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 هنية يؤكد مواصلة اإلعداد والبناء بخطوط متوازية من أجل التحضير لمعركة التحرير .1

أشرف الهور: أعلن إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة  –غزة 
اإلعداد والبناء بـ"خطوط متوازية" من أجل التحضير لمعركة التحرير، وأن من ضمن ذلك تواصل 

"بناء اإلنسان وا عداد جيل القرآن"، في الوقت الذي حذر فيه مسؤول رفيع في وزارة الجيش اإلسرائيلية 
 فاق.بتنفيذ "رد عملياتي" سيكلف الفلسطينيين ثمنا باهظا جدا، حال تعرضت بالده لهجوم من األن

الماليزية للقرآن الكريم والسنة شمال قطاع غزة  اإلندونيسيةوقال هنية في حفل افتتاح األكاديمية 
"لدينا أكاديمية لتعليم القرآن وأخرى أمنية وعسكرية، وأكاديميات علوم وتكنولوجيا تسير بخطوط 

ن يقف أمام المجال متوازية في كل المسارات". وأشار إلى أن "اإلعداد الشامل للتحرير" ال بد أ
الحيوي من مسيرة اإلعداد وهو بناء اإلنسان المؤمن". وأضاف "بندقية بال قرآن تضل، وقرآن بال قوة 
لهام لكن ال بد له من رجال يحملونه ويطبقونه ويفعلون بمقتضى تعاليمه  تحميه يبقى مصدر عزة وا 

 في اإلعداد والجهاد والرباط والتحرير".
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حالة االضطراب الفكري في بعض قطاعات الشباب، فإن حماس "حركة وأكد هنية أنه في ظل 
سالمنا بفكر وسطي معتدل ال غلو وال تطرف وال جنوح". وأشار في هذا السياق  تأصل فهمنا لديننا وا 

 إلى انفتاح حركة حماس على األمة "في ظل التطورات والمباغتات المختلفة".
 6/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 : االحتالل اإلسرائيلي "ال يفهم إال لغة المقاومة"الحصد. محسن  .2

خطوة أخرى في مشوار التسوية الذي لم يوصل الفلسطينيين إلى أي : نبيل سنونو - غزة، بيروت
نتيجة؛ سوى المزيد من االستيطان، والحصار، هذا ما يراه مسؤولون ومراقبون، في سعي السلطة 

"حل" من )إسرائيل(، التي توجه ترسانتها العسكرية إلى صدور  الفلسطينية في رام هللا، إلى استجداء
 الفلسطينيين، من خالل مؤتمر دولي، الجديد فيه هو القديم، وهو الفشل في إنهاء االحتالل.

وعن حراك التسوية الجديد الذي تقوده هذه المرة فرنسا، التي لوح وزير خارجيتها لوران فابيوس، 
، إذا أخفق الحراك 1967ما يعرف بحدود الرابع من حزيران/يونيو  باالعتراف بدولة فلسطين على

الفرنسي، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، د. حسن نافعة: "يجب أن تكون القيادة 
 الفلسطينية لديها القناعة بأن شروط التوصل إلى تسوية ليست متاحة".

يدا أم أنها تجريب للمجرب من المؤتمرات التي ال ا إذا كانت المبادرة الفرنسية، ستحمل جدوعم  
تفضي لنتيجة لصالح الشعب الفلسطيني، يقول رئيس مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، د. 

 محسن صالح: "إنه يمكن استنتاج أن بيئة إنجاح مثل هكذا مبادرة غير مكتملة".
لى تحريك وضع دولي، محدود ويقول صالح لصحيفة فلسطين: "إن السقف الفرنسي في قدرته ع

جًدا، طالما أن الطرف األمريكي منشغل بملفات أخرى، وال يتعامل مع الملف الفلسطيني كأولوية 
 تفرض نفسها فرًضا".

ويؤكد أنه "ال ينبغي أن يكون هناك تفاؤل أو تعويل على هذه المبادرة، إال إذا لقيت مبادرة جدية أو 
اد األوروبي نفسه، أن يتبنى مثل هذه الدعوة الفرنسية، بحيث تفاعال من الطرف األمريكي واالتح

تأخذ ثقال أوروبيا"، الفًتا في نفس الوقت إلى أن "إسرائيل حتى هذه اللحظة تمارس عمليات التهويد 
 والقمع".

بدولة فلسطين، يوضح صالح أنه "سيدخل ضمن  -إْن تحقق -وعن قيمة االعتراف الفرنسي
ها دول أوروبية أخرى"، واصًفا ذلك، إْن حصل، بأنه "منجز معنوي لكنه االعترافات التي قامت ب

 على األرض وفي صناعة السياسة على األرض قد ال يضيف جديًدا".
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ويرى صالح، أن السبيل إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، هو "المقاومة ثم المقاومة ثم المقاومة، فالعدو 
وضع العربي والدولي ال يتحرك، وال يتفاعل مع الشعب ال يفهم إال لغة المقاومة"، مبينا أن "ال

 الفلسطيني إال إذا تم تفعيل موجات المقاومة باتجاه العدو، وحدثت أزمة حقيقية للعدو".
ويشدد في نفس الوقت على ضرورة، "تحقيق الوحدة الوطنية على األرض، وأن يوقف التنسيق 

سرائيلي، لُيفتح المجال أمام حالة مقاومة أوسع األمني بين السلطة في رام هللا، وبين الطرف اإل
 تفرض نفسها".

 5/2/2016فلسطين أون الن، 
 

   قباطية عن الحصار لفك الدولية المؤسسات مع تواصلها تؤكد التوافقحكومة  .3
 على الحكومة إن الجمعة، يوم مساء المحمود، يوسف حكومة التوافق، باسم الناطق هللا: قال رام

 عن الحصار لفك اإلسرائيلي االحتالل حكومة على والضغط للتدخل الدولية اتالمؤسس مع تواصل
 وتعتبره قباطية على اإلسرائيلي العدوان تدين الحكومة أن الرسكية األنباء لوكالة وأضاف .قباطية بلدة

 .شعبنا أبناء ضد االحتالل حكومة تنتهجه الذي الجماعي العقاب سياسة ضمن
 6/2/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 المعالم واضحة كاملة مبادرة اآلن لغاية يقدموا لم مجدالني: الفرنسيون .4

 وهم للسالم دولي مؤتمر لعقد الرامية الفرنسية بالمبادرة الفلسطينيون يونس: رحب محمد - هللا رام
 طريق إلى وصلت أمريكا، مثل تأثيرًا، أكثر جهات من جاءت تواضعاً  أكثر محاوالت أن يعلمون
 .والسوري اإليراني، النووي بالملفين شبيهة دولية صيغة إلى للوصول طريقاً  فيها يرون لكنهم مسدود،
 إلى الرامية الفرنسية بالجهود الجمعة - الخميس ليل عقدته اجتماع في الفلسطينية القيادة ورحبت

 الذي مجدالني حمدأ الدكتور التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو وقال للسالم، دولي مؤتمر عقد
 لجهة المعالم واضحة كاملة مبادرة اآلن لغاية يقدموا لم الفرنسيون": "الحياة"لـ االجتماع في شارك

 تشكل أن الممكن من ألنها بها رحبنا مشجعة أفكارا قدموا لكنهم الزمني، والسقف واآلليات المرجعيات
 الدولية، المشاركة يجسد بما سوري،ال للملف جنيف بمؤتمر شبيهة صيغة أو 1+5 مثل دولية آلية

 ".السياسية العملية في األمريكي التفرد وينهي
 قرارات مشاريع تقديم على تقوم 2016 للعام تحرك خطة آلية اجتماعها في التنفيذية اللجنة وأقرت
 التوسع مشاريع ومقاومة أهلها وحقوق فلسطين دولة مكانة لتعزيز المتحدة األمم إلى جديدة

 .أخرى جهة من الدولية والوكاالت المنظمات من المزيد إلى واالنضمام جهة، من انياالستيط
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 االستيطان وقف ستتناول الدولية المنظمة إلى ستقدم التي القرارات مشاريع أهم أن مجدالني وقال
 .الفلسطيني للشعب الدولية الحماية وتوفير

 6/2/2016الحياة، لندن، 
 

 االحتالل مخططات إحباط في كبير دور له سيكون ةاالنتفاض استمرار: حلبية أبو .5
 إن حلبية، أبو أحمد. د التشريعي، المجلس في واألقصى القدس لجنة مقرر سنونو: قال نبيل -غزة 

 تنفيذ من اإلسرائيلي االحتالل منع في ،"كبير دور له سيكون وشجاعة بقوة القدس انتفاضة استمرار"
" الهيكل"بـ يسمى ما إلقامة إسرائيلي مخطط من لوقتا نفس في محذرا القدس، في مخططاته
 استمرار أن أمس، فلسطين، لصحيفة حلبية، أبو وأضاف .المشرفة الصخرة قبة من بدال المزعوم،
 .المبارك األقصى المسجد في مخططاته االحتالل تنفيذ من الحد في تأثير له كان القدس، انتفاضة

 مدينة تهويد في كبيرة أطماع له زالت ما الصهيوني العدو" أن من حلبية أبو حّذر الوقت، نفس وفي
 كل في المسجد لهذا اقتحامه استمرار خالل من المبارك، األقصى على االعتداء وباألخص القدس،

قامة الحفريات استمرار من به يقوم ما إلى باإلضافة الظهر، وبعد الصباحية الفترة في يوم  األنفاق وا 
 ".محيطه وفي األقصى ساحات أسفل
 عدا األقصى، للمسجد اقتحاماته خالل من" واقع أمر فرض" إلى يسعى اإلسرائيلي االحتالل أن وأكد
قامة المقدسيين، أراضي مصادرة على يعمل أنه عن  ونبه .المحتلة القدس في إضافية مستوطنات وا 
 الصخرة نمكا مؤقتة بصورة ولو المزعوم الهيكل إقامة محاولة هو صهيوني مخطط" وجود إلى

 إلى ويحتاج خطير، جد" بأنه القدس، تهويد على االحتالل عمل حلبية، أبو ووصف ".المشرفة
 الخطيرة واالنتهاكات الصهيونية الجرائم هذه مواجهة في فاعل، دولي إسالمي عربي فلسطيني موقف
 التاريخية والمقابر المبارك، األقصى المسجد بحق الشام، وبالد فلسطين في المقدسات أقدس بحق

 ".القدس مدينة داخل في اإلسالمية
 6/2/2016فلسطين أون الين، 

 
 وشعبنا على طريق التحرير ولن نستسلم وماضون على درب الجهاد  أرضناللدفاع عن  الحية: ُنعد   .6

قال القيادي في حركة حماس خليل الحية إن كل محاوالت التدجين وصد الوعي لشعبنا غزة: 
وأضاف الحية خالل حفل تأبين "رجال  لى التخلي عن مقاومته، باءت بالفشل.الفلسطيني إلجباره ع

األنفاق" للشهيدين فؤاد أبو عطيوي وأحمد الزهار الذين ارتقيا األسبوع الماضي أثناء عملهما بترميم 
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نفق عسكري لكتائب القسام: "من قال إن قادتنا يجلسون في أبراٍج عاجية، فكلنا كالجسد الواحد وال 
 بين القائد والمقاوم وال فرق بين القائد والجندي". فرق

وأضاف: "اعتقد البعض انه بمزيد من الهجمات والدمار وطول سنوات الحصار وهدم البيوت 
وقال: إننا  والمساجد يمكن أن ُيقعد الشعب الفلسطيني أن تنكسر إرادته أو يخذل الجهاد والمقاومة".

يق التحرير ولن نستسلم وماضون على درب الجهاد والمقاومة ُنعد للدفاع عن أرضنا وشعبنا على طر 
وال نحيد عنها وال نقيل وال نستقيل، فهذه حياتنا وهذه طريقنا وال ُيرهبنا الموت رغم وقعه علينا، إال أنه 

وقال: "إن سنوات الحصار الطويلة لم تزدنا إال قوة، والحروب التي قمتهم بها ضدنا لم  ُسنة هللا".
قوة، سلطتم علينا اإلعالم إال أن ذلك زاد من حبنا لشعبنا وحبهم لنا، لكن إرادة هللا هي  تزدنا إال
وأشار إلى أنه "اليوم يحاولون تدجين شعبنا في الضفة الغربية وا غرائهم بالمال ومؤسسات  الغالبة".

ق والخدمة الدولة الفلسطينية، إال أن السلطة تتحول اليوم إلى أداة لخدمة االحتالل عبر التنسي
ودعا الحية إلى احتضان المقاومة وحماية ظهر االنتفاضة الجارية "وفاًء  لسلطات االحتالل".

واستذكر الحية خالل الحفل مناقب الهيدين أبو عطيوي والزهار  للشهداء والجرحى واألسرى".
 وحياتهما العادية والجهادية.

 5/2/2016وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 

 ويواصل الليل بالنهار حتى يحرر كامل تراب فلسطين عد  القسام يُ ": القسامية نفاقوحدة األ " .7
قال أحد مقاومي وحدة األنفاق في كلمة لكتائب القسام:" إن القسام يعد ويجهز ويواصل الليل غزة: 

بالنهار، حتى يحرر كامل تراب فلسطين، وألنه أخد على عاتقه رسم مستقبل األمة وتحرير األقصى 
 االحتالل اإلسرائيلي". من

 5/2/2016وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 

 الجتماعات مع حماس وفد فتح يصل إلى الدوحة توطئةً  .8
: يرتقب وصول عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد أرناؤوطعبد الرؤوف  -القدس 

مكثفة مع وفد من حركة  تاجتماعاوصخر بسيسو إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم توطئة لبدء 
يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة  أبووقال واصل  حماس من المتوقع أن تستمر يومين.

وهما تشكيل حكومة وحدة  أساسيتينالتحرير الفلسطينية، لـ"األيام": إن الحديث سيتركز على نقطتين 
ي كل من الضفة الغربية وطنية بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية تكون ذات صالحيات كاملة ف

 .االنتخاباتعلى موعد  االتفاقوقطاع غزة، أما النقطة الثانية فهي 
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وسيصل وفد فتح إلى الدوحة بعد أن كان أجرى مشاورات مع مسؤولين مصريين في اليومين 
التي جرت مع حركة حماس في األسابيع األخيرة واللقاءات المرتقبة في  االتصاالتالماضين حول 

ومن المقرر أن يجتمع وفد حركة فتح اليوم مع مسؤولين قطريين استعدادا للقاءات التي  الدوحة.
 أبوستجري مع وفد من حماس يرجح أن تكون برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى 

ولفت أبو يوسف إلى انه سبق توجه وفد فتح إلى القاهرة االجتماع مع ممثلين عن فصائل  مرزوق.
الفلسطينية في رام هللا وقال" تم نقاش آفاق اللقاءات المرتقبة في الدوحة مع التأكيد منظمة التحرير 

 على أن أهم نقطتين هما حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع واالتفاق على االنتخابات ".
وكانت سلسلة لقاءات بين فتح وحماس عقدت في األشهر األخيرة من بينها اجتماعات األحمد مع 

في العاصمة اللبنانية بيروت ولقاءات عقدها قياديين في حركة فتح بينهم محمد أبو مرزوق 
مرزوق وعضوية  أبوالحوراني، قدوره فارس، جمال حويل وأحمد غنيم مع وفد من حماس برئاسة 

 محمد نزال ومحمد نصر وصالح العاروري، حيث عقدت في تركيا وقطر.
ها إيجابية ولكنها أشارت إلى انه من السابق ووصفت مصادر في حركة فتح هذه االجتماعات بأن

 ألوانه إصدار األحكام بشأن اللقاءات المرتقبة.
من جهة ثانية، أشار أبو يوسف إلى إمكانية عقد اجتماع للجنة التحضيرية للدورة المقبلة للمجلس 

سليم  وقال" يرجح أن يوجه رئيس المجلس الوطني عمان. األردنيةالوطني الفلسطيني في العاصمة 
عمان من اجل  األردنيةالزعنون الدعوة لعقد اجتماع للجنة التحضيرية للمجلس الوطني في العاصمة 

 بحث التحضيرات لعقد الدورة القادمة للمجلس ولكن ليس هناك حتى اآلن موعد محدد".
وكانت اللجنة التحضيرية اجتمعت سابقا في رام هللا ولكن بغياب ممثلين عن حركتي فتح وحماس 

 الذي قد يعقد في عمان. االجتماعحيث يؤمل مشاركتهم في 
يوسف" التحضيرات جارية الستكمال الترتيبات المطلوبة لعقد الدورة القادمة للمجلس  أبووقال 

 الوطني بما في ذلك البرنامج السياسي".
 6/2/2016األيام، رام هللا، 

 
 مة كبرنامج للحكومة  اتفاق المصالحة باعتمادها برنامج المنظ تناقض: فتح حماس .9

قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن دعوة حركة فتح إلى اعتماد برنامج منظمة 
وأكد أبو زهري، في تصريح صحفي، أن فتح  التحرير كبرنامج للحكومة يناقض اتفاق المصالحة.

اؤل كبيرة على تحاول فرض الشروط المسبقة بعيدًا عن اتفاق المصالحة، وهو ما يضع عالمات تس
ودعا إلى وضع آليات حقيقية لتطبيق اتفاق المصالحة  مدى جدية حركة فتح لتحقيق المصالحة.
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ودعم االنتفاضة وحل مشاكل غزة خاصة وأن الحكومة الحالية مارست سياسة التمييز والتهميش ضد 
ربعين ألف عائلة وبّين الناطق باسم الحركة أن الحكومة الحالية تورطت في تجويع أكثر من أ غزة.

فلسطينية في سابقة خطيرة عدا عن قيام قيادة فتح بفصل عدد من وزراء التوافق واستبدالهم بوزراء 
 من حركة فتح، داعيًا إلى توفير عالج حقيقي لهذه المشاكل وغيرها ضمانًا لنجاح الجهود الراهنة.

 6/2/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 
 حة ل أساس المصالال تزا المصريةالورقة  :األحمد .11

تنطلق غدا السبت في العاصمة القطرية الدوحة، لقاءات رسمية بين وفدين من حركتي فتح : عمان
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة  وحماس، من أجل بحث آفاق تنفيذ اتفاق المصالحة على األرض.

س برس"، أنه فتح ورئيس وفدها لمفاوضات المصالحة، عزام األحمد في تصريحات خاصة لـ"قد
نما لتنفيذ ما تم التوافق عليه سابقا". وأضاف:  "ذاهب إلى الدوحة، ال لبدء المفاوضات من جديد، وا 

السبت، وكلي أمل في أن يتم إنهاء االنقسام،  يوم"أنا ذاهب إلى الدوحة للقاء األخوة في حماس 
 نفقد األمل في الساحة الفلسطينية". أالويجب 

ي الذهاب إلى العاصمة القطرية الدوحة، أي تجاوز لمصر، وقال: "كل ونفى األحمد أن يكون ف
فلسطيني وعربي، بما في ذلك قطر، بتكليف مصر  إجماعشيء مبني على الورقة المصرية، وهناك 

 برعاية المصالحة الفلسطينية، وبالتالي ليس هناك أي تجاوز لمصر"، على حد تعبيره.
ت النقاب في وقت سابق، عن أن دولة قطر، وجهت دعوة وكانت مصادر فلسطينية قيادية قد كشف

وذكرت المصادر أن الرئيس محمود عباس  رسمية لحركة "فتح" لعقد لقاء مع "حماس" في الدوحة.
 "استجاب لهذه الدعوة وقرر إرسال وفد من أعضاء اللجنة المركزية لفتح إلى الدوحة للقاء حماس".

 6/2/2016قدس برس، 
 
 وطنية لتبادل األسرى اتيجيةالستر يدعو  البطش .11

دعا القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش إلى اعتماد استراتيجية فلسطينية وطنية لتبادل 
األسرى بشكل منظم ودوري مع االحتالل اإلسرائيلي، حتى ال يتجاوز أي أسير فلسطيني مدة تزيد 

 عن خمس سنوات في سجون االحتالل.
الل وقفة تضامنية مع األسير الفلسطيني المضرب عن الطعام وجاءت تصريحات البطش خ

 الصحفي محمد القيق.
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وشدد على أن المقاومة يجب أن تعمل على إطالق سراح األسرى من خالل صفقات التبادل مع 
العدو، قائاًل "يجب أن نخوض مع هذا العدو سياسة األسر المتبادل، يأسروننا فنأسرهم ونحرر أسرانا 

وطالب المجتمع الدولي بأن يتحرك لوقف العدوان على أبناء الشعب  ن سجون االحتالل".ومعتقلينا م
 الفلسطيني في كل مكان، وأال يتركهم فريسة ورهينة للعدو.

  5/2/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 المجتمع الدولي تجاه األسير القيق صمتفتح تستهجن  .12
القواسمي صمت المجتمع الدولي تجاه قضية استهجن المتحدث باسم حركة فتح أسامة  :رام هللا

يوما، والذي أصبحت حياته في خطر  74األسير الصحفي محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 
وقال القواسمي، في تصريح صحفي، الجمعة، إن صمت المؤسسات الدولية يشجع إسرائيل   شديد.

تقال اإلداري، مطالبا كافة المؤسسات على االستمرار في اعتقاله، واالستمرار أيضا في سياسة االع
 الدولية بضرورة التدخل وتحمل مسؤولياتها القانونية والضغط على إسرائيل لإلفراج الفوري عنه.

 5/2/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
  بحجة محاولتهما إلقاء زجاجة حارقة شمال الخليل آخرواعتقال استشهاد فلسطيني  .13

من عمره، استشهد يوم الجمعة، إثر  14فلسطينية أن فتًى في الـ  ذكرت مصادر طبيةل: الخلي
كيلومتًرا  70إصابته برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، قرب بلدة حلحول، شمالي مدينة الخليل )

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن الفتى هيثم إسماعيل البو  جنوب القدس المحتلة(.
 صابته برصاص االحتالل في منطقة "الحواور" قرب بلدة حلحول.ارتقى شهيًدا عقب إ

ذكرت وسائل إعالم عبرية، أن شاًبا فلسطينًيا استشهد، ظهر اليوم الجمعة، برصاص من جهتها 
كيلومترًا جنوب القدس  70جنود االحتالل اإلسرائيلي قرب بلدة حلحول، شمالي مدينة الخليل )

بري، بأن شابين فلسطينيين حاوال إلقاء "قنبلة حارقة" باتجاه مركبات " الع0404وأفاد موقع " المحتلة(.
(، مشيًرا إلى أن الجنود أطلقوا الرصاص عليهم مما 60)شارع  االلتفافيالمستوطنين على الشارع 

 أدى الستشهاد أحدهم، واعتقال اآلخر.
الطبية الفلسطينية من وقالت جمعية "الهالل األحمر الفلسطيني" إن قوات االحتالل منعت الطواقم 

 الوصول لمكان الحادث، والتعامل مع اإلصابات.
 5/2/2016، قدس برس
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صابة  إسرائيلياً  30 مقتل ":نجمة داود" .14  منذ بداية االنتفاضة 301وا 
 301قتلوا، و إسرائيليا 30نجمة داود الحمراء )تقدم اإلسعافات لإلسرائيليين(، في تقرير إن  أعلنت

ما بين  11متوسطة، و 46ما بين متوسطة وخطيرة، و 8انت إصاباتهم خطيرة، وك 27أصيبوا، بينهم 
وأضافت "كما تم تقديم  طفيفة ومتوسطة، والباقين إصاباتهم طفيفة، خالل انتفاضة القدس.

 91ولفتت نجمة داود الحمراء، أن الهجمات كانت " أشخاص أصيبوا بالصدمة". 106اإلسعافات إلى 
 حادث إطالق نار". 15حادث دهس، و 22ادث طعن، وح 83حادث رشق حجارة، و

 6/2/2016الرأي، عمان، 
 

 غير مؤكدة عن مقتل جندي إسرائيلي في قباطية أنباء ":الحياة الجديدة" .15
ذكرت مصادر فلسطينية من بلدة قباطية أن أحد جنود االحتالل أصيب  :عاطف أبو الرب - جنين

غربي للبلدة، قرب سوق الخضار. وبموجب مصادر خالل اشتباك مع مجموعة مسلحة في المدخل ال
محلية فإن األهالي شاهدوا سيارة إسعاف عسكرية تابعة لجيش االحتالل ونقلت أحد الجنود، فيما 

 يبدو أنه أصيب برصاص شبان المقاومة.
أن قوات االحتالل دفعت بالمزيد من جنودها لمحيط  زكارنة عليهذا وذكر الناطق باسم الفصائل 

، وصعدت من عدوانها على قباطية، كما أحكمت اإلغالق بنشر قوات في مختلف الشوارع البلدة
 الفرعية هذا ولم تؤكد المصادر الفلسطينية نبأ مقتل جندي إسرائيلي.

 5/2/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 محلية الصنع شرق غزة بقنابلاستهداف جنود االحتالل  .16
اٌن فلسطينيون، يوم الجمعة، جنود االحتالل اإلسرائيلي بـ"عبوات هاجم شبي: عبد الغني الشام -غزة 

وقال  ناسفة محلية الصنع"، )أكواع(، وسط قطاع غزة، خالل مواجهات "عنيفة" اندلعت في المكان.
مراسل "قدس برس" في قطاع غزة إن شباًنا فلسطينيين تمكنوا من إلقاء "عبوتين ناسفتين" تجاه جنود 

ين على تلة "أبو حسنية"، شرق مخيم البريج لالجئين الفلسطينيين، وسط قطاع االحتالل المتمركز 
 وأشار إلى أن عدة محاور في قطاع غزة، شهدت اليوم الجمعة، مواجهات مع قوات االحتالل. غزة.

من عمره،  14وأفاد مراسلنا أن المواجهات شرقي مخيم البريج، أسفرت عن إصابة طفٍل في الـ 
آخرْين بالقرب من معبر المنطار )كارني(، شرق مدينة غزة بالرصاص، وعدة باإلضافة لشابين 

 حاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع.
 5/2/2016قدس برس، 
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 2016تقدير موقف للقدس الدولية: أربعة سيناريوهات محتملة النتفاضة القدس خالل  .17
لقدس، وتقديرًا للموقف في عام أصدرت "مؤسسة القدس الدولية" تحلياًل للبيئة المحيطة بانتفاضة ا

خلصت فيه إلى االستنتاج أن المجتمع الفلسطيني انخرط في هذه االنتفاضة استنادًا إلى إرادة  2016
التحرر ورفض االحتالل، وأن االنتفاضة الجارية اليوم هي الثامنة عشرة في سياق االنتفاضات 

ئة عام منذ االحتالل البريطاني في سنة والثورات والهّبات الشعبية التي شهدتها فلسطين خالل م
 حتى اليوم. 1917

: األول يتوقع اتساع 2016إلى أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل االنتفاضة في سنة  التقدير خلصو 
رقعة االنتفاضة جغرافيًا، وتوسعها بشريًا، وهذا االحتمال رهن تغير موقف السلطة الفلسطينية وتبّني 

 هذا الخيار.
الثاني يرى أن الممكن هو استمرار وتيرة االنتفاضة كما هي عليه اليوم، أي استمرار يناريو أما الس

العمليات الفردية من غير أن يتمكن أي طرف من فرض تسوية سياسية على الطرف اآلخر تتوقف 
 بموجبها هذه العمليات. 

، لكنه قليل االحتمال. الثالث يضع احتمال التوصل إلى تسوية لوقف االنتفاضة ممكناً السيناريو 
والرابع هو الذوبان التلقائي والمتدرج لعمليات الطعن والدهس جراء القمع واستنزاف قدرات الناس، 

 وهذا االحتمال هو األسوأ ألنه ُينهي االنتفاضة من دون أي ثمن سياسي.
وكذلك  يرّجح تقدير الموقف االحتمالين الثاني )أي استمرار االنتفاضة على المدى المتوسط(

االحتمال الرابع، )أي الذوبان التلقائي( مع أن تقدير الموقف نفسه يقّر بأن جميع االحتماالت تبدو 
 متقاربة لكنها غير واضحة المآالت.

بناء على هذه الرؤية، وعلى تقدير الموقف استطرادًا، يوصي تقرير "مؤسسة القدس العالمية" بضرورة 
والبحث عن أدوات فاعلة لدعم االنتفاضة كي ال تبقى فردية  دفع األمور نحو استدامة المواجهة؛

الطابع؛ وتطوير فاعلية المواجهة في القدس والخليل؛ وصوغ بدائل شعبية مجدية تشجع الناس على 
 االنخراط في فاعليات االنتفاضة؛ وكشف جرائم االحتالل أمام العالم بصورة متواصلة.

 6/2/2016السفير، بيروت، 
 

 : سيدفع الفلسطينيون ثمنًا باهظًا جدًا إذا هوجمنا عبر األنفاقجلعادعاموس  .18
حذر رئيس الهيئة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس  :ترجمة خاصة -رام هللا 

في الوقت ذاته عن اعتقاده بعدم جدوى  جلعاد حركة حماس من تنفيذ هجمات عبر األنفاق، معرباً 
يوم الجمعة،  "صوت إسرائيل"في حديث نقله  ،وقال جلعاد على أنفاق المقاومة. تنفيذ هجوم استباقي
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"سيكلف  عملياتياً  إنه في حال نفذت حماس هجمات عبر األنفاق فإن الجيش سينفذ حينها رداً 
األنفاق  ذلك، فقد أعرب جلعاد أن شن "حرب وقائية" ضدّ  من رغمبالو  ".جداً  باهظاً  الفلسطينيين ثمناً 

في  "إسرائيل"مليون شيكل لمساعدة  500إلى أن الواليات المتحدة ستوظف  ، مشيراً عملياً  ليس حالً 
 .األنفاقالتصدي لتهديد 

هذه الموجة  أنفي الوقت ذاته  ورأى جلعاد أن موجة التصعيد الحالية ليست "انتفاضة"، موضحاً 
 اإلرهاببنى  لسطينية تعمل ضدّ "السلطة الف أن وأضاف يتطلب آلية للتعامل معها. أمنياً  تشكل تحدياً 

 لم تتصرف على هذا النحو فإنها ستنهار كما حصل في قطاع غزة". إذاألنها  ،التحتية
 5/2/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 مراقب الدولة يتهم نتنياهو باالستهانة بأنفاق المقاومة .19

ئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير ر  "إسرائيل"اتهم مراقب الدولة في  :الصحافة اإلسرائيلية، الجزيرة
يعلون بسوء تقدير خطورة األنفاق الهجومية للمقاومة الفلسطينية قبل الحرب األخيرة  هدفاعه موشي

وقال المراقب جوزيف شبيرا، في مسودة تقرير عن أنفاق المقاومة، إن  .2014على غزة صيف عام 
 عامل مع مسألة األنفاق قبل الحرب وأثناءها.نتنياهو ويعلون والمجلس األمني المصغر أساؤوا الت

 5/2/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 من حصانتهم ثالثة نواب من "التجمع"رئيس الكنيست يتبنى طلب نتنياهو بتجريد  .21

رئيس  ، أنوديع عواودة ،الناصرة، نقاًل عن مراسلها في 6/2/2016 ،القدس العربي، لندننشرت 
من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  شتاين، توعد أمس، بعد تلقيه طلباً الكنيست اإلسرائيلي يولي أدل
 ود. باسل ،وحنين زعبي ،د. جمال زحالقة]هم  من النواب العرب 3 باتخاذ "إجراءات عقابية ضدّ 

تجريدهم من حصانتهم البرلمانية ومحاكمتهم". وقال في تصريح مكتوب حصلت  ، تصل حدّ [غطاس
 ، إن "زيارة أعضاء الكنيست الثالثة لعائالت إرهابيين، يمثل تحريضاً عليه وكالة األناضول أمس

ا خطيراً  وتشجيعاً   على ارتكاب جرائم قتل، وأنا آخذ هذا األمر على محمل الجد، كونه يشكل مسًّ
بالكنيست وبدولة إسرائيل"، بحسب تعبيره. وأعلن، أنه قرر ورئيس الوزراء "رفع شكوى شخصية 

 جنة آداب المهنة البرلمانية ضد أعضاء الكنيست الثالثة".شديدة الّلهجة إلى ل
إلى إلغاء عضوياتهم في البرلمان "آمل أن يدخل األمر في قلوب وعقول قضاة المحكمة  وقال ملمحاً 

 العليا عندما يجتمعون للنظر في التماس ضد شطب مرشحين ال يليقون بالكنيست".
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وزير ما يسمى ، أن برهوم جرايسي ،الناصرةاسلها في ، نقاًل عن مر 6/2/2016 ،الغد، عم انوأضافت 
لعاد أردان، طالب المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، بصفته المدعي العام ج"األمن الداخلي" 

وأضاف أردان،  ".اإلرهابالثالثة، بزعم أنهم "يساندون  حزب التجمع نواب األعلى، بفتح تحقيق ضدّ 
 إجراءالتهم، طالما لم تلتزم العائالت بطلبات السلطات. بقصد عدم عائ إلىإن الجثامين لن تعاد 

 جنازات وأن يتم الدفن بحضور أعداد قليلة.
 تقارير تحريض صارخة ضدّ  أصدرتوشاركت في حملة التحريض وسائل إعالم وصحف مركزية، 

 النواب الثالثة.
 
 "التجمع" القائمة المشتركة تدين بشدة حملة حكومة نتنياهو ضد   .21

دانت القائمة المشتركة حملة الّتحريض العنصرّية والمسعورة بحّق نواّب حزب : حرير الطيب غنايمت
الّتجّمع الوطنّي الّديمقراطّي، في أعقاب متابعتهم الوطنّية، اإلنسانّية والملتزمة لملّف جثامين الّشهداء 

ّية على نّواب الّتجّمع، ليست وقالت القائمة إّن حملة الّتحريض الفاش المحتجزة لدى حكومة إسرائيل.
رّد فعل أهوج تحّفه مشاعر وغرائز قومّية وعنصرّية، بل هو محاولة بائسة من قبل حكومة االحتالل 

وطالبت القائمة المشتركة المنّظمات الحقوقّية واإلنسانّية  للتغطية على جريمة احتجازها الجثامين.
لمحتجزة إلى ذويهم، ليتمّكنوا من دفنهم وفق إلعادة جثامين الّشهداء ا "إسرائيل"للضغط على 

متطّلبات الكرامة اإلنسانّية. وأّكدت على ضرورة الّتعامل بجدّية مع هذا الملّف على المستوى الّدولّي 
إلرغام حكومة االحتالل االلتزام بالمعايير اإلنسانّية واألخالقّية، مشيرة إلى أهمّية تفعيل الجهود 

وأشارت القائمة إلى أّن إسرائيل تنتهك القانون  حرير جثامين الّشهداء المحتجزة.الّرسمّية واألهلّية لت
الّدولّي واألعراف والمواثيق ومعايير حقوق اإلنسان في قضية جثامين الّشهداء، التي تؤّكد على 

 ابعة.احترام كرامة المتوّفين ومراعاة طقوسهم الّدينّية خالل عملّيات الّدفن، وفق اتّفاقية جينيف الرّ 
 5/2/2016 ،48عرب  

 
 ألف فلسطيني عن القدس 200قرية و 28حركة صهيونية تدعو لفصل  .22

أعلن الوزير اإلسرائيلي األسبق حاييم رامون سوية مع عدد من النواب : برهوم جرايسي -الناصرة 
لمحتلة من أحياء القدس ا حياً  28حركة جديدة، برنامجها المركزي فصل  إقامةوالوزراء السابقين، عن 

الف مقدسي عن مدينتهم، بهدف تهويد القدس. وهو جزء من  200عن مركز مدينتهم، ما يعني سلخ 
 سحق هرتسوغ.إالخطة الجديدة التي أعلن عنها زعيم حزب "العمل" 
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رامون في الحركة جنراالت احتياط بارزون، من بينهم عامي أيالون، إضافة إلى عدد من  ويشارك
 بقين، ووزراء ونواب سابقين، مثل مئير شطريت وحجاي مروم وغيرهما.كبار قادة الشرطة السا

وجاء في بيان التأسيس إن "الحركة إلنقاذ القدس اليهودية تشكلت بهدف العمل من أجل القدس 
(، 67الستة )عدوان  األيامالمدينة بعد حرب  إلىقرية فلسطينية ضمت  28اليهودية من خالل قطع 

يوم من األيام ضمن القدس مثل مخيم شعفاط لالجئين، جبل المكبر،  القرى التي لم تكن في أي
 200ويضيف المؤسسون، أن هذه الخطوة ستعزز "يهودية القدس"، بعد فصل  سور باهر وغيرها".

"األمن"، وأن الخزينة اإلسرائيلية ستتحرر من  أسموهألف فلسطيني عن مدينتهم، وستعيد للمدينة ما 
مليون دوالر، هي ضمانات اجتماعية وصحية  750مليون إلى  500بين  "عبء موازنة" يتراوح ما

 عمن سيتم فصلهم عن المدينة.
 6/2/2016 ،الغد، عم ان

 
 وغ يدعو إلكمال مشروع شارون بـ"االنفصال عن الفلسطينيين"سهرت .23

سحق هرتسوغ، مساء أمس إحزب "المعسكر الصهيوني" اإلسرائيلي المعارض  رئيسدعا  :تل أبيب
عة، إلى إكمال المشروع الذي بدأ فيه رئيس الوزراء األسبق اريئيل شارون، بتجسيد خطة الجم

عن هرتسوغ قوله أمام معهد  اإللكترونيونقل موقع صحيفة "معاريف"  عن الفلسطينيين". االنفصال"
ألكبر عدد من الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن، هم هناك  األمن القومي "أريد أن أقول؛ وداعاً 

وأضاف "ما  حن هنا وسنعمل على إنشاء جدار كبير بيننا وبينهم، هذا هو التعايش الممكن اآلن".ون
فعله شارون حين بنى السور هو الفعل الصحيح، نجح بمنع تسلل منفذي العمليات، لكنه فشل في 

ورأى هرتسوغ "أن خطة  إتمام هذه المهمة التي نسعى نحن إلى إنهائها.. وضع األمن خط أحمر".
؛ على استكمال بناء الجدار حول الكتل االستيطانية، االنفصال عن الفلسطينيين يجب أن ترتكز أوالً 

واعتبر أن ما  ؛ على فصل القرى الفلسطينية بالقدس.في منع وقوع هجمات، وثانياً  لنجاحه مسبقاً 
ة نتنياهو قد "أن حكوم يجري حاليا "انتفاضة ثالثة"، قد تكون أخطر في المستقبل القريب، معتبراً 

 فشلت في تقديم حلول عملية من أجل حفظ أمن اإلسرائيليين". 
 6/2/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 االحتالل يوزع المزيد من رخص األسلحة لمواجهة العمليات الفدائية .24

وزعت وزارة أمن االحتالل مئات رخص  :ترجمة المدون الفلسطيني محمد أبو عالن -رام هللا 
 على جنود احتياط خدموا سابقًا في الوحدة الخاصة بجيش االحتالل المسماة "دوفدوفان".األسلحة 
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وقال ما يسمى وزير األمن الداخلي جلعاد إردان، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن الهدف من 
هذه الخطوة، وجود أكبر عدد ممكن من الُمدر بين الذين يحملون السالح في الشارع اإلسرائيلية، من 

وأضافت الصحيفة، الجمعة، أنه منذ شهر تشرين األول/  أجل مواجهة العمليات الفدائية الفلسطينية.
ألف طلب لترخيص األسلحة، مقابل  15تسلم "القسم المدني في وزارة األمن الداخلي"  2015أكتوبر 
 .2014طلب فقط كانت عن الفترة نفسها من العام  3,000

 5/2/2016 ،ام هللاالحياة الجديدة، ر موقع صحيفة 
 
 "إسرائيلـ"ل استراتيجياً  تهديداً  أصبحتالصحافة اإلسرائيلية: المقاطعة الدولية  .25

انشغلت الصحافة اإلسرائيلية في األيام األخيرة بتنامي حركة المقاطعة الدولية : الصحافة اإلسرائيلية
اسية واألكاديمية، وسط ، مع تزايد أنشطتها في مختلف القطاعات االقتصادية والسي"إسرائيل" ضدّ 

 تصاعدا في فعالياتها المنددة بإسرائيل. 2016توقعات إسرائيلية بأن يشهد العام الجديد 
مليون شيكل  130اإلسرائيلية رصدت مبلغ  االستراتيجيةفقد تحدثت صحيفة هآرتس أن وزارة الشؤون 

، في حين رصدت وزارة "يلإسرائـ"مليون دوالر( لمحاربة كافة أشكال المقاطعة العالمية ل 33.5)
وذكر الباحث اإلسرائيلي آدم مليشتاين في مقال بصحيفة  مليون شيكل للغرض نفسه. 40الخارجية 

مدعوة في أقرب فرصة ممكنة إلى وقف نشاطات حركة المقاطعة، قبل أن  "إسرائيل"معاريف أن 
ون إلى تحقيق أهداف أكثر واعتبر أن نشطاء حركة المقاطعة الدولية يتطلع "تحطم" إسرائيل ذاتها.

من مجرد المقاطعة، ويسعون للقضاء على إسرائيل، ويعتقدون أن خريطة الشرق األوسط يجب أن ال 
 تظهر فيها إسرائيل، وليس هناك إال فلسطين من البحر المتوسط إلى نهر األردن.

ضوء على أما أريئيل كهانا فنشر ورقة بحثية مطولة في صحيفة "مكور ريشون"، سلط فيها ال
، وقال إنها "تعتبر أن إقامة دولة "إسرائيل" تفاصيل إضافية عن أنشطة حركة المقاطعة الدولية ضدّ 

إسرائيل فكرة غير جيدة"، وأكد أنها تكتسب شرعيتها داخل القارة األوروبية والعالم الغربي عبر فرض 
ل العالم ألنها ال تستخدم المقاطعة على إسرائيل، مشيرا إلى أنها باتت لديها شرعية متزايدة حو 

وأضاف كهانا أن "حركة المقاطعة الدولية تمارس احتجاجاتها على إسرائيل التي  أساليب عنيفة.
تحتل أراضي الفلسطينيين وتمارس تجاههم سياسات غير إنسانية وغير قانونية"، وأوضح أن بعض 

ة أكثر ألنها ال توجه ضد نشاطات المقاطعة التي توجه ضد المستوطنات اإلسرائيلية تأخذ شرعي
 إسرائيل مباشرة، وهذا ما يجعل نشاطاتها تأخذ رواجا أكثر في دول العالم.

بدوره كتب المستشار اإلعالمي اإلسرائيلي أبيرام غفعوني في صحيفة يديعوت أحرونوت أنه كان 
د يوم، وكان لمواجهة قرارات المقاطعة التي تتلقاها يوما بع أن تتحضر مسبقاً  "إسرائيل"يجب على 
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آخرها وسم منتجات المستوطنات اإلسرائيلية في األسواق األوروبية، وعدم شمول األراضي المحتلة 
سرائيل. 1967عام   في االتفاقيات السياسية واالقتصادية بين االتحاد األوروبي وا 

 5/2/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 نجحت لمستعمرات اإلسرائيليةلعميرة هاس: "المقاطعة الدولية  .26

سمير ناصيف: نظم "مركز الدراسات الفلسطينية" في كلية الدراسات المشرقية واألفريقية في  -لندن 
جامعة لندن محاضرة بعنوان: "الكولونيالية اإلسرائيلية وفرص العدالة للفلسطينيين"، تحدثت فيها 

 أوسلوتقاد اتفاقيات وتركزت المحاضرة على ان عميرة هاس الكاتبة في صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية.
". وحذرت BDSالمعروفة بـ" "إسرائيل"ونجاح حركة مقاطعة وسحب االستثمار وفرض العقوبات على 

هاس من أن التخلي عن فكرة حل الدولتين والمطالبة بالدولة الواحدة قد يسهم في إضفاء الشرعية 
قليمياً تفتقد إلى مثل هذه ال اإلسرائيلية، فيما هي حالياً  عمراتعلى المست  شرعية دوليًا وا 

إنها تحقق نجاحًا كبيرًا على شتى  عمراتومما قالته هاس في المحاضرة عن سياسة مقاطعة المست
تضع الشعب الفلسطيني في موقع رافض لالستسالم لألمر الواقع اإلسرائيلي  أنهاالصعد. ففضاًل عن 

 بشكل مستمر وليس لفترات متقطعة.
إلى فرض الحصول على تأشيرات للسفر للمسافرين اإلسرائيليين ودعت هاس دول العالم الغربي 

وعدم إعطاء مثل هذه التأشيرات للذين يخرقون القوانين الدولية، كاحتالل األراضي من قبل 
المستوطنين ومنع الفلسطينيين أصحابها الفعليين من استثمارها، فيما هم )أي المستوطنون( 

 مر سيزيد في عزلهم.يستثمرونها بشكل غير شرعي. وهذا األ
 6/2/2016 ،القدس العربي، لندن

 
ع عيونها" على كتابات شخصي ة في شبكات التواصل .27  االستخبارات العسكري ة اإلسرائيلي ة "توس 

لم تلَق مطالبة منظمات حقوقية في إسرائيل الحكومة بإلغاء الهيئة المسماة : أسعد تلحمي -الناصرة 
ابعة لشعبة االستخبارات العسكرية( على وسائل اإلعالم، أذنًا صاغية "الرقابة العسكرية" )وهي هيئة ت

من صناع القرار الذين لم يقتنعوا باالدعاء بأنه ال يليق بنظام ديموقراطي اعتماد أنظمة طوارئ 
موروثة من عهد االنتداب البريطاني على فلسطين التاريخية تبّناها الكنيست اإلسرائيلي في كتاب 

امة الدولة العبرية. وعليه، واصَلت هذه الهيئة "فتح عيونها" على كل خبر تنشره وسائل القوانين مع إق
 إلىاإلعالم "يتعلق بأمن الدولة والنظام العام"، من دون أن تتردد في تقديم من يخالف األنظمة 

شبكات العدالة. أما الجديد، فيتعلق بقرار الهيئة توسيع رقعة "مراقبتها" لتطاول حسابات شخصية في 
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التواصل االجتماعي المختلفة، ومطالبة أصحابها بتقديم ما ينوون نشره في صفحاتهم إلى الرقابة قبل 
النشر، وهي خطوة اعتبر مراقبون أنها تندرج في إطار الحملة المحمومة التي تتعرض لها منظمات 

 يسارية تناهض االحتالل اإلسرائيلي األراضي الفلسطينية.
أن الرقابة العسكرية "مسؤولة عن منشورات مطبوعة يتم تعميمها على الجمهور وتنّص األنظمة على 

أو تصل من يد شخص إلى آخر، ما من شأنه المّس بأمن الدولة أو سالمة الجمهور أو النظام 
العام". وفسرت المحكمة العليا هذه األنظمة بالتأكيد أنه ليس من صالحية "الرقابة العسكرية" شطب 

ل رأت موضوعيًا أن هناك احتمااًل جديًا بأن يكون في نشره مّس حقيقي بأمن الدولة خبر إال في حا
 أو بالنظام العام وسالمة الجمهور".

وكانت "الرقابة العسكرية" أقّرت قبل أربع سنوات، بأنها شرعت في متابعة ما ُينشر على صفحات 
أن الهيئة لن تقحم أنفها في التواصل االجتماعي، لكن رئيسة الهيئة السابقة أوضحت في حينه 

من أصحاب  30بوك، إنما فقط في صفحات إخبارية، وعليه تفاجأ نحو  صفحات شخصية في فيس
بوك وتويتر وبلوغ بتلّقي رسالة من "هيئة الرقابة" تطالبهم بتقديم ما  الحسابات على صفحات فيس

متلّقي الرسائل ناجمًا عن دوافع يكتبونه إلى الهيئة قبل نشره في صفحاتهم، وهو ما اعتبره عدد من 
سياسية ومسًا بحرية التعبير، خصوصًا أن الطلب يتعّلق بإرسال المواد قبل النشر وليس مراقبتها بعد 

 نشرها، كما كان متبعًا حتى اليوم.
وعّقب الكاتب اليساري يوسي غورفيتس، على الرسالة التي تلقاها أول من أمس، من هيئة الرقابة 

لم تتطرق فقط الى منشورات ذات صبغة أمنية إنما جاءت عامة، مضيفًا أنه إذا تبّين  بالقول، إنها
أن جميع من تلقى الرسالة محسوب على اليسار، "عندها يمكن القول أن وراء األكمة ما وراءها". 
وأردف أن هذه الرسالة "خطوة غير مشروعة تقول عمليًا إن كل من تلقاها مشبوه، وعليه تبليغ 

بما يعتزم كتابته". وأعلن أنه لن ينصاع لألمر، وسينتظر موقف المحكمة من شرعية هذه الجيش 
الرسالة، "خصوصًا أن ما أنشره ال يعتمد مصادر أمنية أو عسكرية، لذا فاالمتثال لألوامر الجديدة 

 يعني القضاء على اإلعالم الجديد في إسرائيل، الذي يتنّفس من الردود السريعة".
 6/2/2016 ،نالحياة، لند

 
 أغلبية اإلسرائيليين يؤيدون خطة انفصال أحادية الجانب في الضفة .28

سحق هرتسوغ، خالل مؤتمر عقده إطرح رئيس كتلة "المعسكر الصهيوني"، : تحرير بالل ضاهر
"معهد أبحاث األمن القومي" في جامعة تل أبيب، قبل أسبوعين، خطة لالنفصال األحادي الجانب 
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الضفة الغربية وأحياء في شرقي القدس. وبحسب استطالع نشرت صحيفة  عن الفلسطينيين في
 بين اإلسرائيليين. واسعاً  ، فإن هذه الخطة تلقى تأييداً 5/2 "يديعوت أحرونوت" يوم الجمعة

من المشاركين في االستطالع إنه يوافقون على مقولة أنه "قبل التوصل إلى اتفاق دائم  %65وقال 
 إنهم ال يوافقون على ذلك. %35لشعبين بواسطة جدار فصل"، بينما قال ينبغي إحداث فصل بين ا
يوافقون على "بذل جهد لعقد مؤتمر أمني إقليمي بمشاركة الدول  %75ووفقا لالستطالع، فإن 

من المستطلعين على "منح تسهيالت  %68ووافق  هذه الفكرة. %25العربية المعتدلة" بينما عارض 
سلطة وتوثيق التنسيق األمني معها من أجل تحقيق تهدئة. ووافق على ذلك للفلسطينيين في مناطق ال

فكرة االنسحاب من قرى  %62وأيد  من المستطلعين الذين عّرفوا أنفسهم بأنهم "يمين معتدل". 65%
. %38فلسطينية في القدس الشرقية من أجل الحفاظ على أغلبية يهودية في القدس، وعارض ذلك 

 من "اليمين المعتدل".  %61من ناخبي اليمين، و %57لفكرة كذلك وافق على هذه ا
 5/2/2016 ،48عرب 

 
 2016يناير / تهدم عشرات المباني خالل األسبوع األخير من كانون الثاني "إسرائيل": "أوتشا" .29

قال تقرير لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة )أوتشا( إن السلطات اإلسرائيلية 
مبنى فلسطينيا في ثالثة تجّمعات  42ل األسبوع األخير من يناير/ كانون الثاني الماضي هدمت خال

 تقع في الضفة الغربية وفي مدينة القدس، بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء.
فلسطينيا من بينهم ما  168وأضاف المكتب األممي في التقرير أن هدم المباني أسفر عن تهجير 

، كما أبلغت سلطات االحتالل المحكمة العليا نيتها تنفيذ أوامر هدم بدون يزيد على تسعين طفال
 إشعار مسبق في تجمع سوسيا البدوي القريبة من الخليل.

 5/2/2016الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 جراء الحرب  ةبسوري ُقتلوا فلسطينياً الجئًا  3,121": مجموعة العمل" .31

"، أنه وّثق استشهاد أكثر ةل من أجل فلسطينيي سوريأفاد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة "العم
 1,057وأدى القصف إلى استشهاد  فلسطينيًا سوريًا، بسبب الحرب الدائرة في سورية. 3,121من 

الجئين بسبب االشتباكات المتبادلة بين الجيش النظامي  703الجئًا فلسطينيًا، فيما قضى 
قضى تحت التعذيب في سجون ومعتقالت النظام  ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، في حين

 الجئًا. 431
 6/2/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
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 استيطان جديد في القدس .31
–األرثوذكسيةسيقام على ارض للكنيسة  إسرائيليامشروعا  أن أمس"يروشاليم" العبرية  أسبوعيةذكرت 
 وسط معارضة متزايدة لهذا المشروع. - اليونانية

ليه سكانا إطور( بالقدس الشرقية المحتلة يجتذب أبو حي استيطاني فاخر في الثوري )ويخطط لبناء 
ستقام فيه مساكن فاخرة تطل على المناظر الخالبة لمدينة القدس، وذلك بين دير قديم  إذمن الخارج 

ومنطقة تم الحفاظ عليها بصورة جيدة وذلك بسبب الرواية التي تتحدث عن دفن كاهن كبير فيها 
 قديمة. أثريةقة منط

وحدات استيطانية وفندق على مساحة تزيد عن عشرة دونمات، تملكها  إقامةووفقا للمخططات سيتم 
 رتها لمدة مئة عام لمستثمرين يهود يعيشون في الخارج.الكنيسة اليونانية وأج  

 بين دير قديم وبين دير يستخدم حتى اليوم. أيضاتقع  األرض أن إلىويشار 
 6/2/2016ن، الرأي، عمَّا

 
 في زمن االحتالل.. المواطن المقدسي حسين الكسواني يهدم منزله بيديه  .32

بلدية االحتالل في القدس المواطن المقدسي حسين الكسواني على  أجبرت :أحمد جالجل -القدس
ما تسمى محكمة شؤون بلدية القدس،  أصدرتهقرار  إلىهدم منزله الكائن في بيت حنينا استنادا 

وقال الكسواني لـ "القدس" دوت كوم، انه أقدم على هدم منزله  ة البناء دون ترخيص.وذلك بحج
 ألف 300بناءه متر مربع ويقع على الشارع الرئيس في بيت حنينا وبلغت كلفة  195البالغة مساحته 

، وذلك تفاديًا لهدمه من قبل سلطات االحتالل التي تقوم في مثل هذه دوالر(  77,280)شيكل 
 80نحو  إلىت بإجبار صاحب المنزل المستهدف على دفع تكايف عملية الهدم واليت تصل الحاال
 دوالر(. 20,608) شيكل ألف

 5/2/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 
 في قطاع غزة االحتالل يدفع بمعدات حفر ويستهدف األراضي الزراعية بالرصاص .33

ت الكبيرة ومعدات الحفر المتطورة إلى خط دفعت قوات االحتالل بالمزيد من الجرافا محمد الجمل:
التحديد شرق محافظتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة، وبدأت بأوسع عمليات تجريف وحفر 

وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن جرافات  لألرض، شملت مناطق متفرقة في المنطقة.
ة شرق مدينة رفح، وتحديدًا وحفارات ومعدات ثقيلة شوهدت خالل اليومين الماضيين تنتشر بكثاف
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قرب موقع "البرج األحمر"، بينما شوهدت أخرى قرب معبر "كيسوفيم"، إلى الشرق من مدينة خان 
 يونس.

ووفقا لما أكده مواطنون، فإن الجرافات واصلت طوال ساعات النهار أعمال الحفر والبحث، إضافة 
ضمن عمليات البحث تلك، أهمها إلى استخدام تقنيات متطورة، بعضها معروف وأخرى مجهول، 

استمرار إطالق منطاد تجسس شمال معبر كرم أبو سالم. وأوضح الشهود أن بعض الجرافات وسعت 
 نطاق حفرياتها، وخرجت من داخل الحدود، وبدأت بإحداث حفر عميقة خاصة شرق مدينة رفح.

على عدد محدود من  وكان مزارعون أكدوا لـ"األيام" أن أعمال الحفر في السابق كانت تقتصر
الحفارات وفي مناطق محددة، لكنها اآلن توسعت وشملت مناطق واسعة من الشريط الحدودي، 
باستخدام أعداد أكبر من الحفارات، ويتم خاللها ضخ مياه في باطن األرض، إضافة إلى استخدام 

ون حفارات تشبه وأكد مواطنون أنهم يشاهد أجهزة رصد وتتبع بعضها يمكن رؤيته بالعين المجردة.
تلك التي تستخدم في حفر آبار المياه، لكنها أكبر وأضخم، تقوم بإحداث حفر عميقة قد تزيد على 

 مترًا أحيانًا، ويتم إنزال أجهزة ومعدات، وأحيانًا ضخ مياه في باطن األرض. 15
ة حفرتها في وتنفذ عمليات الحفر المذكورة، بحثًا عن أنفاق تخشى قوات االحتالل أن تكون المقاوم

المنطقة، خاصة مع تكرار شكوى إسرائيليين في غالف غزة، من سماع أصوات حفر أسفل منازلهم. 
وكانت العمليات المذكورة أثرت على المزارعين، الذين عجز العشرات منهم عن الوصول ألراضيهم 

 الزراعية ورعايتها ومتابعتها، نظرًا لوجود قوات االحتالل على مقربة منها.
 6/2/2016يام، رام هللا، األ

 
 األجيال المقدسية من براثنه إلنقاذالتهويد التربوي.. أسلوب احتاللي يتطلب معالجة سريعة تقرير:  .34

عجز االحتالل اإلسرائيلي عن ترويض الشعب الفلسطيني وخاصة المقدسيين  أنبعد : كمال زكارنة
على مدى سبعة  اآلناستخدمها حتى  والقمعية والتعسفية التي اإلغرائية، األساليبوفشلت جميع 

والفتيات الجميالت والنفوذ، والقتل  األموالوالتي شملت تقديم  ،عقود من عمر االحتالل البغيض
والممتلكات وهدم المنازل  األراضيوالتعذيب واالعتقال والنفي والتهجير والتجويع ومصادرة 

خالءهاومصادرتها  حالل أصحابهامن  وا  هم ومنع العمل والتجول والحصار المستوطنين مكان وا 
وممارسات التهويد، وغير ذلك من صنوف العذاب  اإلداريالجبرية واالعتقال  واإلقاماتالكامل 

مدينة  أووالقهر والظلم التي ال تحصى وال تعد، لم تفلح جميعها في استمالة ولو حارة واحدة في قرية 
فلسطين التاريخية من رأس الناقورة حتى رفح تجمع سكاني فلسطيني على امتداد مساحة  أومخيم  أو

ولم ينل من الصمود الفلسطيني الرافض لوجود االحتالل، فقد ازدادت شراسة المقاومة جيال بعد 
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حيث جعل من فلسطينيي القدس الفئة المستهدفة  أخرىجيل، اخذ هذا االحتالل يفكر بطريقة 
حداثالعقل والوعي الفلسطيني  التأثير على إلىلمخططه التهويدي الجديد الذي يسعى  التغيير فيه  وا 

على الطلبة الفلسطينيين  اإلسرائيليةعلى المدى البعيد من خالل فرض المناهج المدرسية والتدريسية 
لغاءمدرسة فلسطينية في القدس المحتلة  180في اكثر من   أصحابهاالرواية الفلسطينية من عقول  وا 

حالل ا تدريجيا، واذا حقق االحتالل أي نجاح نسبي في هذا الموضوع فانه مكانه اإلسرائيليةالرواية  وا 
 ُيعّد بالنسبة له انجازا عظيما.

 اإلسالميانتزاع التاريخ العربي  إلىاالحتالل يهدف من وراء هذا المخطط التهويدي الناعم الجديد 
مسح هويتهم و  ،وتغيير قناعاتهم وثوابتهم ومبادئهم ،الفلسطيني من عقول المقدسيين ووعيهم

 اإلسالميةواقتالع كل ما يربطهم بفلسطينيتهم وقوميتهم ودياناتهم  اإلسالميةالفلسطينية العروبية 
الصهيونية  "الهجاناة واالرغون والشتيرن"تقديم زعماء عصابات  إلىوالمسيحية من ذاكرتهم، ويسعى 

ورابين وشارون وبيرس وغيرهم التي ارتكبت ابشع المجازر والمذابح في فلسطين بقيادة شامير وبيغن 
المجاهدين الذين حرروا  أسماءنهم دعاة سالم وجالبي الخير والسعادة لهذه البالد، وشطب أعلى 

وعبدالقادر الحسيني  األيوبيالقدس وفتحوها ودافعوا عنها، في زمن عمر بن الخطاب وصالح الدين 
 . األبطالوغيرهم من الشهداء 

الف غرفة صفية جديدة حتى تتمكن من استيعاب آ أربعةمن  ألكثرمدارس القدس العربية بحاجة 
 إلىفي المدارس العربية  األساسيةالطلبة الجدد والدارسين فيها، وتصل نسبة التسرب في المرحلة 

 إلى، هذه بحد ذاتها كارثة تربوية تحتاج %50من  ألكثروفي المرحلة الثانوية  %16اكثر من 
المقدسية من عبث االحتالل الفكري والتربوي والعقلي وتفشل  ألجيالامعالجة سريعة وعلمية تنقذ 

 المخطط الصهيوني التهويدي التربوي كما فشلت مخططاته السابقة التي ال حصر لها.
هذه القضية الخطيرة تتطلب تدخال عاجال من قبل منظمات الثقافة والعلوم والتربية العربية 

لمية وغيرها لوقف تمدد السرطان االحتاللي بين صفوف الطلبة العا واإليسيكوواليونسكو  واإلسالمية
 الفلسطينيين في مدارس القدس العربية.

 6/2/2016الدستور، عمَّان، 
 

 إصابة ثالثة مواطنين بينهم طفل في مواجهات متفرقة شرق قطاع غزة .35
ناق، في محمد الجمل: أصيب ثالثة مواطنين بالرصاص بينهم طفل، والعشرات باالخت -خان يونس 

 تجدد للمواجهات األسبوعية في عدة محاور متفرقة شرق القطاع، مساء أمس.
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شعال إطارات  فقد اندلعت مواجهات تخللها عمليات رشق بالحجارة لمواقع وآليات االحتالل، وا 
مطاطية قرب موقع "ناحل عوز"، شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، أطلق خاللها جنود االحتالل 

غاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة شاب واحد على األقل النار وقنابل ال
 برصاصة في قدمه، وعدد آخر بحاالت اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وكان عشرات المتظاهرين وصلوا إلى خط التحديد شرق مخيم البريج، وسط القطاع، ورشقوا آليات 
بالحجارة، فيما ردت قوات االحتالل بإطالق النار، وقنابل الغاز المسيل االحتالل ومواقعه العسكرية 

وقالت مصادر طبية: إن مواطنين بينهما طفل يبلغ من العمر "عشر سنوات"، أصيبا  للدموع.
 بالرصاص جراء تلك المواجهات، وقد وصفت جروح الطفل بالخطيرة.
عت مواجهات متفرقة مع قوات وفي مناطق شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، اندل

االحتالل، تخللها رشق الشبان لمواقع االحتالل بالحجارة، وقد أطلقت قوات االحتالل النار وقنابل 
 الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

 6/2/2016األيام، رام هللا، 
 
 هجة التصعيد اإلسرائيليةغزة: هاجس العدوان يسيطر على الشارع بعد تنامي ل .36

يعتقد جزء واسع من مواطني القطاع أن اندالع عدوان إسرائيلي جديد على القطاع  عيسى سعد هللا:
ويدرك هؤالء أن الحديث اإلسرائيلي المتنامي عن خطورة األنفاق ما هو  ما هي إال مسألة وقت فقط.

 ث مرات.إال مقدمة لسيناريو تكرر خالل السنوات التسع الماضية ثال
وبحسب وجهة نظر شريحة واسعة من سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني مواطن، فإن الحرب 

 لحظة. باتت أقرب من أي وقت مضى وقد تقع في أيّ  
واشتعل الحديث عن الحرب، ومتى وقوعها وكيف ستكون وكيف ستبدأ، بين صفوف المواطنين الذين 

 ما في ظل التهديدات اإلسرائيلية المتصاعدة.سي  ال حرب، اعتبروا أنه ال يمكن تدارك منع وقوع 
ويعتقد الشارع الغزي أن كثيرًا من األمور التي باتت تحدث، حدثت قبل الحروب الثالث األخيرة 

 ومنها لهجة التصعيد والتحشيد وتضخيم قوة حماس وانغالق كافة اآلفاق وتشديد الحصار.
زمات الملحة كأزمة الكهرباء والمياه والغاز وعدم القدرة على وبالرغم من تعرض القطاع للكثير من األ

 السفر وغيرها إال أن الكثير من السكان أصبحوا ينظرون بخشية وجدية أكبر الندالع الحرب.
ويقول محمد البريم الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية: إن اإلجراءات العسكرية على الحدود في 

 لحظة. أيّ  قيامها بشن عدوان في الفترة األخيرة تعزز فرضية 
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وأضاف البريم لـ"األيام": إن المقاومة تراقب باهتمام بالغ تحركات إسرائيل العسكرية على الحدود 
والتي تتمثل في تعزيز تواجدها العسكري والحفر وتحصين المواقع العسكرية ونشر بطاريات 

 صواريخ.
 6/2/2016األيام، رام هللا، 

 
هداء في فلسطينمن لب "ساند"حملة  .37  نان إلعمار بيوت الش 

التي اندلعت بسبب االعتداءات  انتفاضة القدسأربعة أشهر مّرت على : مريم ملك -بيروت 
، المزيد من 2015/ أكتوبر اإلسرائيلّية المتكّررة داخل المسجد األقصى. منذ بداية تشرين األول

خطف، اعتقال، هدم منازل. أما ردود الفعل  االنتهاكات طالت المسجد. استبيح الّدم الفلسطيني. قتل،
العربية فلم تتعد  االستنكار واإلدانة. وبعد قرار العدو بتدمير العديد من منازل الشهداء، وفي مقّدمها 
مفّجر االنتفاضة الشهيد مهند الحلبي والشهيد ضياء تالحمة، أطلقت "الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب 

 اكز "بيت المقدس" في لبنان، حملة "ساند" لدعم "انتفاضة القدس الثالثة".الفلسطيني"، بالتعاون مع مر 
"جاءت الفكرة من متابعتنا ألحداث االنتفاضة، ووجدنا أّنه من واجبنا أن نكون شركاء باالنتفاضة 
"، قدر المستطاع"، يشــــرح المنّسق العام للحملة محّمد الّصالح. يؤّكد القيام بالعـــديد "من التحّركات

 متمّنيًا "لو كـــــانت الحدود مفتوحة للمشاركة المباشرة في ساحة المعركـــة".
الهدف من الحملة هو "إعادة إعمار منازل الشهداء وكفالة أسرهم، إضافًة إلى كفالة عائلة مرابط في 

 المسجد األقصى. وهي تهدف أواًّل وأخيرًا إلى الّدفاع عن القدس والمسجد األقصى".
لنا على مخيمات البص ونهر البارد وشاتيال وتجّمع وادي الزينة الح الخطوات المّتخذة "جُ يوضح الصّ 

 والرشيدية والبرج الشمالي"، مشيرًا إلى أّن "الجولة القت صًدى إيجابّيًا وتفاعاًل مشّرفًا".
مفتي لم يقتصر األمر على الجوالت. يوضح الّصالح الخطوات المقبلة "نحن بصدد ترتيب لقاء مع ال

الشيخ عبد اللطيف دريان األسبوع المقبل، لنتداول إمكانّية إطالق الحملة في المساجد اللبنانية، 
وبالتوازي سننسق مع قيادات حزب هللا إلطالق الحملة في الّضاحية، باإلضافة إلى التنسيق مع 

 البلديات".
المخيمات، لتنطلق بعدها إلى وفي آلّية جمع التبرعات، يوضح الصالح أّن "البداية كانت من جوامع 

مدارس المخيمات. كما قام المندوبون بجولة على المنازل في المخيمات"، مشيرًا إلى وجود "مندوبين 
للحملة منتشرين في كل المخيمات يقومون بجمع التبرعات، إما عبر الصناديق أو من خالل دفاتر 

تر أخرى بمبالغ مفتوحة مخصصة اإليصاالت التي تتوزع ما بين مبالغ صغيرة ومتوسطة ودفا
 ".104705للميسورين. باإلضافة إلى وجود حساب مصرفي لدى مصرف )البركة( رقمه 
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الحملة، اّلتي ال تزال في مراحل جمع التّبّرعات، حصدت حّتى اآلن مبلغ ثالثين مليون ليرة. يتوّقع 
 الّصالح أن "يتجاوز المبلغ األربعين مليون ليرة". 

 6/2/2016 السفير، بيروت،
 
 الحرية عن الطعام أو القيق: اإلضرابمحمد األسير  .38

أعلن الصحافي الفلسطيني األسير لدى إسرائيل محمد القيق مواصلة : ب.ف.أ – القدس المحتلة
تعليق  أمسمن  أول، على رغم قرار المحكمة اإلسرائيلية 74إضرابه عن الطعام الذي دخل يومه الـ 

سنة( الذي تدهورت صحته  33وأعلن القيق ) ماح له بمغادرة المستشفى.اعتقاله اإلداري من دون الس
بيته في بلدة دورا في منطقة  إلىنه سيواصل اإلضراب حتى يعود أفي شكل بات يهدد حياته، 

الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وظهر القيق على شريط فيديو التقطه ناشطون زاروه الخميس، 
لغة: "القضية طويلة ولم تنته بعد". وكتب على ورقة تم تصويرها: وقال وهو يتحدث بصعوبة با

 م على مواصلة اإلضراب حتى الحرية"."مصمّ  
 6/2/2016الحياة، لندن، 

 
 روايات وشهادات تعكس انتهاكات االحتالل ألطفال فلسطين .39

جل أي "حاليا خليل ليس في غيبوبة ووضعه مستقر لكن دماغه ال يس: فادي أبو سعدى  –رام هللا 
شيء جديد، أي أنه يحتفظ بما قبل اإلصابة فقط فإذا كان يعرف شخصا قبل إصابته يستطيع تذكره 

 دقائق تقريبا وصعب أن يتذكره". 5أما بعد اإلصابة فأي شخص يراه أو يتعرف عليه ينساه بعد 
فال حالة بهذه الكلمات لخص المواطن المقدسي أحمد خليل محمود للحركة العالمية للدفاع عن األط

عاما( الذي أصيب بعيار حي في رأسه أطلقه جنود االحتالل اإلسرائيلي في  17الصبي خليل )
 خالل مواجهات في بلدة العيسوية في القدس المحتلة. 9/10/2015

مكث الطفل خليل في العناية المكثفة في مستشفى المقاصد من يوم إصابته حتى الرابع من يناير/ 
عمليات جراحية في دماغه وفق ما أفاد به والده نقل عشر خضع خاللها إلى كانون الثاني الخالي 

 بعدها إلى غرفة عادية في قسم الجراحة ما يزال فيها حتى اآلن.
عاما( من البلدة ذاتها في مستشفى  15وليس ببعيد عن خليل يمكث الصبي أحمد أبو الحمص )

ن اختلف نوع الرصاص، جراء إصابته  "ايلين" اإلسرائيلي للعالج التأهيلي في ظروف مشابهة وا 
 خالل اقتحام قوات االحتالل البلدة. 6/1/2016برصاصة "اسفنجية" في رأسه في 
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خضع أبو الحمص إلى عملية جراحية في دماغه في مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس لوقف 
كث في العناية المكثفة النزيف الذي تسببت به الرصاصة. وأفاد شقيقه للحركة العالمية، بأن أحمد م

 .24/1/2016ل إلى قسم المخ واألعصاب ليمكث فيه حتى وّ  يوما ومن ثم حُ  12
ويضيف أن أحمد استعاد وعيه بشكل كامل لكن أطرافه اليسرى ال تتحرك إضافة إلى أنه ال يتكلم 

بين أن جزءا من ل إلى مستشفى "إيلين" التأهيلي بعدما توّ  ويتم تغذيته عن طريق أنبوب، مبينا أنه حُ 
دماغه تضرر بسبب اإلصابة. وأضاف "هو ما زال قيد العالج التأهيلي وال نعرف إن كان سيستجيب 
له أم ال وما هو مقدار الضرر الذي لحق بدماغه جراء اإلصابة هل سيرى أو يسمع أو يشم؟ هل 

 تضررت ذاكرته؟ كل هذا ال نعرفه حتى اآلن."
عاما( من مخيم شعفاط، فقد أصيب بعيار اسفنجي  15واني )أما الطفل خليل محمد اسماعيل كس

أسود اللون في وجهه تسبب بفقدان عينه اليسرى بشكل كامل، إضافة إلى تهشم عظام وجهه. وقال 
عندما اقتحمت قوات كبيرة من شرطة االحتالل  2/12/2015والده للحركة العالمية إن ابنه أصيب في 

عكاري. وأضاف أن نجله أصيب وهو يقف على مدخل المنزل المخيم بهدف هدم منزل الشهيد ال
 خالل انسحاب قوات االحتالل من المخيم بعد تفجيرها المنزل.

نت نشرة أصدرتها جمعية "حقوق المواطن" في إسرائيل حول الرصاص االسفنجي أن هذا النوع وبي  
طفال والنساء الحوامل. من الرصاص يمنع استخدامه في حاالت عديدة، منها صوب: كبار السن واأل

في حين يسمح استخدامه صوب متظاهر واحد فقط وبعد أن يتم التأكد من هويته بواسطة الشرطي 
حامل السالح ويجب توجيه السالح نحو القسم األسفل من الجسد، مشيرة إلى أن اإلفادات التي 

 ت.جمعتها تؤكد بالحد األدنى عدم اتباع "القوات الميدانية" لهذه التعليما
 6/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 با وأفريقياو ُهجروا خارجها واآلالف منهم وصلوا إلى أور  ةثلث الالجئين الفلسطينيين في سوري .41

أكدت مجموعة العمل المختصة في شؤون الالجئين الفلسطينيين في : سالمي محمد - دمشق
تواجدين في المخيمات السورية، األراضي السورية، أن ما يزيد عن ثلث الالجئين الفلسطينيين الم

والبالغ عددهم حوالي نصف المليون الجئ، قد ُهجروا منها بسبب استهداف مخيماتهم وأماكن 
تواجدهم إما بالحصار أو القصف واالشتباكات، حيث توزعوا على امتداد قارات العالم في آسيا 

 عربية في وجههم.وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الالتينية بعد إغالق أبواب الدولة ال
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ألف الجئ فلسطيني ممن كانوا  71مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أشارت إلى أن ما يزيد 
في سوريا وصلوا خالل األشهر األخيرة إلى األراضي األوربية، وذلك بعد أن منعتهم جميع دول 

 الطوق السوري من دخول أراضيها بشكل نظامي.
تعاني، بحسب مجموعة العمل، من حصار قوات النظام السوري لها المخيمات الفلسطينية في سوريا 

بالتعاون مع القيادة العامة لجيش التحرير الفلسطيني، وخاصة في مخيم اليرموك الذي شارف 
حصاره مدة األلف يوم على التوالي، في ظل انقطاع الكهرباء منذ بدء الحصار، وفقدان المياه 

 لتوالي.يوم على ا 520الصالحة للشرب منذ 
بدوره الناشط اإلعالمي "أبو البراء الدمشقي" من جنوب دمشق قال لـ "القدس العربي" خالل اتصال 
خاص معه، إن أحوال الالجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق ليست بأحسن حال من أحوال السوريين، 

سطينية، كما إن "ونحن نتشارك معهم الموت جوعًا وحصارًا وقصفًا ولم تعد هنالك هوية سورية أو فل
دت الدماء السورية الفلسطينية المحرقة التي يسير بها النظام السوري وجيش التحرير الفلسطيني وح  

كما وحدت قبلها المعاناة والموت بمختلف أساليبه وطرقه". وأضاف الدمشقي "ما يعيشه الجنوب 
دء حركة نزوح جديدة الدمشقي من معارك وحصار أجبر العشرات من العائالت الفلسطينية على ب

اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية؛ إال أن همجية النظام السوري دفعتهم  االحتاللكالتي عايشوها أيام 
لخوض البحر الذي التهم العديد منهم هربًا من بطش نظام األسد في ظل غياب أي دور فعال في 

 إنهاء المحرقة السورية الفلسطينية"، على حد وصفه. 
 6/2/2016ي، لندن، القدس العرب

 
 وقباطيا تشيع شهداءها ..شهيد في حلحول .41

عاما( من بلدة حلحول قضاء الخليل،  14استشهد أمس فتى ): برهوم جرايسي -القدس المحتلة 
، مواجهات أيامخالل مواجهات مع قوات االحتالل، فيما شهدت بلدة قباطيا المحاصرة منذ ثالثة 

سلم جثامين شهدائها الثالثة الذين استشهدوا األربعاء الماضي أسفرت عن إصابات عديدة، قبل أن تت
 في القدس المحتلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع مواجهات شهدتها عدة مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أوضحت 
مصادر إسرائيلية أمس، إن إسرائيل وحماس تبادلتا رسائل بشكل غير مباشر، مفادها أن الطرفين 

 ين بتصعيد الوضع األمني.ليسا معني
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عاما(، برصاص جنود  14وبالعودة إلى بلدة حلحول فقد استشهد الفتى هيثم إسماعيل محمد البو )
االحتالل المتمركزين على الحاجز العسكري في منطقة الحواور، خالل مواجهات وقعت في المنطقة 

 رة.األخي انتفاضة القدسالتي تعد من أكثر المناطق اشتعاال في أشهر 
في المقابل، تسلمت بلدة قباطيا بعد ظهر أمس الجمعة، جثامين شهدائها الثالثة، الذين استشهدوا 

عاما(،  20عاما(، ومحمد أحمد كميل ) 21في القدس المحتلة: أحمد ناجح أبو الرب ) األربعاءيوم 
 عاما(، حيث جرى تشييعهم ووري جثامينهم الثرى. 22وأحمد راجح زكارنة )

شبان، بالرصاص الحي  أربعةلدة المحاصرة منذ ثالثة أيام، مواجهات أسفرت عن اصابة وشهدت الب
وتركزت المواجهات عند المدخل الشمالي للبلدة، بمحاذاة سوق الخضار المركزي،  في األطراف.

 حيث أصيب العشرات باالختناق نتيجة استخدام قوات االحتالل قنابل الغاز بكثافة.
وتعاني بلدة قباطيا منذ يوم األربعاء من حالة عزلة عن العالم الخارجي. وأغلقت قوات االحتالل 
جميع الطرق الرئيسية والفرعية، آخرها إغالق الشارع المؤدي إلى الجامعة العربية األميركية، بتزامن 

ه في "حسبة مع منع المزارعين من الذهاب إلى أراضيهم، ومنع التجار من بيع الخضار والفواك
 الخضار المركزية" على المدخل الشمالي لقباطية.

وكثفت قوات االحتالل اقتحاماتها للبلدة، وهي مستمرة في عمليات االعتقال، حيث اعتقلت صباح 
 أمس خمسة شبان، إضافة إلى التحقيق مع العشرات، خالل مداهمة بيوتهم.

مواصفات بيوت الشهداء الثالثة تمهيدا وأعلن جيش االحتالل أن سالح الهندسة لديه، قد سّجل 
 لتدميرها، انتقاما من عائالتهم.

 6/2/2016الغد، عمَّان، 
 

 االحتالل يعتقل ثمانية مواطنين ويستدعي ستة آخرين .42
"وفا": اعتقلت قوات االحتالل، أمس، ثمانية مواطنين واستدعت ستة آخرين خالل عمليات   –رام هللا 

 لبيرة وجنين وبيت لحم، ونابلس، والقدس. دهم في محافظات رام هللا وا
ففي محافظة رام هللا والبيرة، اعتقلت قوات االحتالل مواطنًا من قرية كوبر، شمال غربي مدينة رام 

 هللا.
 وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين واستدعت مواطنين آخرين.

 ظة جنين، وفتشت عددًا من منازل المواطنين.كما اقتحمت قوات االحتالل، قرية رمانة غرب محاف
 21عامًا(، وعبد الكريم إعمور ) 20وسّلم جنود االحتالل خالل االقتحام الشابين أنس أحمد إعمور )

 عامًا( بالغين لمراجعة المخابرات في معسكر سالم اإلسرائيلي القريب من القرية.
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 لشابين المذكورين خالل تفتيش منزليهما.وأفاد مصدر أمني بأن قوات االحتالل استجوبت أهالي ا
 وفي محافظة بيت لحم، سلمت قوات االحتالل أربعة شبان بالغات لمراجعة مخابراتها.

وفي محافظة نابلس، قالت مصادر محلية: إن قوات االحتالل اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت الطالب 
 في جامعة النجاح حسان أردنية.
 وات االحتالل الشابين طارق الشيخ وجهاد حميدان من بلدة بدو.وفي محافظة القدس، اعتقلت ق

 6/2/2016األيام، رام هللا، 
 

 الفقر يرغم شباب غزة على الزواج بالتقسيط .43
أجبرت األوضاع االقتصادية السيئة وارتفاع نسب البطالة والفقر بين أبناء الشعب ": كونا " -الخليج 

ر، منذ أكثر من عشر سنين الكثير من الشباب الفلسطيني، وخصوصًا في قطاع غزة المحاص
الراغبين في الزواج على اللجوء إلى المؤسسات والجمعيات الخاصة لتيسير أمور زواجهم. ولم يجد 
الفلسطينيون، السيما في غزة في اآلونة األخيرة، طريقًا آخر غير تلك المؤسسات والجمعيات 

هذه الجمعيات على تأمين مستلزمات الزواج  للحصول على قروض ميسرة إلتمام زيجاتهم. وتعمل
 من مهر وأثاث وقاعة أفراح، مقابل أقساط ميسرة، على فترات طويلة.

ويلجأ الشباب الفلسطيني إلى المؤسسات والجمعيات لتدهور األوضاع االقتصادية في القطاع الذي 
ة في القطاع تعرض لثالث حروب خالل عشر سنوات، وهو ما أدى إلى شلل الحياة االقتصادي

وتوقفها. كما أن هناك عشرات اآلالف من الفلسطينيين العاطلين عن العمل بسبب صعوبة الحياة 
االقتصادية التي أدت إلى تفشى الفقر والبطالة بشكل كبير، ولجوء الشباب إلى الزواج في سن 

  متأخرة.
 تعمل على تأمين  وقال وكيل وزارة االقتصاد في قطاع غزة، عماد الباز، إن هذه الجمعيات

 مستلزمات الزواج من مهر وأثاث وقاعة أفراح، مقابل أقساط ميسرة، على فترات طويلة.
ولفت إلى صعوبة تسديد هؤالء الشباب ما عليهم من مستحقات مالية للمؤسسات، بسبب عدم تمكنهم 

متاهات، من العثور على فرص عمل، داعيًا الشباب إلى دراسة الموضوع بتمعن قبل الدخول في 
ربما قد تجرهم للقضاء، وقال إن هذه الشركات والمؤسسات أنشئت لمساعدة أصحاب الدخل 

وأوضح أن رفع الحصار "اإلسرائيلي"  المحدود، فيما توجد عشرات اآلالف، ليس لديهم دخل شهري. 
دخال مواد اإلعمار ستوفر فرص عمل لما يقارب  ألف شخص، وهو ما  100وفتح المعابر، وا 

 عشرات اآلالف من الزواج بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى طلب المساعدة من أي جهة.  سيمكن
 6/2/2016الخليج، الشارقة، 
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 مليون دوالر 800بقيمة  إيراداتفي البحر الميت يفقدهم سنوياً  الفلسطينيينعدم استثمار : البنك الدولي .44
ائيلية المتواصلة إصرار رجل األناضول: لم تحبط المضايقات والعراقيل اإلسر  - البحر الميت

األعمال المقدسي حسام حالق على مواصلة تشغيل المصنع الفلسطيني الوحيد على شاطئ البحر 
عاما(، والواقع على بعد أمتار قليلة من أبراج المراقبة  52الميت، الذي ينتج "ملح الطعام" منذ )

كة أمالح الضفة الغربية"، الذي يعمل مصنع "شر  1964ومنذ العام  العسكرية للجيش اإلسرائيلي.
ك في من ملح الطعام المستهلَ  %75يملكه الحالق في منطقة عسكرية مغلقة على إنتاج ما يقدر بـ 

 أسواق الضفة الغربية، إضافة إلى إنتاج أنواع أخرى مختلفة من األمالح.
اج العسكرية اإلسرائيلية ويقول الحالق، بينما يتفقد عماله الذين يتابعون اإلنتاج على مقربة من األبر 

أسس والدي، هذا المصنع على ضفاف البحر الميت، حيث كانت تخضع الضفة  1964"منذ العام 
 الغربية إلدارة الحكم األردني".

ويشير إلى أن محاوالت إسرائيلية عديدة جرت لنقل المصنع من الموقع المقام عليه، قائال "جرت 
عاما، فيه رسالة بأننا باقون على  50بقائنا هنا منذ أكثر من محاوالت إلخراجنا من المنطقة، ولكن 

 نحن فرضنا أمرا واقعا على االحتالل". …هذه األرض ولن نخرج
عائلة فلسطينية، يعمل معيلوها فيه  100ويعد مصنع "شركة أمالح الضفة الغربية" مصدر رزق لنحو 

رائيل الجانب الفلسطيني من استغالل وباستثناء مصنع الملح تمنع إس بإنتاج األمالح، وتوزيعها.
 موارد البحر الميت.

عن البنك الدولي فإن "عدم استثمار الفلسطينيين في البحر  2014وبحسب تقرير صدر نهاية العام 
 مليون دوالر". 800الميت يفقدهم سنويًا ايرادات بقيمة 

ل للجانب الفلسطيني استغالل يقول وزير التخطيط الفلسطيني السابق، سمير عبد هللا، ان منع إسرائي
من  %10 - %8موارد البحر الميت، يضّيع ما يقدر بمليار دوالر سنويا، أي ما يقدر ما نسبته 

ويضيف عبد هللا "في البحر الميت موارد هائلة، يمكنها جلب استثمارات إلقامة  الناتج المحلي.
السياحة الترفيهية، والسياحة مشاريع الستغاللها، وتشغيل آالف األيدي العاملة، إضافة إلى 

 العالجية".
 6/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 يعلن اكتشاف نفق مع غزة المصريالجيش  .45

قال الجيش المصري إن إحدى الدوريات التابعة لقوات حرس الحدود اكتشفت نفًقا : وكالة األناضول
ب بيان نشر على موقع وبحس متًرا تحت سطح األرض. 12خرسانًيا جنوب معبر رفح الدولي بعمق 
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بحوائط  النفق مجهزالمتحدث العسكري باسم الجيش المصري العميد محمد سمير على فيسبوك فإن "
سم، وكابالت كهرباء وكابالت اتصاالت". وأضاف أن "النفق  30خرسانية من جميع الجوانب بسمك 

 غزة". يستخدم في أعمال تهريب األفراد واألسلحة والذخائر على الحدود مع قطاع
 5/2/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 حلقة نقاش في السراي الكبيرة حول أوضاع الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية .46

ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون  الفلسطيني-اللبنانيعقدت لجنة الحوار : بيروت
لفلسطينيين القادمين من سورية، الدولية في الجامعة األميركية حلقة نقاش حول أوضاع الالجئين ا

في السراي الكبيرة، في حضور ممثلي وزيري الداخلية والشؤون االجتماعية وسفارات الدول المانحة 
 ومدير وكالة األونروا في لبنان ماثياس الشمالي وعدد من األكاديميين والباحثين.

  وأكد رئيس اللجنة الوزير السابق حسن منيمنة على ثالثة مسائل هي:
ألف الجئ هم جزء من أزمة اللجوء من سورية التي فاضت  40 حواليهذه المشكلة تتناول  أن -1

على دول الجوار وبلغت أقاصي العالم. وهؤالء الذين نزحوا من المخيمات واألحياء السورية يعيشون 
 التهجير مرتين بعد تهجيرهم األول من فلسطين.

رنة بالالجئين من سورية، إذ إن ما يحصلون عليه من أن هؤالء يعانون من تهميش مضاعف مقا -2
تقديمات وما يعانونه من إجراءات وفقدان للحمايات ال تمكن مقارنته مع ما يحصل عليه أقرانهم من 

 السوريين.
أن األونروا هي المسؤولة عن تقديم الخدمات لهم باعتبارهم كانوا مسجلين على لوائحها وفي  -3

 ة".سجالتها في إقليم سوري
ودعا الوكالة الى "توفير الخدمات الملحة لهم في مجاالت التعليم والصحة والغذاء واإلسكان، على 

 أن مسؤولية الوكالة باعتبارها مؤسسة دولية ال تعفي الدولة اللبنانية كدولة مضيفة من مسؤولياتها".
طينيين من سورية وقال مدير معهد عصام فارس الوزير السابق طارق متري، إن "النازحين الفلس

يعانون من التمييز المزدوج، لذلك هم يطالبون بأن يتم االعتراف بهم كالجئين وليسوا مجرد أجانب 
يدخلون لبنان"، داعيًا إلى "منهاج عمل من أجل التخفيف من وقع ما يتعرض له هؤالء من غبن". 

وا ومنظمة التحرير الفلسطينية ولفت المشاركون إلى "مسؤولية كل من الدولة اللبنانية ووكالة األونر 
والسفارة الفلسطينية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في االستجابة إلى حاجات الفلسطينيين القادمين 

 من سورية".
 6/2/2016الحياة، لندن، 
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 المشاريع القطرية تتحول إلى معالم جمالية في غزة .47
ليًا في قطاع غزة، سواء من خالل منحة أضفت المشاريع القطرية التي تنفذ حا: أشرف مطر –غزة 

مليون دوالر، أو منحة المليار دوالر التي قدمتها قطر خالل  407سمو األمير الوالد البالغ قيمتها 
 غزة،بعد انتهاء الحرب األخيرة على قطاع  2014 أكتوبراجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في 
سيما منها المناطق السكنية والشوارع الرئيسية، وخاصة لمسة جمالية على معالم القطاع البارزة، 

 شارعي صالح الدين، وشارع الرشيد " شارع البحر".
 5/2/2016الشرق، الدوحة، 

 
 عد بالعمل على زيارة قطاع غزةأ :رئيس مجلس األمن .48

ئيل أعلن رئيس مجلس األمن لهذا الشهر، الممثل الدائم لفنزويال، رفاصيام: عبد الحميد  –نيويورك 
في الجلسة  اقترحأنه  ،لقاء مقتضب مع الصحافة المعتمدة بالمقر الدائم لألمم المتحدة فيراميريز، 

المغلقة لمجلس األمن حول الشرق األوسط إصدار بيان رئاسي حول فلسطين. وقال إن الفكرة لقيت 
عضاء كي يتم بعض القبول والترحيب من بعض األعضاء وقال إنه سيتابع بحث المسألة مع بقية األ

 التوصل إلى توافق في اآلراء وبدون هذا التوافق ال يمكن إصدار بيان رئاسي.
حول ما إذا كان بإمكانه أن يقدم مبادرة لتشكيل وفد من أعضاء  "القدس العربيـ"وردا على سؤال ل

مجلس األمن لزيارة قطاع غزة المحاصر منذ ثماني سنوات ويعيش كارثة إنسانية حيث قالت 
 .2020ات األمم المتحدة إن القطاع سيصبح غير قابل للحياة الطبيعية مع حلول عام منظم

رد السيد راميريز بأن المشكلة في المجلس غياب اإلجماع عندما يتعلق بمثل هذه المبادرة أو غيرها 
فيما يتعلق بفلسطين. فالوفود التي يشكلها المجلس وتزور مناطق الصراع تحظى باإلجماع ومثل هذه 
المبادرة وغيرها فيما يتعلق بفلسطين ال تحظى بإجماع كافة الدول األعضاء.  وقال إنه لن يتخلى 

 عن فكرة زيارة وفد من المجلس لغزة وسيظل يحاول ولن يتخلى عن الفكرة.       
 6/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 ةتنفي تأخر ألمانيا عن دفع أموال لبرنامج إعادة إعمار غز  "األونروا" .49

عدنان أبو حسنة أن ألمانيا حولت  "األونروا"أشرف الهور: أعلن المستشار اإلعالمي لوكالة  – غزة
فعليا إلى المنظمة الدولية مبلغا ماليا كبيرا، ضمن برنامج إعادة اإلعمار. وقال في تصريح صحافي 

وبر/ تشرين األول إن ألمانيا إحدى الدول المانحة في مؤتمر إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة في أكت
مليون يورو، وهو مبلغ اتفق مع "األونروا" عليه، ضمن برنامج إعادة  57حولت مبلغا قدره  2014
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إعمار غزة. وقال إن كل ما نشر حول تأخر المانيا في دفع ما تعهدت به "غير صحيح"، نافيا أن 
 يكون قد أدلى بتصريحات حول ذلك ألي وسيلة إعالمية.

على العكس تعتبر ألمانيا من الدول المهمة جدا، في تبرعاتها إلعادة إعمار غزة،  وأكد أبو حسنة أنه
وأنها تعتبر كذلك من السباقين في اإليفاء بتعهداتها في دعم "األونروا" في عملية اإلعمار وميزانيتها 

 المنتظمة وبرنامج الطوارئ.
 6/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 المضرب عن الطعام "يقالق"قلق أممي على صحة األسير  .51

أعربت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، أمس، عن قلقها من تدهور صحة : )وكاالت(
وقالت المفوضية في بيان: إن القيق  الصحفي الفلسطيني األسير لدى سلطات االحتالل محمد القيق.

حتجاجًا على اعتقاله ا "إسرائيل"يومًا في معتقالت  70هو من المضربين عن الطعام منذ أكثر من 
وقال األطباء  ،2015نوفمبر/تشرين الثاني  21اإلداري وما ذكره من المعاملة السيئة منذ اعتقاله في 

إزاء حالة المعتقلين اإلداريين "إنه في حالة خطيرة للغاية". وأوضحت المفوضية أنها تجدد قلقها 
وفي كثير من  "اإلسرائيلية"قبل السلطات الفلسطينيين الذين يتم احتجازهم دون تهمة أو محاكمة من 

 ."األحيان على أساس أدلة سرية لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتمديد إلى أجل غير مسمى
 6/2/2016الخليج، الشارقة، 

 
 "اإلخوان"ظبي متطابقة تجاه  مواقف الرياض وأبو .51

اإلماراتي في  -ق السعوديقال محلل سياسي إماراتي إن درجة التطاب :الهادي حبتور عبد –الرياض 
 في المئة تقريبًا. 90تقدير خطر تيار اإلسالم السياسي )اإلخوان( تصل إلى 

وأكد األستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية في جامعة اإلمارات الدكتور عبدالخالق عبدهللا، أن 
نيًا، وهم يشكلون خطرًا "السعودية كما اإلمارات كانت وما زالت حذرة من اإلخوان حذرًا سياسيًا وأم

على أمن السعودية واستقرارها"، موضحًا أن تيار "اإلسالم السياسي اليوم تراجعت درجت خطورته 
ولم يعد يشكل الخطر رقم واحد لإلمارات والسعودية على حد سواء"، الفتًا إلى أن "الخطر اإليراني 

 أكبر دليل على ذلك".اليوم يتصدر هرم اهتمامات البلدين وعاصفة الحزم في اليمن 
وكان عبدهللا يتحدث في ندوة سعود المريبض في الرياض أمس، وأوضح أن "الهاجس األمني 
السعودي تجاه تيار اإلسالم السياسي واإلخوان ال يقل حتى يومنا هذا عن الهاجس اإلماراتي، 

مني السعودي داخليًا اإلمارات لديها هاجس تجاه هذا التحدي يقرب إلى درجة التطابق من التقويم األ
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قليميًا، في لحظة من اللحظات كان التيار صاعدًا وقويًا ومهددًا وكان ال بد من التعاون ، أخيرًا  وا 
نما الخطر  هذا التيار تراجع، والتقدير أنه لم يعد يشكل خطرًا ال على اإلمارات وال على السعودية، وا 

إماراتي تام، وما معركة  -ا هناك توافق سعودياألول على قمة هرم االهتمامات هو اإليراني وفي هذ
 اليمن إال دليل على ذلك".

إماراتي في شأن القضية السورية، قال إن "اإلمارات ودول  -ولدى سؤاله عن وجود تباين سعودي
الخليج وبعد معاناة مع األزمة السورية، أقرت مبدأ واستمرت عليه، وهو أن ما تقره السعودية يسري 

ي ما يتعلق في الشأن السوري، واإلمارات أغلقت الصفحة وأعطت القيادة للسعودية في على الجميع ف
 هذه القضية، وال يوجد إطالقًا تباينات في هذه المسألة".

وردًا على تساؤالت حول ما يجري في اإلمارات؟ وكيف أصبحت نموذجًا الستقطاب الكفاءات العربية 
ابة على هذه األسئلة علينا العودة إلى التاريخ، فاإلمارات لم وعدم هجرتها للغرب؟ قال عبدهللا: "لإلج

، بل كانت عبارة عن سبعة كيانات مجزأة ومهمشة، وكانت تتطلع إلى 1971تكن موجودة قبل 
الكويت والبحرين ولبنان ودول الجوار وكيف كانوا متقدمين عليها، فيما اليوم وبعد مرور أربعة عقود 

 عربي يتطلع إلى اإلمارات ويود االستفادة من تجربتها".الكل في الخليج والوطن ال
 6/2/2016الحياة، لندن، 

 
 دوالر مليار 35البنك الدولي: كلفة الحرب في سورية  .52

أشارت تقديرات نشرها البنك الدولي أمس )الخميس(، إلى أن الكلفة االقتصادية : أ ف ب -واشنطن 
وتشمل هذه الكلفة  دوالر. مليار 35بلغت نحو للحرب في سورية وانعكاساتها على دول المنطقة 

خسائر االقتصاد السوري وخمس دول مجاورة، هي العراق ومصر ولبنان واألردن وتركيا، التي تأثرت 
وال  ألف قتيل في خمسة أعوام. 260بدرجات متفاوتة مباشرة من النزاع السوري الذي خلف نحو 

المجاورة لسورية لتقديم الخدمات األساسية لالجئين تشمل هذه الكلفة الموارد التي خصصتها الدول 
 الذين تدفقوا خصوصًا على لبنان واألردن، بحسب البنك.

وجاءت هذه األرقام في تقرير البنك الدولي الفصلي حول الشرق األوسط الذي نشر في اليوم نفسه 
اليين دوالر لمساعدة الذي تعهد فيه المجتمع الدولي خالل اجتماع في لندن بتوفير أكثر من عشرة ب

 .2020سورية وذلك حتى العام 
وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة األضرار المادية في ست مدن سورية بينها حمص وحلب، تتراوح 

 دوالر. مليار 4.5و 3.6بين 
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وأشار التقرير إلى أن دول الجوار تواجه "ضغطًا هائاًل على الموازنة" في الوقت الذي تواجه فيها 
 بليون دوالر. 2.5ها أصاًل صعوبات. وقدر البنك كلفة الالجئين سنويًا على لبنان وحده بـ اقتصادات

 5/2/2016الحياة، لندن، 
 

 برامج األحزاب اإلسرائيلية: مفاوضة الفلسطينيين لعبة لمنع السالم .53
هرتسوغ، في الفترة األخيرة  إسحقيتشدق رئيس قائمة "المعسكر الصهيوني"، : تحرير بالل ضاهر

والفلسطينيين، ويدعي أنها يمكن أن تحرك عملية سياسية  "إسرائيل"بأنه يطرح "خطة" للفصل بين 
إقليمية تقود إلى حل الدولتين. لكن هذه "الخطة" ال يمكن ألي فلسطيني أن يقبل بها، كما أنها 

 تتعارض مع مبادئ المجتمع الدولي لتسوية سلمية.
ذه الناحية. إذ يطلق قادة إسرائيل، وفي مقدمتهم رئيس ذلك، فإن المشكلة ليست في همن رغم بال

الحكومة، بنيامين نتنياهو، تصريحات يدعون من خاللها إنهم ينشدون السالم مع الفلسطينيين، لكنهم 
في الوقت نفسه يضعون شروطا تفرغ تصريحاتهم "السالمية" من مضمونها، مثلما فعل نتنياهو في 

 .2009شهر حزيران/ يونيو العام  خطاب بار إيالن، الذي ألقاه في
ويتبين من طروحات والبرامج السياسية لكافة األحزاب التي تشكل الحكومة اإلسرائيلية الحالية، 
وكذلك طروحات "يسرائيل بيتينو" و"ييش عتيد" المعارضة، وجود إجماع على رفض حل الدولتين 

صهيوني" الذي يتبنى برنامجه السياسي حل وقيام دولة فلسطينية بين النهر والبحر، فيما "المعسكر ال
الدولتين، أصبح يعارض رئيسه، هرتسوغ، هذا الحل. ولم يتبَق أحزاب صهيونية تؤيد حل الدولتين، 

 بموجب برنامج سياسي وتصريحات، سوى حزب ميرتس.
 

 تصريحات نتنياهو وبرنامج حزب الليكود
ي أقاليم الوطن اليهودي جمهور كبير من قال نتنياهو خالل خطاب بار إيالن إنه "يعيش اليوم ف

الفلسطينيين. ونحن ال نريد حكمهم، وال إدارة حياتهم، وال أن نفرض عليهم علمنا أو ثقافتنا. ورؤيتي 
للسالم هي أنه يعيش في بالدنا الصغيرة شعبان ُحران جنبا إلى جنب، بجيرة حسنة واحترام متبادل. 

 حكمه. وال أحد منهما يهدد أمن ووجود جاره".لكل واحد علمه، ونشيده الوطني وسلطة 
وأضاف نتنياهو أن على إسرائيل أن "تأخذ بالحسبان وتعترف بالوضع الدولي الذي نشأ في الفترة 
لى جانب ذلك اإلصرار على المبادئ الهامة لدولة إسرائيل"، وهنا وضع شرطه األول  األخيرة، وا 

 تراف اعترافا حقيقيا بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي".لتسوية سلمية وهو أن "على الفلسطينيين االع
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وتابع أن الشرط الثاني هو أنه "في أي تسوية سلمية، المنطقة التي بأيدي الفلسطينيين يجب أن 
تكون منزوعة السالح، مع ترتيبات أمنية صلبة لصالح إسرائيل". وشدد نتنياهو على أنه "من دون 

قيام دولة فلسطينية مسلحة إلى جانبنا، ستتحول إلى قاعدة  هذين الشرطين، ثمة تخوف حقيقي من
 إرهاب أخرى ضد إسرائيل، مثلما حدث في غزة".

ومضى نتنياهو أنه "من أجل تحقيق سالم فإنه من بين ما يجب ضمانه أال يتمكن الفلسطينيون من 
أو إبرام تحالفات  أن يدخلوا إلى أراضيهم قذائف وصواريخ، وأال يكون مجالهم الجوي مغلقا أمامنا،

 مع جهات مثل إيران وحزب هللا".
لقد رفض الفلسطينيون هذه الشروط، وخصوصا شرط االعتراف بـ"الدولة اليهودية". لكن حتى لو 
وافق الفلسطينيون على هذه الشروط التعجيزية، فإن هذا ال يعني أن نتنياهو سيتقدم نحو تسوية 

حزبه، الذي ال ُتستخدم فيه كلمة "إسرائيل"، في هذا  وسالم، ألن تسوية كهذه تتناقض مع دستور
نما عبارة "أرض إسرائيل".  السياق، وا 

إذ ينص البرنامج السياسي لليكود على أن أحد أهداف هذا الحزب هو "الحفاظ على حق الشعب 
اليهودي على أرض إسرائيل، كحق أبدي غير قابل للتقويض، والمداومة على استيطان وتطوير كافة 

 اء أرض إسرائيل وفرص سيادة الدولة عليها".أجز 
 ويدمج بند آخر في دستور الليكود بين "تطبيق سيادة الدولة وأمنها )وبين( سالم حقيقي مع جيراننا".

 
 "خطة" هرتسوغ وبرنامج "المعسكر الصهيوني" السياسي

سيبي ليفني، في تقول كتلة "المعسكر الصهيوني"، وهي تحالف حزبي العمل و"هتنوعا" الذي ترأسه ت
برنامجها السياسي المنشور في موقعها اإللكتروني إن "تحقيق تسوية سياسية هي مصلحة إسرائيلية 
من الدرجة األولى وشرط لضمان مستقبلها كدولة يهودية وديمقراطية، تتمتع بدعم وتأييد دوليين 

دود الدائمة لدولة واسعين. وسيعمل المعسكر الصهيوني من أجل بلورة تسوية سياسية ورسم الح
 إسرائيل... إلى جانب تعريف دولة إسرائيل الذي ال ُلبس فيه بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي".

وأضاف البرنامج السياسي أن "المعسكر الصهيوني سيعمل من أجل استئناف المفاوضات السياسية، 
ة دائمة مع الفلسطينيين، تستند في إطار ثنائي، إقليمي ودولي، انطالقا من النية للسعي إلى تسوي

إلى مبدأ دولتين قوميتين للشعبين"، وأن تسوية كهذه "تستند إلى الحفاظ الشديد على االحتياجات 
نهاء الصراع اإلسرائيلي   العربي". –األمنية لدولة إسرائيل وا 

حفاظ ووضع "المعسكر الصهيوني" شروطا لتسوية كهذه وهي: "دولة فلسطينية منزوعة السالح، ال
على الكتل االستيطانية تحت سيادة إسرائيل، تعزيز القدس ومكانتها كعاصمة أبدية لدولة إسرائيل، 
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وضمان الحرية الدينية والوصول إلى األماكن المقدسة لكافة الديانات، إلى جانب الحفاظ على 
ة وليس في السيادة اإلسرائيلية. حل قضية الالجئين الفلسطينيين من خالل إقامة دولة فلسطيني

 إسرائيل".
وقال بند آخر إن "المعسكر الصهيوني سيمنع القيام بأي عمل من شأنه المس بصورة جوهرية 
بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية، بما في ذلك وقف البناء في المستوطنات الواقعة خارج الكتل 

 ".االستيطانية، وبمكانة إسرائيل الدولية التي ستقود إلى عزلتها الدولية
وتابع البرنامج السياسي لـ"المعسكر الصهيوني" أنه "سيعمل من أجل تطوير وتعاون اقتصادي ومدني 
مع السلطة الفلسطينية، بمساعدة الواليات المتحدة والمجتمع الدولي، بهدف تحسين جودة الحياة، 

 واالستقرار االقتصادي وزيادة استقاللية السلطة الفلسطينية".
ن هذا البرنامج السياسي لكتله، الذي صيغ عشية االنتخابات العامة األخيرة، لكن هرتسوغ تراجع ع

آذار الماضي. وخالل لقائه مع وزير الخارجية األميركي، جون كيري، في روما،  17التي جرت في 
يوم األربعاء الماضي، استعرض هرتسوغ، المتهم بأنه ينسخ سياسات اليمين ويقلد أداءه، "خطة" بادر 

 قول إن هدفها االنفصال عن الفلسطينيين في الضفة الغربية.إليها وي
واعتبر هرتسوغ أن "خطة االنفصال هي الطريق الوحيدة للتحرك في المنطقة والتقدم نحو رؤية 
الدولتين في المستقبل. مواطنونا ُيقتلون، ونحن ملزمون بتنفيذ خطوات انفصال"، وادعى أنه مؤمن 

 بحل الدولتين.
ن "على األميركيين دفع عقد المؤتمر األمني اإلقليمي بمشاركة الدول العربية وأضاف هرتسوغ أ

المعتدلة، قبل انتهاء والية الرئيس باراك أوباما". وعلى غرار خطاب نتنياهو، قال هرتسوغ لكيري إن 
عقد مؤتمر إقليمي كهذا يشكل "خطوة هامة لمحاربة اإلرهاب اإلسالمي المتطرف الذي يهدد العالم 

 ربي كله ودول الشرق األوسط خصوصا".الغ
وتقضي "خطة" هرتسوغ "باستكمال بناء الجدار الفاصل حول الكتل االستيطانية، وفصل القرى 
الفلسطينية عن القدس )أي عن البلدة القديمة ومحيطها( ومنح حرية مدنية للفلسطينيين، وذلك من 

 أجل تهدئة الوضع". 
عبية الفلسطينية الحالية، وقال خالل مؤتمر عقده "معهد ويرفض هرتسوغ رؤية أسباب الهبة الش

أبحاث األمن القومي" في جامعة تل أبيب، قبل أسبوعين، إنه "قبل أن نتحدث عن السالم، ينبغي 
تحقيق األمن اآلن. سنعزز األمن بواسطة خطة االنفصال. إنني أريد االنفصال عن أكبر عدد من 

 هنا وهم هناك".الفلسطينيين، وبأسرع ما يمكن. نحن 
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 بينيت يطرح "خطة التهدئة"
ال ُيخفي حزب "البيت اليهودي"، الذي يمثل اليمين المتطرف االستيطاني، معارضته لقيام دولة 
فلسطينية، ويعتبر أن دولة فلسطينية "ستشكل تهديدا أمنيا وقاعدة إرهابية فلسطينية وكارثة لمصالح 

 دولة إسرائيل".
لبيت اليهودي" أن ضم الضفة الغربية وأكثر من مليوني فلسطيني فيها إلى من جهة ثانية، يعتبر "ا

إسرائيل، سيشكل "تهديدا ديمغرافيا". رغم ذلك، يعتبر هذا الحزب أن حال سلميا بين إسرائيل 
والفلسطينيين هو أمر مستحيل في الجيل الحالي، بزعم أن الفلسطينيين ال يريدون السالم "وما زالوا 

 قضاء على دولة إسرائيل".يسعون إلى ال
وطرح رئيس "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، خطة أطلق عليها اسم "خطة 

من مساحة  %60، التي تعادل مساحتها |أكثر من Cالتهدئة"، وتنص على أن تضم إسرائيل مناطق 
، واإلبقاء على الوضع الحالي في الضفة الغربية، والتي تتواجد فيها معظم المستوطنات والمستوطنين

 وتكونان تحت سيطرة أمنية إسرائيلية. bو Aالمناطق 
وال يتطرق حزب "كوالنو"، برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، بشكل واضح إلى التسوية مع 
الفلسطينيين، لكن برنامجه السياسي يطرح أفكارا تمنع التوصل إلى أية تسوية. ويعتبر هذا الحزب أن 

ى إسرائيل أن تعرف وتفرض ترتيبات أمنية في يهودا والسامرة بحيث توفر األمن لمواطني "عل
 إسرائيل".

وأضاف برنامج "كوالنو" أنه "في أية تسوية مستقبلية، ستحتفظ إسرائيل بالكتل االستيطانية وال ُيسمح 
صمة إسرائيل". ويبدو بعودة الجئين إلى األراضي اإلسرائيلية" وأن "القدس كانت وما زالت ويتبقى عا

أن هذا الحزب يريد الحفاظ على الوضع الراهن، إذا اعتبر أنه "ال توجد إلسرائيل أألية مصلحة إلدارة 
شؤون السكان الفلسطينيين، وينبغي مساعدة السلطة الفلسطينية في إدارة وازدهار حياة الفلسطينيين 

 في الضفة".
يان شاس و"يهدوت هتوراة"، واألخير ال ينشر برنامجا ويشارك في الحكومة الحالية الحزبان الحريد

سياسيا ويتبع قرارات حاخاماته. كذلك فإن حزب شاس ال ينشر برنامجا سياسيا. وفي الماضي كان 
هذا الحزب معتدال أكثر مما هو اليوم. فقد امتنع نوابه في الكنيست عن التصويت على اتفاقية 

أحزاب اليمين. لكن الحقا، صوت نواب الحزب ضد اتفاقية أوسلو األولى، ولم يعارضوها كما فعل 
 أوسلو الثانية واتخذ مواقف يمينية واضحة، وهو يعارض قيام دولة فلسطينية.
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 معارضة غير متجانسة
أحزاب المعارضة عموما ليس متفقة على حل الصراع، وهناك خالف حول ذلك في برامجها 

 السياسية.
مجه السياسي أنه يؤيد حل الدولتين، فإن برنامج حزب "ييش عتيد"، وفيما يقول حزب العمل في برنا

برئاسة يائير لبيد، ملتٍو ومتفذلك، وال يقول شيئا واضحا. إذ يعتبر هذا الحزب أن "استمرار الوضع 
القائم، الذي ال توجد فيه مفاوضات حول التسوية واستمرار االستثمار في البنية التحتية للمستوطنات 

على حساب االستثمار في البلدات التي في أطراف إسرائيل... يبعد احتماالت التوصل المعزولة، 
 إلى حل دائم ويشكل خطرا حقيقيا على مستقبل ووجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

رغم ذلك، أضاف برنامج "ييش عتيد": "نحن نؤمن بأن الفلسطينيين، كما قال )وزير خارجية إسرائيل 
ا إيبان إن "الفلسطينيين لم يهدروا أبدا إهدار فرصة"، ورفضوا مرة تلو األخرى يد إسرائيل األسبق( أب

 الممدودة للسالم".
وبدال من اتفاق مع الفلسطينيين يقترح هذا الحزب "استمرار البحث عن حلول تتمثل بتسويات إقليمية 

 .حقيقية ودائمة... وتسوية كهذه ستشكل ردا لمواجهة مجمل التهديدات"
الصهيوني، يؤيد حل الدولتين، على أساس حدود  –وفي مقابل ذلك، فإن حزب ميرتس اليساري 

مع تبادل أراٍض وأن تكون القدس عاصمة للدولتين. كذلك يرى هذا الحزب بأن قطاع  1967العام 
 غزة هو جزء من الدولة الفلسطينية.

كتب رؤية حزبه في موضوع حل دور ليبرمان، الذي جفيأ"، اسرائيل بيتنإويعتبر رئيس حزب "
الصراع، أنه "من دون التنازل عن الحلم أو عن مبدأ أرض إسرائيل الكاملة، فإنه في نهاية المطاف 

 ينبغي التوصل إلى تسوية متفق عليها ومدروسة تحقق وحدة الشعب وهذا هو األمر األهم".
هيونية التنقيحية، زئيف ويقول ليبرمان في برنامجه السياسي إنه تربى على أفكار مؤسس الص

جابوتينسكي، الذي يتحدث عن "ضفتين لنهر األردن: هذه لنا، وتلك أيضا". وأضاف ليبرمان أنه 
"حتى أولئك الذين ينشدون "ضفتين لنهر األردن" يدركون أنه في الجانب اآلخر توجد المملكة 

النقاش حول سالمة الشعب  الهاشمية وال يتحدث أحد عن تحويلها إلى جزء من دولة إسرائيل... وفي
أو سالمة البالد، تتغلب سالمة الشعب". ويرى البعض أن ليبرمان يلمح إلى موافقته على تسوية 

فلسطينية، وربما يدل على ذلك طرحه العنصري بنقل منطقة المثلث وسكانها إلى الدولة  –إسرائيلية 
 الفلسطينية.

 
***** 
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أن التصريحات التي يطلقها قادة إسرائيل حول السالم و"اليد  ما تحاول أن تبّينه السطور السابقة، هو
الممدودة للسالم" هي مجرد خداع وتضليل موجه باألساس نحو الرأي العام العالمي. فهذه القيادة، 

 تتحدث عن السالم ولكنها ال تقصد التوصل إليه.
واقع أكثر تعنتا. فالحلبة وتناول هذا التقرير خطابين لنتنياهو وهرتسوغ، وبرامج األحزاب، لكن ال

السياسية اإلسرائيلية يغلب عليها العنصرية والتطرف والكراهية والنزعة العسكرية، علما أن كافة 
االستطالعات التي جرت في إسرائيل في الشهور األخيرة، دّلت على وجود استعداد لدى الرأي العام 

 اإلسرائيلي لقبول تسوية مع الفلسطينيين.
العام يبقى حبرا على ورق وليس أكثر من ذلك، بعد أن عملت حكومات إسرائيل  لكن هذا الرأي

المتعاقبة، وخاصة الحكومات الثالثة األخيرة برئاسة نتنياهو، على القضاء على حل الدولتين من 
 خالل فرض حقائق على األرض وا غراق الضفة الغربية بالمستوطنات. 

 5/2/2016 ،48عرب 
 

 ن الفلسطينيينغاز لبنان مقابل توطي .54
الغـــاز مقابـــل تـــوطين الفلســـطينيين، هـــي المعادلـــة الجديـــدة التـــي يهمـــس بهـــا الغربيـــون للســـماح للبنـــان 
باســتخراج نفطــه بــالتوازي مــع الحــّل الشــامل فــي المنطقــة، علــى حســاب حــّق عــودة الفلســطينيين إلــى 

فلســطينيين واللبنــانيين أن ديــارهم. وفــي ظــّل تقلــيص األونــروا لخــدماتها تمهيــدًا إلنهــاء دورهــا، يحــّق لل
 يصّدقوا "المؤامرة"!

"ما بدنا سـّكر وطحـين، بـدنا نرجـع لفلسـطين"... يصـدح صـوت اآلتـين مـن المخّيمـات الفلسـطينية فـي 
بيروت والجنوب والشمال أمام المقّر الرئيسي لـ"وكالة غوث وتشغيل الالجئـين الفلسـطينيين ـــ األونـروا" 

تــب المنظمـــة بــات طقســـًا يوميــًا آلالف مـــن فلســطينيي مخّيمـــات فــي بئــر حســـن. االعتصــام أمـــام مكا
 لبنان.

محّمد، الخمسيني ابن حي العجمي في مدينة يافا المحتلة، والالجئ إلى مخّيم شاتيال، يهتف بغضب 
شــاٍب فــي العشــرين، فيمــا عناصــر قــوى األمــن الــداخلي يحولــون بينــه وبــين البوابــة الضــخمة الزرقــاء 

ة. محّمــد الــذي يعــرض أمــام الموجــودين صــور بيــت أهلــه فــي يافــا عبــر موقــع لمكتــب المنظمــة األمميــ
"فايســبوك"، وقــد احتلــه يهــودي إيطــالي، يــرى حّقــه كالجــئ فــي العــالج ُيســحب منــه، ألن الــدول التــي 
قــــّررت أن تشــــرعن "دولــــًة" لليهــــود علــــى أرض فلســــطين لــــم تعــــد تريــــد أن تــــدفع مــــا يكفــــي لكــــي يبقــــى 

نه الحـّد األخيـر لقـدرة الفلسـطيني الالجـئ فـي مخـيم علـى التحّمـل: المـّس الفلسطينيون على صمتهم! إ
 بالطبابة.
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ال ينفصــل واقــع الفلســطينيين فــي لبنــان عــن واقعهــم فــي الــدول المحيطــة. اليرمــوك، أكبــر المخّيمــات 
الفلسطينية في سوريا قرب دمشق، صار أثرًا بعد عين، وكـذلك الحـال بالنسـبة إلـى مخـيم حنـدرات فـي 

فيما الذ الفلسطينيون بـالهرب بعيـدًا جـّدًا، فـي البحـر والبـّر، مـن شـتات إلـى شـتات فـي بـالد هللا حلب، 
البــــاردة. وفــــي األردن، يفقــــدون شــــيئًا فشــــيئًا "هــــّويتهم" لصــــالح "األردنــــة"، فيمــــا يرتــــاب األردنيــــون مــــن 

ين جـدد مـن "الـداخل" إلـى التوازنات الديموغرافية، ومن "المؤامرة" اإلسرائيلية التاريخية بتهجير فلسطيني
 األردن وتثبيت "الوطن البديل".

أّمــا فــي لبنــان، فلــم يكــن يكفــي الفلســطينيين تــدمير مخــّيم نهــر البــارد وتهجيــر أهلــه وموجــات الهــروب 
األخيـــرة إلـــى أوروبـــا والفقـــر والحرمـــان والبطالـــة فـــي المخّيمـــات، والنظـــرة األمنيـــة التـــي تحملهـــا الدولـــة 

ير من القوى السياسية تجاه الفلسطينيين، سـوى "تجميـع" التكفيـريين فـي المخّيمـات اللبنانية والجزء الكب
عــوا فــي نهــر البــارد، وانحــالل منّظمــة التحريــر الفلســطينية وتخليهــا عــن مســؤولياتها، وتخــّبط  كمــا ُجمّ 

 الفصائل الفلسطينية األخرى، وأخيرًا تقليص األونروا خدماتها الصحّية للشريحة األكثر عوزًا.
لســـطينّيو لبنـــان قلقـــون علـــى المســـتقبل، بمعـــزٍل عـــن األســـباب التـــي تـــدفع الوكالـــة إلـــى هـــذه الخطـــوة. ف

الغالبيــــة تــــرى فــــي التقلــــيص مقّدمــــة إلنهــــاء األونــــروا كمنظمــــة دوليــــة شــــاهدة علــــى جلجلــــة التهجيــــر 
سـقاط القـرار الـدولي  بحـّق  القاضـي 194الفلسطيني، كما هي المخيمـات، تمهيـدًا إلنهـاء حـّق العـودة وا 

عــودة الالجئــين الفلســطينيين إلــى ديــارهم. أســئلة كثيــرة تــدور فــي عقــل كــل فلســطيني، مســؤواًل كــان أو 
مواطنــًا، فتحاويــًا أو حمســاويًا: هــل أتــى دورنــا؟ هــل نضــجت ظــروف "التســوية" و"الحــّل الشــامل"؟ هــل 

وتاريخنـا؟ هـل يـدّمرون  يعطوننا "دولة على الورق" ويبعدوننا إلى النرويج والسـويد وكنـدا لننسـى بيوتنـا
المخّيمــات بحّجــة اإلرهــاب فنضــطر إلــى الرحيــل أم "يوّطنوننــا" هنــا؟ هــل ُتحــّل أزمــات ســوريا والعــراق 

 ولبنان واليمن وليبيا وتبقى قضية الالجئين عالقة؟
 

 عجز أم فساد؟
يجــاد كوكالــة مؤقتــة تجــدد واليتهــا كــل ثــالث ســنوات، حتــى إ 1949تأّسســت األونــروا فــي كــانون األول 

حل "عادل" للقضية الفلسطينية. وبحسب أكثر من مصـدر فلسـطيني، فـإن تقـديمات الوكالـة فـي لبنـان 
بلغت أوجها في ظّل وجود الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وقيادة منظمة التحرير فـي بيـروت، 

والبـدل المـالي. إاّل لتتكامل مع تقديمات المنظمة، من االستشفاء الكامل إلى تقديم المساعدات العينية 
وصواًل إلى التسعينيات شهدت تقليصًا تدريجيًا  1982أن مرحلة ما بعد االجتياح اإلسرائيلي للبنان في 

للتقــديمات، فـــي ظـــّل ازديـــاد أعـــداد الالجئـــين وازديــاد حاجـــاتهم وغـــالء المعيشـــة واألزمـــات االقتصـــادية 
 الخانقة.
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ديــد بتأجيــل العــام الدراســي بســبب العجــز عــن تســديد العــام الماضــي، وصــل األمــر بــاألونروا إلــى الته
رواتــب عــدد كبيــر مــن المعلمــين فــي منــاطق عمــل األونــروا فــي لبنــان وغــّزة وســوريا ورام هللا واألردن. 

ألف فلسطيني من سوريا إلى لبنان، عمدت الوكالـة  50ومع ارتفاع أعداد الطالب بعد نزوح أكثر من 
طالبـًا )الحـد  45د الطـالب فـي بعـض الصـفوف إلـى أكثـر مـن إلى دمج هؤالء في مدارسها ليصل عـد

(. وبحسب األرقـام التـي تنشـرها الوكالـة علـى 31ــ30األقصى عالميًا لعدد الطالب في صّف واحد هو 
إلــى مليــون دوالر، فيمــا وصــلت المصــاريف  588.5 بلغــت 2014موقعهــا الرســمي، فــإن موازنتهــا لعــام 

 مليون دوالر. 635.3
 جئون الفلسطينيون مسؤولية المجتمع الدولي والحل بعودتهم إلى فلسطينمنيمنة: الال

مليـــون دوالر، مـــن دون ارتفـــاع الموازنـــة التـــي تعتبـــر مســـاهمة  20وارتفعـــت النفقـــات العـــام الماضـــي 
الواليات المتحدة فيها األكبر، تليها دول االتحاد األوروبي بعد إنهاء كندا مساهمتها، بينما تقّدم الـدول 

 ية، كالسعودية واإلمارات والكويت، دعمًا لمشاريع محددة، وليس في إطار الموازنة العامة.العرب
، 2016فــي منتصــف كــانون األول الماضــي، أعلنــت األونــروا نّيتهــا تقلــيص خــدماتها الطبّيــة مــع بدايــة 

ونــروا مــن ميزانيتهــا المخصصــة لالستشــفاء فــي أقــاليم األ %50معّللــة األمــر بأنهــا "تســتهلك فــي لبنــان 
الخمسة" بسبب االرتفاع االستثنائي لتكاليف االستشفاء في لبنان. ومع ارتفاع أعداد المستفيدين، تبقى 

 الموازنة في لبنان ثابتة ومحدودة. وحتى اآلن توفي أربعة فلسطينيين على أبواب المستشفيات.
ا، يـّتهم أكثـر مـن طـرف وفي حين تؤّكد الوكالة أن األزمة هي في عدم رفع الدول المانحـة لمسـاهماته

فلسـطيني الوكالـة وممثليهـا فـي لبنـان بالفسـاد. ويوضـح الناشـط الفلسـطيني إدوارد كتـورة لـــ"األخبار" أن 
"الفساد يستشري داخل الوكالة، ومن الضروري أن تدقق ماليًا وتكشف األرقـام أمـام الـرأي العـام لحسـم 

"المحاصصـــة التـــي تقـــوم بهـــا بعـــض الفصـــائل مـــا بـــين الفســـاد والعجـــز". ويـــرّد الســـبب إلـــى  اإلشـــكالية
الفلسطينية بالتكافل والتضـامن مـع مسـؤولين فـي األونـروا لتقاسـم التوظيفـات والمحسـوبية، بـدل اعتمـاد 
معــايير الشــفافية". ويكشــف أن "هنــاك توّجهــًا علــى مــا يبــدو الســتمرار التقليصــات، ومــا حصــل بمثابــة 

قّبلــه للتغييــرات"، مطالبــًا األونــروا بـــ"تعديل خطواتهــا جــّس نــبض للشــارع الفلســطيني فــي لبنــان ومــدى ت
 واعتماد المعايير الدولية لتقديم الخدمات".

 
 التوطين؟

الدقيقـة،  اإلحصـاءاتال تحسم الجهات المعنية أعداد الالجئين الفلسـطينيين فـي لبنـان فـي ظـل غيـاب 
ل فـي لبنـان، بينمـا أشـار آخـر ألـف فلسـطيني مسـجّ  550إذ تشير أرقام األمن العام اللبناني إلى وجود 

 ألفًا. 440ألف فلسطيني، والمسّجلون على لوائح الوكالة حوالى  288إحصاء لألونروا إلى وجود 
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وقــد تبــدو أســباب األونــروا لتقلــيص الخــدمات منطقيـــة. لكــن مــن حــّق الفلســطينيين الــذين اقتلعــوا مـــن 
تنعــوا بنظريــة "المــؤامرة" التــي تحــاك أرضــهم فــي الماضــي ويقتلعــون اآلن مــن مخّيمــات الشــتات، أن يق

ـــيم، والحـــديث عـــن التســـويات والحلـــول  ضـــّد حـــّق العـــودة، فـــي ظـــّل التحـــوالت التـــي تحصـــل فـــي اإلقل
"الشــاملة". وتؤكــد مصــادر معنيــة، نقــاًل عــن مســؤول أميركــي بــارز فــي الملــّف الفلســطيني، فــي وزارة 

أربعة مسارات من ضمن حـّل الـدولتين: جـزء  الخارجية األميركية، قوله إن أمام الفلسطينيين في لبنان
قليل منهم سيعود إلى داخل فلسطين المحتلة، جزء قليل آخر إلى الضفة الغربية، جزء كبيـٌر تسـتوعبه 
الدول األوروبية وكندا، وجزء أخير يجري توطينـه فـي لبنـان! أكثـر مـن ذلـك، تؤكـد مصـادر فلسـطينية 

ة لبنانية أن لبنـان لـن يسـتطيع اسـتخراج الغـاز مـن دون إنهـاء "أمنية" أن "الغربيين أبلغوا أكثر من جه
ملـــّف اللجـــوء الفلســـطيني وتـــوطين جـــزء مـــن الفلســـطينيين، ومـــن بـــين هـــذه الشخصـــيات الـــرئيس أمـــين 

 الجمّيل ووزراء في التيار الوطني الحر"!
 

 بين األونروا ومفوضية الالجئين
ونغرس األميركي وسعي إلصدار قرار بوقف كثر الحديث في المرحلة الماضية عن نقاشات داخل الك

لغائها، مع نّية الدول المساهمة تحويل الالجئين الفلسطينيين إلى المفوضـية السـامية  تمويل األونروا وا 
(، ودفع تعويضـات لعـدد مـن الالجئـين الفلسـطينيين ومـن UNHCRلألمم المتحدة لشؤون الالجئين )

نوا فـــي فلســـطين. ويؤكـــد أكثـــر مـــن مصـــدر فلســـطيني أن اليهـــود الـــذين تركـــوا الـــدول العربيـــة واســـتوط
عروضــًا يتلقاهــا لبنــان ألخــذ بــدالت ماليــة لتحويــل دور األونــروا إلــى الدولــة اللبنانيــة، علــى غــرار مــا 
يحصــل فــي مــؤتمر "دعــم ســوريا والمنطقــة" فــي لنــدن، رغــم أن المــدير العــام للوكالــة الدوليــة فــي لبنــان 

"يكون أحد بوارد نقل الالجئين من األونروا إلى المفوضية السـامية، األلماني ماثيوس شمالي ينفي أن 
ألنــه ببســاطة ال تشــابه بــين نــوعي اللجــوء"، فيمــا يشــدد الــوزير الســابق، رئــيس لجنــة الحــوار اللبنــاني ــــ 
الفلســطيني، حســن منيمنــة علــى أن "إحالــة الالجئــين علــى الدولــة اللبنانيــة أمــر غيــر وارد، والدولــة لــن 

حــت أي ظــرف. فــالالجئون الفلســطينيون هــم مســؤولية المجتمــع الــدولي، والحــل الوحيــد هــو تقبــل بــه ت
 بعودتهم إلى أرضهم".

وفيمــــا لــــم توفّــــق "األخبــــار" فــــي الحصــــول علــــى موقــــف مــــن الســــلطة الفلســــطينية أو حركــــة فــــتح بعــــد 
عـردات، اتصاالت عدة بالسـفير الفلسـطيني أشـرف دبـور وأمـين سـّر حركـة فـتح فـي لبنـان فتحـي أبـو ال

أّكــد ممثــل حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي لبنــان أبــو عمــاد الرفــاعي أن "مــا يحصــل هــو مقّدمــة إلنهــاء 
األونروا مـن قبـل الـدول المانحـة بهـدف الضـغط علـى الفلسـطينيين وشـطب حـّق العـودة". وكـّرر ممثّـل 

جبهــة حركــة حمــاس فــي لبنــان علــي بركــة الموقــف نفســه فــي اتصــال مــع "األخبــار". وقــال مســؤول ال
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الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال إن "الحديث عـن وقـف تمويـل االونـروا يتكـرر كـل عـام فـي 
الكونغرس، رّبما اقترب الوقت اآلن إلنهاء الغربيين حّق العودة خدمًة إلسرائيل"، مضـيفًا أن "السـكوت 

 عن األونروا هو تخٍل عن قضية الالجئين".
ركــة حمــاس فــي تنظــيم التظــاهرات فــي المخّيمــات، ال ســّيما مخيمــات وبــدا الفتــًا الــدور الــذي تلعبــه ح

الجنوب. ففيما يشير أكثر من مصـدر أهلـي إلـى أن "التحركـات الشـعبية بـدأت تحصـل فـي المخيمـات 
بطريقة عفوية، إاّل أن حماس سارعت إلى احتوائها وقيادتهـا كـي ال تخـرج عـن السـيطرة، فيمـا حاولـت 

الرفــاعي وبركــة أن التحركــات ستســتمر، مــع التلــويح بالتظــاهر جنوبــًا علــى حركــة فــتح إنهاءهــا"، يؤّكــد 
 مقربة من الحدود مع فلسطين المحتلة.

 
 مدير األونروا: قد ال نستطيع االستمرار والمطلوب حل للقضية الفلسطينية

بار"، ال يجزم المدير العام للوكالة الدولية في لبنان األلماني ماثيوس شمالي، في مقابلة مع "األخ
من موازنة األونروا تصرف كرواتب، ما يقّلص إمكانية  %80بعدم وجود فساد، إاّل أنه يوضح أن "

وجود فساد إلى الحدود الدنيا"، مشيرًا إلى "أننا نحاول ضبط األمور قدر المستطاع، لكن جسم 
لة، لكن الميزانية عيادة عام 27المنّظمة كبير جّدًا". ويلفت إلى "أننا لم نقطع أي مساعدات، ولدينا 

ألف فلسطيني من سوريا لم تكن  42هي نفسها بينما تزداد األعداد والحاجات. فقد نزح إلى لبنان 
آالف  8تتكّلف الوكالة عليهم شيئًا في السابق بسبب مجانية التعليم والطبابة هناك، فيما ولد في غزة 

أيلول كنا أمام خيارين: إما أن نتوقف  مليون دوالر، وفي 80مولود جديد. العام الماضي كان ينقصنا 
عن التعليم أو نوقف جزءًا منه أو نؤخره، وخّيرنا المانحين بعد رفضهم دفع مبالغ إضافية بين أن نجد 
مانحين جددًا، أو أن نبحث عن طرق لتوزيع الموازنة. وحصل ضغط في المخيمات من األهالي، 

يونًا". ويختم ماثيوس: "ال إرادة سياسية لحّل األزمة مل 49والضغط دفع الدول العربية إلى دفع مبلغ 
ذا كانت الدول حريصة على األونروا، فعليها إيجاد حّل للقضية الفلسطينية... لدينا  الفلسطينية. وا 

 مخاوف من أننا لن نستطيع االستمرار مستقباًل مع ازدياد الحاجات واألعداد".
 5/2/2016األخبار، بيروت، 

 
 بالداخل ومن الداخلالحل الفلسطيني  .55

 حمادة فراعنة
لم يكن نجاح نتنياهو في رئاسـة حـزب الليكـود، الشـهر الماضـي، وبـال منـافس مجـرد انتصـار سياسـي 
لشخصــه، بــل اعتبــره الســفير اإلســرائيلي الســابق أوري ســافير علــى أنــه انتصــار أيــديولوجي لمــا يمثلــه 
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ة اليمــين المتطــرف الــذي يتعمــق دوره فــي نتنيــاهو مــن مفــاهيم وتوجهــات وســلوك سياســي انعكاســًا لثــور 
حيــاة المجتمــع االســتيطاني التوســعي اإلســرائيلي، وتتســع فلســفته وتصــبح رؤيتــه هــي الســائدة فــي إدارة 

 المشروع االستعماري الصهيوني.
ويرى سافير أن المعسـكرين اإلسـرائيليين: المعسـكر الليبرالـي والمعسـكر اليسـاري الصـهيوني، قـد سـلما 

فعا الراية البيضاء تعبيرًا عن االستسـالم لقـوة اليمـين المتطـرف ونفـوذه وهيمنتـه علـى الحيـاة بالنتائج ور 
السياسـية اإلســرائيلية، غــامزًا نحــو رئـيس المعســكر الصــهيوني إســحق هيرتصـوغ الــذي أعلــن مــؤخرًا أن 

العمـل، "الوقت غير مهيأ لدولة فلسطينية"، وهو تعبير عن هزيمة اليسار الصهيوني الذي مثله حـزب 
نحـــو شـــعار أو برنـــامج حـــل الـــدولتين الـــذي بـــدأه الحـــزب فـــي عهـــدي إســـحق رابـــين وشـــمعون بيـــريس، 
جراءاتـه علـى األرض ينسـف  وتسليمه بأن هذا البرنامج في عهد ورؤية نتنيـاهو ومـا خلفتـه سياسـاته وا 

 حل الدولتين.
ي متطـرف"، أي أن ووصف سـافير هـذه النتـائج بأنهـا "ثـورة نحـو نظـام غيـر ديمقراطـي، قـومي عنصـر 

نتائج ازدياد نفوذ اليمين اإلسرائيلي المتطرف وشيوع سياسته وأنها الخيار األقوى في مؤسسـات صـنع 
القــرار السياســي واألمنــي اإلســرائيلي لــيس فقــط نحــو الفلســطينيين، بــل إن تــأثير هــذه السياســة تشــمل 

رائيلية، وهــو "كــابوس لكــل شــخص الضــرر الواقــع علــى االتجاهــات السياســية الليبراليــة واليســارية اإلســ
ليبرالي ديمقراطي محب للسـالم"، كمـا وصـف ذلـك فـي مقالتـه فـي معـاريف العبريـة قبـل أيـام، والسـؤال 
إذا كــان أوري ســافير يصــل إلــى هــذا االســتخالص، فمــاذا بشــأن الشــعب العربــي الفلســطيني، وقياداتــه 

 وفصائله وقواه الحية؟
، يرى حجم التراجع في خيارات المجتمـع اإلسـرائيلي وأغلبيتـه عـن االتجاه الذي ُيعبر عنه أوري سافير

حل الدولتين، ومثلما يرى حجم التراجع اإلسرائيلي وأكثريته عن الخيارات الليبرالية واليسـارية، وتعميـق 
الخيـــارات العنصـــرية المتزمتـــة، وانـــدفاع االتجاهـــات الدينيـــة الرجعيـــة، وانعكـــاس ذلـــك نحـــو القطاعـــات 

تتـــأثر بخيـــارات المجتمـــع اإلســـرائيلي نحـــو التطـــرف وازديـــاد العنصـــرية: أولهـــا فلســـطينيو  الثالثـــة التـــي
أبنـــــاء الجليـــــل والمثلـــــث والنقـــــب ومـــــدن الســـــاحل المختلطـــــة، وثانيهـــــا اليهـــــود الليبراليـــــون  48منـــــاطق 

أبنــاء القــدس والضــفة الفلســطينية  1967واليســاريون، وثالثهــا الفلســطينيون فــي منــاطق االحــتالل عــام 
قطــاع، كـــل حســـب دوره ووفــق بـــرامج وتوجهـــات تصـــعيدية مختلفــة ضـــده، ويرغـــب أوري ســـافير أن وال

يقــول: إن قطاعــًا مــن اإلســرائيليين يتــأثرون ســلبًا مــن سياســة نتنيــاهو وســلوكه فمــا بــالكم بالفلســطينيين 
 .67أو أبناء مناطق  48سواء أبناء مناطق 
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 يقابله تطور سياسي نوعي ملمـوس لـدى الشـعب التراجع والتطرف الذي يجتاح المجتمع اإلسرائيلي ال
العربــي الفلســطيني وقــواه الحيــة، وال يوجــد تفســير أو إجابــات لــدى قــادة الــرأي العــام الفلســطيني حــول 

 كيفية مواجهة التحديات التي ُيخلفها سلوك المجتمع اإلسرائيلي وخياراته السياسية.
لتطــــور النــــوعي الــــذي طــــرأ علــــى المجتمــــع ، فقــــد فهمــــوا واســــتوعبوا ا48فعلــــى صــــعيد أبنــــاء منــــاطق 

اإلســرائيلي وتأثيراتــه الســـلبية علــيهم، فكــان ردهـــم بقــرارهم تشــكيل القائمـــة العربيــة اليهوديــة المشـــتركة، 
والتــي أدت نتائجهــا لنجاحهــا فــي االنتخابــات البرلمانيــة، وانتخــاب القائــد الفلســطيني محمــد بركــة رئيســًا 

قـــرار يـــوم  ، مـــن كـــل عـــام، يومـــًا تضـــامنيًا لهـــم ُيوحـــدهم فـــي مواجهــــة 30/1/2016للجنـــة المتابعـــة، وا 
 العنصرية والتطرف، ومن أجل تحقيق المساواة على أرض بالدهم.

، شــكلت احتجاجــاتهم علــى شــجاعتها الفرديــة وتضــحيات المبــادرين 67ولكــن الفلســطينيين فــي منــاطق 
لـــن يـــؤدي إلـــى النتيجـــة لهـــا مـــن الشـــباب، حالـــة نـــزف وانفعـــال ثـــوري مخلـــص يعكـــس التفـــاني، ولكنـــه 

المرجوة المطلوبة بالنهوض الوطني، والتحول إلى ثورة شعبية تقودها فتح وحماس واليسار الفلسطيني 
واالتجاه القومي، والشخصيات االجتماعية، فاالتفاقات مكبلـة للفصـيلين عبـر التنسـيق األمنـي بـين رام 

عكـس الفجـوة بـين تطلعـات الشـباب وانـدفاعهم هللا وتل أبيب، والتفاهم األمني بين غزة وتل أبيـب، مـا ي
 الثوري، وبين عجز القيادات عن تحقيق وبلورة برنامج وحدوي يضم الجميع.

الرفض الشخصي لدى الفلسطينيين كما يعبر عنـه اسـتخدام السـكاكين، تعبيـر عـن المـأزق الفلسـطيني 
 نيين.بقدر ما هو فشل لخيارات اإلسرائيليين حول كيفية تعاملهم مع الفلسطي

الفلسـطينيون علــى غيــر عــاداتهم بعـد النكبــة، يفتقــدون لــروح المبـادرة السياســية، ومكبلــون بسياســات لــم 
، 67، واالســـتقالل فـــي منـــاطق 48تثمـــر عـــن تحقيـــق تقـــدم يلبـــي تطلعـــاتهم نحـــو المســـاواة فـــي منـــاطق 

ابت المجتمـع والعودة لالجئين، وهو مأزق صـنعوه ألنفسـهم وبـاتوا أسـرى التخلـف واألصـولية التـي أصـ
العربــي عمومـــًا فأصـــابتهم، مـــع أنهـــم كـــانوا مبـــادرين رغــم التخلـــف العربـــي، وكـــانوا يعبـــرون دومـــًا عـــن 

 الشرائح المتقدمة والتعددية.
 6/2/2016 ،األيام، رام هللا

 
 "إسرائيل"أنفاق الرعب في  .56

 فهمي هويدي
كـابوس ال يفـارقهم فـي المنـام. تحولت األنفاق الفلسطينية إلى فزاعة تالحق اإلسرائيليين فـي الصـحو و 

ذ ظل الهمس يدور حول الموضوع في أروقة السـلطة وقيـادة الجـيش اإلسـرائيليين منـذ العـدوان علـى  وا 
، فإنه ظهر إلى العلن في األسبوع الماضي حين عـرف أن سـبعة مـن عناصـر كتائـب 2014غزة عام 
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ه باتجاه إسرائيل في نهاية شهر ينـاير القسام استشهدوا بعدما انهار عليهم نفق كانوا يشاركون في حفر 
الماضي. وهو ما اعترف به المسـؤولون فـي القطـاع حـين أقـيم حفـل تـأبينهم، األمـر الـذي أحـدث دويـا 

 في داخل إسرائيل وأصبح موضع تعليق يومي في مختلف وسائل إعالمها. 
أصابهم الذعر حتى  وعلى الفور شاع الخبر في أوساط سكان المستوطنات القريبة من الحدود، الذين

أصبحوا يعتبرون كل صوت يسمعونه أو يتوهمونه في باطن األرض نذيرا بوصول شـبح األنفـاق إلـى 
 بيوتهم، حتى َشَكت الشرطة من كثرة الشكاوى من ذلك القبيل. 

وقــد صــدم اإلســرائيليون حــين أبــرزت صــحفهم مــا قالــه عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس خليــل 
بين إن مجموعة الكوماندوز التي كانـت تباشـر الحفـر واستشـهد أغلـب أفرادهـا سـبق الحية في حفل التأ

. 2014لهــا أن نجحــت فــي أســر الجنــدي اإلســرائيلي شــاؤول أرون عبــر ذات النفــق أثنــاء عــدوان عــام 
وأبرزت وسائل اإلعالم تصريحات السيد إسماعيل هنية نائـب رئـيس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس 

حفر األنفاق سوف يستمر للدفاع عن القطاع ضد العدوان، وأن طولهـا بلـغ ضـعفي  التي قال فيها إن
طول األنفاق التي بنيت خالل حرب فيتنام. وفي الوقت ذاته نقل عن أحـد القيـاديين فـي القطـاع قولـه 

نفقا ولها أعين مختلفة ومتشعبة. وهي موزعـة علـى  50األنفاق المحفورة تحت األرض يتجاوز عددها 
 ريط الحدودي للقطاع مع إسرائيل.طول الش

الحــالي أن القيــادي الفلســطيني ســابق الــذكر تحــدث  3/2فـي تقريــر نشــره موقــع "الخلــيج أون اليــن" فـي 
عـــن أن إســـرائيل انتبهـــت إلـــى وجـــود األنفـــاق فـــي عـــدوانها األخيـــر. وحاولـــت تـــدميرها إال أن عناصـــر 

ا تـم اسـتهدافه منهـا. كمـا نجحـوا فـي حفـر المقاومة استطاعوا خالل عـام ونصـف العـام تقريبـا تـرميم مـ
أنفــاق أكثــر عمقــا أســفل األرض باتجــاه البلــدات اإلســرائيلية المحيطــة بالقطــاع. وليســت تلــك المفاجــأة 
الوحيـــدة، ألن الخبـــراء الفلســـطينيين اســـتطاعوا حفـــر األنفـــاق بحيـــث تكـــون بعيـــدة عـــن متنـــاول أجهـــزة 

ع بصـالبة تمكنهـا مـن احتمـال القصـف اإلسـرائيلي االستشعار. فضال عن أنه تم تجهيزهـا بحيـث تتمتـ
والقنابل االرتجاجية التي يمكن أن تستهدفها من الطائرات أو الدبابات. ومن ثم توفر الحمايـة الالزمـة 
للمقـــاومين الموجـــودين بـــداخلها. لـــيس ذلـــك فحســـب ولكـــن األنفـــاق صـــممت بحيـــث تكـــون قـــادرة علـــى 

تطـــورة وقـــذائف الهـــاون صـــوب األهـــداف اإلســـرائيلية اســـتيعاب إطـــالق عـــدد كبيـــر مـــن الصـــواريخ الم
ــــرادار  ــــة خارجــــة عــــن نطــــاق أجهــــزة ال المحيطــــة بالقطــــاع، وفــــي الوقــــت ذاتــــه تظــــل األســــلحة الدفاعي

 اإلسرائيلية.
هذه كلها لـم تعـد أسـرارا، ألنهـا أصـبحت متداولـة فـي وسـائل اإلعـالم اإلسـرائيلية، كمـا صـارت موضـع 

الكتاب. ومن المالحظات العديدة التي أبـدوها فـي هـذا الصـدد أن  تعليق وتحليل من جانب العديد من
القبة السماوية التي وفرتها الواليات المتحدة إلسرائيل إذا كانت قد استطاعت حمايتها من الجو، فإنها 
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فشلت في حمايتها من األنفاق المحفورة في باطن األرض، إلى جانب ذلك فإن رئيس الوزراء بنيامين 
كــف عــن تحــذير المقــاومين فــي غــزة وتهديــدهم بالويــل والثبــور إذا فكــروا فــي اختبــار القــوة نتنيــاهو لــم ي

 120اإلســرائيلية. ولــم تتــأخر الواليــات المتحــدة عــن مســاندة اإلســرائيليين فــي هــذا الموقــف، فاعتمــدت 
 مليونا بصورة فورية، لتمكينهم من بناء جدار عازل من الصـلب فـي ثلـث 40مليون دوالر قدمت منها 

األرض يـــؤمن حـــدود إســـرائيل مـــن مخـــاطر األنفـــاق، ويحـــول دون وصـــولها إلـــى القـــرى والمســـتوطنات 
 المجاورة.

أثــار االنتبــاه فــي هــذا الصــدد أن اليســار اإلســرائيلي الــذي اعتــاد الــدعوة إلــى التهدئــة تبنــى موقفــا حــادا 
هرتسـوغ إن رئـيس  انتقد فـي ظلـه تراخـي الحكومـة فـي مسـألة األنفـاق. وقـال زعـيم المعارضـة يتسـحاق

الحكومة ووزير الدفاع يتجاهالن ذلك الخطر، وتساءل في كلمة ألقاها: ماذا تريدان؟ هـل تنتظـران أن 
يخرج "اإلرهابيون" بأسـلحتهم ويظهـروا فـي داخـل كيبـوتس أوموشـاف )عزبـة أو قريـة زراعيـة صـغيرة(؟ 

منـازلهم، فـي حـين أن  أضاف أن سكان غالف غزة يقولون إنهم يسمعون أصوات حفر األنفـاق تحـت
الحكومة المصرية تقوم بتفجير األنفاق في حدود رفـح. ولـم يكـن الوحيـد الـذي دعـا إلـى تـدخل الجـيش 
مــن خــالل شــن حملــة لتــدمير األنفــاق ألن آخــرين رددوا تلــك الــدعوة واعتبــروا األنفــاق بمثابــة التحــدي 

 األكبر الذي يواجه إسرائيل في الوقت الراهن.
ة أكــد قـــادة فصــائل المقاومــة علــى أن األنفـــاق تــدخل ضــمن اإلجــراءات الدفاعيـــة فــي مواجهــة الزوبعــ

واالســـتعدادات لمواجهـــة أي عـــدوان، فيمـــا ذكـــر بعـــض المعلقـــين الفلســـطينيين أن إســـرائيل تبـــالغ فـــي 
 تصوير األمر وتقديمه باعتباره خطرا كبيرا، لتكون تلك ذريعة لشن عدوان جديد على القطاع.

المشهد ينم عن إصرار الفلسطينيين على الصـمود والمقاومـة رغـم الحصـار، كمـا في كل األحوال فإن 
أنــه يجســد عبقريــة المقاومــة التــي نجحــت فــي توصــيل رســالة الخــوف إلــى إســرائيل باعتبــاره حــدا أدنــى 

 لتكاليف استمرار االحتالل.
معاريف" يوم أحدث خبر: لتأديب غزة ذكر الكاتب اإلسرائيلي جدعون ليفي في مقال نشرته صحيفة "

أن طائرات سالح الجو اإلسرائيلي رشـت بالسـم خـالل األسـابيع األخيـرة حقـول "المنطقـة  4/2الخميس 
متــر عــن الجــدار العــازل، وبشــهادة  300الفاصــلة" التــي أعلنــت إســرائيل عنهــا بشــكل أحــادى بمســافة 

متـــر  500ة المـــزارعين فـــي غـــزة فـــإن الطيـــارين يوســـعون مهمـــتهم بحيـــث تشـــمل حملـــة التســـميم مســـاح
 محاذية للجدار.

 6/2/2016الشرق، الدوحة 
 
 



 
 
 
 

 

 50 ص                                              3835 لعدد:ا        6/2/2016 السبت التاريخ: 
  

 تخي م على خيار المواجهة 2014سجال إسرائيلي حول أنفاق غزة: حرب  .57
 حلمي موسى
لم يتوقف صخب السجال داخل إسرائيل حول خطر األنفاق وسبل التعامل معها، في ظل تزايد القلـق 

 مقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.من أن األوضاع تتجه نحو صدام جديد بين إسرائيل وال
وال ينحصر السجال اإلسرائيلي في خطر األنفـاق الحـالي، وفـي المسـتقبل المنظـور، بـل إنـه يعـود مـن 
جديــد إلــى مجريــات الحــرب األخيــرة علــى غــزة، التـــي تركــز القتــال فيهــا حــول منــاطق تواجــد األنفـــاق 

نفــاق لحركــة "حمــاس" فــي القطــاع مــؤخرًا، الهجوميــة قــرب الحــدود. ونظــرًا إلــى تكــاثر حــوادث انهيــار أ
 عمدت إسرائيل إلى اإليحاء بدور لها في ذلك، عن طريق انتهاج سياسة غموض بهذا الصدد.

وفـــي إطـــار محـــاوالت الحكومـــة اإلســـرائيلية تقلـــيص مشـــاعر القلـــق الموجـــودة لـــدى ســـكان مســـتوطنات 
كــي، لتطــوير منظومــة تكنولوجيــة غــالف غــزة، اشــاعت فــي األيــام األخيــرة أنبــاء ســعيها، بتمويــل أمير 

الكتشاف األنفاق. وبعدما شكك معلقون إسرائيليون في قدرة إسـرائيل علـى تمويـل نشـر هـذه المنظومـة 
فــي حــال تطويرهــا نظــرًا الرتفــاع تكلفتهــا، دفعــت حكومــة نتنيــاهو وزيــر ماليتهــا موشــي كحلــون لزيــارة 

طالق وعود بتمويل المنظومـة. وأعلـ ن كحلـون أن "الميزانيـة لـن تشـكل عائقـًا مستوطنات غالف غزة وا 
أمام توفير األمن لسكان غالف غزة". وأضاف، في إشـارة إلـى تمويـل مشـروع نشـر منظومـة اكتشـاف 
األنفاق، أن "لدينا أموال لكل مهمة ولكل غرض. والمال موجود ومتوفر، وأنا أقول ذلك بعد محادثات 

ـــيس الحكومـــة ورجـــال الجـــيش ـــدفاع، ورئ ـــر ال . ينبغـــي إزاحـــة الجانـــب المـــالي عـــن جـــدول لـــي مـــع وزي
 األعمال. طالما أني وزير مالية، لن ينقص المال لضمان أمن سكان غالف غزة".

ولكن سكان مستوطنات غالف غزة ال يرون األمور كما يراهـا ممثلـو الحكومـة اإلسـرائيلية. وقـال أحـد 
اق سـيتم تمويلـه. ولكننـا تعبنـا المستوطنين للصحافة "إننا نرغب في تصديق أن مشـروع اكتشـاف األنفـ

مــن الوعــود، وتعبنــا أكثــر مــن القلــق نهــارًا ولــياًل خشــية تســلل الــبعض عبــر األنفــاق إلــى مســتوطناتنا". 
ومعروف أنه، رغم كل محاوالت الجيش طمأنة المستوطنين إلى أنه يقـوم بفحـص كـل شـكوى لكنـه لـم 

يــد. ويصـر المســتوطنون حتـى اآلن علــى يعثـر حتـى اآلن علــى أي نفـق عــابر للحـدود، فــإن القلـق يتزا
أنهـم يسـمعون ضــجيج آالت حفـر تحـت األرض فــي نطـاق جهــد مكثـف مـن جانــب "حمـاس" اســتعدادًا 

 للجولة المقبلة.
وفــي إطـــار إظهـــار أن الجــيش يفعـــل كـــل مــا فـــي وســـعه مــن أجـــل اكتشـــاف وتــدمير أيـــة أنفـــاق عـــابرة 

ثقيلــة لالنتشــار علــى الحــدود مــع قطــاع غــزة. للحــدود، أرســل تعزيــزات كبيــرة مــن الوحــدات الهندســية ال
سرائيل بسبب األنفاق. وكتب المراسـل  واعتبر مراقبون ذلك تأكيدًا على تسخين الوضع بين "حماس" وا 
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العســكري لموقــع "واال"، أميــر بوحبــوط، عــن "صــراع األدمغــة الكبيــر الجــاري حاليــًا بــين الطــرفين علــى 
 أكثر، كلما عمقت حماس أنفاقها أكثر".حدود القطاع وجوهره: كلما حفرت إسرائيل 

وفي نظر بوحبوط، فإنـه بعـد القبـة الحديديـة ونجاعتهـا فـي مواجهـة الصـواريخ قصـيرة المـدى، صـارت 
ــذلك، فــإن "حمــاس" شــرعت بتــرميم األنفــاق  "حمــاس" تعتبــر األنفــاق ســالحها االســتراتيجي األنجــع. ول

في أنفاق حماس أسباب، بينها نجاح مصر في . وقال إن "للتوسع 2014وتطويرها فور انتهاء عدوان 
إغالق األنفاق علـى حـدودها، مـا وفّـر طاقـة أكبـر إلنشـاء األنفـاق قـرب الحـدود مـع إسـرائيل، واإلدراك 
بأنه طالما ال تتوفر إلسرائيل حلول تكنولوجية الكتشاف األنفاق، فمن الضروري التوسع في إنشائها". 

لــدى حمــاس تقلــق المؤسســة األمنيــة اإلســرائيلية، مــا دفعهــا إلــى والحــظ بوحبــوط أن "الحــوافز العاليــة 
العودة إلى وضع العراقيل أمام مشاريع إعادة إعمار القطـاع، خشـية أن تضـع حمـاس يـدها علـى مـواد 

 البناء رغم وجود آلية مراقبة دولية لهذه المواد".
اق، دخــل علــى الخــط مراقــب وخالفــًا للســجال بــين األحــزاب السياســية المواليــة والمعارضــة بشــأن األنفــ

. ونشـرت الصـحف اإلسـرائيلية فـي 2014الدولة الذي يعكف على إعداد تقرير حول األنفاق في حـرب 
اليــومين األخيــرين مقتطفــات ممــا قيــل إنهــا مســودة التقريــر الــذي يشــير إلــى مواضــع خلــل خطيــرة فــي 

تقريـره للقيـادة اإلسـرائيلية، وهـو  استعداد إسرائيل لمواجهة خطر األنفاق. وقد سلم مراقب الدولة مسـودة
ـــــرئيس الحكومـــــة نتنيـــــاهو، بشـــــأن ضـــــعف  يتضـــــمن انتقـــــادات شـــــديدة للمجلـــــس الـــــوزاري المصـــــغر ول

 االستعدادات لمواجهة خطر األنفاق.
ويرى معلقون أن إشارة مراقب الدولة إلى وجود مواضع خلل في أداء الحكم بشأن األنفاق فـي مسـودة 

ينظر بخطورة بالغة إلى هذه المواضـع. وكـان ديـوان مراقـب الدولـة قـد وجـه التقرير، تعني أن المراقب 
. ومـن المقـرر أن 2014، أي قبيل حـرب صـيف 2014أول انتقادات للحكومة بشأن األنفاق في شباط 

يســلم مراقــب الدولــة قريبــًا فصــاًل آخــر مــن مســودة تقريــره، ويتصــل بعمليــة اتخــاذ القــرارات فــي المجلــس 
العالقــات بــين المســتويين السياســي والعســكري، بمــا فــي ذلــك بشــأن معالجــة خطــر الــوزاري المصــغر و 

 األنفاق وحماية الجبهة الداخلية من الصواريخ.
وفــي حــديث ال يخلــو مــن اإلغــراض، عمــد منســق عمليــات الجــيش اإلســرائيلي فــي األراضــي المحتلــة، 

دور فـــي حـــوادث األنفـــاق  الجنـــرال بـــولي مردخـــاي، إلـــى الـــرد علـــى ســـؤال حـــول مـــا إذا كـــان إلســـرائيل
األخيرة في غزة بالقول: "هللا أعلم!". واختار مردخاي إيصال هذه الرسالة الغامضة عبر مقابلة أجراهـا 
مـع وكالــة "معـًا" الفلســطينية، حيــث قـال إن "أنفــاق المــوت" هـذه تبنيهــا "حمــاس" علـى حســاب الســكان. 

اع غزة، وهي أنفـاق للمـوت". وشـدد علـى وأضاف أن "األنفاق التي تحفرها حماس تجلب الكوارث لقط
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أن "حمــاس" تســتغل مــواد البنــاء التــي تصــل القطــاع "فــي أغــراض إرهابيــة بــدل اســتخدامها فــي البنــاء 
عادة إعمار البيوت المهدومة".  وا 

سرائيل "تتقدمان نحو  من جهته، كتب المعلق العسكري لـ"هآرتس" عاموس هارئيل أمس أن "حماس" وا 
بسـبب أن الوضـع علـى  2014ن الطرفين "يتجهان نحو تكـرار مـا جـرى فـي حـرب الصدام"، موضحًا أ

األرض لــم يتغيــر منــذ ذلــك الحــين. فحكومــة حمــاس واقعــة بــين فكــي كماشــة تــزداد ضــيقًا، وهــي تقــوم 
بتطوير قدراتها الهجومية لقناعتها بأن إسرائيل ال تفهم إال لغة القوة. والقيـادة اإلسـرائيلية ال تـرى فائـدة 

رسال رسائل التهدئـة. من خو  ض حرب في الفترة القريبة، لذلك تتأرجح بين إطالق التهديدات القوية وا 
ورغــم أن المواجهــة ال تخــدم حاليــًا أيــًا مــن الطــرفين، ومــع ذلــك قــد تقــع نتيجــة ســوء حســابات وتقــدير". 

 وفي نظره، فإن "التاريخ يكرر نفسه، أحيانًا ولو بشكل جزئي". 
 6/2/2016 ،السفير، بيروت

 
 نقطة االنعطافة .58

 يوسي يهوشع 
تشـــكل العمليـــة فـــي بـــاب العمـــود رســـميا، رمزيـــا وباالســـاس أليمـــا انتقـــال موجـــة االرهـــاب الحاليـــة مـــن 

 عمليات االفراد الى عمليات منظمة.
ال حمــــاس وال الجهــــاد االســــالمي يرتبطــــان علــــى مــــا يبــــدو.  –إًذا صــــحيح، ال توجــــد شــــبكة تنظيميــــة 

قة بعيدة لعائالت "المخربين" بفـتح. مـا يوجـد بالفعـل هـو شـبكة افتراضـية: ويحتمل أن تكون هناك عال
 الى جانب التحريض واالحساس باالنتقام، فإن ما يربط بينهم هو الفيس بوك.

قائــد لــواء بنيــامين، العقيــد إســرائيل شــومر، يعتقــد ان "حركــة الفــيس بــوك" هــي التــي تقــود االعمــال فــي 
ا ايضــا ينبغــي التعــاطي مــع االحــداث: أحــد المخــربين ســبق أن ولــيس فــتح وحمــاس. وهكــذ –المنــاطق 

كتــب قبــل شــهر لصــديقه الــذي نفــذ العمليــة وقتــل فــي حــاجز الجلمــة: "رجالــك يــأتون بالنــار" ولمــح عــن 
 نيته السير في اعقابه.

والمخــابرات،  8200تمتلــئ الشــبكة ببوســتات مشــابهة، وجهــاز االمــن، رغــم القــدرات التكنولوجيــة لوحــدة 
وبة في وضع اليد على كل من يكتـب. ولكـن هـذه المـرة، خالفـا للماضـي، كـان يمكـن التوقـع يجد صع

 بان في اثناء الشهر الذي مر منذئذ، كان المخرب اياه يظهر على رادار أحد ما.
ســؤال آخــر: لمــاذا كانــت المجنــدة هــدار كــوهين التــي تجنــدت لحــرس الحــدود قبــل شــهر ونصــف فقــط، 

 حساسة واالكثر خطرا؟ترابط في احدى المناطق ال
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يتبين من تفاصيل التحقيق أن الحديث يـدور عـن شـبكة "ارهـاب" مـن ثالثـة اعضـاء شـقوا طـريقهم مـن 
بلدة قباطيا الى القدس. وقد اختاروا تنفيذ العملية فـي مـدخل بـاب العمـود، ولكـن التقـدير هـو أن نيـتهم 

يــــرة. ووحــــدها يقظــــة مقــــاتلي اغلــــب الظــــن مجموعــــة يهــــود كب –كانــــت ان يضــــربوا هــــدفا اكثــــر اهميــــة 
 ومقاتالت حرس الحدود احبطت حدثا اجراميا اكبر.

مر المخربون طريقا طويلة جـدا، وال يـزال لـيس واضـحا اذا كـانوا خرجـوا مـع البنـادق والعبـوات الناسـفة 
ال مـن قــدرة  –أم اخـذوها فـي منطقـة القـدس مــن متعـاونين معهـم. ولكـن مـن يعــرف المنطـق ال يتفاجـأ 

 ى السالح وال من السهولة التي تسللوا فيها الى إسرائيل.الوصول ال
نمط العمل هذا سبق أن رأيناه في العملية في بيت حورون، عندما كان المخربان مزودان بعبوات من 
صنع محلي وعمال في صيغة "هدف واضح" بينما كانا يتطلعان الى تنفيذ عملية في قلب المستوطنة 

 بقة.في محاولة لمحاكاة عمليات سا
محظور ايضا تجاهل التغيير الجغرافي: في العمليات في الماضي اختار "المخربون" ان يهـاجموا فـي 
منطقـــة ســـكنهم، ولكـــن المخـــربين الثالثـــة امـــس )االول(، وكـــذا الضـــابط الفلســـطيني الـــذي نفـــذ عمليـــة 

هــو مــن اطــالق النــار فــي مســتحكم "فوكــوس" قــرب رام هللا، جــاءوا مــن بعيــد: فهــم مــن منطقــة جنــين و 
طــــولكرم. كمــــا أن "المخــــرب" الــــذي نفــــذ العمليــــة فــــي غــــوش عصــــيون جــــاء مــــن جنــــين، وكــــذا ايضــــا 

 "المخرب" من عملية الدهس التي وقعت مؤخرا في مفترق تفوح، والذي خرج من قباطيا.
صــحيح حتــى يــوم امــس )االول(، التقــدير فــي الجــيش اإلســرائيلي هــو أن موجــة "االرهــاب" قــد تســتمر 

. هناك من يقول سنة ايضا، ولهذا يستعد الجـيش بـنفس طويـل مضـاعف لمـا يسـميه لزمن طويل آخر
 منذ االن "امن جاري مضاعف" كي يحافظ على القوى.

ال يجد الجـيش والمخـابرات حـال عملياتيـا، وينبغـي ان نقـول بصـدق ان هـذا ال يبـدو ايضـا فـي االفـق. 
تــي تحفــر مــن غــزة الــى بلــدات غــالف غــزة، ينبغــي لهــذه الحقيقــة أن تقلقنــا اكثــر مــن مســألة االنفــاق ال
وان كان حـال يسـتغرق زمنـا طـويال والكثيـر  –والتي بشأنها على االقل يعد جهاز االمن حال مستقبليا 

مـــن المـــال كـــي يتحقـــق. ولكـــن فـــي جبهـــة االنفـــاق االتجـــاه ايجـــابي علـــى االقـــل. امـــا موجـــة االرهـــاب، 
 وهو سلبي. –بالمقابل، فال يوجد سوى معامل واحد 

قائد لواء كفير، العقيد غي حزوت الذي كان هـو االخـر قائـد كتيبـة فـي المظليـين فـي زمـن االنتفاضـة 
الثانية، يعتقد باننا نوجد في "المستوى المتدني" لالرهـاب: ففـي مقابلـة مـع ملحـق السـبت الـذي سينشـر 

 غدا يحذر من أن العمليات قد تتصاعد.
 يديعوت أحرونوت

 5/2/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 نتنياهو والخداع المكشوف .59
 غازي العريضي
على مدى أسبوع شّن رئيس الحكومة اإلسرائيلية اإلرهابي بنيامين نتنيـاهو هجومـًا متعـّدد االتجاهـات، 
وأطلق مبادرات واتصـاالت مـدافعًا عـن "اإلرهـاب اليهـودي"، رافعـًا شـعار أمـن الدولـة اليهوديـة، مفـاخرًا 

نجازاتهــا. عــر  ض فــي اجتمــاع الحكومــة المصــغرة شــريط الفيــديو الــذي يوثّــق "شــبيبة الــتالل" بموقعهــا وا 
وهـم يرقصـون فـي العـرس مــع السـالح والسـكاكين وفـي ذروة االحتفـال يبــرز ملـثم زجاجـة حارقـة وآخــر 
يطعــن صــورة الطفــل علــي دوابشــة، وقــال: "كــان مهمــًا أن نوضــح مــدى كــون هــذه المجموعــة متطرفــة 

وقيمها". وتابع: "ثمة فرق بين اإلرهاب اليهودي واإلرهاب العربي! فالثـاني  وهامشية تتآمر ضد الدولة
أكبــر بكثيــر مــن األول. وخالفــًا لإلرهــاب اليهــودي الــذي يحصــل بحجــم محــدود فــإن اإلرهــاب العربــي 
يهاجمنــا بــال انقطـــاع وهــو بحجــم أكبـــر بكثيــر. وفيمــا نحـــن نعــارض اإلرهــاب اليهـــودي، فــإن الســـلطة 

 باإلرهاب العربي، وتطلق أسماء اإلرهابيين على الميادين والشوارع تكريمًا لهم"! الفلسطينية تفاخر
يحاول نتنياهو هنا أن يقّدم نفسه مسؤواًل يرفض اإلرهاب، ولو اليهودي، ولـذلك هـو يواجهـه، ولكـن ال 
يعتبــره بحجــم "اإلرهــاب العربــي". المشــكلة ليســت هنــا. إنمــا فــي اإلصــرار علــى اعتبــار مــن يــدافع عــن 
نفسه ومن احتلت أرضه، وسجن واعتقل وقتل أطفاله وأبيدت عائالته في مجازر جماعية إرهابيًا، أما 
اإلسـرائيليون جيشـًا وأجهـزة أمنيـة وعصـابات فهـم "مسـالمون" ويريـدون األمـن واالسـتقرار وهـم الضـحايا 

ذا خرجت قلة من الصهاينة وفعلت ما فعلته "شبيبة التالل" فهـذا مسـ تنكر! ويصـّر فـي المستهدفون، وا 
الوقــت ذاتــه علــى اســتهداف الســلطة الفلســطينية التــي رغــم كــل مــا جــرى تصــّر بــدورها علــى التعــاون 
األمني مع إسـرائيل ولـم توقفـه، ومـع ذلـك هـو يتهمهـا باإلرهـاب، ألنهـا وقفـت إلـى جانـب أبنائهـا الـذين 

رهــابيوه لــم يتقــدموا خطــوة واحــدة لوقــف االســتيطان والقتــل  يــدافعون عــن أنفســهم، فيمــا هــو وحكومتــه وا 
 الجماعي ضد الفلسطينيين!

فــي هــذا المجــال انتقــد نتنيــاهو "بــان كــي مــون" أمــين عــام األمــم المتحــدة واتهمــه بــدعم اإلرهــاب، ألنــه 
"تحدث عن خطر االستيطان على العملية السلمية واألمن واالستقرار فـي المنطقـة". وهـي مـن المـرات 

ن هــذا النــوع، وســبب قولــه اليــوم هــو تفــاقم الخطــر علــى الفلســطينيين النــادرة التــي نســمع فيهــا كالمــًا مــ
والتوسع اإلسرائيلي في مصادرة األراضي والبناء عليها وتحدي ما يسمى المجتمع الدولي، وخصوصًا 
االتحــاد األوروبـــي والقـــرارات الصـــادرة عنـــه بمقاطعـــة إنتـــاج المســـتوطنات وصـــواًل إلـــى "عـــزل" إســـرائيل 

د هــو بشــدة الموقــف الفرنســي الــداعي إلــى تحقيــق تقــدم فــي المفاوضــات ضــمن فتــرة فعليــًا. ولــذلك انتقــ
ال سيكون اعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا ما جعلـه يتحـدث بتـوتر وفوقيـة فـي انتقـاده  زمنية معينة، وا 
لوزير الخارجيـة الفرنسـي لـوران فـابيوس. وفـي السـياق ذاتـه، عـاد ليهـاجم السـويد التـي اعترفـت بالدولـة 
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لفلسطينية منـذ فتـرة وكانـت البادئـة فـي هـذا المسـار، فقـال: "إن ثمـة مقـاتلين لـداعش مـن السـويد أكثـر ا
من عرب إسرائيل"! في محاولة التهام هذه الدولة بتصـدير "اإلرهـابيين" إلـى المنطقـة. ويريـد ثمـن هـذا 

ابتـزاز العـالم،  الموقف وتكريس وجهة نظره بأن اإلرهاب هو أساس المشكلة في المنطقة، ويستمر في
مشيرًا إلى العالقات مع الدول العربية، قائاًل: "هناك تغيير. كنا في الماضي نظن أننا إذا حللنا النـزاع 
اإلسـرائيلي الفلســطيني، فــإن هـذا ســينعكس علــى النزاعــات الكبـرى فــي المنطقــة. ولكـن كلمــا فكــرت فــي 

قاتنـا مـع العـالم العربـي ستسـاعدنا فـي ذلك أكثر أرى أن الوضع معكوس بالتحديد. من الجائز أن عال
حل النزاع مع الفلسطينيين"! التغيير األشد دراماتيكية في اآلونة األخيرة هو التغيير في العالقات بيننا 

 وبين جيراننا العرب المعد لخلق شرق أوسط جديد من دون إسالم متطرف.
مــم المتحــدة كانــت ضــد إســرائيل. مــن قــرارات هيئــات األ %60وخــتم حــاماًل علــى العــالم، مــدعيًا أن: "

. سوريا، إيران، ليبيا.. إسرائيل هي الدولـة الديمقراطيـة التـي تعـيش علـى نـور حقـوق %40باقي العالم 
اإلنسان وحسب معايير إنسانية. هذا ميل قائم في األمم المتحدة وفي االتحاد األوروبي ومحافل دولية 

الحليـب؟ البقـرة اإلسـرائيلية. كـل شـيء محوسـب. فـي  أخرى". وتساءل: "أي البقـر يـدّر أكبـر كميـة مـن
مـــن االســـتثمارات الخاصـــة فـــي حمايـــة الســـايبر فـــي العـــالم عنـــدنا! فـــي الســـنة  %10كـــان  2014عـــام 

 الماضية هذا الرقم تضاعف. نحن قوة سايبرية عظمى"!
ن يحـاول وفي الوقت ذاته ذهب في اتجاه اليونان وقبرص لعقد تفاهم حول النفط والغاز، فـي وقـت كـا

فيـه ترتيــب األمــور مـع تركيــا ولــم يصـل إلــى النتيجــة المرجــوة بعـد، فــراح فــي اتجـاه ابتزازهــا، وهــذا يفيــد 
الروس الذين يواجهون تركيا، ويستفيد من ذلك نتنياهو فـي سـوريا لضـمان حريـة حركتـه بالتفـاهم التـام 

 مع الروس وقد استقبلوا موفدًا منه الستكمال وتكريس هذا التفاهم.
ذا يرصــــدون فــــي إســــرائيل كــــل حركــــة وكلمــــة وموقــــف وقــــرار وتصــــريح وتصــــرف ويبحثــــون عــــن هكــــ

نتاجهم بمـا فيـه البقـر لمصـلحة البشـر، ونحـن غـارقون فـي أوهامنـا وال أقـول فـي أحالمنـا.  مصالحهم وا 
 وغارقون في أحقادنا بما ال يضمن مستقبل أوالدنا وأحفادنا!

 6/2/2016االتحاد، أبو ظبي 
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