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*** 
 

 سر الشهداءأ  نتنياهو يسعى لقانون يعاقب النواب العرب المتضامنين مع  .1
في مسعى منه لمعاقبة و  ه، أنأ ف ب -وديع عواودة ، عن 8/2/2016دن، القدس العربي، لنذكرت 

بنيامين نتنياهو انه سيطرح قانونا  اإلسرائيليقال رئيس الوزراء  اإلسرائيليالنواب العرب في الكنيست 
 بأقاربالتقى نواب عرب  أنالبرلمان عن العمل بسبب "السلوك غير المناسب" بعد  أعضاءيوقف 

 .إسرائيليينمهاجمتهم  إثناءوا فلسطينيين قتل
المشاركة في االئتالف، وافق بنيامين  األحزابوقال بيان لمكتب نتنياهو "في اجتماع مع زعماء 

ارتكب سلوكا غير  إذانتنياهو على صياغة مشروع قانون يمكن الكنيست من تعليق عمل عضو فيه 
 .120ـ رلمان الالب أعضاءمن  90موافقة  إلىويحتاج مشروع القانون  مناسب".
فلسطينيين قتلوا بعد مهاجمتهم  أقارب إسرائيلنتنياهو بعد ان زار ثالثة نواب من عرب  إعالنوجاء 

 .اإلسرائيليةشديدة من معظم الدوائر السياسية  إدانات اثأر، ما إسرائيليين
 وشارك في الزيارة باسل غطاس وجمال زحالقة وحنين الزعبي من حزب بلد بمبادرة من لجنة

 .أهاليهم إلىتسليم جثث المهاجمين الفلسطينيين  إلىفلسطينية تسعى 
انه "سيبحث في وضع تغييرات  األحدزيارة حزب بلد، قال نتنياهو في وقت سابق من  إلى إشارةوفي 

شخص يقوم بمثل هذا التصرف من العمل في الكنيست  أيمن استبعاد  للتأكدقانونية جديدة وقوية 
دراسة قانونية عن زيارة النواب العرب  إعدادمن النائب العام افيشاي ماندلبليت ". وطلب اإلسرائيلي

 القتلى. ألقارب
ان ماندلبليت طلب من الشرطة جمع معلومات خاصة بهذا الملف.  األحدوذكرت وزارة العدل 

أن وتابعت  من نواب البرلمان هي ان يكون مدانا بجريمة. أيوالطريقة الوحيدة حاليا لتعليق عمل 
قد قال في مستهل جلسة الحكومة األسبوعية أمس إنه سيبحث مع المستشار القضائي كان نتنياهو 
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للحكومة اتخاذ إجراءات قانونية تسمح بشطب النواب الذين وصفهم بـ"داعمي اإلرهاب"، بعد أن زار 
ع الوطني نواب التجمع أسر الشهداء في القدس المحتلة. وجاء في تصريحات نتنياهو أن نواب التجم

الثالثة، ذهبوا لتعزية أسر من قتلوا مواطنين إسرائيليين زاعما أنه واثق من أن معظم المواطنين العرب 
 في إسرائيل ال يوافقون على هذا العمل وال يمثلهم نواب التجمع الذين يبنون جدرانا من الكراهية".

اآلداب في الكنيست. ومن  "التجمع الوطني الديمقراطي" إلى لجنة وقدم شكوى رسمية ضد نواب
المتوقع أن تناقش اللجنة هذا الموضوع، خاصة بعد إعالن رئيس الكنيست، أدلشتاين، أن دعوته 
اإلسرائيليين إلى تقديم شكاوى ضد النواب المذكورين القت تجاوبا واسعا، حيث تم تقديم مئات شكوى 

 من هذا النوع.
بنيامين نتنياهو، صعد أمس، من ، أن واسيحسن م، عن 8/2/2016، المستقبل، بيروتوأضافت 

تحريضه ضد نواب "التجمع الوطني الديموقراطي" في القائمة المشتركة، معلنًا أنه ينوي تقديم اقتراح 
تعديل للقانون الخاص بمنع مرشحين من خوض انتخابات الكنيست، بحجة منع من "يدعمون 

 اإلرهاب". 
 

 ملة عن حياة األسير الصحفي القيقالمسؤولية الكا "إسرائيل"عريقات يحمل  .2
حمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، يوم األحد، : رام هللا

سلطات االحتالل اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة األسير الصحفي محمد القيق المضرب عن 
وأكد، عريقات في بيان صحفي، أن هناك ملفا  ري.على اعتقاله اإلدا ، احتجاجاً 75الطعام لليوم الـ 

لألسرى الفلسطينيين في المعتقالت اإلسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنه أرسل 
رسائل خطية للوزراء: جون كيري وزير الخارجية األميركي، وسيرجي الفروف وزير الخارجية 

االتحاد األوروبي فيدريكا مو غيرني،  فيمنية والخارجية الروسي، والمفوضة السامية للعالقات األ
والسكرتير العام لألمم المتحدة بان كي مون، إضافة إلى عقده لقاء مع المسؤولين من الصليب 
األحمر الدولي، طالبهم فيه بالتدخل الفوري لإلفراج عن الصحفي القيق وعشرة جثامين للشهداء من 

 ت االحتالل منذ أربعة أشهر.القدس المحتلة محتجزة لدى سلطا
 7/2/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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ترحب ببيان االتحاد األوروبي الداعي لوقف هدم المنازل والتوسع  ةالخارجية الفلسطيني .3
 االستيطاني

ائيل إلى أمس، والذي دعا إسر  األوروبيرحبت وزارة الخارجية بالبيان الصادر عن االتحاد  :رام هللا
وقف هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، معبرًا عن القلق الكبير لالتحاد من تزايد عمليات 

 هدم المنازل، وعدد األشخاص الذين تضرروا جراءها خاصةً األطفال.
وشدد البيان األوروبي على معارضة االتحاد لسياسة االستيطان اإلسرائيلي وبشكل خاص في مناطق 

ى الوزارة أن الموقف األوروبي ينسجم مع القانون الدولي، ومع سياسة االتحاد األوروبي )ج(، وتر 
الثابتة تجاه عدم شرعية االستيطان، ويتماشى مع الجهود األوروبية المتواصلة إلحياء عملية سالم 

 حقيقية، ومفاوضات جادة بين الطرفين.
 7/2/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عن عبد الستار قاسم بكفالةتفرج  الفلسطينية السلطة .4

اإلفراج عن األكاديمي  األحد قررت محكمة فلسطينية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية يوم
 والمفكر عبد الستار قاسم بكفالة مالية.

ستأنف يوما، حيث ا 15وجاء اإلفراج بعد ثالثة أيام من تمديد محكمة بداية نابلس اعتقال قاسم 
 محاميه القرار واستصدر قرارا باإلفراج عنه بكفالة إلى حين موعد المحاكمة.

األمن الفلسطينية قد اعتقلت قاسم من منزله الثالثاء الماضي، ووجهت له النيابة العامة  وكانت أجهزة
 تهمة توجيه السب والقذف وهدر الدم بحق الرئيس الفلسطيني وأفراد أجهزة األمن الفلسطينية.

وقال عبد الستار قاسم للجزيرة عقب اإلفراج عنه إنه اتهم بالتحريض على اغتيال الرئيس الفلسطيني 
طالة اللسان على مقامات عليا، مؤكدا نفيه  وتهديد أمن الدولة والترويج ألخبار عارية من الصحة وا 

دولي لمنظمة كافة التهم وأن ما تحدث عنه خالل لقائي تلفزيوني سابق، هو نصوص في القانون ال
وبحسب المتحدث باسم األجهزة األمنية اللواء عدنان  التحرير الفلسطينية والعالقة مع االحتالل.

 الضميري، فإن مواطنين فلسطينيين تقدموا بشكاوى ضد قاسم اتهموه فيها بالتحريض على القتل.
ة عن عدم تطبيق القانون وكان عبد الستار قاسم انتقد الرئيس الفلسطيني، وتساءل في مقابلة تلفزيوني

الثوري لمنظمة التحرير، الذي ينص على اإلعدام رميا بالرصاص لكل من يقوم بأي تقارب مع 
إسرائيل أو تحريض على الثورة والثوار، فقوبل بهجوم شديد من حركة فتح واإلعالم الرسمي وشبكات 

 التواصل، واتهم بالتحريض على قتل الرئيس وعناصر األجهزة األمنية.
 7/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 وحدة سكنية مهدمة كليا في خان يونس 15الحساينة يعلن إعادة إعمار  .5
علن وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة، عن انطالق العمل في مشروع : أ خان يونس

بتمويل من  وحدة سكنية ألصحاب المنازل المدمرة كليا في منطقة الزنة بخان يونس، 15 إعمارإعادة 
 جمعية راف اإلنسانية القطرية وتنفيذ جمعية دار الكتاب والسنة، وسيتم بناء الوحدات.

الوحدات، اليوم األحد، "إننا نعيش معاناة  إعماروقال الحساينة خالل حفل انطالق العمل في إعادة 
ء المنخفض أصحاب المنازل المدمرة وسكان "الكرفانات"، خاصة في هذه األجواء الباردة وأجوا

 ".اإلعمارالجوي، لكننا لن ننساهم وهم على رأس أولويات العمل في منح وبرامج 
وحدة سكنية، ألصحاب المنازل المدمرة كليا في  15 إعماروتابع: "نلتقي بكم لنعلن انطالق إعادة 

 –ة العدوان األخير على غزة، بتمويل كريم من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد هللا للخدمات اإلنساني
 راف، ومن خالل جمعية دار الكتاب والسنة في قطاع غزة".

وأتقدم باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد هلل وباسمي، بالشكر والعرفان لدولة 
قطر الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا، ولمؤسسة " راف" الخيرية القطرية وعلى رأسها الدكتور عايض 

رة، وجمعية دار الكتاب والسنة ممثلة برئيسها عبد هللا المصري، القحطاني رئيس مجلس اإلدا
 لجهودهم الكبيرة في التخفيف من معاناة المتضررين وأصحاب المنازل المدمرة".

 7/2/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

  القيق في مشافينا األسيروزير الصحة: جاهزون الستقبال وعالج  .6
أكد وزير الصحة الدكتور جواد عواد، استعداد وجاهزية مجمع فلسطين الطبي ة: سعاد عماد -نابلس 

 المضرب عن الطعام محمد القيق. األسيرالستقبال وعالج 
وطالب عواد في بيان صحفي، األحد، المؤسسات الدولية والحقوقية "الضغط على إسرائيل للسماح 

 الالزم بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير".بنقل األسير القيق إلى رام هللا لتلقي العالج 
الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي، وهو المكان الذي طالب القيق بنقله إليه، على  أنوأضاف 

 أتم الجهوزية لعالجه واالعتناء به الستعادة ما فقده خالل إضرابه عن الطعام.
يومًا من اإلضراب عن الطعام،  74 وأوضح وزير الصحة أن األسير القيق بات يصارع الموت بعد

أن  إلىوأن حالته الصحية تستدعي تدخاًل عاجال من جميع مؤسسات المجتمع الدولي، مشيرا 
مماطلة سلطات االحتالل بالسماح بنقل األسير القيق إلى إحدى المشافي الفلسطينية هو بمثابة 

 .باإلعدامالحكم عليه 
 8/2/2016القدس، القدس، 
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 : سياسة هدم المنازل فاشلة وتدلل على تخبط حكومة نتنياهويرالزعار  نائبال .7
أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في الضفة الغربية باسم الزعارير، أن : رام هللا

قرارات االحتالل بهدم منازل منفذي عمليات المقاومة؛ إنما هي محاولة يائسة لردع الشباب 
خبط والفشل والضعف الذي تعيشه حكومة االحتالل جراء استمرار الفلسطيني، وتدلل على مدى الت

وأوضح الزعارير في تصريح صحفي له، أن حكومة االحتالل بقيادة المتطرف نتنياهو  العمليات.
ترتكب جريمة هدم بيوت الفلسطينيين بدافع االنتقام، وهي تأتي في سياق العقاب الجماعي للشعب 

 إصرار الشعب وصموده. الفلسطيني، مؤكًدا فشلها أمام
وتابع "الذي يقدم فلذة كبده راضيا محتسبا ال ينال منه هدم البيت، وهذا يظهر جليا مع ردة فعل 

وجدد النائب عن حماس تأكيده  المواطنين واألهالي أصحاب البيوت التي هدمها االحتالل من قبل".
الة طمأنه للرأي العام اإلسرائيلي بأن نتنياهو يدرك فشل خطته وتهديداته، ولكنه يريد أن يوجه رس

غير الراِض عن أدائه، كما أن هذه السياسة التي تمارسها قيادات االحتالل بحق الشعب الفلسطيني 
 تأتي في سياق الحفاظ على مواقعها القيادية في كيان يقوده المتطرفون، بحسب تعبيره.

 7/2/2016، فلسطين أون الين
 

 ضاع فلسطينيي سورية في تركياأنباء عن توجه رسمي لتصحيح أو  .8
خدمة أعلنت السفارة الفلسطينية والجالية الفلسطينية في تركيا والجمعية التركية للتضامن مع : أنقرة

فلسطين "فيدار"، عن إجراء إحصاء لالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية والعراق والمتواجدين 
 في تركيا.

العمل الوطني من أجل فلسطينيي سورية"، اليوم األحد، ويهدف اإلحصاء بحسب بالغ لـ "مجموعة 
لتقديم قوائم البيانات الشخصية للحكومة التركية، بغرض تصويب األوضاع القانونية واستخراج 

 اإلقامات الرسمية.
وجاء في اإلعالن "أنه ستقوم كل جهة من الجهات القائمة على هذا اإلحصاء باإلعالن عن 

ة في إطار النموذج الموحد المعد لهذه الغاية والمتفق عليه مع الجانب برنامجها واآللية المتبع
التركي، على أن تكون تعبئة البيانات حسب الوثائق التي دخلوا عليها األراضي التركية حتى لو 

 كانت منتهية الصالحية".
ومن المقرر، حسب ذات المصدر، البدء بالتسويات ومنح اإلقامات عبر إجراء إحصاء شامل 

لفلسطينيين السوريين، مما يفتح أمامهم فرص العمل وسهولة التحرك داخل البالد، علمًا أن السفارات ل
 التركية التزال ترفض منح تأشيرات دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين لدخول أراضيها.
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تركيا  غير رسمية وتقريبية فإن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في إحصائياتيذكر أنه ووفق 
ومحافظات وسط وجنوب تركيا، وذلك  إسطنبوليقدر من ستة إلى ثمانية آالف شخص موزعين بين 

بحسب تقرير "فلسطينيو سورية يوميات دامية وصراخ غير مسموع" والذي أصدرته مجموعة العمل 
 أغسطس الماضي. /في شهر آب

 7/2/2016، قدس برس
 

  الدوحة حماس وملف المنظمة في صلب مفاوضاتالبرنامج الحكومي وموظفو "الشرق األوسط":  .9
قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الشرق األوسط" إن الخالف بين حماس وفتح : رام هللا: كفاح زبون

وموظفو حركة حماس  ملفات هي: برنامج حكومة الوحدة الوطنية 3في محادثات الدوحة يتركز في 
قيادي لمنظمة التحرير لالنعقاد والعمل على وملف منظمة التحرير الذي يشمل دعوة اإلطار ال

وبحسب المصادر فإن حركة فتح تريد إقامة حكومة وحدة تشارك . انتخابات مجلس وطني فلسطيني
 فيها حماس وتلتزم ببرنامج منظمة التحرير تكون مهمتها حل المشكالت العالقة في قطاع غزة

مشكالت األخرى الحقا فيما توافق حماس شهور على أن تسوى ال 3والتجهيز النتخابات عامة بعد 
المقاومة وتريد من الحكومة توظيف  على تشكيل حكومة وحدة لكنها تريد برنامجا يشير إلى دعم

 موظفي حماس السابقين وال تريد تأجيل الملفات األخرى بل العمل على صفقة متكاملة.
وحة استنادا إلى اتفاق القاهرة انطلقت المفاوضات بين حماس وفتح أمس في العاصمة القطرية الدو 

 . 2011في 
 8/2/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
الصراع مع  إدارةتوحيد الجهد الفلسطيني في بلقاءات المصالحة فرصة للمضي حمدان:  .11

 االحتالل
قال أسامة حمدان مسؤول العالقات الخارجية في حركة حماس، إن لقاء  :محمود هنية -الرسالة نت 

دوحة بين حركته وفتح، هي فرصة لكي تثبت األخيرة ومعها رئيس السلطة محمود المصالحة في ال
 المصالحة من أجل الشعب الفلسطيني. إتمامعباس جديتهم ورغبتهم في 

وأكّد حمدان في حديث خاص بـ "الرسالة نت"، أنه ال يوجد أي شروط مسبقة في لقاءات المصالحة، 
هذه اللقاءات هي فرصة  أن إلىتفاقات السابقة، مشيرا وأن ما سيتم الحديث بشأنه هو تطبيق اال

 لتثبت فتح صدق نواياها وفرصة لوفدها أن يثبت تفويضه لتنفيذ ما تم التفاهم عليه.
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وأضاف " لسنا بحاجة التفاق جديد، ألن ما "اتفقنا عليه أكثر من كاف، ولكن ما نحتاج اليه هو  
بسبب التجاوب مع  اإلرادةما كان العجز في توفر حقيقة لتطبيق المصالحة، ألنه دائًما  إرادة

 المصالحة الوطنية".  إنجازالضغوط وأوهام التسوية التي عرقلت 
تفاهمات تنهي حالة االنقسام وتعزز من الوحدة  إلىوأشار حمدان إلى جدية حركته في التوصل 

اهمات السابقة بدون الفلسطينية، مشدًدا على ضرورة وجود نوايا لدى وفد حركة فتح لتطبيق التف
 اجتزاء، مع ضرورة أن يكون الوفد مفوًضا لتنفيذ ما تم االتفاق عليه.

 إدارةللمضي قدًما في توحيد الجهد الفلسطيني في  إضافيةوشدد على أن لقاءات المصالحة فرصة  
 الصراع مع االحتالل على قاعدة المقاومة ودعم االنتفاضة.

ن برنامج عباس مرجعية سياسية لـلحكومة، أكّد حمدان أن أي وفيما يتعلق باشتراط فتح أن يكو  
 برنامج سياسي ال يقوم على أساس المقاومة هو عبارة عن جملة من األوهام. 

مراجعة شاملة لبرنامج السلطة، خاصة في ظل ما جناه من خيبات طيلة  إجراءودعا إلى ضرورة 
ياسي جديد قائم على أساس المقاومة ووحدة برنامج س انتتاجالمراحل الماضية، وضرورة العمل على 

 الشعب في مواجهة االحتالل، مع امتالك أوراق القوة الالزمة للضغط على االحتالل. 
م، بشكلها الكامل، 2006وقال حمدان إن وثيقة الوفاق التي وقعت عليها جميع القوى الفلسطينية عام 

 مقاومة ووحدة الشعب.  لىإيمكن أن تشكل قاعدة لمثل هذا البرنامج الذي يستند 
شيء منها يعني أنه ال جدية لدى من يطالب  إسقاطونبه إلى أن أي محاولة اجتزاء من الوثيقة أو 

 ذلك في تنفيذ اتفاق المصالحة. 
عن وجود أي مبادرة سياسية إلنهائها،  أمريكاوأكّد حمدان أن مشروع التسوية فشل في ظل تخلي 

في مشاكلها في ظل  أوروباية ماتت قبل أن تولد في ظل انشغال أن المبادرة الفرنس إلىمشيرا 
 األحداث التي تعصف بالمنطقة.

فلسطينية حقيقية إلنهاء االنقسام، فإن الوضع سيكون أكثر سوًءا، وهو ما  إرادةوقال إن لم تتوفر 
رادةيتطلب صدق   في تنفيذ بنود المصالحة".  وا 

إجراءات عملية لتنفيذ المصالحة، كي تكون دليال على وأضاف حمدان "نريد أن نسمع من وفد فتح 
الشعب الفلسطيني  أزمةصدقيتها ". وبشأن طرح حركة فتح طلب االتفاق على نائب لعباس، فأكّد أن 

الحقيقية لدى الفلسطينيين تكمن في اختيارات عباس التي تسببت  األزمةأن  إلىأكبر من ذلك، مشيرا 
مازن لم يكن له جدية في المراحل السابقة لتنفيذ المصالحة  أبوكًدا أن بالكارثة على الفلسطينيين، مؤ 

بشكل حقيقي. وأكد أن تنفيذ المصالحة بكل ملفاتها التي اتفقت عليها الفصائل، فإن هذه القضايا 
بمجملها ستحل، وسيكون منصب نائب عباس جزء من بناء النظام السياسي الجديد المتفق على 
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عادةعلى ضرورة تفعيل اإلطار القيادي آلياته. وشدد حمدان  بناء منظمة التحرير وتشكيل المجلس  وا 
تشكيل الجسم السياسي الفلسطيني بكل تفاصيله وبما يضمن أن  إعادةالوطني، كجزء من آليات 

 يختار شعبنا قيادته ال أن تنصب عليه وتفرض بدون اختياره ورغبته. 
ية على الشعب، وأن الطريق الوحيد إلعادة بناء وقال إن حركته لن تسمح بفرض أي قيادة جبر 

 الجسم الفلسطيني هو تنفيذ ما تم االتفاق عليه في لقاءات المصالحة. 
على أي شروط مسبقة من شأنها أن تنقلب أو تنتقص من االتفاقات  اإلصراروأكّد حمدان أن 

دية الوفد، إن ثبتت فعال السابقة، يعد مؤشًرا سلبًيا على مدى جدية السلطة وتدلل على مدى عدم ج
 هذه االشتراطات.

 7/2/2016الرسالة نت، فلسطين، 
 
 ث أفكار جديدةعليه ال لبح اتفقنالتنفيذ ما  فتحالبردويل: لقاءاتنا مع  .11

أكدت حركة حماس أن اللقاءات التي تعقدها مع وفد من حركة فتح يوم األحد في العاصمة : غزة
وأوضح القيادي في  لحة في القاهرة ال لبحث أفكار جديدة".القطرية الدوحة "لتنفيذ اتفاق المصا

صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن "حماس معنية بإنهاء االنقسام  .حماس د
نهاء معاناة الشعب الفلسطيني".  وتحقيق الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني لمواجهة االحتالل وا 

بوفد حركة فتح من أجل بحث تنفيذ ما اتفقنا عليه في القاهرة وأضاف: "نحن في هذا اإلطار نلتقي 
برعاية مصرية، ال لبحث أية أفكار جديدة، وأي تغيير أو تبديل في االتفاق الذي انتهينا إليه في 
القاهرة، سنعتبره محاولة جديدة لتعطيل المصالحة، ووصفة سحرية لتخريب البيت الفلسطيني 

 الداخلي"، على حد تعبيره.
 7/2/2016، س برسقد

 

 إيجابية تبين فتح وحماس كان جلسة الحوارات"القدس الفلسطينية": أبو مرزوق يؤكد أن  .12
مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو الوفد المفاوض في  أبوقال موسى  :الدوحة

فدين جلسة الحوارات التي جمعت و  أناجتماعات المصالحة بالدوحة في تصريح لـ"القدس" دوت كوم 
في العاصمة القطرية الدوحة انتهت عند الساعة الثامنة من  األحدمن قادة حركتي فتح حماس يوم 

 أجواؤهابتوقيت القدس بعد خمس ساعات من الحوارات المعمقة حيث وصفت  ذاتهمساء اليوم 
 الوفدين اتفقا على استكمال الحوارات يوم االثنين. أنمرزوق  أبوواكد باإليجابية. 

 7/2/2016القدس، القدس، حيفة صموقع 
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عطاء دور للفصائل .13  حماس تؤكد تمسكها بعقد "اإلطار المؤقت" وا 
رحبت حركة حماس بدعوة الفصائل الفلسطينية في غزة إلى االلتزام بتنفيذ االتفاقات، ووضع : غزة

سامي أبو وأكد الناطق باسم حماس  اآلليات المناسبة لذلك، والحفاظ على اللقاءات الوطنية الشاملة.
زهري، في تصريٍح مساء األحد، تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منه، تمسك الحركة بعقد 
اإلطار القيادي المؤقت الذي يضم الجميع، وا عطاء الفصائل دورها في اإلشراف ومتابعة تنفيذ 

 ة.وأضاف أن الحركة ستحرص على ترجمة هذا الموقف من خالل لقاءات الدوح االتفاقات.
ساعات من  5في جولة محادثات استمرت  األحد وكان وفدان من حماس وفتح التقيا في الدوحة يوم

 المتوقع أن تستكمل يوم غد االثنين.
 7/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 "الشعبية": لن نشارك في حكومة الوحدة الوطنية .14
ض المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عن قرارها رف: غزة

المزمع االتفاق على تشكيلها خالل لقاءات المصالحة الجارية بين حركتي "فتح" و"حماس"، في 
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، رباح مهنا، في حديث لـ"قدس برس"، "موقفنا هو عدم  الدوحة.

عن السلطة الفلسطينية التي هي أحد نتائج  المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية او أي حكومة تنبثق
 وأضاف مهنا "أي حكومة يكون سقفها اتفاق أوسلو لن نشارك بها". اتفاق أوسلو الذي نرفضه".

 7/2/2016قدس برس، 

 

 موحدة استراتيجيةبتطبيق المصالحة واالتفاق على  تطالبالفصائل  .15
قطاع غّزة، إلى ضرورة أال تكون وفي وقٍت سابق، دعت القوى الوطنية واإلسالمّية في غزة: 

اللقاءات التي تعقد في الدوحة، بين حركتي حماس وفتح، بدياًل عن اللقاءات الوطنّية الشاملة، وأّن 
يكون االتفاق في الدوحة، بدايًة للقاٍء فصائلي وطنيٍّ شامل يضم كافة القوى، أو دعوة لعقد اإلطار 

، مساء األحد، "من الضروري عقد اجتماع فصائلي يضم وقالت القوى في بياٍن لها القيادي المؤقت.
ر، يضع على جدول أعماله تشكيل حكومة  جميع القوى الوطنية واإلسالمية وبمستوى قيادي مقرِّ
جراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وانتخابات المجلس الوطني وفق قانون التمثيل  وحدة وطنية، وا 

 ية على الصعيد الفلسطيني".النسبي الكامل، ومناقشة التطورات الجار 
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سناد االنتفاضة  وطالبت بـ"صياغة استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان دعم وا 
الحالية وتطويرها، وحمايتها سياسيًّا وميدانيًّا، باإلضافة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، والتحلل من 

نهاء مع  اناة المواطنين وتعزيز صمودهم".اتفاقيات أوسلو ووقف التنسيق األمنّي، وا 
وأعربت الفصائل عن أملها الكبير، في أن تخرج لقاءات الدوحة بين حماس وفتح، بنتائج إيجابّية 

 تنهي الخالفات العالقة، وتبدأ بشكٍل مباشر بتطبيق االتفاقيات الموقعة في القاهرة والشاطئ.
بين الحركتين، والعمل على تنفيذها بشكٍل كما أكدت على ضرورة وضع طريقة لحّل المسائل العالقة 

 ، دون إعادة فتح الملفات مرة أخرى، أو عقد اتفاقاٍت جديدة.2011سريع، وفق اتفاق القاهرة 
وحّذرت الفصائل من "تكرار سيناريو فشل االتفاقات السابقة، أو استغالل هذه اللقاءات لتحسين 

 أو إعادة إنتاج االنقسام بشكٍل أو بصورة جديدة". شروط التفاوض أو العودة من جديد لمربع التسوية،
ورأت أنه "من غير المسموح هذه المرة فشل اللقاءات؛ ذلك أّن الوضع الفلسطيني ال يحتمل، وهناك 

 تفاقم في معاناة المواطنين، واستمرار الحصار واإلغالق، وهجمات االحتالل على الضفة والقدس".
 7/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 استشهاد شاب سوداني بعد طعنه أحد جنود االحتالل في عسقالن .16

، 2016-2-7أعلنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي عن مقتل شاب سوداني، يوم األحد : القدس المحتلة
متأثًرا بجراح أصيب بها عقب إصابته بعدة طلقات نارية في أطرافه السفلية، بعد تنفيذه لعملية طعن 

وقالت شرطة االحتالل في بيان لها، إن الشاب  ا إسرائيلًيا بجراح طفيفة.أصاب خاللها جنديً 
عاًما(، قضى متأثًرا بجراحه التي ُأصيب بها في مدينة عسقالن، جنوبي  32السوداني كامل حسن )
 .1948فلسطين المحتلة عام 

ق الشاب وذكرت صحيفة /معاريف/ العبرية على موقعها اإللكتروني، أن جندًيا إسرائيلًيا الح
السوداني وأطلق عليه النار وأصابه بجراح بالغة، بالتزامن مع اعتداء مستوطنين يهود عليه، قبل نقله 

 إلى مستشفى "برزاليا"؛ حيث أُعلن عن وفاته الحًقا، وفق قولها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة اإلسرائيلية، قولها "إن سلوك منفذ العملية وموقعها وعدم 

ة عالقة بين المنفذ والجندي المصاب، جميعها دالئل تؤكد أن الهجوم تم بدوافع قومية"، وجود أي
وأضافت أن الشاب السوداني متزوج وكان يعيش في مدينة عسقالن، واعتقل لفترة  حسب المصادر.

في سجن "الرمال" بالنقب المحتل، جنوبي فلسطين المحتلة، )وهو سجن مخصص لالجئين المتسللين 
 خل فلسطين المحتلة(.إلى دا
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ولفتت شرطة االحتالل إلى أن ملف التحقيق في القضية ُنقل إلى جهاز المخابرات العام الـ"شاباك"، 
 للوقوف على حيثياتها ومعرفة ما إذا كان للشهيد عالقات مع تنظيمات إسالمية.

 7/2/2016، فلسطين أون الين
 
 ة ضد  االحتالل وتنفيذ قرارات المجلس المركز عتماد االنتفاضة والمقاوم"الديموقراطية" تدعو ال .17

قد تباينت ردود الفعل الفلسطينية تجاه "المبادرة الفرنسية"؛ في ظل شكوك : نادية سعد الدين - انعمّ 
تكتنف مصيرها، قياسًا باألجندة الحافلة بالجهود األميركية المبذولة خالل عهد الرئيس باراك أوباما، 

 الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة.والتي اصطدم فشلها أمام 
الكريم "أبو ليلى" توقف عند مسألة  قراطية لتحرير فلسطين قيس عبدو القيادي في الجبهة الديم

"االعتراف الفرنسي بدولة فلسطين، باعتباره استحقاقًا طال أمده، غداة دعوة البرلمان الفرنسي 
فرص لعملية السالم". وفي هذا السياق، حذرت "الجبهة للحكومة بإنجازه، ولكنها تتلكأ بحجة إعطاء ال

الديمقراطية" من استهداف "المبادرة جانب العودة إلى المفاوضات العبثية فقط، وفق قاعدة الوعد 
وأضافت، في بيان  الفرنسّي باالعتراف بالدولة الفلسطينية بعد سنتين، في حال فشل المفاوضات".

ت الشرعية الدولية كمرجعية سياسية للمفاوضات، وتقصر دور أمس، أن "المبادرة تتجاهل قرارا
 المؤتمر الدولي على جلسة االفتتاح، دون تدخل أو مواكبة للمفاوضات".

وأوضحت أن "تحديد المبادرة للعامين يعّد زمنًا إضافيًا لتوسيع االستيطان والتهام المزيد من األرض، 
 ة فلسطينية قابلة للحياة، حتى بالشروط األميركية".ما يقطع الطريق عمليًا على إمكانية قيام دول

 ، ال2015مارس  /ورأت أن "خطورة المبادرة تكمن في تعطيل قرارات المجلس المركزي، في آذار
سيما لجهة وقف التنسيق األمني، ومقاطعة االقتصاد اإلسرائيلي، وتطوير االنتفاضة، وتدويل القضية 

ت إلى "اعتماد االنتفاضة والمقاومة ضّد االحتالل اإلسرائيلي، ودع. والحقوق الوطنية الفلسطينية"
 وتنفيذ قرارات المجلس المركزي، كمرتكزات الستراتيجية بديلة".

 8/2/2016الغد، عمان، 

 
 تنفذ حكم اإلعدام بحق أحد عناصرها "القسام" .18

عة من مساء يوم أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ حكم اإلعدام بحق أحد عناصرها في تمام الراب: غزة
نشرته عبر صفحة التويتر  ،وقالت الكتائب في تصريح صحفي مقتضب .2016-2-7األحد 

إنه تم تنفيذ حكم اإلعدام الصادر بحق العضو في كتائب القسام محمود رشدي  ،الخاصة بها
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وأوضحت أن القضاء العسكري والشرعي التابعين لها نفذا الحكم، مرجعة ذلك لتجاوزات  اشتيوي.
 شتيوي السلوكية واألخالقية التي أقر بها.ا

للتحقيق في عدة  2014األخير على قطاع غزة عام  العدوانيشار إلى أن اشتيوي خضع عقب 
وهذه هي المرة األولى التي تعلن فيها كتائب القسام عن تنفيذ حكم اإلعدام  قضايا أخالقية وسلوكية.

 بحق أحد عناصرها. 
 7/2/2016، فلسطين أون الين

 
 حماس تثمن الدور الفنزويلي إلنهاء معاناة قطاع غزة  .19

ثمنت حركة حماس جهود الممثل الدائم لدولة فنزويال في مجلس األمن "رفائيل راميريز"، والتي : غزة
ورحبت حركة حماس، في تصريح  طالب فيها بتشكيل وفد من أعضاء المجلس لزيارة قطاع غزة.

ا الرسمي، بزيارة الوفد لقطاع غزة واالطالع على ، ونشر على موقعه2-7صحفي يوم األحد 
وأعربت الحركة عن شكرها  أوضاعه الصعبة والعمل على إنهاء معاناة سكانه وفك حصاره الظالم.

لدولة فنزويال وممثلها في مجلس األمن على مواقفهم الداعمة دومًا لشعبنا وقضيته العادلة في نيل 
 ل، ومطالبتهم برفع الحصار عن قطاع غزة.حقوقه المشروعة في الحرية واالستقال

 7/2/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 ممثل حماس في لبنان يلتقي السفير اإليراني في بيروت .21

غزة: أعلنت حركة حماس أن ممثلها في لبنان علي بركة، التقى بسفير الجمهورية اإلسالمية 
 يروت.اإليرانية، محمد فتحعلي في مقر السفارة في العاصمة ب

وأكدت حماس في تصريح نشر على صفحتها الرسمية أن بركة شكر السفير فتحعلي لتقديمه واجب 
العزاء لقيادة حماس في لبنان بشهداء كتائب القسام الذين قضوا أثناء "اإلعداد والتجهيز" في غزة، 

 النتصار الثورة اإلسالمية في إيران. 37مهنئًا إياه بالذكرى الـ 
رى استعراض آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، خصوصًا ملف وخالل اللقاء ج

المصالحة وتطورات "انتفاضة القدس" وتداعيات قرارات "األونروا" األخيرة المتعلقة بتقليص خدماتها 
 تجاه الالجئين الفلسطينيين في لبنان.

لبًا الجمهورية وأبدى بركة حرص حركة حماس على إنجاح جهود المصالحة الفلسطينية، مطا
اإلسالمية اإليرانية التدخل لدى األمين العام لألمم المتحدة لدعم أعمال وكالة "األونروا"، وتحسين 
 خدماتها ومنع إلغائها، ألن ذلك يهدف إلى "تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين وشطب حق العودة".
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عب الفلسطيني ومقاومته وانتفاضته وأكد الطرفان على ضرورة توحيد جهود األمة اإلسالمية ودعم الش
في وجه االحتالل، مشددين على أهمية تعزيز العالقات الثنائية وتفعيل التشاور والتنسيق لدعم 

 القضية الفلسطينية وحماية وصون وحدة األمة اإلسالمية.
 8/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 القدس شمالبمنزله فلسطيني باد عاء العثور على أسلحة االحتالل يعتقل  .21

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم األحد، مواطنًا فلسطينيًا باّدعاء العثور : القدس المحتلة
واّدعت شرطة االحتالل أنها عثرت على أسلحة  على أسلحة داخل منزله شمال القدس المحتلة.

يث اعتقلت على إثرها أحد )مسّدسات وذخائر(، بعد اقتحامها بلدة "الرام" شمال المدينة المحتلة، ح
وتعمد قوات االحتالل إلى تنفيذ  سّكان البلدة، وقامت بتحويله للتحقيق في أحد مراكزها في المدينة.

عمليات دهم وتفتيش واعتقال بشكل شبه يومي بالمدن والبلدات الفلسطينية، حيث كثفت من هذه 
في خطوة تهدف إلى التضييق  2015اإلجراءات منذ انطالقة انتفاضة القدس في األول من أكتوبر

 على المواطنين، ومحاولة إخماد االنتفاضة.
 7/2/2016، قدس برس

 
 ال ينبغي أن نوهم أنفسنا بأن البرازيل ستتراجع عن رفضها تعيين ديانهنبغي:  .22

أقر مسؤول إسرائيلي كبير أمس بفشل الجهود اإلسرائيلية لثني حكومة البرازيل عن رفضها : الناصرة
لرئيس السابق لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية داني ديان سفيرًا إلسرائيل، بسبب مواقفه قبول ا

 السياسية المؤيدة لالستيطان وحقيقة كونه مستوطنًا في أرض محتلة.
وقال رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية تساحي هنغبي ألعضاء اللجنة أمس أنه "ال ينبغي أن 

رازيل ستتراجع عن رفضها تعيين ديان"، مضيفًا أنه يجدر إنهاء القضية بسرعة نوهم أنفسنا بأن الب
يجادوتعيين سفير جديد في البرازيل  منصب ديبلوماسي بديل لديان. وتابع: "ال يجب أن يدفع ديان  وا 

حل سريع وعدم انتظار رد الحكومة البرازيلية على اعتراضنا  إيجادثمنًا شخصيًا باهظًا، وعليه ينبغي 
على رفضها تعيينه". وأردف أن الرسالة التي يجب تبليغها للبرازيل هي أن "من يرفض ديان سفيرًا 

 لديه سيراه سفيرًا في عاصمة أخرى ال تقل أهمية".
ن معنى أقوال هنغبي أن إولم يعجب كالم هنغبي بعض النواب، وقالت النائب عنات باركو )ليكود( 

كون سفيرها لديها. وقال ممثل وزارة الخارجية في االجتماع أن دواًل أخرى ستملي على إسرائيل من ي
البرازيل لم تبلغ إسرائيل رسميًا قبولها أو رفضها ديان، وأن إسرائيل ما زالت تنتظر موقف البرازيل 
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منذ خمسة أشهر، مشيرًا إلى أن اتفاقية جنيف تمنح الحكومات سنة كاملة للتفكير في قبول سفير أو 
 رفضه.

 8/2/2016لندن، الحياة، 
 
 قرب مستوطنة لتستخدم كنيسا  نتنياهو يتهم الفلسطينيين بحرق خيمة نصبت  .23

ذكرت الشرطة اإلسرائيلية ان مجهولين أضرموا النار في خيمة نصبت : أ ف ب -القدس المحتلة 
 قرب مستوطنة لتستخدم كنيسًا، في حادث دانه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

الخيمة قرب مستوطنة "كارمي تسور" جنوب الضفة الغربية لذكرى ثالثة شبان إسرائيليين  وأقيمت
. 2014خطفهم فلسطينيون ثم قتلوهم وعثر على جثثهم في هذا المكان في حزيران )يونيو( عام 
 وقالت الشرطة إن الحريق لم يسبب إصابات، لكن كتبًا دينية يهودية احترقت جزئيًا أو بالكامل.

غريدة على حسابه على "تويتر"، اتهم نتنياهو "فلسطينيين بإحراق هذا الكنيس"، وقال: "سنحيل وفي ت
مرتكبي الجريمة على القضاء، وآمل في أن تدين األسرة الدولية هذا التدنيس وهذا العمل الناجم عن 

 حملة تحريض على العنف ال تتوقف للفلسطينيين".
الشرطة التي فتحت تحقيقًا، تشتبه في أن سكانًا في حلحول وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن 

 البلدة الفلسطينية القريبة من المستوطنة يقفون وراء ذلك.
 8/2/2016الحياة، لندن، 

 
 عاملألف  30إلى "إسرائيلـ"خطة لزيادة عدد العمال الفلسطينيين ب"الكابينيت" يصادق على  .24

ي المصغر للشؤون السياسية واألمنية )كابينيت(، صادق المجلس الوزاري اإلسرائيل: بالل ضاهر
ألف فلسطيني تصاريح عمل  30مؤخرا، على خطة يعمل جهاز األمن على بلورتها وتقضي بمنح 

 في إسرائيل، إضافة إلى العمال الفلسطينيين الذين يحملون حاليا تصاريح عمل كهذه.
ذ هذه الخطة على الرغم من تصاعد وذكرت صحيفة "هآرتس" يوم االثنين، أن إسرائيل تعتزم تنفي

الهبة الشعبية الفلسطينية. وكان وزير األمن موشيه يعلون، ومنسق أعمال الحكومة في األراضي 
المحتلة اللواء يوءاف مردخاي، استعرضا الخطة خالل اجتماع للكابينيت الشهر الماضي. والخطة 

ات المختلفة، تمهيدا لطرحها على موجودة في مراحل متقدمة حاليا، ويجري تنسيقها مع الوزار 
 الحكومة اإلسرائيلية للمصادقة عليها.
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ألف فلسطيني داخل الخط األخضر بموجب تصاريح عمل يحملونها. وتشير  58ويعمل حاليا قرابة 
ألفا يعملون في  27ألف فلسطيني يعملون لدى مشغلين إسرائيليين، بينهم  120التقديرات إلى حوالي 

 ألفا يعملون في إسرائيل بدون تصاريح عمل. 30من  المستوطنات وأكثر
ويتوقع أن يعمل العمال الذين سيحصلون على تصاريح عمل بموجب الخطة الجديدة في فروع 

 الصناعة والبناء والبنية التحتية والخدمات والزراعة وفي فروع أخرى.
 8/2/2016، 48عرب 

 
 نواب "الكنيست" العرب ة" ضد  غطاس: نتنياهو يقود حملة "تحريض دمويالنائب باسل  .25

قال النائب العربي في البرلمان اإلسرائيلي الـ"كنيست"، باسل غطاس، إن رئيس حكومة : الناصرة
االحتالل بنيامين نتنياهو، يقود حملة "تحريض دموية" ضد نواب "كتلة التجمع الوطني الديمقراطي"، 

 نهم لدى سلطات االحتالل.بسبب لقاء جمعهم بعائالت شهداء القدس المحتجزة جثامي
واعتبر غطاس في حديث لـ"قدس برس"، يوم األحد، أن الحملة بحق نواب الكتلة "تندرج تحت خانة 

 التحريض ضد فلسطينيي الداخل بشكل عام، وضد نواب كتلة التجمع بشكل خاص".
جزة لدى سلطات بأهالي الشهداء لمساعدتهم على استعادة جثامين أبنائهم المحت التقيناوتابع غطاس "

االحتالل منذ نحو أربعة أشهر... وهذا عمل إنساني، لكن حكومة االحتالل لم يرق لها ذلك، وبدأت 
وشدد النائب العربي، على أن اللقاء بأهالي الشهداء "قضية إنسانية"،  حملة تحريض دموي ضدنا".

من خالل التحريض على  مشيًرا إلى أن نتنياهو "يحاول استعادة شعبيته وبناء مستقبله السياسي
وأكد على أن مطلب تحرير جثامين الشهداء ال يخالف القانون، كما أن  العرب ونوابهم في الكنيست".

"ال مبرر لالحتالل في مواصلة احتجازها، سوى أن ذلك اإلجراء يندرج ضمن سياسة العقاب 
 الجماعي ضد الشعب الفلسطيني".

 7/2/2016قدس برس، 
 
 للقائهم عائالت شهداء "التجمع الوطني"حملة إسرائيلية واسعة ضد نواب يا": "لجنة متابعة العل .26

، 48وديع عواودة: أدانت لجنة المتابعة العليا وهي الهيئة التمثيلية العليا داخل أراضي  –الناصرة 
تصعيد حملة التحريض والتهويش اإلسرائيلية ضد نواب التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة 

التي  أوالدهمالمشتركة للقائهم عائالت شهداء مقدسيين بهدف المساعدة في استعادة جثامين العربية 
تحتجزها حكومة االحتالل. وقالت المتابعة في بيانها أمس إن هذا الهجوم الذي يقوده رئيس حكومة 
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االحتالل بنيامين نتنياهو يندرج تحت حملة التحريض المستمرة التي يقودها ضد كل فلسطينيي 
 الداخل ألنهم يصرون على التصدي لسياسة حكومته العنصرية، سياسة الحرب واالحتالل.

وأوضحت المتابعة أن لقاء النواب جمال زحالقة وحنين الزعبي وباسل غطاس، مع العائالت كان 
لغرض بحث قضية إعادة جثمانين أبنائهم، وهذا بالضبط ما يعرفه نتنياهو، ورئيس الكنيست يولي 

الذي برز هو أيضا، في جوقة التحريض، وغيرهما من وزراء ونواب في االئتالف  ادلشتاين،
والمعارضة. ونوهت أن النواب عرضوا القضية على الجهات ذات الشأن في الحكومة اإلسرائيلية، 
لغرض حلها، بعد ذلك اللقاء. وشددت المتابعة على أن فلسطينيي الداخل وأطرهم السياسية، "ليسوا 

اإلسرائيلي والصهيوني الرسمي المعادي لشعبنا، وال نستأذن أحدا في شكل ممارسة ضمن الخطاب 
 األدوات السياسية المشروعة في الدفاع عن حقوقنا وحقوق شعبنا عامة".

جاء ذلك بعد حملة تحريضية سافرة ضد نواب التجمع، قادها نتنياهو واشتركت فيها جميع التيارات 
ست. ولم تقتصر الحملة على أعضاء كنيست ووزراء، بل تجندت السياسية اإلسرائيلية في الكني

الصحافة اإلسرائيلية بكل تشكيالتها لنشر التصريحات التحريضية، في محاولة منها لصرف النظر 
 عن الجريمة األساسية وهي احتجاز جثامين الشهداء وعدم تسليمها ألسرهم لدفنها بطريقة الئقة.

حذر محمد بركة رئيس لجنة المتابعة من تصعيد نتنياهو وزمرته وردا على سؤال "القدس العربي" 
خطابهم العنصري. وأكد عدم السكوت أمام محاوالت كم األفواه، وأمام مجرد التفكير في ضرب نشاط 
فلسطينيي الداخل وحراكهم السياسي، بموازاة ما تخطط له الحكومة واذرعها، لشن ضربات متعددة 

 آالف البيوت واقتالع قرى بأكملها، وغيرها.االتجاهات ضدهم، من تدمير 
وضمن عمليات الشيطنة والتحريض عنونت صحيفة "يديعوت أحرونوت" صفحتها الرئيسة أمس 
لى جانبه صور نواب التجمع، زعبي وزحالقة وغطاس. كما  بعنوان بارز يقول "عناق للمخربين"، وا 

لى جانبه قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة لنتنياهو في عنوانه ا الرئيسي "وقاحة النواب العرب" وا 
صورة الجتماع النواب الثالثة مع أسر الشهداء، أما صحيفة "معاريف" فنشرت على صفحتها األولى 
صورة النائبة زعبي، وقال عنوانها: "عاصفة النواب العرب: نواب في القائمة المشتركة التقوا أفراد 

نما نشرت اقتباسات عائالت منفذي عمليات". ولم تكتف هذه  الصحف بعناوينها التحريضية وا 
تحريضية أطلقها نتنياهو ونواب اليمين المتطرف. ونشرت "يسرائيل هيوم" تصريحا لنتنياهو وقوله إن 
نواب التجمع "غير الئقين لعضوية الكنيست"، فيما قالت كتلة "المعسكر الصهيوني" "إنهم يشجعون 

ئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، قوله عن النواب واقتبست "معاريف" عن ر  .اإلرهاب"
الثالثة إنه "يجب طرد هؤالء المخربين من الكنيست"، فيما اعتبرت "يديعووت" أنه "ليس لديهم حدود، 
 .زعبي وزحالقة وغطاس التقوا مع عائالت مخربين قتلوا إسرائيليين في موجة اإلرهاب األخيرة"
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لشهداء دعت نواب القائمة المشتركة إلى االجتماع معهم في إطار سعيهم وغّيبت حقيقة أن أسر ا
لتحرير جثامين أبنائهم، وإلشراك النواب بألمهم ومعاناتهم ودعوتهم إلى طرح قضيتهم أمام الجهات 

 اإلسرائيلية ذات العالقة.
 8/2/2016، القدس العربي، لندن

 
 أشهر مع وقف التنفيذ للنائب حنين زعبي ستةالسجن  .27

أشهر مع وقف  6حكمت محكمة الصلح في الناصرة أمس، بالسجن  :برهوم جرايسي - الناصرة
التنفيذ على النائب حنين زعبي، بزعم إهانة شرطي إسرائيلي، في إطار صفقة ادعاء، ضمنت عدم 

 إصدار حكم فعلي، يمنعها من مواصلة عضوية الكنيست. 
ين النيابة ومحامي الدفاع عن النائب زعبي، وكانت محكمة الصلح قد صادقت عمليا على صفقة ب

، خالل 48على خلفية توبيخها لشرطي "عربي"، في أوج حملة االعتقاالت بين ناشطي فلسطينيي 
. وبموجب الصفقة، وجهت زعبي رسالة 2014الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، في صيف العام 

ذ، ما يعني بموجب القانون اإلسرائيلي، اعتذار للشرطي المذكور، مقابل فرض حكم مع وقف التنفي
 دوالرا. 750عدم وقف عضويتها البرلمانية، كما فرضت المحكمة على زعبي غرامة 

وقالت زعبي بعد صدور القرار، إن "الحكم والتهمة فائضان عن الحاجة، فعادة ال يتم التحقيق أو 
حويل الملف إلى ملف شخصي تقديم الئحة اتهام في مثل هذه الملفات، لكن الشرطة أصرت على ت

وليس سياسيا كما هو في الواقع". وأضافت، "نحن سنستمر في نضالنا ضد قمع الشرطة حقنا في 
التظاهر واالحتجاج القانوني، وهذه أساسيات الديمقراطية، والمشكلة الحقيقية هي سياسات الشرطة 

طريقة التعامل مع شرطي القمعية والتحريضية وتحويل الملف إلى ملف شخصي، وليست المشكلة 
 أو موظف جمهور".

 8/2/2016، الغد، عم ان
 
 الوطني" التجمع"مشروع قانون لنزع حصانة نواب " يقدم كوالنو"حزب  .28

قدم عضو الكنيست إيلي كوهين، من حزب "كوالنو"، يوم األحد، مشروع قانون لنزع  :الطيب غنايم
 ديموقراطي.الحصانة البرلمانّية عن نّواب الّتجّمع الوطني ال

 وقّدم القانون لسكرتاريا الكنيست، التي ستناقشه خالل األسابيع القليلة المقبلة.
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صوًتا،  80على نزع الحصانة البرلمانّية عن نائب بتأييد  وينّص مشروع القانون الذي تقّدم به كوهين،
ا بعض الّنّواب في وعّلل ذلك "على خلفّية الّتحريض على العنف وضّد مؤّسسات الّدولة التي يقوم به

 الكنيست، وباألساس عن كتلة الّتجّمع الوطنّي الّديمقراطّي".
 7/2/2016، 48عرب 

 
  "حل الدولتينعن "تراجع ويالضفة بانفصال أحادية الجانب يصادق على خطة مؤتمر حزب العمل  .29

اإلجماع ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية اليوم االثنين، أن مؤتمر حزب العمل صادق ب: بالل ضاهر
أمس على خطة انفصال أحادية الجانب في الضفة الغربية، أطلق عليها اسم خطة االنفصال عن 

 الفلسطينيين، التي طرحها رئيس حزب العمل وكتلة "المعسكر الصهيوني" يتسحاق هرتسوغ.
وكان هرتسوغ قد تعرض النتقادات من داخل حزبه بعدما ادعى أنه ال يمكن تطبيق حل الدولتين في 
الوضع الحالي، ورغم ذلك حصل أمس على تأييد كامل من الحزب لخطة االنفصال التي طرحها في 
 األسابيع األخيرة، وتقضي بتنفيذ خطوات في فترة ال تجري فيها مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

أييد وبالمصادقة على هذه الخطة يكون حزب العمل قد عّدل موقفه السياسي، الذي كان ينص على ت
حل الدولتين. وصادق مؤتمر حزب العمل على مقولة هرتسوغ بأنه "ينبغي التعامل مع الواقع بأن 
اتفاق سالم كامل ليس قريبا ألسفنا وأنه في هذه المرحلة ال يمكن الوصول إلى تطبيق رؤيا 

 الدولتين".
باتجاه التوصل في  وفي الوقت نفسه، قرر حزب العمل منع الوصول إلى واقع الدولة الواحدة وستدفع

ووفقا لقرار مؤتمر العمل، فإنه ينبغي التمسك بمبدأ الحفاظ على  نهاية األمر إلى رؤيا الدولتين.
الكتل االستيطانية بواسطة استكمال بناء جدار الفصل، بادعاء أنه سيمنع تسلل فلسطينيين إلى 

 ج الكتل االستيطانية.إسرائيل من أجل تنفيذ هجمات، واالمتناع عن تنفيذ أعمال بناء خار 
وأضاف القرار، أنه في موازاة ذلك ستُنقل صالحيات مدنية إلى السلطة الفلسطينية وتوسيع المناطق 

B  الخاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية وسيطرة مدنية فلسطينية، "على حساب المناطق الخاضعة اليوم
 لمسؤولية إسرائيلية".

ه سيعمل من أجل فصل عشرات القرى الفلسطينية وحول القدس الشرقية، قرر حزب العمل أن
 المحيطة بالقدس عن منطقة نفوذ البلدية. 

 8/2/2016، 48عرب 
 
 



 
 
 
 

 

 22 ص                                              3837 العدد:        8/2/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

 مع مصراألمني التعاون لكشفه وزير شتاينتس المن األجهزة األمنية غضب ب"معاريف":  .31
 كشف الخبير األمني اإلسرائيلي يوسي ميلمان في صحيفة معاريف عن غضب األجهزة األمنية

بشأن التعاون األمني  اإلسرائيلية من الحديث الذي أعلنه وزير الطاقة والبنى التحتية يوفال شتاينتس
 مع مصر، بسبب حساسية الموضوع.

وكان شتاينتس قد كشف عن معلومات تتعلق بالجهود المصرية لضرب األنفاق الواصلة بين غزة 
 وسيناء، وقال إن ذلك تم بطلب إسرائيلي.

إن التعاون األمني بين تل أبيب والقاهرة يعتبر  -وهو وثيق الصلة باألجهزة األمنية-وقال ميلمان 
ن كالم الوزير اإلسرائيلي من شأنه أن  من المواضيع األكثر حساسية لألوساط األمنية في إسرائيل، وا 

وأضاف أن نظام السيسي  يمنح معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مادة دعائية ضده.
ي حساسية كبيرة تجاه نشر أي أخبار تتعلق بتعاونه مع المنظومة األمنية في إسرائيل، على يبد

اعتبار أن المعارضة المصرية تتهم السيسي بأنه يتعاون مع إسرائيل، "ثم يأتي فجأة وزير إسرائيلي 
 ويتحدث بملء فمه عن هذا التعاون، مع أن التعاون األمني يخدم مصالح الدولتين".

سرائيل أهدافا مشتركة تتمثل في محاربة حركة حماس والمجموعات واعتبر  الكاتب أن لدى مصر وا 
المسلحة في سيناء، مضيفا "لكن الوزير اإلسرائيلي كان مطالبا بأن يبدي مسؤولية أكثر في عدم 

 الكشف عن عمق هذا التعاون األمني".
 7/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تخشى من طور جديد للهجمات الفلسطينية "يلإسرائ: "الصحافة اإلسرائيلية .31

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن تغيرا بدأت تشهده موجة العمليات الفلسطينية ضد اإلسرائيليين، في 
حين يرى الرئيس السابق لجهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( أن حكومة تل أبيب فشلت في 

المراسل العسكري للقناة اإلسرائيلية العاشرة يوآف  ويقول التوصل إلى رد عملي يوقف الهجمات.
 ليمور، في مقال بصحيفة "إسرائيل اليوم"، إن موجة الهجمات الفلسطينية التي اندلعت في أكتوبر/

لم تعد مجرد عمليات طعن بالسكاكين ينفذها أفراد ال تنظيمات، بل بدأت بعض  2015تشرين األول 
 دام السالح الناري.المظاهر التنظيمية للهجمات واستخ

إعادة تقدير الموقف، ألن التغير الحاصل  -وفق المراسل العسكري للقناة من إسرائيل-وهذا يتطلب 
 يشير إلى انتقال الهجمات لمرحلة جديدة من العمليات تتكبد فيها إسرائيل خسائر كبيرة.
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، هي هدف لدى حركة ويرى الكاتب نفسه أن العمليات المنظمة والمسلحة التي تلحق خسائر كبيرة
حماس، التي تسعى في األشهر األخيرة إلى تنفيذها بضغط من األسرى المحررين في صفقة التبادل 

 مع الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، ومن مكتب الحركة في تركيا.
ويذكر المراسل العسكري أن حماس تسعى إلنشاء بنية تحتية عسكرية في الضفة الغربية بهدف 

ليين وقتلهم. ورغم اكتشاف بعض التشكيالت العسكرية للحركة، فإن جهاز الشاباك خطف إسرائي
 يعتقد أن هناك مجموعة أخرى قيد التشكل.

وفي سياق متصل، يذهب عضو الكنيست اإلسرائيلي رئيس جهاز الشاباك السابق، يعكوف بيري، 
ي مواجهة الهجمات ال اإلخباري، إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت فافي مقال بموقع و 

 الفلسطينية، ولم تقدم إجابات عملية ردا على استمرارها.
ويوضح بيري أن سبب هذا الفشل هو أن الحكومة لم تعمل على دمج الخطوات الميدانية األمنية 
االستخباراتية مع إجراءات سياسية تعمل على إعادة األمن لإلسرائيليين، محذرا من أن استمرار 

 دفع بالفلسطينيين إلى المزيد من التصعيد.الوضع الحالي سي
ويشدد محلل الشؤون السياسية في القناة اإلسرائيلية أودي سيغال، على أن حل موجة العمليات 
الفلسطينيين ليس عسكريا فقط، موضحا في مقال بصحيفة معاريف أنه ليس لهذه الموجة هدف 

نابعة من تفاقم حجم اإلحباط واليأس لدى سياسي واضح، وال تقف خلفها أيديولوجيا محددة، ولكنها 
ويدعو المحلل السياسي إلى تغيير عميق في سياسة إسرائيل في مواجهة الهجمات،  الفلسطينيين.

ويعتبر  مضيفا أن مقاربة تل أبيب في إدارة الصراع مع الفلسطينيين بدال من حله، لم تؤت أكلها.
لقدس تبدو مقلقة ألنها مختلفة عن سابقاتها، إال سيغال أن بعض الهجمات األخيرة وال سيما هجوم ا

 أن يرى عدم وجود مؤشرات واضحة على انتقال الهجمات من طابعها الفردي إلى الحالة المنظمة.
 7/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الصحافة اإلسرائيلية: األرض ترتعد تحت أقدام اإلسرائيليين .32

ي قطاع غزة تحولت إلى هاجس في إسرائيل وباتت يبدو أن األنفاق التي تحفرها حركة حماس ف
ترعب السلطات السياسية واألمنية والعسكرية حتى قالت إحدى الصحف إن األرض ترتعد تحت أقدام 

 اإلسرائيليين في منطقة غالف غزة بسبب األنفاق.
اق على ال" اإلخباري إن الجيش اإلسرائيلي يواصل عمليات البحث عن مزيد من األنفاويقول موقع "و 

 الحدود مع القطاع، في حين تستمر حماس في الحفر بصورة أعمق.
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ويتابع أن "حرب األدمغة بين الجانبين ما زالت في ذروتها ولم تنته بعد، في ظل أن الجيش ما زال 
يرسل المزيد من قوات الهندسة اإلضافية التابعة لفرقة غزة رغم أنه لم يضع يده بعد على الحل 

 ألنفاق".الشامل لمشكلة ا
ضد القذائف  2014وأضاف أن "النجاحات التي حققتها القبة الحديدية خالل حرب غزة األخيرة 

 استراتيجياً الصاروخية لحماس عملت على زيادة القناعة لدى الحركة بأن األنفاق قد تكون سالحا 
 وتطويرها".ضد إسرائيل، لذلك قررت الحركة بعد إجراء تحقيق عميق القيام بترميم هذه األنفاق 

وأشار الموقع إلى انتشار فيديوهات حفر األنفاق في اإلعالم الفلسطيني، وحين أدركت حماس أن رد 
الفعل اإلسرائيلي لن يكسر قواعد اللعبة واصلت أعمالها، وحرصت على أن تبقي المنظومة الهندسية 

اإلسرائيلية من  الخاصة بأنفاقها بعيدة عن بعض األوساط التنظيمية، خشية تمكن المخابرات
 الوصول لتفاصيل وخطوط حفر األنفاق كما كان عليه الحال قبيل اندالع الحرب األخيرة على غزة.

ويرى أن القدرات العسكرية لحماس في حفر األنفاق اكتسبت زخما بسبب عاملين: األول ضرب 
س إلى نقل كامل الجيش المصري شبكة األنفاق القائمة على الحدود بين غزة وسيناء، مما دفع حما

الكادر البشري العامل في حفر األنفاق للحدود اإلسرائيلية مع غزة، والثاني قناعة حماس أنه طالما 
أن إسرائيل لم تعثر على حل تكنولوجي لتهديد األنفاق فإنها فرصة ألن تزيد الحركة حفرياتها على 

 طول الحدود، وتستثمر فيها إمكانيات هائلة.
على طول الحدود مع غزة أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن فتحات أنفاق وبعد جولة ميدانية 

حماس تبعد عشرات األمتار فقط عن حدود إسرائيل، مما دفع الجيش إلى إحداث ثقوب كبيرة في 
 المناطق المحاذية للجدار، في محاولة منه للعثور على مزيد من األنفاق التي اخترقت الحدود.

إلسرائيلي من حزب هناك مستقبل والمقيم في منطقة غالف غزة حاييم ونقلت عن عضو الكنيست ا
يالين أن "إسرائيل وحماس تسابقان الزمن، من يصل أوال: إسرائيل من خالل حلولها التكنولوجية في 
رسال مسلحيها عبر األنفاق إلى داخل  العثور على األنفاق، أم حماس في نجاحها باختراق الحدود، وا 

 ل هذا السباق يحظر على إسرائيل الخسارة".إسرائيل؟ وفي مث
وأضاف أنه "فور انتهاء الحرب األخيرة على غزة أعلنت إسرائيل أن أي عمليات حفر جديدة لألنفاق 
ستدفعها للقيام بعملية برية، لكن رسالتها الردعية لم تتلقفها حماس، وواصلت عملياتها في حفر 

 األنفاق على مرأى ومسمع منها".
"مكور ريشون" اليمينية فعكست خوف ورعب اإلسرائيليين من األنفاق، وقالت إن األرض  أما صحيفة

ترتعد تحت أقدامهم في منطقة غالف غزة، بسبب مواصلة حماس حفر األنفاق، ألنها تواصل 
 استغاللها لسيطرتها الكاملة على القطاع، وتفتح الحرب القادمة في الوقت المريح لها.
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اس تستمع للتصريحات اإلسرائيلية فإنها تشعر بأن لديها المزيد من الوقت وتابعت "طالما أن حم
الستكمال حفر أنفاقها، ألن إسرائيل تتبع السياسة الدفاعية وليس الهجومية، وهي بذلك أجرت تحوال 

 درجة". 180في سياستها العسكرية بمقدار 
الجنرال يوم توف ساميه أن  ونقل عن القائد األسبق للمنطقة الجنوبية المسؤولة عن قطاع غزة

عاما، وفي حين أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق ليفي  25إسرائيل لم تبادر إلى عملية وقائية منذ 
، فيما 1967أشكول قرر خالل ثالثة أسابيع القيام بعملية وقائية خالل حرب األيام الستة في حزيران 

، والفرق واضح في نتيجة الحربين، 1973ب أكتوبر اختارت خليفته غولدا مائير االنتظار، فكانت حر 
 فهل يريد بنيامين نتنياهو أن يكون كـ"أشكول أم مائير"؟

ويكتب الناطق العسكري السابق باسم الجيش اإلسرائيلي آفي بنياهو في معاريف أن ما وصفها 
يا غير بـ"حرب الحفريات" على طول حدود غزة تتواصل، حيث تعيش هذه المنطقة استنفارا أمن

مسبوق، مع أن الجيش اإلسرائيلي لديه خطة أمنية أعدها قائد المنطقة الجنوبية السابق سامي 
ترجمان للدفاع عن المنطقة من خالل الجدار األمني الذي يوفر ردودا عملياتية على أي أنفاق قد 

 تخترق الحدود، لكن المشكلة تكمن في توفير الموازنات المالية الالزمة.
تزايد التقارير عن مواصلة حماس حفر أنفاقها على الحدود مع غزة يزيد قلق ومخاوف وأضاف أن 

اإلسرائيليين المقيمين في غالف غزة، ولذلك لم يعد مقبوال أن تترك هذه المنطقة الحدودية لعناصر 
 الجناح العسكري لحماس، ألن ذلك من شأن ذلك تبديد الشعور باألمن لدى اإلسرائيليين.

 7/2/2016، ، الدوحةالجزيرة نت
 
  تعويض لعائلة الجند  اإلسبانيالجيش اإلسرائيلي يدفع  .33

على  اإلسرائيليمن نوعها، اقدم جيش االحتالل  األولىفي سابقة هي : حمدان أبوطارق  -العباسية 
الراحل فرانسيسكو خافيير صوريا،  اإلسبانيورو، كبدل تعويض لعائلة العريف أالف  200دفع مبلغ 

 اإلسبانيةمن طراز "ميركافا" بقذيفة، قبل عام، برج مراقبة تابعا للكتيبة  إسرائيليةستهدفت دبابة بعدما ا
العاملة في اطار "اليونيفيل" في بلدة العباسية، حيث كان يتواجد صوريا لمتابعة المواجهات التي 

حور وقعت في شباط من العام الماضي، بين مجموعات من المقاومة، وجيش االحتالل في م
  العباسية ـ مزارع شبعا.

المرة األولى  إنها" إلى، اإلسبانية، لصحيفة "الباييس" اإلسبانيةمصادر مسؤولة في الحكومة  وأشارت
، وهذا يعني اعترافا إسرائيليةتعويضا ماديا لعنصر من "اليونيفيل" قتل بنيران  إسرائيلالتي تدفع فيها 
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هو الذي قتل الجندي، في حين كان ينفي هذا  إلسرائيلياواضحا ودليال ال يقبل الشك، بان الجيش 
 مسؤولية له عن قتل صوريا". أيةالجيش، 

 8/2/2016السفير، بيروت، 
 

 أسرى أربعةومصادرة" منازل  إغالقاالحتالل يقر " .34
أصدرت سلطات االحتالل قرارات تقضي بإغالق ومصادرة منازل : خضير أبومحمد   -القدس 

، وليد فراس 9عاما 18محمد صالح أبو كف ) األسرىويشمل القرار منازل  أربعة أسرى من القدس.
عاما(، وذلك  17عاما(، واالسير محمد جهاد الطويل ) 20عاما(، عبد محمود دويات ) 19األطرش )

الماضي، وذلك بعد أيام من  / سبتمبرمقتل مستوطن، في أيلول إلىبدعوى تنفيذهم عملية أدت 
 (2016-2-10ويمهل القرار العائالت حتى يوم الثالثاء ) ة منهم.( ثالثإقامةسحب هويات )

محاكم االحتالل لم تبت بعد في قضية هؤالء  أنوالمصادرة علما  اإلغالقلالستئناف على قرار 
 .األسرىكعقوبة استباقية حسب ذوي  يأتيوالمصادر  اإلغالقوان قرار  األسرى

خالل أيلول الماضي، ووجهت لهم تهمة "القتل  األربعةوكانت قوات االحتالل اعتقلت الشبان 
 والتسبب بقتل مستوطن بعد إلقاء الحجارة باتجاه مركبته".

 7/2/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 به "إسرائيلـ"عزام الخطيب: مشروع الكاميرات في األقصى طرحه الملك عبد هللا الثاني وال عالقة ل .35
م األوقاف اإلسالمية في القدس وشؤون المسجد األقصى أكد مدير عا :محمد أبو خضير -القدس 

، مشروع أردني خاص طرحه األقصىالمبارك الشيخ عزام الخطيب أن مشروع الكاميرات في المسجد 
 الملك عبد هللا الثاني وليس للحكومة اإلسرائيلية عالقة به أو تدخل فيه.

ي جهة إسرائيلية سواء كانت الشرطة أو لن يسمح أل األردن وقال الخطيب لـ "القدس" دوت كوم، إن  
غيرها بالتدخل في تركيب أو التحكم في هذه الكاميرات، مؤكدًا أن "المشروع أردني وغرفة التحكم 

دارة هذه الكاميرات ستوضع تحت  شراف إدارةوا   األوقاف اإلسالمية وحدها". وا 
 األقصىفي ساحات المسجد  وأضاف أنه كما صرح الملك عبد هللا الثاني سيجري تركيب الكاميرات

دونمًا، لكشف حقيقة ما يجري في المسجد، ويرى العالم بصورة  144المبارك التي تبلغ مساحتها 
 مباشرة حقيقة الوضع دون تدخل من جهة إسرائيلية كانت.

القبلي - األقصىوشدد الخطيب على أنه لن يكون هناك كاميرات داخل المساجد المسقوفة، المسجد 
رة والمسجد القديم والمرواني وغيرها، بل في الساحات المكشوفة، بحيث يستطيع أي وقبة الصخ
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في العالم من الدخول ومشاهدة ما يجري مباشرة عبر غرفة البث والتحكم التي ستكون تحت  إنسان
شراف إدارة للعالم بأسره مشاهدة المسجد  اإلنترنتاإلسالمية وحدها، والتي ستوفر عبر  األوقاف وا 

 ى وساحاته وأروقته مباشرة على مدار الساعة.األقص
 8/2/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 تقرير: تواصل االستيطان وصفقات تزوير لالستيالء على أراضي الفلسطينيين .36

قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان إن عمليات تزوير واسعة يجري بموجبها 
 سطينيين إلى شركات استيطانية تعمل في المستوطنات.نقل أراضي المواطنين الفل

وأوضح المكتب في تقريره األسبوعي، أمس، أن الصحافة العبرية كشفت مؤخًرا عن مدى التزوير 
 الذي تمارسه شركات االستيطان بالضفة الغربية المحتلة في ادعائها شراء األراضي الفلسطينية.

خالل الفترة السابقة التي  15صفقة بيع أراض من أصل  14ـوأشار إلى أنه تبين تزوير المستوطنين ل
تمت غالبيتها عبر سمسار صاحب سوابق في عمليات التزوير، ويعمل وكياًل لشركة خاصة 

زمبيش"، وهو أحد المقربين من رئيس حكومة االحتالل بنيامين  -بالمستوطنين يتزعمها "زئيف حفير
سب التقرير، فقد وافقت الحكومة اإلسرائيلية األسبوع وح نتنياهو، والتي ُتشتري األراضي عبره.

مليون دوالر(، بتمويل من  8.85مليون شيكل ) 35الماضي على "توسعة" ساحة حائط البراق، بتكلفة 
قبل ما يسمى وزارة شؤون الهجرة، ومكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزارة المالية، كما يتوقع أن 

ولفت إلى أنه يجري التخطيط لمشروع  ماليين دوالر في المشروع. عشرةتستثمر الوكالة اليهودية 
استيطاني على أراض للكنيسة األرثوذكسية، حيث تخطط دوائر االستيطان الحكومية وبلدية نير 

 بركات لبناء حي استيطاني فاخر في أبو طور بالقدس يخصص الجتذاب سكان من الخارج.
من االنتهاكات اإلسرائيلية األسبوعية المتمثلة بهدم ورصد المكتب الوطني في تقريره مزيًدا  

خطارات الهدم ومشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس.  المساكن، وا 
وأشار إلى أن جرافات االحتالل هدمت منزاًل في قرية صور باهر جنوبي القدس، كما هدمت منزاًل 

خيص، باإلضافة إلى هدم مبنى قاعة "قصر في حي "وادي قدوم" من بلدة سلوان، بحجة عدم التر 
 الملوك" في قرية العيزرية شرق القدس، بذريعة بنائها في منطقة مسار الجدار العنصري.

عائالت بدوية تسكن في سهل المغير شرقي رام  10وفي محافظة رام هللا، أخطرت سلطات االحتالل 
القريبة من قرية رأس كركر شمال غربي  هللا بالترحيل، كما هدمت أربعة منازل في منطقة عين أيوب

 المحافظة. 
 8/2/2016السبيل، عمَّان، 
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 أسير إدار  في معتقالت االحتالل 700: هيئة شؤون األسرى .37
معتقل إداري يقبعون في  700أعلنت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن  وكاالت: -" الخليج"

اإلداري وتجديدها بحق األسرى، من  معتقالت االحتالل، في ظل تصاعد إصدار أوامر االعتقال
بينهم أسيرتان وتسعة قاصرين يرزحون في االعتقال اإلداري. وحمل أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة األسير 

 محمد القيق.
ليين التدخل إلنقاذ حياة األسير القيق الذي يضرب وقال عريقات في بيان، إنه طالب مسؤولين دو 

 عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله اإلداري.
 8/2/2016الخليج، الشارقة، 

 
 القيق وسيارة الصالحي األسيرثالث قضايا داخلية تشغل الشارع الفلسطيني: حوار الدوحة ومصير  .38

تلة هذه األيام، ثالث قضايا أولها الحوار رام هللا: ما يشغل الرأي العام الفلسطيني في األراضي المح
بين حركتي فتح وحماس إلنهاء االنقسام الدائر حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، وثانيا الوضع 

يوما، وثالثا سيارة  77الصحي الخطير لألسير الصحافي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 
 بسام الصالحي، من شركة الهواتف الخلوية. المرسيدس التي فاز بها األمين العام لحزب الشعب

لن نسامح "ومع دخول األسير القيق يومه السابع والسبعين في اإلضراب عن الطعام، قالت زوجته: 
 ."الملف الليلة إنهاءأي من الفصائل التي قصرت في زوجي إذا استشهد. يمكن للفصائل 

زب الشعب وعضو المجلس التشريعي أما الحدث الثاني الذي شغل الشارع فهو فوز أمين عام ح
الصالحي بسيارة من نوع "مرسيدس" في السحب الشهري الذي تجريه شركة الهواتف المحمولة "جوال" 

 كجوائز لمشتركي الدفع المسبق في الشركة. والصالحي يعتبر الشخص الثاني الذي يفوز بالسيارة.
اءل إن كان النائب الصالحي يملك لكن الشارع الفلسطيني وعبر مواقع التواصل االجتماعي تس

شريحة "محمول" مسبقة الدفع أو "فاتورة" شهرية. وعلق الكثير من مستخدمي مواقع التواصل بشكل 
 ساخر على فوزه بالسيارة كونه شخصية عامة.

طلعتلنا الهونداي من سوبرماركت الجاردنز  إذامش بكرا " وكتب الصحافي وليد بطراوي ساخرًا يقول:
. ومن الردود على منشور بطراوي "اول شي كون امين عام "إياهاخلص بديش  أقولكم تفضحونا.

 حزب يساري بعدين عضو مجلس تشريعي ووزير سابق ومرشح لجنة تنفيذية بعدين قول بطلت".
"يا رب اظل مواطن عادي واربح سيارة علشان الناس ما تفضح  أما الصحافي فادي عاروري فقال

 "عرضي..
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السخرية في الشارع الفلسطيني لكن هذه المرة في قضية الحوار الفلسطيني الداخلي  واستمرت حالة
في الدوحة المتعلق بإنهاء االنقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس وبين الضفة الغربية وقطاع 

 غزة والمستمر منذ عدة سنوات.
عن "ترقب" في الشارع لما وسخر الكثير على مواقع التواصل االجتماعي من العناوين التي تحدثت 

يدور في الدوحة على اعتبار أن الشارع فقد ثقته في الطرفين منذ عدة سنوات ولم يعد يترقب شيء 
 على اإلطالق.

حماس الذي يجري في مناخات سياسية جديدة،  - وكتب الصحافي محمد دراغمة عن حوار فتح
دة بين فتح وحماس في العاصمة وتساءل إن كان سيحدث اختراقا؟. وتجري جولة الحوار الجدي

القطرية الدوحة في مناخات وأجواء جديدة ربما تؤدي الى تحقيق تقدم يفضي الى تشكيل حكومة 
لكن دراغمة وضع احتماالت ثالثة بخصوص هذا  وحدة وطنية تحل محل حكومة التكنوقراط الحالية.

ة وطنية تتولى ادارة االمن الحوار "االحتمال األول هو التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة وحد
حكومة تشارك فيها حركتي "حماس" و"فتح" وباقي الفصائل بممثلين من  …والمعابر في قطاع غزة

االحتمال  الصف األول ما يؤهلها للتعامل بفاعلية اكبر مع التحديات األمنية والميدانية في القطاع.
 إدارةتها التي واجهتها الحكومة الحالية في الثاني: تشكيل حكومة وحدة وطنية لكنها تواجه العقبات ذا

نقطة الصفر. واالحتمال الثالث هو: فشل هذه الجولة واالنتظار لحين  إلىقطاع غزة وتاليا العودة 
 .أخرىحدوث تغيرات 

 8/2/2016، لندن، القدس العربي
 
 2016/ مايو القيق يرفض عرضا  إلطالقه مطلع أيار محمد األسير .39

يومًا عرضًا قدمته له النيابة  75محمد القيق المضرب عن الطعام منذ  رفض األسير الصحافي
لغاء  العسكرية اإلسرائيلية إلطالقه في األول من أيار )مايو( المقبل، مطالبًا باإلفراج عنه فورًا عنه وا 

 اعتقاله اإلداري في شكل نهائي.
ُقدم من خالل النائب  وقالت هيئة شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية أن العرض

العربي الفلسطيني في الكنيست )البرلمان( اإلسرائيلي المحامي أسامة السعدي ومحامي الهيئة أشرف 
األحد تزامنًا مع تدهور خطير طرأ على وضع  -أبو اسنينة أثناء اتصاالت مكثفة أجريت ليل السبت 

 موت فجائي في أي لحظة.جلطة دموية أو  إلىالقيق الصحي، إذ كان هناك خوف من تعرضه 
وأشارت الهيئة الى أن موقف القيق واضح برفضه التام هذا العرض، وأي عروض أخرى ال تُنهي 
اعتقاله اإلداري، ومصمم على تلقي العالج في مستشفيات فلسطينية فقط بعد تحرره. وأوضحت أن 
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نقاذ حياته، الجهود ال تزال تُبذل في شكل مكثف للضغط على إسرائيل لالستجابة لمطال ب القيق وا 
)شاباك( المسؤولية الكاملة عن أي مكروه  اإلسرائيليمحملة سلطات االحتالل ومصلحة األمن العام 

 أو ضرر يؤثر في صحته.
 8/2/2016الحياة، لندن، 

 
 يقطعون الحوار واالتصال مع ماتياس شمالي الفلسطينيون الالجئونلبنان:  .41

ين الالجئين الفلسطينيين واألونروا، اتخذت القوى واللجان بعد الوصول إلى طريق مسدود بصيدا: 
الشعبية الفلسطينية قرارا بتصعيد المواجهة مع الوكالة، حتى تتراجع عن قراراتها بتقليص خدماتها 

 االستشفائية.
وبحسب الالجئين فإن التصعيد سيكون من خالل برنامج تحرك متواصل ومتصاعد تدريجيا وصوال 

مفتوح ونصب خيم أمام مقر األونروا الرئيسي في لبنان، إضافة إلى خطوات االعتصام ال إلى
 تصعيديه أخرى من بينها قطع كل قنوات االتصال والحوار مع مدير عام الوكالة ماتياس شمالي.

المريضة الفلسطينية وفيقة الجمل ال  أن إلىعضو اللجان الشعبية عدنان الرفاعي  أشارذلك  إلى
شفى الهمشري في طلعة المية ومية في صيدا، وهي بحاجة ماسة إلى دخول تزال في طوارئ مست

وأكد  "العناية المركزة" وال يوجد أماكن شاغرة في أي من المستشفيات التي تعاقدت معها األونروا.
مزيد من االهتمام من قبل األونروا عموما وقسم الصحة  إلىالمريضة الجمل تحتاج  أنالرفاعي "

الناس بحاجة إلى من يحل مشاكلها الصحية على أرض الواقع. وفيقة الجمل  خصوصا قائال "إن
تموت وال سرير لها. وهم في منازلهم يتمتعون بدفء الوظيفة، فأين مدير األونروا ومدير المنطقة 

 ومدير الصحة".
ت وكانت خلية األزمة الفلسطينية المعنية بملف "األونروا" قد قررت إغالق مكاتب مدراء المخيما

والثالثاء وا غالق مكتب "األونروا" الرئيسي في لبنان األربعاء من الساعة الخامسة مع إغالق  اإلثنين
اعتبار الجمعة المقبل يوم الغضب  إلىاألربعاء والخميس والجمعة وصوال  أياممكاتب مدراء المناطق 

حتجاجًا على سياسة الفلسطيني في وجه "األونروا" من خالل تنفيذ اعتصامات في كافة المخيمات ا
 األونروا.

سر "لجنة الدفاع عن حق العودة" في صيدا فؤاد عثمان دعا شمالي الى التراجع عن قرارات  أمين
ال فما عليه إال الرحيل فورًا "بعدما قررنا قطع كل  الوكالة وتنفيذ مطالب الشعب الفلسطيني، وا 

 د تحركات تصعيدية تدريجية". المقبلة ستشه واألياماالتصاالت ووقف قنوات االتصال معه 
 8/2/2016السفير، بيروت، 
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 في سجون االحتالل صحفيا   18 :ناد  األسير .41
صحفيا فلسطينيا يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، بينهم  18أفاد نادي األسير الفلسطيني بأن 

 على التوالي محمد القيق. 76 األسير الصحفي المضرب عن الطعام لليوم الـ
نادي األسير فإن أقدم األسرى الصحفيين وأعالهم حكما هو األسير محمود موسى عيسى،  وبحسب

من بلدة عناتا شمال شرقي القدس، وهو أحد األسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو 
 عاما في العزل االنفرادي. 13وكان قد أمضى 

مسة طالب جامعيين كانوا يدرسون وأضاف نادي األسير أن من ضمن األسرى الصحفيين خ
عاما  17اإلعالم قبل اعتقالهم، أقدمهم األسير أحمد الصيفي من رام هللا، والمحكوم بالّسجن الفعلي 
 أمضى منها ستة، إلى جانب الطلبة: أمجد سمحان ومحمد عطا وحمزة صافي وهّمام عتيلي.

ري التعّسفي، هم األسرى: محمد كما يعتقل االحتالل أربعة أسرى صحفيين ضمن االعتقال اإلدا
قدومي وعلي العويوي وأسامة شاهين، إضافة إلى األسير المضرب احتجاجا على اعتقاله اإلداري 

 محمد القيق.
 7/2/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 أمر اعتقال إداريا  بحق  أسرى 17 االحتالل تصدرسلطات  .42

عتقال إداريًا بحّق أسرى في سجون أمر ا  17 االحتاللأصدرت سلطات : األناضول -القدس  
 االحتالل، لمدة تتراوح بين شهرين وستة شهور قابلة للتجديد.

كر ، ذُ ينفلسطيني تسعة أمسمختلفة من الضفة الغربية فجر  أنحاءكما اعتقلت قوات االحتالل في 
لفلسطينية وفي قرية الرام شمالي القدس اعتقلت الشرطة ا حركة حماس. إلىثالثة منهم ينتمون  أن  

 ثر في منزلهم على مسدسين وأمشطة ذخيرة.عُ  أنمواطنين بعد 
 8/2/2016، عمَّان، الرأ 

 
 فك الحصار.. االحتالل يواصل عقاب بلدة "قباطية"من رغم بال .43

تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، فرض إجراءات عقابية بحق بلدة "قباطية" الواقعة جنوب غرب 
 القدس المحتلة(، بعد رفع الحصار عنها الذي دام أربعة أيام. كيلومترًا شمال 75جنين )

ونقل مراسل "قدس برس" عن مصادر رسمية ومحلية، أن قوات االحتالل اإلسرائيلية منعت منذ 
الصباح الباكر، المئات من العمال والسائقين الفلسطينيين من أهالي البلدة من عبور حاجز "الجلمة" 

 .1948كن عملهم في األراضي المحتلة عام شمالي جنين، والتوجه ألما
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ب في تصريحات لـ"قدس برس"، أن قوات االحتالل المتمركزة وذكر نائب محافظ جنين كمال أبو الر  
على الحاجز صادرت تصاريح العمل الخاص بالمواطنين، "ال لشيء، إال ألنهم من قباطية"، كما 

 تأكيده. منعت كذلك الشاحنات من دخول المعبر التجاري، وفق
وأوضح أن ذلك اإلجراء "يأتي في سياق العقاب الجماعي للمواطنين الفلسطينيين الذين لم يستطع 
االحتالل النيل من عزيمتهم من خالل حصار البلدة على مدار أربعة أيام، حيث واجهت قواته 

العقوبات  مقاومة عنيفة من قبل أهالي البلدة وشبانها، ما أجبرها على االنسحاب دون أن تتوقف
 بحقها".

 7/2/2016، قدس برس
 

 االحتالليطالب الحكومة بلجم  "العمل اإلسالمي" .44
الحكومة  ،طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي

األردنية بموقف ضاغط على الكيان الصهيوني للجمه عن اإلجراءات التي يتخذها تجاه "القصور 
 ي األقصى الشريف، وسعيه لتخصيص ساحة صالة لليهود في تلك المنطقة.األموية" ف

كما جدد الحزب مطالبته باألفراج عن المتهمين بما يسمى "دعم المقاومة" ووقف محاكمتهم، مشيرًا 
رهاب ممنهج واعتقاالت غير مبررة بحق  إلى ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من قتل وا 

مقاومة المحتل هي حق مشروع أقرته الشرائع السماوية والقوانين واألعراف  أبناءه، ومؤكدًا على أن
 الدولية.والتقاليد 

وفي الشأن الفلسطيني طالب الحزب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان والهيئات اإلعالمية 
، واإلفراج العالمية بالتحرك والضغط على دولة االحتالل الصهيوني إلنهاء معاناة األسرى والمعتقلين

والذي وصلت حياته إلى مرحلة الخطر جراء إضرابه  ،الفوري عن الصحفي المعتقل "محمد القيق"
سبعين يومًا، حيث استنكر الحزب الجرائم الصهيونية بحق الشعب  70عن الطعام ألكثر من 

 االعتقاالت.الفلسطيني واستمرار مسلسل 
عبد الستار قاسم من قبل  .ني والناشط السياسي دكما دان الحزب عملية اعتقال األكاديمي الفلسطي

أجهزة السلطة الفلسطينية، معتبرًا أن اعتقاله يمثل محاصرة للكلمة الحرة الصادقة، "وخدمة للكيان 
وطالب الحزب  الصهيوني الذي يمعن القتل واإلرهاب بحق شعبنا الفلسطيني المقاوم لالحتالل".

شط واألكاديمي قاسم "الذي يدافع بقلمه ولسانه عن حرية شعبه السلطة الفلسطينية بإطالق سراح النا
 وقدسية قضيته".

 8/2/2016، ، عم انالسبيل
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 يرفض استيراد الغاز اإلسرائيلي" قراطيو النهضة الديم" .45
ودعت  اإلسرائيليقراطي النيابية مشروع استيراد الغاز و استنكرت كتلة تجمع النهضة الديم: عمان

قدما في مشروع االتفاقية التي عارضها مجلس النواب ورفضها الرأي  عدم المضي إلىالحكومة 
 العام.

جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع الكتلة التي تشكلت حديثا من اندماج كتلتي التجمع الديمقراطي 
 والنهضة النيابية.

ة وفي عقدت اجتماعا خاصا عقدته للتداول في بعض الملفات الراهن إنهاوقالت الكتلة في البيان 
مقدمتها األخبار التي تم تداولها عن اجتماع عقد مؤخرا في عمان للتباحث حول األمور الفنية مع 

 . اإلسرائيليشركة نوبل انيرجي التي ستنتج الغاز 
وأّيد االجتماع كلمة رئيس الكتلة في جلسة مجلس النواب األخيرة حول الموضوع ورأى أن مصلحة 

جانب  إلىتطوير مصادر بديلة للطاقة خصوصا الطاقة المتجددة األردن االستراتيجية تكمن في 
 اإلسرائيليالصخر الزيتي والحظ أن تطوير ميناء الغاز المسال في العقبة يغنينا عن استيراد الغاز 

 واالرتهان لعدو محتل يواصل قمع الشعب الفلسطيني والتنكيل به والتنكر للحل العادل.
 8/2/2016، الدستور، عم ان

 
 ا": قطر مستعدة لدعم السلطة الفلسطينية ماليا وحل مشكلة موظفي حماس بغزة"سم .46

قطر تميم بن حمد ابدى  أمير أنمصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "سما"  أكدت :وكاالتال /الدوحة
اتفاق الدوحة المتوقع وحل مشكلة موظفي  إلنجاز استعداده لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية مالياً 

 أناالتفاق مؤكدة  إلنجازحقيقية على الجانبية  قطر تمارس ضغوطاً  إنلت المصادر وقاحماس. 
 اتفاق مصالحة بين فتح وحماس. أيعلى  اإلسرائيلي األميركيالتحرك الجديد جاء بعد زوال الفيتو 

 أن إلىاتفاق مشيرة  إلىالطرفين للتوصل  أمامعقبات جدية  ال أنالمصادر لوكالة "سما"  وأوضحت
اتفاق المصالحة الفلسطينية لمنع انهيار السلطة ومنع  إلىوالدولية تحتم التوصل  اإلقليمية وفالظر 
توحيد  إلىتحرك يهدف  أيموافقتها على  أبدت"القاهرة  أنوتابعت  حرب جديدة على غزة. أي

 ن.تفاهمات بين الجانبي إلىاستعدادها لدعم كافة الجهود في سبيل التوصل  وأبدتالصف الفلسطيني 
 7/2/2016، وكالة سما اإلخبارية
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 تونس تستضيف المنتدى الدولي الثاني من أجل العدالة لفلسطين .47
أكد رئيس "المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن" معن بشور، أن المساعي الزالت : بيروت

ي مدينة جارية الستكمال االستعداد لعقد "المنتدى الدولي الثاني من أجل العدالة لفلسطين"، ف
 "الحمامات" التونسية، بالتنسيق مع "االتحاد العام التونسي للشغل".

وأوضح بشور في حديث مع "قدس برس"، أنه أجرى مساء أمس اتصاال هاتفيا بوزير العدل 
األمريكي السابق رامزي كالرك بصفته الرئيس الفخري "للمنتدى الدولي من اجل العدالة لفلسطين"، 

صاالت التي تجري مع "االتحاد التونسي للشغل" لعقد "المنتدى الثاني في لوضعه في صورة االت
نيسان )أبريل( المقبل في الحمامات في تونس، والمتوقع أن يشارك فيه المئات من الشخصيات 

 .واألجانب والناشطين العرب
العنصرية وأشار بشور، إلى أن "المنتدى سيناقش ثالثة قضايا، األولى تتعلق باألسرى، والثانية ب

 الصهيونية، ثم جرائم الحرب واالغتياالت التي نفذتها قيادات االحتالل"، على حد تعبيره.
ويرأس "المنتدى الدولي من أجل العدالة لفلسطين" رمزيا وزير العدل األمريكي السابق رمزي كالرك، 

 ومنسقه العام وزير التربية والتعليم السابق في البحرين الدكتور علي فخرو.
 7/2/2016، س برسقد

 
 فرنسا ت لغي صفقة لشراء طائرات بدون طيار إسرائيلية .48

ذكر تقرير إسرائيلي صباح يوم األحد، أن فرنسا قررت إلغاء صفقة شراء طائرات من دون : وكاالت
وقالت القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي إن إلغاء الصفقة ناجم على ما  طيار من صنع إسرائيل.

وزارة الدفاع الفرنسية "استسلمت" لعريضة عممتها الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل يبدو من أن 
 (، التي وقع عليها ثمانية آالف شخص.BDSوسحب االستثمارات منها وفرض عقوبات عليها )

لحاق األذى بالفلسطينيين. BDSوطالبت   فرنسا بعدم استخدام هذه الطائرات ألنها تستخدم في قتل وا 
ة "إلبيت" اإلسرائيلية وشركة "تالس" الفرنسية اتفقتا على إنتاج طائرة بدون طيار، وكان وكانت شرك

لكنها قررت في نهاية األمر شراء  whacgkeeperيتوقع أن تشتري فرنسا طائرات كهذه من طراز 
 طائرة بدون طيار من صنع محلي، وفقا لتقرير نشره موقع "ديفينس نيوز".

 8/2/2016وكالة سما اإلخبارية، 
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 يعدل عن قراره إغالق مقر ه في غزة األحمرالصليب  .49

لغاء قراراها  :الرأي - غزة قررت اللجنة الدولية للصليب األحمر، استئناف عملها في قطاع غزة، وا 
السابق بتعليق أنشطتها وا غالق مقرها بالقطاع احتجاجًا على محاولة اقتحامه من قبل متضامنين مع 

 يومًا، محمد القيق. 75ب عن الطعام منذ األسير الصحفي المضر 
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الصليب األحمر في قطاع غزة سهير زقوت األحد أن اللجنة 

 قررت استئناف عملها بغزة على ضوء التفاهمات التي جرت مع السلطات المعنية في غزة.
د الحادث الذي وقع ظهر وأشارت زقوت إلى أن اللجنة تواصلت مع السلطات في غزة، وذلك بع

 اليوم من قبل أشخاص حاولوا اقتحام المقر.
 7/2/2016، غزة، وكالة الرأ  الفلسطينية لإلعالم

 
 بالمليارات في عهد المالكي تقرير دولي يكشف فسادا   .51

كشف تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق اليوم األحد، عن مخالفات مالية  :وكالة األناضول
كبيرة في وزارة الصحة العراقية، تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وأدوية غير صالحة  وتعاقدية

 لالستهالك بمليارات الدوالرات.
وأبرم الصندوق )الحساب الذي تودع فيه كل إيرادات النفط( أغلب تلك العقود خالل فترة تولي نوري 

 .2014و 2006المالكي رئاسة الحكومة بين عامي 
مليارا  39المطول الذي نشر على موقع الخبراء الماليين، أن "هناك أربعة مشاريع بمبلغ  وذكر التقرير

كانت نسبة اإلنجاز فيها صفرا حتى  2013مليون دوالر( لعام  33مليون دينار عراقي )نحو  339و
لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى  2011"، مضيفا "هناك عقدان وقعا في عام 2015عام 

، لكن نسبة إنجازها 2015مليون دوالر، كان من المقرر إنجازهما في مارس/آذار  249وكربالء بمبلغ 
 ".2015لغاية سبتمبر/أيلول  %29، و%26لم تتجاوز سوى 

وزاد التقرير أن "الوزارة تعاقدت بستة مشاريع إلنشاء مستشفيات تعليمية في البصرة وذي قار وبابل 
مليون دوالر، ولم تنَجز المستشفيات حتى  898.5بقيمة  2009م وكربالء وميسان والنجف عا

 ".%100رغم منح الشركات مدة إضافية بنسبة  2015أكتوبر/تشرين األول 
تريليون دينار )نحو مليار دوالر( في حسابات  1.2وكشف التقرير وجود فرق في قيمة أكثر من 

، لم تجِر مطابقته مع وزارة المالية، مشيرا 2013الموازنة التشغيلية )الرواتب( لوزارة الصحة منذ عام 
في الوقت نفسه لوجود مخالفات في إبرام العقود، كعقد تجهيز منظومة مختبر التطابق النسيجي 
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مليون دوالر،  1.3مع شركة داله بقيمة  2009لمركز نخاع العظم في مدينة الطب الموقع في شباط 
 بمدة تنفيذ هي ثالثة أشهر.

أنه تم تجهيز المركز المذكور بمواد تنتهي صالحياتها بعد عام من استيرادها، وأنها وذكر التقرير 
 انتهت صالحيتها قبل استعمالها من قبل الوزارة".

لجنة النزاهة في البرلمان العراقي من جهتها كشفت اليوم األحد، عن فتح تحقيق مع وزارة الصحة 
وأكدت أنها ستدرس تقرير المدقق الدولي. وقال بشأن المشاريع المنفذة خالل األعوام الماضية، 

عضو اللجنة جمعة ديوان إن "اللجنة فتحت ملفات وزارة الصحة الخاصة بالعقود، وتم خالل األيام 
الماضية استضافة المفتش العام لوزارة الصحة، والمدير العام لشركة كميديا، وقدمت جملة من 

 المسؤولين". التساؤالت واالستفسارات من قبل اللجنة إلى
وأضاف نحن ننتظر األجوبة التخاذ موقف بشأنها، معتبرا تقرير المدقق الدولي بمثابة إنذار لوزارة 
الصحة، مشيرا إلى أن لجنة النزاهة ستحقق أيضا في كل المخالفات في الوزارات األخرى، وستدقق 

 كل المعلومات الخاصة بتعاقدات وزارة الصحة.
تخليه عن رئاسة الوزراء لصالح حيدر  2014أغسطس/آب  14ي أعلن في يشار إلى أن نوري المالك

ياد عالوي، وهي المناصب  العبادي، وبات أحد نواب رئيس الجمهورية رفقة كل من أسامة النجيفي وا 
على  2015التي ألغاها العبادي ضمن إصالحات إلطفاء غضب الشارع العراقي في أغسطس/آب 

 ساد.خلفية احتجاجات شعبية على الف
مسؤوال، بالمسؤولية عن  35يذكر أنه في الشهر نفسه، اتهمت لجنة برلمانية عراقية نوري المالكي و

، وسلمت تقريرها النهائي إلى 2014سقوط الموصل في يد تنظيم الدولة اإلسالمية في يونيو/حزيران 
 رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

 7/2/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
ف "أونر  .51  وا" يحاصر الالجئين الفلسطينيين ... حتى الموتتقش 

تتداخل هواجس الالجئـين الفلسـطينيين فـي المخيمـات مـع توجسـاتهم حـين : ناجية الحصري -بيروت 
تتعرض التقديمات التي يحصلون عليها من وكالة "غوث وتشغيل الالجئـين الفلسـطينيين")أونروا( إلـى 

الوكالــة بســبب أزمتهــا الماليــة. وبلغــت األزمــة أوجهــا قبــل تقلصــات نتيجــة سياســة التقشــف التــي تتبعهــا 
 حــواليأشــهر وتمظهــرت خــالل األســابيع الماضــية وال تــزال فــي شــكل فــاقع فــي لبنــان الــذي يستضــيف 

ألــف الجــئ حاليــًا )بحســب إحصــاءات فلســطينية "غيــر مضــخمة"(، إضــافة إلــى عــدد آخــر "غيــر  280
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ألــف الجــئ، بحســب وزارة الداخليــة  35لبنــان ال يتجــاوز منفــوخ" للنــازحين مــن الالجئــين الســوريين إلــى 
 اللبنانية.

سـنة بقـرار مـن الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة،  66فالالجئ الفلسـطيني اعتـاد منـذ إنشـاء "أونـروا" قبـل 
علــى تلقــي خــدمات مجانيــة مـــن الوكالــة فــي مجــاالت التعلـــيم والصــحة واإلغاثــة والتوظيــف والنظافـــة 

يــة والمســاكن وغيرهــا نتيجــة قناعــة راســخة بــأن هــذه الوكالــة هــي "التــزام دولــي تجــاه وتأهيـل البنــى التحت
قضية الالجئين"، لذلك فإن أي اهتزاز تتعرض له يعني بالنسبة إلـى الالجـئ "التعـرض للقضـية نفسـها 

 والتنصل من هذا االلتزام".
بلـده يـربط حياتـه باإلعاشـة،  غير أن هذا االلتزام الذي توارثته أجيال القضية، جعل شعبًا مطرودًا من

فكيـف إذا كـان هــذا الشـعب الالجــئ ممنوعـًا مــن العمـل والتملـك وبنــاء المسـكن وليســت لديـه ضــمانات 
صــحية وال تعليميــة فــي البلــد المضــيف لبنــان، مــا دفــع مئــات الالجئــين للنــزول إلــى الشــارع أخيــرًا لرفــع 

ــًا. قــال أحــد المحتجــين: "بــان كــي مــون يأكــل الجــ راد )إشــارة إلــى أصــله اآلســيوي حيــث الصــوت عالي
بعــض الحشــرات تــدخل فــي النظــام الغــذائي لــبعض الــدول اآلســيوية( ال تفــرق معــه مــاذا نأكــل"، ورفــع 
آخر الفتة في وجه مكاتب وكالة "أونروا" كتب عليها "سنموت على أبـوابكم قبـل أبـواب المستشـفيات"، 

بأنهـــا "مـــؤامرة صـــهيونية"، وأكـــد مســـن أن  وصـــرخ شـــاب "يـــا وكالـــة الحراميـــة"، ووجهـــت أرملـــة االتهـــام
 الوكالة اسمها "غوث الفلسطينيين فإذا لم تفعل فليسكروها"، وهتف المئات: "بدنا نرجع إلى فلسطين".

ليست األزمة األولـى التـي تتعـرض لهـا "أونـروا". فمسلسـل تراجـع خـدماتها يربطـه الفلسـطينيون بخـروج 
وصــواًل إلــى اتخــاذ  1993، ثــم باتفــاق أوســلو عــام 1982 منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن بيــروت عــام

المفـــوض العـــام للوكالـــة بييـــر كرينبـــول قـــرارات جديـــدة فـــي أيـــار )مـــايو( الماضـــي، تمـــس جـــوهر عمـــل 
 ماليـيـن دوالر. 106الوكالة بسبب عجز مالي في موازنــة "أونروا" يزيد على ما مجموعـه 

ـــون الفـ زاء هــذه األزمــة يجــد الالجـــئـــ ــلسطيـنـــيون أنفســهم أيتامــًا ومتــروكين لمصــير يجهلــون تداعياتــه. وا 
وهم على إجادتهم الدفاع عن أنفسهم بالبيانات والندوات والمقابالت مع المسؤولين اللبنـانيين، يعلمـون 
أن أزمات عربية مستجدة تأكل من أموال المانحين إلغاثتهم ومن اهتمام العـالم بقضـيتهم. ويتمسـكون 

 " لتعليق كل ما يصيبهم على شماعتها.بـ"المؤامرة
 

 ماذا خسر الالجئون؟
 وقرارات "أونروا" األخيرة لخصها المتضررون بأنها "إعالن قتل على البطيء".

سنة(، أثنـاء نقلـه مـن مستشـفى "بلسـم" التـابع للهـالل األحمـر الفلسـطيني  50وكان فيصل محمد موح )
 مستشفيات صور، فارق الحياة قبل وصوله إليها.الذي يفتقر إلى المعدات والتجهيزات إلى أحد 
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ويقـــول عــضو المكتب السيــــــاســـــي لـ"الجـــبـــهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" ومسؤولها فـي لبنـان علـي 
فيصل، وهو من أبرز الناشطين "إلقرار الحقوق اإلنسانية للشـعب الفلسـطيني فـي لبنـان"، إن "مـا فـاقم 

التقليصات التـي أصـابت قطـاع الصـحة، إذ بـات علـى المـريض الفلسـطيني أن يشـارك األزمة األخيرة 
ـــحسب المستشــفى الــذي يعــالج فيــه إن كــان للهــالل األحمــر  ـــسب مختــــلفة بـ فــي تكــاليف استشــفائه بـــنــ
 8الفلسطيني أو المستشفى الحكومي أو المستشفى الخاص، وجرى خفض سـقف التغطيـة الماليـة مـن 

آالف، وفي مجال اإلغاثة التموينية استبدلت المواد التموينية ببطاقة ائتمان تتراوح  5لى آالف دوالر إ
دوالرًا وهنــاك اتجــاه حاليــًا كمــا نمــي إلينــا إلــى إلغــاء المرحلــة الثانويــة فــي مــدارس  30و 20قيمتهــا بــين 

ــــدالت ا 50"أونــــروا" بعــــدما حشــــروا  ــــوا ب ــــي تــــدبير ســــابق، وأوقف ــــذًا فــــي الصــــف الواحــــد ف إليجــــار تلمي
للفلسطينيين النازحين من مخيمات سورية إلى لبنان، وألغوا خطة الطوارئ التي كانت تشمل الالجئين 

، وأبلغـوا 2007في مخيم نهر البادر بعد تدميره في االشتباكات التي حصلت مع الجـيش اللبنـاني عـام 
 األهالي أن الوكالة تؤسس البناء )على العظم( وعلى سكانه إكماله".

داعيات إجراءات كهذه، بحسب فيصـل، "عجـز الفلسـطيني عـن االستشـفاء وعـن الحصـول علـى ومن ت
لغـاء عمـل عشـرات  المواد التموينية إذا ما ارتفع سعرها وباتت البطاقة ال تغطي نصـف ثمـن المـواد، وا 
الباحثين االجتماعيين وموزعي اإلعاشة، علمًا أن من يحصل على اإلعاشة مصـنف فـي حـال "الفقـر 

لغـاء وظـائف فـي قطـاع المدق ع"، إلى جانب تخريج طالب جهلة نتيجة حشر الطالب فـي الصـفوف وا 
 التعليم".

ويســتغرب فيصــل كــل هــذه اإلجــراءات "علمــًا أن موازنــة "أونــروا" المخصصــة لالستشــفاء فــي لبنــان ال 
اتورة تزيــد علـــى عشـــرة ماليــين دوالر وبقيـــت علـــى حالهـــا علــى رغـــم التزايـــد الســكاني وارتفـــاع كلفـــة الفـــ

 الصحية"، معتبرًا أن "في هذه اإلجراءات استهدافًا سياسيًا بحق الالجئين في العودة".
 

 "أونروا ترشد موازنتها"
ال تقدم "أونروا" في لبنان وضعها على أنه أفضل مـع ترشـيد الموازنـة لتالفـي العجـز، بـل تؤكـد بلسـان 

فلســطينيين هــش فــي ظــل تفــاقم أزمــات مــديرها العــام فــي لبنــان ماتيــاس شــمالي "أن وضــع الالجئــين ال
 المنطقة"، معتبرًا أن مؤتمر لندن اختبار لـ"المانحين ونأمل بأن تكون التبرعات سخية".

وأمــام الوكالــة تحــد طــارئ اســمه النــازحون مــن الالجئــين الفلســطينيين داخــل ســورية وخارجهــا. ويشــير 
فــي ســورية يعتمــدون علــى مســاعدة فــي المئــة مــن الفلســطينيين  95المفــوض العــام كرينبــول إلــى "أن 

 "أونروا" ويعد دعمنا في غالب األحيان الخط الفاصل ما بين الحياة والموت".
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ويحذر كرينبول في كل منـــاسبـــة من أن "العواقب اإلنسانـــيـــة المتـــرتبة علـى التقــــاعس آخـذة باالزديــــاد 
ين فــي ســورية وغــزة والضــفة الغربيـــة فــي شــكل مضــطرد، وأن عزلــة واســتبعاد وحرمــان الجئـــي فلســط

 واألردن ولبنان تمثل قنبلة موقوتة بالنسبة إلى منطقة الشرق األوسط".
 

 دور لبنان
ســبب تفجــر أزمــة "أونــروا" فــي لبنــان تحديــدًا، مــرده أن الــدول األخــرى المضــيفة لالجئــين الفلســطينيين 

بعـد جهـد مضـن سـمح لالجئـين  تشارك فـي تحمـل األعبـاء )سـورية واألردن( علـى عكـس لبنـان، الـذي
مجاالت: الزراعة والبناء والنظافة". وحين نقل وفد فلسطيني يمثـل كـل الفصـائل إلـى  ةبالعمل في ثالث

وزير العمل سجعان قزي منذ فترة قصيرة أن ثمة فتيات تفـوقن فـي الجامعـة األميركيـة فـي بيـروت فـي 
 وبل طلبهم بالرفض.مجال التمريض والمطلوب السماح لهن بالعمل في لبنان، ق

لذا فإن الفلسطينيين يطلقون على الوظائف التي يعملون فيهـا تسـمية "وظـائف سـوداء" فهـم معرضـون 
 لالبتزاز والطرد وكل أنواع التعسف في غياب إجراءات الحماية اللبنانية لهم.

عـن الالجئــين ينطلـق لبنـان مـن مبـدأ أنـه "لـيس بلـد لجـوء"، ويشـدد علـى أن "أونـروا" المسـؤولة الوحيـدة 
الفـــلسطيــــــني" حســــن منيمنــــة مــــن االنعكــــاس  -الفلســــطينيين. ويقلــــل رئــــيس "لجنــــة الحــــوار اللبـــنـــانـــــــي 

الدراماتيكي ألزمة الوكالـة الدوليـة علـى وضـع الالجئـين الفلسـطينيين فـي لبنـان وينفـي أن يكـون هنـاك 
الفلسـطيني إلـى أراضـيه، أو أن تكـون اتجاه لكي يحل لبنـان مكـان "أونـروا" فـي تـولي مسـؤولية اللجـوء 

 هناك نية لتوطين الفلسطيني في لبنان من هذه البوابة.
ويقــر منيمنــة مــن خــالل االجتماعــات المكثفــة التــي يجريهــا مــع الفصــائل الفلســطينية مــن جهــة ومـــع 

ة لبنان المعنيين في "أونروا" من جهة ثانية "بوجود ثغرات، على الوكالة أن تعالجها، كمثل زيادة موازن
في ظل زيـادة عـدد الالجئـين وارتفـاع كلفـة الفـاتورة الطبيـة فيـه". ويشـير إلـى أن "نصـف موازنـة أونـروا 

 تصرف على نفقات استشفاء الالجئين".
ويكشـــف عـــن حـــاالت فســـاد وهـــدر كانـــت ترتكـــب مـــن قبـــل مستشـــفيات تحـــت غطـــاء اســـتقبال حـــاالت 

إشـراك الفلسـطيني بنسـب معينـة فـي طبابتـه والحـد مشكوك بأمر استشفائها ما دفع بالوكالة إلـى تـدبير 
 من الهدر من خالل خفض سقف الفاتورة االستشفائية.

لكن منيمنة يشدد في المقابل على "وجوب إعـادة أونـروا النظـر فـي التغطيـة الطبيـة واإلغاثيـة لحـاالت 
وا لالجئــين الفقــر المــدقع وعــدم تطبيــق التقشــف بحقهــا". ويتخــوف مــن أن "أي تراجــع فــي خــدمات أونــر 

سينعكس على االستقرار اللبناني. وهذا األمر أشدد عليه خالل لقاءاتي مع المعنيين في الوكالة تجنبًا 
 للنقمة التي قد تتحول تطرفًا".
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ويشير إلى أن "الكل يتفهم هذا األمر وتحاول أونروا بإجراءاتها خلق توازن في موازنتها. ونحن نشجع 
 والوكالة بمشاركتنا للوصول إلى حل منطقي وعاقل".على الحوار بين الفلسطينيين 

ـــرأي العـــام  ـــب لصـــيقة بصـــحة ال ـــة وّحـــدت الفصـــائل الفلســـطينية حـــول مطال صـــحيح أن األزمـــة الحالي
الفلسطيني الالجئ الذي يدين لها بالوالء، وصحيح أن إمكانات بعضـها الماليـة تتـيح لهـا ابتكـار أنـواع 

وجس الفلسـطيني مـن إنهـاء عمـل وكالـة "أونـروا" ال يعـدو كونـه جديدة من الحـراك المطلبـي، إال أن التـ
هروبـــًا إلـــى األمـــام ألن الجميـــع يعـــرف االرتـــدادات السياســـية واألمنيـــة لهـــذه الخطـــوة، علـــى أن تبديـــد 
الهـــواجس يحتـــاج إلـــى معالجـــات يتشـــارك فيهـــا الجميـــع للـــتخلص أواًل وأخيـــرًا مـــن نمـــط حيـــاة يقـــول أن 

 القضية "تحيا على اإلعاشة".
 8/2/2016 ،الحياة، لندن

 
 لماذا ال تستر إسرائيل عورة السيسي؟ .52

 وائل قنديل
ال مفاجــأة علــى اإلطــالق فــي أن يكــون إقــدام عبــد الفتــاح السيســي علــى شــن حــرب الميــاه علــى غــزة، 
بدعوى إغراق األنفاق وردمها، قد حدث بناًء على طلب إسرائيلي، أو باألمر اإلسرائيلي المباشر، كما 

 ر البنية التحتية الصهيوني، يوفال شتاينتس، قبل يومين.أعلن وزي
المفاجأة بالنسبة لي هي الجـرأة اإلسـرائيلية فـي فضـح مـا يـدور بـين الكيـان الصـهيوني ونظـام السيسـي 
فــي الغــرف المغلقــة، األمــر الــذي يفــرض ســؤااًل يتعلــق بمــا وراء الرغبــة اإلســرائيلية فــي تعريــة جنــرالهم 

 المشين؟ المفّضل على هذا النحو
تعلم تل أبيب جيدًا أن كلمتها ال ُتَرّد، إذا تحـدثت عـن عالقتهـا بـاإلدارة المصـرية، حيـث لـم يحـدث أن 
تصّدى مسؤول مصري بالنفي والتكذيب، أو حتى التصويب، منـذ اعتلـى عبـد الفتـاح السيسـي السـلطة 

ء القــومي، تــرددت علــى فــي مصــر، محققــًا رغبــة إســرائيلية، جــرى التعبيــر عنهــا بعبــاراٍت خادشــة للحيــا
ألســنة جنــراالت وحاخامــات وبارونــات إعــالم ومعلمــي دبلوماســية فــي دولــة االحــتالل الصــهيوني.. لــم 
نسمع أن القاهرة ردت بغضب علـى تصـريح أو تسـريب إسـرائيلي فاضـح، أو اتخـذت إجـراًء دبلوماسـيًا 

اء سيناء من دون استئذان، ضد امتهاٍن صهيوني فادح للسيادة المصرية، كأن تمرح طائراتهم في أجو 
 مثاًل.

قبـــل أســـابيع، ومـــع انـــدالع موجـــة غضـــب فلســـطيني ضـــد المســـاس بالمســـجد األقصـــى، خـــرج بنيـــامين 
نتنيــاهو متحــدثًا عــن اصــطفاٍف مــع القــاهرة ضــد اإلرهــاب، وتســاءلُت وقتهــا: أي عــار أكثــر مــن أن ال 
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يقـول، بمـلء الفـم: "إسـرائيل يمتلك مسؤول مصري شجاعة الرد علـى رئـيس الـوزراء الصـهيوني، حـين 
 ومصر في خندق واحد للحرب على اإلرهاب"؟

بـالطبع، لـم يعلّـق أحـد، فـال أحـد فـي النظــام المصـري يملـك أن يـرد كلمـة للحكومـة الصـهيونية، الــداعم 
الدبلوماســـي األكبـــر للنظـــام المصـــري فـــي الخـــارج، والتـــي مـــن أجـــل اســـتمرار رضـــاها، تحـــارب قـــاهرة 

 عًا، جوًا وبحرًا.السيسي سيناء وغزة م
ليست مصادفة أن اإلعالن عّما تسّمى عملية "حق الشهيد" التي أطلقها السيسي ضد سيناء جاء قبل 
نحــو أســبوعين فقــط مــن إعــالن حــرب الميــاه علــى غــزة، مســبوقة بحملــة إعالميــة فــي المنــابر السيســية 

 لعدو".تحت عنوان "من خط بارليف إلى األنفاق.. المياه وسيلة لتدمير قدرات ا
يرسل عبد الفتاح السيسي الجنود المصريين الغالبة إلى الموت في سيناء، تحت شعار "حق الشهيد"، 
بينمــا تكشــف األيــام، يومــًا بعــد يــوم، أنهــا الحــرب غيــر المقدســة التــي تخــدم إســرائيل فقــط، لتتحــّول مــن 

علــى مزيــد مــن  "حــق الشــهيد المصــري" إلــى "حــق الشــريك، أو الكفيــل الصــهيوني"، لتحصــل تــل أبيــب
األمــن الــذي يــوفره لهــا السيســي، فيمــا يحصــل الشــهداء مــن العســاكر المصــريين الغالبــة علــى جنــازاٍت 

 متلفزة، تتحّول إلى مناسباٍت للدجل السياسي، يستثمرها الذين أرسلوهم إلى الموت.
علــه تنــاول كثيــرون ذلــك الهــوس بشخصــية أنــو الســادات الــذي يســيطر علــى عبــد الفتــاح السيســي، فيج

مســـكونًا طـــوال الوقـــت بحلـــم تجـــاوزه، وتجـــاوز خليفتـــه مبـــارك، فـــي نيـــل الرضـــا الصـــهيوني، فـــإذا كـــان 
السادات قد حّلق عاليًا، وهبط في "الكنيست اإلسـرائيلي ذاتـه"، فلـيس أقـل مـن أن يبحـث السيسـي عّمـا 

ذا كان مبارك قـد حصـل ع لـى لقـب "كنـزهم هو أبعد من الكنيست، ليصبح بطاًل قوميًا لإلسرائيليين، وا 
 االستراتيجي"، فما الذي يمنع أن يكون السيسي هدية السماء للحاخامات والجنراالت على السواء.

 :2013وأنت تقّلب في أرشيف الحفاوة اإلسرائيلي بانقالب عبد الفتاح السيسي، ستجد اآلتي في العام 
الجنرال عبد الفتـاح السيسـي معّلق الشؤون السياسية في صحيفة هآرتس، آرييه شافيت، كتب "إن  -1

هــو بطـــل إســـرائيل، فـــال يحتـــاج المــرء أن تكـــون لديـــه عـــين ثاقبـــة بشــكل خـــاص، حتـــى يكتشـــف حجـــم 
التشــجيع العميــق واإلعجــاب الخفــي الــذي تكّنــه النخبــة اإلســرائيلية تجــاه قائــد قــوات الجــارة الكبــرى مــن 

 في منصبه". الجنوب، الذي قام للتو بسجن الرئيس المنتخب الذي قام بتعيينه 
ـــوير غيـــر  ـــدم الجـــدل فـــي الواليـــات المتحـــدة بشـــأن الموقـــف مـــن التن وأضـــاف "وفـــي الوقـــت الـــذي يحت
الديمقراطي الذي يمثله الجنرال السيسي والديمقراطية غير المتنورة للرئيس مرسي، فإنه في إسـرائيل ال 

كري، كلنا مع الجنـراالت يوجد ثمة جدل حول هذه المسألة، فكلنا مع السيسي، كلنا مع االنقالب العس
حليقي اللحى الذين تلقوا تعليمهم في الواليات المتحدة، ونحن نؤيد حقهم في إنهاء حكـم زعـيم منتخـب 

 وملتح". 
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المعلق العسكري لصحيفة يديعوت أحرنوت، رون بن يشاي، أشار إلى التقدير االستراتيجي الـذي  -2
، ليؤكـــد أن تحـــواًل طـــرأ علـــى سياســـة 2014هـــا لعـــام أعدتـــه المؤسســـة األمنيـــة اإلســـرائيلية بشـــأن توقعات

الجــيش المصــري بعــد عــزل مرســي، ال ســيما فــي مــا يتعلــق بتشــديد الحصــار علــى المقاومــة فــي غــزة، 
مشيرًا إلى أن السياسة التي يتبعها االنقالب في مصر ضـد المقاومـة الفلسـطينية فـي غـزة قّلصـت مـن 

 قدرتها على فتح مواجهة مع "إسرائيل".
ا بعــــد ذلــــك، انتقلــــت طقــــوس االحتضــــان اإلســــرائيلي للسيســــي مــــن المعلقــــين السياســــيين إلــــى وفــــي مــــ

 الحاخامات، ليصبح بالنسبة لهم "هدية المصريين التي أرسلها الرب". 
 8/2/2016العربي الجديد، لندن 

 
 السيسي وقنبلة "شتاينتس" .53

 د. صالح النعامي
لسـبت قنبلـة مدويـة يفتـرض أن يتـردد صـداها فـي ألقى الوزير الصـهيوني "يوفـال شـتاينتس" أول أمـس ا

طــول مصــر وعرضــها وفــي كــل مكــان يطــرح فيــه الســؤال عــن الثــورات المضــادة وأدوارهــا. فقــد وضــع 
"شــتاينتس" خــالل مــؤتمر فــي مدينــة "بئــر الســبع" المحتلــة النقــاط علــى الحــروف عنــدما أعلــن أن نظــام 

المصـرية مـع غـزة بنـاًء علـى طلـب "إسـرائيل". لـم عبد الفتاح السيسي قام بتدمير األنفاق علـى الحـدود 
يكتــف "شــتاينتس" بهــذه التصــريحات بــل أنــه طالــب اإلســرائيليين بــأن ينــاموا بهــدوء بســبب مــا يقــوم بــه 
السيســي وجيشــه. تصــريحات "شــتاينتس" التــي أبرزتهــا وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية وأحــدثت غضــبًا فــي 

ا فـي مـنح تأكيـد رسـمي "إسـرائيل"ي إلسـهام السيسـي فـي المؤسسة األمنية في تل أبيب بسـبب إسـهامه
الحــرب علــى المقاومــة الفلســطينية، نســفت دعــاوى النظــام فــي القــاهرة بــأن تــدمير األنفــاق جــاء ألنهــا 
تســــتخدم فــــي تهديــــد األمــــن المصــــري وأنهــــا تســــتخدم مــــن أجــــل تســــهيل انتقــــال اإلرهــــابيين. فقــــد قــــال 

مثل مصدر خطـر علـى "إسـرائيل"، علـى اعتبـار أن المقاومـة "شتاينتس" إن تدمير األنفاق جاء ألنها ت
الفلسطينية توظف هذه األنفاق في تمريـر السـالح مـن سـيناء إلـى غـزة، ممـا يحسـن مـن قـدرة المقاومـة 
علــى االســتعداد للمواجهــات القادمــة مــع "إســرائيل". المفارقــة، أنــه كمــا حــدث فــي الماضــي، فــإن أبــواق 

واهها بالماء، فال يمكنها الرد على الوزير اإلسـرائيلي وال يمكـن مطالبـة نظام السيسي اإلعالمية تسد أف
السيســي بــالرد علــى هــذه التصــريحات. فقــد ســبق للجنــرال عــاموس جلعــاد، مســؤول ملــف مصــر فــي 
الحكومــة اإلســرائيلية أن وصــف نظــام السيســي بأنــه "معجــزة "إســرائيل" بســبب مــا يؤديــه مــن خــدمات 

. لكن ما يتوجب التوقف عنده هنا وباهتمام كبير يتمثل في حقيقة أنه قد إستراتيجية للكيان الصهيوني
تبـــين أن الرقابـــة العســـكرية تفـــرض قيـــودًا كبيـــرة علـــى أي معلومـــات تتعلـــق بطـــابع التعـــاون بـــين نظـــام 
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السيسي والكيان الصهيوني. فقد كشف الصحافي اإلسرائيلي يوسي ميلمان أمس أن الرقابـة العسـكرية 
علومــات ســبق أن نشــرتها وســائل اإلعــالم األجنبيــة حــول طــابع العالقــة مــع نظــام تحظــر حتــى نشــر م

السيسـي، ممــا يــدلل علــى أن مــا هــو تحــت الطاولــة أكبـر بكثيــر ممــا يــتم نشــره والتطــرق لــه فــي وســائل 
اإلعالم، سيما اإلسرائيلية. ومع ذلك، فإن ما ينشر بالغ الخطورة. إن ما كشـف عنـه "شـتاينتس" يمـنح 

ر لما ورد في المقابلة التـي أجرتهـا صـحيفة "واشـنطن بوسـت" مـع السيسـي مـؤخرًا والتـي أكـد تفسيرًا آخ
فيهـــا أنــــه يتحــــدث كثيــــرًا مـــع رئــــيس الــــوزراء اإلســــرائيلي بنــــامين نتنيـــاهو. لــــيس هــــذا فحســــب، بــــل إن 
الصحافي اإلسرائيلي أمير تيفون يكشف فـي تحقيـق نشـره موقـع "ولـال" مـؤخرًا النقـاب عـن أن السيسـي 

أكثر المسؤولين األجانب الذين يتحدثون سرًا مع نتنياهو. ومن المهم العودة لما كشف عنه وكيـل  هو
وزارة الخارجية اإلسرائيلي دوري غولد مؤخرًا الذي أكد أن نظام السيسي والكيان الصهيوني اتفقا علـى 

لـى رأســها تحــدي تشـكيل لجــان مشــتركة لصـياغة إســتراتيجية مشــتركة لمواجهـة التحــديات اإلقليميــة، وع
 الجماعات اإلسالمية.

ومـن األهميـة العـودة لمـا نشــرته صـحيفة "يـديعوت أحرنـوت" مــؤخرًا، حيـث أكـدت أن الجـيش المصــري 
يشــن حمالتــه األمنيــة فــي ســيناء اســتنادًا إلــى معلومــات تقــدمها األجهــزة االســتخبارية اإلســرائيلية. لــيس 

ي واإلســـرائيلي يتقاســـمان المســـؤوليات فـــي هـــذا فحســـب، بـــل إن الصـــحيفة تؤكـــد أن الجيشـــين المصـــر 
الحرب على الجماعـات الجهاديـة فـي سـيناء، بحيـث يقـوم الجـيش المصـري بشـن الحـرب الفعليـة علـى 
"الجهــاديين"، فــي الوقــت الــذي تتــولى فيــه "إســرائيل" تــوفير المعلومــات والتقــديرات االســتخبارية اســتنادًا 

الصــــحيفة فــــي وصــــف الــــدور اإلســــرائيلي فــــي جمــــع إلــــى مصــــادرها البشــــرية واإللكترونيــــة. وتتوســــع 
المعلومات االستخبارية لصالح جيش السيسي، حيث تشير إلى أن كاًل من جهاز المخـابرات الداخليـة 
ـــان مهمـــة جمـــع المعلومـــات االســـتخبارية عـــن  "الشـــاباك" وشـــعبة االســـتخبارات العســـكرية "أمـــان" يتولي

انب المصـري، مـع التأكيـد علـى أن "تقاسـم العمـل" بـين تحركات "الجهاديين" في سيناء، ويتم نقلها للج
الجيشـــين المصـــري واإلســـرائيلي يـــتم وفـــق "قواعـــد ثابتـــة". المفارقـــة أن الصـــحيفة تؤكـــد أنـــه فـــي بعـــض 
األحيان ال يتردد الجيش اإلسرائيلي في العمـل بنفسـه داخـل سـيناء، سـيما عنـدما يتعلـق األمـر بإحبـاط 

يــة، أو عنــدما يــتم الــرد علــى عمليــات إطــالق النــار. وال تفــوت عمليــات تخطــط لهــا الجماعــات الجهاد
الصــحيفة أن تقتــبس عــن جنــراالت إســرائيليين قــولهم إن الحــرب التــي تشــنها الســلطات المصــرية فــي 

 سيناء تخدم "إسرائيل" وأمنها "القومي.
ا يقـوم بـه السؤال الذي يجب أن يجيب عنه القوميون والناصريون وغيرهم الذين طبلوا للسيسي: أين م

 السيسي من إرث جمال عبد الناصر؟   
 7/2/2016 ،السبيل، عم ان 
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 انشغاالت إسرائيل المستقبلية باألخطار المستجدة .54
 حلمي موسى
تنشــغل أوســاط إســرائيلية كثيــرة فــي اآلونــة األخيــرة بتحليــل معطيــات الصــراع علــى أكثــر مــن جبهــة فــي 

بل لتالفــي تصــعيد محتمــل يقــود إلــى مواجهــة ظــل تفــاقم الخــالف بــين هــذه األوســاط حــول أفضــل الســ
كبيــرة أو شــاملة. ورغــم التغييــر الجــوهري فــي تشــكيلة المخــاطر االســتراتيجية التــي تعــاني منهــا الدولــة 
العبريــة فــإن انتقــال الثقــل مــن التهديــدات التقليديــة إلــى التهديــدات المتنوعــة أثــار جملــة تســاؤالت حــول 

ا لألنماط المعهودة التي كان فيها معظم الجهد اإلسرائيلي يوجه مواضع تركيز الجهود والموارد. وخالف
ضد دول عربيـة وجيوشـها التقليديـة بـل وحتـى ضـد إيـران ومشـروعها النـووي صـار التركيـز علنـا علـى 

 خطر حزب هللا وحماس.
ويبدو أن تصريح رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنـرال غـادي آيزنكـوت عـن أن الجـيش اإلسـرائيلي 

يتعامل مع حزب هللا بوصفه موضع التهديد المركـزي فـي الواقـع الـراهن أثـار سـجاال فـي أوسـاط صار 
مختلفة داخل الدولة العبرية. إذ اعتبره البعض خطأ جسيما ألنه بـدل أن يركـز علـى الخطـر اإليرانـي، 
 كمــا يتعامــل رئـــيس الحكومــة بنيــامين نتنيـــاهو، صــرف األنظــار عـــن هــذا الخطــر وتوافـــق مــع الرؤيـــة
األميركية واعتبر حزب هللا هو الخطر المركزي. وطالب بعض هؤالء رئيس األركان بإعادة النظر في 
هــذا المنطـــق الـــذي يعيــد تغييـــر الحســـابات فــي هيئـــة األركـــان بشــأن ســـلم أولويـــات بنــاء القـــوة وتحديـــد 

 االحتياجات.
رة تطالـب الجـيش بتقلـيص وكان بعض المعلقـين اإلسـرائيليين قـد رأوا فـي كـالم آيزنكـوت توافقـا مـع نظـ

حصــته مــن كعكــة الميزانيــة العامــة لتوجيــه المزيــد مــن المــوارد نحــو أهــداف التطــوير االجتمــاعي. وقــد 
تعمقت هذه المطالبة مع تنامي التململ االجتماعي داخل الدولة العبرية من تراجع مكانـة الشـباب فـي 

ل أعوام إلـى تظـاهرات كبيـرة. حينهـا بـدا الحياة االقتصادية وصعوبة إيجاد مسكن مالئم وهو ما قاد قب
 وكأن الجيش هو من يمنع تحسين أوضاع الشباب الذين هم أصال عماد الجيش وخريجيه.

وال ريب في أن تناقص المخاطر الوجودية أتاح للعديد من المفكـرين االسـتراتيجيين فـي الدولـة العبريـة 
لتــي تملكهـا وتطورهـا وأن المخـاطر الجديــدة ادعـاء أن إسـرائيل ليسـت بحاجـة إلــى منظومـة بنـاء القـوة ا

تستدعي تغيير الوجهة. والحظ البعض في هذا السياق كيف أن قيادة الجيش اإلسرائيلي صارت على 
استعداد للتخلي، أوليا، عن إحدى الغواصـات بقصـد التحـرر مـن بعـض النفقـات. كـذلك صـار الجـيش 

وبيعهـا كعتـاد قـديم لجيـوش أخـرى. ولكـن كـل  أكثر استعدادا للتخلي عن أسراب مـن الطـائرات بحوزتـه
هــذه الخطــوات مــن جانــب الجــيش لــم تغيــر مــن جــوهر المعادلــة شــيئا. فميزانيــة الــدفاع اإلســرائيلية فــي 

 مليار دوالر. 17تزايد مستمر. ورغم كل المطالبات بتقييدها فإنها في العام الجاري تزيد عن 
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لى جانب ذلك يبدو واضحا، كما كان حال اإلسـر  ائيلي البسـيط فـي العقـدين األخيـرين، أن المهـم هـو وا 
ذا كانـــت إســـرائيل بفعـــل مـــا أحدثتـــه مـــن تغييـــرات علـــى واقـــع عالقتهـــا مـــع  تـــوفير األمـــن الشخصـــي. وا 
الفلسطيني: انفصال في غزة وجدار فاصل في الضفة، قلصت مـن خطـر العمليـات االستشـهادية فـإن 

ي كــل مــا يتعلــق بالفلســطينيين، نشــأ خطــر الهبــة ذلــك قــاد إلــى مخــاطر مــن نــوع جديــد. وهكــذا مــثال فــ
الشعبية والتي تسميها إسرائيل "إرهاب األفراد". وهكذا بعـد شـهور مـن انـدالع هـذه الهبـة والتـي اتسـمت 
بمظاهر الطعن والدهس شـبه يوميـة وفـي مختلـف المنـاطق، ينشـأ لـدى بعــــض اإلسـرائيليين إقـرار بـأن 

ية أو في استمرار القمع. وأن على إسرائيل أن تتحمل مسـؤوليتها الحـــل ال يكمن في الضربات العسكر 
 وتخفف عن الفلسطينيين بأن تمنحهم أمال بالحياة وربما بأفق سياسي.

ولهـــذا الســـبب نجـــد أنـــه رغـــم كـــل التهديـــدات للفلســـطينيين فـــي الضـــفة يحـــاول الجـــيش اإلســـرائيلي منـــع 
وخالفـا للقيـادة السياسـية يحـاول الجـيش االنفتـاح االنفجـار عـن طريـق مـا يسـميها بــ "القيـود المتنفسـة". 

علــى الســـلطة الفلســـطينية وأجهزتهـــا األمنيــة فـــي محاولـــة لمنـــع االنفجــار. وهـــذا الحـــال يســـري بأشـــكال 
مختلفة على موقف الجيش مما يجري في قطاع غزة حيث يبدو الخالف أشـد اتسـاعا بـين العسـكريين 

ش اإلســرائيلي فــي الحــرب األخيــرة هــي أن الحصــار ال والسياســيين. فالقناعــة التــي تولــدت لــدى الجــي
يشكل حائال دون تنـامي قـوة المقاومـة الفلسـطينية، خصوصـا حمـاس، طالمـا لـيس لعمـوم الفلسـطينيين 
في القطاع ما يخسرون. وبعدها تزايد االهتمام اإلسرائيلي بالسماح بدخول قـدر أكبـر مـن المسـاعدات 

بداء رغبة في إعادة إعما  ر ما دمرته الحروب.والبضائع وا 
ولكــن المفارقــة التــي يتحــدث عنهــا قــادة الجــيش هــي أن كــل تخفيــف للحصــار المفــروض علــى القطــاع 
يفيد بشكل غير مباشر سلطة حماس وبالتالي مكانة هذا التنظـيم وقـوة ذراعـه العسـكري. ولهـذا السـبب 

ـــه تجـــاه مـــواد البنـــاء أو مـــا يســـميه  ـــأرجح فـــي موقف المـــواد ذات االســـتخدام نجـــد الجـــيش اإلســـرائيلي يت
ـــه أيضـــا ال يخفـــي امتعاضـــه مـــن واقـــع أن ســـماح إســـرائيل بـــدخول  المـــزدوج: العســـكري والمـــدني. لكن
البضــائع بشــكل مكثــف للقطــاع يزيــد أيضــا مــن واردات ســلطة حمــاس مــن الرســوم عليهــا. وتجــري فــي 

ة والقطــاع فــي إســرائيل دراســات مســتجدة لمعرفــة مــدى خطــر اســتمرار االنقســام الفلســطيني بــين الضــف
ومــن الواضــح أن إســرائيل تبــدي فــي األســابيع األخيــرة اهتمامــا  نطــاق خطــر انســداد األفــق السياســي.

واسعا، ألسباب شـعبية، بمـا يجـري فـي القطـاع خصوصـا بعـد زيـادة االهتمـام بحفـر األنفـاق. فـالخوف 
ن حمــاس بجــدواها مــن األنفــاق ال ينبــع مــن ضــجيجها بقــدر مــا ينبــع، فــي نظــر اإلســرائيليين، مــن إيمــا

مكانيـة اســتخدامها كســالح اســتراتيجي فــي الحــرب المقبلـة. صــحيح كانــت نتــائج األنفــاق قاســية علــى  وا 
 اإلسرائيليين في الحرب السابقة لكن ليس هناك ما يضمن أنها أقل قسوة في الحرب المقبلة.
 8/2/2016السفير، بيروت 
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 دولتهم إقامةممكن من خالل االنفصال عن الفلسطينيين .. الجواب الشافي لإلرهاب .55
 افرايم سنيه
هذا هو الشهر الخـامس الـذي نواجـه فيـه االنتفاضـة الجديـدة، انتفاضـة المفكـات والمقصـات. وهـي لـن 

، لـن تنهـزم. نحـن نعـيش منـذ اآلن فـي وضـع حـذرت أنـا وآخـرون منـه ـ دولـة ثنائيـة تنطفئتنتهي، لن 
. مــواد االشــتعال للنــار ـ اليــأس السياســي بــاألخرى القوميــة. نــزاع عنيــف بــين أمتــين مختلطتــين الواحــدة

 والضائقة االقتصادية في المناطق ـ ستواصل تغذيتها.
كثر مـن نفعهـا. فمنـذ أ األمنيالحكومة باتخاذها ليست ناجعة. ضررها  أمرتالخطوات المضادة التي 

لــى االســتنتاج بــأن هــدم المدنيــة فــي الضــفة الغربيــة ـ توصــلنا إ اإلدارةنهايــة الثمانينيــات ـ عنــدما قــدت 
 منازل المخربين ليس رادعا، وهذا عقاب ليس مقررا في أي قانون، ولكن ليس فيه أي نفع أمني.

ن كــان فقــط قصــد  إطــالقصــالحية  األذى، هــي خطــوة لــم  إيقــاعالنــار لقتــل كــل منفــذ لعمليــة، حتــى وا 
ين عــن المطالبـــة تتخــذ فــي كـــل ســنوات كفاحنــا ضـــد اإلرهــاب. فجهــاز األمـــن امتنــع علــى مـــدى الســن

. وقـد امتنعنـا عـن ذلـك لـيس ألننـا إجراميـة األكثـربعقوبة المـوت حتـى ألسـوأ القتلـة، لمنفـذي العمليـات 
سـيكون أكبـر مـن منفعتــه  اإلعـدامرقيقـو القلـب ولطفـاء الـنفس. فقـد توصـلنا إلـى االســتنتاج بـأن ضـرر 

 . هكذا اعتقدت كل حكومات إسرائيل.األمنية
يمــات الجديــدة لفــتح النــار هــو قتــل مــن يحــاول أو يعتــزم تنفيــذ عمليــة طعــن أو عمليــا، فــان معنــى التعل

فلســطيني قتيــل يمكــن أن نقــول بيقــين إن لــيس لسياســة فــتح  150شــهر وأ أربعــةمــن  أكثــردهــس. بعــد 
فــي منــاطق الضــفة الغربيــة وفــي شــرقي  أخــرىن كــل جنــازة إالنــار هــذه أي قيمــة ردعيــة. بالمقابــل، فــ

البارد للربح  األمنينف وتوسع عدد منفذي العمليات المحتملين. وفي الحساب القدس ترفع مستوى الع
لغمضـة عــين  تهــدئوالخسـارة، فــان هـذه الخطــوة ليسـت مجديــة وليسـت رادعــة وهـي ال تفعــل سـوى أن 

حباطغضب   الجمهور اإلسرائيلي. وا 
داريبكلمات بسيطة، ليس لمثل هذا النوع من اإلرهاب جواب عسكري، اسـتخباري  ذااجع. نـ وا  كـان  وا 

ممكنا تعطيل الشبكات االجتماعية في المناطق وفي القدس لكان في ذلـك مـا يقلـل بشـيء مـا عنصـر 
التــي يمليهــا رئــيس الــوزراء نتنيــاهو للتحــريض مبــالغ فيهــا علــى نحــو ظــاهر  األهميــةالتحــريض، ولكــن 

ة، ليس لديه ما سنة تحت االحتالل، في الضائق 48وتستهدف التغطية على غياب الحل. فمن يعيش 
 يأمل فيه وليس لديه ما يخسره. وهو ال يحتاج إلى أحد ليحرضه ـ فهو محرض على أي حال.

فـي المنـاطق. وحـده فعـل سياسـي درامـاتيكي  لألجـواءمطلوب تغيير حـاد  األفرادمن اجل وقف إرهاب 
وسيحســنون يمكنــه أن يفعــل ذلــك. الكثيــرون يتحــدثون اليــوم فــي صــالح االنفصــال عــن الفلســطينيين. 
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صـنعا إذا مــا سـموا الولــد باســمه ـ تقســيم الــبالد. وهـذا يتضــمن تقسـيم القــدس الشــرقية التـي يســكن فيهــا 
 ألف فلسطيني. 300من  أكثروحدها 

فـي المئـة مـن  22دولة فلسـطينية مجـردة علـى  إقامةاالنفصال عن الفلسطينيين ممكن فقط من خالل 
الدوليـة والفلسـطينيون )باسـتثناء  األسـرةه هـي النسـبة التـي بالد إسرائيل بين النهـر والبحـر. هـذ أراضي

حماس( مستعدون لقبولها. وبمراعاة حقيقة أنه في غضون سنتين ستصل نسـبة اليهـود الـذين يعيشـون 
ليســت حــال ســيئا بالنســبة لنــا.  األرضفــي المئــة مــن  78فــي المئــة ـ فــان  50بــين النهــر والبحــر دون 

ى بنا إلى المكان الذي نعلق فيه اليوم. وسيصعب علينا أكثـر فـأكثر في المئة أد 100على  فاإلصرار
 السليم. األمراقتصاديا وسياسيا أن ندفع ثمن انعدام الشجاعة السياسية ألن نقول ونفعل 

 7/2/2016يديعوت 
 8/2/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 أجواء الحرب تخي م على قطاع غز ة .56

 رشا أبو جالل
سرائيل، في ظّل قيـام تزداد مخاوف الفلسطينيّ  ين من بدء مواجهة جديدة بين حركة "حماس" في غّزة وا 

كـانون  21القّوات اإلسرائيلّية بنشر بطارّيات المدفعّية الثقيلة على الحدود الشمالّية مـع قطـاع غـّزة فـي 
ــذي أبــرم مــع فصــائل التفــاقالثاني/ينــاير الماضــي، بعــد مــرور أســبوع علــى خــرق إســرائيل   الّتهدئــة اّل

 13، بقصـفها مجموعـة مـن الفلسـطينّيين فـي 2014المقاومة برعاية مصرّية في آب/أغسطس من عـام 
شـمالّي قطــاع غــّزة بــزعم محــاولتهم زرع عبــوات  -كـانون الثاني/ينــاير الماضــي قــرب الســياج الحــدوديّ 

 ناسفة.
يء فــي غــّزة، الســ االقتصــاديويشــهد قطــاع غــّزة حــااًل مــن اليــأس واإلحبــاط، فــي ظــّل اســتمرار الواقــع 

 51وعــدم اســـتئناف مباحثـــات الّتهدئــة اّلتـــي أنهـــت الحــرب اإلســـرائيلّية األخيـــرة عليهــا، واّلتـــي اســـتمّرت 
يومــًا، فــي الوقــت اّلــذي تواصــل فيــه "حمــاس" الحــديث عــن قــرب انفجــار غــّزة، حيــث أكــد القيــادي فــي 

 31حفي نشـر فـي حمـاس والنائـب عنهـا فـي المجلـس التشـريعي إسـماعيل األشـقر فـي سـياق حـوار صـ
، أن االنفجـــار ســـيكون قريبـــًا فـــي حـــال اســـتمرار إســـرائيل بـــالتنكر التفاقيـــات التهدئـــة، 2015أغســـطس 

 وأضاف: "ما بحوزة المقاومة أكثر مما يتوقع االحتالل".
واعتبر المحّلل السياسّي حسن عبدو أّن نشر إسرائيل بطارّيات مدفعّيتها الثقيلة على الحدود مع غـّزة، 

نـــذارًا خطيـــرًا لتـــوّتر األوضـــاع الميدانّيـــة، وتحّركـــًا كافيـــًا لتأّهـــب المقاومـــة ألّي عـــدوان إســـرائيلّي "يعـــّد إ
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ســرائيل علـى حــّد سـواء تشــعران بــأّن المواجهـة األخيــرة فــي  مفـاجئ"، وقــال لــ"المونيتور": إّن المقاومــة وا 
 لم تستكمل ولم تحّقق أهدافها. 2014عام 

ســرائيل كــذلك تشــعر أضــاف: "المقاومــة تشــعر بأّنهــا لــ م تحّقــق أهــدافها، وأبرزهــا إنهــاء حصــار غــّزة، وا 
بأّنهـــا لـــم تقـــض علـــى قـــدرات المقاومـــة، وخصوصـــًا األنفـــاق العســـكرّية، مّمـــا يزيـــد مـــن فـــرص انـــدالع 

 مواجهة جديدة".
ع أّمــا المحّلــل السياســّي إيــاد القــرا فقــال لـــ"المونيتور": "هنــاك مؤّشــران رئيســّيان يشــيران إلــى قــرب انــدال

، 2014مواجهــــة جديــــدة بــــين إســــرائيل وحمــــاس، األّول أّن بعــــد انقضــــاء العــــام األّول مــــن حــــرب عــــام 
أصـــبحت لـــدى إســـرائيل جـــرأة أكبـــر علـــى اســـتهداف الفلســـطينّيين مثـــل إطـــالق النـــار المســـتمّر علـــى 

لثــاني المــزارعين علــى الحــدود الشــرقّية لغــّزة، ومواصــلة اســتهداف الصــّيادين فــي بحرهــا. أّمــا المؤّشــر ا
 فيتعّلق بمواصلة المقاومة استعداداتها العسكرّية للمواجهة المقبلة".

، حيث أفاد موقع "دنيا الوطن" 2016يناير  31وكانت آخر حوادث، إطالق النار على المزارعين، في 
اإلخبــاري المحلــي، بــأن جنــود االحــتالل المتمركــزين فــي األبــراج العســكرية علــى الحــدود الشــرقية لغــزة، 

وا الرصاص الحي صوب مجموعة مـن المـزارعين، خـالل تواجـدهم فـي أراضـيهم الزراعيـة الواقعـة أطلق
على الحدود شرقي خان يونس ورفح، دون وقوع إصابات في صفوف المزارعين الذين تركوا أراضيهم 

 هربًا من الرصاص.
ئيل غيــر معنّيــة بالحفــاظ اإلســرائيلّية المســتمّرة ضــّد غــّزة تشــير إلــى أّن إســرا االنتهاكــاتولفــت إلــى أّن 

على الّتهدئة، مؤّكدًا أّن عدم استئناف مباحثات استكمال الّتهدئـة بسـبب القطيعـة المسـتمّرة بـين مصـر 
و"حماس"، "جعل المقاومة تشعر بأّنهـا وقعـت فـي خطـأ تأجيـل النقـاش حـول الّتهدئـة، مـن دون تحديـد 

 موعد االستئناف".
ـــل السياســـّي طـــال ل عوكـــل مـــع إيـــاد القـــرا علـــى أّن عـــدم التـــزام إســـرائيل الّتهدئـــة واتّفـــق الكاتـــب والمحّل

ـــ"المونيتور": "إّن عــدم تنفيــذ بنــود  ســرائيل، وقــال ل ســيعّجل فــي نشــوب مواجهــة جديــدة بــين "حمــاس" وا 
الّتهدئة من قبل إسرائيل، وأهّمها تخفيف حصار غّزة وفتح المزيد من المعابر الحدودّية لمـرور السـلع، 

ــذي يــدفع نحــو مواجهــة عســكرّية  االقتصــاديةتــدهور األوضــاع  ســاهم فــي اســتمرار فــي غــّزة، األمــر اّل
 جديدة".

أضاف: "األمور تّتجه نحو األسوأ، حيث كان الناس يتوّقعون عقب انتهـاء الحـرب، إعـادة إعمـار غـّزة 
 بشكل سريع، ومعالجة البطالة اّلتي تعّد األسوأ عالمّيًا، إاّل أّن شيئًا من ذلك لم يحدث".

، قـد كشـف أّن البطالـة فـي قطـاع غـّزة هـي 2015مـارس  21وكان تقرير صادر عن البنك الـدولّي فـي 
 .2014في المئة في نهاية عام  43األعلى على مستوى العالم، بوصول معّدلها إلى 
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ولــم يســتبعد النــاطق باســم حركــة حمــاس إســماعيل رضــوان، أن تقــدم إســرائيل علــى شــّن عــدوان جديــد 
رًا أّن نشر بطارّية مدفعّية ثقيلة على حدود غّزة يعكـس "فشـل إسـرائيل فـي الّتعامـل مـع على غّزة، معتب

الراهنة في الضّفة الغربّية والقدس، ويعّد تهديدًا خطيرًا بنقل المعركـة مـن الضـّفة إلـى قطـاع  االنتفاضة
بريــر أّي عــدوان القــدس وت انتفاضــةغــّزة"، وقــال لـــ"المونيتور": "إســرائيل تريــد صــرف أنظــار العــالم عــن 

 قادم على غّزة، من خالل لفت أنظاره إلى تجهيزات المقاومة في غّزة وتعظيم خطرها".
ورّكزت وسائل اإلعالم اإلسرائيلّية في اآلونة األخيرة الحديث على تنامي قدرات "حماس" وسعيها إلـى 

تـل سـبعة مـن كـوادر كتائـب ترميم أنفاقها، استعدادًا للحرب المقبلة، وازداد هذا الحديث عقب حادثة مق
كانون الثاني/يناير الماضي في انهيار أحد األنفاق العسكرّية بشمال غّزة خالل عملهـم  28القّسام في 

 على ترميمه.
وكتب المحلل العسكري في صـحيفة "هـآرتس"، عـاموس هرئيـل، فـي تقريـر نشـر عبـر موقـع الصـحيفة 

اق ضـد الـزمن، حمـاس تريـد اسـتكمال جهوزيتهـا، : "يبدو أنه يجري سـب2016يناير  31اإللكتروني في 
فيمـــا إســـرائيل تحـــاول العثـــور علـــى أنفـــاق هجوميـــة فـــي أراضـــيها انطالقـــًا مـــن فرضـــية أن حمـــاس قـــد 

 تستخدم األنفاق خالل فترة ليست طويلة".
 لالحــتاللوحــّذر إســماعيل رضــوان إســرائيل مــن "اإلقــدام علــى حماقــة جديــدة فــي غــّزة"، وقــال: "نقــول 

شــل فــي حروبــه كاّفــة علــى غــّزة، أّن عليــه أاّل يحــاول إعــادة الّتجربــة مجــّددًا، ولكــن إذا مــا قــّرر اّلــذي ف
 ذلك، فإّننا مستعدون لمواجهته، وسنفاجئه".

ألّي مواجهـة  االسـتعدادوتواصل "حماس" حفر أنفاقهـا العسـكرّية علـى الحـدود مـع إسـرائيل، فـي إطـار 
كانون الثاني/ينـاير الماضـي، قـال  29بعة لكتائب القّسام في مقبلة. وخالل تشييع جثامين الكوادر الس

نائب رئيس المكتب السياسـّي فـي "حمـاس" إسـماعيل هنّيـة فـي كلمـة: "المقاومـة ستواصـل اسـتعداداتها 
، مـــن خـــالل مواصـــلة الّتطـــوير العســـكرّي لهـــا بـــّرًا وبحـــرًا، عبـــر اســـتمرار حفـــر االحـــتاللللمواجهـــة مـــع 

 الصواريخ". األنفاق األرضّية وتطوير
ورّد رئيس الوزراء اإلسرائيلّي بنيامين نتنياهو على هذه الّتهديدات بتوجيه تحذيرات جاّدة لـ"حماس"، إذ 

كــانون الثاني/ينــاير الماضــي مســاء، داخــل مقــّر  31قــال فــي مــؤتمر "ســفراء إســرائيل"، اّلــذي عقــد فــي 
فاق، فإّننا سنرّد بقّوة أكبر من تلك اّلتـي وزارة الخارجّية في القدس: "إذا ما هوجمنا عن طريق هذه األن

 .2014استخدمناها في عملّية الجرف الصامد"، في إشارة إلى الحرب على غّزة عام 
، شــنت خاللهــا 2014أغســطس  26يوليــو حتــى  8وخــالل العــدوان اإلســرائيلي علــى غــزة الــذي بــدأ فــي 

 530فلســطينًيا بيــنهم  2147ستشــهد خاللهــا غــارة بــرًا وبحــرًا وجــوًا، وا 60664القــوات اإلســرائيلية قرابــة 



 
 
 
 

 

 50 ص                                              3837 العدد:        8/2/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

ـرت بشـكل كلـي 2465منزاًل بشكل جزئـي و 17,132طفاًل، إضافة إلى تدمير  بحسـب تقريـر  -منـزاًل ُدمِّ
 .2014لحقوق اإلنسان في مطلع نوفمبر  األورومتوسطينشره المرصد 

يرات والّتهديـدات المتبادلـة بـين وبالّنسبة إلى القرا، فقـال: "أعتقـد أّن حمـاس ال تريـد الحـرب، لكـّن الّتحـذ
سرائيل أعادت الساحة إلى السخونة ووضعت المنطقة في أجواء حرب".  حماس وا 

كمــا أشــار إلــى أّن تهديــدات نتنيــاهو الســالفة الــذكر تشــبه إلــى حــّد كبيــر تهديداتــه اّلتــي أدلــى بهــا فــي 
ــ2014أشــهر مــن حــرب عــام  6أّي قبــل  2014كــانون الثاني/ينــاير مــن عــام  ث قــال: "إذا نســيت ، حي

 حركة حماس والمنظمات األخرى الدرس سيتعلمون درسًا جديدًا بشكل أشد في وقت قريب جدًا".
ــــذين ال يزالــــون يعــــانون مــــن آثــــار الحــــرب الســــابقة أن تكــــون هــــذه الّتهديــــدات  ويأمــــل الفلســــطينّيون اّل

لحــرب تتصــاعد بســبب عــدم والّتحــذيرات المتبادلــة مجــرد ســحابة مارقــة، إاّل أّن مخــاوفهم مــن انــدالع ا
سرائيل.  استئناف مباحثات الّتهدئة بين "حماس" وا 
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