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 ابتات االستراتيجيةضّد حماس لم ُتحقق أهدافها  "إسرائيل"يدلين: حروب  .1

قال رئيس شعبة االستخبارات العسكرّية األسبق، الجنرال في االحتياط  زهير أندراوس: –الناصرة 
عاموس يدلين، الذي يترأس مركز دراسات األمن القومّي التابع لجامعة تل أبيب، قال في دراسٍة 

 2009على موقع المركز إّن الحروب التي شّنتها إسرائيل ضّد قطاع غّزة منذ العام  جديدٍة نشرها
التي تّم تحديدها وهي: ردع حركة حماس لفترٍة طويلٍة جًدا،  االستراتيجيةوحتى اليوم لم ُتحقق أهدافها 

ضعاف الحركة عسكرًيا وفرض حصار يمنع الحركة من زياد ة ضرب البنية التحتّية لحركة حماس وا 
ترسانتها العسكرّية، على حّد تعبيره.  وبناًء على ما تقّدم، تابع الجنرال يدلين، إّنه ليس مفاجًئا أْن 
تقوم حركة حماس في الفترة األخيرة بتحضير وتجهيز نفسها للمواجهة القادمة مع إسرائيل، وأّنها تبذل 

 جهوًدا جباّرة في حفر األنفاق.
حّل نجع واألفضل سإسرائيل في هذه الفترة الزمنّية يكمن في إيجاد ورأى الجنرال يدلين أّن الحّل األ

لدرء هذا الخطر الُمحّدق، والذي من شأنه أْن يؤّدي إلى تأجيل الُمواجهة القادمة، والتي ال  تكنولوجيّ 
محال منها، بين الجيش اسإسرائيلّي والفصائل الفلسطينّية، ألّنه عن طريق هذا الحل ُيمكن سإسرائيل 

 على حّد تعبيره. تصل إلى الحرب القادمة في ظروٍف أفضل لها من ناحيتها، أنْ 
مع ذلك، أشار الجنرال يدلين إلى أّنه إذا لم تتمّكن إسرائيل من إيجاد الحل الُمقترح من قبله، سُيدخل 
صّناع القرار في تل أبيب إلى دوامٍة حول الحّل األنجع لألنفاق الهجومّية التي تقوم حركة حماس 
بحفرها، وبالتالي، أضاف، على الحكومة اسإسرائيلّية اتخاذ القرار فيما إذا كانت هناك حاجة لضربٍة 
استباقّيٍة ضّد األنفاق، شريطة أْن تكون هذه الضربة العسكرّية، لفت الجنرال اسإسرائيلّي، قصيرًة، 
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، التي عجز الجيش يةاالستراتيجولكن، في حال تطّور الوضع إلى مواجهة، يجب أْن ُتحقق األهداف 
، وأْن  اسإسرائيلّي عن تحقيقها حتى اآلن، بحيث أّن ديناميكية التعامل مع حماس تتغّير بشكٍل جوهريٍّ
تؤّدي إلى تغييٍر كبيٍر في ميزان القوى بين الطرفين، خالًفا للجوالت السابقة بين الطرفين، على حّد 

 قوله.
هة القادمة يتحّتم على إسرائيل فحص األسئلة الصعبة وخُلص إلى القول إّنه قبيل البدء في المواج

 وتحديد اسإجابة إذا كان الجيش اسإسرائيلّي قادًرا على تحقيق األهداف.
وبرأيه، األسئلة هي: كيف ُيمكن للجيش اسإسرائيلّي توجيه ضربًة قاصمًة لحركة حماس، بحيث تنتهي 

ي: هل يجب على إسرائيل أْن ُتواصل النظر الجولة بقدرة إسرائيل على فرض شروطها؟ والسؤال الثان
إلى حماس بمثابة العنوان لكّل ما يحدث في قطاع غّزة، أْم أّنه يجب على الجيش اسإسرائيلّي، بإيعاز 

 من الُمستوى السياسّي بالعمل على القضاء على حكم حماس في قطاع غّزة؟، على حّد قوله.
 11/2/2016، رأي اليوم، لندن

 
 "2016تقدير استراتيجي  – 2015د مؤتمرًا بعنوان "قضية فلسطين: تقييم استراتيجي "الزيتونة" يعق .2

قيم نخبة من المتخصصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني، الخميس، التطورات المتعلقة بالقضية 
 .2016، وحاولوا استشراف اتجاهاتها المتوقعة في سنة 2015الفلسطينية بمختلف محاورها في سنة 

ختصون، في مؤتمر عقده مركز "الزيتونة للدراسات واالستشارات" بالعاصمة اللبنانية وناقش الم
بيروت، القضية الفلسطينية من خالل ثالثة محاور: المحور الفلسطيني الداخلي، والمحور العربي 

 اسإسرائيلي، والبيئة الخارجية المؤثرة في القضية الفلسطينية.
 

 والمصالحةالفصائل الفلسطينية بين االنقسام 
عن تطورات المصالحة الفلسطينية والمسارات المحتملة، تحدث عضو اللجنة  الحديثوفي إطار 

المركزية لحركة فتح محمد اشتية عن ثالث قضايا تشغل اهتمام حركته وهي: األول الهبة الشعبية، 
نهاء االنقسام الفلسطيني.و  إعادة صياغة العالقة مع االحتالل اسإسرائيلي  ا 

اشتية أن ما حرك الفلسطينيين في هذه "الهبة" األخيرة هو انسداد األفق السياسي وممارسات وتابع 
 االحتالل. مضيفا أن وفدا فلسطينيا سيبلغ االحتالل اليوم بقرار وقف التنسيق األمني.

وشدد على ضرورة إعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية ألنها "أم الشرعية الفلسطينية، والضمان 
 حقيقي لشرعية القضية الفلسطينية".ال
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن االنتفاضة الفلسطينية  أخرىمن 
"أوقفت الكثير من محاوالت االحتالل لفرض التقسيم الزماني والمكاني لمدينة القدس المحتلة"، وأشار 

امتداد االنتفاضة إلى كل أراضي السلطة إلى أن السلطة الفلسطينية هي أحد المعوقات في وجه 
 الفلسطينية بالضفة الغربية.

وبخصوص المصالحة الفلسطينية، أوضح أبو مرزوق أن هناك شروطا أساسية سإنجاحها؛ أهمها 
عزل الضغوط الخارجية عن النزاع الفلسطيني، "فالتزامات منظمة التحرير جلبت الحصار على غزة 

 ."على حماس" الفيتو"و
ته أوضح مسؤول دائرة العالقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، من جه
اتسمت بالتناقض الداخلي، وعدم إنهاء االنقسام الفلسطيني، وفقدان الرؤية على جميع  2015أن سنة 

"األولوية  األصعدة والمستويات، ودعا إلى معالجة الرؤية السياسية والبرنامج السياسي الفلسطيني ألن
نهاء االنقسام".  اآلن هو تحقيق المصالحة وا 

ودعا إلى إنهاء تدريجي التفاق أوسلو، وطرح بديل، واالنتقال إلى مرحلة جديدة، وعدم المراهنة على 
 حلول خارجية.

شهدت تعمق  2015من ناحيته قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن سنة 
ل أوسلو، وفشل مسار التسوية السلمية، والدور األمريكي السلبي، ناهيك عن توسيع اسإدراك بفش

 مقاطعة البضائع اسإسرائيلية، وانطالق االنتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وحذر البرغوثي من ظهور فئة جديدة تريد االستمرار على الوضع القائم وتخشى من االنتفاضة. 

كن أن يسلكهما الوضع الفلسطيني في قادم األيام؛ السيناريو األول: وتحدث عن سيناريوهين يم
مراوحة في المكان، أم السيناريو الثاني، فهو تحدي االحتالل اسإسرائيلي بتنفيذ قرارات المجلس 
المركز الفلسطيني، وتصاعد االنتفاضة، وتواصل المقاطعة اسإسرائيلية، ومجلس وطني توحيدي، 

ب هذا السيناريو؛ تغييرا في ميزان القوى، وتصعيد المقاومة وحركة المقاطعة وقيادة موحدة، و"يتطل
 والوحدة الوطنية".

 
سرائيل  العرب وا 

وقال جواد الحمد، مدير عام مركز دراسات الشرق األوسط في عمان، إن مصر لم تعدل موقفها من 
؛ "فمصر ال تتعامل مع معبر رفح خالل جميع الحكومات الفلسطينية التي شكلت بعد اتفاق المعابر

معبر رفح كمعبر مصري فلسطيني ولكن لديها اعتبارات أخرى؛ لذلك من غير المتوقع أن تتغير 
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نظرة القاهرة للمعبر في حال تّم تحقيق المصالحة الفلسطينية"، وكشف أن العالقات اسإسرائيلية 
 المصرية تطورت عسكريا واستخباراتيا.

يني حسن أبحيص، أن التحوالت التي عرفتها المنطقة في اآلونة واعتبر المختص في الشأن الفلسط
 األخيرة ليست في صالح القضية الفلسطينية في المدى المنظور والمتوسط.

واستدرك أن قضية فلسطين ما تزال قادرة على أن تشكل واحدة من أهم نقاط االتفاق بين مختلف 
ة في هموم الشعوب العربية، و"هو ما ظهر األطراف المتنازعة في المنطقة، وأنها ما تزال حاضر 

خالل االعتداءات التي تعرض لها المسجد األقصى ومخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا، والعدوان على 
 ".2014قطاع غزة في صيف 

ورأى المختص في الشأن اسإسرائيلي واألستاذ المساعد في الجامعة اللبنانية، عباس إسماعيل، أن 
، 2015ركا تأثيرهما على المقاربة اسإسرائيلية للقضية الفلسطينية في سنة هناك تطورين رئيسيين ت

، وهما: انتخابات 2016وسيكون لهما دورهما الفاعل في تحديد مسارات هذه المقاربة في سنة 
 الكنيست التي أفرزت حكومة جديدة، واندالع االنتفاضة.

تها االنتفاضة في المشهد اسإسرائيلي في وتوقع أن يستمر حال اسإرباك والخالفات والقلق التي أفرز 
، نظرا لكون أسباب 2016، وربما بوتيرة أشد وأكثر تعقيدا في سنة 2015األشهر األخيرة من سنة 

اندالع االنتفاضة ومبرراتها باقية. "ُيضاف إلى ذلك غياب الطمـأنينة الشعبية تجاه تحسن األوضاع 
 لتصعيد والتعقيد".في المستقبل المنظور، ما سيؤدي لمزيد من ا

واختتم المؤتمر بورقة لرئيس الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت، ومدير دائرة التخطيط في منظمة 
التحرير الفلسطينية سابقًا الدكتور مجدي حماد، حول التأثير الدولي وخصوصًا األمريكي في القضية 

 الفلسطينية ومساراته المحتملة.
لموقف األمريكي من قضايا التسوية، خصوصًا مواقفها بشأن رفض قيام وأشار حماد "إلى استمرار ا

دولة فلسطين من حيث المبدأ، ورفض المصالحة الفلسطينية، ورأى أن الرئيس األمريكي باراك أوباما 
يتحول عمليًا إلى بطة عرجاء فيما تبقى له من فترة في الحكم بعد الدخول في االنتخابات الرئاسية 

 ".2016طوال سنة 
وحول تعامل اسإدارة األمريكية مع طرح "االعتراف بالدولة الفلسطينية" أمام مجلس األمن، وفي ضوء 
إعالن إدارة أوباما أنها ستعيد تقييم سياستها إزاء "إسرائيل" بعد تصريحات رئيس الحكومة اسإسرائيلية 

 ع حماد ثالثة سيناريوهات.بنيامين نتنياهو التي تخّلى فيها عن التزامه بالدولة الفلسطينية، توق
السيناريو األول، أن تتراجع واشنطن عن إعادة التقييم واالكتفاء بالتحذير الذي عبر عنه أوباما، 

 مقابل تأكيد التزام نتنياهو بالدولة الفلسطينية.
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أما السيناريو الثاني، أن يمضي أوباما وينفذ تهديده، ويوافق على صدور قرار من مجلس األمن 
 الدولة الفلسطينية.يعترف ب

أما السيناريو الثالث، أن تكتفي اسإدارة األمريكية بغض النظر عن اعتراف أوروبي بالدولة 
الفلسطينية، وفرض بعض العقوبات التي هددت أوروبا بتنفيذها ضد إسرائيل، وانتظار مفعولها على 

 إسرائيل.
دولة الفلسطينية في حال فشل المبادرة، وتناول حماد "المبادرة الفرنسية" ووعد باريس باالعتراف بال

 ورأى أن تطور المبادرة وتحديد آفاقها مرهون بشكل رئيس بالموقف األمريكي منها.
 كما ناقش مؤتمر مركز الزيتونة "الحملة المدنية العالمية لحماية الشعب الفلسطيني".

 11/2/2016قدس برس،  -21عربي -الشرق األوسط، لندن، فلسطين أون الين
 

 "التنسيق األمني"بقرار وقف  وفد فلسطيني سيبلغ "إسرائيل"محمد اشتية خالل مؤتمر "الزيتونة":  .3
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد أشتية، أن "سبب الهبة في القدس : قدس برس - بيروت

ولكن ما ليس األزمة االقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيون في الضفة الغربية، على أهميتها، 
 حرك الفلسطينيين للتظاهر ضّد االحتالل هو انسداد األفق السياسي وممارسات االحتالل".

مؤتمر علمي عقده "مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات" تحت عنوان كالم أشتية جاء ذلك خالل  
 ."2016تقدير استراتيجي  - 2015"قضية فلسطين: تقييم استراتيجي 

إلى "أن وفدًا فلسطينيًا سيلتقي وفدًا  أشتيةصياغة العالقة مع االحتالل، فأشار  دةبإعاأما فيما يتعلق 
بقرار وقف التنسيق األمني، ما دامت إسرائيل تعصف باالتفاقيات بشكل  سإبالغهإسرائيليًا اليوم 

 مستمر".
ح مضطرة "أن فت أشتيةأما مسألة إنهاء االنقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الفلسطينية، فأكد 

للمصالحة لحرصها على الوحدة الوطنية، وأن الحركة ال تخضع ألي نوع من أنواع االبتزازات، ومن 
 يعتقد أن فتح خائفة من االنتخابات فهو خاطئ".

على "ضرورة إعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية ألنها أّم الشرعية الفلسطينية،  أشتيةوشدد 
 ية الفلسطينية".ية القضعوالضمان الحقيقي لشر 

 11/2/2016قدس برس، 
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 "التنسيق األمني"بإرسال وفد إلبالغ الجانب اإلسرائيلي بوقف  فلسطينيقرار واصل أبو يوسف:  .4
الدكتور واصل أبو يوسف  ، أنغزة من أشرف الهور، عن 12/2/2015القدس العربي، لندن، ذكرت 

العربي"، إن الوفد األمني الفلسطيني سيبلغ  قال لـ "القدس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الجانب اسإسرائيلي بشكل رسمي عدم التزام حكومة تل أبيب، بمجمل االتفاقيات الموقعة مع منظمة 
التحرير، وأنه بناء على ذلك سينفذ الجانب الفلسطيني قرارا مماثال، وهو قرار المجلس المركزي 

س من العام الماضي، وينص على وقف العمل باالتفاق لمنظمة التحرير، الذي اتخذ في آذار/ مار 
 األمني واالقتصادي مع الجانب اسإسرائيلي.

ولم يحدد أبو يوسف موعدا نهائيا لهذا اللقاء، لكنه قال إنه سيكون قريبا، ويركز على إبالغ إسرائيل 
اه الفلسطينيين بقرارات المجلس المركزي. وأشار في سياق حديثه إلى ما تقوم به حكومة إسرائيل تج

 في المناطق كافة من عمليات إعدام ميدانية، وكذلك التصعيد والحصار.
وسيضم الوفد الفلسطيني كال من حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، المختصة بشؤون 
التنسيق المدني مع الجانب اسإسرائيلي، إضافة إلى اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة، واللواء 

 اد هب الريح، مدير جهاز األمن الوقائي.زي
من رام هللا، أن أبو يوسف قيس أبو سمرة  ، عن11/2/2016، لألنباء األناضولوكالة وأضافت 

للسلطة  وزير الهجرة واالستيعاب وشؤون القدس، اسإسرائيلي، زئيف إلكين، عّقب على تهديدات
رأى أبو يوسف، أنها "محاولة من ف ،سيق"تدق مسمارا آخر في نعشها بوقف التنالفلسطينية بأنها "

قبل قيادة بالده، بثني السلطة عن وقف التنسيق األمني، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة 
وتابع في اتصال مع األناضول: "إسرائيل تريد اسإبقاء على  التحرير بتحديد العالقة مع إسرائيل".

ا تواصل شن حربها على الشعب الفلسطيني، من قتل التنسيق األمني وتنفيذه من جانب واحد، بينم
 يومي، واستمرار لالستيطان والتهويد)...(".

 
 بحل الدولتين"إسرائيل" المجتمع الدولي بإلزام  تطالب "الخارجية الفلسطينية" .5

طالبت فلسطين، أمس، المجتمع الدولي بإلزام حكومة "إسرائيل" بحل الدولتين قبل فوات : وكاالتال
، وفي إطار األربعاءوقالت إنه في جلسة "الكنيست اسإسرائيلية" التي عقدت أول أمس  األوان،

المناكفات والتجاذبات الحزبية في الكيان، كرر رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو رؤيته لفرص 
 حل الدولتين من خالل موقفين متناقضين.

تصريح نتنياهو بأنه يؤيد حل الدولتين في ولفت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، النظر إلى 
رسالة تضليلية مراوغة وكاذبة موجهة إلى المجتمع الدولي، أتبعها فورًا بشروط مسبقة وتعجيزية تؤدي 
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قليمية لتبرير رفضه  إلى تدمير حل الدولتين، فمن جهة وكعادته يستغل نتنياهو أي أحداث دولية وا 
الحالية ال يمكن تطبيق حل الدولتين لشعبين، ومن جهة لحل الدولتين، كما قال في ظل الظروف 

أخرى يواصل رفضه سإقامة دولة فلسطينية من خالل تمسكه بعدد من الشروط المسبقة وغير القابلة 
للتطبيق، حيث قال "ولكن من الناحية العملية تطبيق حل الدولتين غير ممكن ما لم يعترف 

 الفلسطينيون ب "إسرائيل" كدولة يهودية".
وأدانت الوزارة موقف نتنياهو من حل الدولتين، مؤكدة أنه وحزبه يرفضون حل الدولتين، ويعمل 
ائتالفه الحاكم يوميًا على تقويض هذا الحل من خالل سلسلة طويلة من اسإجراءات واالنتهاكات، في 

دي إلى تدمير مقدمتها عمليات االستيطان والتهويد واالستيالء على األراضي وهدم المنازل، والتي تؤ 
 مقومات وجود دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

 12/2/2016الخليج، الشارقة، 

 

 اإلسرائيليةمستمر في التدهور نتيجة الممارسات  نيةفلسطيال األراضي الوضع في :منصوررياض  .6
، اليوم بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور: وفا  –نيويورك 

الخميس، بثالث رسائل متطابقة إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن 
)فنزويال( ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة ذكر فيها أن الوضع في دولة فلسطين المحتلة، بما 

ة والمدمرة التي فيها القدس الشرقية، مستمر في التدهور نتيجة للسياسات والممارسات غير القانوني
تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، والتي تسبب معاناة هائلة للسكان المدنيين الفلسطينيين 

 وتقوض بشدة آفاق الحل السلمي. االحتاللتحت 
وقال منصور في هذه الرسائل: وعلى الرغم من األحكام الواضحة للقانون الدولي بشأن حماية 

حصر  ل األجنبي، ما زال الشعب الفلسطيني يتحمل انتهاكات وجرائم حرب الالمدنيين تحت االحتال
لها على أيدي قوات االحتالل اسإسرائيلي والمستوطنين اسإرهابيين. وبالتالي تظل التوترات عالية 

وأكد أن "فشل  ويزداد الغضب والخوف واليأس بين أبناء شعبنا وتتقلص فرص تحقيق السالم.
فالتها المستمر من العقاب المجتمع الدولي في  محاسبة إسرائيل على خروجها عن القانون الدولي وا 

ضد الشعب  اسإجراميةشجعها على التمادي في أعمالها  ،على جرائمها وجرائم مستوطنيها اسإرهابيين
الجرائم  ارتكابوشجعها على  ،الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية

 من العقاب، األمر الذي زاد من الضحايا البشرية والخسائر المادية للشعب الفلسطيني".دون خوف 
  12/2/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 اجتماع للجنة القدس لبحث سبل تعزيز صمود المقدسيين  .7
مود فادي أبو سعدى: ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا نيابة عن الرئيس مح –رام هللا 

عباس اجتماع لجنة القدس لبحث عدد من المواضيع المهمة خاصة سبل دعم المقدسيين وتعزيز 
واستعرضت لجنة القدس أوجه الدعم التي  صمودهم. وعقد االجتماع في مقر المقاطعة في رام هللا.

ستقدم لصالح المؤسسات المقدسية، خاصة على صعيد قطاعات الصحة والتعليم واسإسكان. وبحثت 
بل حشد الدعم الالزم من قبل الدول الصديقة والشقيقة لتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تمكين س

المقدسيين وثباتهم على أرضهم في وجه سياسة إسرائيل في االقتالع والتهجير. كما ناقشت آخر 
 األوضاع في القدس خاصة االنتهاكات اسإسرائيلية بحق المقدسات اسإسالمية والمسيحية ال سيما

 استمرار مجموعات المستوطنين المتطرفة في اقتحام المسجد األقصى.
 12/2/2016القدس العربي، لندن، 

 

 مسؤولية فشل المفاوضات "إسرائيل"رئيس السلفادور ويحّمل  يلتقيالمالكي رياض  .8
فادي أبو سعدى: التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالرئيس السلفادوري  –رام هللا 

فادور سانشيز سيرين. واتهم المالكي حكومات إسرائيل المتعاقبة بأنها كانت وما زالت مسؤولة عن سل
عدم إحراز أي تقدم في عملية السالم بسبب إجراءاتها على األرض التي من شأنها تكريس االحتالل 

مد التنكُّر بكل ما يحمل من عنجهية وغطرسة وظلم واضطهاد. وقال إن الدولة القائمة باالحتالل تتع
للحقوق الفلسطينية وبكل أبعادها ومنذ اللحظة األولى للصراع من خالل ممارساتها االحتاللية 
المتمثلة بتكثيف خاليا السرطان االستيطاني، وتقطيع أوصال الوطن بالحواجز العسكرية الثابتة 

وسع والضم والمتحركة والمستوطنات وممارسة سياسة الفصل العنصري من خالل بناء جدار الت
والفصل العنصري جدار الكراهية والظلم التي تقوض حل الدولتين وعدم إحراز تقدم في العملية 

 السلمية والتفاوضية.
للتوقف عن  االحتاللوطالب المالكي الرئيس السلفادوري بالتدخل الفوري بالضغط على حكومة 

ومية التي تقوم بها قوات االحتالل ممارسة حرب هدم المنازل الفلسطينية واسإعدامات الميدانية الي
 اسإسرائيلي وقطعان مستوطنيه ضد أبناء الشعب الفلسطيني األعزل. 

وناقش الطرفان سبل تعزيز العالقات الثنائية والنهوض بها إلى أعلى المستويات وفي كل المجاالت 
 خاصة االقتصادية والتجارية والثقافية.

  12/2/2016القدس العربي، لندن، 
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 السعودية لفلسطينيي الشتات من الحج والعمرة منعتنفي  الفلسطينية" ارجيةالخ" .9
نفت وزارة الخارجية يوم الخميس األنباء المتناقلة حول اتخاذ السعودية قرارا بمنع الفلسطينيين : رام هللا

مي وأكد وائل البطريخي المستشار اسإعال في الشتات "حملة الوثيقة" من أداء مناسك الحج والعمرة.
لوزارة الخارجية عدم صحة هذا النبأ، مضيفا في حديث لـ "القدس" دوت كوم، أن الوزارة تواصلت مع 
السفارة الفلسطينية في السعودية التي أكدت عدم إصدار أي قرارات من هذا القبيل، وأن فلسطينيين 

 عيقات.يقيمون في دول مختلفة منها لبنان دخلوا السعودية في األيام األخيرة دون أي م
وكانت مواقع إلكترونية تداولت خبرا حول اتخاذ السعودية قرارا بحظر منح تأشيرات الحج والعمرة 

 للفلسطينيين من حملة الوثائق لمنع دخول عناصر إرهابية إلى البالد، حسب زعم هذه المصادر.
 11/2/2016 القدس ،موقع صحيفة القدس

 
 اسحمعلى الفيتو وجلبت غزة  حاصرتامات المنظمة تز وال بيد عباس المصالحة تطبيقأبو مرزوق:  .11

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن الشرط األساسي لنجاح بيروت: 
المصالحة الوطنية هو عزل الضغوط الخارجية عن االتفاق الفلسطيني، مشدًدا على أن قرار تطبيق 

و مرزوق خالل جلسة نقاش عقدها مركز وقال أب المصالحة بيد رئيس السلطة محمود عباس.
 – 2015قضية فلسطين: تقييم استراتيجي "الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت الخميس بعنوان 

: "الشرط األساسي لنجاح المصالحة هو عزل الضغوط الخارجية عن االتفاق "2016تقدير استراتيجي 
ة التحرير كشرط أساسي لتحقيقها، وكان هناك الفلسطيني، فهم يتحدثون اليوم عن التزامات منظم

حوار بشأن ذلك، وعزلنا هذه النقطة بالذات حتى ال تكون نقطة متعلقة بإحدى آليات تنفيذ 
وأشار إلى أن التزامات المنظمة هي التي جلبت الحصار على قطاع غزة، والفيتو على  المصالحة".

مثل هذا الخيار، الذي فيه "اعتراف مصالحة حماس، لذلك ال يمكن على اسإطالق أن تجلب 
بإسرائيل ونبذ العنف أو استخدام األدوات السلمية في الحصول على الحق الفلسطيني فيما يتعلق 

 بالصراع العربي اسإسرائيلي، أو شروط الرباعية الدولية".
ها البد أن وأكد أن تحقيق المصالحة وا عادة الوحدة الوطنية هي مفتاح لكافة القضايا التي نعتقد بأن

هو البوابة الكبرى للمصالحة، والخروج من مأزق  2016تكون موضع تنفيذ، و"نحن نتمنى أن يكون 
ورحب أبو مرزوق بقرار السلطة إعادة صياغة العالقة مع  االنقسام الفلسطيني والمآزق األخرى".

بحيث تصبح سلطة  االحتالل، كموضع التنسيق األمني واتفاقية باريس االقتصادية، متمنيا صياغتها
وشدد على أن وقف التنسيق األمني وا عادة صياغة العالقة مع االحتالل اسإسرائيلي مطلب  مقاومة.
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فلسطيني عام، وليس فقط مطلب لحماس، مضيًفا "أعتقد إذا وضعت كافة هذه القضايا مكانها 
 أمام بشريات كثيرة". 2016الصحيح، فإننا سنكون في عام 

شهد ركوًدا حقيقيًّا في اللقاءات والحوارات المتعلقة بالمصالحة ألسباب  2015وأشار إلى أن عام 
موضوعية، كما شهد في الوقت نفسه أحد أهم معالم إنهاء االنقسام، وهي الحكومة وما أحدثته من 

 فشل كبير وموضوعي أيًضا، باسإضافة إلى التغييرات التي شهدتها، وهذا خارج إطار االتفاق.
في غزة، أوضح أبو مرزوق أن "هذه مشكلة ال تزال قائمة، وقد وضعنا إطاًرا زمنيًّا وبشأن قضية موظ

بشأنها وترتيبات ليس فيها أي جديد عن الترتيبات السابقة، ولكننا نريد فعال نوايا صادقة في هذا 
الكثير من  2016وتطرق إلى الحصار المفروض على غزة، متمنًيا أن يشهد عام  االتجاه".

المتعلقة بكسر الحصار، وا عادة إعمار القطاع، وأن يكون هناك حراك سياسي بشأن ذلك، المخرجات 
 كالمشروع التركي في الوقت الحاضر والمفاوضات التي تجري بشأنه.

انفتاحا كبيًرا في كافة العالقات السياسية مع الدول العربية، سواء  2016وتوقع أبو مزروق أن يشهد 
ودية أو مصر، "وهذا ما يساهم مساهمة إيجابية في دفع القضية مع إيران أو سوريا أو السع

ورأى أن المصالحة "ستفكك  الفلسطينية باتجاه أن تكون القضية المركزية مرة ثانية لهذه األمة".
الكثير من العقد سواء كان في العالقات مع العالم الغربي وا عادة اسإعمار أو في إعادة القضية 

 بيعي في المنطقة أو على المستوى الدولي ووضع القضية موضعا يليق بها".الفلسطينية لمركزها الط
 11/2/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، غزة، 

 
 لقاءات السلطة األمنية مع االحتالل رفضهاحماس تعبر عن  .11

عبرت حركة حماس عن رفضها عقد اللقاء المعلن عنه بين السلطة الفلسطينية واالحتالل 
الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، يوم الخميس، إن  وقال اسإسرائيلي.

دارة الظهر لإلجماع  حماس تعتبر مثل هذه اللقاءات تكريسًا لسياسة التنسيق األمني مع االحتالل وا 
وأضاف أن الحركة تستهجن تبرير هذه اللقاءات بالرغبة في إعالم االحتالل بقرارات وقف  الوطني.

مني؛ مشددًا على أن تطبيق قرارات المجلس المركزي ووقف التنسيق األمني ال تحتاج التنسيق األ
 إلى إذن من االحتالل.

ونقلت وسائل إعالم محلية عن مسؤولين في السلطة اسإعالم عن عقد اجتماع أمني في القدس بين 
سرائيليين هذا األسبوع؛ لمناقشة التطورات الميدانية في ا  لضفة الغربية.مسؤولين فلسطينيين وا 

 11/2/2016موقع حركة حماس، غزة، 
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 علي بركة يؤكد أن لقاًء بين حماس وحزب هللا لم يتم بسبب ضيق وقت زيارة أبو مرزوق للبنان .12
قالت مصادر فلسطينية إن هناك ترتيبات لعقد لقاء بين نائب رئيس  كفاح زبون: -بيروت رام هللا، 

في  رزوق الذي وصل إلى بيروت األربعاء ومسؤولينالمكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو م
حزب هللا اللبناني لمناقشة طبيعة العالقة مع إيران كما كان مخططا منذ أسابيع ونشرته "الشرق 

بدأ وساطة جديدة بين إيران وحركة حماس  األوسط" وسط معلومات تم تداولها أخيرا عن أن الحزب
والت اسإيرانية األخيرة في إقناع حماس بإعالن موقف في محاولة لرأب الصدع بعدما فشلت المحا

 السعودية مقابل عودة العالقات والدعم المالي الكامل. مؤيد لها ضد
لكن اللقاء مع حزب هللا لم يحصل في بيروت بسبب ضيق وقت أبو مرزوق الذي وصل إلى بيروت 

ن الزيارة مع "مغادرة معظم إضافة إلى تزام، األربعاء للمشاركة في مؤتمر ويغادر اليوم الجمعة
للثورة اسإسالمية" كما  37المسؤولين في حزب هللا اللبناني إلى إيران للمشاركة في احتفاالت الذكرى الـ

جاهزون للقاء مع  أنناحركة حماس في لبنان علي بركة لـ"الشرق األوسط" مشيرا إلى " قال ممثل
يمكن أن يتناوله أي لقاء علما  الكشف عماالحزب" وأنه "لم يتم بسبب ضيق الوقت فقط" من غير 

 بأن اللقاءات التي عقدها أبو مرزوق في بيروت جمعته بمسؤولين حكوميين ورسميين.
وأكد بركة أن أبو مرزوق موجود في لبنان للمشاركة في مؤتمر نظمه "مركز الزيتونة لالستشارات" 

 .حول القضية الفلسطينية
 12/2/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 طهران للمشاركة في ذكرى ثورة الخمينيفي وفد من حماس "الشرق األوسط":  .13

عن ترتيبات لعقد لقاء بين  لـ"الشرق األوسط" كفاح زبون تحدثت مصادر فلسطينية -بيروت رام هللا، 
أبو مرزوق ومسؤولين في حزب هللا اللبناني وذلك بعد المعلومات التي القيادي بحركة حماس موسى 

عن أن حزب هللا بدأ وساطة جديدة بين إيران وحركة حماس في محاولة لرأب  أخيرا تم تداولها
الصدع. ونشرت "الشرق األوسط" سابقا عن دعوة وجهها نائب رئيس الحزب نعيم قاسم ألبو مرزوق 
لزيارة لبنان بهدف لقاء مسؤولين إيرانيين كبار بينهم ضباط في الحرس الثوري اسإيراني. وكان 

تم الزيارة بعد انتهاء جلسات المصالحة مع فتح وهو ما حدث قبل أن يهاجم أبو مرزوق يفترض أن ت
األوسط" األسبوع الماضي وألقت بظاللها على  إيران بشكل كبير في تصريحات نشرتها "الشرق

العالقة. لكن المصادر أكدت أن اسإيرانيين ومعهم حزب هللا قرروا تجاوز تصريحات أبو مرزوق في 
 والعمل على تقريب وجهات النظر مع حماس ومحاولة استقطابها إلى جانب طهران. تهذا الوق

 إنه وصل وفد حمساوي رفيع إلى طهران وسيلتقي مسؤولين إيرانيين للغرض نفسه. مصادرالقالت و 
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محمد ناصر وماهر عبيد عضوي المكتب السياسي  ويضم وفد حماس الموجود في طهران كال من
 مسؤول العالقات الدولية وشارك أمس في احتفاالت "ذكرى انتصار الثورة للحركة وأسامة حمدان

اسإيرانية". ومن المقرر أن يلتقي وفد حماس الذي وصل بدعوة من طهران كبار المسؤولين اسإيرانيين 
 لبحث العالقات الباردة بين الجانبين.

 12/2/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 مع طهران ةمد نصر العمل على تطويق أزمة العالقمح"السياسة الكويتية": حماس تكلف  .14

كشفت معلومات خاصة لـ"السياسة" عن أن حركة "حماس" تسعى لتحسين عالقاتها مع إيران  خاص:
واحتواء األزمة بين الجانبين، بهدف استئناف الدعم المالي الذي كانت تقدمه طهران للحركة في 

سي لحماس انه تم تكليف القيادي البارز محمد نصر وقالت مصادر مقربة من المكتب السيا السابق.
الكلي للثقة بين  االنعدامبالعمل على تطويق األزمة التي عصفت بالعالقات مع طهران، في ضوء 

القيادي موسى أبو مرزوق وبين سعيد ايزدي قائد الوحدة الفلسطينية في "قوة القدس" التابعة لـ"الحرس 
رة إلى أن محمد نصر كان في السابق مسؤواًل عن العالقات بين الثوري" اسإيراني في لبنان، مشي

 حماس وايران إلى حين تمت إقالته من منصبه.
قبل نحو ثمانية أشهر وتحديدًا  إلىالخالفات بين "حماس" وايران تعود جذورها  أنوأضافت المصادر 

ات الفلسطينية، حيث في شهر يونيو من العام الماضي، خالل اجتماع على مائدة إفطار مع التنظيم
، وأيضًا التنظيمات الفلسطينية التي ترتبط بعالقات اسإيرانيةانتقد حينها أبو مرزوق بشدة التصرفات 

مع ايران على الرغم من علمها بأن طهران تشكل خطرًا فادحًا على الغالبية السنية في العالمين 
 .واسإسالميالعربي 

مسامع  إلىفي االجتماع المذكور وصلت بسرعة وبحسب المصادر، فإن تصريحات أبو مرزوق 
وحماس، حيث يرفض  إيرانسعيد ايزدي وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير في العالقات بين 

 وبين موسى أبو مرزوق أو ممثلي الحركة. إيرانيةايزدي إجراء أي اتصال بين جهات 
ماع عاجل مع سعيد ايزدي وكشفت المصادر لـ"السياسة" أنه تم تكليف محمد نصر بتنسيق اجت

 إلىبهدف إصالح ذات البين مع موسى أبو مرزوق، لكن ايزدي ما زال يرفض ذلك بشدة، مشيرة 
الحركة تعمل على أكثر من خط لترميم عالقاتها مع ايران التي ما زالت تعتبرها قيادة "حماس"  أن

 مسندها األول واألساسي.
 12/2/2016السياسة، الكويت، 
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 مرحلة جديدة وعدم المراهنة على حلول خارجيةلواالنتقال  "أوسلولـ"نهاء تدريجي إل  يدعو الطاهر .15
أوضح مسؤول دائرة العالقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أ ف ب:  – بيروت

اتسمت بالتناقض الداخلي، وعدم إنهاء االنقسام الفلسطيني، وفقدان  2015ماهر الطاهر أن سنة 
جميع األصعدة والمستويات، ودعا إلى معالجة الرؤية السياسية والبرنامج السياسي  الرؤية على

نهاء االنقسام".  الفلسطيني ألن "األولوية اآلن هو تحقيق المصالحة وا 
ودعا إلى إنهاء تدريجي التفاق أوسلو، وطرح بديل، واالنتقال إلى مرحلة جديدة، وعدم المراهنة على 

 حلول خارجية.
حلقة النقاش التي دعا إليها مركز الزيتونة ه خالل تقديمه لورقة عمل أثناء مشاركته بجائت أقوال

تقدير استراتيجي  - 2015تقييم استراتيجي  :القضية الفلسطينية"للدراسات واالستشارات، أمس بعنوان 
2016." 

 11/2/2016"، 21موقع "عربي 
 
 األخيرةمحادثات المصالحة  قضية موظفي غزة الذي وظفتهم حماس لم تكن ضمناألحمد:  .16

كد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف : أمصعب اسإفرنجي، محمد جمال - غزة
قضية موظفي غزة الذي وظفتهم "حماس" بعد االنقسام في  أنحمد ألالمصالحة في الحركة، عزام ا

ب تصريح نقله حس -لم تكن ضمن محادثات المصالحة التي جرت بالدوحة. وأكد األحمد  ،2006
 والحكومة".  االنتخاباتأنه "لم نناقش أي قضية عدا  -حساب حركة فتح على التيليجرام

 11/2/2016الشرق، الدوحة، 
 
 المنظمة عرقال التوصل إلى اتفاق في الدوحة وبرنامج"األيام": صالحيات الحكومة  .17

دة الوطنية وبرنامج قالت مصادر سياسية موثوقة: إن مسألتي صالحيات حكومة الوح حسن جبر:
 منظمة التحرير عرقلتا التوصل إلى اتفاق في اللقاءات التي جرت في الدوحة مؤخرًا.

وأكدت المصادر نفسها لـ "األيام" أن المتحاورين فشلوا في التوصل إلى اتفاق بعد أن أصرت حماس 
في أماكنهم في على موقفها من صالحيات الحكومة ورغبتها في أن يبقى الموظفون الذين عينتهم 

الوزارات والمؤسسات، األمر الذي رفضته حركة فتح وأصرت على أن تمارس حكومة الوحدة الوطنية 
 صالحياتها كافة بما فيها اسإشراف على األجهزة األمنية.
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كما واجه المتحاورون عقبة أخرى تمثلت في رفض حماس إعالن تصريح رسمي يتمثل في االعتراف 
ر عالنيًة، وهي عقبة كان يتم تجاوزها في االتفاقات السابقة من خالل إعطاء ببرنامج منظمة التحري

 تفويض للرئيس لمتابعة هذا الملف.
ونوهت المصادر إلى أن هذه العقبات منعت التوصل إلى اتفاق، مما دفع المتحاورين من حركتي 

 فتح وحماس إلى اسإعالن عن وجود تصور تتم دراسته من الطرفين.
 12/2/2016هللا،  األيام، رام

 
 الفلسطينية في طهران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين الفصائلقيادات من قناة الميادين:  .18

نقلت قناة الميادين، أمس، عن مصادر إشارتها إلى وجود قيادات من الفصائل الفلسطينية في طهران 
 لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين معنيين بالملف الفلسطيني.

هناك قيادات  أنلت المصادر إن "قيادات مركزية للفصائل الفلسطينية موجودة في طهران، كما وقا
من حزب هللا للقاء القيادات الفلسطينية والمسؤولين اسإيرانيين". وأشارت إلى أن "القيادات موجودة 

القيادات لعقد لقاءات مع جهات إيرانية عليا ومسؤولين معنيين بالملف الفلسطيني". وأوضحت أن "
هي من حركات فتح وحماس والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفتح االنتفاضة والقيادة 

 العامة والصاعقة والجبهة الديموقراطية وجبهة النضال".
 12/2/2016السفير، بيروت، 

 
 لرعاية قطر للمصالحة بين حماس وفتح ارتياحهافصائل فلسطينية تعبر عن  .19

عبرت فصائل فلسطينية عن ارتياحها لنتائج مباحثات : عب اسإفرنجيمص، محمد جمال - غزة
نهاء حالة االنقسام التي يعاني منها  الدوحة سإتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وا 
الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة، وتوحيد الجهود من أجل الخروج من األزمة الصعبة التي 

 ة في قطاع غزة والضفة الغربية.طالت القطاعات الحياتي
لـ"الشرق"، حرص دولة قطر قيادًة وحكومًة وشعبًا  وثمن األمين العام لحركة األحرار خالد أبو هالل

على تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، واحتضان جولة جديدة من محاولة تحقيق المصالحة على 
مة الدوحة في ظل غياب الدور العربي الساحة الفلسطينية، واستضافة طرفي االنقسام في العاص

 لتحريك الملفات والتفاصيل المتعلقة بها من أجل الخروج من المعاناة التي ألمت بالكل الفلسطيني. 
وبدوره، عبر القيادي البارز في حركة الجهاد اسإسالمي نافذ عزام، عن شكره وتقديره من دولة قطر 

 راع الداخلي الفلسطيني،لما تبذله من جهود للبحث في سبل إنهاء الص
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من ناحيته، بارك المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد، الدور القطري لرعاية مباحثات 
 .المصالحة، مضيفًا أن حركته مع أي جهد يحدث على مستوى أي دولة عربية للم الشمل الفلسطيني

ود القطرية الواضحة سإنهاء الخالف بين إلى ذلك، أشاد القيادي في المبادرة الوطنية نبيل دياب بالجه
 .طرفي االنقسام الفلسطيني، آماًل أن يتم اسإعالن في القريب العاجل عن إتمام المصالحة الفلسطينية

 11/2/2016موقع صحيفة الشرق، الدوحة، 
 
 "الشاباك"ـل يداً سًا جدنتنياهو يعين نداف أرغمان رئي .21

ء اسإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعيين "نداف أرغمان" رئيًسا قرر رئيس الوزرا: عالء الريماوي - القدس
وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو،  جديًدا، لجهاز األمن العام )الشاباك(، خلًفا لـ"يورام كوهين".

وصل األناضول نسخة منه، مساء الخميس، أن نتنياهو، قرر تعيين أرغمان، نائب رئيس الشاباك، 
وقال نتنياهو في بيان نقلته اسإذاعة اسإسرائيلية  خلًفا للرئيس الحالي كوهين".رئيًسا جديًدا للجهاز، 

العامة إن "أرغمان لديه خبرة قيادية وعملياتية"، معرًبا عن يقينه "أن جهاز الشاباك تحت قيادته، 
 سيواصل تطوره على الصعيدين التقني والعملياتي، من أجل الدفاع عن أمن إسرائيل".

 12/2/2016، ، أنقرةلألنباء لاألناضووكالة 
 
 يعلون: لن نقبل دعم تركيا لحماس  .21

اسإسرائيلّي، مساء يوم الخميس، إّن إسرائيل ترفض تواجد حركة  دفاعقال وزير ال: الطيب غنايم
لون أثناء تطّرقه لتقارير تفيد عن تقّدم بمسار عوجاءت تصريحات ي حماس على األراضي الّتركّية.

وصّرح يعلون في هذا الّسياق: "نحن  الذي تجري مؤّخًرا، بين إسرائيل وتركيا. التّفاوض والمصالحة،
على استعداد للتوّصل إلى مصالحة. إاّل أّننا نملك شروًطا. تركيا تستضيف اآلن حركة حماس في 

وأضاف يعلون: "تركيا تدعم حركة حماس، بشكل عام.  إسطنبول. نحن لسنا مستعّدين لتقّبل األمر".
واختتم أقواله  ل األمر بنقاشاتنا. أنا غير متأّكد من قدرتنا على الّتوّصل لمصالحة".يجب تناو 

 بتشديده: "عليهم أن يستجيبوا لهذه الّشروط من أجل الّتوّصل لتسوية سياسّية".
 11/2/2016، 48عرب 

 
 في نعشها في حال أوقفت التنسيق األمني : السلطة الفلسطينية تدق مسماراً ألكين .22

اعتبر وزير الهجرة واالستيعاب وشؤون القدس اسإسرائيلي زئيف إلكين أن : عالء الريماوي - رام هللا
السلطة الفلسطينية "تدق مسمارا آخر في نعشها"، في ظل تهديدها بوقف التنسيق األمني مع تل 
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ونقلت اسإذاعة اسإسرائيلية العامة )رسمية(، يوم الخميس، عن إلكين، قوله إن "السلطة  أبيب.
لفلسطينية تختفي تدريجيًا عن الخارطة ألسباب متعددة، وهي تدق مسمارا آخر في نعشها بوقف ا

وأضاف "السلطة قائمة فقط بفضل اتفاقية أوسلو الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير  التنسيق".
يكون (، التي يعتبر التعاون األمني من أهم ركائزها"، مشيرًا إلى أن األولى "ستتبخر ولن 1993)

ووفق الوزير  هناك قاعدة لوجودها طالما أنها ستعلن عن عدم التقيد بهذه االتفاقيات" على حد قوله.
 نفسه، فإن "مثل هذا اسإجراء لن يلحق الضرر بإسرائيل على الحلبة الدولية".

 11/2/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 من شيئاً : نتنياهو خطيب ممتاز لكنه ال يفقه في األجهيرتزو  .23

إن رئيس الوزراء " جيتسحاق هرتزو  اسإسرائيليةوالمعارضة  "المعسكر الصهيوني" رئيسرأى : المستقبل
خطيب ممتاز، لكنه ال يفقه باألمن شيئًا، ألن مواطني الدولة ُيقتلون يوميًا في "بنيامين نتنياهو 

لفلسطينيين أو الحد من الشوارع من دون أن يتخذ رئيس الوزراء أي خطوة عملية لالنفصال عن ا
"ان المعسكر الصهيوني الذي  أمس اسإسرائيلية لإلذاعةفي حديث  ج. وأضاف هرتزو "االحتكاك معهم

يتزعمه، ال يزال ملتزمًا برؤية حل الدولتين، لكن ومع ذلك، يجب في هذه المرحلة، العمل من اجل 
 إضافةت على الصعيد المدني تحقيق االنفصال عن الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه منحهم صالحيا

والقرى العربية في  األحياءوحذر زعيم المعارضة من "ان بقاءنا في  ".للسالم عقد مؤتمر دولي  إلى
 ".العاصمة اليهودية في  األكثريةفقدنا  إنناضواحي القدس، سيجعلنا نستفيق يومًا وندرك 

 12/2/2016، المستقبل، بيروت
 
 وتتهمه باالنحياز ويبيسونورفض تقرير وزارة الخارجية اإلسرائيلية ت .24

دعا محقق األمم المتحدة في انتهاكات حقوق اسإنسان في األراضي : أحمد حسن -جنيف 
الفلسطينية ماكاريم ويبيسونو إسرائيل يوم الخميس للتحقيق في استخدام ما وصفه بالقوة المفرطة من 

 رتكبيها.جانب قوات األمن اسإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومحاسبة م
وقال المتحدث إيمانويل نحشون  ورفضت وزارة الخارجية اسإسرائيلية التقرير ووصفته بأنه منحاز.

"التقرير يعكس النظرة األحادية للمجلس وانحيازه الصارخ ضد إسرائيل. هذه النظرة األحادية هي التي 
 جعلت من مهمة المحقق مهمة يستحيل إنجازها وبالتالي استقالته."

 11/2/2016، رويترز لألنباءوكالة 
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 مكتب نتنياهو يدعي تحقيق تقدم في المحادثات مع تركيا  .25
قال مكتب رئيس الحكومة اسإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، إنه : هاشم حمدان

حصل تقدم في محادثات المصالحة بين إسرائيل وتركيا خالل جولة المفاوضات التي تجري في 
 يرة في زيوريخ في سويسرا.اليومين األخ

وبحسب بيان مكتب رئيس الحكومة فإن طاقم المفاوضات اسإسرائيلي، الذي يضم مبعوث رئيس 
 الحومة يوسيف تشحنوفر، والقائم بـأعمال المستشار لألمن القومي يعكوف نغل، قد عاد إلى البالد.

 لقاءات القادمة في وقت قريب.وأضاف البيان أنه تبقى عدد من القضايا التي ستتم مناقشتها في ال
 12/2/2016، 48عرب 

 
 بوروندي دولة تلغي اإلعفاء من رخصة تصدير السالح ل يةسرائيلوزارة األمن اإل .26

قررت وزارة األمن اسإسرائيلية مؤخرا إخراج بوروندي، وهي دولة أفريقيا صغيرة منكوبة : بالل ضاهر
صدير السالح إليها، وذلك بعد سنة على بدء بحرب أهلية، من قائمة الدول المعفية من رخصة لت

األزمة السياسية واألمنية فيها. وأبلغت وزارة األمن اسإسرائيلية مصدري األسلحة، في نهاية الشهر 
الفائت، بحدوث "تغيير في سياسة التصدير"، في أعقاب قرار الوزارة بعدم منح إعفاء من الحصول 

 يعون السالح إلى بوروندي.على رخصة تصدير لتجار األسلحة الذين يب
وذكرت صحيفة "هآرتس"، يوم الخميس، أن اسإجراءات التي كانت متبعة حتى اآلن هي أن تجار 
األسلحة كانوا يجرون مفاوضات لبيع أسلحة وأجهزة تكنولوجية عسكرية من دون الحاجة إلى 

فقة أسلحة تعين حصولهم على رخصة تصدير من وزارة األمن اسإسرائيلية. وبعد التوقيع على ص
عليهم الحصول على رخصة من دائرة مراقبة التصدير العسكري قبل نقل األسلحة أو العتاد العسكري 

دولة معفية من  100إلى الزبائن. ولفتت الصحيفة إلى أن بوروندي كانت واحدة من بين حوالي 
 يل.رخصة تصدير قبل بدء االتصاالت سإبرام صفقات أسلحة غير سرية من صنع إسرائ

إلى  30توسيع قائمة هذه الدول المعفية من  2014وكانت وزارة األمن اسإسرائيلية قررت في العام 
دولة. ورفضت الوزارة اسإفصاح عن أسماء هذه الدول، بينما يتبين اآلن أن إحداها هي  100قرابة 

 بوروندي المنكوبة بحروب أهلية متتالية.
 11/2/2016، 48عرب 
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 .. والواليات المتحدة تخلت عن القضية الفلسطينيةمن استئناف المفاوضاتال جدوى  :الطيبي .27
استبعد النائب العربي في الكنيست اسإسرائيلي أحمد الطيبي إمكان : جيهان الحسيني -واشنطن 

سرائيل، ورأى "عدم جدوى تجديد المفاوضات أو عقد  استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وا 
يس الوزراء اسإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألنه سيستغلها فقط لصالحه"، مشيرًا إلى أن أية لقاءات مع رئ

 القيادة الفلسطينية تعي ذلك تمامًا.
"الحياة" خالل زيارته واشنطن، تلبية لدعوة رسمية من اسإدارة األمريكية هي  إلىوصرح الطيبي 

في إشارة إلى الواليات  -وى في العالم األولى من نوعها لنائب عربي في الكنيست، بأن "الدولة األق
تخلت عن القضية الفلسطينية وتضع اللوم علنًا على الطرفين، بينما هذه ليست الحقيقة".  -المتحدة 

 وأردف أن "الموقف األمريكي التقليدي واالستراتيجي هو دعم إسرائيل ظالمة أم مظلومة".
م مستشار الرئيس األمريكي باراك أوباما وأضاف "التقيت مسؤولين في البيت األبيض وعلى رأسه

لشؤون الشرق األوسط روب مالي، وهم يدركون الحقيقة أفضل مني، ولديهم تشخيص جيد للوضع 
ولكنهم يخشون من انتقاد إسرائيل وخصوصًا أنهم مقبلون على االنتخابات الرئاسية وأية خطوة 

"ومع ذلك كان بإمكان أوباما التدخل  يقومون بها يجب أن تكون لصالح الحزب الديمقراطي"، وزاد
والضغط على إسرائيل من أجل وقف هدم المنازل، لكنه لم يفعل ولم يبد حتى أي تعاطف إنساني 

ورأى الطيبي أنه يجب التوجه إلى المجتمع الدولي لزيادة الضغط على إسرائيل  مع األلم الفلسطيني".
قاطعة االستيطان ومنتجاته وخنقه اقتصاديًا، وكذلك التي "ال تدفع تكلفة االحتالل.. لذلك المطلوب م

كشف الوجه القبيح وسياسات التمييز العنصري ضد العرب والفلسطينيين"، موضحًا أن هناك شوارع 
لإلسرائيليين غير مسموح للفلسطينيين المرور فيها، وكذلك الفلسطينيون يخضعون لجهاز قضائي 

 ئي مختلف".عسكري بينما اسإسرائيلي يخضع لجهاز قضا
لقاءاته في واشنطن "ركزت على وضع األقلية العربية داخل إسرائيل والتمييز  أنوذكر الطيبي 

والسياسات العنصرية ضدها وعلى رأسها هدم منازل العرب الفلسطينيين في ضوء الحملة العنصرية 
التحديات  وأضاف انه أوضح لألمريكيين "أبرز والتحريضية ضدهم... وحظر الحركة اسإسالمية".

التي تواجهنا وعلى رأسها كارثة هدم المنازل، وضربت لهم مثاًل عن قرية حيران العربية في النقب 
قامة بلدة إسرائيلية فوقها اسمها أم حيران".  التي قررت الحكومة اسإسرائيلية هدمها وا 
يؤيدون فكرة حل وتابع انه أبلغ المسؤولين في الخارجية األمريكية بأن "كل الوزراء الفلسطينيين 

الدولتين علنًا بينما ال يوجد وزير إسرائيلي واحد يؤيد فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة سواء سرًا أو 
وأوضح  علنًا"، مضيفًا "طالما بقيت هذه الحكومة اسإسرائيلية فإن احتمال حل الدولتين ليس قائمًا".
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كاًل من اليمين والوسط في إسرائيل لم يقرر الطيبي أن "المشكلة هي في عدم إنهاء االحتالل، إذ إن 
 إنهاء االحتالل بل إعادة تنظيمه وتوسيع السيطرة على الفلسطينيين.. أي مثلما يريد بنيامين نتنياهو".
ولفت إلى أن "العنصرية أصبحت تيارًا مركزيًا في الشارع اسإسرائيلي وبرزت الفاشية بعدما ذهب 

اف "في السابق كانوا يعتدون فقط على العرب، لكن اليوم أصبحوا المجتمع اسإسرائيلي يمينًا". وأض
يتهجمون على رموز اليسار اسإسرائيلي ويخونون المثقفين والكتاب والفنانين اليهود التقدميين وكل من 
يخالف الحكومة في طرحها السياسي"، معتبرًا ذلك "تطورًا طبيعيًا للممارسات الفاشية لدى قطاع واسع 

وتابع "نعتبر أنفسنا، كنواب عرب في  اسإسرائيلي الذي تشجعه الحكومة وترعاه". في المجتمع
الكنيست، جزءًا ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني. والكنيست أهم منبر سياسي في إسرائيل. ووجودنا 

 هناك ضروري، فنحن نحمل الهموم الحياتية والقضايا القومية لألقلية الفلسطينية داخل إسرائيل".
إلى أن هناك "أكثر من أربعين قانونًا يمكن تصنيفه بأنه تمييز عنصري ضد العرب، وكان ولفت 

األمر سيزداد سوءًا لو لم نكن حاضرين هناك وبقوة لمواجهة هذا المد العنصري في الكنيست"، 
تي مقعدًا، وكذلك الكتلة الثانية في المعارضة ال 13موضحًا "نحن الكتلة الثالثة في الكنيست، لدينا 

مقعدًا لالئتالف الحاكم" وأضاف "لكن توجد صعوبة كبيرة في التأثير على  61مقعدًا مقابل  59لديها 
صنع القرار السياسي، أواًل ألننا نواب عرب وكذلك ألن من يتخذ القرار هي الحكومة، ولذلك نحن 

قاط حكومة أمام تحد يومي ودائم، ونبذل كل جهد ممكن من خالل القائمة المشتركة من أجل إس
 نتنياهو"، معتبرًا أن البديل هو االنتخابات ألن أيًا من يأتي لن يكون بسوء نتانياهو".

ووصف الطيبي الهبة الشعبية في األراضي الفلسطينية بأنها "مبادرات فردية لجيل أوسلو الذي رأى 
مضيفًا "نحن  أن مفاوضات السالم لم تحقق شيئًا وأن هناك من يعيث فسادًا في المسجد األقصى"،

حباط ورفض  الفلسطينيين نريد الحياة لشبابنا، وما حدث في القدس والخليل هو تعبير عن غضب وا 
الستمرارا االحتالل بما يحمل من طياته من إذالل وظلم واضطهاد وقمع. هذه حوادث فردية مرتبطة 

 فقط بوجود االحتالل ونتيجة لممارساته المهينة والمجحفة".
تنياهو بأنه "يضلل العالم عندما يقول أن هذه اسإشكالية سببها تحريض السلطة واتهم الطيبي ن

الفلسطينية، فيما المشكلة هي االحتالل والسيطرة بالقوة على شعب بأكمله ونزع حريته". وأضاف ان 
ألن حواجز االحتالل  اسإعالم،"الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى تحريض من السلطة أو 

واعتقال وهدم للمنازل كافية جدًا لتحريضه"، الفتًا إلى أن "هدم المنازل ال يخيف  وسلوكياته من قتل
 الناس وال يردعهم بل يزيد من حجم الغضب ومن الرغبة في االنتقام".

 12/2/2016الحياة، لندن، 
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 عودة بالقتلأيمن عتقل ناشط يهودي بعد تهديد الشرطة اإلسرائيلية ت .28
لت الشرطة في إسرائيل أمس ناشطا يهوديا يمينيا يهدد حياة النائب وديع عواودة: اعتق –الناصرة 

أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، لدفاعه عن حق شعبه الفلسطيني بالنضال ضد االحتالل. 
وحققت الشرطة مع النائب عودة حول هذا التهديد من قبل الناشط الذي تتحفظ الشرطة على اسمه 

 ات مباشرة.وحول ما إذا كانت تصله تهديد
وقال النائب عودة حول ذلك لـ"القدس العربي" "هناك من يريدنا إما دواجن أو محميات طبيعية منعزلة 
عن محيطها. ونحن سنواصل نضالنا، من خالل خصوصيتنا هنا، للوقوف إلى جانب الحق الشرعي 

نحن، الذي ال وطن للشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل، ومن أجل انتزاع الحقوق هنا، في وطننا 
لنا سواه". وحّمل حكومة إسرائيل ورئيسها مسؤولية األجواء التحريضية. وأضاف: "هذا التهديد يؤكد 

 على أننا في الطريق السليم تماما من خالل الطرح الوطني واسإنساني، الشجاع والمسؤول في آن".
 12/2/2016، القدس العربي، لندن

 
 غير شرعي على المشهد السياسّي  الً يلّي يرى بالفلسطينّيين دخي: المجتمع اإلسرائ"مدى الكرمل" .29

أصدر برنامج دراسات إسرائيل في مدى الكرمل تقريرين جديدين لرصد  زهير أندراوس: –الناصرة 
(: "أشكال من 2وتوثيق العنصرية تجاه الفلسطينيين مواطني إسرائيل، ضمن "ملفات مدى" )رقم 

طينيين". يتابع التقرير األول أبرز تجّليات السياسات والتوجهات العنف اسإسرائيلي تجاه الفلس
، 2015العنصرّية تجاه الفلسطينّيين في إسرائيل خالل الهّبة الشعبية الفلسطينية في تشرين األول 

بينما يتابع التقرير الثاني أبرز تجّليات السياسات والتوجهات العنصرّية تجاه الفلسطينّيين في إسرائيل 
في  20حّتى نهاية انتخابات الكنيست الـ  2014ة الحرب على غّزة في شهَرْي تّموز وآب عام في فتر 

 .2015شهر آذار عام 
ووفًقا للتقارير فإّن الفترة الممتدة منذ الحرب األخيرة على غزة حتى الهبة الفلسطينية الحالية مروًرا  

عنصرّية متنوعة ومتعددة في مختلف  بمرحلة االنتخابات البرلمانية اسإسرائيلية، شهدت أحداثًا
المجاالت ومن مختلف الجهات. منها ما جاء على شكل تصريحات عنصرّية مباشرة أو مبّطنة من 
بعض الوزراء في الحكومة وقيادات سياسّية وُصّناع قرار، ومنها ما جاء على شكل اقتراحات قوانين 

 ينّيين.والمصادقة على قوانين عنصرّية تجاه المواطنين الفلسط
؛ وعلى ومنها ما جاء على شكل محاوالت إقصاء للمواطنين الفلسطينّيين وقيادتهم من الحيز السياسيّ 

شكل تعامل عنصرّي واعتداءات على مواطنين فلسطينّيين من قبل الشرطة اسإسرائيلّية؛ وأيًضا من 
خالل تحريض عنصرّي كثيف عبر مواقع التواصل االجتماعّي؛ واعتداءات على متظاهرين 
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ة في فلسطينّيين ويهود معارضين للسياسات الحكومّية. كذلك برزت خالل هذه الفترة ظاهرة العنصريّ 
أماكن العمل، حيث ُطِرد العديد من العّمال الفلسطينّيين من عملهم، وُهدد آخرون بالطرد من العمل 
بسبب تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم من سياسة الحكومة. ولفت المركز إلى أّن متابعة مظاهر 

يادات الفلسطينّية في العنصرّية في هذه الفترة توّضح أن العنصرّية تجاه المواطنين الفلسطينّيين والق
إسرائيل ال ُتشتق من األوضاع السياسّية واألمنية في إسرائيل، وال تتعلق بمواقف المجتمع الفلسطينّي 

، فهي قائمة في زمن التوترات األمنية 1967أو تضامنه مع الفلسطينّيين في األراضي المحتلة عام 
رض أْن تكون فترة تثقيف وممارسة والحروب وكذلك في فترات المعارك االنتخابية، التي يفت

 ديمقراطية وتقبُّل اآلخر واحترام الرأي اآلخر.
وما ُيبّينه التقريران أّن مظاهر العنصرّية تجاه المواطنين الفلسطينّيين حاضرة بقوة داخل المجتمع 

الفلسطينّية  اسإسرائيلي وال تتعلق بالضرورة باألوضاع السياسّية. تنبع هذه العنصرية من العداء للُهوّية
والمواقف السياسّية التي يبديها المجتمع الفلسطينّي في إسرائيل، والتي تتعارض مع اسإجماع 
ل المجتمع الفلسطينّي في الفضاء السياسّي  اسإسرائيلّي، وتعكس رفض المجتمع اسإسرائيلّي تدخُّ

لفلسطينّي ضّد الحروب اسإسرائيلّي، في أوقات الحروب وفي أوقات االنتخابات. فحين يقف المواطن ا
اسإسرائيلية على الشعب الفلسطينّي، يكون بذلك "معادًيا" لدولة إسرائيل، وحين يطالب بحقوقه من 
خالل ممارسة ديمقراطية كاالنتخابات أو المطالبة بحقه في التأثير على المشهد السياسّي في إسرائيل 

ح له َوفق المفاهيم اسإسرائيلية. وفي كلتا يكون بذلك قد تخطى حدود هامش المشاركة السياسّية المتا
الحالتين، خُلص مركز "مدى الكرمل" إلى القول، يرى المجتمع اسإسرائيلي بالمواطنين الفلسطينّيين 
والقيادات السياسّية الفلسطينّية دخياًل غير شرعي على المشهد السياسّي اسإسرائيلي، ففي نهاية 

 هو فضاء يهودّي صهيونّي، َوفًقا للثقافة السياسّية اسإسرائيلّية. المطاف، الفضاء السياسّي اسإسرائيليّ 
 11/2/2016، رأي اليوم، لندن

 
 الجيش اإلسرائيلي يكّثف استخدام غواصاته لمراقبة حزب هللا وحماس .31

كشفت وسائل إعالم إسرائيلية أن الجيش اسإسرائيلي كّثف من استخدام الغواصات : صالح النعامي
استخبارية عن أهداف في لبنان وسيناء. وفي تحقيق موّسع نشرته صحيفة في جمع معلومات 

"ميكور ريشون" ومجلة "إسرائيل ديفنس"، لفت الصحافي أرئيل كهانا إلى أن الغواصات تؤدي دورًا 
 مركزيًا في جمع المعلومات عن أهداف لحزب هللا.

أن الغواصات تتمركز في عمق ونقل كهانا عن ضابط استخبارات في وحدة الغواصات اسإسرائيلية، 
البحر قبالة السواحل اللبنانية، وتقوم بتصوير بوابات معسكرات حزب هللا، من أجل مساعدة وحدة 
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" على مهاجمة هذه المعسكرات عندما تحين 13الكوماندوس البحرية اسإسرائيلية المعروفة بـ"القوة 
إن الغواصات تقوم بدور مركزي في المواجهة المقبلة مع الحزب. وحسب المسؤول االستخباري، ف

مراقبة عمليات نقل السالح لكل من حزب هللا وحركة حماس، سواء في حال تم النقل عبر البحر أو 
على اليابسة. وأشار إلى أن الغواصات تتمركز قبالة سواحل سورية ولبنان وتراقب نقل السالح لحزب 

 نقل السالح لحركة حماس في قطاع غزة.هللا على اليابسة، كما تتمركز قبالة سيناء وتراقب 
وذّكر الضابط بأن "الغواصات أدت دورًا في رصد تحركات نقل السالح اسإيراني لحزب هللا وحماس 
عبر البحر عن طريق السودان". واستدرك الضابط قائاًل إن "لبنان ُيعّد أكثر المناطق التي يتم 

ا، وبشكل خاص جلب معلومات مصّورة من توظيف الغواصات فيها لجمع معلومات استخبارية عنه
 هناك".

وأشار التحقيق إلى أن الغواصات التي تعمل في مجال جمع المعلومات االستخبارية تنطلق من 
القاعدة البحرية في ميناء حيفا، وتراوح مدة تنفيذ مهامها بين عدة أيام وعدة أسابيع. وأوضح كهانا أن 

ومات االستخبارية سرية وقدرة على العمل في ظروف بالغة الغواصات ُتعّد أكثر وسائل جمع المعل
الصعوبة، إضافة إلى إسهامها في جمع المعلومات التي تساعد دوائر صنع القرار على اتخاذ قرارات 
مهمة. ونقل كهانا عن ضباط كبار في وحدة الغواصات، قولهم إن الغواصات ُتمّكن الجيش من 

طبيعة خاصة ال يمكن الحصول عليها بوسيلة أخرى، عالوة الحصول على معلومات استخبارية ذات 
على أن قدرتها على جمع معلومات استخبارية ال تتأثر باألحوال الجوية كما تتأثر بذلك الطائرات 

 من دون طيار ووسائل جمع المعلومات التي تعمل في الجو.
بحرية، بل لصالح سالح ويتضح من التحقيق أن الغواصات ال تجمع المعلومات فقط لصالح سالح ال

الجو، وشعبة االستخبارات العسكرية وقيادات المناطق والفرق في الجيش اسإسرائيلي. وتمتلك إسرائيل 
 خمس غواصات ألمانية من طراز "دولفين".

في سياق متصل، قال المتحدث األسبق باسم الجيش اسإسرائيلي الجنرال آفي بنياهو، إن الحرص 
الغواصات، التي تتحّمل الحكومة األلمانية دفع أكثر من ثلث ثمنها، يعود اسإسرائيلي على اقتناء 

الفرصة لتوجيه ضربة نووية ثانية في حال  إسرائيلبشكل خاص إلى حقيقة أن الغواصات تمنح 
تعرضت لهجوم من دولة ثانية، حيث إنها مزودة بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. وفي مقال 

أخيرًا، أشار بنياهو إلى أنه إلى جانب إسهامها في جمع المعلومات نشرته صحيفة "معاريف" 
االستخبارية، فإن الغواصات تقوم بدور مهم في مراكمة الردع والمس بدافعية "األعداء" على التفكير 
بمواجهة إسرائيل. وشدد بنياهو على أن التحوالت التي تعصف بالعالم العربي زادت من أهمية 
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غواصات االستراتيجية، مشددًا على أن هذه التحوالت تفرض على إسرائيل مراكمة امتالك إسرائيل لل
 القوة العسكرية بشكل كبير.

ُيذكر أن الغواصات تشارك في تنفيذ هجمات على أهداف محددة خالل الحروب والحمالت التي 
ية من طراز يشنها الجيش اسإسرائيلي. فقد أشارت وسائل إعالمية أجنبية، إلى أن غواصة إسرائيل

"دولفين" أطلقت قبل عامين ونصف عدة صواريخ على مخازن سالح في منطقة الالذقية شمال 
 سورية.

 12/2/2016، العربي الجديد، لندن
 
 األسرى يطالبون بإنهاء االنقسام ومضاعفة الحراك .31

ي عاًما( من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، الذ 45قال األسير المحرر جعفر عز الدين ) :جنين
شهًرا إن األسرى  20أفرجت عنه سلطات االحتالل مساء يوم الخميس، بعد اعتقال إداري دام 

 يطالبون بإنهاء االنقسام ومضاعفة الحراك الداعم للحركة األسيرة.
وأضاف، في تصريح له عقب اسإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي، أن رسالة األسرى الموجه 

ولملة الجرح النازف والعودة الى الوحدة  االنقسامإنهاء حالة لشعبنا مزيدا من الضغط من أجل 
 الوطنية، ودعوة كافة مكونات شعبنا إلى مزيد من الحراك لنصرة الحركة األسيرة.

وفور اسإفراج عن هذا األسير وعبوره حاجز عسكري الظاهرية في محافظة الخليل توجه مباشرة إلى 
أكيدا على تضامنه وتضامن الحركة األسيرة، مع القيق منزل عائلة األسير الصحفي محمد القيق ت
 في معركة األمعاء الحاوية التي يخوضها.

 11/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 بارتكاب جرائم حرب "إسرائيل"مذكرة فلسطينية إلى المحكمة الدولية تتهم  .32

فلسطين مكتب المدعي  أودعت أربع منظمات أهلية ُتعنى بحقوق اسإنسان في: صّباح فتحي -غزة 
العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة قانونية تحوي أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد 

 .2014أغسطس  /اسإنسانية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، خالل الفترة بين األول والرابع من آب
"نظام هنيبعل"،  2014القطاع صيف وكانت قوات االحتالل فّعلت خالل العدوان اسإسرائيلي على 

بعدما أسر مقاومون فلسطينيون ضابطًا إسرائيليًا، الذي يقضي بحرق أرض العدو لقتل األسير بداًل 
 من بقائه حيًا.
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وقالت المذكرة التي قدمها مركز الميزان لحقوق اسإنسان، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لحقوق 
سإنسان، أن قوات االحتالل "ارتكبت انتهاكات جسيمة ومنظمة اسإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق ا

لقواعد القانون الدولي اسإنساني ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد اسإنسانية، عبر 
فلسطينيًا، من بينهم  255استهدافها المنظم للمدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية والممتلكات، إذ قتلت 

 مدنيًا". 212
المنظمات األربع على أنها تسعى من وراء تقديم المذكرة إلى "مساعدة المدعي العام  وشددت

)للمحكمة( في تحديد وجود أساس منطقي يؤكد قيام عسكريين إسرائيليين ومسؤولين كبار بارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضد اسإنسانية خالل عملية الرصاص المصبوب في مدينة رفح" خالل الفترة 

 المذكورة.
 12/2/2016الحياة، لندن، 

 
 ويعتدي على أسرى قاصرين "عوفر"االحتالل يقتحم معتقل  .33

أفاد نادي األسير الفلسطيني، أمس، أن قوة قمع المعتقالت "اسإسرائيلية" اقتحمت : وكاالت –"الخليج" 
 في معتقل "عوفر" االحتاللي غرب رام هللا بطريقة وحشية بذريعة التفتيش بحق األسرى 19القسم 

 بطريقة تعسفية، واعتدت على ثالثة أسرى فلسطينيين قاصرين بالضرب المبّرح.
وأشار نادي األسير الفلسطيني في بيان، إلى أن األسرى احتّجوا على ذلك بالّطرق على األبواب، 

عادة وجبات الطعام المقّدمة لهم من قبل مصلحة المعتقالت  "اسإسرائيلية". وا 
ينة اللد في الداخل المحتل الئحتي اتهام بحق فتاتين قاصرتين من وقدمت النيابة العامة في مد

تتهمهما زورًا ب"محاولة القتل" بعد أن حاولتا طعن جندي "إسرائيلي" في  1948فلسطين المحتلة عام 
 محطة باصات في مدينة الرملة. 

 12/2/2016الخليج، الشارقة، 
 
 ونرواأل االالجئون الفلسطينيون يواصلون الضغط على لبنان:  .34

واصل الالجئون الفلسطينيون في لبنان تحركاتهم الضاغطة على وكالة "أونروا" ": الحياة" –بيروت 
احتجاجًا على خفض خدماتها لهم، ال سيما الطبية منها. وخالل تجّمع أمام المقر الرئيسي للوكالة 

بنانية دعم مطالب الدولية في بيروت، ناشدت خلية إدارة األزمة مع الوكالة أمس، "الدولة الل
جراءات وكالة أونروا الظالمة، والتي تمس مختلف االحتياجات المعيشية  المحتجين بمواجهة قرارات وا 

 والحياتية واسإنسانية".
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وتال ممثل حزب "الشعب الفلسطيني" في لبنان عضو خلية إدارة األزمة غسان أيوب، بيانًا شرح فيه 
"توفير األموال الالزمة سإغاثة أبناء مخيم نهر البارد إلى أن واقع الفلسطينيين في لبنان. وطالب بـ 

عادة تقديم بدالت اسإيواء للفلسطينيين النازحين من سورية  تنتهي عملية اسإعمار في شكل كامل، وا 
إلى لبنان"، مشددًا على "ضرورة رفع نسبة مساهمة أونروا في االستشفاء الصحي في لبنان، وزيادة 

 طالبًا في كل صف".  40ين في مدارس أونروا بما ال يزيد عن عدد الصفوف والمعلم
 12/2/2016الحياة، لندن، 

 
 شؤون األسرى: المعتقل "القيق" يقترب من "الموت"هيئة  .35

إن المعتقل محمد القيق، المضرب عن ، قالت هيئة شؤون األسرى والمحرريناألناضول: -هللارام 
 من الموت"، وأنه "لن يعود كما كان، حتى لو فك إضرابه".يومًا، "يقترب أكثر فأكثر  79الطعام منذ 

، على 2016-2-11وذكرت الهيئة في بيان لها، وصل األناضول نسخة منه، أنها حصلت الخميس 
تقرير سريع من داخل مستشفى "العفولة" داخل )إسرائيل(، يفيد بأن "أوجاع الصدر تزايدت لدى 

نسبة للتشنجات التي أصبحت تصيبه بشكل متكرر، محمد، بشكل كبير جدًا، وكذلك األمر بال
 وارتفاع ملحوظ على درجة حرارته، ووضعه يزداد تدهورًا بشكل متسارع".

وفي هذا الصدد، أوضحت الهيئة أنه "في ظل ظهور الكثير من األعراض الخطيرة والمقلقة على 
 .جسد المضرب، القيق، المتعب والمنهك، بات يقترب أكثر فأكثر من الموت"

ووفق التقرير الطبي الذي حصلت عليه الجهة نفسها، فإن "المعتقل حتى لو فك إضرابه، ال يمكن 
إصالح األضرار التي أصابته، وقد يكون صعوبة بل استحالة معافاته منها، وسيكون لها تأثيرات 

نهاء اعتقاله".  واضحة على حياته في حال تم اسإفراج عنه وا 
 11/2/2016فلسطين أون الين، 

 
 إلى اعتبار اليوم الجمعة يوم غضب شعبي ألجل القيقيدعو قراقع  .36

حّمل رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، الحكومة اسإسرائيلية  :وكاالت –القدس 
يوما،  79المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة األسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 

إسرائيل بالوقوف وراء استمرار اعتقال القيق وعدم إنهاء معاناته الطويلة متهما المستوى السياسي في 
  والمؤلمة.
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ودعا قراقع إلى اعتبار اليوم الجمعة، يوم غضب شعبي واستنفار للمطالبة بإنقاذ حياة األسير القيق، 
 ه.ووقف جريمة القتل البطيء التي تمارسها حكومة االحتالل وأجهزتها العسكرية واألمنية بحق

 12/2/2016، عمَّان، الرأي
 
 تشيد بمساندة الجامعة األردنية لطلبة فلسطين "القدس الخيرية" .37

زار وفد من جمعية القدس الخيرية برئاسة الدكتور حسن أبو دلو، امس، الجامعة  :بترا -انعم  
لها وللطلبة األردنية لتقديم بطاقة شكر وعرفان تقديرا لمسيرة الجامعة الداعمة والمساندة للقدس وأه

 الفلسطينيين.
وأشاد الدكتور أبو دلو بجهود الجامعة ومواقفها النبيلة تجاه فلسطين وأهلها، ودعمها الموصول للطلبة 
المقدسيين، مبينا أن األردن وفلسطين بلد واحد تربطهما وحدة نقية ولدت من رحم شعبيهما ولن 

الدم الفلسطيني واألردني على بوابات تستطيع أي قوة على وجه األرض أن تفرقهما، حيث اختلط 
 القدس وأسوارها دفاعا عنها كما اختلط الدم بالنسب.

 12/2/2016الدستور، عمَّان، 
 
 مليون دوالر من البنك الدولي إلصالحات مؤسسية بالسلطة 40"القدس":  .38

لى منحة وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي يوم الخميس ع :زكي ابو الحالوة -القدس
مليون دوالر للسلطة الفلسطينية لتدعيم المالية العامة وتحسين بيئة  40لسياسات التنمية قدرها 

 األعمال عن طريق تيسير تسجيل األراضي.
 %9، مع تحقيق زيادة بنسبة 2015وقال البنك الدولي، ان أداء السلطة الفلسطينية كان جيدا في عام 

صعبا واالنتعاش االقتصادي بطيئا نتيجة الستمرار القيود وتراجع  بيد أن وضع المالية العامة مازال
، عالوة على ذلك، فقد تفاقم ضعف االنتعاش بسبب الضبابية السياسية %60مساعدات المانحين 

، والتأخر في تحويل العائدات 2014الشديدة، وغياب التقدم في محادثات السالم، وحرب غزة عام 
 .الفلسطينيةئيلية بالنيابة عن السلطة التي جمعتها الحكومة اسإسرا

مليون دوالر لمساندة الموازنة، تبنى  280وهذه المنحة، وهي السابعة في سلسلة من المنح بإجمالي 
على ما تحقق من تقدم في اسإصالحات بدعم من منح سياسات التنمية السابقة، وتتيح مساندة 

وسائل فعالة لدعم برامج اسإصالح بالسلطة الموازنة من البنك الدولي والمرتبطة بالسياسات وب
 الفلسطينية.
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وبلغ إجمالي منح سياسات التنمية من البنك الدولي والمساندة المالية من المانحين، عبر الصندوق 
 2015مليون دوالر عام  125االئتماني للخطة الفلسطينية لإلصالح والتنمية والذي يديره البنك، 

 ية لموازنة السلطة الفلسطينية.ومازالت توفر المساندة الحيو 
 11/2/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 "إسرائيل"القناة العاشرة: السيسي يؤكد لوفد يهودي التزامه بمصالح  .39

قالت القناة العاشرة اسإسرائيلية إن رؤساء الطائفة اليهودية بالواليات المتحدة التقوا : محمد محمود
. وأضافت أن وفًدا من لجنة القيادات والزعامات اليهودية السيسي عبد الفتاحالرئيس المصري 

بالواليات المتحدة، التقى اليوم الخميس وألكثر من ساعتين، السيسي، والذي تحدث بشكل إيجابي 
 عن التزامه باستمرار المصالح المشتركة بين القاهرة وتل أبيب، بحسب مشاركين في اللقاء.

ولم هونالين، أحد أكثر المقربين لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء لكاوذكرت أن السيسي التقى أيًضا م
 اسإسرائيلي، مشيرة إلى أن الرئيس المصري أعرب عن التزامه بالمصالح بين إسرائيل ومصر. 

 11/2/2016المصريون، القاهرة، 
 
 في االتجاهين  فبراير/ شباط 14و 13يومي التلفزيون المصري: السيسي يأمر بفتح معبر رفح  .41

قال التلفزيون المصري الرسمي يوم الخميس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليماته : القاهرة
وأضاف  فبراير الجاري. /شباط 14و 13بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في االتجاهين يومي 
 التلفزيون أن القرار يهدف إلى "رفع المعاناة عن الفلسطينيين".

 ديسمبر الماضي. /فيها مصر معبر رفح في الثالث والرابع من كانون األولوكانت آخر مرة فتحت 
 11/2/2016، وكالة رويترز لألنباء

 
 النسور يؤكد دعم األردن للفلسطينيين وتعزيز التعاون في المجاالت كافة .41

، وزيرة أمسالنسور في مكتبه برئاسة الوزراء،  عبد هللا .استقبل رئيس الوزراء د بترا: -عّمان 
 وأشارت االقتصاد الفلسطيني عبير عودة وبحضور وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي.

وفلسطين ما زال متواضعا ودون المستوى  األردنالتبادل التجاري بين  أن إلىالوزيرة الفلسطينية 
جنة العليا تفعيل الل وأهميةالمتوفرة  واسإمكاناتمستوى الطموحات  إلىتعزيزه  أهميةالمطلوب، مؤكدة 

المعيقات التي تواجه السلع والصادرات الفلسطينية نتيجة  إلىولفتت  الفلسطينية المشتركة. األردنية
 .اسإسرائيليلإلجراءات التي تتخذها سلطات االحتالل 



 
 
 
 

 

 31 ص                                              3841 العدد:        12/2/2016الجمعة  التاريخ: 
  

الفلسطينيين والحرص على تعزيز التعاون بين الجانبين في  لألشقاء األردنواكد رئيس الوزراء دعم 
يشكل بوابة  األردن أن إلى، السيما في المجاالت االقتصادية والتجارية خاصة مشيرا المجاالت كافة

للمساعدة في إزالة المعيقات  األردنوابدى رئيس الوزراء استعداد  فلسطين على العالم الخارجي.
 والتحديات التي تواجه الصادرات والسلع الفلسطينية على المعابر.

 12/2/2016، الدستور، عّمان
 
 تمضي بشكل طيب وال اتفاق حتى اآلن "إسرائيل"كيا: محادثات تحسين العالقات مع تر  .42

سرائيل : أنقرة قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن المحادثات بين تركيا وا 
لرأب الصدع بينهما تمضي بشكل طيب لكن لم يتم التوصل التفاق حتى اآلن لتحسين العالقات 

وقال المتحدث عمر جليك للصحفيين في  التعاون في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط.وزيادة 
أنقرة "لدينا معلومات عن أن المحادثات تمضي بشكل طيب لكن ما دمنا لم نر نتائج عملية 

 ."للمحادثات فال يمكننا القول إنه أمر محسوم
ه إسرائيل ضروريا لمنع الفلسطينيين من وقال دبلوماسيون إن تركيا تريد إنهاء حصار غزة الذي ترا 

 تهريب السالح. في حين تطالب إسرائيل أنقرة باالبتعاد عن حماس.
 11/2/2016، وكالة رويترز لألنباء

 
 الفلسطينيين القوة المفرطة ضدّ  تستخدم "إسرائيل"األمم المتحدة:  .43

طينية المحتلة مكاريم قال الموفد األممي الخاص بحقوق اسإنسان في األراضي الفلس: )وكاالت(
الفلسطينيين"، وأعلن عن نيته ترك منصبه في  فيبسونو "إن إسرائيل تستخدم القوة المفرطة ضدّ 

مارس/آذار المقبل ألن "اسرائيل" ترفض السماح له بدخول قطاع غزة للتحقيق في األوضاع السائدة 
لفلسطينيين، في وقت قالت وزارة هناك، كما طلب الموفد األممي بإطالق سراح المعتقلين اسإداريين ا

الخارجية الفلسطينية إن االحتالل منع وفدًا برلمانيًا أوروبيًا من دخول القطاع، وذكرت أن الوفد الذي 
يضم أعضاء من بعثة العالقات مع فلسطين في البرلمان األوروبي كان مقررا دخوله إلى غزة عبر 

 لكن تم منعه من ذلك. إيرز الخاضع لسيطرة االحتالل معبر بيت حانون/

 12/2/2016الخليج، الشارقة، 
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 : تعرضنا لمضايقات وضغوط في الكنيست"إسرائيل"صحافيون أجانب في  .44

وديع عواودة: استدعت اللجنة الفرعية للجنة الخارجية واألمن البرلمانية ممثلي وسائل  –الناصرة 
الفلسطيني". وما لبث  –ع اسإسرائيلي اسإعالم األجنبية، "كي يقدموا تفسيرا لطرق تغطيتهم للصرا 

وانتقد أعضاء اتحاد الصحافيين األجانب في  هؤالء أن وجدوا أنفسهم أمام محاكمة وعمليات توبيخ.
إسرائيل محاولة التدخل في مضمون تغطيتهم لألحداث وهددوا بمقاطعة الجلسة، لكنهم تراجعوا عن 

 بة تسيبي ليفني )المعسكر الصهيوني(.ذلك بعد تحدثهم إلى رئيسة اللجنة الفرعية النائ
وكانت ممثلة اللجنة اورلي الماغور لوكان، رئيسة القسم السياسي األمني في لجنة الخارجية واألمن 
قد بعثت إلى الصحافيين قائمة بالمواضيع التي سيطلب منهم التطرق اليها خالل النقاش، ومن بين 

أحادية الجانب لعمليات "اسإرهاب" او ضد الجنود ذلك تقديم "عينات على تغطية إعالمية مغرضة و 
 والشرطة".

وفي تهديد مبطن سأل أعضاء اللجنة حول ما "إذا كان هناك مبررات لتقديم دعاوى قضائية بتهمة 
 التشهير او القذف في أعقاب هذا النشر".

" في العامين كما طلب من الصحافيين تحويل عينات إلى اللجنة قبل النقاش، حول "التغطية المنحازة
 األخيرين، ومعلومات حول ما إذا تمت معالجة حاالت كهذه.

واثارت هذه الدعوة انتقادا شديدا من قبل اتحاد الصحافيين األجانب، الذي بعث برسالة إلى اللجنة 
قبل النقاش، جاء فيها "أن الصحافة الحرة هي أساس المجتمع الديمقراطي". واشار إلى أن جلسة 

ة البرلمانية التي تنطلق من النظرة إلى الصحافيين األجانب كمنحازين وأصحاب آراء اللجنة الفرعي
 مسبقة، تشبه صيد الساحرات أكثر من كونها سلوكا برلمانيا مناسبا".

 12/2/2016 لندن، القدس العربي،
 
 تحمل منافع وتحسينات سيلحظها الالجئون الفلسطينيون لالستشفاءكرينبول: السياسة الجديدة  .45

أكد المفوض العام لـ"األونروا" بيير كرينبول أن السياسة الجديدة لالستشفاء التي تتبعها : الك مكيم
الوكالة تحمل منافع وتحسينات سيلحظها الالجئون الفلسطينيون بعد فترة، متعهدًا بأن الوكالة لن 

ق السياسة ذاتها وأشار كرينبول في حديث إلى "السفير" أن "األونروا" تطبّ  تهمل شؤون الالجئين.
التي تطبقها في فلسطين واألردن، الفتًا االنتباه إلى أنها ستقوم بخطوات ومبادرات مستقبلية "وعلى 

 الالجئين منح الوكالة بعض الوقت سإظهار نتائج السياسة الجديدة".
الرئيس وعبر كرينبول الذي يزور لبنان دوريًا لالجتماع بالعاملين في "األونروا"، وكان قد اجتمع ب

تمام سالم، وسفير دولة فلسطين أشرف دبور، عن اعتقاده بأن الغضب الذي يشعر به الفلسطينيون 
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مرتبط باسإحباط الذي يعيشه الفلسطينيون منذ سنوات طويلة في ظّل غياب األمل، والتقّدم، وهو 
يسلط الضوء على ولفت كرينبول االنتباه إلى أن العالم اليوم  يتفهم هذا الشعور باسإحباط والغضب.

، غير أن الوكالة تنشط بقوة لعدم نسيان فلسطين والالجئين الفلسطينيين، مشددًا على "أن ةسوري
القضية الفلسطينية ليست من األمس، بل هي من الحاضر وستبقى المسألة موجودة على جدول 

نبول أن الوكالة "قد وأكد كري أعمال الوكالة لتذكير العالم بشؤون الالجئين وضمان تحقيق العدالة".
تحصل على بعض األموال التي تّم تخصيصها في مؤتمر لندن األخير وستخصص تلك األموال 

 إلى الالجئين الفلسطينيين من سوريا من دون أن يتم استخدام هذه األموال في مجاالت أخرى".
المتحدة والكويت،  وكشف أن "الوكالة تتلقى هبات من دول الخليج مثل السعودية، واسإمارات العربية

ونجحت بتلقي هبات من البرازيل وتسعى لتعزيز التعاون مع الصين وكوريا الجنوبية، ودول أميركا 
 الالتينية، وتعزيز االتصال والتعاون مع الشتات الفلسطيني ومع القطاع الخاص".

 12/2/2016السفير، بيروت، 
 

 مارسآذار/ سمان اتفاق المساعدات العسكرية في ونتنياهو قد يح أوباما: "إسرائيل"بـالسفير األمريكي  .46

قال السفير األمريكي لدى إسرائيل يوم الخميس إن الرئيس األمريكي باراك  :عادل دينا -القدس
أوباما ورئيس الوزراء اسإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يجتمعان في واشنطن في الشهر القادم وينجزان 

 المستقبل سإسرائيل والذي الزمته الخالفات. اتفاقا بشأن المساعدات العسكرية في
وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية األمريكية سإسرائيل حاليا نحو ثالثة مليارات دوالر سنويا وينتهي 

. غير أن نزاعات بشأن قيمة ما يسمى مذكرة تفاهم تحدد المنح خالل 2018االتفاق الخاص بها في 
األسبوع الماضي لإلشارة إلى أنها ربما تنتظر الرئيس األمريكي السنوات العشر التالية دفعت إسرائيل 

 القادم أمال في شروط أفضل.
وقال السفير األمريكي دان شابيرو للقناة الثانية بالتلفزيون اسإسرائيلي "نحاول حاليا إعداد اتفاق بشأن 

عقدة للغاية تأخذ جهود م إنها-سنقدمهاهي المساعدات العسكرية التي  ما-السنوات العشر التالية 
 بعين االعتبار االحتياجات األمنية سإسرائيل وكذلك القيود على الميزانية في الواليات المتحدة."

وتابع قوله "لكنني أعتقد أننا سنعد هذا االتفاق" مضيفا أنه يرى "فرصة" لحسمه خالل اجتماع بين 
 ن جداول أعمالهما لم تحدد بعد.أوباما ونتنياهو في واشنطن الشهر القادم برغم أنه أشار إلى أ

 11/2/2016، وكالة رويترز لألنباء
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 بناء جدار إسرائيلي في بيت لحم انتهاك للقوانين الدولية :إيطاليا فياالتحاد العام للبلديات  .47

العام للبلديات في إيطاليا، تدخل وزير خارجية البالد، باولو  االتحادطلب : األناضول - روما
لسلطات اسإسرائيلية، لوقف الحفريات وبناء جدار جديد، تقوم بها في مدينة بيت جينتيلوني، لدى ا

ونقلت التلفزة الحكومية، عن رئيس االتحاد، عمدة مدينة براتو )شمال( ماتيو بيفوني، قوله في  لحم.
، إلى الوزير، جينتيلوني، "أود لفت نظركم، إلى ما يجري في 2016-2-11رسالة وجهها، الخميس 

بلدة بيت لحم الفلسطينية، إذ تقوم السلطات اسإسرائيلية، ببناء جدار جديد، وحملة من أراضي 
 ".الحفريات، تعرض التراث الطبيعي والثقافي لتلك المنطقة للخطر

من  %90العام للبلديات، سبعة آالف وثالثمائة بلدية في كافة أنحاء إيطاليا، تغطي  االتحادويضم 
 سكان البالد.

اسإيطالي، أن "ما تقوم به )إسرائيل(، ُيعد انتهاكًا واضحًا للقوانين واالتفاقات الدولية، ولفت المسؤول 
 ويفضي إلى خطر زعزعة استقرار وضع هش أصاًل"، بحسب المصدر.

 12/2/2016فلسطين أون الين، 
 
 في غزة ماليين دوالر إلعادة اإلعمار 7توزع نحو  "ونروا"األ  .48

مم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنها ستوزع قالت وكالة األ غزة رائد الفي:
مليون دوالر من التمويل المتاح سإعادة اسإعمار، وألعمال اسإصالحات للبيوت المتضررة  7.1حو ن

عائلة الجئة في أنحاء مختلفة من قطاع  1,842بشكل بالغ، حيث سيصل التمويل إلى ما مجموعه 
 ت من استالم تلك المساعدات النقدية عبر البنوك المحلية في األسبوع المقبل.غزة، وستتمكن العائال

وقالت "أونروا" في بيان أمس، إن اسإيواء الطارئ والذي يشمل دعم إصالحات المساكن وا عادة البناء 
يجاد حلول إيواء مؤقتة، من أهم أولوياتها، حيث تبقى "أونروا" ملتزمة بدعم العائالت المتضررة،  مع وا 
 أن ذلك يتطلب تموياًل جديدًا لمواصلة تقديم المساعدات ضمن برنامج المساعدات النقدية لإليواء.

 12/2/2016الخليج، الشارقة، 
 
 في السودان اآلن؟ "إسرائيل"التطبيع مع  موضوعلماذا طرح تقرير:  .49

نون الثاني/ صّرح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في منتصف كا: وحدة تحليل السياسات
[. وقد جاء هذا الحديث إثر 1أّن السودان يمكن أن يدرس مسألة التطبيع مع إسرائيل] 2016يناير 

األنباء التي أوردتها وكالة السودان لألنباء "سونا"، وهي الوكالة الحكومية الرسمية، أّن مسألة التطبيع 
مؤتمر الحوار الوطني السوداني، مع إسرائيل موضوعة ضمن جدول أعمال لجنة العالقات الخارجية ل
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الذي يجري حالًيا في السودان. كما جاء في خبر "سونا" أّن أغلبية أعضاء لجنة العالقات الخارجية 
 بمؤتمر الحوار الوطني يوافقون على إقامة عالقات "مشروطة" مع إسرائيل.

 
 نفي أم تأكيد؟

سرائيل، على لسان ُكٍل من نائب رئيس على الرغم من نفي الحكومة السودانية مسألة التطبيع مع إ
الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن، ونائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني إبراهيم محمود، ومع تأكيد 
األخير أّن الحزب الحاكم لم يناقش هذه المسألة في أيٍّ من اجتماعاته، فإّن الشواهد تشير إلى أّن 

قيادات حزب المؤتمر الوطني خلف الكواليس. فقد صرح التطبيع مع إسرائيل ظل خيارًا يراود بعض 
أّن هناك تياًرا داخل حزب  2012والي والية القضارف السابق كرم هللا عباس الشيخ في نيسان/ أبريل 

[. وقد عّلق حزب المؤتمر الحاكم على هذا 2المؤتمر الوطني الحاكم يوافق على التطبيع مع إسرائيل]
ي. كما سبق أن طالب والي النيل األبيض الحالي ورئيس لجنة التصريح بأنه مجرد رأي شخص

االستثمار والصناعة بالبرلمان سابًقا، عبد الحميد موسى كاشا، بالتطبيع مع إسرائيل، قائاًل: "ما دمنا 
ضافة إلى تصريحات وزير الخارجية إبراهيم غندور، لم 3قد قبلنا بأميركا فلنقبل بإسرائيل"] [. وا 

ع السياسي في الحزب الحاكم، مصطفى عثمان إسماعيل، الفكرة من أساسها، يدحض رئيس القطا
 [.4بل قال إّن اتخاذ قراٍر بقبول التطبيع مع إسرائيل أو عدمه إنما يعود إلى مؤتمر الحوار الوطني]

إّن وضع مسألة التطبيع مع إسرائيل في مثل هذا اسإطار يجعلها تبدو مثل بالون اختبار لفحص 
عليها، أو تعويد الناس على هذا الموضوع تمهيًدا لقبوله. فتصريح عضو لجنة العالقات ردود الفعل 

الخارجية في مؤتمر الحوار إبراهيم سليمان بأنه ال يستبعد أن يكون التطبيع مع إسرائيل من ضمن 
ة التوصيات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني، ال يبدو أنه صدر من فراغ، وبخاصة أّنه نشر في وكال

 [.5"سونا" الرسمية]
تزامن الحديث عن التطبيع مع وصول ناشطة سودانية مقيمة في كندا إلى الخرطوم بدعوٍة من 
الحكومة للمشاركة في أعمال الحوار الوطني. وقد بدا الفتًا مدى احتفاء الحكومة بهذه الناشطة، 

بلها في مطار الخرطوم ودعوتها إلى مؤتمر الحوار الوطني بوصفها شخصية وطنية مهمة؛ إذ استق
[. وبلغت الحفاوة 6حامد ممتاز الذي يشغل منصب األمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم]

بها حّد السماح لها بمقابلة رئيس الجمهورية. ولكن، حتى وقت قريب جًدا، كانت هذه الناشطة 
عيات صهيونية أميركية معارضة لسياسات الحكومة السودانية، وتحوم شبهات حول انخراطها مع جم

تنشط في قضية دارفور. وقد ساهمت هذه الجمعيات في استصدار أمر القبض على الرئيس عمر 
حسن البشير من محكمة الجنايات الدولية. كما ُعرف عن هذه الناشطة أيضًا تكوينها جمعية 
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انية منشغلة بالتقارب [؛ ما يدعم الشكوك في أّن الحكومة السود7اسإسرائيلية] -"للصداقة" السودانية 
مع إسرائيل، فإسرائيل هي بنظرها مفتاح العالقة بأميركا. إّن احتفاء الحكومة بهذه السيدة التي ال 
وزن فكرًيا أو سياسًيا لها، ال يخرج عن هذا اسإطار. ويبدو أنه من منظور من طرح فكرة التطبيع، 

سرائيل لفتح موضوع مشكل  ة دارفور، يمكنه أن يساعد أيضًا في غلقه.أّن من أدى دوًرا لدى أميركا وا 
 

 تحوالت السياسة الخارجية وخيار التطبيع
جرت في اآلونة األخيرة تحوالت حادة في السياسة الخارجية السودانية )من دون انتظار قرار من 
مؤتمر الحوار؛ ما يؤكد أّن صاحب القرار في السودان هو الرئيس، وال أحد غيره(. وقد ظلت حكومة 

لسودان تسعى جاهدة، منذ سنوات طويلة، إلى تطبيع عالقاتها مع الواليات المتحدة األميركية، ا
بغرض رفع عقوبات األخيرة عنها. وقد تعاونت الحكومة السودانية مع اسإدارة األميركية، تعاوًنا تاًما 

ا ُسمي "محاربة في مسألة فصل الجنوب، لكنها لم تجِن شيًئا مما ُوعدت به. كما تعاونت معها في م
اسإرهاب"؛ إذ زار رئيس المخابرات السودانية واشنطن، وسلم األميركيين قوائم بأسماء "إرهابيين 

[. غير أّن تلك الخطوة لم تأِت أيضًا بمردوٍد تجاه رفع العقوبات؛ فقد ظلت اسإدارة 8خطرين"]
 األميركية تجّدد هذه العقوبات بصورة مستمرة.

ة تأثيًرا كبيًرا في االقتصاد السوداني الضعيف أصاًل؛ فقد ازدادت الضغوط أثرت العقوبات األميركي
، من خالل أيلولة ثلثي اسإنتاج النفطي السوداني إلى دولة 2011عليه عقب انفصال الجنوب في عام 

الجنوب الوليدة. ومع اشتعال الحرب األهلية في جنوب السودان، واضطراب األحوال فيه، انخفض 
الجنوبي بصورة حادة، وتدهورت أسعاره إثر انخفاض أسعار النفط عالمًيا. وقد أدى إنتاج النفط 

تراجع اسإنتاج واألسعار إلى انخفاٍض حاٍد في ما يناله السودان من رسوم عبور نفط جنوب السودان 
ألراضيه، ومن استخدام حكومة جنوب السودان ألنابيب السودان وموانئ التحميل على ساحل البحر 

[. وقد تفّسر هذه الضغوط المتنوعة التغيرات الحادة األخيرة في السياسة الخارجية 9ر]األحم
 السودانية.

ستراتيجًيا ا، في ترجيح كفة إيران 1989لقد شرع الرئيس البشير، عندما وصل إلى الحكم في عام 
وجيرانه على دول الجوار العربي في الخليج ومصر، وذلك بسبب العالقات المتوترة بين السودان 

العرب. ومن جانبها، ألقت إيران بثقلها في السودان بوصفه موطئ قدم حيوية؛ وهو ما يمكِّنها من 
تعضيد وجودها العسكري في البحر األحمر والضغط على السعودية من جهة الغرب. كما رأى 

ر في أعماق اسإيرانيون في السودان نقطًة بالغة األهمية لالنطالق في خططهم نحو التغلغل واالنتشا
أفريقيا جنوب الصحراء. وقد ساعدت إيران السودان في إنشاء أجهزته األمنية، كما ساعدته في 
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تطوير صناعاته العسكرية. وانتشرت عبر العقدين الماضيين المراكز الثقافية اسإيرانية فيه. ولكن، في 
الثقافية اسإيرانية في البالد، ، أصدرت الحكومة السودانية قراًرا بإغالق المراكز 2014أيلول/ سبتمبر 

بتهمة أنها تبشر بالمذهب الشيعي، مع أّن هذا التبشير كان قائًما لسنوات عديدة، وأمهلت موظفيها 
اثنتين وسبعين ساعة لمغادرة البالد. وقد كانت تلك أولى اسإشارات الدالة على أّن الحكومة السودانية 

 نظومة العربية، وبخاصة الخليجية.بدأت أولى خطواتها في طريق العودة إلى الم
وباتخاذ قرار إرسال لواء من المشاة إلى اليمن، مع عدٍد من طائرات السوخوي، للمشاركة في 
"عاصفة الحزم" إلى جانب التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، يكون السودان قد اتخذ 

يس السابق علي عبد هللا صالح وجماعة الحوثي. قرار القطيعة التامة مع إيران التي تدعم قوات الرئ
وحين جرى االعتداء على السفارة السعودية في طهران رًدا على إعدام المعارض الشيعي السعودي 
نمر النمر، ضمن عشرات ممن حاكمتهم السعودية بتهمة اسإرهاب، بادرت حكومة الرئيس البشير 

ا مع السعودية. وقد تخطى السودان في قوة اسإجراء إلى قطع عالقاتها الدبلوماسية مع إيران تضامنً 
 الذي اتخذه تجاه إيران بعض الدول الخليجية التي اكتفت بتخفيض تمثيلها الدبلوماسي.

ويبدو أّن الحكومات العسكرية السودانية، ونعني بها هنا تحديًدا حكومات الرئيسين جعفر النميري 
لعبارة القائلة: "ليس في السياسة صديق دائم، كما وعمر البشير، قد دفعت إلى أبعد مدى ممكن ا

ليس فيها عدو دائم". فحين أصبح الوضع االقتصادي في البالد على حافة االنهيار، وزاد ضغط 
المعارضة على نظام النميري في النصف األول من ثمانينيات القرن الماضي، لجأ إلى "تطبيق" 

ٍد من تطبيق الشريعة، دخل في صفقة مع اسإسرائيليين . وبعد عاٍم واح1983الشريعة اسإسالمية عام 
واسإدارة األميركية، والتي سمح السودان بموجبها بترحيل اآلالف من يهود الفالشا اسإثيوبيين، من 
إثيوبيا إلى إسرائيل عبر أراضي السودان، في ما سمي "عملية موسى". وظّن النميري، الذي نال 

مليون دوالر  60مليون دوالر إضافة إلى  200ملية مساعدات بقيمة نظير موافقته على تنفيذ تلك الع
كانت قد وصلت إليه بصورة عاجلة، أنه اشترى عمًرا جديًدا لنظام حكمه، فغادر إلى واشنطن عقب 
انتهاء تلك العملية لتلقي الثناء ومزيد من القبول. غير أّن انتفاضة شعبية عارمة اندلعت ضد نظامه، 

 . وانحازت القيادة العسكرية للشعب، فسقط نظامه، وانتهى نميري منفًيا في مصر.وهو خارج البالد
 

 خاتمة
تشير كل الدالئل إلى أّن مسألة التطبيع مع إسرائيل، سواء أكانت حقيقة أم ظلت في إطار 
التصريحات واالختبارات، قد أصبح التفكير فيها كأحد أطواق النجاة الممكنة للنظام الحاكم من 
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، وأصبحت ضمن ما يشغل النخب الحاكمة. وعموًما، فإّن التحوالت الحادة في السياسة أزماته
 الخارجية، حيثما جرت، إنما تدل، بقدر ما، على تأّزم األوضاع الداخلية بصورة بالغة الحدة.

وقد أظهرت نتائج المؤشر العربي الذي أجراه المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، أن نسبة 
في  18، كانت األعلى في العالم العربي )2015التطبيع مع إسرائيل بين السودانيين في عام قبول 

[، على الرغم من أنها تبقى صغيرة. ويبدو أّن 10في المئة في مصر ولبنان(] 16المئة مقارنة بـ 
د عوامل مثل تدهور األحوال المعيشية وتفّشي البطالة وانسداد األفق في ظل أنظمة استبدادية ق

ساعدت على بروز هذا الميل. وفي حالة السودان، ثمة ما يدل بصورة أكبر على هذا التحول، وهو 
ازدياد نسبة الشباب السودانيين الذين يهاجرون إلى إسرائيل. ويمكن للمرء أن يلمح نشوء عالقة 

مّكن أخذت تبرز وسط قطاع من الجمهور العربي بين سوء األحوال االقتصادية وانعدام الفرص وت
االستبداد من جهة، واالبتعاد عن الهّم العربي المشترك والقضايا العربية، من جهة أخرى. وفضاًل 
 -عن أّن االستبداد هو األبعد عن الهّم العربي، فهو في الوقت ذاته األكثر تنفيًرا للناس منه، وهو 

 دعاية لسياساته.يرتكب جريمة بحق قضية فلسطين نفسها حين يستخدمها في ال -أي االستبداد 
ويالحظ أّن اليأس من الحالة العربية يزداد في األقطار العربية التي تقع على تخوم الوطن العربي 
كالسودان والصومال، حيث تعيش أيضًا أقوام غير عربية تشعر باالغتراب عن الدعاية التي تمارسها 

الوقوف في الصف العربي  األنظمة الحاكمة. كما يمكن مالحظة نشوء شعور بانعدام الجدوى من
وسط قطاعات من شباب هذه األقطار، وبأّن االرتباط بالمشترك العربي قد يعوق أكثر مما يساعد. 
وهذا تصور معطوب من دون شك، وال يصلح لتفسير تردي األحوال في بعض األقطار العربية. 

ن تفّكك وتشٍظ في ومع ذلك، ال بد من التفكير بصورة أعمق وأوسع وأكثر جدية في ما يجري م
نما يملؤها  المنظومة السياسية العربية. فالفراغات التي تنشأ وسط األقطار العربية ال تبقى شاغرة، وا 

 اآلخرون.
لقد مرت على األقطار العربية زعامات اتجهت نحو التطبيع مع إسرائيل، فال ُحلت قضية التنمية وال 

الفجوة بين هذا األنظمة ورأيها العام. لقد كان  قضية االستبداد. وما حصل هو العكس، فقد ازدادت
هدف هذه الزعامات مقايضة الرضا األميركي بالتخلي عن القضية الفلسطينية ألهداٍف متعلقة ببقاء 

 النظام، وليس بهموم الشعوب ذاتها. 
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لًبا ما وهذا ما يجري في السودان حالًيا. ولكن أميركا تبخل بالرضا قبل الخضوع لشروطها كلها، وغا
 ال يسعف هذا الرضا الغالي الثمن نظام الحكم، بل يعّقد عالقته بشعبه.

 *مالحظة:
 لمتابعة مراجع التقرير على الرابط التالي:

http://www.dohainstitute.org/release/d24d3231-7084-4311-b904-
ce37b8b9b0d2 

 10/2/2016، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
 
 حرب على غزة؟هل ستقع  .51

 فايز أبو شمالة د.
 أينما حللت وسط الناس في غزة يواجهني السؤال التالي: هل ستقع حرب على غزة؟

ولّما يزل جوابي هو: ال؛ ال حرب على غزة، ألن العدو اسإسرائيلي بات أكثر عجًزا عن تغيير الواقع 
ع في ثالث حروب سابقة، ضاعف القائم في غزة، وال سيما أنه قد اختبر قدراته، وجرب تغيير الواق

في كل مرة من عدوانه وقصفه وهجومه، لتخرج المقاومة أقوى، ويخرج الجيش اسإسرائيلي خاسًرا، 
 مثلما خرج مدحوًرا من غزة قبل أكثر من عشر سنوات.

سؤال الناس في غزة عن الحرب ال يعكس الخوف بمقدار ما يعكس اهتمامهم بما يجري من حولهم، 
على المقاومة التي صارت كيانهم المعنوي، إال أن تكرار السؤال في أكثر من مكان  ويعكس حرصهم

يعكس أيضًا تحسب الناس لقادم األيام، وانعكاس الحرب على حياتهم، وعلى مستقبلهم، ووجودهم 
نفسه فوق هذا التراب، وال سيما أن تهديدات قادة الكيان الصهيوني وعلى رأسهم نتنياهو قد أشعلت 

 الحذر والتشكيك في نوايا الصهاينة. نيران
ومع كل التهديدات اسإسرائيلية، فإن المعطيات القائمة على األرض تؤكد أن ال حرب جديدة على 
غزة في هذه المرحلة بالذات، وال سيما أن الوضع السياسي بشكل عام، هو األكثر راحة للعدو 

ضفة الغربية، ويضمن له تحقيق أهدافها اسإسرائيلي، ويضمن له تحقيق أطماعه االستيطانية في ال
االستراتيجية في المنطقة ككل، لذلك فإن نشوب الحرب على غزة قد يفقد اسإسرائيليين ميزة التنسيق 
األمني في الضفة الغربية، وقد يضاعف من غضب الجماهير هنالك، وقد يحرك التنظيمات لتنفيذ 

رب على غزة ال تضمن لإلسرائيليين استمرار حالة عمليات مقاومة في العمق اسإسرائيلي، كما أن الح
الهدوء واالستقرار المزيف داخل األردن ومصر، وال تضمن مواصلة الصمت العربي إلى األبد، 
والحرب على غزة ال تخلو من غضب وانتقاد شعبي في أوروبا؛ قد تكون له آثاره السلبية على الكيان 
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لحرب على غزة غير مضمونة النتائج، وقد تنجم عنها الصهيوني نفسه، واألهم من كل ما سبق، فا
مفاجآت يعجز اسإسرائيليون عن تقديرها، وتفقد الجيش اسإسرائيلي هيبته، وتظهره عاجًزا صاغًرا أمام 

 تنظيمات فلسطينية محاصرة.
الحرب على غزة لم تعد لعبة أطفال كما قال قادة الكيان الصهيوني، والحرب على غزة لم تعد قراًرا 
بيد رئيس األركان، أو وزير الحرب اسإسرائيلي، ليعطي األوامر لطائراته باالنطالق لتدمير أهدافها، 
وتعود سالمة، فطالما كانت الجبهة التي سيحارب فيها الجيش اسإسرائيلي هي منطقة مغلقة، ومعتمة، 

هدون األرض وتختفي خلف أستار من السرية والصمت، وال تسريب فيها للمعلومات، وال عمالء يم
للجيش اسإسرائيلي، فإن قرار الحرب ينتقل من يد الجيش اسإسرائيلي إلى يد المخابرات واألجهزة 
األمنية التي تفتش عن ثغرة ينفذ منها الجيش إلى أرض غزة، ولهذا تصير القيادة السياسية أكثر 

لى هذه األرض عقالنية وحكمة وهي تقيس الربح والخسارة بميزان الوجود اسإسرائيلي نفسه ع
 المغتصبة.

وحين تسأل القيادة السياسية في )إسرائيل( نفسها: ماذا سنحقق من الحرب على غزة؟ ويكون 
الجواب: سنحقق مزيًدا من قتل المواطنين، والمزيد من تدمير البيوت، والمزيد من قصف األبراج 

واالستعداد لالنتقام، وكل ما  السكنية، والمزيد من تهجير السكان، مع المزيد من األحقاد والكراهية
سبق لن يسهم في تصفية للمقاومة، ولن يساعد على احتالل الجيش اسإسرائيلي لموقع واحد 
للمقاومة، تعلق عليه أعالم النصر، وسيقف الجيش اسإسرائيلي عاجًزا عن اختراق صفوف المقاومين، 

دواها إلى الضفة الغربية والمحيط أو اقتالعهم من األرض، ولن يهزم فكرة المقاومة التي ستنتقل ع
العربي، مع إمكانية تعرض التجمعات السكانية في )إسرائيل( للقصف مع إخالء عشرات 
المستوطنات، وفرض منع التجول على ماليين اليهود في المدن الكبرى، وا غالق أجواء )إسرائيل( 

السريع، والسيطرة التامة  بفعل صواريخ المقاومة، مع وقوف الجيش اسإسرائيلي عاجًزا عن الحسم
 على ساحة القتال حتى بعد أكثر من خمسين يوًما من المعارك.

وقبل أن تتخذ أي حكومة إسرائيلية القرار، ستدقق في الواقع، وستقلب صفحات الحرب وستقرأ 
 نتائجها، ليكون قرارها هو تأجيل قرار الحرب طالما لم تكن لها ضرورة ملحة.

مد على قراءة الواقع، والتحليل والتقدير، ولكن قرار الحرب قد يتجاوز كل ما سبق من موقف يعت
الواقع، لتتفجر األوضاع نتيجة خطأ التقدير، أو سوء الظن باآلخر، أو الحرب الوقائية، أو نتيجة 

 خدعة محكمة تم إعدادها في ليل.
 11/2/2016، فلسطين أون الين
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 أم رفع للعتب؟ فلسطينيةمصالحة  .51
 معين الطاهر
ال توجد بوادر حقيقية على أن ثمة مصالحة فلسطينية بين حركتي فتح وحماس تم إنجازها في 
الدوحة، بشكل يقبر حقبة االنقسام المريرة، ويؤذن بمرحلٍة جديدة في النضال الفلسطيني، إذ يبدو أن 

ار غاية ما أمكن تحقيقه من هذه الجولة التي تمت برعاية قطرية هو إعادة ترميم قنوات الحو 
المنقطعة بين الطرفين، وتحقيق إنجازات محدودة، ستأتي الحقًا على مستوى ترميم حكومة الوفاق، 
أو إعادة تشكيلها تحت مسمى حكومة الوحدة الوطنية، بما يضمن مشاركة أكثر فصائلية فيها. وفي 

ظمة أحسن التوقعات، قد يجري عقد جلسة طال انتظارها لما سمي اسإطار القيادي المؤقت لمن
التحرير الفلسطينية، قد تشّكل، إذا عقدت، بداية لحوار طويل وممتد حول تشكيل المجلس الوطني، 
عادة بناء منظمة التحرير، وهي مهمة ال تقل صعوبًة عن مهمة إنجاز المصالحة نفسها، بعد  وا 

ار الذي سنوات من السبات العميق الذي باتت فيه المنظمة ومجلسها الوطني، والذي يعبر عنه الشع
يرفعه كل الفرقاء، بضرورة تفعيل منظمة التحرير، والذي يحمل، في جملة معانيه، أننا نقف إزاء 

 منظمٍة غير فاعلة، وال مفعلة، وتم تجميدها منذ اتفاقات أوسلو.
أما الحديث عن أن على حكومة الوحدة الوطنية أن تجري انتخاباٍت رئاسيًة وتشريعيًة فإنه يحتاج الى 

، في مرحلة ما بعد االنتخابات، ويثير أسئلة بشأن مدى االلتزام بنتائجها، وكان ذلك أحد التدقيق
أسباب االنقسام، وكذلك بشأن موقف إسرائيل من إجرائها، ومن نتائجها، إال إذا كان المقصود من 

هدف ذلك ترحيل المشكالت الحالية إلى مرحلة ما بعد االنتخابات، أو أن تبقى االنتخابات بمثابة 
 غير قابل للتحقيق، ويتم تأجيل كل المسائل المعلقة، بما فيها المصالحة، إلى حين إمكانية تحقيقها.

الالفت في التصريح الصحافي المقتضب، والصادر عن حركة حماس، أنه ليس بيانًا مشتركًا بين 
لغموض، فتح وحماس، ما يفسح المجال بداية لتأويالت مختلفة تضيف الكثير على ما فيه من ا

فالتصريح يبّشرنا بأن الحركتين توصلتا إلى "تصور عملي محدد للمصالحة الوطنية"، من دون أن 
يحّدد لنا ماهية هذا التصور العملي والمحدد، إذ سيخضع هذا التصور للتداول "والتوافق عليه في 

صيات الوطنية، المؤسسات القيادية للحركتين"، وفي اسإطار الوطني الفلسطيني "مع الفصائل والشخ
ليأخذ بعد ذلك مساره للتطبيق العملي على األرض". نخلص من ذلك إلى أننا أمام جولة جديدة من 
الحوار والتداول والمالحظات حول االتفاق وآلياته، سواء داخل فتح وحماس، أم مع الفصائل، وحتمًا 

حوار، أي أننا، في ستكون هناك مالحظات واعتراضات وتعديالت، قد تتطلب جوالت أخرى من ال
أحسن األحوال، أمام مشروع لحوار فلسطيني قادم، وليس أمام تصور عملي ومحدد، وقابل للتطبيق 

 الفوري على األرض.
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تطرق التصريح، أيضًا، إلى االتفاق على تسليم "إدارة معبر رفح إلى حرس الرئاسة، بينما يبقى 
حالهم". يتعامل هذا النص مع مشكلة معبر  موظفو حركة حماس الحاليين العاملين في المعبر على

رفح، وكأنها مشكلة فلسطينية في األساس، ناجمة عن الخالف الفلسطيني بشأن من يتولى إدارة 
المعبر، في محاولة للوصول إلى حّل توفيقي لها، متجاهاًل كونها مشكلة ناجمًة، بشكل أساسي، عن 

ية، وأن السلطة الفلسطينية شكلت غطاء للنظام إغالق النظام المصري المعبر طوال الفترة الماض
المصري، في هذا الحصار المفروض، عندما طالبت بعودة المراقبين األوروبيين عليه، ما يعني 
عودة الرقابة اسإسرائيلية، حيث يفترض وجود شبكة تلفزيونية، تربط المعبر بغرفة عمليات إسرائيلية 

سرائيل. كما ربطت السلطة سابقًا تراقب الداخل فيه والخارج منه، وفقًا ل التفاق السابق بين السلطة وا 
بين إرسال حرس الرئاسة وشعارها الذي رفعته حول وجود سالح واحد في غزة، هو سالح السلطة، 
األمر الذي يستدعي من المقاومة تسليم سالحها. وباختصار، فإن القرار النهائي في موضوع معبر 

تنقل أبناء قطاع غزة يعود إلى موقف النظام المصري وسياساته، رفح وفك الحصار المفروض على 
 أواًل وأخيرًا.

قد ينجح حوار الدوحة في إيجاد حلوٍل جزئيٍة لمشكلة رواتب الموظفين في القطاع، خصوصًا إذا 
تمكنت أطرافه من الحصول على تعهداٍت بتمويل لهذه الرواتب، إال أن قضايا أخرى أكثر أهميًة، 

والمقاومة واألجهزة األمنية، لن يساعد في حلها الطلب من جامعة الدول العربية تشكيل  مثل السالح
"لجنة أمنية عليا"، لوضع حلول لذلك، واسإشراف على تطبيقها. المشكلة هنا ليست إجرائية، أو 

ى تحتاج لحلها إلى خبراٍت مفقودٍة، يمكن االستعانة بها من الخارج، بقدر ما هي مشكلة االتفاق عل
السياسة التي سيستخدم هذا السالح، من أجل تحقيقها، والتي ستعمل األجهزة األمنية على تطبيقها، 
وهي مشكلة ليست فقط بين فتح وحماس، فهي موجودة أيضًا في القرارات التي اتخذها المجلس 

مني المركزي لمنظمة التحرير، بخصوص إلغاء االتفاقات الموقعة مع إسرائيل، ووقف التنسيق األ
 معها، أي أن أي حديث عن األجهزة األمنية يتطلب، أواًل، االتفاق على عقيدتها القتالية.

في التسريبات الصادرة عن المجتمعين، يالحظ عدم التطرق، ال من قريب أو بعيد، إلى االنتفاضة 
الفلسطينية في األرض المحتلة، وسبل دعمها وتشكيل حاضنة سياسية لها، أو إلى الحصار 

 فروض على قطاع غزة، وكأن هذا يجري على كوكب آخر. الم
يقودنا ذلك إلى أساس التعثر في مسيرة المصالحة الفلسطينية، وهي جوهر االنقسام، وتتلخص في 
عدم التوافق على برنامج ورؤية مشتركتين للمشروع الوطني الفلسطيني، وآليات تحقيقه، ولم تفلح 

ضات، ووصولها إلى طريق مسدود، وانهيار مشروع حل الحرب على قطاع غزة، أو تعثر المفاو 
الدولتين الذي بنت السلطة الفلسطينية كل استراتيجيتها عليه، وأخيرًا االنتفاضة األخيرة في الوصول 



 
 
 
 

 

 43 ص                                              3841 العدد:        12/2/2016الجمعة  التاريخ: 
  

إلى توافق بخصوص المشروع الوطني الفلسطيني واستراتيجيته البديلة، وكان هذا هو أساس تعثر كل 
سابقة في القاهرة والدوحة والشاطئ، وهو السبب نفسه الذي حول محاوالت واتفاقات المصالحة ال

حوار الدوحة الحالي من اتفاق جديد للمصالحة، إلى اتفاق على رفع العتب أمام المضيف القطري 
 الذي تفضل علينا، وذّكرنا أن لدينا انقسامًا يحتاج إلى مصالحة.

 11/2/2016، العربي الجديد، لندن
 
 السورية الفلسطينيون والثورة .52

 نصري حجاج
جانب السوريين، في صرختهم األولى للحرية،  إلىالشعب العربي الوحيد الذي كان يجب أن يكون 

وفي تعثر حراكهم، وفي محنة تكالب القوى من كل اتجاه على ثورتهم ومحاوالت إجهاضها، وفي 
يس ألن الفلسطينيين كما مأساتهم الكبرى التي لم يعرف التاريخ مثياًل لها، هو الشعب الفلسطيني. ل

يحبون أن يصفوا أنفسهم شعب الجبارين المقاوم، منذ عقود طويلة ضد االحتالل، بل ألن 
الفلسطينيين أكثر الشعوب العربية تعرضًا لتوحش النظام السوري، منذ ما يقارب الخمسين عامًا، وهم 

ضد شعبه، والشعوب المجاورة باسم الذين استغلهم هذا النظام، واستغل قضيتهم، ليستمر نظامًا قمعيًا 
القومية العربية والوحدة الفارغة من كل مضمون، سوى الهيمنة وتأبيد سلطة الطغيان. منذ انطلقت 
الثورة السورية، انحازت األحزاب الممثلة للفلسطينيين إلى جانب النظام، وبذلك وقفت ضد طموحات 

وقفت ضد شعبها في سورية الذي انحاز إلى  شعب شقيٍق، وقف مع الفلسطينيين وقدم لفلسطين، كما
 الشعب السوري، في صرخته من أجل الحرية. 

قدمت فصائل اليسار الفلسطيني ذريعة اختراق إسالميين الثورة السورية لتتملص من الموقف الثوري 
في الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وهي التي طالما مألت أدبياتها بنظريات تثوير المحيط 

حول دولة االحتالل اسإسرائيلي، وهي، في هذا الموقف، تناقض نفسها بالوقوف في حلف  العربي
واحد مع حركتي حماس والجهاد اسإسالميتين في صراعهما مع السلطة الفلسطينية. وأما حركة فتح 

ن لم تعلن موقفًا واضحًا مما يجري في سورية،  أن بعض القيادات األولى، أعلن  إالفهي، حتى وا 
زه الى نظام األسد في لعبة انتهازيٍة، يحركها طموح في الصراعات الداخلية ضمن الحركة، انحيا

ومراهنة على بقاء النظام، وبالتالي تحقيق مكاسب على المستوى اسإقليمي، حين تمنح الفرصة 
للحلول على الساحة الفلسطينية. ولم يكن موقف حركة حماس يبعد كثيرًا عن المحركات اسإقليمية في 
ما يخص الثورة السورية، فقد كانت دائمًا جزءًا من المنظومة الدولية لجماعة اسإخوان المسلمين. 
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وبالتالي، ال يمكنها أن تخرج عن مواقف تلك المنظومة، من غير أن تكون فاعلة حقًا لخصوصية 
 موقعها الفلسطيني. 

ذا كانت هذه المواقف تثير الخيبة لدى السوريين، فإن الفاجعة تك من في الوسط الشعبي الفلسطيني وا 
في األراضي الفلسطينية كلها، فباستثناء بعض المثقفين من بقايا اليسار الذين وقفوا في بداية الحراك 
السوري إلى جانب مطالب السوريين، والذين بدأوا ينسحبون تدريجيًا إلى كهوف الصمت والخوف، 

نسانية، فإن غالبية الفئات الشعبية الفلسطينية والتردد في اسإعالن عن مواقفهم المتضامنة حتى اسإ
وقفت موقفًا أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه مخيب لآلمال، فلم تعد تحركهم المجازر والحصار 
والتجويع الذي يتعرض له السوريون والفلسطينيون في سورية، وما عادت تلك الكارثة الكبرى التي 

تهجير ونزوح وعنف تترك أي أثر في نفوسهم.  من 1948فاقت ما تعّرض له أجدادهم في عام 
ولألسف الشديد، تقتصر اآلن القوى التي حافظت على موقفها التضامني من الثورة السورية في 

 فلسطين على القوى اسإسالمية وأنصار التجمع الديمقراطي في الداخل وبعض المثقفين. 
ية، مثل المطران عطا هللا حنا، وقف، خذل الفلسطينيون ثورة الشعب السوري، حتى أن رموزًا مسيح

بوضوح، إلى جانب بشار األسد، بحجج قومية فارغة، تغطي، في حقيقة األمر، تبعيته للكنيسة 
 الروسية األرثوذكسية المتورطة بدعم الوحشية البوتينية في سورية. 

ر األلم، وتقديس يومًا بعد يوم، يتحول الفلسطينيون إلى يهود المنطقة، واستفحلت فيهم نزعة احتكا
قصاء كل نزعة تعاطفية مع آالم الشعوب األخرى، كما يفعل يهود إسرائيل  دور الضحية المثالية، وا 
منذ عشرات السنين، حفاظًا على دور الضحية القصوى. إلى ما قدمته هذه المواقف في دعم النظام 

لسطينيو سورية ولبنان القاتل، فإنها ساهمت، بوضوح، بتفتيت وحدة الشعب الفلسطيني، فُترك ف
 ضحايا نظام األسد من خمسين عامًا إلى مصيرهم المأساوي، مع أشقائهم السوريين.

 12/2/2016، العربي الجديد، لندن
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 آري شبيط
اتجاه هناك شيء تقشعر له األبدان في الطريقة التي تسير فيها دولة إسرائيل ودولة "حماس" ب

المواجهة العسكرية. مثلما كان في الماضي، اليوم أيضًا ال يريدون سفك الدماء في إسرائيل. ومثلما 
في الماضي اليوم أيضًا ال يريدون سفك الدماء في قطاع غزة. لكن مثلما في الماضي، اليوم أيضًا 

لمواجهة القادمة بين إسرائيل لمنع المواجهة قد يحول ا إيجابيةعملية  إلىفان عدم القدرة على المبادرة 
 أمر ال يمكن منعه. إلىوالفلسطينيين في قطاع غزة 
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التي  األنفاقال يمكن معرفة متى ستندلع المواجهة أو معرفة سبب ذلك. لكن ضربات المطارق في 
سفك الدماء الفظيع والمعاناة  إلىتحفر مثلها مثل الطبول لجولة العنف القادمة والتي ستؤدي 

 الفظيعة. اسإنسانية
تلخيصًا للفصول السابقة: قبل نحو عامين سقطت مبادرة السالم الطموحة لوزير الخارجية األميركي 
جون كيري. كان واضحا للجميع أنه محظور ترك الفراغ السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، وأنه 

يكن في واشنطن أو في يجب استبدال العملية السياسية التي انهارت بعملية سياسية بديلة. ولكن لم 
 القدس أو في رام هللا شخص قادر على فعل ذلك.

 75فلسطيني و 2200، التي قتل فيها 2014بعد مرور نصف عام على ذلك اندلعت حرب غزة 
إسرائيليا. لكن أيضًا بعد تراجيديا عملية "الجرف الصامد" لم تحدث الصحوة. الفراغ السياسي الخطير 

العنوان،  إلىالقطاع وصلت  سإعمارالتي خصصت  األموالفقط من  بقي على حاله، وجزء صغير
 الوراء تتكتك في الجنوب منذ عامين. إلىحيث إن ساعة العودة 

مليون فلسطيني. هؤالء  1.8إال أن المشكلة ليست فقط في المواجهة القادمة. يعيش في قطاع غزة 
وسياسية ال يمكننا  أخالقية ألسباب، أيضًا لكنهم جيراننا. جزء كبير منهم الجئون إخوتناالناس ليسوا 
مبالين لمصيرهم. ال نستطيع تجاهل حقيقة أن البالد الضيقة والقريبة تعيش في حالة  أن نكون ال

مواجهة. وال نستطيع أن نكون عميان أمام حقيقة أنه ليس عندهم ماء مالئم للشرب وال كهرباء وال 
 يوجد لهم أمل.

لم نسمح  إذادية. لكن الناس الذين يعيشون تحت سيطرتها هم بشر. "حماس" منظمة أصولية ومعا
اليأس التي ستعود عليهم بالكارثة  أعماللهم بالعيش مثل بني البشر فسندفعهم باتجاه الحائط وباتجاه 

 والتعاسة علينا أيضًا.
فضل في التي هي من األ –ما العمل؟ يجب إعمار غزة. يجب استغالل تكنولوجيا المياه في إسرائيل 

مصانع تحلية على شاطئ غزة لتوفر لسكان القطاع مياه الشرب. واستغالل  إقامةمن اجل  –العالم 
قامةمصادر الغاز الجديدة في إسرائيل كي نعطي جيراننا الطاقة الرخيصة وغير المحدودة.   وا 

والسعودية  وباوأور مصانع البناء والعمل بتعاون مع الواليات المتحدة  إلىمحطات توليد والمبادرة 
ميناء بحري شمال  بإقامةالمصريين  إقناعودول الخليج من اجل خطة مارشال شاملة. وأن نحاول 

سيناء، يخدمهم أيضًا ويخدم سكان غزة. وقلب كل حجر والخروج من كل صندوق في البحث عن 
 يم.طرق ُتمكن من تغيير مستوى الحياة للناس الذين يعيشون وراء معبر ايرز وحاجز كيسوف

، لها أهمية ثالثية. من جهة سيمنع ذلك الحرب. ومن اسإمكانإن نظرية غزة أوال وغزة فورا وغزة قدر 
نسانيسيسمح ذلك بتعايش مستقر  أخرىجهة  في ظل غياب السالم. ومن جهة ثالثة سيجيب هذا  وا 
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اسمه  كابوس إلىعلى المخاوف اسإسرائيلية المبررة التي اعتبرت أن االنفصال عن غزة تحول 
 "حماس" وصواريخ.

عندما يشعرون فقط في اسدود وعسقالن وسدروت أن الناس في جباليا وخانيونس ورفح يعيشون 
للحوار والتعاون وتقسيم  أخرىالقلب وُيشق الطريق مرة  أبوابستُفتح  –معقولة  أوسطيةحياة شرق 

 البالد.
 "هآرتس"

 12/2/2016األيام، رام هللا، 
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