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 يقرر تقسيم الضفة وحصارها بكتائب عسكريةو نتنياهو يتوعد الفلسطينيين بالتصعيد  .1

رئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو، ، أن الطيب غنايم، عن 4/2/2016، 48عرب ذكر موقع 
زار اليوم الخميس، المجّندة التي أصيب في عملّية األمس في القدس المحتّلة، رافيت ميراشفيلي، في 

 مشفى 'هداسا'.
ة وبرباطة واعتبر نتنياهو أن رافيت: 'عملت بالّتعاون مع زميالتها ومع قائد القّوة، بطريقة بطوليّ 

صرارها وعائلتها'.  جأش. قاموا بصّد كارثة كبيرة جًدا. شجاعتها أثارت انطباعي، وكذلك موقفها، وا 
وشرحت ميراشفيلي لنتنياهو مجريات ووقائع العملّية التي نّفذت بالقدس، يوم أمس، والتي نّفذها ثالثة 

 حتالل.فلسطينّيين من قباطيا، بجنين، والذين استشهدوا بنيران قّوات اال
وعّلق رئيس الحكومة على الهّبة الّشعبّية الفلسطينّية، التي اندلعت منذ قرابة الّنصف عام، واآلخذة 
في الّتصاعد: 'نبذل مجهوًدا كبيًرا جًدا ضّد اإلرهاب. قباطية محاصرة، الجيش اإلسرائيلّي يقوم 

قمنا بسحب عدد كبير جًدا من بالّتعاون مع جهاز األمن العاّم )الشاباك( بحملة اعتقاالت واسعة، 
تراخيص العمل في إسرائيل. باألمس، أخبرني المستشار القضائّي للحكومة أّنه أضاف عدًدا من 
بيوت المخّربين المعّدة للهدم ولإلغالق، وهذا مجّرد جزء من مجهودنا لمكافحة اإلرهاب. وبمقدورنا 

 الّتغّلب عليه. هذا سيتطّلب وقًتا، هذا نضال متواصل'.
وربط نتنياهو العملّيات الفلسطينّية والهّبة الّشعبّية بشكل مباشر مع ما أسماه 'اإلرهاب اإلسالمّي' 

 الذي على حّد رأيه 'يكتسح العالم' قاطبة.
ويستشّف من أقوال نتنياهو نّية الّتصعيد ضّد الفلسطينّيين عموًما، عبر توسيع حمالت االعتقاالت، 

 قبضة القانونّية ضّد الفلسطينّيين.فرض حصار على بلدات وتشديد ال
االحتالل ، أن وكاالت، وعن فلسطين المحتلة، من 5/2/2016، الخليج، الشارقةوأضافت 

اتخذ مجموعة من اإلجراءات للتضييق على الفلسطينيين، منها فصل شمال الضفة « اإلسرائيلي»
 .تاللعن جنوبها بالحواجز العسكرية، وحصارها بكتائب ووحدات من جيش االح

فرضت قوات االحتالل إجراءات إضافية للتنكيل بالفلسطينيين في الضفة الغربية، عقب عملية فقد 
 القدس المحتلة.



 
 
 
 

 

 5 ص                                              3834 العدد:        5/2/2016 الجمعة التاريخ: 
  

، إن رئيس الوزراء االحتالل بنيامين نتنياهو خرج بمجموعة من «يديعوت أحرونوت»وقالت صحيفة 
ة المزيد من الحواجز العسكرية اجتماعًا لقادة جيش الحرب، تشمل إقام ترأسهالقرارات األمنية عقب 

على الطرق الرئيسية بين المدن الفلسطينية، وعلى مداخلها ومخارجها وتشديد اإلجراءات العسكرية 
عليها، كما قررت زيادة عدد قوات االحتالل العاملة في األراضي الفلسطينية، من خالل نشر المزيد 

ا أن من بين هذه اإلجراءات تقسيم الضفة بين من الوحدات والكتائب في محيط المدن الفلسطينية، كم
 شمال وجنوب.

 
 انتفاضة محسوبة"تريد "قيادة السلطة في رام هللا  د. محسن صالح: .2

 فبراير/شباط 3أحمد علي: حظيت عملية القدس التي نفذها ثالثة شبان فلسطينيين، عصر األربعاء 
صابة أخرى بجرا2016 ح خطيرة، باهتمام اإلعالم العبري ودوائر ، ونتج عنها مقتل مجندة إسرائيلية وا 

األمن اإلسرائيلية، على اعتبار أن المنفذين نجحوا في اختراق جميع الحواجز األمنية المنتشرة في 
المدينة، والدخول بالسالح إلى قلب المدينة، في اختراق أمني وصفه صحفي إسرائيلي بأنه "ثقب في 

 القلب".
نفذت قرب باب العامود بالقدس، أن أحد المنفذين الشهداء، شاب وكان الفتًا في العملية، التي 

قبطي، ما يعني أن المشاركة في أحداث االنتفاضة تجاوزت حدود الهوية واألقليات، وشملت كل 
 الفلسطينيين بمختلف طوائفهم.

وقد رفعت العملية رصيد مشاركات مدينة القدس في االنتفاضة، خصوصًا أن األرقام التي تنشرها 
دوائر األمن اإلسرائيلية تشير إلى حدوث نحو ألف عملية حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون األول 

فلسطينيًا في القدس تحديدًا، ما يؤكد أن المدينة  145عملية، نفذها  420، نصفها تقريبًا، بواقع 2015
، وظفرت بحصة التي مّثلت االنتهاكات اإلسرائيلية ضدها فتياًل أشعل االنتفاضة، كانت وفّية لها

 األسد منها.
من اإلسرائيليين بفقدان الشعور باألمن، وانخفاض نسبة الخروج إلى  %77ونتج عن ذلك، إقرار 

الشوارع، علمًا أن أبرز عوامل اندالع االنتفاضة كان الدفاع عن مدينة القدس، وتعطيل عملية 
 التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى.

بالحصة الكبرى من عمليات االنتفاضة، فهذا يعكس الدور األمني الخطير ومجرد أن تظفر القدس 
الذي تمارسه األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة، إذا ما علمنا أن المدينة خارج هيمنة السلطة، 

، الذي نص على إقامة حكم ذاتي فلسطيني انتقالي، على األراضي التي 1993وفق اتفاق أسلو عام 
 رائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.تنسحب منها إس
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وتتجلى خطورة هذا الدور في تصريحات اللواء ماجد فرج، مدير جهاز المخابرات العامة في السلطة، 
 عملية ضد إسرائيل في االنتفاضة. 200حين قال لمجلة أمريكية إنهم أحبطوا 

تحقيق معه، قبل أن يقطع هذه التصريحات التي أثارت سخطًا شعبيًا وفصائليًا، وسط مطالبات بال
رئيس السلطة محمود عباس الطريق على الجميع، ويصّرح بعدها بأيام خالل لقاء مع صحفيين 

 عرب وأجانب بمقر الرئاسة بمدينة رام هللا، بأن التنسيق األمني يتم بأمر مباشر منه.
راءات السلطة وهنا، يقول محسن صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، إن إج

الفلسطينية في الضفة تكفلت بخنق انتفاضة القدس ومحاصرتها في مناطق محدودة، "ولذلك تركزت 
أبرز فعاليتها الشعبية والمقاومة في شرقي القدس، حيث ال توجد سلطة فلسطينية وتكون المواجهة 

ع المستوطنين وقوات مباشرة مع االحتالل، وفي مناطق الخليل حيث تكثر نقاط التداخل واالحتكاك م
 االحتالل".

ويظهر، وفق صالح، أن قيادة السلطة في رام هللا المستاءة من التعامل اإلسرائيلي ومن التجاهل 
األمريكي أرادت "انتفاضة تحت السيطرة" أو "انتفاضة محسوبة" بسقف يكفي لتحريك مسار التسوية 

كي لدرجة ُتعرِّض السلطة إلى عقوبات الراكد، ولكن دون أن يغضب الطرفين اإلسرائيلي واألمري
 جديدة.

 4/2/2016، لندن، الخليج أونالينموقع 
 

 لقرارات الشرعية الدولية "إسرائيل"من األخطار المترتبة على تحدي حذر اللجنة التنفيذية ت .3
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الخميس، اجتماعا لها بمقر  :رام هللا

ئاسة بمدينة رام هللا، برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث جرى بحث األوضاع الداخلية الر 
 ومسؤوليات.الفلسطينية، والتطورات السياسية الراهنة، وما يترتب عليها من مهمات 

ورحبت اللجنة في مستهل اجتماعها بالجهود التي تقودها فرنسا من أجل عقد مؤتمر دولي للسالم، 
لضمانات الدولية التي تكفل انطالق عملية سياسية لتسوية الصراع الفلسطيني ودعت إلى توفير ا

قامة الدولة  اإلسرائيلي تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وذلك إلنهاء االحتالل وا 
 الفلسطينية وفق جدول وسقف زمني ملزم، وفي إطار دولي للمتابعة.

إلى االعتراف بدولة فلسطين على  األوروبيا وجميع دول االتحاد ودعت اللجنة في الوقت نفسه فرنس
والقدس الشرقية عاصمة لها دون تأجيل، وعدم ربط ذلك بالتقدم بالعملية السياسية وذلك  1967حدود 

بأن المجتمع الدولي قد عقد العزم على احترام قرارات الشرعية  إسرائيلفي رسالة واضحة لحكومة 
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الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في التاسع والعشرين من  67/19لقرار الدولية، بما فيها ا
 .2012نوفمبر عام 

رادةوحذرت اللجنة التنفيذية من األخطار المترتبة على تحدي إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية   وا 
 المجتمع الدولي بمواصلة سياستها االستيطانية االستعمارية.

ية الهبة الجماهيرية السلمية وصمود شعبنا األسطوري في الدفاع عن نفسه أمام حيت اللجنة التنفيذو 
 العدوان اإلسرائيلي وجرائم الحرب التي ترتكبها سلطات االحتالل بحق شعبنا الفلسطيني.

ووجهت اللجنة التنفيذية التحية للحركة األسيرة الفلسطينية وخصت بالذكر األسرى البواسل المضربين 
وطالبت المجتمع الدولي التدخل والضغط على حكومة إسرائيل ودفعها نحو غلق ملف عن الطعام، 

طالق سراح جميع المعتقلين اإلداريين.   االعتقال اإلداري وا 
أكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بالحوار الوطني الجاد والمسؤول وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات وتذليل 

 النقسام األسود.الخالفات، التي تعترض طريق وضع حد ل
وحذرت اللجنة التنفيذية من األخطار المترتبة على سياسة التهويد التي تمارسها وتدعمها حكومة 
بنيامين نتنياهو سواء في القدس أم في الخليل ونددت بمحاولة استيالء المستوطنين على عقارات 

هويد المنطقة المحيطة فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل وفق صفقات تزوير في محاولة لت
بالحرم اإلبراهيمي وبتواطؤ حكومة إسرائيل وأجهزتها األمنية وأحزاب االئتالف الحكومي مع 

 المستوطنين.
كما حذرت في الوقت نفسه من مخطط الحكومة اإلسرائيلية تخصيص ساحة صالة مختلطة للنساء 

ية الجنوبية للحائط الغربي للمسجد والرجال اليهود جنوب غربي المسجد األقصى في الساحة بين الزاو 
 األقصى وباب المغاربة وغيرها من مخططات التهويد وتزوير التاريخ.

 5/2/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

نشاء مدرسة اإلدارة األحداثيصدر قانوني حماية  عباس .4  وا 
نشاء المدرسة : أصدروفا–رام هللا   الوطنية لإلدارة. الرئيس محمود عباس، قانوني حماية األحداث وا 

وقال مستشار الرئيس القانوني حسن العوري: "إن قانون حماية األحداث يمثل انطالقة جديدة للعدالة 
الجنائية لألحداث في فلسطين، ويأتي في إطار تنفيذ التزامات دولة فلسطين عقب توقيعها على 

اث كضحية وليس كمجرمين القانون الجديد يتعامل مع األحد أنوأضاف، " اتفاقية حقوق الطفل".
 بخالف القوانين السابقة".

 4/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 مانيا للسلطةألمن  وزير الخارجية الفلسطيني: دعم مالي .5
وقع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وممثل ألمانيا االتحادية في رام هللا للتعاون  :رام هللا

 مليون يورو. 56يوم الخميس اتفاقية دعم وتعاون مالي بقيمة المالي والتقني بيتر بيرورث 
وتخصص االتفاقية لصالح وزارات المالية والتخطيط، والحكم المحلي والتربية والتعليم العالي 

 الفلسطينية.
وأعرب المالكي في بيان صحفي عن شكر وتقدير القيادة الفلسطينية للحكومة األلمانية على "دعمها 

الية والتنموية والمساعدات التي تقدمها للشعب الفلسطيني، من خالل تنفيذ العديد من ومساهمتها الم
 المشاريع المختلفة في مجال البنية التحتية في األرض المحتلة".

مليون يورو من قيمة المنحة األلمانية لصالح صندوق تطوير  22وذكر البيان أنه سيتم تخصص 
ماليين يورو لمساعدات إعادة اإلعمار في قطاع المياه  9 إلىل  البلديات المرحلة السابعة، ومايص
 والصرف الصحي في قطاع غزة.

 5/2/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 بتمويل تركي في غزة بناء حي سكني للفقراءلتوقيع مذكرة تفاهم وزير األشغال الفلسطيني:  .6
الخميس، مذكرة تفاهم لبناء حي سكني  وقع وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة، يوم: غزة

(، فيما وقع المذكرة عن الهيئة محمد كايا، IHHللفقراء بتمويل من هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية )
 وجرت مراسم التوقيع في مقر الوزارة في غزة.

 وقال الوزير الحساينة خالل حفل التوقيع "إن تركيا رئاسة وحكومة وشعبا دوما حاضرة في كافة
محطات الفلسطينيين، ونقدر عاليا جهود الحكومة التركية والشعب التركي األصيل الذي اختلطت 

 دماء أبنائه في عرض البحر المتوسط قبالة شواطئ قطاع غزة".
(، تمويل لمشروع بناء حي IHH)وتابع "اليوم يتجدد العطاء وتقدم هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية 

( وحدة سكنية، هذا المشروع سيوفر وحدات سكنية لألسر الفقيرة التي 132)سكني للفقراء يشتمل على 
 ال يتوفر لها المسكن الدائم الكريم".

 5/2/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

    ن المسجد األقصى المباركتدين سياسة اإلبعاد ع "الخارجية الفلسطينية" .7
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بإبعاد المسلمين  دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار: بترا –عمان 

 ومنعهم من دخول المسجد األقصى المبارك.
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إن سلطات االحتالل « وفا»الفلسطيني  األنباءونشرته وكالة  أمسوقالت الخارجية في بيان لها، 
تواصل تصعيد إجراءاتها القمعية بحق المصلين المسلمين، وتضييق الخناق عليهم، ومنعهم من 

ول إلى الحرم القدسي الشريف، إضافة إلى منع رفع اآلذان، وتشكيل قوة شرطية قمعية خاصة الوص
 لذلك وغيرها.

وأشار البيان إلى أنه في إطار هذا التصعيد االحتاللي ضد الحرم القدسي الشريف، تم ابتداع تشكيل 
سطينيو أراضي قائمة للممنوعين من دخول المسجد األقصى تحت حجج أمنية واهية، بمن فيهم فل

، وأعداد من المرابطات والمرابطين، لمواجهة المخطط اإلسرائيلي وعمليات التقسيم الزماني 48الـ
رجال وسيدة في انتهاك صارخ لحرمة المسجد  129والمكاني، حيث بلغ عدد الممنوعين حتى اآلن 

 األقصى المبارك، وحقهم في الوصول بحرية إلى مكان عبادتهم.
 5/2/2016، الرأي، عم ان

 

 التهديدات ضد وسائل اإلعالم إرهاب دولة تعد  وزارة اإلعالم الفلسطينية  .8
استنكرت وزارة اإلعالم الفلسطينية حملة مكتب الصحافة الحكومي  فادي أبو سعدى: –رام هللا 

في « قلب الحقائق»اإلسرائيلي ووزارة خارجية االحتالل ضد وسائل اإلعالم األجنبية والعربية بدعوى 
غطيتها للعدوان على الشعب الفلسطيني. وقالت إنه يقصد إرهاب اإلعالميين والتعتيم على جرائم ت

المتواصل بحق وسائل اإلعالم  اإلرهابجيش االحتالل وعصابات المستوطنين. واعتبرت أن 
ض الفلسطينية تتصاعد وتيرته بلهجة تهديدية عالية لتمس وسائل اإلعالم العربية واألجنبية التي تعر 

 تغطية جرائم االحتالل بحق شعبنا. أثناءمراسلوها للخطر مرارًا 
ورأت وزارة اإلعالم أن من يخشى الصحافة واإلعالم ويضيق الخناق عليها ويضغط على عمل 
رهابه وتحريضه أواًل، ويتذكر أن الحديث يدور عن أراٍض  محرريها عليه أن يتوقف عن جرائمه وا 

 رعية وفق كل األعراف والقوانين الدولية.محتلة تبتلعها مستوطنات غير ش
وحثت االتحاد الدولي للصحافيين على مساندة وسائل اإلعالم األجنبية في وجه االبتزاز الذي تسعى 

 إسرائيل لفرضه من أجل تقديم رواية وحيدة يفّصلها االحتالل على مقاس ضحية.
نقابات والمنظمات الدولية اإلنسانية ودعت األمم المتحدة واليونسكو وحراس الحقيقة في العالم وال

وحقوق اإلنسان للضغط على دولة االحتالل لوقف ممارساتها بحق الصحافيين ووسائل اإلعالم 
المعتقلين وعلى رأسهم الصحافي  الفلسطينيعن الصحافيين  واإلفراجالفلسطينية والعربية واألجانب 

 ف الشهر.الشهرين ونص حواليمحمد القيق المضرب عن الطعام منذ 
  5/2/2016القدس العربي، لندن، 
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 غزة بسبب الخالف حول الترقياتبيقبل استقالة مسؤول هيئة الشؤون المدنية  "رأي اليوم": عباس .9
قد انفردت بنشره قبل عدة أيام، حول تقديم مسئول ” رأي اليوم“تأكيدا لما كانت  خاص: –رام هللا 

، فقد جرى التأكيد ”أبو مازن“لته للرئيس محمود عباس فلسطيني كبير في السلطة الفلسطينية استقا
 على قبول هذه االستقالة ومغادرة هذا المسؤول مكان عمله نهائيا.

الخاصة جرى تأكيد مغادرة ناصر السراج، وهو مسؤول هيئة الشؤون ” رأي اليوم“ومن مصادر 
 د أسبوعين من تقديمها.المدنية في قطاع غزة منصبه نهائيا، بعدما قبل أبو مازن استقالته بع

والسراج يعتبر أعلى شخصية من غزة بخالف وزراء حكومة الوفاق، تتولى مهام رسمية في السلطة 
الفلسطينية، ويعتبر نائبا للوزير حسين الشيخ، مسئول الشؤون المدنية في السلطة، وكان السراج قبل 

 قرار االستقالة يحمل منصب وكيل وزارة أول.
ناصر السراج، غادر عند علمه بقرار قبول االستقالة مدينة رام  أنخاصة أيضا أكدت المصادر الو 

هللا، حيث كان يمكث طوال األيام الماضية التي تلت تقديم االستقالة، من أجل الضغط على أبو 
 مازن، إلى العاصمة األردنية عمان.

قالة الغاضبة التي وكانت هناك مفاوضات كبيرة تجري من أجل حمل هذا المسؤول على سحب االست
 أرسلها مباشرة لمكتب أبو مازن ومكتب رئيس الحكومة رامي الحمد هللا، والوزير المسؤول عن عمله.

ويقول مسؤول فلسطيني من مكتب الوزارة هنا برام هللا، أن األنظار تتجه لتعيين أحد موظفي الهيئة 
 الكبار في غزة لشل منصب السراج.

ؤخرا من موظفي المؤسسة التي يعمل بها في غزة والضفة بتشكيل وتفيد المعلومات بأنه طلب م
هيكلة جديدة، من ضمنها ترقية العديد من الموظفين، وحملهم إلى درجات أفضل من تلك التي هم 
عليها، غير أن هذا المسؤول الذي أعد هيكلية غزة ورفع كتابا يشمل الترقيات لمستحقيها تفاجأ بأن 

مرا بالترقية، مما دفعه للغضب، والذهاب على وجه السرعة إلى رام هللا أحد من غزة لم يصدر له أ
 لتقديم االستقالة االحتجاجية.

 4/2/2016، رأي اليوم، لندن

 
 ْين بعد تنفيذهما عملية طعن في الرملةاعتقال فتات   .01

أفادت مصادر إعالمية عبرية أن حارس أمن إسرائيلي أصيب، اليوم : األخرس زينة- الناصرة
يس، بجراح عقب طعنه من قبل فتاتين عربيتين في مدينة الرملة، داخل األراضي الفلسطينية الخم

 .48المحتلة عام 
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/ العبري، أن الُمصاب اإلسرائيلي، والذي يعمل كـ "حارس أمن"، أصيب "بجراح 0404وذكر موقع /
 طفيفة" في عملية طعن وقعت في محطة الباصات المركزية بمدينة الرملة.

ن قوات كبيرة من الجيش والشرطة اإلسرائيلية هرعت إلى مكان العملية، وقامت باعتقال وأضاف أ
 منفذي الهجوم، "وهما فتاتين عربيتين".

 13من جهتها، أوضحت الشرطة اإلسرائيلية في بيان لها، أن فتاتين فلسطينيتين تبلغان من العمر )
المحطة  إلىلرملة المحتلة، قامتا بالدخول عاًما(، من سكان منطقة "الجواريش" القريبة من مدينة ا

المركزية في المدينة، وعند قيام حارس األمن اإلسرائيلي بالطلب منهما التعريف عن هويتهما قامتا 
 بمهاجمته بالسكين وطعنه في منطقة اليد والقدم، بحسب البيان.

فتاتْين واعتقلتهما قامت بالسيطرة على ال المكانوأشارت إلى أن عناصر الشرطة المتواجدة في 
 ونقلتهما للتحقيق، فيما نقل الجريح اإلسرائيلي إلى المستشفى لتلقي العالج ووصفت جراحه بالطفيفة.

 4/2/2016، قدس برس
 
 حرب أوتنوي المبادرة إلى شن هجوم  " أن الحركة الإسرائيللـ"برسالة  تحماس بعث" يزعم: والال" .00

ائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هينة بعد تصريحات ن: وديع عواودة –الناصرة 
في نهاية األسبوع الماضي، وغيره من القياديين الذين أعلنوا استعداهم لمحاربة إسرائيل، نقل موقع 

العبري  "واال"إسرائيلي رسالة تطمين عن مسؤول رفيع في الحركة لم يكشف عن اسمه. وزعم موقع 
عث برسالة مطمئنة إلى إسرائيل، قال فيها إن الحركة ال تنوي أن مسؤوال رفيعا في حركة حماس ب

موقفنا واضح، ال نريد التصعيد وال نريد "حرب ضد إسرائيل. وتابع القول  أوالمبادرة إلى شن هجوم 
في المستقبل بفتح حرب. ومن ناحيتنا فإن هذا الخيار  أوالحرب. ليست لدينا نية في الوقت الحالي 

األمر نفسه لوسطاء من قطر  أبلغت. كما كشف المسؤول أن حماس "اولةليس مطروحا على الط
بهذا  وأضافوتركيا ولمبعوث األمم المتحدة إلى الشرق األوسط الذي التقى مع قادتها في غزة. 

نما نريد التهدئة "الخصوص  قلنا لكل هذه الجهات، بشكل واضح جدا، نحن لسنا معنيين بالحرب، وا 
حماس تسيطر  أنر إلى إطالق القذائف من قبل التنظيمات السلفية، وأكد وتطرق المصد ."والهدوء

صحيح انه يتم إطالق النار أحيانا، لكنه مقلص جدا، ونحن نسيطر بشكل عام "على األرض، وقال: 
وتجرب الصواريخ، قال المصدر  األنفاق. وحول تصريحات هنية أن حماس تعد "على الوضع لدينا

جنازة شهداء الجناح العسكري جراء انهيار النفق، لكن هنية نفسه قال في  هذا التصريح جاء في" أن
 ."أكثر من مرة انه ليس معنيا بالتصعيد
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المصدر أن حماس تشكك في كل ما يتعلق بنية إسرائيل الحفاظ على الهدوء، وقال:  أكدمع ذلك 
كن لألمور أن تتغير في لدينا مخاوف بشأن نوايا إسرائيل، وشعورنا هو أنه في الواقع الحالي يم"

لدينا القدرة »وأضاف: «. لحظة، ولذلك فإننا نقول بشكل واضح تماما: نحن نستعد للدفاع عن أنفسنا
إذا كانت إسرائيل تنوي اتخاذ خطوات ضد  على مواصلة الحرب إذا بدأت، وسنتمسك بالهدف

 "القطاع، فسيكون الثمن كبيرا.
 5/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 ذر من هجوم إسرائيلي واسع ضد الضفةفتح تح .02

حذرت حركة فتح يوم الخميس من هجوم إسرائيلي واسع النطاق ضد الضفة  :)د ب أ( -رام هللا 
واعتبرت فتح على لسان الناطق باسمها جمال نزال، في بيان صحفي تلقت )د.ب.أ( نسخة  الغربية.

رج وسيلة لتكرار عملية االجتياح بسعيها تتخذ أسلوب التصعيد المتد“منه، أن الحكومة اإلسرائيلية 
 ”.الخطير لتدمير السلطة الفلسطينية

حصار مدينتي رام هللا والبيرة قبل أيام واليوم قباطية في جنين هو الطبعة “وأشارت الحركة إلى أن 
ودعت  ”.الجديدة من عملية سور واقي بطريقة معدلة باطنها التدمير المتدرج والحقيقي للسلطة

تسليط الضوء على ممارسات إسرائيل “الصحافة العالمية واألجهزة الدبلوماسية العالمية إلى الحركة 
يأتي ذلك  ”.بهدف خنق مجاالت الحياة وعرقلة اإليقاع اليومي لسياسة الصمود والبناء في فلسطين

 فيما أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه يفرض طوقا عسكريا على بلدة قباطية في جنين منذ يوم أمس.
 4/2/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 مجسمات للدبابات اإلسرائيلية للتدريب في غزة"الجزيرة":  .03

أثار وصول المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة : أيمن الجرجاوي -غزة 
المقاومة اإلسالمية )حماس( أبو عبيدة على ظهر "دبابة" إلى ساحة حفل تأبين سبعة من شهداء 

قسام بقطاع غزة األحد الماضي تساؤالت كثيرة عن تمّكن حماس من صناعة مثل هذه اآلليات ال
واعتمد البعض في روايته الداعمة لتمّكن المقاومة من صنع دبابة على سجلها في صناعة  العسكرية.

 الصواريخ وبنادق القنص والطائرات المسيرة )من دون طيار(، لكن آخرين استبعدوا ذلك بسبب عدم
 جدواها في أرض المعركة، باإلضافة لحاجتها لتقنيات تكنولوجية متطورة.

ومن أجل استيضاح األمر، تحدثت الجزيرة نت لمصدر عسكري في القسام، أكد أن الدبابة التي 
 " اإلسرائيلية المتطورة بتفاصيلها الدقيقة.4ظهرت في حفل التأبين تحاكي دبابة "ميركافاه 
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ي القسام تمكنوا من صناعة عدد من المجسمات الحديدية التي تمثل وأوضح المصدر أن مهندس
"نسًخا طبق األصل" عن الدبابة اإلسرائيلية األقوى، بعضها ُزّود بمحرك شاحنة ليتحرك، وبعضها 

 مجرور، باإلضافة لصناعة مجسمات أخرى عن ناقلة جند.
يقية وأجزائها الكاملة، لكنها لم تكن وأضاف أن تلك المجسمات ُصنعت بأبعاد اآلليات اإلسرائيلية الحق

 لغرض استخدامها في القتال عند اندالع أي مواجهة جديدة مع الجيش اإلسرائيلي، وفق المتحدث.
ويبّين المصدر القسامي أن المجسمات ُصنعت لغرض تدريب مقاتلي القسام على مواجهة الدبابات، 

سكرية إلى التطبيق العملي، ومعرفة أجزاء اآلليات لينتقل المقاوم من العلم النظري في األكاديمية الع
 العسكرية بأبعادها الحقيقية، باإلضافة الستخدامها في تصوير أفالم توثق عمليات المقاومة.

ومن شأن ذلك، وفق المصدر، مساعدة عناصر المقاومة في التعامل مع اآلليات اإلسرائيلية 
 متوقعة عند التصدي لها.باحترافية عالية، وضمان عدم حدوث مفاجآت غير 

وكانت القسام أظهرت تلك المجسمات رسمًيا للمرة األولى في فيلم "كمائن الموت"، الذي أنتجته عقب 
 ، لتوثيق بعض عملياتها شرق مدينة غزة.2014العدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع صيف 

 4/2/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 األونروا بمخيم بهر البارد مام مكتبأتنفذ اعتصامًا  "الديموقراطية" .04

 وعدٌد من الفعاليات الفلسطينية اعتصامًا، أمس« الجبهة الديموقراطية»نّفذت اللجنة المركزية لـ 
)األونروا( في « وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين»الخميس، أمام مكتب مدير خدمات 

 مخّيم نهر البارد.
، ُمنتقدًا «األونروا عن اإلعمار واإلغاثة للمخيم وأبنائه»ؤولية وأّكد عضو اللجنة أركان بدر مس

في المئة من مساحة الجزء القديم من  40أداءها في تأخير اإلعمار الذي اقتصر على ما نسبته »
 «.المخيم على الرغم من مرور ما يقارب تسعة أعوام على مأساة المخيم

عبر توفير األموال المطلوبة  2008يران عام االلتزام بمقررات مؤتمر فيينا في حز »ودعا إلى 
خطوة الوكالة إلغاء برنامج وخطة الطوارئ التي تركت تداعيات »، رافضًا «لإلعمار التي جرى إقرارها
 «.خطيرة على أبناء المخيم

وموقف الباصات « األونروا»وفي صيدا، أقفل ممثلو القوى الفلسطينية واللجان الشعبية مكتب مدير 
 ا في سهل الصباغ، احتجاجًا على تقليص خدمات الوكالة.التابع له

 5/2/2016السفير، بيروت، 
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 سر الشهداءنتنياهو يدعو رئيس الكنيست التخاذ إجراءات ضد أعضاء عرب بعد لقائهم أ   .05
قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن ال مكان لنواب التجمع الوطني : رامي حيدر

الكنيست في أعقاب لقائهم أسر الشهداء، ودعا رئيس الكنيست يولي إدلشطاين  الديمقراطي في
لفحص إمكانية اتخاذ إجراءات بهذا الصدد. وجاء تحريض نتنياهو بعد لقاء نواب التجمع بأهالي 

 شهداء ومنفذي عمليات.
ثامينهم والتقى نواب التجمع بأهالي الشهداء ومنفذي العمليات الذين ال تزال إسرائيل تحتجز ج

وترفض تسليمها، وجاء اللقاء بعد دعوة من لجنة أهالي الشهداء لجميع نواب القائمة المشتركة، 
 ولباها فقط النواب الثالثة عن التجمع الوطني الديمقراطي.

وعقب نتنياهو على اللقاء محرًضا: 'أعضاء الكنيست الذين يلتقون بعوائل قاتلي اإلسرائيليين غير 
في الكنيست، توجهت إلى رئيس الكنيست يولي إدلشطاين لفحص اإلجراءات التي جديرين بالتواجد 

 يمكن اتخاذها ضدهم'.
وقال زعيم حزب 'يسرائيل بيتينو'، أفيغدور ليبرمان، إنه 'ال داعي لوجود أدلة أخرى إلثبات أن نواب 

ابية في القائمة المشتركة وبشكل عام ونواب التجمع بشكل خاص هم ممثلون للتنظيمات اإلره
الكنيست، لقاؤهم مع عوائل المخربين الذين قتلوا مواطنين إسرائيليين هو تذكير لكل من يحتاج إلى 

 تذكير أن علينا طردهم من الكنيست وكذلك من دولة إسرائيل'.
ولم يترك وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، اللقاء دون أن يشترك في جوقة التحريض، وحاول دق 

بين النواب العرب وشعبهم، بقوله إن المجتمع العربي ليس كالنواب، ودعا العرب بان يكونوا األسافين 
 جزًءا من دولة إسرائيل الموحدة، وأن يرفضوا لقاء 'اعدائنا وقاتلينا'، في إشارة إلى عوائل الشهداء.

حريض األرعن وفي رده على هذه التصريحات، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا أدان فيه 'الت
والسافر على نوابه على خلفية تأديتهم واجبهم في مساعدة عائالت الثكلى بغية استرجاع الجثامين 
التي تحتجزها السلطات اإلسرائيلية بشكل مناٍف لكل القوانين واألعراف اإلنسانية والدولية، وذلك 

ن لدفنها وفقا لألسس الدينية أردان بتحرير الجثامي جلعاداستمرارا لمطالبتهم وزير األمن الداخلي 
 واإلنسانية'.

وجاء في بيان التجمع 'لقد فقد نتنياهو وجوقته صوابهم بدعوتهم إلبعاد نواب التجمع عن الكنيست، 
لكننا نعرف أنه عندما تحرض علينا أبواق الفاشية، فهذا يعني أننا ندافع عن قيم إنسانية. إن عدم 

بمشاعر األهل الدينية واإلنسانية، نحن لن نرضخ لتحريض تسليم الجثامين هو عمل انتقامي ومس 
 نتنياهو وبينيت وليبرمان ولن نغير مواقفنا قيد أنملة'.
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وكان من بين من التقى بهم النواب الثالثة، والد الشهيد بهاء عليان، الذي نفذ عملية إطالق نار في 
لجنة أهالي الشهداء، واستمعوا إلى  القدس المحتلة، والذي قال بدوره إن النواب الثالثة لبوا دعوة

 إردان. جلعادمشاكلهم ووعدوا بمتابعة قضية احتجاز جثامين أبنائهم مع وزير األمن الداخلي، 
 4/2/2016، 48عرب 

 
 عاما للثاني.. والعائلة ستستأنف 21ألحد قتلة الطفل أبو خضير و السجن المؤبد .06

ة، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد على أحد تل أبيب: حكمت محكمة إسرائيلية في القدس المحتل
 المستوطنين الذين شاركوا في عملية حرق وقتل الطفل محمد أبو خضير قبل أكثر من عام ونصف.

عاما على القاتل الثاني، فيما ستنظر األسبوع المقبل في مصير المتهم  21كما حكمت بالسجن 
ريمة نظرا لغياب تقرير طبي عن وضعه الرئيسي يوسيف حاييم بن دافيد البالغ الوحيد في الج

 النفسي.
عاما(، ولكن محاميهما  16وكانت نيابة االحتالل طالبت بالسجن المؤبد لكال المتهمين القاصرين )

دفع بأنهما كانا تحت تأثير المتهم الرئيسي بن دافيد عند ارتكاب الجريمة، كما اشتمل الحكم على أن 
 لعائلة الشهيد. ألف شيكل تعويضا 30يدفع كل منهما 

وكان بن دافيد اعترف بارتكابه جريمة قتل الشهيد الطفل أبو خضير، ولكن محاميه طلب إجراء 
فحص نفسي لتحديد إن كان وضعه النفسي يسمح بمحاكمته جنائيا ولم يتم تقديم التقرير الطبي 

 لحالته النفسية حتى اآلن.
ستستأنف لدى المحكمة العليا اإلسرائيلية ضد وقال حسين أبو خضير والد الشهيد محمد، إن األسرة 

عاما، كما ستطالب المحكمة العليا  21الحكم المخفف على المدان القاصر الثاني المحكوم بالسجن 
 بهدم منازل منفذي جريمة قتل ابنه.

وأضاف أبو خضير متسائال أين القاتل الرئيس المسؤول عن كل هذا؟، على المحكمة إصدار أوامر 
زلهم ولن نرضى بأقل من ذلك، وعندما يكون القاتل يهودي في الرابعة عشر من عمره يحكم بهدم منا

 عليه بالسجن المؤبد فقط في ظل نظام االبارتهايد العنصري فيما يجب هدم منزله أيضا.
 وقال "هذه ليست جريمة عادية، فمنذ أن احرقوا محمد ونحن نحترق كل يوم".

و خضير والدة الشهيد قائلة "سأذهب إلى المحكمة الجنائية وعند النطق بالحكم صرخت سها أب
 الدولية، لن اسكت، لن تتحقق العدالة هنا، أين حياة ابننا محمد؟"

 4/2/2016موقع صحيفة الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 اإلرهابتعديل قانون  إلىتسعى  حكومة نتنياهو .07
الداخلي إداريا مصادرة أموال  األمنير بحيث يتيح لوز  اإلرهابتسعى الحكومة إلى تعديل قانون 

 إجراءاتوذلك قبل الشروع في  باإلرهابيشتبه فيهم بارتكاب جرائم تتعلق  أشخاصوممتلكات من 
  .قضائية بحقهم

القسم القضائي في لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية أعرب عن  أن هآرتسوذكرت صحيفة 
محاربة  إلىغير دستوري ويمس حق التملك وال يهدف فقط رفضه لمثل هذا التعديل بداعي انه 

نما اإلرهاب تناقش اللجنة القانون  أنومن المقرر  القانون.معاقبة المشتبهين خارج إطار  إلى وا 
 .المعدل يوم االثنين المقبل

 5/2/2016اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت 
 
 مراقب الدولة: "تقصير في مواجهة خطر األنفاق" .08

كشف مراقب الدولة، يوسف شابيرا، اليوم الخميس، مسودة تقرير فحص خالله نجاعة : امي حيدرر 
عمل األجهزة األمنية اإلسرائيلية في مواجهة خطة األنفاق الممتدة من قطاع غزة، وكانت نتيجته أن 

 هناك تقصير واضح في التعامل مع هذا الخطر.
ى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير األمن موشيه وأمر مراقب الدولة بإرسال مسودة التقرير إل

يعالون وقائد أركان الجيش غادي آيزنكوت. وفيها نقد لتقدير موقف أجهزة األمن حول خطر األنفاق 
، قبل نحو 2014وبنيتها وكيفية إدارتها وعملها، وبدأ العمل على تحضير هذه المسودة منذ عام 

 ائيل على قطاع غزة.نصف سنة من العدوان الذي شنته إسر 
وتعتبر مسودة التقرير كجزء من محاولة استخالص العبر من العدوان األخير، والذي بدأ بعد شهر 
من انتهائه، وعمل على تحضيرها قسم مراقبة األجهزة األمنية في مكتب مراقب الدولة. وبحسب 

نقد القرارات التي اتخذها  األخير، ستصدر قريًبا مسودة ألجزاء أخرى من التقرير، والتي ستركز على
المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة واألمن، وعالقته مع المؤسسة العسكرية خالل الحرب، 

 ومن ضمنها مواجهة خطر األنفاق.
وفي التقرير الكامل، يفحص مكتب مراقب الدولة عدة مواضيع أخرى، منها استعمال التكنولوجيا للرد 

ر الصواريخ والدفاع عن الجبهة الداخلية والتزام الجيش بالقوانين على خطر األنفاق، مواجهة خط
 الدولية.

 4/2/2016، 48عرب 
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 48فلسطينيوالطيبي لـ "القدس العربي": عرضنا قضايا  .09
وديع عواودة: استقبل النائب احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير )القائمة المشتركة( –الناصرة 

بيض وفي وزارة الخارجية األمريكية وتباحث مع مسؤولين أمريكيين في في الكنيست في البيت األ
قضايا فلسطينيي الداخل، وذلك بناء على دعوة أمريكية رسمية، قال لـ "القدس العربي" أنه سعى 

 إليها.
وقال الطيبي لـ "القدس العربي" إنه التقى في البيت األبيض مع روب مالي مستشار الرئيس األمريكي 

لشؤون الشرق األوسط وعدد من المسؤولين. وعقد في مقر وزارة الخارجية اجتماعين  باماأو باراك 
مع كريس هينزل مدير دائرة الشرق األوسط وتاله لقاء مطول مع فرانك لويسطاين المبعوث  األول

 الخاص للشرق األوسط.
مجلس الشيوخ. الكونغرس و  أعضاءوعقد الطيبي وهو عميد النواب العرب عددًا من اللقاءات مع 

 أماموقال احمد مهنا المستشار البرلماني للنائب الطيبي الذي يرافقه في هذه الزيارة إن األخير طرح 
والخارجية قضايا فلسطينيي الداخل خاصة مسألة التخطيط والبناء، انتهاكات  األبيضمسؤولي البيت 

الحيران  أموكذلك قضية قرية  خرًا.إسرائيل للحق بالمأوى وهدم البيوت في مدينتي الطيبة وقلنسوة مؤ 
وتحمل  أنقاضهاالعرب وبناء مستوطنة على  أهلهافي النقب في الجنوب التي يعتزم إسرائيل تهجير 

اسمها عالوة على قضايا التشغيل والبطالة والعنصرية ال سيما التشريعات العنصرية التي تمس بقيم 
ى التحتية والتعليم وقضايا المرأة والشباب وغيرها من (، والبن%17المساواة والعدل لفلسطينيي الداخل )

اهتم  األمريكيبيان صادر عن مكتبه، أن الجانب  أوضحالقضايا وقدم معطيات حول ذلك. كذلك 
الفلسطينية المحتلة  األراضيبموقف ورؤية الطيبي من الوضع السياسي والميداني في إسرائيل وفي 

الفلسطينية المحتلة.  األراضيالستيطان في القدس وسائر ومصير رؤية وحل الدولتين واستمرار ا
مهنا "هذا لقاء تاريخي بالنسبة لنا حيث يمثل ذلك ذروة في نشاط وسعي النائب الطيبي  وأضاف

من جهته  لطرح قضايانا دوليا وعالميا وهذه المرة هنا في الواليات المتحدة وعلى اعلى المستويات".
يبنى عليه  أنإن "هذه لقاءات مهمة وتطور مميز واستثنائي يجب اكتفى النائب الطيبي بالقول 

أن هذه المرة طرح ونجح  إلىجانب نضالنا داخل البالد، الفتا  إلىلنستمر جميعا في تدويل قضايانا 
والتقى الطيبي مع قيادات  أهم مكتٍب في العالم. إلىفي إيصال قضايا الفلسطينيين في إسرائيل 

لعربية والفلسطينية في واشنطن ومن المنتظر أن يقدم عدة محاضرات في المؤسسات والجمعيات ا
واشنطن ونيويورك. يشار أن فلسطينيي الداخل قرروا قبل أيام تدويل قضاياهم في ظل تفاقم 

 السياسات العنصرية السافرة والقائمة على التحريض واالستعداء لهم.
 5/2/2016القدس العربي، لندن، 
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 وروسيا "إسرائيل"بين  راتيجياستمعاريف: تحالف  .21

ن كال منهما  استراتيجيقال خبير عسكري إسرائيلي إن بالده وروسيا تعيشان مرحلة تحالف  كبير، وا 
 باتت تقدر أهمية التعاون مع األخرى في منطقة الشرق األوسط.

لى وأكد الخبير العسكري ألون بن دافيد أن بالده نجحت في تأسيس حوار دائم مع الروس قائم ع
 االحترام المتبادل.

وذكر في مقال بصحيفة معاريف أن الجانبين توصال إلى اتفاقات من شأنها إفساح المجال أمام 
 إسرائيل لتنفيذ عمليات عسكرية بالتنسيق الدائم مع موسكو.

وأضاف أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين يرى في إسرائيل دولة قريبة منه، في ظل وجود أكثر من 
 هاجر يهودي من روسيا يعيشون اليوم في إسرائيل.مليون م

وقال بن دافيد إن أحدا لم يكن يصدق قبل عام إنشاء خط تنسيق عملياتي دائم بين الجيشين 
 اإلسرائيلي والروسي والتقاء ضباط الجانبين بصورة دورية.

ولم تكن تخطر وأشار إلى أنه على إسرائيل أال تتردد في اتخاذ بعض الخطوات التي تبادر إليها، 
 على بالها في يوم من األيام، ومن ذلك إجراء تدريبات عسكرية مع سالحي الجو والبحرية الروسيين.
ورأى أن هذه التدريبات ستعود بمكاسب كبيرة على إسرائيل، حيث ستمكنها من االستفادة من 

 التكنولوجيا الروسية ومواصلة القيام بعمليات مشتركة.
ارب مع روسيا ال يعني أن تتسبب إسرائيل في تضرر عالقاتها مع الواليات لكنه لفت إلى أن التق

 األكثر أهمية إلسرائيل". االستراتيجيالمتحدة "ألن األخيرة كانت وتأمل أن تبقى العمق 
 4/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مواطنًا بينهم فتاة وأطفال 27االحتالل يعتقل  .20

وحتى صباح يوم  األربعاءوات االحتالل اعتقلت منذ مساء أفاد نادي األسير الفلسطيني، بأن ق
 مواطنًا من الضفة بينهم فتاة وعدد من األطفال والقاصرين. 27الخميس، 

عامًا( من حي الشيخ جراح في  13وأوضح نادي األسير أن االحتالل اعتقل ثالثة أطفال بعمر )
 آخرين. 13عالوة على اعتقال كل ، القدس

قلت الفتاة ضحى جهاد حسن فيما اعتُ سبعة مواطنين، اعتقلت قوات االحتالل ومن محافظة جنين، 
ثالثة عامًا(، من حلحول في محافظة الخليل، وهي شقيقة الشهيد حسن البو، كما اعتقل  18البو )
 .شّبان



 
 
 
 

 

 19 ص                                              3834 العدد:        5/2/2016 الجمعة التاريخ: 
  

عامًا(، من مخيم عقبة جبر في  26) إبراهيمإلى ذلك، اعتقل االحتالل الشاب أحمد خليل الشيخ 
ريحا، والمواطن طه حسين عليمي، من مدينة طولكرم، وذلك أثناء العودة من السفر عبر محافظة أ

 معبر الكرامة.
 4/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
فون 48فلسطينيو .22  في بلداتهم "غير مرخص"ألف منزل  50لهدم  إسرائيليةمن خطة  يتخوَّ

بأن الحكومة اليمينية الحالية  48يي الـ يسود االعتقاد في أوساط فلسطين: سعد تلحميأ -الناصرة 
، إنما بداعي «ضلوع بعضهم في هجمات مسلحة»أعلنت الحرب عليهم، هذه المرة ليس تحت حجة 

والتوعد بهدم آالف المنازل، وسط تقديرات السلطات اإلسرائيلية بأن عدد « البناء غير المرخص»
 ألفًا. 50األبنية غير المرخصة في البلدات العربية يصل إلى 

في البلدات العربية، « البناء غير المرخص»ومنذ عشرات السنين، تعتبر الحكومة اإلسرائيلية مسألة 
، وأنهم «ال يحترمون القانون»المسألة األولى التي تجب مواجهتها من منـــــطلق أن المواطنين العرب 

ـــادرتها السلطات اإلسرائيلية، ، وهي األراضي التابعة أصاًل للعرب وصـ«يتسللون إلى أراضي الدولة»
فيما تبّين أوساط يسارية ومنـــــظمات حقوقية أن المسألة ليست متعلـــــقة أبدًا بالمواطنين المخالِّفين، 
إنما بانعدام األرض للبناء في البلدة العربية، وتلـــــكؤ وزارة الداخلية في إقرار خرائط هيكلية جديدة 

رغم أن احتياطي األرض ضئيل في أعقاب مصادرة غالبية األراضي  تسمح بتوسيع مساحة البناء،
 العربية لمصلحة إقامة مستوطنات تحيط بالبلدات العربية.

هذه المسألة في اجتماعها أمس من دون إصدار أي قرار « اللجنة الوزارية لشؤون األقليات»وناقشت 
قناعتهم أن تطبيق ذلك يعني حربًا داخلية مع تبّلغها أن رؤساء هذه البلدات يرفضون تمامًا االقتراح ل

مع األهالي. في المقابل، فإنهم يطالبون الحكومة بتجميد هدم المباني لثالث سنوات، ووضع برنامج 
شامل يتضمن إقرار وزارة الداخلية خرائط هيكلية جديدة تلبي حاجات السكان ألرض البناء، وذلك من 

 خالل توسيع مسطح البلدات العربية.
 5/2/2016اة، لندن، الحي

 
 االحتالل يشد د الحصار على قباطية ويصور منازل الشهداء ويشن حملة اعتقاالت .23

شّددت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم الخميس، الحصار والتضيق على المواطنين في بلدة قباطية، 
صويرها وأخذ في القدس المحتلة، وقامت بت األربعاءواقتحمت منازل الشهداء الذين استشهدوا يوم 

 قياساتها.
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وذكرت وكالة وفا، أن هذه القوات شنت حملة اعتقاالت، وحّولت منازلهم إلى نقاط عسكرية، وأعلنتها 
 منطقة عسكرية مغلقة، وفي وقت الحق منعت طلبة المدارس من التوجه إلى مدارسهم.
ين بشاحنات وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن قوات كبيرة من جيش االحتالل مدعوم
 .وجرافات عسكرية شنت فجرا حملة اعتقاالت واسعة بعد محاصرة منازل الشهداء الثالثة

وأضافت المصادر، أن قوات االحتالل داهمت منازل الشهداء بعد محاصرتها، ووضعت نقطة 
عسكرية على منزل ذوو الشهيد زكارنة بعد العبث بمحتوياته وتخريبه، وقامت بتصويره، وأخذ 

ات بعد استجوابهم حتى ساعات الصباح، ووضعت نقاط عسكرية على أسطح المنازل في عدة القياس
 أحياء.

وأفادت بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات االحتالل الذين منعوا الطلبة من التوجه إلى 
 مدارسهم، ما أدى إلى اصابة العديد منهم بحاالت اختناق.

 4/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 قوات االحتالل تدهس طفال وتصيبه بجراح حرجة بقباطية .24

أصيب طفل فلسطيني بجراح بالغة بعد دهسه بجيب عسكري لالحتالل خالل اقتحام ": صفا" –جنين 
 قواته بلدة قباطية، نقل على إثرها لمستشفى جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ه على شارع قباطية الرئيسي أقدم على دهس " صفا" إن جيب عسكريا خالل سير ـوقال شهود عيان ل
عاما( بشكل متعمد خالل المواجهات في البلدة، مما أصابه بشكل مباشر في مناطق  15فتى )

مختلفة من جسده، وأصيب بنزيف حاد ونقل بمركبة إسعاف تابعة للهالل األحمر على الفور 
 ووصفت حالته بالصعبة.

 4/2/2016، غزة، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 فلسطينيًا منذ اندالع انتفاضة القدس 3,847االحتالل يعتقل  :هيئة شؤون األسرى .25
أفاد عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون  -الرأي  -القدس المحتلة 

 األسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، أن االحتالل
وحتى  ،2015 / أكتوبرفي األول من تشرين أول« انتفاضة القدس»اإلسرائيلي اعتقل منذ اندالع 

( فلسطينيا، وأن جميعهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال 3,847) 2016 / ينايرنهاية كانون ثاني
 التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
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 %100رقام خطيرة وغير مسبوقة، وأن تلك االعتقاالت شكلت زيادة تفوق عن ن األإ»وقال فروانة: 
 (.2015-2014( عن الفترة ذاتها قبل عام وخالل الشهور نفسها من عامي )%101.4وتصل الى)

وتابع: أن حاالت االعتقال تلك طالت كافة محافظات الوطن، ومن كافة الفئات، العمرية والجنسية، 
هناك استهدافا متصاعدا لألطفال الفلسطينيين، إذ أن من بين اجمالي وأضاف: لقد لوحظ أن 

( حالة اعتقال ألطفال ّقصر تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، وهؤالء 1,631االعتقاالت سجل )
 «.انتفاضة القدس»( من اجمالي االعتقاالت خالل %42.4يشكلون ما نسبته )

 5/2/2016الرأي، عمَّان، 
 
 العليا اإلسرائيلية ويعلن مواصلته إضرابهالمحكمة رفض قرار القيق ياألسير محمد  .26

أعلن رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، مساء يوم الخميس، عن أن المعتقل 
اإلداري الصحفي محمد القيق، يرفض قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية بشأن تعليق اعتقاله اإلداري، 

 عام، حتى يتم إطالق سراحه.وأكد مواصلته اإلضراب عن الط
وقال قراقع في تصريحات صحفية إن القيق يرفض تعليق االعتقال اإلداري بحقه، وهو يطالب 

اق للحرية بإلغائه تماما، وقد أعلن عن رفضه مواصلة العالج في المستشفيات اإلسرائيلية، وهو تو  
 دون تأخير.

 4/2/2016، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 صبح عضوًا استشاريًا في مجلس تابع لألمم المتحدةي "مدى"المركز الفلسطيني  .27

أوصت لجنة المنظمات غير الحكومية في المجلس االقتصادي : فادي أبو سعدى  –رام هللا 
واالجتماعي التابع لألمم المتحدة بإجماع أعضائها على منح المركز الفلسطيني للتنمية والحريات 

ضوية استشارية خاصة في المجلس. واعتمد القرار خالل اجتماعات الدورة ع« مدى»اإلعالمية 
فبراير/ شباط الحالي في  3يناير/ كانون الثاني الماضي و 25الحالية للجنة المنعقدة في الفترة ما بين 

 مقر األمم المتحدة في نيويورك.
على عضو ذي صفة استشارية في المجلس االقتصادي و المركز « مدى»ويعتبر حصول 

اإلجتماعي التابع لألمم المتحدة خطوة مهمة وُمكملة لمسيرة المركز في الدفاع عن الحريات 
اإلعالمية وتعزيز ثقافة حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني والمساهمة في تنمية دور 

جتمع، باإلضافة إلى احترام ومراعاة حقوق اإلنسان والحريات العامة في فلسطين اإلعالم في الم
األمر الذي سيعزز دور المركز في تسليط الضوء على االنتهاكات المستمرة ضد حرية الرأي 
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فبراير شباط/  16جنة أن تجتمع للمرة الثانية بتاريخ لوالتعبير والصحافة. مع العلم أنه من المقرر لل
العتماد تقرير الجلسة الذي من الُمقرر عرضه على المجلس االقتصادي و االجتماعي التابع الحالي 

صدار القرار الرسمي النهائي.  لألمم المتحدة العتماده وا 
 5/2/2016، لندن، القدس العربي

 
 االحتالل يقوم بأعمال تجريف جنوب قطاع غزة .28

عسكرية توغلت انطالقًا من موقع كرم أبو أفادت مصادر أمنية أن ثالث جرافات : وكالة سما -غزة 
مترًا خارج السياج الحدودي، وباشرت بعمليات جرف وتمشيط.  70سالم جنوب شرقي رفح لمسافة 

ولفتت إلى تزامن عملية التوغل مع بدء حفريات مفاجئة لجيش االحتالل في ُمحيط ما يعرف باسم 
ود حفارْين عسكريين )قدوح(، وآليتي هندسة شرق مطار غزة الُمدمر، مشيرة إلى وج« البرج األحمر»

 وناقلة جند، وثالث آليات مدفعية، وعدد من الجيبات العسكرية في الموقع.
 5/2/2016الحياة، لندن، 

 
 "ويبومتركس" جامعة بيرزيت تحصل على المركز األول فلسطينيًا في ترتيب .29

سطينية ضمن التصنيف حصلت جامعة بيرزيت على المركز األول على مستوى الجامعات الفل
. وحسب هذا الترتيب، فقد 2016 / ينايرفي تقرير كانون الثاني "ويبومتركس "العالمي للجامعات 

بين  31احتلت جامعة بيرزيت، بفارق واضح، المرتبة األولى بين الجامعات الفلسطينية، والمرتبة 
 امعة ومؤسسة تعليم عاٍل.الجامعات العربية التي شملها التصنيف، والتي يقارب عددها األلف ج

ألف جامعة حول العالم،  24من بين أكثر من  2140أما بالنسبة للترتيب العالمي لجامعة بيرزيت 
 %10من الجامعات على المستوى العربي، وأفضل  %3وهو ما يعني أن جامعة بيرزيت من أفضل 

 عالمّيًا.
إسبانيا، هذا الترتيب كل ستة  -ريدالتابع للمركز الوطني للبحوث بمد "ويبومتركس"ويصدر موقع 

أشهر بهدف حث المؤسسات األكاديمية في العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها 
 العلمي المتميز على اإلنترنت.

 4/2/2016، رأي اليوم، لندن
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 مذكرة تدعو لشمل فلسطينيي سورية ضمن برامج مؤتمر المانحين .31
الفلسطيني"، و"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" في لندن،  وجه كل من "مركز العودة

في  4/2/2016الخميس يوم  انعقدمذكرة إلى رئاسة "مؤتمر المانحين لدعم سورية والمنطقة" الذي 
 لندن، طالبت بشمل فلسطينيي سورية في برامج التمويل واإلغاثة التي سوف يتبناها المؤتمر.

ألحوال فلسطينيي سورية في الداخل وفي لبنان واألردن وتركيا من وقد تضمنت المذكرة، شرحًا 
النواحي االنسانية والمعيشية والقانونية، وتكثيفًا احصائيًا عن أرقام وتوّزع النازحين منهم بعد الحرب 

 الى الدول المجاورة.
ة معاملة المذكرة التي أرسلت بتوقيع رئيس مركز العودة الفلسطيني ماجد الزير، أكدت على أهمي

الالجئين وفق مقتضيات القانون الدولي، وضرورة تأمين االحتياجات المعيشية واالنسانية بما يضمن 
 لهم حياة كريمة لحين تحقق عودتهم إلى ديارهم في فلسطين.

 4/2/2016، قدس برس
 
 نشطاء فلسطينيون في أوروبا يعرضون قضاياهم مع مسؤولين مغاربة .30

ون في أوروبا، "إنهم التقوا مع عدد من الوزراء في المغرب، بما فيهم قال نشطاء فلسطينيالرباط: 
رئيس الحكومة هناك عبداإلله بنكيران"، مشيرين إلى ما وصفوه بـ "التعاطف الكبير مع القضية 

 الفلسطينية" من قبل المسؤولين المغاربة.
" إلى المغرب، انتهت اليوم وتمت تلك اللقاءات خالل زيارة قام بها وفد من "مؤتمر فلسطينيي أوروبا

الخميس، وجرى خاللها توقيع مذكرة تعاون بين "التجمع الدولي للمؤسسات والروابط المهنية 
الفلسطينية" و"االتحاد الوطني للشغل" في المغرب، واالتفاق حول االعداد لمذكرة تفاهم رياضية بين 

 فلسطينية"."وزارة الشباب والرياضة" في المغرب، و"الهيئة الرياضية ال
وأوضح ماجد الزير، رئيس الوفد، في حديث مع "قدس برس" أنه تم خالل زيارة المغرب اللقاء مع 
رئيس الحكومة، ووزراء العدل واإلسكان والشؤون االجتماعية، باإلضافة إلى عدد من قادة المجتمع 

 نقاش.المدني، مشيرا إلى أن قضية الالجئين الفلسطينيين كانت على سلم أولويات ال
 وقام الوفد الفلسطيني بزيارة إلى البرلمان المغربي، وحضر جزءا من جلسة برلمانية.

 4/2/2016، قدس برس
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 تصنيف الفيفا: قفزة سعودية وفلسطينية وتراجع لعرب إفريقيا .32
األناضول: شهد التصنيف الشهري لالتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( قفزة سعودية  –زيوريخ 

 ي الوقت الذي تراجعت فيه المنتخبات العربية في القارة اإلفريقية.وفلسطينية، ف
وجاء ترتيب المنتخبات الخمسة األولى على مستوى العالم على النحو اآلتي: بلجيكا في الصدارة، ثم 
األرجنتين فإسبانيا فألمانيا وأخيرا تشيلي. وفي آسيا، شهد التصنيف صعودا كبيرا لمنتخبي السعودية 

عالميا، بينما صعدت  55مركزا لتحتل المرتبة الثالثة قاريا و 20حيث صعدت السعودية وفلسطين، 
 عالميا.  110مركزا لتحتل المرتبة  21فلسطين 

 5/2/2016، لندن، القدس العربي
 
 في القاهرة "عاصفة الكتاب العبري"الصحافة اإلسرائيلية تواصل انشغالها بـ .33

ى الضجة التي شهدتها األوساط الثقافية والسياسية المصرية وديع عواودة: في تعقيبه عل –الناصرة 
على عرض كتابه المترجم للعربية في معرض الكتاب في القاهرة، زعم الصحافي اإلسرائيلي جاكي 

 حوجي بإن الحملة ضد التطبيع تمس بالمصريين.
كتاب عبري وقال حوجي العامل في إذاعة جيش االحتالل أمس إن منع المواطن المصري من قراءة 

أو مشاهدة فيلم إسرائيلي فإن المقاطعة تطاله هو وليس الجانب اإلسرائيلي. كما حمل حوجي على 
 30العالقات مع إسرائيل منذ « تجفيف»حكومات إسرائيل ألنها تشهد كيف يقوم النظام المصري بـ 

 «.سنة لكنها تبلع الضفدع دون أي احتجاج
عاصفة الكتاب اإلسرائيلي في »بشكل واسع ما وصفتها بـ وتناولت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 

وصلت حد المطالبة بالتحقيق في كيفية وصول الكتاب إلى معرض الكتاب الدولي. « القاهرة
لمؤلفه خوجي، محلل الشؤون العربية في إذاعة « ألف ليلة. كوم»والحديث يدور عن ترجمة لكتاب 

، وترجمه «معاريف»، عن دار 2011للغة العبرية في الجيش اإلسرائيلي. وكان الكتاب قد صدر با
إلى العربية الباحث المصري في الشؤون اإلسرائيلية عمرو زكريا، تمهيدا لعرضه في معرض القاهرة. 

 ويحلل الكتاب األوضاع في المجتمع المصري، والمتغيرات السياسية هناك. 
، لقاء مع المؤلف «عوت احرونوتيدي»ملحق صحيفة  أجرىولدى صدور الكتاب باللغة العربية، 

والمترجم، عرضا خالله العالقات المعقدة، حتى في عهد السالم، بين البلدين، والتخوف المتزايد من 
االنشغال بالكتب اإلسرائيلية في مصر. وقال زكريا للصحيفة اإلسرائيلية انه يسود تخوف من تعرض 

 إذا»ى اتهامات بتطبيع العالقات. وأوضح: المؤسسة التي تشجع ترجمة الكتب العبرية في مصر إل
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تلقيت محادثة من إسرائيل خالل سفري في المواصالت العامة فأنا ال اجيب، كما انني ال أحمل كتبا 
 «بالعبرية خالل سفري في المواصالت العامة.

 5/2/2016القدس العربي، لندن، 
 

 يةبإعادة القصور األمو  "إسرائيل"أوقاف القدس األردنية تطالب  .34
استنكر مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى الشيخ عزام الخطيب : القدس المحتلة

التميمي تمادي إسرائيل باعتداءاتها ضد منطقة القصور األموية الواقعة الى جنوب وجنوب غرب 
 المسجد األقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

لقائد شرطة لواء القدس الشيخ عزام الخطيب  وفي رسالة احتجاج وجهها مدير عام أوقاف القدس
أستنكر "انتهاك إسرائيل بصفتها سلطة احتالل في القدس المحتلة اللتزاماتها القانونية بالحافظ على 

[ من اتفاقية السالم 9/2والتزاماتها بموجب الفقرة ] 1967الوضع القائم لـما قبل احتالل القدس عام 
 ".1994تشرين األول  26ة ودولة إسرائيل والتي وقعت في بين الـمملكة األردنية الهاشمي

 

 وطالبت الرسالة شرطة االحتالل اإلسرائيلي بما يلي:
( وقف أعمال الحفريات وأعمال إزالة ونقل التراث العربي واإلسالمي من مكانه في موقع القصور 1

 األموية.
 موية.( إزالة الـمظلة المعدنية التي تم بنائها في وسط القصور األ2
( إزالة المنصات المعدنية والخشبية التي تم استحداثها كساحات صالة يهودية بمحاذاة السور 3

 الغربي للمسجد األقصى.
( إلغاء تنفيذ قرار الحكومة اإلسرائيلية األسبوع الماضي بتوسعة منصات الصالة اليهودية المذكورة 4

لى حساب التراث العربي واإلسالمي أعاله لصالح اليهود المتحررين على حساب أرض وقف وع
 لجدار المسجد األقصى الغربي وتوابعه.

 ( إزالة جميع التسميات والشواخص التهويدية التي تم إدخالها على الموقع.5
 ( وقف الصلوات والحفالت الدينية اليهودية التي تم استحداثها والسماح بها مؤخرًا في الموقع.6

 5/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 بل سلطات االحتالل اإلسرائيلياألسير المحرر زهرة يصل األردن عقب اإلفراج عنه من ق   .35
وصل األسير األردني المحرر أكرم زهرة أمس إلى األردن، عقب اإلفراج عنه من قبل  :عّمان

 سلطات االحتالل اإلسرائيلي أول من أمس.
إلعالمي للجنة الوطنية لشؤون األسرى ووصل زهرة جسر الملك حسين ظهر أمس، بحسب الناطق ا

والمفقودين األردنيين فادي فرح، بعد التنسيق بين مصلحة السجون اإلسرائيلية والجانب الرسمي 
 األردني، وسط حضور أهله وأقاربه وأعضاء من اللجنة.

وأشار فرح الى أن زهرة "وفور وصوله الى الجانب األردني لجسر الملك حسين أدى صالة الظهر 
 ناك".ه

يشار إلى أن األسير المحرر زهرة، خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الثالث والعشرين من 
الشهر الماضي، وبلغ إضرابه حد االمتناع عن تناول المياه والدواء، احتجاجا على إعادة اعتقاله 

 عاما. 16إلى بقرار من دائرة الهجرة اإلسرائيلية، على الرغم من إنهائه مدة محكومتيه التي وصلت 
 

 5/2/2016الغد، عمان، 
 
 على الساحة العربية والساحة الفلسطينية يستقبل رمضان شلح ويبحث معه المستجداتري ب   .36

رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمس، االمين العام  استقبل
الحركة، في حضور رئيس المكتب  لحركة الجهاد االسالمي رمضان شلح على رأس وفد من قيادة

جميل حايك وعضو المكتب السياسي محمد الجباوي، وجرى الحديث حول « أمل»السياسي لحركة 
التطورات الراهنة على الساحة العربية والساحة الفلسطينية خصوصا، وما يتعرض له الشعب 

 ئيلي.من قبل قوات االحتالل االسرا وانتهاكاتالفلسطيني من عمليات قتل وقمع 
 5/2/2016المستقبل، بيروت، 

 
 لدعم مشاريع في فلسطين المحتلة واألردن "األونروا"مليون دوالر لـ 59السعودية تتبرع بـ .37

 59قدمت المملكة العربية السعودية، من خالل الصندوق السعودي للتنمية، تبرعا بقيمة : )واس(
لسطين )األونروا( من أجل المشروعات مليون دوالر لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي ف

التي سيتم تنفيذها في غزة والضفة الغربية واألردن. وتم تأكيد هذا التبرع من خالل ثالث اتفاقيات تم 
توقيعها في لندن أمس من قبل نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية والمدير اإلداري يوسف البسام 

 نبول.من جهة والمفوض العام لألونروا بيير كري
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األونروا تلعب دورا حيويا في توفير االحتياجات األساسية "وخالل حفل التوقيع، صرح البسام بأن 
المملكة العربية السعودية، من خالل »وأضاف بأن «. والخدمات االجتماعية لالجئي فلسطين

 ."الصندوق السعودي للتنمية، ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني في كافة المجاالت
 5/2/2016ل، بيروت، المستقب

 
 الجامعة العربية تؤكد أهمية المبادرة الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي للسالم .38

أكد األمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة : رام هللا
اعتبارها أحد العربية السفير سعيد أبو علي، أهمية الدعوة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسالم ب

 الخيارات المطروحة في إطار التحرك الدولي للتوصل إلى تسوية للسالم.
وشدد أبو علي في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، على أن تلك المبادرة تحظى بدعم الدول 

 العربية للدفع نحو عقد مؤتمر دولي للسالم.
  5/2/2016، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مليون دوالر لـ"الفاخورة" في غزة 40لع على مشاريع بـ ري يطَّ وفد قط .39

اختتم وفد صندوق قطر للتنمية زيارته لقطاع غزة، التي استمرت لعدة أيام، قام : مطر أشرف-غزة 
مليون دوالر، عبر برنامج الفاخورة، مؤسسة التعليم فوق  40خاللها باإلعالن عن مشاريع بقيمة 

 ل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.الجميع" والمنفذة من قب
وزار وفد من صندوق قطر للتنمية عددًا من المشاريع في غزة لالطالع مباشرة على التقدم الذي تم 

 .إحرازه في تنفيذها
 5/2/2016، الشرق، الدوحة

 
 منازل للفلسطينيين جنوب الخليل "إسرائيل"من هدم  ""انزعاجه الشديدي عب  ر عن بان كي مون  .41

أعرب األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، عن "انزعاجه الشديد، إزاء : طارق محمد-وركنيوي
 مبنى لمواطنين فلسطينيين، بقريتي الحالوة وجنبا، في مسافر يطا، جنوبي الخليل". 30هدم إسرائيل 

د موقفه، وقال نائب المتحدث، باسم األمين العام لألمم المتحدة، فرحان حق، إن "بان كي مون يجد
 بأن تطبيق خطة طرد الفلسطينيين من المنطقة يرقى إلى ترحيل فردي وجماعي بالقوة".
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وأكد حق، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، مساء اليوم الخميس، أن "الترحيل 
إلنساني الفردي والجماعي بالقوة، لسكان المنطقة، يمثل مخالفة لواجبات إسرائيل، بموجب القانون ا

 طفاًل". 71فلسطينًيا بينهم  121الدولي"، مشيًرا أن "المعلومات األولية تتحدث عن تشريد 
وداهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األول الثالثاء، قريتي الحالوة وجنبا في مسافر يطا، 

 وهدمت بآلياتها الثقيلة عدًدا من المنازل.
  5/2/2016،، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 

 
 ن عن معاداة الساميةواليهود مسؤول أنَّ فرنسيين يعتقدون  10من أصل  6دراسة:  .40

المؤسسة اليهودية الفرنسية ومعهد ابسوس، ونشرتها اليوم الخميس  أجرتهافي دراسة  وفا:-لندن
أجريت  أشخاص 1,005عينة من المواطنين الفرنسيين بلغت  آراءصحيفة االندبندنت، تم استطالع 

من الفرنسيين بأن  %59أن ما مجموعه  إلىعلى مدى تسعة أيام، حيث تشير  نترنتاإلعلى 
 المجتمع اليهودي مسؤول بشكل جزئي عن معاداة السامية.

كان اليهود يتحملون المسؤولية جزئيا حول معاداة السامية  إذاحول ما  أراءهموتم سؤال المستطلعة 
 %14دون بأن لهم دورا "مهما" في ذلك، ويعتق %3منهم بنعم، و %59 أجابفي فرنسا، حيث 

 يعتقدون بأن لهم دورا "كبير".
غنى  أكثرمن نصف المستطلعة اراءهم من الفرنسيين بأن اليهود لديهم نفوذ كبير، وهم  أكثروقال 

من عينة الدراسة بأن  %13من معدل المواطنين الفرنسيين من غير اليهود، ويعتقد ما مجموعه 
من عدد  %1ير في فرنسا، بالرغم من أن المجتمع اليهودي يشكل ما مجموعه هناك يهودا بشكل كب

 السكان.
وجاء في االندبندنت أن معدالت الجرائم المعادية للسامية المسجلة في فرنسا تضاعف خالل عامي 

تقرير لمؤسسة "حقوق االنسان أوال"، التي ذكرت بأن الجرائم أصبحت في  حسب 2015و 2014
 أكبرالعام الماضي، جاعلين فرنسا  إسرائيليهودي الى  8000حيث هاجر ما يقارب "تصاعد كبير"، 
 اسرائيل، وهناك الكثير منهم قد هاجر الى المملكة المتحدة وكندا. إلىمصدر للهجرة 

ريتشارد فيربر " إنه من المقلق أن واحدا من  –ويقول نائب رئيس الجالية اليهودية في مجلس النواب 
ن الحقيقة المحزنة  عشرة أشخاص من الفرنسيين يعتقدون أن هناك الكثير من اليهود في البالد، وا 

اليوم هو ان المواطنين الفرنسيين يتصرفون بناء على مجموعة من ردود االفعال المثيرة للقلق 
خصوصا خالل االعتداءات المتطرفة االخيرة التي أدت الى مقتل عدد من االشخاص، وبالنسبة 

 هذا شكل قرارا بأن الحياة لليهود في هذا البلد لم يعد آمنا وقابال للحياة".للكثيرين فإن 
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وأضاف "أن اليهود في الشتات وخصوصا في اوروبا يشعرون بقلق عميق للتوجهات التي تشير الى 
معاداة السامية، حيث يجب على الحكومات والمجتمعات الكبيرة تعزيز التزاماتها بدعم المجتمعات 

 تي تساهم في المجمعات االوسع نطاقا".اليهودية ال
 5/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مراكبهم ومعد اتهم  إلصالح ةادي غزَّ ت د ر ب صيَّ  "العمل الدولي ة" .42

على مدى ثالثة أشهر تعّلم صّيادون من غز ة أصول مهنة جديدة، بعدما شاركوا في ورش : )رويترز(
 لتعليمهم إصالح مراكبهم ومعّداتهم.« لّيةمنّظمة العمل الدو »عمل نّظمتها 

يقول صّياد شارك في تلك الدورات التعليمّية، ويدعى نضال النجار، إن ه تعّلم دروسًا مفيدة ومهارات 
 جديدة. 

محّرك البحر جزء ال يتجّزأ من حياتنا اليومّية. من دونه ال نستطيع العيش، إلى جانب »ويضيف أن  
لسوق لجهة إصالح المحركات، لذا فإن  هذه الدورة كانت بمثابة تأهيل أن هناك احتكارًا في ا

 «.للصيادين ليتعّلموا إصالحها
، وضّمنتها معلومات 2015الدورات للصيادين وعائالتهم في صيف العام « منظمة العمل»ونظ مت 

جراءات السالمة وكيفية المحافظة على السالمة في البحر. ويعتبر الن جار أن  تلك بشأن الصّحة وا 
الدروس ساهمت في توفير المال الذي كان ينفقه في إصالح محّرك مركبه، كما ساهمت في تسريع 
عملّية اإلصالح التي يقوم بها بنفسه بداًل من البحث عن مساعدة شخص آخر يكّلفه مااًل ويستغرق 

 وقتًا.
طوال ثالثة أشهر. وتلّقى  صيادًا الدورة التي استمّرت على مدى ستة أيام في األسبوع، 30وحضر 

كل منهم مصروفًا يومّيًا بسيطًا لتغطية نفقاته وقيمة المواد التي يستخدمها في الدورة، فيما جرى 
، ونفذته نقابة الصيادين «منظمة العمل الدولّية»تمويل هذا المشروع من جانب الحكومة الكويتّية و 

 في غّزة وجمعيات صيد أخرى في المنطقة.
المنظمة في القدس، منير قليبو، عن أمله في أن يوّفر المشروع فرص عمل أفضل  وأعرب ممثل

ألف  35استهدفنا الصيادين نظرًا ألن هذا القطاع يمّس أكثر من »لصّيادي المستقبل. وقال 
 «. فلسطيني في قطاع غز ة

 5/2/2016السفير، بيروت، 
 
 



 
 
 
 

 

 30 ص                                              3834 العدد:        5/2/2016 الجمعة التاريخ: 
  

 نظريتان هروبيتان إلحباط االنتفاضة .43
 منير شفيق

رية أخذت تشيع مع اندالع االنتفاضة الثالثة تقول إن النضال ضّد العدو الصهيوني ال يكون ثمة نظ
نما يتم ذلك من خالل تراكم النضاالت، وتسجيل النقاط عليه. ومن ثم َيعتبِّر  بالضربة القاضية، وا 

نما هّبة تدخل ضمن عملية التراكم مثلها مثل ما  أصحاب هذه النظرية ما يجري اآلن ليس انتفاضة وا 
يجري من نضال عالمي لمقاطعة بضائع المستوطنات، أو مثل ما جرى من بناء نموذج لقرية "باب 
الشمس"، أو كما جرى من نضاالت في بلعين ونعلين ضّد الجدار. أو مثل ما جرى من حشد لتجّمع 

 .2008/2009أضاء الشموع في رام هللا نصرة لقطاع غزة في حرب 
من تحديد الهدف، أو األهداف التي ُيراد تحقيقها فهي توهم حين تتحدث عن تهرب هذه النظرية أوال 

ال واقعية الضربة القاضية بأنها تقصد إنهاء الكيان الصهيوني. ولكنها في حدود ما ال تفصح عنه 
حّددت هدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. وثانيا لم تحّدد ما 

ن كانت هو الشكل  الرئيس للنضال الذي ال بّد من أن يكون الحاسم في الوصول إلى ذلك الهدف. وا 
 المفاوضات هي ما يضمر من شكل رئيس "للنضال".

هنا تكون نظرية تراكم المنجزات الجزئية أو النضاالت أو تسجيل النقاط في خدمة المفاوضات 
مفاوضات ومشروع التسوية فشال. ولم ينفع ومشروع التسوية وما يسّمى بحّل الدولتين. ولكن ألن ال

ّي بتراكم النضاالت التي ُذكَِّرت أعاله ومن ضمنها المقاطعة "وعملية" باب الشمس، أو  معهما ما سمِّّ
ما جرى في نعلين وبعلين، فإن النظرية أخذت تسحب في معالجة االنتفاضة ابتداء من اإلصرار 

ر االنتفاضة الشاملة هي االستراتيجية التي تستطيع على تسميتها هّبة، أو انتفاضة من دون اعتبا
 إنزال الهزيمة بنتنياهو وتحقيق أهداف االنتفاضة.

فنظرية أن العدو الصهيوني ال ُيواَجه بالضربة القاضية تريد أن تحرم االنتفاضة من استراتيجية 
لجماهير، التي الوصول إلى إعالن العصيان المدني الشعبي السلمي الذي ُيغلق المدن والقرى با

تصّمم على هذا العصيان حتى يكون بمثابة الضربة القاضية التي تفرض على العدو االنسحاب من 
طالق كل األسرى وفك الحصار عن قطاع غزة. ففي  الضفة الغربية والقدس وتفكيك المستوطنات وا 

الضربة القاضية" حدود هذه األهداف ضمن موازين القوى الراهنة ومأزق العدو يمكن أن ُتوّجه له "
نما في حدود إنهاء االحتالل وتفكيك  ليس بالمعنى المطلق بمعنى إنهاء الصراع من حيث أتى، وا 
طالق كل األسرى. بل ليس هنالك من استراتيجية  المستوطنات وفك الحصار عن قطاع غزة وا 

نذ أمد طويل يمكنها أن تحقق هذه األهداف بمجرد تراكم اإلنجازات وتسجيل النقاط وهو الحاصل م
 يتجاوز الخمس والعشرين سنة الماضية ومن دون جدوى.
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نجازات  بهذا نكون أمام حالة اسمها التمييع والتشتيت والبعثرة لما يمكن أن يتراكم من نضاالت وا 
ونقاط، فهذه ال بّد من أن تخضع الستراتيجية االنتفاضة الشاملة التي تصل إلى الدخول مع العدو 

ين تصل االنتفاضة إلى العصيان الشعبي الذي يمأل المدن والقرى بالجماهير في مواجهة شاملة ح
ضّد االحتالل واالستيطان. ومن ثم فرض رحيله بما ُيشبه المعركة العسكرية الفاصلة، أو بما ُيشبه 
الضربة القاضية إن جاز التعبير. أما أن نترك التراكمات الكمية المبعثرة لتفرض على العدو 

فكيك المستوطنات فهذا من الجهل في فهم كيفية التعامل مع أشكال النضال. أما إذا لم االنسحاب وت
 يكن السبب هو الجهل فالمصيبة أعظم.

هذا وثمة نظرية أخرى مشابهة من حيث مرماها بالهروب من استراتيجية االنتفاضة الشاملة. وقد 
أشكال النضال التي أطلقتها أخذ يدافع عنها محمود عباس في خطاب أخير له حيث أخذ ُيعارض 

االنتفاضة الثالثة الراهنة تحت حّجة كيف يعقل أن يقترب شاب من حاجز لالحتالل فيلقي عليه 
حجرا ويأتي الرّد رصاصة في جبينه لُِّتْرديه قتيال "وبهذا نخسر الشباب الذين سيبنون الغد 

لى السلمية مقابل خسارة شباب والمستقبل". ثم انتقل ليعتبر أن المطلوب "هّبة سلمية" مشّددا ع
 بمواجهات عنيفة. 

أوال قصة الشاب الذي يلقي حجرا على حاجز احتالل فيقابله برصاصة في رأسه يثير سؤاال لم 
يخطر ببال الرئيس في اعتراضه على رماة الحجر. وهو: إذا كان رمي الحجر على حاجز احتالل 

رصاصة في الجبين مخاطرا بسمعته واتهامه بجريمة بهذه العبثية والالجدوى فلماذا يقابله الحاجز ب
إعدام واإلفراط في استخدام القّوة؟ بالتأكيد لو لم يكن ما يقوم به شباب االنتفاضة فعاال ومؤثرا ويشكل 

 خطرا على وجود االحتالل لما قوبلوا بكل هذه الوحشية في الرد. 
النضال السلمي، ويا ليته فعال كان  ولكن لنفترض أن محمود عباس من أنصار النضال الالعنفي أو

كذلك. ألنه ال يؤمن إاّل بطريق واحد في التعامل مع الكيان الصهيوني ويّسميه تجنّيا بالنضال 
السلمي وهو المفاوضات والتسوية، وفي ظل نبذ المقاومة المسلحة وكل أشكال النضال الصدامي 

يسبق له من مثيل وهو يحمي االحتالل  ولو كان سلميا مائة بالمائة، بل في ظل تنسيق أمني لم
واالستيطان من كل مقاومة حتى ولو كانت من خالل التظاهر واالشتباك مع الحواجز بالهتاف. وهذا 
ما تؤكده ممارسته منذ عشرات السنين فقد عارض االنتفاضتين األولى والثانية، وكان عّراب اتفاق 

 . 1993ن ياسر عرفات عام أوسلو، ورسالة نبذ المقاومة المسلحة الموقعة م
لنفترض أن محمود عباس أصبح يدعو لهّبة سلمية ليس بهدف تعطيل االنتفاضة، أو ضربها أو 
تغطية التنسيق األمني ونشاطاته التي عّبر عنها ماجد فرج، وقد تفاخر أنها أحبطت مائتي عملية 

أسلحة نارية. ولنفترض بأن  مقاومة واعتقلت مائة شاب كان يّهم بالقيام بعملية، فضال عن مصادرة
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عباس تخلى عن إعالنه أن التنسيق األمني مع االحتالل مستمر رافضا تنفيذ قرار المجلس المركزي 
بوقفه، فإن المشكلة تبقى كيف يريدها هّبة سلمية، بل وكيف يمارس هو، أو من هم على نهجه، 

سئلة، وليس ثمة مثال واحد على "الهّبة السلمية"؟ طبعا ليس هنالك من إجابة عن أي من هذه األ
ممارسة يمكن إدراجها تحت بند مقولة "الهّبة السلمية" من قَِّبلِّه. ولكن كما يقول المثل "اذهب مع 

 العيار لباب الدار".
عليه بأن يدعو قيادة فتح وقيادات الفصائل األخرى ليقّرروا الطلب من الجماهير النزول في كل 

ها هّبة سلمية ستستمر بالهبوب يوميا حتى يرحل االحتالل ويفكك المدن والقرى والشوارع ويعلنو 
المستوطنات. طبعا محمود عباس لن يفعلها أبدا فالسلمية والهّبة السلمية بالنسبة إليه كالم لتسويغ 
التنسيق األمني والعمل على إجهاض االنتفاضة. ولكنه سيبوء بالفشل هنا أيضًا. ألن الفشل قرينه 

 المالزم.
 5/2/2016، "21عربي موقع "

 
 .. آراء إسرائيلية"الهب ة الفلسطينية"شباب  .44

 د. أسعد عبد الرحمن
الفلسطينية، كما أحب أن أسميها، واقعًا جديدًا لم يتوقعه أحد، في « هّبة ترويع اإلسرائيليين»فرضت 

فلسطينية، في العالم العربي، وحالة االنقسام ال« الربيع»وقت ظن فيه الجميع أن الفوضى وتداعيات 
قد أجهزتا على الروح الوطنية لدى الجيل الفلسطيني الجديد. فهذا الجيل قد خلق ما يمكن تسميته 

فاجأت الرأيين العام العربي والدولي على السواء، خاصة أن هذا الجيل « حالة من الوحدة الشعبية»
ق ساعيًا لرفع الظلم مثبتًا في الوقت ذاته، يمارس الحياة وفق قناعاته وعلى النحو الذي يريد، فانطل

أن اإلرادة أكبر من سالح المحتل الغاصب، مواجهًا إياه بأدوات وطرق جديدة للمقاومة. وكل من 
تؤمن « قيادة»)من شباب وفتيات وأطفال( يعرف أنها « القيادة الجديدة»شاهد أو عاين عناصر 

ممن ال يخافون الموت، وأن هب تهم بعدالة قضيتها، وأنها أقوى من االحتالل، حيث أن مكوناتها هم 
استخلصت الدرس بعد أن رأت أن « قيادة»أوسع من أي تنظيم أو فصيل أو حركة فلسطينية، فهي 

 القضية الفلسطينية تكاد تضيع.
، تظهر اإلحصائيات «اإلرهاب الفلسطيني»ورغم مواصلة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التحريض ضد 

مهما كانت التضحيات. ويؤكد هذا االستخالص « الهّبة»ى استمرار تصميم الشباب الفلسطيني عل
، كتب «الهّبة»عدد الشهداء والمصابين واالعتقاالت. وفي ذكرى مرور مائة يوم على انطالق 

من الذين قاموا بهجمات في الضفة الغربية  %60نحو »يقول: « نداف سرغاي»المعلق العسكري 
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لذين قاموا بهجمات في إسرائيل جاؤوا من القدس الشرقية.. من ا %75جاؤوا من منطقة الخليل. و
أغلب المهاجمين البروفيل لديهم واحد: أعزب، ليس لديه عمل منتظم، مهاجم وحيد، ماضيه نظيف، 

 «.يعمل بصورة مستقلة، ليس تابعًا ألي تراتبية تنظيمية
، فإن أغلب من يقومون بهذه «إسرائيل»في « مركز المعلومات بشأن االستخبارات واإلرهاب»ووفقًا لـ

العمليات شباب أنهوا تعليمهم المتوسط ووجدت أغلبيتهم عماًل ال يتناسب مع مؤهالتهم فانضموا إلى 
وزن العامل »واستنادًا إلى تقرير أصدره مؤخرا المركز المذكور، فإن «. دائرة العاطلين عن العمل

ًا. ويظهر فحص الصور والمواد التي وضعها الديني في قرار هؤالء الشباب تنفيذ هجمات ليس مرتفع
جزء من منفذي الهجمات على صفحات الفيسبوك أن معظمهم كانوا منفتحين على الحياة الحديثة، 
وكان نمط حياتهم علمانيًا، وأن القليل منهم فقط كانوا متدينين أو عب روا عن مشاعر دينية، حيث 

به المسجد وكانت وظيفته مهمة في االنتفاضة ورثت وسائل التواصل االجتماعي الدور الذي لع
 «.الثانية بوصفه المكان الذي يؤثر في قرار القيام بتنفيذ هجمات

اإلسرائيلي تقريرًا وضعه المتخصص في الشؤون الفلسطينية « وااله»وفي سياق آخر، نشر موقع 
حصائيات االعتقاالت وعمليات القتل«آفي سيسخاروف» الميدانية، يرسم  ، باالعتماد على أرقام وا 

، ُتسقط مقولة سابقة قوامها تحول ساحات التواصل االجتماعي «الهّبة»مالمح جديدة لشباب 
فالتقرير يظهر أن الغالبية العظمى من الشباب الفلسطينيين «. التحريض»الفلسطينية إلى ميادين لـ

ل اإلسرائيلي، هم شباب ال الذين قضوا في عمليات اإلعدام الميدانية الممارسة من قبل قوات االحتال
يتعاطون مع شبكات التواصل االجتماعي، الفتقار بلداتهم ومخيماتهم إلى شبكة الكهرباء، وبالتالي 

بأشرطة »أيضًا لشبكات اإلنترنت واالتصاالت الهاتفية. وبالتالي لم يتأثر هؤالء المقاومون 
على ضوء ». ويختم الكاتب قائال: التي تحدثت عنها إسرائيل ألنهم لم يشاهدوها أصالً « التحريض

المعطيات المتوافرة من الصعب رسم مالمح بروفايل الشاب المقاوم. وهو عادة شاب في مقتبل 
 «.العمر وعازب

الدافع الحقيقي وراء »وفي دراسة قام بها جيش االحتالل اإلسرائيلي مؤخرًا، أظهرت النتائج أن 
االقتداء »ونضيف من طرفنا: «. لتحريض، بل االنتقامعمليات المقاومة الفلسطينية الفردية ليس ا

وهكذا، تسقط مقولة الحكومة اإلسرائيلية واإلعالم الصهيوني «. بمن سبقوهم من الشهداء واألبطال
 «.التحريض»إلى « الهّبة»اللذين عزوا 

ي، وختامًا، يبدو أن هذا الشباب الفلسطيني، الذي فشلت معه كل حمالت الترويض األمني والفكر 
أدرك تحول محاوالت التسوية والسالم االقتصادي إلى محاوالت عابثة وعبثية. وهو شباب مقتنع 
بقدرته على استالم زمام األمور، وطرح نفسه بديال قويًا إلعادة توجيه البوصلة تجاه االحتالل. كما 
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لشارع عن ا 2007أن هذا الجيل الشاب قد نجح في تحطيم الصورة النمطية السائدة منذ عام 
الفلسطيني والتي تحدثت عن حالة غيبوبة شعبية ذاهبة على درب موات بسبب جملة ظروف 
إسرائيلية )جوهرها االحتالل االستيطاني( وفلسطينية )جوهرها كارثة االنقسام األيديولوجي والسياسي 
والجغرافي( وعربية إسالمية )في الصميم منها غياب أي مشروع نهضوي تحرري( ودولية )في 

 أعماقها فقدان أخالق الشرعية الدولية وسيادة ازدواجية المعايير(!
 5/2/2016، االتحاد، أبو ظبي

 
 التوقيت واألهداف -إسرائيل تفتح النار على األمين العام لألمم المتحدة .45

 د. عبد الحميد صيام
ي أن يشعر أي هذه هي السنة األخيرة لألمين العام الحالي لألمم المتحدة، بان كي مون، ومن الطبيع

مسؤول منتخب أن قيود الوظيفة ال تعود عائقا في قول الحقيقة، أو على األقل جزءا منها. وهذا ما 
فعله األمين العام على استحياء في األيام األخيرة من مسألة االحتالل اإلسرائيلي واألنشطة السكانية، 

ت أن تكون فوق النقد وفوق فوقع في المحظور وتخطى حدوده المسموح بها، ألن إسرائيل تعود
القانون الدولي وفوق المعايير اإلنسانية، وما ينطبق على كل دولة في العالم ال ينطبق عليها، وحذار 
إن اقتربت من خطوطها الحمراء، فستطلق عليك النيران من كل صوب بحيث ال يبقى أمامك خيار 

 إال االنصياع أو الخوف أو التردد في المرات المقبلة.
 
 ن كي مون وتدليل إسرائيلبا

لم يدلل  1967أستطيع أن أؤكد بكل ثقة أن أحدا من األمناء العامين السابقين منذ حرب يونيو 
إسرائيل ويقترب من مواقفها وخطابها السياسي مثل األمين العام الحالي بان كي مون، خاصة في 

 دورته الثانية:
ن، وقد تجنب كل من سبقوه هذه اإلدانة غير إنه أول أمين عام يدين الهجمات على المستوطني -

الشرعية، باعتبار المستوطنين محتلين يستولون على أرض ليست لهم. لقد أصدر منذ بداية الهبة 
الفلسطينية الحالية خمسة بيانات كلها تتعلق باستهداف اإلسرائيليين، ولم يصدر بيانا واحدا يدين فيه 

 8إسرائيلي إلى  1المستوطنين، علما أن نسبة القتل حتى قتل األطفال الفلسطينيين من قبل 
 ? من مجموع الضحايا.28فلسطينيين ونسبة األطفال 
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ـ إنه أول أمين عام يدين استهداف الجنود اإلسرائيليين في األراضي المحتلة والقدس الشرقية، علما 
داخل إسرائيل بقتل أنها أراض محتلة، بل إنه أدان قيام إسرائيلي )رسميا حسب جواز السفر( قام 

 جنديين إسرائيليين.
ـ إنه أول أمين عام يعتبر مقاومة الفلسطينيين البسيطة مثل محاوالت الطعن بالسكين إرهابا يدينه 
بأقسى العبارات، علما أن القانون الدولي يسمح بمقاومة االحتالل بالطرق التي يراها الواقعون تحته 

 مناسبة.
إصدار البيانات المنحازة لجانب إسرائيل بطريقة غبية، فقد أصدر بيانا  ـ إنه أول أمين عام يتسرع في

يرفض فيه قرار المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق األمني، بدون أن ينـتظر موقف الرئيس 
الفلسطيني عباس، الذي أصدر فيتو ضد ذلك القرار، كما أصدر بيانا يدين خطف جندي إسرائيلي 

بعد إعالن وقف إطالق النار، ليتبين أنها كانت إشاعة غير دقيقة، ما  2014في حرب غزة صيف 
 اضطر وكيله للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، أن يصدر توضيحا سريعا عن سبب اإلصدار.

ـ ال تكاد تمر مناسبة تحتفل بها إسرائيل إال وكان على رأسها مهنئا أو خطيبا، بما في ذلك االحتفالية 
لقد استقبل «. الصهيونية شكل من أشكال العنصرية»على اعتماد القرار الملغى عاما  40بمرور 

الرئيس اإلسرائيلي ريفيلن، رغم قرار إغالق المبنى نتيجة عاصفة ثلجية. وأطرى في لقاء وداعي في 
 المقر على شمعون بيرز وكأنه صنع السالم في الشرق األوسط بكامله.

غة المتعارف عليها في البيانات المتعلقة بالصراع الفلسطيني ـ إنه أول أمين عام تتغير لديه الل
من بياناته، فيستخدم مصطلح الضفة الغربية، بدون « المحتلة»لقد اختفت أو تكاد كلمة  -اإلسرائيلي

 338( و1967) 242كما اختفت من مفرداته قرارات األمم المتحدة مثل  -أن يلحقها بكلمة المحتلة
. لم 2004يوليو  9ري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار الصادر بتاريخ ( والرأي االستشا1973)

يعد هذا األمين العام يذكر األسرى إال عندما يقترب أحد المضربين عن الطعام إلى حافة الموت، 
ولم يعد يتحدث عن الالجئين وحقوقهم إال في اإلطار اإلنساني ودعم وكالة األونروا. واألهم من ذلك 

ة والكارثة اإلنسانية التي تعيشها، لم تعد تسجل أي ظهور على رادار السيد بان. حتى أن حصار غز 
مصادرة األراضي واالستيطان ال تتعرض لإلدانة بل يعبر فيها عن قلقه، كما فعل مؤخرا عند قرار 

 دونما شرق القدس. 370إسرائيل باالستيالء على 
 بان كي مون والهجوم اليومي عليه من قبل الصحافة

هذه المواقف وغيرها وضعت األمين العام في مرمى الصحافة المعتمدة بالمقر الدولي بشكل يومي 
تقريبا. إذ ال يكاد يمر يوم بدون توجيه أسئلة الذعة من قبل ممثلي الصحف ووسائل اإلعالم العربية 

و « دالعربي الجدي»و « القدس العربي»والعالمية من أنصار الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها 
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وتدور التساؤالت حول «. الجزيرة»)الفجر( الباكستانية وقناة « دون»اللبنانية وصحيفة « األخبار»
لماذا »المعايير والكيل بمكيالين، والتهرب من مواجهة الحقائق على األرض وتغيير اللغة.  ازدواجية

م مفردات اإلدانة بكل يعبر األمين العام عن قلقه عندما يتعلق األمر بالفلسطينيين، بينما يستخد
 وضوح عندما يتعلق األمر باإلسرائيليين.

لماذا يصدر األمين العام بيانات فقط عندما يتعلق األمر بقتلى إسرائيليين. إذا كان قتل امرأة 
إسرائيلية أمام أطفالها أمرا مدانا وال يمكن تبريره، فكيف يبرر األمين العام قتل امرأة فلسطينية عمرها 

 16أو  13دون أن تكون قريبة من الحاجز؟ وكيف يبرر قتل المستوطنين ألطفال في سن عاما ب 56
 سنة حتى لو حمل الواحد منهم مقصا أو سكينا؟

ديسمبر( بتغييب القضية  16لقد تجرأ األمين العام في مؤتمره الصحافي نهاية العام الماضي )
ولية من جنوب السودان إلى بورندي، الفلسطينية من مقدمته، رغم أنه استعرض كافة القضايا الد

ومن سوريا إلى ليبيا، ومن داء اإليبوال إلى التغير المناخي. وعند توجيه السؤال له عن أسباب هذا 
التغييب المتعمد، كان الحرج باديا على وجهه ولغته وعباراته تقطعت، حتى كاد يفصح عن نية مبيتة 

اجالت اليومية يبدو أنها بدأت تشعر األمين العام بالتغييب، تم كشفها وفضحها على المأل. المس
 بالحرج، إذ أن االنحياز بدا واضحا وبطريقة فجة ولم يعد قادرا على إخفائه.

 لماذا فتحت إسرائيل النار على األمين العام؟
يناير الماضي، استعرض بان كي مون،  26أمام جلسة مفتوحة لمجلس األمن صباح الثالثاء 

ضي الفلسطينية المحتلة، بادئا كلمته بإدانة ما يقوم به الفلسطينيون من أعمال األوضاع في األرا
، وفي الوقت نفسه أشار إلى زيادة المواجهات بين قوات األمن «للمدنيين اإلسرائيليين»طعن ودهس 

اإلسرائيلية والفلسطينية، وكأن الطرفين متساويان، وهو تجٍن فاضح على الحقيقة. لكنه أكد أن 
فالحل األمني ال يستطيع أن يخاطب الشعور »األمنية وحدها ال تكفي لوقف هذه الهجمات.  الحلول

 العميق باالغتراب واليأس، اللذين يحركان بعض الفلسطينيين، خاصة جيل الشباب.
ومن «. إن اإلحباط لدى الفلسطينيين يزداد تحت وطأة نصف قرن من االحتالل وشلل عملية السالم

 «.لقد تعلمنا من التاريخ أن الشعوب تقاوم االحتالل»لمراجعة الشهرية جملة ما قال في ا
 150كما أعرب عن انزعاجه الشديد حول موافقة الحكومة اإلسرائيلية على خطط بناء ألكثر من 

وحدة سكنية جديدة في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، فيما تتواصل عمليات 
 يين في المنطقة )ج( في الضفة الغربية المحتلة.هدم منازل الفلسطين

هنا وقع ضمن دائرة المحظورات اإلسرائيلية. كيف يجرؤ على الحديث عن المقاومة والشرعية 
االستيطان والضفة المحتلة؟ قام على الفور الممثل الدائم إلسرائيل، داني دانون، بتوجيه رسالة 
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إن األمين العام »، قال فيها «تشجيع اإلرهاب»صفه مقتضبة يقّرع فيها األمين العام بسبب ما و 
لألمم المتحدة يشجع اإلرهاب بدل أن يحاربه. لقد نسي أن دور األمم المتحدة هو: يجب أال يتم 

 «.تشجيع اإلرهاب مهما كان السبب
وفتحت وسائل اإلعالم المناصرة اإلسرائيل النار عليه من كل صوب، فما كان من األمين العام إال 

ال تطلقي »فبراير تحت عنوان  1نشر يوم االثنين « نيويورك تايمز»رد على منتقديه بمقال في  أن
، من 2015بدأ بمثل ما انتهى عليه عام  2016قال فيه إن العام « النار على الرسول يا إسرائيل

سرائيل، الذي كان واضحا عند  إلقاء انتشار للعنف وانقسامات حادة حول الوضع بين الفلسطينيين وا 
 «.بيان في مجلس األمن حيث قلت إن التاريخ يثبت أن الشعوب دائما تقاوم االحتالل

إن البعض فضل أن يطلق النار على الرسول بدل أن يقرأ الرسالة، حيث تم »وقال في المقال 
تحريف كلماتي وكأنها تبرير للعنف. إن الطعن والدهس والهجمات األخرى التي تستهدف المدنيين 

نني أدينه اإلسرا ئيليين تستحق اإلدانة، وكذلك التحريض وتمجيد القتلة. ال شيء يبرر اإلرهاب وا 
 «.كليا

ورغم هذا التذلل إلسرائيل عاد األمين العام وكرر ما قاله في بيانه حول الحلول األمنية واإلحباط 
ن ينكر أن ال أحد يستطيع أ»واليأس لدى الفلسطينيين، تحت وطأة نحو نصف قرن من االحتالل. 

الممارسات اليومية في ظل االحتالل تولد الغضب واليأس، وتعمل كمحفز رئيسي للعنف والتطرف 
وعاد وذكر أن النشاطات االستيطانية التي تقوم بها «. وتقتل األمل في الحل القائم على الدولتين

ؤدي إلى فقدان إسرائيل ومصادرة األراضي وهدم البيوت بطريقة تنم عن تمييز ضد الفلسطينيين ت
 األمل عند الفلسطينيين وترسخ القناعة بأن االحتالل باق إلى ما النهاية.

ورغم أن األمين العام صنف هجمات اليأس التي يقوم بها الفلسطينيون إرهابا، ولم يتحدث عن 
 العنف اإلسرائيلي واإلفراط في استخدام القوة والقتل خارج إطار القانون، والتحريض الذي يمارسه

، إال أنه دخل في حقل األلغام «االنتقام«و« تدفيع الثمن»المستوطنون ومنظماتهم اإلرهابية مثل 
 اإلسرائيلي عندما تحدث عن عدم شرعية االستيطان والتمييز في هدم البيوت ومقاومة االحتالل.

سكاته، خاصة أن هذه سنته األخيرة. باتوا يخشون إذا ل م يمارسوا الهدف هو ترهيب األمين العام وا 
مثل هذا الترهيب قد يتطور خطابه السياسي في أيامه األخيرة، رغم سيطرة أنصار إسرائيل داخل 

 المنظمة الدولية على كثير من المناصب الرفيعة في اإلعالم والشؤون السياسية.
 إنها كذلك رسالة مقصودة وموجهة لألمين العام القادم كي يعرف حدوده مسبقا. ولمن ال يعرف قوة
إسرائيل داخل المنظومة األممية فليتذكر أنها استطاعت أن تفشل أكثر من مرة مؤتمر مراجعة اتفاقية 
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دولة، رغم أن إسرائيل ليست عضوا في  190حظر االنتشار النووي الذي تشارك فيه أكثر من 
 المعاهدة.

 5/2/2016، القدس العربي، لندن
 
 نقطة االنعطافة .46

 يوسي يهوشع
أليما انتقال موجة اإلرهاب الحالية من  وباألساسباب العمود رسميا، رمزيا تشكل العملية في 

إلى عمليات منظمة. إذن صحيح، ال توجد شبكة تنظيمية ـ ال حماس وال الجهاد  األفرادعمليات 
اإلسالمي يرتبطان على ما يبدو. ويحتمل أن تكون هناك عالقة بعيدة لعائالت المخربين بفتح. ما 

باالنتقام، فان ما يربط بينهم هو  واإلحساسو شبكة افتراضية: إلى جانب التحريض يوجد بالفعل ه
 الفيس بوك.

في  األعمالهي التي تقود « حركة الفيس بوك» أنقائد لواء بنيامين، العقيد إسرائيل شومر، يعتقد 
أن  : أحد المخربين سبقاألحداثالمناطق ـ وليس فتح وحماس. وهكذا أيضًا ينبغي التعاطي مع 
ولمح عن « رجالك يأتون بالنار»كتب قبل شهر لصديقه الذي نفذ العملية وقتل في حاجز الجلمة: 

 نيته السير في اعقابه.
والمخابرات،  8200، رغم القدرات التكنولوجية لوحدة األمنتمتلىء الشبكة ببوستات مشابهة، وجهاز 

خالفا للماضي، كان يمكن التوقع يجد صعوبة في وضع اليد على كل من يكتب. ولكن هذه المرة، 
يظهر على رادار أحد ما. سؤال آخر: لماذا  إياهالشهر الذي مر منذئذ، كان المخرب  أثناءبان في 

كانت المجندة هدار كوهين التي تجندت لحرس الحدود قبل شهر ونصف فقط، ترابط في احدى 
 المناطق الحساسة واألكثر خطرا؟
شقوا طريقهم من  أعضاءلحديث يدور عن شبكة إرهاب من ثالثة يتبين من تفاصيل التحقيق أن ا

بلدة قباطيا إلى القدس. وقد اختاروا تنفيذ العملية في مدخل باب العمود، ولكن التقدير هو أن نيتهم 
ـ اغلب الظن مجموعة يهود كبيرة. ووحدها يقظة مقاتلي ومقاتالت  أهميةيضربوا هدفا أكثر  أنكانت 

 .أكبرحدثا اجراميا  أحبطتحرس الحدود 
مر المخربون طريقا طويلة جدا، وال يزال ليس واضحا إذا كانوا خرجوا مع البنادق والعبوات الناسفة 

في منطقة القدس من متعاونين معهم. ولكن من يعرف المنطق ال يتفاجأ ـ ال من قدرة  أخذوهاأم 
 يل.الوصول إلى السالح وال من السهولة التي تسللوا فيها إلى إسرائ
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نمط العمل هذا سبق أن رأيناه في العملية في بيت حورون، عندما كان المخربان مزودان بعبوات من 
بينما كانا يتطلعان إلى تنفيذ عملية في قلب « هدف واضح»صنع محلي وعمال في صيغة 

 المستوطنة في محاولة لمحاكاة عمليات سابقة.
يهاجموا في  أنات في الماضي اختار المخربون محظور أيضًا تجاهل التغيير الجغرافي: في العملي

النار  إطالق، وكذا الضابط الفلسطيني الذي نفذ عملية أمسمنطقة سكنهم، ولكن المخربين الثالثة 
قرب رام هللا، جاءوا من بعيد: فهم من منطقة جنين وهو من طولكرم. كما « فوكوس»في مستحكم 

اء من جنين، وكذا أيضًا المخرب من عملية أن المخرب الذي نفذ العملية في غوش عصيون ج
 الدهس التي وقعت مؤخرا في مفترق تفوح، والذي خرج من قباطيا.

، التقدير في الجيش اإلسرائيلي هو أن موجة اإلرهاب قد تستمر لزمن طويل أمسصحيح حتى يوم 
 اآلنذ آخر. هناك من يقول سنة أيضًا، ولهذا يستعد الجيش بنفس طويل مضاعف لما يسميه من

 كي يحافظ على القوى.« امن جاري مضاعف»
. األفقهذا ال يبدو أيضًا في  أننقول بصدق  أنال يجد الجيش والمخابرات حال عملياتيا، وينبغي 

ينبغي لهذه الحقيقة أن تقلقنا أكثر من مسألة األنفاق التي تحفر من غزة إلى بلدات غالف غزة، 
من حال مستقبليا ـ وان كان حال يستغرق زمنا طويال والكثير يعد جهاز األ األقلوالتي بشأنها على 

موجة اإلرهاب،  أما. األقلعلى  إيجابيمن المال كي يتحقق. ولكن في جبهة األنفاق االتجاه 
 بالمقابل، فال يوجد سوى معامل واحد ـ وهو سلبي.
ن في زمن االنتفاضة قائد كتيبة في المظليي اآلخرقائد لواء كفير، العقيد غي حزوت الذي كان هو 

لإلرهاب: ففي مقابلة مع ملحق السبت الذي سينشر « المستوى المتدني»الثانية، يعتقد باننا نوجد في 
 غدا يحذر من أن العمليات قد تتصاعد.

 4/2/2016يديعوت 
 5/2/2016، القدس العربي، لندن

 
 أشبه بعملية خططت لها خلية .47

 عاموس هرئيل
أي  إلىالذين عملوا، أول من أمس، في القدس لم ينتموا « لمخربينا»كما هو معروف، اآلن، فان 

. لكن في هذه المرة ال يمكن الحديث عن األخيرةفي األشهر « المخربين»تنظيم معين مثل باقي 
ليس فقط بسبب عدد المشاركين بل أيضًا مستوى التخطيط المسبق المطلوب للعملية. «. ذئب وحيد»

القدس، ونجحوا في تجاوز جدار  إلى، وسافروا من شمال الضفة على السالح« المخربون»حصل 
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محلية حتى وان كانت غير خاضعة لتسلسل « إرهابيةخلية »هذه عملية  الفصل دون أن ُيكشفوا.
كانت هذه التحضيرات للثالثة يجب أن تضيء الضوء  إذاتنظيمي معروف. ويتوجب اآلن معرفة ما 

النار، التي قتلت فيها مجندة من حرس الحدود تسمى  إطالقملية ع .اإلسرائيليةلالستخبارات  األحمر
فلسطينيين للقيام بتنفيذ « مخربين»لـ  األولىهدار كوهين في باب العمود، هي احدى المحاوالت 

لم « السامرة»خطة معقدة نسبيًا في الصراع الحالي. الشبان الثالثة من سكان مدينة قباطية شمال 
، بل اختاروا هدفا األخضرهدف قريب، حاجز الجلمة القريب على الخط  يخرجوا لتنفيذ عملية ضد

السكاكين  إلىاعتبروا أن إجراء العملية فيه سيثير صدى أكبر، وهو البلدة القديمة في القدس. إضافة 
فقد حملوا رشاشات وعبوات ناسفة من صنع محلي. والرد السريع لطاقم شرطة حرس الحدود هو 

 إصابة متوسطة. أصيبت وأخرىالمجندة التي قتلت،  إلى باإلضافةيرين الكث إصابةالذي منع 
الثالثة الذين عملوا، « المخربين»فان  األخيرة األربعة األشهرفي « المخربين»ويبدو أنه مثل معظم 

أول من أمس، لم ينتموا لتنظيم معين. لكن في حالتهم ال يمكن الحديث عن ذئب وحيد، ليس بسبب 
 ل أيضًا بسبب التخطيط لهذه العملية.عدد المشاركين ب

هنا الكثير من العمل في تتبع الخط الذي سار فيه الثالثة واستيضاح الطريقة « الشاباك»يبدو أن لـ 
التي نجحوا فيها في دخول القدس. وتبين، أول من أمس، أن أحدهم كان ممنوعًا من الدخول الى 

االستنتاج هو أنهم استغلوا ثغرة في الحراسة. هل أمنية. وهل دخلوا وهم مسلحون،  ألسباب إسرائيل
من الصعب  األحوالحصلوا على السالح في القدس، وهناك ضرورة للكشف عمن نقلهم. في كل 

 لغاء حقيقة قيام شخص آخر بمساعدتهم.إاآلن 
االستيضاح وهو التخطيط المسبق للثالثة. ألم يكن من المفروض أن ينكشف  إلىسؤال آخر يحتاج 

الوحيد قبل « المخرب»طريقة للتغلب على  إيجادتحاول إسرائيل  أشهر. منذ اإلسرائيليةخبارات لالست
تنفيذ العملية. لكن في هذه المرة يدور الحديث عن خلية منظمة أكثر قد تكون تركت خلفها عالمات 

اجز شبان من قباطية هم منفذو عمليات طعن في ح 6نيتها. في المواجهة الحالية قتل  إلىتشير 
من قباطية جاءوا من نفس « المخربين»تظهر أن  األمنية األجهزةالجلمة. والفحص الذي أجرته 

ألفعالهم. نشر أحدهم، مؤخرًا، في  األساسيالدائرة االجتماعية، وأن التقليد واالنتقام كانا المحرك 
 .أصدقائهالفيس بوك وهدد بتنفيذ عملية انتقامية بسبب موت أحد 

الخلفية أيضًا للعملية الحالية. هذه ليست ظاهرة استثنائية، فقد تكررت عدة مرات يبدو أن هذه هي 
من العائلة ذاتها من قرية سعير في « مخربين». وقد كانت هناك صلة بين خمسة األخيرةفي اآلونة 

« مخربا»شمال الخليل والذين قتلوا الواحد تلو اآلخر في عمليات في المنطقة. وتبين في سعير أن 
 لتنفيذ عملية بعد أن كان يحمل صديقه في الجنازة، الذي قتل قبل ذلك بيوم. خرج
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، قام أبناء األولىمع بدء االنتفاضة  1988يوجد لقباطية تاريخ طويل في الصراع الفلسطيني. ففي 
القرية بعملية فتك بأحد الجيران في نابلس لالشتباه بالتعاون مع إسرائيل. وكانت هذه هي الحادثة 

التي قتل بعدها مئات الفلسطينيين المشبوهين بالتعاون. وقد فرض الجيش اإلسرائيلي في  ىاألول
. أيضًا في االنتفاضة الثانية شارك العشرات من سكان ألسابيعحينه طوقا كامال على المدينة امتد 

 في العمليات ضد إسرائيل.« الجهاد اإلسالمي«و« فتح»البلدة وخصوصا نشطاء 
من الهدوء النسبي وتراجع العنف في المدينة منذ  أسابيعالقدس بعد بضعة  إلى« باإلرها»إن عودة 
، ستلزم الشرطة باالستمرار في تعزيز تواجدها في العاصمة، ال سيما على الخط األولكانون 
السريعة والفعالة  اإلجابة إعطاءوشرقي المدينة. التواجد المكثف للشرطة يثبت نفسه في  األخضر

مع ذلك، رغم الرد السريع للشرطة )المجندة التي قتلت استطاعت قتل أحد  ل من أمس.كما حدث، أو 
الذي طعن صديقتها( يطرح السؤال حول صحة قرار ضم مجندتين من حرس الحدود لم « المخربين»

تنهيا بعد التدريب وتجندتا قبل شهر فقط. يمتنع الجيش اإلسرائيلي عادة عن فعل ذلك، ويبدو أن 
 إعادة النظر في هذه السياسة. إلىجيش سيضطران الشرطة وال

 «هآرتس»
 5/2/2016، األيام، رام هللا
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