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صابة جندي   .1  بعمليتي طعن ودهس ومواجهات في الضفة الغربيةين إسرائيلي  ين ثالثة شهداء وا 
استشهد ثالثة شّبان فلسطينيين، يوم أنه  فلسطين المحتلة، من 20/2/2016الدستور، عمان، ذكرت 

المحتّلتين، بينهم شابان إثر  أمس، برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربّية والقدس
 عمليَّتي طعن ودهس، فيما أصيب العشرات خالل مواجهات في مناطق متفرقة.

وادعت شرطة االحتالل أنها أطلقت النار على فلسطيني من سكان كفر عقب وفي العشرينيات 
عديد من ال بإطالقوقامت قوات االحتالل  بجروح طفيفة. أصيبامن عمره بزعم طعنه جنديين  األولى

 الرصاصات تجاه الشاب وتركه ينزف في المكان، من دون السماح بتقديم العالج له.
جنود االحتالل المتمركزين على مدخل قرية سلواد شرق مدينة  أنالعامة  اإلسرائيلية اإلذاعةوقالت 

  .إصابةمن جنود االحتالل باي  أيرام هللا تعرضوا لعملية دهس نفذها فلسطيني لم يصب فيها 
برصاص  بإصابته متأثراعاما( 21) كما استشهد الشاب الفلسطيني خالد طارق يوسف طقاطقة

وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين . االحتالل في مواجهات بقرية بيت فجار شرق بيت لحم
ات انطلقت بكافة محافظات ، خالل قمع االحتالل مسير والرصاص المطاطي والحي بحاالت اختناق

 ذكرى الحادية عشر النطالق المقاومة الشعبية.بية إحياًء للالضفة الغر 
الذي  محمد أبو خلف، عن مندوبيها ووكالة وفا، أن الشهيد 20/2/2016األيام، رام هللا، وأضافت 

إسرائيليين بالقدس، أمطر بوابل من الرصاص، حيث رمته قوات االحتالل  بزعم طعنه جنديينقتل 
 زف في المكان دون السماح بتقديم العالج له حتى استشهد.ين تهرصاصة وترك 50بأكثر من 

، على الشاب عابد رائد عبد هللا أمسوفي بلدة سلواد شرق رام هللا، فتح جنود االحتالل النار عصر 
 استشهاده. إلى أدىعامًا( بزعم محاولته دهس جنود، ما  20حامد )

بلدة بيت فجار، بمحافظة بيت لحم،  عامًا( من 21كما استشهد الشاب خالد طارق يوسف طقاطقة )
 خالل مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة، عصر أمس.

 
 التقاعس غير مبرر أن السلطة تطالب األمم المتحدة بالتدخل الفوري للجم الحتالل وتؤكد .2

من جديد وعلى أمل دفع المجتمع الدولي للتدخل العاجل لحماية الشعب  :أشرف الهور –غزة 
ظل ما تشهده المناطق الفلسطينية من اعتداءات إسرائيلية خطيرة بعث المراقب الدائم  الفلسطيني، في

لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور، بثالث رسائل متطابقة إلى كل من األمين 
م العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن، ورئيس الجمعية العامة، حول االنتهاكات الجسيمة والجرائ

 الوحشية التي ال تزال ترتكبها إسرائيل، ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.
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وقال في رسائله المتطابقة لقادة األمم المتحدة "إننا نذكر بأن دعواتنا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا 
تقع على والتخاذ التدابير الالزمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، بما في ذلك جرائم الحرب، ال تزال 

يوما محمد  88آذان صماء." وأشار إلى الوضع الصحي الخطير لألسير المضرب عن الطعام منذ 
 القيق، احتجاجا على اعتقاله اإلداري من قبل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، من دون تهمة.

لفترات فلسطينيا من دون تهمة أو محاكمة  530وأشار منصور إلى أن إسرائيل تحتجز أكثر من 
مدني فلسطيني  7000تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى، وهم من بين 

 تحتجزهم إسرائيل بشكل غير مشروع في سجونها.
وأضاف "من الواضح أنه طالما يمكن ، وأشار إلى استمرار التحريض من قبل المسؤولين اإلسرائيليين

نيين زورا بمحاولة إحداث الضرر ألي جندي إسرائيلي للسلطة القائمة باالحتالل أن تتهم الفلسطي
مزود بأحدث األسلحة العسكرية وأكثرها فتكًا فإنه ال يمكن أبدا محاسبة أو معاقبة قوات االحتالل 

 على جرائمها وقد أدى تقاعس المجتمع الدولي إلى تعزيز ثقافة اإلفالت من العقاب".
واجباته المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة  وطالب مجددا مجلس األمن بالعمل فورا بموجب

 .واتخاذ اإلجراءات الالزمة، لتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين
وطالب المجتمع الدولي بأن ال يستمر في "غض الطرف عن هذا الظلم". وقال "ال يمكن تبرير 

 .استمرار التقاعس من جانب مجلس األمن بشأن هذه المسألة
م بالقول "إن وقت العمل بمسؤولية وضمير قد طال انتظاره وهو أمر ضروري وعاجل إذا أردنا واختت

 .تجنب المزيد من زعزعة استقرار الوضع وتقويض ما تبقى من فرص لتحقيق السالم
 20/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 تايلندإلى عباس يبدأ زيارة رسمية  .3

طة الفلسطينية محمود عباس، يوم الجمعة، زيارة رسمية إلى بدأ رئيس السل: زينة األخرس - رام هللا
، أن عباس والوفد المرافق له مصادر إخبارية تابعة للسلطةوذكرت  تايلند، في إطار جولته اآلسيوية.

سيلتقيان برئيس الحكومة التايلندية برايوت تشان أوتشا وعدد من وزرائه، لبحث جملة من القضايا 
 المشترك. الثنائية ذات االهتمام

ومن المقّرر أن يبحث الجانبان الفلسطيني والتايلندي، خالل اللقاءات، ملف العالقات الثنائية بين رام 
هللا وبانكوك، إلى جانب مناقشة التوّجهات لعقد مؤتمر دولي من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

 وعاصمتها القدس الشريف.
 20/2/2016، قدس برس
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 ان اء روتيني يجمع عباس وكيري في عم  لق: أطراف فلسطينية .4
أكدت أطراف فلسطينية وأردنية عقد الرئيس الفلسطيني محمود وعباس ووزير  وكاالت: -عمان 

الخارجية األمريكي جون كيري "لقاء روتينيًا" في عّمان غدًا األحد، لتناول األوضاع في األراضي 
 لمفاوضات مع "إسرائيل".المحتلة، ويتزامن مع المبادرة الفرنسية الستئناف ا

وأعلنت وزارة الخارجية األردنية عن بدء كيري زيارة رسمية اليوم السبت ولقائه العاهل األردني الملك 
عبدهللا الثاني ووزير الخارجية األردني ناصر جودة، لبحث تطورات األوضاع في الشرق األوسط 

 والعالقات الثنائية بين البلدين.
نفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، في تصريحات واعتبر عضو اللجنة الت

صحفية أمس، أن لقاء عباس وكيري "ال يحمل صيغة حلول للوضع الراهن ومجرد اجتماع اعتيادي". 
وقال "ال نتوقع أن يسفر اللقاء عن نتائج إيجابية في ظل االنحياز األمريكي لالحتالل "اإلسرائيلي" 

 من االنحياز وليس الضغط لجهة كف العدوان المستمر". وربما يحمل مزيداً 
 20/2/2016الخليج، الشارقة، 

 
 باإلفراج عن القيق "إسرائيل"الحمد هللا: نكثف اتصالتنا مع المؤسسات الدولية إللزام  .5

أكد رئيس الوزراء رامي الحمد هللا صباح الجمعة، أن الحكومة تكثف من جهودها واتصاالتها  :رام هللا
لزامها باإلفراج عن األسير الصحفي محمد القيق. مع  المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل وا 

وشدد رئيس الوزراء في بيان صحفي على أن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ 
 ومختلف طواقم الهيئة يعملون منذ الصباح الباكر لتأمين زيارة زوجة وطفل القيق لمستشفى العفولة.

المسؤولية الكاملة عن حياة القيق، وتداعيات مماطلتهم في  اإلسرائيليةوحمل الحمد هللا الحكومة 
 عنه. اإلفراج

 19/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

  تجاوزت كل الحدود األطفالالبرغوثي: فاشية الحتالل في قتل  .6
نية، عمليات القتل الميداني التي العم للمبادرة الوطنية الفلسطي األمينوصف مصطفى البرغوثي، 

طفلة  إصابة إلىباإلضافة  أطفالخالل أربع وعشرين ساعة بحياة خمسة شهداء بينهم ثالثة  أودت
دون  إجرامهرابعة بجروح خطيرة بالفاشية التي تجاوزت كل الحدود بممارسات جيش عنصري يمارس 

 رادع أمام العالم بأسره.
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يقدم نفسه على انه الضحية مستغال جبن  أنالمجرم يحاول  نأوقال البرغوثي في تصريح له، "
والترويج لها، وان  اإلسرائيليةالغربية التي ال تخجل من تبني الرواية  اإلعالمالعديد من وسائل 

بمقاومة وحشيته وبتصعيد حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب  إالاالحتالل اإلسرائيلي لن يردع 
وبالتوحد لحماية  األمنيلتنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي ووقف التنسيق االستثمارات، مطالبًا با

 كبيرا. أممن بطش االحتالل المجرم الذي جعل كل فلسطيني هدفا للقتل صغيرا كان  أطفالنا
 20/2/2016الدستور، عمان، 

 
 حقوقهمكامل هم تحول دون منحولكن المشكالت المالية على إنصاف المعلمين الحكومة: نعمل  .7

أضرب المعلمون في المدارس الحكومية األسبوع الماضي لمدة يومين : محمد يونس -رام هللا 
ألفًا منهم قدموا من أنحاء البالد أمام  20ونصف اليوم، وهددوا بمواصلة اإلضراب، واعتصم نحو 

 مقر رئاسة الوزراء في مشهد بدا مهيبًا.
ن في الحكومة، وبإجراء انتخابات جديدة التحاد ويطالب المعلمون بمساواتهم مع باقي الموظفي

 المعلمين، متهمين الهيئة اإلدارية الحالية لالتحاد بمواالة الحكومة على حساب قضاياهم.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم أنه يتفهم مطالب المعلمين، لكن موازنة السلطة 

 أدت إلى التوصل إلى حل جزئي.تحول دون تلبيتها بالكامل. وقدم اقتراحات 
قال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدهللا في بيان له أن حكومته تعمل على إنصاف المعلمين و 

وتطوير العملية التعليمية، لكنها تواجه مشكالت مالية تحول دون منح المعلمين كامل حقوقهم. وقال 
صورة ملموسة، عازيًا ذلك إلى مواقفها الحمدهللا أن الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية تراجع ب

بليون دوالر كانت  1,2مليون دوالر من أصل  685السياسية. وقال: "لم نتلقَّ العام الماضي سوى 
وقال أن اإلضراب يلحق ضررًا هائاًل بالعملية التعليمية، وأن  تعهدت بها الدول والجهات المانحة".

 مئة ألف حصة دراسية في محافظات الوطن. تعطيل الدراسة ليوم واحد يعني هدر أكثر من
 20/2/2016الحياة، لندن، 

 
 غزة قطاع على أجهزة إسرائيلية لكشف األنفاق على حدود القسام عثرت مؤخرا  هنية:  .8

هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أمس أن كتائب عز  إسماعيلأعلن  :)ا ف ب( - غزة
رت مؤخرا على أجهزة إسرائيلية لكشف األنفاق على حدود الدين القسام الجناح العسكري للحركة عث

وقال هنية في خطبة الجمعة في مسجد قرب منزله في مخيم الشاطئ لالجئين  القطاع الفلسطيني.
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 األرضجهازا به كاميرات ومجسات تحت  أيام"كتائب القسام اكتشفت قبل عشرة  إنغرب مدينة غزة 
 والمجاهدين". األنفاقلكشف حركة 

 ."إسرائيل"توازن ردع" مع  أقولتمتلك منظومة ردع وال  أصبحتف أن "غزة وأضا
حرب جديدة على غزة" على الرغم من استمرار التوتر بين حماس  أي األفقوأكد انه "ال يوجد في 

سرائيل. وأضاف   "االحتالل يقوم بمناورات دفاعية، وهذا دليل على انه ال يحضر لحرب". إنوا 
سرائيليينمسؤولين أتراك  وحول االجتماعات بين "اللقاءات التركية مع  إنمؤخرا، قال هنية  وا 

 االحتالل اإلسرائيلي قطعت شوطا كبيرا في موضوع الميناء" في قطاع غزة.
 20/2/2016الغد، عمان، 

 
 على النتفاضة والوحدة تؤثر سلبا   رضوان: التنسيق األمني واللقاءات التطبيعية كارثة وطنية .9

قال القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان: إن "التنسيق األمني : يثجمال غ -غزة 
 واللقاءات التطبيعية مع االحتالل كارثة وطنية، وتؤثر سلًبا على انتفاضة القدس والوحدة الفلسطينية".
ودعا رضوان في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين"، أمس، السلطة إلى وقف التنسيق األمني 

" والتطبيع مع االحتالل؛ "ألن ذلك يمثل كارثة وطنية، ويعيق المصالحة واللقاءات "العبثية
وأضاف: "من يِرد المصالحة ال يطبع مع االحتالل، ومن يِرد المصالحة ال ينسق أمنًيا  الفلسطينية".

معه وال يعتقل سياسًيا"، مشدًدا على ضرورة وقف التنسيق األمني واللقاءات العبثية مع االحتالل 
ولفت األنظار إلى تطور نوعي في انتفاضة القدس، ككثرة عمليات المقاومة ونوعيتها،  لي.اإلسرائي

مشيًرا إلى أنها أربكت أمن االحتالل وقلبت الموازين، فيما أكد استمراريتها رغم التنسيق األمني 
 واللقاءات التطبيعية بين السلطة واالحتالل.

بنا الفلسطيني لن تمر دون حساب، وسيأتي اليوم وقال رضوان: "إن جرائم االحتالل ضد أبناء شع
 الذي يحاسب فيه قادة االحتالل على ما ارتكبوه من جرائم حرب ضد اإلنسانية وضد أبناء شعبنا".

وعن لقاءات المصالحة في الدوحة قال القيادي في حماس: "نحن في طور دراسة تفصيلية لمسودة 
 ي فتح وحماس ولعرضها على الفصائل".االتفاق الذي تمَّ في الدوحة من ِقبل حركت

وأضاف رضوان: "قد يكون هناك لقاءات قادمة الستكمال التفاهمات، وصواًل إلى تفاهمات دقيقة 
يجاد ضمانات لتطبيقها".  واضحة بتوقيتات زمنية وا 

وعن تهديدات جيش االحتالل بشن عدوان جديد على غزة، قال رضوان: "تهديدات االحتالل لن 
ضيًفا أن "االحتالل يعلم أن المقاومة ستكون له بالمرصاد إذا ما فكر بأي حماقة ضد تخيفنا"، م

وأكد أن "المقاومة على جهوزية تامة دائًما للرد على أي عدوان  المقاومة والشعب الفلسطيني".
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إسرائيلي"، مشيًرا إلى أنه من حق المقاومة والشعب الفلسطيني إعداد أسباب القوة، مضيًفا: "نحن 
ذا فرضت المعركة سنكون لها".ل  سنا طالب حرب وا 

 19/2/2016فلسطين أون لين، 
 
 يصنعون بجرأتهم المستقبل المشرق لشعبنا النتفاضة: شباب حماس .11

أكدت حركة حماس، على لسان الناطق باسمها والقيادي فيها حسام بدران، أن الجرأة واإلقدام : الدوحة
شباب انتفاضة القدس، هو ما يصنع المستقبل المشرق بالحرية منقطعي النظير، واللذين يتمتع بهما 

(، بالعمليتين البطوليتين 2-19وأشاد بدران في تصريح صحفي له يوم الجمعة ) لشعبنا من االحتالل.
اللتين ُنّفذتا اليوم وأمس في القدس ورام هللا، مبارًكا إقدام منفذيها؛ الشهيد البطل محمد أبو خلف من 

أصاب جنديين من حرس الحدود عند باب العامود، والبطلين أيهم صبح وعمر كفر عقب الذي 
الريماوي اللذين قتال جنديًّا برتبة رقيب بلواء النخبة وأصابا مستوطًنا في عملية الطعن بمجمع "رامي 

 ليفي" بمستوطنة "شاعر بنيامين" قرب رام هللا.
قلق والترقب، خاصة بعد فشل منظومته ونوه بدران أن االحتالل أصبح يعيش حالة من الرعب وال

األمنية أمام ضربات الشباب الثائر، مشيًرا إلى قرار سلطات االحتالل بإغالق مجمع "رامي ليفي" في 
مستوطنة "شاعر بنيامين" التي شهدت أكثر من عملية بطولية، ما يدل على حالة الخوف الشديدة 

 التي أصبحت تمأل قلوب الصهاينة، على حد قوله.
 19/2/2016، لمركز الفلسطيني لإلعالما

 
 السلطة ألبناء مخيم العروبأجهزة أمن مالحقة  تستنكر "الشعبية" .11

استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مالحقة األجهزة األمنية التابعة للسلطة، ألبناء مخّيم 
 العروب، شمال مدينة الخليل، جنوب الضفة المحتلة.

ها، نقله موقع إلكتروني تابع لها، إّن هذه المالحقة تأتي "في ظل اصطفاف وقالت الجبهة في بياٍن ل
وطالبت، األجهزة األمنية "أن  ".ومخططاتهمخيمنا والتفافه نحو الوحدة الوطنية في مواجهة االحتالل 

 تعيد النظر فيما تقوم، وأن تزيل الغمام عن ناظرها، وأن تالحق المفسدين في الوطن وخونته".
بهة الشعبية في مخّيم العروب، الجماهير الفلسطينية إلى الخروج في وقفٍة احتجاجّية، ضد ودعت الج

 االعتقال السياسي الذي تقوم به السلطة، وذلك بعد صالة ظهر اليوم الجمعة، في المخّيم.
وفي وقٍت سابٍق، استنكر حزب الشعب الفلسطيني بشدة اعتقال بعض كوادر شبيبته في طولكرم،  

 األجهزة األمنية التابعة للسلطة، وطالب باإلفراج الفوري عنهم.على يد 
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وعّد الحزب في تصريح صحفي، أن "قيام األجهزة األمنية بمداهمة منازل عدد من كوادر شبيبة 
الحزب في طولكرم، واعتقال اثنين منهم والبحث عن آخرين، أمر غير مبرر على اإلطالق، ويعد 

 السياسي والرأي والتعبير".لحرية العمل  صارخاً  انتهاكاً 
 19/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 غليان في الضفةالإثارة  نحاول ... وحماس والجهاد يالشاباك أحبط عمليات تفجيرية :ديختر .12
إن هذذا  آفي ديختر قال الرئيس األسبق لجهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك(: تحرير بالل ضاهر

عمليذذات تفجيريذذة بواسذذطة أحزمذذة ناسذذفة، كذذالتي شذذهدتها االنتفاضذذة الثانيذذة فذذي  الجهذذاز أحذذبط مذذؤخراً 
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونذوت" يذوم الجمعذة، عذن ديختذر قولذه  النصف األول من العقد الماضي.

خذذالل مذذؤتمر عقذذد فذذي "معهذذد أبحذذاث األمذذن القذذومي" فذذي جامعذذة تذذل أبيذذب، أمذذس، إن "االنتحذذاريين 
 الناسفة لم تصل بعد" في إشارة إلى ضبطها. أصبحوا هنا، واألحزمة

اعتبر ديختر أنذه علذى الذرغم مذن الطبيعذة المختلفذة للهبذة الشذعبية الفلسذطينية الحاليذة، إال أن منفذذي و 
عمليذات الطعذذن والذذدهس ليسذذوا مختلفذذين بالضذذرورة عذن منفذذذي العمليذذات االنتحاريذذة خذذالل االنتفاضذذة 

وقسذم مذنهم فتيذة وفتيذات، يخرجذون لتنفيذذ عمليذات حذاملين سذكينا  وقال إن "الشبان والشذابات، الثانية.
سرائيل  انطالقا من إدراك كامل أنهم ذاهبون لالنتحار. وقد جرت محاوالت إلعطائهم أحزمة ناسفة، وا 

وتذذابع ديختذذر أنذذه "فذذي حذذال نجحذذوا بتحمذذيلهم أحزمذذة ناسذذفة، فذذإن  تمكنذت مذذن إحبذذاط هذذذه المحذذاوالت".
رقذذذذة وعشذذذذرات القتلذذذذى والجرحذذذذى سذذذذتعود إلذذذذى الشذذذذوارع. وعلينذذذذا أن نذذذذدرك أن مشذذذذاهد الحذذذذافالت المحت

العمليذات اإلرهابيذذة التذي نشذذهدها فذي األشذذهر األخيذذرة هذي عمليذذات انتحاريذة بكذذل معنذى الكلمذذة، وهذذذا 
وقال ديختر للصحيفة إن على قوات األمن اإلسرائيلية أن تعمل من أجل "منع ترميم  اتجاه يتصاعد".

ة اإلرهابية" في الضفة الغربية، وتحذدث عذن محذاوالت حركتذي حمذاس والجهذاد اإلسذالمي البنية التحتي
 إلثارة حالة غليان في الضفة.

وأضاف أنه "كانت هناك عمليتي إحبذاط لبنيذة تحتيذة ممأسسذة فذي الضذفة وعملذت علذى صذنع أحزمذة 
العمليذذذذات ناسذذذذفة وجذذذذرى إحباطهذذذذا. وهذذذذذا يظهذذذذر مذذذذدى رغبذذذذة حمذذذذاس والجهذذذذاد اإلسذذذذالمي باسذذذذتئناف 

االنتحارية ألن هذا يالئم أجنذدة حمذاس بإثذارة غليذان فذي يهذودا والسذامرة )أي الضذفة الغربيذة المحتلذة( 
 وعدم ربط ذلك بغزة".   

 19/2/2016 ،48عرب 
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 فلسطيني في تموز/ يوليو المقبل -القناة العبرية الثانية: تفاهم على عقد لقاء إسرائيلي  .13
 الفتذذاً  شذذهدت تطذذوراً  األخيذذرة األيذذام أنعبريذذة الثانيذذة، مسذذاء يذذوم الجمعذذة، "زعمذذت القنذذاة ال :ترجمذذة خاصذذة

 يوليذذو المقبذذل". /فذذي تمذذوز إسذذرائيليبشذذأن المبذذادرة الفرنسذذية تمثذذل فذذي التفذذاهم علذذى عقذذد لقذذاء فلسذذطيني 
جل إعذداد وثيقذة تحذدد الخطذوات العمليذة التذي أتبذل من قبل فرنسا من  ن هناك جهوداً أوضحت القناة أو 
توجب اتخاذها علذى األرض لتعزيذز فذرص اسذتئناف المفاوضذات، مشذيرًة إلذى أن تلذك الوثيقذة سذتعرض ي

 أبريل المقبل. /خالل اجتماع دولي يضم اللجنة الرباعية والدول العربية المحورية ويعقد في نيسان
 19/2/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 مصرو قبرص واليونان حساب تركيا على  تحسين العالقات معليبرمان يحذر من  .14

علذذذذى  ، تعقيبذذذاً دور ليبرمذذذذانجذذذوزيذذذذر الخارجيذذذة اإلسذذذرائيلي السذذذذابق أفي قذذذال :أسذذذعد تلحمذذذذي –الناصذذذرة 
بالتأكيذذذد أنذذذه  حذذذول العالقذذذات اإلسذذذرائيلية التركيذذذة، تصذذذريحات وزيذذذر الذذذدفاع اليونذذذاني بذذذانوس كذذذامنوس

ة، وأن تذدرس مذا تربحذه مذن التطبيذع ينبغي علذى إسذرائيل "عذدم التسذرع" فذي تحسذين العالقذات مذع أنقذر 
تخسره مع قبذرص واليونذان، خصوصذًا مصذر. وقذال ل ذاعذة العامذة:  أنمع تركيا في مقابل ما يمكن 

"ال يمكن إلسرائيل أن تقبل بطلب الرئيس رجب طيب أروغان أن يكذون لتركيذا مذوطئ قذدم فذي قطذاع 
 غزة ألن ذلك سيكون خطوة غير صحيحة".

 20/2/2016 ،الحياة، لندن
 
 2016 خالللترتيب الحوارات مع نظيرتها الروسية  وقع اتفاقا  ت يةسرائيلاإلخارجية ال .15

برئاسذة مذدير عامهذذا دوري  وديذع عذواودة: كشذذفت وزارة الخارجيذة اإلسذرائيلية أمذس أن وفذذداً  - الناصذرة
غي ولذذد قذذد عذذاد مذذن موسذذكو بعذذد "حذذوار سياسذذي" مذذع الجانذذب الروسذذي برئاسذذة وزيذذر الخارجيذذة سذذير ج

 عاماً  25وجاء في بيان مقتضب صادر عن الخارجية اإلسرائيلية أن الزيارة جاءت بمناسبة  الفروف.
 وبين روسيا. "إسرائيل"على تأسيس العالقات الدبلوماسية بين 

دون  2016لترتيذب الحذوارات بذين وزارتذي الخارجيذة لعذام  إنها وقعذت اتفاقذاً  يةسرائيلاإلخارجية الوقالت 
ولد والوفد المرافذق لذه والجانذب الروسذي تذداولوا عذدة قضذايا جفاصيل. وقال البيان إن أن تفصح عن ت

ولذد علذى الخطذر الكذامن فذي نقذل السذالح المتطذور ج". وشذدد ةإقليمية وعلى رأسها "الوضذع فذي سذوري
 لمنظمات "إرهابية" وعلى رأسها حزب هللا وعلى ضرورة محاربة ذلك.

علذى واجذب السذلطة الفلسذطينية  اإلسرائيلية ذاتها، مشذدداً  سطوانةاألولد جوفي الشأن الفلسطيني كرر 
فقذط مذن خذالل المفاوضذات المباشذرة التذي  أن تسوية الصراع تتمّ  مكافحة "اإلرهاب والتحريض"، زاعماً 
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يتهذذرب منهذذا رئذذيس حكومتذذه بنيذذامين نتنيذذاهو بشذذكل منهجذذي كمذذا تذذرى أغلبيذذة إسذذرائيلية، كمذذا جذذاء فذذي 
ولذد أن جلمقترحات فرنسذا بعقذد مذؤتمر دولذي يذدعي  عاشرة أمس األول. وربما ملمحاً استطالع للقناة ال

 ومن شأنه التسبب بضرر فادح. كل محاولة لفرض الحل بعد تدويل الصراع لن يكون ممكناً 
 20/2/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"روسيا حريصة على المحافظة على عالقات إيجابية مع  إسرائيلية: دراسة .16

قال مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيذب، : حسن مواسي -القدس المحتلة 
، التذي تعتبرهذا "إسذرائيل"في دراسة جديدة إن روسيا حريصة على المحافظة على عالقات إيجابية مع 

قذة، وتنسذق الذدولتان أيضًا هي العب رئيسي في المنط "إسرائيل"العبًا إقليميًا مهمًا. وروسيا في نظر 
خطواتهمذذا بهذذدف منذذع الصذذدام بذذين قواتهمذذا العسذذكرية فذذي األجذذواء السذذورية. وفذذي الوقذذت عينذذه، تذذابع 

وخُلصذت الدراسذة  من روسيا أْن تأخذ في االعتبار مصذلحة إسذرائيل األمنيذة. "إسرائيل"المركز، تتوّقع 
عين على موسكو، هناك شك كبير فيمذا من التأثير بمقدار مُ  "إسرائيل"إلى القول، إنه حتى لو تمكنت 

إذا كانت دول المنطقة، التي رفضت حتذى اآلن طلبذًا أمريكيذًا بذإلزام نفسذها بشذروط وقيذود، ستسذتجيب 
 لمطالب مماثلة من جانب روسيا.

 20/2/2016 ،المستقبل، بيروت
 
 خالف في الئتالف الحكومي اإلسرائيلي على إنشاء كازينو في إيالت .17

، عقذذد رئذذيس حكومتهذذا "إسذذرائيل"ع عذذواودة: فذذي خضذذم الخذذالف علذذى إقامذذة كذذازينو فذذي وديذذ –الناصذذرة 
بنيامين نتنياهو جلسة خاصذة لمناقشذة الموضذوع تقذرر فذي ختامهذا تبنذي اقتذراح وزيذر السذياحة يذاريف 

 كازينوهات في مدينة إيالت على ساحل البحر األحمر. أربعةليفين بإقامة 
روع سذذذياحي واسذذذع لتطذذذوير المدينذذذة اقتصذذذاديا ال سذذذيما أن طابذذذا مذذذن مشذذذ ويعتبذذذر الذذذوزير ذلذذذك جذذذزءاً 

 .المصرية والعقبة األردنية باتتا تنافسانها سياحياً 
وكان نتنياهو ينوي منع دخول اإلسرائيليين لممارسة القمار في هذه الكازينوهات، لكنه تقبل في نهايذة 

نوهذذات بذذدون مقذذامرين إسذذرائيليين. األمذذر موقذذف ليفذذين الذذذي قذذال إنذذه ال يوجذذد منطذذق اقتصذذادي للكازي
وصذذادق نتنيذذاهو علذذى االقتذذراح مذذع فذذرض بعذذض القيذذود علذذى حجذذم مشذذاركة اإلسذذرائيليين. وقذذال إنذذه 
مصذذر علذذذى إقامذذة الكازينوهذذذات فذذي إيذذذالت إلنقاذهذذذا مذذن االنهيذذذار االقتصذذادي، وكذذذذلك لتذذذوفير آالف 

خالل السنوات الخمذس  %40بنسبة  أماكن العمل الجديدة، وذلك في ضوء تراجع السياحة في المدينة
 األخيرة.
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وفذذي أعقذذاب مصذذادقة رئذذيس الحكومذذة علذذى االقتذذراح، طلذذب مذذن لجنذذة التوجيذذه إعذذداد مشذذروع القذذانون 
لطرحه على طاولة الحكومذة. لكذن قذراءة الخريطذة السياسذية ال تشذير فقذط إلذى إمكانيذة تحطذم مشذروع 

نما من المشكوك في  .ه أنه يمر في الحكومة أيضاً قانون الكازينو في الكنيست، وا 
ويعتبذذر وزيذذذر التعلذذيم نفتذذذالي بينذذت مذذذن كبذذذار المعارضذذين فذذذي االئذذتالف لهذذذذا المشذذروع. وقذذذال لموقذذذع 

نمذا سيسذبب  ، معتبذراً "إسذرائيل"مذل فذي أن يذدعم إنشذاء كذازينو فذي ا"واينت" انه ال يج أنذه لذيس الحذل وا 
األمذذور بواسذذطة العمذذل الصذذعب والجهذذد علذذى أنذذه يمكذذن تحقيذذق  مشذذكلة. وقذذال: "كيذذف سذذنربي جذذيالً 

واإلبداع، وليس بواسطة البحث عن الطريق السهل والمقامرة في وقت يوجد فيه اباؤهم في الكذازينو"". 
. وأوضذذح أنذذه يعذذارض الكذذازينو فذذي األسذذاس ألن ". لذذن يقذذوم كذذازينوأوالدنذذاوتذذابع "لذذن نقذذامر بمسذذتقبل 

 الضرر األساسي سيصيب الشرائح الضعيفة.
المتدينة معارضتهم القاطعة للكازينو. وقال رئذيس حذزب "شذاس" ارييذه درعذي،  األحزابعلن قادة كما أ 

أنه سيخدم أصحاب رؤوس األموال فقط وسيدمر الشرائح الضعيفة. وقال  إن الكازينو لن يقوم، معتبراً 
 كبيذذراً  اً أنذذه سذذيحمل ضذذرر  النائذذب موشذذيه غذذافني إن كتلتذذه "يهذذدوت هتذذوراه" سذذتعارض المشذذروع، معتبذذراً 

ذلذذك كرجذذل متذذدين فقذذط. القمذذار يقذذود إلذذى الجريمذذة والظذذواهر السذذلبية  أقذذولال  أنذذا. وقذذال: ""إسرائيلذ"لذذ
كمذذا سذذمعت، أمذذس، أصذذوات معارضذذة للكذذازينو فذذي المعارضذذة  كانتشذذار الزنذذا والمخذذدرات والكحذذول".

وع، بينما رفض رئيس البرلمانية، وعلى ما يبدو فإن غالبية نواب أحزاب المعارضة سيعارضون المشر 
 دور ليبرمان إبداء رأيه.جفيأسرائيل بيتنا" المعارض إحزب "

 20/2/2016 ،القدس العربي، لندن
 
 تعتزم إحكام الرقابة على الصحفيين "إسرائيل" .18

تطالب الرقابة العسكرية اإلسذرائيلية المؤسسذات العامذة بإشذراكها فذي مجموعذات : وديع عواودة -حيفا 
التذي تذزود الصذحفيين بالمعلومذات للمصذادقة عليهذا قبذل نشذرها، وهذذا مذا تعارضذه تطبيذق "واتذس أب" 

يذذذوم وتوجهذذذت الرقابذذذة العسذذذكرية  لحريذذذة النشذذذر والتعبيذذذر. أوسذذذاط مدنيذذذة وصذذذحفية، وتذذذرى فيذذذه تقييذذذداً 
لسلطات اإلنقاذ والشرطة وبقيذة المنظمذات العامذة التذي تتواصذل مذع الصذحفيين لتمكينهذا مذن  الخميس

 مجموعات تطبيق "واتس أب" الخاصة بها بغية منع تسرب "معلومات مضرة بأمن الدولة".االنضمام ل
وفذذذي رسذذذالة لمنظمذذذات ومؤسسذذذات مختلفذذذة كذذذذ"اإلسعاف األولذذذي" والشذذذرطة، تطالذذذب الرقابذذذة العسذذذكرية 

 على تمرير المعلومات للصحفيين. بانتداب أحد موظفيها رقيباً 
 أصحاب المدونات الخاصة بتحويل مضامينها قبل نشرها. "إسرائيل"كما تطالب الرقابة العسكرية في 
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ويذذذرفض مذذذدير قسذذذم العالقذذذات العامذذذة فذذذي مؤسسذذذة خذذذدمات اإلسذذذعاف األولذذذي مذذذوطي المذذذاليح مطلذذذب 
 تطبيق "واتس أب" قناة للتواصل بين الصحفيين وبين مصادر معلوماتهم. الرقابة العسكرية، معتبراً 

ليح إن مؤسسته تزود الصحافة بالمعلومات وهي المسؤولة عن على سؤال للجزيرة نت، يقول الما ورداً 
ويحذذذذذر مذذذذن أن مشذذذذاركة منذذذذدوب للرقابذذذذة العسذذذذكرية فذذذذي  غربلتهذذذذا واسذذذذتخدامها وفذذذذق معذذذذايير مهنيذذذذة.

مجموعذذات تطبيذذق "واتذذس أب" مذذن شذذأنها تضذذييق الخنذذاق علذذى حريذذة الصذذحافة وأن تذذدفع الصذذحفيين 
 لرقابة ذاتية أيضا.

صدقاء جورج" يوسي جوروبيتش بطلب الرقابة العسكرية لتحويل مضامينه ويستخف صاحب مدونة "أ
بنص بالعبري فإن احتمال اكتشافه من قبل  عسكرياً  لها، ويقول إنه حتى لو كشف أحدهم بالخطأ سراً 

 جهة معادية يناهز الصفر.
كرية، ويقول إنه بالمقابل، يدافع الناطق السابق باسم جيش االحتالل آفي بنياهو عن موقف الرقابة العس

ويحذذاول بنيذذاهو تبريذر تأييذذده لطلذذب الرقابذذة العسذذكرية  عليذذه. اطالعهذذالذم يصذذدر فذذي الماضذذي بذذالغ قبذل 
بقوله إلذاعة الجيش اإلسرائيلي اليوم "تخيل ثالثة فتية مخطوفين وتقذوم واحذدة مذن تطبيقذات "واتذس أب" 

عذذن كيفيذذة  واجهذذت فذذي الماضذذي سذذؤاالً ويشذذير إلذذى أن الرقابذذة العسذذكرية  بالكشذذف عذذن مكذذانهم المحذذدد".
التعامل مع إذاعات محلية ومواقع إنترنت، زاعمذا أنهذا تقذوم اآلن بمحاولذة صذادقة ومهنيذة لمالءمذة ذاتهذا 

وينفذذذذذي بنيذذذذذاهو وجذذذذذود نوايذذذذذا لذذذذذدى الرقابذذذذذة العسذذذذذكرية بمالحقذذذذذة المصذذذذذادر  للواقذذذذذع اإللكترونذذذذذي المتغيذذذذذر.
 ه هو الحؤول دون تسرب معطيات أمنية حساسة.المعلوماتية للصحفيين، ويدعي أن كل ما تريد

 تبريذر مخططهذا بذذالقول إنهذا تأخذذذ بالحسذبان دائمذذاً  "إسذذرائيل"مذن جهتهذا، تحذذاول الرقابذة العسذذكرية فذي 
وفذي بيانهذا تشذير الرقابذة العسذكرية إلذى أن  الحاجة للدفاع عن أمذن الدولذة مقابذل قيمذة حريذة التعبيذر.

خاضذعة لذنقض المحكمذة العليذا تنطبذق علذى كذل أنذواع النشذر المتعلذق صالحياتها المحددة بالقانون وال
وتنذوه إلذى أنهذا  بأمن الدولة بصرف النظر عما إذا كان في وسائل اإلعالم التقليديذة أو بطذرق أخذرى.

كمذا تذدعي  ال تلغي كل المعلومات األمنيذة، بذل تحذول دون نشذر مذا مذن شذأنه أن يمذس بذأمن الدولذة.
ة واألخذرى إلذى جهذات معنيذة وتذذّكرها بواجذب تحويذل مذواد بمجذال األمذن لهذا قبذل أنها تتوجه بين الفتر 

كمذذا تشذذير الرقابذذذة العسذذكرية ضذذمن تبريذذذر خطواتهذذا الجديذذدة إلذذى ازديذذذاد صذذفحات عامذذة فذذذي  نشذذرها.
 فيسبوك طابعها إخباري يسري عليها الواجب القانوني بمراقبة مضامينها.

ى فذذي تصذذريح للجزيذذرة نذذت أن ذلذذك محاولذذة لتكمذذيم األفذذواه لكذذن الصذذحفي اإلسذذرائيلي غذذدعون ليفذذي يذذر 
سذذكات األصذذوات النقديذذة المناهضذذة لالحذذتالل ولتوجهذذات المؤسسذذة الحاكمذذة. ويحذذذر ليفذذي مذذن أن  وا 

الرقابذذة العسذذكرية تتجذذه إللذذزام المؤسسذذات المتعاونذذة مذذع الصذذحفيين بتحويذذل بالغاتهذذا ومعلوماتهذذا لهذذا 
حافة المزيد من الحرية تتجه الرقابة العسذكرية لتضذييق الخنذاق علذى من منح الص ويضيف "بدالً  .أوالً 
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عمل الصحفيين ودفعهم لرقابة ذاتية وهي أخطر أنواع الرقابة وهذا ينسجم مع األجواء الفاشية السائدة 
 اليوم في إسرائيل".

ة مذذذن علذذذى سذذذؤال للجزيذذذرة نذذذت، تقذذذول الصذذذحفية والمدونذذذة السياسذذذية طذذذال شذذذنايدر إنهذذذا غيذذذر قلقذذذ ورداً 
 اإلجذذراء المذذذكور، وتعتقذذد أن الرقابذذة العسذذكرية ال تسذذتطيع السذذيطرة علذذى النقذذاش وسذذريان المعلومذذات.
 وتضيف "لن تجرؤ الرقابة العسكرية على منع سريان المعلومات ألنها بذلك ستقتل روح الديمقراطية".

 19/2/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 ء الحتاللمؤرخان إسرائيليان: المقاطعة طريق إلنها .19

قذذال مؤرخذذان إسذذرائيليان بذذارزان إن االحذذتالل هذذو سذذبب االنتفاضذذة الفلسذذطينية : وديذذع عذذواودة -حيفذذا 
علذى حيويذة المقاطعذة  -في حديثهما للجزيرة نذت-، وأكدا "إسرائيل"الحالية وليس التحريض كما تزعم 

 .من أجل إنهاء االحتالل، متخذين جنوب أفريقيا مثاالً 
سرائيلي البروفسور شلومو زند إلى دور المعاملة اإلسرائيلية الوحشية مع الفلسطينيين وأشار المؤرخ اإل

أن االنتفاضذة الفلسذطينية التذي انذدلعت الخريذف الماضذي سذببها االحذتالل  وجشع المستوطنين، معتبراً 
جامعذة األسذتاذ المحاضذر فذي  ،ويشير زند المتواصل واإلهانة اليومية والفقر والشعور بغياب المخرج.

إلى مصادرة االحتالل الحقوق اإلنسانية وحقوق المواطن األساسية للفلسذطينيين منذذ خمسذة  ،تل أبيب
عقود، قائال "نحن اإلسذرائيليين نعمذل ونذتعلم ونحلذم ونحذب بحريذة، بينمذا علذى مسذافة غيذر بعيذدة عذن 

ائيلي أن غالبيذذة ويذذرى المذذؤرخ اإلسذذر  شذذعبنا، يخضذذع بشذذر لقسذذاوة قلذذوب الجنذذود ولجشذذع المسذذتوطنين".
اإلسرائيليين يدعمون موبقات االحتالل أو ال يبالون بها، إذ إن قسما منهم يعتقدون أن هذا هو الثمن 

 الذي يجب عليهم دفعه مقابل التحرير البطيء للوطن االفتراضي الذي تعدهم به التوراة.
وفذي المقابذل، يذرى  بشكل خذاص.ويعتبر زند أن الكفاح المسلح ال يعتبر بحد ذاته أمرا نبيال وأخالقيا 

أن النساء واألوالد األبرياء من منفذي العمليات لم يولدوا قتلة، وأنهم قبل االحتالل كذانوا بشذرا عذاديين 
ما في تذاريخ الفلسذطينيين أصذيب بالخلذل والضذرر  ويتابع "لكن شيئاً  يبحثون عن سعادتهم في الحياة.

 صبح متوحشا".الشديد، وشيئا ما في تاريخنا اإلسرائيلي أ
 ويتفذذق معذذه زميلذذه المذذؤرخ البروفسذذور إيذذالن بذذابي علذذى أن االضذذطهاد األوروبذذي لليهذذود ال يمذذنح أبذذداً 

ويذذرى بذذابي الذذذي غذذادر  حصذذانة مباشذذرة ضذذد قسذذاوة القلذذب واالنغذذالق أمذذام مصذذير اآلخذذر الفلسذذطيني.
أن موجذذذة العمليذذذات إسذذذرائيل إلذذذى بريطانيذذذا احتجاجذذذا علذذذى تفذذذاقم العنصذذذرية فيهذذذا قبذذذل خمذذذس سذذذنوات، 

وينبذذذذه بذذذذابي إلذذذذى أن معظذذذذم  ."إسذذذذرائيل"الفلسذذذذطينية ال تمنذذذذع حتذذذذى اآلن العذذذذيش بشذذذذكل طبيعذذذذي فذذذذي 
 اإلسذرائيليين يقنعذون أنفسذهم بتجذذاوز المحنذة الراهنذة علذى غذذرار كذل الحذروب واالنتفاضذات بالماضذذي.
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جذذذه االحتاللذذذي كمذذذا شذذذكك بفرصذذذة ظهذذذور قذذذوة معارضذذذة سياسذذذية فذذذي إسذذذرائيل قذذذادرة علذذذى تغييذذذر التو 
 االستيطاني، والتقدم نحو تسوية الدولتين.

وبشذذذذأن المسذذذذتقبل، يذذذذرى زنذذذذد أن اشذذذذمئزاز اإلسذذذذرائيليين مذذذذن االحذذذذتالل ممكذذذذن، وربمذذذذا يكذذذذون ذلذذذذك إذا 
تعاظمذذت العمليذذات الفلسذذطينية وانضذذم الكبذذار لألطفذذال والنسذذاء فذذي الجولذذة الحاليذذة أو الجولذذة القادمذذة 

 يهها إلى أهداف عسكرية.من العنف، وال سيما عند توج
إلنقاذها من احتاللها، كمذا نجحذت  "إسرائيلذ"ويتفق بابي مع زند على حيوية طريق المقاطعة الدولية ل

يران. ويعتقد بابي أن حملذة المقاطعذة الدوليذة الراهنذة تقذوم علذى المفهذوم  العقوبات في جنوب أفريقيا وا 
كمذذا يتوقذذع ازديذذاد  انتهاكاتهذذا بحذذق الفلسذذطينيين.بذذأن إسذذرائيل تجسذذد خطيئتذذين بتأسيسذذها ووجودهذذا، وب

دعذم الفلسذطينيين بالعذالم علذى المسذتويات غيذر الحكوميذة، خاصذة فذي المؤسسذات األكاديميذة، ويقذول 
وأوضذذح أن سذذبب ذلذذك هذذو  إن هنذذاك مقاطعذذة غيذذر معلنذذة إلسذذرائيل وطاقذذة كامنذذة يمكذذن اسذذتغاللها.

ي صذالح التضذامن مذع الفلسذطينيين، ولذيس بفضذل سياسات اليمين الصذهيوني "الغبيذة" التذي تصذب فذ
ويحذذذث بذذذابي الفلسذذذطينيين علذذذى إنهذذذاء االنقسذذذام وتصذذذعيد المقاطعذذذة وعذذذدم  أداء السذذذلطة الفلسذذذطينية.

 حصرها في منتوجات االستيطان.
إلذذذى التأكيذذذد علذذذى أن المقاطعذذذة لذذذن تحطذذذم  -وهمذذذا مذذذن أبذذذرز المذذذؤرخين الجذذذدد-ويخلذذذص بذذذابي وزنذذذد 

حول دون اسذذتمرار سذذيطرتها علذذى حيذذاة اآلخذذرين الذذذين ُيسذذلب مذذنهم منذذذ خمسذذين ، لكنهذذا سذذت"إسذذرائيل"
 عاما حق التحكم بمصيرهم والدفاع عن أرضهم.

 19/2/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 "إسرائيل بيتنا"و "البيت اليهوديو"استطالع: تراجع الليكود وتقد م "ييش عتيد"  .21

، نشذذذرته صذذذحيفة "معذذذاريف" يذذذوم "إسذذذرائيل"فذذذي  أظهذذذر اسذذذتطالع للذذذرأي العذذذام: تحريذذذر بذذذالل ضذذذاهر
بينمذذذا سذذذجلت كتلذذذة "المعسذذذكر الصذذذهيوني"  %10الجمعذذذة، أن شذذذعبية حذذذزب الليكذذذود تراجعذذذت بنسذذذبة 

بيذذد، ليصذذبح ثذذاني أكبذذر حذذزب. وبحسذذب ، وارتفعذذت شذذعبية حذذزب "يذذيش عتيذذد" برئاسذذة يئيذذر الانهيذذاراً 
 المشتركة. العربية االستطالع، تراجع قوة القائمة

لالسذذتطالع، فإنذذه فيمذذا لذذو جذذرت االنتخابذذات العامذذة للكنيسذذت اآلن، فذذإن تمثيذذل حذذزب الليكذذود  قذذاً ووف
 مقعذذذداً  24 ، بينمذذذا سذذذينهار "المعسذذذكر الصذذذهيوني" الممثذذذل بذذذذمقعذذذداً  27إلذذذى  مقعذذذداً  30سذذذيتراجع مذذذن 

مقابذذل، وفذذي ال .مقعذذداً  12إلذذى  مقعذذداً  13، وسذذتتراجع القائمذذة المشذذتركة مذذن مقعذذداً  15وسيحصذذل علذذى 
، كما ستزداد قذوة حذزب "البيذت اليهذودي" مذن مقعداً  18إلى  مقعداً  11ستزداد قوة حزب ييش عتيد من 

مقاعذد  6دور ليبرمذان مذن جذ" برئاسذة أفياسذرائيل بيتنذإ، كمذا سذتزداد قذوة حذزب "مقعذداً  12مقاعد إلى  8



 
 
 
 

 

 17 ص                                              3849 العدد:        20/2/2016 السبت التاريخ: 
  

مقاعذد إلذى  6زداد مذن وأضافت معطيات االستطالع أن قذوة كتلذة "يهذدوت هتذوراة" سذت مقاعد. 10إلى 
، فيمذذا سذذيتراجع حذذزب "كوالنذذو" برئاسذذة موشذذيه 6مقاعذذد إلذذى  5، وكذذذلك بالنسذذبة لحذذزب ميذذرتس مذذن 7

 مقاعد. 7، وستبقى قوة حزب شاس على 6مقاعد إلى  10كحلون من 
وتطرق االستطالع إلى قضذية مذدير المنذزل الرسذمي لذرئيس الحكومذة مينذي نفتذالي، الذذي ربذح دعذوى 

إنهذذم يصذذدقون األنبذذاء حذذول سذذلوك إشذذكالي مذذن جانذذب  %62زوجذذة نتنيذذاهو، سذذارة. وقذذال  رفعهذذا ضذذدّ 
إن  %44وقال  إنهم ال يصدقون هذه األنباء. %18سارة نتنياهو بحق العاملين في المنزل، بينما قال 

 هذه القضية جعلتهم يتراجعون عن تقديرهم لنتنياهو.
 19/2/2016 ،48عرب 

 
 حدث عن حروب المنطقة المعاصرةوثائق إسرائيلية قديمة تت .21

، ولبنذان، فذي القذرن الماضذي الحرب على العراق منذ مطلذع الثمانينيذات :المصدر الصحافة األمريكية
، واليمن، وعملية تغيير النظام في مصذر، ة، والحرب الجارية اآلن في العراق، وسوري2011وليبيا في 

 األوسط". يجب أن تُفهم في عالقتها "بالخطة الصهيونية للشرق
هذا ما قالذه الموقذع اإللكترونذي لمركذز دراسذات العولمذة األمريكذي )غلوبذال ريسذيرش( الذذي أعذاد نشذر 

اإلسرائيلي أوديد ينون، تحمذل عنذوان "الخطذة الصذهيونية للشذرق األوسذط  االستراتيجيوثيقة للصحفي 
مطلذذع القذذرن الماضذذي فذذي الثمانينيذذات"، والتذذي تسذذتند إلذذى رؤيذذة مؤسذذس الصذذهيونية ثيذذودور هيرتذذزل 

ومؤسسذذي دولذذة الكيذذان الصذذهيوني نهايذذة األربعينيذذات، ومذذنهم الحبذذر اليهذذودي فيشذذمان. ونشذذر الموقذذع 
تعليقذذا علذذى وثيقذذة ينذذون مذذذن محذذرر الموقذذع ميشذذيل شوسودوفسذذذكي، ومذذن الكاتذذب اإلسذذرائيلي إسذذذحق 

 .7/11/2015شاحاك الذي ترجم الوثيقة من العبرية إلى اإلنجليزية وحررها في 
 

 أهمية الوثيقة
والمتعلقذذة بإقامذذة  1982فبرايذذر  /قذذال شوسودوفسذذكي إن هذذذه الوثيقذذة التذذي ُنشذذرت ألول مذذرة فذذي شذذباط

"إسذرائيل الكبذذرى"، تشذكل حجذذر الزاويذذة فذي سياسذذات القذوى السياسذذية الصذذهيونية الممثلذة فذذي الحكومذذة 
سات مؤسستي الجيش واالستخبارات الحالية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك في سيا

وأشار إلى أن هذه الخطة ترّكز على إضعاف الدول العربية وتقسيمها الحقذا كجذزء مذن  اإلسرائيليتين.
المشروع التوسعي الصهيوني، وعلى االستيطان بالضفة الغربية وطرد الفلسطينيين من فلسطين وضم 

واألردن  ةرى" ستضذم أجذزاء مذن لبنذان وسذوريوأضذاف أن "إسذرائيل الكبذ الضفة وقطذاع غذزة إلسذرائيل.
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مذن الذدول الوكيلذة لضذمان تفوقهذا فذي المنطقذة، وأن وثيقذة  والعراق ومصر والسعودية، وستنشذئ عذدداً 
 ينون هي استمرار لمخطط االستعمار البريطاني في الشرق األوسط.

 
 "بلقنة" العرب

، "وهذذا مذا "إسرائيلذ"العربي األكبر ل تراتيجياالساإلسرائيلي يرى العراق التحدي  االستراتيجيوأورد أن 
ودعذذا  جعذذل كاتذذب الوثيقذذة يحذذدد العذذراق بوصذذفه أكبذذر فصذذول "بلقنذذة" الشذذرق األوسذذط والعذذالم العربذذي".

ينذذون إلذذى تقسذذيم العذذراق إلذذى دولذذة كرديذذة ودولتذذين عذذربيتين واحذذدة للشذذيعة وأخذذرى للسذذنة، وقذذال "مطلذذع 
يذذران، وأشذذار إلذذى أن خطذذة جذذو الثمانينيذذات" إن الخطذذوة األولذذى لتحق يذذق ذلذذك هذذي حذذرب بذذين العذذراق وا 

وأضذاف أن ينذون دعذا  بايدن نائب الرئيس األمريكي الحالي تذدعو اآلن إلذى نفذس مذا دعذا إليذه ينذون.
يران وتركيا والصومال وباكستان، وتقسيم دول شمال أفريقيا،  ةأيضا إلى تقسيم لبنان وسوري ومصر وا 
، وينتشر إلى السودان وليبيا وبقية المنطقة، وسيتم تقسذيم الذدول العربيذة وتوقع أن يبدأ ذلك من مصر

 لحالة كل دولة. وغيرها على أسس عرقية أو طائفية وفقاً 
 
 المهيمنة "إسرائيل"

إلى دويالت صغيرة تصذبح كذل منهذا  تتطلب إقامة "إسرائيل الكبرى" تفتيت الدول العربية القائمة حالياً 
فذذذي بقائهذذذا وشذذذرعيتها، ألن األخيذذذرة ال تسذذذتطيع االسذذذتمرار فذذذي البقذذذاء إال إذا  "إسذذذرائيل"معتمذذذدة علذذذى 

 أصبحت قوة إقليمية مهيمنة "إمبريالية".
إن وثيقذذة ينذذون هذذي أكثذذر  1982األمريكيذذة فذذي بيذذان لهذذا عذذام  - وقالذذت رابطذذة خريجذذي الجامعذذة العربيذذة

ن أهميتهذا الصهي االستراتيجيةبشأن  -حتى اليوم- وتفصيالً  الوثائق وضوحاً  ونية في الشذرق األوسذط، وا 
وأضذافت الرابطذة أن إسذرائيل ال تخطذط لعذالم  ال تتعلق بقيمتها التاريخية، بذل "بالكذابوس الذذي تعرضذه".

عربي، بل لعالم من عرب مقسمين ومشتتين وجاهزين للخضوع لهيمنتها، وأشارت إلى أن عملية تحقيق 
 أبدا، لكنها تنشط كثيرا وقت الحروب. هدف إبعاد الفلسطينيين من فلسطين لم تتوقف

 
 "إسرائيل"جوهر 

لوثيقة ينذون، ليسذوا الهذدف الوحيذد للمخطذط الصذهيوني، لكذن الهذدف ذا  وذكرت أن الفلسطينيين، وفقاً 
األولويذة بحكذم أن وجذودهم مسذتقلين وقذدرتهم علذى البقذاء كشذعب يتنذاقض وجذوهر الدولذة الصذذهيونية، 

تلك التي تتمتع برؤى قومية واضحة ومتسقة، هي األخرى هدف أكيد كما أن أي دولة عربية، خاصة 
الصذهيونية غيذر  االسذتراتيجية" إنذه، وعلذى عكذس هذذه 1982وقالت الرابطة "في عذام  .أم آجالً  عاجالً 
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الفلسطينية والعربية غامضذة ومفككذة ومشوشذة، وال يوجذد  االستراتيجية، فإن الغامضة والمفّصلة تماماً 
العذذرب قذذد أخذذذوا الخطذذة الصذذهيونية بكذذل أبعادهذذا ونتائجهذذا مأخذذذ الجذذد،  سذذتراتيجييناالدليذذل علذذى أن 

 األمر الذي يتضح من ردود الفعل العربية على األعمال العدوانية اإلسرائيلية.
أمذذا الكاتذذب اإلسذذرائيلي إسذذحق شذذاحاك، الذذذي تذذرجم وثيقذذة ينذذون وحررهذذا، فقذذد كانذذت تعليقاتذذه مماثلذذة 

إن هذه الخطة لم تذكر أي  على الجانب العسكري، قائالً  لكنه أضاف تعليقاً  لتعليقات شوسودوفسكي،
 شيء عن هذا الجانب.

 
 كيفية الحكم

، الحذذذتالل كذذذل هذذذذه المنطقذذذة وقذذذال إن اإلسذذذرائيليين يفهمذذذون أنهذذذم ال يملكذذذون الجذذذيش الكذذذافي، بشذذذرياً 
خذذذالل انتفاضذذذات  ، ولذذذيس هذذذذا وحسذذذب، بذذذل إن جيشذذذهم غيذذذر كذذذاف حتذذذى"إسرائيل الكبذذذرىذ"الواسذذذعة لذذذ

ن الحذذل لهذذذه المشذذكلة يكمذذن فذذي أسذذلوب الحكذذم عذذن طريذذق مذذا أسذذماه  الفلسذذطينيين بالضذذفة الغربيذذة، وا 
عذذن مواطنيهذذا، وبذذالرد علذذى أي  "قذذوات حذذداد" أو "روابذذط القذذرى" المحليذذة تحذذت قيذذادات منفصذذلة تمامذذاً 

علذذى ترجمتذذه ونشذذره الوثيقذذة، كمذذا علذذق شذذاحاك  محاولذذة للتمذذرد بذذالقمع الشذذديد، أو إبذذادة مذذدن بأكملهذذا.
اليهذذذذذودي المتمثلذذذذذة فذذذذذي الحريذذذذذة  - إن السذذذذذبب هذذذذذو الطبيعذذذذذة المزدوجذذذذذة للمجتمذذذذذع اإلسذذذذذرائيلي قذذذذذائالً 
قراطية الواسعتين لليهذود والذروح التوسذعية والتمييذز العنصذري التذي ال يسذتطيع جذزء مذن النخبذة و والديم

االعتبذذار المخذذاطر المتوقعذذة مذذن خذذارج  كذذذلك أوضذذح عذذدم األخذذذ فذذي .بإسذذرائيل اسذذتيعابه إال مكتوبذذاً 
إن العذذذالم العربذذذي بمذذذا فيذذذه الفلسذذذطينيون ال يطيذذذق التحليذذذل المفّصذذذل  مذذذن هذذذذا النشذذذر، قذذذائالً  "إسذذذرائيل"

اليهذذذذودي، وحتذذذذى الذذذذذين يحذذذذذرون بذذذذأعلى أصذذذذواتهم مذذذذن التوسذذذذع  - والعقالنذذذذي للمجتمذذذذع اإلسذذذذرائيلي
 إلى العقيدة. عية ومفّصلة، بل استناداً إلى معرفة واق اإلسرائيلي ال يفعلون ذلك استناداً 

 
 العجز العربي

ومذذذن ضذذذمن مذذذا قالتذذذه وثيقذذذة ينذذذون إن الذذذدول العربيذذذة، وبسذذذبب أقلياتهذذذا العرقيذذذة والطائفيذذذة ال تسذذذتطيع 
علذذذى المذذذدى البعيذذذد،  "إسرائيلذ"لذذذ حقيقيذذذاً  التعامذذذل مذذذع مشذذذاكلها األساسذذذية، وبالتذذذالي ال تشذذذكل تهديذذذداً 

وقالذت إن العذراق لذوال قذوة نظذام  .ول هذه النقطة وحول كذل دولذة عربيذة تقريبذاً ح وفّصلت الوثيقة كثيراً 
حكمذذذه وجيشذذذه ومذذذوارده النفطيذذذة لكانذذذت حالذذذه ليسذذذت أفضذذذل مذذذن لبنذذذان، والذذذدول اإلسذذذالمية )إيذذذذران، 

عن الدول العربية، ووصفت المنطقة من المغرب إلى  وباكستان، وتركيا، وأفغانستان( ال تختلف كثيراً 
 الصومال إلى تركيا باالضطراب والهشاشة. الهند ومن
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"لثرائهذذا فذذي الذذنفط والغذذاز والمعذذادن األخذذرى"، وقالذذت إن  ودعذذت بقذذوة إلذذى إعذذادة سذذيناء إلسذذرائيل نظذذراً 
بسذذذبب صذذذراعاتها الداخليذذذة، "ومذذذن الممكذذذن إلسذذذرائيل أن  اسذذذتراتيجيةمصذذذر ال تمثذذذل مشذذذكلة عسذذذكرية 

و خذالل يذوم واحذد"، وأعربذت عذن األسذف لعذدم اسذتغالل يوني /تعيدها إلى مرحلة ما بعد حرب حزيران
 لطرد الفلسطينيين غرب النهر وتسليمهم األردن. 1967يونيو  /حرب حزيران

مثذذل ليبيذذا والسذذودان وحتذذى الذذدول العربيذذة األبعذذد سذذتتفتت هذذي  وقالذذت إنذذه إذا تفتذذت مصذذر، فذذإن دوالً 
ن قيام دولة األقبذاط المسذيحيين فذي صذعيد مصذر مذ ع دويذالت ضذعيفة حولهذا هذو المفتذاح األخرى، وا 

 لعملية تاريخية في المستقبل تأجلت بسبب اتفاقية السالم، لكنها حتمية على المدى البعيد.
 19/2/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 2015أكتوبر تشرين األول/ منذ  حالة اعتقال إداري 700بينها  اعتقال في الضفة الغربية حالةثالثة آلف  .22

كإحدى الوسائل الرامية لقمع الشعب الفلسطيني، تصعد سلطات : نبيل سنونو -ة غز  -رام هللا
االحتالل اإلسرائيلي من حملة االعتقاالت الممنهجة بحق الفلسطينيين، حسبما تؤكد هيئة شؤون 

أكتوبر الماضي، / األسرى، إذ بلغت عدد حاالت االعتقال في الضفة الغربية، منذ تشرين األول 
 لة.ثالثة آالف حا

يقول الناطق باسم "شؤون األسرى" حسن عبد ربه، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي صعدت حملة 
ويضيف  استهداف الفلسطينيين، "من خالل حمالت االعتقال الممنهجة بشكل يومي، ليال ونهاًرا".

عبد ربه، في تصريحات لصحيفة فلسطين، أن "كبرى هذه الحمالت تركزت في محافظة القدس 
 يل"، مردًفا: "إضافة إلى ذلك، استهدفت سلطات االحتالل بشكل رئيس األطفال الفلسطينيين".والخل

كما استهدفت حمالت االعتقال، والكالم ال يزال لعبد ربه، النشطاء الفلسطينيين في مواقع التواصل 
 ويتابع: "إن سلطات االحتالل صعدت من حملة االعتقاالت االجتماعي، مثل "فيسبوك" وغيره.

معتقل إداري داخل سجون  700اإلدارية إذ تضاعف عدد المعتقلين اإلداريين ليصل إلى نحو 
االحتالل، وأيًضا تضاعف عدد األسيرات الفلسطينيات، ويضاف إلى ذلك اعتقال العديد من الشباب 

 ويبين عبد ربه، أن عدد حاالت االعتقال على الفلسطينيين وهم مصابون والزج بهم داخل السجون".
أكتوبر الماضي، ثالثة آالف، "منهم اعتقل / يد قوات االحتالل اإلسرائيلي، بلغ منذ تشرين األول

 فترات قصيرة، والبعض تم تحويله إلى االعتقال اإلداري، والبعض أطلق سراحه بغرامات مالية".
حالة  1000ويبلغ عدد األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي نحو سبعة آالف أسير، منهم 

 جريًحا بالرصاص الحي. 30امرأة، و 57معتقل إداري، و 600طفاًل، و 450مرضية، و
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المتحدث باسم "شؤون األسرى" يؤكد أن االحتالل يرمي من خالل هذه االعتقاالت، إلى "كسر شوكة 
خماد جذوة االنتفاضة". ويعتقد العناني في نفس الوقت، أن هذه االعتقاالت "محاولة للضغط" على  وا 

 السلطة الفلسطينية في رام هللا، "للعودة إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط اإلسرائيلية".قيادة 
 20/2/2016فلسطين أون لين،   

 
 برؤية زوجته وأطفاله للقيقرفضت السماح  "إسرائيل: "نادي األسير .23

محمد  وكاالت: رفضت إسرائيل مجددا السماح لعائلة المعتقل اإلداري، فادي أبو سعدى -رام هللا
بزيارته، وفق  إسرائيليوما والمحتجز في مستشفى العفولة شمال  88القيق المضرب عن الطعام منذ 

وقال النادي في بيان إن "مخابرات االحتالل رفضت مجددًا  ما أكد نادي األسير الفلسطيني الجمعة.
 السماح لعائلة األسير محمد القيق بزيارته".

أطفاله على وجه السرعة وذلك بعد تعرضه لقبضات حادة في وكان القيق قد طلب رؤية زوجته و 
منطقة القلب خاصة بعد رفضه تناول المدعمات واألمالح طوال فترة إضرابه، فيما حالته الصحية 

 تدخل مرحلة خطيرة.
يرلنداوأعلن نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر أن اتحاد صحافيي بريطانيا  بعث برسالة  وا 

رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو طالب فيها بإطالق سراح الصحافي األسير فورا.  عاجلة إلى
كما تدعم الرسالة جهود نقابة الصحافيين الفلسطينيين واالتحاد الدولي للصحافيين بالمطالبة بإطالق 

 سراحه فورا.
 20/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 بقتل محمد القيق قرارا   اإلسرائيلية اتخذت فعلي ا   العصابةقراقع:  .24

قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إن "العصابة اإلسرائيلية" قد اتخذت فعليًّا قراًرا 
على التوالي، وتركه للموت  87بذ"قتل األسير الصحفي محمد القيق، الُمضرب عن الطعام لليوم الذ 

ى، الجمعة، "المحكمة العليا" التابعة لسلطات واتهم قراقع في بيان صادر عن هيئة األسر  البطيء".
 االحتالل بذ"التساوق العلني والخضوع لرغبات وقرارات المخابرات اإلسرائيلية في قضية األسير القيق".
وأفادت الهيئة أن محكمة االحتالل العليا ردت على التماس ُقدم لها بخصوص عدم سماح أجهزة 

 21ارته، "بإعطاء النيابة العسكرية حتى صباح يوم األحد المقبل األمن اإلسرائيلية لعائلة القيق بزي
وأشارت إلى أن محكمة االحتالل "تعلم جيًدا أن محمد القيق  شباط/ فبراير الجاري، لتبرير الرفض".

 يمر بحالة حرجة، وال يوجد أي ضمان للساعات القليلة القادمة".
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قع، قرار العليا اإلسرائيلية بذ"الدنيء والتافه"، ووصف رئيس الهيئة الحقوقية الفلسطينية، عيسى قرا
وأوضح قراقع أن  مشدًدا على أن القضاء اإلسرائيلي "يخضع بشكل كامل لقرارات جهاز المخابرات".

"جهاز المخابرات اإلسرائيلي، المسؤول األول عما يحدث لألسير محمد القيق بالتكامل مع الحكومة 
 وفق قوله. اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة"،

 19/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 رد نادي األسير خالل ساعات لنقل القيق إلى المستشفى   تنتظر "المقاصد"إدارة  .25
إلى توجيه رسالة إلى رئيس  الجمعة أفادت إدارة مستشفى المقاصد الخيرية اإلسالمية أنها بادرت يوم

المحامي جواد بولس، حيث تم إعالمه باالستعداد التام  الدائرة القانونية في نادي األسير الفلسطيني
وجهوزية المستشفى التامة الستقبال األسير المضرب عن الطعام محمد القيق فورا وحال موافقته، 

 حياته التي بات الموت يهددها في كل لحظة. إلنقاذوذلك في إطار سعيها 
توصل األخير إلى اتفاق مع الجانب  وجاء ذلك بناء على حديث جرى مع نادي األسير حول محاولة

مستشفى المقاصد  إلىاإلسرائيلي ومع األسير الصحفي محمد القيق وعائلته يتم بموجبه تحويله 
 بشكل طارئ.

كما قالت إدارة مستشفى المقاصد الخيرية في رسالتها لنادي األسير أنه في حال توفرت موافقة القيق 
تمام نقله  بتوفير كافة الخدمات الطبية الالزمة لعالجه وتأهيله بعد فترة  المقاصد فإنها ستقوم إلىوا 

 إضرابه الطويلة عن الطعام.
ويذكر أن المستشفى قد أعلن مسبقا استعداده الستقبال القيق، في الوقت الذي يرفض فيه األخير نقله 

 غربية.مشفى داخل حدود القدس المحتلة، مطالبا باإلفراج عنه ونقله إلى مشافي الضفة ال إلى
 19/2/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
  183إلى  القدس انتفاضة شهداءارتفاع عدد  .26

بّينت الصحة الفلسطينية أن قوات االحتالل "قتلت" يوم : خلدون مظلوم، يوسف فقيه - بيت لحم
 حامد الجمعة، ثالثة شّبان فلسطينيين من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين؛ )عابد رائد عبد هللا

عاًما" من بيت فجار جنوبي  21عاًما" من سلواد شرقي رام هللا، خالد طارق يوسف طقاطقة " 20"
 عاًما" من بلدة كفر عقب، شمالي القدس(. 20شرق بيت لحم، والشاب محمد أبو خلف "
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ين وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص واعتداءات قوات االحتالل والمستوطنين منذ بداية تشر 
شهيًدا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل الفلسطيني  183، إلى 2015أول/ أكتوبر 

 المحتل.
 19/2/2016، قدس برس

 
جراءات جديدة لمراقبة تحركات المواطنين .27 ذلل.. وا   باب العامود.. تفتيش وا 

ن مضايقات وتهويد ليس جديدًا ما تشهده مدينة القدس المحتلة م :دياال جويحان - القدس المحتلة
، مدخل باب العامود الجمعةمستمر من قبل سلطات االحتالل، حيث حول جنود االحتالل، يوم 

عامًا( برصاص االحتالل  20خلف ) أبوومحيطه لثكنة عسكرية مشدده بعد استشهاد محمد زياد 
صابة، إسرائيليانبزعم طعنه جنديان   قدم.مسنة مقدسية برصاصة طائشة من الجنود في ال وا 

وقال الشاب خالد الشويكي في حديث خاص لذ" الحياة الجديدة" بدأت سلطات االحتالل بالتصعيد في 
 بتفتيش الشبان والفتيات بشكل مذل. الساعةمن محيط باب العامود واستمرت على مدار  اإلجراءات

هيرية في مدينة محمد"، منذ اندالع الهبة الجما أبوبدوره قال صاحب بسطة بالقرب من باب العامود "
ميدانية لشبان فلسطينيين، وانه كان شاهدًا عليها،  إعداماتالقدس شهد محيط باب العامود عدة 

مضيفًا أن الجنود أجبروه على نقل بسطته من المنطقة بحجة أنها منطقة عسكرية، حيث نصب 
 ين.الجنود المتاريس بالقرب من باب العامود وشنوا حملة تفتيش وتنكيل على المقدسي

المشددة، محاولين منعهم من  اإلجراءاتواستهدف جنود االحتالل الصحفيين الذي حاولوا تغطية 
شيقاًل في حال بقيت عدسات الكاميرات في  450أداء عملهم، ومهددينهم بتحرير مخالفة مالية بقمية 

 المكان.
ونزعوا مالبسه عنه فيما لم  واعتقلت قوات االحتالل شابًا مقدسيًا بعد أن انهالوا عليه بالضرب المبرح

في  األنبياءبالقرب من شارع الجمعة تعرف هوية الشاب بعد، كما تم اعتقال شابين بعد عصر يوم 
 القدس المحتلة.

 19/2/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 تزايد حالت النتحار في غزة: المسؤولية برسم الكلتقرير:  .28

والت االنتحار في غزة. الضحايا معظمهم من فئة الشباب، تتزايد حاالت ومحا: سناء كمال -غزة 
فيما يموت آخرون من أبناء العشرين بسكتات قلبية مفاجئة في غير الحرب، يجد الغزيون أنفسهم 

 .وجهًا لوجه مع الموت دائماً 
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"عشت حياتي وأنا نفسي أنهي حياتي، اآلن سأنهي حياتي هذه آخر أمنياتي". كانت هذه آخر ما 
عامًا(، من خان يونس جنوب قطاع غزة، على صفحته على  32زمي يونس البريم )كتبه ع

 "فايسبوك"، قبل ساعة من إحراق نفسه على دار بني سهيال على مدخل بلدته الشرقية لخان يونس.
لم يستطع السائقون المتجمعون على مدخل البلدة منع البريم من إحراق نفسه، فاشتعلت النيران في 

منه خالل دقائق فقط، وذلك قبل تمكن المواطنين من إخماد النار المشتعلة،  %70 جسده والتهمت
 وفي ما بعد أعلنت وفاته.

عامًا(، إنها لم تكن المرة األولى التي يحاول فيها البريم إنهاء  45يقول ابن عمه أبو محمد البريم )
كما ُرّوج، بل إنها الضغوط  حياته، مؤكدًا أنه "ال يعاني مشكالت نفسية أو انفصامًا في الشخصية

االجتماعية واالقتصادية، وخصوصًا أنه أب لطفلين وال يستطيع تأمين حياة كريمة لهم، كانت دافعه 
 إلى محاولة لالنتحار".

قبل يوم من إحراق البريم نفسه، هدد غّزي آخر بقطع شرايين يده واالنتحار أمام مدخل الشفاء الطبي 
أمام المستشفى استطاعوا منعه من تنفيذه تهديده، وسحب السكين منه. وسط مدينة غزة. الموجودون 

برج ل رسال في مدينة  عملية إنقاذ أخرى حدثت مع رزق أبو ستة الذي هدد بإلقاء نفسه من أعلى
غزة، بسبب ظروفه االقتصادية الصعبة وتوقف سلطة رام هللا عن تحويل راتبه. لم يستطع 
المتجمهرون إقناعه للنزول وعدم إلقاء نفسه، إال بعدما حصل على ضمانات من مكتب رئيس 

 السلطة الفلسطينية محمود عباس بعودة راتبه.
شبان وشابات على وضع حد لحياتهم، فقد اختلفت طرق الموت  وشهد قطاع غزة إقبااًل متزايدًا من

ما بين الشنق أو إحراق النفس أو تناول مبيدات حشرية وحتى القفز عن ارتفاع شاهق، كما حدث 
عامًا( التي رمت نفسها من الدور السادس في شارع الصناعة في غزة، ما أدى إلى  26مع س. غ. )

 وفاتها في مستشفى الشفاء الحقًا.
يقول المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي، إنه وفقًا للتحقيقات فإن "المشكالت العائلية والفرط في 
استخدام القوة من بعض اآلباء تجاه أبنائهم، هي أحد أسباب إقدام الشباب على االنتحار". ورفض 

 البطنيجي إعطاء إحصائية عن حاالت االنتحار "نظرًا إلى حساسية الموضوع".
عضو المجلس التشريعي عن حركة "حماس" يحيى موسى، يرى أن "ارتفاع نسبة االنتحار هو لكن 

أعوام على أبناء غزة". وقال إن "سلطة  10من تداعيات الحصار المزدوج المستمر منذ ما يقارب 
ورفض موسى القول إن الفقر  عباس جزء من الحصار... يحاول معاقبة خصومه السياسيين به".

سباب التي دفعت الشباب إلى االنتحار، مضيفًا: "غزة ليست فقيرة، لكن أموالها تسرق. أحد أهم األ
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كما يفتعلون مشكالت تنعكس سلبًا على أبناء القطاع، وهنالك مجرمون خلف هذه المشكالت وأيٍد 
 تتآمر ليل نهار".

كومة "حماس" في المقابل، حّمل الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، مصطفى إبراهيم، ح
المسؤولية الكاملة عن "إقدام الشباب على االنتحار، وتحول االنتحار من خط أحمر إلى أسهل 
طريقة للتخلص مما يعانيه الشباب من أزمات". وقال إن هذه الظاهرة "أصبحت مستفحلة في القطاع 

 وهي بحاجة إلى حلول حقيقية، ال الى نقاش وصمت يرافقه تبرير حكومي".
سط، قال أستاذ علم النفس في جامعة األقصى فضل أبو هين، إن الشباب المنتحرين على خط و 

ال سنغلقها بأيدينا". وأوضح أن  كتبوا بدمائهم رسالة مفادها: "افتحوا لنا آفاق المستقبل والحياة وا 
، "البطالة والفقر هما إحدى ركائز فقدان البشر ألهمية ذواتهم، وهما تشكالن أرضية خصبة لالنتحار

بعد أن يصل الشباب إلى مرحلة اإلحباط واليأس واالكتئاب"، كما قال إن "كل شرائح المجتمع 
مسؤولة عن هذه الحالة الصعبة". وأضاف أبو هين: "الوقت ليس في مصلحة المسؤولين حاليًا، ومن 

أهون  الخطير أن يصل الشباب إلى اقتناع بأن الحياة لن تمنحهم إال التعاسة والشقاء وأن اآلخرة
 عليهم من حياة يتحكم بها بشر ال ينفعونهم في شيء".

كذلك لفت الداعية اإلسالمي عماد حمتو إلى الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة التي عاشها 
المنتحرون. وقال: "االنتحار حرام، لكن الظلم حرام. االنتحار حرام، لكن الفساد السياسي حرام. 

أيضًا حرام. علينا أال نجتزئ النص الشرعي، نحن ضحايا التفكير  االنتحار حرام، لكن الضريبة
الخطأ في مصلحة المواطن، ندفع ثمنًا باهظًا وغاليًا، علينا أن نكون واقعيين ونحن ننظر في قضية 

 النص الشرعي". 
 20/2/2016األخبار، بيروت، 

 
  أسبوعمبنى في المنطقة "ج" كل  49الحتالل يهدم ما معدله  .29

قوات االحتالل وما تسمى  أنذكرت صحيفة "هآرتس" الصادرة صباح يوم الجمعة  :اصةترجمة خ
سّرعت في منذ بداية العام الجاري من عمليات الهدم في المنطقة اإلسرائيلية المدنية"  اإلدارة"

وحسب الصحيفة فقد هدمت سلطات االحتالل خالل  الضفة الغربية. أراضيالمصنفة )ج( من 
 إن أي، 2015مبنى هدمت طوال العام  447مبنى، مقابل  293ما مجموعه  األخيرةالستة  األسابيع

في المعدل  مبانٍ  9، مقابل 2016منذ بداية العام  أسبوعمبنى يتم هدمها في كل  49ما معدله 
 في العام الفائت أسبوعيا
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التي شملت ، األخيرينالهدم التي شهدها الشهر والنصف  ألعمالانه نتيجة  إلىالصحيفة  وأشارت
 طفال بال مأوى. 220شخصا بينهم  480من  أكثر أصبحمبنى، فقد  93ما ال يقل عن 

 19/2/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 
 األونروا األوروبي للضغط علىة التحاد أمام ممثلي الفلسطينيون يعتصمون الالجئونلبنان:  .31

ة إلى "االتحاد األوروبي"، عبر وّجه الالجئون الفلسطينيون أمس، رسال: محمد صالح -صيدا 
ممثليته في لبنان، أكدت "رفض قرارات وسياسات "األونروا" بتخفيض الخدمات الصحية والتعليمية، 

 .ةووقف إعمار مخيم نهر البارد ووقف المساعدات للنازحين الفلسطينيين القادمين من سوري
اركة "خلية األزمة مع األونروا"، مقر بعثة االتحاد في بيروت بمش أمامجاء ذلك خالل االعتصام 

 وممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية واإلسالمية واللجان الشعبية.
وألقى محمود حمد كلمة باسم "خلية األزمة" طالب فيها بمزيد من دعم الالجئين وتطوير التعليم 

والضغط على إدارة الوكالة لكي والرعاية الصحية، داعيًا رئاسة "دول االتحاد األوروبي" إلى التدخل 
تتوقف عن سياسة تقليص خدماتها، مجددًا، في الوقت نفسه، التمسك "بهذه المؤسسة واستمرار بقائها 

 باعتبارها الشاهد الحي على قضية الالجئين".
بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لذ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" علي فيصل، أن التحركات 

جراء االتصاالت الالزمة مع الشعبي ة ستتواصل، مطالبًا الدولة اللبنانية بدعم مطالب الالجئين وا 
 الدول المانحة.

بعد االعتصام، سّلم وفد فلسطيني مذكرة بالمطالب إلى رئيسة بعثة "االتحاد" في لبنان، السفيرة 
 كريستينا ماركوس السن.

 20/2/2016السفير، بيروت، 
 
 األسبوعية ضد  الحتالل لنطالق مسيراتها 11 رى السنوية الـالذك تحييقرية عبلين  .31

النطالق مسيراتها  11أحيت قرية عبلين أمس، الذكرى السنوية الذ: برهوم جرايسي -القدس المحتلة 
األسبوعية، التي لم تتوقف في أي أسبوع، وقد أسفرت المواجهات األسبوعية على مر السنين عن 

ص ابة المئات بالرصاص الحي، واآلالف بحاالت االختناق، وباتت بلعين سقوط عدد من الشهداء، وا 
 نموذجا يجذب ناشطي سالم من كافة أنحاء العالم ومن إسرائيل.

محمد بركة، والنائبان عايدة  48وشارك في مسيرة أمس، رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 
طية للسالم والمساواة في القائمة المشتركة، ورئيس توما سليمان، ويوسف جبارين، عن الجبهة الديمقرا
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هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف، والقيادي في حركة فتح محمود العالول، والقيادي في 
الرحيم ملوح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد

 ر شحادة، وآخرون.يوسف، والقيادي الفلسطيني عم
النطالق المسيرات الشعبية األسبوعية  11وقال رئيس المتابعة بركة، اليوم نحيي الذكرى السنوية الذ

لقرية بلعين، وحينما شاركنا في أولى هذه المظاهرات في حينه، كان من الصعب تخيل هذا الثبات، 
قوى السالم اإلسرائيلية والعالمية،  وهذه الجبروت، التي يمثلها أهالي القرية والمتضامنون منعهم من

حتى أضحت بلعين نموذجا، واالسم المرادف للمقاومة الشعبية ضد االحتالل واالستيطان والجدار. 
واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات االحتالل عند مدخل مخيم الجلزون لالجئين شمال مدينة 

ستوطنة "بيت ايل" قبل أن تمتد عند مدخل المخيم، واندلعت المواجهات بداية بالقرب من م رام هللا.
 وأطلقت قوات االحتالل الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط بكثافة نحو الفتية والشبان.

 20/2/2016الغد، عم ان، 
 
  : األسير المعزول بالل كايد يعاني من اآللماألسـرىهيئة  .32

عاما(، من  34حررين بأن األسير بالل كايد )أفادت هيئة شؤون األسرى والم": سما" –رام هللا 
محافظة نابلس والمعزول في سجن عسقالن، يعاني منذ أسبوعين من عدة مشاكل صحية ولدت لديه 

 الكثير من اآلالم واألوجاع المستمرة.
م بالصدر والقلب الآوأوضح محامي الهيئة كريم عجوة الذي زار األسير كايد مؤخرا انه يعاني من 

خدرار باليد اليسرى، وقبل وصعوبة ب توقفت يده بشكل مفاجئ وسقط على األرض في  أيامالتنفس وا 
غرفة عزله وترك على حاله لمدة أربع ساعات. وحذر عجوة من هذه األوجاع التي يعاني منها 
األسير كايد، والتي قد تكون مقدمة لنوبة قلبية، مما يجعل حياته مهددة بالخطر ووجود قلق مستمر 

 وأن األسير كايد يتعرض لسياسة إهمال طبي واضحة، ويتم إعطائه بعض المسكنات فقط.عليه. 
ومحكوم أربعة عشر عاما ونصف،  2001األسير كايد معتقل منذ أواخر العام  أن إلىويشار  

 وممنوع من زيارته األهل، ويجدد له المنع كل ثالثة شهور.

 20/2/2016الدستور، عم ان، 
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 الفلسطيني": تطوير النتفاضة مرهون بإرادة السلطة المركزساري عرابي لـ" .33
تختلف عن  2015قال الكاتب الصحفي ساري عرابي إن انتفاضة القدس المستمرة منذ أكتوبر

االنتفاضة األولى بوجود سلطة فلسطينية، وعن الثانية بوجود قيادة للسلطة الفلسطينية ولحركة فتح 
 لكفاحية وتعظيمها ودفعها إلى األمام.غير معنية باالنخراط في الحالة ا

وأوضح عرابي في تصريحات خاصة لذ"المركز الفلسطيني ل عالم" أنه نظرا لوجود سلطة فلسطينية 
تتمتع بأدوات ضبط وسيطرة، وتحتكر مجال تمثيل الفلسطينيين، فإن تطوير االنتفاضة مشروط 

تطوير أدوات االنتفاضة، وتوسيعها من موضوعيا بموقف واضح للسلطة يفتح الحيز أمام الجماهير ل
جهة األدوات، ومن جهة الجغرافيا، ومن جهة الشرائح المجتمعية كافة، وتتيح للفصائل، وال سيما 

 فصائل المقاومة، الظروف الكافية إلعادة بناء نفسها، ولجماهير وعناصر الفصائل.
نضالية التي حرمت منها الضفة كما أن موقف السلطة ضروري لتوفير مناخات التعبئة الثورية وال

الغربية طوال السنوات الماضية، ولتجاوز ظروف إنتاج الفلسطيني الجديد، وهندسة وعي المجتمع 
ولفت إلى أن المشكلة ليست في توفير األفكار لتطوير االنتفاضة، فاألفكار كثيرة، ولكن  الفلسطيني.

ة، لتوفير المناخات والظروف والشروط المشكلة في توفير اإلرادة لدى كل من حركة فتح والسلط
 سابقة الذكر من أجل تطويرها وتعزيز الروح الثورية.

 20/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ألف 400يتخطى حاجز الـ  من بدون القدس تقرير إسرائيلي: تعداد مستوطني الضفة .34

أن عدد المستوطنين في أراضي أشار تقرير إسرائيلي، إلى : زينة األخرس، زيد أبو عرة -رام هللا 
 128الضفة الغربية المحتلة )باستثناء القدس(، بلغ أكثر من أربعمائة ألف نسمة يقطنون في 

 مستوطنة جائمة على أراضي الفلسطينيين.
وأوضح تقرير صادر عن النائب السابق في البرلمان اإلسرائيلي الذ"كنيست"، يعقوب كاتس، أن 

تكتل استيطاني، أكبرها في منطقة األغوار، وأكثرها كثافة  11وزعة على المستوطنات اإلسرائيلية م
 .االستيطانيسكانية هو تكّتل "بنيامين" 

ألف مستوطن  83مستوطنة إسرائيلية، يبلغ عدد سكانها أكثر من  26ويضم تكتل "بنيامين" نحو 
 .2015يهودي، وفق آخر إحصائية نهاية عام 

ة إسرائيلية تقوم على أراضي األغوار الفلسطينية، ويستوطن فيها مستوطن 27في السياق ذاته، فإن 
 مستوطن، حسب إحصائيات العام الماضي. 8,100ما يزيد عن 



 
 
 
 

 

 29 ص                                              3849 العدد:        20/2/2016 السبت التاريخ: 
  

وأظهر التقرير، أن العامين الماضيين شهدا ارتفاعًا في عدد المستوطنين بالضفة الغربية، بنسبة 
 20ن مدينة القدس، موزعين على ألف إسرائيلي يستوطنون الشطر الشرقي م 350، فضاًل عن 4.4%

 تجمع استيطاني.
وحسب تقديرات معّد التقرير، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة سيبلغ بحلول عام 

 406,302ألف نسمة، في حين بلغ تعدادهم مع نهاية العام الماضي  20مليون و نحو، 2036
 مستوطن.

 19/2/2016، قدس برس
 
 طنا   12تزن و  راكبا   20 سنانه حافلة تت سع لـبأ جر  شاب في غزة ي .35

طنًا بالقوة الجسدية المجردة فكرة جنونية، لكن الشاب محمد بركة  12يبدو سحب حافلة ركاب تزن 
سنة( الذي  20بضع دقائق فقط لتحضير نفسه لتنفيذ المهمة. ويتمتع محمد بركة ) إلىفي حاجة 

اع غزة، بقوة خارقة ومهارة في األلعاب والحركات يسكن في مدينة دير البلح الساحلية وسط قط
راكبًا بأسنانه، وسط ذهول المارة وأصحاب حافالت نقل  20الخطرة. فقد جّر الحافلة التي تّتسع لذ

 الطلبة المتوّقفة أمام مبنى جامعة "فلسطين التقنية" في دير البلح.
الب في السنة الثانية في قسم "السياحة كيلوغرامًا، وهو ط 65سنتميترًا ووزنه  191، طوله بركةمحمد 

طنًا بذراعيه. ويحلم  13والفندقة" في الجامعة. وكانت تجربته الناجحة األولى، سحب جرافة تزن 
الشاب بأن يصبح بطاًل عالميًا، وبأن يتمكن من السفر لاللتحاق بأندية متخصصة بهذه الرياضات 

لشباب في غزة لديه اإلبداع والمقدرة لتقديم الكثير، لتؤهله للمشاركة في منافسات عالمية. ويقول: "ا
 الحرية، حرية التنقل والسفر، وآمل بأن يتبناني ناد عربي أو عالمي". إلىلكننا في حاجة 

 20/2/2016الحياة، لندن، 
 

 يمنح اإلعالمي اللبناني زافين جواز سفر فلسطينيا   عباس .36

مي اللبناني زافين قيومجيان جواز سفر بيروت: منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس اإلعال
تكريًما له على مسيرته اإلعالمية ودعمه الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية في برامجه  فلسطينياً 

طالالتهالتلفزيونية  وللمناسبة أقيم حفل تكريمي لزافين في مبنى السفارة الفلسطينية في  اإلعالمية. وا 
لسطيني في لبنان حّسان ششبية زافين جواز السفر، وأكّد أّن هذا بيروت سلّم خالله نائب السفير الف

الجواز هو أسمى أوسمة التقدير لدى السلطة الفلسطينية لما بذله الشعب الفلسطيني من تضحيات 
 .طويلة على مدى عقود لتحقيق الدولة الفلسطينية
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ود عباس، معربًا عن سعادته بدوره شكر قيوميجيان هذه المبادرة الكريمة التي خّصه بها الرئيس محم
لتسّلمه هذا الجواز، الذي سيكون وسامًا على صدره، وقال إّن هذا التكريم هو بادرة وفاء تجاهه 
وتجاه اإلعالم اللبناني، وأعرب عن أمله في أن يبقى عند حسن ّظن الجمهور الفلسطيني في الداخل 

 وعلى امتداد الوطن العربي.
 20/2/2016القدس العربي، لندن، 

 

 ةمليون دولر لالجئين الفلسطينيين في سوري 47.7بقيمة  مالي ا   دعما  تقدم الوليات المت حدة:  .37
، يوم الجمعة، عن تقديمها دعًما ماليًّا األمريكيةأعلنت الواليات المّتحدة : غنايم الطيب -األناضول 

ئين الفلسطينّيين، األونروا، مليون دوالر، لوكالة األمم المّتحدة إلغاثة وتشغيل الالج 47.7بقيمة 
 .2016استجابة لندائها الّطارئ لألزمة اإلقليمّية في سوريا لعام 

مليون دوالر، من أجل  414وأطلقت األونروا خالل وقت سابق من العام الجاري، نداًء للحصول على 
ّنزاع الّدائر في تلبية الحّد األدنى من االحتياجات اإلنسانّية لالجئي فلسطين، المتضّررين جّراء ال

 سوريا.
مليون  37.5وبحسب تقرير صادر عن مكتب الوكالة األممّية في القدس، سيتّم تخصيص مبلغ 

ألف الجئ  450دوالر، لدعم أنشطة االستجابة الّطارئة للوكالة داخل سوريا، "خاّصة مع وجود نحو 
من الجئي فلسطين في  %60ووفق األونروا، فإّن "أكثر من  فلسطينّي ما يزالون يعيشون هناك.

 %95، أصبحوا مشّردين داخل البالد، التي تشهد صراعات بين أطراف عّدة، بينما يعتمد ةسوري
مليون  10.2منهم، على الوكالة في الحصول على المساعدات اإلنسانّية. وسيتّم تخصيص مبلغ 

 في البيان.دوالر، من أجل الّتداخالت الّطارئة للوكالة في لبنان واألردن، كما جاء 
 20/2/2016، 48عرب 

 
 مع القيق بلندن تضامنا   "إسرائيل"اعتصام أمام سفارة  .38

تظاهر العشرات من النشطاء الفلسطينيين والعرب ومن جنسيات مختلفة في : محمد أمين -لندن
العاصمة البريطانية لندن للتعبير عن تضامنهم مع الصحفي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن 

 يوميا. 87ذ الطعام من
ونظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ومؤسسة "أوليف" للشباب الفلسطيني الخميس اعتصاما أمام 
السفارة اإلسرائيلية في لندن، طالبوا فيه الحكومة البريطانية والمؤسسات الدولية بالتدخل إلطالق 

 من اإلضراب عن الطعام. 87سراح القيق الذي دخل يومه الذ
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ات من النشطاء العرب واألجانب منددين باستمرار اعتقال الصحفي القيق، كما شارك واحتشد العشر 
 عدد من األطفال في االعتصام وحملوا األعالم الفلسطينية وصورا للمعتقل.

واتهم المعتصمون بريطانيا بتوريث سياسة االعتقال اإلداري إلسرائيل، والصمت على جرائمها 
نسان، وعبروا عن خيبة أملهم من السياسات الحكومية التي تواصل وانتهاكاتها المستمرة لحقوق اإل

 االنحياز إلسرائيل، وغض الطرف عن جرائمها.
 20/2/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
  انالخارجية األمريكية: ل معلومات لدينا بشأن عقد لقاء بين كيري وعباس في عم   .39

رة الخارجية األمريكية، مارك تونر، أن لقاء قال الناطق الرسمي باسم وزا :عريقات سعيد -واشنطن 
وزير الخارجية األمريكية جون كيري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليس أمرًا محسومًا بعد، 
مشيرا الى ان زيارة الوزير كيري الى العاصمة االردنية عمان تندرج في إطار االتفاق على قانون 

من الشهر  18وقعه الرئيس األمريكي باراك أوباما في "التعاون الدفاعي المشترك" الجديد الذي 
وقال تونر في معرض رده على سؤال لذ "القدس" بهذا الخصوص: "ليس لدي معلومات عن  الجاري.

لقاء أكيد بين الوزير كيري والرئيس محمود عباس، حيث أن الوزير كيري سيعقد مجموعة من 
 .اللقاءات في إطار متابعة التنسيق بين بلدينا"

 20/2/2016موقع القدس، القدس، 
 
 اتحاد صحافيي بريطانيا يطالب نتنياهو بإطالق سراح الصحافي الفلسطيني محمد القيق .41

أعلن نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر أن اتحاد صحافيي  فادي أبو سعدى: -رام هللا
يامين نتنياهو طالب فيها بإطالق بريطانيا وأيرلندا بعث برسالة عاجلة إلى رئيس حكومة االحتالل بن

سراح الصحافي األسير فورا. كما تدعم الرسالة جهود نقابة الصحافيين الفلسطينيين واالتحاد الدولي 
وتوضح الرسالة ان األمين العام لالتحاد ميشيل  للصحافيين بالمطالبة بإطالق سراحه فورا.

نتنياهو باإلفراج الفوري عن القيق بعد  ألف صحافي بريطاني وأيرلندي 30سنتيستريت طالبت باسم 
 أن وصلت حالته الصحية لوضع حرج جدا. وحمل االتحاد حكومة إسرائيل المسؤولية عن حياته.

وشكر أبو بكر باسمه وباسم األمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين وباسم عموم صحافيي 
موقفهم وجهودهم سواء في نصرة القيق أو وصحافيات فلسطين نظراءهم في بريطانيا وأيرلندا على 
 الوقوف إلى جانب الصحافيين الفلسطينيين لنيل حقوقهم.

 20/2/2016القدس العربي، لندن، 
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 وتركيا "إسرائيل"اليونان تنضم إلى روسيا ومصر في التحفظ عن التطبيع بين  .41
فظها أمام مسؤولين انضمت اليونان إلى كل من روسيا ومصر في إبداء تح: أسعد تلحمي –الناصرة 

وتركيا، وذلك بإعالن وزير الدفاع اليوناني  "إسرائيل"إسرائيليين من محاوالت تطبيع العالقات بين 
بانوس كامنوس بعد لقائه نظيره اإلسرائيلي موشيه يعالون في تل أبيب، أن "تطبيع العالقات بين تل 

ستراتيجي بين إسرائيل واليونان. جاء أبيب وأنقرة هو فكرة غير ناجحة من شأنها المس بالتعاون اال
ذلك غداة رسالة مماثلة تسلمها وكيل وزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري غولد من وزير الخارجية 

 الروسي سيرغي الفروف أول من أمس خالل زيارة األول لموسكو.
سرائيل بتحسين وقال وزير الدفاع اليوناني في حديث ل ذاعة العبرية أمس أنه "ال يعقل أن تقوم إ

عالقاتها مع تركيا في وقت تزداد عزلة األخيرة" فيما "موقفها )تركيا( من إسرائيل ما زال عدائيًا كما 
كان"، مستذكرًا "إلثبات أقواله" بتصريح رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو قبل ثالثة اشهر بأنه 

أن تركيا تقيم عالقات تجارية مع  يريد رؤية علم فلسطين يرفرف فوق القدس. وأضاف أن حقيقة
"داعش" على ما أكد يعالون نفسه، وتمّولها وتتيح لمقاتليها دخول األراضي السورية من أراضيها 
تبعث على عالمات استفهام كثيرة في كل من تل أبيب وأنقرة، و "عليه أعتقد أن فرصة تطبيع 

ة تركيا في قيادة العالم اإلسالمي الراديكالي العالقات بين إسرائيل وتركيا تبدو ضئيلة". وتابع أن رغب
 ال تتسق مع تظاهرها برغبتها في تحسين العالقات مع إسرائيل.

واعتبر كامنوس أن العالقات بين أثينا وتل أبيب تمر بذ"شهر عسل"، مشيرًا إلى أن االتفاق الدفاعي 
توقعه إسرائيل )األول مع االستراتيجي الذي وقعته إسرائيل واليونان هو الثاني من نوعه الذي 

الواليات المتحدة(، ما يؤشر إلى متانة العالقات بين البلدين، "وهو يشكل عمليًا جدارًا أمنيًا افتراضيًا 
يبدأ من إسرائيل ويمتد إلى قبرص واليونان"، مضيفًا أن "إلسرائيل الكثير مما تربحه من هذا االتفاق". 

لتعاون بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي سيضِعفان وزاد أن الحرب المشتركة ضد اإلرهاب وا
 "داعش" الذي يستفيد حتى اليوم من تصدير النفط.

 
 وتركيا "إسرائيل"بنود كثيرة في مسودة التفاق لتطبيع العالقات بين  علىتحفظه  يبديلفروف  .42

الفروف أبدى أفادت صحيفة "هآرتس" بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي : أسعد تلحمي –الناصرة 
وتركيا، خصوصًا  "إسرائيل"بنود كثيرة في مسودة االتفاق لتطبيع العالقات بين  علىهو أيضًا تحفظه 

دخال  في ما يتعلق بمنح أنقرة دورًا رئيسًا في إعادة بناء البنية التحتية المدمرة في قطاع غزة وا 
ولد أن ججية اإلسرائيلية دوري مساعدات إنسانية إليه. وأضافت أن الفروف أبلغ وكيل وزارة الخار 

تركيا ستحقق من االتفاق، في حال إقراره بصيغته الحالية، العديد من اإلنجازات، مشيرًا أيضًا إلى 
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وروسيا في مجال الغاز الطبيعي،  "إسرائيل"عدم ارتياح روسيا من أن االتفاق يتطرق إلى تعاون بين 
 لتركيا. ما من شأنه ان يمس بتصدير روسيا الغاز الطبيعي

 20/2/2016الحياة، لندن، 
 
 األمم المتحدة: الستيطان عائق أمام السالم .43

قال منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي  :األناضول –نيويورك 
وأضاف مالدينوف  ."المشروع االستيطاني اإلسرائيلي مازال يمثل عائقا أمام السالم"مالدينوف، إن 

إفادته، عبر دائرة تليفزيونية من القدس إلى أعضاء مجلس األمن "لقد وصل الصراع اآلن إلى في 
بدعم متخصص من المجتمع -نقطة محورية ويتعين على اإلسرائيليين والفلسطينيين رسم مستقبلهم 

وشدد على "الحاجة لتغيير في السياسة  قبل أن يقرر معارضو السالم مصيرهم". -الدولي
ية، بما في ذلك زيادة االستثمار والنشاط االقتصادي الفلسطيني في المنطقة )ج( بالضفة اإلسرائيل

 الغربية، لتعزيز المؤسسات الفلسطينية واالقتصاد واآلفاق األمنية".
وتحدث مالدينوف عن عمليات الهدم التي قامت بها السلطات اإلسرائيلية في المنطقة )ج( والقدس 

مبنى فلسطيني، ما أسفر عن  200سابيع القليلة الماضية أكثر من الشرقية، حيث هدم خالل األ
 شخصا. 320تشريد 

مبنى فلسطينيا أسبوعيا،  29وأشار إلى أن السلطات اإلسرائيلية هدمت منذ بداية العام الجاري نحو 
 أضعاف عن معدالت الهدم األسبوعي في العام الماضي. 3بما يزيد 

الة الصحفي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ كما أعرب عن القلق إزاء تدهور ح
وتوجه إلى أعضاء  يوما احتجاجا على وضعه تحت ما يسمى باالحتجاز اإلداري. 85أكثر من 

المجلس قائال "انتهز هذه الفرصة النضم مرة أخرى إلى األمين العام والمفوض السامي لحقوق 
 تجزين إداريا أو إطالق سراحهم على الفور".اإلنسان في الدعوة لتوجيه االتهامات للمح

 20/2/2016الرأي، عمان، 
 

 العالم يشبه برميل البارود :كيةيواشنطن تايمز األمر  .44
كية إلى ما يشهده العالم من حروب وصراعات، ريأشارت صحيفة واشنطن تايمز األم: واشنطن تايمز

الحال الراهنة ببرميل البارود  وخاصة في الشرق األوسط، وحذرت من حرب عالمية جديدة، وشبهت
 الذي أدى للحرب العالمية الثانية.
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بدأ  2016وفي هذا اإلطار، نشرت الصحيفة مقاال للكاتب فيكتور هانسون قال فيه إن العالم في 
، وأضاف أن الحرب العالمية الثانية كانت حربا يمكن 1939يشبه برميل البارود الذي كان في 

 حرب حتمية في نهاية المطاف. تجنبها، لكنها تحولت إلى
وأشار إلى أن الحرب العالمية الثانية اندلعت عندما غزت "ألمانيا النازية" بولندا في األول من 

، وأضاف أن الحرب اندلعت في ظل استرضاء الحكومات الغربية للزعيم 1939سبتمبر/أيلول 
 األلماني أدولف هتلر.

تجاه هتلر على أمل أن يتخلى عن "التهام" جيرانه، وذلك وأوضح أن األوروبيين قاموا بهذه الخطوة 
في أواخر ثالثينيات القرن الماضي، لكن "النازيين" اعتبروا هذا االسترضاء ضعفا من جانب 

 الحكومات الغربية وقاموا باستغالله.
 

 استفزاز
ع الراهن للعالم، وبعد أن أشار الكاتب إلى قرارات تاريخية أخرى متعلقة بتلك الحرب، تحول إلى الواق

وقال إن إيران والصين وكوريا الشمالية والجماعات اإلسالمية المتطرفة تقوم بازدراء الحكومات 
 الغربية، كل على طريقته.

وأوضح أن دوال ومنظمات عدوانية مختلفة تسعى إلى استفزاز الغرب من خالل إطالقها صواريخ 
شرق األوسط إلى أوروبا، وبالتالي تشكيل تهديدات ال عابرة للقارات أو إرسالها الماليين من شباب ال

 تنتهي.
وأضاف أن الصين تحاول خلق جزر اصطناعية، وذلك من أجل السيطرة على الطرق التجارية من 
ليها، وأشار إلى أن االتحاد األوروبي ليس مسلحا بشكل كبير، وأنه يحاول استخدام  آسيا وا 

 الدبلوماسية للتعامل مع أعدائه.
إلى أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين بدأ يعقد الصفقات مع إيران وسوريا ومع معظم أعداء  وأشار

الغرب بشكل يشبه ما كان يفعله الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، وأن بوتين يعتقد أن هذه القوى 
 العدوانية ستتحول كلها ضد الغرب.

ة" تبدأ في منطقة الشرق األوسط، وأضاف أن بوتين حذر الغرب مؤخرا من "حرب عالمية جديد
وأشار إلى أن الواليات المتحدة بدأت تتراجع وتنأى بنفسها عن التدخل في الخارج، مستخدمة 

 األساليب نفسها التي كانت متبعة في عشرينيات القرن الماضي. 
 19/2/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
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 رى؟القضية الفلسطينية مع أولوياتنا األخ أولويةماذا تعني  .45
 د. أسامة األشقر
ال نستطيع أن نقّدم كل قضايانا المركزية للجمهور الواحد بتركيذٍز، وُنزاحمهذا إلذى بعضذها أمذام بوابذات 
ضذذيقة مكتظّذذة بذذالواقفين والمنتظذذرين، بذذل ينبغذذي علينذذا فذذي مجتمعذذات النخبذذة السياسذذية أو الفكريذذة أو 

أولويذذذذات ونركذذذذز عليهذذذا بغذذذذرض الذذذذتحّكم  اإلعالميذذذة أو االقتصذذذذادية... أن نعمذذذل علذذذذى اختيذذذذار قائمذذذة
دراكهذذذا والتفكيذذذر بهذذذا بصذذذورة متصذذذلة  بمضذذذامينها ومحتوياتهذذذا، ونوّجذذذه النذذذاسا صذذذوبا االهتمذذذام بهذذذا وا 

 ودائمة.
مهمتنا أن نعطي الناس مجااًل للتفكير األطول واالهتمام األكثر بقضية ما، وال نستطيع أن نفعل ذلك 

س أو تشذذذغل فئذذذًة مذذذنهم، إذ إنذذذه ال يمكذذذن االنتصذذذار هنذذذا فذذذي إذا كانذذت هنذذذاك قضذذذية أكبذذذر تشذذذغل النذذذا
معركذذذذة الواقذذذذع الضذذذذاغط وقضذذذذاياه الملّحذذذذة التذذذذي تفذذذذرض نفسذذذذها علذذذذى النذذذذاس الذذذذواقعين تحذذذذت تأثيرهذذذذا 

 المباشر.
وعلماء األصول وفقه المقاصد يتحدثون أنه ال يمكن لنا أن نتحدث عذن تنذاول الفضذل إال بعذد تنذاول 

و فعذذل مذذا يجذذب، والفضذذل المقصذذود هذذو الزيذذادة علذذى مذذا يجذذب؛ والقاعذذدة العذذدل، والعذذدل المقصذذود هذذ
تقذذول إن مذذن شذذغله الفذذرض عذذن الفضذذل فهذذو معذذذور، ومذذن شذذغله الفضذذل عذذن الفذذرض فهذذو مغذذرور، 
فأولويذذة األشذذياء تقتضذذي ترتيذذب مراتذذب األعمذذال بحسذذب أوزانهذذا فذذي الحيذذاة اليوميذذة بتقذذديم األهذذم علذذى 

 تقديم.المهم، أو األولى واألجدر بال
وعلى ذلك فإن أولويذة القضذية الفلسذطينية فذي األمذة ال تعنذي أن تتصذدر هذذه القضذية جميذع القضذايا 
المحليذذة فذذي بلذذٍد مذذا، فذذال يصذذّح مذذثاًل أن نطلذذب مذذن إخواننذذا السذذوريين المنكذذوبين بالقصذذف والتهجيذذر 

يتهم المركزية، بذل والجوع والسجن والقهر والمرض بمئات اآلالف أو الماليين أن يجعلوا فلسطين قض
عذادة األمذن واالسذتقرار وتوحيذد المجتمذع وجمعذه  إن أولويتهم هي تحرير بلدهم مذن الفسذاد والطغيذان وا 

 على رؤى مشتركة تؤسس لمجتمع جديد؛ وعلى ذلك تقاس القضايا األخرى الضاغطة والكبيرة.
م األولويات بإدخالهذا فذي ومع ذلك فإن القضية الفلسطينية وعنوانها القدس ال ينبغي أن تغيب عن سلّ 

قائمة االهتمامات، واالهتمام هو درجة أقل في تراتبية العمل، فاألولوية هنا هو مثل أن تكون القضية 
األولى على طاولة مكتبك التخاذ قرار ملّح وسريع أو استراتيجي، أما االهتمام فهو أن تجعل القضية 

 كتبك هذا.األولى في دائرة االهتمام في الدرج األعلى من م
وفذذي القضذذايا العامذذة فإننذذا ال نطالذذب الذذدول أن يجعلذذوا أهميذذتهم المطلقذذة فذذي القضذذية الفلسذذطينية علذذى 
حسذذذاب قضذذذاياهم األساسذذذية والسذذذيما الحياتيذذذة منهذذذا، فذذذإن اسذذذتقرار هذذذذه البلذذذدان وكفايذذذة شذذذأنها وقذذذذوة 

ة الفلسذذذطينية سذذذّلم للقضذذذية الفلسذذذطينية، فالواجذذذب هنذذذا أن تتصذذذدر القضذذذي اسذذذتراتيجيمجتمعهذذذا رصذذذيد 
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األولويات في السياسة الخارجيذة فحسذب ال فذي السياسذات الداخليذة، إال عنذدما يجذري إدخذال السياسذة 
الخارجيذة فذذي التعبئذذة الداخليذذة فذذإن القضذذية الفلسذطينية ينبغذذي هنذذا أن تتصذذدر فذذي السياسذذات الداخليذذة 

خدامها بعذذذد ذلذذذك فذذذي ممارسذذذات ذات الُبعذذذد الخذذذارجّي، ولذذذيس تصذذذديرها علذذذى القضذذذايا المحليذذذة واسذذذت
سلطوية غير رشيدة تجاه المعارضة الداخلية باسم القضية الفلسطينية كما حصل في بلدان كثيذرة مذن 

 قبل.
وبمعنى أوضح فإن القضية الفلسطينية بعناوينها الكبيرة هي ملف دائم في السياسات الخارجيذة لألّمذة 

ِبهذذا، وال ينبغذذي لهذذا أن تغيذذب عذذن مقذذدمات الفعذذل  بذذدولها وهيئاتهذذا وجماعاتهذذا وأحزابهذذا ونقاباتهذذا وُنخا
السياسي لصالح ملف آخذر، إال إن كذان الملذف اآلخذر ذا اتصذال بالشذأن الذداخلّي المباشذر فعنذد ذلذك 
تتحرك القضية الفلسطينية إلى المرتبة الثانية على قائمة األولويات ولذيس فذي ُدرج االهتمامذات؛ وفذي 

أو االهتمذذذذذام ال تعنيذذذذذان مذذذذذا ينذذذذذدرج تحذذذذذت مفهذذذذذوم األعمذذذذذال االحتفاليذذذذذة كذذذذذال األمذذذذذرين فذذذذذإن األولويذذذذذة 
االستعراضية التي تنشذط فذي مناسذبات رسذمية، أو التذي تسذتدعاى فذي لقذاءات المجذامالت الدبلوماسذية 

 والعالقات العامة الباردة.
باألساس إننا نتحدث اآلن عن نمط فاعل ومتحّرك يستند إلى رؤية مهّدفة تعّد فلسطين قضية مركزية 

وترسذذم لهذذا أهذذدافًا تشذذغيلية ووسذذائل تنفيذيذذة، وأمذذا كيفيذذة التفاعذذل معهذذا ودرجذذة هذذذا التفاعذذل فقذذد شذذرحنا 
 أعاله بعض ما يمكن مراعاته عند التخطيط له. 

 19/2/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 انفصال الحتالل عن الضفة .46

 برهوم جرايسي 
فذذذي األيذذام األخيذذرة، وجذذذود أغلبيذذة كبيذذرة جذذذدا فذذي البرلمذذذان  أظهذذرت سلسذذلة مذذذن المؤشذذرات اإلسذذرائيلية

اإلسرائيلي )الكنيست( مؤيدة لمخطط االنفصال من جانب واحد عن الضفة الغربيذة المحتلذة، وتحويذل 
التجمعات السكانية الفلسطينية إلى "كانتونات" منفصلة عذن بعضذها ومحاصذرة بجذدار االحذتالل. كمذا 

امة "حكومة وحدة" إسرائيلية لتنفيذ هذا المخطط، أو أن يكذون المخطذط تدل المؤشرات على احتمال إق
محذذذذور انتخابذذذذات برلمانيذذذذة مبكذذذذرة. ويبذذذذدو أن إسذذذذرائيل بذذذذدأت تتحذذذذرك علذذذذى السذذذذاحة الدوليذذذذة لتسذذذذويق 

 مخططها، كما ظهر هذا في تصريحات المستشارة األلمانية أنجيال ميركل.
؛ إن كانت قد صّرحت بموقفها من هذا المخطط، أو وتبين من فحص أجريته لمواقف الكتل البرلمانية

نائبذا، وهذم  120نائبذا فذي الكنيسذت، مذن أصذل  94إلذى  90من خالل منهجية كتل أخذرى، أن مذا بذين 
من نواب الكتل الصهيونية والدينية، يؤيدون هذا المخطط االحتاللذي، الذذي مذن شذأنه أن يزيذد  % 88
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ة. إذ إن االنفصذال سذيكون مذن دون تنسذيق، ومذن دون من تذدمير حيذاة الشذعب الفلسذطيني فذي الضذف
مذذن  % 70االعتذذراف بدولذذة فلسذذطينية؛ وسذذتكون الضذذفة محاصذذرة مذذن الجهذذات األربذذع، وتبقذذى نسذذبة 

ألذذف  200مسذاحة الضذفة بمذا فيهذا القذدس، تحذت سذيطرة جذيش االحذتالل. كمذا يشذمل المشذروع فصذل 
ل الذذذي يختذذرق أحيذذاء المدينذذة، ودّمذذر سذذير مقدسذذي فلسذذطيني عذذن مذذدينتهم كليذذا، عبذذر جذذدار االحذذتال

 الحياة الطبيعية فيها.
والتحذول األسذاس فذي األيذام األخيذرة، كذان تبنذي أكبذر أحذزاب المعارضذة "العمذل"، لهذذا المشذروع الذذي 
وضعته أشد أحزاب اليمين تطرفا منذ سنوات طويلة. في حين كان واضحا من خطاب رئذيس حكومذة 

أمام الكنيست قبل أيام، أنه ليس فقذط يتبنذى المشذروع، بذل قذال إنذه أول مذن  االحتالل بنيامين نتنياهو
 ؛ وقال إن حزب "العمل" يصل متأخرا إلى هذا الموقف.2009لّوح بشبيه له في العام 

وعلذذذى ضذذذوء النتيجذذذة الحاصذذذلة، فذذذإن االحتمذذذال وارد بدرجذذذة معقولذذذة، بذذذأن يبذذذادر نتنيذذذاهو إلذذذى تشذذذكيل 
مذذن مقاعذذد البرلمذذان  % 75ب "العمذذل" وكذذتال أخذذرى، تسذذيطر علذذى حكومذذة موسذذعة، يضذذم إليهذذا حذذز 

وأكثر؛ مهمتها األساسية الشذروع بهذذا المشذروع، الذذي مذن شذأنه أن يشذكل تذدميرا كليذا إلمكانيذة إقامذة 
دولة فلسطينية، لسنوات طويلذة، وسذيجعل ماليذين الفلسذطينيين فذي الضذفة يعيشذون فذي سذجن منقطذع 

ر، هذذذو أن يبذذذادر نتنيذذذاهو خذذذالل عذذذام ولربمذذذا أكثذذذر بقليذذذل، إلذذذى إجذذذراء عذذذن العذذذالم. واالحتمذذذال اآلخذذذ
انتخابذذذات مبكذذذرة، تكذذذون هذذذذه الخطذذذة أو خطذذذة شذذذبيهة أخذذذرى، محذذذور االنتخابذذذات، وبعذذذدها يبذذذدأ تنفيذذذذ 

 المشروع.
ويلقذى هذذذا المخطذط معارضذذة، قذد تكذذون حذادة جذذدا، مذن أحذذزاب المسذتوطنين فذذي الضذفة، التذذي تذذدعو 

سيادة اإلسرائيلية على كل فلسطين التاريخية، على أن يكون للفلسطينيين أدنذى إلى فرض ما يسمى ال
الحقذذوق المدنيذذة؛ وبذذين تلذذك األحذذذزاب مذذن يجذذاهر علنذذا بذذذالطرد والتهجيذذر الجمذذاعي للفلسذذطينيين مذذذن 

 وطنهم.
مؤشر آخر يجب أخذه بعذين االعتبذار، هذو تصذريحات المستشذارة األلمانيذة أنجذيال ميركذل لذدى لقائهذا 

يذذاهو فذذي بذذرلين األسذذبوع الماضذذي، إذ رددت المقولذذة التذذي باتذذت السذذائدة فذذي الكنيسذذت: "هذذذا الوقذذت نتن
لذذيس مناسذذبا لحذذل الذذدولتين"، وهذذي العبذذارة التذذي لذذّوح بهذذا رئذذيس حذذزب العمذذل يتسذذحاق هيرتسذذوغ. ثذذم 
 أضافت قائلة: "إنه مقابل هذا يجب اتخاذ خطوات كبيرة على األرض"، مذن دون أن توضذح قصذدها،
لكذذن االعتقذذاد هذذو أنهذذا سذذمعت عذذن المشذذروع مذذن نتنيذذاهو، وأن إسذذرائيل شذذرعت فذذي تسذذويق المخطذذط 

 عالميا.
، وأيضذذا األجذذواء العالميذذة، ونظذذرة الذذرأي العذذام اإلقليميذذةيسذذتغل االحذذتالل اإلسذذرائيلي أساسذذا األوضذذاع 

وقذذت تغذذرق فيذذه  العذذالمي لمذذا يجذذري فذذي الشذذرق األوسذذط، وامتذذداده إلذذى أوروبذذا، لتسذذويق أجندتذذه. فذذي
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أوروبذذا فذذذي أزمذذات عذذذدة، منهذذا اقتصذذذادية، وأخذذرى القلذذذق علذذى أمذذذن الشذذارع األوروبذذذي، ومسذذألة تذذذدفق 
 الالجئين من آسيا وأفريقيا.

هذذذا التطذذذور الجديذذذد، الذذذي ال يمكذذذن االسذذذتهانة بذذه، واعتبذذذاره مجذذذرد فرضذذية، يتطلذذذب حراكذذذا فلسذذذطينيا 
ميذذذة أخذذذرى، مذذذن الممكذذذن أن تقودهذذذا مصذذذالحها إلذذذى وعربيذذذا موازيذذذا، واالسذذذتفادة مذذذن مراكذذذز قذذذوى عال

االعتذذراض علذذى المخطذذط اإلسذذرائيلي المتبلذذور، والذذذي بالتأكيذذد سذذتبحث لذذه إسذذرائيل عذذن غطذذاء دولذذي 
 داعم. 

 20/2/2016 ،الغد، عم ان
 
 أصبحُت مقتنعا  بفرض العقوبات الدولية على إسرائيل .47

 شلومو زاند
 األفراد. لكننا جميعًا نعلم أنها في األساس انتفاضة شبان. في اإلعالم اإلسرائيلي يسمونها انتفاضة

تنظر النخبة السياسية في إسرائيل إلى هذه الظذاهرة وكأنهذا ثمذرة تحذريض، وكذل مذن يحذاول أن يكذون 
صادقًا مع نفسه يعرف أن األسباب الحاسمة لموجة الهجمات الحالية هي استمرار االحتالل، اإلذالل 

 والشعور بانسداد األفق. اليومي، الفقر الشديد،
على مسافة قصيرة من الحياة الطبيعية في تل أبيب أو حيفا، يعيش منذ قرابذة نصذف قذرن عذدد كبيذر 

 من السكان محرومين من حقوق اإلنسان ومن حقوق المواطن األساسية.
اص نحن اإلسذرائيليين، نعمذل، نذتعلم، نحلذم ونعشذق بحريذة كاملذة، ولذيس بعيذدًا عذن شذعبنا هنذاك أشذخ

 يخضعون لقسوة قلوب جنود وجشع مستوطنين مدعومين من الحكومة لألرض.
في كل مرة أسمع في األخبار عن فتى او فتاة فلسطينيين ضحيا بحياتيهما مذن أجذل قتذل إسذرائيليين، 
يصدمني هذا العمل، لكن في الوقت عينه ال يمكنني إال أن أتذكر الكلمذات القاسذية للشذاعر ألكسذندر 

[: يغضذذذب ويشذذذتعل غضذذذبًا ويصذذذعد إلذذذى المذذذذبح كذذذي يحذذذرق عذذذار عبوديذذذة الفحذذذة. 1972-1906بِذذذن  
بالطبع المقاومة المسلحة ليست بحد ذاتها شذيئًا نبذياًل وسذاميًا بصذورة خاصذة. إنهذا قاسذية وفذي بعذض 
األحيذذان قبيحذذة. نسذذاء وأطفذذال أبريذذاء يصذذابون وحتذذى يقتلذذون. لكذذن الذذذين يقومذذون بهذذذه األعمذذال لذذم 

. ففي ظروف تاريخية مختلفة كان من الممكن لهؤالء الفتيان والشبان الذذين يسذتلون سذكين يولدوا قتلة
مطبخ أو بلطة أو سيارة مستعملة ويحولونها إلى سالح قاتل، أن ينهوا تعليمهم، ويتعلموا مهنة الئقة، 

 وأن يصبحوا آباء وأمهات يربون أوالدًا ويتقدمون في السن بسالم.
أصابه الخلل وتضرر بشدة، وشيء ما في تاريخنا اإلسرائيلي يتحول إلى شيء  لكن شيئًا في تاريخهم

بشع. في لقاءاتي مع زمالء في الخارج كثيرًا ما يسألونني كيف يمكن ألحفذاد اليهذود المضذطهدين أن 
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يتحولذذوا إلذذى أشذذخاص يضذذطهدون اآلخذذرين مذذن دون رادع" جذذوابي أن االضذذطهاد ال ُيكسذذب حصذذانة 
لقلب وعدم االكتذراث بمصذير اآلخذر. لكذن إذا كذان اسذتيطان الجئذين نبذذتهم أوروبذا تلقائية ضد قسوة ا

يمكن أن يشكل مبررًا تاريخيذًا واهيذًا )ففذي نهايذة األمذر لذم يكذن علذى السذكان المحليذين أن يذدفعوا ثمذن 
 جذذرائم الحضذذارة المسذذذيحية ضذذد آبائنذذا أو أجذذذدادنا(، فذذإن مواصذذذلة أبنذذاء هذذؤالء الالجئذذذين الذذذين حققذذذوا

 استقاللهم االستيطان، ظلم ال مبرر له.
إن أغلبيذذة المجتمذذع اإلسذذرائيلي السذذاحقة تذذدعم ظلذذم االحذذتالل، أو تقذذف منذذه موقفذذًا المباليذذًا. جذذزء مذذن 
اإلسرائيليين يعتقدون أن هذا هو الثمن الذي يجب أن يذدفعوه مقابذل التحريذر البطذيء للذوطن الموعذود 

اآلخر يستفيدون من العقارات ومن المساعدات السذخية، أمذا  الذي وعدنا به الكتاب المقدس، والبعض
األغلبية فمن األسذهل بالنسذبة إليهذا عذدم معرفذة مذا يجذري بذالقرب منذا. أشذياء كثيذرة تمنعنذا مذن النظذر 

مذذن أعمذذارهم فقذذدوا، كمذذا يبذذدو،  15و 14و 13 وفهذذم لمذذاذا يتحذذول فتيذذان إلذذى قتلذذة. لمذذاذا فتيذذان فذذي الذذذ
 لذلك هم مستعدون بدافع من الكراهية لحرمان آخرين من الحياة.رغبتهم في الحياة، و 

ال أكتذب للمسذتوطنين الذواثقين مذن أنفسذهم وال لمؤيذديهم المتحمسذين. وال أحذاول تغييذر رأي السياسذذيين 
الشعبويين الذين يسبحون في بحذر مذن التالعذب االسذتقوائي. إننذي أتوجذه إلذى أولئذك الالمبذالين سذواء 

في األشهر األخيرة لذم تمنذع مواصذلة  اإلرهابو ألن التجاهل أكثر راحة. إن موجة بدافع من الكسل أ
نمط الحياة العادية. وال يزال من الممكن مواصلة العيش داخل أوهذام زائفذة انطالقذًا مذن االفتذراض أنذه 
فذذذي النهايذذذة كذذذل شذذذيء سذذذيكون علذذذى مذذذا يذذذرام. نحذذذن اإلسذذذرائيليين نجحنذذذا فذذذي تخطذذذي جميذذذع الحذذذروب 

 ضات التي قامت ضدنا حتى اآلن، وبالتأكيد سنتخطى المحن القادمة.واالنتفا
هل أعتقد أن كتابتي الساذجة يمكن أن تساعد" فذي الحقيقذة، كذال. إننذي مقتنذع أكثذر فذأكثر أن فرصذة 
أن تظهر في إسرائيل قوة معارضة سياسذية تغيذر التوجذه، وتعلذن أن إسذرائيل ال تتطلذع إلذى أيذة سذيادة 

وأنهذذا مسذذتعدة إلعذذادة المسذذتوطنين إلذذى مذذوطنهم السذذابق، وأن األمذذاكن المقدسذذة ، 1967خذذارج حذذدود 
هذذذه  -يجذذب أال تبقذذى تحذذت سذذيطرة إسذذرائيلية حصذذرية، وأن القذذدس يجذذب أن تكذذون عاصذذمة دولتذذين 

ذا  انضذم إلذى الشذذبان  -ال سذمح هللا  -الفرصذة تسذاوي الصذفر. مذن المحتمذل، إذا تعذاظم اإلرهذاب، وا 
د من البالغين االنتحاريين إن لم يكذن فذي هذذه الجولذة ففذي الجولذة المقبلذة، أن يكذون االنتحاريين المزي

هنذذذاك المزيذذذد مذذذن اإلسذذذرائيليين الذذذذين سذذذيكرهون حقذذذًا االحذذذتالل. لكذذذن إذا تحققذذذت هذذذذه النبذذذوءة فإنهذذذا 
 ستحدث بعد سفك دماء كثيرة ال ضرورة لها من الطرفين.

وقهم، فذذذإنني أيضذذذًا أمقذذذت اإلرهذذذاب وأرفضذذذه، ولهذذذذا ومثلمذذذا أعذذذارض االحذذذتالل وحرمذذذان اآلخذذذرين حقذذذ
توصذذذذلت لألسذذذذف الشذذذذديد إلذذذذى خالصذذذذة حتذذذذى اآلن رفضذذذذت التعبيذذذذر عنهذذذذا علنذذذذًا وهذذذذي: ال أسذذذذتطيع 
االسذذتمرار فذذذي انتقذذاد اسذذذتخدام الضذذغط الذذذدولي علذذى حكومذذذة إسذذرائيل. لقذذذد عارضذذت لسذذذنوات طويلذذذة 
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بأنذه مثلمذا أثّذرت العقوبذات علذى جنذوب فرض عقوبات ومقاطعة. لكننذي أصذبحت أكثذر فذأكثر مقتنعذًا 
 أفريقيا وعلى إيران، فيمكنها أن تؤثر على إسرائيل.

يران، كما أنها لن تدمر إسرائيل. إنني أعارض  ويجب أن نتذكر أن العقوبات لم تدمر جنوب أفريقيا وا 
مبذذذذدئيًا عقوبذذذذات تسذذذذتهدف تغييذذذذر الحكذذذذم ونمذذذذط الحيذذذذاة فذذذذي إسذذذذرائيل، إذ ال يحذذذذق ألي طذذذذرف غيذذذذر 
اإلسذذذرائيليين أن يفعذذذل ذلذذذك. لكذذذن عقوبذذذات هذذذدفها منذذذع اسذذذتمرار سذذذيطرة إسذذذرائيل علذذذى حيذذذاة آخذذذرين 

عامذذذذًا حقهذذذذم فذذذذي تقريذذذذر مصذذذذيرهم والذذذذدفاع عذذذذن أرضذذذذهم، ال تتعذذذذارض مذذذذع المبذذذذدأ  50حذذذذرمتهم منذذذذذ 
الديموقراطي بالسيادة المستقلة. والعكس هو الصحيح، إنها توسعه. ثمة احتمال غير ضئيل بذأن تنقذذ 

العقوبات الفتيان االنتحاريين وضحاياهم على حد سواء. واألهم من هذا كله، أنهذا يمكذن أن تنقذذ  هذه
إسرائيل مذن الفذخ الذذي فذي كذل يذوم يمذر يتأكذد أنهذا غيذر قذادرة علذى الذتخلص منذه بقواهذا الذاتيذة. فذي 

اصذذلة رأيذذي كذذل مذذن يحذذب حقذذًا هذذذا المكذذان ويعذذارض اإلرهذذاب فهذذو ال يسذذتطيع أن يسذذمح لنفسذذه بمو 
 االحتجاج ضد الضغط والعقوبات التي تصبح أكثر فأكثر شرعية.

 هآرتس
 20/2/2016 ،الدستور، عم ان

 
 قراطي"و مستقبل إسرائيل في خطر: نحتاج وزارة لـ"األمن الديم .48

 أبراهام بورغ
كانت التهديدات الكبرى على مستقبل إسرائيل في العقود االولى من وجودها تتعلق بحصانتها األمنيذة 

العلميذذة، الثقافذذة العبريذذة  اإلنجذذازاتاالقتصذذادية. فمذذاذا عذذن اليذذوم" رغذذم القذذوة العسذذكرية واالقتصذذادية، و 
المزدهذذرة، واسذذتيعاب ماليذذين المهذذاجرين، الذذذين يضذذمنون األغلبيذذة اليهوديذذة لسذذنوات جيذذل، يحذذوم فذذي 

قيقذذذة مذذذن الحالذذذة خلذذذود )دولذذذة( إسذذذرائيل زائذذذف. فالطبقذذذة الر  2016الهذذذواء إحسذذذاس باآلنيذذذة. فذذذي بدايذذذة 
الرسذذمية المصذذطنعة التذذي غطذذت علذذى االنكسذذارات الداخليذذة تمزقذذت ولذذم تعذذد. فإسذذرائيل منقسذذمة الذذى 
جماعات ثانوية، ولم تعد لها قصة عليا منظمة. لذم تعذد هنذاك إسذرائيل واحذدة، ولذم يعذد هنذاك تعريذف 

والخطيذرة تسذود تحذت القبذة.  متفق عليه للخيذر المشذترك لكذل اإلسذرائيليين. فكذل أنذواع االفكذار الغريبذة
العنف السياسي، الغرابة االيديولوجيذة، واالنشذقاقات االجتماعيذة ولذدت الخطذر الوجذودي الحقيقذي جذدا 

 التهديد على حصانتها الديمقراطية. –على مستقبل إسرائيل 
مشذتركة عندما يتحدث الرئيس رؤوبين ريفلين عن القبائل االربع وعن الحاجة الى توفر لغة إسذرائيلية 

بينهذذا، فلذذيس ذلذذك كذذل شذذيء، وذلذذك ألنذذه لذذيس بوسذذع أي قبيلذذة ان تقتذذرح حذذال للعمذذوم اإلسذذرائيلي. كذذل 
واحذذدة منهذذا حبيسذذة داخذذل نفسذذها، وغيذذر قذذادرة علذذى أن تتسذذامى بصذذيغة لخيذذر إسذذرائيلي مشذذترك. فذذي 
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مذذوم إسذذرائيلية. الصذذهيونية الدينيذذة "إسذذرائيل" معناهذذا شذذعب إسذذرائيل اليهذذودي، ولذذيس االمذذة المدنيذذة الع
القبيلة االصولية لم تدِع ابدا تمثيل العموم اليهودي، فما بالك غير اليهود. االقلية العربية مقصذاة مذن 
االغلبيذذذذة اليهوديذذذذة ومتورطذذذذة فذذذذي ازدواجيذذذذة دائمذذذذة بذذذذين االنتمذذذذاء الذذذذوطني واالنتمذذذذاء المذذذذدني. القبيلذذذذة 

مثذل ريفلذين، يوجذد فذي  –لذذي فذي اليمذين العلمانية، المؤسسة، ممزقة وضائعة. قسمها الجابوتنسذكي ا
ومن اغتيذال رابذين فذي  77حالة الدفاع، وقسمها الذي في اليسار لم ينتعش من فقدان الحكم في العام 

. وهو يتحرك بانعدام للوسذيلة بذين الهذرب واالعتذذار. والنتيجذة: إسذرائيل المهذددة دومذا مذن 1995العام 
 ا انهيار داخل ثقوبها السوداء خاصتها.الخارج مشلولة من الداخل، وتقف على شف

تستوجب االزمة تفكيرا جديذدا، يصذلح التعذالي، التفريذق، نزعذة القذوة، التمييذز البنيذوي وسذيطرة الجهذات 
المتطرفة على التقاليد، الهوية واالنتماء لليهذود. ولكذن الويذل، لذيس لذدى أمذة االسذتحداثات أفكذار. فذي 

ي افكذذار. سياسذة الخصذومة االيديولوجيذة داخذل االحذزاب وبذذين الماضذي كذان فذي إسذرائيل ثالثذة مفجذر 
االحذذزاب اثذذارت وخلقذذت افكذذارا وحلذذوال، وأثذذرت فيمذذا وراء االحذذزاب. والذذى جانبهذذا كانذذت وسذذائل اعذذالم 
مختلطة رافقت الفعل السياسي ونقلته الذى الجمهذور. ومذن فوقهمذا كانذت االكاديميذا، التذي شذاركت فذي 

 ت فيه وتأثرت به.المشروع اإلسرائيلي، واثر 
جذذاءت االنتخابذذات الداخليذذة فذذي االحذذزاب وثقافذذة التغطيذذة االعالميذذة فصذذفتا سياسذذة االفكذذار ومنحذذت 
اولويذذة مطلقذذة للنجذذوم علذذى المضذذامين. وأدت ثذذورة االنترنذذت الذذى أزمذذة شذذديدة فذذي الصذذحافة المفكذذرة. 

ضذذيع االليمذذة، وتذذوفر الثرثذذرة واحتلذذت مكانهذذا وسذذائل االعذذالم الجديذذدة، التذذي تفذذر مذذن القذذيم ومذذن الموا
والهذذذر. ومذذاذا عذذن االكاديميذذة" منذذذ سذذنين وهذذي منغلقذذة فذذي أبراجهذذا العاجيذذة، وتكذذاد ال تذذؤثر بقذذدراتها 

 الرائعة على القواعد القائمة في حياتنا.
يبذذدأ االصذذالح بتشذذخيص الخطذذر: نهايذذة الديمقراطيذذة اإلسذذرائيلية قريبذذة وملموسذذة، ومعهذذا نهايذذة دولذذة 

ليس ألي من االيديولوجيات قذدرة علذى أن تقتذرح منطلقذا فكريذا متفقذا عليذه للحيذاة المشذتركة. إسرائيل. 
وال يتمكن من ذلك سوى االطار الذديمقراطي، بالكذاد. وعليذه، فذان االمذن الذديمقراطي يجذب أن يصذبح 

 العنصر الحرج لمستقبل إسرائيل الجديد.
ل مذذن االفكذذار الذذى االفعذذال، ومذذن المنافسذذة الذذى ان الكفذذاح فذذي سذذبيل روح الديمقراطيذذة يفتذذرض االنتقذذا

التعاون. توحيد الذوات السياسية، تعاون منظمات المجتمذع المذدني، والتفكيذر المشذترك بذين المختلفذين 
ولكذذذذذن القلقذذذذذين. يوجذذذذذد فذذذذذي إسذذذذذرائيل الكثيذذذذذر مذذذذذن المنظمذذذذذات، النشذذذذذاطات، والمبذذذذذادرات فذذذذذي مجذذذذذاالت 

فاء مؤثرين. وعليه فمن الواجب العودة معا الى االلف الديمقراطية. ال يوجد عمل مشترك يجعل الضع
باء لالفكار الديمقراطية، من اجل تصميم مجال مشترك من الوضوح، العمل والمعارضة للروح اآلنيذة 

 يتم فيه ادخال مفكرين ونشطاء من كل أطياف المجتمع.
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لكل الملتزمين بتثبيت  –سانيًا يجمع هذا المجال قدرات ثقافية، علمية وبحثية، تجربة عملية والتزامًا ان
الحصذذانة الديمقراطيذذة إلسذذرائيل. فذذي مثذذل هذذذا المكذذان يذذتم تطذذوير خذذالف معذذافى، منذذه تولذذد مسذذلمات 
الجيذذل التذذالي، ويتبلذذور فكذذر مذذدني جديذذد يتضذذمن فهمذذا حذذديثًا لجذذوهر الديمقراطيذذة، فحصذذا نقذذديا لذذرؤى 

. فذي مكذان كهذذا سذتثور بشذجاعة المشذاكل الماضي، وترسيم المؤسسات االجتماعية القائمة والناقصذة
وتقترح االتجاهات للحل. وهو سيؤهل جملذة متنوعذة مذن الزعمذاء مذن ابنذاء كذل القبائذل؛ نذواب ورجذال 
دين، دبلوماسيين ونشطاء اجتماعيين، مبدعين ومربين. وسيكون مصنعا لالفكار واالعمال في دوائر 

 ات الديمقراطية.اجتماعية، فكرية وسياسية متسعة. معمال للمبادر 
سذذذذيكون هذذذذذا "وزارة األمذذذذن الذذذذديمقراطي" إلسذذذذرائيل. رأيهذذذذا القذذذذاطع سذذذذيكون معروفذذذذا للجميذذذذع: السذذذذعي 
للديمقراطية ولقاعدة الحريذات التذي فذي اساسذها ضذمانة وجذود اراء مختلفذة بذل متضذاربة. سذتكون هذذه 

فكرة الوحيدة المشتركة بين كل "كابنيت" المواطنين ومن أجلهم، الملتزمة بقدسية الديمقراطية بصفتها ال
 .اإلسرائيليين

 "هآرتس"
 20/2/2016 ،األيام، رام هللا

 
 "جيم" مناطق حملة ضد   .49

 عميره هاس
المدنيذذة بشذذكل كبيذذر عمليذذة هذذدم  اإلدارةلشذذباط، سذذرعت  األولذذينمنذذذ بدايذذة العذذام، ال سذذيما األسذذبوعين 

 293فقذذط هذذدم  األخيذذرةالسذذتة  ألسذذابيعاالمبذذاني الفلسذذطينية فذذي المنذذاطق ج فذذي الضذذفة الغربيذذة. فذذي 
منذذ  األسبوعمبنى في  49المدنية  اإلدارةكلها. في المتوسط هدمت  2015مبنى في  447مبنى مقابل 

فذذذي السذذذنة الماضذذذية. وبسذذذبب الهذذذدم فذذذي الشذذذهر والنصذذذف  األسذذذبوعمبذذذان فذذذي  9ذ مقابذذذل  2016بدايذذذة 
ولذذدا، فقذذدوا  220شخصذذا مذذنهم  480مذذن  مبنذذى سذذكنيا، فذذان أكثذذر 93، الذذذي شذذمل علذذى األقذذل األخيذذر
 بيوتهم.

فذذذي الكنيسذذذت والتذذذي  واألمذذنفذذي جلسذذذات اللجنذذذة الثانويذذة لشذذذؤون االسذذذتيطان التابعذذة للجنذذذة الخارجيذذذة 
المدنيذذة كذذي  اإلدارةيترأسذذها مذذوتي يوغذذف مذذن البيذذت اليهذذودي، يذذتم الضذذغط بشذذكل معلذذن علذذى ممثلذذي 

خذذذالءيزيذذذدوا عمليذذذات الهذذذدم  طينية مذذذن المنذذذاطق ج. وهنذذذاك تشذذذديد خذذذاص فذذذي تلذذذك الجاليذذذات الفلسذذذ وا 
الجلسات على الشكاوى الخاصة بالمساعدات األوروبية للبناء الفلسطيني فذي هذذه المنذاطق والمطالبذة 

 بأن تهدم السلطات المباني التي تبرع بها المجتمع الدولي وخصوصا األوروبيين للفلسطينيين.
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سذذذق شذذذؤون الحكومذذذة فذذذي المنذذذاطق، الجنذذذرال يذذذوآف تحذذذدث من 2015فذذذي جلسذذذة مغلقذذذة للجنذذذة فذذذي آب 
 األمذذنمردخذذاي، أجذذرى النقذذاش فذذي هذذذا الموضذذوع منذذذ نيسذذان وبمشذذاركة ممثلذذي وزارة العذذدل ومجلذذس 

لعذالج البنذاء الغيذر قذانوني  إجذراءالحكومة فذي المنذاطق  أعمالالقومي. في ذلك الشهر اصدر منسق 
 بتدخل المساعدة من المجتمع الدولي.

الجلسذذذة الذذذذي وصذذذل للصذذذحيفة قذذذال مردخذذذاي إن كذذذل بنذذذاء غيذذذر مذذذرخص )بتمويذذذل حسذذذب محضذذذر 
رسذذالة إلذذى سذذفارة الدولذذة المانحذذة وفيهذذا  إرسذذال( يحصذذل علذذى أمذذر فذذوري وبشذذكل فذذوري يذذتم أوروبذذي

كان  2015فمنذ كانون الثاني وحتى آب  أقوالهاحتجاج على "إنهم يبنون بشكل غير قانوني". وحسب 
مذع سذفير  األخيذردولية. وقذد طذرح الموضذوع فذي هذذه اللقذاءات: "فذي اللقذاء لقاء مع جهات  30هناك 

يجذب اتخاذهذا فذي البنذاء والتخطذيط. وأي بنذاء ومسذاعدة  إجذراءاتاالتحاد األوروبي قلت له إن هنذاك 
 بدون تنسيق وبشكل غير قانوني، سيتم العمل وفق القانون بشأنها، وهذا ما نفعله".

 2016السذتة مذن عذام  األسذابيع، فذي اإلنسذانيالمتحذدة للتنسذيق  األمذموتشا"، مكتب أحسب معطيات "
، عذذذدد المبذذذاني التذذذي أوروبذذذيتسذذذاوى تقريبذذذا عذذذدد المبذذذاني التذذذي هذذذدمتها إسذذذرائيل والتذذذي بنيذذذت بتمويذذذل 

هدمتها. الحديث يدور عن مبان مثل المباني الزراعيذة، والذواح للطاقذة الشمسذية ومبذان سذكنية. احذدى 
هنذذاك زيذذادة بنسذذبة  2015و 2016يذذة قالذذت إنذذه بالمقارنذذة مذذع المتوسذذط الشذذهري بذذين المنظمذذات األوروب

فذذي المئذذة فذذي عذذدد المبذذاني بتمويذذل  689فذذي المئذذة فذذي عذذدد المبذذاني التذذي هذذدمت. وزيذذادة بنسذذبة  230
 ، ال سيما تلك التي هدمت أو تمت مصادرتها.أوروبي

فذذي خربذذة  أوروبذذيمبنذذى بتمويذذل  15لمدنيذذة ا اإلدارةشذذباط، هذذدمت  9فذذي يذذوم الثالثذذاء الماضذذي فقذذط، 
. القذذوة لألغنذذامشخصذذا، ثذذالث حمامذذات وخزانذذي ميذذاه وثمذذاني حظذذائر  13طانذذة: خيمتذذان سذذكن فيهمذذا 

التي هدمت اقتحمت القريذة فذي السذاعة الثامنذة صذباحا وخرجذت عنذد الظهيذرة. وشذملت جذرافتين بلذون 
لعسذذذكرية. احذذذدى المجنذذذدات راقبذذذت النسذذذاء المدنيذذذة وعذذذدد مذذذن الجيبذذذات ا لذذذ دارةاصذذذفر وتنذذذدر ابذذذيض 

 بذإخالءالمدنيذة  اإلدارةعذامال إسذرائيليا مذن  15وجندي راقب الرجال في الوقت الذي قام فيذه  واألطفال
 المباني من المحتويات قبل الهدم.
صذذلهم مذذن قريذذة بيذذت فوريذذك شذذمال شذذرق أوالفالحذذين الذذذين  األغنذذامخربذذة طانذذة هذذي مغذذارات لرعذذاة 

مياه عتيقة ومغارات للسكن ومسجد مبني من الحجر، كلهذا ُتظهذر أن هذذه المنطقذة التذي  نابلس. آبار
تتمتع باثنين من الينابيع وتمتد فوق صخور عذدد مذن الذتالل والوديذان التذي خاللهذا، عمرهذا أكثذر مذن 

للصذذحيفة،  األسذذبوعولذذدت هنذذا فذذي هذذذه المغذذارة"، قذذال رضذذوان قاسذذم فذذي هذذذا  1936مئذذة سذذنة. "فذذي 
المدنية  اإلدارةهدمت  2011أكبر من عمر دولة إسرائيل. وهي ال توافق على بقائي هنا". في  "عمري

مكون من غرفتين وشرفة، بناه خارج المغارة ألن المغارة لم تعذد تكفذي كذل العائلذة.  اإلسمنتبيت من 
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يمذة ُهذدمت المدنيذة الخيمذة التذي أقيمذت بذدل البيذت. وعذادت العائلذة وأقامذت خ اإلدارةبعد ذلذك هذدمت 
في االسبوع الماضي. كان هذا الهدم اإلسرائيلي الخامس لديهم، كما قال قاسم وهو يتمذدد فذوق بسذاط 

من الخيمة قبل هدمها: عذدد  إخراجهاالعائلة البسيطة التي تم  أغراضداخل المغارة التي تكومت فيها 
. "جلسنا ونظرنا كيف يضاأغاز وخزانة وثالجة صغيرة. الحظيرة هدمت  وأسطوانةمن الفرشات وغاز 

يهذذدمون الخيمذذة والحظيذذرة"، قالذذت عفذذاف، زوجذذة رضذذوان، "ومذذاذا كنذذا نسذذتطيع أن نفعذذل" لقذذد بكيذذت 
 بسبب هذا المشهد".

ليهذذذا الجنذذذود قبذذذل وصذذذول الجرافذذذة. وبالسذذذكاكين التذذذي كانذذذت إخيمذذذة الجيذذذران لعائلذذذة نصاصذذذرة "جذذذاء 
أم العائلة وهي تلذف قطذع الجذبن بالقمذاش وتضذع بحوزتهم بدأوا بتمزيق قماش الخيمة"، قالت جواهر، 

اكتفذوا  أخذرى أمذاكنعليها صينية معدنية وفوقها قطعتين من الطوب. "لقذد أفرغذوا خزانذات الميذاه. فذي 
الخيمة. أما عندنا فقد دمروها بالكامل. قد يكون سبب ذلك أن زوجي قام بالجدال معهم. قذال  بإسقاط

نذذذدي أجابذذذه: سذذذأعود ألهذذذدمها". وقذذذد تذذذم تنفيذذذذ الهذذذدم عنذذذد سذذذت زوجذذذي للجنذذذدي: سذذذأعود وأبنيهذذذا. والج
مبنذذى، بمذذا فذذي ذلذذك صذذندوق تنذذدر اسذذتخدم كمخذذزن وطذذابون للخبذذز فذذي  23عذذائالت. فذذي الحاصذذل 

 المغارة.
مواقذذع  8فذذي  األردنالمدنيذذة والجذذيش يذذومين للتذذدمير فذذي غذذور  اإلدارةبعذذد خربذذة طانذذة كذذان بانتظذذار 

لمكسذذر، فصذذايل، المصذذبح، أبذذو العجذذاج، خلذذة خضذذر، بردلذذة وعذذين فلسذذطينية: خربذذة عذذين كرزليذذة، ا
كذذم كذذان يذذوفر الميذذاه لخمسذذين  2ميذذاه بطذذول  وأنبذذوبالبيذذدا. لقذذد هذذدموا خيذذام سذذكنية وحظذذائر وشذذارع 

 59. أجنبيذةالميذاه كانذت بتبذرع مذن جهذات  وأنبذوبعائلة في المنطقة ومخازن ومحلبذة. بعذض الخيذام 
 سقف، كما قالت "بتسيلم". طفال بقوا بدون 28منهم  شخصاً 

المتحذذذدة فذذذي المنذذذاطق  لألمذذذموالتطذذذوير  اإلنسذذذانية األعمذذذالبعذذذد هذذذذه الموجذذذة مذذذن الهذذذدم قذذذال منسذذذق 
الهذذدم فذذي الضذذفة الغربيذذة يذذتم تحذذت االدعذذاء القضذذائي  أغلبيذذةالفلسذذطينية المحتلذذة، روبذذرت فذذايبر، إن "

المعطيذذات اإلسذذرائيلية تشذذير إلذذى أن الكذذاذب الذذذي يقذذول إنذذه ال توجذذد رخذذص بنذذاء للفلسذذطينيين. لكذذن 
في المئة فقط من طلبات الحصول على رخص البناء في مناطق ج تتم الموافقذة عليهذا. مذا هذي  1.5

 القانونية المتاحة أمام الفلسطيني الذي يحافظ على القانون"". اإلمكانياتإذا 
ثالثذاء مبكذرا مذن المدرسذة سنوات( من بدو الزواهذرة فذي عذين الرشذاش، عذاد فذي يذوم ال 7يونس قاسم )

فذذي قريذذة دومذذا. ورأى الجرافذذات والجيبذذات والجنذذود )حسذذب احذذدى الشذذهادات كذذان هنذذاك حذذرس الحذذدود 
( والعمال يقتحمذون الخيذام. وقذال للصذحيفة إنذه خذاف، رغذم أن خيمذة عائلتذه لذم تهذدم. كذان هذذا أيضاً 

ة لسذذكان قذذرى قريبذذة فذذي شذذرق بملكيذذة خاصذذ أراضفذذي هذذذه المنطقذذة التذذي تقذذوم فذذوق  األولهذذو الهذذدم 
 قرية المغير وشارع ألون.
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 مبنى في ساعتين 43هدم 
وانتشذذروا فذذي جنذذذوب  1948هذذؤالء السذذذكان هذذم مذذن النقذذب، طذذذردوا مذذن هنذذاك بعذذد حذذذرب  األصذذلفذذي 

اتجهوا شماال. في يوم الثالثاء، بعد أن خرجت القوة التي هدمت بساعات  1990الضفة الغربية. وفي 
، التذذذي األغنذذذامالطعذذذام وأعذذذالف  وأكيذذذاسيتجولذذذون بذذذين الفرشذذذات والبطانيذذذات  األوالدو مذذذا زال النسذذذاء 

 األرضتكومت بين الصخور. القطع البالستيكية وشوادر الخيام وقطع الحديد، كلها كانت ملقاة على 
 بجانب صفائح المياه.

بمذذذراقبتهم تحذذدثت النسذذذاء عذذذن أن مجنذذدة مسذذذلحة قامذذذت  أيضذذذاً مثذذل الشذذذهادات مذذذن خربذذة طانذذذة، هنذذذا 
وجندي مسلح راقب الرجال عنذدما كذان العمذال يفرغذون محتويذات الخيذام ويلقونهذا فذوق  األوالدوراقبت 

الطحذذذين والملذذذح والسذذذكر علذذذى  أكيذذاسالمدنيذذذة بسذذذكب  اإلدارةقذذام عمذذذال  أمذذذاكنالصذذخور. وفذذذي عذذذدة 
خارجيذذة. مطذذابخ  8حظيذذرة و 25بيذذوت سذذكنية و 10مبنذذى خذذالل سذذاعتين منهذذا  43. وقذذد هذذدم األرض
 ولدا فقدوا بيوتهم. 38شخصا منهم  60حوالي 

بعذد  األولوبيع الجبن واللحذوم. وقلقهذم  األغنامقرى خربة طانة وبدو عين الرشاش يرتزقون من رعي 
والعذذذذودة فذذذذورا إلذذذذى روتذذذذين الرعذذذذي واالهتمذذذذام بالماشذذذذية. هاتذذذذان  األغنذذذذامحظذذذذائر  إصذذذذالحالهذذذذدم كذذذذان 

اإلسذذرائيليين ومذذنهم المسذذتوطنون. "حينمذذا يعلقذذون بسذذياراتهم فذذي المنطقتذذان تجذذذبان كثيذذر مذذن السذذياح 
الطريذق إلذذى نبذع عذذين الرشذاش نقذذوم بمسذاعدتهم ونسذذحب السذيارة العالقذذة بذالتراكتور". السذذياح يصذذلون 
بشذكل دائذذم رغذم أن الجذذيش اإلسذرائيلي أعلذذن عذن هذذاتين المنطقتذين منذذاطق عسذكرية مغلقذذة. ويضذذيف 

 تدريبات فهي تتم في جزء صغير من المنطقة.السكان أنه إذا كانت هناك 
دونذذم، يتذذدرب  42.500خربذذة طانذذة توجذذد فذذي منطقذذة أعلنذذت كمنطقذذة عسذذكرية مغلقذذة. وتبلذذغ مسذذاحتها 

دونمات. عرب الزواهذرة يوجذدون فذي منطقذة عسذكرية مغلقذة تبلذغ  8الجيش فيها على مساحة أقل من 
ونم. هذا ما كشفه وحسبه الباحث درور اتكس د 2600ألف دونم، يقوم الجيش باستخدام  88مساحتها 

 عن مناطق عسكرية مغلقة في الضفة الغربية". اإلعالنفي بحثه "حديقة مغلقة، 
 خاصة لسكان القرى في المنطقة. كأراضآالف دونم مسجلة  8في المنطقة العسكرية هناك 

إلذذى أن تحولذذت  أراضذذيهمعذذن المنطقذذة بأنهذذا مغلقذذة منذذع المذذزارعين الفلسذذطينيين مذذن فالحذذة  واإلعذذالن
الخاصذة،  األراضذيللعائالت البدوية. خيمة الزواهرة توجد علذى هذذه  لألغنامبور ومرعى  أراضيإلى 

 على هامش منطقة التدريب. وفي الصيف ينتقل البدو إلى الغرب، خارج المنطقة العسكرية.
لعذذدل العليذذا. وقذذد تنازلذذت المدنيذذة ومحكمذذة ا اإلدارةالمحذذامي شذذلومو الكذذر، مثذذل عذذرب الزواهذذرة أمذذام 

واسذذتبدلتها بذذأوامر هذذدم سذذلمت للسذذكان فذذي نهايذذة  2010التذذي صذذدرت فذذي  اإلخذذالءالدولذذة عذذن أوامذذر 
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المدنيذذذذة  اإلدارةمذذذذن  األولمذذذذن كذذذذانون  األول. وباسذذذذم السذذذذكان طلذذذذب الكذذذذر فذذذذي 2015تشذذذذرين الثذذذذاني 
 أقذواللمنطقذة العسذكرية. وحسذب يقوم البدو في نهايتها بنقل الخيام إلى خذارج ا أشهراالنتظار خمسة 

السذذكان فانذذه يمكذذنهم تمويذذل االنتقذذال بعذذد فتذذرة الشذذتاء والخريذذف والربيذذع التذذي يبيعذذون فيهذذا الكثيذذر مذذن 
 منتجات الجبن. وكان الرد في يوم الثالثاء عن طريق الهدم.
ف. أطلذذق اليهذذود النذذار علذذى الخذذرا 1967تحذدث رضذذوان مذذن خربذذة طانذذة عذذن التحرشذذات بقريتذذه: "فذذي 

أخذذوا  1973سذراحهم. فذي  إلطذالقأخذوا الرعاة في المروحيات إلذى أريحذا. ودفعنذا غرامذة  1971وفي 
 الخراف في أريحا ودفعنا المال من اجل استرجاعها.

وانتشذذذار ظذذذاهرة البذذذؤر  أوسذذذلووبعذذذدها جذذذاء الهذذذدم". تذذذم تنفيذذذذ الهذذذدم فذذذي التسذذذعينيات فذذذي ظذذذل عمليذذذة 
مغذذذارة قديمذذذة. والذذذدعوى فذذذي محكمذذذة العذذذدل  12المدنيذذذة  اإلدارةو هذذذدم الجذذذيش  2011االسذذذتيطانية. فذذذي 

إلذى حذل وسذط وطلبذت الدولذة  األطرافالعليا أدت إلى وقف هدم المغارات واقترح القضاة أن تتوصل 
والحصذول علذى موافقذة للذدخول إلذى منذاطق زراعيذة وللرعذي لكذن  وأراضذيهمبيذوتهم  إخالءمن السكان 
 بدون مبيت.

ل للصذذحيفة مقذذدم الذذدعوى المحذذامي توفيذذق جبذذارين إن القضذذاة لذذم يهتمذذوا بأقوالذذه السذذكان رفضذذوا. وقذذا
حذول السذذكان ونمذذط حيذذاتهم التذذي تذذرتبط بمنذذاطق الرعذذي وبذذأنهم كذذانوا موجذذودين قبذذل قيذذام الدولذذة وقبذذل 

عن المناطق العسكرية المغلقة. وقد تم استفزاز القضذاة فقذط مذن المعلومذات التذي قذدمها عذن  اإلعالن
 في المناطق العسكرية المغلقة. أيضاً االستيطانية التابعة لمستوطنة ايتمار والتي توجد البؤر 

بؤرة استيطانية معروفذة باسذم "منطقذة ايتمذار كذوهين". وزعمذت أن بذؤر  بإخالءقالت الدولة إنها قامت 
 1998أو تلذذذة أرنذذون، التذذذي أقيمذذت فيهذذا مبذذذاني ثابتذذة فذذذي  777المعروفذذذة باسذذم تلذذة  ، خصوصذذاً أخذذرى

 والموجودة في مناطق عسكرية مغلقة وعلى قمة تلة، لهذا هي ال تؤثر على التدريبات.
فذذي المنطقذذة، منذذذ بنذذاء  أخذذرىوحسذذب شذذهادة جذذاءت فذذي تقريذذر "حديقذذة مغلقذذة" لسذذكان قريذذة فلسذذطينية 

. وبسذذذبب البذذذؤر ال أخذذذرىايتمذذذار كذذذف الجذذذيش عذذذن التذذذدريبات فذذذي تلذذذك المنطقذذذة وانتقذذذل إلذذذى منذذذاطق 
 .أراضيهملسطينيون العودة والعمل في يستطيع الف

كان رد الدولة على الدعوى التي قذدمها جبذارين، عذن طريذق المحذامي روعذي شذويكة وهذو نائذب رفيذع 
وال سذذذذيما  األمذذذذنلقذذذذوات  األساسذذذذيةالمسذذذذتوى فذذذذي الدولذذذذة، إن "منذذذذاطق التذذذذدريب هذذذذي مصذذذذادر البنذذذذاء 

… ، هناك حاجذة إلذى منذاطق واسذعةأكبر إطالقمع تطوير وسائل قتالية متطورة مع مدى … الجيش
 …مصدر غير متوفر األراضيسواء في إسرائيل أو في يهودا والسامرة تعتبر 
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رغذذم ذلذذك، التذذدريبات األمنيذذة تحتذذاج إلذذى منذذاطق واسذذعة لتذذدريب وحذذدات الجذذيش". وبذذذلك قذذام القضذذاة 
عذذرف السذذكان اليكذذيم روبنشذذتاين وسذذليم جبذذران وعذذوزي فوغلمذذان بشذذطب الذذدعوى فذذي تشذذرين الثذذاني. و 

 منذئذ أن عليهم تهيئة أنفسهم للهدم الذي سيتم قريبا.
المدنية رد بأنه حسب صذالحياتها "تقذوم بتطبيذق القذانون ضذد المبذاني غيذر القانونيذة  اإلدارةوجاء من 
علذذى سذذؤال إذا كذان تسذذريع الهذذدم وخصوصذا المبذذاني التذذي هذذي  اإلدارة". ولذذم تجذب األولويذذاتوحسذب 
نتيجذذذة الضذذذغط الذذذذي تسذذذتخدمه اللجنذذذة الفرعيذذذة. ولذذذم تسذذذتجيب لطلذذذب منحنذذذذا  ، هذذذوأوروبذذذيبتمويذذذل 

 معطيات الهدم التي توجد لديها.
  19/2/2016هآرتس 
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