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 2015   أكتوررولاأل عملية فلسطينية منذ بداية تشرين  228"الشاباك":  .1

بينت معطيات تلخيصية نشرها جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك(، مساء : هاشم حمدان
عاما، وأن منطقة الخليل احتلت المكان  25من منفذي العمليات كانوا دون جيل  %71اإلثنين، أن 

من العمليات التي  %74األول في عدد المنفذين يليها رام هللا وجنين والقدس على التوالي، وبينت أن 
 نفذت في الهبة الشعبية األخيرة كانت في الضفة الغربية )بدون القدس(.

وبحسب المعطيات، فإنه منذ األول من تشرين األول/ أكتوبر وحتى العاشر من شباط/ فبراير، نفذت 
 22عملية في باقي أنحاء الضفة الغربية، و 169، و%16عملية في القدس، تشكل ما نسبته  37

 .%10عملية داخل الخط األخضر، تشكل ما نسبته 
في  228وتشير المعطيات إلى أن مجموع العمليات التي نفذت ومحاوالت تنفيذ عمليات وصل إلى 

  الفترة ذاتها.
من بين منفذي  81كما تشير المعطيات إلى أن غالبية منفذي العمليات هم دون سن العشرين، وأن 

 .%37عاما، ويشكلون ما نسبته  20 إلى 16العمليات كانوا في جيل 
، في حين كان هناك %34عاما، ويشكلون ما نسبته  25إلى  21منفذا كانوا في جيل  74وتبين أن 

عاما،  30منفذا فوق جيل  25، مقابل %8عاما، ووصلت نسبتهم إلى  30إلى  26منفذا في جيل  17
عاما، ويشكلون ما  16ا دون جيل منفذ عملية كانو  22وبحسب معطيات الشاباك فإن  .%11بنسبة 
 195من منفذي العمليات كانوا ذكورا، حيث بلغ عددهم  %89وبينت المعطيات أن  .%10نسبته 
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منفذا كانوا من القدس،  36وأشارت معطيات الشاباك إلى أن  .%11منفذة بنسبة  24منفذا، مقابل 
 9، في حين كان هناك %80نسبة منفذا من باقي أنحاء الضفة الغربية، ب 174، مقابل %16بنسبة 

 .%4من داخل الخط األخضر بنسبة 
من بين منفذي العمليات كانوا يمكثون داخل الخط األخضر بدون تصريح دخول، وأن  21وجاء أن 

اثنين فقط كان بحوزتهما تصريح دخول. كما تبين أن منفذا واحدا كان يعيش داخل الخط األخضر، 
من منفذي العمليات من سكان منطقة الخليل،  %40طيات أن وأظهرت المع وهو الجئ سوداني.

من منطقة نابلس  15، و%25من منطقة رام هللا بنسبة  43منفذا، مقابل  69حيث وصل عددهم إلى 
، و %6من منطقة طولكرم وقلقيلية بنسبة  11، و%12من منطقة جنين بنسبة  21، و%8.5بنسبة 

 .%8.5م منطقة بيت لحم بنسبة  15
الشاباك مقارنة بين العمليات التي نفذت في شهر كانون األول/ ديسمبر، وبين كانون الثاني/ وأجرى 

عملية إلقاء زجاجة حارقة في  181يناير. وبحسب المعطيات فقد حصل انخفاض في عدد العمليات، 
 حالة استخدام عبوات ناسفة في كانون  27حالة في كانون الثاني، وكذلك  136كانون األول مقابل 

 8عملية إطالق نار في كانون األول، مقابل  13حالة استخدام في كانون الثاني، و 12األول، مقابل 
عمليات في كانون الثاني،  9عمليات طعن في كانون األول، مقابل  10عمليات في كانون الثاني، و

 عمليات دهس في كانون األول مقابل صفر عمليات دهس في كانون الثاني. 6و
قارنة بين الشهرين ذاتهما في الهجمات التي نفذت من قطاع غزة، وتبين أنه أطلقت كما أجريت م

صواريخ( في كانون  7صلية صاروخية واحدة من قطاع غزة في كانون األول، مقابل صليتين )
الثاني، ونفذت عمليتا إطالق نار من أسلحة خفيفة في كانون األول، في حين لم تسجل أية عملية 

انون الثاني، واستخدمت العبوات الناسفة مرتين في كانون األول قرب السياج إطالق نار في ك
الحدودي، مقابل عبوة واحدة في كانون الثاني، كما حصل تراجع في عمليات إلقاء الزجاجات 

 الحارقة من حالتين في كانون األول إلى صفر في كانون الثاني.
 2016 2 15، 48عرب 

 
 صريحات مسؤولين فلسطينيين.. التنسيق األمني مستمر لت موقع واال العبري: خالفاً  .2

هاشم حمدان: أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن عددا من المسؤولين في األجهزة األمنية 
 اإلسرائيلية والفلسطينية، قد اجتمعوا األسبوع الماضي، وناقشوا التنسيق األمني بين الطرفين.
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ماع ناقش الحفاظ على التنسيق األمني، وليس وقفه، خالفا وقال موقع 'واال' اإللكتروني إن االجت
لتصريحات مسؤولين في السلطة الفلسطينية، والتي أعلن فيها عن وقف التنسيق األمني بين 

 الطرفين.
وبحسب موقع 'واال' فإن مسؤولين من الطرفين قد أكدا أنه حتى اللحظة يوصل كبار الضباط 

بقاء قنوات نقل ومسؤولي االستخبارات الفلسطينيين  جراء مشاورات، وا  واإلسرائيليين عقد لقاءات، وا 
 المعلومات مفتوحة.

وكتب موقع 'واال' أنه على الرغم من التوترات األمنية في الشهور األخيرة، فإن أجهزة األمن 
الفلسطينية تحافظ على االنضباط العالي نسبيا، وعلى التنسيق األمني مع إسرائيل بشكل لم يسبق له 

 يل.مث
وأضاف أن مسؤولين في مكتب 'منسق عمليات الحكومة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية' 
يتحدثون بشكل متواتر مع نظرائهم الفلسطينيين، وأنه تم عقد لقاءات أمنية عالية المستوى في هذه 

 الفترة.
من الجانب  ورغم ذلك يشير الموقع إلى أنه 'من الواضح لكل العاملين في الساحة الفلسطينية

اإلسرائيلي أن هناك عالمة سؤال كبيرة بشأن مدة استمرار التنسيق األمني والحفاظ على انضباط 
 أجهزة أمن السلطة'. 

 2016 2 15، 48عرب 
 

نشاء آلية إلنهاء االحتالل وفق جدول زمني الدعوةيجدد  عباس .3  لعقد مؤتمر دولي للسالم وا 
محمود عباس، دعوته لعقد مؤتمر دولي للسالم،  نيةرئيس السلطة الفلسطيجدد «: وفا»-طوكيو 

 وتشكيل آلية جماعية دولية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وفق جدول زمني محدد.
، أمسوأعرب الرئيس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء اليابان شنزو آبي، في طوكيو، 

عم دولية، تشمل األعضاء الدائمين عن تأييده للجهود الفرنسية في هذا المجال، وتشكيل مجموعة د
قليمية أخرى،  في مجلس األمن الدولي، وعددًا من الدول العربية، واألوروبية، واليابان، وقوى دولية وا 

 مشيرا إلى إجراء مشاورات واسعة بهذا الصدد، مع العديد من القوى العربية واإلقليمية والدولية.
ة الوزارية العربية المتخصصة، من أجل تقديم قرار في وقال: في نفس الوقت، فإننا نعمل مع اللجن

مجلس األمن حول االستيطان، بسبب خطورته على األمن واالستقرار في منطقتنا وا عاقة حل 
 الدولتين.
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وأضاف: نحن ال نريد مفاوضات من أجل المفاوضات، ولن نقبل بحلول انتقالية أو جزئية، 
ت الدولية، لصون حقوق شعبنا، وترسيخ أسس دولتنا وسنواصل انضمامنا للمعاهدات واالتفاقيا

 الديمقراطية القادمة.
   2016 2 16األيام، رام هللا، 

 
 على اإلزالة وال تسكتها أصوات البلدوزرات عصّية "سوسيا"الحمد هللا:  .4

فادي أبو سعدى: قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا إنه في الوقت الذي تصعد  –رام هللا 
فيه إسرائيل وتيرة اعتداءاتها وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان بتعمدها 

وتهجير أصحاب األرض الحقيقيين، ال لشيء سوى أنهم فلسطينيون متجذرون  واقتالعترحيل 
بأرضهم استكماال لمخططاتها الهادفة إلى مصادرة المزيد من األراضي وتوسيع مشروعها 

أنها عصية على التدمير واإلزالة وتؤكد أن إرادة الحياة والصمود ال « سوسيا»، تظهر االستيطاني
جاء ذلك خالل كلمته في العرض  يمكن أن تسكتها أصوات البلدوزرات أو يزعزعها بطش االحتالل.

 للمجموعة الطوعية المدنية اإليطالية في رام هللا.« نسيم سوسيا»الرسمي للفيلم الوثائقي 
   2016 2 16عرري، لندن، القدس ال

 
 تسحب تصاريح تجار ومحافظين ومستشارين للرئيس عباس في غزة "إسرائيل": "القدس العرري" .5

من مصادر عليمة في هيئة االرتباط المدني « القدس العربي»علمت : أشرف الهور –غزة 
تجار ومسؤولين الفلسطيني، أن الجانب اإلسرائيلي شرع منذ عدة أيام بسحب تصاريح كثيرة تعود ل

فلسطينيين كبار من قطاع غزة، بينهم أشخاص يحملون درجة مستشارين للرئيس محمود عباس 
 ووزراء سابقون ومحافظون.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الجانب اإلسرائيلي شرع منذ أكثر من أسبوع في تنفيذ 
ير على حياة السكان، من خالل سحب سياسة جديدة ضد القطاع، تهدف إلى مزيد من الضغط والتأث

 تصاريح تجار ومسؤولين كبار عملهم يتطلب السفر إلى الضفة الغربية.
وجميع من يصدر له تصريح من قطاع غزة إما تجار، أو موظفون في مؤسسات محلية أو دولية، 

 لهم مهمات عمل في الضفة الغربية.
« إيرز»لين الكبار من معبر بيت حانون وتمت عملية سحب التصاريح خالل مغادرة هؤالء المسؤو 

اإلسرائيلي. وبعد انتظار طويل في صالة المعبر، جرى إبالغهم بسحب التصاريح، وتلقوا أوامر 
 بالعودة مجددا إلى قطاع غزة.
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وذكر المصدر الفلسطيني أن التجار الذين جرى سحب تصاريحهم، يعملون في عدة مجاالت تجارية 
واحدا من التجار، وهو ما من شأنه أن يعمل على الحد من دخول العديد  مختلفة، وال يمثلون نوعا

 من السلع التجارية لسكان قطاع غزة المحاصرين.
من المصدر الفلسطيني أن هناك شخصيات كبيرة سحب الجانب « القدس العربي»إلى ذلك عملت 

ون درجة محافظ، اإلسرائيلي تصاريحها، بينهم من يعمل مستشارا للرئيس عباس، وآخرون يحمل
 «.الشخصيات االعتبارية»ووزراء سابقون، ومصنفون ضمن 

عددا محددا لمن سحبت تصاريحهم، « القدس العربي»ولم يقدم المصدر الفلسطيني الذي تحدث لـ 
تصريح، وبينها تصاريح لمواطنين عاديين  200بسبب تواصل العملية، غير أنه أكد أنه تجاوز الـ 

ة بغرض حضور فعاليات أو مؤتمرات في الضفة الغربية. ولم يبد أصدرت لهم تصاريح خاص
 الجانب اإلسرائيلي أي توضيح حول عملية سحب التصاريح.

 2016 2 16، القدس العرري، لندن
 

 تطالب بتدخل دولي لوقف تهويد األغوار "الفلسطينيةالخارجية " .6
ارات، سياسة التهويد اإلسرائيلية لألغوار أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العب: بترا –رام هللا 

الفلسطينية، وضرب الوجود الفلسطيني فيها، وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف عمليات تهويدها 
وتهجير مواطنيها بالقوة، واتخاذ اإلجراءات القانونية الدولية الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني، واتخاذ 

 قف االستيطان بجميع أشكاله.قرارات أممية ملزمة في مجلس األمن لو 
، على أن األغوار جزء ال يتجزأ من أرض أمسالخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها،  وأكدت

، وأن هذه اإلجراءات اإلسرائيلية «أراضي دولة»دولة فلسطين المحتلة بما فيها األراضي المسماة 
 والقرارات الدولية.العدوانية أحادية الجانب، غير شرعية وتتناقض مع القوانين 

وشددت على أن األغوار الفلسطينية أمل لدولة فلسطين من الناحيتين االقتصادية والسكانية 
وأوضحت الخارجية الفلسطينية انه منذ بداية هذا العام، صعدت حكومة نتنياهو حربها  والتطويرية.

 التهويدية الشرسة ضد الوجود الفلسطيني في األغوار.
   2016 2 16الرأي، عمـّان، 

 
 على التطورات الفلسطينية "الشورى السعودي"الفلسطيني يطلع  الوطنيالمجلس  .7

اطلع المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون رئيس مجلس الشورى : بترا –الرياض 
ر التطورات والمستجدات آخآل الشيخ على  إبراهيمالسعودي الشيخ الدكتور عبد هللا بن محمد بن 
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شهدها الساحة الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تصاعد العدوان واإلرهاب التي ت
جانب  إلىمن انتهاكات وعدوان مستمر  األقصىوشرح الزعنون ما يتعرض له المسجد  اإلسرائيلي.
 التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو. األخرى  اإلسرائيليةاالنتهاكات 

   2016 2 16الرأي، عمـّان، 
 

 جرائم االحتالل شاهد علىفتاة وتركها تنزف إطالق النار على : الفلسطينية اإلعالموزارة  .8
إن إطالق النار على الفتاة ياسمين الزرو »قالت وزارة اإلعالم الفلسطينية في بيان أمس: 

صابتها... وتركها تنزف والتحقيق معها بدل إسعافها شاهد على جرائم االحتالل المفتوحة ضد  وا 
عاما تعالج  21وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تلقت تقريرا بأن الشابة ياسمين  «.نسانيةاإل

الساق واليد والبطن  في مستشفى شعاري تسيدق اإلسرائيلي وقد أصيبت بثالثة أعيرة نارية في
 وأجريت لها عدة عمليات جراحية.

  2016 2 16الشرق األوسط، لندن، 
 

 لبنان تجدد رفضها لكافة القرارات التي اتخذتها األونروافي  الفلسطينيةالقيادة  .9
أعلنت القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان رفضها القاطع لكافة القرارات واإلجراءات : وفا–بيروت 

الظالمة التي اتخذتها وكالة "األونروا" بحق الالجئين الفلسطينيين في لبنان، والنازحين من المخيمات 
بت القيادة في بيان صدر عنها، مساء اليوم االثنين، عقب اجتماعها في مقر سفارة وطال السورية.

دولة فلسطين في بيروت، األونروا بالتراجع عن هذه السياسات وا عادة كل الخدمات والتقديمات التي 
قلصتها، خاصة خطة الطوارئ ألبناء مخيم نهر البارد المنكوب، ومبلغ اإليواء الذي كانت تقدمه 

زحين من مخيمات سوريا، ووقف العمل فورا بخطة االستشفاء والطبابة التي بدأت بتنفيذها مطلع للنا
، التي حّملت الالجئين الفلسطينيين في لبنان، مزيدا من األعباء، في ظل حالة 2016العام الحالي 

 الفقر والبؤس والحرمان التي يعيشونها.
الذي تقوم به خلية أزمة األونروا في لبنان، مؤكدة وثمنت القيادة السياسية الدور والجهد الكبير 

دعمها لخطواتها وبرامجها األسبوعية التي تعدها وتنفذها احتجاجا على قرارات الوكالة، داعية إياها 
لالستمرار بالتحركات االحتجاجية الجماهيرية السلمية إلى أن تستجيب األونروا للمطلب الفلسطيني 

جراءاتها.الرسمي والشعبي الذي يدعوه وثمنت محافظة أبناء شعبنا في  ا للتراجع عن قراراتها وا 
 المخيمات على المراكز والمنشآت، وعدم اإلساءة ألبنائنا الموظفين والعاملين في وكالة األونروا.

 2016 2 15، الحياة الجديدة، رام هللا
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 عن األسير القيق تدعو ألوسع حملة دولية لإلفراج في منظمة التحرير دائرة شؤون المغتررين .11
دعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، الجاليات الفلسطينية في الخارج : رام هللا

الصحفي محمد القيق،  األسيرحملة دولية لإلفراج عن  أوسع إلىوكافة المتضامنين مع شعبنا، 
 قا بين أهله وأطفاله.يوما والمهدد بالموت لتمسكه بالعيش طلي 82المضرب عن الطعام منذ 

، أن حكومة إسرائيل ال تستجيب إال للضغوط، وهي بكل تأكيد األحدالدائرة في بيان لها يوم  وأكدت
نسانية  تتأثر بالضغوط والمواقف الدولية، خاصة إذا صدرت عن جهات حقوقية وبرلمانية وا 

م بال شك في التأثير أي جهد ينجح في توليد مثل هذه الضغوط سيساه أن إلىوأكاديمية، مشيرة 
 على نتيجة المعركة التي يخوضها األسير القيق ضد دولة االحتالل.

 2016 2 14، وكالة معًا اإلخبارية

 
 باالتجاه الصحيحتسير العمليات يؤكد أن االنتفاضة  تصاعد: حماس .11

ولية التي بارك الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، حسام بدران، العمليات البط: الدوحة
نفذها شبان االنتفاضة يوم أمس، مؤكدا أنها تأتي ضمن الرد الطبيعي للشعب الفلسطيني على جرائم 

 االحتالل بحق الحرائر والمقدسات.
( تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منه، 2-15وأشاد بدران في تصريٍح له يوم االثنين )

مس وباإلبداعات التي قدموها أثناء تنفيذهم للعمليات البطولية بالشهداء الخمسة األبطال الذين ارتقوا أ
رغم ضعف اإلمكانات التي بحوزتهم، داعيا الشباب المقاوم إلى المزيد من تطوير أساليب العمليات 

 ومفاجأة العدو بما يثخن فيه الجراح.
لل على أن وشدد القيادي في "حماس" على أن استمرار العمليات وتصاعدها بين حين وآخر؛ "يد

االنتفاضة تسير في االتجاه الصحيح نحو تحقيق أهدافها، وأن أّيًا كان ليس بإمكانه وقفها ومنع 
 الشباب المقاوم من مواصلة ردهم على جرائم االحتالل وظلمه".

 2016 2 15، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 موقف قطر المبذول لتحقيق المصالحةعن تقديرها ل تعبِّرحماس  .12
دور القطري والجهد الكبير لل عن تقدير الحركةحماس سامي أبو زهري  ناطق باسم حركةال عبر

الذي تبذله القيادة القطرية لتحقيق المصالحة، مؤكدًا حرص الحركة على إنجاح هذه الجهود من 
 خالل تحصين االتفاق وعدم السماح بتكرار التجارب السابقة.
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الحوار األخير في الدوحة بين وفدي الحركتين قبل  وأضاف أبو زهري ال يمكن الحكم على نتائج
انعقاد جلسة الحوار المقبلة للنظر في مجمل المالحظات، حيث ال تزال بعض القضايا خالل الحوار 
عالقة، مبينًا أن قضية الموظفين أهم القضايا العالقة، وبقية مشاكل غزة، واالعتقاالت السياسية في 

 الضفة الغربية المحتلة.
أن التجارب السابقة للحوار كانت قاسية من حيث عدم توفر اإلرادة السياسية لدى قيادة حركة وأكد 

من استحقاقات  فتح لتحقيق المصالحة، والتالعب بالنصوص وتفسيرها بطريقة ملتوية للتفلت
 المصالحة، وهو ما يجعلنا بحاجة إلى مزيد من التدقيق.

 2016 2 15موقع حركة حماس، غزة، 
 

 التنسيق األمني وتوفير الحماية للشعب من جرائم االحتالل بوقفالسلطة  يطالب رضوان إسماعيل .13
أكدت حركة "حماس"، أن جرائم االحتالل اإلسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، "لن : غزة

 تفلح في وقف االنتفاضة".
حساب، ولن توقف وقال القيادي في الحركة، إسماعيل رضوان: "جرائم االحتالل لن تمر دون 

االنتفاضة، وعلى السلطة الفلسطينية أن تتحرك بشكل عاجل وعملي لرفع دعاوى قضائية لمحكمة 
 الجنايات الدولية لمحاسبة االحتالل على ما ارتكبه من جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني".

الحتالل وأوضح رضوان أن "هذا التصعيد الخطير من قبل االحتالل، يدّلل على تصاعد جرائم ا
بشكل كبير"، مشددا على أنه "من حق المقاومة الفلسطينية أن ترد على جرائم االحتالل المتواصل 
ضد الشعب الفلسطيني"، داعيًا إياها إلى تطوير أدواتها لمواجهة هذه الجرائم وتشكيل لجان شعبية 

 وقيادات ميدانية في الضفة الغربية لقيادة االنتفاضة.
الفلسطينية بأجهزتها األمنية إلى وقف التنسيق األمني مع االحتالل، وتوفير  وطالب رضوان، السلطة

 الحماية للشعب من جرائم االحتالل واعتداءاته.
 2016 2 15قدس برس، 

 

 حماس بدفع بعض المعلمين لشق "االتحاد" يتهمالطيراوي  .14
صل االجتماعي من صفحات على مواقع التوا« األيام»في الوقت الذي علمت فيه  يوسف الشايب:

نية غالبية المعلمين في محافظات الضفة الغربية تصعيد الموقف باعتصام احتجاجي حاشد أمام 
مبنى رئاسة الوزراء أو وزارة التربية والتعليم العالي في مدينة رام هللا، اليوم الثالثاء، اتهم اللواء توفيق 
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مجموعة »للمنظمات الشعبية، أمس، الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام 
 بالعمل على شق صف اتحاد المعلمين.« من المعلمين مدفوعين من حركة حماس

نسخة عنه: في ظل األحداث األخيرة المتسارعة في « األيام»وقال الطيراوي في بيان له، تلقت 
لسطينيين، موضوعة إضراب المعلمين واللبس الذي حصل حول موقف االتحاد العام للمعلمين الف

فإنني أدعوكم يا أبناء حركة فتح وبناتها من المعلمات والمعلمين إلى ضرورة تأكيد شرعية اإلطار 
الناظم نقابيًا لكم كمعلمات ومعلمين وهو االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، والذي يمثلكم جميعًا، 

سماح لمن تسول له نفسه لمآرب وقد بني على قاعدة االحترام واالنتخاب الديمقراطي، فال يجوز ال
 شخصية أو حزبية أو أهداف تتساوق مع سياسات وأجندات أخرى، أن يحقق هذه المآرب.

وأضاف: قامت مجموعة من المعلمين مدفوعة من حركة حماس لمحاولة شق صف االتحاد بهدف 
الصالحيات علنًا، السيطرة عليه وقد حاولت هذه المجموعة االتصال بقيادة االتحاد لتقاسم األدوار و 

 مستغلين وضع اإلضراب وقرار االتحاد بتعليق اإلضراب حسب اتفاق قيادته مع الحكومة.
وأكد الطيراوي في تصريحاته أن االتحاد ليس كعكة يقبل تقاسمها فهذا األمر ال يجوز أخالقيًا أو 

ط وليس ألحد الحق في وطنيًا أو نقابيًا، ألن قيادة االتحاد تنتخب من أعضاء الجمعية العمومية فق
 توزيع الصالحيات حسب أهوائه.

 2016 2 16األيام، رام هللا، 
 

 اللبنانية لبحث قرارات األونروا مفتي الجمهوريةالفصائل الفلسطينية تلتقي  .15
يتواصل الحراك الفلسطيني في المخّيمات وخارجها في شكل دؤوب رفضًا لقرارات وكالة : بيروت

سطينيين )اونروا( تقليص خدماتها الصحية والتربوية والخدماتية األخرى غوث وتشغيل الالجئين الفل
 تجاه الالجئين الفلسطينيين في لبنان.

في « أونروا»ونفذت الفصائل الفلسطينية في الشمال واللجان الشـــعبية اعتــصامًا أمام مقر عيادة 
دريان  عبد اللطيفية الشيخ محور لقاء بين مفتي الجمهور « أونروا»وكانت قرارات  مخيم البداوي.

وفصائل منظمة التحرير « فتح»ووفد مركزي من الفصائل الفلسطينية برئاسة أمين سر حركة 
تحركنا مستمر منذ الشهرين ولم نصل إلى نتيجة، لذلك »الفلسطينية فتحي أبو العردات الذي أكد أن 

ي قصمت ظهر البعير وهي شبه كالشعرة الت»، معتبرًا هذه القرارات «قررنا أن نكثف هذا التحرك
تخل تدريجي عن موضوع الالجئين لكونه قضية أساسية ما زلنا نناضل من أجلها ومن اجل حقنا 

 «.قضية نهر البارد واستكمال إعماره»وأشار إلى «. في العودة
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قد قراراتها أو تلغيها ونتمكن من ع« أونروا»تجمد  أنالمفتي كان متضامنًا مع أهلنا من اجل »وقال: 
 «.ورشة حوار لمناقشة كل األمور بما يخدم أهلنا الفلسطينيين، والدولة اللبنانية وأونروا

 2016 2 16الحياة، لندن، 
 

 عتدي على طفلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في باب العامودياالحتالل  .16
العامود  اعتقلت عناصر من قوات االحتالل قبل قليل )بعد ظهر اإلثنين( طفلة في باب :القدس

 بالقدس بلباسها المدرسي، واعتدوا عليها، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.
 وتشهد منطقة باب العامود والمناطق المحيطة في هذه األثناء توترا شديدا جراء عملية االعتقال.

وأشارت مصادر صحافية إلى أن قوات كبيرة من شرطة االحتالل تالحق مركبة أقلت الطفلة وأنزلتها 
 ولم يتسن بعد معرفة تفاصيل أكثر حول الحادث. في مكان االعتقال.

 2016 2 15، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 إلى قطاع غزة لكن محمود عباس رفض األمر "أسدود"يعلون: اقترحت نقل نفط قطري من  .17
ين: إما أمام خيار  ةيعلون، أن إسرائيل باتت في سوري رأى وزير األمن اإلسرائيلي موشيه: علي حيدر

ما إيران. "داعش"  وا 
رأى وزير األمن اإلسرائيلي، خالل كلمة له أمام مؤتمر الرؤساء للمنظمات اليهودية األميركية، أن و 

 تحاول تشخيص التحديات، ومواجهتها ومكافحتها. »إسرائيل 
الجرف »وفي محاولة لتظهير مفعول قدرة الردع اإلسرائيلية، لفت يعلون إلى أنه منذ عملية 

، لم تطلق حماس طلقة واحدة، وهم يعرفون اآلثار على أي عملية من هذا النوع. وحاول «لصامدا
لسبب ما »يعلون تحميل حماس وبقية فصائل المقاومة مسؤولية الوضع في غزة، بالقول إنهم 

 «.والصواريخ عوضًا عن االستثمار من الزراعة نفاقاأليفضلون في قطاع غزة االستثمار في حفر 
اقترحت نقل نفط قطري من أسدود إلى قطاع غزة، لكن محمود عباس »يعلون أن إسرائيل ونقل 

من العمل من أجل منع حماس  %80وأما عن واقع السلطة، فإن إسرائيل تقوم بـ«. رفض األمر
وشدد على أن السلطة الفلسطينية في الضفة «. والجهاد اإلسالمي من السيطرة على الضفة الغربية

وتساءل أيضًا إن كانت السلطة «. تستطيع البقاء دوننا يوم واحد دون تنسيق أمنيال »الغربية 
تستطيع البقاء يومًا واحدًا من دون اقتصادنا، وكثير منهم يعملون في المعامل اإلسرائيلية، وفي 

 مؤسسات إسرائيلية.



 
 
 
 

 

 14 ص                                              3845 العدد:        15/2/2016الثالثاء  التاريخ: 
  

، روى يعلون أنه وفي محاولة إللقاء المسؤولية على السلطة لجهة عدم التقدم في العملية السياسية
حذرت رابين من أنه ال توجد مؤشرات على مصالحة مع الفلسطينيين، وأنه »خالل فترة أوسلو 

توصل إلى هذا االستنتاج ليس استنادًا إلى أبحاث استخبارية معقدة، بل بنظرة إلى كتبهم الدراسية 
 «.وما يبثونه عبر وسائل اإلعالم، الوضع تغير حتى اليوم

 2016 2 16، األخبار، بيروت
 

 ريفلين يوجه نقًدا الذًعا لمشروع قانون إقصاء أعضاء الكنيست .18
وّجه رئيس الّدولة اإلسرائيلّي رؤوفين ريفلين، نقًدا الذًعا لمشروع قانون إبعاد أعضاء : الطيب غنايم

الكنيست، الذي تعمل حكومة اليمين على سّنه، واصًفا إّياه على أّنه 'فهم خاطئ للديمقراطّية 
وقد جاءت أقوال رئيس الّدولة اإلسرائيلّي، رؤوفين ريفلين، مساء أمس اإلثنين، في  برلمانّية'.ال

وتطّرق ريفلين، بشكّل خاّص لقانون إبعاد الّنّواب:  محاضرة ألقاها في 'مركز إرث بيغين' في القدس.
 برلمانّية'.'قانون اإلبعاد، المطروح هذه األّيام، هو نموذج لفهم إشكالّي للديمقراطّية ال

وأوضح ريفلين أّن رئيس الّدولة ورئيس الكنيست، خالًفا ألعضاء الكنيست، يتّم اختيارهما من قبل 
 الكنيست، ولذلك فإّن صالحّية إبعادهما تكون فقط بيد الكنيست.

وعّلق ريفلين على جوهر القانون: 'أعضاء الكنيست الذين أقدموا على ارتكاب خروقات جنائّية، أو 
د شكوك حولهم بشأن خرق جنائّي، فعلى المستشار القضائّي للحكومة أن يصدر أمًرا من توج

بالّتحقيق وبالفحص بخصوصهم، ويجب استكمال كّل عملّية قضائّية جنائّية ضّدهم بعد رفع 
 حصانتهم'.

وأضاف في الّسياق نفسه: 'لكن، قلت في الماضي، وأقولها اآلن: يحظر أن نمنح الكنيست، التي يتّم 
انتخاب أعضائها من قبل الجمهور، أن تنافي بنفسها قرار الجماهير. الكنيست، التي تستطيع، حّتى 
لو كان الحّق بيدها، أن تقّرر إقصاء منتخبي جماهير، من شأنها أن تقصي غًدا، بشكل جائر، نّواًبا 

 آخرين'.
 2016 2 16، 48عرب 

 
 عمال الفلسطينيينت على خطة لزيادة عدد التصوِّ  يةسرائيلاإلحكومة ال .19

تصوت الحكومة اإلسرائيلية خالل أسبوعين على األرجح على اقتراح : صالح مصطفى- القدس
ألف عامل بناء فلسطيني إضافي إلى إسرائيل في مسعى لتخفيف الصعوبات  33يسمح بدخول 

 االقتصادية التي يقول مسؤولون إنها ساهمت في موجة هجمات فلسطينية.
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 ألف فلسطيني في القطاع الذي ال يجتذب عادة العمالة اإلسرائيلية. 43ويعمل بالفعل نحو 
لون في مؤتمر صحفي يوم االثنين إنه يعتزم تقديم االقتراح حوقال وزير المالية اإلسرائيلي موشي ك

 للحكومة للتصويت عليه يوم األحد المقبل أو األحد الذي يليه.
وضاع االقتصادية للفلسطينيين قد يساعد على وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن تحسين األ
 تخفيف المصاعب التي تساهم جزئيا في الهجمات.

ألف عامل بناء فلسطيني." وأضاف أن التمويل  70وقال الوزير اإلسرائيلي "سنصل إلى أكثر من 
 أيضا سيزيد للسماح بعبور الحدود بسالسة أكثر من المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل.

 2016 2 15، يترز لألنباءوكالة رو 
 

 صادق على ررط مستوطنات القدس بالقطار الخفيفتلجنة التخطيط والبناء اإلسرائيلية  .21
، على مد خط القطار الخفيف أمس: صادقت لجنة التخطيط والبناء اإلسرائيلية، وكاالت-القدس 

المحتلة ويمر جنوب القدس « غيلو»ليربط بين مستوطنة « الخط األزرق »الثالث المعروف باسم 
الثانية للخط األزرق باتجاه « الذراع»فيما ستمتد « رمات شلومو»مستوطنة  إلىبمركز المدينة متجها 

 شمال شرقي القدس المحتلة.« راموت»مستوطنة  إلىمنطقة المالحة بالقدس الغربية ومنها 
نتهاء العمل في ويتكون مسار القطار الخفيف من ثالثة خطوط، األحمر، واألخضر، واألزرق ومع ا

من نصف سكان القدس الغربية والمحتلة يقيمون على مسافة ال  أكثرمد الخطوط الثالثة سيكون 
 م من محطة للقطار الخفيف.500تزيد على 

 2016 2 16األيام، رام هللا، 
 

 "إسرائيلـ"معاريف: انتصار الروس واألسد أفضل ل .21
لبروفيسور عوزي رابي إن مصلحة إسرائيل قال رئيس دائرة الشرق األوسط في جامعة تل أبيب ا

تكمن في استمرار الصراع السوري أكثر فأكثر وصوال إلى انتصار محور الروس مع الرئيس السوري 
 بشار األسد، معتبرا أن ذلك سيكون أفضل إلسرائيل.

أن "، إنه طالما 103ونقلت صحيفة معاريف اإلسرائيلية عن رابي قوله في حوار مع إذاعة "أف. أم. 
 الحرب في سوريا تأخذ منحنيات صعبة أكثر، فإن ذلك يكون أفضل إلسرائيل.

وبّين أن إمكانية التدخل العسكري التركي والسعودي في سوريا تعني أن الدولتين في الطريق ألن 
تأخذا بعين االعتبار مصالحهما الحيوية في سوريا، في ضوء ما يقوم به الروس وحالة التعافي التي 
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نظام األسد، وفي ظل افتقار الرياض وأنقرة لدولة عظمى تساندهما، لكن ذلك يعني  يشعر بها
 بالضرورة زيادة حدة الصراع اإلثني والديني بين السنة والشيعة.

 2016 2 15، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الماضي  أكتوررشهيدا منذ تشرين األول 180: "الشهداءتجمع " .22
ين أنه بارتقاء الشهداء الخمسة يوم األحد، فقد بلغ عدد أعلن التجمع الوطني ألسر شهداء فلسط

 شهيدًا. 180يوما  134الشعبية" التي مضى على اندالعها  االنتفاضةشهداء "
وأفاد التجمع في بيان له يوم االثنين، بأنه تم نفي خبر استشهاد الفتاة ياسمين رشاد التميمي من 

طفال، فيما بلغ عدد  49فال منذ بداية الهبة إلى محافظة الخليل، وبذلك يرتفع عدد الشهداء األط
شهيدا، من  13شهيدة، موضحا أن عدد الشهداء منذ بداية الشهر الجاري وصل إلى  17الشهيدات 

 بينهم ستة أطفال، وشهيدة واحدة، وهي كلزار العويوي .
غت نسبتهم وأشار التجمع إلى ارتفاع واضح بعدد الشهداء األطفال خالل الشهر الجاري، حيث بل

في الفترة التي سبقت هذا الشهر،  %25تقريبا من مجمل شهداء هذا الشهر، مقابل ما يقارب  46%
 ما يؤكد ارتفاع نسبة استهداف االحتالل لفئة األطفال خالل الفترة األخيرة بشكل كبير.

 2016 2 15، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 براهيمياال المسجدمخطط إسرائيلي للسيطرة على ": معا" .22

كشفت خرائط "حصلت معا على نسخ منها" ان االحتالل االسرائيلي يخطط  :الدبس سمر-الخليل
االبراهيمي والبلدة القديمة بشكل عام، من خالل تغيير سيجريه عند مدخل  المسجدللسيطرة على 

 " المؤدي الى حارتي جابر والساليمة.160المسجد االبراهيمي، وحاجز يسميه االحتالل "
، سلسلة اجراءات 1967اتخذت سلطات االحتالل منذ سيطرتها على المدينة بعد حرب حزيران عام و 

أدت الى "تقسيم" المسجد بين المسلمين واليهود، وهي تسعى بهذا المخطط الجديد الى السيطرة على 
 اجزاء أخرى من المسجد، وهذه المرة بذريعة المشهد الحضاري.

و اآلثار اإلسالمية والعربية في البلدة، ومحاولة فرض رموز يهودية في والحقيقة أنها بذلك تحاول مح
 محاولة إلقناع العالم ان ذلك لصالح المشهد، ليصبح أكثر حضاريا امام السياح وأعين الصحافة.

 متر مربع 300نقطة مراقبة في مساحة  14
نية االحتالل انشاء  المحامي توفيق جحشن محامي لجنة اعمار الخليل، قال: إن االخرائط أظهرت

اربعة غرف امام المسجد االبراهيمي، تبعد فقط ميترا واحد عن مدخل المسجد، وبهذا يستولي 
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االحتالل على اجزاء اخرى من المسجد لصالح المستوطنين، بذريعة اقامة صلواتهم التلموديه 
 بع.متر مر  300نقطة مراقبة في مساحة  14وحمايتهم االمنية، على الرغم من وجود 

وأضاف جحشن: "اذن ليس هنالك حاجة لهذه الغرف بوجود كل هذا الكاميرات موضحا ان الموضوع 
 ليس له عالقة باالمن!". 

 2016 2 2 15وكالة معا اإلخبارية، 
 

 آخرين خالل اقتحام مخيم األمعري  خمسةبـالـرصـاص الـحـي واعتقال  مـواطـنـاً  38إصـابـة  .22
مواطنًا من سكان مخيم "األمعري" المقام على أراضي مدينة  38ب سائد أبو فرحة: أصي -البيرة 

البيرة، بالرصاص الحي، خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل التي اقتحمت المخيم، صباح 
 أمس، واعتقلت خمسة مواطنين.

ووصفت مصادر طبية في مجمع "فلسطين الطبي" بمدينة رام هللا، حيث نقل الجرحى، اإلصابات 
المتوسطة والطفيفة، مشيرة إلى أن ثالث حاالت أدخلت إلى قسم العظام، بخالف أخرى في بين 

 الرأس، وضعها مستقر.
وأوضحت المصادر ذاتها، في حديث لـ"األيام"، أن معظم اإلصابات سجلت في األطراف، وأن 

 عالج.وضعها ال يدعو للقلق، الفتة إلى أن غالبية المصابين غادروا المجمع بعد تلقيهم ال
وكان بدأ اقتحام المخيم الساعة السابعة صباحًا، ودام نحو ساعتين، وفق ما أكدت مصادر في 

 نسمة. 6,500المخيم، ويبلغ عدد سكانه نحو 
وذكر مدير المخيم غالب البس، أن سكان المخيم فوجئوا بعدد كبير من قوات االحتالل تحاصر 

ل أن تعتقل عددًا منهم وتقتادهم إلى جهة غير المخيم، وتنفذ حملة دهم لمنازل المواطنين، قب
 معلومة.

وأوضح أن قوات خاصة شاركت في االقتحام، مشيرا إلى أن مثل أفعال كهذه ليست غريبة على 
قوات االحتالل، وباتت جزءا من روتين حياتنا، الفتا إلى أن آخر اقتحام احتاللي للمخيم يعود إلى 

 يوما مضت. 20
أدى إلى إشاعة أجواء من البلبلة داخل المخيم، واندالع مواجهات أطلقت  ولفت إلى أن االقتحام

خاللها قوات االحتالل وابال من الرصاص الحي، باتجاه المواطنين الذين خرجوا للتصدي للقوات 
 الغازية.

من جهته، أشار نادي األسير إلى أن قوات االحتالل اعتقلت خمسة مواطنين من المخيم وهم ضياء 
 ء جبر، ووسام جبر، داود سليمان حبوب، ناصر الحيزي.   جبر، بها
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في اإلطار، اندلعت مواجهات عنيفة في أحياء مدينة البيرة الجنوبية خالل تصدي المواطنين لقوات 
 االحتالل المنسحبة. 

 2016 2 16األيام، رام هللا، 
 
 أسرى من غزة في معتقالت االحتالل ستةتدهور صحة : نادي األسير .22

الفلسطيني، أمس، إن ستة أسرى مرضى من قطاع غزة يقبعون في معتقل « دي األسيرنا»قال 
، يعانون أوضاعا صحية تتدهور باستمرار بسبب سياسة اإلهمال الطبي «»نفحة اإلسرائيلي»

 المتعمدة التي تمارسها بحقهم مصلحة معتقالت االحتالل.
عامًا(، من خان يونس  40رائف الفرا ) وأوضح نادي األسير عقب زيارة محاميه لألسرى، أن األسير

منذ سبعة أعوام، وال يتلقى سوى المسكنات، وهو محكوم « الشقيقة»جنوب القطاع، يعاني مرض 
 .2004عامًا، ومعتقل منذ العام  25بالسجن لستة مؤبدات و

ايين عامًا(، من خان يونس، الكولسترول وانسداد في الشر  40كما يعاني األسير أسامة أبو العسل )
 ، بحسب النادي.2003عامًا، ومعتقل منذ العام  22منذ ثمانية أعوام، وهو محكوم بالسجن 

عامًا( من جباليا شمال القطاع، يعاني  52وذكر النادي أن األسير المعزول عابد عبد المعطي )
 مشكالت في الغدد واألسنان وديسك في الرقبة وفتاق.

قل بتحويله للعالج منذ سنوات، ولكن ذلك قوبل بالرفض، وقال إن عبد المعطي يطالب إدارة المعت
 عامًا. 20، ومحكوم بالسجن 2002علمًا بأنه معتقل منذ العام 

، الذي أصيب به «الكرونز»عامًا( يعاني داء  34وأضاف نادي األسير أن األسير إبراهيم البيطار )
 عظام وفقده للنظر في إحدى عينيه.بعد اعتقاله بعدة شهور، عالوة على معاناته فقر الدم وهشاشة ال

 .2003عامًا، ومعتقل منذ العام  17وأشار إلى أن البيطار محكوم بالسجن 
عامًا( من بيت حانون شمال القطاع، فهو يعاني ضعفا في عضلة  52أما األسير خالد أبو عمشة )

 القلب وضيقا في التنفس والتهابات مزمنة في المفاصل.
و عمشة يعاني ضعفا شديدا في النظر ومشكالت في األسنان، وهو محكوم وقال نادي األسير إن أب
 .2006عامًا، ومعتقل منذ العام  60بالسجن لستة مؤبدات و

 2016 2 16، الشارقة، الخليج 
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 لمقاطعة وسائل االعالم االسرائيلية تدعونقابة الصحفيين  .22
م االسرائيلية نظرا الستمرار وتصاعد دعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين الى مقاطعة وسائل االعال

اعتداءات وجرائم االحتالل االسرائيلي ضد الصحافيين الفلسطينيين والحريات االعالمية ونظرا الن 
 وسائل االعالم االسرائيلية "جزء من منظومة االحتالل".

اعد وقالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان لها بهذا الخصوص "على ضوء استمرار وتص
االعتداءات والجرائم االسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين، وبلوغها مستويات قياسية كمًا نوعًا، 
وفي مقدمة ذلك قرار االحتالل بمستوياته ومؤسساته المختلفة بعدم االستجابة لمطلب الزميل 

اضرابه يومًا على  83طالق سراحه رغم مرور ا  الصحفي االسير االداري محمد القيق بالحرية و 
المفتوح عن الطعام، ما يعني عمليًا الشروع باعدامه بشكل بطيء، فقد عقدت االمانة العامة لنقابة 
الصحفيين اجتماعًا طارئًا مساء يوم االثنين خلصت فيه الى ان الصحفيين االسرائيليين ووسائل 

يش االحتالل وحمايته، االعالم العبرية يدخلون اراضي دولة فلسطين المحتلة ويعملون فيها بمرافقة ج
او بحكم سلطته العملية على ارض الواقع، وهم بهذا جزء من منظومة االحتالل يتوجب مقاطعتهم 

 وعدم التعامل معهم او تسهيل عملهم".
 2016 2 15، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 فلسطينية بنابلسالمنشآت الو  عشرات المساكن يهدماالحتالل  .22

وات االحتالل اإلسرائيلي أكثر من عشرين منشأة سكنية وزراعية هدمت ق: دغلس عاطف-نابلس 
لفلسطينيين بدو يقطنون منطقة عين الرشاش بالقرب من قرية دوما جنوب شرق مدينة نابلس شمال 

 الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحام المنطقة بعدد كبير من اآلليات والجرافات العسكرية. 
جيش االحتالل وسلطة التنظيم اإلسرائيلية منطقة عين الرشاش وبشكل مفاجئ اقتحمت قوة كبيرة من 

جنوب نابلس وشرعت بهدم منشآت المواطنين تنفيذا ألوامر هدم سابقة من المحكمة العليا 
 اإلسرائيلية.

قال رئيس مجلس قروي دوما عبد السالم دوابشة إن منطقة الهدم ال توجد فيها مستوطنات مطلقا أو و 
ن هذا الهدم سببه إخالء المكان من ساكنيه بأي طريقة وبأي حتى مراكز تدريب عس كرية للجيش، وا 

ثمن.من جهته، قال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن االحتالل 
اإلسرائيلي يواصل عمليات الهدم والبناء بشكل متسارع "في الوقت الذي يظن به البعض من 

 رهم عكس ذلك".المسؤولين الفلسطينيين وغي
 2016 2 15. نت، الدوحة، الجزيرة
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 في الضفة مواطنًا بينهم فتاة 26 تشملحملة اعتقاالت  يشناالحتالل  .22
مواطنًا بينهم فتاة خالل عمليات دهم في  26 شملتشنت قوات االحتالل، أمس، حملة اعتقاالت 

 محافظات الخليل وبيت لحم ورام هللا ونابلس والقدس. 
ليل، اعتقلت قوات االحتالل أربعة مواطنين من مدينة الخليل وبلدتي يطا وصوريف، ففي محافظة الخ

 جنوب وشمال شرقي المدينة، وذلك إثر دهم منازل عائالتهم لهذا الغرض.
وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل، أربعة مواطنين. فيما أفاد نادي األسير بأن قوات 

 . ن من المحافظة أيضاً االحتالل اعتقلت ثالثة مواطني
 وفي محافظة رام هللا، اعتقلت قوات االحتالل، تسعة مواطنين بينهم ثالثة أشقاء.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات االحتالل اعتقلت عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال اسحق أبو 
 عامًا( بعد دهم منزله في مدينة البيرة. 45الليل، )

ات االحتالل خمسة مواطنين خالل عملية اقتحام تخللتها مواجهات وفي مخيم األمعري، اعتقلت قو 
 عنيفة أصيب فيها عشرات المواطنين بجروح بالرصاص الحي خالل تصديهم للقوة المقتحمة.

وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات . وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات االحتالل، ستة مواطنين
 االحتالل، ثالثة مواطنين. 

، بزعم حيازتها سكينا في منطقة «لم تعرف هويتها بعد»ت قوات االحتالل، فتاة مقدسية كما اعتقل
وأغلقت قوات االحتالل بابي العامود والساهرة، ومنعت المواطنين  باب العامود، في القدس المحتلة.

 من االقتراب من المكان.
 2016 2 16، رام هللااأليام، 

 
 إلى رام هللا والمحكمة تقترح نقله إلى القدس ترفض نقل القيقاإلسرائيلية النيابة  .22

عقدت المحكمة العليا اإلسرائيلية جلسة خاصة أمس للنظر في التماس قدمه : كفاح زبون  -رام هللا
االلتماس على  وقررت تأجيل النظر في ،نادي األسير بخصوص نقل القيق إلى مستشفى فلسطيني

اقترحت نقل األسير القيق إلى مستشفى المقاصد في وكانت المحكمة قد  أن تعقد جلسة أخرى اليوم.
 القدس بعد رفض طلب األسير القيق نقله للعالج في أحد المستشفيات الفلسطينية.

وقال مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس بأن المحكمة العليا لالحتالل قررت 
 م به باسمتعيين جلسة إضافية للنظر في االلتماس الذي تقد

وتابع بولس في بيان صحافي صدر عن نادي األسير الفلسطيني عقب انتهاء جلسة  األسير القيق.
األساسية في القضية والتي  المحكمة التي عقدت أمس بشأن االلتماس أن المحكمة لم تحسم المسألة
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ي ال يّحول صاحبه تعتبر أساس مسارها وهو أن نيابة االحتالل تعتبر أن تعليق أمر االعتقال اإلدار 
نما  يجوز أن تبقى حريته مقيدة. إلى إنسان حر وبشكل تام وا 

حكومة إسرائيل وجهازها »ا رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع فصرح بأن أم  
أمن شرعت رسميا إعدام األسير  القضائي وعلى رأسها المحكمة العليا ومن يقف خلفها من أجهزة

 «.القيق
 2016 2 16سط، لندن، الشرق األو 

 
 في أريحا "قصر هشام"فلسطين واليابان توقعان اتفاقية لترميم  .23

وقعت عبير عودة وزيرة االقتصاد الوطني اتفاقية تعاون مع تاكيشي أوكوبو، سفير الشؤون 
الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة، في طوكيو، أمس، في إطار المنحة الثقافية التعاونية التي قد 

ظهار فسيفساء قاعة الحمام  74ل قيمتها إلى تص مليون ين ياباني لمشروع إنشاء غطاء حماية وا 
أريحا )تصميم مفصل(، وذلك بحضور الرئيس محمود عباس، ورئيس  –الكبير في قصر هشام 
 وزراء اليابان شينزو آبي.

باني، حول دعم وتتركز االتفاقية حسب ما أشار الرئيس في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليا
اليابان لترميم قصر هشام األثري في أريحا، وأن اليابان تسهم في تعزيز ركائز االقتصاد الفلسطيني 
من خالل مبادرتها الهامة بإقامة ممر للسالم واالزدهار في منطقة األغوار الفلسطينية وأريحا، 

ت فعاًل بعض من مصانعها ونتائجها المباشرة في إقامة المنطقة الصناعية الزراعية، التي بدأ
 باإلنتاج.

 أريحا، حيثوُيعّد قصر هشام الذي يجسد البناء اإلسالمي أحد مواقع التراث الثقافي والسياحي في 
يفتقر إلى مرافق الحفاظ عليه وعرض أرضية الفسيفساء القيمة لقاعة الحمام الكبير وذلك بسبب 

 وجود صعوبات مالية وغيرها.
 2016 2 16، رام هللااأليام، 

 
 عاماً  67وفاة األديب الفلسطيني سلمان ناطور عن  .23

عامًا( أمس، وكان قد نقل إلى مستشفى الكرمل في  67توفي األديب الفلسطيني سلمان ناطور )
 مدينة حيفا قبل أيام، وخضع لعملية جراحية في القلب، إال أن حالته تدهورت في الساعات األخيرة.

فلسطينيين المعاصرين، الذين ساهموا في إثراء المشهد الثقافي ويعّد ناطور من أهم األدباء ال
 الفلسطيني، بدءًا من األعمال األدبية والدراسات وصواًل إلى الصحافة.



 
 
 
 

 

 22 ص                                              3845 العدد:        15/2/2016الثالثاء  التاريخ: 
  

ناطور »الى ذلك، نعت وزارة الثقافة الفلسطينية ناطور، وقال وزير الثقافة إيهاب بسيسو في بيان إن 
 «. سطينية على المستويين العربي والدوليأحد أبرز القامات الثقافية واألدبية الفل

الخسارة الفادحة لألدب »ووصف رئيس لجنة المتابعة العربية في إسرائيل محمد بركة رحيل ناطور بـ
والثقافة المعاصرة، وهو من أبناء الجيل الثالث من المبدعين بعد النكبة، الذي كان له حضور 

ي تميز العديد من كتاباته بالسخرية وكان نشيطًا ناطور كاتب روائ»وقال بركة إن «. وعطاء غزير
كان كاتبًا سياسيًا مع قلم حاد وواضح وكان نشيطًا في الحياة »، مضيفًا أنه «في الحياة المسرحية

 «. الثقافية والسياسة
وكتب الراحل في أجناس أدبية عديدة، فبرز في النقد المسرحي والتشكيلي والسينمائي، واشُتهر 

، مع مؤلفات وترجمات أخرى ناهزت األربعين «انتظار»، و«سفر على سفر»، «ذاكرة»بثالثيته: 
 كتابًا. 

 2016 2 16، لندن، القدس العرري
 

 لمصالحة ومتآمر على حماساألشعل: النظام العرري بما فيه المصري غير داعم ل .22
استبعد السفير عبد هللا األشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن تتدخل  :محمود هنية

 مصر لصالح إتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح في الوقت الراهن. 
ناجم عن موقف الطرف وقال األشعل في تصريح لـ"الرسالة نت"، من القاهرة، إّن االنقسام الفلسطيني 

العربي المتمثل بنصرة )إسرائيل( والسلطة، على حساب معاداة حماس، مما أوجد هّوة واسعة بين 
الحركتين. وأشار اأِلشعل إلى أن النظام العربي بما فيه المصري، يقف من الناحية العملية ضد 

ي الظرف الراهن للتعامل المصالحة؛ ألنه غير متحمس لدعم مشروع المقاومة، وليس لديه قابلية ف
معها متمثلة بحركة حماس. وأضاف:" أن مصر لن يكون بوسعها أن تتخلى عن دورها مهما حدث 

 وجرى، وذلك نظًرا لالرتباط التاريخي بين البلدين". 
ونّبه األشعل إلى ضرورة إبقاء الرهان على الدور المصري، بمعزل عن الموقف الرسمي السلبي 

ة، مؤكًدا أن هذا الموقف يمثل النظام فقط. وبّين أن "الموقف العربي الحالي قائم اتجاه غزة والمقاوم
على ابتزاز المقاومة ودفعها للتحالف معه في معارك جانبية من شأنها أن تؤثر سلبا على القضية 
الفلسطينية"، وفق تعبيره. وأوضح األشعل أن هناك مؤامرة تدار على غزة والمقاومة في فلسطين، 

ما  إسرائيلا إلى وجود ضوء أخضر عربي إلسرائيل كي تمارس جرائمها ضدهم. وقال: "إن مشير 
يعازكانت لترتكب كل هذه الجرائم، دون الحصول على موافقة   عربي".  وا 

 2016 2 15نت،  الرسالةموقع 
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 دفع تعويضات مالية لشركة الكهرراء اإلسرائيلية تستأنف قرارمصر  .22
، استئنافا إلى EGPCو EGASت شركتا الغاز والنفط المصريتان، قدم :بترا –القدس المحتلة 

المحكمة العليا السويسرية على قرار تحكيم دولي ألزمهما بدفع تعويض مالي لشركة الكهرباء 
مليون دوالر،  288بدفع  EMGمليار دوالر، وألزم شركة الوساطة المصرية  1.76اإلسرائيلية بمبلغ 

 كهرباء اإلسرائيلية.وفقا لبيان صادر عن شركة ال
 2015مصر ألزمت في بداية كانون األول  أناالقتصادية اإلسرائيلية، « ذي ماركر»وذكرت صحيفة 

 .2011بتعويض إسرائيل في أعقاب إلغاء عقد تزويد إسرائيل بالغاز العام 
لي منذ ووفقا للصحيفة اإلسرائيلية فإن الشركتين الوطنيتين المصريتين رفضتا عملية التحكيم الدو 

بدايته، لكن الحكومة المصرية وجهت تعليمات إليهما تقضي بتجميد المفاوضات حول استيراد الغاز 
من إسرائيل أو المصادقة على استيراد كهذا إلى حين استيضاح وضعهما القانوني بالنسبة لقرار 

 التحقيق.
سرائيل حول تصدير الغاز من ح « ليفيتان»قلي ونتيجة لذلك، توقفت االتصاالت بين مصر وا 

 إلى منشآت تحويل الغاز في شمال مصر. « تمار«و
 2016 2 16، الرأي، عّمان

 
 راضية عن مصر وتتطلع للتطبيع الثقافي "إسرائيل: "الصحافة اإلسرائيلية .22

قال السفير اإلسرائيلي السابق في مصر إسحاق ليفانون إن العديد من اإلسرائيليين يثنون على 
م القاهرة وتل أبيب في المجالين األمني والعسكري، لكنهم يطالبون بتطبيع التعاون الوثيق القائ

 العالقات في المجاالت الثقافية واالقتصادية.
وأضاف ليفانون لصحيفة إسرائيل اليوم أن هذا التعاون ربما يكون أقوى تعاون عرفه الجانبان حتى 

ك والخطير في الشرق األوسط، بما في اليوم، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى الوضع المتهال
 ذلك محاربة الجماعات الجهادية في شبه جزيرة سيناء.

أما الوجه الثاني للعالقات المصرية اإلسرائيلية، فيتمثل في الجوانب االقتصادية والثقافية حيث إنها 
ك، "لم تتحسن" بالرغم من مضي خمس سنوات على اإلطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبار 

 وغياب اإلخوان المسلمين عن ساحة المشهد السياسي في مصر.
ويرى أن هذه العالقات لم تتحسن "بل ساءت" حتى إن اتفاقية الكويز االقتصادية الثالثية بين مصر 

سرائيل والواليات المتحدة لم تنجح في تطوير هذه العالقات.  وا 
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سرائيل جيدة في الفترة الحالية، لكنها القائمة بين  االستراتيجيةوخلص إلى القول إن الروابط  مصر وا 
 غير كافية على ما يبدو لتقوية العالقات في باقي الجوانب االقتصادية والثقافية والفنية.

أما محرر الشؤون العربية بإذاعة الجيش اإلسرائيلي جاكي خوجي فطالب السيسي برفع الحظر 
 الثقافي عن إسرائيل.

ف ليلة" الذي ترجم ووزع في القاهرة مما أثار ضجة كبيرة في وجاكي خوجي هو مؤلف كتاب "أل
 مصر حول مدى شرعية ترجمة كتب عبرية إلى اللغة العربية.

وطالب خوجي السيسي بإتاحة المجال لجميع الفئات من العلماء والصحفيين والرياضيين 
ن تستضيف مباريات واألكاديميين والفنانين للتواصل مع نظرائهم اإلسرائيليين، طالبا من مصر أ

 مكابي تل أبيب، وأن يخوض النادي األهلي المصري مبارياته على مالعب داخل إسرائيل.
وأشاد خوجي بما يقوم به السيسي من خطوات لم يقدم عليها رؤساء مصريون سابقون مثل "محاربة 

إلعالنه  اإلرهاب"، ومواجهة رجال الدين من الجامع األزهر حين طالب باإلصالح الديني وصوال
 الحرب على اإلخوان المسلمين.

وقال إن هذه الظروف شجعته على أن يطلب من السيسي تخفيف حدة المقاطعة الثقافية والفنية من 
 قبل المصريين تجاه اإلسرائيليين.

 2016 2 14، الجزيرة نت، الدوحة
 

 السلطات المصرية تعيد إغالق معبر رفح .22
أعادت السلطات المصرية، مساء اإلثنين، إغالق معبر : حمودغزة، القاهرة/ عال عطا هللا، حسين م

أيام في كال االتجاهين، لسفر الحاالت  3رفح البري مع قطاع غزة، بعد فتحه بشكل استثنائي، 
اإلنسانية في القطاع، وعودة العالقين من الجانب المصري، فيما طالب دبلوماسي فلسطيني بإعادة 

  فتح المعبر على فترات متقاربة.
وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، التي تديرها حركة المقاومة اإلسالمية 
"حماس"، في تصريح مكتوب، تلقت األناضول نسخًة منه، "أبلغنا الجانب المصري، مساء اإلثنين، 

 أيام من فتحه استثنائًيا".  3بإغالق معبر رفح، بعد 
بالقاهرة، ومندوب فلسطين بجامعة الدول العربية، جمال شوبكي، بدوره، طالب السفير الفلسطيني 

 السلطات المصرية بفتح المعبر على فترات متقاربة. 
أيام  3وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف لوكالة "األناضول"، قال شوبكي، إن "فتح معبر رفح لمدة 

اهرة، كبعد إنساني يخدم خطوة مهمة، ونشكر عليها مصر"، مضيًفا، "نأمل تكرار ذلك من قبل الق



 
 
 
 

 

 25 ص                                              3845 العدد:        15/2/2016الثالثاء  التاريخ: 
  

حاجات أهلنا في غزة، وأن يكون فتح المعبر على فترات متقاربة، لتلبي الحاجات اإلنسانية في 
 القطاع المحاصر". 

وحول سبل فتح دائم لمعبر رفح الحدودي، أوضح السفير، "برأي الحل األمثل، هو تشكيل حكومة 
مة من أجل التعامل مع مرحلة جديدة، تكون فيها وحدة وطنية فلسطينية، وتسليم المعبر لهذه الحكو 

 إدارة المعبر وفق المعايير الدولية". 
وتقول الجهات الرسمية المصرية، إن "فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع األمني في محافظة 
شمال سيناء )شمال شرق("، وذلك عقب هجمات تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية قريبة من 

 الحدود.
ألف مواطن من الحاالت اإلنسانية، ُمسجلون في كشوفات  25سب هيئة المعابر بغزة، فإن "نحو وبح

 آالف طالب". 3آالف مريض، ونحو  4السفر، من بينهم 
 2016 2 16 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "إسرائيل"نواب األردني يتجه إللغاء صفقة الغاز مع المجلس ": القدس العرري" .22

أكد مصدر مسؤول في الحكومة األردنية، أن مجلس نواب )برلمان( بالده، يتجه عمان ـ األناضول: 
 الممهد الستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، اليوم الثالثاء.« خطاب النوايا»إللغاء 

استيراد األردن للغاز اإلسرائيلي من »وقال المصدر أمس االثنين، مفضاًل عدم ذكر هويته، إن 
 «. ، وهناك شبه إجماع على إلغائه بشكل كامل)…(مجلس النواب عدمه، أصبح اآلن بيد 

ال معلومات »وحول البديل الذي ستتجه إليه المملكة، في حال تم اإللغاء، أشار المصدر إلى أنه 
حتى اللحظة عن البديل النهائي، الذي سيلبي متطلبات البالد من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة 

 «.الكهربائية
 2016 2 16، ي، لندنالقدس العرر

 
 القطاع إلى "40ة غز "مستشفى  وصول قافلة تزويد  .22

عبر معبر بيت حانون قافلة تزويد المستشفى الميداني األردني  أمسوصلت قطاع غزة  بترا:-غزة
 ."40 غزة"

وقال قائد المستشفى العقيد الركن إبراهيم محمد المساعفة إن القافلة تضم سبع شاحنات محملة 
المستهلكات الطبية والمواد الالزمة إلدامة عمل المستشفى، وطرود الخير الغذائية المقدمة باألدوية و 
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من الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية سيتم توزيعها من خالل المستشفى على األسر المحتاجة في 
 القطاع.

 2016 2 16الدستور، عمان، 
 

 "ائيلإسر "عن مستقبل بال دولة  تتحدث: المقاومة "حزب هللا" .22
مقاومة القادة الشهداء اليوم "هاشم صفي الدين أن  "حزب هللا"رأى رئيس المجلس التنفيذي لـ: بيروت

ليست تهديدًا للصهاينة فحسب بل إن هذه المقاومة تتحدث عن مستقبل باهر وزاهر، هذا المستقبل 
تصارات هو أن تزال نراه واضحًا بال دولة إسرائيل ألن المآل الطبيعي لهذه المقاومة ولهذه االن

إسرائيل من الوجود ونحن ال نشك في ذلك أبدًا، مقاومة قادتنا الشهداء تقف اليوم صخرة صلبة في 
 ."مواجهة كل التحديات وتقف جباًل راسخًا وشامخًا على مستوى لبنان وكل المنطقة

الوفاء »لة في حضور رئيس كت "القادة الشهداء"وقال خالل مهرجان أقامه الحزب لمناسبة ذكرى 
عن أي حرب يتحدث اإلسرائيلي، لقد »النائب محمد رعد وشخصيات سياسية وحزبية: « للمقاومة

تحدثوا بشكل مفصل خالل مؤتمرهم الصهيوني قبل شهر وتحدثوا بشكل مفصل عسكريًا وسياسيًا 
فيها الشروط  وأمنيًا وا عالميًا واقتصاديًا ووصلوا إلى هذه النتيجة. أنهم في هذه الظروف التي نعرف

الموضوعية والقدرة التسليحية التي وصل إليها حزب هللا ال يمكن لإلسرائيليين أن يفكروا بحرب جديدة 
 «.على لبنان

 2016 2 16الحياة، لندن، 
 

 رئيس مجلس النواب التونسي يؤكد موقف بالده المساند لنضال الشعب الفلسطيني .22
مد الناصر، موقف بالده المساند بكل قوة، أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي مح: تونس

 لنضال الشعب الفلسطيني العادل السترداد حقوقه بكل الطرق الممكنة.
وأدان الناصر لدى استقباله سفير فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم، في مقر المجلس بمنطقة باردو 

واستمرار سياسة االستيطان  ،شعبناالمتواصلة ضد أبناء  اإلسرائيليةبالعاصمة التونسية، االعتداءات 
 المهددة لألمن والسالم في المنطقة والعالم.

 2016 2 15، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الشيخ محمد بن يوسف: القضية الفلسطينية قضية قطر األولى .23
اني مساعد أكد الشيخ محمد بن يوسف بن جاسم بن جبر آل ث: السعدني السيد-فتحي  مراد-القاهرة 

مدير إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية أن دولة قطر تعمل مع اإلجماع العربي من أجل التصدي 
 لالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني.

وأضاف في تصريحات لــــ "الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في اجتماع اللجنة الدائمة لحقوق 
قطر مع تقديم كافة أنواع الدعم للشعب الفلسطيني تحت االحتالل والتصدي  اإلنسان أن سياسة دولة
إلى أن قطر تعتبر القضية الفلسطينية  مشيرا-الحياةالحق في  وابسطها-ألي انتهاكات لحقوقه 

قضيتها األولى، وتعمل مع اإلجماع العربي من أجل إقامة الدول الفلسطينية ذات السيادية 
 .وعاصمتها القدس الشريف

وأضاف أن اجتماع اللجنة الدائمة لحقوق اإلنسان العربية والتي تعقد بمقر األمانة العامة في نسختها 
تناقش العديد من األمور أهمها التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي العربية المحتلة،  39رقم 

لسجون اإلسرائيلية وما كما تناقش ملف في غاية األهمية وهو ملف األسرى والمعتقلين العرب في ا
 يتعرضون له من انتهاكات صارخة وتعرض حياتهم للفناء.

 2016 2 15، الشرق، الدوحة
 

  تقترران من اتفاق بشأن "مافي مرمرة" "إسرائيل"تركيا و: مسؤول في "العدالة والتنمية" .23
المحادثات بين  قال مسؤول في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا يوم االثنين، إن إسطنبول:

سرائيل بلغت مرحلة يمكن عندها للطرفين توقيع اتفاق بشأن تعويضات عن مقتل عشرة  تركيا وا 
 جهودهما-سابقا المتحالفان-البلدانوكثف  .2010نشطاء أتراك على أيدي قوات خاصة إسرائيلية في 

اإلسرائيلية للسفينة في الشهور الماضية الستعادة العالقات التي تضررت بشدة عقب مهاجمة القوات 
وأدلى عمر جيليك المتحدث  التركية "مافي مرمرة" التي كانت تحاول اختراق حصار لقطاع غزة.

 .باسم حزب العدالة والتنمية بالتعليقات على الهواء مباشرة لتلفزيون "خبر تورك"
 2016 2 15، القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 الحصار عن غزةبرفع  "إسرائيل"تحاد األوروري: طالبنا اال  .22

-2-15قالت اليساندرا فيتسر، مديرة التعاون الدولي في االتحاد األوروبي، اإلثنين األناضول: -غزة
، إن االتحاد طالب مؤخرا سلطات االحتالل اإلسرائيلي برفع الحصار المستمر على قطاع 2016
 غزة. 



 
 
 
 

 

 28 ص                                              3845 العدد:        15/2/2016الثالثاء  التاريخ: 
  

غوث وتشغيل الالجئين وأضافت فيتسر، خالل حفل تكريم الفائزين في مسابقة نظمتها، وكالة 
الفلسطينيين "أونروا"، بالتعاون مع االتحاد األوروبي للتصوير الفوتوغرافي حملت اسم "نستحق 

 الحياة"، في مدينة غزة:" نحن طالبنا برفع الحصار المستمر على القطاع". 
وأضافت:" كما طالبنا بضرورة إنجاز ملف المصالحة بين حركتي حماس وفتح؛ وعودة السلطة 

 الواحدة على األرض". 
وقالت فيتسر إن المعرض يحمل رسائل عدة، من أهمها أنه "يجب على العالم أجمع أن يسمع ويرى 
قطاع غزة المحاصر". وقالت:" المعرض يحمل فرصة أمام الشباب في القطاع إلظهار مواهبهم 

 الفنية". 
 2016 2 16فلسطين أون الين، 

 
 سنوات سبع أضعاف في  أررعةب "إسرائيل"مهاجرين من فرنسا إلى ارتفاع عدد ال :اليهوديةالوكالة  .43

ازداد عدد المهاجرين اليهود من فرنسا إلى إسرائيل بأربعة أضعاف في السنوات السبع : يؤاف شاحام
 2008الماضية، هذا ما ظهر من بيانات وزارة الهجرة واالستيعاب اإلسرائيلية. في حين أّنه في عام 

مهاجرا، وفي  7469فرنسيا فقط إلى إسرائيل، ففي العام الماضي هاجر إليها يهوديا  1867هاجر 
ويحدث هذا االرتفاع الملحوظ في أعداد المهاجرين الفرنسيين  .6658العام الذي سبقه هاجر إليها 

إلى إسرائيل بموازاة األحداث اإلرهابية الفتاكة من قبل تنظيمات إسالمّية في فرنسا في السنة 
وفقا لبيانات الوكالة اليهودية، فخالل أشهر الصيف الماضي، حتى ما قبل هجوم داعش، و  .الماضية

هاجر آالف الفرنسيين وعائالتهم إلى إسرائيل. وقال مسؤول في الوكالة اليهودية قبل بضع سنوات 
 ألف يهودي. 100يهاجر من فرنسا إلى إسرائيل خالل عشر سنوات  طموح ألنإّن هناك 

من الجالية اليهودية في فرنسا والتي يبلغ تعدادها نحو  %80استطالع ُيظهر أّن وقد ُنشر مؤخرا 
 نصف مليون شخص يفكرون في الهجرة إلى إسرائيل.

يتمّثل التحّدي األكبر في استيعاب يهود فرنسا في إسرائيل بشكل أساسّي في المجال االقتصادية. 
المهاجرين ال يعمل في مهٍن محّددة، مما وفقا لكالم مسؤول في الوكالة اليهودية، فالكثير من 
 يصّعب عليهم كسب الرزق في إسرائيل كسبا محترما. 

في المقابل، يحظى الكثير من اليهود في فرنسا برعاية اجتماعية متقّدمة، وهي رعاية ليست إسرائيل 
إلى  قادرة على توفيرها. لذلك، سيجد الفرنسيون من الطبقة الوسطى والدنيا صعوبة في الهجرة

 إسرائيل.
 2016 2 15موقع المصدر اإلسرائيلي، 
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 مليون دوالر 78ميزانية السلطة الفلسطينية بـ  تدعماليابان  .22
مليون دوالر كمساعدة اقتصادية جديدة  78تعهدت الحكومة اليابانية االثنين تقديم  :طوكيو

 للفلسطينيين وذلك خالل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لطوكيو.
تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي خالل لقائه عباس مساء االثنين مواصلة دعم السلطة كما 

 الفلسطينية اقتصاديا وسياسيا.
وجاء في بيان مشترك للطرفين اوردته وكالة االنباء اليابانية "كيودو" ان ابي عبر عن "عزم اليابان 

ن دولة مستقلة وديموقراطية وقابلة على مواصلة دعمها السياسي واالقتصادي لكي تكون فلسطي
 للحياة".

 2016 2 15موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 تمويلها إلى لألونروا إعادةكندا تبحث  .22

أكدت وزيرة التنمية الدولية الكندية ماري كلود بيبوه، أن الحكومة الليبرالية الكندية تبحث  بترا:-أوتاوا
من  2010ي تتعامل مع الفلسطينيين بعد أن تم قطعه عام إعادة التمويل إلى وكالة األمم المتحدة الت

 قبل حكومة المحافظين السابقة بسبب عالقات مزعومة بحماس.
وقالت بيبوه في تصريحات لصحيفة الجلوب أند ميل الكندية، ان قنوات االتصال مفتوحة وجاري 

مليون دوالر للوكالة  15ير تقييم الوضع واتخاذ قرار في أقرب وقت، مبينة أن الحكومة تتطلع إلى توف
 االممية.

 2016 2 16ان، الغد، عم  
 
 تحظر على الجامعات والبلديات مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية البريطانيةالحكومة  .22

أعلنت الحكومة البريطانية اإلثنين أنها ستمنع المؤسسات الممولة حكوميًا، مثل : ف ب أ-لندن
 جات اإلسرائيلية.الجامعات والبلديات، من مقاطعة المنت

تسمم النقاشات وتضعف االندماج وتغذي معاداة »وقالت الحكومة في بيان أن هذه المقاطعة 
«. كما يمكن أن تؤثر في الصادرات البريطانية وأن تضر بالعالقات الدولية»مضيفة « السامية

السبوع الجاري، وأوضح البيان أن الوزير بال حقيبة ماثيو هانكوك سيقوم بزيارة إلسرائيل خالل ا
 «. تعليمات جديدة )...( ستتيح منع سياسات محلية مؤذية غير بناءة تهدد أمننا الوطني»وسيعلن أن 

وسيتم تطبيق اإلجراءات الجديدة في مجمل القطاع العام ومن ضمنه جهاز الصحة الوطني. كما 
 سالح وبيع التبغ.مثل تلك التي تتعاطى تجارة ال« غير األخالقية»ستشمل المقاطعة الشركات 
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وال يمكن تطبيق أي عقوبات إال تلك التي تقررها الحكومة. إال ان حزب العمال المعارض اعتبر 
ان هذا الحظر »، مضيفًا «هجومًا على الديموقراطية المحلية»على لسان ناطق باسمه هذا القرار 

ل العنصري في جنوب الحكومي كان يمكن أن يمنع البلديات من اتخاذ قرارات تستهدف نظام الفص
 قبل سقوط هذا النظام.« افريقيا

دعم وضع إشارة واضحة على منتجات المستوطنات »إال أن الحكومة البريطانية ستواصل مع ذلك 
 «.)اإلسرائيلية( لكي يكون بمقدور المستهلكين اتخاذ الخيار الذي يناسبهم قبل الشراء

 2016 2 16الحياة، لندن، 
 
 لمدينة تدمر: األسد سّلم تْدمر لتنظيم الدولةالنائب العام السابق  .22

كشف النائب العام السابق لمدينة تدمر السورية محمد قاسم ناصر معلومات عن وضع  :األناضول
رئيس النظام بشار األسد خطة النسحاب قواته من المدينة أمام تقدم تنظيم الدولة اإلسالمية، تمهيدا 

يران الحقا، حسب لتهجير أهل المدينة ثم استعادتها لتك ون صلة وصل بين "دويلة األسد" والعراق وا 
 قوله.

وقال ناصر الذي انشق عن النظام مؤخرا، إن رئيس المخابرات العسكرية في تدمر العميد مالك 
حبيب أخبره قبل أسبوعين من مهاجمة تنظيم الدولة لتدمر أن األسد استدعاه شخصيًا وطلب منه 

مة من مدينة تدمر عند مهاجمة التنظيم لها، كما نقل عن حبيب إعداد خطة انسحاب آمنة ومحك
 قوله إن قوات النظام سوف تستعيد السيطرة على تدمر بعد عدة أشهر بعد تسليمها للتنظيم.

وأضاف أن وكاالت األنباء تناقلت بعد دخول التنظيم لتدمر أنه أعدم عشرات اإليرانيين على مسرح 
نه لم يبق أي عنصر إيراني في تدمر قبل دخول التنظيم تدمر، مؤكدا أن ذلك لم يحدث أل

بأسبوعين، وأن كل من ُقتل على مسرح تدمر كانوا من العساكر البسطاء وعناصر اللجان الشعبية 
)مليشيات موالية للنظام( الذين تركهم النظام وراءه بال سالح ليعدمهم التنظيم كي ُيظهر للعالم 

 حسب قوله. المذابح التي ارتكبها التنظيم،
كما قال النائب العام المنشق إن "هناك فظائع وجرائم ارتكبت في تدمر على يد القوات الروسية 
وقوات األسد، والعالم ال يعرف عن تدمر إال أن تنظيم داعش )تنظيم الدولة( دّمر بعض القطع 

ي في المدينة، العسكرية للنظام"، وأضاف أن التنظيم فّجر بالفعل قوس النصر ومعبد بل التاريخ
ولكن قصف الطائرات الروسية وبراميل النظام المتفجرة دمرا المدينة األثرية كلها وأضعاف ما دمره 

 التنظيم، معتبرا أن روسيا لم تحاول استعادة تدمر بل "تعمل على إزالة تدمر من الخريطة".
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ولدت لديه قناعة ولفت ناصر إلى أنه بعد خروجه من تدمر إلى حمص ولقائه بضباط ومسؤولين ت
بأن الهدف الرئيسي النسحاب األسد من تدمر والقتل والدمار الذي حصل فيها هو أن األخير 
زالتها من الخريطة، لفتح طريق بين  وروسيا "يريدون تدمير وتشريد أهالي المدينة من العرب السنة وا 

يران حلفا ئه، وهذه المنطقة مليئة الساحل السوري مقر دويلة األسد مرورًا بحمص وصوال للعراق وا 
 بأنابيب وحقول النفط وستكون آمنة بعد إزالة تدمر".

 2016 2 16الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 مليار دوالر يوميا 1.23"القرصنة اإللكترونية" تكّبد االقتصاد العالمي  .22

الماضي،  2015تسببت عمليات االحتيال اإللكتروني حول العالم، خالل عام  :األخرس زينة-دبي
 مليار دوالر يوميًا. 1.23مليار دوالر أمريكي، بمعّدل  450خسائر مالية فاقت ب

وقال المدير التنفيذي لشركة "أوبن ثينكينغ" للتدريب )مقّرها في دبي(، إياد مرتضى، إن عمليات 
القرصنة اإللكترونية استهدفت بشكل أساسي بطاقات ائتمان مصرفية استخدمها أصحابها في الشراء 

 في المائة، من عمليات القرصنة. 20نترنت، والتي استحوذت على ما يقرب من عبر اإل
ويتوقع خبراء أمنيون استمرار الهجمات التي تستهدف مستخدمي اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط 

 مع تطورها من حيث الكم والكيفية.
ت التدقيق، أن ثاني وكانت دراسة سابقة أجرتها شركة "بي دبليو سي" المتخصصة في الجودة وخدما

في  37أكثر الجرائم شيوعًا في الشرق األوسط بعد االختالس، هي جرائم اإلنترنت التي تبلغ نسبتها 
 المائة.

 2016 2 15وكالة قدس برس، 

 
 أيتها السلطة الجحيمإلى  .22

 فايز أبو شمالة د.
والسلطة التي ال  السلطة التي ال تقوم بواجبها في حماية األرض والشعب ما حاجة الشعب إليها؟

تذرف دمعة لعذاب الشعب على الحواجز، هل سيذرف الشعب دمعة لفراقها؟ والسلطة التي تغمض 
عينها عن المستوطنين الذين يغتصبون أرض الضفة الغربية، هل سيحافظ عليها الشعب بعيونه؟ 

اب الضفة والسلطة التي ال تحرك ساكًنا ضد الجيش اإلسرائيلي الذي يقتحم المدن ويعتقل شب
الغربية، هل سيحرك الشعب أصبع قدمه دفاًعا عنها؟ إن السلطة التي ال تقف مع شعبها وقت 
الضيق، لن يحتاج إليها الشعب في الوسع، ولن يظل ينظر إليها بقداسة طالما نجح الصهاينة أثناء 
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صادرة وجودها في تدنيس المسجد األقصى وتهويده، وطالما نجح الصهاينة أثناء حضورها في م
أرض الضفة الغربية، وتسريب ملكيتها إلى يد المستوطنين، وطالما نجح األعداء في تمزيق الوطن 
إلى كنتونات معزولة، وسط هدوء السلطة وسكون قادتها الذين شجعوا العدو على ممارسة المنكر 

 عالنية ودون وجل.
ى الشعب الفلسطيني أن يحسم لقد وصلت السلطة الفلسطينية بسلبياتها إلى المرحلة التي تفرض عل

أمره، وأن ال يظل متردًدا في قول كلمة حق في وجه قيادة أفرغت السلطة الفلسطينية من مضمون 
الكرامة الوطنية؛ التي تميز أي سلطة تحترم نفسها، لقد آن أوان التمرد على سلطة أكلت اللحم 

ب كي تغذي جسدها الهزيل، الوطني، بعد أن أذابت شحم القضية، وراحت اليوم تدق عظم الشع
وهي تستجدي حقنة تفاوضية تنعش وجودها، وتتوسل العدو لبعض اللقاءات الوهمية، وترجو بعض 

 المساعدات األجنبية التي ستبقيها على قيد الحياة السياسية.
أنقذوا ما يمكن إنقاذه من الوطن على وجه السرعة، وذلك بالتخلص نهائًيا من السلطة، وتحميل يوآب 

ردخاي منسق شئون المناطق المسئولية الكاملة عن حياة الناس في الضفة الغربية وغزة، وتحميله م
المسئولية عن حماية أمن المستوطنين، وما سينجم عن تصاعد المواجهات اليومية، لقد آن األوان 

ت والوجهاء الجتماع التنظيمات الفلسطينية والمؤسسات الشعبية والقوى الوطنية واإلسالمية، والجمعيا
والمخاتير ليعلن الجميع عن عدم حاجة الشعب إلى سلطة انتهت صالحيتها فعلًيا مع انتهاء المرحلة 

سالمية ميدانية موحدة، قادرة على وصل ما 1999االنتقالية سنة  ، مع ضرورة تشكيل قيادة وطنية وا 
 انقطع، واألخذ بيد الشعب إلى الحرية.
بأن ال تغمض التنظيمات الفلسطينية _وعلى رأسها تنظيم حركة إن واقع الحال الفلسطيني ليقضي 

فتح_ عيونها عن المتغيرات البائسة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وال سيما بعد أن صار الحفاظ 
على السلطة أهم من الحفاظ على الوطن، وبعد أن صارت التضحية بمزيد من األرض شرًطا للحفاظ 

اهل األسباب التي من أجلها شكلت السلطة، والغاية من تشكيلها، على السلطة، وبعد أن تم تج
فتحولت السلطة من متغير سياسي إلى ثابت وطني، لتضيع في هذه الزحمة الثوابت الوطنية، التي 

 حشرها بعض المنتفعين من السلطة في حقائب السفر.
بعد أن أفرغوها من لقد استغل الصهاينة وجود السلطة الفلسطينية وقيادتها أحسن استغالل، 

مضمونها، وحرفوها عن الغرض الذي تشكلت من أجله، فحسموا بوجود السلطة عدة قضايا ما كان 
 يقدر الجيش اإلسرائيلي بكل قواته على حسمها دون وجود السلطة: 

لقد حسم الصهاينة موضوع السيطرة على األرض في الضفة الغربية، فقد صارت أرض الضفة  -1
، وهذا ما أكدته كل التقارير واألبحاث التي %62السلطة الفلسطينية يهودية بنسبة  الغربية في عهد
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ألف  70ألف يهودي، وأقل من  700أشارت إلى أن هذه النسبة من األرض يعيش عليها أكثر من 
 فلسطيني.

يما لقد حسم الصهاينة موضوع الدولتين الجارتين، وأعلنوا عن استحالة قيام دولة فلسطينية، وال س-2
بعد أن انضم زعيم المعسكر الصهيوني "هرتسوغ" إلى زعيم االئتالف الحاكم "نتان ياهو" وراح 
يطالب باالنفصال عن الفلسطينيين بعد أن تأكد لديهم استحالة قيام دولة فلسطينية، ليكتمل المشهد 

منح مع دعوة زعيم البيت اليهودي نفتالي بينيت، إلى ضم الضفة الغربية من طرف واحد، و 
وفي المقابل علينا الشروع فوًرا بفرض السيادة  BوAالفلسطينيين حكًما ذاتًيا موسًعا في مناطق، 

 واقترح أن يبدأ ذلك في منطقة غوش عصيون. Cاإلسرائيلية التدريجية على مناطق 
لقد حسم الصهاينة موضوع السيادة، حين صارت صالحيات رئيس السلطة أقل من صالحيات  -3

خلف رئيس بلدية رام هللا في زمن االحتالل اإلسرائيلي، وصارت صالحيات رئيس الوزراء  السيد كريم
أقل من صالحيات رئيس روابط القرى السابق مصطفى دودين، وال سيما أن االحتالل اإلسرائيلي هو 
الذي يقوم باعتقال الشباب من داخل المدن التي تسيطر عليها السلطة، واالحتالل هو الذي يحاكم، 
ويزج بالعشرات في السجون، واالحتالل يقتل كما طاب لرصاصه أن يخترق، ويجرح، واالحتالل 
يصادر األرض، ويقطع األشجار، ويعطي تصاريح العمل، ويعطي أذونات السفر، ويعطي بطاقة 

vip  للشخص األكثر وفاًء لمصالح )إسرائيل(، فما الذي تبقى للسلطة الفلسطينية غير تسلم الضرائب
إسرائيل(، وتوزيعها على الموظفين؟ على التنظيمات الفلسطينية الوطنية أن تتبرأ من هذه من )

الحالة، وأن تعلن للجميع بأن األرض الفلسطينية أهم من السلطة، وأن الشعب الفلسطيني أهم من 
، فهو صاحب vipقيادته ومن رئيسه ومن رئيس وزرائه ومن كل الشخصيات التي تحمل بطاقة 

تي يستهدفها العدو، وهو عنوان العطاء والوفاء، وهو الذي أعلن في كل استطالعات الرأي األرض ال
 عن عدم حاجته إلى سلطة وهمية زائفة لم تحرر شبًرا، ولم تحفظ عهًدا، ولم تحِم امرأة أو طفاًل.

 2016 2 15، فلسطين أون الين
 

 وتنتصر "االنتفاضة"مرة أخرى ... كيف تتواصل  .23
 هاني المصري 

التي مّيزها استخدام السكاكين والدهس مستمرة « االنتفاضة»بعة أشهر ونصف الشهر وما زالت أر 
بالرغم من اإلعدام الميداني وهدم المنازل واحتجاز الجثامين والعقوبات الجماعية واالعتقاالت 

بين  الواسعة والغرامات المالية، وفي ظل عدم تشكيل قيادة موحدة لالنتفاضة. وأخذت شكل الموجات
مّد وجزر، ضمن منسوب منخفض مع تراجع المواجهات الشعبية على الحواجز في ظل منع األجهزة 
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األمنية الفلسطينية للتظاهرات في عدة مواقع، واستمرارها في مواجهة اقتحامات قوات االحتالل 
 للمخيمات والقرى والمدن.

ا أفراد، مع عدم إغفال أن بعضهم ألن أبطاله« االنتفاضة»يستمر العجز االحتاللي عن إخماد هذه 
ينتمون إلى فصائل، ولكنهم ال ينفذون عملياتهم بأوامر منها، وأن بعض العمليات استخدمت فيها 
األسلحة النارية وقام بتنفيذها عدة أشخاص، ما يوحي بشكل من أشكال التنظيم، وهذا قد يؤشر إلى 

ل على ما هو عليه حتى اآلن من فراغ ما يمكن أن يحصل في المرحلة القادمة إذا استمر الحا
 سياسي وفصائلي قاتل يتم ملؤه من المنتفضين الجدد.

بهذا الشكل عوامل وأسباب عديدة أدت إلى أزمة عميقة جًدا، « االنتفاضة»وتكمن وراء اندالع 
ئل تراكمت عبر سنوات طويلة مثقلة باإلحباطات والهزائم والخيارات األحادية العقيمة، وتقادم الفصا

 األفراد بانتظار القيادات والفصائل لقيادتها دون تلبية النداء.« انتفاضة»وعجزها، ما جعل 
وبناء على ذلك، بدأت االنتفاضة فردية واستمرت فردية، وعدو إسرائيل األول فيها مواقع التواصل 

 االجتماعي، وهو عدو ال يمكن قتله أو اعتقاله.
بالضرورة أنها ال تعبر عن اتجاه جماعي بمشاركة المئات في ال يعني الحديث عن انتفاضة األفراد 

العمليات المنفذة، وربما أضعافها من العمليات المحبطة، وتعاطف أغلبية الجمهور معها ومع 
منفذيها، وما يعنيه ذلك من أن الحركة الجديدة تجري في فضاء جديد وليس تحت سقف السياسي 

 الفلسطيني التقليدي.
بعض المثقفين والمتحدثين باسم السلطة، واألجهزة األمنية تحديًدا، عن رفضهم  بدال من تخرصات

دانتهم للذين « إلقحام«الستخدام الحجارة حيًنا، والسكاكين في أحيان أكثر، و األطفال، وا 
، وكأن هناك من يقحمهم ويرسلهم؛ عليهم تفسير كيف ولماذا أوصل االحتالل شبابنا «يرسلونهم»

ا الحد من إلقاء أنفسهم في أتون المواجهة بهذا الشكل، وتوضيح أن وقود استمرار وأطفالنا إلى هذ
يتجسد في المشاهد التي يرونها كل يوم من إعدام بدم بارد للذين ينفذون أو « االنتفاضة»واشتعال 

بالزعم أنهم ينفذون هذه العمليات، ونتيجة ألحداث مثل حرق محمد أبو خضير وعائلة دوابشة 
 أنين أحمد مناصرة وياسمين التميمي وكلزار العويوي وغيرهم الكثير.وصرخات و 

كما يتجسد في الوحشية التي تقوم بها قوات االحتالل وقطعان المستوطنين، وفي ظل التوسع 
الجنوني لالستيطان، واالعتداءات اليومية ضد األقصى والمنازل والسيارات والمزروعات، واستكمال 

وحصار قطاع غزة، وارتكاب مجازر جماعية ضده، حيث بات من العادة أن تهويد القدس وأسرلتها، 
يشن االحتالل عدواًنا غاشًما على قطاع غزة كل سنتين أو ثالث، إضافة إلى إغالق الباب على أي 

لغاء الخط األخضر.« إسرائيل الكبرى »أفق سياسي، والعمل على إحياء مبدأ   وتديين الصراع وا 



 
 
 
 

 

 35 ص                                              3845 العدد:        15/2/2016الثالثاء  التاريخ: 
  

ا، ألن المنتحر ال يستهدف العدو، بل يلقي بنفسه من فوق عمارة أو يشنق إن ما يحدث ليس انتحارً 
نفسه بحبل أو بأي طريقة، وليس يأًسا، ألن اليائس يهرب إلى الجريمة أو الدعارة أو البحث عن 
هجرة، ولكنه يعلن رفضه لالحتالل وعدم قدرته على تحمل استمرار الوضع على ما هو عليه، 

مل أن يخلصه منه، وكطريقة لالحتجاج الدموي على الخيارات العقيمة وعزمه على شق طريق يأ
 المتبعة من قبل مختلف الفصائل وانعدام الخيارات لدى القيادة.

إن عدم وجود تنظيم وقيادة وأهداف لالنتفاضة الناجم عن عدم تحمل الفصائل للمسؤولية ال عن 
استمرار االنقسام بين نارين: نار الرغبة  اندالعها وال عن استمرارها. فالفصائل الرئيسية في ظل

بتوظيف االنتفاضة لمصالحها الفئوية، وإلحياء خياراتها التي وصلت إلى طريق مسدود؛ ونار الخشية 
من دفع الثمن، ومن توظيف الخصم الداخلي لها لخدمة مصالحه وأهدافه وعلى حساب الطرف 

 قل الالزم.اآلخر. وهذا يؤدي إلى مشاركة منها من دون وضع الث
التي تحققت حتى اآلن، وما « االنتفاضة»وما يزيد الطين بلة تقليل البعض أو مبالغته في إنجازات 

يمكن أن تنجزه. فهناك من ينفي أو يقلل من تحقيق أي إنجاز، أو إمكانية تحقيق شيء، وهناك من 
قصير على االنتصار  حققت المعجزات حتى اآلن، وأّنها قادرة بمدى زمني« االنتفاضة»يرّوج بأن 

بالضربة القاضية على االحتالل، بالرغم مّن أن وقائع وشروط االنتصار غير متوفرة، بدليل المأزق 
العام في ظل فشل الخيارات واستمرار التوهان واالنقسام المدمر، وتدهور الوضع العربي، وعدم توفر 

 وضع إقليمي ودولي مناسب.
ريب ال عن طريق المفاوضات أو المقاومة أو االنتفاضة، وأن المطلوب االستعداد لعدم وجود حل ق

على الشعب الفلسطيني أن يستعد ويكّيف نفسه لمعركة طويلة، وقد يكون في مصلحته في هذه 
الظروف مع أهمية استمرار الكفاح وعدم وصول الصراع إلى لحظات حاسمة وفاصلة، ألن الذي 

نتقل البعض إلى تقديس العفوية التي تظهر بانتفاضة يستطيع أن يحسم حتى اآلن هو العدو، بل وي
األفراد، ليس على اعتبار أنها لحظة من المفترض أن تكون مؤقتة، بل يجري تزيين ابتعاد الفصائل 
 عن قيادة االنتفاضة بالزعم بأن هذا أفضل، وألن قيادة الفصائل لها ستخربها وتحرفها عن مسارها. 

الفصائل لالنتفاضة وأن تؤدي إلى ما انتهت إليه االنتفاضات  يوجد فرق بين الخشية من قيادة
السابقة أو أسوأ )أوسلو واالنقسام(، وهذا مبرر، وبين إنكار ضرورة الوعي والتنظيم السياسي القادر 
على تثمير االنتفاضة، ألن الشعب يريد ويحتاج ويستحق انتصاًرا وليس إضافة صفحة مجد جديدة 

واالنتصار يمكن أن يتحقق على دفعات وبالتراكم، وصوال إلى لحظة نوعية  في التاريخ الفلسطيني،
حاسمة يتحقق فيها إنجاز وطني كبير، مثل دحر االحتالل وطرد المستوطنين ورفع الحصار عن 

طالق سراح األسرى، على طريق تحقيق بقية األهداف.   قطاع غزة وا 
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الشباب واألطفال الذين يرتقون إلى السماء هناك، خصوًصا السلطة، من يذرف الدموع على الضحايا 
في هذه االنتفاضة، ويدعو إلى سلمية االنتفاضة وابتعادها عن كل أشكال العنف والمواجهة، في 
حين أنه ال يريد في الحقيقة أو ال يعمل بشكل جاد من أجل انطالق أي مقاومة سلمية أو غير 

ة لو كانوا جادين ويعنون ما يتحدثون عنه لوضعوا سلمية، ألن الكثير من المنادين بالمقاومة السلمي
طاقاتهم وراء انتفاضة سلمية فعالة، وعندها سيجعل الشباب الذي يقدم دمه من دون ضمان إيقاع 
الخسائر في صفوف العدو ومن دون أفق سياسي وال قيادة يسير خلفها، ما أدى إلى اتخاذ المواجهة 

ظيم مقاومة فّعالة وقادرة على تحقيق األهداف الوطنية، هذا الشكل تقاعس القيادة والقوى عن تن
 سلمية كانت أو غير سلمية.

معها « تتضامن»شهرها الخامس، ال تزال الفصائل والقيادات « االنتفاضة»بالرغم من دخول 
أسباب اندالعها مثل بان كي مون، وربما أكثر قليال، من دون أن تجهد نفسها حًقا في رفد « وتتفهم»

ة بعوامل استمرارها وتطورها، ومتطلبات انتصارها المتمثلة بالقيادة والوعي والتنظيم والجبهة المواجه
الوطنية وتحديد األهداف، وتحويلها إلى انتفاضة تتناسب مع الخبرات المستفادة وخصائص الصراع 

 وموازين القوى بهدف تغييرها.
 2016 2 16، األيام، رام هللا

 
 يلي واألرز السعوديالسيسي بين العسل اإلسرائ .23

 وائل قنديل
يخطئ من يتصور أن أخبارًا تنتمي إلى الغزل غير العفيف، تتعلق بعالقة عبد الفتاح السيسي 
والكيان الصهيوني، يمكن أن تغضب المهيمن على السلطة في مصر، بل إن هذا النوع من األخبار 

 .والتسريبات يجعل الجنرال يبتسم في رضا، بل ويكاد يرقص طرباً 
كنا نندهش من الصمت الذي يخيم على الدبلوماسية المصرية، كلما فضحت "إسرائيل" سرًا من 
أسرار عالقاتها الخاصة جدا بعبد الفتاح السيسي، ونتساءل لماذا ال يصدر تكذيٌب أو نفٌي رسمي 

يلي ألخبار ماسة بالشرف الوطني، ومشينة من نوعية ما حمله تصريح وزير البنية التحتية اإلسرائ
 عن شن نظام السيسي حرب المياه على قطاع غزة، تنفيذا لطلب إسرائيلي.

واقع الحال يقول إن هذه النوعية من الفضائح بات السيسي يتطلع إليها، ويتمناها، وينتظرها بشوق 
إن تأخرت، كونه مدركًا أن استمراره في مقعده مرهون بالرغبة اإلسرائيلية، ويمد بصره دائمًا ناحية 

ي العام اإلسرائيلي، وليس المصري، وينشغل أكثر بتنامي شعبيته بين المستوطنين الصهاينة، ال الرأ
 المواطنين المصريين.
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من هنا، ال غرابة في أن تصمت القاهرة إزاء ما كشفه، أمس، موقع صحيفة "ميكور ريشون" اليمينية 
 بنيامين نتنياهو.  الصهيونية، أن السيسي تغزل في عظمة رئيس وزراء العدو الصهيوني،

ذكر مراسل الصحيفة، تسفيكا كالين، أن قادة "لجنة رؤساء" المنظمات اليهودية أبلغوا نتنياهو في 
لقائهم به األحد، على هامش اجتماع نظمته اللجنة في القدس المحتلة، أن السيسي أبلغهم في لقائه 

قيادية عظيمة، وهذه القدرات ال تؤهله بهم، الخميس الماضي في القاهرة، أن "نتنياهو قائد ذو قدرات 
 فقط لقيادة دولته وشعبه، بل إنها كفيلة بأن تضمن تطور المنطقة وتقدم العالم بأسره".

لم، ولن تسمع أن سفير عبد الفتاح السيسي تصّدى لمثل هذا النوع من األخبار، أو أن مذيعة 
أو تكذيبًا، ذلك أن منظومة الحكم في  مصرية أو مذيعا اهتم بإجراء مداخلة معه، لينتزع منه نفياً 

مصر تدور في الفلك اإلسرائيلي، وتعرف جيدًا أنها باقية، ما بقيت الرعاية اإلسرائيلية، رسميا 
 وشعبيا، لها.

في هذا السياق أيضًا، من كان يتخيل أن تصل وقاحة دوائر اإلعالم الصهيونية إلى حد أن تطالب 
أبواب التطبيع على مصاريعها، على نحٍو يقترب من إعالن  "معاريف" عبد الفتاح السيسي بفتح

التحالف الثنائي، وتتوجه إلى السيسي، شخصيًا، بالعمل حثيثًا إلقامة مباراة بين فريق األهلي 
 المصري وفريق "ماكابي تل أبيب" الصهيوني؟

أو  من كان يتصّور أن يجري ذلك كله من دون أن تعبر جهة مصرية عن انزعاجها أو رفضها
 تململها من هذا اإلحراج الصهيوني المتواصل؟

ينقلنا هذا مباشرة إلى استغراب بعض المراقبين للموقف المصري/ السيسي من احتماالت تدخل 
عسكري سعودي في سورية، بمواجهة الحلف الروسي اإليراني، وهو الموقف الذي بدا صادمًا لدوائر 

نقالب التي أنفقت عليها الرياض بسخاء، ورعتها حتى سياسية سعودية، كانت تظن أن قائد سلطة اال
اشتد عودها، سوف لن يرفض طلبًا للسعودية، خصوصًا أن الصورة الشهيرة لعبد الفتاح السيسي، 
ممسكا بيد ولي ولي العهد السعودي، في أثناء ذلك العرض العسكري في الكلية الحربية في القاهرة، 

 الجنرال الشهيرة "لن ترونا إال معا". ال تزال في األذهان، مصحوبة بعبارة
يثبت كل يوم يمر أن حرص السيسي على "العسل اإلسرائيلي" أكبر بكثير من اعتماده على "األرز 
السعودي". وعلى ذلك، فإن موقفه من الموضوع السوري يتحدد على ضوء القراءة اإلسرائيلية، وما 

وتريد الحفاظ عليه، مهانًا كسيرًا ذليال، فإن دامت "تل أبيب" حريصة على عدم سقوط بشار األسد، 
ن كان قاربه بأموال السعودية.  السيسي ال يملك أن يجدف بعيدًا، في االتجاه اآلخر، حتى وا 

وأزعم أن الموقف، هذه المرة، يختلف عن حالة التدخل في اليمن، إذ كانت المناورة السيسية في 
نع، كنوع من االبتزاز، حتى تستأنف السعودية ضخ "عاصفة الحزم" تقوم على إبداء التحفظ والتم
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كميات األرز، التي كانت قد توقفت بعد رحيل الملك عبد هللا.. أما الحالة السورية فإنها كاشفة لعقيدة 
نظام، يستطيع أن يبدل تكتيكات الحصول على األرز، لكنه غير مستعد للتخلي عن ارتباطه 

 الوجودي، االستراتيجي، بإسرائيل.
 2016 2 16رري الجديد، لندن، الع

 
 خلف جدران "الغيتو"الكيان..  .22

 د. فايز رشيد
فيال »بأنها « إسرائيل»وصف رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، في تصريحات الفتة، 

وقال نتنياهو في جولة ميدانية على «. يجب حمايتها من الحيوانات المفترسة ببناء مزيد من الجدران
ألردن، مع قيادته العسكرية، إن حكومته تعمل على خطة طويلة األمد، إلحاطة الحدود مع ا

 بالجدران من جميع الجهات، بهدف حمايتها من التهديدات المحدقة بها.« إسرائيل»
، إن كان يقصد بحديثه «حيوانات مفترسة»وتساءل متابعون عن المصطلح الذي استعمله نتنياهو، 

سؤولين أمنيين عبروا من قبل عن مخاوف من إمكانية دخول ، مع العلم أن م«عناصر داعش»
إلى األردن، ومن ثم إلى الكيان، عبر الحدود الشرقية.. أم يقصد العرب جميعًا؟ « داعش»عناصر 

، لكنه ألمح إلى ذلك من خالل «حيوانات مفترسة»نتنياهو لم يقلها صراحة ولم يصف العرب بأنهم 
الذين علقوا « اإلسرائيليين»لبيئة المحيطة بها. وكشفت ردود أفعال وا« إسرائيل»اإلشارة إلى جيران 

عن المعني بالتعبير الذي يقصده نتنياهو؟: « يديعوت أحرونوت»على الخبر، الذي أوردته صحيفة 
يقول أحد المعلقين على الخبر موجًها حديثه لنتنياهو: الحيوانات المفترسة الحقيقية، هم رجال المال 

الذين يفترسوننا اقتصادًيا في أسعار الطاقة والسلع االستهالكية، ويخوفوننا من العرب الرأسماليون، 
نتنياهو يقول عن كل جيراننا إنهم حيوانات؟ ماذا »حتى ال نفكر في الوضع االقتصادي. وقال آخر: 

في « اإلسرائيلي« »يعني ذلك؟ هم يريدون أن يكونوا أصدقاء له؟ نتنياهو يريد إدخال الشعب
 «.توغي»

نعم الحيوانات المفترسة أفضل وصف يمكن إطالقه على «: »معاريف»من ناحيته قال شاي هون في
أنت ال تختلف عن »مخاطبًا العنصري القبيح نتنياهو: « هآرتس»علق أحد القراء في «. الفلسطينيين

 «.العرب الجهالء، فهم يقولون عنا إننا أبناء القردة والخنازير
قد صادقت على بناء الجدار على امتداد الحدود مع األردن منتصف العام  وكانت حكومة نتنياهو

لكي ال ينتهك « اإلسرائيلية». وأكد ديوان نتنياهو: أن الجدار سيقام على األراضي 2015الماضي 
السيادة األردنية. وجاء فيه أيضًا: أن أهمية الجدار أصبحت ملحة في أعقاب قرار الحكومة ببناء 
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د في المكان. ورغم إعجاب نتنياهو بفكرة إحاطة الكيان بجدران كاستراتيجية أمنية، مطار دولي جدي
إال أنه لم يكن األول المبادر لها. فقد تداولت الحكومات الصهيونية المتتالية منذ تسعينات القرن 

 واألراضي الفلسطينية، لصد العمليات االستشهادية« إسرائيل»الماضي، فكرة بناء جدار فاصل بين 
التي كان الفلسطينيون يشنونها في قلب مدن الكيان. وواجهت هذه الفكرة انتقادات واسعة من اليمين 

بأن الجدران ستقسم، عمليًا، «: اليسار»الصهيوني المتطرف واألكثر تطرفًا، وممن يسمى ظلمًا ب
 ««.إسرائيل»أرض »

الدبلوماسية..الحب »تابه الكاتب الصحفي األمريكي، إريك الرسون، استعمل هذا المصطلح في ك
، «العهد القديم»، لكن األصول األولية له تعود إلى التناخ «والرعب في عاصمة الرايخ الثالث

، اليوم في اإلشارة إلى إمكانية عدم إقامة السالم مع العرب. يقتبس آفي «اإلسرائيليون »ويستعمله 
وأحد أهم رموز مدرسة المؤرخين  شاليم، أستاذ العالقات الدولية والتاريخ في جامعة أكسفورد

لزئيف جابوتنسكي أحد الصهاينة « الجدار الحديدي»عنوان كتابه عن نظرية « اإلسرائيليين الجدد»
 األوائل في هذا القرن.

فقد كان جابوتنسكي أول زعيم صهيوني مهم يقر بأنه ال يتوقع من الفلسطينيين، التخلي طوعًا عن 
لهذا كان يرى أنه من غير المجدي في تلك المرحلة المبكرة من  حقهم القومي في تقرير المصير.

المشروع الصهيوني فتح حوار معهم، وال مفر )من وجهة نظره( من تنفيذ البرنامج الصهيوني من 
طرف واحد، وبالقوة. وانطلقت رؤية جابوتنسكي لهذه القضية من ضرورة تنفيذ المشروع الصهيوني 

ن العرب المحليون عن هدمه. جاء تاريخ دولة الكيان تأكيدًا خلف جدار من حديد يعجز السكا
 الستراتيجية الجدار الحديدي لجابوتنسكي.

هو سمة قديمة لليهود. حتى في العصور السابقة بما فيها األندلسي قبل ستة « الغيتو»العيش في 
، من خالل الخاصة بهم، غير أنهم يحاولون إلصاقها بالعرب« الغيتوات»قرون، عاش اليهود في 

االدعاء بأن اآلخرين هم من عزلوهم في الغيتو. وحول أصل الجدار، تتناقض المعلومات التي وردت 
حول بداية وجود الغيتو اليهودي، ففي الوقت « بريتانيكا»عنه، حتى في طبعات الموسوعة البريطانية 

ل اليهود بالقوة، كان ( أول وجود رسمي للغيتو أو منطقة عز 1956الذي حددت فيه طبعة الموسوعة )
( من الموسوعة: أن أول وجود له 2001، لكن ظهر في طبعة )1556في فينيسيا من إيطاليا سنة 
بما  1956م. وبعد البحث ُوجد أن الموسوعة استدركت بعد طبعة 1280كان بالمغرب اإلسالمي سنة 

عدم وجود غيتو إجباري ورد في الموسوعة اليهودية، التي تناقضت هي األخرى في معلوماتها، بين 
وعندما تم لفت « آنتي وولف»في البالد اإلسالمية ووجودها لدوافع دينية. كبيرة محرري الموسوعة 

، حول وجود 1997نظرها من جهة عربية لوجود التناقض، أجابت في رسالة: بأن ما ورد في طبعة 
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البلدان اإلسالمية مثل  استمرت الغيتو في بعض»الغيتو األول في المغرب اإلسالمي مع إضافة 
 «. 1948« إسرائيل»اليمن حتى الهجرة الكبرى إلى 

جملة القول: إن نتنياهو عنى العرب بجملته العنصرية، فمن قبله وصف الحاخامات اليهود العرب 
، نتنياهو يستغل الوضع العربي واإلقليمي المتردي، وهو المعروف عنه، «بالصراصير والثعابين»

يستغل الظروف ويوظفها لصالح سياسته العدوانية العنصرية المستعلية. أيضًا  بأنه من أفضل من
فإن التعبير منتشر في أدبيات صهاينة الكيان ومناهجه التدريسية، وفي كتبه الدينية، فهناك الكثير 
من العبارات الشبيهة التي تصف األغيار والعرب بأقذع األوصاف، نقول لنتنياهو: أنتم من اخترتم 

 ش خلف األسوار لشعوركم بأنكم لستم من بني البشر.العي
 2016 2 16، الخليج، الشارقة

 
 الشعب الجديد! .22

 بن درور يميني
بذلك عاصفة صغيرة.  وأنشأتال يوجد شعب فلسطيني، قالت عضوة الكنيست د. عنات باركو، 

لماضية. عضو غولدا مئير قالت ذلك قبلها. وعمليا هذا االدعاء يتكرر على مدى عشرات السنين ا
ال اعتقد أنه يوجد شعب فلسطيني. توجد أمة »الكنيست عزمي بشارة قال في مقابلة مع يارون لندن: 

 «.عربية. األمة الفلسطينية هي اختراع كولونيالي. متى كان هناك فلسطينيون؟
لون أطلقه المحت« فلسطينة»من الناحية التاريخية فان باركو على حق. فلم يكن شعب كهذا. االسم 

الرومان، وأطلق على الفلسطينيين الذين لم يكونوا ساميين من اجل استفزاز اليهود. وتم تبني هذا 
االسم في السياق من قبل المسيحيين ولكن ليس من قبل اليهود. ومع االحتالل اإلسالمي أقيمت 

ي عشر لم كانت عاصمة المقاطعة الرملة وليست القدس. ومنذ القرن الحاد«. جند فلسطين»مقاطعة 
، لكن ليس في سياق الهوية القومية. والمنطقة كلها «فلسطين»يعد هذا قائما. هنا وهناك تم ذكر اسم 

أسس اثنان من عائلة مسيحية صحيفة  1911كانت جزء من بالد الشام، سوريا الكبرى. في 
 التي أيدت ضم المنطقة لسوريا الكبرى.« فلسطين»

«. فلسطينة ـ ارض إسرائيل»لمؤسسات اليهودية فقط مصطلح على مدى سنوات االنتداب استخدمت ا
وتحول بنك بريطاني فلسطيني إلى بنك قومي. وبريد فلسطينة تحول إلى بريد إسرائيل. في المقابل، 
عرب االنتداب لم يسموا أنفسهم فلسطينيين ولم تسمي أي مؤسسة عربية نفسها فلسطينية. الممثلية 

من يقفون على رأس الصراع «. اللجنة الفلسطينية العليا»وليس « العليا اللجنة العربية»سميت  األبرز
 ضد الصهيونية كانوا عربا، وليس بالضرورة فلسطينيين. الهوية التي تطورت كانت عربية.
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وليس قائدا محليا. فوزي القاوقجي، من أبرز المتمردين ضد البريطانيين  إقليميالمفتي شعر أنه قائد 
سرائيل، كان من  لعائلة لبنانية  ابن، هو األولمواليد لبنان. وكذلك احمد الشقيري رئيس م.ت.ف وا 

 هاجرت إلى منطقة االنتداب البريطاني، وكان سفيرا للسعودية في األمم المتحدة.
 حاربوا الصهيونية ومن اجل تحرير فلسطين. لكنهم لم يعتبروا أنفسهم فلسطينيين. وأصدقاءههو 

لم يكن  1967ـ  1949دولة إسرائيل. وبين سنوات  إقامةلعقود التي تلت في ا أيضاوقد استمر هذا 
نظام بريطاني وال إسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. في هذين العقدين لم ُتخلق هوية فلسطينية 
منفصلة. وكلما أقيمت مؤسسات فلسطينية كانت برعاية دول عربية كجزء من الصراعات الداخلية 

، قال في األردن. لماذا؟ لم يكن احتالل. والحسين، ملك أيضادولة فلسطينية  إقامة بينها. ولم تتم
ن « األردنهو فلسطين وفلسطين هي  األردن»تلك السنوات إن  بقسميه هو وطن كل  األردن»وا 

 «.فلسطيني
ينية حرب األيام الستة بالذات واالحتالل اإلسرائيلي هما اللذان حركا تطوير الهوية القومية الفلسط

المنفصلة. حقيقة أنه لم يكن هناك شعب فلسطيني في السابق ال تعني عدم وجود شعب فلسطيني 
وبينهم وبين السوريين. فاللغة هي نفس  واألردنييناليوم. ليس واضحا ما هو الفرق بين الفلسطينيين 

. وفي جميع أحيانالة مرنة القرابة القبلية أو العائلية. لكن الهوية هي مسأ وأحيانااللغة والدين والثقافة 
 الحاالت الحديث يدور هنا عن تقرير المصير.

الدولة ». وحل األردنيقول المنطق إنه ال حاجة إلى وجود دولة فلسطينية منفصلة. حيث يوجد 
غير مناسب لليهود والفلسطينيين. بل هو مالئم لضفتي النهر الشرقية والغربية. رؤساء « الواحدة

دولة فلسطينية. حيث أن  إقامةبذلوا الجهود من اجل منع  أيضا األخيرينقدين الفلسطينيون في الع
القومية الفلسطينية ألن من ينكر  إنكارباركو على حق فيما يتعلق بالماضي. وفي الحاضر ال يجب 

 ذلك سيجد نفسه في المستقبل في دولة ثنائية القومية.
 2016 2 15يديعوت 
 2016 2 15، القدس العرري، لندن
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