
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 مردخاي: كل من يأتي بعد عباس سينتهج سياسة أكثر تشددًا إزاء "إسرائيل"
 بالشهيد السكري ككل الشهداء الذين ارتقوا برصاص االحتاللالعالول: فتح تفخر 

 عملية 45: حاصرنا رام هللا والبيرة ألنها أخرجت ة العاشرةالقنا
 العالقات بين القاهرة وتل أبيب وتحديًدا في المجال األمنّي وصلت إلى ذروتها صحف عبرية:

 والفلسطينيين "لإسرائي"الوصول إلى نقطة الالعودة بين  يقلق من جديد منمون  كيبان 

هرتسوووووبي لبيوووود وليبرمووووان يطووووالبون 
نتنيوواهو باجتيوواا قطوواو دووزة وتوودمير 

 األنفاق
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  السلطة:
 5 مصدر إسرائيلي: السلطة تتخذ إجراءات خاصة لحمل عناصر أمنها لألسلحة  2.
 5 عدنان الضميري: إدالق "إسرائيل" لمدينة رام هللا "عقوبة جماعية" للمواطنين  3.
 5 السلطة الفلسطينية: إدانة مدير عام المالية السابق في قضية فساد ودسيل أموال  4.
 7 مردخاي: كل من يأتي بعد عباس سينتهج سياسة أكثر تشددًا إزاء "إسرائيل"  5.
 7 لمتصاعدة والخطيرة بحق القدسوزير األوقاف الفلسطيني يحذر من المخططات اإلسرائيلية ا   6.

 
  المقاومة:

 8 لقاء حماس وفتح في الدوحة هذا األسبوو :حمدانأسامة   7.
 8 حماس" و"الجهاد" تدعوان أجهزة أمن السلطة لالنخراط في انتفاضة القدس"  8.
 9 بالشهيد السكري ككل الشهداء الذين ارتقوا برصاص االحتالل: فتح تفخر العالول  9.

 9 شعث: حصار رام هللا جريمة وعقاب جماعي مخالفًا للقوانين الدولية  10.

 10 "إسرائيل"أنفاق حماس تشكل الهاجس األكبر لوالصحافة اإلسرائيلية:   11.

 11 استشهاد شاب برصاص االحتالل جنوب طولكرم بحجة محاولة طعن  12.

 11 48"الشاباك" يزعم اعتقال ناشطين بحماس من دزة داخل أراضي   13.

 12 نكبةالعلى  اً شاهد باعتبارها هامن بضغط من االحتالل للتخلص": أزمة األونروا تتم الديموقراطية"  14.

 13 بزعم حيازته سكيناً في القدس  فلسطينياً  االحتالل يعتقل طفالً   15.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 13 بالضفة الغربية والقدس ت نتنياهو يوعز بتسريع هدم منازل منفذي العمليا  16.
قنا : إذا تعاوّنا يعلون لو"السلطة الفلسطينية"  17.  13 القدس سننهي انتفاضةونسَّ
 14 عمرات المحيطةإلى قلب المست يعلون ينفي العثور على أنفاق من دزة  18.
 15 بشكل مباشر معنا وليس من فوق رؤوسنا يجري الحوار نأمن المهم ريفلين عن "المبادرة الفرنسية":   19.
 15 لبيد: يجب التوصل إلى تسوية مع حماس عن طريق الواليات المتحدة  20.
 16 : أمن المستوطنين أهم من راحة الفلسطينيين"رئيسة كتلة "البيت اليهودي  21.
 16 إلى تفاهمات بشأن الميزانية لتطوير تكنولوجيا خاصة بكشف األنفاق: التوصل الجيش اإلسرائيلي  22.
 17  بالقراءتين الثّانية والثّالثة على قانون التفتيش الجسديتصادق  الكنيست  23.
 17  للحكومة قضائياً  ماندلبليت مستشاراً تنصيب أفيحاي  "إسرائيل":  24.
 18 جنون نتنياهو؟ نَّ روبرت فيسك: هل ج    25.
 20 يقرر رفع الحصار عن رام هللاالجيش اإلسرائيلي   26.
 20 جرةمن الشبان اإلسرائيليين يفكرون باله %40استطالو:   27.
 21  عملية 45: حاصرنا رام هللا والبيرة ألنها أخرجت القناة العاشرة  28.
 22 رئيس "إم تيرتسو" يتنحى عن منصبه بعد حملة التحريض  29.
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  :األرضي الشعب
 22 أسيرا ً  21اإلداري بحّق  االعتقال يثّبت أوامر اإلسرائيلي االحتالل  30.
 23     في الضفة الغربية  نمساك أربعةوهدم  مواطنا 19ل ااعتق  31.
 23 2016 ينايركانون الثاني/ خالل  وقتاً  55االحتالل يمنع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي   32.
 23 نساء وفتيات الشهر الماضي 6طفاًل و 131مواطنًا بينهم  551االحتالل اعتقل : مؤسسات األسرى  33.
 24 االحتالل يحرم أطفال دزة من مسابقة عالمية  34.
 25 2016ني/ يناير كانون الثا خالل شهر "األقصى"اقتحموا ساحات  مستوطناً  472 ":األوقاف"  35.
 25 مليون دوالر 40دزة: البدء بمشروو إعادة ترميم المؤسسات التعليمية المتضررة بكلفة   36.
 26 يناير الماضيكانون الثاني/ فلسطينيين من السفر في  210االحتالل منع   37.
 26 عين الحلوةمخيم في  األونرواب إقفال مكت  38.
 27 دزة: لجنة التضامن مع األسير القيق تطالب الصليب األحمر بالتدخل إلطالقه  39.
 27  يناير الماضيشهر كانون الثاني/ انتهاكات االحتالل في مدينة القدس خالل : تقرير  40.

 
  : ثقافة
 29 ماجد أبودوشللكاتب ضاف للذاكرة العربية الفلسطينية رواية فلسطينية جديدة ت   "عسل الملكات"  41.

 
  : مصر
 29 العالقات بين القاهرة وتل أبيب وتحديًدا في المجال األمنّي وصلت إلى ذروتها صحف عبرية:  42.
 30 إعالمية إسرائيلية: السيسي يؤثر فينا أكثر من أوباما  43.
 30 علم فلسطين "األهلي"اإلعالمي المصري أحمد موسى يفقد أعصابه لرفع جمهور   44.
 31 قضوا أسفل الحدود مع سيناء شهداء القسام السبعة مصطفى بكري يزعم أن  45.

 
  األردن: 

 31 اإلحصاء السكاني األردني: أعداد الفلسطينيين والمصريين متساوية  46.
 

  عربيي إسالمي:
 32 الجامعة العربية تثمن جهود فرنسا إلحياء السالم  47.

 
  دولي:

 33 والفلسطينيين "إسرائيل"الوصول إلى نقطة الالعودة بين  يد منيقلق من جدمون  كيبان   48.

 33 االتحاد الصهيوني" يطلق "تطبيقاً" جديداً على شبكة اإلنترنت للبحث عن أّي مصطلحات معادية لليهود"  49.

 34 "إسرائيل"قف إنتاج خريطة تذكر اسم فلسطين بداًل من تهديدات إسرائيلية تجبر شركة أسترالية على و   50.

 34   ية الجئين الفلسطينيين في سور ال"أونروا" تتلقى مليون يورو من إيطاليا لدعم   51.

 35 نعي مناضلة أمريكية دافعت عن القضية الفلسطينيةتالجامعة العربية   52.
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  : مختارات

 35  2016ير ينا كانون الثاني/ دوالر في مليار 90البورصات العربية تخسر   53.
 

  حوارات ومقاالت:
 36 فايز أبو شمالة د.... "بان كي مون" نسي ادتصاب فلسطين  54.
 37 هاني المصري... قتبيع الوهم وشراء الو   55.
 40 ماجد كيالي... الحاجة إلى مبادرة فلسطينية  56.
 43 خالد عمري... مركز سيسامي.. التطبيع األكاديمي المسكوت عنه  57.
 45 د. فايز رشيد... تصريحات مسؤولي السلطة وصحافة العدو  58.
 48  عاموس هرئيل... مخرب مسلح  59.

 
 50 :كاريكاتير

*** 
 

 وتدمير األنفاق نتنياهو باجتياا قطاو دزةوليبرمان يطالبون  لبيدي هرتسوب .1
أحلللزا  المضار)للللة رالمضهلللكر الصللل يوني  يتهللللحائ  أط لللئ رئلللليس أكبلللر: نظيللللر مج لللي - تلللل أبيللل 

هرتهللوت تصللريحاج هللاج  في للا الحكومللة عمومللا ورئيهلل ا نتنيللاهو ووزيللر الللدفا  موشللي  يض للو  بشللكل 
ملللا ا »لهلللكا  محللليط زطلللا  ئلللزن اوهلللرائي يي . وتهلللاءل: « إهملللاط خطيلللرا»ع لللا ملللا اعتبلللر   خلللا 

أو مهتوطنة؟ ع ا القيادن  ينتظرا ؟ أ  يخرج مخربو  مه حو  م  تحج األرض إلا داخل كيبوتس
ية تقلدي  رد ع نلي ووا)لل ل هلكا  والتوزلا عل  التلردد. ع لي   إعطلاء األواملر ل جلي  بت جيللر الهياهل

 األن ائ والق)اء ع ا ه ا الت ديد
 حملاس تثرثلر»وحهل  هرتهلوت فل   «. خصوصا إ ا كانج هناك أن ائ زد وص ج إلا داخل إهرائيل
م  خطورن الت ديد وه ا هيك  نا  أخرى ونح  ط نضمل شيئا. هنهتيقظ  اج يو  ونكتشا أننا ز  نا مرن

يائير لبيد الل ي ات ل  الحكوملة « يوجد مهتقبل»وتبض  ع ا ال ور رئيس حز  «.كثيرا م  الد  واألها
تح للر األن للائ  ببهللاطة ط يضرفللو  كيللا يللديرو  شلل.و  الدولللة. حمللاس تتبللاها ب ن للا»بللالقنوط وزللال: 

ط يثللئ بللالجي  ويخشللا ملل  رد ال ضللل ونحلل  ط نضطللي أي رد. رئلليس الحكومللة يخشللا ملل  الحللر  و 
«. ف هلل ل مللا يمكلل  أ  ي ض لل  هللو أ  ط ي ضللل شلليئا الللدولي ويخشللا ملل  رد فضللل النللاس عنللدنا. وللل لك

ودعا لبيد إللا اهلتخدا  هياهلة الجلزرن والضصلا مل  زطلا  ئلزن مل  ج لة يجل  تلدمير األن لائ وتلدمير 
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ح إزاملة مينلاء لةلزن حتلا ي لك الحصلار الم ملة ومل  ج لة ثانيلة يقتلر إهرائيل في هل    كل م  يضترض
 عن ا.

التللي »لتكللرار هجوملل  ع للا الحكومللة « إهللرائيل بيتنللا»ملل  ج تلل  عللاد أفيةللدور ليبرمللا  رئلليس حللز  
وطالب للا بوزللا التللردد  2014» )لليضج فرصللة  هبيللة لتللدمير حكلل  حمللاس فللي زطللا  ئللزن فللي هللنة

 «.  زبل ئدوعد  اطنتظار حتا تكو  حماس مهتضدن و)رب ا في الصمي  اآل»
 2/2/2016الشرق األوسطي لندني 

 
 : السلطة تتخذ إجراءات خاصة لحمل عناصر أمنها لألسلحةإسرائيليمصدر  .2

ادعج القنان الضبرية الضاشرن، مهاء اليو  اطثني ، أ  اله طة : "القدس" دوج كو  ترجمة-هللارا  
حة والخروج ب ا م  المقراج ال  هطينية "زررج اتخا  إجراءاج خاصة بش   حمل عناصرها لأله 

 األمنية".
التي هتتخ  تشمل من  حمل الهالح خارج وزج الدوا  الرهمي،  اوجراءاجه   " أ وأو)حج القنان 

  داخل المقراج األمنية" مشيرًن إلا أ   لك جاء بضد ال جو  ال ي ن    ال)ابط األه حةوترك ا ر
 جنود. 3صابة ال  هطيني أمجد هكري أمس ئر  را  هللا وأدى و

ال  هطينية "فتحج تحقيقا في ال جو  خاصًة فيما إ ا كا  أي  األم وحه   اج المصدر فا  أج زن 
 شخ  زري  من  هاعد  أو حر)  ع ا تن ي  ال جو ".

 1/2/2016ي موقع صحيفة القدس
 

 عدنان الضميري: إدالق "إسرائيل" لمدينة رام هللا "عقوبة جماعية" للمواطنين .3
 ، إ  اوئالئ«الحيان»زال الناطئ باه  األج زن األمنية ال  هطينية ال واء عدنا  ال)ميري لل  :را  هللا

زيا  رجل شرطة ب طالئ »ل مواطني . وأ)اا أ  « عقوبة جماعية»يشكل  اوهرائي ي لمدينة را  هللا
ي ي، وط النار ع ا الجنود حادث فردي، وزد يحدث في أي شرطة أو جي ، بما في ا الجي  اوهرائ

 «.يهتدعي فرض عقوباج جماعية
  2/2/2016الحياةي لندني 

  
 إدانة مدير عام المالية السابق في قضية فساد ودسيل أموالالسلطة الفلسطينية:  .4

محكمة جرائ  ال هاد ال  هطينية ، أ  را  هللا إبراهي كامل ، ع  2/2/2016ي الرأيي عّمان  كرج
ة الهابئ رس.ر  بجرائ  فهاد وئهيل أموال وحكمج بو)ض  ز)ج ب دانة مدير عا  وزارن المالي
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 ، وحبه  مدن ثالثأردنيدينار  ألاهنة، وتةريم  مب غ مائة  15باألشةال الشازة الم.زتة مدن 
  أمريكيدوطر  4,548,886ر هنواج وتةريم  مب غ 3وحبه  مدن  أردنيدينار  مائتيهنواج والةرامة 

 ينة.وهو مقدار ال)رر ال ي لحئ بالخز 
، والحك  أردنيكما ز)ج بالحك  ع ا المدا  الثاني ج.  بالحبس مدن هنة والةرامة مائتي دينار 

والحك  ع ي  بالحبس مدن هنتي  والةرامة  أردنيدينار  ألاع ا المدا  الثالث س. ج بالةرامة مائة 
الراب   .   دوطر  مقدار ال)رر ال ي لحئ بالخزينة، والحك  ع ا المدا   3,032,590بمب غ ر

دوطر   410,000، والحك  ع ي  بالحبس مدن هنتي  والةرامة بمب غ رأردنيدينار  ألابالةرامة مائة 
 مقدار ال)رر ال ي لحئ بالخزينة الضامة.

وزد صدر الحك  صدر ئيابيا بحئ المحكو  ع ي ما  03/01/1994ي كر أ  رس.ر  تولا وظي ة من  
س.ج  وح)وريًا بحئ المحكو  ع ي ما:  .   و ج.  م  زبل ال اري  م  وج  الضدالة رس.ر  ور

هيئة محكمة جرائ  ال هاد برئاهة القا)ي هضد الهويطي، وع)وية القا)يي  وبالل أبو هنط  وربا 
 .31/01/2016الطويل، ومثل النيابة الضامة عالء عواد/ وكيل نيابة مكافحة ال هاد و لك بتاريخ 

"القدس" دوج كو ،  ، أ را  هللام  م ند الضد   ، ع 1/2/2016ي موقع صحيفة القدسوأ)اا 
 إدانةعامة، ال ي  صدر حك   أموالحص ج ع ا الت اصيل الكام ة ل مت مي  في عم ية اختالس 

 .اطثني بحق   م  زبل محكمة جرائ  ال هاد اليو  
هدار المال رشاويفي ز)ايا فهاد مالي، وئهيل أموال، وت قي وتقدي   األربضةوتورط المت مو   ، وا 

 رهمية. أورائالضا ، وتزوير 
عاما  ال ي شةل منص  مدير عا  في  58: هامي محمد الشيخ عبد ال ادي الرمالوي راألولالمدا  

، وتولا الرمالوي وظي ة مدير عا  ال) ة الةربية في وزارن األرد وزارن المالية، وهو م  هكا  
 وم  ث  عي  مهتشارا في وزارن المالية. 2005-5-24وحتا تاريخ  1994-10-3المالية م  تاريخ 

عاما   77المت   الثاني: تحج  "القدس" دوج كو  اهم  بناء ع ا عد  صدور زررا ن ائي بحق  ر
 صاح  محالج وهو م  هكا  البيرن.

القدس" وهو م  هكا  مخي   أبراج  عاما مالك شركة "56عبد الحافظ جوطني ر الثالث: هميرالمدا  
 وفار م  وج  الضدالة.شض اط 
عاما  تاجر عقاراج م  هكا  البيرن، تحج  "القدس" دوج كو  اهم  حتا  49ر الراب :المت   

 صدور الحك  الن ائي بق)يت .
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 "إسرائيل"إزاء  مردخاي: كل من يأتي بعد عباس سينتهج سياسة أكثر تشدداً  .5
مناطئ ال  هطينية الجنرال يوآا زال منهئ عم ياج الحكومة في ال فادي أبو هضدى: –را  هللا 
إ  كل زعي  ف هطيني هي تي بضد الرئيس ال  هطيني الحالي محمود عباس هينت ج هياهة »مردخاي 

 «.أكثر تشددا إزاء إهرائيل
من  إعال  »وكا  مردخاي يتحدث في م.تمر له راء إهرائيل في الضال  يضقد في القدس. وزال إن  

حولج مه لة الوراثة إلا حوار ع ني في اله طة ال  هطينية. ل  يضد ماز  ع  نيت  اطهتقالة ت أبو
 أ ماز  هيط   من   أبوكل زعي  هي تي بضد : »وأ)اا«. الحديث ع  ه ا المو)و  يجري همها

وحه  «. يكو  أكثر فاع ية وأكثر شضبية، األمر ال ي يضني انت اج هياهة أكثر حزما إزاء إهرائيل
 مرشحي  محتم ي  لوراثة عباس. أهماءاء ف   مردخاي ل  ي كر ما زالت  ج اج ح)رج ال ق

 2/2/2016القدس العربيي لندني 
 

 المخططات اإلسرائيلية المتصاعدة والخطيرة بحق القدسوزير األوقاف الفلسطيني يحذر من  .6
، ، واكد في بيا اوهرائي ي اوجراءح ر وزير األوزاا والش.و  الدينية يوها ادعيس م  : را  هللا
المخططاج اوهرائي ية المتصاعدن والخطيرن بحئ مدينة القدس المتمث ة باهتمرار محاوطت   "أ  

بالتدخل في ش.و  الحر  القدهي والح رياج المكث ة تحج المهجد األزصا بحجة التنقي  ع  أثار 
في الحر   مزعومة والبرامج اطهتيطانية المكث ة بالقدس، ما هي إط محاولة لتةيير األمر الواز 

القدهي الشريا، ف)ال ع  اهتمرارها في ت ويد مدينة القدس وعزل ا بالكامل ع  محيط ا الجةرافي 
 ."وبناء جدار ال صل الضنصري

جزء م  عقيدن المه مي  بقرار رباني، وهو مهجد خال  "المهجد األزصا  أ دعيس إلا أ وأشار
، مشيرًا "ط عالزة ل ي ود ب  ط م  زري  أو بضيدل مه مي  بجمي  مباني  وهاحات  وأهوار  وأبواب ، و 

في ا، وتحوي  ا إلا مدينة  اطحتاللتكريس  إلاه   ال جمة )د القدس ومقدهات ا، ت دا " أ إلا 
 ."ي ودية، م  خالل تزوير تاريخ ا وت جير هكان ا األص يي 

ثية لضدوان ا ع ا المهجد ع  الضواز  الكار "دعيس الحكومة اوهرائي ية المه.ولية الكام ة أوحمل 
ع ا دور الضر  والمه مي  في جمي  أنحاء الضال  زادن وشضوبًا ومنظماج بدع  "، م.كدا األزصا"

 ."تمثل جزءًا م  عقيدت   وكرامت   ألن االقدس ونصرت ا، 
   2/2/2016ي المستقبلي بيروت
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 لقاء حماس وفتح في الدوحة هذا األسبوو :حمدانأسامة  .7
كشا أهامة حمدا ، ع)و المكت  الهياهي لحركة "حماس"، ومه.ول م ا  :قرص أحمد- ئزن

الضالزاج الخارجية، أ  التج يز واوعداد يجري لضقد لقاء يجم  بي  حركتي "حماس" و"فتل"، في 
 "زطر ن اية ه ا األهبو ".

 "، أ  حركت  "حريصة ع ا ب ل كل ج د ممك  في هبيل تحقيئ21وأكد في تصريل خا  لل"عربي
المصالحة ال  هطينية"، مو)حا أ  ال قاء هيكو  "ع ا األزل م  القيادي في حركة فتل، والمك ا 

 لدي ا بم ا المصالحة عز  األحمد".
وأ)اا: "هناك أفكار محددن لض نا نحصل ع ا إجاباج م يدن حول ا، وبالتالي ندف  عج ة المصالحة 

أ  "اطتصاطج التي تجري م  حركة فتل، تشير ونو  مه.ول م ا الضالزاج الخارجية،  إلا األما ".
 إلا وجود تجاو  م  زبل أطراا وزياداج م  فتل تجا  ه   الج ود".

وحول وجود أي م.شراج إيجابية لكهر الجمود في م ا المصالحة ال  هطينية، زال حمدا : "ال قاء 
 ع ي  إيجابي أ  ط". في حد  ات  هو م.شر ع ا وجود شيء ما يتحرك؛ وبضد ال قاء يمك  أ  نحك 

 1/2/2016"ي 21موقع "عربي 
 

 "حماس" و"الجهاد" تدعوان أجهزة أمن السلطة لالنخراط في انتفاضة القدس .8
، أج زن أم  اله طة 2016-2-1دعج ال صائل الوطنية واوهالمية، اطثني  : جمال ئيث - ئزن

ش رها الخامس ع ا التوالي رفً)ا ال  هطينية في را  هللا لالنخراط في انت ا)ة القدس التي تدخل 
وباركج  ل جرائ  اوهرائي ية المرتكبة بحئ القدس والمهجد األزصا المبارك وأبناء الشض  ال  هطيني.

ال صائل، خالل وز ة ت)امنية دعج ل ا حركة الج اد اوهالمي، بةزن، الضم ية التي ن  ها الش يد 
 .جنود م  جي  اطحتالل 3ج وصابة أمجد هكري ع ا حاجز بيج إيل، أول م  أمس، وأد

م  جانب ، زال القيادي في حركة حماس إهماعيل ر)وا ، إ  دماء الش يد أمجد الهكري تضد دليال 
 ع ا رف)  ل تطبي  والتنهيئ األمني م  اطحتالل اوهرائي ي، وت كيدا ع ا طريئ المقاومة. 

لة وا)حة لم  راه  ع ا تةيير الضقيدن وأ)اا القيادي ر)وا  في ك مة ل : "إ  دماء الهكري رها
الوطنية ألبناء األج زن األمنية ال ي  أرادوا أ  يجض وه  خدًما لالحتالل"، مشيًرا إلا أ  دماء الش يد 

 الهكري ت.كد أ  المقاومة هي الطريئ الوحيد ل تحرير والخال  م  اطحتالل.
  الوظي ة الحقيقية ألبناء األج زن األمنية بدور ، زال القيادي في الج اد اوهالمي أحمد المدلل، إ

ودعا المدلل، أفراد األج زن األمنية في  هي الدفا  ع  أبناء شضب   وحمايت   وحماية المقدهاج.
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ال) ة الةربية المحت ة لالندماج والمشاركة في انت ا)ة القدس، واطزتداء بالش يد أمجد هكري، مشيًرا 
 ي ب ل الدماء وفي الدفا  ع  األزصا وفي الخنادئ والمضارك.إلا أ  شضبنا ال  هطيني يتوحد ف

 1/2/2016فلسطين أون اليني 
 

 السكري ككل الشهداء الذين ارتقوا برصاص االحتالل بالشهيدالعالول: فتح تفخر  .9
شي  مئاج المواطني  ال  هطينيي  م  أهالي مدينة ناب س رالوازضة شمال : مظ و  خ دو -ناب س 

عاًما ، من   عم ية إطالئ النار  34، اليو  اوثني ، جثما  الش يد أمجد الهكري رالقدس المحت ة 
 ع ا حاجز "بيج إيل" الضهكري، شرئ را  هللا.

وألقيج ك ماج ت بينية، خالل عم ية دف  الش يد الهكري، لممث ي  ع  ال صائل ال  هطينية وعائ ة 
ل"، محمود الضالول، أ  "حركت  ت خر بالش يد الش يد، أكد خالل ا ع)و ال جنة المركزية لحركة "فت

الهكري ككل الش داء ال ي  ارتقوا برصا  اطحتالل خالل ال بة الجماهيرية المندلضة من  أربضة 
وتاب  الضالول "اطحتالل ل  يترك لنا مجاًط لنا إط أ  نقات  "، مشدًدا في الوزج  ات  ع ا أ   أش ر".

 .ط يمك  القبول أما  كل الت)حياج هوى بالحرية واطهتقالل""دماء الش داء ل  ت)ي ، وأن  
 1/2/2016قدس برسي 

 
 شعث: حصار رام هللا جريمة وعقاب جماعي مخالف للقوانين الدولية .11

"األيا ": اعتبر ع)و ال جنة المركزية لحركة فتل وم وض الضالزاج الدولية بالحركة د.  -را  هللا 
مدينة را  هللا، جريمة وعقابًا جماعيًا مخال ًا ل قواني  الدولية، نبيل شضث، حصار جي  اطحتالل ل

 وأكد تمهك القيادن ال  هطينية والشض  ال  هطيني بحرية المضتق ي  في هجو  اطحتالل. 
وزال شضث في حديث صحافي، إ  حكومة اطحتالل وأئ ب ا م  المهتوطني ، ط ت ت  لحقوئ 

  بالحد األدنا م  القواني  الم رو)ة ع ا أي احتالل في الضال "، وط ل رأي الضا  وط ت تز  اونها 
 إطمشيرًا إلا أ  الصحافي األهير محمد القيئ الم)ر  ع  الطضا  في هبيل نيل حريت  ط يمت ك 

حكومة المهتوطني   إجراءاجووصا شضث  هالح اطمتنا  ع  الطضا  احتجاجًا ع ا اعتقال .
الجماعي ع ا المواطني  ال  هطينيي  في را  هللا وزال: "إ  فرض  وجي  دولة اطحتالل بالضقا 

جي  دولة اطحتالل حصارا محكما ع ا المدينة عقا  جماعي )د المواطني  ال  هطينيي "، طفتا 
ليهج المرن األولا التي ت رض في ا حكومة اطحتالل الحصار ع ا مد  وزرى ف هطينية،  أن ا إلا

 اطحتالل المخال ة ل قانو  الدولي. إجراءاج ويقااالدولية  م.كدا الضمل لدى الج اج
 2/2/2016األيامي رام هللاي 
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 "إسرائيل"أنفاق حماس تشكل الهاجس األكبر لوالصحافة اإلسرائيلية:  .11
ركز مضظ  المح  ي  وكتا  المقاطج في الصحافة اوهرائي ية ع ا ما همو  خطر األن ائ  :الهبيل

لمقاومة اوهالمية رحماس  تح رها ع ا حدود ئزن، وتحدثوا ع  ردود فضل التي زعموا أ  حركة ا
إهرائيل وهكا  المهتوطناج الحدودية ع ي ا، والح ول التي يهضا الجي  اوهرائي ي ويجادها 

 لمواج ة  لك.
وفي صحي ة إهرائيل اليو  نقل المراهل ئادي ئوط  ع  رئيس وزراء اطحتالل اوهرائي ي بنيامي  

ياهو زول  إ  إهرائيل تضمل بكل الوهائل لمواج ة الت ديداج التي تشك  ا حركة حماس، متوعدا نتن
ب   "إهرائيل" هترد بقون إ ا هوجمج م  األن ائ، و لك في مضرض رد  ع ا شكاوى المهتوطني  في 
الجنو  ع ا الحدود م  زطا  ئزن م  هماع   أصواج ح رياج وت ديداج حماس بمواص ة ح ر 

  ائ ال جومية.األن
رئ  تواصل شكاوى المهتوطني  -وفي الهيائ، تحدثج الصحي ة ع  أ  األج زن األمنية اوهرائي ية 

ل  ت)  بضد يدها ع ا حل  -ع ا الحدود م  ئزن م  هماع   أصواج ح رياج األن ائ الواص ة
 لصحي ة.خالئ ل  ا الت ديد ال ي يخترئ الحدود م  زطا  ئزن إلا إهرائيل، ع ا حد زول ا

م  جانب  نقل مراهل صحي ة "هآرتس" ي ونتا  ليس أ  اجتماعا خاصا عقد أمس األحد في 
مهتوطنة نتيا هضهرا  ع ا حدود زطا  ئزن لمنازشة ت ديد أن ائ ئزن، بح)ور عدد م  نوا  

 الكنيهج اوهرائي يي  ووزارن الدفا  و)باط الجي  اوهرائي ي.
لدفا  شالو  ئانتهر أ  الم.ههة الضهكرية اوهرائي ية ل  تكشا ووفقا ل مراهل  كر ممثل وزارن ا

ع  توزيج بدء الضمل بالحل التكنولوجي الخا  بكشا األن ائ، لكن  أكد أ  الوزارن هتقد  أما  
 لجنة هرية جدوط زمنيا ل  ا المشرو .

هرائيل تخو) ا  هبازا وفي صحي ة هآرتس أي)ا زال الخبير الضهكري عاموس هارئيل إ  حماس وا 
م  الزم  في مكا  ما تحج األرض، زاصدا ب لك األن ائ ع ا حدود ئزن، مشيرا إلا تزايد أ  
حوادث األن ائ في ئزن التي ته ر ع  مقتل عدد م  عناصر حماس، تشير إلا الج ود الحثيثة 

 التي تب ل ا الحركة لح ر األن ائ بانتظار يو  صدور القرار.
الل اوهرائي ي يواصل ج ود  المكث ة ل ضثور ع ا ه   األن ائ لمن  وي.كد هارئيل أ  جي  اطحت

 تن ي  هجماج مه حة م  خالل ا داخل "إهرائيل"، هت.دي إلا تصضيد عهكري بي  الجانبي .
وفي مضاريا نق ج المراه ة نضما  مشاليض  ع  ع)و الكنيهج حايي  يالي  أن  في الوزج ال ي 

ن ائ بشكل مكشوا، ف   أما  إهرائيل احتمالي  ط ثالث ل ما: نهم  في  أ  حماس تقو  بح ر األ
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إما أ  يقو  جي  اطحتالل ب طالئ ز ائ   لتدمير كل األن ائ زبل أ  يخرج من ا مه حو  داخل 
ما أ  يقول لنا ما ال ي يج  فض   م  أجل ت دئة اوهرائي يي  ب ي طريقة؟  التجمضاج اوهرائي ية، وا 

 2/2/2016السبيلي عماني 
 

 استشهاد شاب برصاص االحتالل جنوب طولكرم بحجة محاولة طعن .12
عامًا  م  زرية  19، الشا  أحمد حه  عبد ال طيا توبة رأمساهتش د صباح  وفا: ،األيا مندوبو 

ك ر جمال جنو  طولكر ، جراء إطالئ جنود اطحتالل النار ع ي  بالقر  م  بوابة مهتوطنة 
 ريتي ك ر صور وك ر جمال، و لك بحجة محاولة طض .المقامة ع ا أرا)ي ز« ه ضيج»

ونقل جثما  الش يد بواهطة هيارن إهضاا تابضة ل  الل األحمر ال  هطيني، إلا مهتش ا الش يد 
 ثابج ثابج الحكومي في مدينة طولكر .

وأفاد مدير زه  اوهضاا والطوارئ في جمضية ال الل األحمر في طولكر  رائد ياهي ، ب   طواز  
هضاا ت قج بالئًا م  اطرتباط ال  هطيني عند الهاعة الهابضة والرب ، بوجود شا  مصا  او

بالرصا  ع ا حاجز بوابة جبارن جنو  طولكر ، وع ا ال ور تحركج هياراج اوهضاا باتجا  
 المكا ، مشيرًا إلا أ  طواز  اوهضاا اهت مج الش يد م  هيارن إهضاا عهكرية إهرائي ية.

  : إ  الش يد أصي  بخمس أعيرن نارية توزعج ع ا الصدر والظ ر والرزبة.وأ)اا ياهي
م  ج ت ا، زالج او اعة اوهرائي ية الضامة، إ  زون م  الجي  اوهرائي ي أحبطج محاولة ف هطيني 
اطعتداء ع ا الجنود بالهكي  زر  مدينة طولكر . وأ)افج او اعة، أ  الجنود رصدوا المضتدي 

ه   حامال هكينا ف ط قوا النار ع ي  وأردو  زتيال، مشيرن إلا أن  ل  يص  أي م  وهو يركض تجا
 الجنود ب  ى.

 2/2/2016األيامي رام هللاي 
 

 48"الشاباك" يزعم اعتقال ناشطين بحماس من دزة داخل أراضي  .13
ئزن  يهما ج از األم  الضا  لالحتالل "الشاباك" أن  اعتقل مواطني  م  زع  ما: القدس المحت ة
 وزد دخ وا ب ورائ طبية مزورن. 48لداخل أرا)ي ال
الضبري أ  المواطني  دخال ب ورائ ووثائئ طبية مزورن وأحده  ينتمي لحركة  "0404وزع  "موز  

عا " وه  م  هكا  مدينة جباليا شمال 51عا " واآلخر " 30حماس وأن ما يبةال  م  الضمر "
بواهطة هياراج إهضاا نق ت ما إلا مهتش ا  48ال أرا)ي وادعا الموز  ان  المواطني  دخ القطا .

 بالقدس وهرعا  ما ئادرا  إلا مدينة أ  ال ح  المحت ة وه  في صحة جيدن.
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ونقل الموز  ع  الشاباك زعم  أن  وبضد التحقيئ م  المواطني  اعترفا ان   دخال بواهطة أورائ طبية 
تي تن  ع ا أ  أحده  مري)ا  واحده  آطا شيكل وال7مزرون حصال ع ي ا م  ئزن مقابل 

 مصا  بالش ل.
 1/2/2016وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمي دزةي 

 
 نكبةالعلى  اً شاهد باعتبارها هابضغط من االحتالل للتخلص من": أزمة األونروا تتم الديموقراطية" .14

جئي  وكالة ئوث الال»ل  تمر تصريحاج وبياناج الم ّوض الضا  ومه.ولي : شوزي الحاج
راألونروا  المتتالية حول تق ي  الخدماج التي هتطال الضديد م  برامج ا، ما ل  يتّ  « ال  هطينيي 

 إلاتحّولج ه   التصريحاج  توفير التمويل المط و  م  الدول المانحة، ع ا الالجئي  مرور الكرا .
الجئي  ال  هطينيي  ما يشب  القنب ة التي تطايرج شظاياها، م ّددن مهتقبل وحيان ماليي  ال

 المنتشري ، ليس في ال) ة الةربية وزطا  ئزن فقط، بل أي)ًا في لبنا ، هوريا، واألرد .
عبدهللا كامل، ف   ما يجري يت  ب)ةط م  « الجب ة الديموزراطية»بحه  ع)و ال جنة المركزية لل و 

 ة ف هطي  وحئ الضودن.لما تمث   م  شاهد ع ا نكب« األونروا»اطحتالل اوهرائي ي ل تخ   م  
ويقول كامل إ  التحركاج ت تي في ه ا اوطار، وال دا ال)ةط ع ا المجتم  الدولي لتحّمل 
ن اء أزمة الوكالة المالية الم تض ة، عبر اطلتزا  بتوفير التمويل المط و  طهتمرار عمل  مه.وليات  وا 

 «.األونروا»وبرنامج 
  األزمة، والتصريحاج الض نية ل ضديد م  مه.ولي الدول وا   يهتةر  كامل التضاطي الدولي م  ه 

صراره  ع ا عد  رف  زيمة المبالغ التي يقومو  بمنح ا ل وكالة، يشير  « األونروا» أ  إلاالةربية وا 
م يو  دوطر م  ثالث دول عربية هي الكويج والهضودية واوماراج، في  49ت قج مهاهماج بقيمة 

حدود  إلامهاهماج بريطانيا وهويهرا والوطياج المتحدن وبضض الدول الوزج ال ي وص ج في  زيمة 
 م يو  دوطر. 30الل 

م يو   86يتخّوا كامل م  ت از  المشك ة، خصوصًا في ظل الضجز المالي ل وكالة ال ي افتتحت  بل 
 . 2016م يو  دوطر ع ا مدى الضا   135دوطر ويقدر بنحو 

م يو  دوطر،  50ل ي هّبب  مشرو  التطوير اوداري ال ي ك ا ويتحّدث كامل ع  ال در المالي ا
وال ي نّ  ت  شركة بريطانية مقّرها هويهرا وصاحب ا ف يبو ئراندي وهو ع ا عالزة صدازة بالم وض 

، «الضا ، الا جان  النظا  المحوه  ال ي يك ا القيمة ن ه ا بالرئ  م  أ  الوكالة ليهج بحاجة ل 
 1500حدود  إلاالخبراء والمهتشاري  يحص و  ع ا روات  مرت ضة زد تصل  أ  بضض»مشيرًا إلا 
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دوطر يوميًا، ف)اًل ع  روات  خيالية لبضض الموظ ي  والحراس الشخصيي  وبرامج التدري  
 «.وتكاليا الهياراج

 2/2/2016السفيري بيروتي 
 

 بزعم حيازته سكيناً في القدس  فلسطينياً  طفالً االحتالل يعتقل  .15
اعتق ج زواج اطحتالل اوهرائي ي، صباح اليو  اوثني ، ط اًل ف هطينيًا م  مدينة : المحت ة القدس

 القدس المحت ة، باّدعاء الضثور ع ا "هكي " خالل ت تيش .
عامًا  في الب دن القديمة في  14  الضبري أ  القواج اوهرائي ية اعتق ج ط اًل ر0404و كر موز  ر

 د "هكي " مض ، أثناء ت تيش .مدينة القدس، مّدعية وجو 
وأ)اا الموز  المقّر  م  جي  اطحتالل أن  ت  تحويل الط ل ل تحقيئ مض  في أحد مراكزها في 

وكا  أحد ش ود الضيا  زد أب غ ع  اعتقال أحد ال تية في منطقة "با  الضامود"  مدينة القدس المحت ة.
 صباح اليو ، بحجة وجود "هكي " مض .

 1/2/2016قدس برسي 
 

 بالضفة الغربية والقدس  هدم منازل منفذي العمليات بتسريعنتنياهو يوعز  .16
أوعز رئيس وزراء اطحتالل بنيامي  نتنياهو، إلا الج اج المختصلة بتهلري   الرأي: –القدس المحت ة 

 اوجراءاج المط وبة ل د  منازل من  ي الضم ياج بال) ة الةربية والقدس المحت تي . 
الضبريلة الضاملة عل  مصلادر مط ضلة أ  نتنيلاهو أصلدر هل   التض يملاج بضلد إعرابل  عل   ونق ج او اعة

عد  ر)ا  م  الوتيرن البطيئة ل د  منازل من  ي الضم ياج خالل تر.ه  مهاء أول أمس األحد ج هة 
 مشاوراج وتقيي  لألو)ا  ب  ا الش   بمشاركة ج اج هياهية وأمنية رفيضة المهتوى.

ياهللة هللد  منللازل من لل ي الضم يللاج، ك هلل و  عقللا  ل لل  وأله  لل ، وهللو مللا يقاب للل  ويتبلل  اطحللتالل ه
عادن البناء م  جديد تحديًا لالحتالل.  األهالي بالصمود وا 

 2/2/2016ي وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
قنا : إذا تعاوّنا يعلون لو"السلطة الفلسطينية" .17  القدس سننهي انتفاضةونسَّ

وزير األم  اوهرائي ي موشي  يض و ، أكد خالل حديث  إلا  أ ي 2/2/2016ي األخباري بيروت كرج 
اوهرائي ية، أن  خالل المحادثاج التي جرج لياًل بي  أج زن األم  اوهرائي ية وال  هطينية،  او اعة

تنصل الجان  ال  هطيني م  عم ية إطالئ النار التي تضرض ل ا الجنود اوهرائي يو . وزال يض و : 
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ه   ليهج هياهة ال  هطينيي ، ولك  بالت كيد نطالب   بتقدي  ت هيراج وت تي  موظ ي األم  »
ألا عامل ف هطيني ل ضمل كل يو ،  120عندما يخرج »وأ)اا: «. الوزائي وحام ي األه حة لدي  

 «.هيشكل ه ا عامل كبل ومص حة إهرائي ية
احتمللال شللّ  »ًا عللي  حيللان كريمللة، للل لك إ  وأو)للل الللوزير اوهللرائي ي أ  ال  هللطينيي  يلل م و  دوملل

م   لك، أكد يض لو  زلدرن جيشل  بالتضلاو  والتنهليئ مل  الهل طة، ع لا الق)لاء «. ال جماج هينخ ض
وشلدد، أي)لًا، «. ه ا ط يضنلي ن ايلة النلزا  مل  ال  هلطينيي »ع ا انت ا)ة القدس، لكن  اهتدرك ب   

ال  هلللطيني، ط تضطلللي طابضلللًا عاملللًا عللل  األج لللزن التلللي ن للل ها ال)لللابط « بيلللج إيلللل»ع لللا أ  عم يلللة 
ملل  جللي  الضللدو حتللا « أج للزن أملل  الهلل طة تواصللل التضللاو  األمنللي»األمنيللة ككللل، مشلليرًا إلللا أ  

 ال حظة.
الضبريللة  او اعللةيض للو  تطللرئ فللي لقللاء ملل  ، أ  وكللاطج، علل  2/2/2016األيووامي رام هللاي وأ)للافج 

الحاليللة هللوا تهللتمر،  اورهللا ة والقللدس م.كللدا أ  "موجللة لألحللداث فللي ال)لل ة الةربيلل "ريشللج بيللج"
النلللار  إطللالئهللوا تنتصللر"، وأ)لللاا "زللواج األملل  ال  هللطينية تنصللل ج ملل  عم يللة  إهللرائيلولكلل  

 الضم ياج". إحباط ، وهي تقو  بتقدي  المهاعدن لنا في األحدر
زوللل  إ  أج للزن صللحي ة مضللاريا نق للج علل  يض للو  ، أ  2/2/2016ي الجزيوورة نووتي الدوحووةونشللرج 

" بينمللا يحللبط الجللي  %20األملل  ال  هللطيني تهللاعد إهللرائيل فللي إحبللاط الضم يللاج ال  هللطينية بنهللبة 
مللل  الضم يلللاج، وهللل ا ملللا يمنللل  منظملللاج مهللل حة مثلللل حركلللة المقاوملللة اوهلللالمية  %80اوهلللرائي ي 

التن يل ، وفلئ رحماس  التي تهلضا وشلضال الو)ل  فلي ال)ل ة الةربيلة مل  إخلراج عم يات لا إللا حيلز 
 تضبير الصحي ة  ات ا.

 
 عمرات المحيطةإلى قلب المست يعلون ينفي العثور على أنفاق من دزة .18

ن لللا وزيلللر الحلللر  اوهلللرائي ي موشلللي  يض لللو  أملللس ، أ  يكلللو  الجلللي  : برهلللو  جرايهلللي -الناصلللرن 
حيطلللة ز للل  المهلللتوطناج الم إللللااوهلللرائي ي زلللد عثلللر ع لللا أن لللائ تللل  ح رهلللا مللل  داخلللل زطلللا  ئلللزن، 

 بالشريط الحدودي ل قطا . 
وزال يض و  في مقاب ة مل  او اعلة اوهلرائي ية الضاملة، إ  جيشل  واألج لزن اطهلتخباراتية، ت حل  كلل 

زلللللر  منلللللازل  ، فلللللي  األرضشلللللكوى مللللل  إهلللللرائي يي ، يلللللدعو  أن للللل  يهلللللمضو  )لللللجيجا مللللل  تحلللللج 
شلكاوى لل  يلت  الضثلور ع لا المهتوطناج المحا يلة لقطلا  ئلزن، وأنل  فلي فحل  كلل واحلدن مل  هل   ال

أي ن ئ. إ  أ  إهلرائيل ملا تلزال تضتقلد أ  حركلة حملاس اهلت ن ج فلي اآلونلة األخيلرن، ح لر أن لائ فلي 
 اتجا  أهداا إهرائي ية.
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وزال زائد جي  اطحتالل في ما يهما بل "ئالا زطا  ئزن"، إيتي فلاينرو ، "إ  الو)ل  حاليلا أملا  
زلائال، فلي لقائل  لممث لي  وأ)لاايل "، زبلل الضلدوا  اوهلرائي ي. زطا  ئلزن، أف)لل بكثيلر مملا كلا  ع 

اوهرائي يي  ال ي  يهكنو  بمحا ان القطا ، "نح  اليو  ع ا ع   بالخطر، نبل ل ج لدا كبيلرا وط نلوفر 
. وا)لل لنلا بللا  حملاس تواصلل الح للر. هل   هلي فر)للية األن للائبالمقلدراج فلي محاولللة ل ضثلور ع لا 

، ولكننا نضمل بال انقطا  ونمشط المناطئ ونهتبضد األن ائحل شامل لتشخي   الضمل لدينا. ط يوجد
 مناطئ".  

 2/2/2016الغدي عّماني 
 

بشكل مباشر معنا وليس من فوق  يجري الحوار أنمن المهم ريفلين عن "المبادرة الفرنسية":  .19
 رؤوسنا

أما  الح)ور فلي مل.تمر لهل راء القا رئيس الدولة ر.وبي  ري  ي  خطابا  فادي أبو هضدى: –را  هللا 
إهللرائيل فللي الضللال  يضقللد فللي القللدس تطللرئ خالللل  إلللا المو)للو  ال  هللطيني وال)للةط الللدولي المتزايللد 

إ  زون الدب وماهية لل  »ع ا إهرائيل. وانتقد بشكل ئير مباشر هياهة الحكومة في المو)و . وزال: 
الهياهلللي التشلللا. . الهلللضي إللللا تحهلللي  تتراجللل  فلللي أيامنلللا ويجللل  أ  ط ي لللرض ع ينلللا ئيلللا  األفلللئ 

األو)ا  بي  الشضبي  هو مص حة إهرائي ية وا)حة حتمية إلا جان  الدفا  ال اعل ع  أم  هكا  
 «.إهرائيل

وتطرئ ري  ي  إلا المبادرن ال رنهية لضقد م.تمر دولي وزال إ  وزير الخارجية ال رنهي لورا  فابيوس 
زبللل عللدن أشلل ر. وزللال انلل  خللرج بانطبللا  بلل   فللابيوس ينهللئ  ألمللل الي للا خللالل اجتماعلل  األخيللر بلل 

يجللري الحللوار بشللكل مباشللر مضنللا وللليس ملل  فللوئ  أ ملل  الم لل  »خطواتلل  ملل  دول أخللرى. م)للي ا: 
  «.ر.وهنا

 2/2/2016القدس العربيي لندني 
 

 لبيد: يجب التوصل إلى تسوية مع حماس عن طريق الواليات المتحدة .21
  "يي  عتيد" ووزير المالية الهابئ يلائير لبيلد، الحكوملة اوهلرائي ية التلي انتقد زعي  حز : رامي حيدر

يترأهللل ا بنيلللامي  نتنيلللاهو بشلللدن، وزلللال إنللل  يتوزللل  أ  تهلللقط زبلللل ن ايلللة الهلللنة، بهلللب  الهياهلللة التلللي 
 تماره ا.

وزللال لبيللد فللي مقاب للة لموزلل  صللحي ة "يللديضوج أحرونللوج"، إ  "إهللرائيل تمللر ب هللوأ فتللرن ع للا الهللاحة 
الدوليللة منلل  إزامت للا، بهللب  إهمال للا ل للا". وتللاب  "للل  يكلل  ع للا إهللرائيل رفللض المبللادرن ال رنهللية ع للا 



 
 
 
 

 

 16 ص                                              3831 :العدد        2/2/2016 الثالثاء التاريخ: 
  

ال للور، إن للا هتدرهلل ا، لللورا  فللابيوس، صللاح  المبللادرن، هللين ي حياتلل  الهياهللية بضللد أهللبوعي  للل لك 
 ي ".كا  ع ا الحكومة أ  تقول إن ا هتدرس المبادرن، وعندها هتندثر المبادرن خالل ش ر 

وبحهلل  لبيللد، هنللاك احتمللال كبيللر ل توصللل إلللا حللل هياهللي، لكلل  الحكومللة الحاليللة ط تريللد الضمللل 
بموجب  بهلب  جبن لا، والمهل لة ليهلج "مهل لة هلل هناللك شلريك أ  ط، ع ينلا الضملل ع لا إزاملة لجنلة 

 إز يمية في الرياض أو القاهرن وبحث حل الدولتي ".
هوية م  حماس ع  طريئ الوطياج المتحدن، ويج  ع ا إهرائيل وزال لبيد إن  "يج  التوصل إلا ت

أ  توافئ بشروط ع ا بناء ميناء بحري في زطا  ئلزن، فرئبلة حملاس الشلديدن بالمينلاء هلتمنض   مل  
 هجومية، ع ا إهرائيل زص  ا وتدميرها ع ا ال ور". إن ائم اجمة إهرائيل، وفي حال ثبج وجود 

لبيلللد إنللل  يتوزللل  أ  تهلللقط حتلللا ن ايلللة الضلللا  الحلللالي، أل  "اطئلللتالا  وعللل  الحكوملللة اوهلللرائي ية زلللال
 ع)و كنيهج، متصد  وط يهتطي  فضل الكثير". 61الحالي، المكو  م  

 1/2/2016ي 48عرب 
 

 : أمن المستوطنين أهم من راحة الفلسطينيين"رئيسة كتلة "البيت اليهودي .21
ي للللودي" فللللي البرلمللللا  اطحللللتالل اوهللللرائي ي زالللللج رئيهللللة كت للللة "البيللللج ال: خ للللدو  مظ للللو  -يللللل الخ 

 رالكنيهج  شولي مض  ، إ  "أم  المهتوطني " يج  أ  يتقد  ع ا راحة ال  هطينيي .
ونشر موزل  عبلري مقلر  مل  المهلتوطني ، أ  المتطرفلة مض ل  زاملج بجوللة فلي الخ يلل، أملس األحلد 

ع للا اطهللتيطا   اططللال  للدا ينللاير الما)للي، بمبللادرن ملل  النائلل  الهللابئ، أوريللج هللتروك، ب 31
 الي ودي في ز   مدينة الخ يل.

وطالبج مض   ب ئالئ المحال التجارية التابضة ل ضر  ع ا طريئ المهجد اوبراهيملي فلي الخ يلل، فلي 
 حال كانج "ت دد حيان المهتوطني "، م.كدن أ  "أم  الي ود يج  أ  يتقد  ع ا راحة الضر ".

أو تحللريض، فيجلل  إئالز للا  إرهللا رئ المللرن ت للو المللرن لتن يلل  عم يللاج وتابضللج: "إ ا تلل  اهللتخدا  الطلل
 أما  الضر  ر..  دولة إهرائيل م تزمة أوًط ب م  مواطني ا، وبضد  لك فقط اطهتما  برفاهية الضر ".

 1/2/2016قدس برسي 
 

 ألنفاقإلى تفاهمات بشأن الميزانية لتطوير تكنولوجيا خاصة بكشف ا: التوصل الجيش اإلسرائيلي .22
الضبريللة، علل  ممثللل وزارن الجللي  اوهللرائي ية شللالو   نق للج صللحي ة هللآرتس: زينللة األخللرس - الناصللرن

ئينتهلللر، زولللل  إ  وزارتللل  توصللل ج إللللا ت اهملللاج بشللل   الميزانيلللة المضلللّدن لتطلللوير تكنولوجيلللا خاصلللة 
 بكشا األن ائ ال  هطينية.
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هلل   التكنولوجيللا إلللا حيللز الضمللل  وبحهلل  الصللحي ة، فقللد وعللد ئينتهللر بطللرح جللدول زمنللي ودخللال
 ال ض ي أما  ال جنة البرلمانية التي هتناز  المو)و  "بهرية".

وأ)اا "الحديث يدور حول تكنولوجيلا يجلري تطويرهلا هل   األيلا  وهلي فريلدن مل  نوع لا فلي الضلال "، 
 وفئ ئينتهر.

   مل  أن لائ تح رهلا وحول شكاوى هكا  المهتوطناج الوازضة في منطقة "ئالا زطا  ئلزن" ومخلاوف
المقاومة ال  هطينية أه ل منازل  ، زال المه.ول اوهرائي ي "لقد ت  فح  شكاوى المهلتوطني  بشل   

 هما  )جيج الح رياج في ال يل، ول  يثبج أن ا ناجمة ع  ح ر أن ائ".
طالبللج  وأو)للحج الصللحي ة الضبريللة، أ  النائلل  فللي البرلمللا  اوهللرائي ي الللل "كنيهللج" كللاري  ال للرار،

خالل ج هة لمنازشة مو)و  األن ائ، وزارن الجي  اوهرائي ية بضرض الجدول الزمني ل بدء في عملل 
 ه   التكنولوجيا خالل األهبو  القاد .

 1/2/2016قدس برسي 

 
 بالقراءتين الثّانية والثّالثة على قانون التفتيش الجسديتصادق  الكنيست .23

ّي، فجلللر اليلللو  الّثالثلللاء، بلللالقراءتي  الثّانيلللة والثّالثلللة، ع لللا صلللادئ الكنيهلللج اوهلللرائي : الطيللل  ئنلللاي 
القانو  اوشكالّي المهّما 'زانو  ال مس'. ويهمل ه ا القانو  لضناصر الّشرطة بل جراء ت تلي  جهلدّي 
ع لا كلّل ملواط ، فلي حالللة 'اطشلتبا  المضقلول' بل  بنّيلة اوزللدا  ع لا مخال لة عنلا، و للك ل حلل  إ ا 

 ا ئير زانونّي.كا  يحمل هالحً 
 آخرو . 31ع)و برلما  لصالل الّصيائة الّن ائّية ل قانو ، بينما اعترض  39صّوج 

إّط أّ  هل ا القللانو  اوشللكالّي، اشللتمل ع للا 'أمللر م.زّللج'، لهللنة كام للة، يتلليل لضناصللر الّشللرطة بلل جراء 
ب  أو يشلّك الّشلرطّي ت تي  جهدّي ع ا كّل مواط ، دو  توّفر 'اشتبا  مضقول'، إ  يك ي فقلط أ  يشلت

بمللواط  مللا بنّيتلل  اوزللدا  ع للا 'عمللل إرهللابّي'، ع للا حللّد تضبيللر الّصلليائة القانونّيللة، لتتللاح للل  إمكانّيللة 
 'التّ تي  الجهمانّي'.

 2/2/2016ي 48عرب 
 

 للحكومة قضائياً  مستشاراً  تندلبلياتنصيب أفيحاي م "إسرائيل": .24
، ظ ر يو  اوثني ، منص  جندلب ياوطيت ، أفيحاي م احتل هكرتير الحكومة المنق)ية: هاش  حمدا 

المهتشللار الق)للائي ل حكومللة، فللي احت للال جللرى فللي مكتلل  نقابللة المحللامي  فللي القللدس، خ  للا لي للودا 
 فاينشطاي  ال ي شةل المنص  لمدن هج هنواج.
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أيي يلج ، المدعي الضهكري الضا  هابقا، زد انتخ  مل  زبلل لجنلة )لمج وزيلرن الق)لاء جوكا  مندلب ي
 شاكيد، وكا  المرشل الوحيد ل منص .

ح)ر اطحت ال الرئيس اوهرائي ي ر.وفي  ري  ي ، ووزيرن الق)اء أيي يج شاكيد، والمدعي الضا  شاي 
نيتهللا ، ومرازلل  الدولللة يوهللا شللابيرا، والم للت  الضللا  ل شللرطة رونللي ألشلليخ، ورئلليس المحكمللة الض يللا 

 الهابئ أهارو  باراك.
 1/2/2016ي 48عرب 

 
 جنون نتنياهو؟ نَّ روبرت فيسك: هل ج   .25

نشلللرج صلللحي ة "إندبنلللدنج" مقلللاط ل صلللحافي المضلللروا روبلللرج فيهلللك، يبلللدأ  : ياهلللي  بلللالل -لنلللد  
باله.ال: "هل ج  جنو  نتنياهو؟"، بضد أ  زرأ رد فضلل رئليس اللوزراء اوهلرائي ي بنيلامي  نتنيلاهو لملا 

 ، حيلث أشلار بلا  إللا ملا هلما  "الشلضور القلوي بالضزللة زال  األمي  الضا  لألمل  المتحلدن بلا  كلي ملو 
واليلل س اللل ي يللدف  بال  هللطينيي ، خاصللة الشللبا "، منلل  أ  تزايللدج ال جمللاج ع للا اوهللرائي يي  التللي 

 بدأج في تشري  األول/ أكتوبر.
ويقللول الكاتلل  إ  مللا زاللل  بللا  هللو الحقيقللة، وهللو أ  "اوحبللاط يتنللاما لللدى ال  هللطينيي  تحللج وطلل ن 
نصللا زللر  ملل  اطحللتالل وشلل ل الضم يللة الهلل مية"، وي)لليا: "أثبتللج الشللضو  الم)للط دن ع للا مللر 

 الضصور أ  الرد ع ا اطحتالل أمر طبيضي".
ط يم ك ه طة هياهلية  -مث   مثل أي أمي  عا  لألم  المتحدن-ويتاب  فيهك زائال: "صحيل أ  با  

ا أ  أز للل ملل  شلل   ال يجيللي  . ولكلل  لمللا ا زللا  فللي زيللادن الضللال  أكثللر ملل  زيللادن فيجللي روط أزصللد هنلل
 رئيس الوزراء اوهرائي ي بشج  با  لتشجيض  راورها  ؟".

ويض ئ الكات  بالقول: "زد تظ  أ  نتنياهو كلا  يتحلدث عل  اللرئيس اويرانلي الهلابئ محملود أحملدي 
ضللال ، وملل  التحللول نجللاد، ولكلل  للليس األمللر كلل لك، بللل كللا  نتنيللاهو، ئيللر المتنللائ  ملل  توجلل  بقيللة ال

 الكبير في موزا أمريكا وأوروبا وروهيا تجا  إيرا ، يتحدث ع  المهكي  با ".
وي  لللج فيهلللك اطنتبلللا  زلللائال: "لكللل  ع ينلللا أ  نتللل كر كيلللا تصلللرا نتنيلللاهو فلللي األمللل  المتحلللدن فلللي 
نيويلللورك، عنلللدما علللرض رهلللم  الكرتلللوني الهلللخيا لقنب لللة ب تيلللل أهلللود طويلللل، ليظ لللر ل ضلللال  ملللا ا 

يحصل إ  رفضج الضقوباج ع  ط را ، وزال: هنموج جميضلا. وزلا  علدد مل  الكتلا  اوهلرائي يي ، ه
 بين   يوري أفنيري، بالهخرية م  تصرف  في األم  المتحدن، ووص و  ب ن  يشب  أفال  الكرتو ".

يكلل  "، أ  "مللا فض لل  نتنيللاهو فللي األملل  المتحللدن للل  21ويللرى الكاتلل  فللي مقاللل ، اللل ي ترجمتلل  "عربللي
ليوزا األملريكيي  أو اللروس أو األوروبيلي ؛ ألنل  حتلا للو أرادج أمريكلا اوبقلاء ع لا عقوبات لا، فل   
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أوروبا ل  تك  ترئ  باطهتمرار في  لك، ولكل  أط يض ل  نتنيلاهو كل  هلي أوروبلا ئا)لبة مل  أهل و  
  فللابيوس بلل   فرنهللا مضام تلل  ل   هللطينيي ، وللل  يضللر اهتمامللا لمللا زاللل  وزيللر الخارجيللة ال رنهللي لللورا
 رهتتحمل مه.وليت ا وتضترا بالدولة ال  هطينية  في حال فشل الضم ية اله مية".

ويردا فيهك زائال: "أنا ط أعتقلد أنل  كانلج هنلاك عم يلة هلال  حقيقيلة فلي أي وزلج، روبالت كيلد لليس 
المحتل وم  هو تحج  في ال ترن التي كا  في ا توني ب ير مه.وط عن ا ؛ ألن ا كانج دائما صرا  بي 

اطحتالل، حيلث كلا  ع لا الجميل  أ  يتصلرا وكل   ال  هلطينيي  واوهلرائي يي  كلانوا ع لا المهلتوى 
  ات ، األمر ال ي ل  يك ، ول  يكو ".

ويضود الكات  بنا إلا التاريخ زائال: "لنضد ال اكرن التاريخيلة التلي تشلير إللا أ  إهلرائيل احت لج ال)ل ة 
وزامج ببناء المهتضمراج ع ا األرض، التي يط ئ الةر  ع ي ا رالمهلتوطناج   ،1967الةربية عا  

اوهرائي ية، تشبي ا بالمهتوطناج الةربية في أمريكا، ما أعطاها شيئا مل  الصلبةة الةربيلة، ثل  وجلدج 
إهلللرائيل ن هللل ا تشلللج  مللل  أمريكلللا وح  ائ لللا؛ بهلللب  بنلللاء المهلللتوطناج. وهللل ا البنلللاء خلللارج حلللدودها 

ب للا فللي األملل  المتحللدن يجضللل إهللرائيل الب للد الوحيللد فللي الضللال  اللل ي ط يللزال يخللوض حربللا المضتللرا 
 اهتضمارية".

وي.كد فيهك أ  "ال  هطينيي  مالك األرض الحقيقيي  يقولو  إ  إهرائيل تقلو  بهلرزة أرا)لي  ، وهل ا 
اج لا مل  خ)لار صحيل، حيث تقو  إهرائيل بهرزة أرا)ي ال  هطينيي ؛ لت)لي  ا إللا أرا)لي ا وونت

وئيلللر ، وتقلللو  ببيللل  هللل   المنتوجلللاج بشلللكل ئيلللر زلللانوني لالتحلللاد األوروبلللي، وعنلللدما اشلللتكا اطتحلللاد 
 األوروبي ت  ات ام  ظ ما ب ن  مضاد ل هامية، وهك ا تصن  الكراهية".

وي)يا الكاتل : "أظل  أ  كلال  بلا  عل  اطهلتضمار الي لودي لألرا)لي الضربيلة أزعلج رئليس اللوزراء 
ائي ي. وما زالل  بلا  هلو أ  راطهلتمرار فلي نشلاطاج المهلتوطناج هلو إهانلة ل شلض  ال  هلطيني اوهر 

ول مجتمللل  اللللدولي ، وأهلللتطي  أ  أف للل  ملللا ا يريلللد، وألننلللا نضلللرا، كملللا زلللال بلللا ، أ  النلللاس المحت لللي  
ك لك  يقاومو  اطحتالل، وه ا يصبل رحا)نة خصبة ل كراهية والتطرا . أل  تك  ردن فضل الضرازيي 

تجاهنلللا؟ وكللل لك ردن فضلللل األفةلللا ؟ وأي)لللا كيلللا تصلللرا الي لللود وال  هلللطينيو  عنلللدما )لللازوا  رعلللا 
 بالبريطانيي  في ف هطي ؟".

ويهتدرك الكاتل  زلائال: "ولكل  فلي رف هلطي  ، رولألهلا تزيلد الحاجلة هل   األيلا  طهلتخدا  عالملاج 
صللل تحللج اطحللتالل، إمللا أ  يقللاو  التنصللي  ، هنللاك أنللاس فازللدي  لحللريت  . ونحلل  نضللرا مللا ا يح

النللاس، بةللض النظللر علل  مللدى الدمويللة، أو أ  يةللادروا، وربمللا يرئلل  نتنيللاهو فللي أ  يةللادروا؛ حتللا 
يهتطي  أخ  أر)   بهرعة أكبر. ولك  ملا ا للو زلرروا أ  يهليروا باتجلا  أوروبلا مل  ال)ل ة الةربيلة؟ 

لنمهللا وألمانيللا. ومللا ا لللو بللدأج القللوار  فقللد رأينللا كيللا هللار الضللر  والمهلل مو  طللول الطريللئ إلللا ا
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يطاليللا؟ ف نللاك  الصللةيرن تخللرج ملل  رمزب للة ئللزن  لتن)لل  إلللا األهللاطيل التللي تصللل شللواطه اليونللا  وا 
 مخاطر في الشرئ األوهط يج  ع ا األوروبيي  أ  يضرفوا عن ا".

وفي الواز  أط يضرا  ويخت  فيهك مقال  متهائال: "ف ل يضرفو  الحقيقة ولكن   ط يريدو  أ  يضترفوا؟
 رئيس الوزراء اوهرائي ي الحقيقة؟ أ  أن  فقد عق  ؟".

 2/2/2016ي "21موقع "عربي 
 

 يقرر رفع الحصار عن رام هللاالجيش اإلسرائيلي  .26
 كرج وهائل إعال  عبرية، مهاء اطثني ، أ  زيادن الجي  اوهرائي ي زررج  :ترجمة خاصة -را  هللا

 ا مدينة را  هللا.رف  الحصار الم روض ع 
بمشاورن رئيس األركا  ئادي آيزنكلوج"،  أمسوأو)حج أ  "القرار اتخ  بضد تقيي  أمني أجري مهاء 

 مشيرًن إلا أن  فرض الحصار ألول مرن ع ا المدينة من  موجة ال جماج األخيرن.
اعتيلادي،  وأشارج إلا أن  هيت  رفل  جميل  الحلواجز التلي نصلبج والهلماح ل ملواطني  بالحركلة بشلكل

وأ  زللرار فللرض الحصللار "تلل  بهللب  إنلل اراج بنيللة ف هللطينيي  تن يلل  هجمللاج وبهللب  حللوادث إطللالئ 
 النار األخيرن".

 1/2/2016موقع صحيفة القدسي القدسي 
 

 من الشبان اإلسرائيليين يفكرون بالهجرة %40استطالو:  .27
خاصللة حللول المض)للالج التللي مللداوطج  اوهللرائي ييجللري الكنيهللج  إبللراهي :كامللل  –القللدس المحت للة 

ب جراء  -يوجد مهتقبل-بادرج ع)و الكنيهج ع يز  ليبا  أ في هوئ التشةيل، بضد  إهرائيلتواج  ا 
، زد تثير نتائج  الق لئ فلي اوهرائي ياهتطال  ل رأي الضا   إجراءه   المداوطج، وط بج اهتضدادًا ل ا 

 الحكومة.  أوهاط
 عامًا. 45-18بي   إعماره وشمل رجاًط ونهاًء تتراوح « واشي » أبحاثوأجرج اطهتطال  شركة 

هيدرهلو  ال جلرن  اوهلرائي يي مل   %40انل  يت)لل مل  اطهلتطال  ا  « مضلاريا»و كرج صحي ة 
ل  يضثروا ع ا عمل في مجلال اختصاصلات  . وتتوافلئ هل   المضطيلاج مل  اطكتظلاظ  إ ا إهرائيلم  

صلللةير فلللي مجلللاطج تشلللةيل كثيلللرن خصوصلللًا الم للل  الحلللرن ال اوهلللرائي يالمضلللروا فلللي هلللوئ الضملللل 
مللل   %40مللل  الضلللرض. وأعلللر   أكثلللروالمضروفلللة بللل   الط للل  ع ي لللا  األكاديميلللةالخبلللراج  ألصلللحا 

عملل. واكلد حم لة  أملاك عل  اعتقلاده  بل ن   هليضم و  خلالل حيلات   فلي أكثلر مل  هلتة  اوهرائي يي 
علللل  اعتقللللاده  بلللل ن    األخللللرى األكاديميللللةاداج والشلللل  «اوهللللرائي يالتللللوجي ي  –البةللللروج »شلللل ادن 
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بل ن   ليهلوا ع لا  اوهلرائي يي عم    خالل حيات  . وزلال حلوالي ث لث  أماك جبرو  ع ا اهتبدال يه
 .باحترا زناعة ب مكانية عيش   لحيات   في شيخوخت   

 2/2/2016الرأيي عّماني 
 

 عملية  45: حاصرنا رام هللا والبيرة ألنها أخرجت القناة العاشرة .28
القللدس ل وكللاطج: نق للج القنللان الضاشللرن ل ت  زيللو  اوهللرائي ي علل  مهلل.ول أمنللي فللي حكومللة اطحللتالل 

 ادعاء  أ  هب  الحصار ع ا را  هللا والبيرن هو خطر أمني.
هل   الملرن وهلمل ل هلكا  أ  « مخ  لا»وأكد المصدر أ  الطوئ الضهكري ال ي فر)ل  اطحلتالل كلا  

ف هطيني في ملدينتي را  هللا والبيلرن؛ ردا  ألا 350، ولكن  فضال حاصر واألخري  بي  الح« يتن هوا»
 .أيلعند حاجز بيج  األحدع ا الضم ية التي ن  ها الشرطي ال  هطيني أمجد جاهر الهكري ظ ر 

نمان ا أ  يكو  الحصار عقابا جماعيا  اوهرائي ي األم وبحه  التقرير ال ي بثت  القنان فا   هلو  وا 
 45 األ حيلللث انتجبلللج الملللدينتا  حتلللا  والبيلللرن،ع لللا الخطلللر الللل ي يخلللرج مللل  را  هللا  إهلللرائي يرد 

كانلج هلتن   مل  را  هللا  أخلرىامتالك ا ع  عم ية  اوهرائي يو عم ية، وهناك مض وماج أمنية يدعي 
 .إهرائيل)د 

تللائج عكهللية ويلللدف  بشللكل وا)لللل أ  اهللتمرار الحصللار ع للا را  هللا والبيلللرن هلليضطي ن وأفللاد التقريللر
 إبقللاءأنلل  ط يمكلل   اوهللرائي ي األملل بالمزيللد ملل  شللبا  را  هللا ل خللروج بضم يللاج انتقاميللة، للل لك أفللاد 

الللا ف هللطيني تحللج الحصللار دو  هللدا محللدد رحصللار را  هللا والبيللرن للليس عقوبللة جماعيللة  350
نما  .اوهرائي ي األمنيمحاولة لكهر موجة الضم ياج التي تخرج م  هناك ، يكرر المصدر  وا 

مهلاحة واهلضة مل   أخل جأ  طوابير الهياراج وردود ال ضل الةا)بة مل  جانل  الملواطني   إلايشار 
 التقرير. 

هلي  ومخارج لا،إللا أ  فلرض إهلرائيل الحصلار ع لا ملداخل را  هللا والبيلرن  إهرائي يةوتشير تقديراج 
 رهالة إلا اله طة ال  هطينية.

هلرائيل، ع إعال وجاء في تقارير  بريلة انل  ل ملرن األوللا، منل  انلدط  موجلة الضنلا بلي  ال  هلطينيي  وا 
 والبيرن.ت رض إهرائيل أمر وئالئ مداخل مدينة را  هللا 

وجاءج ه   الخطون كرد لضدن حوادث إطالئ النار وزضج في المنطقة م.خرا، وط هيما، ال جلو  الل ي 
ل هلل طة ال  هللطينية، عنللد  الشللرطة التابضللةواج ن لل  ، أول ملل  أمللس، أمجللد هللكري، وهللو )للابط فللي زلل

 «.بيج ايل»نقطة ت تي  ع ا حاجز المحكمة زر  
 2/2/2016األيامي رام هللاي 



 
 
 
 

 

 22 ص                                              3831 :العدد        2/2/2016 الثالثاء التاريخ: 
  

 رئيس "إم تيرتسو" يتنحى عن منصبه بعد حملة التحريض .29
أع   رئيس حركة اليمي  اوهرائي ي 'إ  تيرتهو'، متا  بي غ، ع  تنحي  م  منصب  فلي : بالل )اهر

الضاصللل ة التلللي أثارت لللا حم لللة التحلللريض التلللي أط قت لللا هللل   الحركلللة )لللد األدبلللاء والمهلللرحيي  أعقلللا  
 اوهرائي يي  تحج عنوا  'المدهوهو  في الثقافة'.

ونق ج وهائل إعال  إهرائي ية يو  اطثني ، ع  بي غ زول  في رهالة بضث ا إلا نشطاء الحركة اليمينية، 
’ إ  تيرتهلو’رحيي  كانلج 'خطلون خاطئلة ألحقلج أ)لرارا لليس لللإ  حم ة التحريض ع ا األدباء والمهل

نما أحدثج انطباعا خاطئا حيال مالحقاج شخصية'.  وشركاء بالطريئ فقط، وا 
وأ)لاا بي لغ أنل  يتحملل المهل.ولية عل  نشلر منشلور فلي 'فيهلبوك' بشل   حم لة التحلريض هل   وعلل  

 عاص ة ردود ال ضل التي أعقبج النشر.
 1/2/2016ي 48عرب 

 
 أسيرا ً  21اإلداري بحّق  االعتقال يثّبت أوامر اإلسرائيلي االحتالل .03

المركزي أوامر « عوفر»في مضتقل « اوهرائي ية»ثّبتج ما تهما محكمة اطحتالل الضهكرية 
أهيرًا ف هطينيًا، فيما زال مدير الوحدن القانونية في نادي األهير  21اطعتقال اوداري الصادرن بحّئ 

محامي جواد بولس، إ  النيابة الضامة لالحتالل ه مج موز  ا لهكرتاريا المحكمة الض يا ال  هطيني ال
يومًا احتجاجًا ع ا اعتقال  اوداري،  69بش   ز)ية األهير محمد القيئ الم)ر  ع  الطضا  من  

ب عال  ويق)ي ب بقاء اعتقال  إداريًا، وجاء ه ا بناء ع ا ط   المحكمة الض يا لالحتالل م  النيابة 
بش   و)ض  الصحي وال ي أكد في ا « الض ولة»موز  ا اهتنادًا ل تقارير الطبية التي أصدرها مش ا 

  بولس أن  وم  خالل الموزا ت.كد النيابة ع ا تمهك ا ب بقاء األهير زيد وبي   ع ا خطورت .
ا خالفًا ل ظروا التي اطعتقال اوداري كون  ما زال في وعي  وفقًا لما جاء في التقارير الطبية وه 

رافقج ز)ية األهير محمد عال  وال ي دخل في ئيبوبة كام ة، مما دف  في حين  المحكمة الض يا 
يومًا  69بتض يئ اعتقال  اوداري. ووفقا لما تدعي  النيابة في ز)ية القيئ الم)ر  ع  الطضا  من  

 ألثناء.ف   الو)  مخت ا ويج  اوبقاء ع ا اعتقال  اوداري في ه   ا
وكشا تقرير ل يئة ش.و  األهرى والمحرري  ال  هطينيي  أ  ه طاج اطحتالل اعتق ج خالل ش ر 

ط اًل وهج نهاء وفتياج. وب  ا يصل عدد  131ف هطينيًا، بين    551كانو  الثاني الما)ي يناير/
حالة  3500ر م  إلا أكث 2015تشري  األول في أكتوبر/انت ا)ة القدس حاطج اطعتقال من  بداية 

 اعتقال.
 2/2/2016ي الخليجي الشارقة
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 مساكن في الضفة الغربية أربعة وهدممواطنا  19ل ااعتق .03
ف هطينيًا م  مناطئ عدن في ال) ة الةربية، بينما وصالج إئالئ مدينة  19اعتق ج زواج اطحتالل 

 را  هللا ومنضج دخول ئير المقيمي  إلي ا.
منازل في منطقة عي  أيو  القريبة م  زرية رأس كركر شمال ئربي وهدمج زواج اطحتالل، أربضة 

شخصًا، وزامج جرافاج اطحتالل  22مدينة را  هللا، مما أدى إلا تشريد عائالج، ت)  أكثر م  
مدعومة بآلياج عهكرية بازتحا  منطقة عي  أيو  القريبة م  الشار  اطهتيطاني الم.دي إلا 

أخرى زريبة وخالل نصا هاعة أج زج الجرافاج ع ا المنازل  ومهتوطناج« موديضي »مهتوطنة 
بشكل كامل، ول  تم ل الهكا  حتا وخراج أئرا)   جميض ا، بل نجحوا في إخراج بض) ا، ليتركوا 

 في الضراء بال منازل ت وي  .
 2/2/2016ي الخليجي الشارقة

 
 2016 ينايركانون الثاني/ خالل  وقتاً  55االحتالل يمنع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي  .03

وزتا  55منضج ه طاج اطحتالل اوهرائي ي، رف  األ ا  في المهجد اوبراهيمي في مدينة الخ يل 
 يناير المنصر ./ خالل ش ر كانو  الثاني

وزال وزير األوزاا والش.و  الدينية بحكومة الحمد هللا الشيخ يوها ادعيس، في بيا  صح ي، 
ه   الممارهاج ت تي في إطار مهاعي اطحتالل وحالل الطاب  الي ودي ، إ  2016-2-1اطثني  

ع ا المهجد بشتا الطرئ، هواء م  خالل من  رف  األ ا ، أو م  خالل إعازة ومن  وصول 
 المص ي  ل مهجد، إ)افة إلا من  أعمال الترمي  والصيانة، والهماح ل مهتوطني  بزيارت .

ا صارخا ع ا حرية الضبادن التي ك  ت ا كافة الشرائ  الهماوية، واعتبر ادعيس ه   اوجراءاج تضدي
 والقواني  الدولية.

 وزتا خالل الضا  المنصر . 635 كر أ  اطحتالل من  رف  األ ا  في المهجد اوبراهيمي أكثر م  ي  
 1/2/2016ي الين أونفلسطين 

 
 نساء وفتيات الشهر الماضي 6طفاًل و 131مواطنًا بينهم  551االحتالل اعتقل : مؤسسات األسرى .00

كش ج م.ههاج األهرى رنادي األهير، م.ههة ال)مير لرعاية األهير وحقوئ اونها ، وهيئة 
، في تقرير مشترك يصدر ل مرن األولا لتوثيئ أو)ا  األهرى أمسش.و  األهرى والمحرري  ، 

 ج خالل ش ر كانو  والمضتق ي  ال  هطينيي  في هجو  اطحتالل، ع  أ  ه طاج اطحتالل اعتق
   ط اًل وهتة نهاء وفتياج.131  ف هطينيًا، بين   ر551ر 2016 / ينايرالثاني
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إلا  2015 / أكتوبرفي تشري  األولانت ا)ة القدس وب  ا يصل عدد حاطج اطعتقال من  بداية 
   حالة اعتقال.3500أكثر م  ر

  مواطنًا، ت ت ا محافظة 132المضتق ي  بلر ووفقًا ل تقرير، هج ج مدينة القدس النهبة األع ا في عدد
 ، بينما توزعج بقية حاطج اطعتقال في محافظاج ال) ة ع ا النحو التالي: ناب س 120الخ يل بلر

 ، طوباس 19 ، ز قي ية ر23 ، طولكر  ر46 ، بيج لح  ر47 ، جني  ر52 ، را  هللا والبيرن ر65ر
  ، وثمانية في ه  يج. 10 ، أريحا ر11ر

، من ا «بال ت مة»  أمر اعتقال إداري 118أصدرج ه طاج اطحتالل خالل ش ر كانو  ثاني را كم
  أمرًا جديدًا، وم  )من ا أوامر صدرج بحّئ ال تان أهماء زدح م  ناب س وهي طالبة جامضية، 56ر

 والنائ  حات  ز يشة والوزير الهابئ عيها الجضبري. 
 2/2/2016األيامي رام هللاي 

 
 ل يحرم أطفال دزة من مسابقة عالميةاالحتال  .03

رئ  من  اطحتالل اوهرائي ي الط  ة ال  هطينية مري  الزيني م  اله ر : عبد الضال أحمد-ئزن 
ل مشاركة في مهابقة عالمية، فقد زاد  لك إصرارها ع ا تنمية  كائ ا وتطوير زدرات ا الضق ية، )م  

 ولة أخرى تمثل في ا بالدها دوليا.برنامج "حها  ال كاء الضق ي"، في انتظار محا
ط ال ف هطينيا م  طال  "برنامج حها  ال كاء الضق ي"  14وزد منضج اله طاج اوهرائي ية م.خرا 

م  مةادرن زطا  ئزن لاللتحائ بمهابقة عالمية تنظ  كل عامي  في الضاصمة الماليزية كواطلمبور، 
 بمشاركة آطا المتهابقي  م  دول مخت  ة.

، ويضمل ع ا 2009حها  ال كاء الضق ي" برنامجا عالميا، بدأ الضمل ب  في ئزن من  الضا  ويضد "
تضزيز الثقة بالن س وتطوير م اراج التخيل والتركيز واوبدا  وزون ال اكرن والقدرن ع ا اتخا  زراراج 

  الضق ية عاما، إ)افة لتطوير   كاء األط ال وتنمية زدرات  12ه يمة، لدى األط ال دو  ه  الل
 وجراء عم ياج حهابية مضقدن في زم  زياهي.

أعوا   ل جزيرن نج إن ا فازج بمهابقة ع ا مهتوى زطا  ئزن، ورشحج  10وزالج الط  ة المزيني ر
ل مشاركة في المهابقة التي تنظ  في ماليزيا ع ا مهتوى الضال ، لك  اطحتالل اوهرائي ي منض ا م  

 لة أكثر م  مرن.اله ر ل مشاركة رئ  المحاو 
وحص ج ف هطي  ع ا مراكز متقدمة في البرنامج الضالمي، فقد شاركج في المهابقة التي أزيمج عا  

حص ج طالبة م  زطا   2012بماليزيا، وحصل أحد الطال  ع ا المركز الراب ، وفي الضا   2010
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لطال  القطا  باله ر في  ئزن ع ا المركز األول ب اج المهابقة، فيما ل  تهمل اله طاج اوهرائي ية
 ، لك  طالبا م  ال) ة الةربية حص وا ع ا المركزي  األول والثاني.2014الضا  

 1/2/2016. نتي الدوحةي الجزيرة
 

 2016كانون الثاني/ يناير  خالل شهر "األقصى"اقتحموا ساحات  مستوطناً  472 ":األوقاف" .03
ج المهجد األزصا، في مدينة القدس الشرزية، مهتوطنا إهرائي يا هاحا 30ازتح  : وكاطج –القدس 

 يو  اوثني ، بحراهة الشرطة اوهرائي ية.
مهتوطنا  30وزال فراس الدبس، مه.ول زه  اوعال  في إدارن األوزاا اوهالمية في القدس، إ  

، برفقة عناصر الشرطة اوهرائي ية م  خالل با  المةاربة، إحدى األزصاازتحموا هاحاج المهجد 
 بواباج في الجدار الةربي ل مهجد.ال

مهتوطني  في  وثالثةمهتوطنا ازتحموا هاحاج المهجد في هاحاج الصباح،  27وأ)اا الدبس إ  
ال ترن ما بضد صالن الظ ر، وأشار إلا أ  مهتوِطنة إهرائي ية حاولج أداء طقوس دينية ي ودية خالل 

مهجد ردوا ع ا ه   اطزتحاماج بترديد ول ج إلا أ  المص ي  في ال ازتحام ا لهاحاج المهجد.
مهتوطنا إهرائي يا ازتحموا هاحاج المهجد خالل  472وبحه  الدبس، ف    صيحاج "هللا أكبر".

 المنصر . كانو  الثاني/ يناير ش ر
 2/2/2016الشرقي الدوحةي 

 
 مليون دوالر 40دزة: البدء بمشروو إعادة ترميم المؤسسات التعليمية المتضررة بكلفة  .03

اليو   اوعال " ان  هيت  undp" اونمائيأع   مصدر في برنامج األم  المتحدن  عيها هضد هللا:
الم.ههاج التض يمية المت)ررن في زطا   وا عمارترمي  وصيانة  إعادنع  انطالئ فضالياج مشرو  

 ئزن بدع  م  صندوئ زطر ل تنمية وم.ههة التض ي  فوئ الجمي  في زطر.
ل عد   كر اهم  لل"اطيا " أ  وفدًا زطريًا مكونًا م  ثالثة أفراد برئاهة ف)   وأو)ل المصدر ال ي

ع ي عبد هللا الدبات المدير التن ي ي لصندوئ زطر وه طا  الضهيري المدير المالي ل صندوئ وجني ر 
المشرو  خالل  ب طالئدوير مدير برامج في م.ههة التض ي  فوئ الجمي  القطرية هيض   ع  البدء 

تمر صحافي هيت  عقد  اليو  في الجامضة اوهالمية في مدينة ئزن بح)ور ممث ي  ع  عشر م. 
 جامضاج في القطا  وشخصياج أ خرى.

 ،م يو  دوطر 40م  عا  تب غ  أكثرعن  زبل  أع  زيمة المشرو  ال ي  أ وأ)اا المصدر  ات  
 األممية. االيونيه   م  خالل برنامج األم  المتحدن اونمائي ومنظمة هين  
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برنامج األم  المتحدن اونمائي هيقو  بتن ي  عم ياج ترمي  وت هيل لضشر جامضاج في  أ وأو)ل 
)افة فصول دراهية في  إلاالقطا  مت)ررن وئير مت)ررن م  الحر ، إ)افة  إعادن ت هيل مبا  وا 

ر فيما هتقو  م يو  دوط 21مدرهة خاصة في زطا  ئزن بقيمة مالية تب غ  13مدرهة حكومية و 25
" بتن ي  مشاري  ل ا عالزة بالطازة والمهاحاج الخ)راء والهاحاج والمالع  وئيرها في اليونيها"

 م يو  دوطر. 19ه   الم.ههاج بقيمة 
 2/2/2016األيامي رام هللاي 

 
 يناير الماضيكانون الثاني/ فلسطينيين من السفر في  210االحتالل منع  .03

زالج مصادر أمنية ف هطينية إ  ه طاج اطحتالل اوهرائي ي منضج خالل ش ر كانو  الثاني/ يناير 
مواطني  ف هطينيي  م  اله ر خارج األرا)ي المحت ة عبر طريئ مضبر "الكرامة"،  210الما)ي، 

 رالمن   الوحيد ال ي يصل ال) ة الةربية بالضال  الخارجي عبر األرد  .
، أ  اطحتالل أعاد 2016-2-1ل  هطينية برا  هللا في بيا  صح ي ل ا، يو  اطثني  وأفادج الشرطة ا

ف هطينيي  م  ع ا مضبر "الكرامة"، ومنض   م  اله ر بحجة "أهبا   210الما)ي  خالل الش ر
 أمنية"، دو  إي)اح ماهية ت ك األهبا .

كرامة"، في يناير الما)ي، وأ  ألا مهافر، زد تنق وا م  خالل مضبر "ال 140وبّينج الشرطة، أ  
 حركة المهافري  خالل ه ا الش ر كانج "متوهطة"، وفئ وصا بيا  الشرطة.

مواط ، ومنض   م  اله ر ل اج "األهبا   2000يشار إلا أ  اطحتالل أعاد الضا  الما)ي 
 األمنية".

 1/2/2016ي فلسطين أون الين
 

 عين الحلوةمخيم في  األونرواإقفال مكتب  .03
والقوى « الحراك الشبابي»و « ال جا  الشضبية»تماشيًا م  البرنامج المقرر لل : صالل محمد

ال  هطينية المتض قة بمتابضة م ا األونروا في لبنا ، انتق ج أمس حركة اطحتجاجية اله مية )د 
اد زراراج الوكالة بتق ي  خدمات ا إلا داخل عي  الح ون حيث ت  إئالئ مكت  خدمات ا، ع ا أ  ي ض

فتح  يو  ئد األربضاء أما  الالجئي  ال  هطينيي . وزد و )ضج أز ال حديدية ع ا المكت  بمواكبة 
 .األونرواالقون األمنية ال  هطينية المشتركة ل ح اظ ع ا األم  وع ا مقاّر 

إلا  لك، عقدج لجنة متابضة م ا الوكالة المك  ة م  القيادن الهياهية الوطنية واوهالمية 
ينية، اجتماعًا و)ضج خالل  برنامج التحرك لألهبو  الحالي بدءا م  األربضاء، إ  هيت  ال  هط
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في بيروج من  الصباح ولةاية الهاعة الحادية عشرن زبل « األونروا»إئالئ المكت  الرئيهي لل 
الظ ر. ع ا أ  يت  يومي الخميس والجمضة إئالئ كامل لكل مكات  مدراء الوكالة وموازا 

في المناطئ، يهتثنا م  اوئالئ باصاج هب ي ، آلياج أزها  الصحة رالنظافة ، هياراج الهياراج 
 األطباء.

 2/2/2016السفيري بيروتي 
 

 دزة: لجنة التضامن مع األسير القيق تطالب الصليب األحمر بالتدخل إلطالقه .03
ئزن رهالة خطية زّدمج ال جنة الوطنية ل ت)ام  م  األهير الزميل الصحافي محمد القيئ في زطا  

 69إلا ال جنة الدولية ل ص ي  األحمر تطالب ا بال)ةط ع ا اطحتالل اوهرائي ي لإلفراج عن  بضد 
 يومًا ع ا إ)راب  الم توح ع  الطضا ، وتردي و)ض  الصحي في شكل خطير.

ة ودعا رئيس منتدى اوعالميي  ال  هطينيي  الم)ر  ع  الطضا  عماد اوفرنجي، في ك مة ال جن
خالل اطعتصا  األهبوعي أمس أما  مقر ال جنة في مدينة ئزن، إلا تشكيل رأي عا  دولي )ائط 

 ع ا اطحتالل اوهرائي ي لإلفراج ع  القيئ. 
ووج  رهالة إلا اتحاد الصحافيي  الضر  واطتحاد الدولي ل صحافيي  ومنظمة مراه و  بال حدود 

نصرن القيئ. ودعا األمي  الضا  لألم  المتحدن با  كي  ولجنة حماية الصحافيي  في نيويورك ب)رورن
إرهال بضثة طبية ولجنة تحقيئ في شكل عاجل لمضرفة ما يتضرض ل  القيئ في هجو   إلامو  

 اطحتالل.
 2/2/2016ي لندني الحياة

 
 يناير الماضي شهر كانون الثاني/ انتهاكات االحتالل في مدينة القدس خالل : تقرير .33

رصدج وكالة "زدس برس" انت اكاج اطحتالل : خ دو  مظ و  - ة أبو هبيتا فاطم -القدس 
اوهرائي ي في مدينة القدس و)واحي ا خالل ش ر كانو  ثاني/ يناير الما)ي، أبرزها زتل زواج 

عاًما"، وال تا  15عاًما"، محمد نبيل ح بية " 13اطحتالل لثالثة أط ال مقدهيي  ررزية عيد أبو عيد "
 عاًما" . 17ئو  " حهي  أبو

وش د الش ر  ات  وزو  عم ياج فدائية أو محاوطج في القدس المحت ة، بين ا عم يتْي إطالئ نار 
ع ا مركباج مهتوطني  شرزي المدينة، "دو  وزو  إصاباج"، وثالث عم ياج طض  أه رج ع  

 مهتوطني ، ومحاولتْي طض  في المدينة بدو  إصاباج. أربضةإصابة 
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 قاومةعمليات الم
يناير الما)ي ثالثة ف هطينيي ، عق  محاولت   تن ي  عم ياج )د كانو  الثاني/ اهتش د خالل 

 . اطحتالل في كل م  عناتا، أبو ديس، ومهتوطنة بيج حورو ، جنوبي ئر  را  هللا
م  الش ر الما)ي، دو   24و 12ون   مقاومو  ف هطينيو  عم ّيتْي إطالئ نار شرئ القدس في الل

أي إصاباج في ص وا المهتوطني  أو جنود اطحتالل، إلا جان  عم ية طض  بالقر  م   وزو 
مهتوطنة "أرمو  هنتهيا"  المقامة جنوبي شرئ المدينة، أه رج ع  إصابة مهتوط ، في الثالث 

 م   اج الش ر، "دو  تمك  اطحتالل م  اعتقال المن  ي ".
عم ية طض  في حي الشيخ جّراح، أصي  خالل ا  وفي الراب  م  يناير، حاول فتا مقدهي تن ي 

 ثالثة مهتوطني  بال    والشظايا جّراء إطالئ النار ع ا الشا .
طض  الشا  عبادن أبو راس، اثني  م  المهتوطني  في مهتوطنة "جي ضاج زئيا"   27/1/2016وفي 

ع ا حاجز "ز نديا  الوازضة شمالي ئر  القدس، باو)افة طعتقال اطحتالل فتا م  مدينة ناب س
 الضهكري" بدعوى محاولت  تن ي  عم ية طض .

، زا  شا  ف هطيني بطض  مهتوط  ي ودي بمنطقة "با  الضامود" في القدس 30/1/2016وفي 
المحت ة، زبل أ  يتمك  م  اطنهحا ، واعتق ج شرطة اطحتالل فتيي  زاصرْي  اشتباًها ب ما في 

 تن ي هما الضم ية.
 

 لليلية والميدانيةاالعتقاالت ا
 155يناير الما)ي، حم ة اعتقاطج واهضة، طالج نحو كانو  الثاني/ شّنج زواج اطحتالل، خالل 

 مواطًنا، م  خالل مداهماج منازل   في زرى وب داج القدس و)واحي ا، أو عبر اعتقال   ميدانًيا.
عاًما، باو)افة طعتقال  12أط ال ما دو  ه  الل 9زاصًرا، بين    74ورصدج "زدس برس" اعتقال 

 هج هّيداج ف هطينياج، إحداهّ  م  زطا  ئزن واعت ق ج م  أحد أبوا  المهجد األزصا.
 عمليات الهدم

يناير الما)ي، كانو  الثاني/ منزًط وبركًها، رهكني وزراعي ، في ش ر  21هدمج آلياج اطحتالل 
 د الضشراج م  الضائالج ال  هطينية.بمدينة القدس و)واحي ا، بحجة البناء دو  ترخي ، لتشرّ 

ووفًقا لرصد "زدس برس" ف   م  بي  المنازل التي ه دمج، منزلْي الش يدْي  ب اء ع يا  وعالء أبو 
صابة  جمل، ال  ْي  نّ  ا عم ياج طض  ودهس )د أهداا إهرائي ية في القدس أّدج إلا مقتل وا 

 د  منزل ع يا ، وص  الباطو  في منزل أبو الضديد م  المهتوطني ، حيث زامج زواج اطحتالل ب
 جمل.
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ونوهج مراه ة "زدس برس" إلا أ  مواطنْي  ف هطينيْي  زاما ب د  منشآت ما، ربركس ل مواشي، 
ومنزل ،  اتًيا، في ه وا  وصور باهر، كي ط يتحّمال تكاليا هد  آلياج اطحتالل الباهظة التي 

 تصل لضشراج آطا الدوطراج.
 1/2/2016ي قدس برس

 
 ماجد أبودوشللكاتب ضاف للذاكرة العربية الفلسطينية رواية فلسطينية جديدة ت   "عسل الملكات" .33

وا   كا  ثمة م  واج  م ل « المقاومة الحية»األد  شكل م  أشكال الن)ال و اكرن : مبروكة ع ي
بقائ ا حية ومشتض ة، يق  اليو  ع ا عاتئ المثقا الضربي ال  هطيني ف و واج  الوفاء ل    ال اكرن وا  

ليس م  أجل ال  هطيني وحد ، ولك  م  أجل المةتص  أي)ا. فال شيء يخاف  المضتدي أكثر م  
  اكرن حية ومشتض ة ت وح انتصارا ل ات ا.

)اا ل  اكرن الضربية ال  هطينية، ت.رخ لمرح ة اطنت ا)ة رواية ف هطينية جديدن ت  « عهل الم كاج»
ضد م   لك عبر أحداث ا. ت تي الرواية بضد اثني عشر عمال شضريا وعمل الثانية وتمتد لتاريخ أب

لألط ال ومجموعة م  األئاني كانج زد ئنت ا ال نانة ال  هطينية ري  بنا، ومشرو  آخر بصدد 
 اونجاز م  ال نانة ربا شمشو ، في رصيد الكات  ال  هطيني ماجد أبوئو .

 2/2/2016ي لندني القدس العربي
 

 العالقات بين القاهرة وتل أبيب وتحديًدا في المجال األمنّي وصلت إلى ذروتها ة:صحف عبري .33
بحه  مصادر رهمّية إهرائي ّية، ف ّ  الضالزاج بي  بي  القاهرن وتل أبي ،  زهير أندراوس:–الناصرن 

وتحديًدا في المجال األمنّي، وص ج إلا  روت ا، وخصوًصا، بحه  المصادر عين ا، أّ  مصر 
هرا ئيل تنظرا  إلا حركة المقاومة اوهالمّية، ع ا أّن ا عدو، يج  ت ديب  وتدجين ، وما هد  وا 

 األن ائ م  زبل الجي  المصرّي، إّط م.شر أ)افّي ع ا التنهيئ المخابراتي بي  الدولتي .
جري ول تج المصادر في تل أبي  إلا أّ  التقار  الهياهي المصري اوهرائي ي خالل ال ترن الحالية ي

ع ا مهتوى الخارجية واله ارن اوهرائي ية بالقاهرن بشكل مكثا في خطواج تضكس اطهتما  م  
يناير خالل حك  الرئيس األهبئ حهني  25الجانبي  وعادن الضالزاج إلا ما كانج ع ي  زبل ثورن 

 هتراتيجًيا.امبارك، ال ي اعتبرت  إهرائيل  خًرا 
ضبرّية، أريي  شافيط، فقال في مقاٍل نشر  بالصحي ة إّ  الهيهي أّما الم ح ل في صحي ة رهآرتس  ال

هو بطل إهرائيل، فال يحتاج المرء أْ  يكو  لدي  عي  ثازبة بشكل خا  حتا يكتشا حج  
التشجي  الضميئ واوعجا  الخ ي ال ي تّكن  النخبة اوهرائي ّية تجا  زائد زواج الجارن الكبرى م  
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لهيهي، ك نا م  اطنقال  الضهكرّي، ك نا م  الجنراطج ح يقي ال حا، الجنو ، وأ)اا: ك نا م  ا
ال ي  تّ قوا تض يم   في الوطياج المتحدن، ونح  ن.يد حق   في إن اء حك  زعي  منتخٍ  وم تٍل، م  

 أّن  أيً)ا ت ّقا تض يم  ب مريكا. 
 1/2/2016ي رأي اليومي لندن

 
 كثر من أوباماإعالمية إسرائيلية: السيسي يؤثر فينا أ .30

إ  ل رئيس عبد ال تاح الهيهي ت ثير كبير ع ا الرأي ” شيمريج مئير“زالج اوعالمية اوهرائي ية 
الضا  اوهرائي ي فيما يتض ئ بمهالة التهوية م  ال  هطينيي ، وهو ما ي وئ ت ثير أوباما ع ا حد 

 زول ا.
تضالوا ”: تويتر“ربية ع ا ص حت ا بموز  اوهرائي ي بال ةة الض” المصدر“م.ههة موز  ” مئير“وكتبج 

نقول إ  في كل ما يتض ئ بالت ثير ع ا الرأي الضا  اوهرائي ي في مه لة التهوية م  ال  هطينيي ، 
 ”.ف   ل هيهي فرصة أكبر م  أوباما

تقرير األخبار جاء ل تنديد بالهيهي، لك  زيارن نتنياهو ل قاهرن ليهج " وزبل  لك ئردج زائ ة:
دن: تقديرا ل تضاو  اطهتخباري واطزتصادي، وكجزء م  تحرك أما  ال  هطينيي  وبموافقة مهتبض
 ."هضودية

ال بنانية القريبة م  حز  هللا أكدج في  أ  رئيس ” األخبار“جاء  لك تض يقا ع ا تقرير لصحي ة 
  األمني الوطيد الوزراء اوهرائي ي بنيامي  نتنياهو هيزور القاهرن زريبا، في زيارن تتوج التضاو 

 والتنهيئ اطهتخباري بي  الجانبي .
 2/2/2016ي موقع وطن يغّرد خارج السربي واشنطن

 
 علم فلسطين "األهلي"اإلعالمي المصري أحمد موسى يفقد أعصابه لرفع جمهور  .33

ان ضل اوعالمي المصري أحمد موها بشّدن بهب  رف  جم ور النادي األه ي المصري ع   
"مكم ي "، خالل إحياء  كرى مجزرن اهتاد بورهضيد، التي أزيمج مهاء اوثني  في ف هطي ، وشضار 

  م ض  مختار التت .
ووصا أحمد موها جماهير النادي األه ي التي رفضج الض   ال  هطيني وشضار "مكم ي "، ب ن ا 

 لجي ."عناصر إرهابية إخوانية مدهوهة"، مطالبا النادي األه ي باطعت ار ل شض  المصري، وا
 2/2/2016ي السبيلي عّمان
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 قضوا أسفل الحدود مع سيناء شهداء القسام السبعة مصطفى بكري يزعم أن .33
أشرا ال ور: في إطار اهتمام ا بش داء كتائ  القها  جناح ا الضهكري الهبضة، ال ي  ز)وا  –ئزن 

 اج الن ئ ال ي زبل عدن أيا ، كش ج حركة حماس أ  ه ا الن ئ، هو « ن ئ ل مقاومة»في ان يار 
تمك  في  نشطا.ها م  أهر الجندي اوهرائي ي شا.ول أرو ، خالل الحر  األخيرن ع ا ئزن، ئير 
أ  برلمانيا مصريا مضار)ا لإلخوا  المه مي ، رفض رواية حماس، وزال إ  النشطاء هقطوا خالل 

 ان يار ن ئ شيدت  كتائ  القها  أه ل الحدود المصرية م  ئزن.
حركة حماس ع ا هقوط الش داء الهبضة خالل ن ئ يق  في المنطقة الشرزية لمدينة ئزن، ورئ  ت كيد 

هاعة، حتا اهتخرجج جثامين  ، إط أ  رواية  24حيث اهتمرج بالبحث عن   ع ا مدار أكثر م  
حماس ووج ج بحم ة م)ادن م  أحد المه.ولي  المصريي  الموالي  ل نظا  والمضار)ي  لجماعة 

 ه مي .اوخوا  الم
فقال ع)و مج س النوا  المصري الكات  الصحافي مصط ا بكري، إ  ه.طء النشطاء، ز)وا في 

 ن ئ أزامت  حماس أه ل الحدود بي  ئزن ومصر.
وخالل برنامج ت  زيوني لبكري ع ا إحدى ال )ائياج المصرية، ش  في  هجوما ع ا حماس، وج  

مداد ات اماج عديدن لمقات ي حماس كا  أبرزها أن    كانوا يخططو  لتن ي  عم ياج داخل مصر وا 
 الجماعاج المه حة في هيناء التي تقاتل الجي  بالهالح.

البرلماني المصري خالل الظ ور الت  زيوني وج  الضديد م  التها.طج التي انتقد في ا حماس 
يناء، ه.طء ه  ما ا كا  ي ضل مقات و حماس ال ي  زتل هبضة من   ب ن ائ ه»وجناح ا المه ل، فقال 

 «.الحمهاويو  ال ي  لقوا مصرع   إثر ان يار الن ئ بي  مصر وئزن بهب  األمطار
ول  يقا انتقاد  عند ه ا الحد، فقد أكد أ  المض وماج والحقائئ تشير إلا أ  حماس تحولج ل ر  

يا في ا، تواج  م.امرن تضد حماس طرفا أهاه 2011لجماعة اوخوا  المه مي ، وأ  مصر من  يناير 
 «.الضناية اول ية أوز ج مخططا )د مصر»وحه  بكري ف   

 2/2/2016ي القدس العربيي لندن
 

 اإلحصاء السكاني األردني: أعداد الفلسطينيين والمصريين متساوية .33
الجان  الهياهي في إعال  نتائج اوحصاء الهكاني في األرد  ط يمك  «: القدس الضربي»عما  ل 

األرزا  المض نة أثارج )جة واهضة النطائ ليس فقط ألن ا أظ رج وجود  إئ ال ، خصوصا وأ 
هورية ط يمك  إنكارها تقتر  م  م يو  ونصا م يو  نهمة، ولك  أي)ا أل  عدد « ديموئرافيا»

وهو يقتر  كثيرا م  عدد الضمال  "ز ئ ديموئرافي"ال  هطينيي  في األرد  تبي  أن  ط يشكل هببا لل
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وه  ع ا األرجل م  يحم و   %7 ورية مصر الضربية، وه.طء عدده  ط يتجاوز الوافدي  م  جم
 جواز ه ر م.زتا أصدرت  الدولة األردنية.

م)مو  األرزا  الرهمية األردنية يرد هياهيا ع ا مقوطج التوطي  والوط  البديل التي طالما 
الكت ة الديموئرافية الهورية  اهتضم ج )د مهاراج اوصالح الهياهي. واألرزا  ن ه ا تض ي م  ش  

التي تضتبر مدل ة اليو  م  المجتم  الدولي وتضتبر الالجئي  ال  هطينيي  جزءا أهاهيا م  
 ، وهو ما ل  تك  اله طاج تقول  في الما)ي بصورن مباشرن.«األردنيي »

زالج إ  ه ا ما تقول  األرزا  وهبئ ل حكومة أ  … «ئير أردنيي »تقريبا م  هكا  األرد   30%
تهاه  ه   الوزائ  الرزمية في ل ج  أ م  هكا  األرد  عبارن ع  طجئي  ع ا أمل  %20نحو 

نظر الضال  لمضانان األرد  بهب  ه ه ة أزماج ال جوء. النقاباج الم نية األردنية فوجئج ب   عدد 
وثائئ  ألا هاك  فيما كانج 630المصريي  المقيمي  المصن ي  )م  الهكا  في األرد  نحو 

 ألا مصري يضم و  ويقيمو  في األرد . 400النقاباج الم نية تتحدث عما ط يزيد ع  
 2/2/2016ي القدس العربيي لندن

 
 الجامعة العربية تثمن جهود فرنسا إلحياء السالم .33

ثمنج الجامضة الضربية موزا فرنها ال ي عبر عن  وزير خارجيت ا لورا  فابيوس،  :بترا –القاهرن 
 دعون لضقد م.تمر دولي وحياء م او)اج الهال  بي  ال  هطينيي  واوهرائي يي .بش   ال

عقد مثل ه ا  إلاالموزا ال رنهي الداعي  أمسواعتبر أمي  عا  الجامضة نبيل الضربي في بيا  ل  
الم.تمر مت قا م  الموزا الضربي، م.كدًا )رورن ت)افر الج ود م  اجل إنجاح المهاعي ال رنهية 

ولة في ه ا الش   م  اجل إنقا  حل الدولتي ، و لك ع ا أهاس زراراج الشرعية الدولية ومبادرن المب 
 الهال  الضربية.

وأكد الضربي اهتضداد جامضة الدول الضربية ل تضاو  والتنهيئ م  الحكومة ال رنهية ونجاح ج ودها 
 في ه ا اوطار.

افة هيئات  ومنظمات  بممارهة المزيد م  ال)ةوط كما طال  األمي  الضا  المجتم  الدولي ممثاًل بك
ع ا إهرائيل وجبارها ع ا إنقا  حل الدولتي  واطنصيا  لقراراج الشرعية الدولية ونجاز التهوية 

زامة الدولة ال  هطينية المهتق ة وعاصمت ا القدس الشرزية.  الن ائية وا 
 2/2/2016ي ي عّمانالرأي

 
 



 
 
 
 

 

 33 ص                                              3831 :العدد        2/2/2016 الثالثاء التاريخ: 
  

 والفلسطينيين "إسرائيل"وصول إلى نقطة الالعودة بين ال من جديديقلق من مون  كيبان  .48
عبر األمي  الضا  لألم  المتحدن با  جي مو  ع  ز ق  م  وصول  :عمار حه -المتحدناألم  

 الجمود في عم ية الهال  بي  إهرائيل وال  هطينيي  إلا نقطة الالعودن فيما يتض ئ بحل الدولتي .
يورك تايمز في هاعة مت خرن مهاء يو  األحد "حا  الوزج كي وكت  با  في مقال نشر بصحي ة نيو 

يهتوع  اوهرائي يو  وال  هطينيو  والمجتم  الدولي الدطئل ع ا ما هو متوز : الو)  الراه  ئير 
 زابل لالهتمرار."

وأ)اا "إبقاء شض  آخر تحج اطحتالل ألجل ئير مهما يقوض أم  ومهتقبل اوهرائي يي  
 وال  هطينيي ."

وزال با  في مقال  بصحي ة نيويورك تايمز "أتصدى دائما ألولئك ال ي  يتحدو  حئ إهرائيل في 
الوجود... مث ما أداف  دوما ع  حئ ال  هطينيي  في إزامة دولت  . وه ا هو هب  شضوري بالق ئ م  

 أ  نصل إلا نقطة الالعودن بخصو  حل الدولتي ."
   هياهاج زصيرن النظر أو )ارن مضنويا ع  الكثير وزال با  "عندما تصدر مخاوا صادزة بش

م  المصادر بم  في ا أزر  أصدزاء إهرائيل .. ط يمك  اطهتمرار في مواص ة م اجمة كل م  
 يوج  انتقادا حه  النية."

با  في المقال "ينطوي الجمود ع ا مخاطر جهيمة ل طرفي : اهتمرار موجة فتاكة م   وتاب 
 ن يار اله طة ال  هطينية.. وزيادن الضزلة وال)ةوط الدولية ع ا إهرائيل."اورها  والقتل.. وا

وأ)اا أن  ينبةي ل   هطينيي  و)  زطا  ئزن وال) ة الةربية تحج زيادن ه طة حاكمة ديمقراطية 
وموحدن والضمل ع ا وزا ال جماج ع ا إهرائيل بما في  لك الوزا ال وري لبناء أن ائ م  ئزن إلا 

 إهرائيل.
 1/2/2016كالة رويترز لألنباءي و 

 
 " يطلق "تطبيقاً" جديداً على شبكة اإلنترنت للبحث عن أّي مصطلحات معادية لليهودالصهيوني"االتحاد  .49

 أط ئجديدا « تطبيقا»اطتحاد الص يوني الدولي اطهبو  القاد   هضدى: هيط ئأبو  فادي-هللارا  
ج والبحث في ا ع  أية ال اظ أو مصط حاج مضادية م مت  تمشيط شبكة اونترن« القنا »ع ي  اه  

ل ي ود. األمر ال ي يضيد األمور إلا بداية ال بة الشضبية التي حّمل في ا اطحتالل مواز  التواصل 
 اطجتماعي المه.ولية ع  تحريك الشار  ال  هطيني.
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رًا بهب  وم.خرًا حكمج محكمة إهرائي ية عهكرية ع ا شا  ف هطيني بالهج  أربضة عشر ش 
وهي ليهج المرن األولا التي تضتقل إهرائيل في ا « فيهبوك»كتابات  ع ا موز  التواصل اطجتماعي 

 ف هطينيي  بن س الت مة.
 2/2/2016القدس العربيي لندني 

 
 "إسرائيل"تهديدات إسرائيلية تجبر شركة أسترالية على وقف إنتاج خريطة تذكر اسم فلسطين بداًل من  .51

ر زرار ه ه ة "تابيو" المكتبية األهترالية وزا إنتاج خريطة جةرافية ل كرن األر)ية ت كر أثا: القاهرن
اه  ف هطي  بدًط م  إهرائيل، بضد ت ديداج بالمقاطضة وات اماج بمضادان الهامية م  زبل م.يدي 

 الدولة الي ودية، ردود فضل ئا)بة م  جان  المدافضي  ع  الق)ية ال  هطينية.
"الجارديا " البريطانية، اليو  اوثني ، أ  اله ه ة المكتبية تورطج دو  زصد في  و كرج صحي ة

 إثارن أحد أكبر النزاعاج الهياهية الشائكة في الضال  ووزا خط إنتاج الخريطة الجةرافية.
دولة أخرى ب رزا  ع ا الخريطة تماشيًا م   12وكا  اختيار التصمي ، ال ي يشير إلا إهرائيل و

)يحي يظ ر بقاعدن الخريطة، أثار ت ديداج بالمقاطضة وات اماج بمضادان الهامية م  زبل عنوا  تو 
 م.يدي الدولة الي ودية.

، ع ا 2016يناير  21مجموعة م  الزبائ  كانوا زد أثاروا الق)ية المتض قة بالتصمي  األص ي في 
بي  كرن أر)ية "تمحو ص حة فيهبوك الخاصة بالمتجر، حيث تهاءل أحده  ع  هب  زيا  الشركة ب

 اه  إهرائيل م  الوجود".
وهو بمثابة خريطة رهمية  1860وردًا ع ا  لك،  كرج م.ههة "تايبو" أ  التصمي  يرج  إلا عا  

صادرن ع  هيئة دولية، وت  ح ا اه  إهرائيل "لمجرد عد  وجود مهاحة كافية"، و لك حهبما  كر 
 موز  "هافينةتو  بوهج عربي".

"تايبو" بضد هاعتي  أن ا "زررج من  بي  خريطة الكرن األر)ية بمتاجرها وعبر شبكة و كرج ه ه ة 
 اونترنج، وهوا توزا اونتاج في المهتقبل".

 2/2/2016الشرقي الدوحةي 
 

 ة  "أونروا" تتلقى مليون يورو من إيطاليا لدعم لالجئين الفلسطينيين في سوري .51
ثة وتشةيل الالجئي  ال  هطينيي  "أونروا"، إن ا "ت قج م  زالج وكالة األم  المتحدن وئا: را  هللا

 الحكومة اويطالية م يو  يورو دعمًا لالجئي  ال  هطينيي  في هوريا.
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وأع نج "أونروا" في بيا  ل ا اليو ، أ  دع  الحكومة اويطالية لالجئي  ال  هطينيي  في هوريا ي تي 
لت ز   م  أهوأ أزمة إنهانية يضيشون ا من  عقود في الوزج ال ي يواص و  في  ك اح  ، م  أجل ا

 وكجزء م  المهاعدن التي تقدم ا إيطاليا اهتجابة لألزمة في اليرموك.
وأ)اا البيا  أ  اطرت ا  الكبير في هضر المواد الة ائية جضل المضونة الة ائية تدخال إئاثيا م ما 

ع ا األونروا في الحصول ع ا  م  طجئي ف هطي  في هوريا ال ي  يضتمدو  %90ألكثر م  
طجئا  33.708وأشار إلا أ  وكالة األم  المتحدن اهتطاعج أ  تقد  الدع  لما يصل إلا  الدع .

ف هطينيا في هوريا، وتضمل م  أجل الوصول إلا مضظ  طجئي ف هطي  ال ي  ط يزالو  في هوريا 
 ألا طجه. 450ويب غ عدده  

ماليي  يورو  4م يو  يورو بما في  لك  8.75بما مجموع   2015وكش ج أ  إيطاليا تبرعج الضا  
 لبرامج األونروا الرئيهة وخدمات ا.

  1/2/2016ي دزة يوكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 الجامعة العربية نعي مناضلة أمريكية دافعت عن القضية الفلسطينية .52
ن المنا) ة األمريكية كونهيبهيو  أعربج الجامضة الضربية، أمس، ع  بالغ األها لوفا القاهرن:
، التي أم)ج حيات ا وهي تداف  ع  حئ تقرير المصير ل   هطينيي ، وع  هويت  ، «كوني»بيكيتو 

، وهياهة تجاهل الحقوئ «إهرائيل»حيث كانج تنتقد هياهاج اوداراج األمريكية المنحازن لصالل 
  ال  هطينية.

د رئيس زطا  ف هطي  واألرا)ي الضربية المحت ة لدى وصرح هضيد أبو ع ي، األمي  الضا  المهاع
، ز)ج عقود اطعتصا  الثالثة، وهي تتحدث ع  حئ الشض  «كوني»الجامضة الضربية، أ  

وأ)اا أ  وفات ا تمثل خهارًن  ال  هطيني في دولت ، و لك في هيائ ن)ال ا )د الضنصرية.
اونها ، م.كدًا أن ا كرهج حيات ا م   عظيمة لمنا) ة مدافضة ع  الق)ية ال  هطينية وع  حقوئ

أجل نشر القي  والمبادئ التي ت.م  ب ا، مشددًا ع ا أن ا زدمج نمو جًا متميزًا في الن)ال م  أجل 
 ز)ايا الضدل والهال .

 2/2/2016الخليجي الشارقةي 

 
 2016 ينايركانون الثاني/ دوالر في  مليار 90البورصات العربية تخسر  .53

خهرج البورصاج الضربية مجتمضة نحو تهضي  م يار دوطر م  رأهمال ا الهوزي  :وكالة األنا)ول
 في تضامالج يناير/كانو  الثاني الما)ي، وفئ حهاباج وكالة األنا)ول.
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دوطرا  28وجاءج ه   الخهائر م  اطنخ اض الحاد في أهضار الن ط الضالمية التي هبطج دو  
ضج أئ   أهوائ األه   الضالمية ل تراج  في ظل تنامي ل برميل خالل الش ر الما)ي، والتي دف

 المخاوا بش   اطزتصاد الضالمي.
وبحه  النهبة المئوية، كانج بورصة مصر في صدارن األهوائ الضربية الخاهرن، إ  هبط م.شرها 

ب)ةط عم ياج بي  كثي ة م  زبل المهتثمري  األجان  في األه   القيادية،  %14.46الرئيهي بنهبة 
 اصة في زطاعاج الضقاراج والخدماج المالية والبنوك.خ

المرتبة الثانية، إ  هبط م.شرها  في-الضربيوهي األكبر في الضال  -وجاءج البورصة الهضودية 
 مواصال تراجض  ل ش ر الثاني ع ا التوالي. %13.24الرئيهي بنهبة 

م يار  56الخهائر بنحو  وبحه  الرأهمال الهوزي، كا  ل بورصة الهضودية النصي  األكبر م 
 م يار دوطر. 12.6دوطر، ث  بورصة زطر بنحو 

م ياراج  5.02وخهرج الهوئ نحو  %5.9وفي دولة اوماراج، هبط م.شر بورصة أبو ظبي بنهبة 
م ياراج  3.2وخهرج الهوئ زرابة  %4.86دوطر م  رأهمال ا، في حي  تراج  م.شر بورصة دبي 

 دوطر.
 1/2/2016ي الجزيرة نتي الدوحة

 
 "بان كي مون" نسي ادتصاب فلسطين .33

 فايز أبو شمالة د.
هل يض   با  كي مو ، أمي  عا  األم  المتحدن أ  مآهي الكرن األر)ية ك  ا ت و  أما  م هان 
الشض  ال  هطيني؟ وهل يض   أ  كل الصراعاج القائمة بي  الجيو  المح ية والدولية ط تقو  بنز  

ت ، باهتثناء الجي  اوهرائي ي ال ي فضل  لك م  ال  هطينيي ؟ وهل يض   با  المواط  م  أر)  وبي
كي مو  أ  كل الصراعاج الدائرن ع ا وج  األرض ل  ينج  عن ا نز  م كية صاح  األرض، 
باهتثناء الصرا  الضربي اوهرائي ي؛ حيث انتز  الجي  اوهرائي ي المواط  الضربي م  أر) ، وترك  

المضمورن، بال هوية أو وط ؟ وهل يض   با  كي مو  أ  الخالفاج الحزبية مشردًا في كل 
والصراعاج الطائ ية زد تجد طريقًا ل ت اه  باهتثناء الصرا  الضربي اوهرائي ي، حيث تنكر إهرائيل 

 لحقوئ الشض  ال  هطيني بالضودن إلا أر) ؟ 
م  المتحدن، با  كي مو  وط ئير  مم  ت ك الحقائئ التاريخية ط يمك  أ  يتنكر ل ا أمي  عا  األ

شةل المنص  ن ه ، وط هيما أ  الم.ههة الدولية زد وثقج بالقراراج الصادرن عن ا ائتصا  
ف هطي ، فكيا ينها أمين ا الضا  م هان الشض  ال  هطيني ال ي لما يزل يت قا الة اء والدواء م  
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با  كي مو ، ويدي  بشد  في مقال  المنشور في وكالة هيئة األم  المتحدن حتا يومنا ه ا؟ لينتقد 
صحي ة نيويورك تايمز" عم ياج الطض  والدهس التي ين  ها شبا  ف هطينيو  في أنحاء ال) ة 
الةربية ومدينة القدس، وينتقد التحريض ع ا الضنا كما يدعي، في الوزج ال ي يضترا بحئ الشض  

 القاب  تحج اطحتالل في مقاومة المحت ي ؟ 
د نهي با  كي مو  موزض  الوظي ي، وحه  ن ه  ع)وًا في منظمة إيباك الي ودية، حي  انتقد لق

وحدن هكنية "في المهتوطناج ئير  150إعال  الحكومة اوهرائي ية مصادزت ا ع ا أكثر م  
 القانونية الوازضة في المناطئ ال  هطينية المحت ة"، باو)افة إلا إعال  الحكومة الش ر الما)ي ع 

 دونما م  مناطئ ال) ة الةربية". 370)  
لقد زز  با  كي مو  اطعتداءاج اوهرائي ية ع ا الشض  ال  هطيني، وحصرها في لحظة اطعتداء 
ع ا أرا)ي ال) ة الةربية، وتجاهل أصول الصرا  الدامي ال ي يمتد ألكثر م  هتي  عامًا، وهو 

ج تمييزية، والتي زد يكو  ل ا أهاس زانوني، يبدي حزن  ع ا ما يضاني  ال  هطينيو  م  هياها
 والتي ت دد بيوج الضديد م  ال  هطينيي  بال د .

ه ا المنطئ النقدي الهخيا الصادر ع  أمي  عا  هيئة األم  المتحدن وال ي ل  تضق  ع ي  اله طة 
طي ، ال  هطينية بالنقد أو اطعتراض مرفوض م  زبل الشض  ال  هطيني، صاح  الحئ ب ر)  ف ه

وصاح  الحئ في الدفا  ع  وطن  بكل الهبل والوهائل، وط هيما حي  يتوهل با  كي مو  في 
ن اية مقال  ر)ا الي ود، ويداف  ع  ن ه  أما  النقد اوهرائي ي، فيقول: "عندما يكو  هنالك ز ئ 
صادئ حول هياهاج خاطئة أو ئير أخالزية، صادر ع  ه ا الضدد الكبير م  الج اج، م  

من ا ج اج تضتبر م  أزر  األصدزاء وهرائيل، ط يمك  اطهتمرار بم اجمة نازد ل  نوايا )
يا صاح  النوايا الصادزة، م هان ال  هطينيي  تكم  في الضدوا  اوهرائي ي المتواصل )د  صادزة".

، األرض واونها ، وتكم  في عد  الرد ع ا مقالك ببيا  رهمي ف هطيني، يرفض محاباتك ل ي ود
وي )ل الضدوا  اوهرائي ي المتضمد ع ا حيان الصبايا، واطزتحا  ال ا)ل ل م.ههاج المدنية 

 والمهتش ياج، والحصار الم ي  لمدينة را  هللا والخ يل وئيرهما م  المد  ال  هطينية.
 1/2/2016ي فلسطين أون الين

 
 الوقت وشراءبيع الوهم  .33

 هاني المصري
ّمدج في الضا  مرن أخرى، تضود المبادرن ال  ، ألّن ا ل  2014رنهية مجددا إلا الحيان بضد أ  ط ِرَحج وج 

تحظ بت ييد م  الوطياج المتحدن األميركية ودول أوروبية وازنة، وأل  ال  هطينيي  والضر  ف) وا طرح 
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مشروع   الخا  في مج س األم  ال ي ازتر  م  نّ  المشرو  ال رنهي، إط أن  ل  يتمك  م  
ع ا األصواج التهضة الالزمة لضر)  ع ا التصويج، و لك بالرئ  م  كل ما انطوى الحصول 

 ع ي  م  مرونة وتنازطج.
ومرن أخرى، يهتمر بي  الوه  وشراء الوزج م  خالل الترحي  ال  هطيني الحماهي بالمبادرن ال رنهية 

زرارها « م ية الهال ع»بالرئ  م  عد  ات)اح مضالم ا. ف ل هتكو  مبادرن لتحديد أهس ومرجضية  وا 
، أ  الدعون إلا تشكيل «أنابوليس»م.تمر »في مج س األم ، أ  ل دعون إلا عقد م.تمر ع ا ئرار 

ز يمية وأجنبية أخرى، أ  هتكو   آلية دولية ت)  إ)افة إلا أطراا الرباعية الدولية دوط عربية وا 
 مبادرن لطرح مشرو  زرار في مج س األم  حول اطهتيطا ؟

ما أفادج مصادر متطابقة وما جاء في التصريحاج ال رنهية ف   األمر ل  يحه  بضد،  فوفئ
خصوصا بضد أ  فشل مشرو  القرار الضربي ال ي ط يزال حا)را في األ ها ، والو)  من   لك 
ال شل باج أهوأ، وط ي نبه بوجود فرصة حقيقية وزرار زرار في مج س األم  منهج  م  القانو  

راراج األم  المتحدن حول أهس التهوية، أو إطالئ م.تمر دولي أو تشكيل آلية دولية الدولي وز
 موّهضة ع  ال جنة الرباعية يكو  هدف ما إعطاء ئطاء طهتئناا الم او)اج ومواكبت ا.

وكررج فرنها تض دها باطعتراا بالدولة ال  هطينية في حال فشل مبادرت ا، وه ا أمر جيد، لكن  
بضد عدن أهابي  أو أش ر، أو بضد عا  أو عامي  أو أكثر، وعندها زد تكو  اطنتخاباج يمك  أ  يت  

ال رنهية زد أ جريج، وليس م  ال)رورن أ  ي تز  الرئيس القاد  بوعد الرئيس الحالي، وفي ه   األثناء 
تكو  إهرائيل واص ج مصادرن األرا)ي وتكثيا اطهتيطا  والت ويد والضدوا  واهتكمال خ ئ 

 الحقائئ ع ا األرض التي تجضل إمكانية زيا  الدولة ال  هطينية أبضد وأبضد.
لما ا ط تضترا فرنها اآل  بالدولة ال  هطينية التزاًما بتصويج البرلما  ال رنهي من  عدن هنواج 
ع ا  لك، كجزء م  مبادرن ت دا إلا حشد دولي ل )ةط ع ا إهرائيل لاللتزا  ب زامة دولة 

 ؟«مرازبة»زرار الجمضية الضا  لألم  المتحدن ال ي اعترا ب  هطي  كدولة  ف هطينية وفئ
إ  الةموض والتردد ال ي يكتنا التحرك ال رنهي يص  في الن اية لصالل اهتئناا الم او)اج م  
دو  مرجضية م زمة، وبمواكبة دولية شك ية لمدن عا  ونصا الضا ، وه ا إ  حدث يجضل المبادرن 

الوزج ال)ائ ، وتجن  اعتماد مهار جديد مخت ا ع  مهار الم او)اج الثنائية نوعا م  ال ض  ب
برعاية أميركية أو دولية شك ية، بالرئ  م  إدراك فرنها والضال  ك   ب   تجديد الصيغ ال اش ة الهابقة 
 محكو  ع ي  بال شل، ف)ال ع  أ  الم.تمر الدولي آلية إجرائية، وأن  ط يمك  أ  ينجل ما ل  تك 
ل  مرجضية وا)حة م تزمة بالقانو  الدولي وزراراج األم  المتحدن، وع ا رأه ا القرار ال ي يضترا 

 بالدولة ال  هطينية المرازبة.
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ل ا، إ ا أرادج فرنها أ  ت خ  إهرائيل والضال  ك   مبادرت ا ع ا محمل الجد؛ ع ي ا أ  ته ك طريئ 
ية، وليس مجرد محاولة ل ت دئة وتقطي  الوزج إلا ال)ةط ع ا إهرائيل والوطياج المتحدن األميرك

حي  انت اء عا  إجراء اطنتخاباج األميركية التي تنشةل في  اودارن األميركية، وتصيل مثل البطة 
الضرجاء، وخصوصا بضد أ  أع نج من  أش ر أن ا ليهج بوارد ب ل ج ود طهتئناا الم او)اج، وأ  

توتر، ومن  انحراا الو)  نحو مزيد م  المجاب ة أزصا ما يمك  عم   الهضي لخ ض ال
 ال  هطينية اوهرائي ية ونحو ان يار اله طة التي بحاجة إلا دع  وته يالج.

هناك م  يقول إ  فرنها حص ج ع ا ال)وء األخ)ر لمبادرت ا م  اودارن األميركية وأ  واشنط  
ج س األم . وه ا إ  حصل هت.يدها أو تمتن  ع  التصويج عند عر) ا ع ا التصويج في م

يضني أ  اودارن األميركية زبل أ  تمرر ه ا القرار هتجري ع ي  تضديالج ت رئ  مما تبقا في  م  
م)مو  يهتجي  ل حقوئ ال  هطينية المت)منة في الشرعية الدولية، وا  ا ل  تقبل فرنها وأصرج 

 ألميركي ل  بالمرصاد.ع ا عرض مشرو  زرار ط تر)ا عن  إدارن أوباما هيكو  ال يتو ا
م  األف)ل ل قيادن ال  هطينية بدط م  إ)اعة عا  أو عامي  وراء هرا  جديد، واطهتمرار في بي  
الوه  وشراء الوزج، ع ي ا أ  تدرك أّ  فرنها ل  تكو  م كية أكثر م  الم ك، وا  ا ل  يك  الموزا 

عربي ث  دولي، ف   فرنها  ال  هطيني زويا ووا)حا وموحدا وزادرا ع ا الحصول ع ا دع 
هتنهح  كما انهحبج في المرن الهابقة، أو تكت ي ب ن ا مارهج ج ًدا هاه  في من  أو ت خير تبني 

 ال  هطينيي  لمهار جديد، كّ ما ت خروا في تبّني  )اعج ز)يت   وحقوز   أكثر.
ي يظ ر في فقدا  واطنتظار ال « التوها »ع ا القيادن ال  هطينية أ  تكا ع  اطهتمرار في 

طالئ عدن مبادراج في ن س الوزج، ما ي قدها إمكانية التركيز، ويهاه  في عد   اطتجا  والخياراج وا 
أخ  مواز  ا ع ا محمل الجد، ل ا ع ي ا أ  تركز ج ودها كما أع نج م.خرا ع ا عرض مشرو  

ير زانوني، ومط و  زرار في مج س األم  حول اطهتضمار اطهتيطاني لت كيد أن  ئير شرعي وئ
اجتثاث  كما جاء في زراراج دولية هابقة، لكي يت  تجاوز التنازطج التي تمج من  أوه و وحالة 

، «الكتل اطهتيطانية الكبيرن»التضاي  م  اطهتيطا  م  خالل زبول مبدأ تبادل األرا)ي و)  
ين  القرار ع ا انطبائ واهتمرار الت اوض م  دو  مرجضية وفي ظل اهتمرار اطهتيطا ، ع ا أ  

 .1967ع ا األرا)ي المحت ة الضا  « جنيا األرب »ات ازياج 
يضيدنا إلا المكانة القانونية والهياهية التي كّنا في ا بخصو   -إ  حص نا ع ي   –ه ا القرار 

اطهتيطا  زبل أوه و، وهو زرار ل  فرصة ل مرور في مج س األم ، أل  إدارن أوباما زد ترئ  في 
  بصمة زبل رحي  ا. كما أّ  الضال  )ائ  رًعا باطهتيطا ، وبحاجة إلا عمل شيء ونقا  ما و)
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تبقا م  حل الدولتي ، خصوصا في ظل تآكل اله طة وتراج  شضبيت ا واشتداد مضركة الخالفة 
 بالرئ  م  عد  و)وح آلية انتقال اله طة إ ا اهتقال الرئيس أو وافت  المنية.

ج د ال  هطيني بالت ديداج ال  ظية ع  الحماية الدولية وتحديد مرجضية التهوية بدط م  تشتيج ال
عادن النظر في الضالزة م  إهرائيل وتطبيئ زراراج المج س المركزي، وخاصة فيما يتض ئ بالتنهيئ  وا 
ن اء اطنقها   األمني ال ي باج اآل  يدرك الجمي  ب ن ا ل  تن  ؛ يج  و)  م ماج زاب ة ل تن ي  وا 

ال ي يكّبر حجر  ط يهتطي  أ  «واهتضادن الوحدن كمتط   لتةيير الضالزة ج رًيا م  اطحتالل، فل
، وط يريد أ  ي ضل شيًئا، وأل  اله طة التي تضتمد ع ا إهرائيل وع ا عم ية هياهية جوهرها «يصي 

 ا اله طة ما األم  اوهرائي ي ط يمك  أ  تضرض وجودها ل خطر، أل  إهرائيل مضنية بالح اظ ع
دامج م تزمة باطلتزاماج الهياهية واطزتصادية واألمنية، طهيما أ  األم  حجر هنمار في الضم ية 
الهياهية ك  ا، وا  ا نز  م  مكان  فهتقو  إهرائيل بحل اله طة والضمل ع ا تشكيل ه طة أو 

 ه طاج جديدن ع ا مقاس شروط ا ومصالح ا.
لحديث ع  طرح اطهتيطا  هو اآلخر ئير جدي، ونوعا م  إثارن هناك مبرر ل خشية م  أ  يكو  ا

من  آ ار الما)ي، « دراهةً »الةبار لتةطية هح  أو تجميد زراراج المج س المركزي التي أ ن كج 
وطنية جديدن وليس خطون منضزلة عما زب  ا  اهتراتيجيةوحتا يكو  مجدًيا يج  أ  يكو  جزًءا م  

، ألن ا «عم ية الهال »ظا  وهي رمي ، وط يج  إحياء ما هميج ط يمك  إحياء الض وبضدها.
اهتخدمج ل تةطية ع ا اهتمرار اطحتالل واطهتيطا  والضدوا ، خصوصا في الوزج ال ي تكشر 
رها  وتقهي   في  الحكومة اوهرائي ية ع  أنياب ا، وتحاول توظيا ما يجري في المنطقة م  دمار وا 

حياء ال  م هبية والطائ ية لصالل اهتكمال مقوماج اهتكمال إزامة إهرائيل الكبرى.ل ب دا  الضربية وا 
إ  تحرك فرنها أمر جيد بدليل ئ)  الحكومة اوهرائي ية، ولك  رفض إهرائيل ليس دليال كافيا 

)اعة « مبادرن اوليزي »ع ا أ   هتحمل شيئا طيبا، ف ي زد تكو  حركة بال بركة ولتبرئة الن س وا 
نما عندنا، فال أحد يضرا الوزج إ ا ل   تتوافر الشروط المضروفة لنجاح ا، والخ ل ليس عند فرنها وا 

 واطنقها  واطنشةال بمضارك شخصية وجانبية. "التوها "ما ا نريد وكيا هنحقق  في ظل ال)ضا و
 2/2/2016ي األيامي رام هللا

 
 الحاجة إلى مبادرة فلسطينية .33

  ماجد كيالي
، أو في لحظة 1982ربما، أي من  انت اء الك اح المه ل م  الخارج عا  من  أكثر م  ثالثة عقود 

، أو م  تآكل وه  1993عا   أوه وتحول الحركة الوطنية إلا ه طة في ال) ة والقطا  وفقًا طت ائ 
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خ ائ اطنت ا)ة الثانية ونمط الضم ياج الت جيرية ر  ، برزج 2004 إلا 2000التهوية والت اوض وا 
ة، من ا كات  ه   الهطور، تتحدث ع  أفول الزم  ال صائ ي، بما ل  وما ع ي ، أصواج ف هطيني

نما كتقرير لواز  انحهار مكانة  بشضارات  وبنا  وأشكال عم  ، ليس اهتضجاًط، وط رئبة في  لك، وا 
، وافتقادها لمبرر إهرائيلالن)الية في مواج ة  أدوارهاال صائل في مجتمضاج ال  هطينيي ، وتآكل 

 الهياهية التي ت ههج ع ي ا. أوودها، وحتا ال وية ال كرية وج
، «زراءاج في ال ّبة»نتحدث هنا ع  مثق ي  وأكاديميي  وهياهيي  كندي  روحانا رراج :  أ يمك  
، «إ)اءن ع ا م زئ النخبة ال  هطينيةر» ، وجميل هالل 105، الضدد «دراهاج ف هطينية»مج ة 

 ، كما ع  ج ود مراكز الدراهاج، مثل المركز الضربي لألبحاث 2013م.ههة الدراهاج ال  هطينية، 
، را  هللا  ومدير  «مهاراجر»رالدوحة  ومدير  عزمي بشارن، أو المركز ال  هطيني ألبحاث الهياهاج 

هاني المصري، ال  ي  خصصا م.تمراج وندواج عديدن أئنج النقا  حول ه ا المو)و  ع ا 
 امتداد الهنواج الما)ية.

القصة ط تتض ئ فقط ب دراك حقيقة الو)  ال  هطيني، وحاجة ال  هطينيي  إلا تجديد  إ أود زول   ما
توليد حركة جديدن، باطهتناد إلا مراجضة نقدية ومه.ولة ل تجربة الوطنية  أوحركت   الوطنية، 

ة تشمل األفكار الما)ية، وباطهت ادن م  ارث ا الك احي، والبناء ع ا ايجابيات ا ومنجزات ا، مراجض
نما هي تتض ئ أي)ًا ب  ا ال ارئ الكبير بي  اودراك، أو الحاجة، م   والر.ى وأهالي  الضمل، وا 

 الناحية النظرية، والضجز ع  القيا  ب ي خطون، في ه ا اطتجا ، م  الناحية الضم ية.
 

وخ)وع   ألنظمة ثمة أهبا  عديدن ل  ا الضجز، أو الت ك.، )من ا تجز. مجتمضاج ال  هطينيي ، 
طبقة هياهية  إلامخت  ة ومتباينة، واهتناد النظا  الهياهي ال  هطيني رالمنظمة واله طة وال صائل  

متماهكة تناهز حوالا رب  م يو ، واهتقاللية ه ا النظا  ع  شضب  في موارد  بحك  اعتماد  في 
والم.ههية، و)ضا تمثل   لك، وحتا في ن و   وشرعيت  ع ا الخارج، م  )ضا البنا التمثي ية

ل  ا  أو، «الهتاتيكو»الديموزراطية في الضالزاج الداخ ية، ودع  النظامي  الدولي واوز يمي ل  ا 
الجمود، في ه ا النظا ، والتناز  بي  ال صي ي  الرئيهيي ، والخشية م  )يا  منظمة التحرير في 

 ظل ه   األو)ا  الضربية والدولية.
ضزز اهتمرار حال الضجز أو الت ك.، يتمثل ب)ضا المبادرن في مجتمضاج م   لك ثمة هب  آخر ي

ال  هطينيي ، بهب  ئيا  وعي الطبقاج الوهطا ل ات ا، ولمصادر زوت ا، وتردد المثق ي  
الضمل الجمضية في ما بين  ، وه ا ينطبئ ع ا طبقة رجال األعمال  أشكالال  هطينيي ، وئيا  

تقاللية، ولكن   يحجمو  ع  اطنخراط في مجال الضمل الهياهي الضا ، ال ي  يمت كو  الموارد واطه
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أو التوظيا في الضمل في مجال الق)ية الوطنية. ل  ا فض ا رئ  ئنا مجتمضاج ال  هطينيي ، م  
حيث الموارد البشرية وتنوع ا، إط أن  ط يوجد حتا اآل ، وبضد هبضة عقود ع ا النكبة، منبر 

رم  التقدير  إ اعةالمنابر الرهمية او ال صائ ية، ط ت  زيو  مهتقل، وط ف هطيني مهتقل خارج 
لإل اعاج المح ية في الداخل ، وط مج ة وط جريدن، وط مراكز دراهاج فاع ة رم  التقدير لم.ههة 

والمراكز التابضة ل جامضاج في الداخل ، أي ط يوجد منبر « مهاراج»الدراهاج ال  هطينية ومركز 
 باه  ئالبية ال  هطينيي  ئير المنتمي  إلا ال صائل.يتحدث 

، «نحو م.تمر ت هيهي ف هطينير»ما كنج طرحت  في مقال هابئ  إلات)اا  أ ه   دعون يمك  
م  الضام ي  في المجال الضا ، م   أوال  هطينيي  م  الم تمي   إلا ، موج  28/4/2015، «الحيان»

لا األكاديم أصحا  يي  والمثق ي  والطبقة الوهطا ورجال األعمال، طهتثمار الرأي والتجربة، وا 
زون مضنوية، إلا زون  أوتنظي  طازت   وج وده ، بالتحول م  مجرد زون رأي،  إلاطازات   ل مبادرن 

مادية )ائطة، يكو  ل ا رأي ا في شكل النظا  الهياهي ال  هطيني، زون مضنية بالت ثير في 
صيائة المشرو  الوطني ال  هطيني وتجديد الحركة الهياهية  الحراكاج الهياهية الجارية وفي

 ال  هطينية.
 15ليس الحديث هنا ع  تشكيل فصيل جديد، فال  هطينيو  ليهوا في حاجة إلا  لك م  وجود 

نما الحديث يتض ئ ب)رورن ب ورن ه   الكت ة الواهضة، التي تشكل الةالبية م  ال  هطينيي ،  فصياًل، وا 
أو أي م  ال صائل، في تيار، يقد  ر.ا  وأفكار  « حماس» أو« فتل»آخر، ئير رأي  والتي ل ا رأي

في كل ما يتض ئ بالش   ال  هطيني، الخياراج والم.ههاج والضالزاج، وأشكال الك اح، تيار يجي  
ك ج  أ ع  مخت ا األهئ ة التي طرحت ا التجربة الوطنية ال  هطينية، طوال نصا زر ، بضد 

 بضد أ  ن)بج زدرت ا ع ا تقدي  اوجاباج المناهبة ع ا أهئ ة ك   . أوالمراجضة، ال صائل ع  
اليو  في صدد مرح ة انتقالية ع ا مخت ا الصضد، فض ا الصضيد  أنناه   الدعون  أهميةما يضزز م  

شرعية المنظمة واله طة، والمج هي  الوطني والتشريضي،  أيال  هطيني، ثمة تآكل في الشرعياج، 
  مقب و  ع ا تةيراج واهضة في الطبقة الهياهية الهائدن. ع ا الصضيد الضربي واوز يمي ونح

والدولي، أي)ًا، ثمة مرح ة انتقالية ما، ي ترض حّض النقا  في ش   كي ية التضاطي مض ا، وه ا 
 أي)ًا. إهرائيليشمل التحوطج الحاص ة في 

 هطينيي ، ط هيما بضد ت م  منظمة التحرير، ع ا الصضيد الشضبي، أي)ًا، ثمة زطا  واه  م  ال 
باج يشضر ب ن  خارج الضم ية الوطنية ال  هطينية، وأ  الكياناج الهائدن، في ر.اها وبناها وطرئ 

م  ه   األجيال الجديدن، لتجديد  األوا عم  ا، باتج متقادمة، ول  يضد لدي ا ما ت)ي  ، وأن  آ  
 الضمل الوطني ال  هطيني.
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حاجة ال  هطينيي ، في مخت ا أماك  تواجده ، إلا مشرو  وطني جام ، يواز  بي  ي.كد  لك 
الممك  والمط و ، وبي  اآلني والمهتقب ي، وبي  الواز  والطموح، م  دو  القط  التضه ي بي  ه ي  

باج ه ا الشض  ع ا شكل مجتمضاج،  أ الحدي ، ما يضيد اطعتبار لوحدن الشض  ال  هطيني، بضد 
، بحك  ئيا  المنظمة، وحصر الخياراج واألولوياج، متضددن، مخت  ة اطتجاهاج «و شض» أو

المط و  مشرو  وطني يت هس ع ا  أيالوطنية بخيار تجزيئي هو دولة في ال) ة والقطا . 
في  األخ الحقيقة والضدالة، وع ا التطابئ بي  ز)ية ف هطي  وخريطة ف هطي  وشض  ف هطي ، م  

 ائل التي تولدج بضد زيا  إهرائيل.اطعتبار كل المه
خطون عم ية باتجا  ب ورن تيار ك  ا هتواج  تضقيداج جمة، م  )من ا أ  الطبقة  أي أ م  و  

الهياهية الم يمنة ع ا النظا  ال  هطيني رفي المنظمة واله طة وال صائل ، والتي تضي  ع ا 
ية مبادرن ك   ، ألن ا مشةولة بالح اظ ع ا امتيازات ا، أكثر مما تضي  ع ا دورها الن)الي، هتقاو  أ

في ا،  أن ه  مكانت ا، م   لك ف   كثيري  م  المن)وي  في ال صائل م  المنا) ي  هيجدو  
 الجديدن م  الشبا . األجيالمبادرن ك    هتحظا ع ا تجاو  ف هطيني ط هيما م   أ والم   

 2/2/2016ي الحياةي لندن
 

 كاديمي المسكوت عنهمركز سيسامي.. التطبيع األ  .33
 خالد عمري

، اجتم  أكاديمّيا  "إهرائي يا " في مركز األبحاث الض مي "فافو" في النرويج هًرا، م  1991في عا  
م او)ي  م  منظمة التحرير ال  هطينية. كا  اطجتما  الهري ي دا لبحث إمكانية إجراء ات ائ 

اوهرائي ي كدولة مقابل اطعتراا ط بدولة  لمضاهدن تطبيضّية يت  م  خالل ا اطعتراا بالكيا 
نما بممثل ل شض  ال  هطيني، بما عرا فيما  ف هطينية مهتق ة ع ا جزء م  األرا)ي ال  هطينية، وا 
بضد بات ازية "أوه و"، وه   الم او)اج التطبيضية جرج في البداية تحج ئطاء البحث الض مي ال ي 

 ل مركز األبحاث الض مي "فافو".كانج تمّول  الحكومة النرويجية م  خال
الةرض م  ه   التةطية هو إظ ار أ  المه لة ل  تك  هوى مه لة أكاديمية في حال ل  يت  التوصل 

هنة م  ات ازية أوه و، ما زالج الضالزاج التطبيضية مرفو)ة م  زبل  23إلا ات ائ، اليو  وبضد 
ت مي  دور وفائدن مضاهداج الهال  أما   ئالبية الشضو  الضربية، رئ  محاوطج األنظمة الضربية

 شضوب ا.
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وم  ن وض حركة المقاطضة الضالمية في الكثير م  الدول الةربية ونجاح الكثير م  الج اج 
الطالبية والمجتمضية بال)ةط ع ا الشركاج التي تتضامل م  جي  اطحتالل اوهرائي ي م  أجل 

 ة األكثر جدًط لدى الكثيري .هح  اطهتثماراج، ط تزال المقاطضة األكاديمي
يضتقد البضض أ  األبحاث الض مية واألكاديمية يج  أ  تكو  في مضزل ع  إزحام ا في الهياهة أل  
-المجتم  الض مّي م  الم ترض أ  يكو  مهاهًما في تطّور اونهانية بشكل عا . ولك  الواز  

  هطينية.يخالا ه   النظرن، خاصة في ما يتض ئ بالق)ية ال  -لألها
فقد اهتخدمج "إهرائيل" الةطاء األكاديمي وما زالج تهتخد  الم.ههاج األكاديمية والض مية التابضة 
ل ا و) اء شرعية ع ا دولة اطحتالل ولت مي  صورت ا في الخارج م  خالل إظ ارها كدولة متقدمة 

 .T ech-Washingحياًنا باللع مًيا وتكنولوجًيا بالمقارنة بالدول الضربية المجاورن، في ما يهما أ
وبالطب  يضود الهب  األكبر وراء ه ا الت وئ التكنولوجي إلا الدع  الحكومي لألبحاث الضهكرية، 
المدعومة م  الوطياج المتحدن األمريكية، كمشرو  القبة الحديدّية الممول أمريكًيا، ه ا في ظل 

 في أي دولة عربية. -والضهكرية تحديًدا-الةيا  شب  التا  لألبحاث الض مية 
تهتخد  "إهرائيل" الم.ههاج األكاديمية والض مية التابضة ل ا و) اء شرعية ع ا دولة اطحتالل 

 ولت مي  صورت ا في الخارج.
ل  يقتصر اهتةالل الو)  األكاديمي ع ا ه ا وحه ، فالجامضاج اوهرائي ية المخت  ة تقد  خدماج 

ومة ظطريئ تقدي  أبحاث عهكرية ته   في تطوير المن إعالمية وبحثية لجي  اطحتالل، ع 
القتالية، ناهيك ع  الدع  المادي م  خالل إعطاء منٍل طالبية ل منتهبي  ل جي  اوهرائي ي، ودع  

 مضنوي وا عالمي في تبييض جرائ  الحر  التي ترتكب ا المنظومة اوهرائي ية.
رهو  في الجامضاج اوهرائي ية في مضدطج كما يت  الت)ييئ ع ا الط بة ال  هطينيي  ال ي  يد

زبول   وفي نشاط   الطالبي. بل يت  الت)ييئ ع ا األكاديميي  الي ود المضار)ي  ل ص يونية 
 وطرده  م  الجامضاج.

وم  ه   األهبا  وئيرها، ف   المقاطضة األكاديمية تصبل أمًرا مشروًعا وأخالزًيا. وم  خالل البحث 
 رائيل" إلا الزج في الشبا  الضربي إلا مهار التطبي .األكاديمي، تهضا "إه

في األرد ، تت  المراحل األخيرن لبناء مركز لألبحاث الض مية ال يزيائية يحتوي ع ا مهار  جزيئاج، 
  وال ي يقا  في منطقة عاّل  في مدينة SESAMEهو األول في الشرئ األوهط يدعا هيهامي ر

  .CERNبدع  م  مركز هير  راله ط بتمويل م  األم  المتحدن و 
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ووفًقا ل ص حة الرهمية لمركز األبحاث، ف   أحد أهداا المركز الرئيهة هو تضزيز الهال  بي  دول 
يرا  ومصر وزبر  وتركيا  هرائيل وا  المنطقة. وتشمل دول المنطقة وفًقا ل ص حة: البحري  واألرد  وا 

 وف هطي  وباكهتا .
جمي  ه   الدول، ويشةل منص  نائ  رئيس المركز األكاديمي وتشارك في إدارن المركز لجا  م  

اوهرائي ي أليزار رابينوفيشي م  الجامضة الضبرية التي هاهمج بشكل مباشر بتبييض جرائ  اطحتالل 
 أثناء الضدوا  األخير ع ا زطا  ئزن م  خالل وهائل التواصل اطجتماعي.

دا  والبحث الض مّي، خاصًة إ ا كا  ه ا اوبدا  نابًضا ط شك أ  الكثير م  الشبا  الضربي تّوائ لإلب
 م  ب ٍد عربي.

وط شك أ  الكثير هيضمد إلا محاولة فصل الهياهة ع  الضمل الض مّي بحجة أ  ط عالزة تربط بي  
األمري . ولك  في الضمل التشاركي الض مّي، ف   روح الضمل الجماعّي في ال ريئ الواحد يج  أ  

ل نجاح المشرو  البحثي، ش ن  في  لك ش   أي عمل جماعي، وبالتالي ف   عمل تتوافر م  أج
الباحث الضربي م  الباحث اوهرائي ي هيطّب  الضالزاج بين ما، أو كما زالج د. زهرن هيريس رئيهة 

الض مية في هيهامي: "عندما يتواصل الباحثو  م  بض)   م  خالل لةة الض    اطهتشاريةال جنة 
 تهبو  ثقة متبادلة فيما بين  ، وتكو  ه   أولا زنواج التواصل التي بنيج فيما بين  ".ف ن   يك

إ)افة إلا أ  ه ا ك   هيت  توظي   إعالمًيا م  زبل اطحتالل ل قول ب   الضم ية التطبيضية تجري 
 زد بدأج بتقبل وجود دولة إهرائي ية. -الشبابية خاصة-بنجاح وأ  المجتمضاج الضربية 

لتضامل م  الدولة اوهرائي ية واطعتراا ب ا وتقّب  ا م  زبل الشبا  الضربي حتا لو كا  ه ا إ  ا
التقبل في هبيل الض  ، هو جزٌء م  شرعنة نظا  اهتضماري اهتبدادي َزَتل وهّجر مئاج األلوا م  

 ال  هطينيي ، واحتل وما زال يحتل األرا)ي ال  هطينية وأراٍض هورية ولبنانية.
كا  المئاج م  أكاديميي أوروبا زد دعموا وتبنوا المقاطضة األكاديمية )د ال يئاج اوهرائي ية وا  ا 

األكاديمية والثقافية، وع ا رأه   عال  ال يزياء النظرية هتي ي  هوكينغ، ف ن  م  األولا باألكاديميي  
 الة واونهانية.والض ماء الضر  نب  ه ا النو  م  التحال اج، فال زيمة لض   ط يخد  الضد

 1/2/2016ي موقع رصدي القاهرة
 

 تصريحات مسؤولي السلطة وصحافة العدو .33
 د. فايز رشيد
توصي األم اج في الضادن أبناءه ، ب   يضدوا ل ضشرن عند الة) ، وزبل التك   واتخا  موازا في 

الضد لأللا زبل حاطج الة يا ، أعتقد أ  تصريحاج الرئيس ال  هطيني، ومدير مخابرات  بحاجة إلا 



 
 
 
 

 

 46 ص                                              3831 :العدد        2/2/2016 الثالثاء التاريخ: 
  

الكتابة عن ا،  لك أن ا تتجاوز هقا ما هو منطئ ومضقول بالمط ئ، كا  أحد أهداا ات ازياج 
أوه و المش.ومة، بناء أج زن أمنية ف هطينية تريح ا م  ع ء احتالل ا األمني لألرا)ي المحت ة 

دي نه  »يح  لمج ة . لقد اعترا مه.ول المخابراج ل ه طة ال  هطينية ماجد فرج في تصر 1967عا  
عم ية مقاومة )د اطحتالل  200األمريكية: ب   أج زن اله طة األمنية منضج ما يزيد ع ا « نيوز

الص يوني، وب   التنهيئ األمني م  الضدو ط يزال فاعاًل، إ)افة بالطب  إلا الكثير م  التباهي 
 بالمحافظة ع ا أم  الكيا .

ضبنا، المحت ة أر) ، والمةتصبة إرادت ، والمحاصر دوما، حول المو)و  نقول: بدًط م  حماية ش
بدًط م  حمايت  م  إرها  جي  اطحتالل ال اشي، وزطضا  مهتوطني ، وم  اوعداماج الميدانية 
بحئ شاباتنا وشبابنا وأط النا، تقو  أج زن اله طة األمنية بحماية الضدو، وهو ما يثبج صحة ما 

ة ل ه طة، أريد ل ا أ  تكو  وكياًل أمنيًا لالحتالل، ه ا بال)بط ما نقول : في أ  األج زن األمني
رهمت  ات ازياج أوه و. ك لك هو التنهيئ األمني م  الكيا ، كل  لك مخالا لقراراج المج س 

بوزا ه ا التنهيئ، وك لك لقراراج ال جنة التن ي ية لمنظمة التحرير  2015المركزي في مارس/آ ار 
ي)ًا بالرئ  مما وعد ويضد ب  رئيس اله طة محمود عباس مرارًا، ب   اله طة هتقو  ال  هطينية. ه ا أ

 بوزا ه ا التنهيئ.
نقول أي)ًا: نتحدى اله طة بوزا ه ا التنهيئ؟! ف يس باهتطاعت   لك! أل  التنهيئ هو أحد 

ج أج زن ، نتهاءل أي)ًا: أليه3اشتراطاج أوه و وم حقات ا، ومثبج في الم حئ ال ي يحمل الرز  
المخابراج األمنية ال  هطينية ب ض ت ا تضمل ع ا إج اض انت ا)ة شضبنا؟ هل م  وج ة نظرها أ  
يقاو  شضبنا اطحتالل بالورود؟ وهو ال ي يحتل أر)نا، وي بحنا صباح مهاء؟ إ)افة إلا كل  لك.. 

 وتضتقل الضديد من  .بقم  تظاهراج أبناء شضبنا )د اطحتالل، بل « الموزرن»تقو  األج زن األمنية 
تصريحاج فرج تشكل تحديًا هافرًا لمشاعر كل ال  هطينيي ، خاصة في ظل اطنت ا)ة الشضبية، 
التي يقد  في ا شضبنا األرواح ويب ل الدماء، ويخوض في ا مواج ًة زاهية م  ه طاج اطحتالل 

، واعتقال   والت)ييئ ع ي  ، ، التي ط تتور  ع  مالحقة أبنائ  وبنات  وأط ال  وزت   «اوهرائي ي»
اهتةربوا ه   التصريحاج، إ  اعتبروا أن ا ت)ر باله طة ال  هطينية، « اوهرائي يي »حتا بضض 

وت)ض  ا أما  شضب ا، وتضري ا أما  مواطني ا، وزد ت.دي إلا انقال  بضض الضام ي  في األج زن 
األمني لكثيٍر م  ال  هطينيي ، ال ي   األمنية ال  هطينية ع ا زيادت  ، إ  ط يروئ ه ا التنهيئ

يضتبرون  خيانًة وت ريطًا، وتواط.ًا، كما يرى بض)  ، أ  اله طة ال  هطينية ط ت.دي خدماج إلا 
، وا   كانج تقبض ثمن ا، وهو وجودها وبقا.ها، وامتيازات ا وصالحيات ا، «اوهرائي ية»الحكومة 

نما تقو  بخدمة ن ه ا أوًط، وتحافظ بالتنهيئ والته يالج الممنوحة ل ا والحصانة التي تتم ت  ب ا، وا 
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واألحداث الجارية واطنت ا)ة « الضنا»األمني ع ا وجودها أهاهًا، ف ي أكثر ت)ررًا م  
 المتصاعدن التي ت.ثر في الجان  الص يوني ال ي هو مت)رٌر أي)ًا، ولك  بنهبٍة أزل.

من  ، إصرار اله طة ال  هطينية « هاريي الي»يهتنكر بضض الص اينة وخصوصًا م  يهمو    
ع ا التمهك بالتنهيئ األمني الم ي  والم ل، ويرو  أن  مضيٌ  بحق ا، ومخجل ل ا أما  شضب ا، فقد 

نتنياهو يريد أ  يقول م  خالل هياهات  في »كتبج زهافا ئ .و  رئيهة حركة ميريتس الص يونية: 
دلي  م  ال  هطينيي ، ل ا ط يتردد في أ  يبصئ ع ا ال) ة الةربية إ  التحقير فقط ينتظر المضت

 «.عباس في كل فرصة ممكنة
في زطا  ئزن، وأحد « اوهرائي ي»ويقول الجنرال شا.ول أرئي ي القائد األهبئ لقواج جي  اطحتالل 

، ل  «إهرائيل« »إ  إصرار عباس ع ا التضاو  األمني م »الص يوني « الهال »منظري مضهكر 
نتنياهو جضل م  عباس »، وأ  «  مصادرن مزيد م  األرا)ي ال  هطينية وت ويدهايه ر إط ع

أ)حوكة في نظر أبناء شضب ، فبدًط م  أ  يكافئ  ع ا )بط األو)ا  األمنية، ف ن  يضازب  
ويقول يوهي مي ما ، مض ئ الش.و  اطهتخبارية في صحي ة مضاريا «. بمصادرن أرا)ي ال) ة

بتكريس مكانة اله طة كك   حراهة ي تز  بتض يماج دولتنا، التي تجد ن ه ا مضنية « إهرائيل»إ  »
أ  »وي.كد المح ل الهياهي حنا  كريهتال  و التوج اج اليهارية، «. في حٍل م  تقدي  أية تنازطج

، هتكو  دومًا ص ر بالنهبة «إهرائيل»محص ة التضاو  األمني ال ي يضكا ع ي  عباس م  
د  عباس ر.وس زادن حماس ع ا طبئ م   ه  لنتنياهو، ف   يوزا اطهتيطا  ل   هطينيي ، ولو ز

 «.ول  يهمل ب زامة دولة ف هطينية
في أمس الحاجة إلا ه ا التنهيئ األمني، ف و أه  ما أنتجت  ات ازية أوه و، وأول ما « اوهرائي يو »

 ، إن  عماد اطت ازية وأهاه ا، ت  اطلتزا  ب  والت كيد ع ي ، ولض   هيكو  آخر ما هيت  التخ ي عن
  اله طة ال  هطينية ط تم ك زرار الرفض أ وهو مبرر وجود اله طة ال  هطينية و)ام  بقائ ا، إ 

ط فال مكا  ل ا وط وجود طهم ا،  واطعتراض، إنما ع ي ا الطاعة والقبول، واو عا  واطهتهال ، وا 
 .وط امتيازاج لقيادات ا، وط حصانًة لرجال ا

ط يريد أ  »الرئيس عباس يتباها ب ن  هو ال ي أعطا األوامر ل رج، بمن  عم ياج المقاومة، وهو 
الخ. ن كر الرئيس: «... ب   التنهيئ األمني مقدس»، و«يجر  أحد إلا مضركة هو ليس بحاجة إلي ا
حدى ه   المراج: في خطاب  م «! إهرائيل»ب ن  هدد مرار بوزا التنهيئ األمني م   ع ا منبر  وا 

مرب  »ويهمي ما يدور   « عن اً »األم  المتحدن. ط ن و  الرئيس، ف و ال ي يهمي مقاومة شضبنا 
، كل  لك ورئيس الوزراء الص يوني يصدر «ب ن  م ندس ات ازياج أوه و»، وهو يت اخر «الضنا
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اطهتيطا  األوامر اليومية، بالمزيد م  زتل ال  هطينيي  ووزير حر  الضدو يتباها بم)اع ة 
 والتنكيل بشضبنا، نورد  لك م  دو  تض يئ!

 2/2/2016ي الخليجي الشارقة
 

 مخرب مسلح .33
  عاموس هرئيل
أمجد الهكري، المخر  ال ي أط ئ النار وأصا  ثالثة جنود إهرائي يي  في عم ية حدثج أمس ع ا 

الثالث ال ي ين    األم الحاجز في المخرج الشمالي لرا  هللا، هو رجل أم  ف هطيني. وهو رجل 
عم ية في المواج ة الحالية. فقد هبق  )ابط في اطهتخباراج الضامة وهو أحد أزار  صائ  
عريقاج، ال ي أط ئ النار ع ا زواج الجي  اوهرائي ي في حاجز في جنو  را  هللا زبل ش ري . 

ي  لك وت  اعتقال  وشرطي ف هطيني حاول إطالئ النار ع ا إهرائي يي  في بداية المواج اج وفشل ف
ت  زتل المخربي  ع ا أيدي الجنود. وفي حالتي  ع ا  األخيرتي م  زبل اله طة. في الحادثتي  

شة وا مناص  تحتاج متابضة اهتخبارية م  زبل أج زن اله طة  أشخا األزل، الحديث يدور ع  
إهرائيل موظ ي   اعتق ج أخرىرالهكري كا  هائئ وحارس النائ  الضا  ال  هطيني . وفي حاطج 

 م  اله طة اشتب وا بالمهاعدن ل تخطيط في عم ياج.
في ه   المرح ة ما زال مشكوكا في  القول إننا أما  اتجا  جديد، رئ  أ  هوية المخر  يمك  
وهرائيل اهتخدام ا في دعايت ا وهجوم ا ع ا اله طة ال  هطينية وأ  تط   م  الرئيس محمود 

ا، جمي  األج زن األمنية اوهرائي ية ل م  وزير الدفا  وحتا زادن الجي  عباس وزا الضم ياج. فض ي
 األمنيالمناطئ ل تشدد في الوزج الحالي ع ا )رورن الح اظ ع ا التنهيئ  أعمالوالشباك ومنهئ 

، ط هيما في األخيرن األهابي المتطور م  اله طة ال  هطينية والج ود التي تب ل ا األج زن في 
 يا إرها  حماس في ال) ة الةربية.الحر  )د خال

م  األج زن والا جانب   نشطاء مه حي  م  التنظي  إلا دائرن اورها ،  ألشخا إ  ان)ما  أوه  
. حيث يم ك التنظي  أش رهو هيناريو فظي  وت ت  ب  األج زن األمنية اوهرائي ية من  ب)ضة 

في « كتائ  دايتو »وع ا األزل رجال  واألج زن األمنية ال  هطينية عشراج آطا زط  الهالح.
 إدارنع ا  األهاهيةولدي   القدرن  أمريكيي أج زن األم  ال  هطينية ال ي  ت  تدريب   م  زبل )باط 

الحر . لك  رئ  تصاعد عم ياج إطالئ النار في ال) ة الةربية، إط أ  مضظم ا تن   م  زبل 
 .اورشاداج   وليس كجزء م  شبكة منظمة تقد  ل«  ئا  وحيدن»
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الهيناريو الثاني ال ي يق ئ إهرائيل يتض ئ بحماس. فقيادن المنظمة في زطا  ئزن والقيادن المه.ولة 
في ال) ة والتي ما زالج تضمل م  تركيا، منحج النشطاء في ال) ة أوامر تن ي  الضم ياج بكل 

التي خططج لضم ياج الوهائل. وزد كشا الشباك والجي  اوهرائي ي م.خرا عددا م  الخاليا 
طالئ نار وخطا. وفي إهرائيل ي.كدو  ع ا صدئ  رئيس اطهتخباراج الضامة  أزوالانتحارية وا 

عم ية )د إهرائيل. وفي زه   200ال  هطينية، ماجد فرج، ال ي زال إ  اله طة ال  هطينية أحبطج 
 ا تضتبره  إهرائيل.كبير م  الحاطج ت  اعتقال نشطاء حماس ال ي  تضتبره  اله طة ت ديدا كم

عم ياج المخربي   إفشالفي « الشباك«إلا الصضوبة المتواص ة ل جي  و األخيرنتشير الضم ية 
. وبضد نشر هوية المخر  ال ي أط ئ النار ع ا الجنود في بيج إيل، فح  صحافيو  األفراد

 ميل ع ا نوايا . إهرائي يو  وف هطينيو  ما كتب  م.خرا في الشبكاج اطجتماعية حيث وجد هناك ت
عم ية طض  ودهس. وزال إن  ل  يك  هناك  101ئادي آيزنكوج  األركا  كر رئيس  أهبوعي زبل 
 اطهتخباري. اون اراهتخباري ل    الضم ياج. ومن ئ  زادج زائمة المخربي  في ظل عد  وجود  إن ار

ا م  مضرفة أي م.شراج م  األج زن األمنية تب ل الج ود الكبيرن في محاولة تطوير طريقة ت مكن 
الشبكاج اطجتماعية. لك  المشك ة هي أ  هناك آطا المنشوراج المناه)ة وهرائيل. ويبدو أن  ل  

في الكشا ع  طرئ عمل م  « الشباك»يتب ور بضد نمو ج مناه  ل ضمل بالطريقة التي نجل في ا 
 أئ بيةقة عمل تهمل باعتقال المخربي  اطنتحاريي  في اطنت ا)ة الثانية، وتطوير طري أرهل

 المخربي  زبل وصول   إلا هدف  .
ع ا المواج ة الحالية م  ال  هطينيي  التي  أش ر أربضةم  شباط، تكو  زد مرن  األوله ا اليو ، 
حه  الجي  اوهرائي ي بضد زتل الزوجي  هينك  بالقر  م   األولم  تشري   األولبدأج في 

ت ج شابة إهرائي ية بالطض  في مهتوطنة حورو  وأصي  مواطني  الما)ي ز األهبو ناب س. في 
اثني  وجنديي  في عم ياج إطالئ نار وطض ، وأصي  شا  آخر في عم ية طض . الميل لوصا 

ع ا أن ا موجة إرهابية هتنت ي زريبا، ط يناه  الواز . رئ  أ  اطهتما  الدولي بالضنا  األحداث
أزها. فم  الوا)ل أ  الظروا الحالية في المناطئ  أيا   عرا هنا محدود ورئ  أ  تاريخ الصرا 

. ورئ  اطرت ا  وال بوط في عدد الضم ياج، إط أن  األخيرتخت ا عما كانج ع ي  حتا الصيا 
 يحدث هنا شيء طويل المدى ل  نضرا بضد ما هي نتائج .

 1/2/2016هآرتس 
 2/2/2016ي القدس العربيي لندن
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