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صابة مستوطن بعملية طعن مزدوجة ضابط في الجيش اإلسرائيليمقتل  .1 واعتقال  شرق رام هللا وا 

 المنفذين
قتل مستوطن وأصيب آخر، أمس، بعد أن طعنهما فتيان من بيتونيا في الوكاالت، -القدس المحتلة 

مجمع "رامي ليفي" االستيطاني للتسوق، المقام فوق أرض مصادرة من بلدة جبع، شرق رام هللا، وفق 
 ما أفادت مصادر متعددة.

عامًا( نقل في حالة حرجة إلى مستشفى "شعاري  21مستوطنًا )وقال مصدر طبي إسرائيلي: إن 
 تصيدق" في القدس، حيث أعلن عن مقتله في وقت الحق.

عامًا( والذي أصيب بجروح طفيفة إلى مستشفى هداسا حيث يتلقى  36ونقل المستوطن الثاني )
 العالج وفق متحدثة باسم المستشفى.

لوبا السمري، في بيان: إن الفلسطينيين "تسلال إلى متجر في وقالت الناطقة باسم الشرطة اإلسرائيلية 
منطقة شاعر بن يامين الصناعية االستيطانية شرق رام هللا وطعنا مستوطنين، وقام مستوطن مسلح 

 في المكان بإطالق النار باتجاه المهاجمين والسيطرة عليهما".
اوح وضعه بين المتوسط والخطير وأوضحت المتحدثة باسم مستشفى هداسا أن أحد الفلسطينيين ير 

 وهو يعالج من جروح بالرصاص فيما الثاني في وضع خطير وقد نقل إلى مستشفى شعاري تصيدق.
من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن الجريحين الفلسطينيين هما أيهم بسام إبراهيم صباح 

 عامًا(.  14عامًا( وسليم محمود طه ) 14)
عامًا( من بلدة قفين  14ة أن منفذي عملية الطعن هما أيهم بسام إبراهيم صبح )وأكدت مصادر محلي

عامًا( من بيتونيا أيضًا، مشيرة إلى  14بمحافظة طولكرم ومن سكان بيتونيا، وعمر سمير ريماوي )
 أنهما أصيبا بجروح متوسطة وخطيرة ونقال إلى مستشفى إسرائيلي.

ضية، أن القتيل في عملية الطعن شرق رام هللا هو ضابط في وأعلن الجيش اإلسرائيلي، الليلة الما
 الجيش اإلسرائيلي من لواء "ناحال".
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عامًا( من مستوطنة  21وحسب الجيش اإلسرائيلي فإن القتيل هو الرقيب توفيا )يناي( ويسمان )
وكان وايزمان خارج الخدمة عندما تعرض للطعن في  "معاليه مخماس"، وخدم في لواء "ناحال".

 المجمع التجاري االستيطاني.
 19/2/2016األيام، رام هللا، 

 
 لوقف االستيطان األمنمجلس  إلىجديد  بمشروع"القدس": السلطة تعتزم التقدم  .2

مجلس األمن  إلىأفادت مصادر فلسطينية مطلعة بأن السلطة ستتقدم بمشروع قانون جديد : رام هللا
 عربية.يطالب بوقف االستيطان وذلك عبر المجموعة ال

التحضير لهذه الخطوة يجري بالتوافق مع مصر بصفتها الدولة العربية الموجودة  أنالمصادر  وأكدت
 حاليا في المجلس بصفة غير دائمة.

بنوده دون تحديد تاريخ محدد،  إعدادالمشروع سيطرح للتصويت بعد االنتهاء من  أنالمصادر أكدت 
 اعتراض على هذا التحرك. أيظة موضحة أن الجانب األمريكي لم يبد حتى اللح

نفت المصادر نفسها صحة ما تردد عن طرح مبادرة مغربية الستئناف المفاوضات  أخرىمن جهة 
ال  اإلسرائيليما نقلته القناة الثانية في التلفاز  أنمشيرة إلى  واإلسرائيليبين الجانبين الفلسطيني 

 له من الصحة. أساس
 18/2/2016، القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 تستدعي صحوة ضمير دولية القيق: قضية الفلسطينية الخارجيةوزارة  .3

حّملت وزارة الشؤون الخارجية، الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة «: األيام»رام هللا ـ 
يومًا، مطالبة بإنهاء  86األسير الصحافي محمد القيق، الذي مضى على إضرابه عن الطعام 

اري، واإلفراج الفوري عنه، وفقًا للقانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني، والمبادئ اعتقاله اإلد
 السامية لحقوق اإلنسان.

في بيان صحافي، أمس، إنها تتابع وعلى مدار الساعة، تطورات الوضع « الخارجية»وقالت 
طراف اإلقليمية الصحي لألسير القيق، وتواصل اتصاالتها السياسية والدبلوماسية مع مختلف األ

والدولية المختصة، لحشد الضغط الدولي الالزم إلجبار سلطات االحتالل على اإلفراج الفوري غير 
لزام إسرائيل، كقوة احتالل، باالمتثال لمبادئ  المشروط عن القيق وغيره من األسرى اإلداريين، وا 

 ية.القانون الدولي اإلنساني التي تجرم سياسة االعتقال اإلداري التعسف
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وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له األسير القيق يمثل شكاًل من أشكال اإلرهاب والقمع والتنكيل الذي 
يتعرض له الشعب الفلسطيني، ما بات يستدعي صحوة ضمير دولية تنصف الشعب الفلسطيني، 

لمجتمع وتنهي معاناته والظلم التاريخي الواقع عليه منذ عشرات السنين، عبر تحرك فعلي وجاد من ا
نهاء حالة استفراد إسرائيل كقوة احتالل بالشعب  الدولي؛ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وا 

 الفلسطيني.
 19/2/2016، األيام، رام هللا

 
 "األونروااللبناني لمواجهة تقليصات " –الفلسطينيالتنسيق  أهميةيؤكد األغا  .4

، مع اآلغاحرير رئيس دائرة شؤون الالجئين زكريا بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الت :بيروت
الالجئين الفلسطينيين  أوضاع، اليوم الخميس، إبراهيمالمدير العام لألمن العام اللبناني اللواء عباس 

العام اللبناني في العاصمة  األمنفي المخيمات اللبنانية، بحضور الفصائل الفلسطينية وذلك في مقر 
 بيروت.
 إلىلالجئين الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف على الدولة اللبنانية لحين عودتهم ا األغا أنوأكد 

الفصائل الفلسطينية تعمل موحدة للحفاظ على  أن، مشيرًا إلى 1948ديارهم التي هجروا منها عام 
 امن واستقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان.

سطينيون داخل المخيمات اللبنانية وسبل حلها، وتناول اللقاء المشاكل التي يعاني منها الالجئون الفل
استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها دون تقليصات، كونها تشكل  أهميةعلى  أكداكما 

 عامل استقرار للمخيمات الفلسطينية ولألراضي اللبنانية.
بمقر مجلس مساء اليوم، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، األغا وفي السياق ذاته التقى 

الالجئين الفلسطينيين في المخيمات  أوضاعالنواب اللبناني في العاصمة بيروت، وبحث معه 
تقليص خدمات الطبابة واالستشفاء، وأثر ذلك على حياة الالجئين  إلىاللبنانية ولجوء وكالة الغوث 

 الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفا حياتية صعبة للغاية.
وكالة الغوث المتعلقة بتخفيض التغطية المالية لعالج المرضى من الالجئين قرارات  األغا أن وأوضح

الفلسطينيين في المستشفيات الحكومية والخاصة، خاطئة وعلى وكالة الغوث العدول عنها فورًا، 
من تكاليف العالج في  %20الالجئين المرضى في لبنان ليس بمقدورهم تحمل  أنمشيرًا إلى 

معروفة بتكاليفها الباهظة مما سيحرمهم من العالج خاصة مرضى السرطان المستشفيات الخاصة ال
 والقلب وغيرهم من الذين يحتاجون لعمليات جراحية من العالج.
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وبري خالل اللقاء ضرورة عدول وكالة الغوث عن قراراتها في تقليص خدماتها الصحية األغا واكد 
 والتعليمية في المخيمات اللبنانية.

اللبناني لمواجهة تقليصات الوكالة وتعزيز العمل المشترك فيما  –التنسيق الفلسطيني  ةأهمي أكداكما 
 .األزمةبينهما للخروج من هذه 

، رئيس مجلس النواب اللبناني بتقديم تسهيالت لالجئين الفلسطينيين من خالل فتح األغاوطالب 
 معاناتهم. العمل لهم لتشمل كافة المهن مما يعزز من صمودهم ويخفف من أبواب
قد التقى صباح اليوم في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت، ممثلي الفصائل األغا وكان 

 أبوسر الفصائل فتحي  أمينالفلسطينية ورؤساء اللجان الشعبية في المخيمات اللبنانية، بحضور 
مات العرادات لبحث مشكلة تقليصات وكالة الغوث لخدماتها في المخيمات اللبنانية خاصة خد

 الطبابة واالستشفاء ووقف برنامج الطوارئ لنازحي مخيم نهر البارد.
واكد المجتمعون رفضهم لسياسة التقليصات التي تنتهجها وكالة الغوث في خدماتها، مؤكدين 

 استمرار خطواتهم االحتجاجية حتى عدول الوكالة عن قراراتها.
المالية لسد العجز المالي في الميزانية االعتيادية وطالب المجتمعون، الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها 
 لوكالة الغوث لضمان استمرار عملها دون تقليصات.

انه سيواصل اتصاالته مع مفوض عام الوكالة بيير كرينبول، لإللغاء قرار تقليص خدمات األغا واكد 
الرئيس محمود  أن الطبابة واالستشفاء في المستشفيات الخاصة والحكومية اللبنانية، مشيرًا إلى

عباس، يواصل اتصاالته مع األمين العام لألمم المتحدة لمعالجة تقليصات وكالة الغوث لخدماتها 
 من خالل توفير موارد ثابتة لميزانية الوكالة.

 18/2/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 القضايا العالقةالمعلمين على إنهاء  وممثليالمحمود: اتفاق بين الحكومة  .5
أعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، مساء اليوم الخميس، عن أنه تم االتفاق بين : رام هللا

وذكر المحمود أن االتفاق يضمن استئناف  الحكومة واتحاد المعلمين على إنهاء القضايا العالقة.
 الدوام في المدارس ابتداء من يوم بعد غد السبت.

التربية والتعليم العالي عن التوصل إلى هذا االتفاق، ووزعت صورة له مذيال بتوقيع كما أعلنت وزارة 
 األمين العام لالتحاد أحمد سحويل، وممثل الحكومة، وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم.

ضمن راتب الشهر الحالي،  %2.5ووفق االتفاق سيتم دفع ما تبقى من عالوة طبيعة العمل وهي 
 .2016من الديون المتبقية عن شهر كانون الثاني  %2.5نسبته  ودفع ما
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شهرا، بحيث تقوم  23ونص االتفاق على جدولة الديون المتبقية من عالوة طبيعة العمل عن 
 اية العام الحالي.هالحكومة بدفعها، وفي مدة ال تتجاوز ن

يحصل حامل هذه الشهادة كما تم االتفاق على فتح باب التدرج لحملة شهادة البكالوريوس، حيث س
( مع انتقال أقدميات الدرجة لها، فيما يحصل حامل شهادة الدبلوم على D1(، و)D2على درجة )

 الدرجة األولى مع أقدميات الدرجة.
المتاحة بحسب ما تعهد به دولة  اإلمكانياتكما سيتم دفع عالوة غالء المعيشة وبأثر رجعي حسب 

 رئيس الوزراء.
عام للمعلمين الفلسطينيين بجزيل الشكر لرئيس الوزراء رامي الحمد هللا والحكومة على وتقدم االتحاد ال

دعمهم لمطالب المعلمين وحقوقهم العادلة والمشروعة، واالستجابة لها، مؤكدا حرصه على استمرار 
 المسيرة التعليمية.

 18/2/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ف مواد بناء لمشاريع التمويل الذاتي بغزةتوافق على صر  "إسرائيل"الحساينة:  .6
أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة اليوم الخميس، موافقة الجانب اإلسرائيلي : غزة

 واإلعمارمستفيد في مشاريع التمويل الذاتي وا عادة  2100على صرف مواد بناء لما يزيد عن 
 واألضرار الجزئية في قطاع غزة.

نة إن الموافقة على صرف هذه المواد، جاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الشؤون وقال الحساي
المدنية بالتعاون مع وزارة األشغال العامة واإلسكان، من أجل حل اإلشكاليات واستئناف الموافقات 

 على صرف مواد البناء لمشاريع التمويل الذاتي.
 18/2/2016، ا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وف

 
  كبيرة لتحريك الوضع الراهن إمكانيةنرحب بالتأكيد بالمبادرة الفرنسية ونرى فيها مستشار عباس:  .7

جهود السالم مع  إلحياءرحب الفلسطينيون الخميس بالمبادرة الفرنسية  :)أ ف ب(-القدس
 يطان.المتحدة ضد االست األمم، لكنهم شددوا على ضرورة صدور قرار في اإلسرائيليين

وقال حسام زملط، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للصحافيين "نرحب بالتأكيد بالمبادرة 
 كبيرة لتحريك الوضع الراهن". إمكانيةالفرنسية، ونرى فيها 
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الفلسطينيين يرحبون  أنخالل زيارة مخيم البدو في التالل المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة  وأضاف
"غير  إسرائيليشكل اعترافا بان مفاوضاتهم الثنائية مع  أندولي الن من شانه  باقتراح عقد مؤتمر

 فشلت مبادرتها. إذابحقيقة أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين  أيضاانهم يرحبون  إلىفعالة"، مشيرا 
 مبادرة جديدة "ال نهاية لها". أيتحفظات بينها رفض  أعلنلكنه 
التخلي عن محاولة الحصول على قرار من خالل مجلس  أيضاالفلسطينيين يرفضون  أن أكدكما 
المحكمة  أمام إسرائيليينيدين االستيطان. كما يصرون على محاوالتهم محاكمة مسؤولين  األمن

 الجنائية الدولية.
 إيرانالناجحة" مع  األخيرةوطالب بان تكون المبادرة الفرنسية مستوحاة من "المفاوضات الدولية 

 وأهدافاالمفاوضات مع إيران كانت دولية وفرضت مواعيد نهائية  إنوقال  وية.بسبب أنشطتها النو 
 محددة كما كانت العقوبات رافعة رئيسية.

 بإمكان أنجنب مع المبادرة الفرنسية "فنعتقد  إلىاجتمعت هذه العناصر جنبا  إذاوتابع زملط انه 
 تكتب التاريخ". أنفرنسا 

فيديريكا  األوروبيةالعميق حيال رئيسة الدبلوماسية  إحباطهزملط عن  أعرب، أخرىمن جهة 
 .أخيرةميركل وبريطانيا بسبب تصريحات  إنجيال األلمانيةموغيريني والمستشارة 

الوقت غير مناسب  أنتصريحات ميركل خالل زيارة قام بها نتانياهو لبرلين لجهة  أنواعتبر 
حتى  األراضيوسيطروا على ما تشاؤون من  أسرعواتقول لنتانياهو " أنهاللمبادرات الكبيرة توحي 

 جديد". أفقيظهر 
 19/2/2016، 24فرانس موقع 

 
 يلتقون في القدس لكسر الجمود السياسي شرقيونمسؤولون فلسطينيون ويهود  .8

التقى مسؤولون فلسطينيون أمس ممثلين عن اليهود الشرقيين في : يونس محمد-القدس المحتلة 
 مود في العملية السياسية.إسرائيل، في محاولة لكسر الج

محمد « فتح»وقال رئيس لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي، عضو اللجنة المركزية لحركة 
الهدف من اللقاء هو إطالع ممثلي اليهود الشرقيين على حقيقة الموقف الفلسطيني من  إنالمدني 

اتفاق سياسي  إلىوالتوصل  عملية السالم، وحضهم على لعب دور في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي،
غالبية اليهود الشرقيين تتأثر بالدعاية اليمينية » أندائم على أساس حل الدولتين. وأضاف 

االلتقاء بهم،  أن»واعتبر «. اإلسرائيلية التي ترّوج أن الفلسطينيين مسؤولون عن فشل العملية السلمية



 
 
 
 

 

 10 ص                                              3848 العدد:        19/2/2016 الجمعة التاريخ: 
  

ريرهم من الدعاية اليمينة المغرضة، ووضعهم في صورة الموقف الفلسطيني الحقيقي، ومحاولة تح
 «.الدافع الرئيس وراء عقد اللقاء

وقدم المسؤولون الفلسطينيون للشخصيات اليهودية الشرقية المشاركة في اللقاء شرحًا عن الموقف 
 حل الدولتين للمصلحة الشعبية. إلىالفلسطيني من عملية السالم، وضرورة التوصل 

حل عادل يقوم  إلىالتوصل  إلىالفلسطينيين يسعون  إنلقاء قائاًل وخاطب المدني المشاركين في ال
وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش  1967إقامة دولة فلسطينية على األراضي المحتلة عام »على 
 «.جنب مع دولة إسرائيل بأمن وسالم إلىجنبًا 
ن عدم وجود شريك ال أساس من الصحة للدعاية التي يبثها رئيس الوزراء اإلسرائيلي ع إنوقال 

، وان سياسية نتانياهو 1967الجانب الفلسطيني يقبل بدولة على حدود عام  أنفلسطيني، مؤكدًا 
عدد المستوطنين في  أن إلىاالستيطانية هي السبب الرئيس وراء فشل العملية السياسية. وأشار 

على نحو يحول  مستوطن، وان المستوطنات أقيمت ألف 650من  أكثرأراضي دولة فلسطينية بلغ 
حل الدولة الواحدة  إلىذلك يقود  أندون إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافيًا، محذرًا من 

 «.ابرتهايد»التي تستخدم نظام الفصل العنصري 
 19/2/2016، الحياة، لندن

 
 حصار غزة األطول في التاريخ المعاصر ويمس حياة مليوني فلسطيني: النائب جمال الخضري .9

النائب جمال الخضري، إن الحصار « اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار»قال رئيس  زة ــ رائد الفي:غ
أطول حصار في التاريخ المعاصر »المفروض على قطاع غزة منذ عشرة أعوام هو « اإلسرائيلي»

 «.طاول نحو مليوني فلسطيني، وآثاره الكارثية تتفاقم في المجاالت كافة
ح صحفي، أمس، أن االحتالل والحصار حرم الفلسطينيين من حقهم وأكد الخضري في تصري

قامة الدولة  الطبيعي المكفول وفق القوانين واألعراف الدولية، في الحرية وتقرير المصير، وا 
الفلسطينية وعاصمتها القدس، ليعيش الشعب الحياة الكريمة على أرضه وفي دولته من دون احتالل 

ضح أن كل القطاعات الصحية واالقتصادية والبنى التحتية والبيئية وأو  وحصار وتهويد واستيطان.
تضررت بشكل كبير جراء الحصار، الذي يتمثل في سيطرة االحتالل على المعابر وا غالق معظمها، 

على معبر كرم أبو سالم للبضائع، ومعبر بيت حانون لألفراد، يعمالن بشكل جزئي، إضافة  واإلبقاء
 .يوتدمير مطار غزة الدول إلى فرض الطوق البحري،

وقال الخضري إن هذه اإلجراءات أدخلت القطاع وسكانه في وضع إنساني خطر، وهذا يتناقض مع 
 القانون الدولي واتفاقيات جنيف األربع.
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وأوضح الخضري أنه خالل سنين الحصار زاد عدد السكان بما يقارب نصف مليون مواطن من دون 
ت السكنية والبنى التحتية وخدمات الكهرباء والصرف الصحي وغيرها، أن يرافق ذلك زيادة في الوحدا

 بل تخللها ثالث حروب دمرت جزءا كبيرا مما كان قائما.
 19/2/2016، الخليج، الشارقة

 
 وفد حماس يختتم زيارته لطهران بعد جملة من اللقاءات الناجحة .11

ء، زيارته إلى العاصمة اإليرانية اختتم وفد من حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، مساء األربعا
 أيام، وشهدت جملة من اللقاءات الناجحة. 8طهران، التي استمرت 

وترأس وفد الحركة، عضو المكتب السياسي محمد نصر، وضم القيادي بالحركة أسامه حمدان، 
 فصائل فلسطينية. 9وممثلها في طهران خالد القدومي، إلى جانب وفد مشكل من 

ل زيارته مسؤولين إيرانيين، على رأسهم رئيس البرلمان اإليراني الدكتور علي والتقى الوفد خال
 الريجاني، وأمين مجلس األمن القومي اإليراني األدميرال علي شمخاني.

وقال القيادي في حماس، أسامة حمدان، إن زيارة وفد حماس إلى طهران جاءت تلبية لدعوة كريمة 
ية في إيران، مؤكدًا أن الوفد وجد دعمًا وتأييدًا للمقاومة النتصار الثورة اإلسالم 37للذكرى 

وعّبر حمدان عن أمله في أن تكون هذه الزيارة مقدمة لصفحة جديدة من  واالنتفاضة في فلسطين.
 التعاون بين حماس والجمهورية اإلسالمية في إيران.

فد حماس بالقيادات ولفت ممثل حركة حماس في طهران، خالد القدومي، إلى أن أجواء لقاءات و 
اإليرانية كانت إيجابية جدًا، مشيرًا إلى أن هناك استعدادًا واضحًا لتعزيز العالقات بما يخدم مصلحة 

 الشعب الفلسطيني.
 17/2/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 فتح وحماس تستعدان للقاء ثانٍ  في الدوحة .11

ح وحماس، واستعدادا لجولة الحوار أشرف الهور: تؤكد الفصائل الفلسطينية أن حركتي فت –غزة 
القادمة في العاصمة القطرية الدوحة، التقت مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
غير أن مسؤولين من هذه الفصائل، لم يبد ارتياحا لما ستؤول إليه األمور، وأشاروا إلى أن "عوامل 

فاقيات السابقة ال تزال حاضرة في "التصور العملي" التفجير" التي كانت حاضرة في اللقاءات واالت
وجاءت لقاءات حركتي فتح وحماس مع الفصائل على ضوء ما جرى االتفاق عليه في  للمصالحة.

لقاءات الدوحة األخيرة، يوم الثامن من فبراير/ شباط الحالي، وقبيل عقد الجلسة المقبلة، المتوقعة 
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من الجلسة األولى حسب االتفاق، خاصة وأن "التصور العملي"  يوم االثنين المقبل، أي بعد أسبوعين
للمصالحة، نص على إجراء الحركتين مشاورات داخلية لتحديد وجهات نظرهما حوله، وكذلك 

 التشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية.
 19/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
  داعي لمزيد من االتفاقياتالو المصالحة  اتفاق تطبيقفي هذا الوقت المطلوب : "الجهاد" .12

أشرف الهور: عقدت حركة حماس لقاء مع وفد قيادي من حركة الجهاد اإلسالمي في غزة،  –غزة 
جرى خالله بحث نتائج الدوحة األخيرة. وقال داوود شهاب الناطق باسم الجهاد لـ "القدس العربي"، 

أحد اللقاءات التي عقدت مؤخرا إن هناك لقاءات ومشاورات مستمرة بين حركته وحماس، وأنه في 
 جرى الحديث حول ما تم في الدوحة.

وأشار إلى أن المطلوب هو الذهاب في هذا الوقت إلى تطبيق اتفاق المصالحة الموقع من جميع 
، وأنه ال داعي لمزيد من االتفاقيات لالبتعاد عن "خلق 2011الفصائل الفلسطينية في القاهرة عام 

 جلة المصالحة، كما ترى حركة الجهاد اإلسالمي.ازدواجية"، تؤثر على ع
ودعا شهاب الطرفين لاللتزام بما وقع سابقا، وأشار إلى أن ما ظهر خالل استعراض حماس لنتائج 
لقاءات الدوحة، أظهر وجود "أفكار جديدة". وأعاد التذكير بأن اتفاق المصالحة يحتوي على نصوص 

ؤية وطنية واستراتيجية عمل" إلصالح منظمة واضحة حول مجمل قضايا الخالف. ويحمل "ر 
جراء االنتخابات.  التحرير وا 

وشدد على ضرورة عدم تفرد أي فصيل في إدارة الملف الفلسطيني، وال فرض برنامج سياسي محدد 
لفصيل على اآلخرين، في إشارة إلى ما يطرح حول تبني حكومة الوحدة التي تعمل لقاءات الدوحة 

ج منظمة التحرير الفلسطينية، وهو أمر تعارضه الجهاد اإلسالمي وكذلك حركة على والدتها، لبرنام
 حماس. ودعا إلى عقد اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، الذي قال إنه جرى إهماله وتهميشه.

 19/2/2016القدس العربي، لندن، 
 
 بين فتح وحماس ةحدوث اختراقات في جوالت الحوار القادم من متفائلة غير "الديمقراطية" .13

قال طالل أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير  أشرف الهور: –غزة 
اللقاء األخير الذي جمع حركتي فتح وحماس فلسطين، في تصريحات لـ "القدس العربي"، وهو يعلق 

 على نتائج ما ، إن حركة فتح أطلعت الفصائل الفلسطينية في رام هللافي العاصمة القطرية الدوحة
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جرى التوصل إليه والملفات التي بحثت في حوارات الدوحة، مشيرا إلى أنه وفق ما تم بين الحركتين، 
 فإن لقاء ثانيا سيعقد بعد أسبوعين، أي أنه من المفترض أن يكون االثنين المقبل.

دمة، خاصة أن "عوامل ولم يبد أبو ظريفة تفاؤال إزاء إمكانية حدوث اختراقات في جوالت الحوار القا
التفجير" بين الطرفين ال تزال قائمة حسب قوله، وأهمها عدم االتفاق على ملف الموظفين، أو مكان 
حماس في منظمة التحرير، وطريقة إجراء االنتخابات، واستعداد حماس لهذه االنتخابات. وأشار إلى 

 درة الطرفين على الوصول إلى اتفاق.أن األمور على األرجح ذاهبة إلى ما كانت عليه سابقا، بعدم ق
ويوضح أبو ظريفة أن ما جرى بحثه في "التصور العملي"، ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية 
من ممثلي الفصائل، مع إمكانية أن تضم بعض المستقلين وتكون بصالحيات كاملة في غزة والضفة 

ى تهيئة الظروف إلجراء الغربية وتعمل، وتشرف على إعادة توحيد المؤسسات، وتعمل عل
االنتخابات، على أن يتم تشكيلها من خالل مشاورات يجريها الرئيس محمود عباس مع الفصائل بما 

 فيها حماس، ويستند برنامجها السياسي لوثيقة الوفاق الوطني.
وأوضح أنه بعد االتفاق على شكل الحكومة، يصدر الرئيس مرسوما لتشكيلها، على أن تقوم 

 لها فورا، لتقوم بالتحضير إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية خالل ستة أشهر.بممارسة عم
وفي ملف االنتخابات قال أبو ظريفة إن حركة فتح طرحت إجراء االنتخابات على أساس التمثيل 
النسبي الكامل وهذا يتوافق مع مطلب جميع الفصائل، فيما طرحت حماس صيغة اتفاق القاهرة 

 دوائر، مع إمكانية استعدادها إلعادة البحث في الموضوع. %25بي وتمثيل نس 75%
ويعقب ذلك بأربعة أسابيع عقد اجتماع لممثلي الكتل البرلمانية، لالتفاق على آلية عمل المجلس 

 التشريعي، والطلب من الرئيس إصدار مرسوم لعقد دورة عادية.
ل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بعد وشملت لقاءات الدوحة الحديث عن عقد اجتماع للجنة تفعي

 خمسة أسابيع من بدء عمل حكومة الوحدة.
أما بخصوص ملف الموظفين فقد رفضت فتح مناقشته، وفق ما قال أبو ظريفة، على أساس أن 

 المطلوب هو تنفيذ ما ورد في اتفاق القاهرة بهذا الشأن.
ء حوار تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية وأكد بعد أن استعرض نتائج اللقاءات، على ضرورة إجرا

لالتفاق على آليات تنفيذية لالتفاقيات السابقة لـ "خروج المصالحة من استعصاءات الثنائية." وأشار 
 القيادي في الجبهة الديمقراطية أن اللقاءات الثنائية "وصلت إلى طريق مسدود".

 19/2/2016القدس العربي، لندن، 
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 عيد المقاومة الشعبية والحراك الدولي وبذل الجهود لمقاطعة االحتاللماضون في تص: شعث .14
أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العالقات الدولية نبيل شعث، وفدا من لجنة : رام هللا

 اإلسرائيليةالعالقات الخارجية في البرلمان السويدي على آخر التطورات السياسية واالنتهاكات 
 المصالحة الوطنية. وجهود تحقيق 

، الدعم السويدي المتواصل لشعبنا، 2016-2-18وثمن شعث خالل اللقاء الذي جرى يوم الخميس 
، ما يدلل على أن السياسة الخارجية أوروبيةخاصة اعترافها الرسمي بدولة فلسطين كأول دولة 

 للسويد تحكمها المبادئ والقيم وليس المصالح السياسية االقتصادية.
إلى أهمية الدعم الدولي لعقد مؤتمر دولي للسالم بمرجعية واضحة على أساس وقف وأشار 

قامةاالستيطان، وجدول زمني إلنهاء االحتالل،  دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من  وا 
وعاصمتها القدس المحتلة. وحذر شعث من استمرار "إسرائيل" في سياساتها على  1967حزيران عام 

ا أن حكومة االحتالل ال تريد حال سياسيا ومفاوضات جادة، بّقدر ما تريد عملية ، مؤكداألرض
 سياسية شكلية تستمر في ظلها بمصادرة األرض، وتوسيع االستيطان وتهويد القدس المحتلة. 

وتابع: "ماضون في تصعيد المقاومة الشعبية والحراك الدولي وبذل مزيد من الجهود لمقاطعة دولة 
 اءلتها على ممارساتها العنصرية بحق شعبنا". االحتالل ومس

شعث وجود تقدم واضح بشأنها وأن الخالفات انحسرت في  أكدوفي موضوع المصالحة الوطنية، 
حلها قريبا، آمال بإنهاء االنقسام قريبا لتعزيز قدرة الفلسطينيين  إلىبعض النقاط الفنية التي سيصار 
 على مواجهة مخاطر االحتالل.

 18/2/2016، ن الينفلسطين أو
 
 قائد حركة الصابرين بغزة تفجير يستهدف منزل .15

فجر مجهولون، فجر يوم الجمعة، عبوة ناسفة كبيرة الحجم بمنزل عائلة هشام سالم قائد حركة  :غزة
 الصابرين في قطاع غزة.

طوابق في  أربعوأفادت مصادر أمنية "القدس" دوت كوم، أن أضرارا لحقت بالمنزل المكون من 
شروع بيت الهيا شمال قطاع غزة دون أن تقع أي إصابات، مشيرًة إلى أن المنزل يعود لعائلة م

والتي تتهم بـ "التشيع"  إيرانوأوضحت أن سالم الذي يتزعم "حركة الصابرين" المدعومة من  سالم.
 وهو ما تنفيه الحركة، يعيش في منزل مستقل وليس في البناية التي وقع فيها االنفجار.

 19/2/2016، ع صحيفة القدسموق
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 اشتباكات مسلحة بين عناصر من فتح واألجهزة األمنية بنابلس: لإلعالم" يفلسطينال" .16
اشتبك مسلحون ينتمون لحركة فتح مساء أمس الخميس مع األجهزة األمنية في مدينة نابلس : نابلس

 شمال الضفة الغربية المحتلة.
" أن االشتباكات وقعت بعد محاولة األجهزة األمنية اعتقال وأفاد مراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم

مسلحين أطلقوا النار في سماء المدينة، أثناء استقبال األسير المحرر عماد عميرة الذي أمضى عشر 
وأضاف مراسلنا أن تعزيزات كبيرة من األجهزة األمنية والشرطة وصلت  سنوات في سجون االحتالل.
 مدينة، وحاصرت البلدة القديمة التي تحصن بداخلها المسلحون.إلى ميدان الشهداء وسط ال

ووضع الشبان إطارات مشتعلة على مداخل البلدة القديمة، وكذلك في حي رأس العين المجاور؛ لمنع 
واستمرت االشتباكات حتى ساعات فجر الجمعة، وسط  األجهزة األمنية من اقتحام البلدة القديمة.

 إطالق كثيف للرصاص.
 19/2/2016، ز الفلسطيني لإلعالمالمرك

 
 بحجة حيازة عبوتين ناسفتين بالقدس االحتالل يعتقل فلسطينيَّْين .17

: اعتقلت قوات االحتالل، أمس، شابين من داخل حافلة وصلت إلى حاجز وكاالت-القدس المحتلة 
 ن ناسفتين."الزعيم" المقام على المدخل الشرقي للقدس المحتلة، بحجة العثور بحوزتهما على عبوتي

وقالت مصادر إسرائيلية: إن الحديث يدور عن عبوتين ناسفتين محليتي الصنع "كواع " عثر عليهما 
 بحوزة الشابين أثناء عملية تفتيش.

 19/2/2016األيام، رام هللا، 
 
 على من يحمل مقصًا للطعن الجنود بعدم إفراغ رصاص آيزنكوتيعلون يعلن دعمه لدعوة  .18

موشيه يعلون دعمه المطلق لدعوة رئيس هيئة أركان  اإلسرائيليوزير الدفاع  أعلن: الحياة –الناصرة 
أول من أمس، لإلسرائيليين بعدم "إفراغ رصاصهم على من يحمل  آيزنكوت الجيش الجنرال غادي 

وطالب يعلون اإلسرائيليين بالتحلي بالصبر واألخالق على أن "ال تكون اليد سهلة «. مقصًا للطعن
 «.دعلى الزنا

وقال يعلون في محاضرة أمس إنه "في مواجهة اإلرهاب، وعندما يحاول شخص أن يعرض حياتنا 
إلى الخطر، يجب المّس به، لكن مع ذلك شرط أن ال نكون متبلدي الحس... ممنوع أن يكون 
اإلصبع سهلة في الضغط على الزناد وننفلت بداعي أن الدم يغلي، بل يجب التصرف ببرود 

وتابع محذرًا: "ويل لنا «. وعدم المس بأبرياء كي ال نفقد صورتنا اإلنسانية وأخالقنا أعصاب وبروية
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إذا لم نحافظ على ذلك جنودًا وأفراد شرطة وبشرًا... علينا االنتصار لكن أن نبقى بشرًا... ممنوع 
بًا سابقة، إفراغ الغرائز على األطفال والنساء والعاجزين عن الدفاع عن أنفسهم... ومثلما حسمنا حرو 

 «.سنعرف أيضًا كيف نحسم الموجة الحالية، لكن ذلك ال يتحقق بضربة واحدة قاضية
وجاءت تصريحات يعلون ردًا على التهجم على رئيس هيئة األركان من جانب نواب من حزب 
"البيت اليهودي"المتطرف لقوله إن التعليمات للجنود بإطالق النار واضحة وكافية وصحيحة، وال 

لجيش أن يطلق شعارات مثل "من استيقظ لقتلك بكِّر واقتله )من التوراة(... ال أريد أن أرى يمكن ا
جنديًا يفرغ ذخيرته على شابة تحمل مقصًا، وعلى الجندي أن يتحرك فقط في حال تعرضت حياته 

 «.لخطر حقيقي
 19/2/2016الحياة، لندن، 

 
 لفلسطينيينميدانية لالعدامات حول اإلوت رائيلي ينتقدان تصريحات آيزنكالشرطة و"اليمين" اإلس .19

وديع عواودة : منذ اندالع الهبة الفلسطينية الحالية في الخريف الماضي ردت قوات  –الناصرة 
االحتالل بإعدامات ميدانية لمنفذي العمليات رغم كونهم في كثير من الحاالت قاصرين ورغم إمكانية 

  شل حركتهم دون قتلهم.
الحالة إال أنها لم تشهد معارضة إال من قبل أصوات قليلة بل نادرة تبقى وبعد شهور على هذه 

لهؤالء وانتقد بالتلميح الصريح  آيزنكوتصرخة بالبرية. وباألمس انضم قائد جيش االحتالل غادي 
عملية سفح الطفولة الفلسطينية بجريرة "من يأتي لقتلك سارع لقتله"وما لبث أن أثارت تصريحاته 

انتقادا غير مباشر إلى ما سماها بسياسة "اإلصبع  آيزنكوتالشرطة واليمين. ووجه  ضجة في أوساط
، في الرد على العمليات الفلسطينية خاصة حين ال يتهدد الخطر حياة الجنود «الخفيفة على الزناد

 وقوات األمن األخرى.
لت القناة امتعاضا لدى بعض قادة الشرطة وساسة اليمين، حيث نقآيزنكوت وأثارت تصريحات 

العاشرة عن مسؤولين كبار في الشرطة انتقادات لتصريحاته. وقالت هذه المصادر بطريقة الذعة إنه 
ذاك ممن ينظرون من الجانب.  أو"يتم اتخاذ القرار في لحظة، وليس من داخل غرفة مكيفة لهذا 

 «.جاء بدون كثير من التفكيرآيزنكوت تصريح  أنيبدو 
لواء القدس المحتلة لصحيفة "يسرائيل هيوم"أمس عن استهجانه  وعّبر ضابط رفيع في شرطة

. وقال إن "شرطة إسرائيل، كبقية الجهات األمنية األخرى، مدربة بما يكفي على آيزنكوتلتصريحات 
العمل من أجل إحباط التهديد بالطرق الصحيحة واألخالقية وبما يتفق مع كل حالة ومع ظروف 

صرارها وقال مصدر آخر في ا«. الحادث لشرطة إن قواتها تثبت يوميا مهنية في كل حادث، وا 
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خالصها على إنقاذ الحياة وذّكر بأن قوات الشرطة سيطرت هذا األسبوع فقط على «. وا 
 تضطر إلى استخدام النيران. أن"مخربين"حاوال تنفيذ عملية في باب العامود في القدس، دون 

انه خالفا لما نشر، فإنه ال يوجد خالف بينه وبين  لعاد أردانجمن جهته قال وزير األمن الداخلي 
أنه يجب عدم إطالق النار عندما يقوم حاجز بين  أكدأن رئيس األركان  وأضافرئيس األركان. 

الجندي والمخربة، وتابع: "ال يوجد فارق بين موقفي وموقف رئيس األركان، من المؤسف انه يتم 
العمليات تفعل ذلك في حال وقوع خطر على عرض موقفه بشكل خاطئ. الشرطة التي تحبط 

 «.حياتها وفي حال عدم وجود حاجز فاصل
لكن جهات في الجهاز السياسي لم تقتنع، ومن بينهم النائب بتسلئيل سموطريتش )البيت اليهودي( 
الذي رد بلهجة شديدة على تصريحات رئيس األركان. وفي رسالة موجهة إلى وزير األمن يعتبر فيها 

، بمثابة «إن الجيش ال يعمل حسب مقولة حكماء إسرائيل "من يقم لقتلك اسبقه واقتله نكوت آيز قول 
: "االستهتار بمقدسات إسرائيل ال يتفق مع قيم وأضافاستهتار فظ ال يمكن المرور مّر الكرام عليه. 

«. الجيش، والسلوك المتوقع من ضابط رفيع. اطلب منك استدعاء رئيس األركان الستيضاح األمر
بالمقابل رحب النائب ايالن غلؤون من "ميرتس"بتصريح رئيس األركان وقال إن المقصود "رياح 

: "جيد أن رئيس األركان وضع وأضاف«. أخالقية في األيام التي يفعل فيها كل واحد ما يشاء
 «.الحدود األخالقية المطلوبة جدا في هذه األيام الجنونية

 19/2/2016القدس العربي، لندن، 
 
 "ميرتس": زوجة رئيس أذربيجان تمول حزب "يسرائيل بيتينو" العنصري .21

أعلنت رئيسة حزب "ميرتس" زهافا غلؤون أمس الخميس، أنها قدمت  :برهوم جرايسي -الناصرة 
المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، بصفته المدعي العام األعلى، للتحقيق  إلىأوراقا ومستندات 

رائيل بيتينو" بزعامة العنصري المتطرف أفيغدور ليبرمان، يتلقى تمويال من في شبهات أن حزب "يس
 صندوق زوجة رئيس أذربيجان، من خالل جمعية تابعة للحزب ذاته وتمول نشاطاته.

وقالت غلؤون في حديث إلذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي، وفي مواجهة ساخنة جدا بينها وبين 
سنوات األخيرة جمعية أطلق عليها اسم "أزيز" )المقصود عزيز(، وهي ليبرمان، إن ليبرمان أقام في ال

متخصصة بالعالقات اإلسرائيلية األذربيجانية، وتتلقى تمويال مباشرا من صندوق زوجة الرئيس 
 األذربيجاني الهام حيدر علييف.

دارة الجمعية، هم  يحظوا  حزب "يسرائيل بيتينو" من الذين لم أعضاءوقالت غلؤون، إن أعضاء وا 
بمناصب عامة، أو أنهم ليسوا من منتخبي الجمهور، وتعمل هذه الجمعية على تسديد نفقات 
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 48نشاطات لها ارتباط مباشر بحزب "يسرائيل بيتينو" العنصري المعادي للعرب، ويالحق فلسطينيي 
رائيلية وقياداتهم. وبّينت غلؤون أن حزب "يسرائيل بيتينو"، هو أشبه بالوصي على العالقات اإلس

األذربيجانية، وأن ليبرمان شخصيا سعى ألن تكون لشركة النفط األذربيجانية أسهم في أعمال التنقيب 
 إلى إضافةبالمائة في واحدة من مشاريع التنقيب،  5في إسرائيل، وقد حصلت بالفعل على أسهم 

 مشروع التنقيب ذاته. إدارة
 19/2/2016، الغد، عم ان

 
 "300بمنظومة الصواريخ "أس سرائيلي إلى روسيا لمنع تزويد إيران القناة الثانية: وفد إ .21

لم تيأس إسرائيل من محاوالتها منع نقل منظومة الصواريخ الروسية أرض ــ جو، من : علي حيدر
"، إلى إيران؛ فقد كشفت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي عن لقاء جمع وفدًا 300طراز "أس "

ر الخارجية الروسي سيرغي الفروف، ُيفترض أن يبحث في تنسيق اإلجراءات إسرائيليًا مع وزي
 العمالنية في سوريا.

وضم الوفد اإلسرائيلي مدير عام وزارة الخارجية دوري غولد، والمساعد السياسي في الوزارة نفسها 
لوزارة غلعاد ألون أوشفيز، ورئيس هيئة وزارة الخارجية شمعون شابيرا، ونائب مدير عام التنسيق في ا

كوهين. ومع أن عمليات التنسيق المتصلة بالساحة السورية عادًة ما تتم بين الجيشين الروسي 
واإلسرائيلي، إال أن الوفد اإلسرائيلي مشّكل من شخصيات سياسية. وأّكدت القناة الثانية اإلسرائيلية 

خ الروسية إلى إيران، أن المسؤولين اإلسرائيليين سيعرضون مخاوفهم من نقل منظومة الصواري
 وكّرروا طرح مطلب رئيس الحكومة بمنع نقل أسلحة متطورة من سوريا إلى حزب هللا في لبنان.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، المقّربة من نتنياهو، أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية تتابع 
، التي من شأنها أن تكسر 300سية "أس "عن تزويد إيران بمنظومة الصواريخ الرو  باهتمام التقارير

 التوازن في الشرق األوسط.
كذلك نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن إلسرائيل اليوم القدرة على مواجهة هذه المنظومة، 
وهو ما يتعارض مع مساعيها المتواصلة لمنع نقلها إلى إيران. وتضيف المصادر أن إسرائيل ستتزود 

" و"أس 300وهو ما سيشّكل الّرد الكامل لمواجهة تهديدات بطاريات "أس "، 35بطائرات "أف 
400." 

وتسارعت االتصاالت اإلسرائيلية، في ضوء اإلعالن عن بدء تسليم منظومة الصواريخ الروسية 
إليران، بعد صفقات ومشاريع تجارية ومالية بين البلدين. ورأت "إسرائيل اليوم" أّنه في الوقت الذي 
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المليارات إلى النظام اإلسالمي في إيران، وهو ما يجذب الكثير من الشركات والدول  تتدفق فيه
 واألشخاص حول العالم، إال أن إيران لم تتغير ال بالفعل وال باألقوال.

 19/2/2016األخبار، بيروت، 
 
 اإلسرائيلية ـ التركية االتصاالت: تحفظ روسي على "هآرتس" .22

أن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أعرب أمام مدير ذكرت صحيفة "هآرتس" : علي حيدر
عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري غولد، عن التحفظ الروسي على االتصاالت اإلسرائيلية ــ التركية 
بهدف المصالحة بين الجانبين. ونقلت "هآرتس" عن مصدر مّطلع على الموقف الروسي قوله إن 

 ركيا بموطئ قدم جوهري في قطاع غزة.موسكو غير معنية بأن تحظى ت
ولفتت "هآرتس" إلى أن هناك تحفظًا آخر للروسي يرتبط بإمكانية التعاون بين إسرائيل وتركيا في 

 مجال الغاز الطبيعي، خاصة أن روسيا هي المزّود الرئيسي للغاز الطبيعي لتركيا.
ة، وباتوا يكتفون بممر حر لهم وأكدت "هآرتس" أن األتراك تراجعوا عن مطلب رفع الحصار عن غزّ 

قامة بنى تحتية في القطاع،  إلى غّزة، ونيل مكانة خاصة في كل ما يتعلق بنقل تجهيزات إنسانية وا 
نتاج الكهرباء.  مثل محطات طاقة وا 

وأضافت "هآرتس" أن الموقف الروسي ينضم إلى الموقف المصري المعارض للمصالحة بين إسرائيل 
الحكومة المصرية تتحفظ، أيضًا، على منح تركيا أّي مكانة خاصة لتركيا في وتركيا. ولفتت إلى أن 

 قطاع غّزة، وترى في ذلك مّسًا بالمصالح المصرية في القطاع.
وأوضحت "هآرتس" أن الفروف تحادث، عشية لقائه بالوفد اإلسرائيلي، مع نظيره المصري سامح 

 ي قضية االتصاالت بين أنقرة وتل أبيب.شكري، غير أنه ليس واضحًا إن كان كالهما تباحثا ف
وخلصت "هآرتس" إلى أن الموقفين الروسي والمصري سيكون لهما وزن أساسي في حسم نتنياهو 
قراره في قضية المصالحة مع تركيا، باالتجاهين السلبي واإليجابي. وفي هذا السياق، أّكد مسؤول 

دى كبار المسؤولين في األجهزة األمنية، ينص إسرائيلي رفيع أنه تبلور في األسابيع األخيرة رأي ل
على ضرورة عدم المسارعة إلى التوقيع على المصالحة، بعدما كانت هذه األجهزة تدفع لتطبيع 

 العالقات مع تركيا.
 19/2/2016األخبار، بيروت، 
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 شرق غزة عوز" العسكرياندالع حريق كبير في موقع "ناحل  .23
اليوم الخميس حريق كبير في موقع "ناح العوز" العسكري اندلع مساء : العيسى إيهاب-غزة 

 شرق مدينة غزة. اإلسرائيلي
موقع "ناح العوز" العسكري  أجواءوقال راصد ميداني لـ "قدس برس" ان سحابة دخان كبيرة غطت 

 شرق مدينة غزة مع مشاهدة أللسنة النيران العالية. اإلسرائيلي
ق بعيدة في مدينة غزة وأن أربع طائرات مروحية تحلق وأضاف أن سحابة الدخان تشاهد من مناط

 في أجواء الموقع.
 تواجدت في مكان الحريق. واإلسعاف اإلسرائيلية اإلطفائيةوأشار الراصد إلى وجود عدد من سيارات 

 18/2/2016قدس برس، 
 
 معلومات غاية في السرية  تكشف ضابطة اتصال إسرائيلية .24

معلومات غاية في السرية مثل معلومات عن كتيبة  إسرائيلية كشفت ضابطة اتصال معا:-لحمبيت 
مكان وموقع مخازن الطوارئ الخاصة  للجنود،كلمة السر الخاصة باالستدعاء العلني  مدفعية،

مئات جنود االحتياط الذين تلقوا رسائل استدعاء  أمسبالكتيبة وذلك عبر رسالة قصيرة تلقاها يوم 
تتضمنها في العادة حسب ما كشفه يوم  أنمثل هذه الرسائل تتضمن معلومات سرية ال يمكن ل

 " الناطق بالعبرية.nrgموقع "  األربعاء
الوحدة واللواء، تغيير مواقع االنتشار، الكلمات  أوووفقا للموقع فان معلومات من قبيل رقم الكتيبة 

 أن األحوالمن السرية "باسوورد"، الشيفرات التي يستخدمها الجيش معلومات ال يمكن باي حال 
االتصال لذلك رفضت الرقابة العسكرية نشر الموقع  أجهزة أو األعالميسمح بنشرها عبر وسائل 

 لغالبية المعلومات التي وردت في الرسالة القصيرة التي تلقاها الجنود. اإللكتروني
لجنود  رسلتأ"تخضع الرسالة القصيرة التي  ردا على التقرير اإلسرائيليوقال الناطق بلسان الجيش 

 كان هناك حاجة لذلك". إذااالحتالل حاليا للدراسة والبحث وسيتم استخالص العبر 
 18/2/2016، وكالة معًا اإلخبارية

 
 يوماً  14عن مستشفى العفولة لمدة  صالحبركة ورائد محمد إبعاد  .25

عليا لقضايا "األيام": حظرت الشرطة اإلسرائيلية على محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة ال -القدس 
الجماهير العربية في الداخل، والشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية، الوصول إلى مستشفى 

 يومًا بعد توقيفهما عدة ساعات. 14العفولة، الذي يقبع فيه األسير محمد القيق، لمدة 
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ولة، وأوقف عناصر من الشرطة اإلسرائيلية بركة والشيخ صالح لدى وجودهما في مستشفى العف
حيث يخوضان منذ مساء اإلثنين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تضامنًا مع األسير القيق بعد رفض 

 المحكمة العليا اإلسرائيلية اإلفراج عنه ونقله إلى مستشفى في رام هللا.
 19/2/2016األيام، رام هللا، 

 
 الطفلة ديما الواوي علىأشهر ونصف  أربعة بالسجنحكم محكمة إسرائيلية ت .26

أشهر  أربعة(، حكما بالسجن مدة 2-18أصدرت محكمة االحتالل الصهيوني، في عوفر، الخميس )
 آالف شيكل. ثمانيةعاما(، وكفالة مالية قدرها  12ونصف على الطفلة ديما الواوي )

وجاء الحكم الصهيوني، على الطفلة الواوي والتي تنحدر من بلدة حلحول في الخليل، بعد اتهامها 
ية طعن، وفق بيان لنادي األسير الفلسطيني وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة بتنفيذ عمل

 عنه.
 وتعد الطفلة الواوي أصغر أسيرة في سجون االحتالل الصهيوني.

 18/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 87والبصر بعد دخول إضرابه عن الطعام يومه الـ  والنطقاألسير القيق يفقد السمع  .27
قالت فيحاء شلش، زوجة الصحافي األسير محمد القيق المضرب عن الطعام غزة:  –صّباح فتحي 
يومًا، إن وضع زوجها حرج للغاية وقد يفارق الحياة في أي لحظة، مشيرة إلى أنه يعاني منذ  87منذ 

أيام من آالم حادة في صدره وتشنجات شخصها األطباء على أنها بدايات جلطة قد تصيب عضلة 
 في أي لحظة.القلب 

وأشارت شلش خالل مؤتمر صحافي عقدته أمس في مقر نقابة الصحافيين في مدينة رام هللا وسط 
الضفة الغربية، إلى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أغلقت الطرق القانونية عندما رفضت التماسًا 

 .تقدم به زوجها لنقله من مستشفى العفولة اإلسرائيلي إلى مستشفى في رام هللا
وكانت المحكمة العليا اإلسرائيلية عرضت نقل القيق إلى مستشفى المقاصد في مدينة القدس 
المحتلة، إال أنه رفض ذلك. ولفتت شلش إلى أن عائلته ال ترفض نقله إلى مستشفى المقاصد، فهو 

 مستشفى فلسطيني، لكن الرفض جاء بسبب استمرار اعتقاله إداريًا.
الخميس القدرة على التنفس نتيجة نوبة تعرض إليها  -في هذه األثناء، فقد القيق ليل األربعاء 

 واستمرت حتى صباح أمس. 



 
 
 
 

 

 22 ص                                              3848 العدد:        19/2/2016 الجمعة التاريخ: 
  

من جهته، واصل األسير سامر العيساوي من القدس إضرابه المفتوح عن الطعام منذ خمسة أيام 
 قطاع غزة.تضامنًا مع القيق، فيما نظمت جهات عدة أمس وقفات تضامنية معه في 

 19/2/2016الحياة، لندن، 
 

 قوات االحتالل تغلق مؤسسات فلسطينية في الداخل المحتل .28
، مؤسسات أهلية فلسطينية، شمالي 2016-2-18الخميس يوم اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

 ، وأعلنت عن إغالقها.1948األراضي المحتلة 
مخابرات االحتالل، اقتحمت، صباح الخميس، ، إن قوات كبيرة من شرطة و إعالميةوقالت مصادر 

"، في مدينة أم الفحم، و"الصدقة الجارية" ىمكاتب كل من مؤسسة "يوسف الصديق لرعاية األسر 
 بالناصرة، و"زهرة الكرمل" في مدينة حيفا.

ومنعت القوات اإلسرائيلية، الصحفيين والمواطنين، من الدخول إلى هذه المؤسسات التي صادرت 
 ا، وأغلقتها، قبل أن تقوم باعتقال مدير "يوسف الصديق"، فراس عمري.محتوياته

"كعادة المؤسسة  من جهته، قال نضال أبو شيخة، رئيس " يوسف الصديق" وهو أسير محرر:
 ومخابراتها، تقوم بانتهاج سياسة التخويف، واالقتحامات". اإلسرائيلية

نساني يزعج المؤسسة اإلسرائيلية، وهذا  وأضاف "هذا أمر تعودنا عليه، ويبدو أن كل عمل وطني وا 
 هو اإلرهاب بحد ذاته، ولن تثنينا هذه العنتريات عن خدمة األسرى".

 18/2/2016، فلسطين أون الين
 

 ممارسات احتاللية مذلة ضد سكان "الشيخ سعد" بالقدس .29
خل شارك العشرات من أهالي حي الشيخ سعد الخميس في احتجاج دا: منى القواسمي - القدس

 .اإلسرائيليةالتفتيش من قبل القوات  أثناء اإلذاللحاجز االحتالل العسكري، ضد سياسة 
عند حاجز الشيخ  المتواجدةوأوضح نهاد عويسات عضو لجنة حي الشيخ سعد أن قوات االحتالل 

 أثناءسعد تقوم بتفتيش السكان المارين عبر الحاجز بطريقة مزاجية، وخاصة في ساعات الصباح 
 .وأعمالهمما يتسبب بتأخرهم عن مدارسهم ألعمالهم الطلبة لمدارسهم والعمال توجه 
جنود االحتالل عمدوا اليوم الخميس للمماطلة وتأخير عملية تفتيش المواطنين بحجة  أن إلى وأشار

 انشغالهم بتدريب بعض عناصر الجيش، فضال عن استفزازهم المواطنين.
حول دون لحاقهم بحافالت البلدية المخصصة لنقلهم أن تأخر الطلبة داخل الحاجز ي وأوضح

 مسافة كيلو ونصف للوصول لمدارسهم في جبل المكبر. األقداملمدارسهم، ما يضطرهم للسير على 
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وأشار إلى أن هذا الحاجز يعتبر حلقة الصلة الوحيدة التي تربطهم بجبل المكبر، من أجل وصول 
 ة القدس.الطالب لمدارسهم والموظفين والعمال لمدين

 18/2/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 
 94االحتالل يهدم قرية العراقيب للمرة الـ  .31

 .94قرية العراقيب في النقب الفلسطيني المحتل للمرة الـ أمسهدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
اقتحمت "حرس الحدود«الناشط سليم العراقيب من العراقيب قال إن العشرات من قوات الشرطة و

 القرية وأخرجت األهالي من منازلهم بالقوة، وهدمتها بالكامل.
وأكد أن قوات االحتالل اعتدت على عدد من أهالي المنازل الذين حاولوا التصدي لألليات ومنع 

 الهدم.
منزاًل فلسطينًيا في قرية وادي النعم، بالرغم من اعتراف سلطات  أيضاوكانت قوات االحتالل هدمت 

 بالقرية. االحتالل مؤخًرا
ويعاني سكان قرية العراقيب من الهدم المتواصل لبيوت القرية بجرافات االحتالل، بعد إعادة بناءها، 

نسمة، والسيطرة  400وتعرضت القرية للهدم مرات عديدة، لمحاولة إفراغ أهلها البالغ عددهم أكثر من 
 كما هدمت المسجد وداست المقبرة الغربية للقرية. على أراضيهم.

 19/2/2016رأي، عمَّان، ال
 
 لالدعاء بتحرش الفلسطينيين باليهوديات تسجيالتعصابة مستوطنين تفبرك  .31

نشرت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية تحقيقا يثبت أن عصابة مستوطنين : جرايسي برهوم-الناصرة 
، عملت على فبركة تسجيالت لعمال فلسطينيين، يستقلون حافالت ركاب في الضفة تقل إرهابية

حكومة االحتالل بضرورة  إقناعمستوطنين، بادعاء أنهم يتحرشون باليهوديات المستوطنات، لغرض 
 تخصيص حافالت للمستوطنين، ال يجوز للفلسطينيين أن يستقلوها. 

وقالت الصحيفة إنها تلقت تسجيالت أصلية، قبل أن يتم فبركتها، وأظهرت بوضوح أن التسجيالت 
فيها أن عمال فلسطينيين كانوا في الحافلة تحرشوا كالميا بيهوديات  التي تعرضها العصابة، وتدعي

مستوطنات. ويجري الحديث عن عصابة "عاد كان" )حتى هنا(، التي ادعت أنها زرعت عمالء لها 
في منظمات حقوقية إسرائيلية، "وكشفت" أن ناشطين في تلك المنظمات ساعدوا األجهزة الفلسطينية 

، وهي قضية أحدثت ضجة كبيرة، وما تزال التحقيقات جارية أراض  ماسرة لقاء القبض على سإعلى 
 بشأنها.
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ن أنه لم يحدث أي شيء شاذ في يبيِّ  أيديهاالذي وصل بين  األصليوتقول الصحيفة، إن الشريط 
الحافلة، إال أن شريطا آخر ظهر في إحدى قنوات التلفزة اإلسرائيلية، أظهر صوت عامل فلسطيني، 

عبارات جنسية متعددة. وبعد الفحص الدقيق، تبين أن هذا  إلى إضافةنة، للمستوطِّ  وكأنه يتقرب
حوار تم دمجه لشريط الفيديو وليس أصليا، بمعنى أنه مسجل من مكان آخر، وليس كالما في 

 نة المدسوسة.الحافلة موجها للمستوطِّ 

 19/2/2016الغد، عمَّان، 
 

 ي بريطانيالتأهيل الشباب ف فلسطينية"أوليف".. مؤسسة  .32
"أوليف"، مجموعة من الشباب الفلسطيني المقيمين في المملكة المتحدة، دفعتهم غيرتهم إلى تأسيس 
مؤسسات شبابية تهدف إلى تأهيل الشباب الفلسطيني في بريطانيا أكاديميا ومعرفيا؛ ليصبحوا فاعلين 

 في المجاالت السياسية والثقافية واالقتصادية هناك. 
" العربية عن المؤسسة، التي اتخذت من لندن مقرا لها النطالق TRTذي أعدته قناة "يسلط التقرير ال

 فعالياتها، والتي القت اهتماما كبيرا في أوساط الجالية الفلسطينية والعربية على حد سواء.
وتقوم "أوليف" بعقد العديد من المؤتمرات وورش العمل؛ للتعريف بالقضية الفلسطينية عالميا، إضافة 

ى تنظيمها العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والفلكلورية، التي تسهم في الترويج لتاريخ وثقافة إل
 الشعب الفلسطيني في بريطانيا ودعم قضيته العادلة وحقه في تقرير مصيره.

 19/2/2016، 21موقع عربي
 
 البحرية اإلسرائيلية تقصف شواطئ قطاع غزة .33

قصفت البحرية اإلسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر يوم : األخرس زينة، الغني الشامي عبد-غزة 
الخميس شواطئ وسط قطاع غزة بعدد من القذائف، في حين توغلت قوة عسكرية داخل الحدود 

 الشرقية للقطاع.
وقال راصد ميداني لـ "قدس برس"، إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت ثمان قذائف تجاه شواطئ مدينة 

 قطاع غزة.الزهراء وسط 
 وأضاف أن القذائف انفجرت على الشاطئ دون أن تتسبب في إصابات في األرواح.

وتزامنت عملية القصف مع توغل قوة إسرائيلية تتكون من عدة آليات شرق منطقة "وادي غزة" وسط 
 القطاع.

 18/2/2016، قدس برس
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 تتضامن مع احتجاجات معلمي الضفة أوروبامنظمات فلسطينية في  .34

أدانت منظمات فلسطينية عاملة في أوروبا "ما تقوم به حكومة الحمد هللا وأجهزتها : ـ فيينالندن 
األمنية في الضفة الغربية من قمع الحتجاجات المعلمين السلمية المطالبة بتحسين وضعهم 

 المعيشي".
يرة لرئيسة بالتصريحات األخالخميس وندد "مركز الشؤون الفلسطينية"، ومقره لندن، في بيان له يوم 

الحكومة الفلسطينية رامي الحمد هللا التي وصف فيها احتجاجات المعلمين بأنها "خطوات غير نقابية 
 وُمسّيسة وتؤدي إلى تعطيل عمل المؤسسات وتراجع عملها".

واعتبر المركز تصريحات الحمد هللا "محاولة مكشوفة لتجريد المعلمين من مطالبهم وتجريمهم 
 جهزة األمنية العتقالهم وهو ما حدث فعاًل".وبالتالي إطالق األ

وحّذر المركز من "محاوالت االلتفاف على مطالب المعلمين من قبل اتحاد المعلمين وذلك بالدخول 
في صفقة جديدة مع حكومة الحمد هللا على حساب حقوق المعلمين كما فعل مرتين في العام 

 الماضي"، وفق البيان.
ينا شدد "تجمع المعلمين الفلسطينيين في أوروبا"، على "دعمه وتأييده وفي العاصمة النمساوية في

للمطالب العادلة للمعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية"، مؤكدًا على "أن المعلمين يشكلون قطاًعا 
 واسًعا ومهًما من الشعب الفلسطيني".

االتحاد، وتكريس الديمقراطية  "إلى ضرورة تفعيل وتطوير دور الخميس ودعا التجمع في بيان لها يوم
داخله، من خالل إجراء انتخابات فورية في الداخل والشتات ليكون االتحاد ممثاًل حقيقيًا لكل شريحة 

 المعلمين الفلسطينيين وليتحمل مسؤولية الدفاع عن حقوقهم".
 18/2/2016، قدس برس

 
 قادمة أعوام أربعة يرسم صورة قاتمة لالقتصاد الفلسطيني خاللالدولي صندوق النقد  .35

رسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لالقتصاد الفلسطيني : إيهاب العيسى، شاهين أحمد-عّمان 
خالل األربعة أعوام القادمة؛ في ظل ارتفاع مستويات التضخم ومعدالت البطالة وانخفاض عجز 

 الفلسطينية.الميزان التجاري الفلسطيني، نتيجة لعدم االستقرار السياسي في األراضي 
وأرجع صندوق النقد الدولي في تقرير له، صدر حديثا، بعنوان "اآلفاق المستقبلية لالقتصاد 

" بأن عدم التوصل إلى ما أسماه اتفاق ''الوضع النهائي'' 2019 - 2016الفلسطيني في الفترة بين 
سرائيلبين السلطة الفلسطينية  وقطاع غزة دون ، أبقى القيود المفروضة على الضفة الغربية وا 
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، كان من الممكن أن 2014تخفيف، مبينًا أن نجاح االتفاق الذي كان من المتوقع أن يتم في العام 
 يعمل على فتح آفاق االستثمار المحلي واألجنبي، ما قد يرفع اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة.

ة تعتمد على رفع القيود ويبّين أن عوامل نجاح االقتصاد الفلسطيني خالل األربعة أعوام القادم
إلى  2015على الحركة الداخلية والخارجية للسلع واألشخاص والحصول على الموارد في  اإلسرائيلية

 .%31، وزيادة االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار الخاص المحلي بمقدار 2017
عونة المقدمة للموازنة أو في إجمالي الم %51ويشير التقرير إلى توقعاته بزيادة دعم المانحين بنسبة 

، على أن يتم خفضها تدريجيا خالل ثالث سنوات بعدها تقدم الجهات 2016المشاريع في عام 
 المانحة مليار دوالر سنويا لتمويل العجز في الموازنة.

وتوقع صندوق النقد أن يتحسن أداء االقتصاد الفلسطيني من خالل ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي 
، إال أنه توقع في الوقت ذاته، أن ترتفع %10لمائة، ثم ويواصل ارتفاعاه ليتجاوز في ا 6إلى 

 خالل األعوام األربعة القادمة. %20مستويات البطالة بنسبة 
كما ُأوَصى صندوق النقد بتعزيز الرقابة الكلية على الموارد المالية، وزيادة الرقابة الموحدة على 

لبنوك المتعثرة في السوق الفلسطيني في سبيل الحفاظ على وضع المعابر والحدود، وتسوية أوضاع ا
 االقتصاد الفلسطيني.

 18/2/2016، قدس برس
 
 مفاوضات جادة وفاعلة لتجسيد حل الدولتين إلطالقيدعو  األردني وزير الخارجية .36

 التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده امس وزير :)بترا( -عمان
خارجية أيسلندا غونار سيفينسون وبحث معه العالقات الثنائية وما تشهده منطقة الشرق االوسط من 

 احداث وتطورات وتحديات والجهود المبذولة للتعامل معها.
جوده اهمية اعادة اطالق  أكدوبحث الجانبان تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية حيث 

 .زمني تفضي بالنهاية الى تجسيد حل الدولتينمفاوضات جادة وفاعلة ومحددة باطار 
  19/2/2016الدستور، عمان، 

 
 مساعداتها لالجئين الفلسطينيين "األونروا"تقليص  ينتقدوزير الشؤون االجتماعية  .37

بتقليص مساعداتها  "األونروا"انتقد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس قرار  :) د ب أ (–بيروت
 ي لبنان ، معربا عن امله أن يعاد النظر بهذه التدابير.لالجئين الفلسطينيين ف
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اللبنانية الرسمية نشرته مساء اليوم الخميس ” الوكالة الوطنية لإلعالم“وقال درباس في اتصال مع 
كأنما ال يكفي لبنان ما يعانيه من ضغوط داخلية وسياسية، وما يتحمله من عبء بوجود مليون “

فة إلى نصف مليون الجئ فلسطيني، فيفاجأ اليوم بسياسة وخمسمائة ألف الجئ سوري، إضا
 ”.التقشف الجديدة التي تتبعها منظمة األونروا حيث تقلص مساعداتها الصحية والتربوية

إن وزارة الشؤون االجتماعية المسؤولة عن ملف اللجوء السوري وعن الشؤون “وتابع درباس 
تدابير التقشفية التي توفر ماال قليال على المنظمة، االجتماعية في لبنان كله، غير راضية عن هذه ال

 ”.ولكنها تخلق مشاكل كبيرة لالجئين والمجتمع اللبناني الذي يحتضنهم
يعاد النظر بهذه التدابير، وأن يعامل لبنان وضيوفه بصورة أكثر “وأعرب درباس عن امله أن 

 ”.عدالة
إنسانية تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين  مشاكل” ورأى درباس أن سياسة التقشف هذه سينجم عنها 

من الطبابة أو تحميل وزارة الصحة اللبنانية هذا العبء الجديد، إضافة إلى ما يمكن أن يؤدي إلى 
 ”.حرمان الطالب الثانويين والذين يتبعون المنهاج الفرنسي من فرص التعليم

ن كان قد اكتسب جنسية أخرى، يبقى“ورأى أن  في عرف األمم المتحدة  الالجئ الفلسطيني، وا 
 ”.الجئا، وال يجوز حرمانه من حقه هذا

إن المنظمة توقفت عن تغطية عالج األمراض المزمنة كالتالسيميا ومرض الكبد “وأضاف درباس 
الوبائي، مما يعرض صحة الفلسطينيين واللبنانيين إلى الخطر. واستبدال المبالغ النقدية باإلعاشة 

 ”.سيزيد من ظروف بؤسهم
 18/2/2016ي اليوم، لندن، رأ

 
 "األونروا" بالتراجع عن تخفيض خدماتها ألبناء شعبنا يطالب اللبنانيبيروت: المؤتمر الشعبي  .38

طالب المؤتمر الشعبي اللبناني وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : بيروت
اعدات والخدمات االستشفائية والطبية ألبناء "األونروا"، بالتراجع عن قراراتها األخيرة بتخفيض المس

 شعبنا الفلسطيني في لبنان.
واستنكر المؤتمر في بيان، اليوم الخميس، قرار "األونروا" بتخفيض مساعداتها اإلنسانية لالجئين 

 الفلسطينيين، مطالبا الدول العربية بموقف حازم ورافض لهذا القرار والتعويض عن أضراره.
 ن تضامنه مع حقوق شعبنا المعذب، مطالبا بالتراجع الفوري عن هذا القرار.وأعرب المؤتمر ع

 18/2/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الجرائم اإلسرائيلية بحقهمن  للشعب الفلسطيني الدوليةالعربي: مطلوب توفير الحماية  .39
األمين العام أن  ،القاهرةمن  18/2/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( ذكرت

للجامعة العربية نبيل العربي، طالب اليوم الخميس، بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 
 الجرائم اإلسرائيلية بحقه.من 

والتي  79وقال العربي في كلمته االفتتاحية أمام المجلس االقتصادي واالجتماعي الوزاري في دورته 
ه اليوم في الجامعة العربية، مطلوب تكريس كافة الجهود من أجل كسر معادلة الجمود بدأت أعمال

الذي تمر بها القضية الفلسطينية، ووقف االنتهاكات واالعتداءات المتواصلة التي تقوم بها سلطات 
 االحتالل ضد الشعب الفلسطيني الصامد.

ادية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي واضاف، أنه البد من تعبئة كافة الجهود الدبلوماسية والم
رهابه كافة الخطوط الحمراء وفي سياسته وتماديه لتكريس احتالله كل  تجاوز في جرائمه وعدوانه وا 

 القوانين والقواعد الدولية.
العربي، بحث أمس، مع السفير جيروم ، أن القاهرة من 19/2/2016الخليج، الشارقة،  وأضافت

مال إفريقيا والشرق األوسط بوزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، تطورات بونافون، مدير إدارة ش
األوضاع في المنطقة، والمبادرة الفرنسية بشأن عقد مؤتمر دولي إلنفاذ حل الدولتين، والخروج من 

المعطلة، حيث تم االتفاق على « اإلسرائيلية»-المأزق الذي يواجه عملية المفاوضات الفلسطينية 
ابعة المشاورات بين اللجنة العربية الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية، والجانب الفرنسي، لتنسيق مت

 خطوات التحرك في هذا الشأن.
 
 " للترويج لفكرته إقامة االحتالل "منطقة آمنة" بالجنوب السوريإسرائيل" إلىيواصل زيارته اللبواني  .41

ته إلى القدس المحتلة للترويج لفكرته عن ضرورة إقامة يواصل المعارض السوري كمال اللبواني زيار 
 في الجنوب السوري. "منطقة آمنة"االحتالل اإلسرائيلي 

اإلسرائيلية تجاه « الجهود اإلنسانية»وكان اللبواني التقى مسؤولين إسرائيليين، حيث عّبر عن شكره لـ 
الجنوب. كما التقى رؤساء مؤتمر في  "منطقة آمنة"السوريين، مكررًا دعواته السابقة إلى إقامة 

المنظمات اليهودية، المنعقد في القدس المحتلة، وطلب منهم العمل لدى الواليات المتحدة لتحريك 
 ."المنطقة اآلمنة"اقتراحه بشأن 

 19/2/2016السفير، بيروت، 
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 دعمًا للقضية الفلسطينية رسميًا وشعبياً  العربيةخليفة: الكويت أكثر الدول  .41
 أكثران الكويت من  أمسوزير االعالم الفلسطيني محمود يوسف خليفة  أكد)كونا(:  – المنامة

الدول الداعمة للقضية الفلسطينية منذ القدم وان هذا الدعم يأتي على جميع المستويات كانت رسمية 
 او شعبية او اهلية.

البحرين الشيخ عزام  وقال خليفة خالل لقائه عميد السلك الديبلوماسي السفير الكويتي لدى مملكة
الصباح ان دعم الكويت للقضية الفلسطينية انعكس على مختلف المحافل الدولية وكذلك من خالل 

 العالقات الثنائية والتعاون بين البلدين.
 19/2/2016السياسة، الكويت، 

 
 ةالغربي هدم المنازل الفلسطينية في الضفة عنالتوقف فورًا  "إسرائيل"األمم المتحدة: على  .42

دعا منسق األنشطة اإلنسانية واإلنمائية لألمم المتحدة في األراضي وكاالت: -المحتلةالقدس 
الوقف الفوري لعمليات تدمير ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية "الفلسطينية روبرت بيبر الى 
 ."المحتلة واحترام القانون الدولي

بلغ عدد عمليات الهدم في األسابيع الستة »ة وقال بيبر في بيان صادر عن مكتبه بالقدس المحتل
فلسطيني من ديارهم، أي ما يعادل  400حدا مثيرا للفزع وُهجر ما يزيد على  2016األولى من عام 

 «.برمته 2015أكثر من نصف العدد اإلجمالي للفلسطينيين المهجرين في عام 
ى أسس قانونية زائفة منها أن يتم تنفيذ معظم عمليات الهدم في الضفة الغربية عل»وقال بيبر 

 «.الفلسطينيين ال يملكون تصاريح بناء
 19/2/2016الرأي، عمان، 

 
 غير قانونية وتشكل عقبة في طريق السالم المستوطنات أن  وزير بريطاني يؤكد موقف بالده  .43

، قال وزير شؤون الشرق األوسط البريطاني، توباياس إلوود الذي زار فلسطين هذا االسبوع :القدس
ان موقف المملكة المتحدة من المستوطنات اإلسرائيلية واضح ولم يتغير: وهو انها هي غير قانونية 

 بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السالم. 
واطلع إلوود خالل الزيارة على المستجدات الراهنة على األرض، وتأثير المستوطنات اإلسرائيلية 

ت الفلسطينية، خاصًة في مناطق )ج(، والقدس الشرقية، والتقى وعنف المستوطنين على التجمعا
 بعدد من المسؤولين الفلسطينيين ورجال األعمال من قطاع غزة.

 18/2/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "إسرائيل"منظمة يهودية تتهم جامعة كندية بمعاداة السامية لدعمها مقاطعة  .44

منظمة أصدقاء مركز سيمون فيزنتال لدراسات الهولوكوست، وهي منظمة يهودية  شنت :)بترا(-أوتاوا
 تهمتها بمعاداة السامية.ابارزة في تورونتو، هجوما حادا على جامعة يورك الكندية و 

، داعيا "الشعب اليهودي"وقال رئيس المنظمة آفي بينلول إن الجامعة تؤيد حملة ضد إسرائيل و
بالمرحلة الثانوية الذين يعتزمون االلتحاق بالجامعة إلى التفكير مرتين قبل الطلبة اليهود الكنديين 

 .2017-2016تقديم طلبات التحاق بجامعة يورك للفصل الدراسي 
وأوضحت صحيفة الناشونال بوست الكندية في عددها أمس أن المنظمة اليهودية أثارت هذه الضجة 

ضة للفصل العنصري اإلسرائيلي بجامعة يورك بعد أن قامت جمعية أعضاء هيئة التدريس المناه
بشن حملة تحث جامعة يورك بتخليص نفسها من أي استثمارات في شركات  SAIAوالمعروفة باسم 

صناعة األسلحة المحلية أو الدولية والدعوة إلى مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية وسحب االستثمار 
 ين.وفرض عقوبات ضد إسرائيل واألكاديميين اإلسرائيلي

 19/2/2016الدستور، عمان، 
 
 من مناهجها "الميالد"مدارس يهودية في لندن تحجب صور النساء وتشطب كلمة  .45

وهو الهيئة التعليمية الرسمية  ،ّوجه مكتب تقييم التعليم البريطاني )أوفستيد(: حبريري نجالء-لندن
للذكور في  ين يهوديتين مستقّلتينانتقادات الذعة لمدرست ،لمراقبة معايير التعليم في المملكة المتحدة

عدم تحضير التالميذ للحياة البريطانية الحديثة وتجاهلها للقيم البريطانية "شمال العاصمة لندن لـ
 ."الداعية للتسامح واحترام الديانات األخرى

فيما « حجبتا صور النساء في المناهج التعليمية»أن إحدى هذه المدارس  "أوفستيد"وكشف تقرير 
 وفقا لمفّتشي الهيئة.« البيت أعمال»ر تالميذ األخرى أن دور المرأة ال يتجاوز نطاق اعتب

من جميع « عيد الميالد»إلى ذلك وجهت الهيئة انتقادات الذعة للمدرسة بسبب حذفها كلمات 
تخصيص ساعة واحدة يومية  المراجع الدراسية الخاصة بالسنة الرابعة االبتدائية? إلى جانب

 ما يخالف تعليمات وزارة التعليم باعتماد مراجع دراسية واسعة وشاملة. « العلمانيالتعليم »لـ
 19/2/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 بيروت: مسؤولة أممية تؤكد دعمها للقضايا اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان .46
 كاغ، دعمهايغريد وكيل األمين العام والمنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان س : أكدتبيروت

 للقضايا اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان.
وشددت كاغ خالل استقبالها في بيروت اليوم الخميس، وفدا من اتحاد نقابات عمال فلسطين، على 
ضرورة استمرار وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا في مسؤولياتها 

أجلها، وخاصة في تقديم المساعدات والخدمات الطبية واالستشفائية والتعليمية  التي أنشأت من
 لمأساتهم.لالجئين بانتظار حل عادل يضع حدا 

واطلعت المسؤولية األممية من الوفد، على تداعيات قرار األونروا األخير تقليص المساعدات 
جئين الفلسطينيين وطالب بإيجاد الحلول االستشفائية لالجئين الفلسطينيين وأعلنت تفهمها لمطالب الال

 والمعالجات لتصاعد األزمة الناتجة عن قرارات األونروا.
 18/2/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 محور إسرائيلي ألماني لمواجهة المبادرة الفرنسية لحل الدولتينتقرير:  .47

ات، التي أدلت بها المستشارة األلمانية، أنجيال شّكلت التصريح: القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
ميركل، خالل المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس 
األول الثالثاء، تتويجًا لسياسة حكومة االحتالل، في الدعوة إلى التوّصل إلى حلول اقتصادية 

رحلة الحالية. كما أن تصريحات ميركل، وخصوصًا وتحسين ظروف معيشة الفلسطينيين، في الم
قولها إن الوقت الحالي ليس أوان حل الدولتين، بل يجب التقّدم تدريجيًا في هذه العملية، كانت بمثابة 
تحّول في السياسة الخارجية األلمانية تجاه الشأن الفلسطيني، وتراُجع عن تبّني الموقف األوروبي 

لتين والسعي إلى دفع مثل هذا الحل، باعتباره أيضًا، وفق تصريحات العام بضرورة تبني حل الدو 
 ألمانية سابقة، ضمانة لبقاء إسرائيل دولة ذات أغلبية يهودية.

وجاءت التصريحات المذكورة، في سياق الجلسة السادسة المشتركة للحكومتين األلمانية واإلسرائيلية، 
مرور خمسين عامًا على إقامة العالقات الدبلوماسية  والتي انطلق أولها، في العام الماضي، بمناسبة

. وُتعتبر التصريحات األلمانية أيضًا، بما تعكسه من تحّول 1965بين إسرائيل وألمانيا في عام 
ألمانيا إلى دولة مساندة لسياسة نتنياهو الرافضة للتقّدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، بمثابة 

 ومة االحتالل.مكسب سياسي ودبلوماسي مهم لحك
وتشهد إسرائيل بعد تصريحات زعيم المعارضة اإلسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، بأنه ال يمكن في 
المرحلة الحالية التوصل إلى حل الدولتين، نوعًا من االصطفاف المؤيد حاليًا لطروحات نتنياهو بعدم 
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، واالستفادة من تقديم الملف الفلسطيني على غيره، بحجة عدم وجود شريك فلسطيني من جهة
األوضاع العاصفة في الوطن العربي، وتغّول نشاط تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( في الوعي 
األوروبي والعالمي، باعتباره الخطر األول الذي ينبغي مواجهته حاليًا، بجهد دولي مشترك، من جهة 

إقليمية ونزاعات دموية، ثانية، ليزيد ذلك من تهميش الملف الفلسطيني، وسط الحديث عن مشاكل 
يران لجهة تصويره بالحرب بين السّنة والشيعة.  وتأجيج النزاع الحالي بين الدول العربية وا 

ويبدو أن نتنياهو تمّكن من استغالل األوضاع اإلقليمية إلى جانب ردة الفعل الحاصلة في ألمانيا 
وروبية ككل لتفتيت الموقف تجاه قضية الالجئين السوريين، ونجح بتوظيف ذلك في الحلبة األ

األوروبي المعلن بشأن المفاوضات وحل الدولتين، ومواجهة االستيطان اإلسرائيلي، عبر التعويل، 
وفق تصريحات لنتنياهو نفسه خالل عودته من ألمانيا، على موقف الحكومات الرسمية للدول 

سمية ألوروبا تلتزم برفض األوروبية، وليس المنظمات غير الحكومية، باعتبار أن الحكومات الر 
 مقاطعة إسرائيل.

مع ذلك ال يمكن عزل تصريحات ميركل عن كونها تعكس أيضًا نوعًا من التوّجه الجديد في 
سياسات إسرائيل األوروبية، لجهة االستعانة بمكانة ألمانيا وقوتها االقتصادية في الكتلة األوروبية 

ر دولي للسالم، يعقبه في حال فشله اعتراف بدولة لمواجهة المبادرة الفرنسية الداعية إلى مؤتم
 فلسطين المحتلة.

وقد أوضح نتنياهو في هذا السياق، أن الموقف األلماني ليس وحيدًا عمليًا، ذلك أن مسؤولة 
العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي، فدريكا موغريني، كانت قد أبلغته في اتصال هاتفي قبل 

ّد لمبادرة جديدة، مما يعني عمليًا، إذا أضيف إلى ذلك التحّفظ األميركي أيام، أن االتحاد ال يُ  عِّ
 الواضح من المبادرة الفرنسية، وأد المبادرة حتى قبل إطالقها بشكل رسمي وفعال.

ويسعى نتنياهو من خالل تعزيز أواصر التحالف مع ألمانيا، ليس فقط إلى مواجهة المبادرة الفرنسية، 
نما أيضًا إلى ا ستغالل النفوذ األلماني لمنع تبلور موقف  معاد  إلسرائيل في االتحاد األوروبي، وا 

خصوصًا في ظل التأثير األلماني على سياسات دول أوروبية صغيرة، أو أقل شأنًا في تأثيرها 
الدولي وأقل اهتمامًا بالشأن الشرق أوسطي والقضية الفلسطينية، مثل رومانيا وبولندا، إضافة إلى 

 ل الحوض متوسطي الُمشّكل أخيرًا بين إسرائيل واليونان وقبرص.التكت
ومن الواضح أن هذا التحالف السياسي مع ألمانيا، يأتي مكّماًل للتنسيق األمني الوثيق بين ألمانيا 
سرائيل، وتزويد ألمانيا إلسرائيل بخمس غواصات متطورة من طراز "دولفين" قادرة على حمل  وا 

كيلومتر، وعلى ضرب مناطق مختلفة في إيران، ال سيما  1500إلى  رؤوس نووية يصل مداها
منشآتها النووية، وقواعدها الصاروخية، من مياه الخليج العربي. وقد تحّولت هذه الغواصات، 
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باعتراف قادة الجيش اإلسرائيلي، الشهر الماضي، إلى "الذراع الطويلة" لجيش االحتالل، وحلت في 
 جو، في كل ما يتعلق بضرب األهداف البعيدة )مثل إيران(.هذا السياق مكان سالح ال

ويرتبط هذا المحور األلماني، قبل كل شيء، باستمرار توظيف إسرائيل المحرقة النازية ومشاعر 
مليار دوالر  65الذنب األلمانية، البتزاز برلين ليس فقط ماديًا، إذ دفعت ألمانيا لغاية اآلن نحو 

نما أيضًا عسكريًا وسياسيًا. وكانت إسرائيل قد ابتزت كتعويضات للناجين من المح رقة النازية، وا 
في حرب  1991ألمانيا وحصلت على قرار ألماني بتمويل بناء غواصتين لصالح إسرائيل في عام 

الخليج األولى. فبعد أن تبين أن شركات ألمانية زودت العراق بأسلحة متطورة، وكانت شريكة في 
الكيماوية، اضطر المستشار األلماني آنذاك، هولميت شميت، إلى االلتزام  مشروع العراق لألسلحة

 بتمويل بناء غواصتين لصالح إسرائيل.
بالتغلب على المستشار العمالي االشتراكي،  2005ويضاف إلى ذلك صعود ونجاح ميركل منذ عام 

خارجية موالية إلسرائيل،  غيرهارد شرودر، في االنتخابات األلمانية، مرة تلو األخرى، واعتماد سياسة
ن كانت تلتزم بالموقف األوروبي العام في الشأن الفلسطيني. وكانت ألمانيا تحت قيادة ميركل أول  وا 

، ما لم تعترف الحركة بحق 2006من أعلنت قطع العالقات مع حكومة "حماس" في القطاع عام 
ت أوسلو. وقد زارت ميركل إسرائيل منذ إسرائيل في الوجود وتتنازل عن الكفاح المسلح وتلتزم باتفاقيا

انتخابها أول مرة ولغاية اآلن ست مرات، حصلت خاللها على دكتوراه فخرية من الجامعة العبرية في 
 .2014، وعلى وسام رئيس الدولة في فبراير/شباط من عام 2007القدس المحتلة عام 

 18/2/2016، العربي الجديد، لندن
 
 حييناإلرهاب اليهودي ضد المسي .48

 د. أسعد عبد الرحمن
، مما ناله كافة 1948في ظل االستهداف الصهيوني لكل ما هو فلسطيني، نال المسيحيون منذ نكبة 

ن ظلت طي الكتمان. ففي تقرير نشرته صحيفة  أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات واعتداءات وا 
عمدت إلى انتهاج سياسة تقوم  العصابات الصهيونية»مؤخرًا، كشفت وثائق إسرائيلية أن « هآرتس»

وبحسب «. 1948على تدمير وتخريب والمس بقدسية الكنائس في فلسطين عشية وخالل وبعد حرب 
التقرير، فإن كتابًا إسرائيليًا يصدر حديثًا، يتناول كيفية قيام تلك العصابات بعمليات سلب وتخريب 

الفلسطينية التي سيطرت عليها بعد طرد ضد الكنائس التي كانت موجودة في المدن والبلدات والقرى 
فادات قدمها رئيس الوزراء ووزير  أهلها منها. ويستند الكتاب التوثيقي اإلسرائيلي إلى شهادات وا 

حول االعتداءات الوحشية التي تعرضت لها الكنائس « موشيه شاريت»الخارجية اإلسرائيلي األسبق 
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الضباط »بأن: « شاريت»عن اعتراف « هآرتس»الفلسطينية. وكشفت مقتطفات من الكتاب نشرتها 
والجنود تعّمدوا المس بمّقدسات المسيحية، سلوكهم يصدر فقط عن وحوش وليس عن بني بشر... 

، الفتًا إلى أن عمليات «الضباط والجنود تعّمدوا تحويل الكنائس إلى دورات مياه لقضاء حاجاتهم
حراق التخريب والسطو الممنهجة داخل الكنائس امتدت أل شهر. وطبعًا، فإن خلفية االعتداء وا 

المسيحية هي »لمرجعيات دينية يهودية في الزمن الغابر تزعم أن « أحكام فقهية»الكنائس تستند إلى 
ضرب من ضروب الوثنية، وبالتالي ال يجوز السماح بوجود المسيحيين وال دور العبادة الخاصة بهم 

ود وأحبارهم من األشد عداوة للسيد المسيح عليه السالم وقد كان علماء اليه«. على )أرض إسرائيل(
يهوديًا »خوفًا على مراكزهم ومصالحهم، ولم يقبلوا بنبي يشيد بينهم مملكة األخالق والتقوى فاعتبروه 

، فكذبوه واتهموه بالسحر، ومعروف أنه، طوال قرون اتهم المسيحيون اليهود بأنهم هم «خائنًا ومارقاً 
 سيح.سبب ما عاناه الم

وفي اآلونة األخيرة، توالت االعتداءات اليهودية على المسيحيين ومقدساتهم فيما تكتفي سلطات 
االحتالل باالستنكار. فقد تعرضت كنائس وأديرة ورهبان ومقابر مسيحية عدة إلى أعمال تدنيس 

ألخضر وتخريب تبدو متناغمة مع سياسات حكومة اليمين اإلسرائيلي المتطرف التي تعطي الضوء ا
لمثل هذه االعتداءات نتيجة لحمالت التحريض التي يقوم بها حاخامات يهود ينشرون فكرًا ظالميًا 
في أوساط طالب المدارس الدينية، حيث يدعونهم، عالنية، الستهداف دور العبادة المسيحية 

الحاخامات واإلسالمية. وفي هذا السياق، ال يمكن تجاهل عقود طويلة من الكراهية رسخها عديد من 
في إسرائيل ومؤسس « السفارديم»ومن أبرزهم في الماضي القريب كبير حاخامات اليهود الشرقيين 

وقد تشربت قطعان الشباب «. عوفاديا يوسف»الديني وزعيمه الروحي، الحاخام « شاس»حزب 
ثفوا هذه الطروحات فك« دفع الثمن»وتنظيمهم اإلرهابي « االستيطاني»اإلسرائيلي االستعماري/ 

إرسال المسيحيين إلى »مؤخرًا من االعتداءات على الكنائس وكتابة شعارات على جدرانها تهدد بـ
، إلى جانب كتابة عبارات مسيئة للمسيح عليه السالم. وكذلك الحال مع دعوة الناشط «جهنم

التي )الشعلة( المنظمة اليمينية المتطرفة « الهافا»رئيس منظمة « بنتسيون غوبشتاين»المتطرف 
العنصرية « كاخ»وتستمد أفكارها من حركة « اختالط اليهود والزيجات المختلطة»تنشط ضد 

، «مصاصي الدماء»إلى حرق الكنائس، ووصف المسيحيين بـ« غوبشتاين»المعادية للعرب. وقد دعا 
 واعتبر الوجود المسيحي في القدس غير مرغوب فيه.

اإلرهاب اليهودي ليس مجرد حفنة »محذرًا بأن: « يتسانشاي ن»لقد اعترف النائب العام اإلسرائيلي 
أشخاص. فالناس الذين يستطيعون الخروج لقتل عائلة هم نادرون، ولكن كم من الناس يكرهون 

ضاق »وفي مقال بعنوان «. القطاع اآلخر أو يعلنون تأييدهم أو فرحهم لحدوث مثل هذه األمور
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طالب المعاهد الدينية في »إن: « يوسي إيلي»سرائيلي ، يقول الكاتب اإل«الخوارنة في القدس ذرعا
البلدة القديمة )القدس( يتعرضون للشتائم منذ أكثر من عشرين سنة فقط لكونهم مسيحيين. يتعرضون 
إلهانات صعبة من قبل الحاخامات الحريديين الذين يشتمونهم ويبصقون على مالبسهم وأحيانًا 

ويضيف: «. م. الشرطة تقول دائمًا إنها لم تَر ولم تالحظيهاجمونهم. والشرطة ال تهتم بسالمته
جهات استخبارية في سلطة تطبيق القانون تعتقد أن زيادة ظاهرة البصق على الرهبان، هي نتاج »

وكلمة «. التطرف الديني الذي يمر على طالب معاهد معينة ال يقبلون الغير وبالذات المسيحيين
 «!وبالذات»السر هنا هي 

تتعاظم « المستوطنين»أجواء الكراهية في المجتمع اإلسرائيلي وازدياد نفوذ المستعمرين/  ومع تفشي
جرائم الكراهية ضد كل َمن، أو ما هو غير يهودي بدعم من المؤسسة اليمينية الحاكمة في إسرائيل. 
ن والموقف العدائي من المسيحيين يحركه توجه قومي وديني يهودي متطرف قائم على الكراهية ضم

العدوان الذي تنتهجه الدولة الصهيونية تجاه المسيحيين، وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي 
في فلسطين واستبداله باليهودي، مع محاولة إفراغ فلسطين من مسيحييها كجزء من المشروع 
الصهيوني الذي يريد إقامة دولة يهودية خالصة على أرض فلسطين. وهو كذلك محاولة منهم 

الصراع على أنه صراع ديني مع المسلمين الذين تتم شيطنة صورتهم في العالم الغربي  لتصوير
 المسيحي منذ سنوات.

 19/2/2016، االتحاد، أبو ظبي
 
 ديموقراطي ة إسرائيل... وبؤس أحوالنا! .49

  ماجد كيالي
( 2009- 2006هكذا قضت محكمة إسرائيلية بسجن إيهود أولمرت، رئيس الوزراء اإلسرائيلي )

ألف شيكل  60شهرًا، بعد إدانته برشوة، في صفقة عقارية، قيمتها  18ورئيس حزب كاديما سابقًا، 
(، ولم يفعل أولمرت شيئًا سوى 2003- 1993ألف دوالر(، حين كان رئيسًا لبلدية القدس ) 14)

 «.أتقبل بقلب مثقل إدانتي، فال أحد فوق القانون»االمتثال والقول: 
ئيلية، قبل أولمرت، قضت بسجن الرئيس اإلسرائيلي السابق موشيه كاتساف وكانت المحاكم اإلسرا

(، سبعة أعوام التهامه باالغتصاب والتحرش الجنسي، علمًا أن جهاز القضاء 2007 - 2000)
اإلسرائيلي حكم على عديد الوزراء وقادة األحزاب وأعضاء الكنيست بالسجن، أو أضطرهم للتخّلي 

ب فساد مالي أو تحّرش جنسي، ومنهم: اسحق مردخاي، أرييه درعي، عن مناصبهم العامة، بسب
حاييم رامون، وسيلفان شالوم، حتى إيهود باراك اسُتدعي للتحقيق في قضايا مالية، وشمل ذلك 
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بنيامين نتانياهو نفسه، الذي تم التحقيق معه ومع زوجته لمجرد شبهة زيادة النفقات في منزله، أو 
 نصبه كرئيس حكومة.تلّقي هدايا، وهو في م

المشكلة أن البعض عندنا يستغرب ذلك، بداًل من إمعان التفكير بهذه الدولة، وبالتالي المقارنة بين 
طريقة الحكم فيها، وطريقة الحكم في بلداننا، أيضًا ثمة بعض من يذهب، في سياق رفضه إسرائيل، 

، وكأن العدو ال يكون عدوًا إال إذا كان نحو إنكار أي ميزة لها، كأن ذلك يتبع لنا، أو كأنه مّنة منا
واقع أن إسرائيل، شئنا أم أبينا، أعجبنا أو لم  إلىمنحطًا، من كل النواحي، في حين أن هذا يرجع 

يعجبنا، تتصرف باعتبارها دولة، بمعنى الكلمة، أي ليست ملكًا لشخص، وال لعائلة، وال لحزب، وال 
 عية، ومغتصبة.لطائفة، حتى ولو كانت في نظرنا غير شر 

واألهم، أن هذه الدولة تدار بالطرق الديموقراطية الحديثة، كدولة مؤسسات وقانون ودستور، ووفقًا 
لنظام الديموقراطية الليبرالية، الذي يتأسس على فصل السلطات، وتداول السلطة، في دولة مواطنين 

وهو ما يضمن استمرار تطّورها أحرار ومتساوين. وفي الواقع، فهذا ما يميز إسرائيل عن أنظمتنا، 
واستقرارها وتفّوقها، ما يعني أن األمر ال يتعلق فقط بقوتها العسكرية، وبتحالفها مع الغرب، هذا على 
رغم كل مالحظاتنا على معنى الحرية والمساواة في دولة استعمارية واستيطانية، تخلط بين الدين 

يتها من الشعائر اليهودية، وتتحكم باقتصادها الشركات والقومية وتستمد كثيرًا من قوانينها وأيديولوج
 الكبرى.

ولنالحظ أن هذا الجانب بالذات، أي دولة المؤسسات والقانون والمواطنين، هو ما تفتقده بلداننا، 
 إلىوالذي حرصت األنظمة االستبدادية على حرماننا منه، بدعوى مواجهة إسرائيل، في واقع يفتقر 

مجتمعات حقًا. هكذا ففي إسرائيل، حيث الفصل  إلىلم تتحول فيه مجتمعاتنا  الدولة، وفي ظّل وضع
بين السلطات، يتم الحكم على رئيس ورئيس حكومة ووزراء ونواب وضباط، في قضايا جنسية أو في 
قضايا فساد، فقط لبضعة ألوف الدوالرات، في حين أننا في أحوالنا نفتقد أبسط الحقوق والحريات، 

تصادر الثروات وتبّدد الموارد، وتقتل بالجملة والمفرق وحتى تستدعي جيوشًا  ونعايش أنظمة
 وميليشيات من الخارج لقتل شعبها وتشريده وحصاره.

قد ال يعجب البعض هذا الكالم، ألنه ال يتوافق مع معتقداته، أو ال يتوافق مع الصورة الرغبوية التي 
ار، وترسيخ الجهل بمصادر القوة اإلسرائيلية، يريدها عن إسرائيل، وهي صورة تتأسس على اإلنك

دراكاتنا، واستمرار  وتجيير قوتها إلى الخارج، للتغطية على قصور أنظمتنا، وتخّلف أوضاعنا، وا 
إسرائيل، ومعرفة مصادر قوتها الذاتية، أمر ال بد  إلىالشلل في أحوالنا. وغني عن القول إن التعرف 

نكار مصدر تفّوقها، في االقتصاد منه لتدّبر أحوالنا، في صراعاتنا  المختلفة معها، أما الجهل بها، وا 
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والعلوم والتكنولوجيا واإلدارة ومستوى الحريات والجامعات، ونسبة اإلنفاق على البحث العلمي، فال 
 يزيداننا إال تخبطًا على تخّبط، وتخلفًا على تخّلف، وهزيمة تلو أخرى.

ئ اإلنكار، أو التجهيل، بأن إسرائيل شهدت منذ قيامها، قبل وربما من المفيد التذكير، لمن يستمر 
(، وهي انتخابات غّيرت مرات عدة 2013دورة انتخابية للكنيست )آخرها  19قرابة سبعة عقود، 

المشهد السياسي في إسرائيل، علمًا أنها تجري وفقًا للقائمة الوطنية النسبية، التي تتيح ألصغر حزب 
( 2007ألف دوالر ) 24تذكير أيضًا، فمعدل دخل الفرد في إسرائيل ارتفع من التمثل في الكنيست. ولل

بليون  300 إلىبليون دوالر  174(، في حين ارتفع ناتجها المحلي تلك الفترة من 2016ألفًا ) 36 إلى
بليون  46 بحواليواألسلحة، فتقّدر « الهاي تيك»دوالر، أما صادراتها من السلع الصناعية، ال سيما 

 (، علمًا أنها دولة صغيرة من حيث المساحة وقليلة عدد السكان وتفتقر إلى الموارد.2013ر )دوال
على ذلك ربما ينبغي أن نذكر هنا للمرة األلف، أن اعتبارنا إسرائيل دولة ديموقراطية يعني أنها كذلك 

ن مواطنيها )في الفلسطينيين، سواء كانوا م إلىمواطنيها اليهود فقط، وليس بالنسبة  إلىبالنسبة 
( أو من مواطني األراضي المحتلة وقطاع غزة. وأيضا، فإن القول بأنها دولة ديموقراطية 48مناطق 
يهودها، ال يعني منحها صّك براءة، ألنها في الواقع دولة استعمارية وعنصرية ودينية  إلىبالنسبة 

لمآخذ الكبيرة عليها، وعلى وغير شرعية، وتستخدم القوة للهيمنة على الفلسطينيين، ناهيك عن ا
طبيعة الديموقراطية التمييزية فيها، وعالقة الدين بالدولة، والغربيين بالشرقيين، وطبيعتها االستيطانية، 

 .المتحدةوتغّول الشركات فيها، وتابعّيتها للواليات 
لعالم الفكرة األخرى التي يفترض إدراكها في هذا السياق، وعلى ضوء أوضاعنا هذه األيام في ا

العربي، أن إسرائيل تستقوي بقوة مجتمعها، وبديموقراطيتها، لصد التدخالت واإلمالءات الخارجية 
عليها، وضمنه صّد الضغوط المتعّلقة بالتسوية، فيما أنظمتنا، في المقابل، تفعل كل شيء إلضعاف 

ات الخارجية، وهذا مجتمعاتنا، وسلبها حريتها، وتبدي ضعفًا وهشاشة وطواعية مجانية إزاء اإلمالء
 فارق مهم جدًا، وله معان ودالالت كثيرة.

 19/2/2016، الحياة، لندن
 
 إسرائيل في جنازتي هيكل وغالي .51

 وائل قنديل
لماذا تعّمد نظام عبد الفتاح السيسي إهانة "أمير الجماعة الصحافية"، محمد حسنين هيكل، في 

 السيسي؟.موته، وهو الذي قّدم خدمات ال تنسى لمشروع انقالب 
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وفي المقابل، لماذا أمعنت السلطة في إظهار التكريم، المبالغ فيه، لبطرس بطرس غالي وزير 
الشؤون الخارجية وأمين عام األمم المتحدة، سابقا، والسلطة هنا تشمل الجنرال والبطريرك، في دولة 

 العسكر؟
واإلعالن عن جنازة عسكرية  فور اإلعالن عن وفاة غالي، سارعت الرئاسة السيسية إلى نعيه لألمة،

رسمية من مسجد المشير، وهي الجنازة التي حضرها، أمس، عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومته، 
ورئيس كنيسته، والوزراء ورؤساء الجهات السيادية، ونقل وقائعها التلفزيون الرسمي، بجميع قنواته، 

ن بطوالت بطرس غالي مرافقة أنور على الهواء مباشرة، بصوت رخيم لمذيع  يقرأ، بكل فخر، أن م
 السادات في قطار التطبيع المنطلق إلى إسرائيل.

وبعد إعالن وفاة األستاذ هيكل، أصدرت الرئاسة برقية عزاء مقتضبة، فيما غابت مصر الرسمية 
تمامًا عن تشييع جنازته من مسجد الحسين في القاهرة، والذي يبعد أمتارًا معدودات عن مقر شيخ 

 الذي لم يكلف نفسه عناء المشاركة، فيما هرول خلف السيسي لتشييع غالي. األزهر،
لم يحضر جنازة "األستاذ هيكل" سوى بعض المسؤولين السابقين واإلعالميين، وعدد من محبيه من 

 القراء والبسطاء.
 مّرة أخرى: لماذا ضّنت مصر السيسية بالحزن على "سيد الكتابة الصحافية"، بينما بكت برقاعة  

 مبالغ فيها على "رجل التطبيع"؟
حسنًا، من المهم هنا العودة إلى الوراء، حين استقال إسماعيل فهمي وزير الخارجية، وبعده بساعات 
استقال محمد رياض وزير الدولة للشؤون الخارجية، احتجاجا على زيارة أنور السادات إلى إسرائيل، 

عينه بشكل عاجل وزيرًا للشؤون الخارجية، فلم يجد األخير أمامه سوى بطرس بطرس غالي، لي
 ويصطحبه إلى الكنيست الصهيوني.

، حيث وقف السادات ومعاونوه بين يدي 1977كان ذلك في التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 
الكنيست، في اليوم نفسه الذي كان فيه الحجيج يقفون في عرفة.. وفيما بعد، قّدم بطرس غالي أداء 

أميركي للشرق األوسط وقضية  -خدمة التطبيع واالنسحاق التام أمام التصور الصهيونموذجيًا في 
 فلسطين.

في ذلك الوقت، كانت القوى الوطنية الحية تنتفض غضبا، وتنتحب على مصر التي سلمها السادات 
ل للواليات المتحدة والكيان الصهيوني، ومازالت رهينة لهما حتى اليوم، وكان اسم محمد حسنين هيك

على رأس رافضي الزيارة، ومعارضي التطبيع مع الصهاينة، وقد عبر هيكل عن أسباب اتخاذه ذلك 
، 1982الموقف، فيما بعد، في رّده على سؤال دنيس هاملتون رئيس مجلس إدارة وكالة رويترز عام 

يين هناك، في أثناء رحلة مشتركة لهما في األقصر وأسوان، حينما رأيا أفواجًا من السياح اإلسرائيل
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فقال هيكل "إن أكثر ما يحزنه منذ زيارة السادات للقدس أن التعبئة العقلية والفكرية والنفسية للشعب 
المصري قد جرى فكها، أو على األقل، جرى التالعب بها، من دون أن يجيئ السالم" كما ورد في 

 كتابه "زيارة جديدة للتاريخ".
يضع الكيان الصهيوني في خانة األعداء، حتى لو  ينتمي محمد حسنين هيكل إلى مشروع وطني،

كان ذلك المشروع استبداديًا شموليًا، فاشاًل ومهزوما، لكنه يبقى تعبيرًا عن الروافد الحقيقية للشخصية 
 المصرية، بانتمائها العربي.

أما بطرس غالي فينتمي إلى مشروع مناقض للمشروع األول، يبتعد بمصر خطوات  مجنونة عن 
ا وثقافتها، ويضعها في قلب مشروع آخر، يمكنك أن تطلق عليه المشروع األميركي، والذي ال تاريخه

 يعني شيئًا مختلفا، كثيرًا، عن المشروع اإلسرائيلي.
أميركية" الذي تجرعته مصر منذ زمن  -عبد الفتاح السيسي هو ما ترسب في قاع الكأس "الصهيو

تحطيمه، والتحّرر منه،  2011الذي حاولت ثورة يناير أنور السادات، ثم حسني مبارك، وهو الكأس 
نت. لألسف، ويا للمفارقة، كان األستاذ هيكل من األدوات التي  غير أن المحاولة ُضرِّبت وُطعِّ
ن كان قد عبر، في أيامه األخيرة، عن خيبة أمله في ذلك الذي اعتبره  استخدمت في ضربها، حتى وا 

 لى عدم كفاءته، ودرايته بوطن اسمه مصر.يومًا "الرئيس الضرورة"، بل وأكد ع
من هنا، يمكن النظر إلى البهرجة واإلمعان في االستعراض الرسمي "السيساوي" بجنازة بطرس  

غالي، الرجل الوفي لمشروع ارتهان مصر للتصور األميركي واإلرادة اإلسرائيلية، حيث ال يدع عبد 
مه بنصوص "التلمود السياسي" إلسرائيل التي تعتبره الفتاح السيسي فرصًة تمر، إال ويظهر فيها التزا

حلمها الجميل، ويعلن هو أن رئيس وزرائها يصلح لقيادة المنطقة، بعد شهور من إعالن األخير أن 
 إسرائيل ومصر السيسي في حلف واحد.

 أما عن المبالغة في إهانة وقائع هيكل، فهذا موضوع ُيستكمل الحقًا.
 19/2/2016، العربي الجديد، لندن

 
 منــح الفلسطينـيـين حكمـــًا ذاتيــًا ومواطـنـة أردنيــة .51

 كيم هعتسنياليإ
في المئة من اإلسرائيليين مع ضم  45في جامعة تل أبيب كان « مقياس السالم»في استطالع أجراه 

 المئة ضد.  في 45وإلسرائيل « المناطق»
 ان هذه نتيجة فضائحية. وعلى فرض أن الضم يتضمن منح حقوق االنتخاب للكنيست، ف

 غير أنه من المشكوك فيه أن يكون كل من أجابوا نعم قصدوا ذلك. 
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 أصغرففي االستطالعات التي يذكر فيها حق االقتراع صراحة، نجد أن نسبة المؤيدين للضم تكون 
 بكثير. 

جزئية، ام يخشى الناس من دولة ثنائية القومية. وهذه المعضلة تطاردنا. بالد كاملة وديمقراطية 
 ديمقراطية كاملة وبالد مقسمة.

بوطن قومي في « الشعب اليهودي»(، وعد 1922لبريطانيا ) األممفي االنتداب الذي منحته عصبة 
فقد ضمنت لهم حقوق مدنية ودينية فقط. «( الطوائف غير اليهودية)»العرب  أما«. بالد إسرائيل»

عدد اليهود. وعليه، فكيف  أضعافستة في ذاك الوقت كان عدد العرب في البالد خمسة أو 
توصلت أمم العالم لقرار غير ديمقراطي كهذا؟ التفسير، المسجل في مقدمة كتاب االنتداب، كان 

يعطى بهذا اعترافا بالصلة التاريخية للشعب اليهودي ببالد إسرائيل »سيسمى اليوم تفضيال تعديليا: 
 «.البالديقيم من جديد وطنه القومي في هذه  أنوبحقه في 

كان هذا قبل نحو عشرين سنة من الكارثة. ومنذ ذلك الحين شعرت االمم بوحدانية هذه الخطوة 
 وطنه التاريخي.  إلىشعب منفي  إلعادةالسياسية، 

بالد »وقد فهمت بأن هذا الظلم ال يمكن معالجته بوسائل عادية، ولهذا فلم يشبه االنتداب على 
 ن على العراق وعلى سورية. االنتدابي اإلطالقعلى « إسرائيل

مقياس يالئم مكانا آخر أن  أليولو كانت تفعم فينا اليوم الروح ذاتها، لكنا فهمنا بانه ال يمكن 
 إال. واالستنتاج هو اإلنسانيينطبق هنا، الن مصير الشعب اليهودي مميز وخاص في التاريخ 

 الدارجة. المبادئحسب « حلول»تبحث عن 
تشرين الثاني والموقعون على وثيقة االستقالل؟ كيف ستبدو الدولة  29لون في ما الذي تخيله المحتف

شبه  –عربي  ألف 497ويهودي  ألف 598المتحدة  األممالتي خصصتها لهم  األرضحين يكون في 
يتدبروا أنفسهم مع مثل هذه الديمغرافيا؟ تلميح بالحل موجود في مشروع  أنتعادل؟ كيف فكروا 

يختاروا حق المواطنة في الدولة العربية،  أن إمكانية أعطيترب في الدولة اليهودية التقسيم ذاته: للع
السيادة اإلسرائيلية على  إحالللليهود في الدولة العربية. عندنا، عندما اقترحوا  أسلفناوكما 

 –العرب « المناطق»المواطنة األردنية لسكان  وا عادة« المناطق»، منح حكم ذاتي لعرب «المناطق»
 يسكن المرء في مكان ما وان يصوت في مكان آخر؟ أنرخوا بان هذا ليس ديمقراطيا: كيف؟ ص

وحق المواطنة في األردن هو خيار شرعي. « المناطق»االستنتاج: سلطة الحكم الذاتي للسكان في 
حسب الكتب المقدسة ممتلكات روبين، جاد ونصف قبيلة منشة هي  ألنهلماذا األردن؟ ليس فقط 

لالنتداب كان يفترض أن يمتد حتى حدود العراق. « الوطن القومي»، وكذا «بالد إسرائيل»جزء من 
 أرباع، فصلوا شرقي األردن )ثالثة «بالد إسرائيل»قسم البريطانيون  1920غير أنه منذ العام 
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 همأغلبيتلتصبح مملكة. مواطنوها يتشكلون في  األيامهاشمية، تحولت مع  إمارةفيه  وأقامواالمساحة( 
البدوية ال تشكل قومية  األقليةكفلسطينية ) واألرضالساحقة ممن يعتبرون أنفسهم فلسطينيين 

شعب بال »، ما يسمح للفلسطينيين بان يعرضوا أنفسهم كـ «أردنيين»منفصلة(، ومع ذلك يعتبرون 
 «.  وطن

الغربية بالضفة  الساللة الملكية، التي أصلها من شبه الجزيرة العربية، اعترفت بصلة سكان الضفة
بروح  1988، سحبتها منهم فقط في أردنيةمواطنية « الضفة الغربية»الشرقية، ولهذا منحت سكان 

 «.تحرير فلسطين»
 . لقد سلم اليهود النعدام البديل بتقسيم البالد، ولكن من المشكوك فيه أن ينجوا من تقسيم ثان 

 وأخرى، واحدة من شرق األردن «لتين للشعبيندو »للعرب، نعم لـ « لألردنضفتين »االستنتاج: ال لـ 
هناك. سيادة كاملة لشعبين  –من غربه، وكذا حكم ذاتي واحد. للحكم الذاتي يصوتون هنا، للدولة 

في  إالفي ربع ارض االنتداب، بين النهر والبحر، مثلها كتربيع الدائرة. الحل الكامل ال يحتمل 
 .األصليرحاب المجال 

 19/2/2016، األيام، رام هللا
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 13/2/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 


