
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 "يديعوت أحرونوت": نتنياهو يعتزم اقتحام الحرم اإلبراهيمي
 الشيخ رائد صالح: أطراف عربية نقلت لنا تحذيرًا من حدث "إسرائيلي" "مصيري" ضد األقصى

  ل يحرر يي عم  ساحة البرا  رربي األقصى ويدمرر ثاارًا إسالمية عريقةاالحتال 
 القوات اإليرانية المسلحة: نحن شركاء حماس يي المقاومة

 بلير: السالم يجب أن يبدأ من رزة وتركها هكذا جريمة.. وجهود حاياة لح لر أزمة الموظرين

الجيش يستعد هذه "معاريف": 
األيام لمواجهة واسعة وعنيرة 

 جدًا مع حركة حماس
 

 4... ص 
 

 4301 61/2/2162 االثنين



 
 
 
 

 

           2ص                                     3491 العدد:    61/2/2162 االانين ريخ:التا

  السلطة:
 1 عباس يدين جريمة قت ل المصريين يي ليبيا ويعلن الحداد االاة أيام ويعزي السيسي  .2
 7  قريع يحذر من خطورة األنرا  اإلسرائيلية المنتشرة يي القدس بهدف تهويد المدينة  .3
 7 ئرة العالقات العربية يي منظمة التحرير تحذر من تداعيات زيارة نتنياهو للحرم اإلبراهيميدا  .4
 7 ويـد يلسطيني يطالـب الراتيكـان بالتدخـ ل لوقف بناء الجدار بمنطقة كريمزان يي بيت جاال  .5
 8  ركز على جهود إعادة إعمار رزة ومصاعب نقص التموي ل الدوليةأبو شهال: االجتماع مع بلير   .6
 8 اللجنة النقابية للدياع عن حقو  الموظرين تطالب حكومة الويا  بالرحي ل لتخليها عن رزة  .7

 
  المقاومة:

 9 اإلسرائيلي الجديد: اسأ ل سابقيك عن رزةالزهار يردر على تهديدات جالنت رئيس األركان   .8
 9  حماس تحذر نتنياهو من زيارة الحرم اإلبراهيمي يي الخلي ل  .9
 61 البردوي ل: حركة يتح تعط ل المصالحة بأمر من عباس  .01
 66 الصطراف وطني لمواجهة مخططات االحتال لقوى رام هللا والبيرة تدعو   .00
 66 يتح" و"النضا ل" تدعوان لتعميم نموذج المقاطعة البريطاني لـ"إسرائي ل" على المستوى الدولي"  .02
 62 جرائمهاحماس: اتهامنا باالستعداد لحرب جديدة يي رزة ذريعة إسرائيلية للتغطية على   .03
 62 حركة الجهاد: الشعب الرلسطيني قادر على إحباط مخطط االستهداف اإلسرائيلي لغزة  .04
 63  حركة يتح تحذر نتنياهو من زيارة الحرم اإلبراهيمي يي الخلي ل  .05
 63 رة نتنياهو للحرم اإلبراهيمي يي الخلي ل"الشعبية" تحذر من زيا  .06
 63 محامي حماس بأوروبا يرند اتهام عباس لها باإلرهاب  .07
 64  حماس تجري تجربتين لصاروخين صباح األحدموقع "والال" العبري:   .08
 64 يعيش يي تناقض بخصوص المصالحة وحماسحسام بدران: عباس   .09
 62 "معاريف": قيادي يتحاوي يشارك يي لقاء تطبيعي  .21

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 62 "يديعوت أحرونوت": نتنياهو يعتزم اقتحام الحرم اإلبراهيمي  .20
 61 يهود يرنسا وأوكرانيا نتنياهو يحرض يهود أوروبا على الهجرة لـ"إسرائي ل"... وخطة الستقدام  .22
 67 االحتال ل يشتكي حماس لمجلس األمن ويتهمها ببناء أنرا  هجومية  .23
 67 حت المسجد األقصىمؤسسة إسرائيلية تستدرج العروض لحرر أنرا  ت  .24
 67 نير بركات: الحكومة اإلسرائيلية تعتزم ضخ ماليين الشواك ل لتعزيز "الهوية اليهودية للقدس"  .25
 68 جد ل يي "إسرائي ل" حو ل ييديو لـ"الليكود" يعدر نجاح المعارضة خدمة لـ"داعش"  .26
 68 على رزة يي اليوم الاامن يعلون: كنا مستعدين إليقاف الحرب  .27
 69 لجنة مستوطني الضرة الغربية تطل  حملة إعالنية عبر مواقع التواص ل االجتماعي  .28
 21 شف سعي "إسرائي ل" إلنتاج قنبلة هيدروجينية"يديعوت أحرونوت": تقرير لـ"بنتاجون" يك  .29
 21 يلسطينيو الداخ ل: "القائمة العربية المشتركة" انعطاية تاريخية يي مسيرتنا  .31



 
 
 
 

 

           3ص                                     3491 العدد:    61/2/2162 االانين ريخ:التا

 26 مسؤو ل أمني كبير يي "إسرائي ل": نتنياهو كاراة استراتيجية  .30
 

  :األرض، الشعب
 26 الشيخ رائد صالح: أطراف عربية نقلت لنا تحذيرًا من حدث "إسرائيلي" "مصيري" ضد األقصى  .32
 22 االحتال ل يحرر يي عم  ساحة البرا  رربي األقصى ويدمرر ثاارًا إسالمية عريقة  .33
 23 ف منز ل مدمر وعملية التقييم تمت وي  معايير النزاهة والشراييةأل 170أونروا:   .34
 24 واشنطن بوست: "إسرائي ل" قتلت المدنيين بغزة يي بيوتهم  .35
 22 االث قاصرات بين عشرين أسيرة يي سجون االحتال ل  .36
 22 حتال ل تريض تزويد مدينة روابي بالمياهسلطات اال  .37
 21 هاجس عدوان جديد يطغى على مشهد الحياة يي رزة  .38
 21 االحتال ل يغل  حاجز بيت اكسا وينصب ثخرين على مدخلي عناتا وبيت أمر  .39
 27 يم عين الحلوة تلتقي ويدًا من "الصليب األحمر"اللجنة الشعبية يي مخ  .41
رااة أهلنا بغزة" يي دبي  .40  27 مجلس األعما ل الرلسطيني يختتم "حملة إيواء وا 
 28 الموت يغيب الرنان الرلسطيني رسان مطر  .42
 28 ور مؤتمر يلسطينيي أوروبا ببرلينيلسطينيو سوريا مح  .43
 29 مركز "بدي ل" والحركة العالمية للدياع عن األطرا ل يبدثن بتنريذ مشروع مشترك  .44
 29 يرقة راب يلسطينية تنتقد استغال ل حزب الليكود ألرنية خاصة بها يي ييديو دعائي  .45

 
  صحة: 

 31 مستشرى حكومي يي الضرة استقبلت مليون مريض العام الماضي 12الصحة": "  .46
 

  مصر: 
 31 السلطات المصرية تريض لقاء األحمد مع أبو مرزو  يي القاهرة  .47

 
  األردن: 

 31 ء الغاز من يلسطين خال ل عشرة أياماألردن يوقع خطاب نوايا لشرا  .48
 36 المنظمة العربية لحقو  اإلنسان تطالب األردن بالسماح ألسير محرر بالعودة إلى أهله  .49

 
  لبنان: 
 32 "النهار" نقاًل عن مصدر لبناني: منرذ الهجومين يي كوبنهارن يلسطيني األص ل  .51

 
  عربي، إسالمي:

 32 القوات اإليرانية المسلحة: نحن شركاء حماس يي المقاومة  .50
 33 "سما": قطر تعدر مساعداتها السابقة لغزة جزءًا من تبرعها يي مؤتمر القاهرة  .52



 
 
 
 

 

           4ص                                     3491 العدد:    61/2/2162 االانين ريخ:التا

 
  دولي:
 34 جب أن يبدأ من رزة وتركها هكذا جريمة.. وجهود حاياة لح لر أزمة الموظرينبلير: السالم ي  .53
 31 الواليات المتحدة "تعاقب" نتنياهو وتمتنع عن إطالع "إسرائي ل" على المراوضات مع إيران  .54
 37 ئيلي بشأن المحاداات النووية مع إيرانالبيت األبيض ينري تقريرًا عن خالف أمريكي إسرا  .55
 38 كبير حاخامات الدانمارك يريض دعوة الهجرة لـ"إسرائي ل"  .56

 
  مختارات:

 38 الخاليا الجذعية لمكايحة المالريا  .57
 

  حوارات ومقاالت:
يران  .58  38 أحمد الحيلة.. والسير يي حق ل األشواك... حماس وا 
 43 حلمي موسىثيزنكوت رئيس أركان عصر الصدامات المحدودة...   .59
 42 ماجد الّشيخإسرائي ل ... من عدم اليقين إلى القناعة بـ "دولة الالأمة"...   .61
 48 تشاك فريليخ*طاب الكونغرس: نتنياهو يعررض إسرائي ل لخطر وجودي... خ  .60

 
 21 :كاريكاتير

*** 
 
 "معاريف": الجيش يستعد هذه األيام لمواجهة واسعة وعنيرة جدًا مع حركة حماس .0

يش اإلسرائيلي خلفًا رئاسة هيئة األركان في الج 61/2يتولى الجنرال غادي أيزنكوت يوم االثنين 
عامًا من الخدمة في  42لرئيسها الحالي بني جانتس، ليتوج فيها حياته العسكرية التي امتدت على 

 صفوف الجيش اإلسرائيلي.
وبموازاة تولي أيزنكوت منصبه الجديد، قال تقرير في صحيفة معاريف أن الجيش يستعد هذه األيام 

اس. ويرى محللون إسرائيليون أن في انتظار أيزنكوت لمواجهة واسعة وعنيفة جدًا مع حركة حم
تحديات أمنية كبيرة مغايرة عما واجه سابقه في قيادة الجيش اإلسرائيلية، إذ كانت المخاطر 
والتحديات في السابق من قبل دول وجيوش نظامية، لكن التحديات المستجدة هي من قبل تنظيمات 

ية في المناطق التي تسيطر كما حصل في غزة. كما التي تسعى الستدراج الجيش إلى عمليات بر 
أن أحد التحديات أمام أيزنكوت تتعلق بتجهيز الجيش لحسم حروبه المقبلة خالل فترة قصيرة أو ما 

 يعرف بـ"الحسم السريع".
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عاما( تقديرات استخبارية تفيد  23وذكر تقرير في صحيفة "معاريف" اليوم أن في انتظار أيزنكوت )
تحديات من كافة الجبهات. وأشار التقرير إلى أن أيزنكوت يدرك أن الجبهة الجنوبية بأن أمامه 

ليست هينة على اإلطالق وأنه يدرك أيضًا مثل جانتس أنه للعامل السياسي األثر الكبير على كيفية 
وتوقيت اندالع مواجهة جديدة في الجنوب، كما أنه يدرك أن مهما كان حجم الردع الذي صنعته 

 األخيرة لكنها لن تردع حماس بما فيه الكافية كما ردعت حرب لبنان الثانية حزب هللا. الحرب
وأوضح التقرير أن الجيش يستعد هذه األيام لمواجهة واسعة وعنيفة جدًا، خصوصًا وأن بنك األهداف 
الجوية لدى الجيش تقلص بشكل جدي وألنه يدرك أن أي "عالج جذري" في غزة يستدعي تدخاًل 

 يًا بريًا.عسكر 
وفي ما يتعلق بالجبهة الشمالية، أشار التقرير إلى أن أيزنكوت "يعرفها بشكل جيد جدًا"، إذ كان قائد 

أعوام بعد حرب لبنان الثانية. ولفت إلى أن على أيزنكوت إعداد  2الجبهة الشمالية على مدار 
سيها، وذلك في الجيش لخوض حرب شرسة جدًا قد تكون األشرس في حروب "إسرائيل" منذ تأ

 أعقاب الحرب األخيرة على غزة وفي ظل تورط حزب هللا في الحرب الدائرة في سورية. 
وقال التقرير إنه في حال اندلعت حرب لبنان الثالثة فستكون قاسية جدًا لكل األطراف، بما في ذلك 

التقرير أن عملية الجبهة الداخلية اإلسرائيلية على الرغم من كل االستعدادات والتجهيزات. وأوضح 
شبعا األخيرة أوضحت للمستوى السياسي والمستوى العسكري في "إسرائيل" مدى جهوزية حزب هللا 
لمواجهة مقبلة، وأن لديه سيطرة جيدة في المنطقة الحدودية كما أنه يعزز تواجده وسيطرته على 

 إليزنكوت لكن بمقدوره مواجهته.اإلسرائيلية بمساعدة إيرانية، وهو ما اعتبره تحديًا  -الحدود السورية 
وزعم التقرير أن الساحة السورية تحت سيطرة كاملة للجيش، إذ أنشأ جانتس كتيبة خاصة في الحدود 

 بقيادة العميد أوفيك بوخريس. 261مع سوريا تدعى الكتيبة 
هي الضفة ويرى التقرير أن إحدى الجبهات األكثر اشتعااًل وتحديًا التي على أيزنكوت التعامل معها 

الغربية، في ظل ما وصفه انهيار السلطة الفلسطينية والضغوطات التي تقوم بها حماس في الضفة 
الغربية من خالل تحويل األموال بهدف بناء "بنى تحتية عسكرية". وكشف التقرير أن الجيش وجهاز 

تي وصفها بـ"أموال األمن العام )شاباك( صادرا في الفترة األخيرة مئات آالف الشواكل في الضفة ال
حماس". كما أوضح التقرير أن تجميد أموال عائدات الضرائب الفلسطينية من قبل "إسرائيل" زاد من 
مكانية تفجرها، زاعما أن بوارد الغضب الشعبي بدأت بالظهور جراء  سخونة األوضاع في الضفة وا 

ات اآللية تحت نظر تدهور األوضاع االقتصادية من خالل قيام مواطنين بالسطو على الصراف
الشرطة الفلسطينية والسطو على أي شيء يحوي النقود بهدف توفير لقمة العيش، وأضاف أن 

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ليس ذي صلة" وأن ورثته السياسيين ينتظرون الفرصة إلسقاطه.
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إذ يلي االنتخابات  ويرى التقرير أن شهر نيسان/ أبريل سيكون شهرًا حرجًا على الساحة الفلسطينية،
البرلمانية في "إسرائيل"، كما من المقرر أن تتوجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية 
في الهاي، كما يتوقع أن تستمر "إسرائيل" بتجميد أموال عائدات الضرائب الفلسطينية ما يعني 

التقرير إن الجيش يحذر من هذه استمرار تدهور األوضاع االقتصادية في الضفة الغربية، وقال 
 الخطوة لكن تحذيراته "تقع على آذان صماء".

في تناوله للتطورات المحتملة على الجبهة المصرية، قال التقرير إن على أيزنكوت الحفاظ على 
التنسيق والتعاون األمني مع النظام المصري، واصفًا العالقات بأنها أفضل ما يكون. ولفت إلى أن 

شطان في األراضي المصرية الحدودية مع "إسرائيل"، القاعدة و"داعش"، لكنه أشار إلى تنظيمين ين
أن الجيش المصري يقوم بمواجهتهما بشكل جيد لكن على الجيش اإلسرائيلي االستعداد لتدهور في 
األوضاع في هذه المنطقة خالل السنوات القليلة المقبلة، خصوصًا وأن استقرار النظام في مصر 

مونًا. وقال التقرير إن ثورة يناير في مصر تسببت بأضرار كبيرة وما تالها من تولي محمد ليس مض
مرسي لرئاسة مصر ودعمه لحركة حماس، واعتبر أن مرسي واإلخوان المسلمين هما المسؤوالن عن 
تسليح حماس قبل الحرب األخيرة على القطاع. وأضاف التقرير أن االنقالب على الرئيس مرسي 

وضاع نسبيًا في نظر "إسرائيل"، خصوصًا وأن الجنرال عبد الفتا  السيسي يحاول فرض حسن األ
 السيطرة على المناطق الحدودية لكن ذلك ال يعني االستقرار لفترة طويلة.

ختامًا، تناول التقرير التحديات التي على أيزنكوت مواجهتها داخل الجيش، سواء لجهة وضعه 
 يزانيات أو لجهة الخالفات أو المواجهات الداخلية بين قادة الجيش. التنظيمي والتقليصات في الم

 62/2/2162، 48عرب 
 
 عباس يدين جريمة قت ل المصريين يي ليبيا ويعلن الحداد االاة أيام ويعزي السيسي .2

وفا: أدان الرئيس محمود عباس الجريمة النكراء البشعة التي أقدم عليها تنظيم  –رام هللا  -عمان 
مصريا بدم بارد. وأضاف الرئيس أن هذه الجريمة البشعة تؤكد  26اإلرهابي في ليبيا، بقتله "داعش" 

طبيعة هذا التنظيم اإلرهابي الذي ال يفرق بين اإلسالم والمسيحية، ويشوه ديننا اإلسالمي الحنيف 
عبد  السمح. وأكد أنه في هذه اللحظات العصيبة ال يسعنا إال أن نتضامن وندعم الرئيس المصري

الفتا  السيسي والشعب المصري الشقيق. وتابع عباس: ان تكرار هذه الجرائم يؤكد أنه ال بد من 
وأعلن الرئيس الحداد في  تشكيل تحالف مشترك لمواجهة هذا التنظيم اإلرهابي في أسرع وقت ممكن.

س نظيره وعزى الرئي فلسطين لمدة ثالثة أيام وتنكيس األعالم على أروا  الضحايا المصريين.
المصري عبد الفتا  السيسي، بالضحايا المصريين. كما قدم الرئيس تعازيه لألنبا تواضروس الثاني، 
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وقال الرئيس: "كلنا ثقة أن الشعب المصري سيتوحد في  والشعب المصري الشقيق، وأهالي الضحايا.
 مة العربية".الرد خلف قيادته الحكيمة، وستبقى مصر قلعة للتعايش والتسامح وصمام أمان األ

من جانب آخر قلد الرئيس عباس، سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة غير المقيم لدى دولة 
فلسطين، عبد هللا ناصر سلطان العامري، وسام نجمة القدس من الدرجة الوسطى. جاء ذلك خالل 

لمناسبة انتهاء استقبال الرئيس عباس، السفير العامري، مودعا، مساء أمس بمقر اقامته في عمان، 
 مهام عمله في األرض الفلسطينية.

 61/2/2162الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 قريع يحذر من خطورة األنرا  اإلسرائيلية المنتشرة يي القدس بهدف تهويد المدينة .3

نادية سعدالدين: حذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون -عمان
حمد قريع، من "خطورة األنفاق اإلسرائيلية المنتشرة في المدينة المقدسة بهدف تهويد مدينة القدس أ

حالل المستوطنين  القدس وبسط السيطرة عليها وتهجير المواطنين المقدسيين واقتالعهم من أرضهم وا 
 مكانهم".

 61/2/2162الغد، عمان، 
 

 اعيات زيارة نتنياهو للحرم اإلبراهيميدائرة العالقات العربية يي منظمة التحرير تحذر من تد .4
رام هللا: حذرت دائرة العالقات العربية في منظمة التحرير، أمس، من خطورة اعتزام رئيس حكومة 
االحتالل اقتحام الحرم اإلبراهيمي في الخليل، وزيارة معاقل غالة المستوطنين واليمين المتطرف، 

الضفة، معتبرة ذلك بأنه يأتي في إطار رؤية  وقيامه بجولة في الكتل االستيطانية في عموم
واستراتيجية االحتالل وحكومته اليمينية باستمرار نهج االستيطان ومصادرة األراضي وتهويدها، 
ورعاية عمليات القتل والمجازر، كما أن الزيارة تتزامن مع ذكرى ارتكاب مجزرة الحرم اإلبراهيمي في 

22/2/6003. 
 61/2/2162األيام، رام هللا، 

 
 ويـد يلسـطيني يطالـب الراتيكـان بالتدخـ ل لوقف بناء الجدار بمنطقة كريمزان يي بيت جاال .5

حسن عبد الجواد: طالب رؤساء بلديات بيت لحم فيرا بابون، وبيت جاال نقوال خميس،  - بيت لحم
 جاال. وبيت ساحور هاني الحايك الفاتيكان بالتدخل لوقف بناء الجدار بمنطقة كريمزان في بيت
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جاء ذلك خالل زيارة رؤساء البلديات الثالث ايطاليا ولقائهم قداسة البابا فرنسيس االول في حضرة 
 الفاتيكان، بساحة القديس بطرس. 

وحضر اللقاء كبار المسؤولين من حاضرة الفاتيكان، وسفير فلسطين في الفاتيكان عيسى قسيسية، 
له رسالة حول االستيطان وبناء الجدار، خاصة في وسفيرة فلسطين في ايطاليا مي كيله، وقدموا 

منطقة واد كريمزان، وهدية تذكارية من االرض المقدسة باسمهم، واسم اصحاب االراضي المهددة 
بالمصادرة في واد كريمزان، وهي عبارة عن العشاء السري من خشب الزيتون، وقدم قداسته هدايا 

الصالة االسبوعية التي يترأسها قداسته في ساحة القديس  تذكارية لرؤساء البلديات، الذين شاركوا في
 بطرس.

 61/2/2162األيام، رام هللا، 
 
 أبو شهال: االجتماع مع بلير ركز على جهود إعادة إعمار رزة ومصاعب نقص التموي ل الدولية .6

ع قال وزير العمل في حكومة التوافق الفلسطينية مأمون أبو شهال، إنه بحث م :أشرف الهور-غزة 
توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط، ملف أزمة رواتب موظفي غزة 
ن الرجل أكد أن هناك جهودا تبذل لحل األزمة وفق  الذين عينوا فترة حكومة حماس السابقة، وا 

 المبادرة السويسرية السابقة.
عدم وصول أموال المانحين إلعادة تمت مناقشة »وأضاف أبو شهال في تصريحات للصحافيين أنه 

وأكد أنهم طلبوا من مبعوث «. إعمار القطاع وقضايا الموظفين التي تشكل عائقا لعمل الحكومة
دخال كافة  الرباعية الضغط من أجل رفع الحصار عن غزة، والطلب من إسرائيل فتح المعابر، وا 

 المستلزمات التي يحتاجها سكان غزة.
 61/2/2162القدس العربي، لندن، 

 
 اللجنة النقابية للدياع عن حقو  الموظرين تطالب حكومة الويا  بالرحي ل لتخليها عن رزة .7

طالبت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين برحيل حكومة التوافق الوطني، وذلك لتخليها عن 
دفع رواتب أهل غزة وعدم تحمل مسؤولياتها تجاههم، وحذرت من انفجار وشيك في حال استمر عدم 

 الموظفين وعدم توفير موازنات لوزاراتها.
واتهمت اللجنة في بيان لها اليوم االحد، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بانه العائق الوحيد 
أمام حل مشكلة موظفي حكومة غزة السابقة الذين هم على رأس عملهم في قطاع غزة، وأن االتحاد 

 ب الموظفين في قطاع غزة. األوروبي ال يمانع من صرف روات
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واكدت ان أداء حكومة التوافق لم يرتق لمستوى الحدث وهي غير جادة في التعامل مع ملف غزة 
 وموظفيها.

 62/2/2162سطين أون الين، يل
 
 الزهار يردر على تهديدات جالنت رئيس األركان اإلسرائيلي: اسأ ل سابقيك عن رزة .8

محمــود الزهــار "علــى رئــيس أركــان جــيش االحــتالل الجديــد غــزة: قــال القيــادي البــارز بحركــة حمــاس 
كيــف كــان يشــعر بــالخوف علــى  -يقصــد بنــي غــانتس-الجنــرال يــوآف جالنــت أن يســأل ســابقيه جيــدا 

 مصير جنوده تحت أعين القسام".
(: "غزة كانت وما زالت منبع البطولة فـي التصـدي للعـدو 2-62وأضاف في تصريح له اليوم األحد )

كان جالنت قـد توعـد أمـس بشـن حـرب جديـدة علـى قطـاع غـزة، غيـر مسـتبعد أن تكـون الصهيوني". و 
 قريبة.

وتابع الزهار: "على قيادة االحتالل معرفة أن قطاع غزة يتطور نحو الجودة في مقارعتـه، ولـن يسـمح 
 بأن يكون الشعب الفلسطيني فريسة له".

"إسرائيل" شكوى لمجلس األمن عن وعن التحضير الصهيوني لهجوم جديد على غزة من خالل تقديم 
التجارب الصـاروخية علـى السـاحل بغـزةل قـال الزهـار "علـى مجلـس األمـن أن يوقـف جـرائم االحـتالل، 

 ورفضه استقبال لجنة تقصي الحقائق حول جرائم الحرب".
 62/2/2162المركز الرلسطيني لإلعالم، 

 
  حماس تحذر نتنياهو من زيارة الحرم اإلبراهيمي يي الخلي ل .9

، عـن كفـا  زبـون مـن رام هللا، أن القيـادي فـي الحركـة حسـام 61/2/2162الشـر  األوسـط، ذكرت 
نــدعو أهلنــا فــي الخليــل إلــى مواجهــة »نســخة عنــه، « الشــرق األوســط»بــدران قــال فــي تصــريح تلقــت 

نتنياهو إذا أصر على نيته في تدنيس الحرم اإلبراهيمي. هي فرصة لتحرك جماهيري تشارك فيـه كـل 
 «.وى والفعاليات الشبابية ليعلم هذا المجرم أن هذه األرض لنا ولنا وحدناالق

كمــا حــذر عــزت الرشــق القيــادي فــي حركــة حمــاس رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو مــن مــا 
 إقدامه على اقتحام الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل.« مغبة»سماه 

نحـّذر المجـرم نتنيـاهو مـن مغّبـة «: »فيسـبوك»جتمـاعي وقال الرشق صـفحته علـى موقـع التواصـل اال
اإلقدام على اقتحام وتدنيس الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل، ونعّده تصعيًدا خطيًرا لن يسـكت عنـه 

 «.شعبنا الفلسطيني
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إن الحـرم اإلبراهيمـي هـو وقـف إسـالمي خـالص، وكـذا المقدسـات اإلسـالمية فـي فلسـطين، »وأضاف: 
 «.ًدا للدعاية االنتخابية الصهيونية الرخيصةولن يكون مزا

حركـة حمــاس حــّذرت نتنيــاهو عـن وكالــة األناضــول، أن  ،61/2/2162الســرير، بيــروت، وأضـافت 
ــة اإلقــدام علــى  مــن زيــارة الحــرم اإلبراهيمــي، وقالــت حمــاس، فــي بيــان، إّنهــا تحــّذر نتنيــاهو مــن "مغّب

ركـــة نّيـــة نتنيـــاهو زيـــارة الحـــرم اإلبراهيمـــي "تصـــعيدًا اقتحـــام وتـــدنيس الحـــرم اإلبراهيمـــي". واعتبـــرت الح
 خطيرًا"، مؤكدًة أّن الشعب الفلسطيني لن يسكت في حال تّمت.

 
 البردوي ل: حركة يتح تعط ل المصالحة بأمر من عباس .01

غــزة )فلســطين(: أكــد القيــادي فــي حركــة حمــاس الــدكتور صــال  البردويــل أن كــل جهــود تفعيــل اتفــاق 
نهاء اال  نقسام باءت بالفشل بسبب عدم رغبة "فتح" والرئيس عباس تحديدا في ذلك.المصالحة وا 

وكشف البردويل النقاب في تصريحات خاصة لـ "قدس بـرس"، عـن إجهـاض "فـتح" للقـاء فصـائلي فـي 
غـزة كـان يـروم بحـث سـبل تنفيـذ اتفـاق المصــالحة والتوافـق بـين مختلـف الفصـائل حـول رؤيـة مشــتركة 

قد كان هناك اجتماع في رام هللا جرى مؤخرا بقيادة الـرئيس محمـود عبـاس تـم تنهي االنقسام، وقال: "ل
إقناعه فيـه بضـرورة إرسـال وفـد مـن منظمـة التحريـر إلـى غـزة فـي محاولـة لجعـل الكـل الفلسـطيني فـي 
مواجهة حماس، لكن عباس طلب من الوفـد عـدم الحـوار فـي مسـألة رواتـب المـوظفين، واالكتفـاء فقـط 

للمعـــابر مـــن أجـــل الحصـــول علـــى مســـاعدات إعـــادة اإلعمـــار لتعـــويض الـــنقص  ببحـــث تســـلم الســـلطة
 الحاصل في منع االحتالل لبعض أموال السلطة".

وأضاف: "هذه الرؤية لم تقنع بعض الفصائل، التي رفضت أن تكون جزءا من وفد هذه أهدافـه ومنهـا 
صائلي يعبر فيه كل فصيل عن الجبهتان الشعبية والديمقراطية والجهاد اإلسالمي، وطالبت باجتماع ف

رأيه، لكن فتح عمدت إلى االلتفاف على هذا الموقف من خالل الحديث عن استبدال اللقاء الفصائلي 
بلقاء ثنائي بين الدكتور موسى أبو مرزوق وعزام األحمد في القاهرة، ولكن عندما أكد الدكتور موسى 

 لفصائلي تم إلغاء اللقاء كذلك".أبو مرزوق أن هذا اللقاء لن يكون بديال عن اللقاء ا
وأكـد البردويــل أن "حمــاس" متمسـكة بالمصــالحة وفــق رؤيـة تقــوم علــى مبـدأين: األول أن تكــون نتيجــة 
الجتماع فصائلي وليس على صيغة منظمة التحرير في مواجهة "حماس"، والثـاني أن يـتم تنفيـذ كافـة 

 قال.بنود االتفاق دون انتقاء أي عنصر وتهميش الباقي، كما 
 62/2/2162قدس برس، 
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 قوى رام هللا والبيرة تدعو الصطراف وطني لمواجهة مخططات االحتال ل .00
رام هللا: دعـــت القـــوى الوطنيـــة اإلســـالمية لمحافظـــة رام هللا والبيـــرة ألوســـع اصـــطفاف وطنـــي وشـــعبي 

الل لمواجهــة سياســات االحــتالل وحمــالت االســتيطان المســتعرة التــي تعكــس مــدى إصــرار دولــة االحــت
ــة فــي المنطقــة عبــر إنهــاء احتاللهــا لألراضــي التــي  علــى قتــل أيــة إمكانيــة للتوصــل إلــى تســوية عادل

معانها في فـرض سياسـة األمـر الواقـع عبـر عطـاءات لبنـاء اآلالف الوحـدات  16احتلت في عدوان  وا 
رارات االســتيطانية فــي اســتباحة كاملــة لألراضــي المحتلــة وضــربها بعــرض الحــائط كافــة األعــراف والقــ

الدولية التـي تعتبـر االسـتيطان جريمـة حـرب وهـو عمـل غيـر مشـروع تقـوم بـه دولـة االحـتالل بموجـب 
 القانون الدولي ويجب إزالته ووقف اإلجراءات أحادية الجانب في األراضي الفلسطينية بشكل فوري.

ســـتئناف وأكـــدت القـــوى فـــي بيـــان لهـــا أصـــدرته عقـــب اجتماعهـــا بـــرام هللا أمـــس رفضـــها أليـــة مســـاع  ال
المفاوضات، داعية إلى وقف الرهان على تسوية سياسية في ظل استمرار حمالت االستيطان والتنكر 
اإلســــرائيلي لمقومــــات الحــــد األدنــــى لعمليــــة ســــالم تحقــــق الســــالم العــــادل والشــــامل ب نهــــاء االحــــتالل 

تحقيـــق بمـــا فيهـــا القـــدس الشـــرقية و  6016اإلســـرائيلي عـــن جميـــع األرضـــي التـــي احتلـــت فـــي العـــام 
 األهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية.

ودعت إلى تبنـي اسـتراتيجية وطنيـة بـالتزامن مـع التحضـيرات لعقـد اجتمـاع المجلـس المركـزي لمنظمـة 
كيـــة التحريـــر نهايـــة الشـــهر الجـــاري تقـــوم علـــى إعـــالن فشـــل العمليـــة السياســـية الجاريـــة بالرعايـــة األمير 

عادة القضية الوطنية بصفتها قضية تحرر وطني لألمم المتحدة لتطبيق قراراتها وحماية شعب دولـة  وا 
 فلسطين تحت االحتالل حتى إنهاء هذا االحتالل بكل أشكاله عنها.

وأكــدت القــوى فــي بيانهــا أهميــة اســتمرار وتوســيع المقاومــة الشــعبية بكــل أشــكالها ضــد االحــتالل وبنــاء 
لمقاومــة الشــعبية بمشــاركة كافــة األطيــاف والشــرائح، بمــا فيهــا توســيع حمــالت المقاطعــة جبهـة موحــدة ل

لالحــتالل ومنتجاتــه وبضــائعه باتجــاه فــرض العزلــة الدوليــة ورفــع الغطــاء عــن شــرعية االحــتالل فــوق 
 أرضنا.

ل كما دعت إلى خطوات فعلية لمحاكمة دولة االحتالل على جرائمها بالتوازي مـع الجهـد الحاصـل لنيـ
 االعترافات الدولية بدولة فلسطين. 

 61/2/2162األيام، رام هللا، 
 
 "يتح" و"النضا ل" تدعوان لتعميم نموذج المقاطعة البريطاني لـ"إسرائي ل" على المستوى الدولي .02

 611شخصـــية فنيـــة بريطانيـــة إلـــى  111اعتبـــرت حركـــة فـــتح أن انضـــمام  -الحيـــاة الجديـــدة -رام هللا
مقاطعــة إســرائيل فنيــا وثقافيــا فــي العــام الماضــي الخطــوة الشــعبية تنســجم بشــكل آخــرين كــانوا قــد بــدأوا 
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عملي مع التوصيات اإلرشادية التي طبقها االتحاد األوروبي بخصوص مقاطعة األعمال البحثية فـي 
 . 2163المستوطنات ومقاطعة أي مؤسسة تتعامل مع االستيطان منذ مطلع 

ح فـي أوروبـا بقـرار المقاطعـة المتمثـل باالمتنـاع عـن زيـارة ورحب جمال نـزال المتحـدث باسـم حركـة فـت
إسرائيل والمشاركة في احتفاالت وفعاليـات إسـرائيلية مـن محافـل غنائيـة أو معـارض فنيـة ووقـف جمـع 

وقالت جبهة النضـال الشـعبي ان القـرار انتصـار لحقـوق  التبرعات وتوفير المال لمؤسسات إسرائيلية. 
رهاب الدولة المـنظم الـذي تقـوم بـه حكومـة شعبنا باعتباره من األسلح ة المهمة في مواجهة عنصرية وا 

نتنياهو، ويأتي ردا على جرائم االحتالل وينذر بأن المجتمع الدولي ضاق ذرعـا مـن سياسـات حكومـة 
 االحتالل.

   61/2/2162الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 ئيلية للتغطية على جرائمهاحماس: اتهامنا باالستعداد لحرب جديدة يي رزة ذريعة إسرا .03

ناديــة ســعد الــدين: قالــت حركــة "حمــاس" إن  االتهامــات اإلســرائيلي لحمــاس باالســتعداد لشــن  -عمــان
مواجهـــة عســـكرية أخـــرى فـــي قطـــاع غـــزة، "ذرائـــع تتخـــذها ســـلطات االحـــتالل للتغطيـــة علـــى جرائمهـــا، 

المتحـدث الرسـمي باسـم الحركـة  وأكـد وتبرير تعطيل إعمار ما خّلفه عدوانها األخير على قطاع غزة".
سامي أبو زهري، في تصريح أمس، أن "هذه الشكاوى خطوة خاطئة، وعلى المجتمـع الـدولي أن يقـوم 
ب يقاف الترسانة النووية التي تمتلكها سلطات االحـتالل، وصـّد انتهاكاتهـا اليوميـة بحـق الفلسـطينيين"، 

 يق الدولية والحقوقية.مشددًا على أن "مقاومة االحتالل" حق كفّلته المواث
 61/2/2162الغد، عمران، 

 
 حركة الجهاد: الشعب الرلسطيني قادر على إحباط مخطط االستهداف اإلسرائيلي لغزة .04

نادية سعد الدين: أكدت حركة الجهاد اإلسالمي، "استعداد وقدرة الشعب الفلسطيني والمقاومة  -عمان
 سطيني في قطاع غزة".على إحباط أي مخطط إسرائيلي يستهدف الشعب الفل

ـــة للعـــدو  ـــادي فـــي الحركـــة خضـــر حبيـــب إن التصـــريحات اإلســـرائيلية "تؤكـــد النوايـــا العدواني وقـــال القي
 الصـــهيوني تجـــاه الشـــعب الفلســـطيني وهـــو الـــذي يشـــن العـــدوان ويرتكـــب الجـــرائم المتواصـــلة ضـــّده".

ا بهـــذا الوقـــت وأوضــح، فـــي تصــريح أمـــس، "نأخــذ هـــذه التصـــريحات علــى محمـــل الجــد، ولكـــن نفهمهــ
بالــذات علــى أنهــا تنــدرج ضــمن ســباق الحملــة االنتخابيــة لقــادة اإلجــرام فــي الكيــان المحتــل"، مبينــًا أن 

 "جرائم االحتالل لم تتوقف بحق الفلسطينيين ولن تتوقف".
  61/2/2162الغد، عمران، 
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 حركة يتح تحذر نتنياهو من زيارة الحرم اإلبراهيمي يي الخلي ل  .05

  زبــون: حــذرت حركــة فــتح مــن خطــة رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو، زيــارة كفــا -رام هللا 
الزيـــارة مرفوضـــة »الحـــرم اإلبراهيمـــي فـــي الخليـــل، وقـــال المتحـــدث باســـم حركـــة فـــتح أســـامة القواســـمي 

وستصــب الزيــت علــى النــار وتــدفع إلــى تــأجيج األوضــاع وتســهم فــي تحويــل الصــراع مــن سياســي إلــى 
 «.لذي ال يستطيع أحد التكهن لمعرفة عواقبه الخطيرة إن حدثتديني، األمر ا

الحـرم اإلبراهيمــي الشـريف هــو وقـف ومســجد إسـالمي خــالص، وسـندافع عــن مقدسـاتنا كافــة، »وتـابع: 
 «.ولن نقبل بسياسة األمر الواقع التي تحاول حكومة االحتالل فرضها

 61/2/2162الشر  األوسط، لندن، 
 
 رة نتنياهو للحرم اإلبراهيمي يي الخلي ل"الشعبية" تحذر من زيا .06

حــــذرت الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطين مــــن تــــداعيات الزيــــارة المزمعــــة لــــرئيس حكومــــة االحــــتالل 
اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو، إلــى المســجد اإلبراهيمــي الشــريف بمدينــة الخليــل، داعيــة إلــى مقاومــة هــذه 

 فها العنصرية في استكمال تهويد الحرم الشريف.الزيارة بمختلف األشكال وبكل قوة إلفشال أهدا
وشددت الجبهة في بيان صحفي اليوم األحد، على أن هذه الخطوة تـأتي فـي سـياق حملـة االنتخابـات 
اإلسرائيلية، كمـا كانـت مـن قبلهـا زيـارة سـلفه أريئيـل شـارون إلـى المسـجد األقصـى بالسـابق. وأضـاف: 

ة وفي اسـتخدام االدعـاءات الدينيـة الوهميـة سـبياًل للوصـول إلـى "هذه الزيارة تشّكل إمعانًا في العنصري
 السلطة ودون النظر إلى ما يترتب عليها من نتائج تتحمل مسؤوليتها حكومة العدو".
 62/2/2162يلسطين أون الين، 

 
 محامي حماس بأوروبا يرند اتهام عباس لها باإلرهاب .07

ــ ــد الشــولي محــامي حركــة حمــاس ف ــد خال ي أوروبــا، اتهامــات رئــيس الســلطة محمــود محمــود هنيــة: فّن
عباس الموجهة ضد الحركة باإلرهاب، ومحاولة تشويه مواقفهـا مـن خـالل ربطهـا بتنظـيم داعـش. وقـد 
اتهـــم عبـــاس كـــال مـــن حمـــاس والجهـــاد اإلســـالمي وحـــزب هللا باإلرهـــاب، خـــالل جولتـــه فـــي عـــدة دول 

 إن فشلت المفاوضات. أوروبية، زاعًما أن هذه الفصائل ستنشر اإلرهاب مثل داعش
وقال الشولي في تصريح خاص بالرسالة، إّن هذه االتهامات "غير مسـئولة" وال شـك أن إدانـة الحركـة 
لبعض األعمال التي نفذتها داعش دليل لصالحها قانونًيا، باإلضافة للتصريحات الصـادرة منهـا والتـي 

 تؤكد خاللها حصر أعمالها ضمن األراضي الفلسطينية المحتلة.
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وأوضــــح أن جهــــود حمــــاس الراميــــة لرفــــع اســــمها مــــن قائمــــة اإلرهــــاب ورفضــــها االصــــطفاف مصــــف 
 المنظمات اإلرهابية، هو دليل على أنها تريد العمل ضمن األعراف والمواثيق الدولية.

وأضاف "من حقها كأي جماعة ترزخ تحت االحتالل العمل على إزالتـه بـنص القـانون الـدولي"، منبهًـا 
إلــى أن الحركــة خرجــت مــن رحــم الشــعب وتحصــر أعمالهــا ضــمن نطــاق األراضــي فــي الوقــت ذاتــه 

وتوقــع أن تســتغل تصــريحات عبــاس أوروبيــا ضــمن االتهامــات الموجهــة لحمــاس، غيــر أنهــا  المحتلــة.
ال " فكيف يسعى عباس المصالحة مع تنظيم يصفه باإلرهابي؟!".  قانونًيا يمكن تفنيدها، وا 

يحاتها المتكــررة بحصــر أعمالهــا ضــمن نطــاق اإلقلــيم الفلســطيني ولفــت إلــى أنــه يحســب للحركــة تصــر 
ـــا، خاصـــة أن ذلـــك يتنـــاقض مـــع  المحتـــل. وأكـــّد ختاًمـــا أن اتهامـــات عبـــاس للحركـــة ال يعتـــد بـــه قانوًن

 الشروط التي تضعها المحكمة األوروبية العليا.
 64/2/2162الرسالة، يلسطين، 

 
 روخين صباح األحد موقع "والال" العبري: حماس تجري تجربتين لصا .08

الناصــرة )فلســطين(: كشــفت مصــادر أمنيــة فــي جــيش االحــتالل النقــاب عــن أن حركــة حمــاس أطلقــت 
 ( صاروخين تجريبيين تجاه سواحل شمال قطاع غزة.62/2صبا  اليوم األحد )

لـى وذكر موقع "والال" العبري أنه تم رصد تلك الصواريخ من قبل الجهات األمنية اإلسرائيلية، مشـيرا إ
أن إطالق الصواريخ يأتي كجزء من التجـارب التـي يجريهـا الجنـا  العسـكري لحركـة "حمـاس" لتطـوير 

 قدراته الصاروخية خاصًة مع انعدام عمليات التهريب من سيناء إلى غزة.
 62/2/2162قدس برس، 

 
 حسام بدران: عباس يعيش يي تناقض بخصوص المصالحة وحماس .09

ي فــي حركــة حمــاس، حســام بــدران، أن رئــيس الســلطة الفلســطينية فــي رام هللا )فلســطين(: رأى القيــاد
 الضفة الغربية، محمود عباس، " يعيش في حالة من التناقض".
(: "إن تصريحات الرئيس عبـاس 2|62وقال بدران في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" اليوم األحد )

نهـاء  األخيرة تجاه حركة "حماس" تظهر عدم مصداقيته في موضوع المصـالحة الفلسـطينية الداخليـة وا 
واستطرد بدران: "اتهام عباس لحركة حماس باإلرهـاب يعنـي تبريـرا للعـدوان والحصـار علـى  االنقسام".

قطـــاع غـــزة مـــن قبـــل قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي، وهـــو تنـــاقض واضـــح مـــع وعـــود الســـلطة بمحاكمـــة 
 اكم الدولية".االحتالل على جرائمه التي ارتكبها بحق الفلسطينيين أمام المح

 62/2/2162قدس برس، 
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 "معاريف": قيادي يتحاوي يشارك يي لقاء تطبيعي .21

(، 2|62الناصـــرة )فلســـطين(: كشـــفت صـــحيفة معـــاريف العبريـــة، فـــي عـــددها الصـــادر اليـــوم األحـــد )
ـــيس الســـلطة  ـــادي فـــي حركـــة فـــتح وأحـــد المقـــربين مـــن رئ ـــو حســـين القي ـــاب عـــن مشـــاركة زاهـــر أب النق

ـــاء  ـــد فـــي منتصـــف شـــهر تشـــرين ثـــاني الفلســـطينية بلق ق سياســـي تطبيعـــي مـــع الجانـــب اإلســـرائيلي، عر
)نــوفمبر( الماضــي فــي المركــز األكــاديمي اليهــودي "بيــرس" فــي مســتوطنة "رحوفــوت" الواقعــة جنــوب 
مدينــة تــل أبيــب المحتلــة. ولفتــت إلــى أن القيــادي أبــو حســين تلقــى دعــوة للمشــاركة فــي اللقــاء مــن قبــل 

أحـــد الشخصـــيات الفلســـطينية اإلعالميـــة "صـــاحبة التـــأثير فـــي أوســـاط كـــوادر حـــزب "العمـــل"، بصـــفته 
حركة فتح اإلعالميين، للمساهمة فـي فـتح آفـاق جديـدة حـول سـبل التعـاون المشـترك فـي تخفيـف حـدة 

 التصعيد اإلعالمي تجاه الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي"، حسب الصحيفة.
 62/2/2162قدس برس، 

 
 تنياهو يعتزم اقتحام الحرم اإلبراهيمي"يديعوت أحرونوت": ن .20

ترجمة خاصة: ذكرت مصادر في حزب البيت اليهودي أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية  -رام هللا 
بنيامين نتنياهو يعتزم اقتحام الحرم اإلبراهيمي الشريف والمستعمرات اليهودية المقامة في مدينة 

تعتبر معاقل للبيت اليهودي، على خلفية  الخليل، والتجمع االستيطاني "غوش عتصيون"، التي
 الخالفات بين أحزاب اليمين في "إسرائيل".

عن االقتحام، مع تصاعد  62/2وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر يوم األحد 
الخالف بين حزب الليكود والبيت اليهودي، بعد أن اتهمت عضوة الكنيست من البيت اليهودي ايليت 

اهو بمهاجمة البيت اليهودي على الرغم من أن االتفاق بين الطرفين بعدم مهاجمة شيكيد نتني
بعضهما البعض حفاظًا على تماسك المعسكر اليميني، وتساءلت شيكيد هل اآلن تذّكر نتنياهو 

 الحرم اإلبراهيمي وغوش عتصيون؟.
مغزى كبير، حيث قام في  وأشارت الصحيفة إلى أن اقتحام نتنياهو للحرم اإلبراهيمي يعتبر حدثًا ذي

السنوات األخيرة بزيارات معدودة فقط للتجمعات االستيطانية في الضفة الغربية. وأشارت الصحيفة 
إلى أنه تدور في مكتب نتنياهو مشاورات لدراسة التأثيرات األمنية لمثل هذا االقتحام، حيث ترى 

شارون للمسجد األقصى المبارك  بعض المصادر أنه قد يشعل المنطقة على غرار ما اقتحام أريل
، ما أدى إلى اشتعال االنتفاضة الثانية، باإلضافة إلى ما أحدثته أوامر نتنياهو في 2111في سنة 
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بفتح باب النفق في حائط البراق األمر الذي أدى إلى نشوب مواجهات  6001أيلول/ سبتمبر 
 جنديًا إسرائيليًا. 66مسلحة قتل خاللها 

 62/2/2162القدس، القدس، 
 
 نتنياهو يحرض يهود أوروبا على الهجرة لـ"إسرائي ل"... وخطة الستقدام يهود يرنسا وأوكرانيا .22

برهوم جرايسي: استثمر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، عملية إطالق النار  -الناصرة 
للهجرة إلى  على كنيس يهودي في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن ليدعو الدانماركيين اليهود

"إسرائيل"، في الوقت الذي أقرت فيه حكومته خطة جديدة الستقدام أبناء الديانة اليهودية من فرنسا 
 مليون دوالر. 36وأوكرانيا، بتكلفة 

وافتتح نتنياهو جلسة حكومته األسبوعية معقبًا على عملية إطالق النار على كنيس في كوبنهاغن 
ضرب اإلرهاب الذي يمارسه اإلسالم المتطرف مرة أخرى في أوروبا، الليلة قبل الماضية، وقال، "لقد 

لى الجالية اليهودية في الدانمارك،  هذه المرة في الدانمارك. نرسل تعازينا إلى الشعب الدانماركي وا 
ومرة أخرى تّم قتل يهود على أرض أوروبا لمجرد أنهم يهود. ومن المتوقع أن هذه الموجة من 

ستستمر. وهي تشمل أيضًا هجمات قاتلة تحمل طابعًا معاديًا للسامية. إن اليهود  العمليات اإلرهابية
يستحقون بالطبع، الحماية في أي دولة يعيشون فيها، ولكننا نقول إلخوتنا اليهود: إسرائيل هي بيتكم. 
با إننا ندعو إلى استيعاب هجرة جماعية من أوروبا ونستعد لذلك. أود أن أقول لجميع اليهود بأورو 

 ولليهود أينما كانوا: إسرائيل موطن كل يهودي أينما كان".
من جهتها أقرت الحكومة اإلسرائيلية في الجلسة خطة جديدة مخصصة الستقدام اليهود من فرنسا، 

ألفًا، ومن أوكرانيا، التي فيها بضع عشرات  361حيث يبلغ عدد أبناء الديانة هناك ما يزيد على 
مليون دوالر، تكثيف الدعاية بين أبناء  36الخطة التي ستكون بكلفة آالف من اليهود، وتتضمن 

الديانة في هاتين الدولتين، وحثهم على الهجرة إلى "إسرائيل"، بعد تصويرها، على أنها المكان اآلمن 
 لهم، إضافة إلى تعزيز طواقم الوكالة الصهيونية، وموظفي وزارة الهجرة اإلسرائيلية هناك.

ضا، تغيير أنظمة إسرائيلية، على صعيد االعتراف بالشهادات األكاديمية في كل وتشمل الهجرة أي
واحدة من هاتين الدولتين، وهي من العقبات الكبيرة، التي كانت أمام استيعاب المهاجرين الروس في 
العقدين الماضيين، إضافة إلى تهيئة جامعات إسرائيلية الستيعاب طلبة جامعات من تلك الدول، في 

 قرروا وقف تعليمهم هناك واستكماله في الجامعات اإلسرائيلية.حال 
 61/2/2162الغد، عمران، 
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 االحتال ل يشتكي حماس لمجلس األمن ويتهمها ببناء أنرا  هجومية .23
نادية سعد الدين: ارتفعت نبرة التهديد اإلسرائيلي بشن عدوان جديد ضّد قطاع غزة، تحت  -عّمان 

لمواجهة"، ما أدخله الفلسطينيون ضمن سياق مزايدات المعركة ذريعة "استعداد حركة حماس ل
 االنتخابية التي يستعد االحتالل إلجرائها الشهر المقبل.

القادم، تنافس المرشحين حول تصعيد  66وشهدت األجواء المصاحبة النتخابات "الكنيست"، في 
ائم لدى األمم المتحدة رون خطاب الوعيد ضّد القطاع، تزامنًا مع رسالة المندوب اإلسرائيلي الد

بروسور التي اتهم فيها حماس باالستعداد لمواجهة عسكرية أخرى"، وفق زعمه. واّدعى، في رسالتين 
بعث بهما إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس األمن الدولي السفير ليو جيه 

ومسابقة الزمن إلعادة بناء قدراتها  يي وتحمالن "الشكوى" من "قيام حماس ببناء أنفاق جديدة
 العسكرية وتطوير أسلحتها لشن عملية هجومية"، مطالبًا "بفعل أي شيء قبل تصاعد األمور".

بينما تناقلت صحف إسرائيلية تصريح الجنرال اإلسرائيلي يوءاف جالنيت الذي قال فيه إنه "سوف 
 فاع".يخرج بحرب جديدة ضد غزة في حال تم تعيينه وزيرًا "للد

 61/2/2162الغد، عمران، 
 
 مؤسسة إسرائيلية تستدرج العروض لحرر أنرا  تحت المسجد األقصى .24

أعلنت مؤسسة إسرائيلية تطلق على نفسها "الحفاظ على تراث حائط المبكى"، عن مناقصة من أجل 
هر تنفيذ أعمال حفريات في األنفاق، أسفل الحائط الغربي للمسجد األقصى، في العشرين من الش

 الجاري.
 61/2/2162المستقب ل، بيروت، 

 
 نير بركات: الحكومة اإلسرائيلية تعتزم ضخ ماليين الشواك ل لتعزيز "الهوية اليهودية للقدس" .25

أعلن رئيس بلدية القدس المحتلة نير بركات عن عزم الحكومة اإلسرائيلية ضخ ماليين الشواكل 
ذ مشاريع حيوية واستثمارية". وقال خالل مؤتمر لتعزيز "الهوية اليهودية للقدس، تحت مسميات تنفي

مليون شيكل، كخطة لتنفيذ مشاريع في القدس، حيث يدور  411صحافي أمس، إنه "تم تخصيص 
مليون شيكل للشؤون  611سنوات"، موضحًا أنه "سيتم تخصيص  2الحديث عن خطة على مدار 

 مليون للبنية التحتية". 211األمنية، و
مليون شيكل لتعزيز السياحة والشؤون الثقافية في القدس،  421م تخصيص وأشار إلى أنه "سيت

بطابعها اليهودي التوراتي". وادعى بركات، أن "من أولويات البلدية االستثمار في تغيير المناهج 
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الدراسية الفلسطينية في المدارس في القدس، زاعمًا أن "المناهج اإلسرائيلية، أفضل وأكثر تطورًا". 
ركات إلى ما سماها "أحداث العنف" التي تقع في القدس المحتلة، زاعمًا أن "من يقف وتطّرق ب

عامًا"، مطلقًا عليهم وصف "جيل الفايسبوك"،  61وراءها، شريحة من الشباب المراهقين دون سن 
 ومدعيًا أن هؤالء "ال ينصاعون ألوامر األهل في البيت".

 61/2/2162المستقب ل، بيروت، 
 
 ئي ل" حو ل ييديو لـ"الليكود" يعدر نجاح المعارضة خدمة لـ"داعش"جد ل يي "إسرا .26

، من تل أبيب، أنه تّم كشف النقاب عن جانب من 61/2/2162الشر  األوسط، لندن، نشرت 
حملة الدعاية االنتخابية لحزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، أمس، وفيها يظهر أنه سيستخدم 

وأناشيدهم وصورهم وهم ينفذون الهجمات الحربية، وذلك لكي رجاالت تنظيم "داعش" بأعالمهم 
يخيف الناخبين اإلسرائيليين من "خطر فوز اليسار الناعم بالحكم". وأعد الليكود شريطًا دعائيًا يظهر 
فيه "نشطاء داعش" متجهين إلى "إسرائيل"، وهم يلوحون بأعالمهم. وعند أحد المفارق يسألون سائقًا 

 يمكن الوصول إلى القدس يا أخي؟". فيجيب السائق: "اتجهوا نحو اليسار". إسرائيليًا: "كيف
وأثار نتنياهو بهذه الدعاية غضبًا عارمًا، حيث هاجم المعسكر الصهيوني بشدة شريط الليكود، وقال 
في بيان إعالمي إن "نتنياهو يحيا داخل فيلم إذا كان يعتقد أننا نسينا فشله الكبير في مجال األمن. 

أطلق سرا  أكثر من ألف مخرب ملطخة أيديهم بالدم، وعزز حماس، وتحولت إيران خالل فترته  لقد
 إلى دولة على عتبة التسلح النووي، واألمن الشخصي لمواطني إسرائيل يتعرض إلى المس يوميًا".

، نقاًل عن مراسلها في الناصرة، وديع عواودة، أن 61/2/2162القدس العربي، لندن، وأضافت 
قادة حزب ميرتس المعارض توجهوا للمستشار القضائي للحكومة لمقاضاة الليكود، معتبرين  بعض

الشريط تحريضًا دمويًا على اليسار. وذّكر هؤالء بأن نتنياهو أدلى بتصريحات تحريضية على رئيس 
ة الحكومة الراحل اسحق رابين قبيل اغتياله. ويؤكدون أن نتنياهو يستغل تنظيم الدولة اإلسالمي

 انتخابية. –كفزاعة لترهيب اإلسرائيليين وحصد مكاسب سياسية 
وقال رئيس حزب البيت اليهودي وزير االقتصاد نفتالي بينت إن اللهث وراء وقف للنار في الحرب 

 على غزة قبل انتهاء معالجة األنفاق العسكرية كان بمثابة كارثة.
 
 الاامن يعلون: كنا مستعدين إليقاف الحرب على رزة يي اليوم .27

ترجمة خاصة: رد وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون على االنتقادات الالذعة التي وجهها له وزير 
الخارجية اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان حول فشل الحرب على غزة. وقال يعلون في تصريح إلذاعة 
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عددًا منها قبل  جيش االحتالل: "تعاملنا مع األنفاق قبل وأثناء عملية الجرف الصامد وكشفنا
الحرب". وأوضح أن "إسرائيل" كانت مستعدة إليقاف الحرب مع حماس بعد ثمانية أيام وليست 
خمسين يومًا، مشيرًا إلى أن ما دفعهم في االستمرار أن الشروط كانت سيئة على "إسرائيل". وأشار 

وغيره تدخل في إطار يعلون إلى أن المزاودات التي تسمع في الفترة األخيرة وخاصة من ليبرمان 
 االستخدام االنتخابي القذر.

 62/2/2162وكالة سما اإلخبارية، 
  
 لجنة مستوطني الضرة الغربية تطل  حملة إعالنية عبر مواقع التواص ل االجتماعي .28

تل أبيب: أطلقت لجنة مستوطني الضفة الغربية مساء أمس حملة إعالنية عبر مواقع التواصل 
رسوم متحركةل إذ يقوم رجل ذو مالمح أوروبية من خالله وهو جالس في  االجتماعي، في شكل فيلم

مكتبه بتصفح صحيفة تشبه "صحيفة هآرتس" اسمها "اليسار"، تتضمن في صفحتها األولى قصصًا 
ضّد "إسرائيل" والجيش اإلسرائيلي. وفي أثناء ذلك يرن هاتفه مرة تلو األخرى، وعندئذ يجري سماع 

ة وهو يقول له باللغة اإلنجليزية: "هار شتايرمر، اليهودي هنا". ويدخل شخص صاحب لهجة ألماني
إلى المكتب شخص يهودي وهو يمسك بيديه أصفادًا أو منشارًا ويقتر  بلهفة على السيد األلماني 

 المزيد من القصص حول األوالد والرضع الفلسطينيين، الجيش والحواجز العسكرية.
سوداء بارزة: "األوروبيون قد يظهرون أنهم مختلفون اليوم، لكن ويظهر على الشاشة أيضًا بأحرف 

أنتم تبدون الشيء نفسه بالنسبة إليهم". وبالقرب من العنوان تظهر شعارات للمنظمات التي تكافح 
ضّد االحتالل ومن أجل السالم والديمقراطية: الصندوق الجديد لـ"إسرائيل"، بتسيلم، يش دين، محسوم 

أجل حقوق اإلنسان، سالم اآلن، نكسر حاجز الصمت، ومنظمة هناك حدود.  ووتش، حاخامات من
وتظهر الشاشة بوضو : األوروبيون كانوا وسيبقون نازيين. ويصمون منظمات اليسار بأنها "أماكن 
عمل لليهود الباحثين عن المال، الذين يبيعون شعبهم مقابل الحصول على المال، حتى لو لم يكونوا 

تظهر في الفيلم عالمات ال سامية ونازية كالسيكية برو  بروتوكوالت حكماء صهيون بحاجة إليه". و 
و"اليهودي زيس". ويبرز ظهر أنف اليهودي طوياًل بشكل غريب، وظهره محني، فيما تلمع عيناه 
عندما يتم رمي قطع النقود له. وأطلق اسم "هار شتايرمر" على السيد األلماني وذلك نسبة للصحيفة 

للحزب النازي "دكتور شتايرمر"، االسم الذي يطلقه نشطاء اليمين المتطرف والمستوطنون  الرسمية
 على صحيفة "هآرتس".

 61/2/2162الشر  األوسط، لندن، 
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 "يديعوت أحرونوت": تقرير لـ"بنتاجون" يكشف سعي "إسرائي ل" إلنتاج قنبلة هيدروجينية .29
اإلسرائيلي خطط إلنتاج "قنبلة هيدروجينية" كشفت مصادر إعالمية عبرية، النقاب عن أن الجانب 

 62/2بمساعدة أمريكية. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في عددها الصادر يوم األحد 
اإليرانية إلى ذروتها، ووصل الخالف بين  -"إنه في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات األمريكية 
نتنياهو المرتقب في الكونجرس بشأن الملف إسرائيل والواليات المتحدة إلى قمته حول خطاب 

، يشير إلى أن إسرائيل سعت إلنتاج 6016اإليراني، تم نشر تقرير للبنتاجون يعود تاريخه إلى عام 
 قنبلة هيدروجينية أقوى من القنابل النووية االعتيادية"، وفق الصحيفة.
 ي حينه إلنتاج تلك القنبلة.وبحسب تقرير الـ"بنتاجون"، فقد حظيت تل أبيب بمساعدة أمريكية ف

يشار إلى أن هذا التقرير قد تم نشره بعد رفع الحظر عنه في الواليات المتحدة، إثر عدة التماسات 
قدمها رئيس معهد األبحاث في واشنطن، غرانت سميث، المعروف بانتقاده لـ"إسرائيل" وللسياسات 

 األمريكية في دعمها.
تملك منشآت نووية تشبه منشأة "لوس االموس" في الواليات  ويدعي التقرير ذاته، أن "إسرائيل"

 المتحدة، وتقوم بتطوير رموز تسمح لها ب نتاج قنبلة هيدروجينية.
 62/2/2162يلسطين أون الين، 

 
 يلسطينيو الداخ ل: "القائمة العربية المشتركة" إنعطاية تاريخية يي مسيرتنا .31

عربية المشتركة أنهم مصممون على توحيد الطاقات وديع عواودة: أكد قادة القائمة ال -الناصرة 
االنتخابية لفلسطينيي الداخل للتصدي للعنصرية المتفشية في "إسرائيل" والمساهمة الفعالة ب سقاط 
بنيامين نتنياهو من سدة الحكم وخدمة قضية إنهاء االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة وقضية 

 مساواتهم المدنية.
جان حاشد وحماسي احتضنته مدينة الناصرة الليلة قبل الماضية بمشاركة أعضاء جاء ذلك في مهر 

الكنيست والمرشحين كافة لعضويته، استهل بنشيد "موطني" ودقيقة صمت على أروا  شهداء الشعب 
الفلسطيني. وتولى عريف الحفل نائب األمين العام للحركة اإلسالمية )الجنوبية( منصور عباس. 

ي التي ستنظر المحكمة العليا غدًا بالتماسها بعد قرار لجنة االنتخابات المركزية وقالت حنين زعب
بشطبها إن األحزاب العربية دخلت مرحلة جديدة بعدما بدأت تتعامل مع ذاتها ككيان وطني. وتابعت 
 في كلمتها أن "القائمة المشتركة توحدنا أمام أنفسنا كشعب وتمنع تشرذمنا إلى طوائف، والوحدة هي
القوة األساسية التي تشكل سدا منيعا أمام العنصرية. واعتبرت شطب اسمها من القائمة المشتركة 
بقرار لجنة االنتخابات هجوما على زمالئها العرب كافة، مؤكدة أنها منهم وتفتخر بهم إلنجازهم هذه 
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دولة يهودية قالت: الوحدة". وعن التهمة الموجهة لها بدعم الكفا  المسلح وعدم االعتراف ب سرائيل ك
ال تستطيع دولة يهودية أن تكون ديمقراطية. وتساءلت من هو اإلرهابي؟"، مجيبة "االحتالل هو 

فلسطيني يتهمنا باإلرهاب،  2211اإلرهاب واالحتالل هو حاضنة كل أنواع العنف، من يتفاخر بقتل 
القائمة المشتركة، القائمة  وهم من يجب محاكمتهم أمام المحاكم الدولية. الجواب على المالحقة هي

 مقعدًا هو ردنا على العنصرية التي تفرضها الدولة علينا". 62المشتركة هي ردنا على العنصرية و
واعتبر النائب أحمد الطيبي "المشتركة" حدثًا غير عادي وشدد على أن فلسطينيي الداخل أقوياء 

 حذو حذوهم.بوحدتهم داعيا األشقاء الفلسطينيين في الضفة وغزة ألن ي
ووصف رئيس التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة الوحدة بالحدث التاريخي، طالبًا من 
 الجمهور تسجيل هذا التاريخ ليحدثوا أوالدهم. وقال "إنكم كنتم جزءا من هذا اليوم التاريخي لشعبنا". 

 61/2/2162القدس العربي، لندن، 
 
 كاراة استراتيجية مسؤو ل أمني كبير يي "إسرائي ل": نتنياهو .30

تل أبيب: اتهم تشاك فرايلخ، النائب السابق لرئيس مجلس األمن القومي في الحكومة اإلسرائيلية، 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بجلب "كارثة استراتيجية" على "إسرائيل" من خالل صدامه المباشر 

صراره حتى اآلن على السفر لقاء خطاب أمام  مع الرئيس األمريكي باراك أوباما وا  إلى واشنطن وا 
الكونغرس لمناكفته. وكتب فرايلخ، في صحيفة "هآرتس"، أمس، أن "اللقمة السائغة التي طبخها 
السفير اإلسرائيلي في واشنطن، دريمر )غير البارع والنشيط الحزبي(، مع رئيس مجلس النواب 

إلى أكبر ضرر لتاريخ )العالقات األمريكي المصقول، الذي تحركه اعتبارات حزبية ضيقة، قد تحول 
المميزة( مع الواليات المتحدة. ليس المقصود مجرد حدث عابر آخر، تفو  منه رائحة الوقاحة 
نما أزمة عميقة، سيستغرق األمر عشر سنوات إلعادة ترميمها، وخاصة أنها  اإلسرائيلية الرشيقة، وا 

 إيران النووي".سببت ضررا ال يمكن إصالحه للجهود المبذولة لصد برنامج 
 61/2/2162الشر  األوسط، لندن، 

 
 الشيخ رائد صالح: أطراف عربية نقلت لنا تحذيرًا من حدث "إسرائيلي" "مصيري" ضدر األقصى .32

محمد الشيخ: كشف الشيخ رائد صال  رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل في  -الرسالة نت
ا "خطيرا" حول مخطط )إسرائيلي( لتفجير قنبلة في حوار خاص بـ أن أطرافا عربية نقلت له تحذير 

 المسجد األقصى خالل األيام المقبلة.
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وفّسر صال  أن القصد من مصطلح "القنبلة" التحذير من حدث مصيري كبير سينفذه االحتالل ضد 
األقصى، "ونحن ال ندري بالضبط ماهية هذا التحذير الذي نقل لنا، لكن سنبقى في دورنا الدائم كما 

 هو معروف"، كما قال.
وفي سياق متصل، أكد الشيخ صال  أن األحزاب اإلسرائيلية بدأت تستغل قضية المسجد األقصى 
"مادة انتخابية دسمة"ل الستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين اإلسرائيليين لصالحها. وأوضح "شيخ 

لحالية، خاصة قبل األقصى" أن الخطاب الصهيوني كله يدور في هذه العناوين في الفترة ا
 االنتخابات اإلسرائيلية، "وباإلجماع ال يوجد حزب صهيوني يشذ عن هذا الموقف"، وفق قوله.

منهم باتوا  %61وتأكيدا لذلك، ف ن آخر استطالعات رأي للمجتمع اإلسرائيلي أظهرت ما نسبته 
ت من فراغ، إنما نتيجة يؤيدون بناء الهيكل المزعوم، والتي قال عنها الشيخ صال  أنها "نسبة لم تأ

 تراكمية لتصريحات قادة االحتالل".
وأورد الشيخ صال  أن آخر إحصائية أظهرت إبعاد االحتالل أكثر من ألف مرابط ومرابطة عن 

منهم تم اعتقالهم خالل األشهر الماضية، باإلضافة إلى من تعرضوا  6211القدس، وأن أكثر من 
 ليومي في األقصى.للضرب وأصيبوا بجرا  أثناء رباطهم ا

وختم الشيخ صال  حديثه مخاطبا العالمين العربي واإلسالمي: "قضية المسجد األقصى عنوان العزة 
والكرامة لكل األمة المسلمة والعالم العربي والشعب الفلسطيني، وما دامت هذه القضية تعاني من 

ردها إال بعد تحريره من دنس ويالت االحتالل فنحن نفتقر إلى العزة والكرامة الحقيقية، ولن نست
 االحتالل".

62/2/2162الرسالة، يلسطين،   
 
 االحتال ل يحرر يي عم  ساحة البرا  رربي األقصى ويدمرر ثاارًا إسالمية عريقة .33

إن االحتالل اإلسرائيلي  62/2/2162في بيان لها األحد ” مؤسسة األقصى للوقف والتراث“قالت 
وهي شركة حكومية تابعة لمكتب  –” صندوق إرث المبكى“بـ  وأذرعه التنفيذية متمثلة بما يسمى

بيت ” أعلنت عن نيتها بناء غرفة تحكم مركزية لشبكة الكهرباء الخاصة بـ  -رئيس الحكومة
في عمق األرض ، أسفل موقع جسر أم البنات غربي المسجد األقصى ، كتابع ومواصلة ” شطراوس
ا ستقوم ببناء هذه الغرفة في عمق األرض في فضاء التهويدي، مبينة أنه” بيت شطراوس“لمشروع 

” بيت شطراوس“من األبنية تم العثور عليه خالل الحفريات أسفل الموقع، خالل عمليات بناء 
 التهويدي.
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وأكدت المؤسسة أن الحفريات التي تتم هي حفريات في عمق األرض أسفل ساحة البراق، ضمن حي 
م، وأضافت أن االحتالل قام في األسابيع 6016ائيلي عام المغارية، الذي هدمه االحتالل اإلسر 

زالة حجارة، هي باألصل من بقايا أبنية حي  األخيرة بعمليات حفر واسعة، تضمنت تفريغات ترابية وا 
المغاربة اإلسالمي التاريخي، وينوي االحتالل في األيام القريبة القيام بعمليات تفريغ واسعة لألتربة 

بناء غرفة التحكم الكهربائية المذكورة، مما يعني هدم وطمس مزيد من األبنية والحجارة تمهيدًا ل
 اإلسالمية األثرية التاريخية في الموقع المذكور.

بالوثائق والخرائط أن من ضمن  61/2/2164كشفت بتاريخ ” مؤسسة األقصى“هذا وكانت 
ر تحت األرض بمستوى التهويدي القيام بأعمال حفر بعمق ثالثة أمتا” بيت شطراوس“مخططات 

(، في أقصى الجهة الغربية الشمالية لساحة البراق، من أجل التحضير لبناء غرفة تحكم - 4161)
 مركزية للكهرباء.

62/2/2162مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الرحم،   
 
 ألف منز ل مدمر وعملية التقييم تمت وي  معايير النزاهة والشرايية 170أونروا:  .34

إنها نفذت عملية « أونروا»كالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين غزة: قالت و 
شاملة تتمتع بالشفافية والنزاهة لتقييم األضرار التي خلفها العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، 

تصال وتعهدت بنشر المعايير الخاصة بعمليات إعادة اإلعمار، والتعاون مع المعهد الفلسطيني لال
 في هذا الشأن.« أمان»والتنمية واالئتالف من اجل النزاهة والمساءلة 

المهندس رفيق عابد، عابد أن « أونروا»وأوضح رئيس برنامج البنى التحتية وتطوير المخيمات في 
الحصيلة النهائية التي سجلت لعدد المنازل المدمرة التي تمت على مرحلتين حتى منتصف شهر 

التي تقوم بتسجيل المتضررين من الالجئين الفلسطينيين هي « األونروا»اضي لدى كانون األول الم
ألف منزل، وان هذه القوائم سلمت بالكامل لوزارة اإلسكان واألشغال العامة التي بدورها بدأت  631

 بصرف مواد البناء لهم بحسب االلية المتفق عليها.
الضرار هي مرحلة دفع بدل ايجار وتعويضات وذكر ان المرحلة الثانية ما بعد تسجيل وتقييم ا

مبالغ تتراو  ما بين « أونروا»حتى اآلن، حيث دفعت  %21ألصحاب البيوت المدمرة، انجز منها 
 دوالر أميركي لكل عائلة كبدل إيجار للشهور الستة الماضية. 6211الى 6411

( UNDPمتحدة اإلنمائي )واكد المسؤول في دائرة الهندسة والبنى التحتية في برنامج األمم ال
المهندس محمد قاسم، أن دور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كان مكمال للجهات األخرى في 

ووزارة اإلسكان واألشغال العامة، حيث تم االتفاق على آليات موحدة لتقييم األضرار « أونروا»
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ما سجل البرنامج بتسجيل الالجئين ضمن قوائمها، بين« أونروا»ووزعت المهام، حيث قامت 
المتضررين المتزوجين من مواطنات )غزيات األصل( فقط، وذلك كله بالشراكة مع الوزارة لضمان 

 41الشفافية والنزاهة. وأوضح قاسم أن الحصيلة النهائية لدى البرنامج للمواطنين المدمرة منازلهم هي 
دة ستة شهور شارفت على أسرة منها حتى اآلن لم 2211ألف منزل، حيث تم دفع بدل إيجار لـ 

 االنتهاء، وسيتم استكمال الدفع للباقين فور توفر أموال المانحين.
61/2/2162الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 واشنطن بوست: "إسرائي ل" قتلت المدنيين بغزة يي بيوتهم .35

فلسطينيا استشهدوا نتيجة الغارات  133واشنطن: ذكرت صحيفة واشنطن بوست األمريكية أن 
 يوًما. 26جوية اإلسرائيلية على غزة، في الحرب التي شنتها على القطاع مؤخًرا واستمرت لمدة ال

عملية قصف على البيوت، وقامت بمقابلة  236وقالت الصحيفة في تحقيق مفصل، إّنها قد فحصت 
وزيارة المواقع التي تعرضت للهجمات، وجمعت إحصاءات عن الشهداء. وتوصل التحقيق إلى أن 

، كانوا من األطفال والنساء والكبار في العمر، وكلهم يعدون %11من القتلى، أي نسبة  211
 مدنيين.

وأكّدت الصحيفة أنها لم تعثر على أدلة بشأن مشاركة النساء في العمليات القتالية بغزة، فيما أظهرت 
 إحصائيات بشأن العدوان قالت فيها:

 611رضيعا، و 60أي ثلث الضحايا. وبينهم  211 كانوا 61عدد األطفال والفتيان دون سن الـ  -
 كانوا من األطفال الذين لم يدخلوا المدرسة بعد، وتتراو  أعمارهم من العام إلى خمسة أعوام.

 غارة جوية قتل ثالثة أفراد أو أكثر من العائلة ذاتها. 14في  -
من الرقم اإلجمالي، مع  %66شخصا من بين الذين قتلوا، تأكد أنهم كانوا مقاتلين، أي نسبة  01 -

 أن العدد قد يكون أكبرل ألن الحركات المقاتلة لم تصدر أرقاما حول ضحاياها.
 شخصا. 231عاما، وعددهم  20-61بقية الشهداء كانوا من الرجال الذين تتراو  أعمارهم من  -

حقيقية عن وتبين الصحيفة أن هذا التحليل يعد األوسع واألدق، في ظل رفض االحتالل نشر أرقام 
 حصايا الضحايا.

 21وتقول الوكالة إن مقتل المدنيين أصبح محال للنقاش حول ما جرى في الحرب التي مضى عليها 
 .2111يوما، والتي تعد ثالث حرب مدمرة يشهدها القطاع منذ عام 

ي وينقل التقرير عن المتحدثة باسم الفلسطينيين، حنان عشراوي، قولها: "إما أن جيشهم األسوأ ف
 العالم، وال يصيب أهدافه ويقتل المدنيين، أو أنهم يقتلون المدنيين عن قصد".
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وتنقل "واشنطن بوست" عن البروفيسور في القانون في جامعة هارفارد أليكس ويتينغ، قوله إنه 
 بالتأكيد أن العدد الكبير من القتلى "يرفع العلم األحمر، ويظهر الحاجة إلى مزيد من التحقيقات".

ر التقرير أن إسرائيل رفضت الكشف عن عدد الغارات التي استهدفت فيها بيوتا في خمسة ويذك
آالف غارة شنتها على القطاع أثناء الحرب. وبحسب األرقام األولية التي نشرتها األمم المتحدة، فقد 

 2212من مجمل الضحايا، وعددهم  %11فلسطينيا في الحرب، أي نسبة  6314استشهد 
 أشخاص.

الصحيفة أن الوكالة بدأت تحقيقها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث زار مراسلوها غالبية  وتذكر
 البيوت التي تعرضت للغارات، وقابلوا ناجين من أهاليها، وجمعوا المئات من شهادات الوفاة.

اعة وتختم "واشنطن بوست" تقريرها باإلشارة إلى أن أسوأ الغارات قد حدثت في يوم عيد الفطر الس
تموز/ يوليو، عندما ضربت المقاتالت اإلسرائيلية عمارتين في خان يونس،  20صباحا في  6:41

 شخصا من أربع عائالت وفتاة من بيت قريب. 44ما أدى إلى مقتل 
62/2/2162الرسالة، يلسطين،   

 
 االث قاصرات بين عشرين أسيرة يي سجون االحتال ل .36

أسيرة يقبعن في سجن "هشارون"، ثالث منهن قاصرات،  21وفا: ذكر نادي األسير، أن  –رام هللا 
( موقوفات، وعدد منهن يعانين أمراضا مختلفة، ويحتجن لرعاية 62وثماني أسيرات محكومات، و)

 صحية دائمة.
وأشار الّنادي إلى أن أقدم األسيرات المحكومات وأعالهن حكما هي األسيرة لينا الجربوني، من 

 عاما(. 62، والمحكومة بالسجن لـ)2112، والمعتقلة منذ عام 6031األراضي المحتلة عام 
إلى ذلك، أوضح النادي أن عددا من األسيرات يعانين أمراضا مختلفة، ويحتجن للرعاية الصحية 

 الدائمة.
61/2/2162الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 سلطات االحتال ل تريض تزويد مدينة روابي بالمياه .37

رت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم، أن وزير الطاقة والبنى ترجمة خاصة: ذك-رام هللا
القومية والمياه في حكومة االحتالل "سلفان شالوم" يعرقل تزويد المياه لمدينة روابي الفلسطينية على 

 الرغم من مصادقة ما يسمى بمنسق شؤون المناطق في وزارة جيش االحتالل على ذلك.
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ذ شهر أيار الماضي استكملت المرحلة األولى من بناء المدينة، وكان وأشارت الصحيفة إلى أنه من
 من المقرر أن ينتقل السكان إليها، إال أن إرجاء توصيل المياه حال دون ذلك.

وكان ما يسمى بمنسق شؤون المناطق "يوآف مردخاي" وافق قبل أسبوعين على ربط المدينة بالمياه، 
يل استمر ألشهر، ولكن على الرغم من هذه المصادقة، إال أن تنفيذ المشروع تمت بعد تأخير طو 

 إعاقته من قبل سلفان شالوم.
62/2/2162القدس، القدس،   

 
 هاجس عدوان جديد يطغى على مشهد الحياة يي رزة .38

ير على عيسى سعد هللا: يأخذ مواطنو القطاع الذين ال يزالون يعانون من أثر العدوان اإلسرائيلي األخ
 محمل الجد التهديدات اإلسرائيلية المتالحقة بشن عدوان جديد على غزة على محمل الجد.

ولم يخف الشارع قلقه الشديد من احتمال تعرض القطاع لعدوان مفاجئ مع تصاعد حدة التهديدات 
 ن.اإلسرائيلية والتي كان آخرها لقائد جيش االحتالل ووزير الخارجية المتطرف افيغدور ليبرما

ويرى الشارع بالتهديدات اإلسرائيلية بالمقدمة لعدوان آخر بعد اقل من ستة أشهر على انتهاء العدوان 
 2211األخير الذي دمر أجزاء واسعة من المنطقة الشرقية للقطاع وتسبب في استشهاد أكثر من 

صابة   ألف آخرين. 66مواطن وا 
ممية والتي حذرت هي األخرى من مغبة تدهور ويراقب المواطنون بشدة التصريحات اإلسرائيلية واأل

يومًا  26ولم يتعاف سكان القطاع من عدوان إسرائيلي أخير تواصل ألكثر من  األوضاع األمنية.
 أدى إلى تدمير عشرات آالف المنازل والمنشآت الزراعية والصحية واالقتصادية والتعليمية.

61/2/2162األيام، رام هللا،   
 
 بيت اكسا وينصب ثخرين على مدخلي عناتا وبيت أمر االحتال ل يغل  حاجز .39

أغلقت قوات االحتالل، أمس، حاجز قرية بيت اكسا الواقعة إلى «: وفا»، «األيام»القدس، الخليل ـ 
الشمال الغربي من مدينة القدس، فيما نصبت حاجزين األول على مدخل قرية عناتا شمال شرقي 

 شمال الخليل. القدس، والثاني على مدخل بلدة بيت امر
قوات االحتالل تستهدف قرية بيت إكسا »وقال رئيس مجلس قروي بيت إكسا سعادة الخطيب: إن 

باإلغالق الحاجز والحصار وجدار الفصل العنصري، ومنع أي أحد سوى مواطني القرية من الدخول 
 «.إليها
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على المدخل  كما فرضت قوات االحتالل منذ ساعات صبا  يوم امس حاجزًا عسكريًا مشدداً 
 الرئيسي الشرقي لبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، تحاصر من خالله البلدة والسكان.

عن شهود عيان تأكيدهم بأن جنود االحتالل أوقفوا سيارات المواطنين وتفحصوا « وفا»ونقل مراسل 
واطنين إلى هوياتهم بشكل استفزازي وبطيء، األمر الذي أعاق وصول الطلبة إلى مدارسهم، والم

وفي الخليل نصبت قوات االحتالل، صبا  أمس، حاجزا عسكريا على مدخل بلدة  مراكز أعمالهم.
 بيت أمر شمال محافظة الخليل، وعطلت حركة المواطنين، واحتجزت آخرين.

61/2/2162األيام، رام هللا،   
 
 اللجنة الشعبية يي مخيم عين الحلوة تلتقي ويدًا من "الصليب األحمر" .41

وفا: بحث وفـد اللجنة الشعبية الفلسطينية مع اللجنة الدولية للصليب  –م عين الحلوة )لبنان( مخي
األحمر في مخيم عين الحلوة القريب من مدينة صيدا، أمس، األوضاع اإلنسانية ألبناء شعبنا في 

وما  لبنان. ووضعت اللجنة الشعبية، وفد الصليب األحمر بصورة أوضاع البنية التحتية للمخيم،
 يخص شبكة الكهرباء، والتمديدات بين األزقـة، وما يترتب عليها من آثار سلبية على أبنائه.

وشددت اللجنة على ضرورة صيانة بعض اآلبار، كما استعرضت الحاالت المرضية المستعصية، 
 وضرورة تقديم العالج المناسب لها، والمساعدة في توفير األدوية، داعية إلى تعجيل المساعدات

 اإلغاثية للمهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى المخيم.
61/2/2162الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
رااة أهلنا بغزة" يي دبي .40  مجلس األعما ل الرلسطيني يختتم "حملة إيواء وا 

غاثة أهلنا في غزة»وام: اختتمت حملة -دبي التي نظمها مجلس األعمال الفلسطيني في « إيواء وا 
 في دبي لدعم العائالت الفلسطينية في قطاع غزة.« يفندق دوست ثان»

وشارك في الفعالية حشد كبير من المسؤولين ورجال األعمال اإلماراتيين والفلسطينيين وعائالتهم، 
إضافة إلى الفنان التونسي لطفي بوشناق الذي قدم خالل الحفل مجموعة من األغاني الوطنية 

عرية من كتابته تعبيرا منه عن حبه وتقديره لدولة اإلمارات. لفلسطين وألقى مجموعة من األبيات الش
وقدم محمد عبدهللا الزرعوني مدير فرع هيئة الهالل األحمر اإلماراتي في دبي عرضا يوضح ما تقوم 
به الهيئة من مشاريع إنسانية وخدمية وصحية في قطاع غزة.. مستعرضا مجموعة من األنشطة التي 

 الشعب الفلسطيني في غزة. نفذتها الهيئة لدعم صمود
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وفي ختام الفعالية تم تنظيم مزاد علني على مجموعة من المقتنيات واللوحات الفنية ليعود ريعها 
للحملة وسيتم تسليم التبرعات إلى هيئة الهالل األحمر اإلماراتي لتقوم ب يصالها إلى العائالت 

 الفلسطينية المحتاجة في غزة عبر مكتب الهالل هناك.
61/2/2162حاد، أبو ظبي، االت   

 
 الموت يغيب الرنان الرلسطيني رسان مطر .42

معا: غيب الموت مساء أمس الفنان الفلسطيني غسان مطر بأحد المستشفيات الخاصة،  -بيت لحم
عاما. وكان الفنان الراحل تعرض لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها لغرفة  61عن عمر ناهز 

لته الصحية، إلصابته بمرض سرطان المعدة وانتشاره في جميع أجهزة العناية المركزة بعد تدهور حا
 جسمه.

يذكر أن الفنان الراحل واسمه الحقيقي عرفات داوود حسن المطري، ولد في مخيم البداوي الواقع 
وعمل كذلك في أفالم شمال لبنان وعمل في لبنان ومصر في العديد من المسلسالت والمسرحيات، 

 فلسطيني في السينما المصرية.تعبر عن الكفا  ال
في الشخصيات الشريرة التي كان من أهمها دوره في فيلم "األبطال" أمام فريد شوقي وكثف أدواره 

إيالت"، وتولى كذلك منصب نائب رئيس اتحاد وأحمد رمزي، وقام بدور بارز في فيلم "الطريق إلى 
 الفنانين العرب. 

61/2/6221الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 يلسطينيو سوريا محور مؤتمر يلسطينيي أوروبا ببرلين .43

برلين: تحتل قضية الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى أوروبا مكانا بارزا منذ عام -خالد شمت
 22المقرر عقدها هذا العام في برلين يوم  64بأجندة مؤتمر فلسطينيي أوروبا بدورته الـ 2166

 لسطينيو أوروبا والمشروع الوطني الفلسطيني".أبريل/نيسان المقبل تحت شعار "ف
ومن المقرر أن يشارك آالف الفلسطينيين المقيمين بدول االتحاد األوروبي وممثلون عن الداخل 

 ومدعوون بارزون من ألمانيا ودول أخرى.
وقدر رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا ماجد الزير عدد الفلسطينيين الذين وفدوا من سوريا إلى دول 

إلى  -في تصريحات للجزيرة نت-تحاد خالل السنوات األربع األخيرة بنحو خمسين ألفا. وأشار اال
يجاد حلول لها، وتفعيل اندماجهم  أن المؤتمر سيولي أهمية خاصة لمناقشة مشكالتهم الحياتية وا 

 ودورهم في مجتمعاتهم الجديدة.
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استضافة المؤتمر هذا العام وللمرة  وقال فادي الطافش نائب رئيس التجمع الفلسطيني بألمانيا إن
الثالثة في برلين تعود لتحولها إلى عاصمة الشتات الفلسطيني بأوروبا، مع وجود عشرات آالف 

 الفلسطينيين المقيمين فيها، الذين يمثلون أكبر جالية فلسطينية بدول االتحاد.
لسطينية المولودة بأوروبا، وفي ويركز المؤتمر بأنشطته المختلفة على تعزيز الهوية عند الناشئة الف

 فرقة فولكلورية، منها ثماني فرق من برلين، إبداعات من التراث الفلسطيني. 66هذا المجال تقدم 
62/2/2162الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 مركز "بدي ل" والحركة العالمية للدياع عن األطرا ل يبدثن بتنريذ مشروع مشترك .44

صادر حقوق المواطنة والالجئين، والحركة العالمية للدفاع عن بدأ كل من بديل/المركز الفلسطيني لم
فرع فلسطين، بتنفيذ مشروع: تمكين األطفال "معًا نبني ونصنع التغيير". يهدف هذا  -االطفال

طفاًل من مخيمات الالجئين الفلسطينيين وعددًا من  21المشروع المشترك إلى تعزيز قدرات ومهارات 
الضفة الغربية المحتلة، ورفع مستوى وعيهم حول حقوقهم الفردية  القرى المعرضة للتهجير في

والجماعية كفئة، وتعريفهم على السياسات اإلسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني 
بشكل  قسري، من خالل ورشات عمل وتدريبات مهارية وزيارات ميدانية إلى القرى التي تتعرض 

 للتهجير.
62/2/2162بدي ل(، بيت لحم، المركز الرلسطيني )  

 
 يرقة راب يلسطينية تنتقد استغال ل حزب الليكود ألرنية خاصة بها يي ييديو دعائي  .45

القدس ـ أ ف ب: انتقدت فرقة راب فلسطينية قيام حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بي يعتبر نجا  المعارضة بنيامين نتانياهو باستخدام أغنية لها دون إذنها في مقطع فيديو انتخا
 اليسارية في االنتخابات التشريعية المقبلة خدمة لتنظيم الدولة اإلسالمية.

الفلسطينية ومقرها العاصمة األردنية عمان في بيان نشرته على صفحة الفيسبوك ” ترابية“وقالت فرقة 
يظهر فيه عناصر من الخاصة بالفرقة في الفيديو الذي ” غربة“الخاصة بها انه تم استخدام أغنية 

 تنظيم الدولة اإلسالمية.
بتشويه “واتهمت الفيديو ” باالعتداء على حقوق الملكية الفكرية“ووصفت الفرقة استغالل األغنية 

 ”.سمعتها وتعريض أعضائها للخطر واتهامهم باإلرهاب
ويضم ” المعسكر الصهيوني“ويستهدف المقطع الدعائي تحالف المعارضة الذي أطلقت عليه تسمية 

  اسحق هرتزوغ زعيم حزب العمل وتسيبي ليفني من حزب الحركة الوسطي.
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موضحة أنها ” نرفض جميع أشكال التعاون مع العدو الصهيوني )اليمين واليسار(“وأضافت الفرقة 
 ”.بأخذ كل التدابير واإلجراءات القانونية ضد هذا االعتداء“ستقوم 

61/2/2162القدس العربي، لندن،   
 
 مستشرى حكومي يي الضرة استقبلت مليون مريض العام الماضي 62": "الصحة .46

قالت وزارة الصحة: إن المستشفيات الحكومية في الضفة، استقبلت مليون «: األيـام»رام هللا ـ 
في تقرير، أمس، نقال عن مدير عام « الصحة»مريض، خالل العام الماضي. وأوضحت 
مستشفى، عدا  62لمستشفيات الحكومية البالغ عددها المستشفيات فيها د. محمد أبو غالي أن ا

ألف مريض، فيما استقبلت  131مجمع فلسطين الطبي في رام هللا، استقبلت في أقسام طوارئها 
 ألف مريض.  421العيادات 

61/2/2162األيام، رام هللا،   
 
 السلطات المصرية تريض لقاء األحمد مع أبو مرزو  يي القاهرة .47

اللجنة المركزية للجبهة الشعبية الفلسطينية ذو الفقار سويرجو أن السلطات  السبيل: أعلن عضو
المصرية أبلغت مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام األحمد عدم سماحها له بلقاء نائب 

صوت “رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق على أراضيها، بحسب ما ذكرته إذاعة 
 ن من المقرر أن يتم اللقاء أول أمس الجمعة لكنه ألِغي لسبب غير معلن.صبا  اليوم. وكا” إسرائيل

ويشار إلى أن أبو مرزوق ينتظر حاليًا إعادة فتح معبر رفح ليتسنى له العودة إلى قطاع غزة بعد 
 توجهه إلى القاهرة قبل أسابيع إلجراء فحوصات طبية.

 61/2/2162السبي ل، عمان، 
 
 اء الغاز من يلسطين خال ل عشرة أياماألردن يوقع خطاب نوايا لشر  .48

توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية االردني محمد حامد في تصريح خاص لوكالة االناضول اليوم 
االحدل أن توقع بالده ودولة فلسطين خطاب نوايا والخاص بتوريد الغاز الطبيعي الفلسطيني للمملكة 

 أيام. 61خالل 
توقيع خطاب النوايا بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل وقال الوزير األردني إنه سيجري 

للحكومة وشركة "بريتش غاز" مطور الغاز في دولة فلسطين وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء 
 األردني على المذكرة.
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وأضاف أن بالده ستوقع مع دولة فلسطين غدا االثنين مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والذي 
 ل مجاالت الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والتدريب وتبادل الخبرات.يشم

وأشار وزير الطاقة األردني الى انه لم يتم حتى االن االتفاق على الكميات التي سيستوردها االردن 
ن ذلك سيتم خالل االيام المقبلة.  من الغاز الطبيعي الفلسطيني وا 

س لجنة الطاقة في مجلس النواب األردني، إن وفي أغسطس آب الماضي، قال جمال قموه رئي
االردن والسلطة الفلسطينية اتفقا مبدئيا على بعض الجوانب المتعلقة، بشراء الجانب األردني للغاز 

 الطبيعي، من الحقل الذي اكتشف مؤخرا قبالة سواحل قطاع غزة.
 621د األردن بـ وأضاف قموه فى تصريحات لوكالة األناضول أن االتفاق األولي يتضمن تزوي

مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من الحقل، مشيرا الى أن هذه الكمية، وبعد الحصول عليها 
مليون قدم  421إلى  411تقريبا من احتياجات بالده من الغاز، والتي تتراو  بين  %21ستغطى 

 مكعب يوميا.
البريطانية، واتحاد المقاولين امتياز لشركة بريتش غاز  6000ومنحت السلطة الفلسطينية في عام 

كيلومترا من  41حقلين على بعد  2111للتنقيب عن الغاز في بحر غزة، حيث اكتشفا في عام 
 متر. 111شواطئ غزة، وعلى عمق 

ويسعى االردن لتعزيز موارده من الطاقة وخاصة من الغاز الطبيعي الذي يعتبر اقل كلفة لتوليد 
 الوقود الثقيل والديزل. الطاقة الكهربائية بالمقارنة مع

مليار دوالر بسبب تحولها الستخدام الوقود  612وزادت خسائر شركة الكهرباء الوطنية الحكومية عن 
الثقيل بدال من الغاز الطبيعي المصري الذي توقفت امداداته عن البالد نهائيا منذ يوليو تموز 

بنظام الرئيس المصري االسبق  وسبق وأن تقطعت بسبب تفجير الخط الناقل بعد االطاحة 2164
 حسني مبارك.

 61/2/2162السبي ل، عمان، 
 
 المنظمة العربية لحقو  اإلنسان تطالب األردن بالسماح ألسير محرر بالعودة إلى أهله .49

قدس برس: دعت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان الحكومة األردنية إلى إنهاء معاناة  -لندن 
لغاء أمر  42ون االحتالل حمزة محمد يوسف الدباس المواطن األردني المحرر من سج عاما، وا 

منعه من دخول األردن، كما دعتها إلى إنهاء معاناة أسرى محررين أردنيين آخرين تمنعهم سلطات 
 االحتالل من السفر إلى األردن كالمحررين محمد الطاهر وأيمن العدم.
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منه لـ"قدس برس"، الحكومة األردنية الى ( أرسلت نسخة 62/2وطالبت المنظمة في بيان لها األحد )
اإليفاء بتعهداتها الدولية التي تنص على حق كل فرد أن يغادر موطنه كما يحق له العودة إليه وال 

 يجوز تقييد هذا الحق إال وفقا ألحكام القانون وبأحكام قضائية شفافة.
 61/2/2162قدس برس، 

 
 مين يي كوبنهارن يلسطيني األص ل"النهار" نقاًل عن مصدر لبناني: منرذ الهجو  .51

أوردت عدد من وسائل االعالم الدانماركية واالجنبية أن الشاب الذي يشتبه في انه منفذ هجومي 
بالدت" ان الحسين خرج من  –كوبنهاغن دانماركي يدعى عمر الحسين. ونشرت صحيفة "اكستر 

 السجن قبل اسبوعين بعدما نفذ فترة حكم بتهمة ارتكاب اعتداء.
لم تؤكد الشرطة بعد االسم، اال انها قالت في وقت سابق ان المشتبه فيه والذي قتل في إطالق نار و 

 سنة وله سجل اجرامي. 22فجر االحد، هو شاب عمره 
لطعنه شخصًا كان  2164وقالت الصحيفة ان الحسين كان مطلوبًا لدى الشرطة في تشرين الثاني 

 يركب القطار معه.
عن حادث أقدم خالله  2164ي بيان أصدرته الشرطة الدانماركية عام ويطابق ذلك ما جاء ف

 شخص يدعى عمر الحسين على طعن راكب في قطار مرات عدة "بسكين كبير".
وفي بيروت، كشف مصدر لبناني ان الحسين هو فلسطيني االصل من مخيم عين الحلوة لالجئين 

والده عبد الحميد حسين فلسطيني واسرته  6002الفلسطينيين بجنوب لبنان. وقال انه من مواليد عام 
 من مخيم عين الحلوة الى اوروبا وأقاربه موجودون في المخيم. 6012هاجرت عام 

 61/2/2162النهار، بيروت، 
 
 القوات اإليرانية المسلحة: نحن شركاء حماس يي المقاومة .50

األركان العامة للقوات المركز الفلسطيني لإلعالم: قال العميد مسعود جزائري، مساعد  -طهران 
المسلحة اإليرانية، إن العالقة مع حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" متينة، ونحن شركاؤها في 

 المقاومة، مشددًا على أن "المجاهدين والمقاومين في األراضي المحتلة احترامهم واجب".
المي من قبل بعض وفي موضع رده حول ظهور بعض الخالفات التي طرأت مؤخرًا، والتصعيد اإلع

المؤسسات اإلعالمية اللبنانية واإليرانية ضد حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، قال 
الجزائري إن "المجاهدين والمقاومين في األراضي المحتلة أعزاء بالنسبة لنال واحترامهم واجب، نحن 

ومكافحة الكيان الصهيوني نعمل في مشروع واحد، وعلينا جميعا السير سوية في طريق مناهضة 



 
 
 
 

 

           33ص                                     3491 العدد:    61/2/2162 االانين ريخ:التا

وأضاف في تصريحات صحفية نشرت أمس األحد، "إن الذين يناهضون ويحاربون األعداء  وأمريكا".
في األراضي المحتلة هم في حقيقة األمر يحاربون في سبيل اإلسالم، ومساعدتهم فرض وواجب 

متينة، وباقي القضايا  على كل مسلم، واالستراتيجية األساسية والثابتة هي أن العالقة مع حماس
 أمور فرعية نستطيع تجاوزها، وسنتجاوزها في وقت قريب".

وتابع بالقول: "نحن اليوم نعمل على تطوير وتعزيز هذا التعاون )مع حركة حماس( والعالقة على 
مختلف المستويات، هذا كالم ال يقبل المناقشة. نحن شركاء حماس في المقاومة، وعلى مقاومي 

حتلة السير خطوة خطوة نحو تحقيق الهزيمة الشاملة والزوال الحتمي لهذا الكيان األراضي الم
 الغاصب والتكاتف في كافة المواقف".

وأضاف العميد جزائري بالقول: "الجمهورية اإلسالمية في إيران تدعم كل فرد وجماعة تواجه 
ض، ال نحابي أحد على االحتالل الصهيوني، ما يحكمنا هو حجم تلك الجماعات وأداؤها على األر 

أعلنت الجمهورية مد يد العون، بل تبني  6060أحد، منذ أن انتصرت الثورة اإلسالمية المباركة عام 
مقاومة االحتالل كمنهج وهدف ثابت، دعمنا الشهيد أبو عمار، وسلمنا سفارة الكيان الصهيوني 

فلسطينية مددنا يدنا للشيخ لتكون أول سفارة لفلسطين، وعندما برزت حركة حماس على الساحة ال
الشهيد أحمد ياسين، ودعمنا حركة حماس، ال فرق لدينا بين جماعة وجماعة، من يمتلك هدف 

 تحرير فلسطين ومواجهة االستكبار العالمي واجبنا دعمه ومساندته وتبنيه، هذا مبدأ ثابت لدينا".
 62/2/2162المركز الرلسطيني لإلعالم، 

 
 تها السابقة لغزة جزءًا من تبرعها يي مؤتمر القاهرة"سما": قطر تعدر مساعدا .52

سما: كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "سما" ان دولة قطر ابلغت اوساطا فلسطينية  -غزة 
بان المساعدات القطرية التي قدمت لغزة بعد زيارة اميرها السابق "حمد بن خليفة لغزة" تعتبرا جزءا 

 تمر اعمار غزة والتي قدرت في حينه بمليار دوالر.اصيال من المنحة القطرية في مؤ 
وقالت المصادر ان المنحة القطرية في مؤتمر القاهرة تشمل أيضا مخصصات الوقود ورواتب 

 موظفي حكومة غزة السابقة والتي تم تحويلها سابقا عبر االمم المتحدة.
في الثاني عشر من اكتوبر  وكانت قطر اعلنت أمام مؤتمر المانحين إلعادة إعمار غزة في القاهرة

الماضي أنها ستقدم مساعدات قدرها مليار دوالر للقطاع. وقال وزير الخارجية القطري خالد بن 
 عطية إن "دولة قطر تعلن عن مساعدتها بمبلغ مليار دوالر إلعادة إعمار غزة

 62/2/2162وكالة سما اإلخبارية، 
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 جريمة.. وجهود حاياة لح لر أزمة الموظرين بلير: السالم يجب أن يبدأ من رزة وتركها هكذا .53
نقاًل عن مراسلها في غزة عبد الهادي عوكل، أن  61/2/2162الحياة الجديدة، رام هللا، نشرت 

مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السالم في الشرق االوسط توني بلير تفقد أمس، اوضاع قطاع 
لفت دمارا كبيرا في منازل وممتلكات المواطنين، بعد ان غزة بعد الحرب االسرائيلية االخيرة التي خ
 اجتمع مع وزراء حكومة التوافق الوطني.

ووصل بلير القطاع عبر معبر بيت حانون "ايريز" شمال قطاع غزة، واجتمع مع وزراء حكومة 
 التوافق الوطني في مقر مجلس الوزراء، دون عقد مؤتمر صحفي.

فق الوطني مأمون ابو شهال للصحفيين: "ان االجتماع ركز على وقال وزير العمل في حكومة التوا
جهود اعادة اعمار القطاع وما تواجهه من مصاعب نقص التمويل الدولي الالزم لذلك". وذكر انهم 
حثوا بلير على التحرك لدى الدول المانحة لإليفاء بتعهداتها الخاصة بدعم اعادة االعمار وحل 

 ازلهم كليا.ازمات النازحين ممن دمرت من
وفي وقت الحق اجتمع بلير مع شخصيات فلسطينية مستقلة وممثلي المنظمات االهلية، ثم زار 
مدرسة تديرها وكالة )اونروا( تأوي مئات النازحين. كما تفقد بلير مشروعا إلنشاء مستشفى بدعم 

 تركي في مدينة غزة قبل ان يزور مناطق الدمار في حي الشجاعية شرقي غزة.
وفلسطين « اسرائيل»زيارة بلير الى قطاع غزة ضمن جولة شرق اوسطية تشمل مصر ووتأتي 

 الستطالع المواقف السياسية.
وقال بلير خالل الزيارة "لقد ترك الصراع األخير غزة مدمرة وشعبها أكثر فقرا وفي وضع أصعب، 

 عاما من اوسلو تقاربا جديدا لغزة وتقاربا جديدا للسالم". 21ونحتاج بعد 
تابع "ان المشكلة ال تكمن، كما يعتقد غالبا، في وضع المفاوضين في غرفة واغالقها حتى يتوصلوا و 

الى اتفاق. في الوضع الراهن، يمكن وضعهم في غرفة كهذه واغالقها الى االبد دون ان يتاتى 
كن السالم، الحقيقة تكمن في انه لو ان الظروف الميدانية على االرض كانت محفزة للسالم، لتم

المفاوضون من ايجاد طريقة لحل قضايا الحدود وتبادل االراضي، وحتى القدس، الالجئين 
 والضمانات األمنية".

وقال بلير: "الظروف واالوضاع على االرض ليست محفزة للسالم، بل على العكس، وغزة هي المثال 
ومي المحلي للفرد الحي على ذلك، حتى في الضفة الغربية، فان االقتصاد يتباطأ، والناتج الق

الفلسطيني اقل بعشر مرات من نظيره االسرائيلي الذي ال يبعد سوى قليال عنه، وفي القدس فان 
 التوتر يصل الى الذروة ويشكل خطرا كبيرا".
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واضاف، "ومع ذلك، وفي حلكة هذا الظالم، فان هناك بصيصا من االمل. ان المنطقة تتغير 
الوقت الذي يشكل فيه المتطرفون تهديدا جديدا، فان ذلك يوفر بطريقة دراماتيكية من حولنا، وفي 

كذلك فرصا جديدة لكل اولئك الذين يؤمنون بالسالم االتحاد وااللتفاف حـوله وتحقيقه. لذلك يجب 
 علينا عدم االستسالم ومضاعفة جهودنا".

في حياة  وشدد بلير على ان الشروط المطلوبة لتحقيق سالم ناجح تتلخص ب جراء تحسين جذري
الفلسطينيين اليومية، وسياسة فلسطينية موحدة على اساس صريح داعم للسالم ولحل الدولتين/ اي 
بمعنى دولة فلسطين ذات سيادة ودولة اسرائيل آمنة ومقبولة، إضافة الى دور محَسن للمنطقة، 

 ل هذه القضية.بالتحالف مع المجتمع الدولي الذي يجب ان يتحمل مسؤولياته في مشاركة القيادة حو 
وقال: "لنبدأ من غزة، حيث يعاني أهلها في حياتهم اليومية، وهي مفصولة عن الضفة الغربية ليس 
فقط ماديا بل ايضا سياسيا، حيث ان المصالحة على ما يبدو تنهار، واتفق مؤتمر القاهرة تحت قيادة 

محدود، وحتى االموال مصر، على برنامج كبير لدعم غزة، ولكن حتى اآلن، لم يحصل سوى تقدم 
لم يتم دفعها، نحتاج الى التغيير في غزة لفتحها  -للرواتب التي تشكل ضرورًة للعديد من العائالت

واعادة وصلها مع العالم، وألجل هذا، نحتاج الى المصالحة في السياسة الفلسطينية، ومن اجل 
 المصالحة، نحتاج الى وحدة على اسس تدعم السالم".

لى تقاربنا ان يكون محكوما بهذه العناصر: دفع الرواتب واالتفاق على بعض من وتابع: "يجب ع
الطاقة، المياه، السكن )أبعد وأكبر بشكل كاف من برامج  –البنية التحتية االساسية الضرورية لغزة 

االمم المتحدة الحالية(، على ان يتم موازاة ذلك بتمويل مناسب من مؤتمر القاهرة، كما يحتاج 
مع الدولي الى ايضاحات من حماس: هل هي حركة وطنية فلسطينية تخصص نفسها لتحقيق المجت

دولة فلسطينية، أم جزء من منظومة وحركة اسالمية ذات أبعاد اقليمية تختص بحكومات خارج غزة؟ 
ام ال، مع كون مثل هذه  6016هل لدى حماس االستعداد لقبول دولة فلسطينية على حدود عام 

النهائي للصراع؟ في مثل هذه الحالة، فان المجتمع الدولي سيتمكن من ترويج ودعم الدولة الحل 
 اعادة االعمار جنبا الى جنب مع المصالحة".

واضاف بلير "يجب على مصر ان تحصل على ضمانات ذات مصداقية حول امنها الذي يتأثر 
بية في سيناء، وانه سيكون بغزة، مع ضمانات بأن غزة لن يتم استخدامها كقاعدة ألية نشاطات ارها

هناك تعاون مع الحكومة المصرية لمنعه، ويجب على معابر غزة ان تكون مفتوحة بطريقة تسهل 
حركة االفراد والبضائع، لكي تتمكن غزة من ان تتوحد مع العالم الخارجي وان تنمو اقتصاديا، ويجب 

في غزة وفتح معابرها للسما  على اسرائيل أيضا أن تفعل كل ما تستطيع لدعم اعادة االعمار 
 ألقصى كمية من المواد بالدخول، وتجنب العودة الى دمار ثالثة حروب في ست سنوات".
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وقال: "على مصر بعد ذلك ان تقود مفاوضات حول المستقبل بعيد المدى لغزة بما في ذلك قضايا 
تكون هذه الخطة لغزة،  مثل المطار والميناء كما تم االتفاق عليها بعد الحرب االخيرة، ويجب ان

جزءا من اتفاق أكبر بعد تشكيل الحكومة االسرائيلية، والذي يجب ان يشمل في اساسه التحسين 
الجذري لحياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذا بدوره قد يمكن من تمهيد الطريق النتخابات 

 فلسطينية واستئناف لمفاوضات مناسبة لعملية السالم".
أن بلير أكد أن جهوًدا حثيثة تبذل لحل أزمة  62/2/2162لسطين أون الين، موقع يوذكر 

موظفي الحكومة الفلسطينية السابقة في غزة. وأشار بلير خالل لقاءه مع وزراء حكومة الوفاق 
الوطني في غزة، في مقر مجلس الوزراء أن هذه الجهود لحل أزمة موظفي غزة تعتمد على الطر  

مأمون أبو شهال وزير العمل الفلسطيني، الذي أكد أن اللقاء كان مهما،  السويسري، وذلك بحسب
 وأن بلير استمع لمطالبهم.

، من غزة أن بلير أكد السالم يجب ان يبدأ من غزة، مطالًبا 62/2/2162قدس برس، وجاء في 
بالتعامل بطريقة أخرى مع غزة ومع عملية السالم بعد عشرين سنة على المفاوضات بين 

طينيين واإلسرائيليين. وحذر بلير في كلمه له خالل اجتماعه مع رجال األعمال الفلسطينيين الفلس
(، في ختام زيارته لغزة، من ترك األوضاع في غزة على ما هي عليه، معتبرها تمثل 62/2األحد )

 جريمة ضد اإلنسانية وضد عملية السالم وجريمة بحق أهل غزة كذلك.
غزة عن بقية العالم وال عن بقية األراضي الفلسطينية، موضحًا أنه وشدد على ضرورة أال تنفصل 

 جاء إلى غزة ليرى إذا كان ممكنًا أن يصنع تغييرًا ذا داللة وحقيقي.
 
 الواليات المتحدة "تعاقب" نتنياهو وتمتنع عن إطالع "إسرائي ل" على المراوضات مع إيران .54

ة العبرية الثانية، مساء اليوم األحد، أن ترجمة خاصة: ذكرت القنا -القدس دوت كوم  -القدس 
اإلدارة األميركية "قررت معاقبة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو" بعد إصراره على إلقاء 

 خطابه أمام الكونغرس.
وحسب القناة التلفزيونية االسرائيلية، ف ن البيت األبيض قرر عدم إطالع إسرائيل على أي معلومات 

المفاوضات حول الملف النووي اإليراني، مبينًة أن هذا القرار جاء أيضا نتيجًة  بشأن تطورات
مخاوف أميركية من استغالل نتنياهو للمعلومات التي كان يتم تبادلها بشأن االتفاق لصالح حملته 

 االنتخابية.
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ه تقرر ونقلت القناة عن ويندي شيرمان المكلفة بملف المفاوضات عن الجانب األميركي، قولها أن
عدم إطالع إسرائيل على آخر التطورات بشأن المحادثات النووية حتى ال يتم استخدامها سياسيا في 

 إسرائيل.
وأشارت إلى أن مستشارة األمن القومي األمريكي سوزان رايس قطعت االتصاالت مع رئيس مجلس 

من دولي والتدخل في األمن القومي اإلسرائيلي يوسي كوهين بسبب تسييس إسرائيل للقضية كقضية أ
 السياسات الداخلية للواليات المتحدة.

ورفض مكتب نتنياهو التعليق على ذلك واكتفى بالقول ان العالقة االستراتيجية بين البلدين قوية. فيما 
 أشارت القناة إلى أن كوهين سيغادر تل أبيب األسبوع الجاري إلى واشنطن للقاء شيرمان ورايس.

 62/2/2162القدس، القدس، 
 
 البيت األبيض ينري تقريرًا عن خالف أمريكي إسرائيلي بشأن المحاداات النووية مع إيران .55

د ب أ: نفي مسؤولون امريكيون أن تكون التوترات بين البيت األبيض ورئيس  -واشنطن -تل أبيب 
المحادثات  الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أثرت على االتصاالت األمريكية مع إسرائيل بشأن

 النووية االيرانية الجارية.
وتوقفت إدارة الرئيس باراك أوباما عن إحاطة حكومة نتنياهو علما بتفاصيل مفاوضات واشنطن 
الجارية مع إيران، حسبما ذكرت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي األحد، دون الكشف عن مصدر 

لى خطاب نتنياهو المقرر في الثالث من أذار/ التقرير. وذكرت القناة ان هذه الخطوة "عقاب" ع
مارس أمام الكونغرس بشأن التهديد النووي اإليراني. ومع ذلك نفى مسؤولون أمريكيون بشكل قاطع 

 ما ورد بالتقرير.
وقال اليستير باسكي المتحدث باسم مجلس األمن القومي التابع للبيت األبيض لوكالة األنباء 

 ”.غير صحيح على اإلطالقهذا التقرير “األلمانية: 
وأضاف باسكي "تحافظ مستشارة األمن القومي )سوزان( رايس على اتصال دائم مع نظيرها مستشار 
األمن القومي اإلسرائيلي )يوسي( كوهين بشأن مجموعة من القضايا ذات االهتمام المشترك لبلدينا، 

 .وستجتمع معه في وقت الحق من االسبوع الجاري في البيت األبيض"
سرائيل بشأن  وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن المحادثات مستمرة بين الواليات المتحدة وا 

 المفاوضات النووية اإليرانية.
 61/2/2162القدس العربي، لندن، 
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 كبير حاخامات الدانمارك يريض دعوة الهجرة لـ"إسرائي ل" .56
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  وكاالت: رفض كبير حاخامات الدانمارك يائير مالكيور دعوة

نتنياهو يهود أوروبا للهجرة إلى إسرائيل عقب الهجوم الذي استهدف كنيسا في كوبنهاغن السبت 
صابة شخصين آخرين بجرو .  وأدى إلى مقتل شخص وا 

وقال مالكيور إن اإلرهاب ليس ذريعة للعودة إلى إسرائيل، و"اإلرهابيون ال يمكن أن يتحكموا في 
 نا".حيات

 61/2/2162الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 الخاليا الجذعية لمكايحة المالريا .57

تومسون رويترز: قال باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )أم آي تي( إن الخاليا  -نيويورك 
الجذعية البشرية المعالجة بالهندسة الوراثية إلنتاج مصادر متجددة من الخاليا الناضجة الشبيهة 

صابتها بعدوى المالريا الختبار أدوية جديدة قد تنقذ آالف األشخاص بخاليا  الكبد، يمكن تنميتها وا 
 من الموت.

ألف شخص سنويًا  111ويأتي هذا التطور فيما بدأ المرض الطفيلي الذي ينقله البعوض ويقتل قرابة 
منظمة الصحة  يظهر مقاومة لوسائل العالج الحالية، وخصوصًا في جنوب شرقي آسيا، وفق تقارير

وأنتجت الخاليا الشبيهة بالكبد في الدراسة التي أجريت في "أم آي تي" من خاليا جذعية  العالمية.
 مأخوذة من جلد متبرع وعينات دم.

وتعد الخاليا الناتجة مصدرًا قد ال ينضب الختبار أدوية تستهدف المراحل األولى من المالريا التي 
في الكبد ألسابيع قبل أن تنتشر في مجرى الدم. وقال سانجيتا بهاتيا، تتجمع فيها الطفيليات وتتكاثر 

خبير الهندسة الحيوية الذي تولى مسؤولية إعداد التقرير، إن الدراسة لم تظهر فقط أن هذه الخاليا 
الشبيهة بالكبد يمكن أن تكون حاضنة لعدوى المالريا وحسب، بل وصفت طريقة إلنضاج الخاليا 

 ن اختبار فاعلية األدوية عند الكبار.الجديدة حتى يمك
 61/2/2162الحياة، لندن، 

 
يران.. والسير يي حق ل األشواك  .58  حماس وا 

 أحمد الحيلة
بدأت العالقة بين إيران وحركة حماس تتوتر مع اندالع الثورة السورية عندما أخذت الحركة موقفًا 

ـ دون  2166في نيسان/أبريل  منحازًا ل"تطلعات وآمال الشعب السوري" ـ حسب بيانها الشهير
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مهاجمتها للنظام أو الرئيس بشار األسد، رافضة بذلك أداء النظام األمني في التعامل مع المظاهرات 
السلمية التي خرجت في حينه تطالب باإلصال  وبكف يد األجهزة األمنية عن التدخل في حياة 

 الناس وشؤونهم المدنية.
قًا بين حماس وحلفائها إيران والنظام السوري، أن الحركة تجنبت منح ما زاد توتر العالقة وتأزمها الح

النظام السوري أي شرعية الستخدامه العنف والقوة المسلحة ضد الحراك السلمي الذي اشتهرت به 
الثورة السورية في اشهرها األولىل حيث تجنب خالد مشعل الظهور مع الرئيس بشار األسد في 

دعائية" في دمشق، محاواًل وقيادة الحركة السعي للتوسط بين النظام والقوى لقاءات ثنائية إعالمية "
صراره على معالجة األمر أمنيًا  الثورية خاصة في درعا ومنطقة حوران، إال أن رفض النظام وا 
وبالقوة المسلحة دفع الحركة إلى الخروج من سورية رغبة منها في عدم التدخل أو االنزالق في الشأن 

 داخلي.السوري ال
ومع ذلك ف ن الدبلوماسية اإليرانية والحمساوية على حد سواء ـ رغم البون الشاسع في المواقف من 
األزمة السورية ـ حافظتا على شعرة معاوية في العالقة بينهما عبر بعض اللقاءات المتباعدة 

ر خالد والمنخفضة المستوى في بيروت وطهران، إضافة لوجود ممثل الحركة في إيران الدكتو 
 القدومي، رغم توقف كافة أشكال الدعم المادي والسياسي اإليراني لحماس.

الدبلوماسية اإليرانية والحمساوية على حد سواء ـ رغم البون الشاسع في المواقف من األزمة السورية ـ 
 حافظتا على شعرة معاوية في العالقة بينهما 

ن ازدادت سوءًا، وارتفعت وتيرة التوتر المكتوم بينهما وبالنظر إلى واقع الحال ف ن العالقة بين الطرفي
نتجية السلوك اإليراني اإلعالمي، خاصة بعدما نجح االنقالب في مصر ضد الرئيس مرسي ـ الذي 
كان يمثل بالنسبة لحماس األمل في خالص قطاع غزة من الحصار بكافة أشكاله ـ حيث تسارعت 

بر العديد من الوسائل اإلعالمية المحسوبة على إيران وحزب وتيرة الشماتة إليران وحلفائها بحماس ع
هللا في لبنان تحديدًا، فكان التهكم واالتهام لحماس بالعمالة لألمريكان، وبتخليها عن سال  المقاومة 

 نتيجة التحالف مع قطر وتركيا.
تي استمرت حملة التشويه والهجوم اإلعالمي، وتصاعدت حدته واتسع نطاقه بانضمام فضائي

الميادين، والمنار القناة اإلعالمية الرسمية لحزب هللا، إلى أن وقعت الصدمة أو المفاجأة في غزةل 
يومًا، استطاع فيها  26حيث العدوان اإلسرائيلي األعنف في تاريخ الصراع والذي استمر نحو 

ب فشال كافة أهداف  الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة بقيادة كتائب القسام، إنزال الهزيمة ب سرائيل
العدوان، عبر صمود أسطوري وقدرة للمقاومة وصواريخها على الوصول إلى ما بعد بعد حيفا، 
ووصواًل لكافة األماكن العسكرية والحساسة على امتداد األراضي الفلسطينية المحتلة، وب مكانات 
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ممانعة" وجوقة اإلعالميين ذاتية ومحلية وقدرات قتالية أبهرت الجميع، فأسقط األمر بيد إعالم "ال
 "المقاومين" الموالين إليران وحزب هللا.

ذلك المشهد مثل إحراجًا إليران وحزب هللا، وكشف عنهما غطاء التغني بالمقاومة، واالحتكار 
"الدعائي" لهال فقد ظهر للجميع أن حماس على عهدها، وبأن المقاومة الفلسطينية ما زالت بوصلتها 

كما انحرفت بوصلة حزب هللا بدخوله إلى سورية للقتال هناك، في وقت تشهد فلسطين ولم تنحرف 
فيه جبهة الجنوب مع االحتالل اإلسرائيلي هدوءًا الفتًا ومنقطع النظير منذ العدوان األخير على 

 2111لبنان عام 
فكل  من هنا بدأت إيران في إعادة النظر بالعالقة مع حماس مع رغبة األخيرة في ترميم العالقة،

طرف له حساباته ومصالحه في ذلك..، ولكن السؤال: ماذا تريد إيران حقيقة من استعادة العالقة مع 
حركة حماس؟ هل هو العودة عن خطئها في قطع المساعدات واتهامها لحركة حماس بالعمالة 

في حصار لألمريكان أم هي محاولة إلعادة الحركة إلى "بيت الطاعة" استغالاًل ألزماتها المتجسدة 
قطاع غزة، والحاجة إلعادة اإلعمار، وحاجة حماس لترميم ترسانتها العسكرية التي نفد جزء منها في 

 العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة؟ 
ف ذا كانت إيران استخطأت نفسها وأرادت إعادة الدعم لحماس التي أثبتت أنها ما زالت مقاومة وأن 

ف حول الملف السوري، فلماذا يقوم اإلعالم الموالي إليران بوصلتها فلسطين والقدس رغم الخال
 والمدعوم منها بحمالت متتالية ضد خالد مشعل رئيس الحركة وقيادتها السياسية؟!

وماذا يعني انضمام موقع "تابناك" الشهير والتابع للحرس الثوري اإليراني، والذي يقع تحت إشراف 
اإليراني األسبق ومستشار السيد خامنئي الحالي، وفي الجنرال محسن رضائي قائد الحرس الثوري 

سابقة من نوعها بشن هجوم على شخص رئيس الحركة خالد مشعل، عندما وصفه الموقع قبل عدة 
أيام بأنه شخص "يتظاهر بالمقاومة"، باإلضافة إلى قول الموقع بأن "ليس من عادة إيران أن تعتمد 

الحقيقي" في إشارة إلى حركة حماس وخالد مشعل  على أي جهة أو طرف بعد أن ينكشف معدنه
 على وجه الخصوص؟!

إيران ما زالت مسكونة بردة فعلها على حركة حماس الرافضة التدخل في الشأن السوري، أو االنقياد 
 للرغبة اإليرانية في قطع حماس لعالقتها مع قطر وتركيا 

اإليراني للشؤون الدولية السيد "حسين  وماذا تريد إيران عندما يعّلق مستشار رئيس مجلس الشورى
شيخ االسالم" على احتمالية زيارة مشعل لطران بقوله: "في ثقافتنا.. من العيب أن يشترط الضيف 
أين سيجلس أو أين سيذهب.." مضيفًا في حديثه ولومه لخالد مشعل، "وضعنا إمكانات كبيرة في 

م ووعودهم ووضعوا أنفسهم في أماكن )محاور( أيدي أعزائنا ولكنهم لألسف أخذوها وخالفوا أقواله
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أخرى، وهذا محزن جدًا"..، أي أن الرجل يريد من حركة حماس وخالد مشعل أن ينقادوا بسلبية لما 
 تريده إيران في ملفات ليست فلسطينية، وزجها في معارك ليست معاركها.

افضة التدخل في الشأن وهذا يؤكد أن إيران ما زالت مسكونة بردة فعلها على حركة حماس الر 
السوري، أو االنقياد للرغبة اإليرانية في قطع حماس لعالقتها مع قطر وتركيا مقابل "الوعد" بعودة 
الدعم اإليرانيل أي أن المعادلة اإليرانية الجديدة مبنية على المقايضة، وأن أيام زمان انتهت ف يران 

 اليوم ليس إيران األمس.
إيران الراغبة بالعالقة مع حركة حماس )السنية(، لتحسين صورتها لكن الالفت في األمر، أن 

الطائفية والمذهبية المنكشفة نتيجة سلوكها السياسي والعسكري في العراق، وسورية، ولبنان، واليمن 
مؤخرًا، تحاول التركيز في هجومها اإلعالمي على شخص خالد مشعل والقيادة السياسية للحركة، 

ًا بكتائب القسام في قطاع غزة، واالدعاء عبر بعض التصريحات اإلعالمية بأن مقابل تغزلها إعالمي
إيران معنية بالدعم المادي والعسكري للمقاومة هناك، في محاولة منها لخداع بعض القيادات 
يهامها بأن إيران هي الدجاجة التي تبيض ذهبًا، أماًل في دفع تلك  الحمساوية المحاصرة في غزة، وا 

لضغط على خالد مشعل والقيادة السياسية للحركة لتقديم بعض التنازالت لطهران، عّل ذلك القيادات ل
 يخفف من وطأة الحصار على الشعب الفلسطيني وعلى الحركة عبر الدعم اإليراني الموعود.

وقد يتساءل البعض أليست السياسة مصالح، ولماذا حماس ال تقدم بعض التنازالت هنا أو هناك، 
م اإليراني السخي، في محاولة منها لتخفيف الضغط على الحركة والشعب الفلسطيني مقابل الدع

 المحاصر، أليست تلك هي الواقعية السياسية؟
وبنظرة سريعة لتلك الفرضية، ف ننا نرى أن واقع إيران االقتصادي، والسياسي ال يسمح لها بأن تكون 

 باب أهمها:المخّلص للفلسطينيين في غزة المحاصرة، وذلك لعدة أس
أن إيران مأزومة اقتصاديًا خاصة بعد أربع سنوات من االستنزاف المفتو  في سورية، وال سيما بعد • 

من إجمالي قيمة الصادرات  %61تراجع أسعار النفط بشكل كبير، فالعائدات النفطية تشكل نحو 
تأخر في وصول الموازنات  اإليرانية، األمر الذي أدى لتأثر الدعم المادي المباشر لحزب هللال فهناك

المخصصة للحزب، أدى لتأخر صرف رواتب الكوادر التنظيمية، وتقليص التعويضات ألهالي قتلى 
الحزب في سورية، إضافة إلى تراجع ميزانيات دعم المؤسسات الحزبية، وتقليص الدعم للعديد من 

لطهران، فكيف سيكون  الشخصيات المقربة من إيران. هذا على مستوى حزب هللا الحليف العضوي
 األمر مع حماس "الناكرة للجميل" حسب لغة إيران وحلفائها؟!

ن قدمت تنازالت إليران، ف نها والقضية الفلسطينية اليوم ليست أولوية على األجندة •  حماس حتى وا 
السياسية لطهرانل ف يران لديها جبهات حساسة ومفتوحة وتحتاج لدعم شبه مفتو  كسورية، واليمن 
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تي دخلت على خط المواجهة بين إيران ودول الخليج، هذا ناهيك عن العراق، وأفغانستان وملفات ال
 خارجية أخرى.

إيران ليست بوارد أن تخسر الرئيس المصري السيسي وموقفه الداعم لبقاء بشار األسد في الحكم، 
الداخلية  فطهران تدرك أن حماس ما زالت تحت االستهداف المصري، وأي لعب في أحشاء مصر

 من خالل إمداد كتائب القسام بالسال  عبر سيناء، سيجر ردة فعل مصرية غاضبة.
إيران ليست بوارد أن تخسر الرئيس المصري السيسي وموقفه الداعم لبقاء بشار األسد في الحكم، • 

فطهران تدرك أن حماس ما زالت تحت االستهداف المصري، وأي لعب في أحشاء مصر الداخلية 
ل إمداد كتائب القسام بالسال  عبر سيناء، سيجر ردة فعل مصرية غاضبة، وهذا ما ال من خال

تريده إيران خاصة في ظل التوتر اإلعالمي البادي بين مصر والسعودية بعد استالم الملك سلمان 
للحكم..، فمن مصلحة إيران أن تتسع دائرة الشك بين القاهرة والرياض في محاولة منها الستمالة 

 وتوظيف العالقة معها في الملف السوري واليمني الحقًا بالضغط على السعودية ودول الخليج. مصر
األهم من كل ذلك، أن القيادة اإليرانية وعلى رأسها السيد الخامنئي معنيون بالوصول إلى تسوية • 

ًا في إدارة للملف النووي مع الغرب، رغبة في رفع الحصار عن إيران ليساعدها ذلك سياسيًا واقتصادي
ملفاتها اإلقليمية الشائكة )سورية، اليمن، لبنان، العراق، أفغانستان، البحرين، العالقة مع دول 
الخليج، شؤونها الداخلية..(، ومن هنا ف ن استئناف المساعدات اإليرانية لحماس ماليًا وعسكريًا 

رائيلي الرافض أصاًل لحل بشكل حقيقي أمر مشكوك فيه، ألن الدعم اإليراني سيستفز الكيان اإلس
أزمة الملف النووي مع إيران دبلوماسيًا، وبالتالي ف ن أي دعم إيراني للمقاومة في غزة ستستغله 
إسرائيل كفزاعة في وجه واشنطن والغرب، وقد يكون سببًا في إعاقة أي تسوية سياسية للملف النووي 

 اإليراني.
يدًا، ولذلك فهي معنية بترميم العالقة مع إيران، دون أعتقد أن قيادة حماس السياسية تقرأ المشهد ج

التشويش على عالقاتها مع قطر وتركيا، وعالقتها المأمولة مع السعودية الحقًا خاصة في ظل 
التغييرات الداخلية التي يجريها الملك سلمان، والتي قد تنعكس إيجابًا على السياسة الخارجية للمملكة 

س، وجماعة اإلخوان المسلمين، وهذا قد يكون السبب الحقيقي لزعل ومنها العالقة مع حركة حما
 إيران وحملتها اإلعالمية على خالد مشعل وقيادة حركة حماس السياسية.

62/2/2162المركز الرلسطيني لإلعالم،   
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 ثيزنكوت رئيس أركان عصر الصدامات المحدودة .59
حلمي موسى   

غانتس واليته ليسلم خلفه الجنرال غادي آيزنكوت  ينهي رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال بني
المنصب الذي غدا أشد إثقااًل من أي وقت مضى. فقد انتهى عصر االنتصارات السريعة التي كثيرًا 
ما كللت بالمجد رؤوس الكثير من رؤساء األركان السابقين. ومن الجائز أن كثرة رؤساء األركان 

رت تدفع الكثيرين إلى السعي لتمرير الوالية فقط بأقل قدر من الذين صاروا ينهون بالعار واليتهم صا
 األضرار وليس بأكثر قدر من األمجاد.

وليس صدفة أن رئيس األركان بني غانتس تولى المهمة في ظروف غير مريحة ليس فقط ألسباب 
هو معلوم وكما «. الربيع العربي»تتعلق بالهزة األرضية الهائلة التي أصابت المنطقة جراء تطورات 

كان غانتس قّدم استقالته بعد أن تبين أن الحكومة اإلسرائيلية اختارت الجنرال يؤآف غاالنت رئيسًا 
ّمي  لألركان قبل أن تعود وتلغي القرار جراء اتهام األخير بالتعدي على أراض  عامة وبسبب ما سر

ا أعيد الجنرال غابي وكان الشيء نفسه تقريبًا قد حدث قبل ذلك عندم«. وثيقة هرباز»بفضيحة 
أشكنازي من الخدمة المدنية إلى الجيش إلعادة ترميمه في أعقاب إخفاقات حرب لبنان الثانية التي 

 قادت إلى استقالة الجنرال دان حلوتس.
ورغم أن غانتس قاد في أعوامه األربعة حربين على غزة وكاد يتورط في آخر واليته بحرب أخرى مع 

يا، إال أنه ال يبحث كما يبدو عن إقرار بنجاحات بقدر ما يتطلع إلى تجّنب حزب هللا في لبنان وسور 
اآلخرين اتهامه ب خفاقات. ولذلك ثمن من يؤمن أن غانتس في الواقع نجح في تجنب الوقوع في 
أشراك كبيرة أكثر مما أفلح في تحقيق قفزات كبيرة. ويسجل له كثيرون أن سعيه لتجنب المعارك 

ّفر على إسرائيل خسائر أكبر إن لم تكن على صعيد الهيبة والمكانة العسكرية الواسعة في غزة و 
فعلى األقل على الصعيد السياسي والدعائي. وليس صدفة أن الرئيس األشد يمينية في تاريخ 
إسرائيل، لكن المعروف باتزانه، أشاد بحكمة غانتس في كبح رئيس حكومة ووزير دفاع متطرفين، 

 في السياسة.وأمل أن يراه هكذا 
في كل حال، المعروف عن رئيس األركان الجديد غادي أشكنازي قليل، لكن هذا القليل يشير إلى 
أنه من المدرسة ذاتها التي تبلورت في العقدين األخيرين في الجيش اإلسرائيلي والتي تتسم بالحذر 

ا تركيز الجيش الشديد والرغبة في تجنب الصدام الواسع. وواضح أن دوافع ذلك كثيرة أبرزه
اإلسرائيلي في العقود األخيرة على كل من سالحي الجو واالستخبارات ما أفقد القوات البرية التي 
يأتي منها، كقاعدة، رؤساء األركان، سمات اإلقدام والغرور التي وسمت األجيال السابقة من رؤساء 
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ات االنتقامية بما فيها مجازر والعملي 616األركان. ومن الجائز أن رفائيل إيتان، من زمن الوحدة 
 قبية وغزة والسموع كان آخر جنراالت الحروب الكبرى.

وبديهي أن الجنرال دان حلوتس، قائد حرب لبنان الثانية، كان استثناء ألنه وصل إلى رئاسة األركان 
الم. من سال  الجو الذي يكّلل نفسه بأمجاد التفوق وصواًل العتبار ذاته سال  الجو األفضل في الع

وليس صدفة أن حربي لبنان األولى والثانية لعبتا أهم دور في بلورة ما بات يرعَرف ب دراك القادة 
العسكريين اإلسرائيليين لحدود ما يمتلكون من قوة. فقد بدأت حرب لبنان األولى ضمن محاولة لتغيير 

إنها تصل إلى  الوضع االستراتيجي إلسرائيل بشكل كامل في المنطقة التي قال أرييل شارون
الباكستان. وحرب لبنان الثانية بدأت أيضًا في إطار ما اعتبر محاولة لترسيخ مكانة إسرائيل 

 االستراتيجية في المنطقة عبر تحالف إقليمي ودولي.
وكما سلف، سهلت حربا لبنان األولى والثانية وما حدث في المنطقة من تغيير جوهري نقل الصدام 

، تبلور استراتيجيات ومفاهيم جديدة. «المنظمات شبيهة الدولة»يدية إلى دائرة من دائرة الجيوش التقل
فخطر الصدام مع جيوش كبيرة تالشى أو يكاد ليحل مكانه خطر الصدام مع هياكل أقل قوة، لكنها 

صواريخ وأسلحة باتت تشكل خطرًا فعليًا « شبيهة الدولة»أشد فتكًا وخصوصًا بعد امتالك القوى 
غم أن الصدام مع هذه القوى ال ينطوي على مخاطر اجتياحات واسـعة إال أن الخطر على كبيرًا. ور 

 الجبهة الداخلية اإلسرائيلية صار أوسع من أي وقت مضى.
عموما يتولى غادي آيزنكوت واليته في ظل الحديث عن خطر نشوب حرب على أكثر من جبهة. 

إصرار نتنياهو على التصادم مع إدارة الرئيس فاحتماالت الصدام مع إيران تتزايد، خصوصًا في ظل 
أوباما بسبب احتماالت االتفاق النووي مع إيران. وهناك اعتقاد أنه كلما ازداد التوتر بين حكومة 
إسرائيل واإلدارة األميركية بهذا الشأن ارتفع احتمال شن إسرائيل لهجمة منفردة ضد إيران. فاليمين 

متالك إيران أي قدرة على تخصيب اليورانيوم تهديدًا وجوديًا لوجود اإلسرائيلي صار يعتبر التصدي ال
 إسرائيل.

وعدا ذلك ف ن التقديرات االستخبارية اإلسرائيلية تشير إلى أن الحرب مع حزب هللا آتية ألسباب 
مختلفة بعضها يتعلق بسوريا. وهناك تقديرات أخرى تشير إلى أن الحرب واقعة ال محالة مع 

واء في غزة أو في الضفة الغربية العتبارات تتعلق إما بتشديد الحصار على غزة أو الفلسطينيين س
 انسداد أفق الحل السياسي في الضفة.

من الواضح أن المخاطر تزداد من ناحية وحصة الجيش اإلسرائيلي من كعكعة االقتصاد اإلسرائيلي 
ئدها السياسية واالقتصادية تتقلص في حين أن تكاليف الحرب باتت أعلى بكثير من السابق وعوا



 
 
 
 

 

           42ص                                     3491 العدد:    61/2/2162 االانين ريخ:التا

أقل. وسوف يضطر آيزنكوت للمناورة كسلفه من أجل البقاء في دائرة الصدامات المحدودة والحيلولة 
 دون توسيعها رغم عقيدة الضاحية التي طورها.

61/2/2162السرير، بيروت،   
 
 إسرائي ل ... من عدم اليقين إلى القناعة بـ "دولة الالأمة" .61

 ماجد الّشيخ
ستيطان المهاجرين اليهود إلى فلسطين المحتلة، البقرة المقدسة للحركة الصهيونية، وعمل على شكل ا

خلق نوع من أنماط العمل الفردي والجماعي، بحراسة واحدة من أشد النزعات العسكرية اإلسبرطية 
ما يجري ، إال أن المتابع لتطورات «دولة أمة»إلى « الدولة اليهودية»وتطرفها، على أمل أن تتحول 

في كيان االحتالل االستيطاني في فلسطين، ال تعميه الحقائق التي يعترف بها حتى بعض 
القناعة »ونقص فاد  في « عدم اليقين»الصهاينة، وليس بعض اليهود فقط، وهي تقود إلى 

س ، ما يفتح الباب واسعًا على نظرية تعاك«دولة يهودية»بأن إسرائيل لم تتحول بعد إلى « الصهيونية
، «دولة أمة يهودية»نظرية الدولة/األمة، األمر الذي يباعد بين إسرائيل كدولة يهودية، وبين كونها 

حتى أن العديد من المحللين والسياسيين في إسرائيل، كما هي اآلن، يرفضون إمكانية تحولها إلى 
دولة استيطان عنصري إن لم تكن في الحقيقة والواقع، « الدولة»، فما هي هذه «دولة ثنائية القومية»

الذين يعتز بها، قادتها القدماء والجدد على « طالئعها»فاشي، االحتالل رائدها، واالستيطان شكل 
 حد سواء.

 111، ارتفعت ميزانية دائرة االستيطان الحكومية اإلسرائيلية بنسبة 2163خالل شهور قليلة من عام 
انية للمستوطنات في الضفة الغربية، األمر الذي في المئة، وتم رصد الغالبية الساحقة من هذه الميز 

أثار غضب سكان منطقة جنوب البالد، حيث تماطل الحكومة في االستجابة إلى مطالبهم بالتعويض 
عن األضرار التي لحقت بهم خالل الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة. وذكر تقرير لصحيفة 

، أن ميزانية دائرة االستيطان في العام «أحرونوتيديعوت »االقتصادية التابعة لـ « كلكليست»
 ماليين شاقل. 313مليون شاقل، وارتفعت ليصبح حجمها اآلن  21الماضي بدأت بمبلغ 

، 2163وتواكب ارتفاع ميزانية االستيطان، مع ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية عام 
، وفق األرقام الصادرة عن وزارة الداخلية في المئة 3مستوطنًا، بزيادة قدرها  4101212ليصل إلى 

( الضفة Cفي مناطق ) 2163ألف مستوطن يعيشون في بداية عام  462اإلسرائيلية. وكان نحو 
الغربية، وتشكل هذه المناطق حوالي ستين بالمئة من أراضي الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة 

ت التي يعتبرها المجتمع الدولي غير إسرائيل التامة، وتوجد في هذه المناطق غالبية المستوطنا
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. ويعيش 2164في المئة مقارنة بعام  312شرعية. وهذا العدد من المستوطنين يمثل زيادة قدرها 
( وفق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة Cألف فلسطيني في منطقة ) 411نحو 

 )أوتشا(.
مستوطنًا( وبيتار عيليت، جنوب القدس  131112) وتعد مستوطنتا موديعين عيليت، غرب رام هللا

مستوطنًا( األكثر كثافة سكانية مع سكان من الحريديم المتطرفين، بعدها تأتي مستوطنة  301211)
مستوطنًا(. ولم تتضمن هذه اإلحصاءات  401064معاليه أدوميم شرق القدس في المركز الثالث )

شرة أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة منذ ألف إسرائيلي يعيشون في ع 211اإلسرائيلية 
، ومئات اآلالف يعيشون في القدس الغربية التي وفق اتفاق أوسلو تتبع لما يسمى 6016عام 

 السيادة اإلسرائيلية.
 

 استيطان .. انتخابي!
 وفي خضم التحضير لالنتخابات في السابع عشر من آذار)مارس( المقبل، كشفت مصادر إسرائيلية
أن وزير األمن، موشي يعلون، أصدر تعليمات خالل كانون أول)ديسمبر( الماضي، بتنفيذ مشاريع 
قامة مبان عامة في العديد من  استيطانية ضخمة في الضفة الغربية، تشمل شق شوارع وا 
المستوطنات، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار يعلون إخالء مناطق عسكرية ألغراض استيطانية. 

ذاعة الجيش اإلسرائيلي، إن يعلون وب يعاز من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أصدر وقالت إ
تعليمات بدفع مخططات لشق شوارع استيطانية منها: التفافي حوارة، والتفافي العروب، وبناء مبان 

 عامة في العديد من مستوطنات الضفة الغربية.
بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقادة  وأشارت إلى أن هذه التعليمات جاءت إثر اجتماع عقد

والدفع بمخططات جديدة. كما أن هذه « تجميد االستيطان»المستوطنات الذين طالبوا بوقف 
التعليمات جاءت بعد ضغوط من قيادة الحركة االستيطانية، عالوة على أن هذه القرارات غير 

المستوطنين بتأثير واسع على األعضاء منفصلة عن االنتخابات الداخلية لليكود، حيث يتمتع قادة 
 الذين عادة ما يقررون قائمة الليكود االنتخابية.

بالتوازي مع ذلك، فقد كشف النقاب عن أن يعلون أمر بنقل قاعدتين عسكريتين في الضفة الغربية 
إلى موقعين آخرين الستخدام األراضي المقامة عليها لتوسيع المستوطنات، وهي سياسة باتت 

 االحتالل تستخدمها على نحو واسع. سلطات
استتباعًا لموقف وزير األمن وحكومته من االستيطان، أوعز يعلون لإلدارة المدنية لالحتالل، 

في محافظة سلفيت بالضفة الغربية، ومنحها « إيل متان»باالعتراف بالبؤرة االستيطانية العشوائية 
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ات بناء في المستوطنة، وتوسيع الطريق بموجب قانون االحتالل، ودفع مخطط« مكانة قانونية»
المؤدي إليها. ما يعني شرعنة سلب المستوطنين ألراضي قرية دير استيا الفلسطينية، وتحويل البؤرة 

 بموجب قوانين االحتالل.« قانونية»االستيطانية العشوائية إلى مستوطنة 
راضي الفلسطينية في دونم من األ 611وكانت سلطات االحتالل قررت قبل نحو شهرين مصادرة 

، وذلك بغرض «محمية طبيعية»وادي قانا غرب بلدة دير استيا، التي كانت مصنفة احتالليًا كـ 
في محافظة سلفيت. وقد أقيمت  23ضمها للبؤرة المذكورة تمهيدًا لشرعنتها، وا عالنها المستوطنة رقم 

في وادي قانا « ناحال كناه»اة بالقرب من المحمية الطبيعية المسم 2111البؤرة االستيطانية عام 
وفق تسمية االحتالل، ومنعت سلطات االحتالل مالكي األراضي من مزارعي دير استيا من فالحة 
هذه المنطقة، بدعوى أنها تابعة لسلطة المحميات الطبيعية. في حين يعمل المجلس اإلقليمي 

تطوير »، فيما تدفع بخطة على ضم المستوطنة الجديدة إلى مناطق نفوذه« شومرون»االستيطاني 
لوادي قانا، تتضمن شق طرق تربط بين المستوطنات والبؤر االستيطانية في المنطقة، بزعم « سياحية

 حماية الطبيعة، أي مصادرة وسرقة وادي قانا في شكل كلي.
على صعيد تشريع االستيطان وسرقة المزيد من األراضي الفلسطينية، فقد كشف تحقيق إعالمي 

مؤخرًا، أن وزير األمن األسبق شاؤول موفاز، ومستشار وزير األمن الحالي، ساعدا في  إسرائيلي
دونم من أراضي الفلسطينيين في الضفة  6111إنجاز صفقة بادر إليها مزورون النتزاع ملكية 

الغربية. وأشار التحقيق إلى أن عضوًا في الليكود سبق أن أدين بعمليات تزوير، يعمل على إنجاز 
ة مع سمسار سبق وأن أدين في السابق بعمليات تزوير، ومع كاتب عدل كان قد اعترف الصفق

دونم  6111بالماضي بأنه منح تصديقًا غير قانوني لصفقات، وذلك بهدف االستيالء على الـ 
 المشار إليها، بمساعدة من مستشار وزير األمن الحالي، موشي يعالون، ووزير األمن األسبق موفاز.

دن إسرائيل، كدولة للمستوطنين، مدججة باألسلحة، وب سبرطية غير معهودة في العصر هذا هو دي
لكل مواطنيها، على « الدولة الواحدة»الحديث، حتى بات نفي الدولة عنها يقترن بنفي األمة، فال هي 

ما يأمل البعض لدى هذا الجانب أو ذاك، وال هي بصلفها وغرورها واستعالئها يمكن لها أن تتحول 
، كيان إسبرطي «دولة الالأمة»، فالصهيونية القائمة اليوم في فلسطين هي بمثابة «دولة ثنائية»إلى 

 لمستوطنين من كل األجناس والجنسيات والهويات غير المتماثلة.
61/2/2162الحياة، لندن،   
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 خطاب الكونغرس: نتنياهو يعررض إسرائي ل لخطر وجودي .60
 تشاك فريليخ*

السفير اإلسرائيلي، غير مؤهل سياسيًا، في واشنطن مع رئيس مجلس النواب الطبخة التي طبخها 
األميركي الداهية، والنابعة من اعتبارات سياسية ضيقة، تحولت ربما للضرر األشد خطرًا في مسيرة 
العالقات الخاصة مع الواليات المتحدة. ال يجري الحديث عن حادثة تمر مرور الكرام عبر تلطيف 

لية مغتفرة، بل عن أزمة عميقة سيحتاج إصالحها إلى عقد من الزمن، وأدت إلى إلحاق وقاحة اسرائي
 ضرر غير قابل لإلصال  في مساعينا لوقف مشروع الذرة اإليرانية.

الرد األميركي غير المعتاد عكس غضبا متراكما إزاء الدولة التي يتعلق أمنها وازدهارها تعلقًا تامًا 
كية، ومع ذلك تسمح لنفسها مرة تلو األخرى بان تبصق في وجه راعيها. لقد بالواليات المتحدة األمير 

اجتازت هذه المرة كل الحدود. الغضب الذي تفجر عالنية بسبب خطوات رئيس الوزراء، تجمع عبر 
، خصوصا في الموضوع الفلسطيني «للمساوئ اإلسرائيلية»سنوات على خلفيات منوعة 

من تأييد أعضاء الكونغرس واليسار األميركي إلسرائيل أمرًا بالغ والمستوطنات. هذه المساوئ جعلت 
 الصعوبة وأقل تبريرا.

هذه هي المرة األولى التي سيجعل الظهور المتوقع لرئيس الوزراء أمام الكونغرس من إسرائيل 
موضوعا للخالف بين الجمهوريين والديمقراطيين. منذ قيام الدولة عملت كل حكومات إسرائيل 

دات اليهودية في الواليات المتحدة جاهدة لوضع إسرائيل على مسافة متساوية من كال الحزبين والقيا
األميركيين، وباعتبارها فوق كافة االنقسامات السياسية. وقد شكل دعم كال الحزبين إلسرائيل أساس 

رين التصريح الصادر عن نائب الرئيس، جو بايدن، ونواب ديمقراطيين آخ». العالقات الخاصة »
حول قرارهم مقاطعة خطاب نتنياهو أمام الكونغرس، مؤسف جدًا. يبدو واضحا أن إظهار كل هذا 
الغضب، والذي ليس له سابقة في التاريخ الثنائي، يهدف إلى التوضيح إلسرائيل بأنها إذا سمحت 

ب الرئيس، لنفسها ب هانة الرئيس ف ن أميركا سترد لها الصاع سبع مرات. واحتمال أن يبقى مقعد نائ
الموجود بالضبط خلف منصة الخطابات في الكونغرس مقابل كاميرات التصوير، فارغا.. حقيقة 

 يجب أن تثير الذعر في القدس.
أيضا، ف ن ظهور رئيس الوزراء المقرر أمام الكونغرس، والذي هو في أساسه محاولة لتجنيد 

ران السلطتين، التشريعية والتنفيذية، وهذا الكونغرس ضد اإلدارة األميركية، يجعل إسرائيل تقف بين ني
عمل عديم المسؤولية بذاته، ومحكوم عليه في كل األحوال بالفشل. لم يحدث أبدا أن تمكنت إسرائيل 
من تجنيد الكونغرس ضد موقف ثابت لإلدارة األميركية. وأساس نجاحات إسرائيل السابقة مع 

على السير باتجاهات يسهل عليها تبنيها. ربما  الحكومة األميركية كان يتم عبر تشجيع اإلدارة
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اتخذت اإلدارة احتياطاتها هذه المرة في الموضوع اإليراني ألسباب مختلفة. منذ فشل جهودنا لمنع 
، احتاطت كل الحكومات اإلسرائيلية من تكرار محاولة 6016بيع طائرات اآلواكس للسعودية، ال عام
 إلدارة.تجنيد الكونغرس للصراع الجبهوي مع ا

ربما كان هذا الضرر سيرحتمل لو أن ظهور نتنياهو كان من شأنه أن يحقق هدفه المعلنل أي منع 
اإلدارة من التوقيع على اتفاقية سيئة مع إيران، ربما تضع إسرائيل في مواجهة خطر وجودي. ليس 

ة نتنياهو هي فقط أن هذا الهدف لن يتحقق ولكن من الواضح أيضا أن الدوافع الحقيقة وراء زيار 
بمثابة محاولة من رئيس الوزراء الستغالل منصة الكونغرس ألغراضه السياسية عشية االنتخابات. 
وبما يخدم رئيس الكونغرس، جون باينر، عبر دق إسفين تاريخي بين الدمقراطيين والجمهوريين في 

 الموضوع اإلسرائيلي.
نياهو المعلن: عشرة نواب ديمقراطيون من تسبب الخطاب سلفا قبل إلقائه بنتائج معاكسة لهدف نت

أشابين تجديد العقوبات مع إيران تخلوا عن موقفهم الداعم لسن قانون العقوبات هذا، وأعلنوا وقوفهم 
إلى جانب الرئيس. ووفقا لذلك يجب االنتظار حتى نهاية آذار، وهو التاريخ النهائي للتوقيع على 

فرض عقوبات إضافية. سن هذا القانون، الذي حاز قبل قرار اتفاق مع إيران، قبل تجديد العقوبات و 
إسرائيلي في مواجهة إيران، انهار تماما.  -نتنياهو على دعم الحزبين وشكل قاعدة الموقف األميركي

ذا توفرت األغلبية  ولم يعد واضحا فيما إذا كان سيتم توفير أغلبية لتمرير قانون العقوبات أم ال. وا 
بة الحسم إال بقليل بفضل أصوات الجمهوريين ذوي االغلبية في الكونغرس ال ف نها لن تتجاوز نس

غير، في الموضوع الذي عملت إسرائيل طوال عقدين من الزمن للحفاظ عليه كموضوع ثنائي بين 
 الحزبين.

ليس هذا فحسب: في هذا الجو المتعكر الذي تولد، يصعب اآلن تجنيد أغلبية من كال الحزبين 
على إيران حتى لو فشلت المباحثات نهاية آذار، وهو األمر الذي كان مضمونا قبل لفرض عقوبات 

قرار نتنياهو. بيديه دمر نتنياهو ما عمل جاهدا على بنائه في مواجهة الذرة اإليرانية، أي قاعدة 
 المشاركة األميركية كأساس لهذه المواجهة، والتي بنيت بمشقة كبيرة.

تفجر في أوساط مؤيدي إسرائيل المتحمسين لتدخلها الفظ في  لهذا يجب أن نضيف الغضب الذي
السياسة األميركية وعلى االستهتار بالرئيس والتي لن تنسى بسهولة. حتى الجمهوريون، الرابحون 

إن من سمح لنفسه »الوحيدون من هذه الكارثة سيسجلون في دفاتر مذكراتهم مالحظة للبحث، 
 «.طرف، يمكن أن يعبر لمعسكر الخصم عندما تتغير الظروف بالتدخل في اللعبة السياسية لصالح

الواليات المتحدة على أسس متينة ال تسمح لها باالنهيار في هذه المرحلة.  -تستند عالقات إسرائيل
ستستمر اإلدارة في دعمنا بأشكال مختلفة، حتى لو تم ذلك بدون رغبة قوية. ولكن نتنياهو الذي 
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ا يمس الواليات المتحدة األميركية استخدم المصالح االستراتيجية المهمة يتبجح بأنه الخبير في كل م
جدا لدولة إسرائيل العتباراته االنتخابية، والضرر على ذلك سيأتي. ففي الحاالت التي يكون فيها 
لإلدارة مدى واسع التخاذ موقف سوف تتذكر ما فعله رئيس الحكومة، الذي يقف سلفا في مواجهة 

حزب »س في الموضوع الفلسطيني. وعندما نحتاج للرئيس في المواجهة القادمة مع حادة مع الرئي
، وباستمرار عالج الملف اإليراني والمباحثات مع الفلسطينيين، ومواجهة المحكمة «حماس»أو « هللا

 الجنائية في الهاي أو في مجلس األمن... هل سيسارع الرئيس إلى المساعدة؟
بالخطر الكبير الذي أوجده وبالضرر الثقيل الذي سببه. ولكن األمر  يصعب على نتنياهو االعتراف

الوحيد الذي من شأنه أن يكون أكثر خطورة على إسرائيل هو قاعدة العالقات مع الواليات المتحدة. 
لذلك من الضروري أن يبحث عن عذر لتأجيل الزيارة )التظاهر بنزالت برد دبلوماسية، صعوبات في 

 إلقاء الذنب على موظف ما وعلى سبيل المثال أحد السفراء، هذا يكفي(.جدولة المواعيد، 
 *نائب رئيس مجلس األمن القومي، ويعمل على وضع كتاب عن عقيدة األمن اإلسرائيلية.
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