فدابيو   ومدال 

تندا تمدر بواحددب مد  نرحب بتصريحا  فابيو  ونعت د أنها تأتي في الوم  المناسدب إي ندرأ أ  منط "
 ."أكثددر الفتددرا  حرجددا فددي تاريخهددا. نددتم  باددرورب نجددا  الحددرب اددد اقرآلدداب وأ  تكددو  لهددا الغلبددة

للسددقم فددي ظددل  ا تريدد مفاواددا  وا تريددد مدتتمراً  إسددراسيلواادد  أ  الحكومددة الحاليدة فددي "وأاداف 
 ."يالفرصة الجيدب المتاحة لقتحاد األوروبي للتدخل ودعم المومف الفرنس

اللجنة التنفييية لمنظمدة التحريدر   أ  وكاا   ن ًق ع  ال30/1/2016 ،الجزيرة نت، الدوحةوأااف  
علدد  لسددا  حنددا  عشددراوي عدد  ترحيبهددا بالمبددادرب الفرنسددية المتاددمنة الدددعوب إلدد  عبددر  الفلسددطينية 

اعددل قن دداي إلدد  "تبنددي برنددام  دولددي عملددي وف  فددي بيددا  لهددا السددب   ودعدد  عشددراوي مددتتمر دولددي.
 ية التي تهدف إل  ال اا  عل  حل الدولتي ".سراسيلاحتماا  السقم عل  او  الممارسا  اق

 
 تحرك فلسطيني لعقد مؤتمر دولي للتسوية  :أبو ردينة .3

ال يددادب "أ    الندداطل الرسددمي باسددم الرساسددة الفلسددطينية  صددر  نبيددل أبددو ردينددة: ردينددة فددار  -غددزب 
أليام بتحرك فلسطيني عربي ودولي جدي لع د متتمر دولي للتسوية تنبثل عنده الفلسطينية ت وم آلية ا

  مواحا "ي ألرااي دولة فلسطي  المحتلةسراسيلقنها  ااحتقل اق سراسيلدلية دولية جدية ملزمة ق
ي وخلدل ومداسا تجسدد ميدام سدراسيلإنها  ااحتقل اق"أ  آلدف الحراك في آلية المرحلة العمل م  أجل 

وأاداف أ  الدرسي  محمدود عبدا  حددد مقمد  الحركدة السياسدية الم بلدة والتدي دعدا  ."فلسدطينية دولة
التي تفاوا  ما إيدرا  حدول ااتفدال  1+5فيها إل  متتمر دولي ينت  عنه دلية عل  غرار مجموعة 

 النووي  مستندا إل  مبادرب التسوية العربية.
متتمر دولي عل  أسا  الشدرعية الدوليدة "المطلوب آلو إ   وحدد أبو ردينه مقم  آليا المتتمر ماسقً 

  وحل 1967وال رارا  الدولية قمامة دولة فلسطينية مست لة عاصمتها ال د  الشرمية عل  حدود عام 
تددم التفدداآلم علدد  الحركددة السياسددية فددي "وأوادد  أندده  ."كافددة ال اددايا العال ددة وأولهددا ومددف ااسددتيطا 

معة العربية ولجنة المتابعة والدول التي أبد  اآلتمامدا منهدا خاصدة فرنسدا  المرحلة ال ادمة وأبلغنا الجا
 ."وآلناك دعم عربي لهيا التحرك نحو متتمر دولي للتسوية وما عدد م  الجها  الدولية األخرأ

 31/1/2016 ،عكاظ، جدة
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 لن ينجح 48فلسطينيي ما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية ضّد  :عريقات .4
  اليوم العالمي لدعم ح ول الفلسطينيي  30/1 حيا أبنا  شعبنا الفلسطيني  يوم السب أ :وفا –رام هللا 

   ويلك في احتفالي  متزامني  في الافة الغربية ومطاع غزب.48داخل أرااي الد
لمنظمددة وأمدديم ااحتفددال الددرسي  فددي مصددر الث افددة بمدينددة رام هللا  بحاددور أعاددا  اللجنتددي  التنفيييددة 

   وعدد م  المستولي  والوزرا  وأبنا  شعبنا في الداخل.كزية لحركة فت التحرير والمر 
ومددال أمددي  سددر منظمددة التحريددر الفلسددطينية صدداسب عري ددا  فددي كلمددة  لمناسددبة إحيددا  اليددوم العددالمي 

أبندا  شدعبنا فدي الدداخل  ية ادد  سراسيللدعم ح ول الفلسطينيي  في الداخل  إ  ما ت وم به الحكومة اق
ألدف مندزل بحجدة البندا  بددو  تدرخيم  وآلددم مريدة العراميدب  50  عنصرية وتهديدد بهددم م  سياسيا

مرب خقل خمد  سدنوا   والتميدز فدي التعلديم والسدك  والوظداسف  لد  يدنج  فدي كسدر إرادب شدعبنا  93
 في الداخل وسيب و  شوكة في حلل دولة ااحتقل التي تسع  أل  تصب  دولة يهودية.

ت ددوم بدده حكومددة ااحددتقل فددي الاددفة الغربيددة بمددا فيهددا ال ددد  ومطدداع غددزب  وأادداف عري ددا  أ  مددا
والدددداخل يهددددف إلددد  إمامدددة دولدددة واحددددب عنصدددرية بنظدددامي  لليهدددود والفلسدددطينيي  علددد  غدددرار النظدددام 

 العنصري اليي كا  ماسما في جنوب أفري يا إبا  تسعينيا  ال ر  المااي.
طينيي  في الداخل  يجري فدي الادفة الغربيدة ومطداع غدزب وأوا  أ  اليوم العالمي لدعم ح ول الفلس

 دولة في مارا  العالم يوم الخمي  الم بل. 30دولة عربية  و 10بالتزام   إاافة إل  إحياسه في 
وبي  عري ا  أ  معركة الشعب الفلسطيني ما ااحدتقل آلدي معركدة دمي دة فدي آلدية المرحلدة الصدعبة 

  علدد  خارطددة العددالم الجديددد الدديي يجددري تشددكيله فددي منط ددة والمع دددب  والهدددف منهددا واددا فلسددطي
  الشرل األوسط  في م ابل سعي ااحتقل لتغيب فلسطي  ع  خارطة العالم.

 30/1/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 
 

 يًا دخلوا الضفةإسرائيل 634لتل أبيب  ناأعد :رئيس دائرة التنسيق واالرتباط في السلطة .5
عدد  اسدتمرار التنسدديل األمنددي بدي  السددلطة الفلسددطينية  30/1السددب   ية يدومسددراسيللصددحف اقتحددث  ا

ا" اقخبدداري إيددق  زايد  عدد  رسددي  داسددرب اسددل مومدا "و ن ددل مراحيددث العندف  مدد  رغم بددال "إسدراسيل"و
 ياً لإسددراسي 634 سددراسيلالتنسديل واارتبدداط فدي السددلطة الفلسدطينية جهدداد الجيوسدي أ  السددلطة أعداد  ق

مدا ي درب مدد   2014 فدي سدنة  بينمدا أعدداد  2015فدي سدنة دخلدوا منداطل السدلطة فدي الاددفة الغربيدة 
دخري   مما يعني أ  التنسيل األمني ماسم بدي  الطدرفي  فدي الظدروف األكثدر صدعوبة وعنفدًا فدي  622

 األشهر األخيرب.
 30/1/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 " لوالدهإسرائيلقتل " من رغمبالهآرتس: فرج يحبط العمليات بالضفة  .6
أنه باقمكا  مقحظة صراع الميراث داخدل حركدة فدت  فدي الادفة الغربيدة مد  آلآرت  صحيفة يكر  

خقل زيارب مصيرب للمدينة  "فالجيل العجوز يحداول الحفداظ علد  نفسده ومومعده فدي حدي  يعتبدر اللدوا  
 إسدراسيل  واشدترك فدي المحادثدا  مدا ماجد فرج مد  أكثدر الشخصديا  مرًبدا مد  الدرسي  محمدود عبدا

وتحددث  الصدحيفة عد  إصدابة أحدد أبندا  فدرج خدقل المواجهدا  مدرب  كعاو في البعثة الفلسطينية".
ب "بي  ايل" برام هللا خقل أكتوبر المااي  في حي  تعرض فرج لموجدة حدادب مد  اانت دادا  مستعمر 

م داوم  بينمدا  100عمليدة واعت دال  200 طده لددفي الشارع الفلسطيني بعدد تصدريحاته األخيدرب حدول إحبا
اانتفااة تشير آلآرت  إل  أنه خقل و  يحظ  بدعم واسا في مس ط رأسه مخيم الدآليشة ببي  لحم.

الثانية )انتفااة األمص (  كا  فرج مسسوا ع  منط ة بي  لحم بالجهاز وعندما فرض مندا التجدول 
ي سدراسيلالدة بعد إطقل النار عليه م  مبدل الجديا اقاستشهد و  2002أبريل  عل  المدينة في نيسا /

وبحسددب الصددحيفة "اعت ددد الجنددود بحملدده لعبددوب ناسددفة فددي  فددور خروجدده مدد  المنددزل لشددرا  الحاجيددا .
 حي  لم ييآلب فرج لرتية والدة بالمشف  وبعث حمد للتأكد م  آلويته وااآلتمام بالجنازب".

اسدددددة السددددلطة تددددم ت ليددددد فددددرج مهددددام ميددددادب جهددددداز وأادددداف  "بعددددد رحيددددل عرفددددا  واسددددتقم عبددددا  لرس
وتابعدد  الصددحيفة "فيمددا بعددد تددم  ".2006ااسددتخبارا   فددي حددي  فشددل فددي اانتخابددا  البرلمانيددة عددام 

تعيينه مديًرا للمخابرا  وساآلم في اعت ال رجل ال اعدب نزيه الرميعي "أبو أند  الليبدي" وتوسدط قعدادب 
 النصرب" بسورية وتل   جاسزب م  الوايا  المتحدب لهيا السبب". مواطنتي  سويديتي  كان  لدأ "جبهة 

 30/1/2016 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 المسؤولية عن حياة األسير القيق يةسرائيلاإلحكومة اليحمل الفلسطيني وزير العدل  .7
دد :وفددا -رام هللا  الكاملدددة عدد  حيددداب المسددتولية  يةسدددراسيلاقحكومددة الل وزيدددر العدددل علدددي أبددو ديددداك حم 

األسير الصحفي المارب ع  الطعام محمد ال يل. وأاداف أبدو ديداك فدي بيدا  صدحفي  مسدا  يدوم 
ي ومد دخل واعه الصدحي مرحلدة سراسيلالسب   أ  األسير ال يل ي با حاليا في مستشف  العفولة اق

جدددرا  الفحدددوم الطبيدددة  محددديراً  احدددتقل مددد  حكومدددة ا الخطدددر الشدددديد بعدددد رفاددده أخدددي المددددعما  واء
مواصلة سياسة ال تل الممنه  واقعدام البطي  ل سرأ  واستمرار سياسة اقآلمدال الطبدي  والمعاملدة 

وأاددداف أ  الدددرسي   وغيدددر ال انونيدددة ل سدددرأ الفلسدددطينيي  فدددي معدددت ق  ااحدددتقل. اقنسدددانيةغيدددر 
ر ال يددل علدد  كافددة محمددود عبددا  ورسددي  الددوزرا  رامددي الحمددد هللا والحكومددة  يتددابعو  ماددية األسددي

 المستويا  الدولية واقمليمية.
 30/1/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 



 
 
 
 

 

 9 ص                                              3829 العدد:        31/1/2016 األحد التاريخ: 
  

 بالقدس واعتقال طفلين بزعم تنفيذ العملية مستوطن طعناً  إصابة .8
ة عامًا( زعمد  ااشدتباة بتنفيديآلم عمليد 16-15اعت ل  موا  ااحتقل  مسا  السب   فتيي  ) :رام هللا

 طع  مرب باب العامود أد  إل  إصابة مستوط  بجرو  متوسطة.
ية أفاد  بإصابة مستوط  بجرو  طفيفة إل  متوسطة في عملية طع   مسدا  إسراسيلوكان  مصادر 

وأوادح   السب   نفيآلا فتيي  مرب باب العامود في ال دد  المحتلدة  مبدل أ  يتمكندا مد  اانسدحاب.
عًاما( وانه أصيب بجرو  طفيفة إل  متوسطة في الجز   18العمر )المصادر أ  المستوط  يبلغ م  

ومالد  مراسدلة الحيداب  العلوي م  جسدة  في شارع السلطا  سليما  مرب باب العامود بال د  المحتلدة.
الجديدددب إ  مددوا  ااحددتقل آلرعدد  إلدد  المكددا  وأغل دد  منط ددة بدداب العددامود وبدداب السدداآلرب  وبدددأ  بتفتدديا 

 را  بحثًا ع  المنفيي   واعتد  عل  الصحفيي  المتواجدي  في المكا .المارب والسيا
 وأكد  الناط ة باسم شرطة ااحتقل أ  فتيي  ماصري  طعنا مستوطنًا مرب باب العامود بال د .

وامتحم  موا  ااحتقل عددًا م  األحيا  في المدينة الم دسة  ونصب  عددًا م  الحواجز  وشرع  
واندلع  مواجها  ما موا     والمركبا  والحافق  تفتيشًا دمي ًا  بحثًا ع  المنفيي .بتفتيا المواطني

ااحددتقل مددرب بدداب السددداآلرب  وأكددد الهددقل األحمدددر إصددابة عدددد مدد  المدددواطني  بعددد إطددقل الجندددود 
 ال نابل الصوتية  حيث منع  الطوامم الطبية الوصول إل  المصابي  لت ديم العقج لهم.

 30/1/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا موقع صحيفة
 

 والعودة لـ"المفاوضات العبثية" حماس ترفض دعوة فرنسا لعقد مؤتمر دولي .9
أعلنددد  حركدددة حمددا   أنهدددا تدددرفض دعددوب فرسدددا  لع دددد : تحريدددر آلاشدددم حمدددا   وكدداا الو   ددددرب48عدددد

ي حمدددا  إسدددماعيل ومدددال ال يدددادي فددد ية.سدددراسيلمدددتتمر دولدددي  اسدددتسناف المفاوادددا  الفلسدددطينية اق
والسدلطة الفلسدطينية  "إسدراسيل"راوا  إ  كافة الددعوا  السياسدية الراميدة اسدتسناف المفاوادا  بدي  

لمددا وصدددفه بددد"الحلول السددداب ة  ورأأ راددوا  فدددي الدددعوب الفرنسددية  تكدددراراً  "مرفواددة" و"غيددر مجديدددة".
 ية بحل الفلسطينيي ".ية اليومسراسيلالفاشلة"  وأنها تأتي للتغطية عل  اانتهاكا  اق

وحير راوا  السلطة الفلسدطينية مد  ااسدتجابة أو مبدول أي صديغة أو مشداريا تندت م مد  الح دول 
  "إسدراسيل"وجدد راوا  رفدض حركتده للعدودب إلد  المفاوادا  مدا  والثواب  الفلسطينية  حسب موله.

 واصفا إياآلا بد"العبثية"  و"أنها "مايعة للوم ".
 30/1/2016 ،48عرب 
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 فتح تشيد بالمبادرة الفرنسية وتدعو المجتمع الدولي للعمل عليها .11
دعددد  حركدددة فدددت  المجتمدددا الددددولي لددددعم المبدددادرب الفرنسدددية لع دددد مدددتتمر دولدددي لحدددل  :وفدددا –رام هللا 

ال اددددية الفلسددددطينية علدددد  ماعدددددب حددددل الدددددولتي   وأكددددد  أ  المومددددف الفرنسددددي انتصددددار للدبلوماسددددية 
جهددود التددي يبدديلها الددرسي  محمددود عبددا  لتح يددل أآلددداف شددعبنا الوطنيددة فددي الفلسددطينية واسددتجابة لل
وأشدداد المتحدددث باسددم الحركددة فددايز أبددو عيطددة فددي تصددري  صددحفي صدددر عدد   الحريددة وااسددت قل.

مفواددية اقعددقم والث افددة يددوم السددب   بمومددف وزيددر خارجيددة فرنسددا لددورا  فددايبو  ووعدددة بددااعتراف 
ااسدددتجابة لم تدددر  فرنسدددا بع دددد مدددتتمر دولدددي لتح يدددل حدددل  "إسدددراسيل" بدولدددة فلسدددطي  فدددي حدددال رفدددض

أبدددو عيطدددة المجتمدددا الددددولي سددديما الوايدددا  المتحددددب ودعدددا  الددددولتي  وف دددا ل دددرارا  الشدددرعية الدوليدددة.
لدزام حكومدة دولدة ااحدتقلاألميركية والمملكة المتحدب )إنجلترا( إل  تبني المومدف الفر  ب درارا   نسدي واء

 دولية  كسبيل لتح يل السلم واألم  الدوليي  في المنط ة والعالم.الشرعية ال
 30/1/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 

 
 بالدوحة للقرارات ال للحوار حماس وفتحالرجوب: لقاء  .11

إنده ا   ناسدب أمدي  سدر اللجندة المركزيدة لحركدة فدت   مدال اللدوا  جبريدل الرجدوب: أشرف مطر -غزب 
  والم درر فدي الدوحدة خدقل فدت  وحمدا حوار وا مفاواا  في الل ا  الم بدل مدا بدي  وفددي حركتدي 

ولف  إل  أنه متفاسل باتجاة إنجاز المصالحة  وشدد عل  ارورب مراجعدة ح ي يدة لكدل  األيام الم بلة.
ر علددد  مدددا سدددبل أ  تدددم ال ادددايا مبدددل الل دددا  الم بدددل الددديي سددديكو  للتنفيدددي واتخددداي ال دددرار  ولدددي  للحدددوا

"الشرل" نريد م  فت  وحما  أ  يأخيوا مرارًا ريحا  لددوأوا  الرجوب في تص ااتفال عليه م  مبل.
 ستراتيجيًا بالوحدب الوطنية  بعيدًا ع  األجندا  السياسية والفصاسيلية والجهوية والاغوط الخارجية.ا

ف الطريل  عل  رتية واحدب وبشراكة سنلت ي ما اقخوب في حما  في منتص فت وأااف  نح  في 
جديدددب  مدد  خددقل العددودب إلدد  صددندول اامتددراع  فكمددا ملدد  ا مجددال ال  لحددوارا  أو اتفامددا   بعددد 

 واادحاً  ااتفاما  السداب ة التدي أبرمد  بدي  الحدركتي  بال داآلرب والدوحدة ومكدة والشداطد  بدل نريدد مدراراً 
نح  جداآلزو   لكد  المهدم أ  يكدو  لددأ حمدا  نفد  وصريحا مد  الحدركتي   بالنسدبة لندا فدي فدت  فد

ال رار باتجاة إنها  اان سام والشراكة السياسية  وآليا الخيار نح  في فت  جاآلزو  لتنفيية والكرب ال  
 آلي في ملعب وساحة حما .

 30/1/2016 ،الشرق، الدوحةموقع صحيفة 
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 مصالحة وطنية اقيكون حاضن ألي اتف وطني اجتماعتطالب ب الفلسطينيةالفصائل  .12
مدددال آلددداني ثوابتدددة  عادددو اللجندددة المركزيدددة للجبهدددة الشدددعبية لتحريدددر فلسدددطي  : أشدددرف مطدددر -غدددزب 

بأنهمدا ]فدت  وحمدا   لد"الشرل": إ  الفصاسل وال وأ الوطنية ن ل  رسالة واادحة وصدريحة للحدركتي  
كمدا حددث مد  مبدل ادد الحدديث بشدكل ثنداسي دو  بدامي الفصداسل  ويلدك خشدية العدودب للمربدا األول 

فددي ااتفامددا  السدداب ة التددي أبرمدد  فددي ال دداآلرب والدوحددة ومكددة واتفددال الشدداطد األخيددر  فجميددا آلددية 
ااتفاما  الثناسية لم تطبل علد  أرض الوامدا  لديلك نحد  كفصداسل فلسدطينية نطالدب أ  يكدو  آلنالدك 

 اجتماعًا وطنيًا كي يكو  حاانة ألي اتفال يمك  أ  يتم التوصل إليه.
وأشار ثوابتة إل  أ  حركة حما  واف   أ  يكو  أي اتفدال بينهدا وبدي  حركدة فدت  بحاادنة وطنيدة  
فنح  كما مل  ا نريد العودب للمربا األول بعد أي خقف ينشب بي  الفصيلي   فغزب تعاني م  دثار 

يدو  أ  يسمعوا الحصار والحروب المتتالية  والمواطنو  في غزب ا يريدو  مزيدًا م  اقحباط  بل ير 
نهدا   أخبارًا ع  التوصدل إلد  حدل واتفدال ألزمدا  ال طداع الكثيدرب والمتعدددب وأبرزآلدا إنهدا  اان سدام  واء
نها  أزمة الكهربا  وملفا  أخرأ  ليلك نح  نريدد ع دد اجتمداع  أزمة معبر رف  المغلل بشكل داسم  واء

  وم  آُلنا حيرنا م  ااتفال الثناسي  لإلطار ال يادي الموحد  لتحديد المومف السياسي بشكل جماعي
أل  التجربددة علمتنددا أندده عنددد ااخددتقف فددي أي ملددف تتددأثر بددامي الملفددا  األخددرأ  فالفصدداسل معنيددة 

نها  كل مظاآلر اان سام.بديمومة اا  تفال واء
 30/1/2016 ،الشرق، الدوحةموقع صحيفة 

 
 الحةيدعوان لخطوات عملية لتطبيق المص فتحو  حماسقياديان من  .13

إلددد  تكثيدددف الجهدددود لتطبيدددل المصدددالحة الوطنيدددة  مددد  خدددقل  فدددت و  حمدددا دعدددا مياديدددا  مددد  حركتدددي  :غدددزب
 خطوا  عملية وتنفيي ااتفاما  المبرمة  وشددا عل  أ  ااحتقل آلو المستفيد م  حالة اان سام الداخلي.

طيني لإلعددقم"  إ  ومددال ال يددادي فددي حركددة حمددا  إسددماعيل راددوا   فددي تصددري   لددد"المركز الفلسدد 
والفصدداسل الفلسددطينية تسددع  إلدد  تطبيددل اتفددال المصددالحة علدد   فددت الل ددا ا  التددي تجددري مددا حركددة 

وأااف "لسنا بحاجة لحوارا  واتفاميا  جديدب إنما نح  بحاجة لقلتزام الدميل والمدي   أرض الواما.
 الحة  واأليدام ال ادمدة كفيلدةوشدد عل  أ  "حما  مدم  ما عليها م  أجل تح يل المص للمصالحة".

وبشددأ  مددا  بدأ  تتحدددث عدد  مددأ تح ي هددا فددق نتفددا ل كثيدرًا وا ن ددول أنهددا مسددتحيلة  ونأمدل تح ي هددا".
فددي الدوحدة  مددال راددوا : "ا نريددد أ  نتحددث أكثددر عدد  الل ددا   فددت تدردد عدد  ل ددا  مرت ددب مدا حركددة 

 ح ل خطوا  عملية يمك  الحديث عنها".والمصالحة  أل  الشعب الفلسطيني مل م  يلك نريد أ  تت
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محمدددد النحدددال ادددرورب تكثيدددف الجهدددود قنهدددا   فدددت مددد  جهتددده  أكدددد عادددو المجلددد  الثدددوري لحركدددة 
 اان سام الفلسطيني  وتشكيل حكومة وطنية يشارك فيها الجميا.

د الوحيدد ومال النحال  في تصري   لد"المركز الفلسطيني لإلعقم"  إ  ااحتقل الصهيوني آلدو المسدتفي
مددد  اان سدددام الفلسدددطيني  معتبدددرا أ  آلنالدددك إرادب ح ي يدددة مددد  أجدددل تح يدددل المصدددالحة  والعمدددل علددد  

جددرا  اانتخابددا  علدد  كافددة المسددتويا . وأادداف "ا يوجددد الشددي   تشددكيل حكومددة الوحدددب الوطنيددة واء
ف خاصة أنهدم الكثير اليي نختلف فيه  وملف الموظفي  نح  مستعدو  أ  نجد حق مشرفا لهيا المل

وتددابا "آلددديا امتحددا  للكدددل  فقبددد أ  نحدددل الخقفددا  مدد  أجدددل فلسددطي ". سددنوا  8عددانوا ألكثددر مددد  
 الوطني فق منام ألحد منه  فق بد للعمل عل  إنها  كافة اقشكاليا   لتح يل المصالحة".

 30/1/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 اإلعداد لدحر االحتالل مشعل يشيد بالشهداء السبعة ويؤكد استمرار .14

بتاحيا  الشهدا  السبعة م  وحدب  خالد مشعل حما أشاد رسي  المكتب السياسي لحركة  :الدوحة
علدد  أنهددم ارت ددوا خددقل مسدديرب اقعددداد  اً استشددهدوا الثقثددا  المااددي  مشدددد األنفددال ال سددامية  الدديي 
  بديوي كدل شدهيد علد  حددب  30/1  وعب ر مشعل خقل اتصاله  يوم السب المستمرب لدحر ااحتقل.

ع  ت ديرة لبطولة أآلل غزب وثباتهم  مشيرًا إل  أ  شهادب آلتا  األبطال تأتي في سيال نادال شدعبنا 
وأكدددد أ  آلدددتا  الشدددهدا  آلدددم فخدددر شدددعبنا وأمتندددا  وأ   األبدددي  واقعدددداد المسدددتمر لم اومدددة ااحدددتقل.

سدرآلم أي الشهدا  بالددعا  لهدم بالرحمدة وال بدول و واختتم حديثه ما يو  شهادتهم اصطفا  رباني عظيم.
 الكريمة بحس  العزا   مشيدًا بصبرآلم وعطاسهم وحس  احتسابهم هلل.

 30/1/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 االحتالل بدران: حماس تفخر بتنفيذ أبنائها لعمليات فدائية ضدّ  .15

بددددرا   أ  الحركدددة تفخدددر بشدددهيديها  أكدددد ال يدددادي فدددي حركدددة حمدددا  والنددداطل باسدددمها حسدددام :الدوحدددة
بدراآليم عدق   منفديا عمليدة بيد  حدورو  البطوليدة فدي الخدام  والعشدري   البطلي  حسي  أبو غدوا واء

ومال بدرا   في تصري  له  إ  الشدهيدي  أبدو غدوا وعدق  آلمدا نمدويج للشدباب  م  الشهر الجاري.
 اقسقمي الم اوم  الغيور عل  كرامته وشعبه.

عدد  فخددر حركتدده بتنفيددي أبناسهددا لمثددل آلددية العمليددا  البطوليددة التددي تبددي  آلشاشددة األمدد   بدددرا وعبددر 
الصددهيوني  وتتكددد علدد  اسددتمرار نهدد  الم اومددة والعمليددا  اددد ااحددتقل حتدد  يندددحر عدد  أراددنا  

بعدددد  يدددومي الجمعدددة والسدددب تشدددييا جثمانيهمدددا  وحيدددا بددددرا  الشدددهيدي  البطلدددي   الددديي  تدددمً  وفدددل مولددده.



 
 
 
 

 

 13 ص                                              3829 العدد:        31/1/2016 األحد التاريخ: 
  

مددا أليددام لدددأ سددلطا  ااحددتقل  مشدديًدا بعمليتهمددا النوعيددة  حيددث امتحمددا تحصددينا  العدددو احتجازآل
ب بيدد  حدورو  وطعدد  مسدتوطنتي  متلدد  إحدداآل  وُأصدديب  األخدرأ بجددرو  مسدتعمر وتمكندا مد  دخددول 

وشدددد ال يددادي فددي حمددا  علدد  أ  الشددهيدي  مدددما نمويجددا بطوليددًا يجددب أ  يحتدديي بدده كافددة  خطيددرب.
وبددارك بدددرا  جهدداد أبنددا  الشددعب  وصددبر عدداسق  الشددهدا    م دداومي  فددي أرض الددوط .الشددباب وال

 متكدًا عل  عظم تاحياتهم بت ديمهم فليا  أكبادآلم ليعبدوا طريل الحرية ل جيال التالية.
 30/1/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عن استشهاد أحد عناصرها في "مهمة جهادية"تعلن كتائب القسام  .16

أعلن  كتاسدب ال سدام عد  استشدهاد أحدد عناصدرآلا أول مد  أمد     وكاا :"الخلي "ي  المحتلة فلسط
  ويلددك ع ددب تشددييا سددبعة مدد  عناصددرآلا استشددهدوا جددرا  انهيددار نفددل "مهمددة جهاديددة"الجمعددة  فددي 

وأكددد  أ  أحددد  للم اومددة  فددي حددي  اسددتهدف  مددوا  ااحددتقل الصدديادي  والمددزارعي  فددي مطدداع غددزب.
ا م  عناصر البحرية مد استشهد في مبالة سواحل بلدب بي  اآليدا شدمال ال طداع  مد  دو  أ  م اتليه

 تحدد طبيعة آلية المهمة.
 31/1/2016 ،الخليج، الشارقة

 
 تضامن مع عبد الستار قاسمو  لوقف "البلطجة" تجاه النخب الفلسطينية فتحتدعو  حماس .17

بدد"سياسة البلطجدة" فدي التعامدل مدا النخدب حركة فت  إل  ومف مدا وصدفتها  حما دع  حركة  :غزب
وأدا  الناطل باسم الحركة  سامي أبدو زآلدري  فدي تصدري  صدحفي  مسدا  يدوم  وال يادا  الفلسطينية.

السدب   تل د  "المركدز الفلسدطيني لإلعدقم" نسدخًة مندده  حملدة التحدريض التدي تشدنها ميدادب حركدة فددت  
ا علدد  أنهددا "تددأت  فددي سدديال محاولددة تكمدديم األفددواة  اددد األكدداديمي والكاتددب عبددد السددتار ماسددم  مشددددً 

وعب ر أبو زآلري ع  تاام  حما  الكامل  وحالة اانهيار السياسي اليي وصل إل  حد ااستجدا ".
 ما الكاتب ماسم  مشددًا رفض الحركة حملة التحريض التي تستهدفه.

 30/1/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عة األكاديمية اإليطاليةحماس ترحب بوثيقة المقاط .18
أكاديميددًا إيطاليددًا للمطالبددة بم اطعددة الجامعددا   168بالوثي ددة الصددادرب عدد   حمددا رحبدد  حركددة  :غددزب

ورأ  الحركددة  فددي  الصددهيونية  لدددورآلا فددي تطددوير أسددلحة جدديا ااحددتقل ل مددا الشددعب الفلسددطيني.
ني لإلعددقم" نسددخة عندده تصددري  صددحفي للندداطل باسددمها سددامي أبددو زآلددري  وصددل "المركددز الفلسددطي
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مسا  اليوم السب   أ  آلية الوثي ة دليل عل  تزايد حالة العزلة التي يعيشها ااحتقل في ظل جراسمه 
ودع  حركة حما  إلد  اسدتمرار آلدية الموامدف اقنسدانية والسياسدية لددورآلا  بحل الشعب الفلسطيني.

 في الاغط عل  ااحتقل لومف جراسمه.
 30/1/2016 ،عالمالمركز الفلسطيني لإل

  
 مستوطنون قرب غزة ينصتون لهدير "مقادح" أسفل منازلهم .19

عدد  مخدداوف  مطددواً  اً عبريددة العاشددرب مسددا  الجمعددة ت ريددر بثدد  ال ندداب ال: ترجمددة صددفا -ال ددد  المحتلددة 
وأواد  الت ريدر أ   مستوطني "غدقف غدزب" مد  وصدول األنفدال ال ادمدة مد  غدزب إلد  أسدفل مندازلهم.

ا  المحيطة ب طاع غزب آلجروا مسداكنهم بعدد سدماعهم آلددير حفدر أسدفلها  مستعمر ال بعض مستوطني
وأظهدددر الت ريدددر لجدددو  أحدددد  فدددي حدددي  أسدددما بعادددهم مراسدددل ال نددداب أصدددوا  حفدددر مريبدددة مددد  البيددد .

مسددتوطني الغددقف للنددوم وبيدددة سددكي   خشددية مباغتتدده مدد  مجموعددة م اومددة مادمددة مدد  ال طدداع عبددر 
مدد  التدديمر واقحبدداط مدد  أدا  حكومددة ااحددتقل بهدديا الخصددوم  وأنهددا ا نفددل  بينمددا أظهددر حالددة 

كما تطر ل لحادثة استشهاد سبعة م  عناصدر كتاسدب ال سدام داخدل أحدد األنفدال  تفعل شيًسا لحمايتهم.
إلددد  أ  آلددية الحادثدددة تتكدددد سددعي حمدددا  اسدددتكمال تشددييد أنفامهدددا اسدددتعداًدا للمواجهدددة  اً   مشدددير مددتخراً 
ي "بد  كسدبي "  والديي أمدر بامتصدار مهاجمدة م داتلي سدراسيلر فدي الت ريدر الصدحافي اقوظهد ال ادمدة.

ورأأ  ال سام الديي  خرجدوا مد  األنفدال خدقل العددوا  األخيدر علد  األآلدداف العسدكرية  دو  المدنيدة.
الصدددحافي أ  اسدددتهداف ال سدددام ل آلدددداف العسدددكرية دو  المديندددة جدددا  عددد  مصدددد لدددد"حسابا  للدددرأي 

 لكنه شدد عل  عدم وجود امانة انتهاج حما  نف  األسلوب بالمواجهة ال ادمة.العام"  
 30/1/2016 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 مكالمة مسربة ألبو مرزوق يهاجم فيها إيران"الشرق األوسط":  .21

" عل  م اطا صوتية مسربة لناسب رسي  المكتب الشرل األوسطحصل  ": كفا  زبو  - رام هلل
يهاجم فيها إيرا  بشدب وينفي تصريحا  إيرانية بأنها   ياسي لحركة حما  موس  أبو مرزولالس

 .2009ت دم الدعم للم اومة الفلسطينية خاصة مني عام 
ويسما في الم طا الصوتي اليي نشر اح ا في وم  متأخر أم  عل  "يوتيوب" أبو مرزول وآلو 

ويتحدث ع  دور   إيرانية حول دعم الم اومةمع ًبا عل  تصريحا    يتحدث إل  أحد األشخام
الروسية  -ما  اقيرانية إيراني سي  في اليم . ويعلل أبو مرزول في بداية التسجيل عل  العق

وآليا كله دآلا    : "ال  صحي  في الوم  الحاار يحاولو  ع د اتفاميا  وحلف ما الرو بال ول
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شير حينها إل  أنه سيوجه رسالة لإليرانيي  بشأ  حيث ي  م  اقيرانيي  ونح  احايا لهيا الدآلا "
 العقمة معهم للعمل عل  تهدسة األمور بينهم.

  وتحدث ال يادي في حما  للشخصية األخرأ بال ول ع  دعم حما : "ال صة ليس  كما ييكرو 
منهم أي  ما وصل ت ريباً  2009بالسياسة.. م   باأللفاظ وحيراً  وآلتا  م  أكثر النا  باطنية وتقعباً 

جز  م  طرف   وكل الكقم اليي ي ولونه كيب وكل اللي بيصل لحبايبنا لم يك  م  مبلهم  شي 
في آليا  اً كله بجهد األنف .. لم ي دموا شيسصديل وأطراف أخرأ بسبب األوااع في المنط ة و 

ا ع  المجال وكل ما ي ولونه كيب". وأشار أبو مرزول إل  أ  إيرا  كان  كلما يجري حديث معه
يلك  معتبراً   الدعم تشترط يلك بتدخل حما  لتحسي  عقما  طهرا  ما دول مثل السودا  وغيرآلا

 إياآلم بال ول: "آلم مكيبة وفاتحينها بهيا المجال". اً واصف  جزً ا م  الع اب

كل  2011حول إرسال السف  للم اومة في غزب بال ول: "م    وأشار لما وصفها بأكاييب اقيرانيي 
مل    في سفينة ااع  بنيجريا مالوا كان  إلكم رايحة  تايا منهم ي ولوا كان  رايحة إلكم سفينة

لهم آلو احنا فا وا سفينة بتغلط وبتيجينا كل السف  اللي بتنمسك آلي إلنا". وأااف "يا ري  يكونوا 
 والباطنيةمر  بتصفوا بالدآلا  والتورية  1400م    بعتبرونا خوارج  مخلصي  مثل ما ب ولوا للنا 

أآللكوا العباد لوة م  أحداث في اليم . مايًفا "وليسوا بهية الدرجة م  السهولة ". مشيًرا إل  ما افتع
 اطنية وطري ة تعاملهم ما النا ".بسبب أحاديثهم الب

إا   "الشرل األوسط " تأكيد أو نفي صحة المكالمة المسربةدورفا  مصادر م  حما  تحدث  ل
ية التسريبا  إ  صح  ا يمك  أ  تتم إا م  خقل دول كبيرب تملك مدرا  أنها مال  إ  مثل آل

الشرل وعلم  " وغيرآلا مم  تستطيا التجس  بسهولة عل  أي آلاتف تريد. "إسراسيل"استخبارية مثل 
" أ  حما  حاول  عدم نشر الفيديو والسيطرب عليه. وتح ل في كيفية تسريبه. وأشار  األوسط

التوسط م  أجل حل الخقفا  وما زال يواصل يلك إا أنه  هلل حاول كثيراً  المصادر إل  أ  حزب
م  الواا  أ  الخقفا  والفجوب ما زال  عمي ة بسبب اشتراطا  إيرا  الكثيرب حول كثير م  
ال اايا والموامف السياسية التي تطالب بها حما  قعقنها عل  العل . وم  شأ  التسريب الخطير 

   كا  حزب هلل أعدآلا م  أجل ل ا  أبو مرزول نفسه بمستولي  إيرانيي  في لبنا .أ  يفسد ترتيبا
 31/1/2016 ،الشرق األوسط، لندن

 
 48ترفض مساس االحتالل بحقوق فلسطينيي  فتح .21

أ  أي إجدددرا ا  مديمدددة أو مسدددتجدب تمددد  فلسدددطينيي الدددداخل مددد  أجدددل  فدددت أعلنددد  حركدددة  :ال ددداآلرب
  فاشددددلة  مطالبددددة المجتمددددا الدددددولي بالاددددغط علدددد  السددددلطا  امددددتقعهم مدددد  أراادددديهم آلددددي محدددداوا
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يخدر  1948لومدف تلدك السياسدا  القإنسدانية  معتبدرب أ  آلدتا  المدرابطي  داخدل أراادي  "يةسراسيلاق"
 للمجتمعا  الفلسطينية وغير مابلي  لإلخق  واامتقع م  أراهم.

  فدي ااحتفاليدة التدي أمامتهدا سدفارب فدت  جا  يلك في الكلمة التي أل اآلا سمي  برزل  أمي  سر حركة
 فلسطي  بال اآلرب ندوب بمناسبة اليوم العالمي للدفاع ع  ح ول الفلسطينيي  في الداخل.
 31/1/2016 ،الخليج، الشارقة

 
 48فلسطينيي الفصائل في لبنان تتضامن مع  .22

فددي لبنددا   عدد  دعمهددا عبددر  ميددادب الفصدداسل وال ددوأ الوطنيددة واقسددقمية الفلسددطينية  :وفددا –بيددرو  
ي وعنصدريته  سدراسيل  اليي  يواجهو  كل يوم ااحتقل اق48وتاامنها ما أبنا  شعبنا في أرااي الد
وتوجهد  الفصداسل فدي بيدا  صددر عنهدا  مسدا  يدوم السدب    دفاعدا عد  ح دومهم الوطنيدة المشدروعة.

بالتحيددة لشددعبنا الفلسددطيني   48لمناسددبة اليددوم العددالمي لدددعم ح ددول أآللنددا الفلسددطينيي  فددي أرااددي الددد
الدديي  يدددافعو  عدد  ح ددول شددعبنا الوطنيددة  المتمثلددة بددالعودب وت ريددر  48داخددل الددوط  وفددي أرااددي الددد

مامددة الدولددة الفلسددطينية المسددت لة وعاصددمتها ال ددد   ودفاعددا عدد  األمصدد  الشددريف وكافددة  المصددير واء
كافة المخيما  والتجمعا  الفلسطينية فدي  كما توجه التحية ألآللنا في الم دسا  الدينية في فلسطي .

جدرا ا  إدارب وكالدة األوندروا   لبنا   لمشاركتهم الكثيفدة فدي التحركدا  ااحتجاجيدة الرافادة ل درارا  واء
 وتدعوآلا لقستمرار في المشاركة بيا  الروحية والفاعلية والحاارية.
التددي اتخدديتها وبدددأ  بتنفيدديآلا إدارب وجدددد المجتمعددو  رفاددهم واسددتنكارآلم لكافددة ال ددرارا  واقجددرا ا  

وكالددة األونددروا فددي لبنددا   والتددي اسددتهدف  الخدددما  الطبيددة وااستشددفاسية لقجسددي  الفلسددطينيي   كمددا 
أكدددوا مواصددلة التحركددا  ااحتجاجيددة السددلمية والحاددارية  إلدد  أ  تسددتجيب إدارب الوكالددة  للمطلددب 

وشددد المجتمعدو   آلية ال رارا  واقجرا ا  الظالمدة. الفلسطيني الرسمي والشعبي الداعي للتراجا ع 
علددد  ادددرورب ااسدددتمرار بددداالتزام بدددالمومف الفلسدددطيني الموحدددد ودعمددده  مددد  خدددقل تلبيدددة الددددعوا  

  واددرورب المحافظددة علدد  األونددروالهددا اللجنددة المكلفددة بمتابعددة ملددف  ل نشددطة والتحركددا  التددي تدددعو
م الصددددحية )النظافددددة( فددددي كددددل المخيمددددا  عدددد  التحركددددا  تحييددددد المدددددار  والعيددددادا  وجميددددا أمسددددا

 ااحتجاجية  وعدم التعرض للمنشآ   واابتعاد ع  اقسا ب ألبناسنا الموظفي  والعاملي  في األونروا.
ية  وفدي م ددمتهم الصدحفي محمدد سدراسيلووجه المجتمعو  التحية ل سرأ في السدجو  والمعدت ق  اق

تشددري  الثدداني المااددي رفاددا لسياسددة ااعت ددال  25  الخاويددة منددي ال يددل الدديي يخددوض معركددة األمعددا
 اقداري التعسفي اليي تمارسه حكومة ااحتقل اد أبنا  شعبنا.
 30/1/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 
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 في بيت ساحورجورج حبش الشعبية تحيي ذكرى رحيل  .23
مد  السدب   الديكرأ الثامندة أر فلسدطي  مسدا  حيد  الجبهدة الشدعبية لتحريدأ :نجيب فراج –بي  لحم 
مدديم مهرجددا  جمدداآليري حاشددد أو  العددام المتسدد  للجبهددة جددورج حددبا فددي بيدد  سدداحور. األمددي لرحيددل 
صر  جورج حبا تخلله عدب فعاليا  بدأ  باستعراض لعناصر الجبهة الملثمدي   تبعده الومدوف  أمام

 .سطيني وتقوب مسم الجبهة الشعبيةطني الفلالشهدا  م  ثم عزف النشيد الو  أروا دمي ة صم  عل  
 31/1/2016 ،موقع صحيفة القدس، القدس

 
 لدعوة الفرنسية لمحادثات مع الفلسطينيينبشأن ا إسرائيليتباين  .24

ية سراسيلفي الحكومة اق مستواً    أ وكاا ال  ن ًق ع  30/1/2016 ،الجزيرة نت، الدوحةنشر  
فرنسية للمشاركة في محادثا  سقم ما  ستنظر في دعوب "إسراسيل"أم  السب  إ  مال 

 أ  باري  أخطأ  ب ولها إنها ستعترف بدولة فلسطينية إيا فشل  المحادثا . الفلسطينيي   معتبراً 
تأكيدة في بيا  "إيا تل ينا دعوب لحاور   اليي رفض نشر اسمه  ون ل  وكالة رويترز ع  المستول

 ا".متتمر وعندما نتل اآلا فسوف ندرسها ونرد عليه
  الجمعددة  مددتتمر رفادد  إسددراسيل  الطيددب غنددايم  ن ددًق عدد  30/1/2016 ،48عــرب وجددا  فددي مومددا 

قم اليي با لدورا  فدابيو   ويعمدل علد  بلورتده. وعل دل  در إليه وزيدر الخارجي دة الفرنسدي  مفاواا  الس 
و  بددااعتراف   أ   وعددد فددابي"آلددآرت "ي  رفيددا المسددتوأ  للمومددا اقلكترونددي  لصددحيفة إسددراسيلمسددتول 

  إسددراسيلسياسددي  مددا  "حددافز للفلسددطيني ي  مدد  أجددل أ  يصددلوا إلدد  مددأزل"بدولددة فلسددطيني ة مددا آلددو إا  
 ."ا يمك  بهية الط ري ة أ  تنع د مفاواا   وا يمك  آلكيا تحصيل سقم"وأااف  

 
 البيد: لن نذهب للمفاوضات "تحت التهديدات" .25

يدداسير ابيددد المعددارض تع يبددًا اقسددراسيلي  "آلندداك مسددت بل"ب علدد  رسددي  حددز : أ أحمددد رماددا  -رام هللا 
 بصدد ااعتدراف بدولدة فلسدطينية فدي حدال فشدل مفاوادا  السدقم متكدداً  أنهافرنسا ع   إعق عل  

نددده يجدددب الددددخول فدددي إومدددال ابيدددد  عمليدددة التفددداوض تحددد  التهديدددد. "إسدددراسيل"وجدددوب عددددم خدددوض 
فيدده ثقثددة  إسددراسيلواددا تبتلددا  إلدد ا لاددرورب عدددم الوصددول دراكددًا مندداء المفاواددا  السددلمية بشددروط  و 

  أمدد  أدوب ث افيدة ع ددد  فدي نفيده مونسدو  ابيدد خدقل ند أاددافمقيدي  ونصدف مليدو  فلسدطيني. 
ا  يددا  علد  التددآلور الخطيدر فدي عمر الفرنسي ومرار الوايا  المتحدب وسم منتجدا  المسدت اقعق 
 العالمية. "إسراسيلدولة "مكانة 

 31/1/2016 ،مستقبل، بيروتال
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 !إذا كانت ستدعو "داعش" لمؤتمر دولي أيضاً  أتساءل: مسؤول إسرائيلي يسخر من فرنسا .26
ي  مسددا  يددوم السددب   مدد  إعددق  وزيددر الخارجيددة إسددراسيلسددخر مسددتول  :ترجمددة "ال ددد " دو  كددوم

ية فدي حدال فشدل  جهدود الفرنسي لورا  فابيو  اليي مال أ  فرنسدا تعتدزم ااعتدراف بالدولدة الفلسدطين
ع د متتمر دولي للسقم بمشداركة  إل بقدة التي ستبدأآلا مريبا لتحريك ملف المفاواا  عبر الدعوب 

ي مولدده سدداخرا "أتسددا ل عمددا إيا إسددراسيلون ددل مومددا )واا( عدد  مسددتول  يا  العقمددة. األطددرافكافددة 
باري  لمتتمر دولي أياا م   كان  فرنسا ستدعو )داعا( التي تزرع المو  في كل مكا  حت  في

 المفاواا  أو حت  للمتتمر ياته".أجل 
 30/1/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 المبادرة الفرنسية يرفضون "إسرائيل"غالبية السياسيين في  .27

بشأ   "إسراسيل"الرا  في  في تباي آلناك    أ غزب  م  31/1/2016 ،الشرق األوسط، لندننشر  
حيث ن ل  عدب وساسل إعقم عبرية ع  المستول اليي لم تحدد   ارجية الفرنسيتصريحا  وزير الخ

للفلسطينيي  وتشجعهم عل  دفا المفاواا  إل  طريل  آلية التصريحا  ستشكل حافزاً "أ    آلويته
أ  تح ل السقم  ا يمك  إدارب المفاواا  بهية الطري ة التي ا يمك  أيااً ". وأااف: "مسدود

 ."وببمثل آليا األسل
ية وحدددآلا مددادرب علدد  إب ددا  إسددراسيلإ  مبددادرب سياسددية   مدد  المعسددكر الصددهيوني  تسدديبي ليفنددي ومالدد 
خراجها م  الاغوط الدولية التي تايل الخنال عليها. إسراسيل  سيدب المومف بالنسبة لمست بلها واء

  نيدامي  نتنيداآلوي بسدراسيلانت دد  زعيمدة حدزب ميدرت  زآلافدا غدال أو  رسدي  الدوزرا  اق  وم  جهتها
الدديي اتهمتدده بتجاآلددل مسدداعي دول العددالم العازمددة علدد  التوصددل إلدد  حددل الدددولتي  مدد  خددقل مددتتمر 

وآليا يشير إل  أ  كل ما يتحدث   نتنياآلو يرفض المبادرب الفرنسية"دولي. ومال  في تصريحا  لها: 
نيددداآلو ا يجيدددد سدددوأ نت". وأاددداف : "بددده عددد  التزامددده بالحدددل السدددلمي لدددي  سدددوأ مزيدددد مددد  األكاييدددب

يجاد الحلول  التهديدا   ."لكنه سيد للغاية وفشل في استغقل الفرم واء
 إسدراسيلي سدراسيلوزيدر الن دل اق   أ وكداا ال  ن دًق عد  30/1/2016 ،الجزيرة نـت، الدوحـةوأااف  
 تصدريحاً  اً تحد  تهديدد"  مكدرر  لد  تحادر مدتتمراً  إسدراسيلية "بوادو  سراسيللل ناب الثانية اقمال كات  

 أدل  به وزير الطامة يوفال شتاينتز لل ناب األول .
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 ية: غزة تستعد للحربإسرائيلصحف  .28
  "إسددراسيل"ية علدد  أ  مطدداع غددزب علدد  أآلبددة ااسددتعداد لمواجهددة عسددكرية مددا إسددراسيلأجمعدد  صددحف 

د إلدد  حفددر  أنفامددا عمي ددة تجدداوز  الحدددو  حمددا مشدديرب إلدد  أ  الت ددديرا  العسددكرية تتكددد أ  حركددة 
. ون ل مراسل صحيفة معداريف يوحداي عدوفر عد  رسدي  داسدرب المعدابر فدي وزارب الددفاع إسراسيلعمل 
ية كميل أبدو ركد  أ  محداوا  تهريدب األسدلحة عبدر األنفدال فدي غدزب وصدل  إلد  أكثدر مد  سراسيلاق

تسدددبب   مشددديرا إلددد  أ  آلدددية التطدددورا  مدددد تشدددعل الجبهدددة الجنوبيدددة وت2015محاولدددة خدددقل عدددام  740
وأادداف أ  المددواد المهربددة إلدد  داخددل ال طدداع تتمثددل فددي مدددافد ومحركددا  حفريددا   بحددرب جديدددب.

تح  األرض خاصة باألنفال وومود للصواريخ وأفرا  فحم ومصدير وغيرآلا تم تهريبها داخل منتجا  
 المنظفا  واأللعاب النارية والزآلور البقستيكية.

ا" اقخبداري افلسدطينية دفدي يسدخاروف فدي مومدا "و تو  الم  جهته  يكر الخبيدر الصدهيوني فدي الشد
ية باتدد  تتكددد أ  آلندداك عدددب أنفددال تابعددة لحركددة حمددا  سددراسيلي أ  الت ددديرا  العسددكرية اقسددراسيلاق

ع ددب وفدداب سددبعة مدد  عناصددر الحركددة فددي أحددد أنفامهددا مبددل أيددام بحددي  إسددراسيلتجدداوز  الحدددود إلدد  
اروف "صحي  أ  حمدا  ا تتطلدا إلد  تصدعيد عسدكري  لكد  وأااف يسخ التفا  شرل مدينة غزب.

يريد إظهار أنهدا ت دوم بتدرميم مدا تدم تددميرة مد  أنفدال خدقل حدرب  -كتاسب ال سام-جناحها العسكري 
 بدو  حرب فإ  يلك يعني معجزب". 2016  وآلو ما يعني أنه في حال انته  2014غزب األخيرب في 

دور ليبرمدا  وزيدر الخارجيدة جدأحروندو  أليسدور ليفدي عد  أفيم  جانبه  ن ل مراسل صدحيفة يدديعو  
بيتنددا المعددارض أندده آلدداجم رسددي  الحكومددة بنيددامي  نتنيدداآلو  إسددراسيلي السددابل وزعدديم حددزب سددراسيلاق

يو  فدي سدراسيلووزير الدفاع موشيه يعلو  أل  أصوا  حفريا  أنفال حما  يسدمعها المسدتوطنو  اق
تبددر يلددك نتيجددة مباشددرب لحددرب غددزب األخيددرب  وفددي اددو  مددا وصددفها واع المنط ددة الحدوديددة مددا غددزب.

بددد"الحصانة" التددي حصددل  عليهددا حمددا  بعددد تلددك الحددرب  زاعمددا أ  حمددا  تعمددل بحريددة فددي مطدداع 
  وتطور المزيد م  إسراسيلغزب  وت وم بإعادب بنا  شبكة األنفال التي تصل العشرا  منها إل  داخل 

وفدددي السددديال ياتددده  ن دددل المراسدددل العسدددكري  .إسدددراسيلإزعددداج مددد  منظومدددا  الصدددواريخ  دو  أدنددد  
ية فدي األراادي الفلسدطينية اللدوا  سدراسيللصحيفة معداريف نوعدام أميدر عد  منسدل أعمدال الحكومدة اق

واتهددم  يددودف مردخدداي أندده أرسددل تهديدددة للمددرب الثانيددة إلدد  حمددا  فددي مطدداع غددزب خددقل أسددبوع واحددد.
للفلسطينيي  في غزب م  خدقل دمجهدم فدي  إسراسيلالحركة بأنها تستغل ما زعم أنها تسهيق  ت دمها 

مهمددا  مسددلحة  وآلددو مددا يعنددي أ  يدددفا السددكا  الفلسددطينيو  أثمانددا باآلظددة  والواددا ال دداسم فددي غددزب 
 قعادب صياغة سياستها مجددا تجاة ال طاع. إسراسيلسيدفا 

 30/1/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 توجس إسرائيلي من األنفاق: حماس جاهزة للحرب المقبلة .29

أ  حادث انهيار نفل فدي مطداع غدزب  األسدبوع الماادي  والديي  "إسراسيل"تعتبر : تحرير بقل ااآلر
بدددأنهم ك ددداتلو  فدددي كتاسدددب ال سدددام  "وتكدددرار حدددوادث انهيدددار  إسدددراسيلأودأ بحيددداب عددددد ممددد  تصدددفهم 

 "إسددراسيل"وفددي مددوازاب يلددك  تبدديل  يددد جهددود حمددا  واسددتعدادآلا لحددرب م بلددة.األنفددال"  يدددل علدد  تزا
بددورآلا مد  أجدل العثدور علد  موامدا آلدية األنفدال مد  أجدل آلددمها ومندا اسدتخدامها فدي عمليدة  جهوداً 

ي فدددي ل دددا  مدددا سدددكا  بلددددا  مريبدددة مددد  الشدددريط إسدددراسيلآلجوميدددة. وعلددد  آلدددية الخلفيدددة  مدددال ادددابط 
 األسبوع المااي  إ  "حما  جاآلزب للجولة الم بلة" م  الحرب. الحدودي ما مطاع غزب 

وكتددب المحلددل العسددكري فددي صددحيفة "آلددآرت "  عددامو  آلرسيددل  اليددوم األحددد  أندده "يبدددو أندده يجددري 
تحداول العثدور علد  أنفدال آلجوميدة  إسدراسيلسبال ادد الدزم : حمدا  تريدد اسدتكمال جهوزيتهدا  فيمدا 

وأشددار    حمددا  مددد تسددتخدم األنفددال خددقل فتددرب ليسدد  طويلددة".فددي أراادديها انطقمددا مدد  فراددية أ
آلرسيل إل  أ  نية حما  بالعودب إل  حفر أنفال آلجومية كان  وااحة مني نهاية العدوا  علد  غدزب 

م  آلية األنفال  ولف  إل  أ  العمليا  التي شنتها  إسراسيلوأوا  آلرسيل تخوف  .2014في صيف 
يي . وأاداف سدراسيللتدي تسدبب  بدأكبر عددد مد  ال تلد  بدي  الجندود اقكتاسب ال سام م  األنفدال آلدي ا

وجدددد  حدددق لصدددواريخ حمدددا  مددد  خدددقل "ال بدددة الحديديدددة" اعتدددراض  إسدددراسيلأنددده علددد  الدددرغم مددد  
الصدواريخ إا أنهدا لدم تجدد حدق حتد  اليدوم ل دياسف الهداو  ال صديرب المددأ. ولديلك فدإ  "تعلدل حمدا  

 وحسب". باألنفال كسق  آلجومي تزايد
إلدد  أندده فددي حددال نشددوب حددرب جديدددب فددإ  حمددا  يمكدد  أ  تسددتخدم  إسددراسيلوتشددير التومعددا  فددي 

 طاسرا  بدو  طيار  وآلجما  مفاجسة تشنها موا  الكوماندوز البحري لل سام.
ورجددد  آلرسيدددل  بااسدددتناد إلددد  مصدددادر عسدددكرية  أ  حمدددا  ت تدددرب مددد  أفكدددار حدددزب هللا مددد  حيدددث 

ث يمك  أ  تحداول الحركدة توجيده ادربة اسدتبامية "تحتدل" خقلهدا بلددب صدغيرب المفهوم العسكري  بحي
وخلم آلرسيل إل  أ  ثمة أمري  يمك  أ  يتديا إل  نشوب حرب  أو مومعا للجيا مريبا م  الحدود.

وحما : األمر األول آلدو محاولدة حمدا  لتوجيده ادربة اسدتبامية عد  طريدل عددب أنفدال  إسراسيلبي  
آلددية األنفددال  واألمددر الثدداني آلددو نجددا  حمددا  فددي  إسددراسيلحددد  مبددل أ  تكتشددف آلجوميددة فددي ومدد  وا

 تنفيي عمليا  كبيرب في الافة الغربية وداخل الخط األخار.
 31/1/2016 ،48عرب 
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 األغوارالجيش اإلسرائيلي يجري مناورات عسكرية واسعة في  .31
ي يسددتعد سددراسيلأ  الجدديا اق كددر مومددا ال ندداب العبريددة السددابعة  مسددا  يددوم السددب  ي :ترجمددة خاصددة

وأوا  المومدا  أ   اعتبارا م  صبا  يوم األحد. األغوارمناورا  عسكرية واسعة في منط ة  قجرا 
وأشدار إلد     وأنها ستسدتمر حتد  األربعدا  الم بدل.األغوارآلية المناورا  ستبدأ غدا في شمال ووسط 

فدددي البدددر والجدددو وسدددوف يسدددما دوي أ  سدددكا  تلدددك المنددداطل سدددوف يشدددعرو  بحركدددة كبيدددرب لل دددوا  
 انفجارا   مواحا أ  يلك كله آلو جز  م  المناورا  والتدريبا  التي يجريها الجيا سنويا. 

 30/1/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 
 
 ولبنان ةبحدود سوري أمنياً  تقيم حزاماً  "إسرائيل"معاريف:  .31

ي بنياآلو فدي صدحيفة معداريف عد  ح ي دة ي دفسراسيلتسا ل الناطل العسكري السابل باسم الجيا اق
واسددتعرض الكاتددب  بندا  حددزام أمنددي جديدد فددي آلاددبة الجددوا   فدي ظددل مددا وصددفه بالشدمال الملتهددب.

ية علددد  الحددددود اللبنانيدددة والسدددورية  فدددي ظدددل امتدددراب حدددزب هللا مددد  الجددددار سدددراسيلجملدددة المصدددال  اق
الم ابدل متدورط فدي المسدتن ا السدوري  ويندزف إل  أنه تنظيم يتسل  ويحارب  لكنه فدي  األمني  مشيراً 

آلناك  ويحاول في الوم  ياته المحافظة عل  مومعده السياسدي وتدأثيرة داخدل الدولدة اللبنانيدة  المتعبدة 
ي  المسدتولة عد  حفدظ األمد  سدراسيلوأواد  أ  ميدادب المنط دة الشدمالية التابعدة للجديا اق والمحبطة.

ي مدد يجدد سدراسيلا تحول  إل  جبهدة عسدكرية صدعبة  والجديا اقعل  حدود سوريا ولبنا   تعت د بأنه
نفسدده ماددطرا قعددادب صددياغة سياسددته التددي يتبعهددا فددي تلددك الجبهددة خددقل الفتددرب ال ريبددة ال ادمددة فددي 

 او  ت دير المومف األمني  ويمك  تلخيصها في جملة اعتبارا  أمنية وعسكرية.
 30/1/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 رض شروطًا على تمويل المدارس المقدسيةاالحتالل يف .32

ية  تعليمددا  مدد  وزيرآلددا المتطددرف نفتددالي بيندد   سددراسيلأصدددر  وزارب التربيددة والتعلدديم اق :بتددرا وكالددة
ي ف ددط  سددراسيلالمدددار  الفلسددطينية فددي ال ددد  المحتلددة علدد  تبنددي تدددري  المنهدداج اق "تشددجيا"مددانو  

لتلدك التدي توافدل علد  يلدك  وحرمدا  الرافادة منهدا  "خاصدة"م  دو  غيرة عبدر تخصديم ميزانيدا  
 م .أم  أي ميزانيا  تطويرية إاافية  حسب ما كشفته صحيفة آلآرت  العبرية 

  بحرمدا  أسدابيامبل عدب  إعدادآلاية م  سراسيلالجديدب التي انته  الوزارب اق "التشجيا"وت اي خطة 
 رغمبدال  اقادافيةنهداج الفلسدطيني مد  الميزانيدة المدار  الم دسية التي تختدار ااسدتمرار بتددري  الم
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لكددل الطددقب ولجميددا المدددار   مدد  دو  اشددتراط تبنددي  أصددقً الميزانيددا  الخاصددة مخصصددة  أ  مدد 
 ية.سراسيلمستول كبير في وزارب التربية والتعليم اق ألموالأي منهاج  وف ا 

العددرب واليهددود  بوصددفها خطددة تمييددز الخطددة انت ددادا  واسددعة بددي  رجددال التربيددة والتعلدديم مدد   وأثددار 
جبارآلاتهدف لمحاصرب المدار  الفلسطينية في ال د     ي.سراسيلعل  تدري  المنهاج اق واء

الجديددب  مولده   "بيند "ية عم  أسمته بالشخم المطلا عل  تفاصيل خطة سراسيلون ل  الصحيفة اق
مية تطالدددب وزارب التربيدددة آلدددية بعدددد سدددنوا  طويلدددة مددد  الحرمدددا  والتمييدددز ادددد مددددار  ال دددد  الشدددر "

ي كشدرط للحصدول علد  المدوارد الماليدة  وآلديا اامدر مرفدوض تربويدا سراسيلالمدار  بتبني المنهاج اق
 ."وأخقمياً وسياسيا 

 31/1/2016 ،الرأي، عّمان
 
 تعاني بفعل المقاطعة "إسرائيل" .33

مليددو  شددي ل لمحاربددة  100 اسددتثمار أكثددر مدد  يسددراسيلاقتعتددزم سددلطا  ااحددتقل  :ال ددد  المحتلددة 
حبددداط نشددداطها علددد  الشدددبكة  BDSية سدددراسيلحركدددة الم اطعدددة اق باسدددتخدام أداو  للرصدددد والتع دددب واء

 االكترونية  وكشف الجها  التي ت ف خلفها.
ي عددامو  يلدددي  سددراسيلي يبددررة مددا يسددم  بددرسي  معهددد دراسددا  األمدد  ال ددومي اقسددراسيلوالتحددرك اق

  فدي إشدارب إلد  مسدا  "دولدة فدي  بدوك"آلدي  إسدراسيلفدي الشدرل األوسدط تهددد ب وله: إ  أخطدر دولدة 
 ية  وسحب ااستثمارا  ااجنبية منها.سراسيلالصفحا  المتخصصة بالدعوب إل  م اطعة البااسا اق

سددنة يتعلمددو  اليددوم فددي الجامعددا  التددي  20مدد  سددي ودو  الوايددا  المتحدددب بعددد "وأادداف يدددلي  أ  
 ."وآلية مسألة مهمة سراسيلمعادية ق تدور فيها دعاية

ية الجديددددب  مدددال المنسدددل العدددام للجندددة الوطنيدددة لم اطعدددة سدددراسيلوفدددي معدددرض تعلي ددده علددد  الخطدددة اق
ية لتشددويه آلددية الحركددة الداعمددة سددراسيلمحمددود نواجعددة إنهددا اددم  سلسددلة مدد  المحدداوا  اق إسددراسيل

تسع  استخدام البرلمانا   إسراسيلنواجعة أ   وأااف لح ول شعبنا  وتروي  الدعاية الكايبة بح ها.
األوروبية لمهاجمدة حركدة الم اطعدة الدوليدة  مديكرا بأنهدا نجحد  بادغوطاتها فدي استصددار المحكمدة 

جريمددددة تشددددجا علدددد   إسددددراسيلالعليددددا الفرنسددددية مددددراًرا فددددي شددددهر تشددددري  أول المااددددي يعتبددددر م اطعددددة 
 العنصرية.

 31/1/2016 ،الرأي، عّمان
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 القدرة على الكالم وحالته ازدادت خطورةالقيق فقد  محمداألسير  .34
السب   تراجا الحالة الصحية ل سير  يوم أكد ت رير طبي أصدرة مستشف  العفولة: رامي حيدر

يوًما احتجاًجا عل  اعت اله اقداري  وأنه ف د  67الصحافي محمد ال يل  المارب ع  الطعام مني 
  أ  الت رير "يأتي في إطار التزام مستشف  العفولة ويكر نادي األسير في بيا  له مدرته عل  النطل.

ما تعتبر ية حول الحالة الصحية ل سير  فيبطلب المحكمة العليا لقحتقل بإصدار ت ارير طبية يوم
ووف ًا  آلية المرب األول  التي تشهد فيه المستشف  عل  خطورب الواا الصحي ل سير ال يل".

مدرته عل  الكقم ويتواصل معهم باقشارب  عقوب عل  ازدياد حالة للت رير  فإ  األسير ال يل ف َد 
النعا  لديه  إاافة إل  أنه اعيف بشكل واا   ما التأكيد عل  أنه ما زال في وعيه  ويرفض 

 إجرا  الفحوصا  الطبية وتل ي العقج.
 30/1/2016 ،48عرب

 
 حملة استيطانية إسرائيلية شرسة في الخليل .35

مال المكتب الوطني للدفاع ع  األرض وم اومة ااستيطا  إ  األطماع  وكاا : -"الخلي "
لي  لها حدود  فما جرأ خقل األسبوع المااي م  استيق   "إسراسيل"دااستيطانية ااستعمارية ل

عل  ع اري  فلسطينيي  في البلدب ال ديمة في الخليل ما آلو إا محاولة لتهويد المنط ة المحيطة 
نشا  تواصل استيطاني حول ما يطلل عليه المستوطنو  مغارب  سجدبالم اقبراآليمي بالكامل واء

وأااف المكتب التابا لمنظمة  ."كريا  أربا"اقبراآليمي وم  المغارب إل  مستوطنة  المسجدالمكفيق 
جهزتها التحرير الفلسطينية في ت رير ااستيطا  األسبوعي كل آليا يتم بتواطت حكومة ااحتقل وأ

نا أ  يلك كا  وااحًا بعد أ  مام مستوطنو األمنية وأحزاب ااستقف الحكومي ما المستوطني   مبي   
الخليل بااستيق  عل  ع اري  في البلدب ال ديمة م  مدينة الخليل ام  صف ا  مشبوآلة  وأطل وا 

ويلك عل  يد جمعية استيطانية تعرف باسم وسا مساحة  "بي  راميل"و "بي  ليسا"عل  الع اري  
ن اي األرض م  العرب  حسب زعمها.  خيمتك ااستيطانية والناشطة في الخليل وآلدفها تخليم واء

 31/1/2016، الشارقة، الخليج
 
 األسرى المعزولون يعانون أوضاعا قاسية بسبب البرد .36

المعزولي  في زنازي   األسرأ  أوالمحرري   آلبة مصالحة  ب األسرأأفاد  محامية آليسة شتو  
الشتوية والمعاملة الصعبة  األغطيةصعبة خاصة البرد الشديد وملة  أوااعانفرادية يعانو  م  

 أمسامالمعزولي  في  األسرأومال  مصالحة التي زار  عدد م   والمهينة  واان طاع ع  العالم.
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 األسرأربيعة وحس  خيزرا (  "إ   أبووفار  السعدب  ومحمد عزل سج  مجدو وآلم: حسام عمر 
ا يملك سوأ حرام واحد ف ط واليي ا ي يه  أسيركل  أ المعزولي  يعانو  م  البرد الشديد  وخاصة 

المو  ارحم لهم م  آليا البرد  إ المعزولو : " األسرأومال  البرد ودرجا  الحرارب المنخفاة جدا".
 ويجعل حياتهم ا تطال". أجسادآلموالص يا اليي يجمد 

م  التفتيشا  المفاجسة وااستفزازية وخاصة في ساعا  الفجر حيث يكو   األسرأكما اشتك  
 عدم وجود ما  ساخ  في الزنازي . إل الط   بارد جدا  مشيري  

مستشف  بسبب ال إل ربيعة  ن ل مبل فترب  أبوالمعزول محمد نايف  األسير أ  إل مصالحة  وأشار 
يكو  مصابا بورم  أ معاناته م  دام في كتفه  وتم اخي عينة م  الكتف لفحصها حيث يخش  

 خبيث.
 30/1/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 من محاكمة األطفال األسرى كبالغين "إسرائيل"منظمات حقوقية تطالب بمنع  .37

وعربية  بإجبار إسراسيل عل  الوفا  طالب  منظما  ح ومية محلية : سمر حدادي  -ا  عم  
 بالتزاماتها بأحكام ال انو  الدولي اقنساني  اليي يمنا معاملة األطفال كبالغي  أمام المحاكم.

ربيعا شاآلدب عل  اانتهاك اقسراسيلي  حيث أجل   14حادثة الطفل األسير أحمد المناصرب يي الد 
س  اليي يتي  لهم أخي أمص  الع وبا  بح ه  شباط كي يبلغ ال 6المحكمة النظر ب ايته إل  
 منتهكي  بيلك ال انو  الدولي.

عامًا  ليتمك  م   14ااحتقل اقسراسيلي ماطل في ماية الطفل احمد مناصرب حت  يصب  عمرة 
س  الطفولة  إنزالمحاكمته كبالغ وف ا لل انو  اقسراسيلي  اليي تم تعديله متخرا  بحيث تم 

عاما للسما  بمحاكمة احمد مناصرب كبالغ  حت  ينتزع حكمًا بالسج   14لس   16للفلسطيني م  
 الفعلي بح ه.

بالتعامل ما األطفال  دع  منظما  ح ومية محلية وعربية إل   ياقسراسيلولمواجهة التعسف 
 اقنسانيال انو  الدولي  بأحكامعل  الوفا  بالتزاماتها كدولة احتقل   إسراسيل قجبارالتحرك 

 عاما. 18وباتفامية ح ول الطفل  التي حدد  س  الطفولة لغاية 
وطالب  بممارسة الاغط م  مبل األمم المتحدب ومنظما  ح ومية دولية  عل  دولة الكيا  

في سجو  ااحتقل  وومف محاكمتهم  األطفال األسرأع  كافة  اقفراجاقسراسيلي  م  أجل 
 كبالغي .

 31/1/2016، انعمَ الرأي، 
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 إحياء اليوم العالمي لحقوق فلسطينيي الداخل في الضفة الغربية وغزة .38
يوم السب   اليوم العالمي لدعم ح ول سا  م  أبنا  الشعب الفلسطيني  أحيا الم: رامي حيدر

   ويلك في احتفالي  متزامني  في الافة الغربية ومطاع غزب.48الفلسطينيي  داخل أرااي الد
الث افة بمدينة رام هللا  بحاور المسا  وعدد م  أعاا  السلطة الفلسطينية وأميم ااحتفال في مصر 

وتنفييية ومركزية فت   وعرض خقله فيلما مصيرا سلط الاو  عل  ما يتعرض له شعبنا م  معاناب 
 عل  أيدي ااحتقل اقسراسيلي  كما مم  ف رب موسي ية آلادفة.

الفلسطيني محمد بركة  إ  الشعب الفلسطيني في  مال رسي  لجنة المتابعة العربية في الداخلو 
ف ط ويفترض أ   "مواطنة إسراسيلية"الداخل آلو جز  م  الشعب الفلسطيني  لكنه يتميز بأنه يحمل 

يتساوأ في الح ول والواجبا  ما المواط  اقسراسيلي لك  يلك لم يحدث  فشعبنا يتعرض ألبشا 
 أنواع التميز العنصري.
م  األرااي  %80إبا  إنشا  دولة إسراسيل كا  شعبنا يملك مرابة  1948م وأااف أنه في العا

مانونا استول  خقلها عل  جل األرااي في الداخل  ولم  41لك  األخيرب سن   48داخل أرااي الد
 م  األرض في الداخل. %2.5م  سكا  إسراسيل اليوم يمتلك أكثر م   %20يعد شعبنا اليي يشكل 

 30/1/2016، 48عرب
 

 1967مليون فلسطيني اعتقلوا منذ : عيسى قراقع .39
مال عيس  مراما  رسي  آليسة شتو  األسرأ والمحرري )حكومية(  إ  "مليو  : األنااول – السبيل

أسيرًا  38"    أوم السب   يوأكد مراما  في بيا    ".1967فلسطيني دخلوا السجو  اقسراسيلية مني عام 
ي او  أكثر م  عشري  عاًما في السجو  اقسراسيلية  ولم ي ض أي أسير في العالم ما ي ايه 

وأااف  أ  "الشعب الفلسطيني مستمر في  المعت لو  الفلسطينيو  م  سنوا  داخل األسر".
مامة دولته الحرب عل  أراه فلسطي "  مشيًرا  أ  "ماية ا ألسرأ م اومته لقحتقل حت  النصر  واء

 آلي عنوا  الناال الوطني التحرري لقنعتال م  براث  ااحتقل والظلم".
ويبلغ عدد المعت لي  الفلسطينيي   في السجو  اقسراسيلية  سبعة داف معت ل  وفل إحصاسية 

 أصدرتها آليسة شتو  األسرأ والمحرري   نهاية العام المااي.
 30/1/2016، عَمان، السبيل
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 اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين في الداخل عمرو: إحياء شفا .41
بحاور المسا  م  أبنا  الشعب الفلسطيني في الداخل  انطل   فعاليا  مهرجا  اليوم : رامي حيدر

العالمي للتاام  ما فلسطينيي الداخل اليي دع  إليه لجنة المتابعة العليا  في ماعة العوادية في 
جا  بالنشيد الوطني الفلسطيني والوموف دمي ة حداد عل  أروا  وافتت  المهر  عمرو. مدينة شفا

الشهدا  الفلسطينيي   وتول  عرافته الكاتب سلما  ناطور  ورحب رسي  بلدية شفاعمرو  أمي  
عنبتاوي  بالحاور  وأكد في الكلمة اافتتاحية التي أل اآلا عل  أآلمية آليا اليوم وتعريف العالم 

وأ  يشكل آليا اقعق  منعطًفا إيجابًيا في تاريخ آلية األملية  وأ  يكو  ب اايا فلسطينيي الداخل  
   آليا اليوم بداية مرحلة جديدب م  التكاتف والتعااد والعمل الوحدوي.

ومال  الناسب حني  زعبي  ع  التجما الوطني الديم راطي  إ  آليا اقعق  جز  آلام م  تدويل 
أجزاسه آلو الصراع ما ااحتقل  ونح  جز  م  ماية عادلة  مايتنا  وأ  'ما يوحد شعبنا بكافة

تشمل جميا مركبا  الشعب الفلسطيني  ولسنا شأًنا إسراسيلًيا داخلًيا  نح  جز  م  أعدل ماية في 
 العالم ووجودنا آلنا لي  منة م  أحد'.

 30/1/2016 ،48عرب
 

  في إضرابه المفتوحرام هللا تقر فعاليات إسناد لألسير القيق الوطنية في قوى ال .41
أكد  ال وأ الوطنية واقسقمية لمحافظة رام هللا والبيرب أ  طريل الكفا  الوطني اليي يخواه  ":وفا

 شعبنا قنها  ااحتقل سيتواصل رغم سياسا  ااحتقل وممارساته الوحشية.
ب ااستيطا   يوم السب   إل  أ  تصاعد وتير  ب اجتماعها برام هللا  وأشار  في بيا  صحفي ع

اليومية والع وبا   واقعداما وعمليا  البنا  المتزايدب غير الشرعية في أرجا  األرااي الفلسطينية  
الجماعية  كلها ل  تفل  في ثني شعبنا م  الماي مدما حت  تح يل أآلدافه المشروعة في الحرية 

 وااست قل في دولة كاملة مست لة السيادب وعاصمتها ال د .
مطالبتها للمجتما الدولي للتحرك فورا لتأمي  الحماية الدولية لشعبنا تح  ااحتقل  والعمل وجدد  

فورا للجم عدوانه وحربه العدوانية المفتوحة التي تستهدف تركيعه وفرض األمر الواما عليه  ودع  
 الدولي.إل  توسيا حمق  الم اطعة عل  دولة ااحتقل وفرض ع وبا  عليها حت  تمتثل لل انو  

لإلاراب المفتو  ع  الطعام اليي يخواه  إسناداوأمر  ال وأ في اجتماعها سلسلة م  الفعاليا  
سنادا  اقداريعل  التوالي رفاا لسياسة ااعت ال  67األسير الصحفي محمد ال يل لليوم  ل سرأ  واء

ل  دوار المنارب برام هللا واألسيرا  في سجو  ااحتقل وتطويرا للم اومة الشعبية  م  بينها فعالية ع
كما دع  إل  أوسا مشاركة في الفعالية  يوم غد األحد يكو  التجما عند الساعة الثانية عشرب ظهرا.
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التي تنظمها الهيسة العليا لمتابعة شتو  األسرأ والمحرري  أمام الصليب األحمر الدولي يوم الثقثا  
الدولي والمتسسا  اقنسانية بارورب التحرك  الثاني م  شباط الم بل  قيصال رسالة للمجتما

 الفوري قن اي حياب األسير ال يل  وومف إجرا ا  ااحتقل ال معية بحل األسرأ.
 30/1/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مستوطنون يقتحمون األقصى تحت حماية صهيونية مشددةال .42

مص  المبارك  صبا  اليوم األحد امتحم  مجموعة م  المستوطني  الصهاينة باحا  المسجد األ
وأفاد  مصادر محلية  أ  موا   (  م  جهة باب المغاربة وسط حماية م  شرطة ااحتقل.31-1)

ااحتقل وفر  حماية مشددب للمستوطني  الم تحمي  ل مص  خشية م  غاب المرابطي  في 
 المسجد.

ي تدني  واا  لم دسا  وي تحم المستوطنو  بشكل شبه يومي باحا  المسجد األمص  ف
 الفلسطينيي   واستهتارا بمشاعرآلم  وآلو ما حرك الغاب لديهم وفجر انتفااة ال د . 
 31/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األسير القيق: أريد أن أرى زوجتي وأوالدي وأن أدفن في قبر أمي .43

يومًا  67خط  األسير الصحفي محمد ال يل والمارب ع  الطعام مني : إيهاب العيس  -الخليل 
 وصاياة األخيرب بطلب رتية زوجته وأطفاله وأ  يدف  في مبر والدته.

وبد  وصيته الم تابة التي أصر  عل  كتابتها بخط يدة  ون لها محاميه  مرتبة م  حيث تسلسل 
رفا يدة لكتابتها  بسبب حالته الصحية الصعبة   الفكرب  إا أنه كلماتها متداخلة  مما يدل عل  ث ل

ع  الطعام الشهر الثالث احتجاجًا عل  اعت اله  إارابهالشديد في جسمه  ما دخول  واقنهاك
 اقداري.

وطالب الصحفي ال يل في وصيته أ  يدف  في حا  والدته ) ما لم يك  آلناك مخالفة شرعية(  
 كم جنوب ال د  المحتلة(. 35في الخليل )وأ  يصل  عليه في مسجد "دورا الكبير" 

سير ال يل وآلو في شهرة الثالثة باقاراب ع  الطعام في وصيته أ  يحدد تفاصيل فت  ولم يف  األ
 بي  العزا  ومكانه وموعد تل يه.

 30/1/2016، قدس برس
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 لمقاومين فلسطينيين منزالً  83االحتالل يخطط لهدم  .44
منزا فلسطينيا عل   83كشف  مصادر إعقمية عبرية الن اب ع  أ  : إيهاب العيس  -ب الناصر 

بعد الشروع الفعلي بعمليا  تدمير لسبعة منازل تعود لم اومي  فلسطينيي  في  اقسراسيليةماسمة الهدم 
 الافة وال د  المحتلتي .

ل آلدم مناز وكان  مصادر عبرية وجه  انت ادا  لحكومة ااحتقل عل  خلفية التأخير في 
  اليي نفيوا عمليا  اد ااحتقل خقل انتفااة ال د  الحالية التي انطل   الم اومي  الفلسطينيي 

 في األول م  تشري  أول/أكتوبر المااي  مطالبي  بسرعة تنفيي عمليا  الهدم.
يوم السب  أ  الحكومة اقسراسيلية تعهد  العبرية عل  مومعها اقلكتروني  ويكر  صحيفة معاريف

بأنه سيتم تدمير منازل الفلسطينيي  اليي  نفيوا عمليا  اد جنود ومستوطني   إا أنها لم تنفي 
 عمليا  آلدم بالسرعة المطلوبة.

منزا تمهيدا لهدمها  لكنه لم ي دم  90ويكر  أ  وحدب الهندسة في جيا ااحتقل أخي  مياسا  
اقسراسيلي مما يتخر تنفيي عمليا   حت  ال  عل  آلدمها بسبب االتماسا  التي ت دم لل اا 

 الهدم.
إ  التأخير في تنفيي الهدم يتدي إل  ف دا   ون ل  الصحيفة ع  مصادر في جيا ااحتقل مولها:

عملية الردع ويف د عملية الهدم ميمتها  وينبغي أ  يتم يلك في وم  مصير نسبيا بعد الهجوم 
أسرته وأنه ينبغي تنفيي عملية الهدم في غاو   الم اوم وأفراد أصدما قحداث تأثير رادع بي  

 أو أشهر. أسابياساعا  مليلة بعد تنفيي العملية  ولي  بعد 
 30/1/2016، قدس برس

 
 أكاديمي فلسطيني ينفي تحريضه على قتل عباس .45

نف  أستاي العلوم السياسية في جامعة النجا  الفلسطينية عبد الستار ماسم   :إيهاب العيس  -نابل  
( م   11|29ما أوردة تلفزيو  فلسطي  الرسمي التابا للسلطة الفلسطينية في نشرته مسا  الجمعة )

 أنه حرض عل  متل الرسي  عبا  وال يادا  األمنية.
يوم السب   أنه لم يدعو إل  متل أحد  وأ  م  ردد آلية العبارا  وأكد ماسم في بيا  صحفي  

 التلفزيو  الفلسطيني الرسمي  متكدا أ  ما جا  في البرنام  آلو "كيب وا أسا  له"  بحسب موله.
ة )م ابلته ما مناب ال د ( يستند إل  نصوم "ال انو  الثوري" وأااف أ  ما ملته عل  الشاش

لمنظمة التحرير  والصادر ع  اللجنة التنفييية لمنظمة التحرير  "ولم أاا آليا ال انو  وا أنا 
 المستول ع  تطبي ه".
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وأوا  أنه كا  م  األول  بالتلفزيو  )فلسطي ( وايوفه أ  يبينوا للمشاآلدي  أي  تجني  وأي  
 أ   متكدا أنه أمواله تستند إل  نصوم كتبها فلسطينيو  مالوا ع  أنفسهم إنهم ميادا .أخط

يشار إل  أ  ماسم واليي يحمل درجة ااستايية )بروفيسور( بالعلوم السياسية  ويعد م  المتسسي  
 لجامعة "النجا " في نابل   كما أنه يحاار في عدب جامعا  فلسطينية.

وتعرض في مرا  عديدب لعمليا  اعت ال عل  أيدي أجهزب السلطة  بنا  عل  تهم تم  تبرسته منها 
ود بالمجمل النار عليه  ألسباب تع بإطقلاح ا  كما أحرم  سيارته  وتعرض لمحاوا  اغتيال 

لمعاراته النظام السياسي الفلسطيني  ورفاه اتفال أوسلو اليي أبرمته السلطة ما إسراسيل مطلا 
 تسعينيا  ال ر  المااي.

 30/1/2016، قدس برس
 
 الضـريبـة المضافة وتعتبرها أوامر عسكرية إسرائيلية سابقةالمحـاميـن تـرفـض فـرض  نقابـةغزة:  .46

بغزب  المحامي  بدفا ما  حكومةالامي  رفاها المطلل لمطالبة أعلن  ن ابة المح فايز أبو عو :
يسم  باريبة ال يمة الماافة لها  كما ترفض تنفيي أي أمر عسكري إسراسيلي متعل ًا بهيا الشأ  أو 

 غيرة.
ومال أمي  سر ن ابة المحامي  زياد النجار: "إ  ما تحاول أ  فراه حكومة غزب اليوم عل  

  وآليا األمر ا ينطبل بالمطلل 1985أمر عسكري إسراسيلي صادر في العام المحامي  جميعهم  آلو 
نما ُيفرض ف ط عل  السلا والبااسا  عل  أصحاب المه  الحرب  مثل األطبا  والمحامي  وغيرآلم  واء
الصادرب والواردب  كما أ  دخر مرجا لهيا األمر العسكري آلو اتفال باري  اامتصادي اليي انته  

 أصًق".
ف النجار لد"األيام": إ  حكومة غزب أرسل  مني شهر ت ريبًا عدب كتب ورساسل لعدد م  وأاا

المحامي  في مطاع غزب  حيث إ  آلية الرساسل التي تُفيد بدفا المحامي اريبة ال يمة الماافة 
عل  الدخل  ما زال  في المحكمة لتنفييآلا ع  طريل المحكمة نفسها  إا أ  دواسر التنفيي في  17%
 لمحكمة لم ُتصدر مرارًا بهيا الشأ .ا

وطالب النجار ال اسمي  عل  يلك في غزب بومف العمل بهيا اقجرا  غير ال انوني  واليي جا  أياًا 
بعد تاييل الخنال عل  المحامي  وحرمانهم م  الكثير اامتيازا  ال انونية التي أجازآلا لهم ال انو   

ع  ن ابة المحامي   وومف العمل بالتصديل عل  األورال  مثل ومف العمل بنظام الوكالة الصادرب
الرسمية التي تدخل المتسسا  الرسمية  باقاافة إل  فرض شيكل بدل دمغة عل  كافة معامق  

 المحاكم. 
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م  جهتها مال  ن ابة المحامي : "إ  الظروف التي يعيشها مطاع غزب م  حصار وحروب متتالية 
عل  دخل المحامي  حت  أصب  العدد األكبر منهم ُيحسبو  ام  فسة ودمار آلاسل  أثر بشكل كبير 

البطالة  وأغلب البامي  آلم تح  خط الف ر  بل إ  اغلبهم ا يحيا حياب كريمة وا يكاد يوفر مو  
 يومه  وبالتالي فإ  آلية الفسة معافاب م  الاريبة أصًق".

ب توفير حياب كريمة للمحامي   مواحة وطالب  الن ابة في بيا  وصل "األيام" نسخة منه  بارور 
أنها أعد  أنظمة ليلك  إا أ  المتسسا  العاملة في مطاع غزب ما زال  ترفض التعاطي ما آلية 
األنظمة  وغالبًا ب صد اقارار بالمحامي   معلنة مرب أخرأ ع  وموفها بحزم اد سياسة فرض 

 عسكرية الصهيونية  أو أنظمة.الاراسب عل  المحامي  كما ترفض بشدب تطبيل األوامر ال
 31/1/2016األيام، رام هللا، 

 
 ناآلالف في تشييع جثمان الشهيد عاَل  .47

عاما(   23يوم السب   جثما  الشاب إبراآليم عق  )شي ا داف الفلسطينيي   ظهر : آلاشم حمدا 
برصام إسراسيلي  في بلدب بي  عور التحتا  غرب رام هللا  وسط الافة الغربية  واليي كا  مد متل 

وانطلل موكب التشييا م  أمام مسجد مرية بي  عور  باتجاة منزل العاسلة  حيث ُأل ي   مبل أيام.
عليه نظرب الوداع األخيرب  وم  ثم ُحمل عل  األكتاف  إل  الملعب الريااي  ألدا  الصقب عليه 

 آلناك  مبل أ  يوارأ جثمانه الثرأ في م برب البلدب.
 30/1/2016، 48عرب

 
 نفوق عشرات آالف الدواجن بسبب موجة الصقيع بغزة  .48

فوجد عدد م  أصحاب مزارع الدواج  ب طاع غزب  اليوم السب   بنفول عشرا  الاف م  الدواج  
إثر موجة الص يا التي يشهدآلا ال طاع في األيام األخيرب ع ب المنخفض الجوي اليي ارب 

 المنط ة.
كبيرب جرا  نفول تلك الدواج  التي يعتمدو  فيها عل  كسب رزمهم وتكبد المزارعو  خساسر مادية 

 منها  ويصرفو  عليها الكثير م  األموال أمق في بيعها وكسب المال قعالة عواسلهم.
وي ول التاجر علي فرحا  لد"ال د " دو  كوم  واليي يمتلك مزرعة شرمي بلدب بني سهيق إنه ف د 

ة. مشيرا إل  أ  ن م التدفسة والغاز أحد األسباب التي أد  داف دجاج أربعةلوحدة أكثر م  
وأشار فرحا  إل  أ  عددا كبيرا م  التجار في مناطل مختلفة م  خانيون   لنفول آليا العدد لديه.
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ورف  تعراوا ليا  الحادثة جرا  موجة الص يا. مشيرا إل  أنهم يبيلو  جهودا كبيرب لتوفير وساسل 
 م أزمة الغاز الكبيرب في غزب إا أ  يلك لم يك  كافيا في مواجهة موجة الص يا.تدفسة دمنة وجيدب رغ

وناشد وزارب الزراعة في غزب أو رام هللا  لتعويض المزارعي  فورا ع  خساسرآلم الكبيرب والفادحة 
ومساعدتهم ميدانيا في توفير بيسة أفال للدواج  للحفاظ عل  حياتهم م  خقل طرل علمية يتم 

 ا في دول الجوار.اتباعه
 30/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 رواية "ُمخَمل".. رحلة في المخيم الفلسطيني .49

أصدر  الفلسطينية حزامة حبايب روايتها الثالثة بعنوا  "مخمل" وآلي عبارب ع  رحلة البحث في 
في "يومي اتهم" م  البت   "دآلاليز" المخيم الفلسطيني  الت اط الهموم الصغيرب التي يعيشها النا 

 والش ا  والصراع م  أجل الب ا .
وت دم الكاتبة في آلية الرواية  الصادرب ع  المتسسة العربية للدراسا  والنشر في بيرو  ومكتبة كل 
شي  في حيفا  المخيم الفلسطيني عاريا تماما عل  نحو غير مسبول في تعاطي السرد الفلسطيني 

 ما تيمة المخيم وعوالمه.
وبعيدا ع  الخطابا  التنظيرية الكبرأ حول الهم  الوطني وال اية "الكبرأ" و"المركزية" ترصد حزامة 
حبايب الهموم ااجتماعية واامتصادية وحت  الث افية ألآلل المخيم  م  خقل شخصية "حو ا" وعدد 

 كبير م  الشخصي ا  الرواسية.
 30/1/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 يؤكد لعباس دعم القضية الفلسطينيةالسيسي  .51

الفتا  السيسي  خقل ل اسه الرسي  الفلسطيني محمود عبا  في أدي   أكد الرسي  المصري عبد
أبابا عل  آلاما مشاركتهما في ال مة األفري ية  أولوية ال اية الفلسطينية في السياسة الخارجية 

 المصرية.
دعم مصر المتواصل للح ول المشروعة "الل ا   ووف ًا لبيا  رساسي مصري  أكد السيسي خقل

  وشدد عل  دعم "للشعب الفلسطيني  واستمرارآلا في الدفاع ع  مايته في كافة المحافل الدولية
مصر الكامل للسلطة الفلسطينية وجهودآلا الساعية إل  إمامة الدولة الفلسطينية المست لة عل  حدود 

 تها ال د  الشرمية.وعاصم 1967الرابا م  حزيرا  )يونيو( 
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وثم  الرسي  الفلسطيني الجهود التي ت وم بها مصر لمساندب ال اية الفلسطينية  متكدًا محورية دور 
مصر في حفظ األم  وااست رار في الشرل األوسط وتوحيد الصف العربي في مواجهة مختلف 

 التحديا  التي تواجهها األمة العربية.
 31/1/2016الحياة، لندن، 

 
 أداة السيسي لالنتقام من ذوي األصول الفلسطينية الحرمان من الجنسية...تقرير:  .51

في مخالفة ألحكام مانو  الجنسية المصري  والتعديق  التشريعية التي اعتبر  مكسبًا للمرأب 
المصرية في عهد الرسي  المخلوع  حسني مبارك  وفي مخالفة أياًا لمبادئ محاكم مجل  الدولة  

ظام الحاكم في مصر سلطة من  وسحب الجنسية المصرية بصورب ع ابية اد  المواطني  يمار  الن
أبنا  الرجال الفلسطينيي  والسيدا  المصريا   أو آلتا  المنحدري  م  أصل فلسطيني  بحجة وجود 

 دواع أمنية تمنا دمجهم حاليًا في المجتما المصري.
مرارًا بمن  الجنسية  25نحو  2013و 2011مي وبعدما أصدر وزرا  الداخلية المتعامبو  بي  عا

شخم  معظمهم م  الفلسطينيي  أبنا  المصريا   ورغم صدور  200ألفًا و 14المصرية لنحو 
عشرا  األحكام بأح ية الفلسطيني اب  المصرية في الحصول عل  الجنسية المصرية بمجرد ت ديم 

غير معل  بومف من  الجنسية المصرية ألي م   الفتا  السيسي اتخي مراراً  أورامه  إا  أ  نظام عبد
يوي األصول الفلسطينية  وترشيد تطبيل المادب ال انونية الملزمة بيلك  واامتناع كيلك ع  تنفيي 

 أحكام ال اا .
وكشف محامو   مطلعو  عل  آليا الملف  ع  أ  ال اا  المصري تل   خقل العامي  الماايي  

لفلسطينيي  والمصريا   تطع  عل  مرارا  وزير الداخلية برفض أكثر م  ألف دعوأ م  أبنا  ا
 طلباتهم تطبيل ال انو  عليهم  رغم استيفا  جميا األورال والشهادا  التي تثب  جنسية أمهاتهم.

  المعد ل ل انو  الجنسية المصرية  مد ما  2004لعام  154ويحت  آلتا  المتاررو  بأ   ال انو  
ي والمصرية في حل من  الجنسية ألبناسهما  ومرر المساواب ال انونية التامة عل  التمييز بي  المصر 

غير المشروطة بي  م  ولد ألب مصري أو ألم مصرية  فأصبح  المادب الثانية م  مانو  الجنسية 
 تنم عل  أنه "يكو  مصريًا كل م  ولد ألب مصري أو ألم مصرية".

واعتبار نظام السيسي الفلسطينيي  مشكوكًا  2013وز يوليو/ تم 3يونيو/ حزيرا  و 30وبعد أحداث 
في واسهم  ومجاآلرته العدا  لحركة "حما " المسيطرب عل  مطاع غزب  وتوجيه ااتهاما  إليها 

الغفار  والسابل  محمد  بالالوع في أعمال إرآلاب وتخريب  توسا وزيرا الداخلية الحالي  مجدي عبد
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ن  الجنسية  وأصب  م  المعتاد رفض طلبا  الفلسطينيي  إبراآليم  في فرض ميود عل  مواوع م
 في الماسة م  مستح ي الجنسية المصرية تبعًا ل م. 80أبنا  المصريا   واليي  يشكلو  نحو 

مرار معل  برفض من  الجنسية للفلسطينيي  أبنا   100وانعك  يلك عل  الواما بإصدار نحو 
اعتبارا  أمنية" وم  بينها اانتما  السياسي  أو المشاركة في أحداث المصريا   ألسباب تتعلل بد"

 .2011اانتفااا  المتكررب باألرااي الفلسطينية المحتلة  أو التواجد في مطاع غزب مني عام 
ديسمبر/ كانو  األول المااي مرارًا  14الغفار  في  وفي الم ابل  أصدر وزير الداخلية  مجدي عبد

 م  أم مصرية. 1992شاب السعودي  محمد سالم طويلا حامد  المولود عام بمن  الجنسية لل
 أربعةووف ًا للمحامي  العاملي  بهية ال اايا  فإ  مواسم انتظار الجنسية بوزارب الداخلية تام نحو 

داف فلسطيني أمهاتهم مصريا   يتماثلو  في المركز ال انوني والواا ااجتماعي ما الشاب 
 صدر له ال رار الوزاري.السعودي  اليي 

وا ي تصر التمييز عل  آليا السيال  ف د توسا مجل  الوزرا  المصري مني يناير/ كانو  الثاني 
في إصدار مرارا  إس اط الجنسية ع  الفلسطينيي   اليي  حصلوا عل  الجنسية المصرية تبعًا  2014

تهمتهم وزارب الداخلية باانتما  شخصًا  ا 31ألمهاتهم  بحيث بلغ عدد المتارري  في عامي  ف ط 
إل  تنظيما  عسكرية دو  إي  م  وزير الدفاع  ماصدب بيلك انتما  بعاهم إل  كتاسب "عزالدي  
ال سام" الجنا  العسكري لحركة "حما "  أو ل خيرب نفسها  وحركا  أخرأ متيدب لها  مبررب يلك 

 بد"عمل آلية الحركا  عل  ت ويض نظام الحكم بالدولة".
مصريي  ومصريا   8والقف  أ  الحكومة لم تس ط الجنسية ع  أية مجموعا  أخرأ  باستثنا  

 آلاجروا إل  إسراسيل  وحصلوا عل  جنسيتها أو تزوجوا م  إسراسيليا .
وكان  محكمة ال اا  اقداري مد أصدر  عل  مدار السنوا  األربا المااية عشرا  األحكام 

ية  أيًا كان  الظروف  بما في يلك األبنا  الناتجو  ع  ع د زواج باستح ال أبنا  المصرية الجنس
عرفي مشهر  ورفا  جميا دعاوأ إس اط الجنسية ع  شخصيا  م  أصول فلسطينية انعدام 

 المبرر ال انوني.
 30/1/2016، لندن، العربي الجديد

 
 يتيم من أبناء غزة 1,500يوجه لالستمرار بتنفيذ عدد من المبادرات ومواصلة كفالة  األردن ملك .52

ه ملك: بترا –ا  عم   هللا الثاني المعنيي  في الديوا  الملكي الهاشمي لقستمرار بتنفيي  عبد األرد  وج 
اكز والجمعيا  عدد م  المبادرا  الملكية  التي تعن  بمساعدب أسر عفيفة  وت ديم دعم لعدد م  المر 

 الخيرية  المختصة برعاية األيتام والمسني  ويوي ااحتياجا  الخاصة.
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( ألف أسرب عفيفة في مختلف مناطل 30وشمل  التوجيها  الملكية ت ديم مساعدا  مالية لد )
البيانا  المملكة  تم تحديدآلا وف ا لدراسا  تجريها وزارب التنمية ااجتماعية باستمرار  لتحديث ماعدب 

 ل سر األكثر احتياجا للمساعدب  وبما يوفر مستوأ معيشي أفال ألفرادآلا.
 1,500وعل  يا  الصعيد  وجه الملك المعنيي  في الديوا  الملكي الهاشمي أياا لمواصلة كفالة 

لندا  استغاثة أطل ته جمعية الوسام  2011يتيم م  أبنا  مطاع غزب  بعد استجابة جقلته في العام 
وجا   المكرمة الملكية اعتمادًا عل  ت ارير مدمها المستشف  الميداني األردني  خيرية في ال طاع.ال

 آلتا  األيتام بعد وفاب معيليهم.في مطاع غزب  والتي أكد  صعوبة وتردي الظروف التي يعيشها 
 31/1/2016الدستور، عَمان، 

 
 بشهداء "القَسام" باألردن يعزي المسلمين مراقب اإلخوان .53

مد م المرامب العام لجماعة اقخوا  المسلمي  في األرد  د. آلمام سعيد  واجب العزا  لناسب رسي  
وبعث  المكتب السياسي لحركة الم اومة اقسقمية "حما " إسماعيل آلنية باستشهاد األبطال.

لتعازي الممزوجة بالتهاني لنيل المرامب العام خقل اتصال آلاتفي بهنية ألآلل غزب وعواسل الشهدا  با
وشدد عل  وموف األمة جمعا  ما فلسطي  وال د  وغزب  متكدًا أ   آلتا  المجاآلدي  الشهادب.

 الشهدا  سيب و  منارب ل مة يايسو  لها الطريل نحو ال د .
 30/1/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 معمرة في جنوب لبنان تزيل أشجاراً  إسرائيليةجرافات : مصدر أمني .54

جرف  ظهر أم  أرااي داخل  اقسراسيليجرافا  تابعة للجيا  أ مصدر أمني لبناني  افأد :بترا
معمرب في منط ة مزرعة  أشجاراأزال   اقسراسيليةالجرافا   أ المصدر  وأااف مزارع شبعا المحتلة.

مطلا العام  إسراسيليةة استهداف دورية زبدي  في مزارع شبعا وآلي المنط ة التي تم  فيها عملي
 الحالي

 31/1/2016الدستور، عَمان، 
 
 في مخيم اليرموك  "النصرة"و "داعش"مواجهات مسلحة بين  ة:سوري .55

اندلع  مواجها  عنيفة بي  عناصر تنظيم الدولة اقسقمية "داعا" وعناصر جبهة : رامي حيدر
 إصابة أآلم ميادي في داعا بعبوب ناسفة.النصرب  في حي الحجر األسود جنوب دمشل  بعد 
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أصيب أبو سالم العرامي  األمير األمني وأآلم مياديي تنظيم "داعا" في  أ واندلع  ااشتباكا  بعد 
جنوب دمشل  ودخري   بعبوب ناسفة في حي الحجر األسود المحايي لمخيم اليرموك لقجسي  

 في جنوب دمشل.  الفلسطينيي   واليي يعتبر المع ل الرسيسي للتنظيم 
وشهد حي الحجر األسود ومخيم اليرموك حالة استنفار شديدب  في وم  ناد  فيه مساجد مخيم 

 اليرموك م  أجل التبرع بالدم إثر المواجها  الداسرب بي  النصرب وتنظيم داعا.
 30/1/2016، 48عرب

 
  في غزة حماسمنزعج من التصريحات األخيرة لقيادة  مونبان كي  .56

"انزعاجه م  التصريحا  األخيرب ل يادب   يوم السب أبدأ األمي  العام ل مم المتحدب  با  كي مو   
طقل الصواريخ عل  إسراسيل". ومال  حما  في غزب بشأ  عزم حما  ااستمرار في بنا  األنفال واء

التصريحا   مثل تلك إ األمي  العام ل مم المتحدب في بيا  صدر م  خقل المتحدث باسمه "
والتصرفا  ستاا الجهود الرامية قعادب إعمار ال طاع والجهود اقنسانية التي يبيلها المجتما 

سراسيل في خطر". بعد ثقث جوا  مدمرب للصراع  هإنومال البيا  " الدولي والسلطة الفلسطينية واء
مطاع غزب وسكا  جنوب  أآلاليالمدمر بي  الفلسطينيي  واقسراسيليي  خقل سبا سنوا   فإ  

إسراسيل يستح و  فرصة العيا في سقم والتنمية". وأااف "انه ينبغي بيل كل جهد ازم م  أجل 
 تحسي  األحوال المعيشية للفلسطينيي  في مطاع غزب".

 30/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 
نجاحهبهدف حماية ح خالل أسابيع لمؤتمر دولي ستبدأ اإلعداد فرنسا: فابيوس .57  ل الدولتين وا 

خقل الل ا  السنوي  وزير الخارجية الفرنسي لورا  فابيو  مال: رندب ت ي الدي  -باري   
خقل أسابيا لمتتمر دولي يجما األطراف والشركا  "فرنسا ستبدأ اقعداد  إ للديبلوماسيي  
نجاحه يي  واألوروبيي  والعرب  بهدف حماية حل الدولتي مريكاألساسيي   األ  ."واء

حا  الوم  ال  للت دم نحو حل الصراع "  ومال "استمرار ااستيطا "وأبدأ فابيو  أسفه 
وفرنسا ل    ارورب مطل ة إسراسيلم  أة المرب في شكل نهاسي ما اعتبار   وآلياقسراسيليالفلسطيني 

نفعل كل شي   أ فالشعب اقسراسيلي له الحل بأ  يعيا بأم  وسقم  وينبغي   تراجا ع  يلكت
الفلسطينيي   إل لاما  آليا الحل. ولك  لي  آلنالك سقم م  دو  عدل. والواا الحالي بالنسبة 

فرنسا ل  تتراجا عل  رغم العواسل  أ "وأااف  ."غير عادل باألسا  ألنهم ا يملكو  دولة
استمرار ااستيطا  لسو  الحظ  فيما اتهم رسي  الحكومة اقسراسيلية بنيامي  " إل رًا مشي "والصعوبا 
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نتانياآلو األمي  العام ل مم المتحدب با  كي مو  بأنه يشجا اقرآلابيي  ألنه يك ر بق شرعية 
 ."ااستيطا  وطالب بومفه

 أشهريل العدل للفلسطينيي . مني باألم  وا تح  إسراسيلفرنسا ل  تتراجا ع  حل " أ وأكد فابيو  
باشر  فرنسا تحركًا بهيا التوجه  ولم نتومف ع  المطالبة بتغيير النه  للخروج م  المواجهة الثناسية 

يجب أا نتخل  ع  حل الدولتي . آلية مستوليتنا "وتابا فابيو  . "بي  اقسراسيليي  والفلسطينيي 
في األسابيا الم بلة للتحاير لمتتمر دولي يجما  إجرا ا مجل  األم . فرنسا ستتخي  ومستولية

والعرب خصوصًا   واألوروبيي  كيي ير األمحول الطرفي  )اقسراسيلي والفلسطيني( ابرز شركاسهما  
يا تعثر الحل التفاواي سنب   أوفيا  لما ملته في  نجاحه. واء  أمام 2014بهدف حماية حل الدولتي  واء

 ."الجمعية الوطنية بأ  علينا تحمل المستولية وااعتراف بالدولة الفلسطينية
 31/1/2016الحياة، لندن، 

 
 وأوروبا في الواليات المتحدة األمريكيةتتصاعد  "إسرائيل" مقاطعةدعوات  .58

ركز  الم اا  والتحليق  في عدد م  الصحف اقسراسيلية اليوم عل  دعوا  الم اطعة الدولية 
يطاليا. ومال  صحيفة آلآرت  إ  سلطة الجمارك والحدود في الوايا   قسراسيل بالوايا  المتحدب واء

يي  بارورب وسم المنتجا  التي يأتو  بها م  مريكالمتحدب أعلن  مبل أيام توصية للمسافري  األ
 الافة الغربية ومطاع غزب  وعدم ااكتفا  بال ول إنها منتجا  إسراسيلية.

  1995ية مني عام مريكي ومرار لإلدارب األمريكاألر  جالكونستند إعق  الجمارك إل  مانو  أمرة وي
ية  ون اشا  مريكفي ظل اغوط مارستها منظما  ح ول اقنسا  عل  أوساط في اقدارب األ

 في الونة األخيرب. األمريكيةمتقح ة شهدتها وساسل اقعقم 
المراسل السياسي لصحيفة يديعو  أحرونو  إيتمار ديخنر أ  أجوا  الم اطعة الدولية قسراسيل وأكد 

أكاديميا وباحثا م  سبا جامعا  إيطالية لتجميد ااتفاميا  البحثية  168وصل  إيطاليا  حيث دعا 
  اليي والعلمية ما معهد التخنيو  وبامي الجامعا  اقسراسيلية  ألنها تشارك في تطوير السق

يستخدمه جيا ااحتقل اقسراسيلي ل ما الشعب الفلسطيني  وفل ما جا  في نم الدعوب 
 اقيطالية.

وم  بي  المومعي  عل  الدعوب أكاديميو  وباحثو  م  جامعا  ومعاآلد أكاديمية م  ميقنو وتورينو 
 وكلياري وفيرنسا وروما وفروجيه.

احثي  في الجامعا  اقيطالية نبدي مل نا العميل م  وجا  في نم الدعوب "نح  األكاديميي  والب
استمرار التعاو  البحثي ما الجامعا  اقسراسيلية المنخرطة في أنشطة بحثية عسكرية وتطوير 
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للسق  اليي يستخدمه الجيا اقسراسيلي اد السكا  الفلسطينيي   وتوفر المساعدب العسكرية 
 لقحتقل ااستعماري اد الفلسطينيي ".

 30/1/2016لجزيرة.نت، الدوحة، ا
 

  مليون دوالر لدعم برنامج األغذية العالمي في الضفة وغزة 12 الدولية: للتنميةية مريكالوكالة األ .59
( في الافة الغربية ومطاع غزب ع  مساآلمة USAIDية للتنمية الدولية )مريكأعلن  بعثة الوكالة األ

(  التابا ل مم المتحدب  مخصصة لت ديم WFPمليو  دوار لبرنام  األغيية العالمي ) 12ب يمة 
ط  م   10,200وستوفر آلية المساآلمة  مساعدا  غياسية في الافة الغربية ومطاع غزب.

ألف شخم يعانو  م  انعدام األم  الغياسي في مطاع غزب   95المساعدا  الغياسية  ستوزع عل  
شخم يعانو  م  انعدام األم  الغياسي في الافة الغربية  كما ستدعم آلية  41,500إاافة إل  

 ألف شخم. 50المساآلمة برنام  ال ساسم اقلكترونية في الافة الغربية اليي يستفيد منه 
ومال مدير بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في الافة الغربية وغزب ديفيد آلارد : "آليا االتزام 

ي لتلبية احتياجا  الشعب الفلسطيني"  مريكاو  عل  الدعم المتواصل م  الشعب األيسلط ال
يمك  المستفيدي  م  التسول بكرامة  ويساعد أياا  اقلكترونيةمايفا أ  برنام  ال ساسم الغياسية 

 عل  تعزيز اامتصاد المحلي.
دا رسيسيا للمساعدا  الغياسية عل  األسر المحتاجة في ية للتنمية الدولية مزو مريكوتعد الوكالة األ

ساعد  الوكالة بالشراكة ما برنام  األغيية العالمي أكثر  2015الافة الغربية ومطاع غزب  في عام 
ألف م  األشخام اليي  يعانو  م  انعدام األم  الغياسي واألكثر حاجة  تلبية  300م  

 احتياجاتهم الغياسية األساسية.
ومال  ممثلة برنام  األغيية العالمي والمدير ال طري دانييق أوي  "آلية المساآلمة آلي دليل دخر 

ي مني فترب طويلة للفلسطينيي  األكثر حاجة"  مايفة: مريكعل  الدعم السخي اليي ي دمه الشعب األ
الافة الغربية اليي  "ما تزال المساعدا  الغياسية ا غن  عنها للسكا  األكثر ف را في مطاع غزب و 
 يعيشو  في ظل زيادب المعاناب اامتصادية والصراعا  المتكررب  وغياب السقم".
 30/1/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 ستهدفهميرصد الفلسطينيين و ي إسرائيلياً  عسكرياً  موقعاً  12غزة..  .61

ُيحيط جيا ااحتقل اقسراسيلي مطاع غزب المحاصر مني ع د كامل م  الزم    :غزب )فلسطي (
بعدد م  المواما العسكرية المتمركزب عل  حدودة الفاصلة ما األرااي الفلسطينية المحتلة عام 



 
 
 
 

 

 38 ص                                              3829 العدد:        31/1/2016 األحد التاريخ: 
  

لكل منها مهام ومستوليا  خاصة برغم أنها ا تبعد سوأ عشرا  األمتار ع  بعاها    ويولي1948
 البعض.

ت ا عل  طول امتداد الشريط الحدودي ل طاع غزب والبالغ  12وآلية المواما العسكرية  البالغ عددآلا 
را  إسناد كيلومترًا  وُتعرف بد "إيرز  نا  العوز  كيسوفيم  المخابرا   المدفعية  الكامي 40طوله 

الكاميرا  أبو مطيبل  مي    اقرسال  العي  الثالثة  كيرم شالوم"  يااف إليها أبراج عسكرية للمرامبة 
 وتنتشر في المسافا  الممتدب بي  موما عسكري ودخر.

ي ااحتقل م  آلية المواما العسكرية أماك  لمرامبة الحدود عل  مدار الساعة مستخدما أكثر  ويتخ 
 را  إل  جانب أنظمة استخبارية إلكترونية ام  منظوما  ثابتة وأخرأ متحركة.األجهزب تطو 

ويعتمد ااحتقل أحدث الت نيا  التي تهدف لرصد كل حركة في المنط ة الحدودية ما ال طاع 
بهدف إحباط أي عمليا  للم اومة  وم  آلية األنظمة ما آلو مخصم للتصوير والرصد الصوري 

   ااتصاا .واقلكتروني والتجس  عل
 بيت حانون" -موقع "إيرز  -1

 30يعد  أشهر المواما العسكرية اقسراسيلية عل  الحدود الشمالية لل طاع  وتبلغ مساحته حوالي 
كيلومترا مربعا  وي ا داخل معبر بي  حانو  البري الرابط بي  مطاع غزب واألرااي المحتلة عام 

1948. 
بريا ألبنا  مطاع غزب العاملي  في الافة الغربية أو داخل   وكا  دنياك معبرا 2001وأميم عام 

  وم  مهامه األساسية مرامبة وحماية الحدود الشمالية لل طاع  وآلو 1948األرااي المحتلة عام 
 مجه ز بآليا  مدفعية ودبابا  ومنطاد عسكري للمرامبة والمتابعة.

 
 موقع "ناح العوز" -2

اقسراسيلية عل  الحدود الشرمية ل طاع غزب  بعد موما "الكاميرا"   يعتبر ثاني أكبر المواما العسكرية
حيث ي وم بمهام آلجومية  وآلو محص  بتحصينا  كبيرب يتم زيادتها وتطويرآلا بشكل مستمر 

 بالتزام  ما تطور أسلحة الم اومة.
 30وآلو ي ا عل  منط ة مطلة إل  الشرل م  حي الشجاعية شرل مدينة غزب  وتبلغ مساحته 

يلومترا مربعا  وأميم في ثمانينيا  ال ر  المااي وكا  مخصصا دنياك لعبور العمال الفلسطينيي  ك
  وكا  أياا معبرا قدخال الومود إل  مطاع غزب مبل إغقمه  ون له إل  معبر "كرم 48إل  أرااي الد 

 أبو سالم" جنوب شرل ال طاع.
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 موقع "كيسوفيم" -3
كيلومترا مربعا  ويبعد  40لبل  في المحافظة الوسط  عل  مساحة ي ا إل  الشرل م  مدينة دير ا

ل إل  موما عسكري ع ب انسحاب  ع  الحدود مسافة ماسة متر  ويام مستوطنة يهودية  ومد تحو 
 ااحتقل م  مطاع غزب.

ويعد ثالث أكبر المواما العسكرية عل  الحدود  تحيطه أشجار حرجية كثيفة  وآلو محص  بساتر 
قاافة إل  مكعبا  إسمنتية  ويحتوي عل  موما إسناد بداخله  ويوجد بداخله عدد م  ترابي با

 الليا  المدفعية والدبابا .
 
 موقع المخابرات -4

ي ا جنوب شرل مدينة غزب وبالتحديد شرل بلدب "جحر الديك"  ما بي  موما "الكاميرا" و"نا  العوز"  
يعد م  المواما يي األآلمية العالية  وم  الصعوبة متر  و  300ويبعد ع  الشريط الحدودي مسافة 

 بمكا  رتية الموما بسبب األشجار التي تم زراعتها في محيطه.
كيلومترا  مربعة  ويام العديد م  المكاتب التابعة لاباط  10وتبلغ مساحة موما "المخابرا " 

 وتجنيد العمق  في مطاع غزب.المخابرا  اقسراسيلية  اليي يعملو  عل  اخترال الم اومة الفلسطينية 
كما يحتوي عل  غرف تح يل واحتجاز للمعت لي  الفلسطينيي   ومكاتب المرامبة التي تشرف عل  

 العديد م  كاميرا  المرامبة المنصوبة عل  الحدود.

 
 موقع "إسناد الكاميرا" -5

يبعد ع  السياج كيلومترا مربعا  وي ا جنوب شرل مدينة غزب  و  20تبلغ مساحة الموما حوالي 
الحدودي مسافة كيلو متر واحد  حيث يتواجد الموما في منط ة منخفاة ع  سط  السياج 

 الحدودي خلف األشجار الكثيفة.
  بعد تعرض موما "الكاميرا" األساسي ال ريب م  الحدود 2011وأنشأ ااحتقل آليا الموما بداية عام 

 طينية ومياسف الهاو .لقستهداف والاربا  م  صواريخ الم اومة الفلس

 
 موقع المدفعية -6

كيلومترا مربعا  وي ا شمال موما "إسناد الكاميرا" وسط األشجار الكثيفة التي  40تبلغ مساحة الموما 
 تجعل م  رتيته أمرا صعبا  ويوجد به دليا  مدفعية يستخدمها ااحتقل ل صف مطاع غزب.
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مناطل الحدودية حت  أمص  الشمال وحت  موما وم  المهام الرسيسية للموما أنه يغطي كافة ال
 كيلومترا. 18"كيسوفيم" جنوبا  واليي يبعد عنه مسافة 

ويغطي آليا الموما المناطل الوامعة تح  نظر المنطاد العسكري المتواجد أعل  الموما م  أمص  
 الحدود الشرمية لل طاع حت  نهاية الحدود الغربية ل طاع غزب.

 
 موقع "الكاميرا" -7

آلو أكبر وأآلم موما عسكري إسراسيلي استراتيجي عل  حدود ال طاع  وي ا جنوب شرل مدينة غزب  
وتعود تسميته م  مبل الفلسطينيي  بهيا ااسم نظرا لنشرة مسا  الكاميرا  الحديثة والمتطورب تغطي 

 مسافا  شاسعة م  مطاع غزب.
  2000األمص  في أيلول/ سبتمبر عام  وأمام  موا  ااحتقل موما "الكاميرا" ما بداية انتفااة

وكا  الهدف م  إنشاسه في البداية حماية الحدود م  ااخترال وم  تهريب المركبا  واألسلحة إل  
  مام جيا ااحتقل بتطوير آليا الموما ليصب  مومعا كبيرا ومهما 2002مطاع غزب  وفي بداية عام 

 كيلومترا مربعا. 40لتبلغ مساحته أكثر م  
موما مزود بالعديد م  كاميرا  المرامبة  وجميا الكاميرا  الحدودية واألجهزب ااستشعارية والسياج وال

 اقلكتروني في المساحة اليي يغطيها آليا الموما يتم التحكم بها م  داخل آليا الموما.

 
 موقع "أبو مطيبق" -8

بعد ع  السياج الحدودي ي ا إل  الشرل م  مخيم البري  شرل المحافظة الوسط  وسط ال طاع  ي
متر  وآلو محص  بمكعبا  إسمنتية وسواتر ترابية  ويعد ن طة مرامبة ولك  يتواجد  200مسافة 

كيلومتر مربا  وم  مهامه  3بداخلة عدد م  الليا  والجنود بشكل دوري  وتبلغ مساحة الموما 
 حماية الحدود ال ريبة م  مخيم البري .

 
 موقع "ميقن" -9

رل م  مخيم "المغازي" وسط ال طاع جنوب موما "أبو مطيبل"  يبعد ع  السياج ي ا إل  الش
متر  وتبلغ مساحته حوالي ثقثة كيلومترا  مربعة  وي ا بي  أشجار حرجية   200الحدودي مسافة 

وآلو محص  بمكعبا  إسمنتية م  الواجهة المطلة عل  ال طاع  ويتم استخدامه للمرامبة  ما تواجد 
 ليا  والجنود بداخلة بشكل دوري ومستمر.لعدد م  ال
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 موقع "اإلرسال" -10
ي ا موما اقرسال إل  الشرل م  مخيم جباليا شمال مطاع غزب  وآلو الموما الوحيد اليي يبعد ع  

 كيلومترا مربعا. 14متر ف ط  وتبلغ مساحته حوالي  500السياج الفاصل مسافة ا ت ل ع  
ما خام بااتصاا  والهندسة اقلكترونية الخاصة بالحدود  وين سم الموما إل  مسمي   أحدآل

والخر موما عسكري ل وا  جيا ااحتقل يتجما داخله عدد م  المركبا  والليا  جاآلزب للتدخل 
 بحال حدوث أي طارئ عل  الحدود ال ريب م  المكا  وداخل نطال سيطرب الموما.

 
 موقع "العين الثالثة" -11

محافظة خانيون  جنوب مطاع غزب  ويبعد ع  الحدود ما ي ارب كيلومترا واحدا  ي ا إل  الشرل م  
كيلومترا مربعا  بداخله دليا  مدفعية ودبابا  ومهبط  30وي ا بي  أشجار حرجية ومساحته حوالي 

 ويعد موما إسناد ل وا  ااحتقل ف ط  ولي  له أي مهام عسكرية عل  الحدود. للطيرا  العمودي.

 
 كيرم شالوم" -معبر "كرم أبو سالم  موقع -12

ي ا عل  الحدود الشرمية أمص  جنوب مطاع غزب  في جهة م ابلة للمجل  اقمليمي "أشكول" داخل 
  ويوجد به موما عسكري كبير ومجهز بكافة الوساسل ال تالية والدفاعية 1948األرااي المحتلة عام 

 وأجهزب المرامبة وأجهزب ااستشعار ع  بعد.
بعد عملية اختطف الجندي اقسراسيلي جلعاد شاليط  بإطقل منطاد  2006ام ااحتقل عام ومد م

عسكري دميل المرامبة فول المعبر وحص  الموما تحصي  أشد م  السابل  كما جهزة بآليا  متالية 
 أرض جديدب ودمي ة. -م  دبابا  عسكرية ومدفعية وصواريخ أرض 

واما اقسراسيلية حيث شكل الكثير م  الخطر عليهم  بعد أ  متل ويعتبرة الفلسطينيو  م  أخطر الم
 وأصيب المسا  خقل عمليا  ال صف التي تم  م  داخله خقل الحروب عل  غزب.
 30/1/2016، قدس برس

 
 هل يستقيل عباس ويقلب أوسلو على صانعيه؟ .61

  خالد الحروب
لجنة التنفييية لمنظمة التحرير الفلسطينية  م  حل الرسي  محمود عبا  أ  يست يل م  رساسة ال

وم  رساسة السلطة الفلسطينية  وعل  الجميا شكرة عل  يلك  ومبول ااست الة عل  ظاآلرآلا. يجب 
عل  الفلسطينيي  أوًا وأخيرًا عدم إظهار التخادع أو اعتبار ما ُيصر  به عبا  حول ااست الة بي  
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الجميا دفعه إل  الماي فيها وعدم سحبها. يعرف عبا   الفترب واألخرأ مناورب سياسية  وعل 
ومتيدوة ومعاراوة أياًا أ  الواا الفلسطيني دخل حالة م  التكل  ال اتل  وأ  أحد أآلم أسباب 
آليا التكل  آلو تعف   الطب ة ال يادية التي ظل  عل  رأ  الهرم السياسي والناالي الفلسطيني مني 

ي شكلها الحديث في أواسط الستينا  م  ال ر  المااي. يعرف أ  انطل   الثورب الفلسطينية ف
الجميا أياًا أ  متوسط أعمار آلية الطب ة يتجاوز الثماني  عامًا  وأ  جلهم مم  كانوا في 
العشرينا  م  العمر عندما راف وا بدايا  الناال الفلسطيني ومادوة مشكوري   ود  لهم أ  يترجلوا 

د. ا يخترع أحد العجلة م  جديد عندما ي ول أ  استمرار ال يادا  ويتركوا لغيرآلم ميادب المشه
ا يعني سوأ التعف   فهية مقحظة انت ل  م  مربا التكه  ااجتماعي  سني  في موامعهالعشرا  ال

والسياسي إل  مواني  الفيزيا  والرياايا ! حت  ال ادب التاريخيو  العظام اليي  غيروا مسارا  
م تنحوا جانبًا  وتركوا للدما  الجديدب أ  تجري في عرول بلدانهم ومجتمعاتهم ومست بق  بلدانه

 وناسهم.
في الطب ة ال يادية السياسية الفلسطينية الثمانينية العمر والتي تعاني م  كل أنواع األمراض السياسية 

تح  احتقلها   والجسدية أياًا  لي  آلناك ونستو  تشرتشل آلزم النازية وأن ي بقدة م  كارثة الوموع
ولي  آلناك شارل ديغول أياًا لملم بقدة م  تح  ااحتقل ووحد بوصلتها  وا نيلسو  مانديق 
اليي أطا  أعمل نظام عنصري حديث ودخل التاريخ معظمًا مبجًق. آلتا  جميعًا وغيرآلم ماموا 

وما كل ااحترام لم ي دم  بنصيبهم في ال يادب ثم ودعوا كراسيها األثيرب برفعة ورجولة. الرسي  عبا 
 ل اية بلدة المحتل جز ًا مما مدم آلتا   لك  د  له أ  ي تدي بهم ويسلم األمانة مشكورًا.

م  ناحية سياسية بحتة وبتحليل بارد  تحول  السلطة الفلسطينية ومشروع اوسلو برساستها الحالية 
ميآلل  وآلو واا تعتاا عليه إل  آلدية قسراسيل  ألنها تح ل ديمومة الواا ال اسم في شكل 

إسراسيل ال  بحبور وارتيا   ويمك  أ  تعتاا عليه إل  ما ا نهاية. الواا ال اسم يعني أ  إسراسيل 
ا عقمة لها بأكقف ااحتقل الكولونيالي اليي تفراه عل  فلسطي  والفلسطينيي  وبكونها ال وب 

تلك األكقف إل  الشعب الواما تح  ااحتقل ااحتقلية م  وجهة نظر ال انو  الدولي  بل تحيل 
لي وم بالوظاسف الحياتية  ولتتصارع فساته عل  م  ي وم بتلك الوظاسف. في الوم  نفسه  تتم تيرية 
ال اايا الكبرأ مثل السيادب  وال د   والحدود  والقجسي   وتعرياها للتآكل الُمستمر تح  مطارل 

لمست بلي  وفي أحس  األحوال أحالتها أوآلامًا مزروعة في الزم  ودفعها إل  مطحنة التسويف ا
ما انتها  المرحلة اانت الية  1999الهوا . آلية ال اايا كا  م  الُمفترض أ  تكو  مد حسم  سنة 

م  اتفال اوسلو  وأ  تكو  مد مام  بعدآلا الدولة الفلسطينية. عواًا ع  يلك  لنتأمل ما حدث 
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  الحالة الفلسطينية بحاا  التحرر وااست قل الوطني التي أع ب  وم  منظور تحليلي واسا  ي ار 
 مرحلة التخلم م  ااستعمار في دسيا وأفري يا وغيرآلما.

أوًا  في كل عملية تفاوض بي  حركة تحرر وموب استعمارية  كا  الهدف وااحًا وكا  اقطار 
د  وا يتغير الهدف. فلسطينيًا  الزمني وااحًا أياًا  بحيث ا تستمر عملية التفاوض إل  األب

وأوسلويًا  لم يك  آلناك آلدف واحد واا  آلو التحرر الوطني وعودب أمور ما مبل ااحتقل إل  
نصابها  بل تم تفكيك يلك إل  مجموعة م  أآلداف صغرأ  وماايا جزسية غير مترابطة ومرآلو  

  وآلو التحرر الوطني الكامل  تح ل أي منها ب اسمة اشتراطا  طويلة  بما ُيبعد الهدف األصلي
ويدفعه إل  األمام. أتا  آليا للعدو أ  يفاوض عل  كل آلدف م  األآلداف المنفصلة  ويتقعب بها  
ويعد بت ديم تنازل آلنا  م ابل تخل  ع  آلدف آلناك  وآلكيا  وبما ورط الحالة الفلسطينية في مسألة 

يجية إسراسيلية سرية أو مع دب بل مكشوفة التفاوض القنهاسي التي شهدناآلا. ولم تك  آلية استرات
 ومعروفة للجميا.

فل ثانيًا  لم يك  آلناك أي س ف زمني للتفاوض وحل  المماطلة المستمرب مكا  أي موعد زمني مت
في المفاواا  ما إسراسيل. وآلكيا ما عاد آلناك  "ا مواعيد م دسة"عليه  ثم تم ااتفال عل  أنه 

نيو  أ  ميادتهم تفاوض تح  شعار جزسي. واكتشف الفلسطيس ف زمني ألي تفاوض كلي أم 
. وفي حالة كهية يسعد الطرف الخر طبعًا وا يعود آلناك أي اغط ح ي ي حت  "الحياب مفاواا "

ولو م  النوع المتوسط. م ابل تلك ااستراتيجية التفاواية األبدية  أجها  كل مشروعا  م اومة 
ال داخلي  وحت  اانتفااا  الشعبية التي ُيطل ها الشعب نفسه ااحتقل أو تحول  طامتها إل  مت

 م  دو  ميادب أو رغمًا عنها  صار  تواجه باقآلمال أو التخلي أو ال ما إ  لزم األمر.
ثالثًا  تمكن  إسراسيل خقل سنوا  اوسلو الع يمة م  ربط اامتصاد الفلسطيني والطب ة المنتجة 

كبر م  ال يادب السياسية نفسها بمنظومة السيطرب واامتيازا  فلسطينيًا  فاًق ع  الجز  األ
اقسراسيلية  وبالتالي تم شل آلية األجزا  الفاعلة م  المجتما الفلسطيني وصار  مرتبطة حكمًا 

 وعاويًا بالمحتل نفسه.
ل رابعًا  بسبب تعدد األآلداف ثم غمواها ثم وموعها في لعبة التنازا  والتخلي والمبادا   انش

الصف الوطني الفلسطيني رأسيًا  ومدم الغبا  الفصاسلي التنافسي عل  فتا  السلطة الوظيفية  
الفتحاوي  آلدية أخرأ قسراسيل تمثل  في فصل مطاع غزب ع  الافة  -وتحديدًا الحمساوي 

 الغربية  وخلل ان سام ظل  ش ته تتسا سنويًا  وتخدم إسراسيل يوميًا.
لفلسطينية التي كا  م  المفترض أ  تكو  مومتة ولمدب خم  سنوا  خامسًا  انخرط  السلطة ا

ف ط في الشرك اقسراسيلي اليي كا  يغريها بسراب األآلداف الجزسية التي يمك  أ  تح  ها  إ  أثبت  
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حس  سلوكها. وبهيا انفصل مسارآلا ع  مسار كل حركا  التحرر الساب ة التي لم ت بل أ  ُتمن  
ستعمرآلا  تتآللها أل  تكو  ميادب لبلدآلا وشعبها. الشرك اقسراسيلي في نظام شهادب حس  سلوك م  م

اوسلو تمثل في واا تفاحة معل ة بالهوا  ودرجا  ُسلم عل  السلطة أ  تصعدة كي تصل اليها. 
كلما صعد  السلطة درجة  أحرم  إسراسيل تلك الدرجة  فما عاد بإمكا  السلطة العودب إل  الورا  

األرض. ب ي  السلطة تصعد في الهوا  وتتعلل به  ودرجا  السلم ُتحرل م  تحتها. والهبوط عل  
أراد  إسراسيل أ  تصل بالسلطة إل  ما وصل  اليه ال : جز  ا يمك  خلعه م  ح ي ة الواا 
ال اسم  حت  لو مرر ال اسمو  عليها التخلي عنها. لهيا  أصبح  الدعوب إل  حل السلطة الفلسطينية 

اليي  "المواوعي"  او بالتحليل "وطنياً "استهجا   أو باعتبارآلا إنجازًا عنها تُ ابل إما با والتخلي
 يلك بسبب اعتماد ثلث الفلسطينيي  عليها او ما إل  يلك م  تبريرا . باستحالةي ول 

خامسًا  وكتشبيه نافي يصور تشت  األآلداف وف دا  البوصلة  فإ  نظام اوسلو ماد السلطة في نهاية 
المطاف إل  واا يشبه واا فري ي كرب مدم يلعبا  م  ناحية افترااية اد بعاهما البعض  
سراسيل. إسراسيل تسجل أآلدافًا يومية في مرم  السلطة  والسلطة العتيدب تجري ورا  الكرب  السلطة واء
 في طول وعرض الملعب م  دو  تسجيل أآلداف  والسبب ببساطة أ  إسراسيل لم تسم  أساسًا ببنا 
مرم  في ملعبها! آلكيا آلو واا السلطة ورساستها وعل  رأسها الرسي  عبا  في المعركة ما 

 إسراسيل: ركض باتجاة ملعب العدو اليي لي  فيه مرم  للتسجيل أصًق!
عامًا  وعل  خقف ما كل ما أنتجته حركا   23م   أكثرسادسًا  خقل تلك المسيرب المريرب  عبر 

الفساد مبل "الفلسطيني حالة فريدب تتمثل في  لعالم الحديث  أنت  الوااالتحرر وااست قل في ا
. في معظم حاا  التحرر مام  الدولة ثم جا  الفساد  وبعدة انخرط  ال وأ المحلية في "الدولة

محاربة الفساد عبر إعادب بنا  الدولة المست لة عل  أس  ديمومراطية ومشاركة سياسية ت اي عل  
بعد ااست قل. في الحالة الفلسطينية جا نا الفساد مبل ا  ت وم الدولة  وآليا جانب  الفساد اليي دب

دخر م  جوانب عب رية اوسلو  التي شل  الشعب واستنزف  طاماته في كل ااتجاآلا  التي لي  
 فيها أآلداف ح ي ية.

كي اغوطه ير كثف جو  كيري وزير الخارجية اامبسبب الن اط تلك  وآلي جز  م  ماسمة أطول  ي
عل  الرسي  عبا  كي ا يست يل  ويصر  نتانياآلو رسي  الوزرا  اقسراسيلي بأنه مستعد لل ا  
عبا . كل يلك كي يرجوة الب ا  صاعدًا عل  السلم باتجاة الفراغ  والركض في ملعب كرب ال دم اليي 

 ا مرم  فيه.
 عل  صانعه! سيادب الرسي   خي ب دمالهم واست ل ولت لب طاولة اتفال اوسلو

 31/1/2016 ،الحياة، لندن
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 الدوحة وحديث المصالحة الفلسطينية .62
  عريب الرنتاوي

 "وساطة مطرية"متخرًا  عل  وما األنبا  التي تتحدث  "مصالحة وطنية فلسطينية"تجدد الحديث ع  
ل نشطة  وسط تومعا  متفاسلة بأ  أحدث جولة م  جوا  الحوار والمصالحة  مد تنتهي إل  تشكي

شي   غير اسمها   "تواف يتها"حكومة التوافل  التي لم يبل م   حكومة وحدب وطنية  تحل محل
  وتاا الفلسطينيي  مجددًا "الُمَمأس "ية ورساسية  تنهي حالة اان سام توطسة قجرا  انتخابا  تشريع
 عل  سكة الوحدب الوطنية.

د تست طب اآلتمام أحد  لفرط الحديث عنها أوًا  كا  افتًا للغاية  أ  أنبا  الحوار والمصالحة  لم تع
طاعا  واسعة م  وللفشل المتكرر للمحاوا  الساب ة ثانيًا  فاًق ع  تنامي ال ناعة لدأ م

التي نم   "المنافا"و "المصال "يناميكيا  استمرارة  وأ  منظومة خلل د "اان سام"الفلسطينيي   أ  
باتجاة الوحدب  وأكثر صقبة م   ا الفلسطيني الدافعةعل  جيعه  بات  أموأ م  اغوط المجتم

 التي تعهد ببيلها غير طرف. "المساعي الحميدب"
  مد جا  م  خارج السيال  فالدوحة التي انشغل  "العرض ال طري بالوساطة"وكا  افتًا أياًا  أ  

أداتآلا عل  بملفا  المنط ة جميعها  بد  أمل اآلتمامًا بهية الملف عل  وجه الخصوم  وحمل 
يعطل الساحة الفلسطينية  بصما  انحياز لفريل دو  عينه )حما (  عل  النحو اليي كاد 

لل يام بدور الوسيط النزيه والمترفا ع  األغراض واألجندا  الخبيسة ... وا شك أ   "صقحيتها"
ة الوساطة ال طرية  ما زال  تثير في بعض جوانبها  أسسلة غاماة  تبدو ا قجقسها  لحاجة ماس 

ألآلمية وحدب  "عمي ةي ظة "كان  الوساطة ال طرية نابعة م   عم ا إيا "ستال المليو  دوار"وتحديدًا 
ة في عملية إعداد المسر    أم أنها حل "الزم  العربي والفلسطيني الردي "الفلسطينيي  في آليا 

 ؟"ما بعد عبا "لمرحلة 
ة  وم  امنها حركة خوا  المسلمي  في المنط آلنا نفت  موسي  لن ول: إ  الدوحة  حليفة اق

إل   "تمديدة"إلب ا  عل  حكمها غزب فحسب  بل و  ا ل"تمكينها"الحركة و "تأآليل"حما   سع  في 
الافة الغربية  وزاد  حماسة مطر لهيا المشروع  بعد تواتر األنبا  ع  خطط خليجية منافسة لمل  

  زم  األمير التي بدأ "التهدسة المستدامة"مشاريا  عد عبا   ورأأ كثيرو  فيفراغ مرحلة ما ب
ريي   إنما األخيرب  التي ي ال أنها انطل   بطلب وتمويل مط "مبادرب طوني بلير"السابل  وامتد  بد

ظ ميام تحالف بي    مرورًا بمرحلة انت الية  تلح"تعويمها"حما  و "تأآليل"تندرج في سيال مشروع 
غربية... آلنا وآلنا باليا   يصب  ميم حصار غزب عل  الافة ال  لتفادي تع"بعض فت "حما  و

 مشروعًا تمامًا. "ستال المليو  دوار"
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عل  أية حال  كا  انسحاب مصر  الطوعي  م  ملف الوساطة بي  الفلسطينيي   سببًا في تشجيا 
قمتها ال طريي  والفلسطينيي  عل  حد سوا   للسير عل  آليا الطريل ... ال اآلرب التي بلغ  ع
بتفادي بحما  أسفل درك  لم تعد مهتمة بهيا الملف عل  وجه الخصوم  انطقمًا م  رغبة عمي ة 

  بل والرغبة األعمل  في إغرامها في بت  غزب ومياة بحرآلا ورمال سينا  ... ل د "تعويم حما "
ادتها أكثر اآلتمامًا ف د  ال اآلرب شهيتها لل يام بدور الوسيط بي  فت  وحما   وبدا  م  يلك  رأينا م

 "آلاج "  سبيل المثال  وداسمًا تح  اغط بالتوسط في مصالحا  أخرأ: عبا  الدحق  عل
 حما  وبهدف عزلها.

الدوحة في الم ابل  لم تخف انحيازآلا لحركة حما   ولم تترفا ع  اانخراط في الصراع عل  الملف 
اسًا( ... بيد أ  مطر بخقف مصر  لم الفلسطيني في مواجهة خصوم خليجيي  دخري  )اقمارا  أس

تعمد إل  ت طيا شرايي  عقمتها ما عبا  والسلطة وحكومة الحمد هللا ... كما أ  لدأ بعض مادب 
يعود لسنوا  العمل واقمامة في اقمارب  "آلوأ مطري"لمنظمة  وم  بينهم الرسي  عبا   السلطة وا

( ثمرب ليلك 2012ا  وكا  اتفال الدوحة )شباط عب –الخليجية  التي سبل لها وأ  استااف  مشعل 
 غزب  عل  توميا رسي  مكتبها السياسي. –الل ا  اليي لم يعم ر طويًق  بعد ان قب حما  

لف وف ًا لمصادر عديدب متطاب ة  فإ  وفودًا فلسطينية ستبدأ بالت اطر إل  الدوحة  للبحث في مخت
شجو  المصالحة وشتونها  عل  أ  يتو ج ااتفال في حال جرأ التوصل إليه  بل ا  جديد بي  
عبا  ومشعل  وسنرأ إ  كان  حظوظ تنفيية أفال مما سب ه م  اتفاما   ف د تكشف  تجارب 

تكم  في  "كل شياطي  األرض"نوا  اان سام التسا العجاف  أ  الحوار والمصالحة طوال س
خصوصًا حي  ت ترب فت  م  مناطل سيطرب حما  وتفردآلا  أو حي  تحاول حما  فت  التفاصيل  

 ملف حاورآلا في الافة الغربية ومشاركتها في متسسا  منظمة التحرير.
ل د دلل  التجارب الساب ة  أ  حما  ل  تفرط بنفويآلا المهيم  عل  مطاع غزب  مهما كلف الثم   

  ال طاع بكثافة  كما مشروع  تعيد السلطة بأجهزتها األمنية إل وآلي تنظر بعي  الريبة  لكل فكرب أو
خصومها م  الفصاسل  وتحديدًا حركة فت   آلامشًا واسعًا م  حرية الحركة  والتي  "من "أنها تخش  

مد تفاي إل  استثمار ايل أآلل ال طاع وااس تهم  بما يتلبهم عل  ميادب الحركة المتحكمة بزمام 
  ريبًا.ال طاع لع د كامل ت

الطب ة " بل السلطة بأجهزتها ومتسساتها والشي  ياته ينطبل عل  السلطة وفت  والمنظمة ... ل  ت
بعودب حما  إل  نشاطها المعتاد في الافة الغربية  مثل آليا األمر  مد يفت  الباب  "المتحكمة بها

ا التي تشجعها حما   لت ويض السلطة  واستجرار مزيد م  التدخل اقسراسيلي ل ما م اومتها أآلله
حراجها   وألسباب شت   بعاها يعود لم اومة ااحتقل وبعاها الخر يتعلل بإاعاف السلطة واء
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توطسة قخراجها م  المشهد السياسي ... كما أ  الرسي  عبا   سيجد صعوبة بالغة في تسليم ختم 
عي والوحيد  حت  واء  منظمة التحرير لحما   أو حت  إعطاسها نسخة عنه  فهي تظل الممثل الشر 

 كا  نفويآلا ا يتعدأ م رآلا المتوااا في رام هللا.
م  دو  حل آلية اقشكاليا  الكبرأ  يصعب الحديث ع  مصالحة صلبة ومستدامة ... ومد تتحول 
صراعا  السلطة والمصال  والنفوي إل  معو ل تهديم ألية خطوا  جدية عل  طري ة استعادب وحدب 

وغيرآلا  فسُتسَتحار عند  "النهجي "اختقف البرام  و "حكاية"اخلي ... أما البي  الفلسطيني الد
حكاية "تصال   ف د دلل  التجربة عل  أ  الخقف  وعند الخقف ف ط  أما في حالة التوافل وال

   لم تك  يومًا المشكلة األكثر صعوبة واستعصاً  عل  الحل."البرنامجي  والنهجي 
 31/1/2016، الدستور، عّمان

 
 إسرائيل وسواها: الرهان على اآلنّية .63

  نهلة الشهال
كما أظهر  الشعوب الم هورب عبر "ب وله  "يشجا اقرآلاب"  العام ل مم المتحدب يجهل أنه كا  األمي

اقحباط الفلسطيني يتنام  تح  وطأب "  وأ  "ل  ااحتقل طبيعة بشرية إنسانيةالعصور  فإ  الرد ع
 ."شلل العملية السياسيةااحتقل و  نصف مر  م 

 "ف دآلا"صفة الحياد ع  با  كي مو  )ف د  بل أااف نتانياآلو إل  تهمة تشجيا اقرآلاب نزعه
بكقمه ياك!(. وكا  سفير الوايا  المتحدب في إسراسيل مد سبل األمي  العام إل  التصري  بأ  مرار 

أرااي "في أريحا  واعتبارآلا بفرما  صبة آلكتارًا م  األرااي الزراعية الفلسطينية الخ 154مصادرب 
والتصرف بها  سيد ومدا   كما آلو سيد توسيا المستوطنا   إي تقزم مرار مصادرب  "دولة

األرااي تلك بآخر يبني مسا  المنازل في مستوطنة في مكا  دخر  وبثالث مام  بموجبه الجرافا  
تيسير عملهم  مولها وبناآلا برنام  اقسراسيلية بتدمير ستة إنشا ا  لسك  رعاب فلسطينيي  أو ل

مساعدا  تابا لقتحاد األوروبي  وواا عل  جدرانها علم ااتحاد األزرل الموشوم بالنجوم... بق 
 طاسل.

  الدخول وعل  يلك كله تمنا إسراسيل ممثلي  ل مم المتحدب )كما ديبلوماسيي  م  دول شت ( م
الخام لشتو  ح ول اقنسا  في األرااي  مفوض األمم المتحدب"إليها. منع  في السابل 

كي ريتشار فولك  فلم ينج  أبدًا في زيارب فلسطي   كما منع  مبل أكثر ير   اام"محتلةالفلسطينية ال
م  عام خلفه اقندونيسي مكارم ويبيسونو اليي مدددم است دددالته مطلا العام بسبب العجز ع  الوفا  

إسراسيل تتعاو  ما كل الهيسا  "اطل باسم الخارجية اقسراسيلية؟ بمهمته. مايا ي ول  وبكل جدية  الن
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ي ا تمتلك أي فرصة قسماع الدولية والمفواي   إا حينما يكو  تكليفهم معاديًا سلفًا قسراسيل  الت
 . انته ."صوتها

ألم الساسدب لدأ السلطا  في العالم.  "المواة"لي غير المحدود منسجم بالعمل ما الصلف اقسراسي
دة وفي العالم وبروفيسور يصر  وزير الدددمال الدفيديرالي األلماني وولفانغ شوبل  وآلو نجم في بق

! كا  يلك مني عام بالتمام  تعلي ًا عل  وصول "ننا ترك اانتخابا  تغي ر أي شي ا يمك"كبير: 
 "ا" أو "يأوتش"إل  السلطة في اليونا  عل  أسا  تحالف سيريزا ب يادب ألكسي  تسيبرا  

باقغري ي التي خاض اانتخابا  تح  لواسها )ا قمق ا  البنك الدولي والمفواية األوروبية(... 
ال   رسي  الوزرا  الفرنسي  ثم ان لب عليها آلو نفسه بعد أيام. ألم يصر  مني أسابيا مليلة مانويل ف

م  دو  خشية م  عيب  ومتجاآلًق   "  بل سنجعل يلك ُم ر ًا دستورياً الطوارئ آلي دولة مانو "بأ  
التي ُتعتبر الحاا  التاريخي للحزب  "رابطة ح ول اقنسا "لفقسفة الفرنسيي  ودرا  كبار ال ااب وا

 ااشتراكي الفرنسي  أو أخاة التوأم عل  األمل.
سقم فيه األم  والحرر العرال وأرس  "ا أ  بوا لم يتومف ع  ال ول انه واألمثلة كثيرب  يب   أشهرآل

... فلمايا يأبه نتانياآلو؟ ا سيما أ  تصرفا  حكومته ا تواجه سوأ ااعترااا  "والديمومراطية
الديبلوماسية. فق مساعدا  م  أي نوع مطع  وا برام  تعاو  تومف   وا مرارا  رسمية اتخي . 

ة  واء  كان  رعنا : وطالما آلو كقم بكقم  فالرد عليه يكو  أي  "تبرير لإلرآلاب ا"اًا بالمحاج 
إرآلابيو  يريدو  تدمير الدولة  "سطينيي  ا تبعا  عليها  وآلتا  ماطعة  وي صد بها ا  معاناب الفل

بتبني مرارا  توسيا  . وعل  يلك مجاآلرب"وا بنا  دولة وا ح ول اقنسا  دولته  ولي  السقم
ه بكل شجاعة واجه ال اسمو  بالحكومة تساند ااستيطا  في كل وم   وباألخم حي  ي" ااستيطا :

جناحه "م  مبيل أ  الرجل يعاني م  اغط  "ت نية"  ما استدع  تفسيرا  "وتصميم موجة إرآلابية
إسراسيليًا متلوا في  27المتمثل بالمستوطني  بسبب م تل بعاهم طعنًا )آلناك بالمجمل  "اليميني

در  غابهم  بمنحهم مزيدًا م  فلسطينيًا(  وأنه يحاول  150األشهر األربعة المااية م ابل 
)أي  "لمرب األول  مني سنة ونصفا"أكيدا  فامدب للياكرب إل  أنها األرااي والمباني  فيما تيآلب ت

( التي يحدث فيها آليا  متناسي  أ  مرارا  توسيا المستوطنا  والسما  "محادثا  السقم"مني تومف 
ير مرأ فلسطينية في الن ب )داخل ال د  وتدمبمسا  األبنية الجديدب فيها  ومصادرب المنازل في 

  ما عرف بمخطط برافر!( ون ل سكانها م  البدو إل  أمكنة مبعثرب أخرأ ا صلة لها "يلإسراس"
بنمط عيشهم ومواردة  وأشكال ااستباحة األخرأ التي تم  كل جوانب الحياب...  لم تتومف في أي 

إسراسيل أثنا   "ايل"خارجية تسيبرا  ياك تول  فك زير وم   بمحادثا  وم  دونها. جنو  أكثر؟ و 
الشهر الجاري لبيا  يدي  ااستيطا  اقسراسيلي   18ن اشا  مجل  الشتو  الخارجية األوروبي في 
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. وبسبب الحيف والتعديل تحول إل  بيا  27ما حال دو  صدورة كما كا  مد أجما عليه الوزرا  الد
 " آلآرت"ي كا  مشاركًا  ون ل  عنه صحيفة وماسي أوروبفارغ م  أي مومف  وفل ما سرب ديبل

ااسراسيلية التي ت ول أ  يلك الجهد تم بتوجيه نتانياآلو  اليي طلب م  مبرم ورومانيا وبلغاريا 
في مجال الطامة  وبواو  أكثر في استخراج الغاز  "التعاو "ا مساندب اليونا ! والمكافأب آلي وآلنغاري

ي  العزم أياًا م  أجله تسيبرا  وعدد م  وزراسه إسراسيل مبل أيام  عامدم  المتوسط  وآلو ما زار 
قرآلاب  وفي المجال اتفاميا  تعاو  في مجاا  ااستخبارا  ومكافحة ا"عل  التفاوض عل  

ينسبا    وانت ل الحلفا  الجدد إل  مبرم في زيارب مشتركة. وتسيبرا  وحكومته "العسكري كيلك
. واليونا  ت ليديًا بلد يطغ  فيه "المتطرف"منه  وفي رواية أخرأ  "الجديد"ياك نفسيهما لليسار  بل ل

المومف المناآلض قسراسيل  لك  الزلزال اامتصادي اليي يعصف بها مني سنوا  مد يكو  تول   
 تغيير المشهد.

سطينية يب   الستال الكبير مطروحًا: ما أفل كل يلك؟ كيف ستتدبر إسراسيل نفسها ما الكتلة الفل
التي لم تتمك  م  إخااعها خقل ما ي رب م  سبعي  سنة  عل  رغم كل ما مارسته عليها  إي 
ظل  ت اوم فرديًا أو في انتفااا  متوالية. وكيف سيتدبر تسيبرا  أمر اليونا  حالما تتبي  له حدود 

لي )ومد جربته أمم اكبر التي يمارسها سوا  باتجاة المزيد م  الركوع أمام صندول الن د الدو  "الشطارب"
م  اليونا  بكثير  مثل اارجنتي  حت  ا نيكر سواآلا  وانته  إل  كارثة اجتماعية وامتصادية 
ساآلم  في استدعا  تغييرا  سياسية فيها  وآلو حال شمل مجمل أميركا الجنوبية(  أو في محاواته 

التي تبدو خيارًا وحيدًا متوافرًا إيجاد مخارج امتصادية ميسرب عبر توطيدة التحالف ما إسراسيل  
 أمامه.

 31/1/2016 ن،الحياة، لند
  
 ماذا لو اكتشفنا أن المستوطنات خدمتنا استراتيجيًا..! .64

 أكرم عطا هللا
السياسة ا تعرف السكو  وتلك آلي ميزتها الوحيدب  الحركة الداسمة التي أحدث  تلك اانزياحا  

ة  غرب  امبراطوريا  لم تك  تغيب عنها الشم  وأفل  أخرأ الهاسلة في مراكز موأ التاريخ الهاسل
امتلك  م  ال وب والعظمة للسيطرب عل  دول وشعوب ما جعل فاتحيها يعت دو  بأ  الكرب األراية 
ستتومف ع  الدورا  ولك  أل  السياسة وال وب والمعارك آلي جز  م  مجتمعا  وكاسنا  حية تنمو 

 تنتصر وتنهزم كا  مسار التاريخ متعرجا ومدآلشا أياا.وتتكاثر وتتنف   وتكبر وتشيخ  
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اعت د كثير م  اامبراطوريا  واألباطرب في يروب المجد بأ  كل ما صنعته ال وب آلو الح ي ة الوحيدب 
التي ل  تتغير وسعوا بكل ما يملكو  لتثبي  يلك وم اومة أي تغير لك  مسار الحياب كا  يتحول م  

ا بأنه يروب ال وب  آلكيا حصل حت  ما آلتلر اليي تمثل م تله في فاسض المكا  نفسه اليي اعت دو 
ال وب األلمانية التي زاد  ع  حدود الرايخستاغ وأخي  تبحث عما آلو خارج حدودآلا .. لتجد نفسها 

 بنصف ألمانيا بعد نهاية المعارك.
م وانغقل حل صحي  أ  الفلسطينيي  في يروب اليأ  السياسي بعد وصول أمص  اليمي  إل  الحك

الدولتي  وما يزيد يأسهم ربما آلو الواا الداخلي وما تفجر م  صراعا  عل  السلطة وعل  الحكم 
وان سام برنامجي وخقفا  شخصية والصراع عل  الخقفة وسط غياب برنام  م ارعة إسراسيل ويزيد 

فلسطينيي   واألسوأ أ  آليا األمر سو ا آلو النجا  الداسم ل وأ سياسية إسراسيلية ا تتم  بالحل ما ال
النجا  لي  متمتا بل تعبير ع  انزيا  للمجتما اقسراسيلي نحو اليمي  والتطرف  وآلو انزيا  
مستمر بنف  السيال وا أمل بالعودب ف د حسم  إسراسيل خياراتها نحو تعزيز السيطرب عل  الافة 

يمك  أ  ت ام عليها بااستيطا  ونشر  الغربية وأا دولة فلسطينية في الجوار بل مام المساحة التي
 المستوطنا .

كل السياسة اقسراسيلية في السنوا  األخيرب وبالتحديد بعد وصول نتنياآلو كممثل لليمي  للحكم 
تمثل  في الحفاظ عل  الواا الراآل  وم اومة أي تغيير في حكم إسراسيل للافة الغربية وأ  تب   

آلناك والحيلولة دو  حصول الفلسطينيي  عل  ااست قل بكل إسراسيل مسيطرب عل  المجال العام 
 السبل. 

م  آلنا كا  اانتشار ااستيطاني بتسارع غريب أثار غاب كل العالم بما فيه الوايا  المتحدب 
وااتحاد األوروبي إل  الدرجة التي جرد  إسراسيل كل أصدماسها م  أية ورمة تو  للدفاع عنها ومرب 

امتصادي  كا  األكثر واوحا في التعبير عنه موشيه يعالو  وزير الدفاع  بالحديث ع  سقم
كية مبل شهري   إ  ير ال ومي في الوايا  المتحدب األماقسراسيلي حيث مال في كلية األم  

الفلسطينيي  ا يستطيعو  العيا في حال انفصالهم ع  إسراسيل  ااربا غزب كنمويج  معلنا 
 رب.استمرار ااحتقل والسيط

ا يسميه مني سنوا  بدا تهرب إسراسيل م  المفاواا  كجز  م  سعي نتنياآلو في الحفاظ عل  م
أي تثبي  الراآل  والتعايا معه مستندا ال  ال وب العسكرية وال وب  "الستاتيكو"المرامبو  اقسراسيليو  

بالنسبة للفلسطينيي  ااستيطانية إل  الدرجة التي بدا فيها المشروع ااستيطاني آلو أزمة األزما  
 والعالم.
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انته  حل الدولتي  فهل تب   المراآلنة عليه كخيار في العقمة ما إسراسيل آلو خيار منط ي أم أ  
 عل  الفلسطينيي  البحث ع  خيارا  أخرأ في إطار ما آلو ماسم؟

لتفكير به الح ي ة أ  علينا النظر م  زاوية مختلفة للصراع بعد كل آلية التطورا  وآلناك ما يمك  ا
استنادا لممكنا  ال وب الفلسطينية واقسراسيلية  ل د اختلف الفلسطينيو  وا زالوا عل  الحل ومنهم م  
لم ي بل بحل الدولتي  بل وتنام  في السنوا  األخيرب أصحاب آليا الخيار ومدم لهم السلوك 

بي  الشعبي  ويعزز التداخل اقسراسيلي ما يعزز خيارآلم آليا بالمشروع ااستيطاني اليي يمنا الفصل 
ويام  إدامة الصراع ويستدعي البحث ع  حلول جديدب لطبيعة الصراع ارتباطا بوماسا تفرض  

اليي يريدة نتنياآلو آلو دخر الخيارا  في آليا الصراع وتلك  "الستاتيكو"وفالسياسة ا تعرف الثبا   
   الكبرأ التي دار  عل  مسرحه.ليس  م ولة عابرب بل آلي حكمة مالها التاريخ بعد كل الصراعا

لنتفل أوا عل  ال رار الفلسطيني برفض التعايا ما ااحتقل  وآليا آلو اقجماع الوحيد في التاريخ 
الفلسطيني اليي ا ي بل الن اا فما آلي خيارا  إسراسيل إي  وآلي تن ل آلية الجموع البشرية م  

ي استمرار حكم الفلسطينيي  بال وب ما سياسة المستوطني  ل رااي الفلسطينية؟ تتمثل خياراتها ف
احتقل وتمييز عنصري  وآليا يام  إدامة ااشتباك ليبدو الصراع يشبه صراع البيض في جنوب 

  ريفلي  في دخر كي أوباما للرسي  اقسراسيلي رتبيير نصرية  ويلك ما ماله الرسي  األمإفري يا الع
 ."ع ع  إسراسيل في المحافل الدوليةطيا ااستمرار في الدفاالوايا  المتحدب ل  تست"ل ا  بينهما إ  

كي جو  كيري بأ  إسراسيل تسير نحو الدولة ير حا كا  تصري  وزير الخارجية األملك  األكثر واو 
ر ثناسية ال ومية  آليا لي  تصريحا عابرا بل إ  الوماسا التي يفراها اليمي  اليي يتصف بالغبا  يج

اليي يريدة نتنياآلو ا يسير متحركا إا بهيا ااتجاة   "الستاتيكو"ر أو أ  إسراسيل نحو آليا الخيا
ويلك آلو المسار الوحيد اليي تشير إليه الوماسا في ظل تنامي الوعي الدولي وانكشاف صورب 
إسراسيل واتساع مساحة التفهم للرواية الفلسطينية  ل د أزال  إسراسيل ما  وجه أشد متيديها بمشروعها 

طاني لك  األآلم أنها أزال  وآلم الفصل اليي سع  إليه مفكروآلا م  أجل الحفاظ عل  الدولة ااستي
 اليهودية ليا فإ  المشروع ااستيطاني آلو التهديد األكبر عل  الدولة اليهودية.

 يلك ربما ين ل الفلسطينيي  دفعة واحدب إل  إعادب التفكير استراتيجيا واءعادب الصراع إل  بداياته األول 
كي في دخر زيارب قسراسيل حي  اجتما ير .. م  ييكر ما ماله الرسي  األم بعد فشل الحلول الوسط

أنتم م  سيحافظ عل  المشروع الصهيوني بالدولة "بالطقب اقسراسيليي  في ال د  وحيرآلم ماسق  
وي صد حالة  "نظروا ما يحدث في الحدود الشرميةاليهودية م  خقل الفصل بينكم وبي  الفلسطينيي  ا

 التداخل التي فراها ااستيطا .
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  اليمي  الصهيوني اليي ي ود في إسراسيل معززا بمرتدي ال بعا  الدينية إيا ما دم نا في التعيينا
كلهم يوو مبعا  دينية  آليا  "ة  مستشار األم  ال ومي  مخابرا موساد  شرط"حت  األمنية منها 

اراي حل الدولتي  وللفلسطينيي  اليي  يرو  األمور ببعدآلا اليمي  ي دم خدمة للفلسطينيي  م  مع
ااستراتيجي في إنها  الدولة اليهودية م  خقل خيار أبعد سوا  نحو الدولة الواحدب أو الدولة ثناسية 
يا سلمنا بأ  الوماسا انحرف  ع  حل الدولتي  نحو آليا الحل فإ   ال ومية كما ي ول جو  كيري  واء

فلسطينيا ببرنام  مقسم للمستجدا  التي فرا  أم للمسار اليي تيآلب باتجاآله يلك يتطلب العمل 
 الوماسا.

وي تاي يلك ف ط الحفاظ عل  الوجود الفلسطيني معززا بث افة رفض ااحتقل وا يتطلب عمق 
عسكريا أو صداما  مسلحة تبرر اتخاي إسراسيل خطوا  تجعل م  الهجرب خيارا وحيدا كما يحدث 

غزب .. بل برنام  كل آلدفه تعزيز الصمود وتثبي  الفلسطيني عل  أراه لي  أكثر.. في مطاع 
برنام  يمك  الفلسطيني م  حياب كريمة وامتصاد مادر عل  إيجاد فرم عمل وآلو برنام  غير 

 مكلف لك  نتاسجه مهمة عل  المدأ ااستراتيجي.
.. يف لنا أ  ننتصر في دخر المطافك ل د ام  المشروع ااستيطاني للفلسطينيي  إدامة ااشتباك

.. ما استمرار إرسال وساسل سقم غير ماسم أمام العالم  ف ط آليا آلو المطلوب تعزيز صمود الشعب
 التواجد والتوالد.

 31/1/2016، األيام، رام هللا
 
 "إسرائيل"ـفلسطين.. وثمن التبعية ل .65

 حافظ البرغوثي
لسطينية آلي األغل  في العالم في أسعار المواد أشار  إحصاسية فلسطينية إل  أ  األرااي الف

في المسة م  الراتب للموظف  وآليا اارتفاع يرجا  86الغياسية  حيث ت تطا سلة الغيا  ما نسبته 
أساسًا إل  تبعية اامتصاد الفلسطيني الاعيف اليي يبلغ حجمه ثقثة مليارا  دوار لقمتصاد 

ر دوار ما عدم أخي الفارل في الدخل بعي  ااعتبار. مليا 250اليي يبلغ حجمه  "اقسراسيلي"
ل العامل في دوار فيما معدل دخ 2000آلو  "اقسراسيلي"الدخل الشهري للعامل في الكيا   فمتوسط

 دوار في أحس  األحوال.  300ا يزيد ع  األرااي الفلسطينية 
" اقسراسيلي"  نفسها التي يدفعها جور واألثماوآليا لي  في صال  المستهلك الفلسطيني ألنه يدفا األ

سوا  عند شرا  األغيية أو الما  أو الكهربا  أو السلا األخرأ  أل  الصادرا  والواردا  الفلسطينية 
وآلي تحدد ميمة الاراسب ولي  السلطة  "إسراسيليي د"طريل المواند والمعابر الخااعة لتتم ع  
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م  المنافسة الخارجية  "اقسراسيلي"حمي المزارع والمنت  ت "اقسراسيلية"فلسطينية. كما أ  ال واني  ال
ا  فلسطينية غياسية وحت  الفلسطينية  وتحظر استيراد أغيية ولحوم م  الخارج وتمنا دخول منتج

إل  األسوال الفلسطينية  "إسراسيلية"فيما تشجا إدخال منتوجا  غياسية  "اقسراسيلية"إل  األسوال 
ية. ولعل ارتفاع أسعار األغيية في األرااي الفلسطينية يرجا أياًا إل  سوا  الزراعية أو الصناع

إآلمال ال طاع الزراعي الفلسطيني وعدم وجود خطة داعمة لهيا ال طاع م  حيث مساعدب المزارعي  
 والفقحي  في استصق  األرااي وزراعتها وتسويل اقنتاج داخليًا وخارجيًا.

ا حت  ال  ميام شركا  صناعية إنتاجية فلسطينية بهدف كما أ  اتفال باري  اامتصادي من
التصدير  كما ميد مدرب اقنتاج الفلسطيني عل  المنافسة بسبب ميود وع با  التصدير حيث يتحكم 
ااحتقل بالتصدير وااستيراد ويخاا الصادرا  والواردا  الفلسطينية لفحوم أمنية شديدب تتخر 

 ريبة أكبر للمينا .إخراجها م  المواند بهدف دفا ا
ال طاع الزراعي الفلسطيني يعاني اقآلمال وسيطرب ااحتقل عل  أكثر م  ستي  في المسة م  

طقل أيدي المستوطني  في زراعة األغوار والمنط ة المسماب  وحجب المياة  "سي"مساحة الافة  واء
تركز عل  النخيل وآلي  ع  المزارعي  الفلسطينيي . ف د نم  في األغوار سلسلة مزارع استيطانية

المت اعدي   حيث تم تسيي  مساحا   "قسراسيليي ا"مكافأب نهاية خدمة لكبار الاباط عبارب ع  
واسعة م  األرااي الخصبة المحايية لنهر األرد  بحجة أمنية  ومنح  للمستوطني  اليي  زرعوا 

ابيا ومياة المجاري لري مساحا  النخيل واستحويوا عل  ب ايا مياة النهر والبار اارتوازية والين
واسعة م  النخيل والدفيسا  الزراعية  وحظي المستوطنو  بأسوال عالمية وعربية لتسويل إنتاجهم 
خاصة م  تمور النخيل بينما المزارعو  الفلسطينيو  يواجهو  ظروف الحياب والزراعة وحدآلم وا 

المستوطني  ينافسهم بسبب الدعم القمحدود يجدو  أسوامًا خارجية لتسويل إنتاجهم بل يجدو  إنتاج 
دارته العسكرية للافة.  اليي يحظ  به المستوطنو  م  حكومة ااحتقل واء

فالسيطرب عل  األرض م  مبل ااحتقل ومنعه المزارعي  الفلسطينيي  م  زراعة أراايهم في 
أ حااته وكيلك منا جعل اقنتاج الزراعي في أسو  "سي"ة المسماب األغوار أو الافة أي المنط 

استيراد اللحوم الحمرا  م  الخارج  ومطاردب رعاب األغنام في مااربهم في األغوار وجبال الافة 
دوارًا وآلو األعل  في العالم   20أدأ إل  ارتفاع أسعار اللحوم حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 

كلها أسباب أد  إل  ارتفاع إاافة إل  إحرال محاصيل الحبوب شرل نابل  وطوبا  واألغوار  
سلة الغيا . يااف إل  يلك ال  ملة األيدي العاملة في ال طاع الزراعي بسبب فت  المجال أمام 
العمال للعمل داخل الكيا  ما أدأ إل  إآلمال األرض أياًا  وحت  اقنتاج الرسيسي وآلو الزيتو  

مزارع ا ي وأ عل  جما محصوله بسبب يعاني الكساد انعدام تسويل الزي  الفلسطيني  بحيث إ  ال
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 15ارتفاع كلفة األيدي العاملة وانخفاض سعر الزي  إل  أمل م  مسة دوار للصفيحة الواحدب سعة 
 كيلوغرامًا.

با   "سي" تنشيط ال طاع الزراعي الفلسطيني والعناية باألرض وتحدي ااحتقل في المنط ة المسماب
الفلسطينية المتعامبة ألنه ياعها في صدام ما ااحتقل  وأيكر أنني واجبًا وطنيًا تتفاداة الحكوما  

احظ  يلك عند اقعق  ع  أول ميزانية فلسطينية في التسعينا   حيث لم يتم رصد أي مبلغ 
لوزارب الزراعة  وظل األمر كما آلو عليه لفترب  لك  العناية بالزراعة تعني العناية باألرض وتوفير 

ل ودعم الفقحي  ورعاب األغنام وتوفير األسوال إلخ. وآلية كلها ا تواا في األموال لشل الطر 
حسابا  رسمية مطل ًا. فالتحدي ال  آلو م ارعة ااحتقل بزراعة األرض وحمايتها ودعم صمود 
الفقحي  وت ديم الدعم لهم في مواجهة مطعا  المستوطني   وكيلك الفة التخريبية الجديدب وآلي 

 زير البرية بكثرب وآلي ت اي عل  المحاصيل وتجرف التربة وتعمل عل  تصحر الجبال. انتشار الخنا
والمفارمة آلنا أنني كن  عل  سفر إل  عما  مبل أسبوعي  فوجد  الباعة عل  الطرل في منط ة 

كيلوغراما   بينما كا   8الشونة األردنية يعراو  صندول البندورب بدينار ونصف الدينار وز  
 غرام الواحد في أريحا ديناري ... ولك أ  تتخيل الفرل.سعر الكيلو 

 31/1/2016، الخليج، الشارقة
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