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 52 :كاريكاتير

*** 
 

 ر عملي محدد لتطبيق المصالحةصو  فتح وحماس تتوصالن في الدوحة إلى ت   .1
حول تطبيق « تصورا عمليا محددا»توصلت حركتا فتح وحماس إلى ما سمتاه  عبد الرؤوف أرناؤوط:

مصالحة مشيرتين إلى انه سيتم تداول هذا التصور والتوافق عليه في المؤسسات القيادية اتفاقات ال
وجاء هذا اإلعالن بعد لقاءات مطولة استمرت يومين في العاصمة القطرية الدوحة بين  للحركتين.

وفد فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية عزام األحمد ووفد حماس برئاسة عضو المكتب السياسي 
 مرزوق. بوأموسى 

برعاية قطرية كريمة، »وجاء في بيان نشرته حركة حماس ووكالة األنباء الفلسطينية الرسمية بالتزامن 
، لقاءات بين حركتي فتح وحماس، وذلك 2016شباط  8 - 7شهدت الدوحة يومي األحد واالثنين 

 «.الفترة الماضيةللبحث في آليات تطبيق المصالحة ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في 
يجابية تدارس المجتمعون آليات وخطوات وضع اتفاقيات المصالحة »وأضاف:  وفي أجواء أخوية وا 

 «.موضع التنفيذ ضمن جدول زمني يجري االتفاق عليه
وقد توصل الجميع إلى تصور عملي محدد؛ لذلك سيتم تداوله والتوافق عليه في »وتابع البيان 

ين، وفي اإلطار الوطني الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، المؤسسات القيادية للحركت
 «.ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على األرض

الحديث يدور عن ترتيبات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون  أن إلىمصادر مطلعة  وأشارت
 لالنتخابات. واإلعدادمسؤولة بشكل كامل عن الضفة الغربية وقطاع غزة 

ليها تحسم العديد من القضايا التي كانت عالقة إالتفاهمات التي تم التوصل  أنمصادر وذكرت ال
 بشأن قطاع غزة في اآلونة األخيرة.
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ومن الملفات التي تم االتفاق عليها، موافقة حركة حماس على تسليم إدارة معبر رفح إلى حرس 
 على حالهم.الرئاسة، بينما يبقى موظفو حماس الحاليون العاملون في المعبر 

كما اتفق الطرفان على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل على اإلعداد لالنتخابات الرئاسية 
االنتخابات فيه بعد موافقة حماس على  إلجراءوالتشريعية، وعقد المجلس الوطني والتحضير 

 المشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية.
فيما يتعلق باألجهزة األمنية، بحيث يتم تشكيل لجنة وقرر الطرفان تطبيق ما جاء في اتفاق القاهرة 

 أمنية عليا والطلب من جامعة الدول العربية العمل على تشكيل هذه اللجنة والبدء بعملها فورًا.
 9/2/2016األيام، رام هللا، 

 
 بعقد مؤتمر دولي إلنقاذ عملية السالم نطالب: عباس .2

عباس "إن هناك ضرورة لعقد مؤتمر دولي للسالم،  محمود يةفلسطينالسلطة القال رئيس : رام هللا
ونحن رحبنا باإلعالن الفرنسي لعقد المؤتمر الدولي، لينبثق عنه آلية دولية على غرار اآلليات التي 

 أنشئت لحل أزمات المنطقة، وذلك لمعالجة القضية الفلسطينية".
مدينة رام هللا، ممثلي وسائل ، مساء اليوم االثنين، بمقر الرئاسة في عباس جاء ذلك خالل لقاء

 اإلعالم العربية داخل إسرائيل.
: "هناك حوار مع عدد من الدول الكبرى للضغط من أجل عقد مؤتمر دولي للسالم، عباسوقال 

ونقول إن فترة اإلدارة األميركية الحالية يمكن أن تنتهي وال يحدث شيء على صعيد العملية السلمية، 
 نقاذ عملية السالم".لذلك نطالب بمؤتمر دولي إل

، دعمه الكامل للهبة الشعبية السلمية التي يقوم بها شعبنا الفلسطيني ضد االحتالل بكل عباسوأكد 
 الطرق السلمية، مشددا على أن تعنت االحتالل هو السبب الرئيسي لهذه الهبة الشعبية.

ورفضت االلتزام بها، وكذلك ، إن إسرائيل قامت باختراق كافة االتفاقات الموقعة بيننا، عباسوقال 
سمحت للمستوطنين باالعتداء على الشعب الفلسطيني األعزل وعلى مقدساته المسيحية واإلسالمية، 
بل وصل األمر إلى مطالبة البعض بطرد المسيحيين من هذه األرض، وهذا كله مرفوض بالكامل 

 ولن نقبل به أبدا".
االستيطان في األرضي الفلسطينية غير شرعي، وأضاف: "نحن نقول ونؤكد دائما بأن كل أشكال 

قرارا دوليا يحرم االستيطان، وكذلك كل دول العالم  12ووجود المستوطنين غير شرعي كذلك، وهناك 
تؤكد على عدم شرعيته بما فيها الواليات المتحدة األميركية، فلماذا تصر عليه إسرائيل إذا كانت تريد 

 السالم".
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نب الفلسطيني ال يريد مفاوضات من أجل المفاوضات، بل يريد مفاوضات إلى أن الجا عباسوأشار 
جادة قائمة على قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي، "لذلك نحن قلنا يجب وقف 
طالق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ولكن  االستيطان خالل فترة المفاوضات، وا 

 جميع الجهود الدولية الساعية إلنقاذ المسيرة السياسية". إسرائيل ترفض ذلك وتفشل
: "كذلك سنذهب لمجلس األمن من أجل العمل على وقف االستيطان الذي بات يهدد عباسوأضاف 

جديا مبدأ حل الدولتين المدعوم من المجتمع الدولي، باإلضافة إلى المطالبة بتوفير الحماية الدولية 
ر دولي بذلك يجب تطبيقه ينص على ضرورة توفير الحماية للشعب للشعب الفلسطيني، وهناك قرا

 الفلسطيني ونزع سالح المستوطنين".
: "رغم كل ذلك ال تزال أيدينا ممدودة للسالم، ونعمل على تحقيقه من خالل المفاوضات عباسوقال 

لن نقبل بأي ، وعاصمتها القدس الشرقية، و 1967إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
 شكل من أشكال فكرة يهودية الدولة، ألننا اعترفنا بإسرائيل، ونحن مستمرون باالعتراف بها".

وأضاف: "نحن سنلتزم باالتفاقات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي ما دام الجانب اإلسرائيلي ملتزم بها 
 مع إسرائيل". وينفذها، وهناك قرار واضح من المجلس المركزي بخصوص تطبيق االتفاقات

"إن ما يحدث اليوم من هبة شعبية  عباسوفيما يتعلق باالتهامات اإلسرائيلية له حول التحريض، قال 
سلمية سببه الرئيس هو االحتالل وعدوانه المستمر على شعبنا، لذلك أقول للجانب اإلسرائيلي هل ما 

ي تحت االحتالل، والذي يدفع زلتم ال ترون الظلم واالضطهاد والذل الذي يعيشه الشعب الفلسطين
 لمهاجمة االحتالل". 17و 14الشباب بعمر 

: "كذلك هناك لجنة ثالثية مشتركة تضم الجانب األميركي والفلسطيني واإلسرائيلي لبحث عباسوتابع 
التحريض نحن نطالب دائما بتفعيلها، ولكن الجانب اإلسرائيلي يرفض ذلك، بل يرفض وباستمرار 

 يركي على الطاولة ألنه ال يريد أن يكون هناك شهود على تهربه من التزاماته".وجود الجانب األم
"إن هناك لقاءات بين حركتي فتح وحماس بطلب من  عباسوبخصوص المصالحة الوطنية، قال 

الجانب القطري لبحث تطبيق اتفاق المصالحة، وهناك مطلبان أساسيان إلنهاء االنقسام هما تشكيل 
بمشاركة جميع الفصائل والتحضير لعقد االنتخابات العامة ليكون صندوق حكومة وحدة وطنية 

االقتراع هو الفيصل وتكون الكلمة للشعب ليقرر من الفائز، وحماس وصلت باالنتخابات ويجب أن 
إلى قضية األسير الصحفي محمد القيق المضرب  عباسوتطرق  تؤمن بها لحل الخالفات السياسية".

االحتالل، مؤكدا بذل كافة الجهود إلنقاذ حياته واإلفراج عنه، خاصة أنه عن الطعام داخل سجون 
 معتقل بشكل غير قانوني ولم يتم توجيه أي تهمة له.

 8/2/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 يدعو واشنطن لبذل جهودها لمنع تدهور األمور لألسوأ عباس .3
محمود عباس، ضرورة أن تبذل اإلدارة األميركية  يةفلسطينالسلطة الوفا: أكد رئيس  -رام هللا 

 جهودها لمنع تدهور األمور إلى األسوأ.
جاء ذلك لدى استقبال الرئيس بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، أمس، القنصل األميركي العام دونالد 

االقتحامات وجرى الحديث عن األوضاع في األراضي الفلسطينية من استمرار لالستيطان و  بلوم.
 ، وحجز جثامين الشهداء واستمرار االعتقاالت.«أ»لمناطق 

 9/2/2016، األيام، رام هللا
 

 الرويضي: اتصاالت مكثفة تجريها الرئاسة لضمان تسليم جثامين شهداء القدس .4
أكد مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، أن الرئاسة تجري اتصاالت مكثفة : القدس

، اإلسرائيليف دولية مختلفة، لضمان تسليم جثامين شهداء القدس المحتجزة لدى االحتالل مع أطرا
 منذ أكثر من مائة يوم.

وقال الرويضي في تصريحات لــ"وفا"، إن االتصاالت لم تتوقف وبدأت منذ لحظة االستشهاد، 
وأضاف أن  .وأثمرت عن تسليم جثامين شهداء الوطن دون شروط مسبقة تفرضها أجهزة االحتالل

إسرائيل استثنت جثامين شهداء القدس العشرة، واستطاعت أن تفرض على عائالت أربعة شهداء دفن 
وأشار إلى أن االتصاالت تكثفت بعد اللقاء الذي  جثامين أبنائها بمقابر خارج حدود بلدية القدس.

 جمع الرئيس بذوي شهداء القدس المحتجزة جثامينهم.
تفيد بأن االحتالل سيسلم مساء الليلة جثمان الشهيد أحمد أبو شعبان، في  وأوضح أن معلومات أكيدة

ما سيتم تسليم جثمان الشهيد مصعب الغزالي يوم غد الثالثاء، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لضمان 
 تسليم ما تبقى من جثامين الشهداء.

 8/2/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 إلى مجلس األمن للتصويت على قرار االستيطان واليابان ستكون الالعب المهمسنذهب عريقات:  .5
أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب  ، وكاالت:«الخليج»رام هللا 

عريقات، أمس، عزم الرئيس الفلسطيني زيارة اليابان مطلع األسبوع المقبل، مؤكدًا أن هذه الزيارة 
الغة األهمية، وتأتي في إطار تعزيز عالقات التعاون السياسية واالقتصادية، وبما يمكن من ستكون ب

حشد الدعم للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات، في حين دعا الرئيس الفلسطيني محمود 
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ضرورة أن تبذل اإلدارة األمريكية جهودها لمنع تدهور األمور إلى األسوأ في األراضي »عباس إلى 
 «.الفلسطينية

وقال عريقات في حديث بمناسبة توقيع اتفاقية بين الحكومة الفلسطينية مع نظيرتها اليابانية وبرنامج 
(، أمس، لتوسيع الطريق الواصل إلى مدينة أريحا الصناعية UNDPاألمم المتحدة اإلنمائي )

االستثمارية فيها:  الزراعية، مما يسهل عملية التصدير للمنتجات الفلسطينية للخارج، الحركة
سنذهب قريبًا إلى مجلس األمن للتصويت على قرار االستيطان، واليابان ستكون الالعب المهم في »

 «.هذا األمر، ونحن نعول عليها انطالقًا من مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية
قامة وهزيمة اإلرهاب تكون باالنتصار للقضية الفل« األفكار ال تقتل بالرصاص»وأضاف:  سطينية وا 

 الدولة الفلسطينية، الذي يعد مفتاح األمن واالستقرار في الشرق األوسط.
نحن نذهب للمستقبل بأدوات أكثر دقة نحو إعادة فلسطين للجغرافيا، خصوصًا أننا نؤسس »وقال 

لدولة تبنى على المساءلة والشفافية وتنمية حقيقية للقطاع الخاص، الذي يعد نقطة ارتكاز هذه 
دولة، مؤكدًا أننا كلما أسسنا هذه الركائز لفلسطين المستقبل تمكنا من إقناع العالم بضرورة وجود ال

 فلسطين على الخريطة العالمية.
مليون دوالر على إنشاء هذا  95وأعرب عريقات عن بالغ شكره وتقديره لليابان التي أنفقت ما يقارب 

رة ممر السالم، وعبر عن أمله بأن توفر هذه المشروع االستراتيجي، الذي يأتي ضمن رؤية مباد
 آالف فرصة عمل. 7المدنية الصناعية ما يقارب 

 9/2/2016، الخليج، الشارقة
 

 ترفض استقبال وفد من منظمة التحرير الفلسطينية "إسرائيل: "عميرة .6
دا مهنيا رفض وف أنعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة  أكد :بترا –رام هللا 

بناء على قرارات اجتماع اللجنة  األسبوعهذا  اإلسرائيليسيلتقي الجانب  أعضائهعن  اإلفصاح
بقرارات المجلس المركزي المتعلقة بتحديد العالقة  اإلسرائيليإلبالغ الجانب  األخيرالتنفيذية للمنظمة 

 .اإلسرائيليباالحتالل 
مهمة  أنترفض استقبال الوفد، موضحا  أبيبتل  إن أمسوقال عميرة في بيان صادر عن مكتبه 

 إسرائيلبأن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تلتزم باالتفاقات الموقعة ما لم تلتزم بها  إبالغهالوفد هي 
 بين الجانبين. األمنيبما فيها التنسيق 

 9/2/2016، الرأي، عّمان
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 للسلطة الفلسطينية التابعمحافظ بيت لحم ينتقد فضائح في السلك الدبلوماسي  .7
انتقد محافظ مدينة بيت لحم عبد الفتاح حمايل، مسلسل الفضائح في السلك الدبلوماسي : رام هللا

الفلسطيني والتي كان آخرها ما نشرته وسائل اإلعالم حول سفير فلسطين في اإلمارات عصام 
عالم الرسمي الصربي مصالحة، والسفارة الفلسطينية في دبي، إضافة إلى الضجة التي أثيرت في اإل

 فيما يتعلق بفساد السفير الفلسطيني بقضية الالجئين.
وتساءل حمايل في منشور له على صفحته عبر موقع الـ"فيس بوك"، وهو وزير الشباب والرياضة في 
حكومة رام هللا السابقة والنائب في المجلس التشريعي عن محافظة القدس، قائاًل: "إلى متى سيستمر 

سل من الفضائح؟، وأين القيادة؟ وماذا تفعل وزارة الخارجية؟، وهل مكافحة الفساد على علم هذا المسل
 ودراية أم أنها خارج الصورة؟".

ودعا حمايل إلى "ضرورة التحرك السريع واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن العدالة وتكشف 
زير الخارجية )رياض المالكي( الحقائق"، مضيًفا "في حال ثبوت صحة هذه االتهامات ينبغي إقالة و 

 فوًرا بصفته المسؤول األول عما يجري في السلك الدبلوماسي الفلسطيني".
، جددت مناشدتها لرئيس السلطة محمود عباس، للمرة الثانية، اإلماراتوكانت الجالية الفلسطينية في 

ير بفرض رسوم مالية بمساعدتها لوضع حدٍّ لمعاناتهم جراء اإلجراءات األخيرة التي اتخذها السف
 باهظة على معامالت أبناء الجالية.

للمطالبة بحقوقهم  اإلماراتوهدد أبناء الجالية بتنظيم اعتصام سلمي أمام مبنى السفارة الفلسطينية في 
وللتخفيف من األعباء التي ألقتها السفارة عليهم بقرار من السفير عصام مصالحة، مؤكدين أن 

تخفيف من أعباء أبناء الجالية ومساعدتهم وليس لزيادة الظلم والتكاليف السفارة ووجودها يأتي لل
 بحقهم، كما قالوا.

 8/2/2016، فلسطين أون الين
 

 تدعو لوقف تهويد التعليم في القدس المحتلة الفلسطينية السلطة .8
لضغط دعت وزارة الخارجية، جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية المختصة، إلى ا: رام هللا

 على الحكومة اإلسرائيلية لوقف تهويد التعليم في القدس المحتلة.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم اإلثنين، أن المؤسسة الرسمية في إسرائيل تنفذ مخططات 
يهدف إلى خنق الحياة التعليمية والثقافية الفلسطينية في العاصمة المحتلة، كان آخرها محاوالت دائرة 

ي بلدية االحتالل تهويد المناهج والمدارس في القدس الشرقية، تحت عناوين وهمية مثل المعارف ف
 )تطوير المناهج أو الحياة التعليمية(، أو االدعاء أن المناهج الفلسطينية تتضمن مواد تحريضية.



 
 
 
 

 

 10 ص                                              3838 العدد:        9/2/2016 الثالثاء التاريخ: 
  

ركة ولفتت إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تستخدم أساليب االبتزاز واإلغراءات المالية لتحقيق، بمشا
 أكثر من مستوى رسمي إسرائيلي.

وأدانت المخطط اإلسرائيلي الهادف إلى العبث بعقول وأدمغة ووعي األجيال الفلسطينية، واعتبرت 
ذلك انتهاكا فاضحًا للقانون الدولي والتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على االحتالل تشويه الحياة 

 التعليمية والثقافية لمن هم تحت االحتالل.
 8/2/2016، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 

 
 في سيناء في مشافي القطاع "داعش"غزة تنفي عالج جرحى في  "صحة"ال .9

أشرف الهور: نفت وزارة الصحة في قطاع غزة ما تردد من مزاعم إسرائيلية بعالج جرحى  –غزة 
ن إرة، في تصريح صحافي، في مستشفيات قطاع غزة. وقال الطبيب أشرف القد« الدولة»تنظيم 

تصريحات منسق شؤون الحكومة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، الجنرال يواف مردخاي، في 
وشدد على أن مشافي فلسطين الحكومية «. توتيرية وعارية عن الصحة تماما»هذا الشأن تعد 

 «.تستقبل المرضى والجرحى المقيمين في قطاع غزة فقط»
ارير اإلسرائيلية فإن تل أبيب تبلغ القاهرة، عن تحركات تنظيم والية سيناء وحسب ما زعمت التق

وعالقته بحماس، وأن أمر عالج جرحى التنظيم في مستشفيات القطاع، معروف للجانب المصري 
 الذي يرى بمثل هذا األمر في غاية الخطورة.

 9/2/2016، القدس العربي، لندن
 

 مدرسة العام الماضي 255معلماا و 3,840طالباا و 53,998 شملت: اعتداءات االحتالل "التربية" .11
": أظهر تقرير أصدرته اإلدارة العامة للمتابعة الميدانية في وزارة التربية والتعليم "األيام–رام هللا 

العالي، أمس، حول االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المسيرة التعليمية، خالل العام الماضي؛ تعرض 
معلمًا معلمة وعدد من موظفي الوزارة ومؤسساتها العتداءات من  3,840بة وطالبًا وطال 53,998

 قوات االحتالل.
وبين التقرير أن االنتهاكات تنوعت بين ارتقاء الشهداء وسقوط الجرحى واالعتقاالت واالحتجاز 

ق واإلقامات الجبرية، والتأخير على الحواجز والحرمان من الوصول اآلمن للمدارس، من خالل إغال
قامة الحواجز الطيارة.  الحواجز والبوابات وا 
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مدرسة تعرضت العتداءات االحتالل، وأن هذه االعتداءات تنوعت  255وأشارت "التربية" إلى أن 
لحاق الخسائر المادية  طالق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، وا  بين اقتحام وا 

صدار اإلخطارات بحق المدارس.بالمدارس وتعطيل الدوام، سواء بشكل كلي أو جزئ  ي وا 
من الطلبة والمعلمين ارتقوا شهداء، إضافة إلى ارتقاء أحد موظفي المقر الرئيس  22وأوضحت أن 

من محافظات الضفة، عدا  265للوزارة، فيما بلغ عدد المعتقلين من الطلبة والمعلمين والموظفين 
 ل على الحواجز.معلمًا ومعلمة من جنود االحتال 30طالبًا و 75احتجاز 

معلمة واثنين من مديري  16معلمًا و 25من الطلبة و 774وأضاف تقرير الوزارة أن عدد الجرحى بلغ 
المدارس، واثنين من األذنة، حيث تنوعت اإلصابات بين اإلصابة بشظايا القذائف والصواريخ، 

ة إلى ورصاص حي، ورصاص مطاطي، والضرب المبرح، ودهس من قبل مستوطنين، باإلضاف
 استنشاق العشرات من الطلبة للغاز المسيل للدموع واإلجهاض.

 مدرسة تعرضت العتداءات االحتالل. 54وبّينت الوزارة أن 
حصة تعليمية، إضافة لتسليم  9,322ونوه التقرير إلى أن كما إجراءات االحتالل أدت إلى ضياع 

 بدو الكعابنة.إخطاري وقف عن العمل لكل من مدرسة شعب البطم وروضة مدرسة 
، إلى التدخل واإلنسانيةودعت الوزارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع الدولي، الحقوقية 

لحماية العملية التعليمية في فلسطين، وفضح ممارسات االحتالل العدوانية التي تضرب بعرض 
 التعلم الحر واآلمن.الحائط كل القوانين الدولية واإلنسانية؛ ضمانًا لحق أطفال فلسطين اإلنساني ب

 9/2/2016، األيام، رام هللا
 

 االنقسام يعني إطالة عمر االحتالل وهناك فرصة إلنهائه استمرارفتح:  .11
قال المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، إن استمرار حالة االنقسام تعني إطالة عمر  :رام هللا

 مشروعنا الوطني الجامع.، وا عطاءه الفرصة لالنقضاض على اإلسرائيلياالحتالل 
ودعا القواسمي في بيان صحفي يوم اإلثنين، حركة "حماس" إلى انتهاز الفرصة الحالية إلنهاء حالة 

تطبيق ما اتفق عليه  إلى، والتي تهدف األثناءاالنقسام، والتعاطي بإيجابية مع الحوارات القائمة هذه 
لتحرر والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية والخروج بحكومة وحدة وطنية، تلتزم ببرنامج منظمة ا

مع التحضير لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني، إلنهاء حالة االنقسام التي أضرت بقضيتنا العادلة 
 وبتضحيات شعبنا.
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وشدد على أن حركة "فتح" تتحاور مع "حماس" ولديها القرار كما كان دائما بإعالء المصلحة  
نجاز ملف الوح نهاءدة الوطنية، الوطنية، وا  حالة االنقسام من جذوره، وتقوية الجبهة الداخلية في  وا 

 مواجهة االحتالل.
 9/2/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 اليونان بسرعة إعالن اعترافها بدولة فلسطين يطالبشعث  .12

القات الخارجية فيها، إن نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض الع د.رام هللا: قال 
القنصلين العامين اليوناني والقبرصي في القدس أكدا له في اجتماعين منفصلين يوم أمس دعم 

 بلديهما للقضية الفلسطينية وأن ال تغيير على موقفي بلديهما من الموضوع الفلسطيني.
ى حدة وبناء على وأضاف: استقبلت اليوم )أمس( القنصلين العامين اليوناني والقبرصي، كال عل

طلبهما، حيث أكدا أن ال تغيير على مواقف بلديهما بشأن دعم القضية الفلسطينية من حيث وجوب 
قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عاصمتها القدس الشرقية ورفض االستيطان 

 الدولتين. اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية باعتباره عقبة في طريق السالم ومدمرا لحل
وكان شعث وجه مؤخرا انتقادات إلى الموقفين اليوناني والقبرصي في اجتماع وزراء خارجية االتحاد 

وقال شعث: أوضح القنصل اليوناني العام أن ليس هناك تغيير إطالقا في الموقف  األوروبي.
انية القرار الذي اليوناني الداعم للقضية الفلسطينية. وأضاف: طلبت منه أن تترجم الحكومة اليون

 باالعتراف بدولة فلسطين. باإلجماعاتخذه البرلمان اليوناني 
 9/2/2016األيام، رام هللا، 

 
 يدعو إللغاء التنسيق األمني مع االحتالل الشعبحزب ب قيادي .13

دعا عضو اللجنة المركزية لـ "حزب الشعب الفلسطيني"، فهمي شاهين، إلى تركيز كل : الخليل
 الفلسطينية لصالح تعزيز مقاومة وصمود الفلسطيني في أرضه. الجهود والمساعي

وكان حزب "الشعب"، قد نظم يوم االثنين، بالتعاون مع "لجنة الدفاع عن الخليل" وقفة ضد االحتالل 
 كيلومتًرا جنوب القدس المحتلة(. 35واالستيطان على مدخل "شارع الشهداء" وسط المدينة )

برس"، "إن دعم صمود المواطنين في البلدة القديمة بالخليل يتطلب وقال شاهين في حديث لـ "قدس 
 توفر إرادة سياسية لدى قيادة السلطة"، داعًيا إللغاء التنسيق األمني مع االحتالل.

وأشار إلى أن ما يسمى بـ "بروتوكول الخليل" ألحق األذى بالمواطنين في المنطقة، مشدًدا على 
 لشعبية بعد فشل أفق التسوية السياسية".ضرورة "تكثيف أشكال المقاومة ا
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وتأتي الوقفة بعد مائة يوم من فرض أمر عسكري كامل على منطقة "شارع الشهداء"، للحّد من حركة 
 الفلسطينيين ومنعهم إلى جانب النشطاء األجانب، من دخولها.

 8/2/2016قدس برس، 
 

 لكشف األنفاق اا متطور  اا تكنولوجي الجيش اإلسرائيلي يختبر حالا  :موقع واال .14
نقل موقع واال اإلسرائيلي، يوم اإلثنين، أن الجيش اإلسرائيلي يجري اختبارات على : احمد دراوشة

 منظومة تكنولوجّية حديثة من كشف األنفاق التي تحفرها المقاومة الفلسطينية على حدود قطاع غّزة.
فكرة حول كيفية تحديد  400ير أكثر من وتقول وزارة األمن اإلسرائيلّية، إنها استلمت خالل العام األخ

 موقع األنفاق، ووفًقا للوزارة، فقد تم اختبار جميع األفكار بظروف مشّددة.
وقالت وزارة األمن إن غالبية األفكار جاءت من خبراء أنفاق مختصين في هذا المجال من خارج 

في هذه األيام مداوالت حول ونقل الموقع أن وزير األمن اإلسرائيلي، موشي يعالون، يدير  البالد.
الموضوع بمشاركة مسؤولين أمنيين، وخبراء في األبحاث والتطوير باإلضافة لمسؤولين مدنيين، من 

 أجل تعّقب تطور كشف األنفاق.
بموازاة ذلك، قالت مصادر إعالمية إسرائيلّية إن إسرائيل تدير مفاوضات مع طواقم تخطيط من خارج 

لمشكلة في دولهم، حيث خّصصت إسرائيل ميزانية تصل لثالثة مليارات البالد، ممن تعاملوا مع ا
مليون دوالر، التي أعلنت عنها الواليات  120شيكل في السنوات األخيرة، ليس من ضمنها منحة الـ

 المتحدة مؤخًرا.
 8/2/2016، 48عرب 

 
 في مدينة الرملة اعتقال فلسطيني باّدعاء طعنه مستوطناا  .15

اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلية، يوم اإلثنين، فتى فلسطينيًا : أبو سبيتان ةفاطم- القدس المحتلة
 في مدينة الرملة المحتلة. مستوطنًا يهودياً عامًا( باّدعاء طعنه  17)

عامًا(  12وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية على موقعها اإللكتروني، أن مستوطنًا يهوديًا )
 .ة المحتلة، الفتًة إلى أن خلفية الحادث ال تزال غير معروفةتعّرض للطعن في مدينة الرمل

وأشارت إلى أن قوات الشرطة اإلسرائيلية هرعت إلى المكان، حيث بدأت بعمليات الفحص في خلفية 
من جانبها، ذكرت الشرطة في بيان لها، أن المستوطن اليهودي الذي ُوصفت جراحه  الحادث.

 "أساف هروفيه" اإلسرائيلي. بالمتوّسطة، قد ُنقل إلى مستشفى
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عامًا، لالشتباه به في عملية  17وأضافت أن "القوات اإلسرائيلية اعتقلت فتى عربيًا يبلغ من العمر 
 الطعن، التي لم ُيجزم بخلفيتها بعد"، حسبما جاء في البيان.

 8/2/2016قدس برس، 
 

 لسطينيالف تزعم إحباط عملية نقل أسلحة من الضفة إلى الداخل "إسرائيل" .16
العبرية أن قوات االحتالل، المتمركزة على معبر  اإلعالمادعت وسائل : فادي أبو سعدى –رام هللا 

ترقوميا غرب الخليل، أحبطت فجر اإلثنين محاولة تهريب سالح من نوع كالشنكوف وآخر 
 كارلوغستاف من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل.

معبر عثروا على أسلحة من نوع كالشنكوف وكارلوغستاف وأوردت المصادر أن جنود الحراسة في ال
السائق إسرائيلي  أنوصاروخ الو على حاجز ترقوميا مخبأة داخل شاحنة تحمل الحديد، مشيرة إلى 

 وتم اعتقاله للتحقيق معه.
 9/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
عضوية  يعلققانون  وعلى "التجمع"على قرارات ضد نواب  انصوتيوالكنيست  الحكومياالئتالف  .17

 النواب 
 لجنة الكنيست البرلمانية صوتت بعد ظهر يوم، أن احمد دراوشة، عن 8/2/2016، 48عرب ذكرت 
باإلجماع على قرارات ضد نواب التجمع الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة وحنين زعبي  االثنين

واب الثالثة ودعت وباسل غطاس، ودعت لجنة اآلداب البرلمانية فرض أقسى عقوبة على الن
 الحكومة عدم إعادة جثامين شهداء القدس العشرة لذويهم.

كما دعت اللجنة المستشار القضائي للحكومة لفتح تحقيق جنائي ضد نواب التجمع في أعقاب لقائهم 
بأسر شهداء القدس الذين تحتجز إسرائيل جثمانيهم، ودعت إلى إجراء تعديالت في بنود قانون 

 هيل عملية اإلدانة بهذه التهم.اإلرهاب بهدف تس
القناة العبرية الثانية، ذكرت مساء يوم االثنين، ، أن 8/2/2016موقع صحيفة القدس، القدس، ونشر 

، أشهرنواب عرب عن الكنيست لعدة  3أن ما تسمى "لجنة األخالقيات" في الكنيست قررت إبعاد 
أي عضو كنيست وذلك ارتباطا  في وقت صادقت فيه الكنيست على قانون يقضي بتعليق عضوية

 بزيارة عدد من النواب العرب لبعض عائالت الشهداء.
النائبين حنين زعبي وباسل غطاس لمدة أربعة أشهر  بإبعادوأوضحت القناة الثانية، أنه اتخذ قرار 

 النائب جمال زحالقة عن الكنيست لمدة شهرين. بإبعادعن الكنيست كما واتخذ قرار 
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النواب الثالثة عن الكنيست "اتخذ بعد تقديم مئات الشكاوى ضد النواب  بعادإأن قرار  وأوضحت
 العرب بسبب اجتماعهم مع عوائل منفذي الهجمات".

وجاء هذا القرار بالتزامن مع مصادقة كتل االئتالف الحكومي في إسرائيل، مساء يوم االثنين، على 
اليته االنتخابية بسبب تصرفات "غير اقتراح قانون يقضي بتعليق عضوية أي عضو كنيست أثناء و 

 الئقة" وذلك على خليفة لقاء نواب عرب مع عوائل منفذي العمليات.
عضوا، وانه تم  90وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أنه تم إقرار القانون بموافقة 

ث قراءات في التوافق على تسريع عملية تشريع القانون في الكنيست، المفترض ان يمر عبر ثال
 الكنيست كي يصبح نافذا.

ورحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقرار الذي بادر بتقديمه واصفا ذلك بأنه سيحمي "الديمقراطية" 
اإلسرائيلية، فيما رأى رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة ان هناك حملة تحريضية ضد 

 عيته.نزع شر  إلىالجمهور العربي في البالد تهدف 
وقال عودة في مستهل جلسة كتلته في الكنيست ان القائمة المشتركة تدعم نضال الشعب الفلسطيني 

 ، على حد قوله.أبرياءمس بمدنيين  إيلالستقالل ولكنها ترفض بشدة 
وشهدت قاعة الكنيست عقب ذلك مشادة كالمية بين نتنياهو والنواب العرب، حيث أقدم األمن على 

 ال زحالقة من قاعة الكنيست.إخراج النائب جم
ونقلت يديعوت عن نتنياهو قوله في كلمًة له "هنا يوجد حد، لسنا على استعداد لتقبل أن يدعم 

 أعضاء كنيست عائالت قتلى مواطنين إسرائيليين، ويمجدونهم ويقفون حدادا لذكرى مقتلهم".
ني لو أن بعض النواب وقفوا وأضاف "أنا أحاول أن أتصور ما يمكن أن يحدث في البرلمان البريطا

حدادا في ذكرى مقتل جون الجهادي، أو ما إذا كان أحد في الكونغرس سيقف في ذكرى قتلة مجزرة 
 كاليفورنيا. هنا لن نقبل بذلك وسنعمل ضد هذا اإلجراء".

 وتابع نتنياهو "هنا يوجد أمر يطلق عليه كرامة قومية"، قبل أن يقف النائب العربي زحالقة وعدد من
 النواب العرب يهاجمونه ويصفونه بـ أنه "فاشي" و "مجرم" و "محرض" يكذب مرة تلو األخرى.

النواب العرب وخاصًة زحالقة متهما إياه  رتزوجمن جانبه هاجم زعيم المعسكر الصهيوني يتسحاق ه
ح بأنه بتجاوز الخطوط الحمراء بعد شرعنة الهجمات من قبلهم لكنه ابدى معارضته سن قانون يتي

 تعليق عضوية أي من أعضاء الكنيست.
شكوى وصل لجنة اآلداب ضد النواب العرب  450أكثر من ، أن 9/2/2016األيام، رام هللا، وأضافت 

 الذين التقوا عائالت شهداء تحتجز قوات االحتالل جثث أبنائها. 
 لشطاين. وكان بين مقدمي الشكاوى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست يولي اد
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ويعني القرار إبعاد النواب العرب الثالثة من المداوالت واللجان، ويسمح لهم فقط بالدخول للتصويت 
 فقط.

 
 واقتصادها "إسرائيل"سيؤدي إلى أضرار على أمن  الغاز إسقاط مخططلـ"المحكمة العليا":  نتنياهو .18

، يوم «المحكمة العليا»استثنائية أمام قّدم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، إفادة نادرة و 
أمس، لمناقشة استئناف ُقّدم ضّد مخطط الغاز، الذي جرت بلورته بين الحكومة اإلسرائيلية مع 

 أصحاب شركات الغاز العاملة مقابل سواحل فلسطين المحتلة.
اعتقاده بأن ورأى نتنياهو أّن ثمة خطرًا على أمن إسرائيل إن لم ُيصدَّق على المخطط، معربًا عن 

إسقاط المخطط سيؤدي إلى أضرار فعلية على أمن إسرائيل واقتصادها، وسيفوت فرصًا في »
ولفت إلى أن جزءًا من الشركات الكبرى في العالم في مجال الغاز، «. العالقات الخارجية إلسرائيل
 «.حقول إسرائيل»امتنعت عن االستثمار في 

ته أمام المحكمة في ضوء أنه يشغل منصب وزير االقتصاد قبل ذلك، أوضح نتنياهو أنه يدلي بإفاد
اإلسرائيلي، إلى جانب توليه منصبي رئيس الحكومة ووزير الخارجية. ولّمح أيضًا إلى أّن التقدم في 

 عملية المصالحة بين إسرائيل وتركيا ذو صلة وثيقة بالموافقة على المخطط.
يضًا تتعلق بتصدير الغاز. هناك حوار سياسي عالقات إسرائيل االستراتيجية مع مصر أ»وأضاف: 

وبين أّنه يعتقد قطعًا أّن هذه «. إسرائيلي مستمر مع حكومَتي تركيا ومصر بخصوص شراء الغاز
 االتصاالت هي نتيجة اتفاق الغاز.

إلى ذلك، ربط نتنياهو بين مخطط الغاز والعالقات اإلسرائيلية مع كل من اليونان وقبرص كنموذج 
الفرص في العالقات الخارجية اإلسرائيلية. وفي هذا السياق، حذر من أن أي تأخير في الستنفاد 

 مخطط الغاز سيؤدي إلى اإلضرار بأمن إسرائيل وعالقاتها الخارجية.
وُذكر أخيرًا أّنه قد ُيحقق تقدم حقيقي في المحادثات بين إسرائيل وتركيا من أجل المصالحة، التي 

، وذلك بعد إضافة بند بيع الغاز اإلسرائيلي 2010ول التركي منذ عام تجري في أعقاب قضية األسط
 لتركيا بسعر مخفوض.

وأضاف نتنياهو أّن لقاءاته األخيرة بنائب الرئيس األميركي جو بايدن، في المؤتمر االقتصادي في 
 دافوس، كانت تدور أيضًا حول موضوع الغاز.

 9/2/2016، األخبار، بيروت
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ّسع صالحيات وزير الداخلّية لمصادرة أمالك وأموال الفلسطينيين الذين ُينّفذون ُتو  نتنياهو حكومة .19
 عمليات
في إطار محاوالتها الحثيثة لوأد االنتفاضة الثالثة، تعمل الحكومة  زهير أندراوس: –الناصرة 

م بموجبها اإلسرائيلّية بقيادة بنيامين نتنياهو على منح وزير الداخلية اإلسرائيلّي صالحيات جديدة يقو 
الذين ينفذون عمليات ضّد االحتالل، من خالل إجراء إداري،  وأموال الفلسطينيينبمصادرة أمالك 

قبل تداول القضية في المحاكم اإلسرائيلّية، كما أفاد موقع صحيفة )يديعوت أحرونوت( على 
ر الداخلية اإلنترنيت. وبحسب الموقع، تطالب أجهزة األمنية اإلسرائيلّية بتوسيع صالحية وزي

بمصادرة األموال، إْذ أّكد قسم االستشارة القضائية في لجنة الدستور التابعة للكنيست اإلسرائيلّي على 
أّن ذلك يلحق ضرر قضائي بحرية التملك وبمحاولة لمنح وزير الداخلية إمكانية فرض عقوبات على 

 مشبوهين حتى بدون محاكمة، وليس فقط بهدف إحباط تنفيذ العمليات.
ولفت الموقع العبرّي في سياق تقريره إلى أّنه تّم كشف النقاب عن طلب الحكومة بهذا الموضوع من 
خالل التقرير الذي أعّده قسم االستشارة القضائية في لجنة التشريعات، والتي من المفروض أن تلتئم 

ن صياغة جديدة لبحث الموضوع يوم االثنين القادم. وبحسب المصادر اإلسرائيلّية، يدور الحديث ع
 الذي تناقشه اللجنة.” قانون اإلرهاب“ألحد بنود ما يسمى 

ومن المفروض أن يحل القانون بداًل من أنظمة الطوارئ منذ فترة االنتداب البريطاني والسارية حتى 
دخال تعديالت على جميع بنوده في التشريعات اإلسرائيلية. وقّدرت مصادر سياسية في  يومنا هذا، وا 

أّنه على الرغم من االنتقادات الشديدة، إال أّن رئيس اللجنة عضو الكنيست نيسان  الكنيست
اليميني سيعمل على المصادقة على طلب الحكومة، وفق ” البيت اليهودي“سلومينسكي من حزب 

الموقع اإلسرائيلّي، الذي أورد النبأ. وذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلّية من ناحيتها، أّنه وفق البند 
ساسي في القانون الجديد والذي صودق عليه بالقراءة األولى، فإّنه سيمنح الجهاز األمني في األ

إسرائيل صالحيات مصادرة األمالك واألموال الخاصة بالمنظمات التي تمول المقاومة )وليس 
األفراد(، وذلك من خالل إجراء إداري سريع، وحتى قبل إجراء مداوالت قضائية بخصوص ذلك. 

أليام األخيرة، أوضحت المصادر، قامت الحكومة اإلسرائيلّية بتحويل صيغة جديدة للجنة وخالل ا
التشريعات، ومنحت الحكومة من خالل النص الجديد صالحيات واسعة لوزير الداخلية اإلسرائيلي 

 بمصادرة األموال أيًضا من الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضّد االحتالل.
 7/2/2016، رأي اليوم، لندن
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 مقابل المال والسالح داعش من سيناء في مستشفياتها "جرحى"حماس تعالج  يوآف مردخاي: .21
الحلبي: يقول الجنرال يوآف مردخاي، منسق شؤون الحكومة اإلسرائيلية في  مجدي-أبيب تل 

لتابع ": لدينا معلومات مؤكدة تفيد أن عناصر من تنظيم والية سيناء اإيالفاألراضي الفلسطينية، لـ "
 لتلقي العالج في مستشفيات حماس. األنفاقلداعش ينتقلون إلى قطاع غزة عبر 

وفي التفاصيل، فإن عناصر من حماس وبأوامر مباشرة مع الجناح العسكري يقومون بنقل الجرحى 
من داعش إلى مستشفى ناصر في خانيونس عبر األنفاق التي يستخدمها نشطاء حماس للدخول 

 زيرة سيناء ولتهريب المواد المتفجرة واألسلحة والسلع التجارية وغير ذلك.والخروج إلى شبه ج
يتم  األمرالفلسطينية إن  األراضيهذا وقال الجنرال مردخاي منسق شؤون الحكومة اإلسرائيلية في 

منذ فترة ليست بالقليلة، وان حماس تتلقى من داعش مقابل ذلك األموال واألسلحة والسلع التجارية 
 المدخوالت في أعقاب قيام مصر بتدمير غالبية األنفاق بين سيناء وقطاع غزة.بعد شح 

 9/2/2016، موقع إيالف
 

 الوزاري المصغر رفضالمجلس بينيت دعا لشن هجوم على األنفاق و  .21
قال مسؤول إسرائيلي كبير إن وزير المعارف نفتالي بينيت، كان قد اقترح في األسابيع : هاشم حمدان

دى جلسات المجلس الوزاري المصغر، شن هجوم ضد األنفاق التي تحفرها حركة األخيرة، في إح
 حماس من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وبحسب المسؤول نفسه فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير األمن موشي يعلون، رفضا 
 اقتراح بينيت.

 األولى تقريرا عن اقتراح بينيت، مساء اليوم.وكانت القناة التلفزيونية اإلسرائيلية الثانية قد نشرت للمرة 
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المسؤول نفسه أن شن الهجوم كان رأي بينيت وحده، ولم يدعم موقفه 

 أي من الوزراء.
وأشار المسؤول نفسه إلى أنه خالل المباحثات بشأن األنفاق في المجلس الوزاري السياسي األمني 

سرائيلي والشاباك عارضوا القيام بعملية إسرائيلية في التوقيت الحالي المصغر، فإن ممثلي الجيش اإل
 ضد األنفاق.

عا الوزراء إلى دفي المقابل، فإن مكتب رئيس الحكومة رد بشدة على النشر في وسائل اإلعالم، و 
"إبداء مسؤولية، وعدم محاولة جمع أصوات من خالل بيانات سياسية سطحية ال تعكس المداوالت 

 ة والمسؤولة في المجلس الوزاري المصغر".المعمق
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على ذلك، علما أن يعلون كان قد ألمح قبل أسبوع، ردا على  التعقيبورفض مكتب وزير األمن 
سؤال، إلى الخالف في داخل المجلس الوزاري حول معالجة األنفاق. وقال إنه يجب إبقاء هذه 

 المداوالت داخل الغرف المغلقة.
 9/2/2016، 48عرب 

 
 نيست تصادق بالقراءة األولى على "قانون شفافية الجمعيات"الك .22

صادقت الكنيست، باألمس، بالقراءة األولى على ما يمّسى بـ'قانون شفافّية الجمعّيات'، : الطيب غنايم
 الذي بادرت لسّنه، وزير القضاء اإلسرائيلّي أييلت شكيد.

 آخرون. 43ه عضو كنيست لصالح القانون، بينما اعترض على سنّ  50وصّوت 
 واتّفقت الكتل البرلمانّية المشاركة باالئتالف الحكومّي على تقديم القانون في االتّفاقات االئتالفّية.

وحسب الّصياغة التي صودق عليها باألمس، فإّن ممّثلي الجمعّيات الممّولة من دول أجنبّية لن 
كنيست أو الوزارات الحكومّية المختلفة. إاّل ُيطالبوا بارتداء وسم ُيبرز هوّيتهم أثناء المداوالت داخل ال

أّنهم سيلزمون بإبراز كونهم ممّولين من 'كيان سياسّي أجنبّي' على كّل منشور وورقة تصدر عنهم، 
 ناهيك عن وجوب إدراج الّدول الممّولة للجمعّيات.

على دعم ماّدّي ووفق الّصياغة التي صودقت باألمس، فإّن الجمعّيات التي تستند بغالبّية تمويلها 
أجنبّي، ملزمة بالكشف عن مصادر الّتمويل الذي يصلها، ما يعني أّن غالبّية جمعّيات اليسار 

 وحقوق اإلنسان في إسرائيل ستكون مجبرة بتقديم هذا الكشف.
 وعّلق رئيس الحكومة اإلسرائيلّي بنيامين نتنياهو، على القانون: 'نحن نؤّيد الّشفافّية. أنا أؤّيد أن يتمّ 
تقديم كشف بخصوص كّل دوالر وكل شيكل تحّوله دولة أجنبّية إلى جمعّية، سواء كانت من اليمين 

وهاجمت وزيرة القضاء اإلسرائيلّي أييلت شكيد، منتقدي القانون  أم من اليسار. شفافّية أساسّية'.
قانون فظيع ومعارضيه: 'أنتم ال تعرفون حقًّا لم تعارضون القانون. بعضكم يعتقد أّن مشروع ال

وُيحظر إدخال حرف واحد منه لكتاب الّتشريع، إاّل أّن قسًما آخر، بذات اآلن، يعتقد أّنه من الّسليم 
 تطبيق القانون على هيئات أخرى'، في إشارة منها لوجوب توسيع صالحّيات القانون.

 9/2/2016، 48عرب 
 

 الحاج أمين الحسيني جعلوا أنفسهم على خطى "التجمعحزب "أعضاء الكنيست من بينيت:  .23
جعلوا  "التجمعحزب "قال رئيس 'البيت اليهودي'، الوزير نفتالي بينيت، إن أعضاء الكنيست من 

 أنفسهم على خطى الحاج أمين الحسيني.
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وقال بنيت إن 'هذا التوجه، االنضمام إلى أسوأ أعدائنا، هو الذي جلب الكارثة للعرب في إسرائيل 
 ره.عاما'، على حد تعبي 67قبل 

وأضاف مهددا أنه 'على العرب أن يلفظوا من داخلهم المحرضين وأفعالهم في قتل النساء والرجال 
ذا لم يفعلوا ذلك، فإن الديمقراطية اإلسرائيلية ستضطر للدفاع عن نفسها'.    واألطفال اليهود، وا 

 8/2/2016، 48عرب 

 
 لخطاب اإلسرائيلي إلى الكراهيةيخدمون المتطرفين الذين يريدون جر ا "التجمع" نوابتزوج: هر  .24

، إن 'الجمهور اإلسرائيلي ليس على تزوجقال رئيس المعارضة و'المعسكر الصهيوني' يتسحاك هر 
 استعداد لرؤية أعضاء كنيست يقفون دقيقة حداد على أرواح قتلة منحطين'، على حد تعبيره.

 "التجمعحزب "ن نواب وأضاف 'سننتظر نتائج فحص المستشار القضائي للحكومة'. وبحسبه فإ
لى جانب اإلرهاب. وهم يخدمون المتطرفين  'يقومون كل الوقت باستفزازات ضد دولة إسرائيل، وا 
الذين يريدون جر الخطاب اإلسرائيلي إلى الكراهية.. الجمهور يشعر أنه ال يمكن االستمرار بهذا 

 الشكل'.
 8/2/2016، 48عرب 

 
 لنتنياهو: يوجد حد الحتجاز الجثث "التجمع"عن  "المشتركة"القائمة نواب  .25

قال نواب القائمة المشتركة عن التجمع الوطني الديمقراطي في بيان، مساء يوم : هاشم حمدان
 اإلثنين، إن هناك حدا الستمرار احتجاز جثث مجمدة وعدم تسليمها لذويها لدفنها.

، يوم االثنيننتنياهو،  ويأتي هذا البيان ردا على تصريحات رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين
 الموجهة لنواب القائمة المشتركة، والتي قال فيها 'يوجد حد'.

ـرب، إن نتنياهو يتحدث عن كرامة إسرائيل الوطنية، ونحن 48وقال البيان، الذي وصل موقع عــ
 !نقول: ال كرامة وطنية لدولة تحتجز جثثا لمدة أربعة أشهر بهدف التنكيل بالعائالت الثكلى نفسًيا

وأضاف البيان أنه 'ال يوجد دولة أخرى في العالم تمتلك سجنا لجثث الموتى. نطالب بتحرير الجثث 
 فوًرا. يوجد حد'.

 8/2/2016، 48عرب 
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 وتؤكد مواصلة العمل لإلفراج عن جثامين الشهداءتدين إبعاد زحالقة وزعبي وغطاس  "المشتركة" .26
البرلمانية'، والقاضي بإبعاد نواب القائمة المشتركة، رًدا على قرار لجنة 'السلوكيات : هاشم حمدان

جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس عن جلسات الكنيست لعدة أشهر، على خلفية متابعتهم 
قضية استعادة جثامين الشباب المقدسيين المحتجزة لدى إسرائيل، أكدت القائمة المشتركة أنها ترفض 

 اب وحقوق منتخبيهم.القرار التعسفي، الذي يمس عمل النو 
وأدانت القائمة المشتركة حملة التحريض الدموي، التي يقودها رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، والتي جّرت الساحة السياسية بيمينها ويسارها لالْنِضمام لحملة التأليب والتشويه ضد القيادة 

 نصري من قبل لجنة السلوكيات البرلمانية.العربية، وكانت نتيجتها إصدار قرار انتقامي وتعسفي وع
وأكد نواب المشتركة أنهم ورغم القرار الجائر، سيواصلون العمل لإلفراج عن الجثامين المحتجزة منذ 

 أربعة أشهر في ثالجات االحتالل اإلسرائيلي للقدس.
نساني وأشارت القائمة المشتركة إلى أن النواب المبعدين دفعوا ثمًنا سياسًيا جراء موقف  أخالقي وا 

لى أن 'العقاب االنتقامي لن يردعنا عن مواصلة نضالنا ضد السياسة العنصرية  ووطني وسياسي، وا 
والفاشية، ومن أجل المساواة والديمقراطية الحقيقية، والتي يحاول نتنياهو تدميرها بكل قوته وتحويلها 

 مسرحية عبثية هزيلة'. إلى
 8/2/2016، 48عرب 

 
 "التجمعحزب "تندد بالهجمة المنفلتة على نواب لفلسطيني اقيادات الداخل  .27

أجمع عدد من الشخصيات القيادية والناشطين في الداخل الفلسطيني على أن ما قام : هاشم حمدان
به نواب المشتركة، د. جمال زحالقة ود. باسل غطاس وحنين زعبي، من خالل المطالبة بتسليم 

في إطار النشاط اإلنساني، في حين أن ما قام به رئيس جثث الشهداء كي يتسنى دفنها، يندرج 
 الحكومة هو إعالن حرب على الفلسطينيين في الداخل.

ـرب إن مالمح الهجمة الشرسة على 48وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، لموقع عــ
معقول، خاصة أن الجماهير والقيادات السياسية العربية بات واضحا وسافرا بحيث تخطى كل حدود ال

 الذي يقف على رأس حمله التحريض هذه هو نتنياهو شخصيا.
وأضاف أن ما قاله نتنياهو في االنتخابات األخيرة لم يكن عارضا أو تكتيكيا بل هو توجه 

، وبالعنوان الرئيسي ضد الجماهير العربية وقيادتها لتأليب اليمين. واألمر ليس رد على استراتيجي
بل نهج يتصاعد، وفيه إعالن حرب على المجتمع الفلسطيني، والمتمثل بإخراج  هذا الحدث أو ذاك

الحركة اإلسالمية الشمالية عن القانون، واليوم في حملة التحريض هذه التي يتصدرها نتنياهو هي 
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مسعى مدروس لنزع الشرعية عن نواب التجمع، مترافق مع سياسة هدم البيوت التي اعتمدت كسياسة 
ألف مبنى عربي، ومحاولة تثبيت معادلة الحركة  50مة بعد تبني مخطط هدم رسمية للحكو 

 الصهيونية في الحقوق المشروطة بالوالء.
واستعرض النائب عن الحركة اإلسالمية، مسعود غنايم، سلسلة الممارسات التي تستهدف شرعية 

ضح بمفهوم حرية العمل السياسي للجماهير العربية، وقال: واضح أن هذا االستهداف هو مس فا
التعبير ومشروعية العمل السياسي لدى القوى السياسية بالداخل. وتأتي هذه الهجمة على نواب 
التجمع على الرغم من أن الموضوع إنساني من الدرجة األولى لتحرير جثامين الشهداء، وحتى أن 

 هناك أصواتا إسرائيلية طالبت بتسليم الجثامين.
ء البلد، طاهر سيف إن ما تقوم به الدولة العبرية يندرج في إطار خفض وقال القيادي في حركة أبنا

الحيز والسقف السياسي، وتضييقه بشكل منهجي، وهذه الحكومة هي حكومة مستوطنين فاشية تؤمن 
جراءاتها نحو تحقيق يهودية الدولة تحت اإلجماع.  وتسعى الستكمال رؤيتها وا 

يقود حملة غير مسبوقة من التحريض ونزع الشرعية عن  يوسف جبارين إن نتنياهو وقال النائب د.
القيادات العربية، وهي حملة اتخذت طابًعا ديماغوغًيا واضًحا في تحريضه في يوم االنتخابات ضد 
المصوتين العرب، ولكنه اآلن ينجح في استقطاب كل األحزاب السياسية تقريبا، وهنا خطورة 

السياسي العام الذي يخلقه بنفسه من أجل إحداث تغيير الموضوع، بل إن نتنياهو يستغل المناخ 
 جدي في القانون بحيث تتمكن الكنيست من تعليق عمل عضو كنيست منتخب.

أما النائب السابق المحامي طلب الصانع فقال إن اإلشكالية ليست أعضاء التجمع بل إن اإلشكالية 
ك للمبادئ األساسية في فصل هي رئيس الحكومة الذي حول نفسه إلى شرطي ومدع عام ومنته

 السلطات ألنه حتى إذا كان هناك مخالفة جنائية فإن هذا من اختصاص الشرطة واالدعاء العام.
وأشار الصانع إلى أنه ترافع كمحام عن متهمين بعمليات طعن أو إطالق نار، متسائال عما إذا 

 كانت المرافعة في المحاكم أو زيارتهم جريمة.
نح الحصانة؟ أليس لتوفر حيز من النشاط خارج القانون، وهذا هو الهدف من وتساءل: 'لماذا تم

 الحصانة، علما أن ال شيء غير قانوني في ما قام به نواب التجمع'.
وأضاف أن 'نتنياهو خلق جوا إرهابيا في الشارع اإلسرائيلي ضد العرب، وبالتالي فهو كالم تافه 

نتنياهو هو من يدعم االحتالل، وهذه حملة مسعورة هو االحتالل، و  اإلرهابوسخيف، ومن يدعم 
 غير مسبوقة'.

 8/2/2016، 48عرب 
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 مسؤول إسرائيلي: تصريحات بينيت حول أنفاق حماس "صبيانية" .28
هاجم مصدر مقرب من وزير الجيش اإلسرائيلي موشيه يعلون، مساء أمس االثنين، الوزير  :تل أبيب

العبرية الثانية، يقول إنه )بينيت( طالب بتوجيه ضربة  نفتالي بينيت على إثر تسريب خبر للقناة
 استباقية ألنفاق حماس، وأن هناك خالفات بشأن ذلك في "الكابينيت".

ونقل موقع القناة السابعة عن من وصفه بـ "المصدر المقرب" من يعلون قوله: "من المهم أن يتوقف 
سؤولة، وممارسة الخداع واالحتيال على بعض الوزراء عن التصريحات الصبيانية الطفولية وغير الم

الجمهور، هؤالء الوزراء مستعدون لجر إسرائيل إلى حرب ألسباب سياسية ساخرة ويشكلون خطرا 
 على أمن إسرائيل".

وأضاف "لو تطلب األمر أن ندخل في حرب سنفعل ذلك، ولكن الحرب ليست لعبة أطفال وليست 
في االنتخابات، هناك مسؤولية عن حياة الناس ويجب شيئا لترويج سياسات حزبية وكسب األصوات 

 أن يتوقف هذا الجنون".
 9/2/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 اإلسرائيلي إلى اليمين "معسكر السالم"اإلسرائيلي... من  "العملحزب " .29

، «العمل»لحزب « البرنامج السياسي المعدَّل»اعتبر مراقبون في إسرائيل أن : الحياة –الناصرة 
عن « خطة االنفصال»والذي أقرته اللجنة المركزية للحزب مساء أول من أمس تحت عنوان 

الفلسطينيين، يؤشر بوضوح إلى انزياح الحزب نحو اليمين اإلسرائيلي في محاولة لنيل استحسان 
النعت ، وهو «اليسار»وُنِعَت بـ « قائدًا لمعسكر السالم»األخير، بعد أن اعتُبر في العقدين الماضيين 

في السنوات األخيرة النأي بالحزب عنه. ولفت مراقبون إلى تصريحات « العمل»الذي يحاول قادة 
 الحاكم.« ليكود»عدد من أعضاء اللجنة المركزية تناغمت في تشددها مع حزب 

التعامل مع الواقع الحالي  إنه ينبغيالقائل  زوجوعمليًا، تبنى الحزب موقف زعيمه اسحق هرت
اتفاق سالم كاماًل ليس ممكنًا، وأنه في هذه المرحلة ال »اإلسرائيلي( بأن  –فلسطيني )للصراع ال

ولفت مراقبون إلى أن إقرار الحزب هذا البرنامج يعني  «.يمكن بلوغ تطبيق حل الدولتين للشعبين
الذي يطلق منذ أسابيع تصريحات سياسية تبغي استمالة آذان يمين الوسط  زوجانتصارًا لهرت

« سالم اآلن»ئيلي، وهو ما انتقدته زعيمة الحزب سابقًا شيلي يحيموفيتش واألمين العام لحركة اإلسرا
لن يعود إلى سدة الحكم ما لم يقنع الشارع اإلسرائيلي « العمل»ياريف اوبنهايمر الذي أكد أن حزب 

 بأنه يختلف عن اليمين، شرط أن يفعل ذلك بال تأتأة.
 9/2/2016الحياة، لندن، 
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 بحاجة إلى مبادرة للخروج من الوحل السياسي "إسرائيل": ف""معاري .31
محللين إسرائيليين "عامي ايالون، جلعاد شير، اورني باتروشكا "، أن الصورة  3يرى  :الغد –الناصرة 

إلى جانب التدهور األمني، ال تبشر  األخيرةالسياسية اإلسرائيلية، اآلخذة في االحتدام في األسابيع 
في مقال لهم في صحيفة معارف اإلسرائيلية نشر أمس، إن المؤشرات على األرض  بالخير. وقالوا

كثيرة، وآخرها المبادرة السياسية الفرنسية. إذ ال يمكن إلسرائيل أن تواصل خوض معارك دفاعية 
 واالعتقاد بأنها "تدير النزاع"، دون أن يكون هناك أي أمل في الوصول إلى تسوية.

لم تكن هناك مبادرة إسرائيلية. تحت قيادة نتنياهو وحكومته اليمينية واختفت ويضيفون لسنوات طويلة 
الجسارة، اإلبداع، والشجاعة التي تميز إسرائيل في مجاالت عديدة. وسوف يؤدي تقديس الوضع 

 ديمقراطية. –الراهن إلى نهاية دولة إسرائيل كيهودية 
والواقع، هو فراغ نشأ نتيجة النعدام الفعل،  ويرون أن الفراغ الذي يتسع بين إسرائيل وبين العالم

 فيمتلئ بمبادرات سيئة. 
يفرضوا علينا حال قصريا، ال يراعي ال المصالح القومية إلسرائيل وال  أنويضيفون أن نهايتنا 

حسب الصيغة  –. هكذا، مثال، تنطوي المبادرة الفرنسية )إما مؤتمر دولي أو دولة( األمنيةاعتباراتها 
 على عديد من المشاكل: – يديناأالتي في 

عادة إسكان الالجئين، األمر 1 . البند في موضوع الالجئين يتضمن خيارات العودة إلى الوطن وا 
 توافق عليه بأي شكل. أنالذي ال يمكن إلسرائيل 

بناءة، تؤدي  –. ال يوجد أي تمييز بين خطوات أحادية الجانب تكون ضارة وبين خطوات مستقلة 2
 لدولتين. هذه وتلك محظورة.إلى واقع ا

مذكور، وهو كما يذكر يتناول االنسحاب من مناطق )وليس  242. مع أن قرار األمم المتحدة رقم 3
من المناطق(، ومع أنه يذكر تبادل األراضي، يدور الحديث في المقدمة بصراحة عن دولة فلسطينية 

 .1967تقوم على األراضي المحتلة منذ 
قانوني، ولكنها تمتنع عن  إساسليس لها  أنتشجب المستوطنات بحدة، وتعتقد  . المبادرة الفرنسية4

 أي شجب لـ"االرهاب" أو للتحريض الفلسطينيين.
تكون غزة، التي تحكمها "حماس"، جزءًا ال يتجزأ من  أندون صلة بالوضع على األرض، يملى  5

 الدولة الفلسطينية.
من أي مبادرة  أفضلضع الحالي فإن مبادرة إسرائيلية هي ويطالبون بمبادرة إسرائيلية ويقول "في الو 

وهي  –. وبدال من الحرص بشكل مبادر على مستقبلنا، ونقود نحو واقع الدولتين أخرىدولية 
 تواصل حكومة إسرائيل إغراق عربة الصهيونية في الوحل".  –مصلحة إسرائيلية صرفة 
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، بواسطتها يتم ضمان مستقبل إسرائيل كدولة ويؤكدون أن "هذا هو الوقت لمبادرة سياسية موزونة
 قومية ديمقراطية وآمنة للشعب اليهودي". وينبغي السعي لالنفصال عن الفلسطينيين. 

إذ إن المطلوب كما يرى ايالون تقسيم إقليمي لألرض التي بين النهر والبحر إلى دولتين قوميتين. 
ث تعكس أسس وجودها، كما وجدت تعبيرها في ينبغي اتخاذ سياسة مبادرة لترسيم حدود إسرائيل بحي
 إعالن االستقالل: دولة ديمقراطية فيها أغلبية يهودية.

 9/2/2016الغد، عّمان، 
 

 ملف 1500شرطة في  أفراد الئحة اتهام ضد 100وحدة التحقيق "ماحاش":  .31
أنه في العام  بين تقرير نشرته وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة )ماحاش(، يوم اإلثنين،: هاشم حمدان

حالة فحصتها الوحدة.  1500الئحة اتهام جنائية ضد أفراد شرطة فقط من بين  100تم تقديم  2015
 كما بين التقرير أن معظم حاالت استخدام قوة فتاكة من قبل الشرطة انتهت دون تقديم الئحة اتهام.

 أو عدم وجود أدلة.كما تبين أن نصف هذه الحاالت جرى التحفظ عليها بسبب عدم وجود تهمة 
وجاء في تقرير وحدة التحقيق )ماحاش( أن "االحتكاك الذي ال يتوقف ألفراد الشرطة مع الجمهور 

 في أحداث مركبة يخلق أرضية خصبة لتقديم شكاوى".
جنائي ضد شرطي،  تحقيقوادعى التقرير أن "غالبية التوجهات التي تصل ماحاش ال تستوجب فتح 

ال ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفة جنائية، ولذلك يتم وضع ملفات كثيرة وجزء ال بأس بها منها 
 على الرف".

وقال رئيس وحدة التحقيق، أوري كرميل، إن "األحداث األمنية األخيرة تميزت في كثرة الحاالت التي 
ي استخدمت فيها قوة فتاكة من قبل الشرطة". وبحسبه فإن غالبية هذه األحداث انتهت إلى نتائج تنف

 شبهة ارتكاب مخالفات جنائية.
إلى ذلك، قال كرميل إن الوحدة حققت أيضا في مخالفات فساد ورشوة واحتيال وشبهات بارتكاب 

 مخالفات جنسية.
 8/2/2016، 48عرب 

 
 : أنفاق حماس تحرم اإلسرائيليين من النوماأللمانية صحيفة دي فيلت .32

ة تقريرا حول مخاوف اإلسرائيليين من نشرت صحيفة دي فيلت األلماني: ملكي نرجس- 21عربي
األنفاق التي يقوم مقاتلو حركة حماس بحفرها، ونقلت حالة المستوطنين الذين يعيشون قرب قطاع 

 غزة المحاصر، الذين أصبحوا يعيشون حالة ارتياب وحرمان من النوم بسبب هذا السالح المرعب.
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ن سكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة "، إ21وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي
تعودوا على العيش تحت خطر هجمات المقاومة الفلسطينية، على غرار المستوطن عوفر بايدر، 

مترا فقط عن القطاع، والذي كان قبل شهرين  250الذي يسكن في مستوطنة نتيف هعسراه التي تبعد 
 تين للجدار وتسببهما بانفجار جهاز التلفاز.جالسا في منزله يشاهد التلفاز، ليفاجأ باختراق رصاص

ونقلت الصحيفة عن عوفر قوله إن "حوالي ألفي قنبلة وصاروخ أصابت هذه المستوطنة منذ سنة 
، وهي المعاناة ذاتها التي تعيشها كل المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، إلى أن أصبح األمر 2005

 يشبه الروتين".
من قلقنا فعال ويسرق النوم من أعيننا، هو الهجمات القادمة ويضيف عوفر: "ولكن ما أصبح ي

؛ ألن هذه األنفاق تمثل خطرا جديدا كليا ومختلفا بالنسبة لنا، ألننا مهددون في أي لحظة بأن األنفاق
 تخرج علينا كتيبة من المقاتلين من تحت األرض، وحينها ال أحد يمكنه حمايتنا".

، والتي 2014التي شنتها إسرائيل على غزة في صيف سنة وأكدت الصحيفة أن الحرب األخيرة 
استمرت ألكثر من سبعة أسابيع، كان هدفها األساسي هو التصدي لظاهرة حفر األنفاق، بعد أن 
فهمت الحكومة اإلسرائيلية متأخرة مدى خطورة هذا السالح الذي ابتكرته حركة حماس، حيث بلغ 

 اضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل.نفقا متصلة باألر  32عدد األنفاق حينها 
وأضافت الصحيفة أن الجنود اإلسرائيليين قضوا حينها أسابيع وهم يحاولون اكتشاف األنفاق 
وتدميرها، ولكن ال أحد اليوم يتوهم أنهم نجحوا في القيام بذلك، كما أن حماس استأنفت عمليات 

 الق النار.الحفر والتسلح منذ اللحظة األولى التي تم فيها إعالن وقف إط
ونقلت الصحيفة عن الجنرال في جيش االحتالل اإلسرائيلي، نيتسان عالون، اعتقاده بأن "حماس ال 
تسعى إلشعال حرب في الوقت الحالي، ولكنها قامت في الفترة الماضية بحفر عشرات األنفاق 

ا مرتين كل الجديدة وتطوير ترسانتها الصاروخية بشكل كبير، وهي تقوم بتجارب الختبار أسلحته
 أسبوع، حيث تطلق في يومي الثالثاء والجمعة صواريخ وقذائف باتجاه البحر".

واعتبرت الصحيفة أن السالح الحقيقي الذي تمتلكه حركة حماس يقع تحت األرض وليس في الجو، 
 حيث إن الحركة تثق بأنها يمكنها كسر التفوق اإلسرائيلي من خالل التحرك في األنفاق.

ألف  250ات القيادي في حركة حماس، إسماعيل هنية، التي قال فيها مؤخرا أمام ونقلت تصريح
شهيدا من سالح األنفاق: "إن مقاتلي حماس يواصلون جهودهم لالستعداد  11شخص، أثناء جنازة 

 للتصدي إلسرائيل، وقد حفروا حتى اآلن ضعف ما تم حفره من أنفاق خالل حرب فيتنام".
ات حماس أصابت سكان المستوطنات القريبة من غزة بالرعب، حيث يقول وقالت الصحيفة إن تهديد

عوفر بايدر: "السكان يعيشون في ضغط نفسي وقلق متواصل، وكثيرون منهم يقولون إنهم يسمعون 



 
 
 
 

 

 27 ص                                              3838 العدد:        9/2/2016 الثالثاء التاريخ: 
  

أصواتا غريبة تحت منازلهم، وقد أخبرني أحدهم قبل أيام أنه سمع صوت شخص يحفر، فسارعنا 
رة للتثبت من األمر، رغم أنه علميا ال يمكن لألذن البشرية أن باستدعاء الجيش الذي جاء مباش

 مترا". 30تسمع صوت حفر على عمق أكثر من 
وقالت الصحيفة إن إسرائيل صرفت ماليين الدوالرات للتزود بتكنولوجيات متطورة لمراقبة باطن 

لحي الذي األرض، وقد تم تركيز مجسات وأجهزة ميكروفون حساسة في عدة مناطق، من بينها ا
يسكن فيه عوفر بايدر، وذات مرة تم التقاط صوت حفر واضح، فجاء الجيش وتحقق من األمر، 
ليتبين أن اإلرهابي المفترض هو حشرة غير ضارة تصدر صوتا التقطته أجهزة المراقبة على أنه 

 صوت حفر.
رون هجروا بيوتهم ويقول عوفر: "هذه القصة قد تبدو مضحكة، ولكنها ليست كذلك بالنسبة لنا، فكثي

 وانتقلوا لمناطق أخرى؛ بسبب حالة الرعب المتواصلة".
وذكرت الصحيفة أن السكان ال يصدقون تطمينات وزارة الدفاع اإلسرائيلية، على غرار عائلة رايموند 

كيلومتر عن غزة، قبل أن تنجح وحدة من  1.8مايزليت، التي تسكن في مستوطنة نيرعام التي تبعد 
مقاتلي حماس في الخروج من باطن األرض قرب منزل هذه العائلة، وتقتل أربعة جنود إسرائيليين، 

 خالل الحرب األخيرة، ومنذ ذلك الوقت تنام هذه العائلة ليال "بعين مغمضة وعين مفتوحة".
الليل في اإلنصات لألصوات؛ خوفا من وجود ونقلت الصحيفة عن رايموند مايزليت قوله: "أنا أقضي 

نفق تحت منزلي، وأسأل نفسي كل يوم إن كنت سأموت على يد وحدة من مقاتلي حماس. أما جاري 
 أوهاد مادموني، فهو يضع كل ليلة سكينا تحت الوسادة".

 8/2/2016، "21موقع "عربي 
 

 جهة أنفاق غزةمليون دوالر لموا 900أنفقت  "إسرائيل" :الصحافة اإلسرائيلية .33
كشفت الصحافة اإلسرائيلية النقاب عن خالف حاد في اآلونة األخيرة داخل المجلس الوزاري 
المصغر للشؤون األمنية والسياسية بشأن أنفاق حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في قطاع غزة، 

 مليون دوالر إليجاد حل لمشكلة األنفاق. 900كما كشفت أن إسرائيل أنفقت نحو 
قال المراسل السياسي لصحيفة "هآرتس" باراك رابيد إن الخالف نشب بين رئيس الحكومة و 

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير التعليم نفتالي بينيت الذي قدم اقتراحا للقيام بعملية عسكرية استباقية 
 لمهاجمة أنفاق غزة، بينما واجه هذا االقتراح معارضة نتنياهو وباقي الوزراء.

لبت أوساط مقربة من وزير الدفاع موشيه يعلون بعض أعضاء المجلس الوزاري بأن ال يدلوا وطا
 بتصريحات "صبيانية"، وأن يتحلوا بقدر أكبر من المسؤولية.
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من جهته نقل مراسل موقع "ويال" اإلخباري أمير تيفون عن نتنياهو اتهامه بعض الوزراء بالثرثرة في 
تتداول نقاشاتها الجارية في المجلس الوزاري وما يقدمه الجيش  مواضيع حساسة، ألن الحكومة ال

 اإلسرائيلي من خطط عسكرية في وسائل اإلعالم.
أما مراسلة صحيفة "معاريف" دانة سومبيرغ فقالت إن الخالف داخل الحكومة اإلسرائيلية في التعامل 

أن نتنياهو ويعالون طالبا الوزير مع "أنفاق حماس" يوسع الشرخ القائم عمليا بين وزرائها، مشيرة إلى 
بينيت بمزيد من العقالنية في التعامل مع األنفاق، واعتبرا أن مهاجمتها تساوي مهاجمة الترسانة 

 الصاروخية التي يمتلكها حزب هللا، أو الذهاب إلى مهاجمة منشآت المشروع النووي اإليراني.
 

 كلفة باهظة
ال" اإلخباري أمير بوخبوط أن الجيش اإلسرائيلي بصدد بدوره كشف المراسل العسكري في موقع "وي

فحص حل تقني جديد للعثور على األنفاق على حدود قطاع غزة، وهو حل تم اختياره من بين 
 أربعمئة فكرة طرحتها األروقة العسكرية.

كلة مليون دوالر( إليجاد حل لمش 770وقال إن إسرائيل أنفقت حتى اليوم قرابة ثالثة مليارات شيكل )
مليون دوالر، التي قدمتها الواليات المتحدة لمساعدة إسرائيل بهذا  120أنفاق حماس باستثناء 

 الخصوص.
وأضاف أن وزير الدفاع يجري نقاشات جادة بمشاركة أوساط أمنية إسرائيلية وجهات بحثية من أجل 

ثية للتباحث مع تعقب آخر الجهود لمعالجة تهديد األنفاق. كما أعدت حكومة إسرائيل طواقم بح
 نظيراتها في الخارج، واالستفادة من جهودها في مواجهة تهديدات مشابهة لألنفاق.

 
 استراتيجيسالح 

من جهته طالب المسؤول اإلسرائيلي السابق في جهاز األمن العام )شاباك( ليئور أكرمان بتفعيل 
 -وفق رأيه-وصا أن حماس الحلول التقنية والقدرات العملياتية لوقف تمدد منظومة األنفاق، خص

في القتال ضد إسرائيل، وهي تنفق ميزانيات كبيرة لترميمها،  استراتيجياترى في هذه األنفاق سالحا 
 وأعدت مشروعا إلعداد أنفاق جديدة وجعلته على رأس أولوياتها.

ل وتابع أن الشاباك لديه معلومات جيدة حول أعداد وأمكنة معظم أنفاق حماس التي أقامتها خال
حرب غزة األخيرة، لكن المشكلة التي واجهت إسرائيل تتمثل في نقص التدريب الالزم للقوى البشرية 

 للتعامل مع تهديد من هذا النوع.
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واعتبر أن المشكلة في مواجهة األنفاق لم تعد استخبارية أو أمنية، "مما يعني أنه في حال معرفة 
في ضوء عدم توفر قيود عملياتية تمنع حماس من أماكن هذه األنفاق فإن ذلك ال يحل المشكلة، 

 مواصلة الحفر".
وأوضح أنه بات من الملّح التعامل مع تهديد أنفاق حماس على أنها مسألة أمن قومي، مضيفا أنه 

وجوديا على إسرائيل، فحماس لن  استراتيجياعلى الرغم من أنها لم تصل بعد ألن تكون تهديدا 
طة أنفاقها، فإن فرضية نجاح حماس في تنفيذ عملية عسكرية كبيرة تستطيع احتالل إسرائيل بواس

 عبر األنفاق مرهون بمدى تحسين البنية التحتية لهذا السالح الجديد.
وختم بقوله إن ذلك يتطلب من الحكومة اإلسرائيلية المسارعة إلى إيجاد حل جذري لهذا التهديد، قبيل 

 س و"اآلخذة في االقتراب رويدا رويدا".اندالع المواجهة العسكرية القادمة مع حما
 9/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بركساا في قرية بيتا 15االحتالل يعتزم هدم عشرات المنشآت السكنية في القدس والخليل، و .34

، أمس، قرارات هدم إدارية على منشآت اإلسرائيلي: وّزعت طواقم بلدية االحتالل وكاالت-القدس 
 وية.سكنية في قرية العيس

وأوضح عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية محمد أبو الحمص، أن طواقم البلدية برفقة قوات 
االحتالل اقتحمت المنطقة الشمالية الشرقية لقرية العيسوية، وهي المطلة على الشارع المؤدي 

 .خطارات هدم عشوائية على المنازل السكنية في المنطقةإلمستوطنة معالي أدوميم، وعّلقت 
خمس قرار هدم على المنازل السكنية، وهي قائمة منذ  20وأضاف إن طواقم بلدية االحتالل عّلقت 

 عاما، ومعظمها مرخص من قبل البلدية. 20إلى 
عائالت في خربة المجاز جنوب شرقي الخليل إخطارات تقضي  ستَّ وسلمت قوات االحتالل، أمس، 

 ترخيص مسبق من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية.بهدم مساكنها، بحجة إقامتها دون الحصول على 
خمسة عشر بركسا في بيتا بهدم  أصحابأمس  اإلسرائيليأخطرت قوات االحتالل  أخرىمن جهة 

 بركساتهم بحجة البناء دون ترخيص.
 اإلسرائيليقوات االحتالل  إن الغربيةوقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة 

ة عشر بركسا بشكل رسمي بهدمها والواقعة بالقرب من حسبة بيتا في المنطقة خمس أصحاب أبلغت
 الغربية بحجة البناء دون ترخيص.

 9/2/2016األيام، رام هللا، 
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 طفالا فلسطينياا في سجون االحتالل 450 :هيئة األسرى .35
في سجون قاصرا يقبعون  450والمحررين أن  األسرىأبو سعدى: كشفت هيئة شؤون  فادي –رام هللا 

يقبع في سجن  األطفالاالحتالل اإلسرائيلي ومراكز التوقيف والمعسكرات، وان العدد األكبر من 
 قاصرا. 270عوفر العسكري حيث بلغ عددهم في هذا السجن 

ن جزءا منهم ال  األسرى األطفال إنوقالت الهيئة  يتوزعون على سجون هشارون ومجدو وعوفر، وا 
إلى  13القاصرين تتراوح من  إعمارن وحوارة ومراكز التحقيق، وان يزال في مراكز توقيف عتصيو 

من األسرى  %95. وأضافت الهيئة أن اإلداريكموا باالعتقال ن تسعة من القاصرين حُ ا  ، و 17
خالل اعتقالهم واستجوابهم، وأن  واإلهاناتمختلفة من التعذيب والضرب  ألشكالالقاصرين تعرضوا 

 ساعات متأخرة من الليل.معظمهم اعتقل من البيت في 
خالل استجوابهم باستخدام الضرب والركل  األطفالوذكرت الهيئة شهادات مروعة أدلى بها 

جبارهم تحت التهديد  وطوالعزل والتهديد والضغ واإلهاناتوالمسبات  النفسية خالل التحقيق معهم، وا 
ال يزالون  األطفالواعتبرت أن  التوقيع على إفادات ال يعرفون مضمونها. أوعلى اإلدالء باعترافات 

حالة  2500ما يقارب  األطفالالمستهدفين في حملة االعتقاالت المستمرة، التي بلغت في صفوف 
 حتى اآلن. 2015اعتقال منذ عام 

 9/2/2016القدس العربي، لندن، 
 

 القيقاألسير محمد متضامنون يغلقون مقر الصليب األحمر في البيرة تضامناا مع  .36
أبو سعدى: أغلق عدد من المحتجين الفلسطينيين مدخل مقر الصليب األحمر الدولي  فادي – رام هللا

في مدينة البيرة، المتاخمة لمدينة رام هللا في الضفة الغربية، تضامنًا مع األسير الصحافي محمد 
 القيق، واحتجاجًا على الصمت الدولي في قضيته بعد إضراب مستمر عن الطعام بلغ يومه الثامن
والسبعين. وبحسب بيان وزعه المتضامنون فإن خطوتهم تأتي كنوع من االحتجاج على صمت 
منظمات المجتمع الدولي، وعلى رأسها البعثة الدولية للصليب األحمر، ومشاركتها بهذا الصمت في 

 وطالبوا بوقف اعتقاله اإلداري واإلفراج الفوري عنه. ،لصحافي القيقلجريمة اإلعدام البطيء 
 9/2/2016دس العربي، لندن، الق

 
 ن إلى األمم المتحدة ضد استمرار اعتقال القيقي  تقديم شكوي   .37

تقدم المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أمس، بشكويين، لكل من المقرر الخاص لألمم المتحدة 
 المعني بالتعذيب، ومجموعة العمل الخاصة باالعتقال التعسفي، تتعلق بجريمة التعذيب والمعاملة
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الحاطة بالكرامة واالعتقال التعسفي االعتقال اإلداري التي ترتكبها قوات االحتالل "اإلسرائيلي" بحق 
 عامًا. 33الصحفي محمد أسامة القيق 

واعتبر المركز ما تقوم به قوات االحتالل "اإلسرائيلي" بحق الصحفي القيق، انتهاكا جسيما للقانون 
لي اإلنساني، ويرتقي إلى مستوي جريمة ضد اإلنسانية بموجب الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدو 

 من اتفاقية جنيف الرابعة. 147من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة  17المادة 
كما يشكل أيضًا انتهاكًا صارخا لحق المعتقل في المحاكمة العادلة الذي يكفله العهد الدولي الخاص 

منه، وكذلك انتهاكًا التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  9والسياسية وتحديدًا المادة  بالحقوق المدنية
 .1984ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لعام 

وأكد المركز أنه من خالل الشكويين يسعى إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى المعاناة التي يواجهها 
معتقل  700معتقل فلسطيني داخل سجون االحتالل "اإلسرائيلي"، من بينهم حوالي  7000أكثر من 

 إداري.
 9/2/2016، عم ان، السبيل

 
 القيق يزداد خطورة وأيامه أصبحت معدودةاألسير وضع  :هيئة األسرى .38

 أفادت محامية هيئة األسرى الفلسطينية هبة مصالحة التي زارت الصحافي: وكالة سما -رام هللا 
األسير محمد القيق في مستشفى العفولة، بأن وضعه يزداد خطورة كل ساعة وكل يوم، علمًا أن 

وأوضحت أن حالة األسير القيق تزداد سوءًا، إذ بدأ يشعر  .76إضرابه عن الطعام دخل يومه الـ 
بحرارة شديدة في أنحاء جسده، وضعف في الرؤية مع احمرار شديد في العينين، إضافة إلى عدم 
 قدرته على النطق وضعف شديد في السمع، ووهن شامل وآالم في المفاصل والركبة ودوخة مستمرة.

إذا لم يحدث ضغط سياسي وتحرك جدي إلنقاذ حياته، فإن أيام القيق أصبحت محددة بعد »وقالت: 
وأوضحت أن األسير القيق مصّر على اإلفراج «. يوماً  76إضراب عن الطعام ورفض العالج منذ 

عالج في المستشفيات الفلسطينية، رافضًا أي عرض يتناقض مع ذلك، ومعتبرًا أن اعتقاله اإلداري وال
على الجميع أن يدرك أن حياة األسير القيق مهددة »غير شرعي وتعسفي وانتقامي. وأضافت: 

 «.بالموت، وهذا يضع كل مسؤول أمام مسؤولياته وواجبه للعمل ألجل إنقاذ حياته
فاد الناشط قدري أبو واصل الموجود إلى جانب األسير القيق في المستشفى، بأن في سياق آخر، أ

األطباء يحاولون عالج األسير قسرًا وهو يرفض ذلك، مشيرًا إلى أن محاوالت عدة جرت معه، وأن 
 مشادات حدثت بينه وبين األطباء، رافضًا أي عالج أو فحص إال في المستشفيات الفلسطينية.

 9/2/2016الحياة، لندن، 
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 خالل شهر كانون الثاني/ ينايرتراجع ملحوظ في انتهاكات الحريات اإلعالمية ": مدى" .39
تراجعا ملحوظا في عدد االنتهاكات  2016عام شهد الشهر األول من : أبو سعدى فادي –رام هللا 

 2015ديسمبر/ ضد الحريات اإلعالمية في فلسطين مقارنة بتلك التي سجلت خالل كانون األول 
 اإلسرائيلية منها. خاصة

يناير / )مدى(، خالل كانون الثاني« اإلعالميةالمركز الفلسطيني للتنمية والحريات »ورصد 
 13منها، وارتكبت جهات فلسطينية  13انتهاكا ارتكب االحتالل اإلسرائيلي  26الماضي، ما مجموعه 

 اعتداء(. 63ام الماضي )من الع األخيرةانتهاكا، وهو رقم ادنى بكثير مما سجل خالل الشهر 
اعتداء ضد  13االنتهاكات اإلسرائيلية: ارتكبت قوات االحتالل خالل يناير الماضي ما مجموعه 

في الضفة الغربية تمحور معظمها ضمن االنتهاكات الخطيرة، ومن أبرزها  اإلعالميةالحريات 
 ن آخرين.تغطيتهم أحداثا في الضفة واعتقال اثني أثناءإصابة صحافيين بالرصاص 

منها في  9انتهاكا، وقع  13أما االنتهاكات الفلسطينية: فقد سجل خالل يناير الماضي ما مجموعه 
الداخلي في غزة الصحافي أيمن عالول، مراسل  األمنفي قطاع غزة، حيث اعتقل جهاز  4الضفة، و

 منزله. من DWوقناة الفرات العراقية 
حتالل إسكات الصحافة الدولية خاصة قناتي الجزيرة أن محاوالت سلطات اال« مدى»واعتبر مركز 

تغطيتها للعملية في  أثناءبحجة قلب الحقائق ونقل األخبار بشكل معاكس للواقع  CBS  NEWSو
المحلية، خاصة تلفزيون  اإلعالمباب العامود، باإلضافة إلى مواصلة التحريض ضد بعض وسائل 

 فلسطين، أمر بالغ الخطورة.
 9/2/2016ندن، القدس العربي، ل

 
 رفح: وفاة شاب بانهيار نفق على الحدود المصرية .41

يقع بالقرب من  لنقل البضائعشاب، صباح أمس، جراء انهيار وقع داخل نفق  وفيَ : تُ "األيام" –رفح 
 بوابة صالح الدين، المحاذية للحدود المصرية الفلسطينية جنوب محافظة رفح.

ن برفقة عدد من زمالئه داخل النفق المذكور، ويقومون ووفقا للمصادر المتعددة فإن الضحية كا
بترميم وصيانة أجزاء من النفق، لحظة حدوث انهيار في أجزاء بداخله، ما أدى إلى احتجازه تحت 

 الرمال.
وعلى الفور هرعت فرق من الدفاع المدني يساندها عدد من الشبان، وبدؤوا بعمليات حفر وبحث في 

 ث تم نقله إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار بالمحافظة.محاولة إلنقاذ العالق، حي
 9/2/2016األيام، رام هللا، 
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 الكيان اإلسرائيلي يشترط دفن شهداء القدس ليال مقابل تسليم جثامينهم .41
الحكومة  إنامس  إسرائيليصرح متحدث رسمي  :وكاالت –كامل إبراهيم  -القدس المحتلة 

قيامهم  أثناءين عشرة شهداء فلسطينيين من القدس الشرقية قتلوا مستعدة لتسليم جثام اإلسرائيلية
 .اإلسرائيليةبهجمات، لكن عائالتهم لم توافق على الشروط 

الليل مع عدد  أثناءتوافق العائالت مسبقا على دفنها » أنْ خصوصا  إسرائيلولتسليم الجثامين تشترط 
 الداخلي. مناألمتحدث باسم وزارة  أوضح، كما «محدود من المشاركين

 إلى، فيما تشير معلومات «لم تقبل في الوقت الحاضر هذه الشروط اأُلَسر إن»وقال المتحدث 
 جثامين مساء اليوم. إعادةاحتمال 

 9/2/2016القدس العربي، لندن، 
 

 د من عمليات هدم المساكن والمنشآت الفلسطينيةاالحتالل اإلسرائيلي صع   :مركز أبحاث األراضي .42
قال مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية إن  إبراهيم: كامل-تلة القدس المح

 االحتالل اإلسرائيلي صعد من عمليات هدم المساكن والمنشآت الفلسطينية خالل الشهور الماضية.
ما  2016 / ينايرأن جيش االحتالل هدم خالل كانون ثاني أمسوأوضح المركز في تقرير له 

 2,712مسكًنا، بلغت مسطحاتها  32ًنا ومنشأة في الضفة الغربية المحتلة، من بينها مسك 64مجموعه 
طفاًل، موضًحا أن  93فرًدا منهم  180وأشار إلى أن هدم هذه المساكن أدى إلى تشريد  متًرا مربًعا.

من بين هذه المساكن كانت مبنية من الحجر، ومثلها عبارة عن خيام سكنية، وسبعة مساكن  10
منشأة من بين التي طالتها  32وذكر أن  ة عن ألواح من الزينكو والصفيح، ومنزل متنقل.عبار 

 طفاًل. 123فرًدا منهم  340عمليات التدمير والهدم كان ينتفع منها 
منها عبارة عن بركسات أغنام وغرف زراعية ومخازن  17وبخصوص طبيعة هذه المنشآت، فإن 

دونًما ومسجًدا وجداًرا  15ثالثة آبار لجمع المياه تروي منشآت تجارية، و  خمسطعام للمواشي، و 
 استنادًيا واحًدا ودفيئة زراعية واحدة.

 9/2/2016الرأي، عم ان، 
 

 مؤسسات فلسطينية تدين إعدام كتائب القسام أحد عناصرها في غزة .43
 لتي حدثتبالطريقة ا المواطن اشتيوي إعدام»اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في بيان أن 

يمثل مسًا بسيادة القانون، وقد يؤسس لحالة خطيرة من االنتصاف الفردي والقتل خارج إطار القانون، 
وأكد: «. ويخشى أن يسهم في إعادة قطاع غزة إلى مربع الفلتان األمني الكامل، بما يمثله من سابقة
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نظيم أن يقيم قضاًء موازيًا ال يحق ألي ت»، إذ «كان األولى تحويل الملف كاماًل للجهات المختصة»
إذ يدين القتل خارج إطار القانون بحق المواطن اشتيوي، فإنه »نه أوأوضح «. للقضاء الرسمي

يطالب النيابة العامة بتولي مسؤولياتها والتحقيق في األمر واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحقاق العدالة 
 «.والحفاظ على سيادة القانون

عن بالغ صدمتها لما قامت به كتائب عز الدين القسام »لحقوق اإلنسان  وعبرت الهيئة المستقلة
 «. وا عالنها رسميًا إعدام اشتوي

عدامًا خارج إطار »ورأت الهيئة  في إعدام اشتيوي على هذا النحو، انتهاكًا للحق في الحياة، وا 
ق اإلنسان، وفي القانون، واعتداًء على اختصاص القضاء، ومسًا بهيبته، وانتهاكًا صارخًا لحقو 

مقدمها االحتجاز التعسفي من طرف جهة ال تتمتع بصفة الضبطية القضائية، وانتهاكًا لمعايير 
المحاكمة العادلة، وفي مقدمها وجوب تقديم الئحة اتهام، وتوافر حق الدفاع من خالل محاٍم، وشفوية 

هيئة قضائية مستقلة ومحايدة وعلنية المحاكمة، والحق في استنفاد طرق الطعن القانونية كافة أمام 
 «.ومشكلة وفق القانون

 9/2/2016الحياة، لندن، 
 

 فلسطينياا ويطلق النار على الصيادين والمزارعين في غزة 32االحتالل يعتقل  .44
 23اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس : حسين عبد الرحيمالمشهراوي،  عالء-غزة، رام هللا 

 في الضفة، تركزت في محافظة بيت لحم.فلسطينيًا، من عدة محافظات 
وأوضح نادي األسير، في بيان صحفي، أن قوات االحتالل اعتقلت خمسة فلسطينيين من مخيم 

 عايدة وبلدة الخضر في محافظة بيت لحم.
وأشار إلى أن قوات االحتالل اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة حوارة في محافظة نابلس، وثالثة 

فظة الخليل، فيما اعتقلت قوات االحتالل أربعة شبان من محافظة القدس وشابين من محا فلسطينيين
 من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

وأفادت تقارير إخبارية فلسطينية بأن قوات إسرائيلية استهدفت صباح أمس مزارعين شرق مخيم 
 البريج بوسط قطاع غزة وصيادين قبالة بحر مدينة غزة بوابل من الرصاص.

« المدرسة»كرت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية أن القوات المتمركزة في محيط موقع وذ
العسكري المقام على الشريط الحدودي شرق البريج، وسط القطاع، فتحوا نيران رشاشاتهم على 

 مجموعة من المزارعين حاولوا الوصول إلى أراضيهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
 9/2/2016ي، االتحاد، أبو ظب
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 آالف دونم ثمانيةاالحتالل يعزز االستيطان في الخليل ويصادر : تقرير .45
رصد تقرير فلسطيني زهاء المئة حالة من االعتداءات اإلسرائيلية ضّد : سعد الدين نادية- عمان

ية مدينة الخليل، في الضفة الغربية المحتلة، للعام الماضي، الذي شهد "تصعيدًا في الوتيرة االستيطان
 آالف دونم من األراضي الفلسطينية ألغراض االستيطان"، بحسبه. ثمانيةأسفر عن مصادرة قرابة 

يعتبر  2015وقال التقرير، الصادر أمس عن اللجنة العامة للدفاع عن األراضي الفلسطينية، إن "عام 
دت حّدتها في عام االستيطان واإلعدامات الميدانية اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي اشت

 الربع األخير منه، باإلضافة إلى هدم المنازل واالعتقال واالعتداء على المواطنين".
أشكال  110وأوضح رئيس اللجنة وخبير األراضي واالستيطان عبد الهادي حنتش إن "هناك حوالي 

قوات فلسطينيًا منها بنيران  54من جرائم االحتالل في محافظة الخليل، والتي أدت الستشهاد 
االحتالل والمستوطنين، أربعة منهم من مواليد مدينة الخليل ويسكنون مدينة القدس المحتلة 

 وضواحيها".
وحدة استيطانية  115وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "سلطات االحتالل أقامت أكثر من 

البؤر االستيطانية جديدة في الخليل خالل العام الماضي، والتي تمت إضافتها إلى المستوطنات و 
 المقامة على األراضي الفلسطينية في المحافظة".

  شملتولفت إلى "ارتفاع وتيرة مصادرة وتجريف األراضي الفلسطينية ألغراض االستيطان، والتي 
أمرًا عسكريًا، معظمها في  39دونمًا، بما في ذلك األوامر العسكرية المعلنة، قياسًا بنحو  472,562

 بالخليل، عدا المساحات التي تم تجريفها من قبل المستوطنين". البلدة القديمة
حراق وبّين أن "االعتداءات اإلسرائيلية شملت اقتالع  شجرة، تركزت في  800شجرة، وسرقة  7,335وا 

يطا والظاهرية وحلحول والشيوخ، فضاًل عن منع حراثة عدد من األراضي الفلسطينية والعمل فيها، 
 من الجدران االستنادية". وتدمير حوالي ألف متر

دونم من األراضي الفلسطينية  900وتابع أن "قوات االحتالل أتلفت المحاصيل الزراعية لما يزيد على 
 حالة". 56في المحافظة، باإلضافة إلى هدم المنازل والمزارع والمصانع ضمن 

صدار حا 11وتحدث عن "امتداد عدوان االحتالل صوب هدم وتفجير آبار المياه، ضمن   235لة، وا 
أمرًا باإلخالء واإلزالة، وتدمير وتفجير أبواب المنازل  34إخطارًا بالهدم ووقف البناء السكنّي، و

 حالة، ومصادرة اآلليات الزراعية". 180والمحال التجارية، ضمن 
اط منزاًل وطرد مواطنيها ومن ثم تحويلها إلى ثكنات ونق 190ونوه إلى "استيالء قوات االحتالل على 

 عسكرية، عدا بسط يدها المحتلة على خمسة محالت تجارية وا غالقها أمام أصحابها الفلسطينيين".
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عملية مداهمة لمنازل المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، بما  2,607في حين "نفذت أكثر من 
 1617تخللها من تفتيش و"سرقة" محتوياتها وتخريبها واالعتداء على أصحابها، واعتقال حوالي 

 فلسطينيًا، منهم من أطلق سراحه وآخرون ما يزالون قيد سجون االحتالل".
عملية اقتحام إسرائيلي لقرى وبلدات ومخيمات المحافظة، إلى  1,890ويزيد من ذلك؛ "تنفيذ زهاء 

حالة، ومصادرة  71جانب مداهمة المشافي والجمعيات والدوائر الحكومية والمساجد والمدارس، ضمن 
 حالة". 1,059حاسوب والهواتف وآالت التصوير، ضمن أجهزة ال

 9/2/2016الغد، عم ان، 
 

 "اليوم الوطني لشهداء القدس"محافظات بالضفة ضمن  سبعصناديق تبرعات في  .46
"األيام"، "وفا": انطلقت، أمس، حملة "اليوم الوطني لشهداء القدس"، عبر وضع  -محافظات 

، إلعادة بناء منازل الشهداء التي هدمها االحتالل في محافظات سبعصناديق لجمع التبرعات في 
 القدس.

سالمية ومسيحية، بافتتاح صندوق القدس بمؤتمر صحافي عقد في  وشاركت قوى وفعاليات وطنية وا 
 ياسر عرفات ببلدة العيزرية شرق القدس المحتلة. الرئيس الراحلساحة 

ري، ومطران سبسطية وسائر وشارك في المؤتمر خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صب
األراضي المقدسة للروم األرثوذكس عطا هللا حنا، ومسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد 

 القادر.
وقال علي عبيدات من الحملة: إن صناديق التبرعات تم إطالقها في محافظات القدس ورام هللا وبيت 

 لحم والخليل وطولكرم ونابلس وسلفيت.
حملة تأتي تتويجًا لعمل متواصل منذ حوالي الشهر لحشد الدعم الشعبي للحملة، وأضاف: إن هذه ال

 وقد انطلقت فعالياتها على األرض منذ الثالثاء الماضي.
وفي الخليل، أطلقت عائالت شهداء المحافظة، أمس، الحملة بعنوان: "تكامل شهداء الوطن"، 

 ات لصالح إعادة بناء منازلها.تضامنًا مع عائالت شهداء محافظة القدس، ولجمع التبرع
 وفي بيت لحم، انطلقت، أمس، الحملة الشعبية إلعمار بيوت الشهداء في القدس.

وقال عضو الحملة الشعبية إلعمار بيوت شهداء القدس منذر عميرة لـ"وفا": إن الحملة انطلقت من 
الوافدون إلى مدينة  خالل صندوقين: أحدهما في ساحة المهد واآلخر في منطقة السينما، حيث تجمع

 بيت لحم وتفاعلوا معها.
 9/2/2016األيام، رام هللا، 
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 "تصريح حركة" لفلسطينيين من "قباطية" 800يوقف  االحتاللجنين..  .47
 800قالت مصادر محلية فلسطينية إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أوقفت : مظلوم خلدون-جنين 

اطية، جنوبي غرب جنين )الواقعة شمال القدس "تصريح حركة" لرجال أعمال وعمال من بلدة قب
 المحتلة(.

وذكرت المصادر لـ "قدس برس" أن جنود االحتالل المتمركزين على حاجز "الجلمة العسكري"، 
رجل أعمال وعامل، من الدخول إلى األراضي المحتلة عام  800شمالي جنين، منعوا ما يقارب الـ 

1948. 
يمنع "كل من يحمل هوية فلسطينية ُتظهر بأن عنوانه قباطية" وأشارت المصادر إلى أن االحتالل 

 من الدخول للداخل الفلسطيني المحتل. مؤكدة أنها "عقوبات جماعية على أهالي قباطية".
وكان نائب محافظ جنين، كمال أبو الرب، قد أكد أن سلطات االحتالل منعت المئات من العمال 

لدة قباطية من عبور حاجز "الجلمة"، شمالي جنين، والتوجه والسائقين ورجال األعمال والتجار من ب
 .48ألماكن عملهم في األراضي المحتلة عام 

 8/2/2016قدس برس، 
 

سياسة ضريبية صارمة لتغطية النفقات العامة في موازنتها العام  اتبعت: وزارة المالية في غزة "أمان" .48
 الماضي
لنفقات المعمول بها في قطاع غزة أنه عقب فشل أكدت دراسة حول واقع اإليرادات وا حامد جاد:

الجهود الرامية إلنهاء االنقسام، لجأ مسؤولون في قطاع غزة إلى اتباع سياسات مالية صارمة في 
في مجال تحصيل الضرائب، وفرض رسوم جديدة من أجل تغطية النفقات العامة في  2015العام 

 الموازنة التي حددتها وزارة المالية في غزة.
أن  إلىأشارت الدراسة ذاتها التي صدرت حديثًا عن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" و 

شديد سياستها الضريبية استهدف بالدرجة األولى تغطية فاتورة الرواتب تقيام وزارة المالية في غزة ب
 السابقة.نتيجة المتناع حكومة التوافق عن تسديد رواتب الموظفين الذين عينتهم حكومة غزة 

وأوضحت أن المكلف في قطاع غزة يواجه ازدواجية في دفع الضرائب والرسوم من خالل النظام 
المعمول فيه الذي يتمثل في ضرائب القيمة المضافة والرسوم الجمركية التي تحصل عليها حكومة 

إلى وزارة التوافق من خالل المقاصة، واإلضافات الضريبية والرسوم الجديدة التي يدفعها المكلف 
 المالية في غزة.
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وحول النفقات الجارية التي من أهمها الرواتب واألجور فال زالت حكومة التوافق الوطني تنفق على 
ألف موظف مدني وعسكري من الموظفين في قطاع غزة المعينين قبل االنقسام وغالبيتهم  60نحو 

نفقات تشغيلية أخرى في مجال  مستنكفون عن العمل، باإلضافة إلى ما تموله حكومة الوفاق من
 الصحة والتعليم والشؤون االجتماعية.

الوحدة في  أسسهاالموازنة العامة التي من أهم  إدارةواعتبرت الدراسة أن االنقسام أثر سلبًا على 
مجال اإليرادات والنفقات العامة، ما انعكس سلبًا على تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية 

كان لغياب عمل المجلس التشريعي الموحد وعدم اضطالعه بالدور المنوط به في المختلفة كما 
 اعتماد الموازنة العامة بقانون والرقابة عليها األثر السلبي اآلخر في أداء الموازنة العامة.

 245.5وبينت الدراسة من خالل تحليل الموازنات العامة المختلفة ارتفاع تقدير النفقات العامة من 
بمعدل نمو بلغ في المتوسط  2014مليون دوالر في موازنة  894إلى  2008دوالر في موازنة مليون 

ع لفاتورة الرواتب إلى إجمالي النفقات العامة في موازنة قطاع غزة يجد موضحة أن المتتبِّ  ،37.7%
ى من إجمالي تقديرات الموازنة، وبالتالي عدم القدرة عل %95أنها تصل في بعض التقديرات إلى 

 تغطية اإليرادات المحلية لفاتورة الرواتب.
في المتوسط خالل  %99وبينت أن معدل نمو تقديرات اإليرادات المحلية ارتفع بشكل ملحوظ بنسبة 

وذلك نتيجة لالرتفاع الكبير جدًا في تقدير اإليرادات  2014و 2008الفترة الممتدة بين عامي 
تقديرات مبالغ فيها مقارنة مع متوسط النمو  وهي %290الضريبية بمتوسط نمو سنوي زاد عن 

 .%37السنوي في النفقات والتي لم تزد عن 
وفي مجال النفقات العامة المتحققة كانت أقل بكثير من تلك المقدرة وهذا على عكس اإليرادات حيث 

من إجمالي  %80استحوذ بند الرواتب واألجور على النسبة العظمى من النفقات، وشكل ما نسبته 
، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بمثيلتها في الضفة الغربية التي 2013النفقات المتحققة في عام 

الذي يقود إلى خطورة  األمرمن إجمالي النفقات العامة وصافي اإلقراض  %49بلغت في المتوسط 
 ين مليارَ استمرارية عمل الموازنة وفي حال تم دمج الموظفين فإن فاتورة الرواتب ستصل إلى أكثر م

 ألف موظف. 200دوالر سنويًا بعدد موظفين يفوق 
كان أسوأ األعوام من حيث بيانات المالية العامة نتيجة لسببين  2014واعتبرت الدراسة أن العام 

والتي كانت تعتبر المورد الرئيسي واألكبر إليرادات  2013األول إغالق األنفاق في منتصف عام 
 2014السبب الثاني فيعود الندالع الحرب على غزة في منتصف عام وزارة المالية في غزة، أما 
يومًا وامتد آثارها لفترة طويلة، وبالتالي عدم قدرة اإلدارة المالية على  50والتي استمرت ألكثر من 

 تحصيل اإليرادات المختلفة وخاصة الضرائب منها.
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قطاع غزة أدى لغياب الرؤية  وأكدت الدراسة أن عدم تولي حكومة التوافق الوطني لمهامها في
أن غياب الكتل البرلمانية عن اجتماعات المجلس التشريعي في قطاع غزة أثر سلبًا  أنالمالية كما 

 على شفافية الموازنة العامة وغياب النقاش المجتمعي للموازنة العامة بدد أركان الشفافية المالية.
ي الفلسطينية واتباع المبادئ العامة للشفافية وأوصت الدراسة بتوحيد الموازنة العامة في األراض

تاحة التعرف على  المالية، وخاصة مشاركة الجمهور في وضع سيناريوهات الموازنة العامة، وا 
البيانات المالية للمختصين، والعمل على تسديد كافة المتأخرات المتراكمة على الحكومة لصالح 

اتخاذ القرارات المتعلقة بالضرائب والرسوم المختلفة، في  األخيرالموظفين والقطاع الخاص، ومشاركة 
 وتفعيل الرقابة المالية الخارجية وخاصة رقابة المجتمع المدني على البيانات المالية.

 9/2/2016األيام، رام هللا، 
 

 الجهة الوحيدة المعنية بتركيب كاميرات األقصى " هياألوقاف": األوقاف األردنيوزير  .49
 أنهايل داود  .د اإلسالمية األردنيوالشؤون والمقدسات  األوقافوزير  أعلن :الويالقب منال -ان عمّ 

الذراع  أنهابحكم  األقصىالوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية بقضية تركيب الكاميرات في المسجد 
 .اإلسالميةالتنفيذية للوصاية الهاشمية على المقدسات 

الوزارة ال  أن إلىمشيرا  إسرائيل،يقوم بعمله بمعزل عن  األردن أن"الراي"  إلىواكد داود في تصريح 
ارض الميدان في القدس  إلىولم تصل  األقصىزالت في مرحلة الترتيبات الفنية لقضية كاميرات 

  المجال.في هذا  األوقافبوجود اصطدام مع وزارة  إسرائيلالذي ينفي ما تشيعه  األمر اآلنلغاية 
فاللجان الفنية ما زالت تعمل على  ألوانهام هو كالم سابق الحديث عن وجود اصطد إنوقال 

هذا الموضوع يعود  أنمبينا  الواقع،مرحلة التنفيذ على ارض  إلىولم نصل  اآلنالموضوع لغاية 
 به. إلسرائيلالهاشمية وال عالقة  األردنيةوهو حق للمملكة  األردنيةللوالية والسيادة 

 9/2/2016، ، عّمانالرأي
 

 ألف دينار لصالح "مقاصد القدس" 90 تجمعاألطباء" ": عّمان .51
لجنة دعم مستشفى المقاصد في القدس جمعت تبرعات تزيد قيمتها  أنأعلنت نقابة األطباء  :عمان
ألف دينار لصالح المستشفى الذي يعاني من ضائقة مالية تهدد وجوده واستمرار عمله،  90على 

نه سيتم إرأس اللجنة، في بيان صحفي أمس األحد، وقال فارس الذي ي بحسب النقيب رائف فارس.
رسال وفود طبية لغايات تدريب  إرسال التبرعات على شكل أدوية ومستلزمات ومستهلكات طبية، وا 
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جراء عمليات، كما سيخصص جزء من التبرعات لمعالجة مرضى محولين  أطباء في المستشفى وا 
 من مستشفى المقاصد في المستشفيات األردنية.

 9/2/2016، عّمان الغد،
 

 "إسرائيل"الغرب و يهاجمالرئيس السوداني  .51
وكاالت: شن الرئيس السوداني عمر البشير، هجومًا شديدًا على الغرب العماد حسن،  - الخرطوم

 .و"إسرائيل"، واتهمهما بالصرف على معارضيه الذين يعيقون تقدم البالد وأمنها
محمد حسين، والي والية الخرطوم  عبد الرحيم وتسلم الرئيس البشير، أمس، من الفريق الركن

التوصيات، التي قدمتها لجان الحوار الوطني والمجتمعي بالوالية، في احتفالية جماهيرية جرت 
بحدائق الشهداء أمام القصر الجمهوري، وقال البشير إن التوصيات وضعت حلواًل لكل مشاكل 

 عليهم المخابرات األمريكية والبريطانية واإلسرائيلية."المرتزقة" الذين تصرف ـالبالد، ولم تترك فرصة ل
"الذين يتآمرون على بالدهم من الخارج". ـواعتبر البشير الحشد، رسالة لكل أعداء السودان وخاصة ل

وقال "نقول لمرتزقة الفنادق الذين تصرف عليهم المخابرات األمريكية واإلسرائيلية ولكل الموجودين 
 س وتل أبيب أنتم اآلن أصبحتم مشطوبين من حسابات الشعب السوداني".في فنادق واشنطن وباري

وأضاف البشير "نقول لكل العالم وكل القوى االستعمارية وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية 
 نحن في السودان أحرار، لن نركع ولن نسجد إاّل هلل".

 9/2/2016، الخليج، الشارقة
 

 أحد عناصرها في غزة "كتائب القسام"دام تدين إع "هيومن رايتس ووتش" .52

كتائب عز الدين "أمس قيام « هيومن رايتس ووتش»دانت منظمة : ف ب أ-القدس المحتلة 
، بإعدام أحد أعضائها في قطاع غزة، بناء على حكم «حماس»، الجناح العسكري لحركة «القسام

 أصدرته محكمة عسكرية تابعة لها.
الموت المعلن »عن إسرائيل وفلسطين ساري باشي، ان  "يتس ووتشهيومن را"وقالت المسؤولة في 

لمحمود اشتيوي يشبه عملية إعدام إضافية خارج إطار القضاء على يد قوات مرتبطة بحماس، 
وتطبيق جديد إلجراءات ثورية مزعومة تشكل في غالبية األحيان مرادفًا للتعذيب والقمع واإلعدامات 

ت حماس مهتمة فعاًل بالدفاع عن الشعب الفلسطيني، فعليها معاقبة إذا كان". وأضافت: "التعسفية
 ."ومنع موت أي فلسطيني بموجب إجراءات وحشية مجردة من كل مظاهر القانون والعدالة

 9/2/2016الحياة، لندن، 
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 وباما لتوقيع اتفاق مساعدات جديدأمن ها بأمن التزاماا  أكثر مريكياا أ رئيساا  تنتظر "إسرائيل" .53

قال مسؤول إسرائيلي بارز يوم االثنين إن إسرائيل قد ال تتمكن  :اليماني محمد -واشنطن  ،القدس
من إبرام اتفاق جديد بشأن المساعدات العسكرية مع إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما وقد تنتظر 

 خلفه لضمان شروط أفضل في انتقاد مبطن يشير لعقبات في المفاوضات.
بارزا حث إسرائيل على القبول بحزمة قيمتها مليارات الدوالرات ستحصل عليها لكن مسؤوال أمريكيا 

على مدار عشر سنوات تعرضها إدارة أوباما وقال إنه أيا كان حاكم البيت األبيض فلن يظهر على 
 األرجح التزاما أكبر تجاه أمن إسرائيل.

ئيف إلكين المقرب من نتنياهو في وفي نقد واضح إلدارة أوباما قال الوزير بالحكومة اإلسرائيلية ز 
 حزب الليكود اليميني الحاكم إن إسرائيل ال تزال تنتظر عرضا واقعيا من الواليات المتحدة.

تحصل إسرائيل من األمريكيين على نحو ثالثة  2018وبموجب االتفاق الحالي الذي ينتهي في 
ت بطلب زيادة المبلغ إلى خمسة مليارات دوالر سنويا. ويقول مسؤولون إن نتنياهو بدأ المفاوضا

 مليارات سنويا وهو مبلغ ال يرجح أن تقبل به واشنطن.
وقال مسؤول إسرائيلي يوم االثنين إن نتنياهو يأمل في الحصول على أربعة مليارات دوالر وسيسعى 
للحصول بشكل منفصل على مئات الماليين لمشروعات عسكرية كمنظومة الدفاع الصاروخي. لكن 

الكونجرس األمريكي قال إن المناقشات بخصوص مذكرة التفاهم ركزت على عرض أمريكي مصدرا ب
 مليار دوالر. 3.7بقيمة 

وقال مسؤول أمريكي لرويترز قبيل الجولة الثالثة من المحادثات إن أي مذكرة تفاهم دفاعية جديدة 
 بين البلدين يجب أال تعتبر "تعويضا" إلسرائيل عن االتفاق مع إيران.

د المسؤول األمريكي البارز يوم االثنين على أن اإلدارة واثقة من التوصل إلى مذكرة تفاهم جديدة وشد
تلبي حاجات إسرائيل وتشكل رغم "أجواء الموازنة الحافلة بالصعوبات... أكبر تعهد بمساعدة 

 عسكرية لدولة واحدة في التاريخ األمريكي."
يل )خيار( انتظار اإلدارة المقبلة إلبرام مذكرة التفاهم ومضى المسؤول قائال "بالتأكيد يعود إلسرائ

 الجديدة إذا لم ترض بمثل هذا التعهد."
وأضاف "لكننا نحذر بأنه من غير المرجح أن تتحسن أجواء الموازنة األمريكية خالل العام أو 

 ا."العامين المقبلين كما أن إسرائيل لن تجد رئيسا أكثر التزاما بأمنها من الرئيس أوبام
 9/2/2016وكالة رويترز لألنباء، 
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 وجذر الصراع الفلسطينيةالمصالحة  .54
 فايز أبو شمالة د.

تقول التجربة الفلسطينية: استمع إلى الكذاب حتى النهاية، وغربل كالمه، وستكتشف في غفلة منه 
 صحيح الكالم من كذبه. 

تس" ودققت في كالمه ألمين عام لقد تتبعت مقال الكاتب اليهودي "يسرائيل هرئيل، في صحيفة "هآر 
األمم المتحدة، "بان كي مون" الذي تجرأ قلياًل؛ فوصف الضفة الغربية باألرض المحتلة، واعترف 
بحق الفلسطينيين بمقاومة االحتالل، فجاء رد الكاتب اليهودي صريحًا، قال: يجب على اليهود قول 

ى تصديق ادعائنا أخالقيا وتاريخيًا، علينا أن الحقيقة الراسخة وغير الخجولة، التي ستجبر الجميع عل
 -وكون يهودا والسامرة هي قلب أرض اآلباء  -نقول الحقيقة عن أسباب عودتنا إلى أرض اآلباء 

واستشهد الكاتب بالمقولة التاريخية لسمعان الحشموني، كما وردت في "سفر المكابيين" والذي قال: 
شيء ألجنبي، ولكنه ميراث آبائنا الذي كان أعداؤنا قد  "لم نأخذ أرضًا لغريب، ولم نستوِل على

استولوا عليه ظلمًا حينًا من الدهر، فلما أصبنا الفرصة استرددنا ميراث آبائنا" ، إن لدى اليهود في 
 حوار الحقوق األساسي واألخالقي ادعاءات مقنعة أكثر بكثير مما لدى العرب. 

أجراس الخطر في الساحة السياسية الفلسطينية، وهو انتهى حديث "يسرائيل هارئيل" الذي يقرع 
يكشف عن مكامن الوجدان اليهودي؛ الذي يعتقد راسخًا بأنه يعود إلى أرضه التاريخية لمقتضيات 

 عقائدية وليس ألسباب سياسية. 
إن هذه الصراحة اليهودية لتمثل دعوة صريحة إلى الشعب الفلسطيني، وال سيما إلى قيادته السياسية 

رورة الوعي بمنطلقات الصراع الدائر على أرض فلسطين، والذي ال يجابه إال بمزيد من الحرص بض
على إنهاء االنقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس الوعي الدقيق لطبيعة الصراع، وألطماع 

نما يسترد أرض آبائه وأجد اده العدو، والذي يؤكد في كل لحظة بأنه ال يحتل أرضًا لشعب آخر، وا 
من الغزاة العرب، لذلك فهو ال يعترف للغرباء ـ وهم الفلسطينيون ـ بأي حق بالوجود فوق أرضهم، 
وهو يعترف عالنية بأن الصراع الدائر على أرض فلسطين هو صراع عقائدي يتسلح بالسياسة 

 لتحقيق أهدافه على مراحل. 
الفلسطينية فقط، وهو حق وواجب، القيادة الفلسطينية لطبيعة الصراع ال يستنهض المقاومة  وعيُ 

الصراع العقائدي يلملم شمل الفلسطينيين، ويستنهض همة العرب أجمعين، ويشعل نيران الغضب في 
 بالد المسلمين.

 8/2/2016، فلسطين أون الين
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 جتماعّي... جبهة قتالّية جديدة بين الفلسطينّيين واإلسرائيلّييناال الّتواصلشبكات  .55
 عدنان أبو عامر

، عبر المواجهات 2015الفلسطينّية في األّول من تشرين األّول/أكتوبر من عام  االنتفاضةاندالع  منذ
الميدانّية في الضّفة الغربّية، والعملّيات اّلتي ينّفذها الفلسطينّيون ضّد اإلسرائيلّيين، تقوم إسرائيل 

أخرى في العالم  نتفاضةابعملّيات عسكرية الجتياح متالحقة لألراضي الفلسطينّية، فيما تندلع 
 .االجتماعيعلى شبكات الّتواصل  االفتراضي

 حمالت تغريد
وأبدى الفلسطينّيون نشاطًا محمومًا لتفعيل وسائل اإلعالم الجديد ما قبل اندالع االنتفاضة الحالية، 

طالق الّنار باالنتفاضةبتداولهم الّتغريدات والتّدوينات الخاّصة  ضّد ، وتمجيد عملّيات الطعن وا 
اإلسرائيلّيين، يبثون صور منفذي العمليات، وينشرون تصاوير فيديو لهم على صفحاتهم، وبات 
الفلسطينّيون بغالبّيتهم يملكون حسابًا شخصّيًا على "فيسبوك" و"تويتر"، ووصل عددهم تقريبًا إلى ما 

طينية وصدر مليون فلسطينّي، حسب مؤّسسة "سوشيال ستوديو" غير الحكومية الفلس 2.5يزيد عن 
، موزعين على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والفلسطينيين المقيمين في 2015في ديسمبر 

، وتمنح الفلسطينّيين باالنتفاضةإسرائيل، وأصبحت هذه الشبكات اإللكترونّية تنشر األخبار الخاّصة 
 مزيدًا من الدوافع لتنفيذ الهجمات ضّد اإلسرائيلّيين.

قال لـ"المونيتور" خالد صافي، وهو الّناشط الفلسطينّي البارز على شبكات وفي هذا الّسياق، 
ألفًا على "فيسبوك": "منذ اندالع  30ألف متابع، و 46الّتواصل، ولديه في صفحته على "تويتر" 

إلكترونّية بين الفلسطينّيين واإلسرائيلّيين بإغراق شبكات  افتراضيةالقدس تجري حرب  انتفاضة
باألخبار الميدانّية أواًّل بأّول، ونشر حمالت تغريد بشكل مكّثف يومّي، للضغط  جتماعياالالّتواصل 

 على إسرائيل ومناصريها في العالم".
تشرين الثاني/نوفمبر،  9عاما( في  13ورّبما يكون مشهد الفيديو للفتى الفلسطينّي أحمد المناصرة )

معه بعنف، التهامه بطعن أحد اإلسرائيليين في  الذي يظهر فيه محققو المخابرات اإلسرائيلية يحققون
، االجتماعيأكتوبر، قد اكتسب زخمًا إعالمّيًا كبيرًا على مستوى شبكات الّتواصل  12القدس يوم 

وشهدت رواجًا متزايدًا خالل لحظات قليلة بين الفلسطينّيين واإلسرائيلّيين، وتّم منحها هاشتاغات 
 الت في الّتغريد والمنشورات.خاّصة بها، للحصول على أعلى معدّ 

ومن جهته، قال لـ"المونيتور" راجي الهمص، وهو المذيع البارز في فضائّية األقصى، اّلذي تّم إغالق 
كانون الثاني/يناير  15ألف متابع: "رسالة وصلته في  90صفحته على "فيسبوك"، بعد أن كان لديه 

وصورًا  االنتفاضةّنه وضع على صفحته شعارات من إدارة فيسبوك تفيد بأّنه خالف قوانين الموقع أل
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لمسّلحين فلسطينّيين، وهو إجراء مرتبط بضغوط إسرائيلّية على إدارة فيسبوك، رغم أّن هناك صفحات 
إسرائيلّية لحاخامات يهود يدعون فيها إلى قتل الفلسطينّيين، وال تتعّرض إلى اإلغالق، لكّن صفحات 

، وتشّجع على تنفيذ المزيد من االنتفاضةحّجة أّنها تدعو إلى تحريك الفلسطينّيين يتّم إغالقها في 
 10العملّيات، لكّني قمت بإنشاء صفحة جديدة"، وهذه الصفحة الجديدة بات لديه فيها ما يقرب من 

 آالف معجب خالل أسبوعين من إنشائها منذ أواسط يناير حتى اليوم أوائل فبراير.
هود الفلسطينّية عبر شبكات الّتواصل، فأغلقت بعد التواصل مع لم تقف إسرائيل صامتة أمام الج

إدارة الفيسبوك عددًا من صفحات الفيسبوك لرّسامة الكاريكاتور الفلسطينّية المشهورة أمّية جحا 
وراجي الهمص، وقّدمت بالغات إلى إدارة "فيسبوك" عن صفحات الشهداء، مثل: مهّند الحلبي منّفذ 

تشرين األّول/أكتوبر اّلتي أسفرت عن مقتل اثنين من اإلسرائيلّيين،  4س بـعملّية الطعن في القد
 3تشرين األّول/أكتوبر اّلتي أسفرت عن مقتل  13وبهاء عليان منّفذ عملّية الطعن في القدس بـ

إسرائيلّيين، بعد أن نشر على صفحته وصّيته الخاّصة بعد وفاته، اعتبرتها إسرائيل تحريضًا على 
 لّيات ضّد اإلسرائيلّيين.تنفيذ العم

هناك طريقة تقنية معمول بها لدى جميع مستخدمي الفيسبوك، وقد طبقها اإلسرائيليون جيدا خالل 
االنتفاضة الحالية، تتمثل بتقديم عشرات اإلسرائيليين لبالغات إلدارة الفيسبوك بأن بعض الصفحات 

ارة الفيسبوك بإغالق هذه الصفحات، ألنه الفلسطينية تحرض على القتل، ويذكرونها باالسم، فتقوم إد
 احتوت على منشورات انتهكت معايير الفيسبوك، ألنها تحض على القتل والعنف.

نوفمبر بين وزارة الخارجية اإلسرائيلية مع إدارة شركتي  24فضال عن ذلك، فقد حصل اتفاق يوم 
 صفحاتها. غوغل ويوتيوب وشبكات التواصل االجتماعي، على محاربة التحريض عبر

وبدوره، قال أستاذ اإلعالم اإللكترونّي في جامعة األقصى بغّزة ماجد عرفات حبيب، هي ذات 
الحالّية، نظرًا لدوره  االنتفاضةالصفحة له لـ"المونيتور": "إّن الفلسطينّيين لجأوا إلى اإلعالم الجديد في 

على تحشيد الجمهور  جتماعياالالمهّم في نشر فعالّياتها وأحداثها، وقدرة شبكات الّتواصل 
، رغم الجهود اإلسرائيلّية للحّد من تأثيرها، من خالل تقديم البالغات إلى االنتفاضةالفلسطينّي خلف 

 إدارة فيسبوك لحجب بعض الصفحات وا غالقها".
يبدو أن إسرائيل عملت منذ أكتوبر الماضي على مواجهة الفلسطينّيين في شبكات الّتواصل 

آالف حساب وهمي  5الل جملة من اإلجراءات، لعل أهمها: تجنيد لما يقرب من من خ االجتماعي
على الفيسبوك لمحاربة الفلسطينيين عبر هذه الشبكة، مّمن لديهم القدرة على اختراقها ويتقنون 
رة الّلغتين اإلنكليزّية والعربّية، ومهّمتهم اختراق الصفحات الفلسطينّية وتدميرها، وتقديم بالغات إلى إدا
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"فيسبوك" ضّد العديد منها، واعتقال عدد من الفلسطينيين خالل الشهور الثالثة الماضية بتهمة كتابة 
 منشورات على الفيسبوك تدعو لقتل اإلسرائيليين.

 
 إلكترونّية انتفاضة

كانون الثاني/يناير،  8ومن جهتها، قالت أمية جحا، اّلتي تعّرضت صفحتها إلى اإلغالق في 
فحة جديدة، لـ"المونيتور": "إّن قرار فيسبوك جاء بسبب نشرها رسومًا كاريكاتورّية وأنشأت لها ص

تتعّلق بتنفيذ العملّيات الفلسطينّية ضّد اإلسرائيلّيين وصور السكاكين ومشاهد الدماء. وبعد أن حّققت 
زيرة القطرّية انتشارًا واسعًا بفضل تداول رسوماتي من قبل شخصّيات عربّية كبيرة مثل مذيعة قناة الج

خديجة بن قنة، على أثرها تعّرضت إلى ضغوط إسرائيلّية عبر تعليقات إسرائيلّية على صفحتي 
 تشتمني، وتتهّجم علّي".

بين الفلسطينّيين واإلسرائيلّيين خالل األشهر  االفتراضيةوتشير المتابعة الميدانّية لما تشهده المواجهة 
توبر الماضي، إلى حجم الجهود اإلسرائيلّية لمالحقة الفلسطينّيين األربعة األخيرة منذ تشرين األّول/أك

عبر شبكات الّتواصل من خالل إغالق بعض الصفحات، وتقديم عشرات البالغات عن صفحات 
أخرى إلدارة "فيسبوك"، ورصد منشورات الفلسطينّيين، ال سّيما المقاطع المرئّية اّلتي ترّوج مشاهد 

ود اإلسرائيلّيون من خالل منشورات وصفحات عّدة بالّلغات العربّية واألجنبّية العنف اّلتي يرتكبها الجن
 اإلسرائيلّي ضّد الفلسطينّيين. االحتاللاّلتي تتحّدث عن تجاوزات 

ومن جهته، قال رئيس قسم اإلعالم الجديد في فضائّية األقصى خالد شبير لـ"المونيتور": "إّن المواقع 
نستغرام ويوتيوب، يصل عدد اإلعجابات على اإللكترونّية التّابعة للف ضائّية على فيسبوك وتويتر وا 

مليون شخص يرى المنشور ذاته من دون أن يعّلق عليه.  2.5ألفًا للمنشور الواحد، و 220منشوراتها 
ّن أهّم المنشورات والّتغريدات اّلتي تحظى بالمتابعة الدائمة هي الفيديوهات الخاّصة بالعملّيات  وا 

كانون الثاني/يناير على اإلشارة الزرقاء اّلتي تمنحنا  4ينّية ضّد اإلسرائيلّيين، وقد حصلنا في الفلسط
 الخصوصّية على الفيسبوك، وتوّفر لنا إجراءات الحماية من أّي إغالق أو حذف".

قاله فلسطينّيًا تّم اعت 27كانون الثاني/يناير أّن  20ولقد أفادت هيئة شؤون األسرى الفلسطينّيين في 
، بسبب نشاطاتهم على مواقع 2015من قبل الجيش اإلسرائيلي من منذ تشرين األّول/أكتوبر من عام 

 ، وتقديم لوائح اّتهام ضّدهم بتهمة الّتحريض.االجتماعيالّتواصل 
وفي هذا المجال، قال مدير األخبار في وكالة "شهاب لألنباء" بغّزة حسام الزايغ لـ"المونيتور": "إّن 

مليون متابع، وتصل منشوراتنا أسبوعّيًا إلى ما  5كالة شهاب على فيسبوك لديها أكثر من صفحة و 
ألف على تويتر.  200ألف على إنستغرام، و 200مليون شخص على فيسبوك، و 150يقرب من 
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ونظرًا لرغبتنا في عدم تعّرضنا إلى أّي بالغات بالحذف أو إغالق صفحتنا، بتنا نبتعد عن 
ي قد تتسّبب لنا ببعض المشاكل مثل صور الملّثمين والسكاكين واألطفال المسّلحين، المنشورات اّلت

رغم أّن هناك صفحات إسرائيلّية بالّلغة العبرّية تصف الفلسطينّيين بالمخّربين اإلرهابّيين، وتطلق 
 عليهم أوصافًا سّيئة، ومع ذلك ال تتعّرض إلى اإلغالق".

الفلسطينّية ضّد اإلسرائيلّيين بعض الهدوء أو  االنتفاضةعملّيات  وأخيرًا، في الوقت اّلذي تشهد فيه
أخرى بين الفلسطينّيين واإلسرائيلّيين عبر  انتفاضةتواصل  االجتماعيالّتراجع، فإّن شبكات الّتواصل 

المنشورات والّتغريدات والّتعليقات المضاّدة على صفحات الجانبين، مّما يعني استمرار هذه الحرب 
 من دون أن تطلق فيها رصاصة واحدة. الضارية

 8/2/2016المونيتور، 
 

 طريق الوحدة الشاملةالرزمة  .56
 هاني المصري
عشية انطالق لقاءات الدوحة في محاولة جديدة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، وزع مركز مسارات 

االنقسام  وثيقة مقترحة للوحدة الوطنية تعرض وجهة نظر متكاملة تتضمن عدة أجزاء: جذور
وأسبابه، أطراف عدة ووجهات نظر متباينة، مبادئ ومنطلقات عامة، محددات ووسائل التوافق على 

 المبادئ والمنطلقات، الرزمة الشاملة، خاتمة. 
أبرز ما جاء في الوثيقة أنها أكدت على ضرورة التوافق على البرنامج السياسي واستراتيجية التحرر 

ي على أساس إجراء مصالحة تاريخية بين التيارات الوطنية والديمقراطية الوطني، وبلورة عقد اجتماع
نهاء االنقسام في سياق إعادة بناء الحركة الوطنية والتمثيل وا عادة بناء مؤسسات  واإلسالمية، وا 
عادة النظر في شكل  منظمة التحرير، بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي واالجتماعي، وا 

، وا عادة تحديد العالقة مع دولة االحتالل والتحلل التدريجي من االلتزامات ودور ووظائف السلطة
المجحفة بموجب اتفاق أوسلو وملحقاته، والتوافق على وظيفة االنتخابات في الشرط االستعماري 

 الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.
مكانية إنجاز الوحدة، إذا ما يكمن وراء توزيع هذه الوثيقة بالتزامن مع اللقاءات، تقديم نموذج يظهر إ

، أو كما يقال في «ال غالب وال مغلوب»توفرت القناعات واإلرادات لتحقيقها، وعلى أساس معادلة 
 «.ون ون سليوشن» اإلنجليزية

كل المبادرات واالتفاقات المبرمة، أنها كانت تحدث تحت وطأة  إفشالالخلل األساسي الذي أدى إلى 
وتتعامل مع ملف المصالحة كأنه معزول عن غيره من الملفات،  ظروف وضغوط داخلية وخارجية،
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بحيث جرى العمل على تحقيق المصالحة مع تأجيل النظر في الملفات األخرى، وهذا أدى إلى 
انهيار أو تعطل الحكومات التي شكلت بعد اتفاق مكة وا عالن الشاطئ ألن الظروف تغيرت والحاجة 

 طرفي االنقسام.االضطرارية زالت لدى طرف واحد أو 
يرزح طرفا االنقسام )والكل الفلسطيني( في المرحلة الراهنة الفترة تحت وطأة أزمة شديدة ومعرضة 
قليمية للتقدم في ملف المصالحة الفلسطينية، لذا يمكن أن  للتفاقم، وهناك دعوات من أطراف عربية وا 

لم تتجاوز أسباب الفشل ستكون  نشهد هذه المرة اتفاقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنها إذا
معرضة لالنهيار، خصوصا إذا حدثت متغيرات تسمح لطرف أو لطرفي االنقسام بالتحرر من 

 االلتزامات بموجب االتفاق.
في هذا السياق، تجاهلت المحاوالت السابقة أهمية االتفاق على البرنامج السياسي والنضالي الذي 

سلم والحرب، وهل يمكن ترك هذا األمر الحاسم ليقرر فيه كيف ومن يتخذ قرار ال في جوهرهيعني 
كل فصيل أو حتى كل مجموعة لوحدها؟ ال شك بأن ذلك يعد وصفة للفشل المؤكد، فال بد من 
االتفاق على استراتيجية قادرة على تحقيق األهداف الوطنية وعلى المرجعيات والمؤسسات الوطنية 

 .والشرعية ومبدأ الديمقراطية التوافقية
كان التصور الذي حكم محاوالت إنهاء االنقسام مبنيا على أساس تحقيق المصالحة أوال، ثم فتح 
الملفات األخرى، وحصل ما حصل من استعصاء حال دون تحقيق تقدم، بل وفاقم حالة االنقسام. 

ذا لم يتفق عليه ال  يمكن أن إن االتفاق على البرنامج السياسي والنضالي هو مفتاح تحقيق الوحدة، وا 
 تكون هناك وحدة حقيقية. 

المقصود بما سبق أن يتضمن البرنامج المطلوب القواسم المشتركة الممكن االتفاق عليها، ألن 
فلسطين تمر بمرحلة تحرر وطني، والمخاطر المشتركة تجعل االتفاق على مواجهتها أمرا ممكنا، 

فاق على القواسم المشتركة الخالفات فهو صعب ولكنه ليس مستحيال. وبطبيعة الحال، ال يلغي االت
قامة الدولة وحل مشكلة الالجئين حال عادال  والرؤى المتباينة، فقد يرى فصيل أن إنهاء االحتالل وا 
نهاية المطاف، بينما يرى فصيل آخر أن هذا الموقف عبارة عن برنامج مرحلي وأن الحل النهائي 

لم  إذاوحدة صلبة  إقامةلم يكن من المستحيل، بتمثل بتحرير فلسطين. لذلك، من الصعب جدا، إن 
يكن هناك اتفاق على البرنامج المرحلي على األقل. وقد بات االتفاق على البرنامج السياسي ممكنا 
في ضوء حدوث تقارب ملموس ويتعمق باستمرار، ألن البرامج المعتمدة بغض النظر عن الخالفات 

 بينها فشلت ولم تحقق المراد منها.
خرى تستحق البحث هي منظمة التحرير، فرغم أن مختلف الفصائل الموقعة على اتفاق نقطه أ

القاهرة ترى أنها المرجعية العليا والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، إال أنه تم إهمالها كليا، 
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نما عند التطبيق. فمنذ إعالن القاهرة في آذار من عام  ى ، اتفق عل2005ليس في نص االتفاق، وا 
خارطة طريق إلصالح وتفعيل المنظمة دون أن يتم تطبيقها، وهناك بند في اتفاق القاهرة للعام 

ينص بوضوح على أن لجنة تفعيل المنظمة ستلعب دور اإلطار القيادي المؤقت إلى حين  2011
 تشكيل مجلس وطني جديد واختيار مؤسسات المنظمة.

قد جلستين في القاهرة، ثم جرى تجميده، وبات وبالفعل، تم تشكيل اإلطار القيادي المؤقت وع
 الخالف بشأنه أحد أهم األسباب التي حالت دون إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة.

ولدى التعمق في بحث أسباب هذا الخالف، سنجد أن عدم عقده يرجع إلى عدم رغبة الرئيس محمود 
ريكا في المنظمة بينما تواصل ( شاإلسالميعباس وحركة فتح بأن تكون حماس )وضمنا الجهاد 

االحتفاظ بسيطرتها الكاملة واالنفرادية على قطاع غزة، وهذا عذر وجيه يتطلب أن يكون االنضمام 
للمنظمة جزءا من اتفاق شامل يضمن التوافق على الشراكة في المنظمة والسلطة بعيدا عن الهيمنة 

االلتزام ببرنامج والتزامات المنظمة أن  والسيطرة األحادية. كما أن هناك خشية إذا حدث ذلك دون
يكون ذريعة إلسرائيل والواليات المتحدة األميركية وأوروبا، وربما األمم المتحدة وغيرها، لفرض 

 عقوبات سياسية ومالية من شأنها المساس بشرعية المنظمة وقدرة السلطة على البقاء.
« حماس»ر ال يمكن معالجته من خالل دعوة يعيدنا ما سبق مرة أخرى للبرنامج السياسي، وهذا األم

وكل من يريد أو يجب أن ينضم للمنظمة إلى تبني برنامجها كما هو دون أي تغيير، بل من خالل 
وضع هذه النقطة الجوهرية والحاسمة على طاولة الحوار حتى يتم االتفاق عليها، ألنه إذا تم االتفاق 

ذاعليها يمكن أن تكون هناك وحدة،   دث ذلك فلن تتحقق الوحدة.لم يح وا 
السؤال األساسي الذي يطرح نفسه هو: أي برنامج للمنظمة مطلوب االلتزام به، هل هو برنامج حق 

نهاء االحتالل واالستقالل الوطني عبر  الدولة ذات السيادة على  إقامةتقرير المصير والعودة وا 
ق أوسلو، بما تضمنه من اعتراف وعاصمتها القدس، أم ما انتهى إليه بعد توقيع اتفا 1967حدود

دانة المقاومة ووقفها  قامةبحق إسرائيل في الوجود وا  سلطة مقيدة بالتزامات وشروط سياسية وأمنية  وا 
واقتصادية مجحفة، وما تبعه من اتفاقات وملحقات ومفاوضات جرى فيها بشكل متواتر هبوط سقف 

راضي بما يشمل االستعداد لقبول ضم إسرائيل الموقف الفلسطيني كثيرا، حيث تم تبني مبدأ تبادل األ
لمعظم الكتل االستيطانية، وكذلك الموافقة على معايير كلينتون لحل قضية الالجئين، ومبادرة السالم 
العربية التي انتقصت من حق العودة بحديثها عن التوصل إلى حل متفق عليه لقضية الالجئين على 

 ؟194قرار أساس
ن إنها بصدد وقف العمل بااللتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاق أوسلو، تقول قيادة المنظمة اآل

ووصلت إلى حد طرح خيارات التدويل والمقاومة الشعبية والمقاطعة واالنضمام إلى محكمة الجنايات 
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لى حد التهديد بسحب اعترافها بإسرائيل. وهذا يعني أن  الدولية والتعهد بتفعيل هذا االنضمام، وا 
لحة اآلن إلجراء تعديالت على برنامج المنظمة، إن لم يكن من حيث األهداف المرحلية، الحاجة م

فعلى األقل من حيث أشكال العمل والنضال واآلليات، إذ لم تعد المفاوضات الثنائية برعاية أميركية 
العمل الوحيد أو الرئيسي، وهناك مطالبة فلسطينية رسمية بتغيير جدي في المسار  أسلوبهي 

 سابق، وهذا التغيير ُيفترض أن يكون أعمق وأشمل عند الحديث عن إعادة بناء الوحدة الوطنية.ال
ال نضيف جديدا بالقول إن الوحدة طريق االنتصار ألية حركة تحرر، وربما نضيف بأن الوحدة على 

يشه أسس وطنية وشراكة سياسية حقيقية وديمقراطية توافقية تنسجم مع الشرط االستعماري الذي تع
فلسطين، أصبحت شرطا الستمرار القضية وبقاء الشعب على أرض وطنه وسط األخطار المحدقة 
والمتزايدة، في ظل حالة التدهور المتفاقم في المنطقة العربية، وتسارع اندفاع إسرائيل نحو تطبيق 

حياء هدف إقامة إسرائيل الك  برى.مخططاتها العدوانية والتوسعية واالستيطانية والعنصرية وا 
إن أي اتفاق يخرج عن لقاءات الدوحة ويكتفي باالتفاق على تشكيل حكومة ووضع كل الملفات في 
حضنها، سيكون بمثابة وصفة مضمونة للفشل من جديد، ألنه يجعل الحكومة التي تشارك فيها 

يادي الفصائل المرجعية العليا، بما ينتقص من مكانة المنظمة، ما يتطلب توسيع وتفعيل لإلطار الق
المؤقت للقيام بدور جدي إلى حين انعقاد المجلس الوطني، كما يضع الحكومة في حقل ألغام يصبح 

 خطر انفجار أحدها مسألة وقت.
 9/2/2016، األيام، رام هللا

 
 !!إسرائيلغزة ومصلحة  أنفاقتدمير  .57

 ياسر الزعاترة
ير أنفاق غزة الحدودية مع لم نكن في حاجة إلى أن يقول وزير البنى التحتية الصهيوني أن تدم

مصر قد تم بطلب من كيانه، حتى نتأكد من ذلك، فالمشهد واضح كل الوضوح، إذ تحصل دولة 
االحتالل على وضع في القاهرة لم تحلم به في أي يوم من األيام، بما فيها تلك العشرية البائسة التي 

ريث، تماما كما كان يفعل مدير كان مبارك خاللها يسعى السترضاء الصهاينة من أجل تمرير التو 
مخابراته عمر سليمان الذي كان بدوره يقدم أوراق اعتماده كخليفة أفضل ألمن الكيان ومصالحه من 

 جمال مبارك.
نقول ذلك ألن الحديث عن األنفاق كتهديد لألمن القومي المصري هو محرض هراء، فهي كانت 

يديرون غزة لم يصلوا حد الجنون كي يستْعدوا موجودة بعلم السلطات، وما يجري فيها كذلك، ومن 
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شريانهم الوحيد على العالم الخارجي، ممثال في مصر، كما أن المخابرات المصرية ليس بهذا 
 المستوى من الضعف كي ال تعرف ما يمر عبر األنفاق.

ذا كانوا يبررون تدمير األنفاق بتهديد األمن القومي، فما صلة معبر رفح بذلك، هو الذي لم ُيفتح  وا 
 يوما، ربما ليس بدوام كامل أيضا؟! 40ألكثر من  2015طوال عام 

تحويل غزة إلى سجن، وابتزاز حركة حماس هو جزء ال يتجزأ من برنامج تركيع المقاومة من أجل 
عيون الصهاينة من دون أن ننسى أن لمحمود عباس دور على صعيد تشريع الحصار؛ هو الذي 

ي ُيرضي النظام الذي يبدو أقرب إلى خصمه األلد محمد دحالن، مع العلم يبذل الكثير من الجهد لك
أنه ال وجود لخالف سياسي بين االثنين، إذ يؤمن كالهما بالمفاوضات والتعاون األمني ونبذ 

 المقاومة المسلحة، بل حتى غير المسلحة أيضا.
وساط األمنية ولعل الالفت في حكاية الوزير الصهيوني هو الغضب من تصريحاته في األ

والعسكرية؛ فقد ذكر يوسي ميلمان، معلق الشؤون االستخبارية في صحيفة معاريف، أن جنراالت في 
الجيش وقادة في المخابرات قالوا إن تطوع الوزير بالكشف عن تفاصيل حساسة عن طابع التعاون 

بيب على مواصلة يهدد األمن القومي اإلسرائيلي ويمسُّ بقدرة تل أ إسرائيل ومصراألمني بين 
االستفادة من العالقات الوثيقة مع القاهرة. وقالوا إن تلك التصريحات تمثل ضربة دعائية للنظام 
المصري وتمنح خصومه في الداخل والخارج الفرصة لمهاجمته استنادا لهذه االعترافات غير 

د صمت اإلعالم البعد اآلخر في القصة هو المتعلق بالداخل المصري، فق المسبوقة في وضوحها.
المصري صمت القبور حيال تلك التصريحات، وحين كانت وسائل إعالم خارجية تطلب تعليقات 

 الرئيس.على الخبر من أحدهم داخل مصر، كان الرد أن ذلك كذب إسرائيلي لتشويه 
 األسوأ بطبيعة الحال هو البعد المتعلق ببعض أدعياء القومية، وشبيحة إيران في الساحة المصرية،
وهم أيضا صمتوا وتجاهلوا القصة برمتها، بينما يتحدثون عن أمريكا كأنهم ثوريون أمميون، لكأن 
هناك فرقا بين أمريكا والكيان الصهيوني، أو حتى بوتين الذي يتمتع بدوره بعالقات حميمة مع 

 نتنياهو.
 9/2/2016، الدستور، عّمان
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 أليكس فيشمان
المسلحين باالنقضاض « حماس»ئيل لمواجهة األنفاق التي يهدد عشرات من مقاتلي تستعد إسرا

منها. ولكن، على ما يبدو، هي ال تخصص االهتمام المطلوب لخطر آخر مصدره القطاع، هو 
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السياج الذي سيتسلل منه إلى إسرائيل ليس المئات بل اآلالف من أهالي غزة. وقد سبق أن فعلوا 
 ذلك.
حادثة تسلل. واعتقلت القوى األمنية  140الذروة، فقد سجلت قيادة المنطقة الجنوبية  كانت 2015سنة 
مواطنًا من غزة داخل أراضي إسرائيل. ومن المعقول افتراض وجود آخرين لم يلق القبض  249

«. الجرف الصامد»بمئات النسب المئوية مقارنة مع فترة ما قبل  ارتفاع درجةعليهم. وما يجري هو 
 غزّيًا فقط اخترقوا السياج.  19، مثاًل ألقي القبض على 2013ة ففي سن

هم باحثون عن عمل. أشخاص  2015إن غالبية المتسللين الذين ألقي القبض عليهم في سنة 
مستعدون للمخاطرة بحياتهم لمجرد البحث عن رزقهم. وفي تقدير المؤسسة األمنية أنه إذا لم تشهد 

 غزة، فإن عدد المتسللين إلى إسرائيل سيصل إلى اآلالف. إعمار إعادةهذه السنة تحواًل جوهريًا في 
لقد اضطرت إسرائيل إلى مضاعفة عدد تصاريح المرور عبرها بالمقارنة مع الفترة التي سبقت 

المصريين لمعبر رفح تحول معبر إيرز إلى المعبر األكبر للمغادرة  إغالقوبعد «. الجرف الصامد»
قدام. صحيح أن إسرائيل لم تغير رسميًا سياسة تصاريح المرور، لكن لم يكن قطاع غزة سيرًا على األ

ألف شخص حصلوا  50أمامها مفر، فإغالق معبر رفح أدى إلى الئحة انتظار تضمنت أكثر من 
على إذن بمغادرة القطاع وعلقوا هناك. والمقصود بذلك طالب وأشخاص يعملون في الخارج 

 ؤول دون االنفجار، تقوم إسرائيل في كل مرة بتنفيس الضغط.ومرضى وغير ذلك. ومن أجل الح
من  %53يتغذى هذا الضغط من حقيقة أنه بذل جهد ضئيل من أجل إعادة إعمار الدمار في غزة: 

دوالر للفرد مقارنة مع  1000الشباب عاطلون عن العمل، والناتج القومي الخام المحلي انخفض إلى 
حّذر خبراء في المؤسسة األمنية من نشوء أزمة في مياه الشرب هذه دوالر للفرد في الضفة. وي 4000

ساعات متواصلة  8-6من القطاع المنزلي في غزة يحصل على مياه جارية لمدة  %70السنة. نحو 
مشاريع لبناء وترميم بنية تحتية للمياه  إقامةأيام. والجميع يتمسك بالتزامات  4كل يومين فقط أو كل 

مليارات دوالر جرى التعهد بتخصيصها لغزة بعد عملية  5.4ف. لكن من مجموع تنقذ غزة من الجفا
 فقط. %15، وصل «الجرف الصامد»

في غزة يعلقون اآلمال على اقامة مشروع لتحلية مياه البحر. الرخص موجودة، لكن من أجل بناء 
ثناء تتضاءل كمية مثل هذه المنشأة يجب توسيع البنية التحتية للطاقة بصورة جوهرية. في هذه األ

الكهرباء التي توفرها مصر، واعتاد سكان غزة العيش من دون حصول متواصل على الكهرباء لعدة 
األشخاص الذين سيقتحمون السياج في اتجاه  -أيام. من دون مياه، ومن دون كهرباء ومن دون عمل

 إسرائيل ليس لديهم ما يخسرونه.
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العاملة في قطاع غزة اليوم، ليس علنًا ولكن في الغرف  الدولية واإلغاثةتعترف وكاالت المساعدة 
غزة ليس إسرائيل. فالجزء األكبر من التهمة يقع على عاتق  إعمار إعادةالمغلقة، بأن من يعرقل 

وهناك شعور قوي «. حماس» أضعافالبناء من أجل  إعادة أعمالالسلطة الفلسطينية التي تعرقل 
بأن السلطة ترغب في وقوع مواجهة عسكرية ]بين إسرائيل  في المؤسسة األمنية ]اإلسرائيلية[

 في غزة.«[ حماس«و
على خلفية حفر األنفاق « حماس«القطرية للتخفيف من التوتر بين إسرائيل و -إن المبادرة التركية 

بزعامة خالد مشعل، لكن الذراع « حماس»عمل غير مجد. فهذا المحور مرتبط بالذراع السياسية في 
 لحركة تستخف بها، وهي سبق أن اختارت إيران.العسكرية ل

-سياسيةيمكن أن يحدث بسبب فقدان السيطرة على خلفية ضائقة  2016االنفجار األمني في 
األمر الذي سيرفع  -اجتماعية في غزة. فإما أن يقتحم اآلالف من سكان غزة السياج –اقتصادية

إلى جولة عسكرية، أو « حماس»دفع أو أن الخوف من انهيار داخلي سي -الحرارة على الحدود
 األمرين معًا. 

 «يديعوت»
 9/2/2016، األيام، رام هللا
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