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 قتلهو النار على المهاجم  إطالقلديه سالح  إسرائيلي : يجب على أي شرطي أو جنديبغيانه .1

نغبا الندعوا  ااإلسنرائييا تسناحا  نرفض رئيس لجنة الخارجية واألمن  فنا الكنيسن   :الغد-الناصرة
النننار المتبعننة حاليننا  بسننبب ااتمامننا  المتصنناعدة ل حننت ل بتنفينن   إطنن قلتقيينند أو تعننديل تعييمننا  

 ميدانية بحق الفيسطينيي . إعداما 
اإلسنرائييية العامنة انني بيجنب عينش أي شنرطا أو جنندي  اإل اعنة أوردتماوقال  انغبا فا تصريحا  

 النار عيش المماجم وشل حركتي وحتش قتييب.  إط قلديي س ح أو إسرائييا 
األمن  تفادينا لتنردد م فنا اليحلنة التنا يجنب عينيمم ا   أفنراداني بيجب أا نضن  قينودا عينش  وأضاف
 يتصرفوا.

 21/2/2016، الغد، عّمان
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 "اإلسالمية ودورها في التنمية السياسية في فلسطين النسوية" بعنوانًا كتابيصدر  مركز الزيتونة .2
أصدر مركز الزيتونة ليدراسا  وااستشارا  فا بيرو  كتابا  جديدا  بعنوا  النسوية : بيرو 

 اإلس مية ودور ا فا التنمية السياسية فا فيسطي ، م  تأليف األستا ة خيود رشاد المصري.
صفحة م  القط  المتوسط،  و رسالة نال  بما المؤلفة درجة الماجستير  112والكتاب، الواق  فا 

، و و م  2014فا دراسا  المرأة، بكيية الدراسا  العييا فا جامعة النجاح الوطنية فا نابيس سنة 
الكتب العيمية القييية التا تغطا ثغرة مممة فا الدراسا  المتعيقة بالتيار اإلس ما النسوي 

 الفيسطينا.
مد  الدراسة عيش المنمج التاريخا، ال ي تّم م  خ لي تحييل التطورا  التاريخية التا رافق  واعت

الحركة النسوية من  نشأتما وحتش الوق  الرا  ، و لك م  خ ل ااعتماد عيش األدبيا  التا 
ة عالج  موضوع الحركة النسوية، كما تم استخدام   ا المنمج فا دراسة لمور النسوية اإلس مي

وتأثيراتما عيش مسار الحركة النسوية، وااستعانة بالمنمج الوصفا التحيييا كإجراء مطيوب 
 استكمال الموضوع.

ويحتوي الكتاب عيش مقدمة وفصيي ، حيث يتناول مفموم النسوية فا الغرب، نشأتي وتياراتي الفكرية، 
بحقوقما ااجتماعية والسياسية، التا استند  عييما الحركا  النسوية ليدفاع ع  المرأة والمطالبة 

و كر بعض التيارا  كأمثية، ثم صورة المرأة فا الفكر الغربا م  خ ل األصول الدينية والف سفة 
 المفكري  فا مراحل تاريخية مختيفة مرورا بعصر النمضة األوروبية وواق  المرأة فيي.

مفموم النسوية اإلس مية،  إلشة ويناقش الكتاب مصطيح النسوية م  خ ل رؤية إس مية، باإلضاف
ونشأتما وجدلية تسميتما، وك لك التأثيرا  الغربية فا المسمش، حيث المصطيح حديث ومعاصر 

 وتحيط بي جدلية كبيرة فا األوساط اإلس مية.
النسوية اإلس مية فا العالم العربا، وحراك اإلس ميا  النشط فا إثبا   إلشويتطرق الكتاب 
عيش الصعيد  اإلس ميا ر  الواحد والعشري ، والقفزا  النوعية التا تم  فا واق  وجود   فا الق

السياسا، وما تم بعد الربي  العربا م  مشاركة اإلس ميا  فا األنلمة السياسية الرسمية م  خ ل 
 اانتخابا .

ساحة وخيص الكتاب، إلش أ  النسوية اإلس مية الفيسطينية استطاع  أ  تفرض وجود ا فا ال
الفيسطينية والعمل المؤسسا، واستطاع  الدخول فا النلام السياسا، و لك تناغما  م  الحراك 

 النسوي اإلس ما العام فا األقطار العربية.
 20/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 لدعم مؤتمر للسالم تايلندعباس يدعو  .3
ليشؤو  الدوبيوماسية د. مجدي الخالدي، اليوم السب ، أ   محمود عباسقال مستشار : معا -رام هللا

د عباس دعا رئيس الوزراء التاييندي ببرايو  تشا  أوتشاب لدعم المؤتمر الدولا ليس م الرئيس محمو 
ح ل الس م واألم  فا المنطقة.  ال ي تدعو لي فرنسا، ليوصول إلش حل عادل ليقضية الفيسطينية وا 
وأفاد الخالدي فا حديث إل اعة بموطناب اليوم السب ، بأ  الرئيس محمود عباس عقد جيسة 

ثا  م  رئيس وزراء تاييند، أكد فيما عيش السعا لتحقيق الس م وااستقرار ليشعب الفيسطينا، مباح
 وفق حل الدولتي ب.

اليومية، وااعتقاا  و دم منازل واقتحام المسجد  واإلعداما وأضاف: بلقد شرح الرئيس الحالة 
 األقصشب.

ندي، يأتا ضم  تطوير الع قا  الثنائية وبّي  الخالدي أ  لقاء الرئيس عباس برئيس الوزراء التايي
بي  الدولتي  فا مختيف المجاا ، مضيفا أني تم توقي  بعض ااتفاقيا  م  دولة تاييند إلتاحة 

 .الفيسطينيي الفرصة ليمؤسسا  الحكومية ورجال األعمال 
 20/2/2016وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 عريقات يدعم ترشيح البرغوثي للرئاسة .4

أعي  أمي  سر اليجنة التنفي ية لمنلمة الفيسطينية صائب عريقا  أني ل  : الة سماوك -برلي  
المعتقل مروا  « الفتحاوي»يترشح انتخابا  الرئاسة الفيسطينية المقبية، ويؤكد دعمي ترشيح القيادي 

 و « حل الدولتي »األلمانية أ  « دويتشي فييي»وأضاف عريقا  فا تصريحا  إل اعة  البرغوثا.
لخيار الفيسطينا الوحيد، مشيرا  إلش أ  وقف التنسيق األمنا م  اإلسرائيييي  قرار ثاب  سيتم تنفي ه ا

 قريبا .
 21/2/2016، الحياة، لندن

 
 بالتراجع عن قرارات تقليص خدماتها األونروايطالب  زكريا اآلغا .5

دائرة شؤو  ال جئي  بحث عضو اليجنة التنفي ية لمنلمة التحرير الفيسطينية رئيس : معا -بيرو 
ب فا لبنا  ماتياس شمالا، قرارا  وكالة الغوث األونرواد. زكريا اآلغا ومدير عمييا  وكالة الغوث ب

المتعيقة بتقييص خدما  الطبابة وااستشفاء ل جئي  الفيسطينيي  فا المخيما  اليبنانية، ووقف 
خ ل اجتماع عقد بينمما اليوم فا مقر  لنازحا لمخيم نمر البارد اإليواءخدما  الطارئة ووقف بدل 

 وكالة الغوث فا العاصمة اليبنانية بيرو .
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تقييص  إلشغا خ ل اليقاء عيش رفض منلمة التحرير الفيسطينية لجوء وكالة الغوث وشدد اآل
خدماتما المقدمة ال جئي  الفيسطينيي  فا لبنا  عيش المستوى التعييما والصحا واإلغاثا ورفض 

لمتعيق بتخفيض نسبة تغطيتما لتكاليف ع ج المرضش ال جئي  فا المستشفيا  الحكومة قرار ا ا
المزمنة، ومرضش  واألمراضخاصة لمرضش السرطا  والقيب  %20 إلشوالخاصة فا لبنا  تصل 

المرحية الثالثة وفق تصنيف وكالة الغوث ال ي  يحتاجو  لعمييا  جراحية غير متوفرة فا عيادا  
 .وكالة الغوث

 ناك تفمما  ل زمة المالية التا تعانا منما وكالة الغوث، ولك  الحيول ليس م  خ ل  أ  إلش وأشار
تقييص الخدما  التا يستفيد منما ال جئي  الفيسطينيي  بل م  خ ل تنمية الموارد والبحث ع  

 ممولي  جدد.
دماتما والعودة إلش نلام غا وكالة الغوث التراج  ع  كافة قرارا  التقييص فا خوطالب د. اآل

عادة، 2015ااستشفاء والطبابة ليعام  لكافة العائ   النازحة م  مخيم نمر  اإليواءصرف بدل  وا 
 مخيممم. إعمار إعادةالبارد وااستمرار فا تقديم خدماتما الطارئة لمم دو  تقييص واستكمال 

، رئيس لجنة الحوار اليبنانا الجمعة أمسلبنا ، التقش د. اآلغا يوم  إلشوعيش  امش زيارتي 
ال جئي  الفيسطينيي  فا المخيما  الفيسطينية  أوضاعالفيسطينا الوزير حس  منيمنة وبحث م  

عيش ضوء قرارا  تقييص وكالة الغوث لخدماتما المقدمة ل جئي  الفيسطينيي  خاصة ااستشفائية 
 وانعكاساتما السيبية عيش حياة ال جئي  فا المخيما .

وكالة الغوث ليتراج  ع   إدارةق اآلغا ومنيمنة عيش ااستمرار فا تنسيق العمل والتواصل م  واتف
المالية ورف  سقف تبرعاتما  بالتزاماتماقرارا  تقييص خدماتما وحث الدول المانحة والممولة الوفاء 

 تجاه دعم الميزانية ااعتيادية ليوكالة.
لحفال عيش مؤسساتما باعتبار عامل استقرار ليمخيما  عيش استمرارية عمل وكالة الغوث وا وأكدا

الفيسطينية وضمانة ل جئي  الفيسطينيي  فا البقاء والصمود والحفال عيش حقمم العادل والمشروع 
 .194فا العودة إلش ديار م طبقا  ليقرار 

 20/2/2016، وكالة معًا اإلخبارية
 

 مرار إضراب المعلمينتستغرب أية دعوات الست وزارة التربية الفلسطينية .6
أمس دعواتما انتلام الدوام اليوم فا المدارس الحكومية مستغربة  الفيسطينية رام هللا: كثف  الحكومة

 أي دعوا  استمرار إضراب المعيمي .
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نسخة مني، « األيام»وأصدر  وزارة التربية والتعييم العالا الييية قبل الماضية بيانا  مقتضبا ، تيق  
د  وزارة التربية والتعييم العالا، فا ضوء ااتفاق ال ي تم بي  الحكومة واتحاد جاء فيي: أك

المعيمي ، عيش انتلام الدوام المدرسا يوم األحد المقبل )اليوم(، مطمئنة  المجتم  الفيسطينا وأولياء 
فصل األمور بأ  جدول تعويض أيام اإلضراب سيتم نشره وتعميمي قريبا ، وب لك يتم تجنب تمديد ال

كما أكد  الوزارة، فا   ا الصدد، أ  أي «. التوجيما»الدراسا وتأجيل امتحا  الثانوية العامة 
تعطيل ليدوام المدرسا فا أي موق ، يوم األحد المقبل )اليوم(، سيترتب عييي حتما  تمديد الفصل 

 الدراسا وتأجيل بدء امتحانا  التوجيما.
استغراب الحكومة م  استمرار بعض »المحمود ع   وعبر الناطق الرسما باسم الحكومة يوسف 

األصوا  المطالبة باستمرار إضراب المعيمي  خاصة بعد التوصل إلش اتفاق محوري عشية الخميس 
 «.الماضا، يحقق جمي  مطالب المعيمي 

، عيش ضرورة تفمم تبعا  مثل   ه الدعوا  التا تصدر ع  أمسوشدد المحمود فا تصريح لي، 
 قة لما بالعميية التعييمية أو بالمعيمي .جما  ا ع 

وقال: إ  استمرار اإلضراب يعنا بالضرورة دف  وزارة التربية والتعييم العالا نحو تأجيل امتحا  
الثانوية العامة وتمديد العام الدراسا ألجل غير مسمش نتيجة اإلصرار عيش التعطيل، األمر ال ي 

عييمية، ومستقبل الطيبة وانعكاسا  خطيرة عيش التوجيما سيكو  لي تبعا  كارثية عيش العميية الت
فا قطاع غزة، إضافة إلش كارثة كبيرة تخص مدينة القدس المحتية التا تتعرض مدارسما إلش 
محاوا  تدخل ااحت ل، خصوصا  محاوا  تغيير جدول العطل المدرسية فا وق  مبكر بغرض 

 اإلطاحة بامتحا  التوجيما.
الجمد الخارق ال ي قام  بي وزارة التربية والتعييم إلنقا  الموقف فا ضوء تيك »لش وأشار المحمود إ

 «.المحاوا  ااحت لية المكشوفة
 21/2/2016األيام، رام هللا، 

 
 في سورية عبد الهادي يزور خيمة العودة بمخيم اليرموكأنور  .7

ة التحرير الفيسطينية، خيمة العودة عبد المادي مدير الدائرة السياسية لمنلم أنورزار السفير  ة:سوري
 عيش مدخل مخيم اليرموك والتقش م  وجماء مخيم اليرموك.

امر بتوزي  اكثر  إ ا، بأوضاعممفا البداية نقل لمم تحيا  الرئيس محمود عباس وا تمامي المستمر 
  شمر م  مييو  ليرة سورية عيش المحتاجي  م  كل المخيما  الفيسطينية، والتوزي  بدء من 200م  

 التابعة لمنلمة التحرير الفيسطينية.  اإلغاثةخ ل لجنة 
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بتنفي  ااتفاق ال ي حصل بي  الدولة والمسيحي  فا منطقة الحجر  تفاؤليالسفير عبد المادي  وأبدا
العمل عيش اتفاق م  م  سيبقش بالمخيم م  المسيحي   وأيضاالمتحدة،  األمموالقدم بواسطة  األسود

 تفاق ليخروج م  المخيم أو تسوية وضعي. بعد تنفي  اا
 20/2/2016، وكالة معًا اإلخبارية

 
 قيادي في منظمة التحرير: نريد التخلص من الرعاية األمريكية للمفاوضات .8

أكد عضو اليجنة التنفي ية لمنلمة التحرير الفيسطينية حنا عميرة أ  القيادة الفيسطينية تريد : الخييل
حب  باألفكار التخيص م  الرعاية األمريكية ألي حل ومفاوضا  م  الجانب اإلسرائييا ل لك ر 

 الفرنسية لعقد مؤتمر دولا.
ونفش عميرة فا تصريحا  لوكالة بقدس برسب أي حديث ع  ترتيبا  ليقاء رئيس السيطة محمود 
عباس م  رئيس الوزراء اإلسرائييا نتنيا و فا فرنسا، مؤكدا  أ  بالقيادة منفتحة عيش أي مقترح دولا 

قامةااحت ل  إنماءيسا م فا   يسطينيةب، بحسب قولي.الدولة الف وا 
واعتبر عميرة أ  المدف األساسا ليمشاركة الفيسطينية فا المؤتمر الدولا برعاية فرنسية يتعيق 
بإبقاء القضية الفيسطينية عيش جدول أعمال المجتم  الدولا م  خ ل تجنيد عدد اكبر م  الدال 

 بم ا ااتجاه وعدم حصره باإلدارة األمريكية.
 20/2/2016قدس برس، 

 
 الحمد هللا يهاتف القيق ويؤكد سعي الحكومة لإلفراج عنه .9

 اتف رئيس الوزراء راما الحمد هللا، اليوم السب ، األسير الصحفا محمد القيق  الرأي: –رام هللا 
اليا  فا مستشفش العفولة، ونقل لي مساعا رئيس يوما  والموجود ح 89المضرب ع  الطعام من  

 السيطة محمود عباس والحكومة لإلفراج عني.
وأكد الحمد هللا ليقيق خ ل ااتصال بي أ  الحكومة تسعش لدى كافة المؤسسا  الدولية واإلنسانية 

 ليضغط عيش ااحت ل لإلفراج عني.
 20/2/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 10 ص                                              3850 العدد:        21/2/2016 األحد التاريخ: 
  

 وزراء الحكومة أحد بالتحقيق في تجاوزات هللابكر تطالب الحمد أبوتفاصيل.. كشفت  .11
وزراء  أحدبكر وفا ضوء التصريحا  الصحفية التا تصدر ع   أبوطالب  النائب نجاة : رام هللا

اليي م  قبيما سابقا طالب  با  يتم التحقيق  اإلشارةحكومة التوافق والتا يدعا بما عدم صدق ما تم 
 وزا  بشكل عاجل وضروري.فا التجا
 نالك  أ ما تم اإلشارة إليي بخصوص   ا الوزير  و جزء بسيط م  التجاوزا  حيث  إ وقال  :ب
بار الماء التا استثمر ا لصالحي واصبح يبي  المياه أل الا المنطقة بعد آغير قضية  أخرىتجاوزا  

 أريحاي مئا  الدونما  م  النخيل فا بكل تفاصييما م  المال العام إضافة إلش شرائ اآلبار انشأ أ 
بالشراكة م  احد المتممي  فا قضايا الفساد وقيامي بأغ ق ميف احد الفاسدي  وتعييني رئيس 
لمجيس قروي احد قرى جني  ويربطي بي ع قة نسب وتعيي  سائق تكسا مديرا فا دائرة السير 

ا لصالحمم ولك  المستثمر رفض واستثمار  %51وعرض عيش احد المستثمري  شراكتي معي بنسبة 
 لك وسمي موجود لدينا وبناء مبانا خاصة بمبالغ ضخمة جدا كل  لك م  خ ل استغ ل وجوده 

 فا المناصب الرفيعة ويمك  ومتابعة  متي المالية قبل وبعد تعييني فا كل المواق  التا شغيما.
عرفة مصادر ا م  خ ل عميي وتساءل :ب فمل يعقل أ  يميك   ه الم يي  بم ه السرعة دو  م

مدرس جامعا و  ه القضايا كل أ الا المنطقة يعرفونما بكل تفاصييما ودقتما  أومدير  أوكوزير 
 صاغية لمم وكل ما  كر  و جزء م  فساده المالا. أ ا  اولكنمم لم يجدو 

رد عييما بعض المقربي  مني يقومو  بإصدار بيانا  تمديدية وتشمير سيتم ال أ بكر  أبووشدد  
 القرية والمنطقة. أ الاعبر القضاء و  ه الجما  ا تمثل 

 20/2/2016، وكالة سما اإلخبارية
 

 الرويضي لـ الرأي: القطار الهوائي يمس أراضي األوقاف ويشوه تاريخ القدسأحمد  .11
 المحاما احمد الرويضا رئيس وحدة القدس فا ديوا  الرئاسة إبرا يم: عدّ كامل  -القدس المحتية 

القطار »م  مشاري  استيطانية جديدة تح  عنوا  توسي  عمل  إسرائيلما تعي  عني  إ الفيسطينية 
الطور  أحياءال ي يمر ما بي  « القطار الموائا» أوليشمل المستوطنا  الجنوبية ليقدس، « الخفيف

نوانا عربيا وتشويي لمدينة تاريخية تحمل ع إس ميةوقفية  بأراضوالبيدة القديمة وسيوا ،  و مس 
لفرض واق  جديد تح  عنوا   األرضمسيحيا، ومحاولة لتأكيد سيطرة ااحت ل عيش  إس ميا

 مصطنعة.« مدينة يمودية»
تحركا  القيادة السياسية والرئيس محمود عباس تسير باتجاه تحريك الميف  إ وقال الرويضا 

الخطيرة لحقيقة  األبعادكل خاص عيش الفيسطينا سياسيا وقانونيا عيش المستوى الدولا، والتركيز بش
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الواق  التا تمر بي القدس م  مساس بما، عيما بانما مسجية عيش سجل اليونسكو كمدينة صاحبة 
 ارث تاريخا يستحق المحافلة عييي وعد المس بي وتشويمي.

 واألوقافلقد طالب  السيطة الوطنية الفيسطينية :« الرأي(وقال الرويضا فا تصريح خاص بن )
، الحكومة اإلسرائييية بوقف كافة   ه المشاري  التمويدية والكف ع  األردنيةإلس مية والحكومة ا

الوقفية اإلس مية والحفال عيش الوض  القائم فا القدس كمدينة تخض   باألراضاااستفزاز والمس 
 «.ل حت ل وفق القانو  الدولا

عيش تنفي    ه المشاري ، وتمكنا م  ثنا  التا تعمل األجنبيةلقد تحركنا ضد الشركا  » وأضاف
شركا  فرنسية كان  المنف ة لمشروعا القطار ع  اانسحاب م  تنفي ه خوفا م  المسؤولية 
القانونية التا م  الممك  أ  تتعرض لما   ه الشركا  باعتبار أ  تنفي  المشاري  يتم فا مناطق 

المطبق عيش القدس والمعترف فيي دوليا با   اإلنسانامحتية، ويشكل جريمة وفقا ليقانو  الدولا 
م   لك فا  شركا  تخطط لتنفي    ه المشاري  تم مقاطعتما  وأكثرالقدس الشرقية مدينة محتية. بل 

 «.ثمنما الرويضا واعتبر ا خطوة فا ااتجاه الصحيح إيجابيةفا بعض الدول العربية فا سابقة 
اانتقام مني  إسرائيلميز فا القدس، وال ي تحاول الجمد الشعبا الم أ ميةوأكد الرويضا عيش 

عيش الرغم م  قية الدعم  أرضممأ  المقدسيو  ثابتو  فا »المقدسي ، وقال  إرادةوتفشل بكسر 
لك  القناعة المقدسية وفقا « وضعف المشاري  التنموية التا تحافل عيش نمو م الديموغرافا

 األقصشفلة عيش المقدسا  وفا مقدمتما المسجد أمام مسؤولية تاريخية بالمحا بأنممليرويضا 
 المبارك.

تحاول م حقة ااحت ل أمام محافل قانونية دولية  أخرىع  وسائل  اآل نبحث « وقال الرويضا:
آليا  عمل  إلشحاجة المقدسي   إلشعربية ودولية، لك  فا نفس الوق  أكد  أطرافبالتنسيق م  

 «.مود وتقديم ااحتياجا  العاجيةجديدة تضم  تمكنيمم م  الثبا  والص
 21/2/2016، الرأي، عّمان

 
 البرغوثي: الفلسطينيون اختاروا الكفاح لتغيير ميزان القوىمصطفى  .12

قال الدكتور مصطفش البرغوثا األمي  العام لحركة المبادرة الوطنية : عناد أبو وندي -عما  
ا نوعيا فا وعا الشعب الفيسطينا بعد اانتفاضة ليس  حالة عابرة بل تمثل تحو  إ الفيسطينية، 

فشل نمج المفاوضا  وتنكر إسرائيل لكل ااتفاقيا  وتوجمما لضم وتمويد الضفة والقدس بكاميما 
 وتعمق وعا الفيسطينيي  فا ااعتماد عيش النفس والنضال م  اجل الحرية.
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م  القدس وم  شمال اانتفاضة يشارك فيما الشباب الفيسطينا فا كل أنحاء فيسطي   أ  وأوضح
الضفة إلش جنوب غزة وم  مد  الداخل، ليعينوا تمرد م عيش نلام ااحت ل والقمر والتمييز 

 العنصري والقتل الوحشا ال ي يتعرضو  لي.
اانتفاضة  أ نادي اب  سينا لخريجا الجامعا  السوفيتية  أمسوأشار خ ل اليقاء ال ي نلمي مساء 

احتجاجا  عيش حرق الفتش أبو خضير وفا التلا را  العارمة ردا  عيش  بد  بشائر ا فا  ّبة القدس
العدوا  عيش غزة، واكتسب  زخما  وقناعة عميقة بعد جريمة حرق عائية الدوابشة عيش أيدي 

فيما جعل الفيسطينا يدرك اني سيقتل فاألفضل أ  يقاوم بكرامة  ومجرمي ،مستوطني  وحوش 
 وشرف.

نتفاضة جاء  تتويجا لتراكم نضالا ومقاومة شعبية والنضال ضد جدار ولف  البرغوثا إلش أ  اا
الفصل العنصري ومقاطعة البضائ  اإلسرائييية وااعتصاما  األسبوعية ضد سياسة الضم 

 األراضا و دم البيو . وااستي ء عيش
سائر المقاومة الشعبية لجعل خ أشكالواستعرض أ مية مقاطعة المنتجا  اإلسرائييية كشكل م  

المدف م  مقاطعة المنتجا  اإلسرائييية ليس فقط إلحاق  أ م  مكاسبي، مؤكدا  أكبرااحت ل 
الخسائر باقتصاد ااحت ل بل أيضا تعزيز الصمود الوطنا فا لل المجمة اإلسرائييية التا 

 تستمدف الوجود الفيسطينا وأرضي.
التا حول  ااحت ل األطول فا التاريخ وبي  البرغوثا حقيقة السياسا  اإلسرائييية فا فيسطي  و 

التوس  ااستيطانا وعميية التدمير  أ ، افتا إلش والتمييز العنصريالحديث إلش نلام ابارتمايد 
األسباب الحقيقية لنشوب  أ المنمجا ال ي تقوم بي إسرائيل لمن  قيام دولة فيسطينية مستقية، مشيرا 

 األبواب. وأغيق  كلي  إسرائيل كل الجمود السياسية أفش أ اانتفاضة الشعبية الحالية بعد 
والخروقا  التا يمارسما الجيش اإلسرائييا  العنصري،وقدم البرغوثا شرحا لمخاطر جدار الفصل 

لحقوق اإلنسا  بما فا  لك الجريمة التا ارتكب  ضد الطفية ياسمي  التميما والمقعد ماجد 
الشمداء وخاصة شمداء القدس ال ي  تواصل إسرائيل  الفاخوري فا الخييل، افتا معاناة أ الا

 احتجاز جثامي  أبنائمم فيما يشكل ممارسة بشعة ليعقوبا  الجماعية.
 21/2/2016، الرأي، عّمان

 
 عشراوي يلتقيان وفدا من العالقات الخارجية في البرلمان السويديحنان البرغوثي و مصطفى  .13

برغوثا والدكتورة حنا  عشراوي وفدا م  لجنة الع قا  التقش النائبا  الدكتور مصطفش ال: السويد
 الخارجية فا البرلما  السويدي.
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م  جرائم بحق الشعب  اإلسرائيياوقدم  عشراوي والبرغوثا شرحا تفصيييا لما يقوم بي ااحت ل 
 إلشالفيسطينا، وشرحا لمخاطر السياسة ااستيطانية التا ينتمجما نتنيا و وحكومتي والتا تمدف 

 إنماء فكرة إقامة دولة فيسطينية مستقية وبالتالا قط  الطريق عيش أي إمكانية لتطبيق حل الدولتي .
وا  م   وتمييز عنصريوبينا أ  ااحت ل ال ي طالما يقارب خمسي  عاما، قد كرس نلام ابارتمايد 

  الدولا فرض غير المقبول السماح إلسرائيل با  تكو  فوق القانو  الدولا وأ  م  واجب المجتم
 عقوبا  عييما.

وطالب البرغوثا بضرورة الضغط م  أجل إنقا  حياة األسير محمد القيق فا سجو  ااحت ل، 
 مرحية خطيرة. إلشوصي  حالتي الصحية  أ يوما وبعد  85المضرب ع  الطعام من  أكثر م  

ط ق اإلداري قالااعتميف  إلغ ق إسرائيلضرورة الضغط عيش  إلشوأشار البرغوثا وعشراوي  ، وا 
ومخالفتي لكافة المواثيق  اإلنسا سراح المعتقيي  اإلداريي  لما يمثل اعتقالمم م  انتماك لحقوق 

عيش مواقفما  والشكر ليسويد. كما عبرا ع  التقدير اإلداري ااعتقالوالقواني  الدولية التا تجرم 
 الفيسطينا. اإلنسا الدفاع ع  حقوق  وثباتما فاالمتميزة باعترافما بفيسطي  

 20/2/2016، وكالة معًا اإلخبارية
 

 النقلوزير النقل الفلسطيني يتفق من نظيره األردني على التعاون في قطاع  .14
وزير النقل األردنا  التقش وزير النقل والمواص   الفيسطينا سميح طبيية: نورما نعما  -عّما  

ا، حيث أكد طبيية أ  وناقش الجانبا  آلية التنسيق بي  البيدي  فا ميف الربط السكك أيم  حتاح .
المحادثا  كان  إيجابية، وناقشنا إجراءا  نقل البضائ  والركاب، إضافة إلش نقل البضائ  خارج »

 ولف  إلش قرب التحول م  بروتوكول إلش توقي  اتفاق نقل.«. األرد 
 21/2/2016الحياة، لندن، 

 
 وزير الثقافة الفلسطيني يزور األسير القيق .15

الثقافة الدكتور إيماب بسيسو اني زار األسير القيق ممث   رئيس الحكومة، وأ  قال وزير : رام هللا
القيادة الفيسطينية تب ل مساعا  أ رئيس الوزراء أبيغ القيق  أ الزيارة. وأضاف  أثناءاألخير  اتفي 
 عني عبر تجنيد أكبر حمية ضغط دولا عيش إسرائيل. اإلفراجكبيرة م  أجل 

 21/2/2016الحياة، لندن، 
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 فتح وحماس اإلثنين لوضع الخطوات العمالنية لبنود المصالحة  حركتيبين قيادات لقاء  .16
المرتقب عقده بي  ا  م  اجتماع، أ   يثم زعيتر، ع  20/2/2016اللواء، بيروت،  كر  صحيفة 
لوض  النقاط فوق فا العاصمة القطرية الدوحة، بعد غد )ااثني ( « حماس»و« فتح»وفدي حركتا 

 وف لتنفي  الخطوا  العم نية لبنود المصالحة الفيسطينية.الحر 
عضو اليجنة المركزية ليحركة ومسؤول وفد ا ليتفاوض عزام األحمد ويضم عضو « فتح»ويرأس وفد 

 اليجنة المركزية ليحركة صخر بسيسو ورئس جماز المخابرا  العامة الفيسطينية اليواء ماجد فرج.
برئاسة رئيس مكتبما السياسا خالد مشعل، و و تنفي ا  لما تّم « حماس»ااجتماع سيعقد م  حركة 

شباط  8و 7التوافق عييي فا الجولة األولش م  ااجتماعا  التا عقد  بي  وفدي الحركتي  بتاريخ 
أيام لعرض ما جرى طرحي  10فا الدوحة، وتقرر خ لما أ  يأخ  كل م  الحركتي  ُمنّدة  2016

 الفصائل والقوى األخرى، و و ما جرى التشاور بشأني. داخل قيادة كل منمما وم 
 أني سيتم خ ل ااجتماع المقبل الحديث ع :« الينواء»وأكد  مصادر مطيعة لن

تشكيل حكومة وحدة وطنية م  خ ل مشاورا  يجريما الرئيس محمود عباس، وأ  تضم ممثيي   -
امية فا قطاع غزة كما الضفة ع  الفصائل الفيسطينية وبعض المستقيي  وتكو  بص حيا  ك

 الغربية، وتشرف عيش إعادة توحيد المؤسسا ، وتميشء ل نتخابا  الرئاسية والتشريعية.
كما باقا الفصائل، وستكو  حكومة « حماس»إ  تشكيل   ه الحكومة سيتم بالتشاور م  حركة  -

 «.وثيقة الوفاق الوطنا»سياسية وفصائيية دو  ممام سياسية، حيث سيستند برنامجما السياسا إلش 
 يصدر الرئيس عباس مرسوما  بتشكيل الحكومة بعد ااتفاق عيش تشكييما، وتمارس ممامما فورا . -
 أشمر. 6تعد حكومة الوحدة الوطنية إلجراء اانتخابا  الرئاسية والتشريعية خ ل  -
ي ، ويتفقو  عيش آلية أساب 4يجتم  ممثيو الكتل والقوائم فا المجيس التشريعا الفيسطينا بعد  -

 عمل المجيس التشريعا بالتوافق، والطيب م  الرئيس الدعوة لدورة عادية ليمجيس.
أسابي  م  بدء عمل  5بعد « منلمة التحرير الفيسطينية»عقد اجتماع ليجنة تفعيل وتطوير  -

 حكومة الوحدة الوطنية.
 :وبقا م  النقاط التا سيتم العمل عيش معالجتما، ما يتعيق بن

 ميف مولفا غزة. -
المجيس »ليمشاركة فا اليجنة التحضيرية لن« فتح»بشأ  الدعوة التا وجمتما لما « حماس»قرار  -

ومدى إمكانية المشاركة فا المجيس لدى انعقاده، م  خ ل أعضائي فا « الوطنا الفيسطينا
 «.منلمة التحرير الفيسطينية»المجيس التشريعا أو باانضمام إلش 
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، حيث يمكني ااجتماع «اتفاق القا رة»تشكيل المجيس الوطنا الفيسطينا باانتخاب وفقا  لنإعادة  -
 فورا ، ولو بعد عّدة أشمر.

 بدراسة  لك.« حماس»وقد وعد  حركة 
  يمث   حركتا يوفد ، أ وكاا ، وع  20/2/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالموأضاف  

القطرية الدوحة بغد غد ااثني  لوض  اليمسا  األخيرة عيش آلية  فا العاصمةييتقيا   فتح( وحماس
 تنفي  الخطوا  العميية لبنود المصالحة بينمما.

وقال  مصادر م  الجانبي  إ  الوفدي  سييتقيا  لبحث وض  اليمسا  األخيرة عيش آلية تنفي  
 .وا    ناك فرصة حقيقية ليتقدم بينمما،الخطوا  العميية لبنود المصالحة 

وسيرأس وفد حركة فتح عضو اليجنة المركزية ومسؤول وفد المصالحة عزام األحمد ومعي عضوا  
 ما رئيس جماز المخابرا  العامة الفيسطينية اليواء ماجد فرج وعضو اليجنة المركزية صخر 

 بسيسو, فا حي  سيرأس وفد حركة حماس رئيس المكتب السياسا ليحركة خالد مشغل.
لحركتي  إ  الوفدي  سيبحثا  آلية تنفي  ما تم ااتفاق عييي فا لقاءاتمما السابقة وقال  مصادر فا ا

التا جر  فا الساب  والثام  م  الشمر الجاري فا العاصمة القطرية، حيث قضش ااتفاق بأ  
 يأخ  كل فريق قسطا م  الراحة ويعود ليتشاور داخل حركتي وم  باقا الفصائل.

بينمما آلية التنفي  المقترحة التا تبدأ بإجراء الرئيس الفيسطينا محمود وسوف يبحث اليقاء القريب 
يجري فا إطار ا التشاور م  حماس أسوة بباقا  وطنية،عباس مشاورا  لتشكيل حكومة وحدة 

 الفصائل.
 

 في وزارة الخارجية الروسية الفلسطينية القضية"الديموقراطية" تبحث  .17
لتحرير فيسطي  برئاسة نايف حواتمة األمي  العام مباحثا   عقد وفد الجبمة الديمقراطية: موسكو

 موسعة وميموسة وبالعمق فا وزارة الخارجية الروسية عيش جولتي .
الوفد الفيسطينا بدعوة رسمية م  وزارة الخارجية ويتشكل م  م. نمر بكر، د. محمد عبد المادي، د. 

 يسطينا فا موسكو.. وانضم إلش الوفد السفير الفاألسعدمبارك موسش، عيا 
الجولة األولش: م  وفد الخارجية برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ممثل الرئيس بوتي  

فيسطي ، سوريا، العراق، اليم  ودول عربية  أقسام، ورؤساء وأفريقيا أفريقيافا الشرق األوسط وشمال 
 .أخرى

عاميي  ومتقاعدي  عميوا فا الب د العربية وعدد  وفا الجولة الثانية: انضم أربعة عشر سفيرا  روسيا  
 م  رؤساء مؤسسا  البحوث الروسية المختصي  بشؤو  الشرق األوسط.
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 المباحثات تناولت:
عاما  م   22واانتفاضة الشبابية الفيسطينية واألزما  الفيسطينية، انعدام األفق السياسا،  األوضاع•

 ا، األزمة ااقتصادية، وااجتماعية.المفاوضا  العقيمة، اانقسام الفيسطين
 اانتفاضا  والثورا  والحركا  الشعبية العربية التا لم تكتمل بفعل قم  أنلمة ااستبداد والفساد.•
 الدموية ليصراع عيش الوصول ليسيطة فا عديد البيدا  العربية. اإلر ابيةالسياسا  اإلس محركا  •
 طائفية والم  بية.األزما  العربية والحروب األ يية وال•

حواتمة قدم عرضا  شام  ، وقدم الحيول لألزما  الفيسطينية، ودور اانتفاضة الشبابية عيش طريق 
وفق  اانقساماانتفاضة الشعبية الشامية، ممثية بقرارا  المجيس المركزي لمنلمة التحرير، إنماء 

لية، تدويل الحقوق الوطنية الفيسطينية الوطنا، وال  اب لمحكمة الجنايا  الدو  اإلجماعقرارا  برامج 
بتقديم ث ث مشاري  قرارا  لألمم المتحدة: ااعتراف بدولة فيسطي  عضوا  عام   فا األمم المتحدة 

بمرجعية  اإلسرائييا –وكل المؤسسا  الدولية، ثانيا  مؤتمر دولا لحل قضايا الصراع الفيسطينا 
األمريكا،  اانفرادائمة العضوية فا مجيس األم  بدي   ع  قرارا  الشرعية الدولية وبرعاية الدول د

وثالثا  دعوة األمم المتحدة لحماية أرض وشعب فيسطي  م  عدوا  ااحت ل واستعمار ااستيطا ، 
رسال  قوا  دولية تح  راية األمم المتحدة. وا 

لية لحل أزمة الدو  1 5حواتمة أشار إلش تصريحا  وزير الخارجية الروسا افروف بأ  بصيغة 
يمك  أ  تشكل صيغة صالحة لتسوية سياسية شامية  اإليرانام  الغرب بااتفاق النووي  إيرا 

 ب.اإلسرائييا –لقضايا الصراع الفيسطينا 
 20/2/2016، وكالة معًا اإلخبارية

 
 منافسات كبيرة على خالفة أبو مازن تشهدحركة فتح "رأي اليوم":  .18

بإع   الدكتور صائب عريقا  أمي  سر اليجنة التنفي ية لمنلمة  ”:رأي اليوم“ –خاص  –رام هللا 
، ”أبو ماز “التحرير الفيسطينية، عدم رغبتي فا الترشح لرئاسة السيطة كخييفة ليرئيس محمود عباس 

وا ع ني المباشر دعم األسير مروا  البرغوثا، عضو اليجنة المركزية لحركة فتح، لم ا المنصب، 
سائل عدة لكتيبة المتنافسي ، أ مما تيك التا فمم  بي  السطور، والتا تؤكد يكو  الرجل وجي ر 

عيش ضعف الجمي  خاصة معارضا عريقا  أمام قوة البرغوثي  وفا مقدمتما الجنرال جبريل 
 الرجوب.



 
 
 
 

 

 17 ص                                              3850 العدد:        21/2/2016 األحد التاريخ: 
  

وبرغم حزم عريقا  فا تصريحا  تيفزيونية أدلش بما فا ألمانيا التا زار ا قبل أيام، عدم رغبتي 
يرئاسة، وا ع ني دعم مروا  البرغوثا، لخ فة أبو ماز ، م  خ ل صناديق ااقتراع، كوني بالترشح ل

 وكا  يقصد أعضاء اليجنة المركزية والتنفي ية.” شعبية ويتفّوق عيينا جميعا“يتمت  حسب ما قال بن 
ترشح كبير المفاوضي  الفيسطينيي  فا تيك التصريحا  قال أيضا أني لو قرر مروا  البرغوثا ال

 ”.قائد وطنا ضحش بعمره كيي م  أجل فيسطي “ يدعمي، كونيليرئاسة سأكو  أول م  
وب لك يفجر مفاجئة كبيرة بإدائي بم ا التصريح، ال ي حمل العديد م  الرسائل، أولما تخفيف 
الضغط ال ي يتعرض لي من  أ  واه أبو ماز  أمانة سر اليجنة التنفي ية لمنلمة التحرير، و و 

صب ال ي يميأ لم  يتبوأه أ  يكو  الرئيس القادم، فا حال غاب الرئيس أو استقال، خاصة وأ  المن
أبو ماز  شخصيا كا  يحمل   ه الصفة، وتولش قيادة السيطة والمنلمة بعد وفاة الرئيس الراحل 

 .2004فا العام ” أبو عمار“ياسر عرفا  
المركزية لفتح ال ي  عارضوا توليي  والمعروف أ  الضغط عيش عريقا  بدأ م  أعضاء اليجنة

المنصب، خشية م  أ  تؤول قيادة السيطة إليي حال مغادرة أبو ماز ، وأشمر األعضاء ال ي  
عارضوا توليي المنصب ع نية الجنرال جبريل الرجوب، فالرجل عيش التيفزيو  الفيسطينا الرسما 

وا عطاءه لعريقا ، خاصة وأ  عارض طريقة سحب أبو ماز    ا المنصب م  ياسر عبد ربي، 
 الرجوب يأمل فا تولا رئاسة السيطة بعد أبو ماز ، و و أمر ا يخفيي الرجل فا كثير م  مجالسي.
غير أ  تخفيف الضغط والمجوم عييي لم يك  فقط الرسالة الوحيدة لعريقا  م  وراء تصريحاتي   ه، 

ا تجعيي يتفوق عيش اآلخري ، يكو  قد بعث فالرجل بإع ني أ  البرغوثا يتمت  بالشعبية القوية الت
برسالة إلش غريمة الجنرال الرجوب، مفاد ا أ  ا يتمت  بتيك القوة التا يحلش بما البرغوثا، وا 

 بالتاريخ النضالا لم ا الرجل، ال ي يقب  فا السج  اإلسرائييا، ويقضا حكما بمئا  السني .
فممما الكثيرو  م  قادة حركة فتح، ويجري  عيش العموم فإ  تحيي   تصريحا  عريقا    ه

تحييقما فا أروقة ومجالس الحركة المقبية عيش انتخابا  داخيية، يقول المتابعي  لما أنما ستحمل 
 تغييرا  وستطيح برؤوس كبيرة.

وتشمد حركة فتح منافسا  كبيرة بي  قياداتما الكبيرة ال ي  يريدو  خ فة أبو ماز  ال ي يفوق عمره 
 عاما، ال ي أعي  مرارا أني ل  يترشح مجددا لرئاسة السيطة الفيسطينية. 81الن 

 20/2/2016ن، رأي اليوم، لند
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 ي إسرائيلي بدعوى محاولة طعن جند فلسطينياالحتالل يعتقل  .19
، شاب فيسطينا قرب منطقة 2016-2-20اعتقل ااحت ل اإلسرائييا، مساء السب   القدس المحتية:

 ينة القدس المحتية، بدعوى محاولتي تنفي  عميية طع  ضد أ داف إسرائييية.بباب العامودب بمد
و كر  شرطة ااحت ل اإلسرائييا فا بيا  لما، أ  أفراد ا اشتبموا بشاب فيسطينا لدى مروره م  
منطقة بباب العامودب، وعند تفتيشي حاول طع  أحد الجنود، قبل أ  يتمكنوا م  اعتقالي، دو  وقوع 

 وفق زعمما.إصابا ، 
عاما(، و و م  أبناء بيدة  18وبحسب بيا  شرطة ااحت ل، فإ  الشاب المعتقل يبيغ م  العمر )

 بقطنةب الواقعة شمال غرب القدس.
وأضاف  أ  قواتما قام  بنقل المعتقل )لم تكشف ع   ويتي( إلش الجما  المختصة استكمال 

كالمعتاد فا مدينة القدس؛ بما فيما عمييا   التحقيق معي، فا حي  تتواصل اإلجراءا  العسكرية
 التفتيش الدقيقة ليمارة.

وقال  إ  اإلجراءا  والقيود عسكرية لجيش ااحت ل اإلسرائييا فا مدينة القدس بأسمم  فا 
 الحفال عيش األم  العام، ومن  وقوع مزيد م  العمييا ب، بحسب البيا .

اليوم السب ، فتش فيسطينا قرب المسجد اإلبرا يما وكا  جيش ااحت ل اإلسرائييا اعتقل صباح 
 فا الخييل، بدعوى محاولتي تنفي  عميية طع  ضد جنود ااحت ل.

 20/2/2016، فلسطين أون الين

 

 على مواصلة االنتفاضة  الشبابقبها: العمليات تعكس إصرار وصفي  .21
وصفا قبما، أ   ي فا حماسالقياد أكد وزير شؤو  األسرى والمحرري  األسبق الممندس: رام هللا

 عمييا  أمس الجمعة، تعكس إصرار الشباب الفيسطينا عيش مواصية المقاومة واانتفاضة.
وقال قبما، فا تصريح صحفا لي، إ  شباب فيسطي   م ال ي  يحميو   م األمة وي ودو  ع  

موما واألسير حما ا وكرامتما، و م ب لك ينتصرو  لفيسطي  ولقضيتما العادلة، وقضية األسرى ع
 يوم ا م  إضراب العزة والكرامة. 88محمد القيق خاصة بعد 

 وأشاد الممندس قبما بعزيمة وعقيية الشباب المقاوم وبعميياتمم النوعية التا ضرب  عمق ااحت ل.
ويرى قبما أ  قضية األسير الصحفا محمد القيق أوجد  فا الشباب الثائر الرغبة باانتقام لي والرد 

يمة ااحت ل بحقي، و و ما أكده الشميد محمد أبو خيف منف  عميية الطع  فا باب العامود عيش جر 
 أنق وا القيقب. –بالقدس م  خ ل منشوره عيش بفيسبوكب قال فيي بصرخة فا زم  الصم  
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وقال قبما إ  عمييا  الشباب المقاوم يوم أمس ترسل رسالة قوية ل حت ل بأني إ ا مس القيق أي 
 فإ  الشباب الفيسطينا جا ز لكيل الصاع صاعي ، ول  يصمتوا عيش ليم وجرائم ااحت ل. مكروه

وأكد قبما عيش أ  قضية القيق أصبح  فا الفترة األخيرة تكتسب تعاطفا  أوس  وا تماما أكثر 
وخاصة م  الشباب، و ا تشكل برميل البارود ال ي سينفجر فا حال ارتقش القيق شميدا، عيش حد 

 قولي.
 20/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم 

 

 القيق األسير حراكهم التضامني مع لتكثيفأهالي الداخل  حماس تدعو .21
دعا القيادي فا حركة حماس بالضفة الغربية نزيي أبو عو ، جما ير شعبنا فا الداخل المحتل إلش  

شفش العفولة ال ي مواصية وتكثيف حراكمم التضامنا م  األسير الصحفا محمد القيق، عند مست
يرقد فيي، و لك عقب قرار سيطا  ااحت ل بإبعاد الشيخ رائد ص ح وقيادا  عربية ع  المشفش 

 يوما . 14مدة 
وقال أبو عو  إ  إبعاد الشيخ ص ح والقيادا  العربية ع  مستشفش العفولة يمدف إلش إبعاد 

إلش عدم اانسياق وراء   ه القرارا  األنلار ع  الجريمة التا ترتكب بحق األسير القيق، داعيا  
 والتركيز عيش القضية األ م أا و ا قضية القيق.

ودعا أبو عو  القيادا  العربية فا الداخل المحتل إلش أ  تقف صفا  واحدا  ضد ممارسا  ااحت ل، 
 وااستفادة م  حساسية الموضوع لدى ااحت ل فا الساحة الدولية لفضح ممارساتي العنصرية.

 19/2/2016موقع حركة حماس، 

    
 أصغر طفلْين يقتالن إسرائيليين طعناً « رامي ليفي»متجر  عملّيةمنفذا "يديعوت أحرونوت":  .22

العبرية، تقريرا  تناول  فيي « يديعو  أحرونو »نشر  صحيفة : وكالة سما -القدس المحتية، غزة 
سنة(، معتبرة أ    ه العميية  14ح )عميية الطع  التا نّف  ا الطف   عمر الريماوي وأيمم صبا

معيوما  مصدر ا مخابرا   إلشكسر  حاجزا  يتعيق بعمر المنف ي . وتناول  الصحيفة استنادا  
 ، الدواف  التا تجعل  ؤاء يقررو  تنفي  عميية ضد إسرائيييي .«شاباك»الداخيية اإلسرائييية 

عمريمما، يجعيمما أصغر م  تمّك  م  قتل  واعتبر  الصحيفة أ  كو  الفتيي  فا الرابعة عشرة م 
، فا 16أ  الحاجز السابق كا  س  الن إلشإسرائيييي  فا اانتفاضة المستمرة من  ستة أشمر، مشيرة 

سنة( م  بي   16مراد بدر عبد هللا أدعيس )« عتنائيل»منف  عميية الطع  فا مستوطنة  إلشإشارة 
 مصرعما قبل نحو شمر. أمر فا الخييل، والتا لقي  فيما مستوطنة
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، قاموا بتنفي  عمييا  فا 16طف   تح  س  الن 22 إلشوأضاف  أ  الريماوي وصباح انضما 
سنة( م  بي  حنينا فا القدس،  13اانتفاضة التا انطيق  قبل ستة أشمر، ومنمم أحمد مناصرة )

يم شعفاط، ونف ا ، ومعاوية وعيا عيقم م  مخ«بسغا  زئيف»ال ي نّف  عميية طع  فا مستوطنة 
 أيضا .« بسغا  زئيف»عميية طع  فا إحدى محطا  القطار الخفيف فا 

وع  دواف  اليافعي  لتنفي  عمييا  ضد إسرائيييي ، أشار  الصحيفة نق   ع  أجمزة األم  
أنما: التعّرض ليتحريض ضد إسرائيل فا شبكا  التواصل ااجتماعا، و و ما  إلشاإلسرائييية، 
ل فا رصده فا شكل يمكنما م  خيق حالة ردع استخبارية، وحاا  التقييد المتواصية فشي  إسرائي

ألقرباء أو أصدقاء أو جيرا  أصبحوا أبطاا  عيش الشاشا  الفيسطينية، ومشاكل عائيية أو مدرسية، 
وفوق  لك كيي، أ    ا الجيل ال ي لم يك  مولودا  فا اانتفاضة الثانية أو كا  صغيرا  عندما 

تحقيق المدف الوطنا بإقامة  إلشنطيق ، ا يدرك كما أدرك م  عاشما أ  الكفاح العنيف لم يؤدِّ ا
 الدولة، بل يؤم  بأ  اانتفاضة العنيفة  ا السبيل الصحيح فا مواجمة ااحت ل.

ولفت  إلش أ  الجيش وجد أيضا  أ  م  بي  منف ي العمييا  اليافعي ،  ناك م  جاء م  أسر 
فا حالة مستقرة ماليا  أيضا ، و  ا يعنا أ  الداف  ااقتصادي ليس  و السبب فا تنفي  متعّيمة و 
 العمييا .

 21/2/2016الحياة، لندن، 
 

 تمتلك أيضًا قنبلة نووية في غزة الفلسطينيةالمقاومة "المجد األمني":  .23
از  األمونيا لإلسراع قدر اإلمكا  فا نقل مخ اإلسرائيييي دعا عدد م  الوزراء : خاص -المجد

الكيميائية التا توجد فا مدينة حيفا لخارجما ووضعما فا مكا  سري بعد تمديد األمي  العام لحزب 
 هللا حس  نصر هللا.

كقنبية نووية تماما، أي أ  لبنا  اليوم يمتيك قنبية نووية اليوم،  األمربإ    ا  :إسرائيياوقال خبير 
 بي بقنبية نوويةب.أل  أي صاروخ ينزل بم ه الحاويا   و أش

يبدو أ  استمداف مخاز  األمونيا ل  يكو  حكرا  عيش حزب هللا اليبنانا فقط فالصواريخ التا أطيقتما 
ثب  أنما وصي  لمدينة حيفا، ما يعنا أ  الخطر عيش  2014المقاومة الفيسطينية خ ل حرب 

سواء م  حزب هللا أو م   المناطق الحساسة فا دولة الكيا  سيكو  كبيرا  فا أي مواجمة مقبية
 المقاومة فا قطاع غزة.

 20/2/2016المجد األمني، 
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 وتعطيل العام الدراسيالمعلمين فتح: ال مبررات الستمرار إضراب حركة  .24
قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسما إ  دعوة عدد م  «: وفا»، «األيام»كتب مندوبو 

العام الدراسا برمتي بالرغم م  االتزام الكامل ليحكومة  المعيمي  ل ستمرار فا اإلضراب وتعطيل
ااتحاد العام المعيمي ، غير مفموم وغير مبرر وغير مقبول، موجما  سؤاا  لدعاة  الموق  م بااتفاق 

 اإلضراب: ما  و المبرر الحقيقا لتيك الدعوة فا حي  التزم  الحكومة بكافة بنود ااتفاق؟
كا  لدى عدد م  المعيمي  مشكية م  ااتحاد  إ اصحافا، أمس، اني  وقال القواسما فا تصريح

العام ليمعيمي ، ف  يجوز الزج بأبنائنا الطيبة فا أتو  الخ فا  النقابية، وا  حركة فتح أسس  
لنلام ديمقراطا يتس  ليجمي  فا كافة المؤسسا ، وأ  الطريق لحل اإلشكاليا  داخل اأُلطر 

م  خ ل صناديق ااقتراع، وليس م  خ ل محاوا  الشطب واإللغاء، األمر  النقابية تكو  دائما  
 ال ي نرفضي تماما  ول  نقبل بي.

 21/2/2016األيام، رام هللا، 
 

 لالنفصال عن الفلسطينيين مستعدنتنياهو غير هرتزوج:  .25
، أمنننس، إ  رئنننيس النننوزراء رتنننزوجلمعسنننكر الصنننميوناب يتسنننحاق  قنننال زعنننيم حنننزب با :الغننند-الناصنننرة

 ( ل نفصال ع  الفيسطينيي .رتزوجبنيامي  نتنيا و غير مستعد ليتعاطا م  خطتي )خطة  
قولي: بعرض  الخطة الوحيدة التا ستمكننا م  تطبيق رؤينة  رتزوجونقي  وسائل إع م عبرية ع   

الوحينندة التننا سننتحافل عيننش إسننرائيل وتبقيمننا دولننة آمنننة  حننل النندولتي  فننا وقنن  احننق، إنمننا الرؤيننة
 ويمودية ديمقراطيةب.

وأشار إلش أني التقنش عنددا  من  زعمناء دول العنالم لشنرح خطتني ل نفصنال وأ ميتمنا فنا تعزينز األمن ، 
افتنننا إلنننش أ  خطنننة الفصننننل حاسنننمة فنننا تنفيننن  رؤيننننة العنننالم لحنننل الننندولتي ، و نننن ا منننا يرينننده غالبيننننة 

 .ي اإلسرائييي
 21/2/2016، الغد، عّمان

 
 مستوطنة 128يقطنون في  ألف 400الضفة يتخطى حاجز الـ  مستوطنيتعداد يعقوب كاتس:  .26

كشننف تقريننر إسننرائييا، أ  عنندد المسننتوطني  فننا أراضننا الضننفة الغربيننة  -الننرأي  -القنندس المحتيننة 
جاثمة عينش أراضنا  مستوطنة 128ألف نسمة يقطنو  فا « 400» باستثناء القدس ، بيغ أكثر م  

 الفيسطينيي  محتية.
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وأوضننح تقريننر صننادر عنن  النائننب السننابق فننا الكنيسنن  يعقننوب كنناتس، أ  المسننتوطنا  اإلسننرائييية 
تكننننت  اسننننتيطانيا، أكبر ننننا فننننا منطقننننة األغننننوار، وأكثر ننننا كثافننننة سننننكانية  ننننو تكتّننننل  11موزعننننة عيننننش 

 .ااستيطانا« بنيامي »
وفنق آخنر إحصنائية  ألفنا، 83يبيغ عدد سكانما أكثر من   وطنة،مست 26نحو « بنيامي »ويضم تكتل 
 .2015نماية عام 

مستوطنة تقوم عينش أراضنا األغنوار الفيسنطينية، ويسنتوط  فيمنا منا يزيند عينش  27وقال التقرير، إ  
 مستوط ، حسب إحصائيا  العام الماضا. 8100

 4.4لمستوطني  بالضفة الغربية، بنسبة وألمر التقرير، أ  العامي  الماضيي  شمدا ارتفاعا  فا عدد ا
ألف إسرائييا يستوطنو  الشطر الشرقا م  مدينة القدس، منوزعي  عينش  350فا المئة، فض   ع  

 تجم  استيطانا. 20
وحسننب تقننديرا  معننّد التقريننر، فننإ  عنندد المسننتوطني  فننا الضننفة الغربيننة المحتيننة سننيبيغ بحيننول عننام 

 406,302، فننا حنني  بيننغ تعننداد م منن  نمايننة العننام الماضننا ألننف نسننمة 20، حننوالا مييننو  و2036
 مستوط .

 21/2/2016، ، عّمانرأيال
 

 حاخام إسرائيلي يتمنى لو تنفجر غزة بمن فيها حتى ال يبقى أثر لحركة حماس .27
اإلسننننرائييا أمننننس العلننننة األسننننبوعية « كيكنننار  اشننننب »نشننننر موقنننن  : وكالننننة سننننما -القننندس المحتيننننة 

  آرتسا، والتا قال فيما أ  الرب يحب اليمود ويحفلمنم فنا أرض إسنرائيل، الخاصة بالحاخام نير ب
معتبننرا  أ  أمطننار الخيننر  ننا التننا تسننقط فننا إسننرائيل، بينمننا فننا غننزة تتسنناقط أمطننار اليعنننة. ودعننا 
اليمود ال ي يقيمو  خارج إسرائيل إلش ترك األو ام والمجرة إلش إسرائيل، مشيرا  إلش أني ما دام اليمنود 

 إسرائيل فمم دائما  فا خطر. خارج
وتمنش الحاخنام اإلسنرائييا فنا علتني األسنبوعية لنو انفجنر قطناع غنزة بكنل مفن  يعيشنو  فيني حتنش ا 

أو عناصننر ا. واعتبننر أ  العننالم أجمنن  يعننيش فننا جمننل عميننق، باسننتثناء « حمنناس»يبقننش أثننر لحركننة 
 اليمود.

قننوم بعمننل علننيم إلسننرائيل، إ  يواصننل تنفينن  ودعننا الحاخننام ليننرئيس عبنندالفتاح السيسننا، مؤكنندا  أننني ي
، إضننافة إلننش عميينة إغننراق أنفنناق «اإلر نابيي »العميينا  العسننكرية فنا سننيناء لتطمير ننا ممن  أسننما م 

والمتطنرفي  وكنل الجماعنا  التنا تشنكل خطنرا  عينش تنل « حمناس»غزة، افتا  إلنش أنني يتتبن  عناصنر 
 أبيب.
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تمنينني أ  تتعنناو  روسننيا منن  إسننرائيل منن  أجننل تحقيننق وأعننرب بنن  آرتسننا فننا علتنني األسننبوعية عنن  
مصالح تل أبيب فا الشرق األوسط، مشيرا  إلش نفنو  النرئيس ف ديمينر بنوتي  عينش الكثينر من  الندول 

 العربية.
 21/2/2016الحياة، لندن، 

 
 ةتحوالت في الموقف اإلسرائيلي تجاه تطورات الحرب بسوري عاموس هارئيل: .28

صحفا إ  سياسة وتوجما  إسرائيل حيال الحنرب فنا سنوريا قند تغينر  فنا  قال تقرير: ب ل ضا ر
ينرا ، فنا دّك  الفترة األخيرة، عيش ضوء ما وصنفي التقرينر بنجناح النلنام السنوري، بندعم من  روسنيا وا 

 قوا  المعارضة، ما جعل إسرائيل تنلر بقيق إلش التطورا  الحاصية فا األسابي  األخيرة.
ا منن  األزمننة السننورية يقضننا بعنندم التنندخل فننا الحننرب الداميننة النندائرة فيمننا، وكننا  الموقننف اإلسننرائيي

واعتبر  أ  مصنيحتما تكمن  فنا اسنتمرار القتنال بني  النلنام ومعارضنيي لسننوا  طويينة، األمنر الن ي 
 يضعف قوا  النلام والمنلما  المسيحة التا يمك  أ  توجي س حما نحو إسرائيل.

ألسابي  الماضية تحوا، تمثل بإعادة النلنام سنيطرتي عينش منناطق لك  الحرب فا سوريا شمد  فا ا
دلب، بدعم م  روسيا التا ش  طيرانما الحربا غارا  شديدة ضد المعارضة.  قريبة م  مد  حيب وا 
ووفقا ليمحيل العسكري فا صحيفة ب نررتسب، عناموس  ارئينل، فنإ   ن ه التطنورا  فنا سنوريا جعين  

أ   ن ا التغيينر فنا المواقنف اإلسنرائييية لنيس معيننا، من  أجنل عندم إثنارة  إسرائيل تعّدل مواقفمنا، عيمنا
غضننب أميركننا، التننا تتعننرض انتقننادا  متزاينندة فننا إسننرائيل بسننبب بسياسننتما المتننرددةب، أو غضننب 

 روسيا، التا تريد إسرائيل الحفال عيش ع قاتما معما.
فننا سنوريا، تبيننور  لندى إسننرائيل ث ثننة  وكتنب  رئيننل، الينوم األحنند، أنني فننا أعقناب التطننورا  األخينرة

اسنننتنتاجا : األول،  نننو أ  انتصنننار نلنننام بشنننار األسننند سنننيكو  سنننيئا إلسنننرائيل، أل  يعننننا انتصنننارا 
إليننرا  وحننزب هللا أيضننا؛ ثانيننا، الحننرب لننم تحسنن  بعنند، ألننني عيننش الننرغم منن  الغننارا  الروسننية، فننإ  

زال  بعيدة عن  ااستسن م؛ ثالثنا، عينش الغنرب أ  المعارضة الروسية، ورغم الخ فا  فيما بينما، ما 
يسننتيقل منن  جمننوده ويضننخ مسنناعدا  عسننكرية حقيقيننة لمنن  يصننفمم جمنناز األمنن  اإلسننرائييا بنننبالقوة 

، و ننا منلمننا  المعارضننة األقننل تطرفننا والمييشننيا  الكرديننة، لكننا تقننف ضنند النلننام وتنلننيم ’الثالثننة
 بالدولة اإلس ميةب )داعش(.

  انتصننار النلنننام السننوري بنلنننر إسننرائيل يعننننا تعزيننز مكاننننة إيننرا ، التنننا تعنننزز  وأضنناف  رئينننل أ
أصنن  فننا أعقنناب ااتفنناق النننووي ورفنن  العقوبننا  عنمننا. كمننا يعنننا  لننك بنلننر إسننرائيل عننودة قننوا  
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النلننام إلننش السننيطرة عيننش المننناطق المحا يننة ليجننوا  المحتننل، ودخننول قننوا  حننزب هللا وحننرس الثننورة 
 ما.اإليرانا إلي

ونقل  رئيل ع  مسؤولي  أمنيي  إسرائيييي  قولمم إني عيش الرغم م  أني من  السنابق ألوانني اإلعن   
عننن  انتصنننار النلنننام، إا أ  التطنننورا  األخينننرة تعننننا تضننناؤل احتمننناا  إسنننقاط النلنننام، طالمنننا أ  

والمناطق التا  الروس يدعموني عسكريا. ورغم  لك، فإ  النلام ما زال يسيطر عيش رب  الدولة فقط،
 سيطر عييما مؤخرا صغيرة نسبيا.

وأضاف  رئيل أني بعيش الرغم م  أ  إسرائيل ستمتن  عيش ما يبدو ع  كيل منديح معين  ليسنعودية، 
لكنن  يبنندو أ  خطننوتي  أعيننن  عنممننا مننؤخرا قوبيننوا ببننرودة أعصنناب فننا إسننرائيل: إلغنناء المسنناعدا  

الجيش اليبننانا وحنزب هللا؛ والنينة بإرسنال قنوا  خاصنة من   األمنية ليبنا  بسبب الع قة العميقة بي 
 السعودية ودول الخييج لمساعدة المعارضة فا سوريةب.    

 21/2/2016، 48عرب 
 

 تتوسط بين مصر وتركيا  "إسرائيل"صحيفة تركية:  .29
  كر مقال فا صحيفة 'شالوم' الصنادرة فنا إسنطنبول، و نا صنحيفة لييمنود األتنراك، أ : راما حيدر

إسننرائيل تقننوم بنندور الوسننيط بنني  مصننر وتركيننا، لحننل الخنن ف بنني  النندولتي ، والنن ي سننينعكس إيجابي ننا 
 عيش اتفاق تطبي  الع قا  بي  إسرائيل وتركيا.

وقال  الصحيفة إ  بااتفاق عيش تطبي  الع قنا  بنا  فنا مراحيني األخينرة، وتنم التفنا م حنول معلنم 
اف  الصحيفة إ  القنصل اإلسرائييا فا إسطنبول قنال إ  لتركينا البنود التا تتعيق بقطاع غزة'، وأض

 أولوية فا القطاع بسبب دور ا الرئيسا فا ميف إعادة اإلعمار.
وبحسب الصحيفة، قرر  إسرائيل التوسط بي  تركيا ومصر، ال ي بيغ التوتر بينمما حد التصنريحا  

سننارة مصننر كحييننف اسننتراتيجا فننا العدائيننة وسننحب السننفراء، جنناء بسننبب عنندم رغبننة إسننرائيل فننا خ
المنطقننة، بعنند أ  أبنند  األخيننرة تحفلننا  عدينندة عيننش توسنني  صنن حيا  تركيننا فننا قطنناع غننزة، النن ي 
تعتبره مصر مصدر تمديد لما. وفا   ا الحالة، يتعي  عيش إسرائيل إيجاد صيغة مناسبة لتبقش عيش 

 وفقا م  الطرفي  لتحقق مصالحما.
 20/2/2016، 48عرب 
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 ناشطين إسرائيليين مناصرين للفلسطينيين في الخليل يعتقلاإلسرائيلي  الجيش .31
مناصننري   إسننرائيييي اعتقننال عشننرة ناشننطي   اإلسننرائيياالجننيش  : أعينن األناضننول –الننرأي  -رام هللا 

فنا  إسنرائيياليمجنزرة التنا ارتكبمنا مسنتوط   22ليفيسطينيي  فا تلا رة امنس السنب  فنا الن كرى ال
 مسيما. 29فا الخييل بالضفة الغربية و  ب ضحيتما  مااإلبرا يالحرم 
مراسنننية فنننرانس بنننرس ا  نحنننو مئتنننا شنننخص معلممنننم مننن  الفيسنننطينيي  وبعنننض الناشنننطي   وأفننناد 
فننا  كننرى المجننزرة التننا ارتكبمنننا  اإلبرا يمنناتلننا روا انط قننا منن  الحنننرم  إسننرائيييو بينننمم  األجانننب

بعدما فتح النار م  س حي الرشاش  1994شباط  25 الحشود فا بأيديباروخ غولدشتاي  ال ي قتل 
 عيش مصيي  فيسطينيي .

 إسنننرائيييي التلننا رة بعنندما تعرضننوا ليرشننق بالحجننارة وسننيموا عشننرة ناشننطي   إسننرائيييو وفننرق جنننود 
 كما قال  متحدثة باسم الجيش. اإلسرائيييةليشرطة 

 21/2/2016، ، عّمانرأيال
 

 إضراب فلسطيني عن الطعاماألسير القيق بعد أطول  معاناةبوادر اتفاق إلنهاء قراقع:  .31
الصحافا األسير  إضرابقال مسؤولو  فيسطينيو  أ   ناك بوادر اتفاق إلنماء : الحياة –رام هللا 

يوما . وأوضحوا ا  اتصاا  تجرى عيش المستويا  المختيفة ليتوصل  90محمد القيق وال ي استمر 
 فا مستشفش فيسطينا فا القدس. اتفاق يقضا بتحديد فترة اعتقالي اإلداري، عيش ا  يمضيي إلش

اتفاق خ ل نمار  إلشوتوق  رئيس  يئة شؤو  األسرى والمحرري  عيسش قراق  أ  يجري التوصل 
يوما  فا اإلضراب  90  ا ااتفاق، فإ  األسير القيق يكو  أمضش  إلشاليوم. وفا حال التوصل 

 ما العالم.ع  الطعام، و و أطول إضراب فا تاريخ السجو  اإلسرائييية ورب
وقال قراق  إ  الرئيس محمود عباس أجرى اتصاا  م  رؤساء دول مؤثرة، وطيب منمم الضغط 

إلنماء معاناة األسير القيق. وأضاف أ  الوض  الصحا ليقيق شمد تد ورا  كبيرة أخيرا ،  إسرائيلعيش 
 وأني با  فا حال حرجة.

 21/2/2016الحياة، لندن، 
 

 إلنقاذ حياة محمد "لم تثمر" عباس محمودالقيق: وعود  زوجة .32
ا عقدتي، فا مؤتمر صحف محمد القيق ووجم  فيحاء شيش زوجة األسير: زينة األخرس -الخييل 
يوم السب ، رسالة لرئيس السيطة محمود عباس، طالبتي خ لما بالتحرك الجاد لإلفراج ع  مساء 

ااحت ل اإلسرائييا، إلنماء ميف القيق واستغ ل ص حيا  السيطة وع قا  التنسيق األمنا م  
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وأشار  إلش أ  وعود عباس التا تيّقتما العائية قبل أسابي ، بلم تثمر ع  شاءب؛ حيث لم  زوجما.
 تتمك  السيطة م  الضغط عيش ااحت ل لمنح أبناء األسير القيق وزوجتي ووالده تصاريح زيارة.

بحاجة إلش تصريح لرؤية والد م لفعي  وأضاف  فا رسالتما لعباسب لو كا  أحفادك  م م  
 المستحيل م  أجل إصدار التصاريحب.

ونو   شيش، إلش أ  العائية سنتنلر وعود ب يئة شؤو  األسرىب بالتوّصل إلش اتفاق لإلفراج ع  
ساعة، مضش منما نصف   ه المدة، مضيفة  بإ  لم يخرج فسأقف  نا فا مؤتمر  24زوجما خ ل 

 تعبير ا. أكثر جرأةب، عيش حد 
وانتقد  زوجة القيق بشدة من  السيطة لمسيرة تضامنية م  القيق انطيق  الجمعة، فا رام هللا، 
مضيفة  بعباس أن  تحّرك قواتنا الفيسطينية خ ل دقائق لمن  وصول مسيرا  التضام  م  زوجا 

سيادة السيطةب،  إلش نقاط التماس، وتقول إ    ا لفرض السيادة، أليس  حماية حياة محمد جزءا  م 
 وفق شيش.

 20/2/2016قدس برس، 
 

 اللحظة بخصوص إضراب محمد  حتىال اتفاق : زوجة القيق .33
نف  عائية األسير محمد القيق التوصل اتفاق م  سيطا  ااحت ل : إيماب العيسش - رام هللا

عيش التوالا رفضا  88يقضا بتحديد موعد محدد لإلفراج ع  الصحفا المضرب ع  الطعام لييوم الن
 اعتقالي اإلداري، وسط تد ور ميحول فا وضعي الصحا.

وأكد  عائية األسير القيق، عيش أ  المحاما جواد بولص  و الوحيد المخول بإجراء اتفاق م   
 نيابة ااحت ل.

و كر  زوجة القيق، فيحاء شيش، خ ل حديث م  بقدس برسب، اليوم السب ، أني ا اتفاق لغاية 
 حلة فا قضية زوجما الصحفا المضرب.الي

وأ اب  زوجة القيق، بوسائل اإلع م الرجوع إليي )المحاما( ليتأكد م  صحة أي خبر بخصوص 
وناشد  القيادة الفيسطينية وكل حر فا   ا العالم مساعدتما فا زيارة زوجما األسير،  إبرام اتفاق.

 خاصة فا لل تد ور وضعي الصحا.
د التا تب ل م  أجل اإلفراج ع  زوجما، وطالب  جما ير الشعب الفيسطينا وثمفن  شيش كل الجمو 

باستمرار الفعاليا  والتضام  إلنقا  محمد م  المو ، خاصة أ  الحديث المتكرر ع  الوصول 
 اتفاق يجمض الحراك الشعبا ليتضام  زوجما.

 20/2/2016قدس برس، 



 
 
 
 

 

 27 ص                                              3850 العدد:        21/2/2016 األحد التاريخ: 
  

 
 تدفع نحو التصعيد األمني وهدم المنازل "إسرائيل" :المكتب الوطني للدفاع عن األرض .34

أكد المكتب الوطنا ليدفاع ع  األرض أ  حكومة ااحت ل اإلسرائييا  :الرأي –القدس المحتية 
صعد  من  بداية العام الجاري عمييا  التطمير العرقا فا مناطق مختيفة فا الضفة الغربية، بما 

وعما ااستيطانا اإلح لا بمدف السيطرة عيش فيما القدس المحتية وبصورة ممنمجة، خدمة  لمشر 
ح لأراضا المواطني ، وتشريد م   مستوطني  مكانمم. وا 
أ  سيطا  ااحت ل تش  من  بداية العام الحالا حمية  دم غير  أمسوأوضح المكتب فا تقريره 

ائمة فا مسبوقة فا المناطق المصنفة )ج( والتا كا  آخر ا  دم جيش ااحت ل جمي  المبانا الق
ما بي  محافلتا نابيس ورام هللا، و لك بحجة عدم وجود « عي  الرشاش»التجم  البدوي الفيسطينا 

 تراخيص بناء.
 447مبنش، مقابل  293و كر أ  سيطا  ااحت ل  دم  خ ل األسابي  الستة األخيرة ما مجموعي 

ا كل أسبوع من  بداية العام مبنش يتم  دمما ف 49، أي أ  ما معدلي 2015مبنش  دم  طوال العام 
 مصادر عبرية. أفاد مبانا فا المعدل أسبوعي ا فا العام الفائ ، حسب ما  9، مقابل 2016

وقال إ  حكومة نتنيا و صعد  حربما التمويدية الشرسة ضد الوجود الفيسطينا فا األغوار، 
جمعا  الفيسطينية، فا إطار وكثف  قوا  ااحت ل وأ رعما المختيفة م  عمييا  المدم واإلخ ء ليت

 مخطط ترحيل يواصل ااحت ل تطبيق حيقاتي من  بمدف تقييص الوجود الفيسطينا فا المنطقة.
)ج( عمييا   أوسيووحسب التقرير، فإ  تيك الحكومة تواصل فا المناطق المصنفة وفق اتفاقيا  

أ   2015اإلسرائييا فا التوس  ااستيطانا، وتمويد ا، إ  تشير معطيا  النشاط ااستيطانا 
عمييا  البناء ااستيطانا فا األراضا الفيسطينية قد تواصي  فا العام المنصرم، ولم يك   ناك 

 «.المستوطنا  المنعزلة»أي تجميد فا عمييا  البناء، خاصة فا 
سيطة تطوير القدس وبيدية »وأضاف أني فا المشاري  ااستيطانية المتواصية التا تنف  ا 

قطار  وائا يربط غرب مدينة القدس بشرقما، ويصل إلش  إنشاء، استؤنف العمل بمشروع «لااحت 
 حائط البراق وجبل الزيتو  فا القدس.

» عيش مد خط القطار الخفيف الثالث المعروف باسم  اإلسرائيييةوصادق  لجنة التخطيط والبناء 
مستوطنة  إلشبمركز المدينة متجما جنوب القدس مرور ا « جييو»ليربط بي  مستوطنة « الخط األزرق

الثانية ليخط األزرق باتجاه منطقة المالحة غربا القدس ومنما « ال راع»، فيما ستمتد «رما  شيومو»
 مستوطنة رامو  شمال شرق المدينة. إلش
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ورصد تقرير المكتب الوطنا سيسية م  اانتماكا  اإلسرائييية فا األراضا الفيسطينية المحتية 
والمنشر  الزراعية وسور « البركسا »بوع المنصرم، منما  دم جرافا  ااحت ل عدد م  خ ل األس

ليمستوطني ، وتوزي  أوامر « قومية»فا قرية العيسوية، طواقم وتجريف أراضا، لصالح إنشاء حديقة 
 عائ   ببيدة سيوا . 9 دم عيش 

رق العيزرية، فيما استول  عيش ب غ ا بالمدم لسكا  جبل البابا ش 12كما سيم  قوا  ااحت ل 
منزلي  فا قرية خربثا المصباح جنوب غرب مدينة رام هللا، وحولتمما إلش ثكنة عسكرية، و دم  

 جرافا  ااحت ل بركسا  وخيام فا خربة عي  الرشاش القريبة م  بيدة دوما جنوب شرق نابيس.
 21/2/2016، الرأي، عّمان

 
 مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في الخليل وبلدتي سلواد وجبع .35

ُأصيب فيسطينا بجراح، وعشرا  بحاا  اختناق، امس السب ،  :األناضول –الرأي  -رام هللا 
خ ل مواجما  اندلع  بي  عشرا  الفيسطينيي  وقوة إسرائييية، وسط الضفة الغربية، عقب تشيي  

 ة، برصاص الجيش اإلسرائييا.جثما  شاب استشمد الجمع
ورشق العشرا  م  الشبا  نقطة عسكرية إسرائييية عيش المدخل الغربا لبيدة سيواد، فا مدينة رام 
هللا، بالحجارة، ورد جنود الجيش اإلسرائييا بإط ق الرصاص الحا والمطاطا، وقنابل الغاز المسيل 

، أ  القوة العسكرية اإلسرائييية احق  الشبا  وأشار إلش ليدموع، تجاه الشبا  فا محاولة لتفريقمم.
 داخل البيدة.

و كر مسعفو  ميدانيو ، أنمم قدموا اإلسعاف األولا لشاب أصيب بقنبية غاز بشكل مباشر فا 
 «.بجراح طفيفة»منطقة الرأس، ما أدى إلش إصابتي 

جراء استنشاقمم  وأوضح المسعفو ، أ  عشرا  المشاركي  فا المواجما  أصيبوا بحاا  اختناق،
 الغاز المسيل ليدموع، وتم معالجتمم ميدانيا.

عاما( إلش مقبرة البيدة، حيث 20جثما  الشاب عابد حامد ) أمسوكا  أ الا بيدة سيواد، قد شيعوا 
 ، لقوة إسرائييية راجية.«د س»استشمد برصاص الجيش اإلسرائييا بزعم محاولتي تنفي  عميية 

ئييا، امس مسيرة فيسطينية، مطالبة بفتح شارع فيسطينا أغيقي الجيش م  جمتة فرق الجيش اإلسرا
 ، فا البيدة القديمة بمدينة الخييل جنوبا الضفة الغربية.2000اإلسرائييا عام 

وقال عيسش عمرو، منسق تجم  شباب ضد ااستيطا  )غير حكوما( القائم عيش الفعالية، إ  
ط المدينة باتجاه مدخل شارع الشمداء، مطالبي  بفتحي، الجيش اإلسرائييا فرق مسيرة انطيق  م  وس

 مستخدما قنبال الغاز المسيل ليدموع، والقنابل الصوتية.
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وأضاف عمرو إ  الجيش اإلسرائييا اعتقل ستة فيسطينيي  مشاركي  فا المسيرة، ونقيمم لجما  
 غير معيومة.

عادة المنازل التا  ورف  المشاركو  افتا  تطالب بفتح الشارع، وطرد المستوطني  اليمود مني، وا 
 استولش عييما المستوطنو  ألصحابما، بحسب عمرو.

، ع  حمية إلعادة فتح شارع الشمداء، ينف  2010أعي  عام « تجم  شباب ضد ااستيطا »وكا  
مطالبة بفتح الشارع أمام  أوروبيةخ لما سنويا فعاليا  ومسيرا  ومؤتمرا  فا مدينة الخييل ودول 

 سطينيي .الفي
وشارع الشمداء يعد م  أ م شوارع مدينة الخييل القديمة، ويربط جزئا المدينة، وتسيطر السيطا  

 29عقب تنفي  مستوط  مجزرة فا الحرم اإلبرا يما أد  إلش استشماد  1994اإلسرائييية عييي من  
 .2000فيسطينيا، وتمن  السكا  دخولي بالمركبا  من  انداع انتفاضة األقصش عام 

جندي  1500مستوط ، فا أرب  بؤر استيطانية بحماية  400ويسك  فا البيدة القديمة فا الخييل 
 إسرائييا.

عقب اقتحام قوا  ااحت ل قرية جب  شمالا مدينة القدس المحتية  أمسكما جر  مواجما  مساء 
 أمس أغيق العديد م  الشبا  بالرصاص المطاطا، وكان  قوا  ااحت ل  إصابة إلش أدىمما 

 حاجز جب  العسكري قبل اقتحام القرية.
 21/2/2016، الرأي، عّمان

 
 قام حواجز في جنين وأطلق النار على الصيادين والمزارعين في غزةالجيش اإلسرائيلي أ .36

، قرب بيدة يعبد نصب  قوا  ااحت ل، حاجزا عسكريا مفاجئا عيش مفرق قرية كفير : )وكاا (
مركبا  الفيسطينيي  عيش الحاجز  وأوقف جنوب غرب جني ، وأعاق  حركة تنقل الفيسطينيي ، 

 الم كور وفتشتما، واستجوب  عددا م  راكبيما ودقق  فا بطاقاتمم الشخصية.
فا قطاع غزة. و كر  مصادر فيسطينية  الفيسطينيي وأطيق  قوا  ااحت ل النار عيش المزارعي  

جنود ااحت ل المتمركزي  عيش الشريط الحدودي الفاصل أطيقوا النار بشكل عشوائا تجاه  أ 
مجموعة م  المزارعي  شرق مدينة غزة. وأضاف  أ  جنود ااحت ل أطيقوا أيضا  النار بشكل 

 عشوائا تجاه األراضا الزراعية فا شرق مخيم المغازي فا وسط قطاع غزة.
  21/2/2016، الخليج، الشارقة

 
 



 
 
 
 

 

 30 ص                                              3850 العدد:        21/2/2016 األحد التاريخ: 
  

 االحتالل يشدد من إجراءاته في القدس المحتلة ويسلم أوامر بهدم منشآت  .37
يوم األحد، تواجدا مكثفا لقوا  شمد  مدينة القدس المحتية، : إيماب العيسش -القدس المحتية 

ااحت ل، وسط تشديد اإلجراءا  العسكرية فا منطقة بباب العامودب، فيما اقتحم  قوة إسرائييية بيدة 
 بسيوا ب ومارس  إعمال استفزازية بحق المواطني .

وأفاد شمود عيا  أ  انتشار وتعزيزا  شرطية مكثفة تواجد  أمام بباب العامودب، وسط إخضاع 
 المارة الفيسطينيي  ليتفتيش الدقيق وااستجواب، فض   ع  التنكيل بمم.

ش الجنوب م  المسجد األقصش، كما اقتحم  قوة م  شرطة ااحت ل صباح اليوم بيدة بسيوا ب إل
 وقام  بمصادرة أع م فيسطينية ورايا  كان  معيقة وسط البيدة.

وكان  وزع  طواقم م  بيدية ااحت ل مساء أمس الجمعة، أوامر  دم إدارية عيش منشر  سكنية 
 فا حا بعي  اليوزةب ببيدة بسيوا ب جنوبا المسجد األقصش المبارك.

حيوةب، فإ  طواقم البيدية اقتحم  حا بعي  اليوزةب، وعيق  أوامر  دم  وحسب بمركز معيوما  وادي
 إدارية عيش منشر  سكنية بصورة عشوائية، كما قام  بتصوير األحياء والعديد م  المنازل.

وفا حا ببئر أيوبب بالبيدة، انتشر  قوا  ااحت ل بكثافة، وشرع  بتوقيف العديد م  الشبا  
 نابل الغاز المسيل ليدموع باتجاه المواطني وتفتيشمم، فيما أطيق  ق

ونصب  قوا  ااحت ل حواجز ا فا منطقة حوش أبو تايي وعي  اليوزة، وأوقف  المركبا  وأجر  
ا ليشبا  والمارة بصورة استفزازية.  تفتيش 

 20/2/2016قدس برس، 
 

 اإلضراب "حتى إنصافهم" مواصلةمعلمو الضفة يقّررون  .38
أعين  بلجا  تنسيق المعيمي ب فا الضفة الغربية المحتية، اإلضراب يوم غد س: ر زينة األخ - رام هللا

شباط/ فبراير، داعية أعضاء الميئة التدريسية إلش التوجي إلش مدارسمم فترة  21األحد الموافق 
 الصباح، واامتناع ع  إعطاء الدروس.

عتصاما  أمام مقر الحكومة وأعين  اليجا  ع  استمرار اإلضراب طيية أيام األسبوع، وتنليم ا 
الفيسطينية فا رام هللا، يوم الث ثاء م  كل أسبوع، إلش حي  ااستجابة لمطالبمم ومنحمم 

 استحقاقاتمم النقابية والمالية.
وكان  وزارة التربية والتعييم قد أعين  عبر مكبرا  الصو  فا مساجد مد  وقرى الضفة الغربية، 

اد، داعية الط ب والمعيمي  إلش التوجي إلش مدارسمم، األمر ال ي أ  يوم غد  و يوم دوام كالمعت
 رفضتي لجا  المعيمي  وأعرب  ع  استمجانما لزج المساجد فا الخ ف بي  المعيمي  والحكومة.



 
 
 
 

 

 31 ص                                              3850 العدد:        21/2/2016 األحد التاريخ: 
  

ويطالب المعيمو  الفيسطينيو  حكومتمم بسيسية مطالب تمدف إلش تحسي  رواتبمم وأوضاعمم، كما 
 نفي  اتفاقا  سابقة تم توقيعما معمم.يتممونما باامتناع ع  ت

ويطالب المعيمو  أيضا ، باستقالة أعضاء بااتحاد العام ليمعيمي ب، وعيش رأسمم رئيس ااتحاد أحمد 
 الحكومة.سحويل، ال ي يتمموني بالتواطؤ م  

 20/2/2016قدس برس، 
 

 ثقافية في جمعية برج اللقلق بالقدس أمسيةاالحتالل يمنع إقامة  .39
بكتاب بالمقاما   احتفاءمنع  القوا  اإلسرائييية إقامة أمسية أدبية  :بالقدسب دو  كوم -القدس

الميكيةب ليدكتور مسيم محاميد فا جمعية برج اليقيق فا القدس، بدعوى أنما تح  رعاية السيطة 
 الفيسطينية.

ة الكائ  فا حا دا م  أمس مقر الجمعي اإلسرائيييةوأفاد مدير الجمعية منتصر إدكيدك أ  القوا  
باب حطة فا البيدة القديمة، وسيمتي قرار م  وزير األم  الداخيا جيعاد أردا ، يقضا بمن  إقامة 

 األمسية األدبية بدعوى أنما ستقام برعاية السيطة الفيسطينية.
وأضاف أ  قوا  ااحت ل، لم تكتف ب لك بل دا م  القاعة التا كا  م  المقرر إقامة األمسية 

 ليتحقيق معي يوم األحد. استدعاءفا ساحا  الجمعية، وسيمتي  وانتشر فيما، 
ونفش منتصر أ  يكو  لينشاط ع قة بالسيطة الفيسطينية، مؤكدا أني عبارة ع  نشاط ثقافا، تم 
دعوة محافل القدس الممندس عدنا  الحسينا ليمشاركة فيي م  خ ل إلقاء كيمة، و  ا ليس الحفل 

 ي المحافل عيش مستوى مدينة القدس.األول ال ي يشارك في
الشيخ عكرمة صبري  اإلس ميةوأشار إلش أني كا  م  المقرر أ  ييقا محافل القدس ورئيس الميئة 

وشخصيا  أخرى كيما  خ ل الحفل الثقافا، و لك ضم  فعاليا  التواصل الثقافا الفيسطينا م  
 أ الا فا القدس.

 21/2/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 الستار عن صورة تذكارية للشهيدة هديل الهشلمون إزالةالخليل:  .41
الستار يوم السب  ع  صورة ت كارية، ليشميدة  ديل المشيمو ،  أزيل :بالقدسب دو  كوم -الخييل
 الجما يريةمدخل شارع الشمداء ) المكا  ال ي استشمد  فيي ( بالتزام  م  بداية المبي  إمامعيق  
سبتمبر  22فا  اإلسرائييا. وكتب عيش اليوحة ب فا ال اكرة... قتي  عيش يد ااحت ل الحالية
 ب.2015
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السابعة  الدولية الحميةوجاء   ا النشاط ال ي نف ه مجموعة شباب ضد ااستيطا ، ضم  فعييا  
حياء ال كرى   اإلبرا يما.لمجزرة الحرم  22إلعادة فتح شارع الشمداء وا 

والعشائر  الوطنيةوممثيي  ع  محافلة الخييل والقوى  الشميدةالستار عائية  إزاحةوحضر فعالية 
 وحشد م  المواطني . أجانبونشطاء ومتضامني  

 21/2/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 ملحوظ في اعتقاالت األطفال الفلسطينيين في القدس تصاعدجمعية حقوقية إسرائيلية:  .41
قاصرا  فيسطينيا  فا  792كشف  معطيا  حديثة أ  سيطا  ااحت ل اإلسرائييية اعتقي   :القدس

منمم، وحتش منتصف العام  178، تم توجيي لوائح اتمام ضد 2014القدس الشرقية المحتية فا العام 
ة م  منمم، بينما فا األشمر الث ثة األخير  88قاصرا ، وتوجيي لوائح اتمام ضد  338تم اعتقال  2015

قاصرا  فيسطينيا  م   398العام الماضا، منتصف أييول حتش منتصف كانو  األول، تم اعتقال 
 سكا  القدس الشرقية.

تتجا ل سيطا   «:األيام»وقال  جمعية حقوق المواط  فا إسرائيل فا تقرير أرسي  نسخة مني لن 
  فا واق  صعب، و م فا القاصري  الفيسطينيي  يولدو  أ ااحت ل فا القدس الشرقية، حقيقة 

مركز الصراع السياسا الدموي، كونمم يعيشو  فا القدس. وا  اإل مال المتواصل ال ي يعانو  مني 
  و نتيجة مباشرة ل حت ل المفروض عييمم، وال ي يزيد م  صعوبة وضعمم.

مزيد م  ال إلشاألجواء السياسية العامة تقود  أ وقال  المحامية نسري  عييا ، معدة التقرير 
التشديدا  بحق القاصري  والفتيا ، وفا الكثير م  الحاا  تتعارض ممارسا  الشرطة وتوصيا  

 «. انتماكا  خطيرة بحقمم إلشالنيابة العامة م  جو ر القانو ، ما يؤدي 
 21/2/2016، األيام، رام هللا

 
 اإلسمنت رغم محاوالت ضبطها أسعاررفح: تواصل ارتفاع  .42

آاف المواطني  مم   م بحاجة ماسة لإلسمن  ومواد البناء األخرى، أ  يسمم  تأمل محمد الجمل:
دخال كميا  كبيرة م  اإلسمن  المصري ليقطاع، فا توفر السيعة المفقودة  فتح معبر رفح مؤخرا ، وا 

 بصورة أفضل، وانخفاض أسعار ا.
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لط  الواحد حاجز الن ورغم جمود وزارة ااقتصاد فا غزة، لضبط األسعار عيش أا يتجاوز ثم  ا
شيكل، فا حي  أ  ثمني  900-800شيك  ، إا أ  أسعار اإلسمن  ما زال  تتراوح ما بي   750

 شيك  . 560الحقيقا ا يزيد عيش 
 21/2/2016، األيام، رام هللا

 
 همجية عند باب العمودتقرير:  .43

العمود، يصوب قناص م  شق فا سور القدس التاريخا فا مركز يطل عيش باب : )أ.ف.ب(
بندقيتي فا اتجاه الحاجز عند الممر المؤدي إلش البيدة القديمة، حيث يقوم ث ثة م  « إسرائييا»

 جنود ااحت ل بتفتيش شاب فيسطينا.
با  باب العمود، المدخل الرئيسا لمدينة القدس القديمة، نقطة تختزل التوتر المتصاعد فا الصراع 

. وفا إطار التدابير اامنية المشددة التا تفرضما سيطا  ااحت ل من  «اإلسرائييا» -الفيسطينا 
أشمر، تمركز  قوا  اضافية م  وحدا  ااحت ل الخاصة فا المكا  ونصب  كاميرا  م  جمي  
الجما ، وانتشر القناصة عيش المبانا المحيطة بالباب، أحد األبواب التاريخية السبعة فا السور 

 ديمة فا القدس المحتية.المحيط بالبيدة الق
عيش مقربة م  البوابة التاريخية المصنوعة م  الخشب المصفح بالنحاس كما باقا أبواب القدس 
والتا صمم  فا عمد السيطا  العثمانا سييما  القانونا ال ي أعاد بناء وتجديد سور المدينة، يقوم 

 جنود ااحت ل بتفتيش الشبا  والشابا  بدقة.
فقد قتل فا   ه المنطقة خمسة صماينة، ث ثة منمم جنود بمجما  وعمييا  طع  نف  ا فيسطينيو  

 شخصا  م  المماجمي . 12خ ل األشمر الخمسة الماضية، واستشمد 
بمدف الحؤول دو  أي تسيل، قام  شرطة ااحت ل بقط  جمي  أغصا  األشجار فا الحدائق 

 بعض األشجار.العامة المحيطة بالباب وباقت ع 
عند الحاجز، يأمر عناصر ااحت ل شابا  يرتدي سترة حمراء  -جنود وتفتيش وس ح ومزاج  -

دارة وجمي نحو  بالتوقف ليخضوع ليتفتيش، فيمتثل ويض  كيسا  يحميي جانبا . ثم يأمروني برف  يديي وا 
بعاد ساقيي ع  بعضمما عيش شكل رقم ثمانية. يصوب جندي بندقيتي إلش رأس الشاب  الحائط وا 

 بينما يقوم آخر بتفتيشي ويراقب ثالث المحيط.
فا اتجاه الشاب. ويقوم « 16إم »فا مركز المراقبة عند أعيش السور، يوجي قناص أيضا  بندقية ال

الجندي بتفتيش كل جسد الشاب، بدءا  م  العنق، واللمر وتح  اإلبط. يمرر الجندي يديي عيش 
ي م  جمة الخصر، ثم يفتش حزامي وصوا  حتش قدميي. بعد  لك، الساقي ، يدخيمما تح  سروال
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يفتح الكيس ويخرج جمي  محتوياتي وينفضي فا المواء. يدقق فا رقم  وية الشاب عبر اتصال 
 اسيكا. ثم يعيد لي  ويتي ويطيب مني جم  أغراضي قبل ا  يسمح لي بالمرور.

أشعر بالغضب »مفض   عدم  كر اسمي « فرانس برس»كا  وجي الشاب متجمما . وقال لوكالة 
وقال شاب آخر يدعش باسم زيدا  «. والم لة. أنا أسك  بالبيدة القديمة واتعرض لم ا الموقف يوميا  

ا نعرف عدد المرا  التا يوقفوننا فيما ليتفتيش. م  الممك  أ  يفتشونا عشر مرا  »عاما (  29)
«. ستفزاز وليس بنية األم  وحسب مزاج الجنودبي  متر ومتر. وأحيانا  يكو  التفتيش بنية اا

كن  أحيانا  أرفض التفتيش فا مكا  عام، وأطيب منمم تفتيشا فا مركز شرطة، »وأضاف 
فيأخ وننا ليتفتيش جانبا . لك    ه األيام صر  أخض  حتش ا يقتيونا بدم بارد.. أل  التممة 

 «.جا زة لإلعدام
« قانو  التحسس»ة الشمر قانو  التفتيش الجسدي، أو ما يسمش فا بداي« الكنيس  اإلسرائييا»وأقر 

، بتفتيشي. ويشترط «مشتبما  بي بدرجة معقولة»ال ي يسمح لشرطة ااحت ل إ ا رأ  ا   ناك 
الشخص. لك  جنود ااحت ل فا باب العمود ا تطيب موافقة الشبا . يعبر الباب « موافقة»القانو  

ت م ة مدارس ونساء يطيب منم  أيضا  فتح حقائبم  وأكياسم   يوميا  آاف ااشخاص، بينمم
 ليتفتيش تح  فو ا  البنادق.

لصاحبي رائف نجم، أ  باب العمود بنا ليكو  قيعة أمنية. فمو شا ق « كنوز القدس»ورد فا كتاب 
ابة اارتفاع تعيوه أقواس نصف مستديرة وفتحا  مراقبة فوقما أبراج مزركشة. وعرض مدخل الباب قر 

يوصل باب «. ا إلي إا هللا محمد رسول هللا»أربعة أمتار ونصف المتر، ونقش  عييي الشمادة 
العمود مباشرة إلش سوق القدس الرئيسا وباب خا  الزي  وكنيسة القيامة وطريق الواد المؤدي إلش 

درجا  المسجد األقصش وحائط البراق.. ويتصل بالباب جسر ييتقا م  ساحة ومدرج عيش شكل الم
 الرومانية لما مسالك عدة ليخروج م  المدينة.

واغيق  الشرطة عددا  م  المسالك بالمتاريس، وترك  مسيكي  صغيري ، ومنع  الرجال والنساء 
واألطفال م  الجيوس عيش المدرج. وتبدو البيدة القديمة شبي خالية م  المتسوقي  وم  الزوار ال ي  

 كان  تعج بمم يوميا .
حسبا هللا عييمم، كيما »عاما ( م  العيسوية داخل البيدة القديمة  63سف أبو الحمص )قال  أم يو 

 «.أمر أدعا عييمم، جردونا م  كرامتنا. دفعوا الشباب إلش الجنو ، أفقدو م كرامتمم وكبرياء م
  21/2/2016، الخليج، الشارقة
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 مصريين في تل أبيب 6في القاهرة و إسرائيلياً  سفيراً  13منذ "كامب ديفيد"..  .44
يستعد السفير اإلسرائييا الجديد فا القا رة، دافيد غوفري ، لتوّلا ممام منصبي : قدس برس -القا رة 

واانتقال إلش مصر خ ل الشمر الجاري، فا لل استمرار عمييا  البحث ع  مقر جديد ليسفارة 
 .2011ري  غاضبي  لمقر ا، عام التا أغيق  أبوابما عقب اقتحام متلا 

شباط/ فبراير الجاري، ليكو  خيفا  ليسفير حاييم كوريي ، ال ي  10وصدر قرار تعيي  غوفري  بتاريخ 
 صدر طيب إعفائي م  ممامي الدبيوماسية فا القا رة بعد سنتي  فقط م  تولا منصبي.

 ي  فا ااستقالة  و باللروف وكان  صحيفة / ررتس/ العبرية، قد  كر  أ  الداف  وراء رغبة كو 
الصعبة التا تواجمي فا مصر، ا سيما الحالة األمنيةب، إ  يقضا السفير اإلسرائييا فا القا رة 

 ث ثة أيام فقط، ثم يعود إلش تل أبيب، لعدم وجود مقر إلدارة عميي فا مصر.
وخدم سابقا  فا  وشغل غوفري  لسنوا  طويية مناصب دبيوماسية رفيعة متعيقة بالشرق األوسط،

سفارتْا تل أبيب بمصر ونيويورك، ويدير حاليا  قسم باألرد  وشمال أفريقياب فا وزارة الخارجية 
 اإلسرائييية.

فا سيسية سفراء تل أبيب بالقا رة، من  توقي  اتفاقية  13ويعد السفير الجديد ال ي يحمل الرقم 
صريي  فقط توّلوا رئاسة الممام الدبيوماسية فا سفراء م 6بكامب ديفيدب ليس م بي  الجانبي ، مقابل 

 أعوام بدو  سفير مصري فا تل أبيب. 9سفارة ب د م بالدولة العبرية خ ل المدة  اتما، تخّييتما 
ويعّد حازم خير  ال ي عيني الرئيس عبد الفتاح السيسا فا حزيرا / يونيو الماضا، أحدث السفراء 

يف السفير عاصم سالم األ ل ال ي أمر الرئيس المصري المصريي  لدى تل أبيب، حيث أني خ
 ، احتجاجا  عيش العدوا  اإلسرائييا عيش قطاع غزة.2012المعزول محمد مرسا بسحبي عام 

 20/2/2016قدس برس، 
 

 في قطاع النقل تعاونهمااألردن وفلسطين يعززان  .45
النقل والمواص   الفيسطينا  التقش وزير النقل األردنا أيم  حتاح  وزير : نورما نعما  -عّما  

 سميح طبيية.
بحثنا فا تطوير إجراءا  النقل وتبسيطما، وأ م التحديا  »وقال حتاح  خ ل مؤتمر صحافا: 

التا تواجي القطاع فا البيدي ، وآلية نقل الركاب والبضائ  م  األرد  إلش فيسطي ، إضافة إلش آلية 
لنقل البري ليبضائ  واألشخاص، الموق  بي  البيدي  تحديث بروتوكول التعاو  وتفعييي فا مجال ا

 «.1995عام 
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ناقشنا أيضا  سبل تسميل عميية نقل الحجاج والمعتمري  م  فيسطي  عبر األرد  لجمة »وأضاف: 
تركيب أجمزة أشعة لتفتيش الركاب والبضائ  »، افتا  إلش «اإلجراءا  وعميية النقل البري والجوي

 «.أثناء العبور إلش فيسطي  وتسميل عميية استيراد البضائ  وتصدير اوتسميل عمييا  التفتيش 
وناقش الجانبا  آلية التنسيق بي  البيدي  فا ميف الربط السككا، حيث أكد حتاح  ضرورة ااتفاق 
عيش نقطة الربط المباشر بي  شبكة السكك الحديد األردنية والشبكة الفيسطينية، ضم  الربط البري 

المحادثا  كان  إيجابية، وناقشنا إجراءا  نقل البضائ  والركاب، إضافة »طبيية أ  العربا. وأكد 
 ولف  إلش قرب التحول م  بروتوكول إلش توقي  اتفاق نقل.«. إلش نقل البضائ  خارج األرد 

 21/2/2016الحياة، لندن، 
 

 2015سنة  %400اإلسرائيلية  الموانئارتفاع واردات المملكة عبر  .46

كشف منتدو  ع  توس  التعاو  التجاري فا القطاع : محمود خيري-  فضي   أيم –السبيل
الزراعا م  دولة الكيا  الصميونا، مؤكدي  أ  المستوردا  المحيية م  بإسرائيلب سجي  ارتفاعا 

 خ ل العام الماضا بالمقارنة م  األعوام السابقة.
م  خ ل  %400ونية ارتفع  بنسبة وبي  خبراء ومختصو  أ  كمية الواردا  عبر الموانئ الصمي

معبر وادي األرد  )الترانزي (، و لك جراء إغ ق الحدود األردنية السورية واألزما  وااضطرابا  
 فا ميناء العقبة.

وأشار المختصو  خ ل مؤتمر بمقاومة التطبي  م  العدو الصميونا.. المفا يم والمنطيقا ب ال ي 
ألف ط  عام  133ي  إلش أ  المستوردا  المباشرة ارتفع  م  نلمتي نقابة الممندسي  الزراعي

، وا  معلم   ه المستوردا  م  األع ف والصويا بما 2015ألف ط  عام  172، لتصبح 2013
 فيما ال رة والبرسيم والمركزا  العيفية والحيوانا  الحية.

قش أيقونة كل حر بالعالم نقيب الممندسي  الزراعيي  الممندس محمود أبو غنيمة أكد أ  فيسطي  تب
 وليس حكرا عيش العرب والمسيمي .

وأضاف أبو غنيمة خ ل رعايتي مؤتمر بمقاومة التطبي  م  العدو الصميونا.. المفا يم والمنطيقا ب 
ال ي نلمتي اليجنة الوطنية بالنقابة السب  فا مجم  النقابا  الممنية أ  أعداد الداعمي  والمتعاطفي  

سطينية م  خارج الدول العربية واإلس مية فا ازدياد كبير خ ل السنوا  الماضية م  القضية الفي
 و و مؤشر عيش عدالة القضية الفيسطينية.

وشارك فا المؤتمر عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد األقصش ونخبة م  العيماء 
 وااختصاصيي .
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مارسة التطبي  م  الكيا  عيش اني وأشار أبو غنيمة إلش اني وعيش الرغم م  الضغوط التا تمارس لم
 عادة يومية إا أ   نالك رفضا وصمودا فا مقاومة التطبي  ألننا نؤم  بفيسطي  كل فيسطي .

ونوقش خ ل المؤتمر أرب  أوراق قدم الورقة األولش الدكتور عكرمة صبري أكد خ لما أ  فيسطي  
حادثة اإلسراء والمعراج وورود ا فا  بالمنلور اإلس ما دار إس م ومرتبطة بالعقيدة م  خ ل

 مرة وا  فيسطي   ا ارض المحشر والمنشر. 28القرا  الكريم واألحاديث الشريفة فيما يزيد عيش 
وشدد صبري عيش أ  كيما  فيسطي  والقدس واألقصش  ا كيما  مرتبطة ارتباطا وثيقا يبعضما 

 و ا واحدة فا الداا  و ا فيسطي .
واتب  الكيا  أسيوب التعامل م  كل دولة عيش  1967لتطبي  بدأ بعد العام وشدد صبري عيش أ  ا

حدة فا   ا المجال، افتا إلش أ  زيارة القدس م  خ ل التعامل م  الكيا  تضر كثيرا وتخدم 
إطماع الكيا  الصميونا، داعيا إلش المقارنة ما بي  ايجابيا  وسيبيا  زيارة فيسطي  وا  ما يصرفي 

 إلش مصيحة الكيا  الصميونا. %94ل زيارتي ي  ب ما مقداره السائح خ 
وم  جمتي أكد الخبير القانونا األستا  الدكتور أنيس القاسم أ  طبيعة الكيا  والصميونية ا يمك  

 أ  تتعيش م  الس م وا يجب عيينا كمسيمي  أ  نتعامل م  ااحت ل عيش نحو سيما.
كان  م  اتفاقيا  الس م التا تم توقيعما م  بعض الدول  وشدد القاسم عيش أ  بداية التطبي 

العربية، افتا إلش أ  عبارة إنماء حالة العداء التا تضمنتما اتفاقيا  الس م ا يمك  أ  تكو  بأي 
 شكل م  األشكال بسبب خصوصية القضية الفيسطينية.

 لجما ير والشعوب.ولف  القاسم أ  مقاومة التطبي  تبقش أداة وس حا جادا فا أيدي ا
م  جمتي تتطرق الدكتور ربحا حيوم إلش قضية اانتفاضة الحالية التا فجر ا الجيل الشاب ما بعد 

 ، افتا إلش أ  محاوا  عديدة إلنماء   ه اانتفاضة باء  كيما بالفشل.أوسيوا
حيث  وسيوأوشدد حيوم عيش خطورة قضية التنسيق األمنا م  الكيا  الصميونا ال ي بدأ ما قبل 

 عميل ليكيا  داخل األراضا الفيسطينية. 700أشار  األخبار إلش وجود ما يزيد عيش 
وأشار الممندس الزراعا محمد ألي بيبرس فا ورقتي التا تحدث  ع  واق  التطبي  الزراعا إلش 

ور بعض األرقام فا التطبي  م  الكيا  الصميونا م  خ ل القطاع الزراعا فا قطاع األسمدة والب 
 التا يتم نقيما م  خ ل المسافري .

وقال أ  الواردا  والصادرا  الزراعية م  الكيا  الصميونا ارتفع  م  الناحية الكمية لكنما 
 تناقص  م  حيث النسبة المئوية لمجمل الصادرا  والواردا .

( طنا م  8319) 2015وأشار إلش أ  الواردا  الزراعية م  الكيا  الصميونا بيغ  خ ل العام 
 م  مجمل الواردا . %2.8ألف ط ، أي بنسبة  293أصل مجمل الواردا  البالغ 
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ألف ط  م  مجمل  750( ألف ط  م  أصل 21) 2015أما الصادرا  الزراعية فبيغ  عام 
 الصادرا .

م  خ ل معبر  %400وأوضح بيبرس أ  كمية الواردا  عبر الموانئ الصميونية ارتفع  بنسبة 
)الترانزي ( و لك جراء إغ ق الحدود األردنية السورية واألزما  وااضطرابا  فا  وادي األرد 
 ميناء العقبة.

ولف  بيبرس إلش أ  التشريعا  ا زال  تمن  تميك أراض فا منطقة وادي األرد  حيث يتم حماية 
   ه األراضا م  خ ل التشريعا .

حية الشرعية ليتعامل م  الكيا  الصميونا وتطرق أستا  الشريعة الدكتور رأف  المصري إلش النا
المحتل، مؤكدا حرمة التطبي  م  الكيا  الصميونا، وا  تحرير ب د المسيمي  فرض عي  عيش كل 

 مسيم وا  التفريط بجزء م  ارض المسيمي  محرم.
 20/2/2016، السبيل، عّمان

 
القومي  زبن الحعقب تعرضه للتعذيب في سجو 1988 سنةتوفي  أرادرون  :لبناني عميل .47

 االجتماعي
قال مسؤول عسكري سابق فا الحزب ا القوما ااجتماعا فا لبنا  إ  الطيار : وكاا  –بيرو  

 عقب تعرضي ليتع يب فا سجو  الحزب. 1988اإلسرائييا المفقود رو  أراد توفا عام 
سس لصالح الموساد، وأضاف المسؤول اليبنانا ال ي يحاكم حاليا  أمام القضاء اليبنانا بتممة التج

 أ  أراد دف  فا منطقة تدعش بولونيا فا قضاء المت  الشمالا بيبنا .
وجاء  اعترافا    ا المسؤول ال ي يدعش مفيد القنطار، خ ل جيسة محاكمة عقد  أمس لي 

 وألربعة متممي  آخري ، بتممة التخابر م  الموساد اإلسرائييا.
وا  م  وفاة الطيار اإلسرائييا، أ  يبيغ الرئيس اليبنانا نس 10وأضاف القنطار أ  حزبي قرر بعد 

وبعد اعترافي ب لك قرر  المحكمة العسكرية اليبنانية رف  الجيسة إلش  السابق إميل لحود بالموضوع.
 .شمر إبريل نيسا  المقبل وجعيما سرية

 20/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 فلسطينتبحث توحيد الجهود بشأن  "التعاون اإلسالمي" .48
تبحث قمة منلمة التعاو  اإلس ما ااستثنائية الخامسة، التا ستعقد فا العاصمة : )د.ب.أ(

اإلندونيسية جاكرتا يوما السادس والساب  م  شمر مارس/ آ ار المقبل، سبل توحيد جمود الدول 
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لجمود األعضاء بالمنلمة بشأ  القدس وفيسطي  بغية إعادة الزخم ليقضية الفيسطينية، فا لل ا
 االتزام بتنفي  ااتفاقا  والمعا دا  والقرارا  الدولية.« إسرائيل»ال ي تشمده جراء رفض 

القمة تبحث أيضا  سياسة البطش التا تنتمجما قوا  »وقال  منلمة التعاو  اإلس ما، أمس، إ  
لفيسطينية ااحت ل بحق الشعب الفيسطينا، حيث تأتا أ ميتما لكونما ستعمل عيش إعادة القضية ا

 إلش صدارة المشمد السياسا، فا لل اللروف الصعبة التا تمر بما المنطقة.
وقال األمي  العام المساعد فا منلمة التعاو  اإلس ما لشؤو  فيسطي  والقدس السفير سمير بكر 
دياب، إ  عقد القمة تح  عنوا  ااتحاد م  أجل الحل العادل والدائم فا العاصمة اإلندونيسية 

رتا يمنحما خصوصية المكا ، لكونما تنعقد فا أكبر دولة إس مية م  حيث عدد المسيمي ، جاك
فض   ع  اعتبار ا محطة مممة، وغير مسبوقة، لحشد الدائرة اإلس مية األوس ، خيف القضية 

 «.الفيسطينية، ا سيما فا لل اللروف الصعبة والخطيرة التا يمر بما المسجد األقصش المبارك
اانتباه إلش أ   لك سوف يبعث برسالة واضحة مضمونما التزام األمة اإلس مية، بالمسؤولية ولف  

 الجماعية والمتواصية، تجاه نصرة األقصش المبارك وحمايتي.
 21/2/2016، الخليج، الشارقة

 
 يدعو إلنقاذ حياة األسير القيق "المحامين العرب" .49

لمنلما  الحقوقية المحيية واإلقييمية والدولية إلش دعا اتحاد المحامي  العرب جمي  ا القا رة: 
 التضام  والمشاركة فا تحمل المسؤولية والتحرك العاجل إلنقا  حياة األسير محمد القيق.

وقال  األمانة العامة ل تحاد فا بيا ، إنما تتضام  م  نقابة الصحفيي  الفيسطينيي  وااتحاد العام 
حت ل لقضية الصحفا محمد القيق، ورفض طيب محاميي نقيي ليصحفيي  العرب، فا لل تجا ل اا

يشكل خطرا  « القيق»إلش مستشفش بالضفة الغربية وموقف ااحت ل ال ي يدعا ويصر عيش أ  
عيش أم  الكيا . ودان  األمانة العامة ااعتقال اإلداري ال ي ا يستند لقانو  واعتبرتي منافيا  

 ساسية لحقوق اإلنسا .ليمواثيق الدولية والمبادئ األ
 21/2/2016، الخليج، الشارقة

 
 مساعدات الطالب فلسطيني يستفيدون من  1300: هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية .51

فا « العيم ليجمي »انتم   يئة األعمال الخيرية اإلماراتية م  تنفي  المرحية الثانية م  حمية وام: 
لك فا إطار مساعيما الرامية إلش دعم ومساعدة طيبة محافلا  الضفة الغربية والقدس الشرقية و 

 المدارس الفيسطينيي  م  األيتام والفقراء والمحتاجي .
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وقال مفوض عام الميئة فا الضفة الغربية إبرا يم راشد إ  الميئة بدأ  بتنفي  المرحية الثانية م    ه 
وطالبة م  طيبة المدارس طالب  300الحمية خ ل شمر رمضا  الماضا واستفاد منما نحو ألف و
 ألف در م. 75مم  تم توزي  حقائب مدرسية وقرطاسية عييمم بقيمة تجاوز  

أكد دعم قيادة الدولة الرشيدة ليشعب الفيسطينا فا مختيف المجاا ، مشيرا  إلش أني تم تنفي    ه 
   عيش توزي  المرحية م  الحمية بالتعاو  م  جمعيا  ولجا  مجتمعية فا الضفة الغربية واشتمي

الحقائب المدرسية ومستيزماتما عيش الطيبة األيتام والفقراء والمحتاجي  وأولئك ال ي  تعيش عائ تمم 
 أوضاعا اقتصادية صعبة تحول دو  تمكينما م  توفير مستيزما  دراسة أبنائما.

 21/2/2016، الخليج، الشارقة
 

 الالجئينطفال األالجزيرة لألطفال تتعاون مع األونروا لتعليم قناة  .51
تقدم  الجزيرة لألطفال بمبادرة تعييمية متطورة تسا م م  خ لما بوسائل رقمية : الشرق –الدوحة 

حديثة ومجانية فا تعييم جمي  األطفال ال جئي  بالعالم العربا، و لك بالتعاو  م  األمم المتحدة 
 ممثية فا  يئة األونروا.

ردنية عّما  أخيرا، وتم نقيي عيش المواء مباشرة م  خ ل جرى حفل توقي  الم كرة فا العاصمة األ
 حيقة خاصة ُبث  م  استوديو تييفزيو  ج فا الدوحة.

 -وبم ه المناسبة أكد السيد سعد المديفا، المدير العام التنفي ي بالوكالة، مدير قنوا  )تييفزيو  ج 
اء األيتام أو غير م م  ال جئي ، قناة براعم( حرص القناة عيش توفير كافة اإلمكانيا  لألطفال سو 

وتوفير فرص التعييم والخدما  المتميزة لمم كا يشكيوا فا النماية عناصر بناء لمجتم  يحتاج إلش 
سواعد جمي  أبنائي، و لك لتعزيز جمود المؤسسا  ااجتماعية واإلع مية نحو التوعية بأ مية العمل 

 اإلنسانا فا تحقيق الت حم بي  فئا  الوط .
وم  جانبي قال السيد بييركرينبول المفوض العام لألونروا: إني يقدر الجمود الحثيثة لجمي  شركاء 
األونروا، وأ    ا التعاو  المستمر بي  المنلمة وقناة الجزيرة لألطفال سيسا م فا تعزيز البرنامج 

يم الجيد والمفيد التعييما ليمنلمة، وخاصة المساعا التا تب لما المنلمة فا سبيل توفير التعي
 ليط ب الفيسطينيي  ال جئي  ال ي  تأثر تعييممم النلاما بسبب النزاع.

 21/2/2016، الشرق، الدوحة
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 لسد العجز المالي مدير األونروا في لبنان: نتواصل مع الدول المانحة  .52
ليجنة عضو او  ب فا لبنا  ماتياس شمالااألونروابحث مدير عمييا  وكالة الغوث ب :معا -بيرو 

التنفي ية لمنلمة التحرير الفيسطينية رئيس دائرة شؤو  ال جئي  د. زكريا اآلغا، قرارا  وكالة الغوث 
المتعيقة بتقييص خدما  الطبابة وااستشفاء ل جئي  الفيسطينيي  فا المخيما  اليبنانية، ووقف 

ع عقد بينمما اليوم فا مقر لنازحا لمخيم نمر البارد خ ل اجتما اإليواءخدما  الطارئة ووقف بدل 
 وكالة الغوث فا العاصمة اليبنانية بيرو .

تواصل اتصااتما م  الدول  إدارتي أ اكد مدير عمييا  الوكالة فا لبنا  ماتياس شمالا عيش و 
 تقييص خدماتما. إلشالمانحة لسد العجز المالا فا ميزانيتما ال ي سيترتب عييي عدم اليجوء 

تيبا احتياجا  ال جئي   أفضلل بكل جمد مستطاع لتقديم خدما  تعم إدارتيا   وأضاف
النلر  إعادةالفيسطينيي  فا المخيما  اليبنانية وفق خططما ليعوام المقبية، منّو ا اني سيتاب  قريبا  

 بقرارا  تقييص الخدما  ااستشفائية فا المخيما  اليبنانية م  المفوض العام.
 20/2/2016، وكالة معًا اإلخبارية

 
 "الصليب األحمر" ُتعّبر عن قلقها إزاء وضع األسير القيق .53

حس  عبد الجواد: أعرب  اليجنة الدولية ليصييب األحمر، أمس، ع  قيقما البالغ إزاء  –بي  لحم 
وض  األسير محمد القيق الصحا القاب  فا سج  العفولة، وقال : إ  مندوبيما وطبيب اليجنة 

 ير القيق فا بانتلام. الدولية يقومو  بزيارة األس
وقال  ناديا دبسا مسؤولة نشاطا  النشر وناطق إع ما فا اليجنة الدولية ليصييب األحمر: إ  
اليجنة تقوم بالتواصل م  أسرة األسير الصحافا محمد القيق وتوصيل رسائل الصييب فيما بينمم، 

ة م  أسرتي، وبالتالا م  يحق ليمحتجز تيقا الزيار  1949فبموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
 الضروري السماح ألفراد أسرتي بزيارتي بشكل عاجل.

ولفت  دبسا إلش أ  اليجنة الدولية ليصييب األحمر منلمة دولية محايدة ومستقية، ويقوم مندوبو ا 
 بزيارة المضربي  ع  الطعام لمراقبة وضعمم الصحا وطريقة معاميتمم. 

اإلضراب ع  الطعام، وا تتدخل فا أية مفاوضا  دائرة بي  وأكد  أ  اليجنة ا تدعو إلنماء 
السيطا  والمحتجز أو ممثييي، وأ   لك يأتا اعتبارا  تتعيق بكو  الصييب األحمر منلمة 

 إنسانية محايدة. 
 21/2/2016األيام، رام هللا، 
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 ةتخسر ربع مليون دوالر سنويًا بسبب نقاش يدعم القضية الفلسطيني "هارفردجامعة " .54
دعمما لكيية الحقوق فا جامعة « مييبانك»أوقف  شركة المحاماة الدولية : وكالة سما -واشنط  

األميركية بسبب استضافتما لنقاش يدعم القضية الفيسطينية ضم  نشاط نلمتي مجموعة «  ارفرد»
 «.ط ب م  أجل العدالة فا فيسطي »

ااعتراض الفيسطينا عيش »نقاش تناول  األميركا أ  حيقة ال« ميدل إيس  مونيتور»وأفاد موق  
عقد  فا تشري  األول )أكتوبر( العام الماضا، وشارك « حرية التعبير: حركة تتعرض إلش  جوم

فيما محامو  بارزو ، وركز  عيش كيفية تعرض المحاضري  فا الجامعا  والط ب إلش العقاب أو 
 م بحقوق الشعب الفيسطينا.إلش اتماما  خاطئة بأنمم معادو  ليسامية بسبب مطالبتم

يقاف حيقا  النقاش الداعمة لحقوق  وتم التطرق إلش محاوا  الجماعا  المؤيدة إلسرائيل إلسكا  وا 
فا جامعة نورث « ط ب م  أجل العدالة فا فيسطي »الفيسطينيي ، مثل ما تعرض  إليي مجموعة 

 إيستر  فا مدينة بوسط  األميركية.
التا ُتمول نشاطا  تقوم بما المجموعا  الطالبية فا « مييبانك»دولية ي كر أ  شركة المحاماة ال

كيية الحقوق فا جامعة  ارفرد، طالب  الجامعة بعدم تمويل النشاطا  التا تقوم بما مجموعة 
 «.ط ب م  أجل العدالة فا فيسطي »

 250بقيمة  مطيب الشركة، األمر ال ي أدى إلش خسارتما تموي   سنويا  «  ارفرد»ورفض  جامعة 
تعرض  إلش ضغوط م  مجموعا  موالية إلسرائيل ومنلما  « مييبانك»ألف دوار. وكان  شركة 

 غير حكومية، م  أجل القيام بم ه الخطوة.
وشكر الط ب عميد الكيية وكيية الحقوق عيش قرار ا برفض الخضوع لضغوط الجماعا  المعادية 

 لفيسطي .
 21/2/2016، الحياة، لندن

 
 في االتحاد األوروبي؟  "إسرائيل"جّسس اليونان لصالح هل تت .55

قبرص، -اليونا -سياسّا الجديد ال ي نشأ مؤّخر ا بي  إسرائيل-أثمر الّتكّتل الجيو: الطيب غنايم
وال ي اشتمل عيش تعاو  عسكرّي واقتصادّي، معونا  تكنولوجّية وأمنّية، ع  سيسية اتّفاقا  

مياه، واأل ّم: الّتعاو  فا مجال الّطاقة، بعّدة مستويا ، ابتداء  م  بمجاا  الّطيرا ، الّسياحة وال
احتياطّا الغاز المائل ال ي عثر عييي قبالة الّشواطئ اإلسرائييّية، وانتماء  بالّتخطيط ألنبوب غاز 

 طبيعّا يمتّد م  إسرائيل، عبر قبرص، إلش اليونا .
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 15تقريب ا بشأ    ه الع قة الّث ثّية المفاجأة. فا الن  إّا أّ  شكوك ا بدأ  تساور األوروبّيي  قبل شمر
م  كانو  الثّانا/يناير الماضا، التقش سفراء ااّتحاد األوربّا فا بريسيل، م  أجل عقد جيسة 
خاّصة بشأ  اليجنة ليشؤو  األمنّية والّسياسّية. وم  بي  الموضوعا  التا طرح  عيش جدول 

رار بشأ  موقف ااّتحاد األوروبّا بشأ  المستوطنا  اإلسرائييّية فا أعمال الّسفراء كان  صياغة ق
 األراضا الفيسطينّية.

بعد ث ثة أّيام م  ااجتماع، أصدر مجيس وزراء الخارجّية بيان ا، جاء فيي: 'ااّتحاد األوروبّا 
حّل سيواصل مراقبة المستوطنا  ع  كثب. وسيأخ  بعي  ااعتبار نشاطي م  أجل الّدفاع ع  

الّدولتي ، ال ي يمّر بعاصفة مستمّرة، عيش خيفّية خيق وقائ  ميدانّية'، فا إشارة ليمستوطنا  
 اإلسرائييّية المزروعة بقيب األراضا الفيسطينّية.

م  شمر كانو   15وأفاد  مصادر فا ااّتحاد األوروبّا، أّني خ ل الجيسة إّيا ا، فا الن 
  تتواجد مسّودة ليقرار بشأ  المستوطنا ، تيّقش سفراء معّينو  رسائل الثّانا/يناير، بينما بالكاد كان

 اتفّية م  زم ء إسرائييّيي  ألّحوا عييمم أ  يعترضوا عيش الّصياغة المشّددة، م  أجل أ  يمحوا 
 الجمية التا تحتوي عيش فصل بي  إسرائيل وبي  أراضا الّضّفة الغربّية.

اإللكترونّا، بدأ  الّشكوك تساور األوروبّيي  فا تيك اليحلة،  ووفق ما أورده موق  صحيفة معاريف
إ  طفش عيش الّسطح الّسؤال: كيف عيم اإلسرائييّيو ، بالّتزام  م  كتابة المسّودة، وقبل نشر ا، ما 

 مضمونما؟
ووفق المصادر األوروبّية فم  بي  الّدول التا أصّر  عيش سياسة قرار صارم ضّد ااستيطا  

يرلندا. بينما م  الجانب اآلخر، حاول  ألمانيا تقديم صياغة أكثر اعتداا . كان : السّ  ويد، فرنسا وا 
 دولة، باستثناء اليونا . 27وصّو  عيش القرار 

وقد فاجأ الممّثل اليونانّا المشاركي  حينما أعي  اعتراضي عيش الّصياغة المقترحة، مطالب ا إقصاء 
الّضّفة الغربّية. ولم يكتف الممّثل اليونانّا ب لك، بل طالب  الّنّص ال ي يفصل بي  إسرائيل وبي 

 بتطّرق أوس  لما أسماه 'بعميّيا  اإلر اب الفيسطينّية'.
بعد ث ثة أّيام م  اعتراض اليونا ، انضمّ  كّل م  قبرص، رومانيا،  نغاريا، بيغاريا وبولندا 

ثة أّيام م  العمل الميدانّا اإلسرائييّا ليموقف المعارض ليصياغة الّصارمة ضّد إسرائيل، بعد 'ث 
المكّثف' كما أورد موق  صحيفة 'معاريف'، فا إشارة ليعمل الميدانّا ال ي قام بي الّدبيوماسّيو  
اإلسرائييّيو  بحمية اإلقناع التا مارسو ا ألجل أ  تنضّم لييونا  المزيد م  الّدول المعارضة 

 ل.ليصياغة الحاّدة والّصارمة ضّد إسرائي
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وبالفعل، فقد تّم تغيير الّنّص األصيّا برخر أكثر اعتداا ، جاء فيي: 'يتوّجب عيش كّل ااتّفاقا  بي  
إسرائيل وااّتحاد األوروبّا أ  تفصل بشكل واضح وغير قابل ليتأويل، بي  إسرائيل واألراضا 

 المحتّية م  قبيما'.
التا لم تتحّمس منما الّسيطا  اإلسرائييّية، يمك  مناقشة مدى 'نجاح أو عدم نجاح'   ه الّصياغة، 

إّا أّ  مسؤولي  ومحّييي  ا يزالو  ينلرو  لنتائج العمل الميدانّا اإلسرائييّا عيش أّنما ناجحة، ألّني 
وّفر عيش إسرائيل صياغة أكثر حّدة وصرامة، إ  أّ  الّصياغة فيما م  الّضبابّية ما يجعيما قابية 

 ألكثر م  تأويل.
أّ  الّشكوك التا ساور  بعض أعضاء ااّتحاد األوروبّا، بعد ااعتراض المفاجئ عيش صياغة إا 

المسّودة، ما أّدى إلش أ  يطالب بعض الّسفراء، فا جيسة لمجيس الخارجّية ل ّتحاد األوروبّا، بعد 
 إلش 'غرفة آمنة'. ث ثة أّيام م  الجيسة األولش، بإبقاء  واتفمم الخييوّية بالخارج، وبنقل المداوا 

و كر موق  معارف أّ  'طيف الّشكوك تحّرك ما بي  إمكانّية أّ  أحد الّسفراء، أي اليونانّا، نقل 
معيوما  بماتف خييوّي أو صّور أجزاء  م  الوثيقة خ ل الجيسة، وبي  إمكانّية أّ  إسرائيل دّس  

 فا القاعة أجمزة تصّن '.
، أجمزة تصّن ، قالوا حينما إّ  الموساد  و م  قام 2003ام وسبق أ  عثر محّققو  بيجيكّيو ، ع

 بزراعتما.
ووفق مصادر دبيوماسّية أوروبّية، عيش الّرغم م  كو  وثائق اليجنة 'سرّية'، إّا أّنما ُترسل بالّشبكة 

 ل الّداخيّية ل ّتحاد األوروبّا، م  أجل أ  يتمّك  الّسفراء والوزراء م  الّتطّرق إلش مضامينما خ
المداوا .   ه المعيومة تفضا إلش شّك آخر، يكم  باختراق الّشبكة. إّا أّ  مصدر ا أوروبيًّا رفي  
المستوى عّيق عيش   ا الشأ : 'الّشكوك عيش ما يبدو بديل سمل ليتعامل المباشر م  اليونانّيي ، 

 بالقضّية الحّساسة المتيّخصة بتعاونمم الجديد والجريء م  إسرائيل'.
ستند الّتكّتل اإلقييمّا الجديد: إسرائيل، اليونا  وقبرص عيش معونا  أمنّية واقتصادّية تقّدمما وي

 إسرائيل لييونا  وقبرص، مقابل دعم الّدولتي  بمؤّسسا  وأروقة ااّتحاد األوروبّا.
بي   وعيّق المسؤول األوروبّا رفي  المستوى عيش الّتحالف: 'يدور الحديث ع  عميّية غير متوّقعة

ا بتاريخما، وبي  رئيس الحكومة  نتنيا و، ال ي يعتبر فا ااّتحاد األوروبّا ليشخصّية األكثر إلحاح 
اليونانّية، ألكسيس تسيبراس، ال ي يعتبر الّطفل الّساء ل ّتحاد األوروبّا، عيش مّر تاريخي. نوع ا ما، 

 د واليونانّا الّشيوعّا'.نشأ  ع قة موّدة غير متوّقعة بي  اإلسرائييّا المحافل الجدي
 20/2/2016، 48عرب 
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 في المواجهة نموذجاً عناد محمد القيق  .56
 منير شفيق
ر زاد   ر   ا المقال تكو  أياٌم ُأخف اثنا  وثمانو  يوما  ومحمد القيق ُمْضِربا  ع  الطعام، وعندما ُينشف

 د دوني.يوما  إ ا لم ينتصر فا فرض شرطي العادل، أو إ ا لم ُيْستفْشمف  82عيش 
قوٌل كثير يمك  أ  ُيقال بم ا الموقف ال ي اتخ ه الشاب الصحفا ال ي ُحِكمف عييي بالسج  
وااعتقال بناء  عيش قانو  ااعتقال اإلداري اللالم وغير القانونا، أو المخالف لروح القانو ، ولكل 

ل إنسا  لمدة ستة دستور يحترم نفسي، ولحقوق اإلنسا ، ولميثاق  يئة األمم. فكيف يجوز اعتقا
أشمر دو  محاكمة ودو  إبداء األسباب، ويمك  تجديد ا بأشمر ستة أخرى إلش ما ا نماية. فمنالك 

 م  أمضوا خمسة عشر عاما  فا مثل   ا ااعتقال المتجّدد كل ستة أشمر.
، أو بكيمة واحدة، إ    ا اإلضراب ع  الطعام حتش ااستشماد يتّسم بالعدالة التا ا جدال فيما

ضّد ا. وم  ثم حي  يجعل محمد القيق   ا اإلضراب حتش النصر )إط قي فورا  ب  قيد أو شرط( 
نما أيضا ، إلرساء تقييد حميد سبقي  أو الشمادة، إنما يفعل  لك ليس لخروجي م  السج  فحسب، وا 

فا إجبار العدو عييي عّدة أبطال تحّدوا بقانو  ااعتقال اإلداريب باإلضراب ع  الطعام، وانتصروا 
 ومحاِكِمِي البوليسية عيش الخضوع خوفا  م  ردود الفعل الشعبا فا حالة ااستشماد.

لقد سعش العدو الصميونا أ  يساوم لفك اإلضراب بأشكال م  الوعود أو التراج  الجزئا ولك  ليس 
ري  مم  وجدوا بالرضوخ الكامل لمطالب محمد القيق وب  قيد أو شرط. األمر ال ي أثار عجب الكثي

فا بعض ما عرضي العدو م  مساومة مخرجا  مشرفا ، بل ونصرا  لمحمد القيق. ولك  ال ي بتح  
العصاب كما يقال، ليس كم ، أو مثل ال ي يعّد ا، و نا، بالمعنش المغاير لما يريده المثل حيث أثب  

القيق كل مساومة بما ال ي تح  العصا بأني أشّد ص بة م  ال ي يعّد ا. و لك حي  رفض محمد 
فيما ما قد ُيعتبفر نصرا  جزئيا  لي، فأصّر عيش أ  ُيطيفق فورا ، وب  قيد أو شرط، م  أجل إنزال 
المزيمة الكامية بالقانو  اللالم المخزي قانو  ااعتقال اإلداري. وليكسر  يبة نتنيا و وعنجميتي أو 

 ُيّدفعي الثم  الغالا إ ا استمر فا بعنادهب.
مك  أ  يقال الكثير فا شجاعة محمد القيق وبطولتي وتضحيتي ومواجمتي ليعدو منفردا ، و و  نا ي

بي  يديي فا األسر مقّيدا  باألغ ل وبتح  العصاب. ولك  ثمة جانب يستحق التوقف عنده، والتعيم 
ة مني وتعميمي عيش مستوى شعبا عام فا مواجمة ااحت ل وااستيطا  فا القدس والضفة الغربي

كما فا مواجمة إط ق كل األسرى وفك الحصار ع  قطاع غزة: أا و و، بعد تأكيد عدالة تيك 
المواجمة التا  ا بقّوة عدم عدالة بقانو  ااعتقال اإلداريب، بل  ا أشد وضوحا  أيضا ، ولو عيش 

والقدس.  مستوى ااعتراف الدولا ال ي يعترف بعدم شرعية ااحت ل وااستيطا  فا الضفة الغربية
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)طبعا  كل وجود الكيا  الصميونا غير شرعا ولك  ليركز اآل  عيش ااحت ل وااستيطا (. فبعد 
تأكيد   ه العدالة ُيصار إلش خوض المواجمة الشعبية الشامية )اارتفاع باانتفاضة لتصبح عصيانا  

ساومة وتدخل فا صراع شعبيا  عاما ( وبالمنمجية نفسما. و لك بجعل المواجمة عنيدة ا تقبل الم
ط ق  إرادا . وبم ا تفرض عيش العدو اانسحاب م  القدس والضفة الغربية وتفكيك المستوطنا  وا 

 األسرى وفك حصار قطاع غزة ب  قيد أو شرط.
  ه الروحية فا المواجمة يجب أ  تتحيش بما اانتفاضة الشامية حي  ينزل الشعب بقّضِي وقضيضي 

والقرى ويعينما عصيانا  مدنيا  سيميا  ضد ااحت ل وااستيطا ، وا تكو  ثمة  ليمأل شوارع كل المد 
رجعة إا باانتصار. عيما  أ  اإلضراب ع  الطعام ال ي يمارسي محمد القيق أشّد إي ما  وصعوبة 
م  إضراب شعبا شامل وعصيا  ا ييي  ضّد ااحت ل، مقرونا  بما وّلدتي اانتفاضة الثالثة م  

ال النضال والمواجمة، بما فيما إضراب اإلمعاء الخاوية وتحّركا  األسرى والحجارة والمولوتوف أشك
والسكاكي  والد س. فباستطاعة الشعب أ  يمزم نتنيا و إ ا ما اتحّد  فصائيي المقاِومة والتاريخية 

م  يصرخ أوا . وحراكاتي الشبابية بمعركة عناد إرادا . أو ما ُعِرفف بمبارزة بعض األصاب ب، أي 
فمحمد القيق لم يصرخ أوا ، ول  يصرخ أوا ، وعيش نتنيا و أ  يرضخ  و وأجمزتي األمنية ومحاِكِمِي 
ّا واجي م  األخطار والخسائر ما  و أصعب عييي م  الصراخ أوا . أل  استشماد محمد القيق  وا 

 سيكو  لي ثم  غاٍل جدا .
واجمة شعبية فا انتفاضة شامية حيث يوض  نتنيا و فا و  ا ما يمك  أ  يحدث فا استراتيجية م

موق  ال ي يصرخ أوا  ويجد  لك أقل خسائر وألما  م  ااستمرار فا صراع اإلرادا  تماما  كما 
يحدث لي أمام إرادة كإرادة محمد القيق التا لم تفِيْ ، ول  تيي  فا   ه المعركة. نعم، يجب أ  يوضف  

ضة شامية تصل إلش مستوى العصيا  المدنا الشعبا العام ال ي ا ييي  وا نتنيا و فا مواجمة انتفا
ُيساِوم وا يقبل بأّي حل أقل م  اانسحاب الكامل ليجيش والمستوطني  إلش ما وراء خطوط  دنة 

. ويا حب ا لو ينضم أ ل الجوا  إلش 1967ما يّسمش بخطوط الراب  م  حزيرا   ، أو1948/1949
 تمل النصر بتحرير الجوا  ك لك. لك العصيا  ليك

إ  اانتفاضة الشامية العنيدة شعبيا  كعناد محمد القيق ستض  نتنيا و فا وض  ال ي سيجد 
اانسحاب وتفكيك المستوطنا  أقل خسارة م  استمرار المواجمة، ا سيما عندما سيتحرك كل م  

س ميا  وعالميا  لنصرة  م خارج فيسطي  وداخيما م  الفيسطينيي ، وك لك ُيصار إلش ال تحرك عربيا  وا 
 شعب فيسطي  ال ي ا يبرح الشوارع حتش النصر.

إ  أخطر ما يمك  أ  يصاب بي بعض النخب أو القادة فا اانتفاضة  و عدم اليقي  بأ  نتنيا و 
فا القدس والضفة الغربية. و لك بسبب ما  وااستيطا وحكومتي يمك  أ  يتراجعا ع  ااحت ل 
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اني م  تمّسك بااحت ل وااستيطا  أو بسبب الزيادة التا حدث  بعدد المستوطني  فا الضفة ُيلمر 
 الغربية والقدس.

صحيح أ  اانسحاب م  القدس والضفة الغربية أصعب م  اانسحاب ال ي اضطر عييي شارو  
وطني  اآل  م  قطاع غزة. وصحيح ك لك أ  عدد المستوطني  فا القطاع أقل كثيرا  جدا  م  المست

فا القدس والضفة الغربية. ولك  ثمة متغّيرا  فا ميزا  القوى حدث  فا غير مصيحة الكيا  
الصميونا وحيفائي جعي  الوض  اآل  أفضل مقارنة بموازي  القوى التا كان  فا مصيحة الكيا  

ما كان  عييي . فحالة أمريكا وأوروبا اليوم أضعف كثيرا  ع2005/2006الصميونا وحيفائي فا العام 
عندما اضُطّر شارو  عيش اانسحاب وفك المستوطنا  م  قطاع غزة. واأل م أ  الكيا  الصميونا 
اليوم أكثر عزلة عالميا  وجيشي ممزوم فا أرب  حروب، و نالك جوانب أخرى يمك  إيراد ا لجعل 

م  قطاع  سحابااناانسحاب م  القدس والضفة وتفكيك المستوطنا  قاب   ليتحقيق كما أصبح 
غزة وتفكيك المستوطنا  قاب   ليتحقيق بعد أ  كا  شارو  يقول أ   لك ل  يحصل أبدا  أو أني 

 كاانسحاب م  تل أبيب.
نما القول الحاسم سيكو   فالمشكية ليس  بما ُيعي  م  موقف وا ما ُيل  بأ ميتي وصعوبتي وا 

اضة شامية. فالمطيوب أ  تصل اانتفاضة إلش ينتلر نتنيا و وحكومتي م  انتف وفيمالموازي  القوى 
، وبعناد، وااستيطا إغ ق شوارع المد  والقرى واألحياء فا القدس والضفة وغزة فا وجي ااحت ل 

ط ق األسرى وفك  ر، إّا بفرض دحر ااحت ل وتفكيك المستوطنا  وا  كعناد محمد القيق، ا ُيْكسف
ع  مستويا  الضغوط والوعود. ثم أضف ما سينجم ع  حصار غزة. و لك ممما طال الزم  وارتف

س مية ورأي عام عالما ا تستطي  أمريكا وااتحاد األوروبا   لك م  حراكا  شعبية عربية وا 
 تحّميي.

 نا ستكو  معركة عناد اإلرادا  قادرة عيش إجبار نتنيا و وجيشي وحكومتي عيش اانسحاب إ  
، م  مواصية  ك ا معركة. و ا أكبر أضعافا  عما واجمفُي شرط سيجدوني أقل كيفة، وب  قيد أو

 شارو 
فالنصر أكيد، بإ   هللا، إ ا ما خيض  معركة   ه اانتفاضة بعناٍد ا ييي  ووحدة فا الميدا  
صراٍر عيش كسر إرادة نتنيا و، وثقة بإمكا   لك. فمو تيميٌ  لشارو . فالسياسة تحكمما موازي   وا 

 أو المواقف.القوى وليس الرغبا  
 20/2/2016، موقع شؤون خليجية
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 .. لكنها تستمروجزرد ماالنتفاضة بين  .57
 ياسر الزعاترة
تغيب الفعاليا  المقاومة فا الضفة الغربية يوما أو أكثر، ثم تعود لتتجدد مرة أخرى. ففا يوما 

ي ، فيما الخميس والجمعة، عاد الزخم م  جديد بث ث عمييا  طع ؛ قتي  مستوطنا وأصاب  جندي
 ارتقش ث ثة شمداء وأصيب شابا  آخرا .

والحال أ  قياس األمر بمنطق انتفاضة األقصش مث  أو اانتفاضة التا سبقتما إنما يؤكد أننا إزاء 
انتفاضة حقيقية، إ  أ  ك  اانتفاضتي  السابقتي ، كانتا تحليا  بدعم م  السيطة أوا، وم  حركة 

ه األخيرة غير المواجمة م  قبل السيطة التا تصل الييل بالنمار م  أجل فتح ثانيا، بينما ا تجد   
وقفما، فيما تتواطأ فا القضية حركة فتح، وا   رفض الكثير م  كوادر ا منطق السيطة وانحازوا 

  ه المعادلة  لنبض شعبمم، لك  العقيية الحزبية تفرض نفسما فا نماية المطاف.. والنتيجة أني لوا
 ر المشمد برمتي.الصعبة لتغي

وض  مؤسف بكل تأكيد، إ  أننا ا نجد فا مواقف السيطة سوى المزيد م  اإلصرار عيش  ا  
النمج ال ي وصل بي الحال حد الحديث ع  التحريض بمنطق المساواة بي  الج د والضحية ) اتوا 

ا م  شأ  لجنة محايدة تفحص التحريض فا الجانبي ، كما   ب كبير ا، كأ  الخطاب ال ي يعي
 مواجمة الغزاة صار تحريضا!!(.

يبدو  فا لل اإلصرار الشعبا الفيسطينا عيش مواصية اانتفاضة، رغم كل عناصر الشد العكسا؛
م  الضروري أ  تعيد القيادة الفيسطينية النلر فا نمجما، وك لك حال حركة فتح، وقد آ  لمم أ  

 ولغاية اآل . يكفوا ع  المنطق ال ي تابعناه منمم من  انداعما
دو  جدوى. ثم أليس م   2004يجب أ  يتوقف منطق ااستجداء ال ي سيكتي قيادة السيطة من  

الغريب أ  يتواصل الحديث ع  المبة السيمية التا تدعمما تيك القيادة، م  دو  أ  يشرح لنا رموز ا 
ي ل  يسمح لألطفال ما  ا تيك المبة التا تريد ا؛ بينما نسم  الرئيس يعي  بالفم المآل  بأن

 الفيسطينيي  بأ  يتوجموا ليحواجز حيث جنود ااحت ل )موقفي م  الس ح معروف أيضا(.
المبة السيمية التا يتحدث عنما  ا محض ملا رة تجوب الشوارع ثم تعود إلش البي ، كما لو كان  

ي  تحدث الرئيس احتجاجا عيش غ ء األسعار، كأ  شيئا كم ا يمك  أ  يؤثر عيش ااحت ل.  وح
ع  مناطق )أ( بتصنيف أوسيو، ومحاوا  اختراقما م  قبل ااحت ل، لم يسألي أي أحد، لما ا ا 
يحميما بالجما ير ويمن  دخول ااحت ل إليما، ويعينما مناطق محررة.  أليس   ا شك  م  أشكال 

 النضال السيما؟
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قف التنسيق األمنا، ليس تيويحا، بل  و أول أمس تحدث صائب عريقا  لقناة ألمانية قائ  إ  و 
رئيس  سمعناقرار سينف  قريبا، و و وعد سمعناه مرارا وتكرارا م  قبل، ولم ينف  عيش األرض، بل 

 السيطة يقول إني مصيحة فيسطينية فا بعض األحيا .
ربما كا  م  العبث الدخول فا نقاش م    ا المنطق ال ي يصطدم بوعا الشعب وجما يره فا 

داخل والخارج، لكننا مضطرو  ل لك، فما دام يكرره، يغدو م  الواجب الرد عييي وتفنيده، بخاصة ال
 حي  ينحاز إليي شبا  يحبو  فيسطي ، لك  القبيية الحزبية ا زال  تحميمم عيش الدفاع عني.

والعطاء،  بامتياز، ولوا إصرار   ا الجيل الفيسطينا عيش البطولة يتيمة إنما انتفاضةخ صة القول 
 ولوا انحياز الشعب، لما كا  لما أ  تستمر كل   ا الوق .

  21/2/2016الدستور، عّمان، 
 

 الفرنسية المبادرةالغياب العربي عن  .58
 د. محمد السعيد إدريس

التا تحاول صرف أنلار العالم كيي، وفا المقدمة مني « اإلسرائييية»عيش الرغم م  كل الجمود 
لألراضا « اإلسرائييا»ع  أصل الصراع فا إقييم الشرق األوسط أي ااحت ل  العالم العربا، بعيدا  

العربية والقضية الفيسطينية، والدف  بصراع آخر بديل ليحلش باألولوية  و الصراع الم  با، وعيش 
، لم يستط  «إر اب داعش والقاعدة»الرغم م  كل جمود الترويج لخطر اإلر اب التكفيري 

فاء انزعاجمم م  الحراك األوروبا ال ي تقوده فرنسا ووزير خارجيتما لورا  إخ« اإلسرائيييو »
، وفا حال إخفاق   ا «اإلسرائييا الفيسطينا»فابيوس لعقد مؤتمر دولا ليس م لحل الصراع 

 المؤتمر، فإ  باريس ستسارع ل عتراف بالدولة الفيسطينية.
أسباب ومبررا  كثيرة عيش العكس م  اقتراحا   م    ا ااقتراح الفرنسا لي« اإلسرائييا»اانزعاج 

أخرى مشابمة وخاصة اقتراح عيش النمط  اتي سبق أ  قدمي أيضا  لورا  فابيوس قبل سنتي  ورفضتي 
وأحبطتي الوايا  المتحدة تح  و م، تحرص واشنط  عيش تسويقي دائما  من  ما قبل « إسرائيل»

 «.وية ليتفاوض المباشر اإلسرائييا الفيسطيناإعطاء األول»، و و 1993مفاوضا  أوسيو عام 
والتا ا يتابعما بكل أسف الرأي العام « اإلسرائييا»م  باب األسباب والدواف  التا تبرر اانزعاج 

العربا وا اإلع م العربا ال ي يبدو أني أسقط ع  كا يي  موم القضية الفيسطينية باعتبار ا بات  
م  صراعا  وأزما  عربية أولش باا تمام، يمك  تحديد أربعة لحل ما  و جديد « قضية معوقة»

 «.اإلسرائيييي »أسباب لما أولوية بارزة عند 
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السبب األول، أ  المبادرة الفرنسية تأتا متوافقة م  سياق عام جديد ليتعامل األوروبا يربط بي  
وتجاء أيضا  »فيسطينية احتمال فشل   ا المؤتمر أو إفشالي بعزم فرنسا عيش ااعتراف بالدولة ال

منسجمة م  مزاج عام متوافق معما م  جانب ااتحاد األوروبا وال ي يرجح أني سيدعمما وربما 
 «.يح و  ح و ا إ ا فشل   ا المؤتمر

المستعمرا  »عندما قرر وسم بضائ  « إسرائيل»فقد بادر ااتحاد األوروبا بتفجير أزمة م  
ثم أعقب  لك بإقرار قواعد ترفض التعامل م  « اإلسرائييية»بضائ  وتمييز ا ع  بقية ال« اإلسرائييية
 .1967خارج حدود ما قبل الراب  م  يونيو « إسرائييا»أي ملمر 

ب ل أقصش جمود م إلفشال   ه المقاطعة األوروبية باعتبار أوروبا الشريك « اإلسرائيييو »حاول 
ر عيش تفنيد القرار األوروبا باعتبار التجاري األ م ليكيا  الصميونا، وكا  تركيز م األكب

المستعمرا  غير شرعية، وكا  دوري غولد المدير العام لوزارة الخارجية عيش رأس م  قادوا المجوم 
المعتاد بالترويج لمزاعم مفاد ا أ  مستعمرا  الضفة الغربية شرعية تماما  حتش لو لم « اإلسرائييا»

( أكد 522016« )ماكور ريشو »فا مقابية م  صحيفة يقبل ب لك كثيرو  فا المجتم  الدولا. ف
شرعنة »فا جمود ا ل « اإلسرائييا»جولد أني يدعم خطوة تسيبا حوتوبيا نائب وزير الخارجية 

ليضفة الغربية كيما باعتبار أنما لم تك  واقعة تح  « إسرائيل»ضم « شرعنة»بل و« المستعمرا 
. وكان  تسيبا حوتوبيا قد أوعز  إلش 1967م عا« إسرائيل»سيادة أي دولة عندما احتيتما 

 بضرورة العمل دوليا  عيش اإليضاح بأ  المستعمرا  قانونية.« اإلسرائييية»السفارا  
السبب الثانا،  و  لك التعاطف األمريكا م  الموقف األوروبا، أو عيش األقل عدم التصدي 

فا األراضا « اإلسرائييية»ياسة األمريكا ليموقف األوروبا، وا ع   موقف أمريكا معارض ليس
وأمام مركز أبحاث األم  القوما « دا  شابيرو»المحتية وعيش لسا  السفير األمريكا فا تل أبيب 

فا كل ما يتعيق « اإلسرائييية»التاب  لجامعة تل أبيب. فقد تحدث شابيرو ع  ازدواجية المعايير 
 ي  اليمود والفيسطينيي .بفرض القانو  فا األراضا المحتية والتمييز فا  لك ب

أما السبب الثالث، فمو تزام  كل   ه التطورا  م  ما ورد عيش لسا  األمي  العام لألمم المتحدة 
( م  انتقادا  لسياسة ااستيطا  2712016با  كا مو  فا خطاب لي أمام مجيس األم  الدولا )

 و « اإلسرائييا»طر بالنسبة ليفمم ورفضي ليبناء فا تيك المستوطنا ، لك  ما  و أخ« اإلسرائييية»
فا معرض حديثي ع   بة الشباب الفيسطينا ضد « م  طبيعة اإلنسا  مقاومة ااحت ل»قولي إني 

األمم المتحدة تمنح اإلر ابيي  )الشباب » لك بأ  « اإلسرائيييو »ااحت ل فا الضفة الغربية. اعتبر 
إلش درجة وصف   ا « اإلسرائييية»فا الصحافة ، ووصل تجاوز الرد «الفيسطينا( الشرعية ليقتل

، وأ  «م  أ م معالم األمم المتحدة»أضح  « الوقاحة»التا تمادوا فا أنما، أي « الوقاحة»القول ب
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تجاوز ليخطوط الحمر فا التصرف تجاه دولة عضو، وانتماك »ما ورد عيش لسا  األمي  العام  و 
 «.فل ليعرف الدبيوماسا

عاصفة رفض »ب« اإلسرائيييو »الية ضد األمي  العام ترج  إلش ما با  يعتبره   ه الردود اانفع
« اإلر اب اإلس ما»فا وق  يجب أ  ينشغل فيي العالم وخاصة أوروبا ب « إسرائيل»ضد « دولية

 «.خطرا  أوروبيا  »ال ي با  
بعقد مؤتمر دولا لحل م  ااقتراح الفرنسا « اإلسرائييا» نا بالتحديد يبرز السبب الراب  ل نزعاج 

الفيسطينا، و و أ  مجمل تيك التطورا  جاء  فا ااتجاه المعاكس ال ي « اإلسرائييا»الصراع 
فا محاولة « العدو البديل»عييي عيش مدى السنوا  الماضية، و و اخت ق « اإلسرائيييو »اشتغل 

صراع المتفجر فا الشرق ليس  السبب األ م ليتوتر ولي« إسرائيل»ليتأكيد أمام العالم كيي أ  
 األوسط، وأ  أسباب  لك الصراع كامنة فا داخل الدول العربية نفسما وبي    ه الدول وبعضما.

كان   ائية م    ا التطور وم   نا جاء  مخاطبة بنيامي  نتنيا و ل تحاد « اإلسرائييية»الصدمة 
« إسرائيل»التعامل م  األوروبا وم  عيش منبر مؤتمر دافوس فا سويسرا الشمر الماضا ب

أفضل م  تيك التا تتيقا ا م  »بالطريقة التا تعاميما بما بعض الدول العربية والتا وصفما بأنما 
 «.أوروبا

ما أراد نتنيا و قولي  و إ  الدول العربية قد انصرف  ع  التزاماتما نحو القضية الفيسطينية، والتا 
أا تكو  أوروبا ميكية »وم  ثم يجب « إسرائيل»ولم تعد شرطا  لتأسيس ع قا  بي    ه الدول 

« اإلسرائييا»، ول لك خاطب اإلع م «ا تكو  عروبية أكثر م  العرب»أو « أكثر م  الميك
عيش األوروبيي ، والفرنسيي  تحديدا ، أ  يدركوا أ  القضية الفيسطينية »ااتحاد األوروبا بالقول إ  

عيش باريس أ  تدرك   ه الحقيقة »، وأ  «  الدول العربيةقد تراجع  وبات  فا أدنش سيم أولويا
 «.قبل أ  تطيق تمديد ا بااعتراف بالدولة الفيسطينية

المحز  فا   ا كيي أ  الصم  العربا السياسا واإلع ما كا  السمة البارزة فا التعامل م    ه 
حتش ولو « اإلسرائييية»لبضائ  ، وأ  الحديث األوروبا لمقاطعة ا«اإلسرائييية»التفاع   األوروبية 

كان  بضائ  المستعمرا ، ليس لي أي صدى عربا م  نوازع التطبي  التا أخ   تستشري م  
واآلخ  بمقولة « العدو البديل»جانب دول عربية عديدة م  الكيا  الصميونا، بل والتجاوب م  دعوة 

، فا تطور ينبئ بافتقاد «إسرائيل»لتبرير فرص واحتماا  التقارب م  « عدو عدوي صديقا»
 «.مناعة الدفاع ع  النفس»العرب 

 21/2/2016، الخليج، الشارقة
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 بين حماس وطهران؟ للعالقةهل عادت الحرارة  .59
 أّواب المصري
أحدث  الزيارة التا قام بما وفد قيادي م  حركة حماس إلش إيرا  حالة م  ااستياء فا معلم 

األخيرة فا بيانما الرسما أ  الزيارة جاء  بتيبية لدعوة  األوساط المحيطة بالحركة. ورغم إع  
انتصار الثورة اإلس مية فا إيرا ب، وأنما جاء  إلش جانب وفد مشكل م  تس   37كريمة لي كرى 

فصائل فيسطينية أخرى، إا أ   لك لم يشف  ليحركة، فتم اتمامما بخيانة دماء الشمداء ال ي  
يشارك فا قتل السوريي ، ومساندة النلام ال ي يقتل ويشرد  يسقطو  فا سوريا، ومصافحة م 

ويع ب أبناء شعبي. ولعّل التغريدة التا نشر ا الكاتب الفيسطينا ياسر الزعاترة القريب م  حماس 
تعبر بشكل واضح ع  حجم ااستياء ال ي لقيتي   ه الزيارة، حيث كتب بخير ألسامة حمدا  

اس( أ  يرحل م  الضاحية الجنوبية بدل اضطراره كل حي  )مسؤول الع قا  الخارجية فا حم
 لمدح إيرا ب.

زيارة وفد حماس إلش طمرا  وا   جاء  تيبية لدعوة األخيرة، لكنما أت  بعد أيام م  انتشار تسجيل 
صوتا لنائب رئيس المكتب السياسا ليحركة موسش أبو مرزوق يصف فيي إيرا  بأنما أكثر الدول 

، واصفا  مزاعم اإليرانيي  بدعم المقاومة 2009فيا  أي دعم إيرانا لحماس من  العام بد اء  وباطنيةب نا
 بالك بب.

أرخش تسريب أبو مرزوق بل لي الثقيية عيش اليقاءا  التا عقد ا وفد الحركة م  المسؤولي  
ئل اإلع م اإليرانيي . فشكل ك م أبو مرزوق بندا  رئيسيا  فا كل اليقاءا ، سواء التا تم  أمام وسا

كيقاء رئيس البرلما  اإليرانا عيا اريجانا وأمي  مجيس األم  القوما اإليرانا عيا شمخانا، أو 
التا تم  بعيدا  ع  وسائل اإلع م، فا المقابل عمم  السيطا  اإليرانية عيش وسائل إع مما بعدم 

ياء وااستغراب م  ك م أبو بث أي خبر أو تعييق يتعيق بالتسجيل. اإليرانيو  لم يخفوا حال ااست
–مرزوق، خاصة أ  األخير يتولش ميف الع قة م  القيادة اإليرانية داخل الحركة. دفاع وفد حماس 

بعد اجتزائي م  -نّبي إلش أ  م  قام بتسريب التسجيل الصوتا  -ال ي غاب عني أبو مرزوق 
ماس، ويجب تفوي    ه الفرصة يمدف لضرب الع قة بي  القيادة اإليرانية وحركة ح -المكالمة 

وعدم السماح لم ه الحادثة بالتأثير عيش الع قة بي  الجانبي . التفّمم ال ي أبداه المسؤولو  اإليرانيو  
جاء رغم حالة م  ااستياء الكبيرة ساد  األوساط الرسمية وفا مؤسسا  المجتم  المدنا واألوساط 

م  جمعيا  ومؤسسا  حكومية ومدنية داعمة ليقضية اإلع مية، ففا لقاء مفتوح عقده وفد حماس 
 الفيسطينية أمطر الحضور وفد الحركة بوابل م  األسئية الحادة كان  أقرب ليعتب وااحتجاج.
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حماس وحسب بيانما الرسما وصف  الزيارة بالناجحة، واعتبر  أنما ستكو  مقدمة لصفحة جديدة 
، 2012عاودة إيرا  لدعمما ال ي توقف من  العام م  التعاو  م  طمرا . ترجمة   ا الك م  ا م

وتحديدا  بعد خروج قيادة الحركة م  سوريا ورفضما مساندة النلام فا مواجمة شعبي، ورغم تحسني 
 فإني لم يعد لمستوياتي السابقة. 2014بعد الحرب عام 

مازال  عيش السؤال المطروح  و: طالما أ  اللروف التا أد  لقط  الع قة بي  إيرا  وحماس 
حالما، وربما بات  أكثر تعقيدا  وصعوبة، فيما ا يحرص الطرفا  عيش استعادتما اليوم. حماس م  
جمتما تؤكد فا كل مناسبة عيش أ  األصل بالنسبة لما  و التواصل والع قة اإليجابية م  جمي  م  

شعب الفيسطينا يناصر ويؤيد القضية الفيسطينية، طالما أ    ه الع قة تصب فا مصيحة ال
 ومشروع المقاومة.

وا يمك  رفض أي دعم أو مساندة م  أي طرف فا لل تخيا الكثير م  الدول العربية ع  تقديم 
الدعم. أما عيش الضفة اإليرانية، فالحرص عيش استعادة الع قة م  حماس )اإلخوانية( رغم ثبا  

ل إليما اإليرانيو  بعد عميية تقييم ليحرب األخيرة عيش موقفما تجاه سوريا، فيعود لقناعة راسخة توص
اإلسرائييية األخيرة عيش قطاع غزة، تفيد بأ  حماس  ا الجمة الوحيدة التا قدم  أداء عسكريا  
نوعيا  فا مواجمة العدوا ، لم ينحصر بإط ق الصواريخ بعيدة المدى بل شمل حفر أنفاق ونشر 

عدو نجح  بإرباك الجبمة اإلسرائييية، بخ ف بقية حقول ألغام وتنفي  عمييا  نوعية خيف خطوط ال
 الفصائل الفيسطينية التا اقتصر أداؤ ا عيش إط ق الصواريخ.

  21/2/2016الشرق، الدوحة، 

 
 "االرتباك االستراتيجي" في إسرائيل منوجهات نظر للخروج  .61

 أودي ديِكل وعومر عيناف* 
 19 - 17دراسا  األم  القوما ال ي ُعقنند فنا كما فا كل عام، ُعننرض فا المؤتمر السنوي لمعمد 

قييمية وعالمية  –، عدة مسائل استراتيجية 2016كانو  الثانا  موجودة فا صيب  -داخيية، وا 
 ا تماما  صّناع القرار فا الب د وفا العالم. 

وتخّيل المؤتمر نقاشا  لمواضي  متنوعة، ومداخ   لمشاركي  لديمم تصورا  تتحدى بعضما 
 ا ، وقدموا تفسيراٍ  متباينة بشأ  الواق . بعض

 والقاسم المشترك لكل المواضي  المطروحة،  و ارتباطما المباشر بدولة إسرائيل وبأمنما القوما. 
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والغرض م    ه المقالة  و توحيد الرؤى التا ُطِرح  فا المؤتمر فا صورة متكامية، ورِسم خطوط 
ة إسرائيل فا مواجمة أفضل ليتحديا  التا تم التركيز سياسة عامة عيش أساس منما، تساعد حكوم

 عييما، ونوقش  خ ل المؤتمر.
 ارتباك استراتيجي

عكس  مداخ   الخبراء والشخصيا  العامة، ال ي  شاركوا فا المؤتمر، تصورا  متباينة جو ريا  
 حيال تحديد ما ية المشكية ااستراتيجية الرئيسة الماثية أمام إسرائيل. 

لحقيقة توّق  كل الخبراء ال ي  أشركوا الجممور وسائر المتحدثي  فا صورة الوض ، استمرار وفا ا
عميية تفكك المنلومة الدولية القديمة فا منطقة الشرق األوسط، دو  وجمة تطور واضح ويمك  

 إدارتي. 
مة جديدة كما جرى التشديد عيش أ  إسرائيل ا تمتيك رافعا  تأثير تستطي  بوساطتما تشكيل منلو 

تتيح تحقيق مزيد م  ااستقرار، وتقييص تأثير العناصر الراديكالية، وتمنح ال عبي  المسؤولي  مزيدا  
م  القوة وتأثيرا  أكبر فا المنطقة. وع وة عيش  لك أعرب الجمي  ع  تقدير م بأ    ا المسار 

لمرونة وقدرة التكيف السريعة سيستمر لفترة طويية، وأ  المطيوب تبعا  ل لك  و الصبر، فض   ع  ا
 وفق األوضاع الجديدة.   

عيش أني «( داعش)»ولك ، أشار خبراء م  داخل إسرائيل وخارجما إلش تنليم الدولة اإلس مية 
المشكية ااستراتيجية الرئيسة الماثية أمام العالم بصورة عامة، ومنطقة الشرق األوسط بصورٍة 

م  منلور موس  ي حل أ  الحركا  السيفية الجمادية تعتبر خاصة، وك لك أمام إسرائيل، و لك 
 «. حرب عالمية ثالثة»العالم كيي ميدانا  صالحا  لينفو  السياسا، ويعتبر سعيما بمثابة 

 و التحدي الرئيس، «( داعش)»لقد اعتبر رئيس الدولة، رؤوفي  ريفيي ، أ  تنليم الدولة اإلس مية 
م  خ ل تأثيره  -وجوده عيش حدود إسرائيل، لي وجود فا الداخل مؤكدا  أ  التنليم، فض   ع  

 واستيمام مبادئي م  قبل  امش المجتم  العربا فا إسرائيل. 
وتبعا  ل لك، بحسب رؤية الرئيس، فإ  المممة الرئيسة الواقعة عيش عاتق دولة إسرائيل تتمثل فا 

ل الحؤول دو  تبنا  امش المجتم  استثمار موارد وجمود فا جممور العرب فا إسرائيل، م  أج
 المدامة والج ابة. « داعش»اآلخ  بالتوس ، أفكار 

كما أكد مسؤولية دولة إسرائيل ع  من  اتساع اللا رة، وضرورة عدم توجيي إصب  ااتمام إلش 
 آخري .     

، بل أوضح فا مقابل  لك، أكد وزير الدفاع، موشيي يعيو ، أ  إيرا  تمّثل التحدي الرئيس إلسرائيل
« حزب هللا»نلام األسد،  -فا مرتفعا  الجوا  عيش إيرا  ووك ئما « داعش»أني يفضل وجود 
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وفييق القدس )الحرس الثوري( اإليرانا. وفا السياق  اتي، تجدر اإلشارة إلش أ  الخبراء ال ي  شاركوا 
  والقوى الكبرى ا يكبح دعم فا المؤتمر، اعتبروا، فا أغيبيتمم، أ  ااتفاق النووي المبرم بي  إيرا

إيرا  عناصر اإلر اب، ونشاطما التخريبا فا منطقة الشرق األوسط وسعيما ليميمنة اإلقييمية، بل 
أكثر م   لك، شّدد يعيو  عيش أ  ااتفاق النووي يمنح إيرا  نلريا  وعمييا ، شرعية ليتدخل فا 

 مارقة.  نزاعا  إقييمية ويزود ا بموارد تمّكنما م  دعم عناصر
بأني التحدي العسكري « حزب هللا»م  جمتي، عّرف رئيس  يئة األركا  العامة، غادي آيزنكو ، 

الرئيس الماثل أمام إسرائيل، فا الوق  الحاضر، بعد أ  تعالم  قوتي )ترسانتي(، فا السنوا  
د الجبمة األخيرة بعشرا  آاف الصواريخ والق ائف الصاروخية والطائرا  ب  طيار، التا تمد

 الداخيية ليدولة. 
ُيراِكم فا   ه األيام خبرة عم نية واسعة، جراء قتالي فا « حزب هللا»كما قال رئيس األركا  إ  

 سورية إلش جانب قوا  النلام. 
وفا الوق  نفسي اعتبر بعض المشاركي  أ  الموضوع الفيسطينا  و التحدي ااستراتيجا الرئيس 

 الماثل أمام إسرائيل. 
 شاطر   ا الرأي كثيرو  فا الجممور اإلسرائييا، كما يبّي  استط ع ليرأي أجراه المعمد مؤخرا . وي

وبحسب   ه الرؤية فإ  الحفال عيش الوض  القائم، الخيار المفضل لدى حكومة إسرائيل، ليس قائما  
شأني، وتاليا  ما يتجيش فا انداع إر اب األفراد )م  الصعب الحصول عيش إن ار مبكر ب -فعييا  

ب التأييد لتنليم  إحباطي(، ال ي يتغ ى م  تناما التطرف فا المجتم  الفيسطينا، وم  زيادة ِنسف
الدولة اإلس مية، ول لك انعكاسا  سيبية أيضا  عيش المجتم  اإلسرائييا، م  خ ل المساس بشعور 

 األم  الشخصا، وزيادة نسبة التطرف وااستقطاب. 
ع األديب دافيد غروسما  جرس اإلن ار مح را  م  انميار البي  )إسرائيل( جراء وفا   ا اإلطار قر 

 أفعال دولة إسرائيل، أو بشكل أصح جراء عجز ا. 
يمك  وصف غياب تعريٍف متفٍق عييي ليمشكية ااستراتيجية الماثية أمام إسرائيل، ع وة عيش 

 «. ارتباك استراتيجا»جود فرص، بأني تحديدا  مختيفة ألولويا  التمديدا  وغياب اإلشارة إلش و 
وبتعبير أكثر حدة: الفوضش فا المحيط ااستراتيجا لدولة إسرائيل تسبب  بفوضش فكرية، والنلر 

 إلش الوض  القائم باعتباره الخيار األفضل. 
وا   كان  تنطوي  -إ  خيارا  بديية تتطيب مبادرة وخطوا  نشطة ترما إلش خيق واقٍ  مختيف 

 عاٍل م  عدم اليقي .  عيش مستوى
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وعيش ما يبدو فإ  صناع السياسة فا إسرائيل فا الوق  الحاضر، فا تقويممم ليوض ، يرو  أ  
المخاطر المتصية بخيارا  ُأخرى، ما عدا الحفال عيش الوض  القائم،  ا أقوى م  ااحتماا  

 والفرص الكامنة فا   ه الخيارا .   
 اتجاهات بارزة

نقاشا  المؤتمر عيش ث ثة اتجا ا  رئيسة، تتشابك خيوطما م  خيوط معلم  جرى التشديد خ ل
 األحداث الدائرة فا منطقة الشرق األوسط فا الوق  الحاضر.

انتقال م   يكيية دولتية واضحة إلش نشوء عناصر غير دولتية: لقد أوجد ضعف دول فا المنطقة 
لم المكونا  اإلثنية والدينية والثقافية واأل يية، فراغا  فا الحكم مأله اعبو  آخرو ، فا موازاة تعا

 عيش حساب الموية الدولتية الوطنية الجامعة. 
 -سورية، والعراق، وليبيا، واليم   -و  ه لا رة بارزة عيش نحو خاص فا دوٍل تشمد صراعا  دمويا  

ا كيانا  غير دولتية، و ا ميحولة أيضا  بقوة أقل فا المميكة العربية السعودية، واألرد  ولبنا ، وف
 فا قطاع غزة. « حماس»بما فا  لك السيطة الفيسطينية وسيطة 

ولقد جرى الحفال عيش الموية الدولتية بشكيما األقوى فا دول لما ج ور تاريخية وتقاليد ترج  عدة 
 قرو  إلش الوراء إ  لم يك  أكثر: إيرا ، وتركيا، ومصر. 

ة، وعيش رأسما الوايا  المتحدة، إعادة فرض النلام القديم وعيش الرغم م  محاوا  الدول الغربي
عيش الدول الفاشية فا المنطقة، فإ  العودة إلش الوراء تبدو غير ممكنة، ويجب ااستعداد لنشوء 

 نلام و يكييا  جديدة فا المنطقة.    
دى: نتيجة بنية تحتية متقيقية غير صالحة التزاما ، أو أح ف، أو مشاري  تعاو  بعيدة الم

الفوضش اإلقييمية تضطر جمي  األطراف إلش ااعتماد عيش مصالح متداخية قصيرة األجل، يمك  
 أ  تتغير بيمح البصر. 

و ك ا، عيش سبيل المثال، فا سورية، حيث كثيرا  ما يغّير ال عبو  المحييو  واءاتمم، بحسب 
 التطورا  عيش األرض والدعم م  الخارج. 

ة قائمة أيضا  عيش المستوى البينا )بي  الدول(، ويصعب اليوم تخّيل توقي  اتفاق و  ه الديناميكي
ينما الحرب فا سورية أو العراق، بحكم صعوبة خيق التزام طويل األجل. وحتش عيش المستوى 

عاما  فقط، وعييي، يجب البدء  15الدولا، ااتفاق النووي المبرم بي  إيرا  والقوى الكبرى محدد بفترة 
 استعداد   نيا  ألنشطة محددة لفترا  قصيرة األجل، وليس ألجل بعيد.    با
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ل فا العقود األخيرة فا  الوعا كوسيية لتحقيق أ داف استراتيجية فا المنطقة وخارجما: بعد أ  ُسجِّ
ميدا  القتال انتقال م  حرب بي  جيوش نلامية، إلش حرب غير متنالرة فا مواجمة أعداء م  

 ( وصعود مكّو  اإلر اب، تتميز الفترة الحالية ببروز مكونا  الصورة المدركة. hybrids)أنواع  جينة 
وحتش دولة إسرائيل انج ب  إلش نوع م  القتال الراما إلش تحقيق صورة انتصار، عيش حساب نتائج 

 واضحة فا ميدا  المعركة م  شأنما تشكيل واق  أفضل. 
ليم الدولة اإلس مية، واستخدامي الما ر لوسائل التواصل والنمو ج األبرز ليقتال المشمدي  و تن

 ااجتماعا، كا يشي  الخوف وينشر أفكاره حول العالم. 
وحتش السيطة الفيسطينية تدير حمية توعية ضد إسرائيل فا الساحة الدولية، مبنية عيش صوفر، 

 وتستمدف المساس بشرعية دولة إسرائيل كجزء م  أسرة األمم.     
 استراتيجيةدوائر 

  ه ااتجا ا  الث ثة راسخة فا البيئة ااستراتيجية إلسرائيل ومندمجة فا أرب  دوائر، بينما 
 ارتباطا  متبادلة:

دائرة القوى العلمش: وجو ر ا التنافس بي  الوايا  المتحدة وروسيا عيش الميمنة فا المنطقة، وعيش 
 التأثير فا ال عبي  البارزي  فيما. 

ائر القضايا الخ فية بي  القوى العلمش، ينبغا إلسرائيل أ  تض  نصب عينيما مسألتي  وم  بي  س
رئيستي : األولش، مدى انخراط  اتي  القوتي  فا حل أزما  الشرق األوسط، وبنوع خاص فا 
 سورية، كبارومتر لقياس نوايا ما وعمق التزاممما تجاه حيفائمما فا المنطقة؛ الثانية، مسألة الوايا 
المتحدة كقوة علمش داعمة إلسرائيل، وص حية   ا التحالف عيش خيفية عثرا  كثيرة فا مسيرتي، 
لش جانب  لك تحّس  الع قا  الثنائية بي  إسرائيل وروسيا، وبنوع خاص فا ضوء التنسيق  وا 

 والتفا م المتبادل بينمما بالنسبة إلش الحرب فا سورية. 
 شتداد حدة الخصوما  بي  المعسكرا  فا منطقة الشرق األوسط. الدائرة اإلقييمية: و ا تتأثر با

الشيعية كعامل  رئيس موّجي فا الصراع م  أجل الميمنة  -فقد عاد  الخصومة الدينية السنية 
 -اإلقييمية، وبينما تقف إيرا  عيش رأس المعسكر الشيعا تقود العربية السعودية المعسكر العربا 

 سعيا  لتحقيق  يمنة إقييمية.  السنا، والطرفا  يتصارعا 
وييعب الصراع بينمما دورا  رئيسا  فا تشكيل الساحة، حيث ينشط اعبو  منخرطو  فيي. وساحا  

 م  سورية، مرورا  بيبنا  ووصوا  إلش اليم .  -الصراع متنوعة وتتميز بدرجا  متباينة م  الحدة 
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: إيرا  تشكل تمديدا  رئيسا  ليمصالح األمنا فا   ا السياق واضح -وموقف إسرائيل السياسا 
اإلسرائييية، بناء عيش تصريحاتما وأفعالما، فا حي  أ  السعودية وشركاء ا يشاطرو  إسرائيل 

 مصالح مشتركة، م  ضمنما محاربة تنليمْا الدولة اإلس مية والقاعدة.      
ة الفكر السيفا الجمادي، ويشمل الصراع داخل المعسكر السنا: يقود تنليما الدولة اإلس مية والقاعد

المعسكر السنا اإلس م السياسا، ال ي تمثيي تركيا وقطر، وال ي تراج  إلش حد كبير من  سنة 
2013 . 

الجمادي  و النواة الصيبة لم ه الدائرة، ويجّسد لا رة فريدة لما انعكاسا   -والمعسكر السيفا 
 إقييمية وعالمية فا صيب الخطاب الدولا. 

عقود م  التكّو  والتطور، نضج   ا المعسكر فا العقد الحالا وأصبح يمدد فعييا  مرتكزا  فبعد 
 الشرق األوسط، فا األساس نتيجة للا رة الدولة اإلس مية. 

لش كسر  إ  النمج المدام والج ري لم ا الكيا  أدى عمييا  إلش محو الحدود بي  العراق وسورية، وا 
 ْبِدل  بدولة الخ فة. المنلومة الدولتية التا استُ 

بمحا اة « الدولة اإلس مية»وم  وجمة نلر إسرائيل، التمديد محدق م  ناحيتي : األولش نشاط 
حدود إسرائيل، وفا الحرب الدائرة فا سورية، ومحاواتما إحراز تأثير فا لبنا ، وتحالفما م  

لش األرد ؛ والثانية، محاوا  اإلر اب السيفا الجمادي فا شبي جزيرة سيناء، ومحاولة التغيغل إ
حشد تأييد وسط السكا  الفيسطينيي  فا قطاع غزة وفا الضفة الغربية، وأيضا  وسط المواطني  

 العرب فا إسرائيل.      
الدائرة الفيسطينية: خ فا  ليدوائر الث ث اأُلخرى، التا يوجد بينما تأثير متبادل مباشر وجيا، فإ  

 فيسطينا منعزل نسبيا . ال -النزاع اإلسرائييا 
إ  تراج  الموية القومية فا أجزاء واسعة م  الشرق األوسط  ّمش المسألة الفيسطينية التا كان  

د فا الساحة العربية   اإلس مية.  -طوال سنوا  كثيرة محط إجماٍع مركزي موحِّ
ا يتجزأ م  محيطمم  وفا الواق ، يتأثر السكا  الفيسطينيو  بااتجا ا  اإلقييمية، بصفتمم جزءا  

، لكنمم بقوا «(الدولة اإلس مية»األخيرة فا إسرائيل اندلع  أيضا  بتأثير م  « اإلر اب»)موجة 
 خارج لعبة تتشكل قوانينما فا حقول القتل فا سورية، والعراق، وليبيا واليم . 

 -رة الدولة وتسيط الدائرة الفيسطينية الضوء عيش الفجوا  فا المجتم  اإلسرائييا لجمة صو 
 وعيش انعكاسا  غياب حل سياسا عيش مكانة إسرائيل فا العالم.  -ديمقراطية، ويمودية وآمنة 
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إ  اا تمام بشؤو  الفيسطينيي  ليس عيش رأس أولويا  ال عبي  الرئيسيي  فا المنطقة، ولك  م  
إسرائيل اإلقييمية وموازي  قبيل المفارقة ا تزال   ه القضية تنطوي عيش إمكانا   ائية لتغيير مكانة 

 القوى فا المنطقة، وأي تطور إيجابا يتوقف بدرجة كبيرة عيش الخطوا  التا تقدم عييما إسرائيل.   
 عتبات قفز استراتيجية

التحدي الكبير بالنسبة إلش إسرائيل يكم  فا تحديد نقاط ُتكسبما أفضيية استراتيجية مثيش، م  خ ل 
 نية جديدة. أم -بيورة خيارا  سياسية 

إلش أني  -ااتجا ا  اإلقييمية والدوائر ااستراتيجية  -وتشير دراسة متأنية ليمكونا   ا  الصية 
يوجد إلسرائيل عمييا  عدد م  عتبا  قفز تشكل أرضية لمبادرا  متنوعة، تستطي  بوساطتما تحسي  

 عيش السواء. مكانتما واعتماد أجندة تخدم مصالحما، فا مواجمة أصدقائما وأعدائما 
الساحة الداخيية فا إسرائيل: يجب فا   ا السياق إعطاء األولوية لتقييص  -عتبة قفز أولش 

الفجوا  بي  السكا  العرب والسكا  اليمود. إ  إيجاد شراكة عميقة وراسخة، غير مبنية عيش 
د بي  أجزائي مصالح ضيقة، م  شأني تعزيز المناعة الوطنية ليمجتم ، وتخفيف ااستقطاب المتزاي

 المختيفة. 
فالوض  الحالا ليمجتم  العربا فا إسرائيل يستدعا تأثيرا  سيبية، مثل تيك التا تحدثما الدولة 

 اإلس مية. 
وحد ا الشراكة الحقيقية، التا تتجيش بتكافؤ الفرص ااقتصادية وااجتماعية، تمّك  إسرائيل م  

 مواجمة تحديا  الوق  الحاضر فا الداخل.    
المسألة الفيسطينية: م  المرجح جدا  أ  يكو  تغيير الوض  فا ساحة النزاع  -عتبة قفز ثانية 

 ( بالنسبة إلسرائيل. game changer« )مغّيرا  لقواعد اليعبة»
تبّي  مجددا  مدى ضرورة وض  خطة  2015إ  موجة العنف الفيسطينا التا اندلع  فا خريف سنة 

باستثناء اقتراحا  لتحسي  وض  الفيسطينيي  ااقتصادي ونسيج حياتمم،  لتغيير الواق ، لك  يبدو أني
 ليس فا جعبة إسرائيل رؤية استشرافية وأ داف بعيدة المدى. 

بيد أني بال ا  فا ضوء الجمود المستمر، م  شأ  خطة سياسية متعددة المسارا  فا الساحة 
 وجوه. الفيسطينية أ  تشكل أساسا  لتحسي  وض  إسرائيل م  عدة 

وينبغا لم ه الخطة أ  ترتكز عيش عميية تشمل خطوا  متوافق عييما: تميئة اللروف الميدانية 
الم ئمة لتسوية سياسية، يواكبما تسري  تطوير البنش التحتية ليدولة الفيسطينية المستقبيية )وم  

 ضمنما فا قطاع غزة(. 
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أ  تحص  الع قا  ااستراتيجية م  وم  شأ  عميية حوار إيجابا بي  إسرائيل والفيسطينيي  
الدولتي  اليتي  وّقع  إسرائيل معا دا  س م معمما )مصر واألرد (، وأ  تشكل عتبة قفز 

 ضرورية،  ا بمثابة ت كرة دخول إلش العتبة الثالثة.       
 تعزيز التعاو  بي  إسرائيل ودول عربية: فا ضوء المصالح التا تشترك فيما -عتبة قفز ثالثة 

إضعاف إيرا ، ومحاربة المعسكر السيفا الجمادي، ودعم  –إسرائيل م  الدول العربية السنية 
اقتصادية،  -تستطي  إسرائيل المساعدة فا النموض بمشاري  مدنية  -اعبي  مسؤولي  فا سورية 

 عيش سبيل المثال فا مجاا  التكنولوجيا، والمياه، والزراعة والطاقة. 
ما، يسعما المساعدة فا تطوير بنية تحتية لدولة فيسطينية، إلش جانب تعزيز   ه الدول، م  جانب
 المشتركة فا المنطقة.  -المصالح المتطابقة 

إضافية، تستطي  إسرائيل درس إمكا  « نصف عتبة قفز»وفا مرحية احقة، فا ما يمك  أ  يشكل 
ي  غير دولتيي  بالقرب م  تحديد شركاء )ولو مؤقتي ( عيش المستوى المحيا، ووسط اعبي  آخر 

حدود ا، وأيضا  فا عمق العالم العربا، وتحديدا  أولئك ال ي  يمك  أ  يتحولوا إلش عناصر مممة 
 فا لعبة موازي  القوى فا المنطقة، وال ي  م  شأ  الع قة معمم تقييص عدم اليقي  مستقب  .

والحيوي أكثر م  أي  دف آخر  و  مستوى القوى الكبرى: المدف األول الفوري -عتبة قفز رابعة 
إعادة الع قا  الخاصة إلسرائيل م  الوايا  المتحدة إلش سابق عمد ا. فباستثناء الع قا  األمنية 
الوثيقة، أضر  الخ فا  السياسية بشكل خطر باألفق الحالا إلسرائيل فا المنطقة، وم   نا، 

ادلة، وأ  تخطو فا اتجاه تعاو  كامل بي  ينبغا إلسرائيل أ  تحرص عيش استعادة الثقة المتب
 الدولتي . 

وع وة عيش  لك، شّكل دخول روسيا إلش المعادلة اإلقييمية م  خ ل تدخيما فا سورية وضعا  
 جديدا  بالنسبة إلش إسرائيل. 

والحفال عيش ع قا  جيدة وتنسيق م  روسيا يمنح إسرائيل أفضيية فريدة، نلرا  إلش ارتباطما 
  جيدة بالقوتي  العلميي  فا الوق  نفسي، و  ا ما يتيح لما المبادرة إلش اتخا  خطوا  بع قا

 تحلش بموافقة القوتي . 
وفا غضو   لك، يجب عدم تجا ل النشاط الصينا المتزايد فا المنطقة، وأساسا  عيش الصعيد 

وبنش تحتية فا مناطق ااقتصادي، وال ي يس  إسرائيل ااستعانة بي ليدف  قدما  بمشاري  اقتصاد 
 السيطة الفيسطينية. 

وينطوي الحفال عيش تواز  فا الع قا  بينما وبي  القوى العلمش، م  أفضييٍة واضحة ليوايا  
 المتحدة، عيش مزايا استراتيجية قّيمة بالنسبة إلش إسرائيل.  



 
 
 
 

 

 61 ص                                              3850 العدد:        21/2/2016 األحد التاريخ: 
  

  اآلخ ة بالتطور فا وفا الختام، مثيما جرى تأكيده فا نقاشا  المؤتمر السنوي، فا ضوء ااتجا ا
والديناميكية المتشكية « الوقوف موقف المتفرج»منطقة الشرق األوسط، ا فائدة ترجش إلسرائيل م  

فا المنطقة ا تجيب إلش عتبة إسرائيل تمديدا  جديدة فحسب، بل أيضا  فرصا ، وأحيانا  تمديدا  
 وفرصا  فا الوق  نفسي. 

  وجما  فا وس  إسرائيل السير فيما م  أجل تعليم الفرص وتبعا  ل لك، يمك  المجازفة فا تعيي
 التا تخيق لما أفقا  استراتيجيا  إيجابيا ، وفا عدم التردد فا اإلقدام. 

 فأخ  زمام المبادرة بحّد  اتي لم يعد مسألة خيار، بل أصبح ضرورة حتمية.  
 «مباط عال»ع  

 *باحثا  فا معمد دراسا  األم  القوما.
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