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 29 :كاريكاتير

*** 
 
 جديدا   ن يشعل نزاعا  أعمار يمكن عادة اإلإفيلتمان: الوضع في غزة غير مقبول وعدم  .0

اعمار  إلعادةمن ان نقص االموال  أمسحذر مسؤول في االمم المتحدة  :وكاالت –مم المتحدة األ
 غزة قد ينسف الجهود المبذولة لتفادي نزاع جديد في االراضي الفلسطينية.

المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان أمام مجلس االمن الدولي  لألمممساعد االمين العام  وأعلن
"لم تف  أشهرمليارات دوالر في مؤتمر القاهرة قبل أربعة  2,3م ان الجهات المانحة التي وعدت بتقدي

 بالقسم األكبر من تعهداتها" حتى اآلن.
وقال فيلتمان "هذا امر غير مقبول بصراحة، وهذا الوضع ال يمكن ان يستمر اذا اردنا تفادي تصعيد 

 يتحمله" سكان غزة.جديد في غزة". وقال ايضا ان نقص االموال هذا "يلقي بثقل كبير ال يمكن ان 
ألف منزل باستالم مواد بناء يخضع دخولها لمراقبة االمم  52وبحسب فيلتمان، فانه سمح ألكثر من 

 ألفا من شراء تجهيزات. 35المتحدة واسرائيل، وتمكن 
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وجدد فيلتمان مطالبته بضرورة إنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي بالطرق السلمية دون أي تأخير، 
ظروف االقتصادية والمالية الصعبة للسلطة الوطنية جراء حجز عائدات الضراب الفلسطينية. مبرزا ال

جاء ذلك خالل جلسة خاصة عن الوضع في الشرق األوسط وبشكل خاص عن فلسطين، مجددا 
حل  بشأنإطالق تحذيره المعلن الشهر الماضي من داخل مجلس األمن بشأن المخاطر المحدقة 

 الدولتين.
شباط، أعلنت  3تمان "يواجه الفلسطينيون تحديات مالية حادة ويجب مواجهتها بسرعة، ففي وقال فيل

الحكومة اإلسرائيلية أنها للشهر الثاني ستحجز عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة 
الفلسطينية ردا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبذلك يصبح المجموع 

مليون دوالر أميركي. كإجراء لسد الثغرة، اقترضت السلطة الفلسطينية  211لمحتجزة لديها أكثر من ا
األموال من المصارف الخاصة لدفع جزء من رواتب موظفي الخدمة المدنية؛ هذا التوجه ليس كافيا 

 أو مستداما".
االقتصادي الفلسطيني  كانون الثاني انكمش النشاط 21وتابع: "كما ذكر صندوق النقد الدولي في 

. إن شل السلطة الفلسطينية من ممارسة األعمال التجارية 2112ألول مرة منذ عام  2193في عام 
ليس في  -بما في ذلك الوظائف المتعلقة بالخدمات الصحية والقانون والنظام  -الحكومية األساسية 

جب بروتوكول باريس الخاص مصلحة أي أحد، وما تقوم به إسرائيل هو انتهاك اللتزاماتها بمو 
 باتفاقيات أوسلو، ونحن، مرة أخرى، ندعو إلى الوقف الفوري لهذا القرار".

وذكر بدعوة أمين عام األمم المتحدة لكال الجانبين االمتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب أو أي 
اء للعودة للمفاوضات، إجراءات قد تزيد من تفاقم االنقسامات الحالية. وشدد على ضرورة تهيئة األجو 

واإلسراع في إعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا: أعطت اللجنة الرباعية األولوية الستئناف المفاوضات 
بشكل عاجل وتعزيز مشاركتها للتحضير إلحياء عملية السالم، بما في ذلك التواصل المنتظم 

ملموسة ووحدة هدف  والمباشر مع الدول العربية، ويجب أن نكون واضحين: في غياب إجراءات
 واضحة من المجتمع الدولي، لن تكون اللجنة الرباعية قادرة على لعب دور فعال.

وأردف فيلتمان: "األهم من ذلك هو الحاجة إلى التزام راسخ من اإلسرائيليين والفلسطينيين على حد 
ظهار الشجاعة والقيادة".  سواء لوضع عدم ثقتهم الراسخة جانبا وا 

غزة، قال جفري فلتمان ال يزال األمين العام قلقا للغاية بشأن الوضع األمني  وبشأن الوضع في
 الهش، وديناميات سياسية متقلبة وبطيئة بخصوص إعادة اإلعمار.

وأضاف: "وما يثير جزع األمين العام وجود خروقات للتهدئة في القطاع، ووردنا أن القوات 
 92الذين اقتربوا من السياج الحدودي لغزة يومي  اإلسرائيلية قتلت وجرحت اثنين من الفلسطينيين
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كانون الثاني بعدما أطلقت البحرية  29كانون الثاني باإلضافة لقتل فلسطينيين بجروح في  24و
 اإلسرائيلية طلقات تحذيرية على قواربهم".

(، تواصل آلية 2111) 9621وقال: "في ظل غياب إعادة فتح المعابر في إطار قرار مجلس األمن 
( توفير قدر من األمل في أن تقدم حقيقي يمكن أن يتحقق في GRMإعادة إعمار غزة المؤقتة )

 غزة. وعلى الرغم من الصعوبات، فان آلية العمل مستمرة اآلن وتحقق نتائج ملموسة".
وتطرق المسؤول األممي إلى قلق األمم المتحدة بشأن استمرار االستيطان واالعتقاالت وقمع 

 لمية من قبل إسرائيل في الضفة الغربية.المظاهرات الس
وأشار فيلتمان إلى أن السلطات اإلسرائيلية واصلت هدم المباني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها 

 31فلسطينيا، من بينهم  66بيتا، ما أدى إلى تشريد نحو  44مبنى و 22القدس الشرقية بمجموع 
 طفال.

والتهجير للفلسطينيين في القدس الشرقية والمنطقة )ج(،  ودعا إسرائيل إلى وقف عمليات الهدم
وتسهيل المساعدات الدولية للمناطق المعرضة للخطر، مشددا على أن منطقة )ج( أمر أساسي 

 للتواصل من الضفة الغربية وبقاء فلسطين واقتصادها.
ي مناقصات لبناء كانون الثان 41وأعرب عن خيبة أمله من قرار السلطات اإلسرائيلية إلصدارها في 

وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، في الوقت الذي كان فيه الوضع متقلبا  321نحو 
للغاية، مشيرا إلى إعراب األمين العام مرارا وتكرارا أن النشاط االستيطاني غير قانوني بموجب 

 القانون الدولي ويشكل عقبة أمام السالم وبالتالي ينبغي وقف ذلك.
تمان إن الظروف في غزة أصبحت مدعاة للقلق المتزايد، مبينا أن الفشل في تصحيح مسائل وقال فيل

الحكم واألمن والبطء في وتيرة إعادة اإلعمار، بعد ستة أشهر من نهاية الصراع في الصيف الماضي 
خلق بيئة سامة. وأضاف أن االلتزام األساسي يكمن بشكل واضح مع األطراف، والعنصر األساسي 

تنفيذ االلتزامات المالية التي قدمتها الجهات المانحة في مؤتمر القاهرة، والفشل في تقديم الدعم هو 
 الالزم يضع عبئا ال يطاق على بيئة منقسمة.

وشدد على أن وضع إطار يمكن أن يؤدي إلى سالم شامل هو من األولويات، ونأمل أن يساعد 
، لتجنيب الطرفان أي تدهور ودعم العودة إلى المجتمع الدولي، ربما من خالل تنشيط الرباعية

 المفاوضات.
وأكد فيلتمان أن األمين العام مصمم أن تواصل األمم المتحدة القيام بدور نشط في دعم هذه الجهود، 
ومع ذلك، ال يمكن أن تنجح الجهود الدولية في عزلة، وال يمكن التوصل إلى سالم حقيقي ودائم إال 
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ن بالتغلب على انعدام الثقة وتقديم التنازالت الصعبة الضرورية لتحقيق حل من خالل التزام الطرفي
 لهذا الصراع.

 91/2/2192الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 بحر: الفصائل الفلسطينية بات لديها قناعة أن المعطل األساسي للمصالحة هو عباس .2

الفصائل الفلسطينية بات لديها أكد الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، أن : غزة
 قناعة أن المعطل األساسي للمصالحة هو محمود عباس.

وفي حوار خاص مع "المركز الفلسطيني لإلعالم"، شدد بحر على أن الحل الوحيد للخروج من هذه 
األزمة هي االنتخابات، مؤكًدا أن عباس الزال يعطل اجتماع اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة 

  .2112ذي تم االتفاق على اجتماعه منذ عام التحرير ال
ودعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، حكومة التوافق الوطني إلى أن تقوم بدورها وتمارس 
مهماتها وأن تلتزم بما تم االتفاق عليه، مبيًنا أنه إذا ما قامت الحكومة بذلك فإن "الشعب الفلسطيني 

 سيكون له موقف وسيصنع حدًثا".
 98/2/2192، مركز الفلسطيني لإلعالمال

 
 بو شمالة وياغيأمنية برام هللا تعتقل مدير مكتب النائبين ألجهزة ااأل .3

ادان النائبين عالء ياغي وماجد ابو شمالة قيام االجهزة االمنية بمداهمة منزل مدير مكتبهم : رام هللا
غزة وأبنائها على خلفية مناطقية مقيتة  استمرار في استهداف معتبرين ذلكحازم التتر والقيام باعتقاله 

  شخصية.يعززها موتورين لخدمة اهداف وغايات 
وأكد النائبين رفضهما الكامل لهذه السياسة التي يتم خاللها تجاوز القانون والنظام وحتى االخالق وال 

  يوجد لها اي مبرر إال الغايات الشخصية.
الحملة المسعورة التي مورست مستهدفة اقوات وأرزاق ولفت النائبين ان هذه االعتقاالت تأتي بعد 

قيادة السلطة الى لجم هذه االجراءات التي لن تسفر إال عن مزيد  غزة، داعينالمناضلين من ابناء 
 الحركة.ولن تقود إال إلضعاف  فتح وأبنائهامن التفتيت والتفسخ لحركة 

 98/2/2192وكالة سما اإلخبارية، 
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 األمن لوقف عدوان االحتالل إلى مجلس ضرورة التوجه تؤكد منظمة التحرير .4
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ضرورة التوجه إلى : نادية سعد الدين -عمان 

مجلس األمن الدولي بشكل عاجل الستصدار قرار بوقف االعتداءات اإلسرائيلية ضد الشعب 
 الفلسطيني.

إلى مجلس األمن وقف عدوان االحتالل المتمثل بتمزيق ومصادرة وقالت إنه "آن األوان للذهاب 
أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ووضع هذه القضية على جدول أعمال محكمة 

 الجنايات الدولية، باعتبارها إحدى الجرائم الكبرى التي ُترتكب في األرض الفلسطينية".
ة المتصاعدة لن تكسر صمود المواطنين على أراضيهم في وشددت على أن "االعتداءات اإلسرائيلي

القدس واألغوار والمناطق البدوية وفي كافة المحافظات، ولن تثنيهم عن حمايتها من اعتداءات 
فشال مخططات التهجير واالقتالع العنصرية بحقهم".  االحتالل ومستوطنيه، وا 

 91/2/2192الغد، عمان، 
 
 اء األجانب على عدم زيارة غزةالسلطة تحرض السفر "الرسالة":  .5

تحرض السلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة سفراء بعض الدول األجنبية : محمود هنية-الرسالة نت
بعدم التوجه الى قطاع غزة والمبيت فيه، بزعم تأثير االحداث األمنية في سيناء على القطاع والخشية 

 "الرسالة"حسب رسالة حصل عليها موقع وب من وجود عناصر تستهدف قناصلهم ومبعوثيهم هنالك.
أرسلها مبعوث إحدى الدول األوروبية في مدينة القدس المحتلة، لقناصل وممثلين عن سفارات اجنبية 
يطاليا، يقول فيها إن السلطة الفلسطينية حذرتهم من التوجه الى قطاع  من بينها هولندا والنرويج وا 

 تهدافهم هنالك من عناصر في القطاع.غزة بفعل األحداث في سيناء والخشية من اس
مصدر رفيع المستوى بالسلطة، بّينت وجود تخوف لدى  الرسالة" من“عليها البرقية التي حصلت 

السفراء من استهداف عناصرهم بناء على معلومات وتقارير أرسلتها لهم السلطة الفلسطينية، ما دعاه 
 رورة وعدم المبيت هناك.الى دعوة القناصل لعدم التوجه الى القطاع اال للض

 91/2/2192الرسالة، فلسطين، 
 
 عمار غزةإفي  واإلسراعشعث: نعمل على تفعيل الصندوق الدّوار  .6

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، ان الرئيس محمود عباس، شرح  :وفا –رام هللا 
، ومنها السويد وبلجيكا الوضع الفلسطيني الراهن والمتدهور في العديد من الدول االوروبية

 ولوكسمبورغ، وما تتعرض له السلطة الوطنية من ازمة مالية خانقة، يتحملها المجتمع الدولي.
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واوضح شعث خالل مؤتمر صحفي نظمته وزارة االعالم في رام هللا، ضمن برنامج "واجه الصحافة"، 
تدرك مخاطر ما  أوروبا إن ،أمسالتطورات السياسية"  وأخرتحت عنوان: "جولة الرئيس في اوروبا 

تقوم به اسرائيل، من تضييق على شعبنا وحكومته، بالحصار وسرقة اموال الضرائب، وتتفهم جيدا 
 انه ال بد من تحرك سياسي يحقق العدالة لشعبنا.

، بين السلطة الوطنية 9112وقال: طالبنا بتفعيل الصندوق الدوار، وهو اتفاق قائم منذ العام 
ن خالله اقراض السلطة مبلغا ماليا، يتم تحصيله فيما بعد من اموال السلطة المحتجزة واوروبا، يتم م

لدى اسرائيل، واستمر العمل به لعشر سنوات، لكنه توقف بعد ذلك، واالن يتم احياؤه، وهو الطريقة 
 .أموالناعن  اإلفراجاسرائيل على  إلرغامالتي تجعل االتحاد االوروبي يتحرك فعليا 

ان القيادة الفلسطينية حملت هّم اعمار غزة في جميع جوالتها، وطالبت العالم بالقيام واكد شعث 
بوجباته تجاه االعمار، وتقديم الدعم المالي والسياسي، ورفع الحصار المفروض منذ سنوات طويلة 

 على القطاع.
لذي صعبة نتيجة للهجمات والقتل ا بأوضاعوفيما يتعلق بمعبر رفح، قال شعث ان مصر تمر 
مصريا قبطيا في ليبيا الذين قتلهم تنظيم  29يتعرض له الجيش المصري في سيناء، وما حدث مع 

داعش مؤخرا، مطالبا حماس بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على امن المواطن في غزة، واالسراع في 
وحدة  تحقيق الوحدة بين الضفة وغزة، وتفعيل دور حكومة التوافق، وحوار سياسي معمق يقود الى

 وطنية شاملة تجمع كافة الفصائل والتنظيمات.
 91/2/2192الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 على إعمار المنازل المدمرة "إسرائيل"نقلتها األمم المتحدة بموافقة  "إشارات إيجابية" :الحساينة .7

هندس مفيد أشرف الهور: أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان في حكومة التوافق الوطني الم -غزة 
، عبر األمم المتحدة من إسرائيل، تفيد بموافقة األخيرة على «إشارات إيجابية»الحساينة، أنهم تلقوا 

البدء في إدخال مواد بناء لصالح إعادة إعمار المنازل التي دمرت كليا في الحرب األخيرة، وذلك 
 قطري. خالل حفل وضع حجر األساس ألحد األبراج التي دمرت في الحرب، بتمويل

عن الموعد الذي ستنطلق فيه عملية إعمار برج « القدس العربي»وقال في رده على سؤال لـ 
تلقينا »، «قطر الخيرية»الذي وضع حجر األساس إلعادة بنائه بتمويل من جمعية « 3الظافر »

عمار إشارات إيجابية من األمم المتحدة تفيد بأن إسرائيل توافق على إدخال مواد البناء إلعادة إ 
 «.المنازل التي دمرت كليا في الحرب

 91/2/2192القدس العربي، لندن، 
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 تطهير عرقي "بوابة القدس"اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إعادة احتالل  .8

اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إعادة احتالل قرية بوابة القدس المقامة في بلدة أبو  :رام هللا
محتلة، بعد هدمها للمرة الثامنة على التوالي، وا عالنها منطقة عسكرية مغلقة، ديس شرق القدس ال

 استمرارًا لسياسة التطهير العرقي التي تمارسها حكومة االحتالل في األرض الفلسطينية.
من مساعي سلطات االحتالل من خالل هدمها قرية بوابة القدس إلى تهجير « التنفيذية»وحذرت 

من أماكن سكنهم، ومصادرة أوسع مساحة من األراضي لتنفيذ المخطط المواطنين من البدو 
الذي يهدف إلى خلق تواصل بين المستوطنات وتهويد المنطقة « 9إي »االستيطاني المعروف باسم 

 الممتدة من القدس حتى البحر الميت.
قرار بوقف  وأكدت التنفيذية أنه آن األوان للتوجه إلى مجلس األمن الدولي بشكل عاجل الستصدار

االعتداءات اإلسرائيلية المتمثلة بتمزيق ومصادرة أراضي الضفة، بما فيها القدس، ووضع هذه 
القضية على جدول أعمال محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها إحدى الجرائم الكبرى التي ُترتكب في 

 األرض الفلسطينية.
 91/2/2192الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 اإلسرائيلي االحتاللم وال أمن بدون إنهاء عريقات: ال سال .9

صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  : أكدأبو سعدى فادي-رام هللا 
وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الطريق إلى األمن والسالم واالستقرار في المنطقة، 

ل، يتمثل أواًل وقبل أي أمر آخر بتجفيف مستنقع واالنتصار على قوى التطرف واإلرهاب واالحتال
قامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من  االحتالل اإلسرائيلي، وا 

، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية الالجئين واإلفراج 9125حزيران/ يونيو عام 
 ية الدولية ذات العالقة.عن األسرى استنادًا لقرارات الشرع

 91/2/2192القدس العربي، لندن، 
 

 الشهريةلحرمانهم من رواتبهم  نقابة الموظفين في غزة ستقاضي عباس وحكومة التوافق قضائيا   .01
أعلنت "نقابة الموظفين العموميين" في غزة أنها ستقاضي الرئيس محمود عباس وحكومة  غزة:

هما الموظفين التابعين للحكومة السابقة التي كانت تقودها حركة التوافق الوطني قضائيًا، جراء حرمان
 الشهرية."حماس" من رواتبهم 
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واتهم رئيس النقابة محمد صيام في كلمة له خالل وقفة احتجاجية للموظفين أمام مقر المجلس 
التشريعي في مدينة غزة، أمس األربعاء، الرئيس عباس بأنه العائق الوحيد أمام حل مشكلة 

وأوضح أن اللجنة النقابية للدفاع عن  رواتبهم.وظفين، وأن االتحاد األوروبي ال يمانع من صرف الم
حقوق الموظفين لم تترك وسيلة متاحة قانونيًا ونقابيًا إال واستخدمتها للمطالبة بحقوقهم، مؤكدًا أن 

 بامتياز.المشكلة سياسية 
 91/2/2192الخليج، الشارقة، 

 
 مني كان مبنيا  على انسحاب إسرائيلي كامل من األراضي الفلسطينيةنبيل شعث: التنسيق األ .00

ــدين -عمــان  قــال عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح نبيــل شــعث إن "ملــف التنســيق : ناديــة ســعد ال
 األمني سيتم طرحه بقوة في اجتماع المجلس المركزي الذي سيعقد في بداية الشهر القادم".

مس في رام هللا، إن "التنسـيق األمنـي كـان مبنيـًا علـى انسـحاب وأضاف، خالل مؤتمر صحفي عقده أ
إســرائيلي كامــل مــن األراضــي الفلســطينية، حتــى المطــاردة الســاخنة ممنوعــة حســب االتفــاق"، أي أنــه 

نهاء االحتالل، الذي ما يزال مستمرًا حتى اآلن".  "مرتبط باالنسحاب وا 
هـــا قروضـــًا ماليـــة بـــدون فوائـــد، علـــى أن يـــتم وأوضـــح بـــأن "الســـلطة اتفقـــت مـــع الـــدول األوروبيـــة لمنح

تسديدها حالما يفرج االحتالل عن أموال الضرائب المحتجزة لديه"، مـا يجعلهـا "عنصـرًا ضـاغطًا علـى 
 الجانب اإلسرائيلي إلعادة األموال من أجل السداد".

تـب مـن خـالل ودعا إلى "دعم أوروبي وعربي للسلطة كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها وحل مشكلة الروا
 التنسيق مع الدول العربية".

وأشـــار إلـــى أن "توجـــه الـــرئيس محمـــود عبـــاس وتحركـــه سياســـيًا فـــي دول أوروبيـــة وعربيـــة، يســـتهدف 
 التدويل والخالص من الهيمنة األميركية المنفردة، الحليف األساس والقوي لالحتالل وسياساته".

اضـي الفلسـطينيين والثـروات وأمـوال السـلطة وحذر مـن "مخـاطر اسـتمرار االحـتالل فـي جـرائم سـرقة أر 
ـــة"، بمـــا "يجعـــل مـــن اســـتمرارها محـــل ســـؤال مـــع انتهاكـــات تعـــّد خرقـــًا لالتفاقـــات الموقعـــة مـــع  الوطني

 االحتالل، ولكافة األعراف والمواثيق الدولية".
لية وأكد "عدم تخلي السلطة عن مسؤولياتها في إعادة اعمار غـزة"، محمـاًل "سـلطات االحـتالل المسـؤو 

 في هذا الملف".
وتقـــديم التســـهيالت لـــذلك"، داعيـــًا إلـــى "تحمـــل  اإلعمـــاروطالـــب "حمـــاس بتـــذليل العقبـــات أمـــام إعـــادة 

 المسؤولية وتعميق الحوار السياسي بين األطراف الفلسطينية والسير نحو الوحدة الوطنية".
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أن "ســلطات االحــتالل  ولفـت إلــى جديــة "التوجــه لمحكمــة الجنايــات وتشــكيل لجنــة لهــذا لغــرض"، مبينــاً 
 ترفع دعاوى قانونية ضد السلطة في المحاكم األمريكية للمطالبة بتعويضات".

 91/2/2192، الغد، عّمان
 
 اإلرهابدرجات  أقصى: ممارسات حكومة نتنياهو تمثل حركة فتح .02

ونية  ى،األقصاالقتحامات اليومية للمسجد  إنالقواسمي  أسامةقال المتحدث باسم حركة فتح : رام هللا
فـي الخليـل فـي ظـل حملتـه االنتخابيـة، ومـا تمارسـه حكومتـه وجيشـه  اإلبراهيمـينتنيـاهو اقتحـام الحـرم 

 ألقصـىالفلسطينية هو تمثيل حرفي  لألراضياالحتاللي من قتل واعتقال وهدم وخلق كنتونات عازلة 
 المنظم في العالم. اإلرهابدرجات 

جريمــة فــي التــاريخ وهــي مســتمرة منــذ العــام  أكبــر امأمــواســتهجن القواســمي صــمت المجتمــع الــدولي 
ولم تتوقف للحظـة واحـدة، بـل علـى العكـس تمامـا فـان حكومـة االحـتالل فهمـت صـمت العـالم  9136

وحمايـــة بعــــض الـــدول لهــــا فـــي المحافــــل الدوليــــة علـــى انــــه موافقـــة ضــــمنية لالســـتمرار فــــي احتاللهــــا 
 لم والتعذيب بحق الشعب الفلسطيني.الفلسطينية ولزيادة القمع والظ لألرضواغتصابها 

 91/2/2192، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 حماس تنفي توعد أحد قيادييها باستهداف الجيش المصري حركة  .03

نفت حركة حماس، اليوم األربعاء، ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم المصرية حول توعد أحـد قيادييهـا 
 المصري في سيناء.يدعى "محمود فضل" بالقيام بعملية ضد الجيش 

وقــال عضــو المكتــب السياســي للحركــة موســى أبــو مــرزوق فــي تصــريح عبــر "الفــيس بــوك"، " محمــود 
فضل اسم ال وجود له بين خطباء المساجد في مدينة رفح في فلسطين، وليس هنـاك مـن بـين قيـادات 

حتى ُيكتب عند وأضاف " ال يزال الرجل )المرء( يكذب ويتحرى الكذب،  "حماس"من هو بهذا االسم".
 هللا كذابًا".

 98/2/2192، فلسطين أون الين
 
 حماس فتح جبهات أخرى ضّدها إلرباكها حركة خشية إسرائيلّية عميقة من نّية "رأي اليوم":  .04

ال يختلـف عـاقالن، بـأّن صـّناع القـرار فـي إسـرائيل، مـن الُمسـتويين األمنــّي  زهيـر أنـدراوس:–الناصـرة 
ب كّل تحّرٍك لحركة حماس، كما أّنه ال ُيخفى على أحد أّن مراكز األبحـاث والسياسّي ُيتابعون عن كث

اإلسرائيلّية على مختلـف مشـاربها، الُمرتبطـة بـدوائر صـناعة القـرار فـي تـل أبيـب، تقـوم بشـكٍل مسـتمٍر 
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بمحاوالت لسبر غور توجهات حركـة حمـاس، فـي محاولـة الستشـراف الغـد الـذي سـُيطالع إسـرائيل فـي 
 وبّية.الجبهة الجن

وفي هذا السياق، سارع معهد بحوث إعالم الشرق األوسط )ميمري( اإلسرائيلّي، المخّتص فـي متابعـة 
تصريحات قادة الفصائل الفلسـطينّية، سـارع إلـى ترجمـة مقـال القيـادّي فـي حمـاس عمـاد زقـوت، مـدير 

برّيـة واإلنجليزّيـة، وقـام دائرة األخبار والبرامج السياسـّية بفضـائية األقصـى، سـارع إلـى ترجمتـه للغـة الع
بتعميمه على وسائل اإلعالم المختلفة، كما قـام بنشـره ُمترجًمـا علـى موقعـه االلكترونـّي. وقـال الُمحلـل 
السياسّي في صحيفة )هآرتس( اإلسرائيلّية، األربعاء، عاموس هارئيل، قال إّن قرار حركة حماس فتح 

ســورّية، ُيعتبــر استخالًصــا للنتــائج التــي أفرزتهــا عــّدة جبهــات ضــّد إســرائيل مــن غــّزة ومــن لبنــان ومــن 
، إْذ أّن قادة حماس، أضاف هارئيل، يؤمنون بـأّن 2193الحرب األخيرة مع إسرائيل في صيف العام 

فتح جبهات أخرى في الُمواجهة القادمة، من شـأنها أْن ُتربـك إسـرائيل، وتمـنح الحركـة رافعـة قوّيـٍة جـًدا 
القادمة، والتي توّقع وزير الخارجّية اإلسرائيلّي، أفيغدور ليبرمان، أْن  للضغط على إسرائيل في الحرب

 تندلع قريًبا.
وكــان عمـــاد زقـــوت قـــد نشـــر أمـــس مقـــااًل جـــاء فيــه: الحـــرب األخيـــرة علـــى غـــزة والتـــي اســـتمرت لقرابـــة 
الشــهرين، فعلــت كتائــب القســام خاللهــا بعــض المجموعــات فــي دول عربّيــة مجــاورة لفلســطين المحتلــة 

امــت بـــإطالق بضـــع صـــواريخ ضـــربت فـــي حينهــا مـــدن شـــمال فلســـطين المحتلـــة، وأّدت إلـــى إربـــاك وق
 حسابات قادة العدو الصهيونّي.

وأضــاف زقــوت: علــى مــا يبــدو أن قيــادة حركــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس ذهبــت بــالتفكير والتخطــيط 
ل بقعـة فـي فلسـطين وأن بأْن تكون أّي حرب قادمـة مـع العـدو الصـهيوني شـاملة، بمعنـى أْن تشـمل كـ

تثخن في العدو، وهـي بـدأت تسـتعد لـذلك منـذ اللحظـة األولـى النتهـاء معركـة العصـف المـأكول وربمـا 
أثنائهــا، علــى حــّد تعبيرهــا. وتــابع زقــوت قــائاًل فــي مقالــه، الــذي ُنشــر علــى موقــع فضــائية األقصــى: 

ذي دفـع د. محمـود الزهـار عضـو وتجدد العالقة بين حماس وحزب هللا يأتي في ذات السياق، وهذا الـ
القيادة السياسية لحماس إلى القول أثناء لقاء سياسّي نّظمه المكتـب اإلعالمـّي لحمـاس شـمال غـزة إّن 
الحركة تعمل على تشكيل مجموعات تتبع كتائب القسام في المخيمات الفلسطينية بلبنـان والقريبـة مـن 

 شمال فلسطين.
باعتقـادي لـم يكـن هـذا إال بتنسـيق عـالي المسـتوى مـع حـزب هللا، “ولفت مدير وحـدة األخبـار إلـى أّنـه 

والــذي  نصــر هللاونســتذكر هنــا رســالة القائــد المجاهــد محمــد الضــيف لألمــين العــام لحــزب هللا حســن 
طالبه فيها بضرورة تقاطع نيران المقاومة في فلسطين المحتلة. وخُلص إلـى القـول: وهنـا نتسـاءل هـل 

 على تواجد الفلسطينيين في سورّية واألردن وحتى مصر؟ ما قاله د. الزهار ينطبق
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ـــNRGفــي الســياق ذاتــه، اســتعرض موقــع ) التــي ُتحــّدق بإســرائيل خــالل  91( اإلســرائيلّي المخــاطر ال
، ورأى أّن التهديد الرابع هو اندالع حرب بـين إسـرائيل والفصـائل الفلسـطينّية فـي 2192العام الجاري 

ــا أخــرى ضــّد حمــاس فــي غــزة قطــاع غــّزة، وقــال تحــت عنــوان  مواجهــة أخــرى فــي غــزة: يبــدو أّن حرًب
ليســت بالقريبــة، ألّن حمــاس التــي تلقــت ضــربة قويــة جــًدا الصــيف الماضــي ســتجد صــعوبة كبيــرة فــي 
الخروج لمعركة أخرى انتظاًرا لترميم قدراتها العسكرية، حسب تعبير الموقع اإلسـرائيلّي، الـذي اسـتدرك 

أمنّية وصفها بأّنها رفيعة المستوى: لكـّن الحـرب األخيـرة أثبتـت بـأّن اعتبـارات  قائاًل، نقاًل عن مصادر
حمــاس ليســت عقالنيــة دائًمــا، وقــد يجرهــا عــدم االســتقرار الــذي تعيشــه المنطقــة والضــغوط اإلســرائيلية 
والمصـــرية إلـــى معركـــة أخـــرى مـــن بـــاب )ال يوجـــد مـــا اخســـره(، لـــذلك ُيمكـــن أن تنـــدلع عمليـــات تبـــادل 

ر بمستويات مختلفة وربما تتطور هذه الحالة إلى جولة أخرى من عملية )الجرف الصـامد(، إطالق نا
أْي الحــرب العدوانّيـــة األخيـــرة التـــي شــّنتها إســـرائيل ضـــّد قطـــاع غـــّزة فــي الصـــيف الماضـــي، كمـــا قـــال 

 الموقع اإلسرائيلّي.
نـاك إجماًعـا فلسـطينًيا عام ـا عالوة على ذلك، قال الموقع اإلسرائيلّي، نقاًل عن المصادر عينهـا، إّن ه

يشمل كافة شـرائح المجتمـع الفلسـطيني بـأّن عمليـات خطـف جنـود أْو مـدنيين إسـرائيليين بهـدف إجـراء 
عمليات تبادل أسرى هـي عمليـات محقـة وعادلـة ولهـا مـا يبررهـا، ُمشـّدًدا علـى أّن هـذا الخطـر مـا زال 

 كبيًرا جًدا.
 98/2/2192، رأي اليوم، لندن

 
 راطية": اتفاقية الغاز بين السلطة و"إسرائيل" مهينةوق"الديم .05

وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد اتفاقية الغاز الموقعـة 
 مؤخًرا بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" بالمخجلة والمهينة.

أن االتفاقيــة ُوقعــت مــن خلــف وأوضــح خالــد فــي تصــريٍح لــه علــى صــفحته فــي "تــويتر" أمــس األربعــاء 
ظهر الرأي العـام الفلسـطيني أي فـي الظـالم كمـا أنهـا وقعـت دون أن تطـرح علـى أي مسـتوى سياسـي 

وقـــال إن رئـــيس الـــوزراء رامـــي الحمـــد هللا قـــد بشـــرنا ووعـــدنا قبـــل أيـــام بـــأن دولـــة  فلســـطيني تشـــريعي.
وأشار إلى أن االتفاقيـة . يعيفلسطين سوف تصبح بعد ثالث سنوات دولة منتجة ومصدرة للغاز الطب

التي تقضي بإمداد محطة توليـد كهربـاء جنـين بالغـاز الطبيعـي خـالل سـنوات االتفاقيـة، لتوليـد الطاقـة 
لمنــاطق شــمال الضــفة الغربيــة تفــتح البــاب أمــام إحــدى الشــركات اإلســرائيلية المصــدرة للغــاز لتصــبح 

 مالكة لنسبة معينة من أسهم المحطة الفلسطينية.
 91/2/2192، ل، عّمانالسبي
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 برئاسة مشعل يزور موسكو قريبا   صحيفة "المجد" األردنية: وفد من حماس .06

برئاسـة خالــد مــن حركـة حمــاس وفـدًا  األسـبوعية التــي تصـدر فــي األردن، أن "المجــد" صـحيفةعلمـت 
مـن  موسكو، تلبية لدعوة إلىمشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيقوم قريبًا بزيارة مطولة 

 وزارة الخارجية الروسية.
 مــن حركــة حمــاس الــدعوة الروســية التــي لقيــت ترحيبــًا فوريــاً  إن مطلــع "للمجــد"وقــال مصــدر فلســطيني 

تستهدف تبادل وجهات النظر بين موسكو وحماس في عدد من الموضوعات التـي مـن شـأنها تطـوير 
 األوسـطادة دورها القـديم فـي الشـرق الجهود التي تبذلها موسكو الستع إطارالعالقة بين الجانبين، في 

 كانت عاصمة االتحاد السوفياتي. أيام
تقـــوم موســـكو التـــي تتوســـط حاليـــًا بـــين الحكـــم والمعارضـــة الســـوريين، بـــدور  أنولـــم يســـتبعد المصـــدر 

الوســـاطة بـــين مصـــر وحمـــاس اللتـــين تـــدهورت عالقاتهمـــا بشـــكل حـــاد مـــؤخرًا جـــراء القـــرار القضـــائي 
 .إرهابيةالجناح العسكري لحركة حماس منظمة  -القسامالمصري باعتبار كتائب 

روسيا التي توطدت عالقتها بمصر كثيرًا عقب زيارة الرئيس الروسي فالديمير بوتين للقـاهرة  إنوقال 
واضــحة  أجنــدةالماضــي، تســتطيع القيــام بــدور فاعــل فــي المقاربــة بــين مصــر وحمــاس وفــق  األســبوع

خبــراء عســكريين  إيفــاد األمــربــين الجــانبين حتــى لــو اقتضــى ومحــددة تتــيح لموســكو لعــب دور الحكــم 
مـن  أعـدادا إنخط الحدود الفاصل بين سيناء وقطاع غزة، والذي تقول السلطات المصـرية  إلىروس 

 األراضــيوبــاقي  أوالســيناء  بــأمنللعبــث  -بمعرفــة وحتــى مشــاركة حمــاس –يتســللون عبــره  اإلرهــابيين
 المصرية ثانيًا.

 91/2/2192، المجد، األردن
 
 فتح وحماس حركتي هي حكومة توافق احتكاري ثنائي بين : حكومة التوافقحواتمة .07

حواتمة األمين العـام لــ "الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين" أن حكومـة  (: عّد نايفرام هللا )فلسطين
 وحماس". التوافق الحالية ليست حكومة توافق وطني، "بل هي حكومة توافق احتكاري ثنائي بين فتح

وقال حواتمة في تصريحات صحفية أعاد المكتب اإلعالمي للجبهة الديمقراطيـة نشـرها اليـوم األربعـاء 
( "إن اتفاقــات الوحــدة الوطنيــة تــدعو إلــى حكومــة مــن شخصــيات مســتقلة لتشــرف علــى وضــع 2|96)

 سنوات إلى اآلن". 6الحلول العملية لمشكالت االنقسام القائم منذ 
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سـقاط االنقسـام، لكنهـا معطلـة بفعـل المصـالح وأضاف حواتمة: " أنجزنا أربعة بـرامج للوحـدة الوطنيـة وا 
الفئوية الضيقة لكل من فتح وحماس المسؤولتين عـن زرع االنقسـام وعليـه ال تسـتطيع حكومـة التوافـق 

 الحالية أن تصنع شيئًا".
لـى ائـتالف وطنـي شـامل "الطريـق مفتـوح ألن نبنـي حكومـة جديـدة تقـدم ع أنوأشار األمين العـام إلـى 

مــن كــل القــوى الفاعلــة فــي الحركــة الفلســطينية وتســتند فــي أعمالهــا إلــى بــرامج الوحــدة الوطنيــة التــي 
 بالحوار الوطني الشامل. أنجزناها

منظمــة التحريــر الفلســطينية مقصــرة تجــاه الشــعب الفلســطيني فــي مخيمــات ســورية  أنواعتبــر حواتمــة 
ذي يشكل عاصمة للمخيمات، تتحمـل منظمـة التحريـر الفلسـطينية عمومًا ومخيم اليرموك خصوصًا ال

 ودوليًا لحل مشكلتهم. إقليميامسؤولية هذا التقصير، تقصير سياسي ومادي ومالي وفي العمل 
 98/2/2192قدس برس، 

 
ل السلطة على المنظمة والمقاومةلعملية "زيورخ" 46الذكرى الـ " في الشعبية" .08  : نرفض تغوُّ

لعمليـــة "زيـــوري" التـــي نفـــذها أربعـــة عناصـــر مســـلحين  32تحـــّل اليـــوم الـــذكرى الــــ : طين(رام هللا )فلســـ
ـــ "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين"، مــن خــالل الهجــوم علــى طــائرة إســرائيلية تابعــة لشــركة  ينتمــون ل

 .9121من شباط )فبراير( عام  96"العال" في مطار زيوري السويسري، بتاريخ 
قيـــادي فـــي "الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين"، زاهـــر الششـــتري، علـــى أن وفـــي ذات اإلطـــار، أكـــد ال

العمليــات التــي نفــذتها الجبهــة فــي ســتينيات القــرن الماضــي جــاءت "ردًا علــى هزيمــة الشــعب العربــي 
والفلسطينيين والـدول العربيـة الرجعيـة أمـام قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي واحـتالل بـاقي أجـزاء فلسـطين"، 

 وفقًا لقوله.
أضــاف فــي حــديث خــاص مــع "قــدس بــرس"، "العمليــات كانــت للــرد علــى الجــرائم التــي ارتكبــت بحــق و 

براز  الشعب الفلسطيني، وثأرًا له وتعبيرًا عن الغضب الفلسطيني أواًل ومن ثم إلظهار معاناة الشعب وا 
 قضيته عالميًا وفي المحافل الدولية كافة من خالل اختطاف الطائرات".

مة المسلحة، لفت الششـتري النظـر إلـى أن "الشـعبية" أّسسـت وبّينـت بشـكل جلـي وحول موضوع المقاو 
جدًا أن موضوع المقاومة المسلحة هو األساس في مجابهة االحتالل، وخاصة في ظل الظروف التي 

 يمر بها الشعب الفلسطيني والتي وصفها بـ "دقيقة وصعبة".
ـ "تغـّول للسـلطة الفلسـطينية واألجهـزة األمنيـة وعّبر الششتري عن رفض "الجبهة الشعبية" لمـا وصـفه بـ

علــى منظمــة التحريــر وفصــائل المقاومــة المســلحة"، معتبــرًا أن المنظمــة هــي بمثابــة "الرافعــة األساســية 
 للشعب الفلسطيني".
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وجـــّدد القيـــادي فـــي "الشـــعبية"، تأكيـــده علـــى أن الجبهـــة تعـــارض اتفاقيـــة "أوســـلو" وملحقاتهـــا، وتحديـــدًا 
ني، داعيًا لوقفه فورًا وفتح المجال لكل أشكال المقاومة في الضفة الغربية وا عادة صياغة التنسيق األم

يجـاد  المقاومة على أساس نهج جديد وأشكال أخرى، خصوصًا بعد انتصار المقاومة في قطاع غزة وا 
 .ميزان الرعب الذي أنجز الكثير بشكل واضح خالل العدوان اإلسرائيلي األخير، على حد تصريحاته
 ".وفي السياق ذاته، وصف الششتري مفاوضات التسوية السياسية بين السلطة واالحتالل بـ "العبثية

 98/2/2192قدس برس، 
 
نهاء غزة عمارإ بإعادةطالب ي "حزب الشعب" .09  االنقسام  وا 

حــزب الشــعب فــي الوقفــة الجماهيريــة التــي نظمهــا  أنصــارشــارك العشــرات مــن  :نفــوذ البكــري  -غــزة 
نهاءعمار اإل بإعادةللمطالبة  أمسالحزب   النصب التذكاري في ميناء غزة. أمامالحصار وذلك  وا 

مجموعـة مـن التحـديات التـي  إلـىظريفـة القيـادي فـي حـزب الشـعب كلمـة تطـرق فيهـا  أبـووألقى وجيـه 
تواصل االنقسام بصورة عملية  إلى إضافةتواجه شعبنا والتي تتمثل في استمرار الصراع مع االحتالل 

 أيكـــل ظـــواهر االنقســـام مـــا زالـــت قائمـــة وغيـــاب  أن إلـــىليـــة رغـــم تشـــكيل حكومـــة الوفـــاق مشـــيرا وفع
والتطــرف  األمنــيومنهــا ظهــور حــاالت الفلتــان  أخــرى تحــديات  إلــى إضــافة إلنهائــهمؤشــرات حقيقيــة 

وضع غزة في معسكر  إلىوداعش وغيرها وهذا يشكل خطورة قد تؤدي  اإلرهابوالتلويح بظهور قوى 
 وفرض عقوبات جديدة عليها. باإلرها

 91/2/2192، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 "دعما  لصمود غزة وحق العودة"ة عين الحلو مخيم في "الديموقراطية" تقيم عرضا  عسكريا   .21

نّظمت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" مسيرة عسكرية كبيرة وكشفية وشعبية في : محّمد صالح
مود غــزة وحـق العـودة"، بمشـاركة فصــائل منظمـة التحريـر الفلسـطينية وتحــالف عـين الحلـوة "دعمـًا لصـ

  واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني. اإلسالميةالقوى الفلسطينية والقوى 
ـــ "الديموقراطيــة" تظهــر  وتميــزت المســيرة بــالعرض العســكري لتشــكيالت مقاتلــة مــن القــوات العســكرية ل

 "كشافة اتحاد الشباب الديموقراطي". وجابت المسيرة شوارع المخيم. إلى إضافةمرة في المخيم،  ألول
 91/2/2192السفير، بيروت، 
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 الحرب على "اإلرهاب"في نتنياهو: سنقف بجانب مصر  .20
ستواصـــل "الوقـــوف بجانـــب  "إســـرائيل"إن  ،قـــال رئـــيس وزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو، يـــوم األربعـــاء

فـي مسـتهل اجتمـاع  ،وأضـاف نتنيـاهو ".علينا جميعاً  الذي يشكل تهديداً  اإلرهابمصر في الحرب ضد ّ 
بمكتبــه فــي القــدس، مــع الســيناتور األمريكــي ديفيــد بيــردو "قــوى اإلســالم المتطــرف تتقــدم اليــوم فــي كــل 

فـي  مصـرياً  مواطنـاً  29أنحاء الشرق األوسط، وقبل أيام معدودة ذبحت الدولـة اإلسـالمية بشـكل همجـي 
 بع: "قلوبنا مع أسر الضحايا ومع الشعب المصري الذي يتعامل مع هذه المأساة المروعة".وتا ليبيا".
كرر نتنياهو معارضته للمقترح األخير الذي قدمته الدول العظمـى السـت فـي المفاوضـات القائمـة  كما

صــول وقــال "تســعى الدولــة اإلســالمية اإليرانيــة دون هــوادة إلــى الح مــع إيــران بشــأن برنامجهــا النــووي.
وأن المقتــرح األخيــر الــذي قدمتــه لهــا  ،علــى األســلحة النوويــة وهــدفها المعلــن هــو تــدمير دولــة إســرائيل

وأضاف أن "اإليـرانيين يعلمـون بطبيعـة الحـال تفاصـيل هـذا المقتـرح  الدول العظمى الست لن يوقفها".
ة وخطيــرة نعلـم عمــا كمـا تعلمهـا إســرائيل، لـذا عنــدما نقـول إن المقتـرح الحــالي سـيؤدي إلــى صـفقة سـيئ

وتــــابع "إننــــي منفــــتح ألســــتمع إلــــى مواقــــف أولئــــك الــــذين يمتلكــــون آراء مختلفــــة وآمــــل أنهــــم  نتحــــدث".
 سيكونون منفتحين أيًضا ليستمعوا إلى المواقف اإلسرائيلية" بشأن التعامل مع الملف النووي اإليراني.

 98/2/2192 ،الين أون فلسطين 
 
 جري مفاوضات مع حماسنلن و زع سالح غزة هرتسوغ: لن نطلق سراح أسرى وسنن .22

قال رئيس "المعسكر الصهيوني" اسـحق هرتسـوغ إنـه لـن يجـري مفاوضـات مـع حركـة  :القدس المحتلة
حماس، وأنه يعارض إطالق سراح أسرى شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون، كما تعهد بالفصـل 

زع أسـلحة قطـاع غـزة، جـاء ذلـك جولـة قـام بين حماس وبين "سكان قطاع غزة"، وتعهد بالعمل على نـ
 بها هرتسوغ وشريكته في "المعسكر الصهيوني" تسيبي ليفني، في المستوطنات في محيط قطاع غزة. 
وقام مسؤولين في قائمة "المعسكر الصهيوني" بجولة في المنطقة، وأجروا رصدا لقطاع غـزة، وشـارك 

 األسبق عمير بيرتس. دفاعن، ووزير العاموس يدليدفاع في تلك الجولة المرشح لوزارة ال
ن ذلــك ا  وقــال هرتســوغ إن بنيــامين نتنيــاهو فــي حــاالت الضــغط يعــاني مــن مشــكلة فــي اتخــاذ القــرار، و 

تبين في الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة. وقال إن حزبه برئاسته سيتمكن مـن تثبيـت األمـن، 
قطاع غزة، وتحصين المنطقة من األنفاق بموانع من خالل "إعادة الجيش إلى المستوطنات المحيطة ب

تحــت األرض، وا عــادة قــوة الــردع، وتوجيــه ضــربات قويــة لإلرهــاب، وعــدم إطــالق ســراح أســرى شــاركوا 
 في عمليات قتل فيها إسرائيليون، وعدم إجراء مفاوضات مع حركة حماس".
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ة وا عادة إعمار القطاع. كما وأضاف هرتسوغ إنه سيبادر إلى العمل للدفع باتجاه نزع أسلحة قطاع غز 
تعهــد بالفصــل بــين "حمــاس وبــين ســكان قطــاع غــزة"، علــى حــد تعبيــره. مضــيفا أن نتنيــاهو فشــل فــي 

 قضايا األمن، وأن حزبه سيوفر الرد ويقود إلى أفق سياسي.
قالت ليفني إنه قبل خمسة شهور كان هناك قرار دولي ينص على نزع أسلحة قطاع غزة، وكان هنـاك و 

من شأنه أن يمنع الفلسطينيين مـن التوجـه إلـى األمـم المتحـدة. وأضـافت أن المعسـكر الصـهيوني  اقتراح
لى تعزيز العالقات مع الواليات المتحدة."إسرائيل"سيعمل على تجنيد العالم كله إلى جانب   ، وا 

ن نتنيــاهو أطلــق ســراح المئــات مــن األســر  ســرائيل منبــوذة"، وا  ى الــذي وقــال يــدلين إن "إيــران مرغوبــة وا 
ن هنــاك أزمــة مــع الواليــات المتحــدة لــم يســبق لهــا مثيــل،  شــاركوا فــي عمليــات قتــل فيهــا إســرائيليون، وا 

نما العكس. "إسرائيل"ضعيف فشل في سياسة  نتنياهوأن  مضيفاً   ، ولم يحقق لها األمن وا 
 91/2/2192 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 حنين زعبي النتخابات الكنيستالمحكمة العليا اإلسرائيلية تلغي شطب ترشيح  .23

المحكمــة ، أن برهــوم جرايســي ،الناصــرة، نقــاًل عــن مراســلها، مــن 91/2/2192 ،الغــد، عّمــاننشــرت 
يلغي قرار لجنة االنتخابات المركزية اإلسرائيلية، بشطب ترشـيح  العليا اإلسرائيلية أصدرت أمس، قراراً 

بـــاروي  اإلرهـــابيكمـــا ألغـــت المحكمـــة قـــرار منـــع  النائـــب حنـــين زعبـــي، لالنتخابـــات البرلمانيـــة المقبلـــة،
وجـاء قـرار المحكمـة العليـا بعـد يـوم واحـد مـن جلسـة االسـتئناف علـى  مارزل مـن الترشـح لالنتخابـات.

 إبقـاء، مقارنـة مـع تجـارب السـنوات السـابقة، وقـد أيـد سريعاً  قرار لجنة االنتخابات المركزية، ويعد قراراً 
 ، ثمانية قضاة، بينما عارضه قاض واحد.36تركة لفلسطينيي ترشيح زعبي، ضمن القائمة المش

دور ليبرمــان قــرار المحكمــة العليــا يجــ" العنصــري أفاســرائيل بيتنــإوهــاجم وزيــر الخارجيــة رئــيس حــزب "
قد خرقت القانون اإلسـرائيلي، حينمـا  أنواعتبره "وصمة عار في جبين الديمقراطية اإلسرائيلية"، زاعما 

 . إرهابيون شهر بأنهم أستوطنين الثالثة قبل ثمانية رفضت وصف خاطفي الم
الناصـرة وديـع عـواودة: أكـد ، نقـاًل عـن مراسـلها، مـن 91/2/2192 ،القـدس العربـي، لنـدنوأضـافت 

وجـود فجـوة  فـي المحكمـة، الـذي مثّـل النائـب زعبـي ،مـدير عـام مركـز عدالـة ،المحامي حسـن جبـارين
نتخابـات وبـين قـرارات محكمـة العليـا التـي ُتلغـي الشـطب بين الخطاب العنصري والعنيف فـي لجنـة اال

مـرًة تلـو األخـرى، معتبـرا أن هـذه الفجـوة تكشــف االعتبـارات الحقيقّيـة التـي تقـف مـن وراء قـرارات لجنــة 
ــة فقــط، إنمــا للحقــوق األساســّية  االنتخابــات التــي قــال عنهــا إنهــا صــفعًة جدّيــة، لــيس لألحــزاب العربّي

 أسها الحّق بالتمثيل السياسي، حرّية التعبير عن الرأي والحّق بالكرامة.للمواطنين العرب وعلى ر 
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وأكدت زعبي أن قرار الشطب جاء بعدما قررت الوقوف في صف أبنـاء شـعبها، وألنهـا رفضـت وصـفهم 
باإلرهابيين. وتابعت قبيـل صـدور القـرار: "أنـا فخـورة بكـل مـا قلـت ومـا فعلـت، وأعتقـد أن المحكمـة العليـا 

 ."ليمين يفعل بها ما يشاء بشطبي ولن تسمح بتسييس لجنة االنتخابات وجعلها ذراعاً لن تسمح 
دور ليبرمـان القـرار وصـمة عـار جـسـرائيل بيتنـا"، أفيإحـزب " رئـيسواعتبر وزيـر الخارجيـة اإلسـرائيلي و 

 على جبين الديمقراطية اإلسرائيلية التي ال تجيد التصرف كديمقراطية تدافع عن نفسها.
وقـال إن  ،الكنيست من حزب الليكود داني دانون إن حالـة عزمـي بشـارة تتكـرر مـرة ثانيـة وقال عضو

المحكمــة العليــا أخفقــت فــي الســابق عنــدما ســمحت لبشــارة بخــوض انتخابــات للكنيســت، واليــوم تخطــ  
 بأن سمحت لزعبي.  

القائمـــة أن  ،وكـــاالتونقـــاًل عـــن ال ،القـــدس، مـــن 91/2/2192 ،الحيـــاة الجديـــدة، رام هللاوجـــاء فـــي 
العربيــة المشــتركة أعربــت عــن ارتياحهــا لقــرار المحكمــة العليــا، إلغــاء القــرار العنصــري بشــطب النائبــة 

 حنين زعبي، المرشحة السابعة في القائمة. 
 
 ولبنان ةكوت يعفي قائدي جبهتي غزة وسورينيز آ .24

واحــد علــى تســلمه  يزنكــوت أكثــر مــن يــومآأشــرف الهــور: لــم ينتظــر الجنــرال اإلســرائيلي غــادي  -غـزة 
منصــبه كــرئيس ألركــان الجــيش، ليقــر سلســلة تعــديالت فــي قيــادة الجــيش، شــملت إعفــاء قائــد المنطقــة 
الجنوبيـة فـي الجـيش الجنـرال ســامي ترجمـان ذي األصـول المغربيـة التـي تشــرف علـى قطـاع غـزة مــن 

 يجر جنرال أيال زمير.منه السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الم منصبه، وعين بدالً 
وحسب ما جاء فإن وزير الجيش موشيه يعلون صادق على سلسلة تعيينـات جديـدة فـي هيئـة األركـان 

 يزنكوت.آالعامة، بادر إليها الجنرال 
وشــملت التغييــرات فــي الجــيش تعيــين البريغــادير عميكــام نــوركين فــي منصــب رئــيس هيئــة التخطــيط 

 للكليات العسكرية. وكذلك قائداً  ،للفيلق الشمالي داً العسكرية، والجنرال تمير هيمان قائ
 ضمن التعيينات الجديدة تمديد والية قائدي سالحي الجو، والبحرية لعام آخر. وتقرر أيضاً 

 91/2/2192 ،القدس العربي، لندن
 
 "إفراطه في اإلنفاق"نتنياهو يتعرض النتقادات شديدة بسبب  .25

يلي بنيامين نتنياهو إلى انتقاد رسمي بسبب ما وصـفه مراقـب تعرض رئيس الوزراء اإلسرائ :وفاوكالة 
وقال المراقب المالي جوزف شابيرا في تقريره  على منازله العامة والخاصة. اإلنفاقالدولة بإفراطه في 

 تحقيق جنائي. بإجراءإنه قدم أدلة إلى المدعي الحكومي يهودا فينشتاين، إال أنه لم يوص 
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تفاصـيل ارتفـاع كبيـر فـي تكـاليف التنظيـف والطعـام والتصـليحات فـي المسـكن يبرا فـي تقريـره اوأورد ش
رئاســـة الـــوزراء فـــي  األخيـــرالرســـمي لنتنيـــاهو فـــي القـــدس ومســـكنه الخـــاص فـــي قيســـارية، منـــذ تـــولي 

تدوير الزجاجات،  إعادةكما تحدث التقرير عن سوء استخدام سارة زوجة نتنياهو ألموال من  .2111
اث حديقة لمسكنهما الخاص المخصـص للعطـالت فـي قيسـارية. وقـال شـابيرا إن إضافة إلى شرائها أث

 يتعارض مع مبادئ "التناسبية والمنطقية والتوفير والفعالية". اإلنفاق
ألــف  23ألــف شــيكل ) 299السـنوي علــى الطعــام فــي منــزل القـدس مــن  اإلنفــاقظهـر التقريــر زيــادة أو 

ورغم وجـود طـاه خـاص فـي المنـزل، إال أنـه تـم  .2192ألف شيكل في  326إلى  2111دوالر( في 
. ووصــف 2199ألــف شــيكل علــى الطعــام الــذي طلبــه المنــزل مــن المطــاعم فــي  12كثــر مــن أانفــاق 

 شابيرا تلك المشتريات بأنها تدل على "سوء التصرف".
كثــر مــن ضــعف مــا خصصــه لهمــا البرلمــان أوأشــار التقريــر كــذلك إلــى أن نتنيــاهو وزوجتــه انفقــا معــا 

 ى تصفيف الشعر والماكياج.عل
وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إنـه "يحتـرم النتـائج" ويطبـق العديـد مـن التوصـيات، إال أنـه ربـط 

نتنيــاهو عــن الحكــم. وقــال الليكــود إن النفقـــات  إلبعــادالمســتمرة"  اإلعالميــةبــين نشــر التقريــر و"الحملــة 
يها ميني نفتالي على عمليات صيانة وتشـغيل المسـاكن، ف أشرف"ازدادت بشكل كبير" خالل الفترة التي 

 ووصفه بأنه "موظف حكومي سابق غاضب" رفع قضية على سارة نتنياهو بتهمة سوء المعاملة.
 91/2/2192 ،الخليج، الشارقة

 
 إقالة ضابطين عقب التحقيق معهما بشبهات تتعلق بالتحرش الجنسي .26

لعــام للشــرطة اإلســرائيلية يوحنــان دانينــو، قائــد محطــة أقــال المفــتش ا: حســن مواســي -القــدس المحتلــة 
بئــر الســبع موشــي افغــي، والنقيــب جغــاي دوتــان قائــد لــواء الســاحل فــي الجهــاز، وذلــك عقــب التحقيــق 

 معهما بشبهات تتعلق بالتحرش الجنسي.
وقالــت المتحدثــة باســم الشــرطة اإلســرائيلية، لوبــا الســمري، فــي بيــان صــدر عنهــا أمــس، إن "مفــوض 

رطة العـام يوحنــان دانينـو، عـاين المــواد التـي جـاءت بخصــوص الضـابط موشـي افغــي الـذي شــغل الشـ
وأضـافت السـمري أن "مفـوض الشـرطة  منصب قائد شرطة مخفـر بئـر السـبع )جنـوب(، وقـرر إقالتـه".

وأضــافت أن  مــن( أمــس جغــاي دوتــان الــذي شــغل منصــب قائــد المنطقــة الســاحلية". أولالعــام التقــى )
جلسات مطولة بخصوص دوتان، مع رئيس قسم القوى البشرية، والمستشار القضائي في  "دانينو عقد

شــرطة إســرائيل، وتمــت خاللهــا دراســة المــواد التــي جــاءت بخصوصــه مــن قســم التحقيقــات مــع أفــراد 
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إلـى النظـر ولفتـت السـمري  الشرطة، قبل أن يقرر إقالة دوتان، من دون تسجيل وصمة العـار ضـده".
 ن سيخضعان لموافقة وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي إسحاق أهارونوفيتش.أن كال القراري

ووصــفت صــحيفة "يــديعوت احرونــوت" مــا أصــاب جهــاز الشــرطة بـــ" الهــّزة"، وذلــك نتيجــة تــورط عــدد 
 كبير من قياداته وضباطه بفضائح رشاوى وفساد وتحرش جنسي.

 91/2/2192 ،المستقبل، بيروت
 
 لمتدينين في الجيشنتنياهو يتراجع عن تجنيد ا .27

طمــأن رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو أمــس، اليهــود المتــدينين  : برهــوم جرايســي -الناصــرة 
"الحريديم"، إنه في حـال تـرأس الحكومـة المقبلـة، فإنـه سـيبادر إلـى تعـديل القـانون الـذي أقرتـه حكومتـه 

لغـاء"الحريـديم"، قبل نحـو عـام، لفـرض الخدمـة العسـكرية اإللزاميـة علـى شـبان  بنـد التجـريم الجنـائي  وا 
 لكل من يرفض االنصياع للخدمة العسكرية.

وبعـــد إعـــالن نتنيـــاهو ســـارعت ثـــالث قـــوائم تتنـــافس فـــي االنتخابـــات البرلمانيـــة المقبلـــة، عـــن ترشـــيحها 
 لنتنياهو لتكليفه لتشكيل الحكومة المقبلة.

 91/2/2192 ،الغد، عّمان
 
 إلبرام صفقات عسكرية ضخمة ةهندي -ة مفاوضات إسرائيلي .28

أخرجـــت زيـــارة "تاريخيـــة"، هـــي األولـــى مـــن نوعهـــا لـــوزير دفـــاع إســـرائيلي إلـــى الهنـــد، : حلمـــي موســـى
التــي نســجت فــي الســنوات األخيــرة بــين الــدولتين مــن األدراج ووضــعتها مباشــرة  االســتراتيجيةالعالقــات 

بـين ليلـة وضـحاها أو  هـذا تـمّ ويصـعب الحـديث عـن أن تطـور العالقـات  في الواجهـة وتحـت السـماء.
أنه تعبير عن حدث فجائي، بقدر ما يشير إلى تغييـر فـي اسـتراتيجيات الـدولتين. ففيمـا تتخلـى الهنـد، 

تكـريس سياسـة االبتعـاد عـن  "إسـرائيل"بأشكال مختلفة، عن تأييدها التاريخي للموقـف العربـي، تحـاول 
 ي الشرق.الغرب األوروبي والتطلع نحو االقتصاديات الجديدة ف

وقد اعتبر المراسل العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هارئيـل أن صـورتين نشـرتا أمـس األول، عبرتـا 
الــذي نقــل الغــرام اإلســرائيلي الهنــدي مــن الســر إلــى العلــن. وتظهــر الصــورة  االســتراتيجيعــن التغييــر 

ائيلية فـي معـرض األولى رئيس الحكومة الهنديـة نارنـدرا مـودي، يـزور جنـاح الصـناعات الجويـة اإلسـر 
 ه"أورو أنديا" الكبير في بنغالور. كما تظهر الصورة الثانية لقاء مودي بوزير الـدفاع اإلسـرائيلي موشـي

وفـــي نظـــر هارئيـــل، تلقـــي صـــور تجـــول مـــودي وتركيـــزه علـــى الجنـــاح  يعلـــون بعـــد افتتـــاح المعـــرض.
 اإلسرائيلي الضوء على العالقات التي غدت علنية بين الحكومتين.
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يعلون أن "للزيارة أهمية كبيرة الستمرار تعزيـز العالقـات مـع قـوة عظمـى كالهنـد. فالهنـد صـديق وأعلن 
حقيقــي إلســرائيل وشــراكة المصــالح ستســهم جــدًا للــدولتين والمؤسســات األمنيــة فيهمــا، اللتــين تتمتعــان 

ى مهمــة بعالقــات ممتــازة. وبالنســبة إلــى إســرائيل فإنــه شــرف كبيــر لهــا أن تقــيم عالقــات مــع قــوة عظمــ
 كالهند. وحكومة إسرائيل تضع هذه المهمة في مكان عال جدا في سّلم أولوياتها".

اهتمامـــًا واســـعًا بتعزيـــز عالقاتهـــا مـــع دول أخـــرى فـــي آســـيا، وخصوصـــًا مـــع  "إســـرائيل"عمومـــًا، تبـــدي 
ـــان وكوريـــا الجنوبيـــة والصـــين. وقـــد زار رئـــيس الحكومـــة اليابـــاني شـــينزو آبـــي  الشـــهر  "إســـرائيل"الياب

الماضـــي وأبـــرم صـــفقات عـــدة، وقيـــل فـــي حينـــه إن اليابـــان تتطلـــع إلـــى االســـتفادة مـــن مـــنهج التطـــوير 
إلى دول آسـيا هـذه عمومـًا، باعتبارهـا اقتصـاديات كبيـرة صـاعدة سـيكون  "إسرائيل"وتنظر  اإلسرائيلي.

قيم األخالقيـة لها دور في العالقات الدولية الحقًا، وهـي أقـل إزعاجـًا مـن دول أوروبـا فـي مـا يتعلـق بـال
 سواء باحتاللها أو باعتداءاتها.  "إسرائيل"واإلنسانية التي تنتهكها 

 91/2/2192 ،السفير، بيروت
 
 كاتب إسرائيلي ليهود أوروبا: الخوف في "إسرائيل" أعظم .29

انتقد الكاتب اإلسرائيلي تسفي برئيل األربعاء دعوة رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي  :القدس المحتلة
مــن موجــة "الالســامية" وخطــر تنظــيم الدولــة،  امين نتنيــاهو يهــود أوروبــا للهجــرة إلــى "إســرائيل" فــراراً بنيــ

وقال برئيل في مقالته المنشورة بصحيفة  الفًتا إلى أن "تل أبيب" عاجزة عن توفير ما وعد به نتنياهو.
 وطأة". "هآرتس": "إن الخوف في إسرائيل أعظم، ومستوى الجريمة أعلى، واإلرهاب أشد

وأوضـح أن المشـكلة الحقيقيـة ال تكمـن فـي عـدم تـوفر مكـان آمـن فـي أوروبـا لليهـود، بـل فـي أن يهــود 
"إســـرائيل" أنفســـهم لـــم يعـــودوا مقتنعـــين بـــأن ملجـــأهم اآلمـــن لـــم يعـــد آمنـــا فـــي مواجهـــة التهديـــدات التـــي 

يقررون هجــــر وتســــاءل مســـتهجنا: "علــــى افتــــراض أن آالف اليهـــود ســــ .يحـــذرهم منهــــا نتنيـــاهو يوميــــاً 
مصالحهم وتعليمهم وبيوتهم ووظائفهم، للصعود على الطائرات الميمونة المتوجهة بهم نحو مطار تل 

 أبيب، ترى ماذا سيجدون هنا؟".
وعدد برئيل السلبيات التي يمكن أن يواجههـا يهـود أوروبـا حـال هجـرتهم للكيـان بقولـه: "إنـه سـيحظون 

ين من أشرطه الفيديو، التي يظهر فيها اليسـار اإلسـرائيلي بفرصة أن يكونوا مكشوفين لتسجيالت اليم
وهــو يتعــاون مــع النــازيين بهــدف إبــادة دولــة إســرائيل، وســوف يتعلمــون كــم هــو جيــد حظهــم ألنهــم لــم 
يصلوا البالد كالجئين أريتيريين، أو سودانيين، أو حتى كمهاجرين من أثيوبيا. اليهود الذين هربوا من 

ف يســــتبدلونها بعنصــــرية إســــرائيلية. سيكتشــــفون، أنهــــم مواطنــــون فــــي دولــــة الالســــامية األوروبيــــة ســــو 
 احتالل، االحتالل ذاته الذي ساهم في تعزيز الالسامية، والتي بسببها هم يوضبون الحقائب".
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ألـف، وفــي فرنســا  911لكــل  9.6ونـبههم أيضــا إلـى أّن معــدل حـاالت القتــل فــي "إسـرائيل" يزيــد علـى 
قتـل  2193وأشـار إلـى أنـه فـي عـام  ألـف. 911لكل  1.9الدنمارك هو ألف، وفي  911لكل  9هو 

 في عمليات "إرهابية"، وفي المقابل فإنه لم يقتل أحد في فرنسا والدنمارك. شخصاً  25في "إسرائيل" 
وشــدد برئيــل علــى أن المهــاجرين إلــى "إســرائيل" سيكتشــفون خــالل وقــت قصــير أن أمــنهم الشخصــي 

 و القاعدة، وأنهم لن يعانوا من ظواهر "الالسامية القاتلة".أصبح في مجال يد "داعش" أ
 وطالــب اليهــود فـــي أوروبــا، بعــدم الخلـــط بــين اإلســرائيلية واليهوديـــة؛ إذ إّن اإلســرائيليين ليســوا عشـــاقاً 

ن كانوا يهودا. ألفـا مـن هـؤالء ممـن  921وعلق على ذلك بالقول: "اسألوا الروس نحـو  للغرباء حتى وا 
رائيل" من رابطة الدول )االتحاد السوفييتي سابقا( هاجروا منها ثانية، منذ بدء الهجرة. هاجروا إلى "إس

اســـألوا أيضـــا الجـــورجيين واألثيـــوبيين والبخـــاريين واألكـــراد، الـــذين مـــا زالـــوا بعـــد عشـــرات الســـنوات مـــن 
 الهجرة مقسمين طبقا للبالد التي جاءوا منها".

ة إلـى إسـرائيل، وبالتأكيـد سـوف تحظـون باسـتقبال دافـ  فـي وختم بالقول" "لكم الحق بالطبع فـي الهجـر 
 المطار، فقط كي تتذكروا أن إسرائيل تبتلع المهاجرين بتسرع، لكنها ال تنجح في هضمهم".

 98/2/2192 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 استطالع القناة اإلسرائيلية العاشرة: الليكود يكاد ال يتأثر .31

ته القناة التلفزيونية اإلسرائيلية العاشرة، مساء أمس األربعاء، أن حزب الليكود بين استطالع للرأي أجر 
يكــاد لــم يتــأثر نتيجــة نشــر تقريــر مراقــب الدولــة حــول "فضــائح عائلــة نتنيــاهو"، حيــث تبــين أنــه يخســر 

وبحســب االســتطالع، الــذي أجــري بإشــراف د. كميــل فــوكس، فــإن الليكــود يحصــل  فقــط. واحــداً  مقعــداً 
أن االســتطالع الســابق الــذي أجرتــه  ، علمــاً مقعــداً  24"المعســكر الصــهيوني" علــى و، مقعــداً  22علــى 

 لكل منهما. مقعداً  24أيام، قد بين أن القائمتين تحصالن على  91القناة العاشرة، قبل 
، مقارنــة باالســتطالع الســابق، ويحصــل علــى وتبــين مــن االســتطالع أن البيــت اليهــودي يخســر مقعــداً 

 2" من استعادة جزء من قوته، حيث يحصل علـى اسرائيل بيتنإفي حين لم يتمكن حزب " ،مقعداً  94
 مقاعد. 3إلى  2مقاعد فقط، وبدوره يتراجع "ياحاد"، برئاسة إيلي يشاي، من 

. أمـــا القائمـــة مقعـــداً  92فـــي المقابـــل، بـــين االســـتطالع أن يـــش عتيـــد يرتفـــع بمقعـــدين، فيحصـــل علـــى 
ويحــافح حــزب كوالنــو علــى المقاعــد العشــرة التــي حصــل  .دا أيضــاً مقعــ 92المشــتركة فتحصــل علــى 

مقاعــد لكــل  5علــى  عليهــا فــي االســتطالع الســابق، فــي حــين يحصــل كــل مــن شــاس ويهــدوت هتــوراه
 مقاعد لميرتس. 2منهما، مقابل 

 91/2/2192 ،48عرب 
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 : تعاون إسرائيلي أردني للحفاظ على المصالح المشتركةالعبري  موقع "واال" .30

واألردن، وأثنى علـى  "إسرائيل"مسؤول إسرائيلي، يوم األربعاء، على العالقات األمنية الوثيقة بين أكد 
عـــن المســـؤول  اإللكترونـــيونقـــل موقـــع "واال"  "المجهـــود المشـــترك" فـــي الحـــرب ضـــد تنظـــيم "داعـــش".

" وأن ة جــداً اإلسـرائيلي الــذي وصــفه بأنــه رفيــع المســتوى، قولـه إن "العالقــات بــين إســرائيل واألردن جيــد
علـــى عالقـــة مـــع جهـــاز األمـــن األردنـــي وأن كلتـــا الـــدولتين تعمـــالن مـــن أجـــل الـــدفاع عـــن  "إســـرائيل"

 حدودهما المشتركة.
 وشدد المسؤول اإلسرائيلي على أن "المصلحة المشتركة للدولتين هي الحفاظ على استقرار إقليمي".

واألردن تعـززت علـى مـدار العـامين  "ئيلإسـرا"وأشار الموقع إلـى أن العالقـات بـين جهـازي األمـن فـي 
األخيرين، في أعقـاب ظهـور تنظـيم "داعـش" وتواجـده عنـد الحـدود األردنيـة السـورية وفـي أعقـاب نـزوح 

واألردن كانـــت  "إســـرائيل"ولفـــت الموقـــع إلـــى أن العالقـــات األمنيـــة بـــين  الجئـــين ســـوريين إلـــى األردن.
تتــأثر مــن قــرار الملــك عبــد هللا الثــاني بإعــادة الســفير مســتقرة جــدا خــالل الســنوات العشــر األخيــرة، ولــم 

األردنـــي فـــي تـــل أبيـــب إلـــى عمـــان احتجاجـــا علـــى اقتحامـــات المجموعـــات اليهوديـــة المتطرفـــة للحـــرم 
 القدسي. وقد أعاد األردن السفير إلى تل أبيب بعد ثالثة شهور.

 98/2/2192 ،48عرب 
 
 مخيم اليرموكبلجوع ونقص الرعاية الطبية حالة وفاة بسبب ا 166 :أصدقاء اإلنسان الدولية" .32

معاناة سكان مخيم اليرموك بين الحصار ومخاطر الموت قتاًل أو  -تحت عنوان: "ما زلنا أحياًء 
جوعًا" أصدرت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية تقريرًا عن الواقع المأساوي للسكان الفلسطينيين 

المنظمة فيه أن المخيم شهد منذ بداية حصاره والسوريين المحاصرين في مخيم اليرموك، أكدت 
" حالة وفاة بسبب تفشي الجوع بين 922حدوث " 96/2/2192إلى اليوم  22/5/2194بتاريخ 

األهالي والنقص الخطير في المواد الغذائية وشتى مستلزمات الرعاية الطبية، حيث يرزح "اليرموك" 
حلفائها من الفصائل الفلسطينية واللبنانية منذ تحت حصار ظالم من قبل القوات النظامية السورية و 

 يومًا متواصلة. 255
في سورية؛ معظمهم  األزمة" من الالجئين الفلسطينيين قضوا منذ بداية 2229وقالت المنظمة أن "

" من الفلسطينين ُقتل 696قوات النظامية، قصفًا وقنصًا وجوعًا وتعذيبًا. وتم اعتقال "على أيدي ال
" شخصًا؛ معظمهم من سكان مخيم اليرموك قضوا جراء عمليات التعذيب 214منهم في السجون "
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الرهيبة، التي ال يوجد لها مثيل في وقتنا الحاضر على ظهر البسيطة، وُقتل آالف السوريين بسببها 
 بدء التظاهرات السلمية واألعمال المسلحة. منذ

ويشير تقرير "ما زلنا أحياء" الذي صدر في فيينا، إلى أن عدد السكان من الفلسطينيين والسوريين 
" نسمة، بعد 21111بشكل حاد منذ بداية األزمة حيث أصبح عددهم اآلن حوالي " انخفضهناك، 

ا يشي بالظروف المأساوية؛ التي يعيشها ما كان العدد يربوا على نصف مليون شخص، وهو م
 السكان بين الحصار الظالم المفروض عليهم ومخاطر الموت قتاًل أو جوعًا.

السلطات السورية أقدمت على خطوات غير إنسانية بحق السكان في  إنوقالت المجموعة الحقوقية 
اه الشرب عنهم، وكذلك " يومًا، بقطع إمدادات مي923؛ أي منذ "6/1/2193المخيم، فقامت بتاريخ 

" يومًا، قامت بقطع إمدادات الطاقة الكهربائية. األمر 252؛ أي منذ "96/3/2194األمر بتاريخ 
 الذي فاقم معاناتهم وعقد مصاعب الحياة التي يواجهونها. 

ويعاني السكان ظروفًا مأساوية مع محنتي انقطاع المياه والكهرباء، التي تضاف لواقع الحصار 
لمتواصل، حيث ُيجبر األهالي على تعبئة المياه من خالل نقاط توزيع تعمل الهيئات الصعب وا

اإلغاثية على تأمينها لهم، مع العلم أن هذه المياه غير صالحة للشرب، ويضطر الُمحاَصرون 
الستخدامها لعدم وجود بديل عنها، األمر الذي يتسبب بتفشي حاالت مرضية. وخالل فصل الشتاء 

ة األهالي مع تأمين مستلزمات التدفئة، خاصة في ظل البرد القارس وانقطاع مواد تستمر معانا
 التدفئة كالغاز والمازوت وهي ذات أسعار باهظة جدا إن وجدت.

ويسلط تقرير "ما زلنا أحياًء" الضوء على قيام قوات النظام السوري والتشكيالت العسكرية التي 
ات الجوية والقصف بالمدافع الثقيلة، على المباني العامة تحالفه، بشن هجمات مستمرة، ومنها الغار 

والمدنية من قبيل المستشفيات والمدارس والمساجد في المخيم. وجرى استهداف األطباء والعاملين في 
مجال الرعاية الطبية كذلك. ويقول التقرير أن شن هجمات عسكرية على المناطق المأهولة بالمدنيين 

لحاق إصابات بهم يشك ل جريمة حرب، متهمًا قوات النظام بعدم المباالة بحياة األبرياء في المخيم، وا 
 بعد قيامها بقصف أحيائه بشكل عشوائي ومتكرر.

والمؤسسات العربية واإلسالمية والدولية اإلنسانية،  الهيئاتوناشد أهالي مخيم اليرموك المحاصرين؛ 
ار وا عادة الحياة إلى طبيعتها، والضغط من بضرورة التدخل العاجل؛ لرفع المأساة عنهم وفك الحص

أجل اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والسوريين في سجون النظام السوري وكشف مصيرهم، 
مأساتهم. ودعت "أصدقاء اإلنسان" القوات النظامية السورية والتشكيالت العسكرية  إنهاءوالعمل على 

مدنيين في المخيم، والتوقف عن عمليات قصف المتحالفة معها إلى فك الحصار العسكري عن ال
األحياء المدنية فيه، والسماح بدخول اإلمدادات الغذائية إلى األهالي، وا عادة إمداد أحياء مخيم 
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اليرموك بمياه الشرب والطاقة الكهربائية، والسماح بحرية حركة السكان بما يشمل الخروج منه 
طالق سراح الموقوفين من ا  لسكان.والدخول إليه وا 

98/2/2192، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية  
 
 الشرقي القدس مدخلدونما  إلقامة مكب نفايات عند  546 مصادرةاالحتالل يقرر طرد مواطنين و  .33

وكاالت: صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، التابعة لوزارة الداخلية  -القدس 
ضي بطرد مواطنين فلسطينيين ومصادرة مئات الدونمات من أجل اإلسرائيلية، امس، على مخطط يق

 إقامة مكب للنفايات، وذلك عند المدخل الشرقي للقدس الشرقية المحتلة.
وتعني المصادقة على هذا المخطط االستيطاني الضخم طرد مواطنين فلسطينيين بدو، الذين 

مواطنون في هذه األراضي التي يعيشون في هذه األراضي في بيوت من الصفيح. ويسكن هؤالء ال
 يملكها فلسطينيون.

أن هذا المخطط وضعته بلدية االحتالل في القدس « هآرتس»وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة 
دونما بملكية فلسطينية  221، ويقضي بإقامة مدفن للنفايات بمساحة «دائرة أراضي إسرائيل«و

ايات إلى هذه المنطقة خالل العشرين عاما المقبلة، ويتوقع أن يتم نقل آالف األطنان من النف خاصة.
 وسيتم جلب هذه النفايات من كافة مناطق القدس.

وقدم أصحاب األراضي المصادرة، وهم من سكان العيساوية وشعفاط، اعتراضات على هذا المخطط، 
عادة خارج وأكد وكيل قسم من هؤالء المواطنين، المحامي سامي ارشيد، أن مكبات نفايات كهذه تقام 

هذا مخطط خطير، وهو يعتبر، مرة أخرى، أن »المدن وليس بمحاذاة بيوت المواطنين، مضيفا، إن 
 «.أمالك وأراضي الفلسطينيين مشاع

فوق مكب النفايات بعد عشرين عاما، لكن الفلسطينيين « متنزه أخضر»ويقضي المخطط بإقامة 
لفصل العنصري الذي بناه االحتالل اإلسرائيلي يؤكدون أنهم لن يتمتعوا بهذا المتنزه بسبب جدار ا

 ويفصل بين األراضي المصادرة وبين مخيم شعفاط لالجئين وحي راس خميس وراس شحدة.  
الحقوقية اإلسرائيلية اعتراضا على المخطط باسم سكان من حي راس « بيمكوم»وقدمت منظمة 

ار فقط عن بيوتهم، رغم أن مقطعا شحدة، الذين ستتم إقامة مكب النفايات على بعد عشرات األمت
 من جدار الفصل العنصري يفصل بينهم وبين األراضي المصادرة أيضا.

شاحنة نقل نفايات يوميا في طريق تبعد أمتار معدودة  926وتشير التقديرات إلى أنه يتوقع أن تمر 
وحدوث  عن بيوت السكان الفلسطينيين ومحالهم التجارية، األمر الذي سيتسبب بتلويث للجو

 ضوضاء هائلة وذلك خالفا ألنظمة حماية البيئة.
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شخصا من الفلسطينيين البدو، من  921وسيعاني سكان األرض التي تقرر مصادرتها، وهم قرابة 
 عشيرة الجهالين، جراء هذا المخطط، إذ سيتم طردهم عنوة.

91/2/2192، األيام، رام هللا  
 
 ة" والتمدد نحو "معاليه ادوميم"التفكجي: خطوة تمهد لتوسيع "التلة الفرنسي .34

قال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية،  عبد الرؤوف أرناؤوط:
دونما من األراضي الفلسطينية الخاصة المملوكة  232، إن مصادقة االحتالل على تحويل «األيام«لـ

قامة مكب للنفايات هي خطوة تمهد لفلسطينيين في بلدات عناتا والعيساوية وشعفاط من أجل إ
 لتوسيع مستوطنة التلة الفرنسية ولالمتداد مستقبال باتجاه مستوطنة )معاليه ادوميم(.

المنطقة تمتد من الحاجز العسكري في عناتا وحتى المنطقة المقابلة لبلدة العيساوية »وقال التفكجي، 
لكامل على مناطق التوسع المستقبلية دونما ومن شأن القرار أن يقضي با 232وتصل مساحتها إلى 

 «.لبلدة العيساوية
يقولون إن المخطط هو إقامة حدائق ومالعب لمستوطنة التلة الفرنسية ولكنه »وأضاف التفكجي، 

فعليا يمهد لتوسيع مستوطنة التلة الفرنسية باتجاه عناتا على حساب األراضي الفلسطينية الخاصة 
تؤسس لالمتداد باتجاه » أنهامشيرا إلى »يقيمون في المنطقة  وعلى حساب أعداد من البدو الذين

 «.)معاليه ادوميم( لتنفيذ مخطط البوابة الشرقية
وأشار التفكجي إلى انه بموجب المخطط المقر فإنه سيتم طمر المنطقة، وهي منخفضة، بمخلفات 

 «.البناء
91/2/2192، األيام، رام هللا  

 
 األقصى" في الضفةاالحتالل يؤكد من جديد حظر عمل " .35

قررت قيادة جيش االحتالل األربعاء حظر عمل قناة "األقصى" الفضائية في الضفة الغربية، : رام هللا
 وعدم السماح لها بالعمل، بذريعة تبعيتها المباشرة لحركة حماس.

وقال قائد جيش االحتالل في بيان له، "إنه وبعد أن أصبحت على قناعة تامة على أن هذا األمر 
تطلب أخذ درجة الحماية األمنية واإلقليمية لدولة إسرائيل، وحرًصا منا على السالمة العامة، والنظام ي

" أو "قناة األقصىالعام، وسالمة الجمهور، وبناء على ما سبق، أعلن بأن هذه الهيئة أو "قناة 
تحت أي مسمى آخر الفضائية" أو "قناة األقصى الفلسطينية" أو "قناة األقصى الفضائية" أو  األقصى

 تعتبر هذه الهيئة، غير مسموح بها، ويحظر العمل معها".
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وأضاف "تعتبر هذه الهيئة اإلعالمية تابعة بشكل مباشر لحركة حماس، وحماس هي من تقدم الدعم 
الكامل لها، وتعمل على تعزيز البنية التحتية للحركة في الضفة الغربية من خالل بث برامج 

 االستقرار". األمنأن تزعزع  تحريضية، ومن شأنها
98/2/2192القدس، القدس،   

 
 األسرى  بحقّ  اإلسرائيليةتقرير للجامعة العربية يرصد االنتهاكات  .36

كشف تقرير أعده "قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة" في جامعة الدول العربية  :وفا –القاهرة 
 .اإلسرائيليةنيين في السجون عن طبيعة تطورات وضع األسرى والمعتقلين الفلسطي أمس

سلطات االحتالل ما زالت تواصل زج مئات األسرى في سجون  أنوأوضح القطاع في تقريره، 
فلسطينيين  5باعتقال  2192-9-25احتاللها دون محاكمات أو اتهامات واضحة، وقامت بتاريخ 

 من مناطق مختلفة في الضفة بما فيها القدس.
 

 ي والمرضى في ظروف صعبةالمئات في االعتقال االدار 
منهم تم تجديد  % 41في سجون االحتالل،  إداري معتقل  211وأضافت الجامعة العربية، أن هناك 

 أسيرا بذريعة استكمال التحقيق. 22لهم أكثر من مرة، كما قامت بتمديد اعتقال  اإلداري االعتقال 
م الصحية بسبب استمرار سياسة األسرى المرضى يعانون من تدهور مستمر لحالته أنوذكر التقرير 

الطبي التي تمارسها سلطات االحتالل بحقهم، وتتخذها نهجا لقتل األسرى بصورة بطيئة في  اإلهمال
 انتهاك صاري لكافة القوانين والشرائع الدولية لألسرى والمعتقلين.

وال فترة مرضه ط أسيروقال التقرير، ان ادارة سجون االحتالل تماطل في تقديم العالج الالزم ألي 
الفحوصات فانه يتم اجراؤها بشكل بطيء تجبر األسير في بعض الحاالت على  إجراءوفي حال 

 التنازل عن العالج بسبب ما يعانيه من انتظار ونقله في سيارة "البوسطة" السيئة الى المستشفى.
عرضهم وبين قطاع فلسطين في تقريره، ان األسرى المرضى يعيشون اوضاعا قاسية في ظل ت

 لتجارب طبية فاشلة على ايدي ادارة سجون االحتالل.
 

 األسيرات: ضرب وتعذيب
وفيما يتعلق بأوضاع األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل أكد قطاع فلسطين بالجامعة 

األسيرات في سجن الشارون يتعرضن إلى ضرب وتعذيب خالل اعتقالهن، حيث تعاني  أنالعربية، 
 السجن إدخال األغطية الشتوية لهن، وان نوافذ سجنهن  إدارةدة شديدة لرفض األسيرات من برو 
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يعيشن مأساة حقيقية بسبب  أنهن إلىمغطاة بقطع بالستيكية وتتسرب منها الرياح الباردة، مشيرا 
 وجود جنائيات في نفس القسم.

تاريخ  أسيرة حتى 22 إلىوأوضح التقرير أن عدد األسيرات في سجون االحتالل ارتفع 
 29أسيرات في سجن هشارون اإلسرائيلي من بين  5قاصرات، وان هناك  3بينهن  26/9/2192

أسيرة لهن أشقاء وأزواج وآباء في سجون االحتالل والتي ترفض مصلحة السجون السماح لهن 
 ليهم.إبالتواصل معهم أو زيارتهم بل وتحتجز الرسائل الموجهة 

 
 لحقوقهماألسرى األطفال: تنكيل وانتهاك 

الممارسات واالنتهاكات التي تمارس بحق  أنالتقرير،  أكدوفيما يتعلق بأوضاع األسرى األطفال 
األسرى األطفال داخل السجون االسرائيلية مخالفة لجميع القوانين الدولية حيث يتم منع اهاليهم من 

قيق معهم، والحرمان من مرافقتهم اثناء التحقيق، وحرمانهم من الحق في استشارة محام قبل بدء التح
النوم لساعات طويلة، باإلضافة إلى إجبارهم على التوقيع على إفادتهم باللغة العبرية دون أن يتأكدوا 

 من مطابقة ما كتب فيها مع أقوالهم.
وأشار التقرير، إلى أن من أشد االنتهاكات التي تمارس بحقهم هي االعتداء الجسدي متمثال 

الصعق بالكهرباء، حيث يجبرون فور وصولهم مراكز التحقيق الجلوس بالضرب العنيف وأحيانا 
أرضا وعلى ركبهم ووجوههم الى الحائط وجنود االحتالل يضربونهم كلما مروا بطريقهم، حيث 
يستخدم المحققون أعنف الطرق التي تجبر الطفل على االعتراف بجريمة ربما ال يعلم عنها شيئا 

 بع يديه وقدميه بأسالك كهرباء صاعقة إلجباره على االعتراف. وهي توصيل الكهرباء في كل أصا
 

 األسرى  أوضاعاألزمة المالية فاقمت 
ألموال الضرائب الفلسطينية والذي تسبب في عجز مالي كبير في  إسرائيلوبين التقرير، أن احتجاز 

وانعكس ذلك على عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين،  إلى أدىالموازنة الفلسطينية العامة، ما 
تدفع أموال الكانتين لألسرى في شهر  أنفلم تستطع هيئة األسرى  اإلسرائيليةالوضع داخل السجون 

أسير يعتمدون في نفقاتهم  5111هناك  أن، مشيرا إلى شيكلكانون الثاني الماضي والبالغ مليوني 
سير بشراء احتياجاته لكل أسير لكي يقوم األ شيكل 311على ما تدفعه السلطة الوطنية بمعدل 

 السجن. إدارةالغذائية والشخصية التي ال توفرها 
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 اقتحام السجون وحرمان من الزيارة

قوات االحتالل داهمت سجن عسقالن وأجرت تفتيشا استفزازيا لألسرى ومنعتهم من  إنوقال التقرير، 
اتورية لجندي مخطوف، الزيارات لمدة شهر كامل، وذلك ردا على قيام أحد األسرى برسم صورة كاريك

ما أثار استفزاز إدارة السجن فقامت بفرض عقاب جماعي على كافة األسرى ومنعهم من الخروج الى 
أيام وسحب مبالغ منهم كغرامات عقابية لهم وهو أسلوب بدأت تتبعه إدارة السجون  5الساحة لمدة 

 غير منطقية.بفرض إجراءات تعسفية ذات طابع جماعي على األسرى وألسباب تافهة و 
91/2/2192، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 بناء "بوابة القدس" للمرة التاسعة ومستوطنون يقتلعون أشتال زيتون بالخليل .37

عددا من المواطنين خالل اقتحامها ألكثر من مكان  أمساعتقلت قوات االحتالل يوم : محافظات
شتلة  221طنتي "اصفر" و" بني كديم وتجمع سكني في الضفة الغربي، بينما اقتلع مستوطنو مستو 

 زيتون تم غرسها األسبوع الماضي في بلدة الشيوي شمال شرق الخليل.
، ببناء قرية "بوابة القدس" على أراضي "خلة الراهب" شرق أمسفي غضون ذلك، قام نشطاء عصر 

في أرض "خلة بلدة أبو ديس، للمرة التاسعة على التوالي. وأكد النشطاء أنهم يصرون على التواجد 
( 9الراهب" رغم هدمها وقمعهم واعتقالهم، للحيلولة دون تنفيذ مخطط تهجير البدو، والبدء بمشروع )ي

 االستيطاني.
91/2/2192، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 مواطنا  خالل مداهمات في عدة مناطق بالضفة 15االحتالل يعتقل  .38

مواطنًا خالل عمليات دهم  92تالل، فجر أمس، اعتقلت قوات االح«: وفا»، «األيام» -رام هللا 
ودهمت قوات االحتالل، أمس،  وتفتيش نفذتها في أنحاء مختلفة في عدد من محافظات الضفة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات االحتالل،  مخيم الجلزون شمال رام هللا، واعتقلت مواطنين.
مواطنين  2كما اعتقلت قوات االحتالل  ا.مواطنين من بلدات بيت كاحل وبني نعيم ودور  2أمس، 

 من بلدات حوارة وعورتا وقبالن وعقربا، بمحافظة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات االحتالل اقتحمت، فجر أمس، حوارة وعورتا وقبالن وعقربا، ودهمت 

حتالل مواطنين، وفي بيت لحم، اقتحمت قوات اال 3عدة منازل وحطمت محتويات بعضها، واعتقلت 
 فجر أمس، قرية وادي فوكين غرب المحافظة ودهمت منازل فيها.
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وفي طولكرم، اقتحمت قوات االحتالل، أمس، قرية شوفة، جنوب المحافظة، وأجرت عملية تفتيش 
 واسعة في منازل المواطنين.

ونصبت قوات االحتالل حاجزًا عسكريًا على مدخل مثلث قرية فرعون جنوب طولكرم، القريب من 
بة شوفة، فيما أغلقت حاجز عناب شرق طولكرم لعدة ساعات، أعاقت من خالله حركة تنقل عز 

لى طولكرم.  المركبات من وا 
91/2/2192، األيام، رام هللا  

 
 اغتيال عالم أحياء فلسطيني في سورية .39

كشف ناشطون حقوقيون، النقاب عن قيام مجموعة مسلحين مجهولين باغتيال عالم : دمشق
 طقة ريف دمشق قرب العاصمة السورية.فلسطيني في من

وأفادت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، بأن مسلجين مجهولين قاموا الليلة الماضية 
باغتيال عالم األحياء الفلسطيني الدكتور عدوان حسين شهاب، بعد اقتحام منزله في منطقة سعسع 

 بالقرب من خان الشيح في ريف دمشق.
(، 2|96عمل" في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم األربعاء )وأضافت "مجموعة ال

إن العالم الفلسطيني شهاب متخّصص في مجال األحياء والزراعة، ويعمل في "الهيئة العامة للبحوث 
العلمية الزراعية" في دمشق، وهو من أبناء مخيم "سبينة" لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، ومن 

 ة في فلسطين.عشيرة القديري
ضحية فلسطينية سقطت منذ اندالع األحداث في سورية،  2211ومن الجدير بالذكر، أن أكثر من 

بينهم نساء وأطفال ومسنين، وآخرين قضوا تحت التعذيب أو بسبب القصف أو القنص أو أُعدموا 
 ميدانيًا.

98/2/2192، قدس برس  
 
 حملة إلكترونية لإلفراج عن أصغر أسير فلسطيني .41

أطلق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري، حملة إلكترونية عبر مواقع : ةغز 
التواصل االجتماعي للمطالبة باإلفراج عن أصغر أسير فلسطيني في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي، 

 وهو الطفل خالد الشيخ البالغ من العمر أربعة عشر عامًا.
الحملة انطلقت إلعالء الصوت من أجل حرية الشيخ الذي  وقال الخضري في بيان له، "إن هذه

اعتقلته قوات االحتالل قبل شهرين في رام هللا رغم معاناته مع مرض فقر الدم، وأجلت محاكمته للمرة 
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وشّدد النائب الفلسطيني، على ضرورة مواصلة العمل والحراك لحرية الطفل  الخامسة على التوالي".
 جون االحتالل والتوحد من أجل قضيتهم.الشيخ واألسرى كافة من س

وأكد أن جريمة اعتقال الشيخ ُمركبة حيث أنه معتقل رغم كونه طفل، إضافة إلى أنه مريض ويحتاج 
العالج بشكل عاجل ودوري، مشيرًا إلى أن الشيخ وغيره من األسرى يحتاجون الدعم والمساندة وحمل 

 قضيتهم كاًل في موقعه.
(، عبر مواقع التواصل االجتماعي في سبيل حشد تضامن 2|95الثالثاء ) وقد أطلقت الحملة مساء

شعبي والضغط لإلفراج عن الطفل الفلسطيني من المعتقالت اإلسرائيلية بمشاركة وسم )الحرية لخالد 
(، الذي لقي تفاعاًل كبيرًا جدًا من اآلالف من المغردين ورواد مواقع التواصل freekhledالشيخ أو 

 األولى النطالق الحملة. في الساعات
وتعتقل سلطات االحتالل في سجونها نحو سبعة آالف أسيرًا فلسطينيًا، بينهم العشرات من األطفال 

 وذلك في ظروف صعبة.
98/2/2192، قدس برس  

 
 .. هل تنجح حملة مقاطعة الفلسطينيين للبضائع اإلسرائيلية؟ا  عام 25بعد محاوالت  .40

حالت تجارية محدودة في الضفة الغربية تستقطب مزيدا من الزبائن أصبحت م: كفاح زبون  -رام هللا
الفلسطينيين المقاطعين للبضائع اإلسرائيلية، وذلك بعد أن قرر أصحاب هذه المحالت مقاطعة كل 
ما هو منتج في إسرائيل، لكن بالمقابل تمتل  رفوف أغلبية المحالت األخرى بمختلف أنواع البضائع 

 فض عدد من الفلسطينيين التخلي عنها.اإلسرائيلية التي ير 
ومرة أخرى تشتعل الحرب ويشتد الجدل هذه األيام حول مقاطعة البضائع اإلسرائيلية داخل األسواق 
الفلسطينية، بعدما احتجزت إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية للشهر الثاني على التوالي، وتركت 

من الشهر الحالي في  23ن تبدأ لجان شعبية في خزينة السلطة خاوية ومدينة للبنوك. ويفترض أ
اعتراض السيارات التي تحمل البضائع اإلسرائيلية داخل الشوارع، ومنع المحالت التجارية من بيع 
هذه المنتجات، في خطوة جريئة والفتة القت تأييد البعض، ومعارضة آخرين، أغلبهم وكالء وتجار 

 ومواطنين.
الشرق »ي ينسق حملة المقاطعة في مناطق جنوب الضفة الغربية، لـوقال الناشط منذر عميرة، الذ

من الشهر الحالي بإدخال بضائع إسرائيل لألسواق في  23لن يكون مسموحا بعد »إنه « األوسط
الضفة الغربية، وسنراقب مداخل المدن ونوقف السيارات التي توزع بضائع إسرائيلية بالقوة، وسنمنع 

 «... وهذا هو قرار الشعب الفلسطينيالمحالت من بيع أي بضائع
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وكانت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية قد أعلنت خالل األسبوع الماضي قرار 
، «تنوفا»، و«شتراوس»شركات تعد من كبريات الشركات اإلسرائيلية، وهي  2منع دخول منتجات 

راضي الفلسطينية. وتتفوق هذه الشركات ، إلى األ«يعفورا»، و«بريغات»، و«عيليت»، و«اوسم»و
 في مبيعاتها على المنتجات المحلية الفلسطينية.

مليارات دوالر،  3وحسب أرقام رسمية تبلغ حجم الواردات الفلسطينية السنوية من إسرائيل ما يقارب 
اد من واردات الفلسطينيين السنوية. ويقول خبراء ورجال أعمال إن اشتد %26.5وتشكل ما نسبته 

في المائة،  41إلى  21الحمالت يمكن أن يساهم في التخفيف من حجم الواردات من إسرائيل من 
في المائة، وسيخلق اآلالف من  96إلى  99وهو ما سيساهم برفع حصة المنتج الفلسطيني من 

 فرص العمل.
توجد خطة  لكن وكالء البضائع اإلسرائيلية يعتقدون أن الحملة لن تستمر في النهاية، طالما ال

واضحة، وال يوجد قرار سياسي فلسطيني رسمي. إال أن مسؤول اللجنة العليا محمود العالول شدد 
على أن كثيرا من الخطط لدعم المنتجات المحلية توجد على طاولة البحث، مؤكدا أن األمر مرتبط 

 بوعي الفلسطينيين قبل كل شيء.
91/2/2192، الشرق األوسط، لندن  

 
 حّولون ركام المنازل إلى لوحات تعّج بذكريات أصحابهاغزة: فنانون ي .42

الفنان حازم الزمر ومعه ثالثة فنانين شبان، يقصدون المنازل المدمرة في مختلف  محمد الجمل:
، خاصة مدينتي رفح وخان يونس، ويستمعون إلى ذكريات ساكنيها، أو أقربائهم، قطاع غزةأنحاء 

ن إلى ورشتهم المتواضعة، ومعهم بقايا من ركام تلك المنازل، سواء كانوا شهداء أو نازحين، ويعودو 
 ليحولوا الذكريات إلى أعمال فنية، كل منها يحمل قصة وحكاية.

الزمر انهمك في مزج األلوان، ليخطها على قطعة من الخشب، وجدها تحت ركام أحد المنازل 
عظم أفرادها في قصف إسرائيلي المدمرة، محاواًل تجسيد جزء من ذكريات تلك العائلة، التي قضى م

وأكد الزمر أنهم استطاعوا في زمن قياسي رسم وتجهيز عشرات اللوحات والمجسمات، كل  مباغت.
واحدة منها تعبر عن ذكريات عائلة فلسطينية، كانت يومًا تعيش حياة هانئة مستقرة، غير أن بطش 

األسر إلى جحيم، حين أضحت  االحتالل أزهق أرواح أفرادها أو بعض منهم، أو حول حياة بعض
أما الفنانة التشكيلية ليزا ماضي من نفس المجموعة، فأكدت أنها وزمالءها  مشردة ال مأوى لها.

 يناضلون ضد االحتالل وجرائمه، لكن بطريقة مختلفة، يفهمها جموع الفنانين حول العالم.
 91/2/2192، األيام، رام هللا
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 "الخطير"بمحاسبة متخذي قرار استيراد الغاز تطالب  "الحملة الوطنية األردنية" .43

أرسلت الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني خمس رسائل لحكومات 
مارات والكويت وليبيا( من خالل سفاراتها إلى مجلس إدارة بنك أربع دول عربية )السعودية واإل

اهمه في شركة البوتاس العربية التي وقّعت أوائل العام سالمي ومقّره جّدة، بصفتها مسالتنمية اإل
 الماضي اتفاقية الستيراد العدو من الكيان الصهيوني.

وطالبت الحملة بـ"استعمال كل الوسائل من خالل مجلس إدارة الشركة أو من خارجها، لوقف استيراد 
بوتاس العربية به، الغاز من الكيان الصهيوني، ووقف كل أشكال العالقة التي تجمع شركة ال

 ومساءلة ومحاسبة من اتخذ هذا القرار الخطير"، بحسب الرسالة.
وأشارت الرسالة إلى أن "اتفاقية العار هذه فتحت الباب لما يحصل اآلن من توقيع الحكومة األردنية 

سنة،  92مليار دوالر على  92رسالة نوايا الستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، بصفقة قيمتها 
مثل التهديد االستراتيجي األبرز الذي يواجهه بلدنا فيما يتعلق بإلحاقه بالعدو، وهو األمر الذي ندينه ت

 ونعارضه بشدة، ونعمل يوميًا على إسقاطه".
 91/2/2192السبيل، عمان، 

 
 فرقة موسيقية أردنية تقاضي نتنياهو .44

رئيس الوزراء اإلسرائيلي  أقامت فرقة راب أردنية دعوى قضائية ضد: رويترز –القدس المحتلة 
بنيامين نتنياهو وحزب الليكود الذي يتزعمه بعد استخدام إحدى أغنياتها في تسجيل مصور ضمن 

 الحملة االنتخابية للحزب استعدادا لالنتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
وسيقية االردنية وقال إياد جبران محامي الفرقة لرويترز ان فراس شحادة مؤسس فرقة "ترابية" الم

أرسل إنذارا قضائيا عن طريق المحكمة الجزائية في حيفا االثنين ينص على أن األغنية استخدمت 
وقال جبران "صدموا لوقاحة ليكود وسرقته الصريحة". وامتنع ممثلون لليكود ولنتنياهو عن  بدون إذن.
 التعليق.

ثانية وضع على قناة نتنياهو  31مدته وتستخدم األغنية التي تحمل اسم "غربة" في تسجيل فيديو 
 على يوتيوب.

 91/2/2192الغد، عمان، 
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 حملة إعالمية للتضامن مع غزة .45
أهمية المقاومة "أكد وزيرا االعالم اللبناني رمزي جريج والثقافة ريمون عريجي  :الحياة –بيروت 

مقاومة فاعلة "، واعتبرا أنها "ريةالثقافية في مواجهة العدو االسرائيلي واالرهاب بمؤازرة المقاومة العسك
ووسيلة اساسية ضد محاوالت اسرائيل محو الثقافة العربية ولحض المجتمع المدني على عدم التطبيع 

 ."واالمتثال للواقع الذي نرفضه وفضح المجازر التي يرتكبها العدو واعتداءاته
امنًا مع غزة في قصر تض "غزة بكل الحروف"وتحدث الوزيران في إطالق حملة دولية بعنوان 

وحضور وزير الدولة محمد فنيش وممثل سفارة  "السفير"في بيروت، بدعوة من جريدة  "يونيسكو"
 فلسطين حسان ششنية، وممثلي وسائل اإلعالم.

وعرض فيلم وثائقي عن مجازر ارتكبت بحق غزة. وأقيم معرض صور تضمن االحرف والصور 
لإلعالنات.  "إمباكت بي.بي.دي.أو"، أعدته مع الفيلم شركة التي تحملها، يستمر حتى السبت المقبل

طالل سلمان صاحب المبادرة  "السفير"ويعتمد الحروف الالتينية لرواية كل مجزرة. وقال ناشر 
 ، ممتدحًا فكرة الشركة على رغم بساطتها."نحاول دائمًا أن نبرز قضايانا الوطنية والعربية"للحملة: 

 91/2/2192الحياة، لندن، 
 
 وزير الخارجية القطري يوضح كالمه عن حماس في مؤتمر ميونيخ .46

 "الحياة"وزير الخارجية القطري خالد العطية، في حوار مطول مع  : فضلجميل الذيابي -الدوحة 
صفًة لخطابه في مؤتمر ميونيخ تجاه مسؤول إسرائيلي  "توبيخ"بداًل من  "توضيح"استخدام مفردة 
، مشيرًا إلى أنه تكلم ووصف "م االحتالل فحماس لن تقتلكم أو تقاتلكمإذا أنهيت"عندما قال له: 

 من وجهة نظر الدوحة.« حماس»
كتب بعض اإلعالم أن وزير الخارجية القطري خالد العطية يوبخ مسؤواًل إسرائيليًا وسألته الحياة: 

ا الكالم في مؤتمر لن تقتلكم أو تقاتلكم(. قلت هذ "حماس"رفيع المستوى )إذا أنهيتوا االحتالل.. 
 -ميونيخ في ما تستضيف قطر مكتب تمثيل إسرائيليًا، وسبق أن زارها مسؤولون إسرائيليون كبار 

 أليس هذا تناقضًا سياسيًا؟
المفترض أنتم كصحافيين محترفين المعلومات دائمًا عندكم دقيقة، وهناك بحث. المكتب أجاب: 

مر واضح. أنا لم أوبخ. بالعكس، أنا أوضحت . وهو أ2116اإلسرائيلي في قطر أغلق في عام 
من وجهة نظرنا في قطر، وهذا ال يعتبر توبيخًا، بل « حماس»حقيقة األمر. أنا تكلمت ووصفت 
 نوع من التوضيح لحقيقة موجودة.

 91/2/2192الحياة، لندن،  
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 الخارجية اإليرانية: ال شروط مسبقة على زيارة مشعل لطهران .47

إليرانية وجود شروط مسبقة على زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي نفت وزارة الخارجية ا
لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إلى طهران، مؤكدة أن اتصاالت وحوارات جرت بين إيران 

 وحماس حول زيارة مشعل، وأنها ستحدث في الوقت المناسب.
الشروط مجرد تكهنات إعالمية، وال "إن هذه  فخم الناطق باسم الخارجية اإليرانية:أوقالت مرضية 

 صحة لها.
وأضافت أفخم أن العالقات بين طهران وحماس متينة، وال توجد مشكلة خاصة بين الطرفين، حيث 

يران لها عالقات طيبة مع كافة فصائل المقاومة بما فيها حركة حماس.  االتصاالت مستمرة، وا 
ع حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" طيبة، وأكدت أن عالقات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية م

 واالتصاالت بين الطرفين قائمة.
 98/2/2192، فلسطين أون الين

 
 أمير الكويت يؤكد استعداد بالده لتقديم العون للحكومة الفلسطينية .48

القدس العربي: شدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا خالل لقائه مع أمير الكويت  -الكويت 
خ صباح األحمد الجابر الصباح، على عمق العالقات األخوية التي تربط الشعب الفلسطيني الشي

من جهته أكد الشيخ صباح األحمد الجابر على استمرار دعم بالده لصمود الشعب . وقيادته بالكويت
ي الفلسطيني، وعن استعدادها لتقديم العون لحكومة الوفاق الوطني في ظل التحديات االقتصادية الت

تعانيها، معبرا عن عمق العالقات األخوية التي تربط البلدين، مشددا على وقوف الكويت قيادة وشعبا 
قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها  إلى جانب الحقوق الفلسطينية المشروعة في إنهاء االحتالل وا 

 القدس.
 91/2/2192القدس العربي، لندن، 

 
 التعاون مستمرة بيننا بغض النظر عن الخالفات : عالقات"إسرائيل" السفير األمريكي في .49

عالقات "صرح دان شابيرو، سفير أميركا لدى إسرائيل، بأن : الشرق األوسط - واشنطن –تل أبيب 
 ."التعاون والمشاورات بين الجانبين مستمرة بغض النظر عن الخالفات القائمة في بعض القضايا

الواليات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من حيازة أسلحة "، إن ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عنه القول، أمس
األزمة التي تمر بها ". لكن مارتين إنديك، السفير األميركي األسبق لدى إسرائيل، أوضح أن "نووية
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تشكل خطرا على إسرائيل والواليات المتحدة على حد سواء، كما  األميركية-العالقات اإلسرائيلية 
. وأشار إلى أنه ال يتفهم ماذا ستكون الفائدة التي "ية في المنطقة للخطرتعرض المصالح األميرك

ستجنيها إسرائيل من خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس المقرر مطلع الشهر 
 المقبل.

وعلى صعيد متصل، قال الجمهوري جيب بوش، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة األميركية 
أمس، إنه يتوق لسماع الكلمة المثيرة للجدل، التي من المقرر أن يلقيها رئيس الوزراء ، 2192لسنة 

وقال بوش الحاكم السابق لوالية فلوريدا إنه مندهش من رد  اإلسرائيلي أمام الكونغرس الشهر المقبل.
 فعل البيت األبيض على الكلمة التي يرتب لها الجمهوريون في الكونغرس.

 91/2/2192ن، الشرق األوسط، لند
 
 وفد دبلوماسي بريطاني يصل إلى غزة .51

وصل وفد دبلوماسي بريطاني، إلى قطاع غزة، اليوم األربعاء، عبر معبر بيت حانون  :السبيل
 "إيريز"، في زيارة تستغرق عدة ساعات.

 92وقال ماهر أبو صبحة، مدير هيئة المعابر بغزة لوكالة األناضول، إن وفدا بريطانيا يضم 
 سيا وصل إلى القطاع األربعاء، عبر معبر بيت حانون "إيريز" )الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية(.دبلوما

ومن المقرر أن يتفقد الوفد، آثار ما خّلفته الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، ويلتقي بوزراء 
 زة.شخصا" إلى غ 99ووصل أمس وفد برلماني بلجيكي، ضم " حكومة الوفاق وفق أبو صبحة.

وزار عدد من المسؤولين األمميين ووزراء خارجية بعض الدول األوروبية القطاع منذ انتهاء الحرب 
اإلسرائيلية األخيرة في آب/أغسطس الماضي، أبرزهم األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، 

اع األحد وتوني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط الذي زار القط
وكان بلير حذر خالل زيارته غزة من "كارثة جديدة" في القطاع الذي دمرته الحرب مع  الماضي.

 إسرائيل الصيف الماضي، ودعا إلى فتح المعابر.
 98/2/2192السبيل، عمان، 

 
 هوالند ليهود فرنسا: سندافع عنكم بكل قوتنا .50

دا أمس الى طمأنة يهود فرنسا، مؤكدا سعى الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند مجد: ا ف ب -باريس 
"ان الجمهورية ستدافع عنهم بكل قواها"، وذلك اثناء حفل اقيم في مقبرة يهودية اثار االعتداء عليها 

 مؤخرا موجة استنكار عارمة.
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وتابع "اعلم انهم  وقال هوالند "اعرف شعور القلق الذي يمر به الفرنسيون من الطائفة اليهودية".
 بيتهم العظمى مغادرة وطنهم. فهم فرنسيون ويحبون فرنسا ومكانهم الطبيعي في فرنسا".يرفضون بغال

هي المستهدفة من خاللكم  ألنهاوأضاف الرئيس الفرنسي ان الجمهورية "ستدافع عنكم بكل قواها. 
 وقال "ان التدنيس هو اهانة لكافة الديانات وتدنيس للجمهورية". بقيمها ومبادئها وعهدها".

 91/2/2192عمان،  الغد،
 
 بمعلومات عن "النووي االيراني" "إسرائيل"تطالب أوروبا بعدم تزويد  الواليات المتحدة .52

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، األربعاء، إن الواليات المتحدة طلبت  :القدس دوت كوم -تل أبيب 
وي، بعدم إطالع من شركائها األوروبيين المشاركين في المفاوضات مع إيران بشأن ملفها النو 

 إسرائيل على كافة المعلومات الخاصة بالمفاوضات.
وحسب مصادر أوروبية وأميركية تحدثت للصحيفة، فإن المسؤولة عن ملف المفاوضات ويندي 
شيرمان، طلبت من األوروبيين ذلك حتى ال تتأثر المفاوضات الجارية ببلورة اتفاق بين طهران 

 والدول الكبرى.
انية العبرية، قد كشفت منذ أيام عن أن إدارة البيت األبيض قررت معاقبة إسرائيل وكانت القناة الث

بمنع تزويدها بكل المعلومات الخاصة بالمفاوضات، بسبب خطاب بنيامين نتنياهو المقرر في آذار 
 المقبل في الكونغرس.

 98/2/2192القدس، القدس، 
 
 نتنياهو كارثة :نكي هاوارد دييمر زعيم الديمقراطيين في الكونغرس األ .53

شن سياسي اميركي هجوما الذعا وغير معتاد على رئيس الوزراء  :الحياة الجديدة –القدس المحتلة 
ونقل موقع "هآرتس" االسرائيلي اإللكتروني عن زعيم الديمقراطيين  .أمساالسرائيلي بنيامين نتنياهو 

اعتبر ان قراره القاء خطاب امام في الكونغرس االميركي هاوارد دين قوله: "ان نتنياهو كارثة" و 
 ".اإلسرائيلية - ميركيةالكونغرس "شيء غبي يضر جدا بالعالقات األ

 98/2/2192الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 يران النوويةإبتسريبات غير دقيقة بشأن محادثات  "سرائيل"إالبيت األبيض يتهم  .54

ائيليين رسموا صورة مشوهة إن مسؤولين اسر  أمسقال البيت األبيض  :رويترز –واشنطن 
للمفاوضات األميركية بشأن البرنامج النووي اليران وانتقد ما وصفه بأنه "ممارسة متواصلة النتقاء" 
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وقال المتحدث باسم البيت االبيض غوش ايرنست إن إدارة أوباما  المعلومات وتسريبها خارج اطارها.
 تشويه الموقف األميركي.المفاوضات سرية واتهم اسرائيل ب إلبقاءتعي الحاجة 

وقال ايرنست للصحفيين "ال شك أن بعض األمور التي قالها االسرائيليون في رسم صورة مشوهة 
 لموقفنا التفاوضي لم تكن دقيقة". واضاف "ال شك في ذلك".

ايضا اسرائيل  أمسواتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي في تصريحات للصحفيين 
نتقائي للمعلومات" لكنها رفضت توضيح المعلومات التي تم انتقاؤها. وقالت "اعتقد انه "بالتبادل اال

يمكن القول باطمئنان انه ليس كل ما تسمعون من الحكومة االسرائيلية انعكاس دقيق لتفاصيل 
 المحادثات."

 91/2/2192الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 طعة الشركات االسرائيليةكية يقرر مقايمر مجلس طلبة جامعة ستانفورد األ .55

، على أمسصوت مجلس الطلبة في جامعة ستانفورد االميركية  :الحياة الجديدة –القدس المحتلة 
مشروع قرار لالنضمام للحملة الدولية لمقاطعة الشركات االسرائيلية المتورطة في انتهاك حقوق 

 االنسان حسبما قالت صحيفة الجامعة.
من االصوات، وهي أقل  %23سبوع الماضي بعد ان حصل على وكان نفس التصويت قد فشل اال

أعضاء بينما  91، على تصويت أمسالمطلوبة للموافقة على القرار. وحصل القرار  %22من الـ 
 وامتنع واحد عن التصويت. 3رفضه 

 91/2/2192الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 يليةاإلسرائ "إلبيت"ناشطون بريطانيون يهاجمون شركة تابعة لـ .56

 "إينسترو بريسيجون "احتل عدد من المتظاهرين في بريطانيا، أمس، سطح شركة 
(Instroprecision المصّنعة لألسلحة والمتفرعة عن شركة )"اإلسرائيلية المنتجة  "إلبيت

 للتكنولوجيات العسكرية المتطّورة، ما اضطر الشركة إلى إقفال أبوابها.
« بي دي إس»فقد تمّكن ناشطون من حملة مقاطعة إسرائيل  ووفق ما أفادت به الصحف البريطانية،

من تخطي السور المحيط بالشركة، والوصول إلى سطحها، حيث رفعوا شعارات تهاجم توّرط هذه 
 41شخصًا في االعتصام، فيما أحاطهم  21 حواليالشركة في تسليح الجيش اإلسرائيلي. وقد شارك 

 شرطيا، ولكن لم ُيوَقف أحد.
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، وهي متفّرعة عن شركة "تحديد األهداف"في صناعة أنظمة  "ينسترو بريسيجون إ"وتتخصص 
المتعهد غير المباشر باألسطول البريطاني للطائرات من دون طيار، التي كانت محط انتقاد  "إلبيت"

وجذب للمتظاهرين والناشطين بسبب دورها كموّرد رئيسي لألسلحة التي يستخدمها الجيش اإلسرائيلي 
 لفلسطينيين في غزة.في قتل ا

 91/2/2192األخبار، بيروت، 
 
 العسل بأنواعه... قاهر الجراثيم .57

للعســـل فـوائد كثيرة، في مقدمها أنه من أهم المضـادات الحيوية، فالجراثيم ال تستطيع النمو في داخله 
 ومصيرها الهالك إذا فكرت بمهاجمته.

ين بها الجسم إلجهاض عمل المشتقات ويشتهر العسل بأنه غني بمضادات األكسدة التي يستع
 الكيماوية الحرة التي تحاول أن تعيث فسادًا في كل أنحاء الجسم.

وهناك أنواع مختلفة من العسل، تبعًا لمصدرها الزهري، فالنحل يجمع رحيق األزهار من أنواع كثيرة 
ه النباتات أو من الزهر تبلغ اآلالف. وكل عسل يختلف عن اآلخر بحسب الرحيق، سواء كان مصدر 

ما يأتي عرض ألهم أنواع العسل يالزهور، فنوع الرحيق يؤثر على شكل العسل ومذاقه وكثافته. وف
 وفائدة كل منها:

عسل السدر، وهو عسل بري يعتبر من أفضل أنواع العسل وأغالها في العالم بسبب ندرة  -9
هذا العسل في عالج فقر الدم، إنتاجه، وهو يستخلص من شجرة السدر قبل أن تطرح ثمارها. ويفيد 

 وأمراض الكبد والجهاز الهضمي، والضعف العام، ومشاكل كثرة التبول.
عسل الشفلح، وال يقل أهمية عن عسل السدر، وهو ينشط الكبد، ويستعمل في عالج حاالت  -2

 س.الضعف الجنسي، وأمراض الشرايين، وفقر الدم، والتهاب المفاصل، وآالم األسنان، وداء النقر 
عسل الحمضيات، ويستخلص من أشجار الحمضيات مثل البرتقال والليمون واليوسفي وغيرها،  -4

ويمتاز باحتوائه على نسبة عالية من حامض األسكوربيك المضاد لألكسدة، وهو يفيد في عالج 
الرشح وقروح الفم واللثة واألمراض الجلدية، وتنشيط الذاكرة، وتهدئة األعصاب، والحماية من 

 سرطان.ال
عسل الصفصاف، ويستحضر من شجرة الكينا البرية، وهو يمتلك فوائد عدة، ويساعد في عالج  -3

أمراض الجهاز التنفسي التحسسية، ويعين على طرد البلغم، ويفّرج عن المصابين بتضخم غدة 
 البروستاتة.
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ز الهضمي، عسل زهرة البرسيم، وهو ينشط الجسم، ويفيد في معالجة جميع اضطرابات الجها -2
 خصوصًا الحموضة وانتفاي البطن، وفي مداواة التهاب حواف األجفان، والرمد، وحروق العين.

عســـل عباد الشمس، يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويحتوي على فيتامينات  -2
 ومعادن، مثل الزنك والحديد والفوسفور.

لداخلية، كالربو، والتهابات الحلق والكلية عسل السنديان، وهو مفيد في عالج األمراض ا -5
 والقولون، وفي عالج البواسير.

 عسل القطن، وهو يدر البول، ويوصف لعالج فقر الدم واألمراض الكبدية. -6
 عسل الخروب األسود، ويوصى به لعالج حاالت اإلمساك. -1

 نشيط الدورة الدموية.عسل حبة البركة، ويفيد في تقوية جهاز المناعة وعضلة القلب، وفي ت -91
عسل الصعتر، ويوصف في حاالت النفخة البطنية وفي التهابات المسالك البولية والصداع -99

 والسعال والتهاب البلعوم وفقر الدم.
 91/2/2192الحياة، لندن، 

 
 حماس تتوّحد خلف مشعل على الرغم من ضغوط إيران .58

 عدنان أبو عامر
الفترة األخيرة، وبدأ الجانبان تحضيراتهما لزيارة خالد مشعل وصل تقارب حماس مع إيران ذروته في 

 .2193رئيس مكتبها السياسي لطهران أواخر ديسمبر 
فجأة شهدت عالقات الجانبين انتكاسة مفاجئة مع نشر تقارير صحفية من وسائل إعالمية مقربة من 

يران، ساهمت بتعكير "مؤقت" لصفو عالقاتهما.  حزب هللا وا 
 

 حملة موّجهة
شباط/فبراير أّن أجندة زيارة  5كانت البداية مع صحيفة لبنانّية مقّربة من حزب هللا اعتبرت في 

مشعل إلى طهران تتسّبب بإعاقة تجّدد العالقة مع حماس، بسبب اشتراطه مقابلة مرشد الثورة علي 
 خامنئي ورئيس الجمهورّية حسن روحاني.

شباط/فبراير التقرير السابق بأّنه مفبرك  5ووصف المتحّدث باسم حماس سامي أبو زهري في 
 ومزّور، داعيًا إلى التوّقف عن تشويه صورة حماس.
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وفي اليوم نفسه، نشرت تسريبات في طهران عن شروط إيرانّية إلعادة العالقات مع حماس تتضّمن 
ة استقالة مشعل من رئاسة الحركة، وأّن حماس ليست في وضع يسمح لها بأن تضع شروطًا لكيفيّ 

 استقبال مشعل في طهران.
تكمن خطورة التقرير اإليرانّي السابق كونه نشر في موقع تابع للحرس الثورّي، ويشرف عليه قائد 
الحرس الثورّي األسبق ومستشار خامنئي الجنرال محسن رضائي، ويعّبر عن السياسة الرسمّية التي 

 تنتهجها طهران.
تهداف مشعل عبر الحملة اإلعالمّية، أّكدت حماس وعلى عكس ما رغبت فيه إيران وحلفاؤها باس

عبر عدد من قادتها التفافها حول مشعل، وعدم موافقتها على القفز عنه في سبيل إعادة العالقة مع 
 طهران، من دون دخولها في سجاالت إعالمّية خشية تدهور العالقة مع إيران أكثر.

م بدران في اّتصال مع "المونيتور" أّن فقد أوضح الناطق باسم حماس والمقيم في الدوحة حسا
 "المفتاح الرئيسّي لمن يريد إقامة عالقة مع حماس هو مكتبها السياسّي وعلى رأسه مشعل".

شباط/فبراير أّن الهجوم  1أّما وزير الشباب في حكومة حماس السابقة محّمد المدهون، فقد اعتبر في 
 إلى مرّبعات يصعب التراجع عنها. اإليرانّي العنيف على مشعل ينقل األمور بينهما

وامتّد النقاش الصاخب حول الهجمة اإليرانّية على مشعل إلى صفحات التواصل االجتماعّي، وحمل 
ردود فعل متناقضة بين مؤّيدي الجانبين، لكّنه عّبر عن استفزاز كوادر حماس مّما اعتبروه تدّخاًل 

سًا مرفوضًا بشخص مشعل، حّتى لو اختلفوا معه في إيرانّيًا غير مسبوق في شؤونهم الداخلّية، ومسا
 بعض القضايا.

يران كان كتائب القّسام، الجناح  الصوت الغائب في السجال اإلعالمّي األخير بين حماس وا 
 العسكرّي لحماس، التي التزمت الصمت إزاء الحملة على مشعل.

تور": "قد تكون كتائب القّسام وقال مسؤول عسكرّي في حماس طلب عدم الكشف عن هوّيته لـ"الموني
الجّهة األكثر استفادة من تجّدد العالقات مع طهران لحاجتها إلى الدعم العسكرّي، لكّننا لن نستلم 
رصاصة واحدة من أحد من دون وجود غطاء كامل من قبل القيادة السياسّية للحركة، وعلى رأسها 

 القائد مشعل".
س، وليس كّل الحركة، وهي بالتالي ملتزمة بما تقّرره وأضاف: "كتائب القّسام أحد أجنحة حما

المؤّسسات التنظيمّية، وسنكون داعمين ألّي تقارب مع إيران لمصلحة المقاومة، لكّن حرصنا على 
 تماسك الحركة وبنيتها التنظيمّية ورمزّية قيادتها لن يكون محّل مساومة من أحد".

هذا التوّتر مع حماس من مستشار رئيس مجلس الشورى جاء التعليق اإليرانّي الرسمّي األّول على 
شباط/فبراير إّن ترتيبات زيارة مشعل إلى طهران هي  92اإليرانّي حسين شيخ اإلسالم، الذي قال في 
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مسؤولّية أصحاب البلد اإليرانّيين، وليس مهّمة مشعل أن يضع لنا قواعد استقباله، في إشارة للقائه 
 بخامنئي وروحاني.

 
 السورّيةاألزمة 

وتنفي أوساط في حماس تحّدثت إلى "المونيتور" رافضة كشف هويتها حديث إيران عن الخالف مع 
حماس حول أجندة زيارة مشعل إلى طهران ولقائه مع المرشد والرئيس أم ال، وتؤّكد أّن "الجوهر 

ها سياسّية، متعّلقة برغبة األساسّي لتعّثر الزيارة ليس أسبابًا إجرائّية بروتوكولّية، على أهمّيتها، لكنّ 
 إيران بانتزاع موقف من مشعل حول الملّف السورّي".

وأضافت: "تريد إيران في صورة واضحة أن تسفر زيارة مشعل التي طال انتظارها عن تراجع في 
مواقف حماس السابقة، قد تصل إلى الدعم العلنّي للرئيس بّشار األسد، وهو أمر صعب الحصول 

 سوريا من دماء نازفة في كّل مكان". في ظّل ما تشهده
وهو ما أّكده المتحّدث باسم الكتلة البرلمانّية لحماس مشير المصري بقوله لـ"المونيتور" إّن "العالقة 

 مع إيران في الفترة األخيرة انتابها بعض الفتور والتأّثر نتيجة موقف حماس من الثورة السورّية".
دو أن حماس راغبة بإحداث قطيعة مع إيران، حيث وصل وفد ورغم هذا االستهداف لمشعل، فال يب

إلى طهران، مكون من جمال عيسى وعلي بركة وخالد القدومي، والتقوا بمساعد  5/2قيادي منها يوم 
وزير الخارجية اإليراني "أمير عبد اللهيان"، الذي أكد بلغة دبلوماسية أن عالقة إيران بحماس طيبة 

 عن مشعل بصفة إيجابية. ومتينة، متجاهاًل الحديث
وأّكد رئيس العالقات الخارجّية في حماس أسامة حمدان، في حديث إلى "المونيتور" أّن "حماس 
يجابّية مع إيران، مع وجود جّهات، لم يسّمها، تسعى إلى عرقلة هذه  حريصة على عالقة متوازنة وا 

ات التشويش"، مؤّكدًا "وجود قنوات العالقة، والحيلولة دون إعادتها إلى مرّبعها األّول عبر عمليّ 
 تواصل قائمة مع طهران".

يران، "المونيتور" هاتفّيًا من دون ذكر  وأبلغ مسؤول فلسطينّي في لبنان، توّسط سابقًا بين حماس وا 
اسمه أّنه "من الواضح أّن الحملة الموّجهة ضّد مشعل تؤّكد وجود تّيار متنّفذ في إيران وحزب هللا ال 

العالقات مع حماس، نظرًا إلى وجود حالة من عدم التوافق الداخلّي في بيروت وطهران، يريد تجديد 
 إرضاء للحليف السورّي في دمشق المعارض للتقارب مع حماس".

أخيرًا... فإّن النقاشات الداخلّية في حماس بين غزة وبيروت والدوحة، حيث مراكز صنع القرار في 
نة بين المحافظة على تماسك حماس التنظيمّي، بزعامة مشعل، أو الحركة، تؤّكد أّنه إذا أجرت مقار 

تجديد تحالفها مع قوى إقليمّية، ومنها إيران، فإّنها ستفّضل الخيار األّول، مع عدم الرغبة في التفريط 
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باكتساب المزيد من العالقات الخارجّية، لكّن ذلك يعني بوضوح إرجاء زيارة مشعل إلى طهران حّتى 
 مع عدم قطع "شعرة معاوية" بينهما. إشعار آخر،

98/2/2192موقع المونيتور،   
 
 المقاومة الفلسطينية واألزمة اليمنية .59

 منير شفيق
 –ستتجّرأ هذه المقالة على لفت انتباه فصائل المقاومة الفلسطينية أاّل تتخذ موقفًا غير موقف الحياد 

نادًا إلى تجارب التاريخ المعاصر للمقاومة الحياد اإليجابي من األزمة المندلعة في اليمن. وذلك است
 حتى اليوم. 9126الفلسطينية منذ 

لقد جاءت النتائج سلبية على المقاومة في كل الحاالت التي اتخذت فيها قيادة المقاومة أو قيادة 
فصيل رئيسي من فصائلها موقفًا لصالح طرف من أطراف الصراع الداخلي في قطر من األقطار 

نحازت إلى محور عربي في صراعاته. وذلك بغض النظر عن األسباب التي تحوط بكل العربية، أو ا
حالة. فقد أثبتت التجربة أنه كان على المقاومة أن تتمسك بموقف الحياد مهما كانت الضغوط 
والثمن الذي يمكن أن يدفع بسببه ألن الثمن هنا سيظل أقل بكثير من الثمن الذي سيدفع بسبب 

 دخل في الشأن الداخلي.االنحياز أو الت
ويمكن أن ُيعزز هذا الرأي من خالل مجموعة من تلك الحاالت التي بدأت بتجربتي م.ت.ف في 

في حرب المخيمات )في بعض  9163، أو في 9162-9152أو في لبنان  9159-9121األردن 
رحلة حافح األسد العراقي )في م -اإليرانية، أو في الصراع السوري  -األبعاد(، أو في الحرب العراقية

وصدام حسين( أو في احتالل العراق للكويت، أو في األزمتين الداخليتين في كٍل من سورية ومصر 
 حتى يومنا هذا.

ال بّد من التوضيح أن في كل هذه الحاالت ال يمكن تحميل قيادة المقاومة وحدها مسؤولية ما اندلع 
وت أحجام المسؤولية. ولكن المشترك من صراعات أو حتى صدامات مسلحة. ففي كل حالة تتفا

الذي تقع فيه المسؤولية على عاتق القيادات الفلسطينية هو عدم االلتزام الحازم )أو اإلخالل، بهذا 
القدر أو ذاك، بااللتزام الصارم( في مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي القطري العربي، أو العربي 

 9121منطلقًا أساسيًا من منطلقاتها. وقد أصبح منذ  العام. وهو المبدأ الذي وضعته حركة فتح
عرضة لالختراق من جانب قيادة فتح نفسها، ولو بحدود ضيقة بداية، وكان مدار صراع فكري 
وسياسي حاد بين فتح وعدد من الفصائل الفلسطينية والقوى العربية المناصرة للثورة الفلسطينية. وقد 
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العربي )وامتداده اإلسالمي( انتقادات  -داخلي القطري والعربيوجهت لمبدأ عدم التدخل في الشأن ال
 أيديولوجي صارم. –سياسية صارخة ونقد فكري 

قام المنطلق الفكري والسياسي لمبدأ عدم تدخل المقاومة الفلسطينية )كانت تسّمى الثورة الفلسطينية( 
ا يقوم من تجزئة عربية على أساس تقدير موقف دقيق لوضع المقاومة وشعبها وقضيتها في إطار م

العربي، في ما بين األقطار  –وصراعات داخلية في القطر العربي الواحد، كما على المستوى العربي 
والمحاور العربية. وقد ُعّزز هذا التقدير للموقف بأسباب كثيرة منها طبيعة القضية الفلسطينية 

تقوم بينهم من تجزئة وخالفات  باعتبارها أولوية وكونها قضية العرب والمسلمين بالرغم مما
وصراعات. ومن ثم فإن على الشعب الفلسطيني وقيادته أن يركزا على الصراع ضد العدو الصهيوني 
سالميًا.  مكاناتهما ودورهما وحيث هو المطلوب منهما عربيًا وا  حيث أرضهما ومكانهما وقضيتهما وا 

راف العربية المتصارعة وحتى على وكان منها )األسباب( عدم التقّبل العام على مستوى األط
ن كان كل  المستوى الشعبي القطري إزاء أي تدخل فلسطيني في الشأن الداخلي القطري والعربي، وا 
طرف يسعى، ألسباب خاصة به وحده، إلى الضغط على القيادة الفلسطينية لتأييده لما تتمتع به 

جماهير في قطره أو لدى العرب والمسلمين القضية الفلسطينية وقادة مقاومتها من حب واحترام لدى ال
عمومًا. وهنا يجب أن يذكر أن ضغوطًا هائلة كانت تتعرض لها القيادات الفلسطينية من قبل 

 األطراف العربية لتنحاز إليها وخوض معارك جانبية قياسًا ألولوية صراعها مع العدو الصهيوني.
نقد هذا المبدأ القاضي بعدم التدخل الفلسطيني  أما المنطلق الفكري والسياسي، وباختصار أيضًا، في

العربي فقد استند إلى تقسيم كل صراع داخلي أو  –في الشأن الداخلي القطري أو المحوري العربي 
عربي على أساس تقدمي ورجعي، أو ثوري وعميل، وما شابه ومن ثم يجب على  -محوري عربي

ها األساسيين، وتشاركهم عدائهم ضد خصومهم الثورة أو المقاومة الفلسطينية أن تنحاز لحلفائ
المتحالفين مع أمريكا أو الغرب. وذلك ما دامت مقاومة وثورة ومن ثم عليها أن تنحاز إلى المقاومين 

 والثوريين ضّد الرجعية واإلمبريالية.
هذا التقسيم في جوهره ينبع من فهم خاط  للصراعات باعتبارها صراعًا بين معسكرين أو بين 

طين. وليس بينهما من حاالت ثالثة أو رمادية. هذا إذا صّح من حيث المبدأ أن ينقسم الوضع فسطا
الداخلي إلى فسطاطين أو الوضع العربي أو اإلقليمي أو العالمي. وهذا المنهج هو امتداد للمنهج 

مبرياليين، ثم إلى تق دميين ورجعيين، الذي قّسم العالم إلى بروليتاريا ورأسماليين، ثم إلى اشتراكيين وا 
وهو وجه آخر لتقسيم ثنائي حاد للعالم إلى فسطاطين كما عّبر عنه ابن الدن أو إلى مؤمنين 

 مسلمين وكافرين.
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يكفي أن يالحح هنا أن من اعتبروا في المعسكر الواحد انقسموا على بعضهم انقسامات متتالية 
حدة. األمر الذي يجعل نظرية انحياز وحتى أعضاء الحزب الواحد أو التيار الواحد، أو الثورة الوا

-العربيالعربي أو  –الثورة أو المقاومة الفلسطينية إلى طرف ما في الصراع القطري أو العربي 
أو العالمي مسألة معقدة وغير عملية ومن شأنها أن تزج بها في صراعات متتالية مع من  اإلسالمي

التوجه يريد من المقاومة أن تدخل في معارك اعتبروا من حلفائها وقد انقسموا على بعضهم. فهذا 
 جانبية تحت شتى الحجج فيما المحصلة حرف البوصلة عن القضية المركزية.

ذا كان الحكم الفيصل هو في النتائج وليس في الحجج المقّدمة من جانب كل طرف فقد ثبت من  وا 
ى الشعب الفلسطيني وأحيانًا كل انحياز قامت به قيادة المقاومة بأن نتائجه كانت سلبية عليها وعل

على القضية ويكفي دلياًل ما حدث من انحياز إلى جانب العراق ضد إيران أو ضد الكويت أو ضد 
سورية. أو من انحيازات داخلية في أكثر من حالة قطرية وال سيما في هذه المرحلة التي نعيشها. 

 سلبية وفقًا لكل حالة.فمثاًل طرد ستماية ألف فلسطيني من الكويت، وعليه قس نتائج 
صحيح أن مواقف األطراف الداخلية في كل قطر عربي أو على المستوى العربي أو اإلسالمي أو 
العالمي ليست سواء من القضية الفلسطينية، أو من جهة تأييد مقاومتها ودعمها. ويجب أن يؤثر 

أو خارجي. ولكن يجب أن هذا، كل بقدره، على مستوى متانة العالقة بين المقاومة وأي طرف شقيق 
يقود إلى انتقالها لالنحياز له في صراعاته الداخلية أو اإلقليمية. هنا تلتزم المقاومة مبدأ عدم التدخل 
أو إذا شئت الحياد أو الحياد اإليجابي إذا كان بمقدورها أن تقوم بوساطة وبالتوفيق. ولهذا يجب أن 

القة استراتيجية وثانوية، ولكن يجب كسب كل من تبقى صديقة لكل من يصادقها مع التمييز بين ع
 يمكن كسبه مهما تضاءل حجم دعمه وتأييده واعتبر ثانويًا.

وبالمناسبة كل التجارب التي انحازت فيها المقاومة ألي طرف في موضوع خارج الموضوع 
خل بال الفلسطيني لم يكن لها أي تأثير في مجرى الصراع أو في األّدق في نتائجه. أي كان التد

جدوى حقيقية في مصلحة المعني. ألن تأثيرها هنا معنوي باهت في أحسن الحاالت. ذلك بأن احترام 
الجماهير لقيادة المقاومة محصور بمقاومتها للعدو الصهيوني وليس بأية قضية أخرى تأخذ منها 

قطار. ومن ثم موقفًا. وهي وشعبها في معادلة التجزئة شقيق صغير إن لم يكن األصغر في أكثر األ
عليها أن تعرف حدودها وأين مكامن قوتها وتأثيرها، وعليها أن تعرف بأنها كلما تجاوزت حدودها 

 تضاءلت وعادت بالخسران.
إن اندالع األزمة الحالية في اليمن يستدعي التذكير، مرة أخرى، بالتجارب المريرة التي حدثت في 

االلتزام بعدم التدخل في الشأن الداخلي أو االلتزام السنوات األربع الماضية بسبب اإلخالل بمبدأ 
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بمبدأ الحياد والتركيز على مقاومة العدو الصهيوني، وعدم االنجرار إلى أي صراع جانبي )يقود 
 بالضرورة إلى انقسام داخلي فلسطيني جديد يضعف وحدة المقاومة واالنتفاضة(.

يواجه المقاومة الفلسطينية لما يحمله من إغراء إن الصراع الذي انفجر في اليمن يشكل خطرًا جديدًا 
االنحياز والتخلي عن مبدأ عدم التدخل والتزام الحياد السلبي بصورة حازمة، أو الحياد اإليجابي إذا 

 ُقِبل منها التدخل للتوفيق ورأب الصدع.
98/2/2192، رأي اليوم، لندن  

 
 المصريون يبرئون أنفسهم وحركة حماس .61

فايز أبو شمالة د.  
رغم الحمالت اإلعالمية المنظمة، ورغم التشهير والتشويه والتشريح والتشكيك والتشنيع على حركة 
حماس، فقد أظهرت استطالعات الرأي أن الغالبية العظمى من المصريين قد حسموا أمرهم، وقرروا 

المصري أن حركة حماس ليست حركة إرهابية، هذا ما قالته استطالعات الرأي التي أجراها المركز 
فقط من الشعب المصري يتهم حركة حماس  %3لبحوث الرأي العام "بصيرة"، والذي أفاد أن 

من الشعب المصري  %12بالوقوف خلف الهجمات اإلرهابية على الجيش المصري، معنى ذلك أن 
ال تنطلي عليه خدعة التحريض، وال تمر عن قشرة رأسه صرخات الجوقة اإلعالمية التي فقدت 

ا، وتخلت عن دورها الوطني والقومي الذي يحتم عليها نشر الوعي الراقي الرصين، مصداقيته
 والمنسجم مع المزاج العام للشعب المصري العظيم.

مرة أخرى أعاود التدقيق في استطالع الرأي الذي كشف عنه المركز المصري لبحوث الرأي، والذي 
ان المسلمين في اإلرهاب، وهذه النسبة من الشعب المصري يستبعد تورط حركة اإلخو  %52قال: إن 

المرتفعة من التصويت تجيء لتؤكد ما سبق من نفي تهمة اإلرهاب عن حركة حماس؛ التي لها 
فقط من المصريين جماعة  %23وطيد الروابط الفكرية مع حركة اإلخوان المسلمين، حيث اتهم 

 اإلخوان المسلمين بأنها تقف خلف الهجمات اإلرهابية.
من الشعب المصري التي تبرئ اإلخوان المسلمين من اإلرهاب هي نسبة قريبة جدًا  %52 إن نسبة

من نسبة الشعب المصري الذي أعطى صوته في االنتخابات السابقة للحركات اإلسالمية في أكثر 
من استحقاق ديمقراطي، وهذا يعكس صحة المزاج الشعبي المصري الذي أفاق من أوهام اإلعالم، 

 ابق عهده من تكتل خلف شعارات ثورة يناير.وعاد إلى س
فقط من المواطنين يرون أن التطرف الديني وراء األحداث  % 44لقد أظهرت استطالعات الرأي أن 

"اإلرهابية"، وذلك معناه أن الغالبية العظمى من الشعب المصري المتدين يرفض لصق صفة 
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نما وجه سهامه إلى الم تطرفين سياسيًا، وهذا يعكس ارتفاع نسبة الوعي اإلرهاب بالمتطرفين دينيًا، وا 
 لدى الشعب المصري، الذي يرفض الربط بين الدين اإلسالمي واإلرهاب.

سنة وأكثر في جميع  96استطالع الرأي السابق نشرته الصحف المصرية، وشمل الفئة العمرية من 
ام "بصيرة"، الذي عرف محافظات مصر مطلع شهر فبراير، ونفذه المركز المصري لبحوث الرأي الع

 عنه الحيادية واالستقامة والتجرد من األهواء الحزبية.
رشاد لكل من يتبوأ موقعًا  استطالع الرأي السابق يحمل رسالة سياسية بالغة األهمية، وفيه نصح وا 
تنفيذيًا، ولكل ذي عقل يفتش عن مستقبله السياسي، ويهمه مستقبل مصر، ويحرص على سالمة 

 الذي يمثل كرامة األمة العربية. شعبها وجيشها
98/2/2192، فلسطين أون الين  

 
 حرب آيزنكوت األولى .60

 يوعز هندل
أرسل أحد أفراد لواء غوالني السابقين مالحظة  األركانباألمس خالل مراسيم تبديل رؤساء هيئة 

ي المظليين لواء غوالن أفرادتحذيرية لبيني غانتس. هو كتب انه وفقا لتجربة الماضي عندما يستبدل 
 األمربتبادل الضربات وفي سرقة العتاد. يجدر بغانتس أن يتنبه لهذا  األمرفي هذا الخط ينتهي 

بسرعة. في واقع الحال غانتس أنهى فترة أربع سنوات من دون حروب مع الغوالنيين في داخل 
ن اعلى منه في الجيش، ولكنه حظي بقدر غير قليل من تبادل الضربات مع السياسيين القتاليين الذي

 السلم.
موفاز. هادئين أو صاخبين ذوي قبعات زرقاء او حمراء كلهم حدث  أيامهذا ما يحدث للجميع منذ 

. بوغي غادر بعد صدمة شارون، وحالوتس تلقى في وجهه ضربة حرب لبنان األمرمعهم نفس 
ي غانتس فقد كان هناك خاض حربا مع باراك. أما بالنسبة لبين وأشكنازي ، أكتافهالثانية وحملها على 

بيانات صحافية ضد طريقته في  إصدارسياسيون قد حرصوا خالل عملية الجرف الصامد على 
أن يقاتل على  األركانالدولة يتوجب على رئيس هيئة  إقامة. بعد سبعة وستين عاما من األداء

القدس جبهة وجيوش عربية، وعندنا في  إرهابيهودية. من حولنا  وأخرى جبهتين، واحدة عربية 
مع السياسيين. ليس هناك من يمكنه التملص من القتال على الجبهة اليهودية وليس هناك  أخرى 
وتركيز سليم  هادئمخبأ من النار المتقدة فيها. ميزة غانتس انه ذو طبع  إيجادمن يستطيع  أيضا

ل عملية وطبيعي. ولوال هذه الصفات النتهت عملية الجرف الصامد بحرب بيانات كما كان حا
 الرصاص المصبوب.
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القادمة ستكون شبيهة تماما  إسرائيلهذه الكلمات تكمن الحكمة التي تقول بان حروب  أساسفي 
مع قدرة صاروخية لجيش نظامي واستخدام المدنيين  إرهابيةبالحروب التي مررنا بها. تنظيمات 

قرار يتخذه قائد في أدنى  كدرع بشري، والضغط الدولي وفقدان الشرعية والتبعات القانونية لكل
 المراتب.

تتطلب دخول قوات  األولى اإلمكانيةالوعي.  أواثنتان: الحسم  إمكانيتانفي هذه الحروب هناك 
المعمقة لمركز ثقل العدو وسعة صدر الجمهور  واإلبادةالجيش لفترة طويلة وتوفر دعم دولي. 

الثانية فترتكز على توجيه ضربة قصيرة  يةاإلمكان أماقرار مسبق. فعلنا ذلك في الماضي.  وباألساس
وموجعة من أجل كي وعي العدو. عندما نخوض حروبا كهذه تطلق فوهات المدافع نيرانها وتراوغ 

 .اآلخرالدبابات وتقوم الطائرات بالقصف حتى تبلور الوعي لدى الطرف 
. في اآلخرطرف الناس هنا وفي ال أدمغةالمشكلة مع الوعي أن ال سيطرة عليه. هو موجود في 

منذ فك االرتباط ـ من دون  إسرائيلهزيمة اإلرهاب. وفي غزة تحاول  إسرائيلقررت  األقصىانتفاضة 
 نجاح ـ بلورة الوعي البديل. القرار بصدد أي حرب نخوضها يعود للمستوى السياسي.

صامد الجديد غادي آيزنكوت صدمة مشابهة. رغم نتائج الجرف ال األركانبانتظار رئيس هيئة 
وتفاخر بعض الوزراء في المجلس الوزاري المصغر ـ ليست هناك قرارات بمواجهة حماس. ليست 

او قرار بتصفية حماس. في ظل هذا الواقع سيضطر  اإلقليميةهناك مداوالت وال مبادرة للتنمية 
 يتعلق ببعض السياسيين فان الطرف الذي األمرلتحمل مسؤولية الحرب القادمة وان كان  أحدهم

المستوى العسكري ـ وعلى وجه الدقة من يقف على رأس المنظومة  أخرى سيتحملها سيكون مرة 
حول توجه بينيت للميدان خالل عملية الجرف  لإلشكالوهنا تدخل االنتقادات المثيرة  العسكرية.

 اآلنالمجلس الوزاري بالتوجه من  أعضاءالجديد لشجعت  األركانرئيس هيئة  أناالصامد. لو كنت 
للميدان لتدارس الواقع والتعرف على المشاكل والبحث في الحلول. روح النبوءة لن تنزل عليهم من 

الجديد لطلبت  األركانرئيس هيئة  أناالسماء مع اللحظة التي ستندلع فيها الحرب القادمة. لو كنت 
الصامد  نشر الجزء المكشوف من التقرير الذي اعد حول الجرف واألمنمن رئيس لجنة الخارجية 

وما هي الحاجة بصدد الميزانية التي  األوضاعيتوجب تحسين  أينعلى الفور. حتى يعرف الجمهور 
 عنها. هذا طبعا مع كل االحترام لالنتخابات. أحجمتكانت الحكومة قد 

السياسيون كعادتهم يحبون التفاخر بالنجاحات فقط. هم دائما الوزراء الجيدون لالقتصاد وللمالية 
 وزراء سيئين. اآلخرون ون بينما يك

للمباني التي تشيد  اإلسكانهم وزراء الدفاع للعمليات الناجحة وليس للحروب السيئة. هم وزراء 
ننسى مسألة النظام واالنضباط والمصداقية في المجلس  أنوليس الرتفاع ثمن المساكن. من الممكن 



 
 
 
 

 

           29ص                                     3413 العدد:    91/2/2192 خميسال التاريخ:

إن ناور الوزراء ودفعهم للتداول  ينتصر فقط أنالوزاري المصغر. في هذه الجبهة يمكن اليزنكوت 
حتى ال يقولوا له بعدئذ انهم لم يعرفوا ولم يعلموا. بعد الحرب القادمة ستوجه  اآلنفي القرار من 

 ليه.إالنيران 
97/2/2192يديعوت   
91/2/2192القدس العربي، لندن،   

 
 :كاريكاتير .62

 
 98/2/2192فلسطين أون الين، 
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