
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 طعنعمليات استشهاد فتى واعتقال فتاتين في القدس وجنوب نابلس بعد محاولتهم تنفيذ 
 لـ "كيري" السعي لعقد مؤتمر دولي والذهاب لمجلس األمن لوقف االستيطان يؤكد عباس

 عائلة ال تزال تعيش في الكرافانات 950الحساينة: لم يصل من أموال إعادة اإلعمار سوى الثلث .. و
 مقبرة لحماس"أكبر إلى "في غزة ديختر يدعو لتحويل األنفاق 

 يةألف قرار إسرائيلي بهدم منازل مقدس 20": مركز القدس"

"إسرائيل" تكشف عن خليَّة لحماس 
 خططت الغتيال نتنياهو في القدس

 
 4ص ... 

  

 3851 22/2/2016 اإلثنين



 
 
 
 

 

 2 ص                                              3851 العدد:        22/2/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

  السلطة:
 6 لـ "كيري" السعي لعقد مؤتمر دولي والذهاب لمجلس األمن لوقف االستيطان يؤكد عباس  2.
 7 عريقات: نحن إلى جانب السعودية في محاربة قوى التطرف واإلرهاب  3.
 8 حثيثة السترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل الحمد هللا: جهود  4.
 9 عائلة ال تزال تعيش في الكرافانات 950الحساينة: لم يصل من أموال إعادة اإلعمار سوى الثلث .. و  5.
 11 ال والشركات واألطباءالقناة العاشرة: اتفاق على زيادة تصاريح الضفة يشمل العمَّ   6.
 12 تطالب بالحماية الدولية ومحاكمة اإلرهابيين اليهود الفلسطينية الخارجيةوزارة   7.
 13 محلل سياسي فلسطيني يقلل من الرهان على لقاء عباس ـ كيري إلحياء المفاوضات  8.
 13 فلسطيني يستهجن طرح موضوع انتخاب البرغوثي لرئاسة السلطة اآلن مسؤول  9.

 14 دوليالمؤتمر لالدبلوماسية الفلسطينية تشهد حالة من االستنفار للتحضير لي: سفير فلسطين  10.

 15 سفيا بالضفة وغزةاعتقاال تع 1,391األورومتوسطي لحقوق اإلنسان:   11.
 

  المقاومة:
 17 طعنعمليات استشهاد فتى واعتقال فتاتين في القدس وجنوب نابلس بعد محاولتهم تنفيذ   12.
 17 قةالملفات العال لحسمعباس ومشعل  حضورد والمفترض البردويل: لقاءات الدوحة الجديدة لم تحدَّ   13.
 19 وضع جدول زمني واضح لتنفيذ االتفاقات السابقةرضوان: لقاءات المصالحة القادمة ستركز على   14.
 19 المصالحةباختراق  لعملالتفاهمات األخيرة ال تكفي يؤكدون أن  فتح وحماسبمسؤولون "الحياة":   15.
 20 فصيل في إدارة الملف الفلسطيني د أي   إلى ضرورة عدم تفر  "الجهاد" تدعو   16.
 21 االنقسامصفحة  لتحلي بالمسؤولية في سبيل طي   ل تدعوان فتح وحماس قراطية" و"الشعبية"و "الديم  17.
 21  للساحة الفلسطينية تصدير الخوف هدفها "مظاهرة إعالمية"عن األنفاق االحتالل  أبو هالل: بحث    18.
 22 لرصد الحدودتهريب مروحيات "استطالعية" صغيرة إلى غزة " تعلن إحباط عملية إسرائيل"  19.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 22  اإلقصاء" ليستهدف النواب العرب فقط تعديل "قانونب يطالب نتنياهو  20.

 23 الضغط على الزنادبعدم اإلسراع  في آيزنكوتنتنياهو يدعم دعوة   21.

 24 "خطة جديدة تهدف "لمساعدة الفلسطينيين اقتصادًيا كحلون أعد  22.

 24 أو غزة ةيدعو إلى طرد عائالت منفذي العمليات إلى سورياإلسرائيلي الت وزير المواص  23.

 25 غزة ونسيان مصالح مصر إلىعبر إحضار تركيا  فاحشاً  حكومة نتنياهو ترتكب خطأً ليبرمان:   24.

 25 مويل اإلرهاب الدولية"إسرائيل" تنضم لمنظمة مكافحة تبييض األموال وت  25.

 26 مقبرة لحماس"أكبر إلى "في غزة ديختر يدعو لتحويل األنفاق   26.

 26 الجيش اإلسرائيلي يؤسس ذراعه اإللكترونية لمواجهة حرب "السايبر"  27.



 
 
 
 

 

 3 ص                                              3851 العدد:        22/2/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

 27 بإنشاء ميناء في غزة برغائيلي يالجيش اإلسر : "واال" موقع  28.

 28 مستوطنون يطالبون نتنياهو بوقف "التحريض اإلعالمي" الفلسطيني   29.

 28 جيش االحتالل يقترح حلوال للتعامل مع غزة: الصحافة اإلسرائيلية  30.

 29 اإلسرائيليين في مدينة القدس سكانالسرائيلي: الرعب يجتاح اإلعالم اإل  31.

 30 موجة الهجمات الفلسطينية ليست في طريقها لالختفاء قريباً القناة العاشرة:   32.

 31 ةكية للتصدي لصواريخ بالستييمناورة إسرائيلية أمر اإلذاعة اإلسرائيلية:   33.

 31 دولة إرهابية "إسرائيل"أودي ألوني:  يهوديالج خر  م  ال  34.

 32 تبني منشأة ضخمة الستغالل الطاقة الشمسية "إسرائيل"  35.

الً حاخام صفد   36.  32 لعرب وقاتلوهمسموم العنصرية والتحريض: احذروا من ا ثنف م واص 
 

  :األرض، الشعب
 33 ألف قرار إسرائيلي بهدم منازل مقدسية 20": مركز القدس"  37.
 34 مواطنًا من الضفة والقدس بينهم فتاتان 17االحتالل يعتقل   38.
 35 ل حول تسهيالت على حصار غزةتقرير حقوقي يفند مزاعم االحتال   39.
 36 ع صحيًا وقانونياً إعالم األسرى: القيق غير متاب    40.
 36 الفلسطينيون ينطقون بالعبرية بالقوة... وبحكم العادة أحيانًا!  41.
 38 المعلمين بالضفة تصل تويتر أزمة  42.
 38 لسان بحري مصري يهدد بانحسار شاطئ غزة  43.
 39 وتشديدات أمنية في باب العامود ..األقصىالمسجد مستوطنون يقتحمون   44.
 40 الـعليـا اإلسـرائـيلـيـة: األسـرى المضربون ال يبحثون عن الموت  45.
 41 منشآت تجارية في برطعة الشـرقية ثمانخطارات بهدم إ  46.

 
  : اقتصاد

ــي األولشركة  21: غرفة تجارة وصناعة نابلس  47. ــت التجــاري الــدول  41 فلسطينية تشارك في معرض الكوي
 

  : ثقافة
 42 ا"انبر "كبفعاليات مهرجان فلسطين تشارك   48.

 
  األردن: 

 42  بين الفلسطينيين واإلسرائيليين نهاء الجمود في عملية السالمإهللا الثاني يؤكد أهمية  عبد  49.

 43 جودة يؤكد أهمية إعادة إطالق مفاوضات جادة وفاعلة ومحددة بإطار زمني  50.



 
 
 
 

 

 4 ص                                              3851 العدد:        22/2/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

 43 الدخول بسياراتهم للمملكةب 48الفايـز: ال تغييـر علـى تعليمـات السمـاح لفلسطيني   51.

 43 المتحدة في عم ان وقفة تضامنية مع األسير القيق أمام مقر األمم  52.

 44 ولة األردنية دعم صمود الشعب الفلسطيني: نهج الد"فلسطين النيابية"  53.
 

  عربي، إسالمي:
 44 اختبار حقيقي للمنظمات اإلنسانية الدوليةالكويت: قضية األسير القيق هي   54.

 
  دولي:

 45 كل ما بوسعي لدعم "إسرائيل" .. وسأعملكلينتون: الفلسطينيون يستحقون إقامة دولة لهم هيالري  55.

 46 م مقاطعة بضائع إسرائيليةجهات برلمانية وحقوقية تندد بقرار بريطاني يجر     56.

 47 صواريخبوتين تحت ضغط "إسرائيل" والواليات المتحدة لالمتناع عن تسليم الوقوع إيران تخشى   57.
 

  : ريرتقا
 47 "داعش"دراسة بحثية تتناول السياسة اإلسرائيلية تجاه   58.

 
  حوارات ومقاالت:

 49 منير شفيق... قراءات حول السياسة األمريكية  59.

 53 صالح النعامي... السيسي ضد محمود عباس  60.

فون منها  61. ر عن حرب يتخو   55 حلمي موسى... حديث إسرائيلي متكر 

 57 عاموس هارئيل... سيناريوهات التصعيد مع غزة ولبنان  62.
 

 61 :كاريكاتير
*** 

 
 في القدسة لحماس خططت الغتيال نتنياهو "إسرائيل" تكشف عن خليَّ   .1

وديع عواودة: تزعم مصادر إسرائيلية أن حركة حماس خططت الغتيال رئيس حكومة –الناصرة 
االحتالل بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة. وبحسب محاضر تحقيق إسرائيلية مع ناشطين 
فلسطينيين ينتمون للحركة فإن عملية االغتيال كانت ستتم داخل أحد كنس القدس المحتلة أو 

تاا العامة. وتدعي أن  تم اكتشا  شقق ومختبرات سرية لتصنيع المواد المتفررة ورزمات مالية صاال
مصدرها رام هللا. ويستدل من هذه المحاضر التي أرفقت مع لوائح اتاام قدمت قبل شار ضد شابين 

 من القدس المحتلة أناما خططا الغتيال نتنياهو خالل أدائ  خطابا أمام الرماور.
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 25ابل تم تقديم الئحة اتاام في محكمة عسكرية ضد رئيس الخلية الحمساوية أحمد عزام )في المق
عاما( من قرية كفر ياسو  الذي أقام في أبو ديس في المدة األخيرة. ويتام عزام بالتخطيط للعملية 

ت بتوري  من حركة حماس في غزة حيث قام باقتناء مواد كيميائية من القدس القديمة إلنتاج عبوا
ناسفة. كما بادر إلى ترنيد شباب آخرين كان يفترض ببعضام إدخال العبوات الناسفة أو أحد 

 االستشااديين للقدس باد  تنفيذ العملية. 
عاما( الطالب في قسم اللغة العربية في رامعة أبو ديس تم ترنيده  22ومن هؤالء حازم صندوقة )

رافات  أمام المحقق اإلسرائيلي إن عزام أبلغ  بنية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ويقول في اعت
صليت صالة االستخارة واتفقت »حماس تزويده بما يلزم القتناء المواد الكيميائية من إسرائيل. ويتابع 

 «. مع عزام على اللقاء الحقا وفعال التقينا بعد يومين واتفقنا على التعاون
واد المطلوبة من ضمناا كمية كبيرة من البوتاسيوم وحسب الئحة االتاام شرع صندوقة باقتناء الم

والبيروكسيد وأسمدة من مزارع وصيدليات في منطقة القدس، السيما قرية أبو غوش. وورد في الئحة 
االتاام أن صندوقة يستطيع التنقل بفضل بطاقة هوية زرقاء مكّنت  من قيادة مركبت ، وأن  كّل  

ااديين. وبحسب المحاضر المذكورة فقد قال صندوقة للمحقق باستئرار شقة في القدس إليواء استش
إن  بعدما تحدث مع عزام حول إمكانية تنفيذ عملية أسر أو عملية استشاادية بدأ بالتفكير أين سيقوم 

عملت في شركة حراسة في القدس واستذكرت بعض األماكن كالمرمع التراري في »بذلك. ويتابع 
سلة أو الكنيس الكبير حيث يصل لاذه المواقع عدد كبير من لكرة ال« آرنا»المالحة وصالة 

ويقول إن  بعدما اقتنى المواد المذكورة في أبو غوش سافر «. اإلسرائيليين ومن بينام رئيس حكومتام
إلى يافا بغية التثبت مما إذا كانوا يتعقبون  والبحث عن مكان مالئم بديل تنفذ في  العملية. ويضي  

 «.ناك مطاعم كثيرة تعج بالرواد وهي مالئمة لتنفيذ عمليةفي ميناء يافا ه»
ويدعي المسؤولون اإلسرائيليون أن التحقيق شاد تحوال حاسما بعدما ذكر إمكانية اغتيال نتنياهو. 
ويوضحون أن الحديث كان بطور التخطيط لكن الخلية واصلت تنظيم ذاتاا حيث تم اقتناء ذخائر 

أبدى استعداده للمشاركة « تنظيم الدولة»ل من منطقة النقب مؤيد لـ وتوفير شاب من فلسطينيي الداخ
ووضع « آرنا»اعتقدت أن أفضل مكان الستادا  نتنياهو هو في الصالة العامة »بالعملية. ويضي  

وقال إن  «. عبوة ناسفة فياا حينما يزورها ويقدم خطاب  فياا لكني لم أنفذ ذلك وال أعر  القيام بذلك
ويبدي المحققون «. دي أفكار كاذه لكنني اعتقد أن االستشااد هو الموت األكثر قداسةال لم تكن ل»

وتخطط للعمل في إسرائيل وتمحوروا بعزام الذي « تنظيم الدولة»مخاوفام من أن الخلية تنتمي لـ 
خالل »قبل عامين. ويقول عزام في اعترافات  المزعومة « ريمونيم»أمضى محكوميت  في سرن 

وراء في اعتراف  أن «. ت التوري  لحماس في غزة باد  القيام بعملية والمطالبة بتمويلااالسرن قرر 
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أسرى حماس في السرن شكوا ب  وطلبوا من  التوق  عن الحديث حول نشاط عسكري مع حماس 
 في غزة.

مرة أحمد سعدة للحديث مع  في السرن ومع ذلك قام باالتصال  12وكل  األسير المحكوم باإلعدام 
من حماس في غزة بعد اإلفراج عن  بواسطة البريد اإللكتروني، وبدأت عملية « أبو عمر»ع م

توريا  بعدما وعده بتأمين كافة احتيارات . وفي واحدة من المراسالت قال أبو عمر ل  إن  سيقوم 
بتعريف  على شخص يدعى أبو محمد يعلم  كي  يصنع مادة متفررة وأحزمة ناسفة. ويتابع القول 

ودني برقم هاتف  واتفقنا على مكالمت  واالتفاق على اللقاء في دوار المنارة في رام هللا للحصول ز »
«. على المبلغ المطلوب، كما زودني بأسماء القرى الفلسطينية التي يمكنني ترنيد استشااديين مناا

ي ردا ولم كذلك يقول عزام أن أبو عمر أرسل ل  شريطا مسرال لتصنيع مادة متفررة مفعولاا قو 
 «.تستخدم بعد في الضفة الغربية وقد رمعت كل ما يلزم غير أنني لم أرد مادة الفورملين

في المقابل شرع عزام بالبحث عن شباب يضمام للخلية ليشاركوا في العملية المخطط لاا من بينام 
مد صندوقة، وقد ضم كل من عيسى شوكة، وحازم صندوقة، وفادي أبو القيعان ومحمد علي ومح

 سرحان.
وبحسب المزاعم اإلسرائيلية بدأ صندوقة وعزام بخطوات عملية إلنتاج حزام ناس  وطلب أبو عمر 
التحدث مباشرة لصندوقة لكن اعتقالاما حال دون ذلك. وقبل ذلك نرح في ترنيد شاب من النقب 

في صفوف  في  من عائلة أبو القيعان اعتر  ل  أن  مؤيد لتنظيم الدولة وأن أقارب  خرروا للقتال
 سوريا.

كنت مباشرا بالسؤال إذا كان مستعدا للقيام بعملية استشاادية وربما الغتيال رئيس »ويتابع عزام 
الحكومة فسألني إذا كنت رادا، وعبر عن موافقت  وفرح  فأبلغت  بأنني سأزوده الحقا بحزام ناس  أو 

رط أن تسرل العملية على اسم  وال يقال سيارة مفخخة لتفريرها، فأبدى موافقت  على الفور لكن  اشت
 «. داعش»إن حماس كانت خلفاا لكن أبو عمر تحفظ من التعاون مع من ينتمي لـ 

 وتدعي الشرطة اإلسرائيلية أن عزام أعرب عن ندم  على ما فعل .
 22/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 من لوقف االستيطانالسعي لعقد مؤتمر دولي والذهاب لمجلس األلـ "كيري"  يؤكد عباس .2

محمود عباس في العاصمة األردنية عمان، اليوم األحد،  السلطة الفلسطينية استقبل رئيس: انعم  
 وزير الخاررية األميركي رون كيري.
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وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح لـ"وفا"، إن  تم استعراض األوضاع بشكل موسع 
ن الرئيس شدد على أننا نقوم براود مع المرتمع الدولي لعقد المؤتمر الدولي للسالم  ومفصل، وا 

يراد آلية على نمط   إليراد حلول فعالة للقضية الفلسطينية. 1+5وا 
شدد على أننا مستمرون في السعي للذهاب إلى مرلس األمن الدولي، من أرل  عباسوأضا  أن 

 إدانة االستيطان والمطالبة بوقف .
 سعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توحد األرض والشعب.عن العباس كما تحدث 

من الوزير كيري التدخل الفوري لدى الرانب اإلسرائيلي إلطالق سراح الصحفي محمد عباس وطلب 
 يوما، واإلفراج عن رثامين الشاداء المحترزة. 90القيق المضرب عن الطعام منذ 

ركية مستمرة حتى اللحظة األخيرة في بذل كل وقال أبو ردينة، إن الوزير كيري أكد أن اإلدارة األمي
 الراود المطلوبة إلبقاء حل الدولتين قائما من أرل االستقرار واألمن في المنطقة والعالم.

وحضر االرتماع عضو اللرنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، والمستشار الدبلوماسي 
 للرئيس مردي الخالدي.

 21/2/2016، الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 
 

 إلى جانب السعودية في محاربة قوى التطرف واإلرهاب نحنعريقات:  .3
 األشقاءثّمن أمين سر اللرنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مواق  : رام هللا

 في المملكة العربية السعودية، الداعمة لشعبنا وقضيت .
للصحفيين، بعيد لقاء الرئيس محمود عباس، ووزير الخاررية األميركي  وقال عريقات في تصريحات

رون كيري، في العاصمة األردنية عمان، اليوم األحد، "نحن وكما أكد الرئيس أكثر من مرة، إلى 
رانب أشقائنا في السعودية في كل ما يقومون ب ، لازيمة قوى التطر  واإلرهاب والبطش، التي 

 ال عالقة لاا بديننا الحني ".تحمل مسميات إسالمية 
في هذه المنطقة علي  أن يدرك أن  ال فرق بين مررم  اإلرهابوأكد عريقات أن من يريد محاربة 

وقاتل يعدم صحفيا في العراق أو سوريا، وبين مررم وقاتل يحرق الطفل الرضيع علي دوابشة 
 .وعائلت  في قرية دوما، والطفل محمد أبو خضير في القدس المحتلة

نما سياسي، وبالتالي على العالم إذا أراد فعال محاربة  وهزيمة  اإلرهابوقال: "صراعنا ليس دينيا وا 
قامة الدولة  داعش أن يدرك أن ذلك لن يتم بمعزل عن ترفي  مستنقع االحتالل اإلسرائيلي، وا 

 وعاصمتاا القدس الشري ". 67الفلسطينية المستقلة على حدود 
 21/2/2016، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 



 
 
 
 

 

 8 ص                                              3851 العدد:        22/2/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

 الحمد هللا: جهود حثيثة السترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل .4
رامي الحمد هللا، أمس، أن الرئاسة والحكومة تبذالن  رنين ـ محمد بالص: أكد رئيس الوزراء، د.

لتسليم رثامين الشاداء  راودا كبيرة لدى الراات الدولية من أرل الضغط على الحكومة اإلسرائيلية
المحترزة لدى االحتالل، وذلك خالل استقبال  في مقر رئاسة الوزراء وفدا من األمانة العامة للترمع 

  الوطني ألسر شاداء فلسطين.
وأثنى الحمد هللا على الراود التي يقوم باا الترمع كرسم نقابي يمثل أسر الشاداء، في سبيل 

 ل تواصل  الدائم مع رئاسة الوزراء والراات الرسمية والمعنية.تحسين ظروفام المعيشية من خال
وأعرب عن تفام  للمطالب التي تقدم باا الترمع، وأكد ضرورة رفع المخصصات الشارية ألسر 
الشاداء، بما يليق بتضحيات هذه األسر، مؤكدا أن  سيقوم بدراسة المقترحات التي تقدم باا وفد 

 شكيل اللرنة المقترحة خالل القريب العارل.الترمع الوطني، وسيعلن عن ت
، 2014وأبدى عن تفام  للمطلب القاضي بضرورة البدء بصر  مخصصات أسر شاداء عدوان 

وأكد أن هناك عملية تدقيق ومرارعة للكشو  الخاصة باذه األسر، وأن  يتواصل مع مكتب الرئيس 
 هذه القضية في األيام القليلة المقبلة.أبو مازن باذا الخصوص، معربا عن أمل  أن يتم البدء بحل 

وتطرق الحمد هللا، إلى رثامين الشاداء المحترزة لدى سلطات االحتالل، فأكد أن الرئيس أبو مازن 
والحكومة يبذلون راودا كبيره لدى الراات الدولية، من أرل الضغط على حكومة إسرائيل لتسليم 

لخاررية باد  بذل المزيد من الضغوط على حكومة رميع الرثامين، مؤكدا أن  سيتواصل مع وزير ا
 إسرائيل عبر رميع سفارات فلسطين، حتى يتم اإلفراج عن آخر رثمان من هؤالء.

من رانب ، األمين العام للترمع، أكد محمد صبيحات، أن هناك تواصال وتعاونا وثيقا مع كل 
 الررحى.األطرا  ذات العالقة، وفي مقدمتاا مؤسسة رعاية أسر الشاداء و 

وعرض صبيحات، أهم قضايا ومطالب أسر الشاداء، وتقدم بمقترح لرفع مخصصات أسر الشاداء 
رثمانا للشاداء 268، مشيرا، إلى أن االحتالل يحترز 2011التي لم يطرأ علياا أي تغيير منذ العام 

 منذ عشرات السنين.
 22/2/2016، األيام، رام هللا
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عائلة ال تزال تعيش في  950عادة اإلعمار سوى الثلث .. والحساينة: لم يصل من أموال إ .5
 الكرافانات

مفيد الحساينة: إن  لم يصل من أموال اإلعمار  واإلسكانالعامة  األشغالقال وزير  عيسى سعد هللا:
أسرة ال  950والوعود التي قطعتاا الدول في مؤتمر القاهرة للمانحين سوى الثلث تقريبا، وأن هناك 

 في الكرفانات.تزال تعيش 
مليون طن من ركام المنازل المادمة خالل  1.8طواقم وزارت  تمكنت من إزالة  أنوأوضح الحساينة 

 من المتبقي. %95األخير على قطاع غزة، أي قرابة  اإلسرائيليالعدوان 
، نظم  المرلس «غزة إعماروبين الحساينة في كلمة ل  خالل حفل إصدار كتاب "آليات إعادة 

حصيرة بمدينة غزة، أمس، أن ما تم إزالت  من ركام تم  أبوفي فندق السالم  لإلسكانني الفلسطي
( أو من خالل آليات الوزارة أو من UNDP) اإلنمائيالمتحدة  األممبالتنسيق مع مؤسسة برنامج 

 خالل المواطنين أنفسام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
زالة المب أنوأضا   منشأة كما تم توفير  500اني اآليلة للسقوط لنحو وزارت  عملت على تدعيم وا 

مليون  120أل  أسرة استفادت من هذا البرنامج بقيمة  85دفعات مالية للمتضررين رزئيًا لنحو 
 «.دوالر

وحدة بتمويل قطري،  1,000وحدة سكنية تشمل  1,465وأكد الحساينة أن  تم البدء فعليًا بإعادة إعمار 
( وكذلك مشروع إعادة KFWوحدة سكنية بتمويل ) 200وكذلك  %88 ووصلت نسبة اإلنراز فياا
 وحدة سكنية بتمويل قطري. 50إعمار برج الظافر، ويشمل 

وحدة سكنية  1,000وأوضح أن مشروًعا يرري تنفيذه بالتنسيق مع وكالة الغوث يشمل إعادة إعمار 
وحدة سكنية  140إعادة إعمار  من خالل البنك اإلسالمي للتنمية، كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع
 .2009بالتنسيق مع رمعية الرحمة ألصحاب المنازل المادمة في عدوان 

مليون يورو تشمل إعادة إعمار أبراج الندى  15,5وأكد أن  تم البدء بتنفيذ المنحة اإليطالية بقيمة 
 ع في البناء.وبرج المرمع اإليطالي، ويرري حاليًا تخطيط منطقة أبراج الندى تمايدًا للشرو 

بدًء من الشار الراري انطلقت أعمال "الكويتية قال الوزير الحساينة  اإلعماروبخصوص منحة إعادة 
مليون دوالر واآلن يقوم المكتب االستشاري  75وحدة سكنية بقيمة  2,000المنحة إلعادة إعمار قرابة 

الممولة وتحويل األموال للمستفيدين بتدقيق الملفات الخاصة بالمستفيدين تمايدًا العتمادها من الراة 
من أرل البدء في إعادة إعمار وحداتام السكنية، ونحن حصلنا على اعتماد إسرائيلي لمواد البناء 

 «الخاصة بكافة المستفيدين.
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وبخصوص صر  االحتالل اإلسرائيلي لمواد البناء الالزمة إلعادة اإلعمار أشار الحساينة إلى أن 
يمة وال تلبي حارات المواطنين، مؤكدًا أن االحتالل وافق على صر  مواد بناء اآللية المستخدمة عق

 أل  مستفيد سواء للمتضررين رزئيًا أو كليًا، أو لمشاريع التشطيب والبناء الرديد. 150لحوالي 
وحدة سكنية بقيمة  2,000وأكد الحساينة أن الوزارة بدأت منذ شار فبراير الحالي إلعادة إعمار قرابة 

 مليون دوالر. 75
وأضا  "يقوم اآلن المكتب االستشاري بتدقيق الملفات الخاصة بالمستفيدين؛ تمايدًا العتمادها من 
الراة الممولة، وتحويل األموال للمستفيدين، من أرل البدء في إعادة إعمار وحداتام السكنية، ونحن 

 «.دينحصلنا على اعتماد إسرائيلي لمواد البناء الخاصة بكافة المستفي
( مليون دوالر 67.2( مليون دوالر من )12.4أما القطاع الزراعي أكد الحساينة أن  تم تنفيذ ما قيمت  )

 ( مليون دوالر.266قيمة األضرار للقطاع الزراعي ) إرماليم، من  2015خالل عام 
عويضات وأشار إلى أن اللرنة الوزارية بذلت مراودًا كبيرًا فيما يخص القطاع االقتصادي ودفع ت

( مليون 7) إرماليةذات األضرار الطفيفة بقيمة  االقتصاديةمتضرر من أصحاب المنشآت  3195
شركة من قطاعات  251( مليون دوالر لتعويض 7دوالر، باإلضافة إلى البدء بتنفيذ منحة بقيمة )

 صناعية مختلفة )مناا الصناعات الغذائية والورقية والمعدنية واأللومنيوم(.
مليون دوالر خالل العام الراري في المنحة الكويتية من  8.6أن  سيتم دفع مبلغ بقيمة ونوه إلى 
 ( مليون دوالر قيمة األضرار اإلرمالية.152إرمالي )

صالحوفيما يخص قطاع الحكم المحلي والبلديات، أكد الحساينة أن  تم فتح  الطرقات التي  وا 
مليون دوالر، تشمل  88ضرار التي تقدر ب من قيمة األ %24تعرضت للدمار بنسبة إنراز بلغت 

 طرق ومباني ومياه وصر  صحي وآليات ونفايات صلبة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي أوضح الحساينة إلى أن اللرنة الوزارية التي شكلتاا الحكومة صرفت 

موافقة ( مليون دوالر قيمة األضرار، مؤكدًا أن اللرنة حصلت على 24مليون دوالر من ) 13.8 مبلغ
الصندوق العربي إلعادة بناء مبنى قسم التوليد في مرمع الشفاء الطبي ضمن المنحة الكويتية بقيمة 

 «.مليون دوالر 4
وأضا  "يرري حاليا تنفيذ مشاريع متنوعة تشمل ترميم المستشفيات ومراكز الرعاية األولية والوقود 

 «.لمرمع الشفاء الطبيواألدوية والمستالكات الطبية ومحطة تحلية مياه كبيرة 
من  %90وعلى صعيد قطاع التعليم لفت الحساينة إلى أن  تم االنتااء من إعادة تأهيل نحو 

 األضرار المباشرة التي أصابت المؤسسات التعليمية.
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مليون دوالر كدفعات بدل  63أما قطاع اإلسكان بين الحساينة أن الوزارة صرفت مبالغ مالية بقيمة 
أسرة من أصحاب الوحدات السكنية المادمة كليًا أو  29,000ت إغاثية لحوالي إيرار أو مساعدا
 المتضررة رزئيًا.

زالة المباني اآليلة للسقوط نحو   500وعلى صعيد المباني المدمرة أوضح أن الوزارة قامت بتدعيم وا 
 منشأة تم تدعيماا، وحماية األسر من الخطر.
أل  أسرة  85ة أن الوزارة وفرت دفعات مالية لنحو وفيما يخص األضرار الرزئية أكد الحساين

مليون دوالر تشمل  44مليون دوالر، مشيرًا إلى أن هناك وعودات بقيمة  120متضررة رزئيًا بقيمة 
 مستفيد. 15,000

آال  وحدة  5أما مل  إعادة إعمار المنازل المادمة كليًا أشار إلى أن هناك تعادات إلعمار 
وصلت إلى  إنرازوحدة بتمويل قطري بنسبة  1,000وحدة سكنية تشمل  1,465سكنية، مؤكدًا ببناء 

، وكذلك مشروع إعادة إعمار برج الظافر، ويشمل KFWوحدة سكنية( بتمويل  200، وكذلك 88%
 وحدة سكنية بتمويل قطري(. 50)

وحدة  1,000وأضا  "يتوفر حاليًا مشروع يرري تنفيذه بالتنسيق مع وكالة الغوث يشمل إعادة إعمار 
وحدة سكنية بالتنسيق مع  140سكنية من خالل البنك اإلسالمي للتنمية، وتنفيذ مشروع إعادة إعمار 

 «.2009رمعية الرحمة ألصحاب المنازل المادمة في عدوان 
مليون يورو تشمل إعادة إعمار  15.5ونوه الحساينة إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ منحة إيطالية بقيمة 

وبرج المرمع اإليطالي، ويرري حاليًا تخطيط منطقة أبراج الندى تمايدًا للشروع في  أبراج الندى
 البناء، وفق قول .

 22/2/2016، األيام، رام هللا
 

 ال والشركات واألطباءالقناة العاشرة: اتفاق على زيادة تصاريح الضفة يشمل العمَّ  .6
عن سلسلة لقاءات "مثمرة" رمعت وزير  "وكاالت": كشفت القناة اإلسرائيلية العاشرة النقاب-القدس

المالية اإلسرائيلي موشي  كحلون بنظيره الفلسطيني د. شكري بشارة باتراه المزيد من تخفي  
 الصعوبات االقتصادية على الفلسطينيين.

 وبحسب القناة فإن الطرفين اتفقا على ثالثة محاور هي:
 ناء وسوق البناء.زيادة ملحوظة في عدد تصاريح العمال في ورشات الب -
 زيادة تصاريح الشركات الفلسطينية لتدريباا على الصناعات التكنولورية الذكية )هاي تيك(. -
 زيادة تصاريح األطباء الفلسطينيين للعمل في مشافي داخل الخط األخضر. -
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ت وبحسب القناة، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو )الذي ال يطرح مبادرات سياسية وال تسويا
أمنية( أعرب بما تم إنرازه في اللقاءات وقرر اعتمادها كمبادرة إسرائيلية سيقدماا بأسرع وقت للبيت 

 األبيض واإلدارة األميركية للرد على عودة رون كيري للمنطقة.
 22/2/2016، األيام، رام هللا

 
 دتطالب بالحماية الدولية ومحاكمة اإلرهابيين اليهو  الفلسطينية الخارجيةوزارة  .7

فادي أبو سعدى: أدانت وزارة الخاررية الفلسطينية عمليات اإلعدام الميدانية التي تنفذها –رام هللا 
قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد الشبان والفتية الفلسطينيين واستمرارها في التعامل مع الفلسطينيين 

فة إلى مصائد موت كأهدا  للرماية والتدريب على القتل العشوائي وتحويلاا شوارع وأحياء الض
حقيقية، خاصة ما تشاده شوارع وأزقة القدس المحتلة. وهي حسب الخاررية ررائم حرب يشاهدها 

 العالم بشكل يومي على شاشات التلفزة وفي وسائل التواصل االرتماعي.
وقال إن عملية إعدام الفتى محمد أبو خل  بأكثر من خمسين رصاصة بينما هو ملقى على األرض 

العامود في القدس المحتلة وأمام عدسات اإلعالم دليل قاطع على االنحطاط األخالقي في باب 
والقانوني الذي وصلت إلي  قوات االحتالل في تعاملاا مع الشعب الفلسطيني باإلضافة لحالة الخو  

 التي تصيبام أمام الشبان واألطفال الفلسطينيين.
ة هي تررمة لقرار حكومة نتنياهو الذي يسمح لرنود واعتبرت الخاررية أن عمليات اإلعدام الميداني

االحتالل بإطالق النار الحي على الفلسطيني وقتل  حتى ولو لم يمثل ذلك الفلسطيني أي خطر على 
حياة الرندي األمر، الذي أكد علي  تساحي هنغبي من حزب الليكود رئيس لرنة الخاررية واألمن في 

قلت  اإلذاعة اإلسرائيلية العامة قال في : "يرب على أي شرطي الكنيست اإلسرائيلي في تصريح ل  ن
إسرائيلي لدي  سالح إطالق النار على الماارم وشل حركت  وحتى قتل . مضيفا: "يرب  أوأو رندي 

 «.أاّل نضع قيودًا على أفراد األمن تفاديًا لترددهم في اللحظة التي يرب عليام أن يتصرفوا
ين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الدموي الذي يزيد وحملت الوزارة حكومة بنيام

األوضاع اشتعااًل. وترى أن صمت المرتمع الدولي وغياب الرد األممي الرادع لاذه الررائم 
االحتاللية بات يشرع هذه الحكومة على التمادي في ررائماا وتنفيذ مخططاتاا اإلرهابية ضد 

تطالب الوزارة مرلس األمن الدولي والايئات الدولية المختصة بسرعة  الشعب الفلسطيني. وعلي 
االسترابة لطلب دولة فلسطين بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة قادة 

 إسرائيل المتورطين في هذه الررائم سواء أكانوا سياسيين أو عسكريين.
 22/2/2016، القدس العربي، لندن
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 ي فلسطيني يقلل من الرهان على لقاء عباس ـ كيري إلحياء المفاوضاتمحلل سياس .8
قلل أستاذ العلوم السياسية في رامعة النراح الفلسطينية الدكتور عبد الستار قاسم، من الرهان على 

وعزا قاسم في حديث  "الراود األمريكية إلحياء عملية السالم المتعثرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين".
قدس برس" يوم األحد، يأس  من الراود األمريكية إلحداث اختراق حقيقي في مفاوضات السالم مع "

 الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، إلى ما وصف  بغياب تكافؤ القوى بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
انب وقال قاسم: "عملية السالم غير مورودة أصال في الواقع، فالرانب الفلسطيني في الغالب هو الر

المتلقي، أما الرانب اآلمر فاو الرانب األمريكي ـ اإلسرائيلي، وفي ظل غياب التكافؤ بين الطرفين 
 فإن األمر ال يعدو كون  محادثات ال ردوى من ورائاا".

وأكد قاسم أن "الرانب الفلسطيني ال يمتلك الررأة الكافية التخاذ قرارات تتناسب والمصالح الوطنية 
نم ا هو في الغالب يتخذ مواق  من شأناا اإلضرار بالمصالح الفلسطينية لترضية الفلسطينية، وا 

وأررع قاسم السبب في ضع  الموق  الفلسطيني وعرزه عن اتخاذ  الرانبين اإلسرائيلي واألمريكي".
قرارات ردية في المفاوضات مع االحتالل، إلى أن "السلطة رهنت نفساا للمصالح الغربية خوفا على 

 لتي تأتياا من األوروبيين واألمريكيين واإلسرائيليين".األموال ا
وأضا : "من أراد أن يربط لقمة خبزه بعدوه، فعلي  أن ينحني ل ، وهذا تماما ما حصل للرانب 

 الفلسطيني، الذي يحرص على المصالح الشخصية الضيقة بعيدا عن الثوابت والمصالح الوطنية".
م في الساحة الفلسطينية "حماس" و"فتح"، إلى لقاء علني على صعيد آخر دعا قاسم طرفي االنقسا

 يطلعان في  الشعب الفلسطيني عن القضايا الخالفية التي تمنعاما من اتمام المصالحة الوطنية.
وأشار قاسم إلى أن لقاءات الدوحة التي بدأت قبل عدة أيام بين حركتي "حماس" و"فتح"، ليست 

ال يشير إلى ورود تور  يوحي بنقلة نوعية في عالقات  ردية، وأن ما رشح عناا من معلومات
 الفصائل الفلسطينية، على حد تعبيره.

 21/2/2016، قدس برس

 
 طرح موضوع انتخاب البرغوثي لرئاسة السلطة اآلن يستهجنفلسطيني  مسؤول .9

ـ من فادي أبو سعدى: في تصريح مفارئ قال صائب عريقات أمين سر « رام هللا ـ "القدس العربي
اللرنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن  لن يرشح نفس  في انتخابات رئاسة السلطة 

 «.القدس العربي«الفلسطينية غير المطروحة أصال، كما قال مسؤول فلسطيني آخر لـ
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واستارن المسؤول الفلسطيني الذي طلب عدم ذكر اسم ، تطرق عريقات إلى هذا الموضوع وهو في 
من أن يركز على القضايا األكثر أهمية، مناا الموق  األلماني األخير من القضية ألمانيا بدال 
 الفلسطيني.

وراءت تصريحات عريقات خالل زيارت  أللمانيا واستضافت  في التلفزيون األلماني الناطق باللغة 
، مؤكدًا أن الشخص الذي سيخل  الرئيس محمود عباس هو الشخص الذي «العربية "دويتش  فيال

 سينتخب  الشعب الفلسطيني، ولن ُيفرض رئيس على الشعب الفلسطيني أو يتم إنزال  بالمنطاد. 
ستختار مرشحاا للرئاسة الفلسطينية عبر مؤسساتاا الديمقراطية. « وأعلن عريقات أن حركة "فتح

 2002ولكن  أعلن أن  سيدعم انتخاب مروان البرغوثي عضو اللرنة المركزية لحركة فتح المعتقل منذ 
 والمحكوم بالسرن لخمسة مؤبدات.

 22/2/2016، القدس العربي، لندن
 

 دوليالمؤتمر لالدبلوماسية الفلسطينية تشهد حالة من االستنفار للتحضير لي: سفير فلسطين .11
قال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية لفرانس برس إن "كيري لن يحمل مع  أي رديد، : وكاالت

 «.ة األوضاع في األراضي الفلسطينيةإنما هي محاولة لتادئ
كيري سيحمل شيئا )...(  أنيوس ، عضو اللرنة التنفيذية للمنظمة "ال اعتقد  أبووأوضح واصل 

اعتقد ان  في سياق االنحياز األمريكي لالحتالل وشل العملية السياسية التي قادتاا الواليات المتحدة 
 «.بقى منحازة ل "إسرائيلفي تحقيق أي إنراز على األرض، فإن واشنطن ست

وكش  دبلوماسي فلسطيني أن الدبلوماسية الفلسطينية تشاد حالة من االستنفار لكسب الدعم الدولي 
 لعقد مؤتمر دولي للسالم في شار تموز/يوليو المقبل في باريس.

الفلسطينية عن سفير فلسطين لدى فرنسا سليمان الارفي القول إن القيادة « ونقلت وكالة "معا
 والدبلوماسية الفلسطينية تبذل راودًا كبيرًا لحشد الدعم والتأييد الدولي لعقد مؤتمر للسالم.

وأوضح أن زيارات الرئيس محمود عباس إلى اليابان وكوريا الرنوبية وتايالند ولقاءات  مع زعماء 
يد من الروالت العالم تأتي في سياق الدعوة للمؤتمر الدولي، متوقعًا أن تشاد الفترة المقبلة المز 

 .المكوكية للرئيس والقيادة للعديد من دول العالم لدعوتاا للمؤتمر والتشاور معاا في هذا السياق
 22/2/2016الخليج، الشارقة، 
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 اعتقاال تعسفيا بالضفة وغزة 1,391األورومتوسطي لحقوق اإلنسان:  .11
أصدره حول انتااكات األرازة قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان في تقريٍر شامٍل : رني 

، خاصًة حاالت 2015األمنية في األراضي الفلسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة( خالل العام 
حالة اعتقال تعسفي في كلٍّ من الضفة  1391االعتقال واالستدعاءات التعسفية والتعذيب، أن  سّرل 

يق، على خلفيات لاا عالقة باالنتماء حالة استدعاء للتحق 1187الغربية وقطاع غزة، وما يزيد عن 
 السياسي أو ممارسة الحق في التعبير السلمي عن الرأي واالحتراج.

وبين األورومتوسطي في تقريره والذي حمل عنوان "الـخـنـق مـّرتـان: ممارسة األرازة األمنية 
حالة اعتقال  1274 الفلسطينية لالعتقال التعسفي في األراضي الفلسطينية"، أن الضفة الغربية شادت

، نفذتاا األرازة األمنية التابعة للسلطة 2015استدعاًء تعسفيًا، خالل العام  1,089تعسفي، و
الفلسطينية، والتي تايمن علياا منظمة فتح، خاصة راازا "األمن الوقائي"، و"المخابرات العامة"، 

ن سياسات المسؤولين واستادفت بشكل أساسي أولئك الذين يتبعون لحركة "حماس" أو يعارضو 
 ويرفضون تصرفات األرازة األمنية.

حالة استدعاء، نفذتاا األرازة األمنية  98حالة اعتقال تعسفي، و 117فيما بلغ عددها في قطاع غزة 
التي تتبع لمنظمة "حماس"، خاصة راازا "الشرطة"، و"األمن الداخلي"، والذي كانت أنشأت  "حماس" 

واستادفت بشكل أساسي أولئك الذين ينتمون لحركة "فتح" ويقودون  بعد سيطرتاا على قطاع غزة،
 أنشطتاا، أو أولئك الذين يعارضون سياسات السلطة الحاكمة في قطاع "غزة".

ولفت األورومتوسطي في تقريره إلى أن أبرز عمليات االعتقال في الضفة الغربية كان في مدينة 
حالة اعتقال تعسفي، تلتاا "نابلس" في  321وحدها "الخليل" رنوب الضفة الغربية، والتي سرلت ل

حالة. أما في قطاع غزة فنالت مدينة "غزة" النصيب األكبر من  241شمال الضفة بمرموع 
 23حالة اعتقال تعسفي، تلتاا مدينة "خانيونس" رنوب غزة، والتي سرلت  55االعتقاالت، بمرموع 

 حالة اعتقال.
ضفة الغربية صحفيين وحقوقيين وأكاديميين، حيث سرل العام وطالت االعتقاالت التعسفية في ال

معلمًا وأكاديميًا، ويترافق اعتقال  67طالبًا رامعيًا، و 476صحفيًا وحقوقيًا، و 35اعتقال نحو  2015
الصحفيين غالبًا بمصادرة حواسيبام أو كاميرات التصوير الخاصة بام، فيما تتركز رل التحقيقات 

 . االرتماعيفي، ونشاطام عبر وسائل التواصل معام حول عملام الصح
ل اعتقال  حاالت اعتقال لمعلمين  5طالبًا رامعيًا، و 24صحفيًا وحقوقيًا، و 23أما في قطاع غزة فُسرِّّ

وأكاديميين، وبرز الصحفيون كعنصر أساسي في االستادا  باالستدعاء أو االعتقال في القطاع، 
 ساسية مع نقل أي صورة ال تتفق مع هوى السلطات.حيث تتعامل األرازة األمنية هناك بح
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وبرزت عمليات االعتقال واالستدعاء في كل من الضفة وغزة على خلفيات تتصل بمنشورات على 
ما مرموع   2015"الفيسبوك"، وهو الموقع األكثر انتشارًا في األراضي الفلسطينية، حيث سّرل العام 

( استدعاء، وتعود االعتقاالت واالستدعاءات 24افة إلى )( حالة اعتقال في الضفة الغربية، إض37)
إما إلى نشر أو التعليق أو إبداء اإلعراب بمنشورات تنتقد عمل السلطة الفلسطينية أو أداء أرازتاا 
األمنية، خصوصًا فيما يتعلق بالعالقة مع إسرائيل واالتفاقيات الموقعة بين الرانبين. أما في قطاع 

( استدعاء، حيث يتم التحقيق مع 13( حالة اعتقال، إضافة إلى )11ع  )غزة فُسّرل ما مرمو 
األشخاص حول منشوراتام وأعمالام على مواقع التواصل، ويطلب منام في بعض األحيان التوقيع 

"حماس" في كتاباتام، وتاديدهم بإعادة استدعائام مرة أخرى في حال فعلوا ـعلى تعاد بعدم التعرض ل
ومتوسطي في تقريره أن المعتقلين في الضفة الغربية يتعرضون النتااكات عديدة ن األور وبي   ذلك.

لحظة اعتقالام، ال تق  عند عدم إبراز إذن قضائي بأمر االعتقال، ومصادرة بعض ممتلكاتام 
 كالحواسيب والاوات  المحمولة، بل تمتد لالعتداء عليام بالضرب والركل. 

لشكاوى واإلفادات التي تلقاها فريق  إضافة للمعاينات وأشار األورومتوسطي إلى أن عشرات ا
الموضعية والتقارير الطبية، تؤكد ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية في سرون السلطة الفلسطينية 

( 179، ما مرموعة )2015في الضفة الغربية بشكل مناري، حيث بلغ عدد الحاالت خالل العام 
تقلين تعسفيًا في الضفة. ولوحظ أن الضرب المبرح بالعصي من مرموع المع %14حالة، وهي تمثل 

و"الكرباج"، والصفع على الور ، والعزل االنفرادي في غر  غير صحية، إضافة إلى الحرمان من 
 النوم، هي أبرز وسائل التعذيب الممارسة في الضفة.

عذيب في سرون وقال تقرير األورومتوسطي إن قوات األمن التابعة ل"حماس"، كذلك، تمارس الت
قطاع غزة، وتمتان إنسانية الشخص المعتقل، سواًء في حاالت االعتقال القانوني أو التعسفي، مشيرًا 

، وتشمل 2015( حالة تعرضت للتعذيب أو المعاملة القاسية في سرون غزة خالل 39إلى أن  سرل )
المختلفة، على الور  وأنحاء أشكال التعذيب والمعاملة القاسية المتبعة في القطاع، الضرب بأساليب  

 الرسم المختلفة، والشبح، والشتم، واالتاام اللفظي بالعمالة لالحتالل.
وطالب األورومتوسطي في نااية تقريره الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، بصفت  رئيس السلطة 

  قرار واضح وملزم بوق  كافة أشكال التعذيب في سرون السلطة، ووق بإصدارالفلسطينية، 
االعتقال التعسفي، وعدم تقييد الحريات العامة للمواطنين. مطالبًا في الوقت ذات  األرازة األمنية في 
قطاع غزة، بحكم أناا سلطة األمر الواقع في القطاع بوق  التعذيب في السرون التي تتبع لاا بشكل 

شاعة األمان بداًل من الخو  والت  رهيب.كامل، ووق  االعتقال التعسفي أيضًا، وا 
 22/2/2016، المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان
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 طعنعمليات فتاتين في القدس وجنوب نابلس بعد محاولتهم تنفيذ  واعتقالاستشهاد فتى  .22
، "وفا": أعدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، الفتى قصي ذياب أبو الرب ممندوبو األيا

طلقت علي  الرصاص قرب مفرق بلدة بيتا رنوب عامًا(، من بلدة قباطية رنوب رنين، عندما أ15)
 نابلس، بحرة محاولة تنفيذ عملية طعن ضد رنودها.

وقال شاود عيان: إن رنود االحتالل المتمركزين أمام مفرق بيتا، أطلقوا أكثر من عشر رصاصات 
ى على الطفل أبو الرب، بذريعة أن  كان يحمل سكينًا ويركض صوب الرنود الذين تركوه ينز  عل

وادعت سلطات االحتالل، أن الطفل حاول طعن أحد الرنود بالقرب من مفرق بلدة بيتا،  األرض.
وقام الرنود بإطالق النار علي ، ما تسبب بإصابت  برروح خطيرة استشاد على إثرها، في حين لم 

 صياًل.يصب أحد من رنود االحتالل، وفقًا للرواية اإلسرائيلية التي نفاها شاود العيان رملة وتف
وبحسب الشاود، فإن أكثر من ثالثة رنود أطلقوا النار في آن واحد صوب الشايد أبو الرب، وهو 
ابن عم الشايد أحمد نارح أبو الرب، أحد الشاداء الثالثة من بلدة قباطية ممن نفذوا عملية باب 

صابة عدد من الرنود، وفرضت على  العامود في القدس المحتلة، والتي أسفر عناا مقتل مرندة وا 
 إثرها سلطات االحتالل حصارًا عسكريًا على قباطية وسلسلة إرراءات عقابية بحق األهالي.

عامًا( من  17وفي رنوب نابلس، اعتقلت قوات االحتالل، أمس، الفتاة ساردة نظام محمود حسن )
  قرية قصرة رنوب نابلس على حارز زعترة العسكري.

الفتاة وصلت إلى الحارز وأثارت شباات الرنود، فررى وذكرت صحيفة "معاري " العبرية أن 
تفتيشاا وعثر بحوزتاا على سكين تنوي تنفيذ عملية باا، وأشارت إلى أن  ررى نقل الفتاة إلى 

 الحارز الستكمال التحقيق معاا.
وفي القدس، أعلنت قوات االحتالل اعتقالاا، صباح أمس، فتاة "طالبة مدرسية" من منطقة باب 

)من أشار أبواب القدس القديمة( بزعم حيازتاا سكينًا، واقتادتاا إلى أحد مراكز التحقيق  العامود
 والتوقي  في المدينة.

 22/2/2016األيام، رام هللا، 
 

 الملفات العالقة لحسمعباس ومشعل  حضورالبردويل: لقاءات الدوحة الجديدة لم تحدد والمفترض  .21
يل القيادي في حركة حماس في تصريحات لـ القدس صالح البردو  د.أشر  الاور: أكد  –غزة 

العربي، أن ارتماع المصالحة المقبل مع حركة فتح في الدوحة، لم يحدد ل  موعد بعد، وأن من 
المفترض أن يعقد االرتماع المقبل بمشاركة الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة 
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عالقة. لكن الرئيس عباس كان في األيام حماس خالد مشعل، من أرل حسم بعض الملفات ال
 الماضية في رولة خاررية.

وقال البردويل لم يحدد الموعد بعد، مشيرا إلى أن  من األصل أن تسبق اللقاء اتصاالت بين 
وكان من المفترض أن يعقد االرتماع اليوم االثنين، حسب االتفاق  الحركتين لتحديد هذا الموعد.
 اللقاء األول قبل أسبوعين. الذي ررى بين الطرفين في

 وسألت القدس العربي البردويل عن موق  الفصائل الفلسطينية التي شاورتاا حماس حول مقترحات
تكون لقاءات المصالحة  أال، فأكد أن هذه الفصائل رميعاا تحدثت عن ضرورة اللقاءات األولى

رنامج منظمة التحرير، ثنائية، وأن تكون هناك محددات للمصالحة، من خالل إعادة صياغة ب
واالتفاق على برنامج عمل وطني، يسبق تنفيذ االتفاق، يكون أساس  وثيقة الوفاق الوطني، وأن تكون 

 حكومة الوحدة الوطنية المررو تشكيلاا فعالة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
ضرورة وضع النقاط  وعن مشاورات حماس الداخلية حول المقترحات، قال البردويل إناا تركزت على

على الحرو ، بخصوص رداول تنفيذ االتفاق، التي تدعو الحركة بأن ال تبقى غامضة، حتى ال يتم 
 تنفيذها كما المرات السابقة، حسب ما قال.

وأشار إلى أن حماس تطالب بأن تكون هناك رداول للتنفيذ، تبدأ بوضع ردول زمني محدد النعقاد 
يد موعد لعقد ارتماع لإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير المرلس التشريعي، وكذلك تحد

الفلسطينية. وبخصوص مل  الموظفين الذين عينوا خالل فترة حكومة حماس بعد االنقسام، أشار 
 البردويل أن حماس تطالب بأن يتم صر  رواتب لام، لحين االتفاق على حل مشكلتام.

ريد أن تحدث أي انتكاسة في المصالحة، كما في المرات وأكد أن حركت  تريد اتفاقيات محددة، وال ت
وعن شكل الرعاية القطرية الرديدة للمصالحة، التي راءت في ظل وق  الراعي المصري  السابقة.

استضافة الحوارات في العاصمة القاهرة، بسبب الخال  مع حركة حماس، قال البردويل الدوحة لم 
ى أناا تريد من الحركتين أن تتفقا على حل الخالفات القائمة تتدخل في الحوارات الرارية، مشيرا إل

تمام المصالحة.  بيناما وا 
وذكر في هذا السياق أن مصر ما زالت الراعي للمصالحة، وقال إن ما يدور من حوارات في قطر، 

 ليس الاد  من  الخروج باتفاق رديد، بل البحث عن تطبيق االتفاقيات السابقة لحل الخالفات.
وكان في مصر، وما نرم عن  من اتفاق  2009إلى أن الحوار األطول للمصالحة تم في عام  وأشار

، الذي شكلت بمورب  2014، الذي أسس لـ اتفاق الشاطئ في غزة عام 2011مصالحة في عام 
 حكومة التوافق الوطني.

 22/2/2016القدس العربي، لندن، 
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 جدول زمني واضح لتنفيذ االتفاقات السابقةوضع رضوان: لقاءات المصالحة القادمة ستركز على  .21
حماس إسماعيل رضوان إن حركتي فتح وحماس ستعقدان لقاًء رديدًا في  أعلن القيادي في حركة

العاصمة القطرية الدوحة خالل األيام المقبلة، لالتفاق على ردولة تنفيذ ملفات المصالحة 
 الفلسطينية.

ساسي وضع ردول زمني واضح ومحدد لتنفيذ االتفاقات وقال رضوان، أن الحركتين ستبحثان بشكل أ
السابقة، مشيرا إلى أن النقاش سيتمحور حول توفير ضمانات رسمية لاللتزام بتطبيق بنود المصالحة 

 من دون أي شروط أو انتقائية في التعامل مع ملفاتاا.
حدة، واللقاء الرديد هناك فرصة متوفرة اآلن، ويرب أن نستثمرها ريدًا لتحقيق الو "وأضا  رضوان 

، نافيًا أن تكون راود قطر تراوزًا "سيكون استكمااًل للقاء السابق الذي ُعقد بداية الشار الراري
مساند وداعم للقاهرة باعتبارها الراعي الحصري "للدور المصري، ومؤكدًا أن ما ترري  الدوحة 

 ."للمصالحة الفلسطينية
ديدة للمصالحة الفلسطينية، وتم في ختاماا اإلعالن عن وشادت العاصمة القطرية أخيرًا رلسات ر

 ، بشأن المصالحة لم يكش  عن مضمون ."تصور عملي"التوصل إلى 
 22/2/2016المستقبل، بيروت، 

 
 المصالحةباختراق  لعملالتفاهمات األخيرة ال تكفي يؤكدون أن  فتح وحماسبمسؤولون "الحياة":  .21

التفاهمات األخيرة التي تّمت بين  وحماس أنفي حركتي فتح قال مسؤولون : يونس محمد-رام هللا 
وفدين من الحركتين خالل ارتماع عقد في الدوحة أخيرًا، ال تكفي لحدوث اختراق في المصالحة، 
وأن اللقاء المقبل بين الوفدين أررئ إلى ما بعد االرتماعات المقبلة لمؤسسات حركة فتح، وهما 

 ري.اللرنة المركزية والمرلس الثو 
وأوضح مسؤولون في فتح أن التفاهمات لم تن  موضوع ازدوارية السلطة في قطاع غزة. وقال عضو 

: ال يمكن إنااء االنقسام من دون إزالة نتائر  على األرض، "الحياة"في اللرنة المركزية للحركة لـ 
موظفين الذين ترب عودة السلطة الفلسطينية بأرازتاا ومؤسساتاا إلى غزة، ثم النظر في قضية ال

عينتام حماس. وأضا : المسألة ليست رواتب هؤالء الموظفين، فانالك أكثر من راة تبرعت لدفع 
رواتبام، مناا قطر وقبلاا سويسرا، لكن المشكلة هي صالحيات الحكومة في غزة، بما في ذلك 

 صالحياتاا على الراازين األمني والمدني وعلى المعابر.
التفاهمات أبقت قضية الموظفين عالقة إلى المراحل األخيرة، وهذا ال وقال المسؤول في فتح أن 

يعطي إشارات إيرابية، ألن قضية الموظفين وصالحيات الحكومة على أرازة األمن شكلت عقبة 
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تمام المصالحة في المرات السابقة. واتفق الوفدان على عقد لقاء ثان بعد عشرة  أمام إنااء االنقسام وا 
اللقاء األول. لكّن مسؤولين في فتح قالوا لـ الحياة أن الحركة ستبحث المسألة بكل من انتااء  أيام

 المقبل. األسبوعتفاصيلاا في االرتماعات المقبلة للرنة المركزية والمرلس الثوري اللذين يرتمعان 
د مشعل يبدي اهتمامًا كبيرًا بالتوصل إلى اتفاق مصالحة ألسباب تعو  أنويرى المسؤولون في فتح 

، ولرغبت  ورغبة حلفاء الحركة في المنطقة ببقائ  على رأس اإلقليمإلى معرفت  بالتغيرات الرارية في 
الحركة للمرحلة المقبلة، لكن رغبت  تصطدم بإصرار حماس في غزة على إبقاء يدها على الراازْين 

 للسلطة، رغم التسليم بورود حكومة مركزية في رام هللا. واإلداري األمني
ي مشعل العام الحالي الدورة الثانية واألخيرة ل  في رئاسة المكتب السياسي لـ حماس. لكن حلفاء وينا

 .اإلقليميةعلى رأساا للمرحلة المقبلة بسبب عالقات   إبقاءهالحركة، خصوصًا تركيا، يقترحون 
 22/2/2016الحياة، لندن، 

 
 ف الفلسطينيإلى ضرورة عدم تفرد أي فصيل في إدارة المل"الجهاد" تدعو  .21

أشر  الاور: دعت حركة الرااد اإلسالمي إلى ضرورة عدم تفرد أي فصيل في إدارة المل   –غزة 
الفلسطيني، وال فرض برنامج سياسي محدد لفصيل على اآلخرين، وطالبت كذلك بعقد ارتماع 

 لإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.
رباة الديمقراطية، الذي اطلع فصيل  على مباحثات وقال وري  أبو ظريفة عضو المكتب السياسي لل

، إن هناك خالفا حول مل  الموظفين، ومكان األخيرة التي ررت بين حركتي فتح وحماس الدوحة
وأوضح أن التصور العملي ينص على  حماس في منظمة التحرير، وطريقة إرراء االنتخابات.

نية أن تضم بعض المستقلين وتكون تشكيل حكومة وحدة وطنية من ممثلي الفصائل، مع إمكا
بصالحيات كاملة في غزة والضفة الغربية وتشر  على إعادة توحيد المؤسسات، وتايئة الظرو  
إلرراء االنتخابات، ويستند برنامراا السياسي لوثيقة الوفاق الوطني، على أن يعقد بعد ذلك بأربعة 

آلية عمل المرلس التشريعي، والطلب من  أسابيع ارتماع لممثلي الكتل البرلمانية، لالتفاق على
الرئيس إصدار مرسوم لعقد دورة عادية، كما شملت تلك اللقاءات الحديث عن عقد ارتماع للرنة 

 تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بعد خمسة أسابيع من بدء عمل حكومة الوحدة.
 22/2/2016القدس العربي، لندن، 
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 االنقساملتحلي بالمسؤولية في سبيل طي صفحة ل تدعوان فتح وحماس ية"قراطية" و"الشعبو "الديم .21
ثمنت الرباتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، الراد الكبير الذي تبذل  : مطر أشر -غزة 

نراز المصالحة.  القيادة القطرية لطي صفحة االنقسام الفلسطيني، وا 
ر فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني وفدي حركتي فتح قراطية لتحريو ودعت الرباتان الشعبية والديم

وحماس المتوراين للدوحة لعقد ثاني اللقاءات الرسمية بيناما خالل الشار الراري إلى ضرورة 
 التحلي بالمسؤولية الوطنية في سبيل طي صفحة االنقسام السوداء، واستعادة الوحدة الوطنية.

ة الديمقراطية طالل أبو ظريفة خالل حديث  لـ" الشرق" وفي السياق، ثمن عضو اللرنة المركزية للربا
نااء االنقسام. وقال  الراود الربارة التي تبذلاا القيادة القطرية من أرل إعادة اللحمة بين األشقاء وا 
أبو ظريفة " نحن كفصائل فلسطينية نثمن كل الراود التي تبذل من أرل إنااء االنقسام، لكننا في 

ن الحوار شامال يرمع الكل الفلسطيني وليس الحوار الثنائي ألننا رربنا من قبل المقابل نريد أن يكو 
 العديد من االتفاقيات الثنائية في القاهرة والدوحة والشاطئ، حيث تم التوقيع على اتفاقيات لم تنفذ.

 من رات ، ثمن عضو اللرنة المركزية للرباة الشعبية لتحرير فلسطين هاني ثوابتة، الدور الكبير
نراز المصالحة. وقال ثوابتة لـ "الشرق" "  الذي تبذل  قطر للمساعدة في إنااء االنقسام الفلسطيني وا 
نحن في الرباة الشعبية نثمن الراد القطري المميز من أرل رمع حركتي فتح وحماس من أرل 

 التحاور وطي صفحة االنقسام إلى غير ررعة.
 22/2/2016الشرق، الدوحة، 

 
 للساحة الفلسطينية تصدير الخوف هدفها "مظاهرة إعالمية"االحتالل عن األنفاق أبو هالل: بحث  .28

أكد األمين العام لحركة األحرار الفلسطينية خالد أبو هالل، األحد، أن عمليات : صقر أحمد-غزة 
البحث عن األنفاق التي يقوم باا االحتالل اإلسرائيلي على حدود قطاع غزة ماهي إال "مظاهرة 

"، أن هذه المظاهرات اإلعالمية هدفاا ابتزاز اإلدارة األمريكية 21تصريح لـ"عربيبوأضا   .إعالمية"
للحصول على المزيد من التمويل، وتبرير الموازنات العسكرية الضخمة المخصصة للبحث عن 

 "رغم كل ذلك لم نلمس أن هناك أي نراح إسرائيلي على األرض باذا الخصوص". ونوه األنفاق.
على تصريحات آفي ديختر، حول ورود إمكانية قائمة بتحويل أنفاق المقاومة الفلسطينية وفي رده 

إلى "مقبرة"، قال أبو هالل: "ما هي إال محاولة لتصدير الخو  واإلرهاب الذي يعاني من  االحتالل 
ي؛ وتابع: "هي محاولة لرفع معنويات المرتمع الصايوني والرماور اإلسرائيل لساحة الفلسطينية".ل

 خاصة بعد تحطيم نظرية األمن الشخصي لدى المستوطنين بفعل االنتفاضة الفلسطينية".
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وقال: "من الواضح أن معادلة الردع المتبادلة مورودة وقائمة"، الفتا إلى أن المقاومة "تراوزت مرحلة 
االحتواء أو التاديد؛ فكل متابع يرى حرم الرعب المسيطر على المرتمع اإلسرائيلي خاصة 

 المستوطنين المقيمين على حدود غزة".
 22/2/2016"، 21موقع "عربي 

 
 لرصد الحدودتهريب مروحيات "استطالعية" صغيرة إلى غزة " تعلن إحباط عملية إسرائيل" .21

أعلنت إسرائيل عن تمكناا يوم أمس من إحباط عملية تاريب طائرات مروحية : أشر  الاور –غزة 
راري، كانت في طريقاا إلى قطاع غزة الستخداماا من قبل صغيرة من معبر كرم أبو سالم الت

 التنظيمات الفلسطينية لرمع المعلومات عن نشاط الريش اإلسرائيلي.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن العملية التي كش  عناا الريش اإلسرائيلي، يوم أمس، كانت قد تمت 

برات اإلسرائيلي الشاباك للتفتيش قبل عدة أيام، حين تم إيقا  شاحنة بالتعاون مع رااز المخا
 األمني، حيث كانت الشاحنة محملة بألعاب لألطفال.

وخالل عملية الفحص وتفتيش الشاحنة تم العثور على عدد من طائرات من غير طيار صغيرة 
 الحرم والمزودة بكاميرات للتصوير.

إلى التنظيمات الفلسطينية، وقدرت أرازة األمن اإلسرائيلية أن هذه الطائرات الصغيرة، كانت ستصل 
التي بدورها تقوم بتشغيلاا لمراقبة تحركات الريش اإلسرائيلي على حدود قطاع غزة، ورمع 

 المعلومات األمنية عن الريش وتحركات  المختلفة.
وهذا النوع من الطائرات يستخدم في عمليات التصوير السينمائي، للقطات لألرض من الرو ويمكناا 

عشرات األمتار. ويتم التحكم باذا النوع من الطائرات عن طريق رااز صغير  أن تحلق لمسافة
 يحمل  شخص على األرض، ونشرت المواقع اإلسرائيلية صورا لاذه الطائرات الصغيرة.

 22/2/2016القدس العربي، لندن، 
 

 تعديل "قانون اإلقصاء" ليستهدف النواب العرب فقط ب يطالب نتنياهو .22
يس لرنــة القــانون والدســتور التابعــة للكنيســت نيســان سلوميانســكي، مــن حــزب يبحــث رئــ: بــالل ضــاهر

'البيت الياودي'، في تعـديل مشـروع قـانون اإلقصـاء، بحيـث يسـتاد  النـواب العـرب فقـط، وذلـك بنـاء 
 على طلب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.
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لى طلب نتنياهو، يدرس إمكانيـة إلغـاء وذكرت صحيفة 'هآرتس'، يوم األحد، أن سلوميانسكي، بناء ع
بند التحريض على العنصرية من 'قانون اإلقصاء'، ما يعني أن 'القانون الرديد سيسري على أعضـاء 

 الكنيست الذين تقرر الكنيست أنام حرضوا على اإلرهاب، وسُيور  باألساس تراه النواب العرب'.
ب اليمـين أيضـا، فـي أعقـاب العمليـات اإلرهابيـة ويزعم سلوميانسكي أن تعديل القانون سيور  ضد نوا

التــــي ينفــــذها ياــــود، مثلمــــا حــــدث فــــي إحــــراق بيــــت عائلــــة دوابشــــة فــــي قريــــة دومــــا. رغــــم ذلــــك فــــإن 
 سلوميانسكي نفس  يقدر أن احتمال شطب بند التحريض على العنصرية ضئيل.

ن ُيســن مشــروع ونقلــت الصــحيفة عــن مصــدر مقــرب مــن نتنيــاهو قولــ  إن 'رئــيس الحكومــة معنــي بــأ
القــانون. والتفاصــيل الصــغيرة تامــ  بدررــة أقــل. وانطبــاعي هــو أنــ  بالنســبة لنتنيــاهو باإلمكــان تمييــع 

 مشروع القانون هذا وتقليل أهميت ، والمام أن ُيسن'.
وفي موازاة ذلـك، يـدرس سلوميانسـكي تقسـيم مشـروع القـانون إلـى عـدة قـوانين، بحيـث يـتم ضـمان سـن 

عضو كنيست، المطلوبة من أرل تعديل قانون أساس:  61ال عدم ورود أغلبية قسم من بنوده في ح
 الكنيست.

 21/2/2016، 48عرب 
 

 الضغط على الزنادبعدم اإلسراع  في آيزنكوت دعوة يدعمنتنياهو  .22
بتـــأخير أربعـــة أيـــام، وتحـــت ضـــغط وزراء وقـــادة المعارضـــة، أعلـــن رئـــيس الـــوزراء  :الحيـــاة –الناصـــرة 

ين نتنياهو أمس دعم  رئيس هيئة أركان الريش الرنرال غادي آيزنكـوت علـى خلفيـة اإلسرائيلي بنيام
عدم إفراغ خزينـة سـالحام  إلىهروم من وزراء ونواب من اليمين المتشدد لدعوت  الرنود  إلىتعرض  

فــي رســـد طفــل )فلســـطيني( يحمـــل مقصــًا أو ســـكينًا وال يشــكل خطـــرًا علـــيام. واعتبــر نتنيـــاهو الرـــدل 
قـال كالمـًا مفروغـًا »بداعي أن رئـيس هيئـة أركـان الرـيش « عبثياً »ذ أيام عن كالم آيزنكوت الدائر من

وأرد  فــي مســتال تصــريحات  «. منــ ... وبطبيعــة الحــال، الرــيش يتصــر  تمامــًا كمــا قــال آيزنكــوت
نرمـت عـن سـوء »آيزنكـوت  إلـىاالنتقـادات التـي وراـت  أناألسبوعية التـي تسـبق ارتمـاع حكومتـ ، 

قوالــ  أو رغبــًة فــي المناكفــات السياســية، وهــذا لــيس مقبــواًل فــي الحــالتين. يرــب الكــ  عــن ذلــك فاــم أل
كـي نكــون »وتــابع أن آيزنكـوت سيسـتعرض أمــام الحكومـة الوضــع العـام فـي المنطقــة «. والمـرور عنـ 

 «.مستعدين دفاعيًا وهروميًا... داخل حدودنا وخارراا... ألرل ذلك وضعنا متين
 22/2/2016، الحياة، لندن
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 "خطة جديدة تهدف "لمساعدة الفلسطينيين اقتصادًيا أعدكحلون  .22
مسـاء أمـس األحـد، أن وزيـر  اإلسرائيليكشفت "القناة العاشرة" في التلفزيون  :تررمة خاصة -رام هللا 

الماليــــة فـــــي حكومــــة االحـــــتالل موشــــي  كحلـــــون، أعـــــد خطــــة رديـــــدة تاــــد  "لمســـــاعدة الفلســـــطينيين 
 بالتنسيق مع الرانب األمريكي. اقتصادًيا"، وذلك

العـاملين فـي مرـال البنـاء فـي إسـرائيل،  الفلسـطينيينوتنص الخّطة وفًقا للقناة العاشرة على زيادة عدد 
واســـتيعاب أكـــاديميين فلســـطينيين فـــي صـــناعات التقنيـــة العاليـــة )الاايتيـــك( فـــي إســـرائيل، وزيـــادة عـــدد 

لية. ومـــن المقـــرر أن يـــتم عـــرض الخطـــة علـــى رئـــيس األطبـــاء الفلســـطينيين فـــي المستشـــفيات اإلســـرائي
 الحكومة بنيامين نتنياهو تمايًدا للمصادقة علياا.

وأشارت القناة العاشرة إلـى أن الـوزير اإلسـرائيلي كحلـون عقـد عـدة ارتماعـات خـالل األسـابيع األخيـرة 
 في القدس، مع مسؤولين فلسطينيين للتنسيق معام بشأن هذه الخطة.

ت زعيمــة حــزب ميــرتس زهافــا رــاالؤون رًدا علــى خطــة كحلــون، إّناــا ورغــم إقرارهــا ومــن راتاــا، قالــ
بأهمية هذه الخطوة، إاّل أنـ  مـن الخطـأ االعتقـاد أن السـالم االقتصـادي يـأتي بـدياًل عـن المفاوضـات، 

 بل هو أشب  بدفن الرأس في الرمال".
 22/2/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 أو غزة ةيدعو إلى طرد عائالت منفذي العمليات إلى سوريلي اإلسرائيوزير المواصالت  .21

اقتـــرح وزيــر المواصـــالت فــي الحكومـــة اإلســرائيلية "يســـرائيل كــاتس"، الـــذي  :تررمــة خاصــة -رام هللا 
ينتمــي لحــزب الليكــود اليمينــي، بطــرد عــائالت منفــذي العمليــات إلــى ســورية أو قطــاع غــزة كـــ "خطــوة 

 دد اليوم من صحيفة "يديعوت احرونوت".رادعة"، وذلك حسبما راء في ع
، والتــي مــن شــأناا ان األطفــال"مورــة عنــ "  أمــاموقــال كــاتس: "هــذه الخطــوة قــد تكــون أكثــر فاعليــة 

 تردع وتناي هذه الظاهرة بعد عدة عمليات طرد، الن هدم البيوت لوحده لم يعد كافيا".
عــن دعمــ  لالقتــراح، اال انــ  قــال "إن مــن راتــ ، أعــرب رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو 

الراــاز القضــائي لــن يســمح بــذلك"، واعــدًا كــاتس بــإرراء نقــاش حــول الموضــوع فــي المرلــس الــوزاري 
 المصغر )الكابينت(. السياسي- األمني

 22/2/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 نسيان مصالح مصرغزة و  إلىعبر إحضار تركيا  حكومة نتنياهو ترتكب خطأ فاحشاً ليبرمان:  .21
حذر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، من إتمام اتفاق مصالحة تركية إسرائيلية : الناصرة

 على حساب مصر تستفيد من  حركة "حماس"، كما قال.
 إلـىوقال ليبرمان لإلذاعة العبرية، اليوم: إن "حكومة نتنياهو ترتكب خطأ فاحشـا عبـر إحضـار تركيـا 

 ن مصالح مصر التي تربطنا باا عالقات وثيقة على كافة المستويات".غزة ونسيا
وأوضــح أن مــن شــأن ذلــك االتفــاق أن "يزيــد حمــاس قــوة ونفــوذا ويزيــد مــن قــدراتاا التســليحية وتاديــدها 

يتضــمن وقــ  تســليح  أنحــول غــزة يرــب  أنقــرة"أي اتفــاق مــع  أن( القــومي"، وأضــا  إســرائيلألمــن )
 ".األنفاقحماس وبناء 

 .اإلقليمينفوذ القاهرة  إضعا الدور المصري في غزة سيكون ل  تأثير ضار عبر  إنااءاعتبر و 
 21/2/2016، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل" تنضم لمنظمة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب الدولية .21

قـت "إنرـاًزا" قالت صحيفة "يسرائيل هيـوم" العبريـة إن إسـرائيل حق: مظلوم خلدون-الناصرة )فلسطين( 
عقـــب ضـــماا، ناايـــة األســـبوع الماضـــي، كــــ "عضـــو مراقـــب" إلـــى المنظمـــة الدوليـــة لمكافحـــة تبيـــيض 

  (.FATFاألموال وتمويل اإلرهاب )
، تنظيًمــا مالًيــا 1989( عــام G7(، والتــي شــّكلتاا منظمــة الــدول الصــناعية )FATFعتبــر منظمــة )وتُ 

ردة مـن البنـوك وشــركات االعتمـاد والتأمينـات، ويقارناــا واسـتخبارًيا، يقـوم بتحليــل وفحـص التقـارير الــوا
 بالمعلومات المتوفرة لدى أرازة األمن والسلطات.

وأوضــحت الصــحيفة العبريــة، فــي عــددها الصــادر يــوم األحــد، أن المنظمــة الدوليــة لمكافحــة تبيــيض 
 لاا. دولة وتتخذ من العاصمة الفرنسية )باريس( مقًرا 34األموال وتمويل اإلرهاب، تضم 

وأشـــارت المصـــادر العبريـــة ذاتاـــا إلـــى أن "إســـرائيل" انضـــمت كمراقـــب إلـــى رانـــب كـــلٍّ مـــن الســـعودية 
 .2018وماليزيا، مررحة أن تتحول إلى "عضو دائم" عام 

ونقلـــت "يســـرائيل هيـــوم" عـــن ســـفير دولـــة االحـــتالل فـــي المنظمـــات الدوليـــة ببـــاريس، كرمـــل شـــاما، أن 
 برات وترارب في عمل المنظمة"."إسرائيل تملك ما تساهم ب  من خ

 21/2/2016قدس برس، 
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 مقبرة لحماس"أكبر إلى "في غزة ديختر يدعو لتحويل األنفاق  .21
دعـا الـرئيس السـابق لراـاز "المخـابرات اإلسـرائيلي" )الشـاباك( آفـي ديختـر، : مظلـوم خلدون- الناصرة

حويــل األنفــاق فــي قطــاع غــزة إلــى الراــاز األمنــي وقــوات االحــتالل اإلســرائيلي إلــى "العمــل بحكمــة لت
 أكبر مقبرة لحماس".

وقـــال ديختـــر، وهـــو عضـــو فـــي برلمـــان االحـــتالل )الكنيســـت(، فـــي تصـــريحات نقلتاـــا عنـــ  صـــحيفة 
"يسرائيل هيوم"، اليوم األحد، إن تحويل األنفاق لمقبرة ودفن المئات من "المخربين" فياا "الاد  الذي 

 يم المتعلقة بمحاربة من يدخل تحت األرض".يرب رؤيت  بفضل الربط بين كل المفاه
 وتابع ديختر: "هذا مفاوم أؤمن ب  رًدا، وهو تاديد يمكن تحويل  إلى فرصة".

وتــأتي تصــريحات آفــي ديختــر، فــي أعقــاب التحــذيرات اإلســرائيلية المتزايــدة مــن الخطــر الــذي تشــكل  
اق ترــاوزت الحــدود بــين قطــاع األنفــاق التــي حفرتاــا حركــة حمــاس، ومــن احتمــال أن تكــون هــذه األنفــ

 ، باتراه المستوطنات.48غزة واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 21/2/2016قدس برس، 

 
 الجيش اإلسرائيلي يؤسس ذراعه اإللكترونية لمواجهة حرب "السايبر" .21

، عــــن تادي أيزنكـــو غـــبـــدأت ذراع "الســـايبر"، التـــي أعلـــن رئــــيس أركـــان الرـــيش اإلســـرائيلي  :الســـبيل
للتـدخل السـريع، فـي صـفو  الرنـود النظـاميين وقـوات  بتشكيل أطقـماا كذراع عسكرية مستقلة، تأسيس

وقــال موقــع "إزرائيــل ديفينــز" إن هــد  هــذه األطقــم، هــو التــدخل فــي حــاالت تــوفر إنــذارات  االحــتالل.
لشـن هرومـات إلكترونيــة علـى أهـدا  إســرائيلية مختلفـة مدنيــة وعسـكرية، وضـد ضــرب البنـى التحتيــة 

 الستراتيرية في إسرائيل، مثل شبكة الكارباء وشبكة المياه، والمصار  وغيرها.ا
تشـكيل هـذه األطقـم رـاء فـي سـياق اسـتخالص العبـر مـن ثـالث هرمـات سـايبر  قـراروقال الموقع إن 

محطات توليد الكارباء  ثوقعت في الشار األخير، أهماا سقوط شبكة اإلنترنت في تركيا، وتوق  ثل
 وتوق  مطار كيي  عن العمل. ،افي أوكراني

وبحسب ضابط في سالح السايبر اإلسرائيلي، فإن  "ال تورد أية عوامل للصدفة في هذه الحـرب، وأن 
حرب السايبر تحولت إلى حرب شرعية"، وقد وقعت الارمـات الـثالث المـذكورة بعـد عـام هـادا نسـبيا 

 من حيث هرمات الااكرز.
أن "إقامــة أطقــم التــدخل هــذه مــن قبــل الرــيش يتوقــع أن  وأضــا  الضــابط، الــذي لــم تكشــ  هويتــ ،

 11يتضـــاع  عـــددها فـــي الســـنوات القادمـــة، حتـــى ال يقـــع عنـــدنا هرـــوم إنترنـــت علـــى شـــاكلة هرـــوم 
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ســـبتمبر. ونحـــن اليـــوم قلقـــون مـــن خطـــر هرمـــات الســـايبر علـــى البنـــى التحتيـــة أكثـــر مـــن اســـتادافاا 
 الريش"، وفق تعبيره.

 22/2/2016، السبيل، عم ان
 

 بإنشاء ميناء في غزة برغالجيش اإلسرائيلي ي: "واال" موقع .28
أفــاد موقــع "واال" العبــري، نقــاًل عــن مصــادر أمنيــة فــي رــيش االحــتالل، بــأن األخيــر يرغــب : الناصــرة

 بإنشاء ميناء بحري في غزة.
، أنــ  فــي الرلســات المغلقــة بــين كبــار المســئولين فــي رــيش االحــتالل هنــاك رغبــة أمــسونقــل الموقــع، 

وطلب بإنشـاء مينـاء بحـري مـن شـأن  أن يخفـ  الضـغط االقتصـادي لترنـب حـدوث أزمـة فـي الشـارع 
 الغزِّي األمر الذي سيؤدي إلى مواراة وحملة عسكرية ضد دولة االحتالل.

كما أعلن الموقع العبري، أن تقدًما تشاده المفاوضات التركية اإلسرائيلية، في انتظار ما سـيحدث فـي 
 آخر اللحظات.

دعــى الموقــع، أن رــيش االحــتالل درس بــدائل إلنشــاء المينــاء علــى رزيــرة اصــطناعية عــن طريــق وا
رسر يـربط بـين قطـاع غـزة ومينـاء نيقوسـيا القبرصـي وسـتديره القـوة متعـددة الرنسـيات وسـيكون تحـت 

 سيطرة االحتالل، وستنقل البضائع للقطاع بعد تفتيش أمني دقيق لاا.
ى أن الـــدائرة األمنيــة فـــي رـــيش االحــتالل تـــدرك أنـــ  إذا لــم يتـــوفر حـــل ولفــت موقـــع "واال" األنظــار إلـــ

لألزمــة فــي قطــاع غــزة خاصــة الطاقــة والميــاه فإنــ  مــن المــررح أن تنفرــر األمــور فــي غضــون خمــس 
 سنوات، ومع وتيرة إعادة بناء المنازل المدمرة إذا لم تتقدم عمليات بنائاا كما هو متوقع.

نقطة مضيئة لحركة حماس، وتكون راعًيا للخروج من الوضع الصـعب ولفت إلى أن "تركيا قد تصبح 
، بينمـا ال تـزال قطـر تواصـل دعماـا بازديـاد علـى النقـيض 2014الـذي يعيشـ  قطـاع غـزة، منـذ حـرب 

 قبل الحرب"، وفق تعبيره.
وأضا  الموقع أن المصـادر األمنيـة فـي رـيش االحـتالل، تـرى أنـ  يمكـن لنتـائج المفاوضـات التركيـة 

ترفض تصعيدا محتمال في قطاع غزة لعـدة سـنوات، مبيًنـا أن حكومـة االحـتالل سـتبحث المطالـب أن 
 التركية، مع رزمة أمور أخرى من بيناا إقامة ميناء بحري.

كمــا نــو ه إلــى أن أي قــرار ســيتخذ ســيرري بتنســـيق مــع الــرئيس المصــري عبــد الفتــاح السيســي، كـــون 
 ماس، وفق رأي الموقع.مصر لاا دور كبير في الضغط على حركة ح

 21/2/2016، فلسطين أون الين
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 مستوطنون يطالبون نتنياهو بوقف "التحريض اإلعالمي" الفلسطيني .21
تظــاهر مئــات المســـتوطنين الياــود، يـــوم األحــد، أمــام مقـــر مرلــس الـــوزراء : األخـــرس زينــة-الناصــرة 

ة للحكومـــة، للمطالبـــة بــــ "وقـــ  اإلســرائيلي فـــي مدينـــة القـــدس المحتلـــة، أثنـــاء انعقـــاد الرلســـة األســـبوعي
 التحريض في وسائل اإلعالم الفلسطينية".

وقال رئيس مرلس مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، آفـي روا، "نـدعو لوقـ  القتـل الـذي ينتشـر فـي 
 شوارع إسرائيل، وال يمكن االستمرار بالرلوس في المكاتب دون فعل أي شيء".

ـــان صـــحفي ـــوات وقـــال منظمـــو المظـــاهرة، فـــي بي ، "إنـــ  يمكـــن وقـــ  اإلرهـــاب مـــن خـــالل إغـــالق القن
 اإلعالمية التحريضية الفلسطينية".

وتّتام سلطات االحتالل اإلسرائيلية، وسائل إعالم فلسطينية بممارسة التحريض لتنفيذ عمليات موّراة 
م من قـام مواطنًا فلسطينيًا، منا 190ضد أهدافاا، خالل "انتفاضة القدس" التي قتل االحتالل خاللاا 

 بتنفيذ عمليات طعن ودهس، ومنام من اّدعى االحتالل محاولتام ذلك.
 21/2/2016قدس برس، 

 
 جيش االحتالل يقترح حلوال للتعامل مع غزة: الصحافة اإلسرائيلية .12

ذكــر الخبيــر العســكري اإلســرائيلي فــي القنــاة اإلســرائيلية العاشــرة ألــون بــن دافيــد أن الرــيش اإلســرائيلي 
القيــادة السياســية فــي تــل أبيــب رملــة مقترحــات لمســتقبل الوضــع فــي غــزة، فــي حــين قالــت اقتــرح علــى 

 باحثة إسرائيلية في مقال بصحيفة معاري  إن تل أبيب معنية بتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.
وأضا  الخبير بـن دافيـد فـي مقـال نشـر لـ  فـي "معـاري " أنـ  ال حلـول فـي األفـق للصـراع القـائم بـين 

ـــي مـــع إســـرا ـــديل لحـــل محل ـــاك إمكانيـــة لورـــود ب ئيل وحركـــة المقاومـــة اإلســـالمية )حمـــاس(، ولكـــن هن
 الفلسطينيين، قادر على تغيير األرواء السائدة، وتخفي  حدة العن .

ـــار الضـــباط اإلســـرائيليين يؤمنـــون بأنـــ  يمكـــن تـــأمين الحـــل البـــديل مـــع  ويشـــير بـــن دافيـــد إلـــى أن كب
 األمنية.الفلسطينيين في غزة من الناحية 

غيــر أن الكاتــب يشــكك فــي إمكانيــة نرــاح أي حلــول سياســية مــع الفلســطينيين فــي ظــل ورــود قيــادة 
سياسية إسرائيلية يسكناا الخو  وال تعطي أمال، وال تستمع للنصائح القادمـة مـن الرـيش اإلسـرائيلي، 

 مما يرعل أرواء القلق والخو  تسود المرتمع اإلسرائيلي.
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 تسريبات مطمئنة
قول الخبير العسكري إن التسريبات الواردة من قطـاع غـزة تبـدو مطمئنـة إلسـرائيل، "فحمـاس أعلنـت وي

أكثر من مـرة أناـا ليسـت معنيـة فـي هـذه المرحلـة بمواراـة عسـكرية مـع إسـرائيل، رغـم أناـا لـم تتوقـ  
 لحظة واحدة عن التسلح وحفر المزيد من األنفاق".

غـادي آيزنكــوت أن قـال إن األنفــاق تعتبــر المامـة األولــى فــي وسـبق لــرئيس هيئـة األركــان اإلســرائيلي 
خطورتاــا أمــام ريشــ  فــي الســنة الحاليــة. كمــا نشــرت هيئــة الصــناعات العســكرية اإلســرائيلية )ألبيــت( 

 معدات حول قطاع غزة، يتوقع أن توفر حلوال رزئية للتاديد الذي تشكل  األنفاق.
في صحيفة معاري ، كاورولين غليـك أن قيـادة الرـيش وفي سياق متصل، كشفت الباحثة اإلسرائيلية 

لبحـث مسـتقبل  2014اإلسرائيلي عقدت ارتماعات مكثفة عقب انتااء الحرب األخيرة على غـزة عـام 
 العالقة بين إسرائيل والقطاع، وفحص المزيد من طرق العمل إزاء الوضع األمني بغزة.

 
 إعادة اإلعمار

ار شاركوا فـي اللقـاءات المـذكورة أن تـل أبيـب معنيـة بـأن يكـون ونقلت غليك عن ضباط إسرائيليين كب
عــادة إعمــار فــي غــزة، ألن التقــارير الدوليــة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة تشــير إلــى أن  هنــاك تــرميم وا 

من المباني الفلسطينية التي هدمت في الحرب لم يعد بناؤها بعد، مع أن إسرائيل ضخت نحـو  74%
لبنـاء للقطـاع، وتتعـاون مـع األمـم المتحـدة لتسـايل إعـادة اإلعمـار ومراقبـة ماليين طن من مواد ا 3.4

 إدخال تلك المواد.
سـرائيل مـع بدايـة عـام  ريـد إلسـرائيل،  2016وتتساءل الباحثة "هل ميزان التاديد القـائم بـين حمـاس وا 

توطنات في ظل استمرار معاناة سكان غزة، وسماع أصوات الحفر تحت منازل اإلسـرائيليين فـي المسـ
 المحيطة بالقطاع؟".

 21/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 اإلسرائيليين في مدينة القدس سكانالاإلعالم اإلسرائيلي: الرعب يجتاح  .12
نقلت أرازة إعالم مختلفة إفـادات إلسـرائيليين عـاديين وسياسـيين وعسـكريين تعكـس حالـة الـذعر التـي 

طعـن والـدعس التـي ينفـذها فلسـطينيون مـن حـين أصبحت تخـيم علـى دولـة االحـتالل رـراء عمليـات ال
 آلخر.
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فقــد ذكــرت صــحيفة معــاري  أن الســكان اإلســرائيليين فــي مدينــة القــدس يشــعرون بــالخو  منــذ انــدالع 
مورة العمليات الفلسطينية الحالية، وال سيما منطقة باب العامود التي تحولت في الشاور األخيرة إلى 

 إحدى النقاط الخطيرة في القدس.
 1967نقلت عن أحد سكان القدس الياود أن الوضع األمني في القدس قبل حرب األيام الستة عـام و 

 كان أكثر أمًنا، ففي كل يوم يتم اعتقال فلسطينيين يحاولون تنفيذ عمليات طعن.
وأضــا  أن إســرائيليين كثــًرا لــم يعــودوا يشــترون مــن حوانيــت تراريــة فــي شــوارع مرــاورة خشــية تــدهور 

ني، مشيرا إلى أن  في أعقاب كل عملية تزداد حركة قـوات األمـن اإلسـرائيلية فـي المنطقـة الوضع األم
 مما يترك آثارا أمنية سلبية على السكان الياود.

 21/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 موجة الهجمات الفلسطينية ليست في طريقها لالختفاء قريباً القناة العاشرة:  .12
ة اإلسـرائيلية العاشـرة ألـون بـن دافيـد، مقـاال بصـحيفة معـاري  رـاء فيـ  كتب الخبير العسكري في القنـا

أنــ  مــن الواضــح أن هــذه المورــة مــن الارمــات الفلســطينية ليســت فــي طريقاــا لالختفــاء قريبــا، فانــاك 
قتيال إسرائيليا، وليس لدى إسرائيل حتى اللحظـة  31عملية ومحاولة عملية، أسفرت عن سقوط  228

 المورة، على حد قول . أي وسيلة لوق  هذه
وأضــا  أنــ  لــيس لــدى الرــيش اإلســرائيلي وال راــاز األمــن العــام )الشــاباك( إرابــات واضــحة للتعامــل 

مناـا فـي أراضـي الضـفة الغربيـة والقـدس، حيـث يعـيش  %90مع هذه المورة من العمليات التـي تقـع 
ط مــدن مختلطــة بــين ترمــع خــارج الخــط األخضــر، وســ 200ألــ  إســرائيلي فــي قرابــة  200أكثــر مــن 

وهــو مــا يعنــي أنــ  ال ناايــة تلــوح فــي األفــق لعمليــات الطعــن  -مثــل القــدس والخليــل-العــرب والياــود 
 والدعس.

ألــــــ  عامــــــل فلســــــطيني يعملــــــون اليــــــوم داخــــــل إســــــرائيل  120وأوضــــــح ألــــــون بــــــن دافيــــــد أن هنــــــاك 
ــــون نحــــو  ــــاك  700والمســــتوطنات، وهــــم يعيل ــــرد، وهن ــــ  ف ــــا آخــــرين مــــن مــــوظفي 70أل الســــلطة  ألف

ـــديام رميعـــا مصـــلحة فـــي  الفلســـطينية،ألفـــا مـــن عناصـــر األراـــزة األمنيـــة  38الفلســـطينية، و لـــيس ل
 االنضمام إلى مورة العمليات الحالية، حسب زعم .

وختم بالقول إن التقديرات األمنية في إسـرائيل تشـير إلـى أن الوضـع الحـالي يمكـن أن ال يسـتمر علـى 
 يرتفع ليتحول إلى انتفاضة واسعة ومسلحة. هذه الشاكلة مدة طويلة، بل إن 

 21/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 كية للتصدي لصواريخ بالستيةيمناورة إسرائيلية أمر اإلذاعة اإلسرائيلية:  .11
بدأ الرـيش اإلسـرائيلي األحـد منـاورة عسـكرية مشـتركة مـع الرـيش األميركـي تحـاكي : وكالة األناضول

ت اإلذاعـــة اإلســـرائيلية العامـــة الرســـمية إن المنـــاورة بـــين الريشــــين التصـــدي لصـــواريت بالســـتية. وقالـــ
رندي، حيث ستشاهد حركة نشطة للريش فـي أنحـاء الـبالد، دون توضـيح  1700سيشارك فياا نحو 

 تاريت انتااء المناورة.
وقــال الرــيش اإلســرائيلي فــي بيــان إن المنــاورة تاــد  إلــى تعزيــز التعــاون والتواصــل بــين الرــانبين فــي 

 أن الدفاع ضد الصواريت البالستية.ش
ونقل البيان عن قائد الدفاع الروي اإلسرائيلي تسفيقا حايموفيتش أن "المناورة تعتبر خطوة مركزية في 

 بين الدولتين، حيث تعّبر عن تحال  أمني ال يورد ل  مثيل بين دول العالم". االستراتيريةالعالقة 
الرــيش اإلســرائيلي منــاورات مــع الرــيش األميركــي منــذ العــام  وهــذه هــي المــرة الثامنــة التــي يرــري فياــا

2001. 
 21/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 دولة إرهابية "إسرائيل"أودي ألوني:  يهوديالج خر  م  ال .11

وصــ  المخــرج الســينمائي الياــودي أودي ألــوني إســرائيل بأناــا "دولــة إرهابيــة" وهــارم حكومتاــا ألناــا 
 ي البشرة البيضاء، حسب تعبيره.تمنح الديمقراطية فقط لذو 

خـالل كلمـة المخـرج فـي ماررـان  -وفق موقـع القنـاة العبريـة السـابعة التابعـة للمسـتوطنين-وراء ذلك 
 ".48برلين السينمائي عقب فوزه برائزة عن فيلم  "مفترق 

 ويشار إلى أن هذا المخرج هو ابن الوزيرة وعضو الكنيست السابقة شوالميت ألوني.
كمـا هــارم أودي ألــوني الــذي يحمــل الرنســية األميركيــة المستشــارة األلمانيــة أنرــيال ميركــل التــي تبــدي 

 دعما واضحا إلسرائيل ولم تذكر كلمة احتالل في أي من خطاباتاا، وفق قول .
وأضا  أن ميركل تبيع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو المزيـد مـن الغواصـات النوويـة حتـى 

 ل ذات السياسة التي ينتاراا ضد الفلسطينيين، و"هي بذلك تدعم النظام الفاشي في إسرائيل".يواص
وفــي إطــار تعليقــ  علــى األســير الفلســطيني محمــد القيــق المضــرب عــن الطعــام منــذ أكثــر مــن ثمــانين 
يومـــا، قـــال ألـــوني إن ذلـــك يشـــكل نموذرـــا النتاـــاك حقـــوق اإلنســـان الفلســـطيني وصـــورة واضـــحة عـــن 

التي يحصل علياا غير الياودي في إسرائيل، فاو غير متام بأي تامة لكن  يعاني ويفترض  الحقوق
 أن يموت في كل يوم.
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ويقول ألوني إن فيلم  الذي أخرر  يتناول قصـة حـب بـين شـاب وفتـاة عـربيين فـي مدينـة اللـد العربيـة 
ئيلي الياــودي علــى داخــل إســرائيل، ويظاــر حرــم االضــطااد الخــارري الــذي يمارســ  المرتمــع اإلســرا

العرب داخل إسرائيل، معتبرا أن نتنياهو يبث قيم الكراهية، في حين أن الفيلم الذي عرض  يتناول قيم 
 المحبة.

 22/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تبني منشأة ضخمة الستغالل الطاقة الشمسية "إسرائيل" .11
إسـرائيل ترـري إقامـة بـرج للطاقـة  رويترز: في مساحة من الصحراء المفتوحة في رنوب –بئر السبع 

 مترا، يأمل القائمون على إنشائ  في أن ينتج طاقة عالية المردود االقتصادي. 240الشمسية ارتفاع  
البــرج  إنشـاء-فياـاأسـاما « رنـرال موتــورز»ومقرهـا إســرائيل وتمتلـك شـركة  –« ميغـاليم»تتـولى شـركة 

أخـرى مماثلـة مـا يمكنـ  مـن توليـد طاقـة كاربيـة في صحراء النقـب، وسـيتفوق فـي ارتفاعـ  علـى أبـراج 
 ميغاوات. 121بقدرة 

 773( بتكلفة ثالثـة مليـارات شـيكل )2017ومن المقرر ان يكتمل بناء البرج في أواخر العام المقبل )
مليون دوالر(. وسيمد شبكة الكارباء في الـبالد بنحـو واحـد فـي المئـة مـن احتياراتاـا مـن الطاقـة بنـاء 

حكومة إسرائيل، التي تأمل بأن تسام مصادر الطاقـة المترـددة فـي إمـداد الـبالد بنحـو  على اتفاق مع
 .2020عشرة في المئة بحلول عام 

 22/2/2016القدس العربي، لندن، 
 

الً حاخام صفد  .11  سموم العنصرية والتحريض: احذروا من العرب وقاتلوهم ثنف م واص 
 "االئـتال  لمناهضـة العنصـرية"و "حي للـدين والدولـةالمركز اإلصـال"توّر   زهير أندراوس: –الناصرة 

برســالة إلـــى وزيـــرة القضـــاء اإلســرائيلّية ايليـــت شـــاكيد، مطـــالبين بتقــديم حاخـــام صـــفد شـــموئيل اليـــاهو، 
لرلسة تأديبية بسبب تكرار تصريحات  العنصرية والتحريضية على العرب وبصفتاا المخولة وفق البند 

( بتقـديم شـكوى ضـّد ررـل ديـن يعمـل فـي سـلك الخـدمات 1971) "يـةالخـدمات الدين")أ( من قـانون 12
 العامة.

ـــي ارز ـــة اورل ـــة طـــال رفيـــ  والمحامي لخوبســـكي، أّن هـــذا لـــيس -وأوضـــحت مقـــدمتا الرســـالة، المحامي
بالتورــ  األول لامــا بطلــب محاســبة اليــاهو حيــث ســبق وأْن وراتــا رســالتين ســابقتين تــّم مــن خاللامــا 

إال أّن وزارة القضـاء لــم تقــم بأيــة خطـوات أو ردة فعــل حيــال التوراــات  رصـد تصــريحات  ضــّد العــرب،
 السابقة.
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وذكرت المحاميتان في رسالتاما أّن الياهو عاد مـؤخًرا ليطلـق تصـريحات  العنصـرية والتحريضـية ضـّد 
صـــوت “المـــواطنين العـــرب خاصـــة، وضـــّد الفلســـطينيين عامـــًة، حيـــث نشـــر مـــؤخًرا عظـــة فـــي مرلـــة 

سـُيطاردك العـدو حتـى يـتمكن منـك، احـذر “  الرسمّية، حاخام صـفد، كـان عنواناـا: ، بصفت”مشاهديك
 ”.من األغيار

قتــال “ورــاء فــي العظــة المــذكورة أّن علــى الياــودي لــيس فقــط الحــذر مــن العربــّي، إنّمــا العمــل علــى 
مقتبًســا ، مؤكـًدا علـى أّن كــل فلسـطينّي هـو إرهــابّي بدررـة معينـة. وطلـب اليــاهو مـن قرائـ ، ”الظـالمين

مصــادر مــن التــوراة للتضــليل، أّن يمتنعــوا مــن الحصــول علــى خــدمات طبيــة مــن طبيــب مــن األغيــار 
)والقصــد عربــّي( إاّل إذا كــان قــد أكمــل اختصاصــ ، كمــا طلــب مــنام رفــض أّي مســاعدة مــن ممرضــة 

 مّولدة عربية، إاّل إذا قامت بوارباا بحضور العائلة وبمراقبتاا.
لتصــريحات العنصــرية، فقــد قــام، وفــق الرســالة، بالتــدخل فــي الشــأن السياســّي اليــاهو لــم يكتــ ِّ باــذه ا

، ومشـيًرا إلـى 1993متراوًزا وظيفت  الدينيـة منتقـًدا اتفـاق أوسـلو، الُموقـع مـع السـلطة الفلسـطينية عـام 
الح أّنــ  فــي االتفــاق المــذكور: ســّلحنا لألســ  العــرب علــى أمــل أْن يقتتلــوا داخلًيــا، إاّل أّناــم وراــوا الســ

نحونــا، رغــم أّن النصــوص الدينيــة كافــة أرمعــت علــى ضــرورة االقتتــال والحــذر مــنام، وتراهــل تلــك 
 النصوص أدى إلى سفك دماء الياود، على حّد تعبيره.

وأكــدت مقــدمتا الرســالة أّن مــا ذكــر مــن تصــريحات ســابقة يســتورب تقــديم اليــاهو إلــى رلســة تأديبيــة 
( الــذي يمنــع 1959” )الخــدمات العامــة“ترــاوزه أيًضــا قــانون لترــاوزه وظيفتــ  الرســمية كررــل ديــن ول

بشكل واضح انتقاد موظ  فـي الخـدمات العامـة، خـالل مقـابالت صـحافية، لسياسـة الحكومـة، األمـر 
ــــاريت  ــــي رلســــتاا بت ــــد أكــــدت ف ــــت الحكومــــة اإلســــرائيلّية ق ــــة، وكان ــــى مســــاءلة تأديبي ــــذي ُيعرضــــ  إل ال

 رال الدين يحصلون على راتٍب حكومّي.أن هذا القانون يسري على ر  25/6/1969
وشددت المحاميتان على أّن تصريحات الياهو لم تكن تفوهات عابرة، إنّمـا هـو يقـوم بـالتحريض علـى 

 العرب بصورة ممنارة.
 21/2/2016، رأي اليوم، لندن

 
 ألف قرار إسرائيلي بهدم منازل مقدسية 20": القدسمركز " .11

لقدس للحقوق االرتماعية واالقتصادية زياد الحموري في تقرير قال مدير مركز ا :بترا –رام هللا 
أل  أمر هدم لمنازل مواطنين بالقدس المحتلة بفعل  20إن هناك أكثر من  أمسصادر عن المركز 

تراكم السنوات، ولكن الرديد الذي ررى تفعيل  حديثًا وبشكل واسع هو هدم بيوت أهالي شاداء 
 ة.المحتلانتفاضة القدس بالمدينة 
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منزال سنويا،  130إلى  120وذكر أن الادم بحرة عدم ورود ترخيص قائم طوال الوقت، بمعدل هدم 
. وطالب "غير القانوني"متوقعًا أن تأتي فترة تستخدم فياا سياسة الادم الرماعي، تحت مسمى هدم 

البيوت مكسور  الرانب الفلسطيني أمام معضلة هدم "المرتمع الدولي علي  وق  قرارات الادم، قائاًل:
 اإلنسانالرناح، نتيرة اتفاق أوسلو وبالتالي، مطلوب من المرتمع الدولي الذي يتغنى بحقوق 

، مؤكدًا ورود قرارات أممية صدرت لحماية الورود الفلسطيني ال تطبق وتنتاكاا "التحرك فوراً 
 إسرائيل بشكل يومي.

ر طابع حياة المواطنين الفلسطينيين في وأشار إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يعمل براد على تغيي 
في  اإلسرائيليالتمادي  أنالقدس المحتلة، بالتزامن مع تغيير حقائق متعلقة باألماكن، مبينًا 

 االنتااكات نابع من شعورها بعدم المحاسبة دوليًا.
هدم سلطات  أن أمسالمسيحية لنصرة القدس والمقدسات  اإلسالميةمن راتاا اعتبرت الايئة 

مدرسة أبو النوار األساسية، في ترمع النوار شرق القدس المحتلة رزء من  اإلسرائيليحتالل اال
ضعافاملترايل المقدسيين  إسرائيليمخطط   للسيطرة على المدينة المقدسة. وا 

أن أوامر الادم تبررها سلطات االحتالل بحرة عدم حصول أصحاباا  إلىوأشارت الايئة في بيان 
من اتفاقية رني   53زمة من السلطات اإلسرائيلية المختصة، وذلك خالفًا للمادة على التراخيص الال

 الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب.
 22/2/2016الرأي، عمَّان، 

 
 مواطنًا من الضفة والقدس بينهم فتاتان 17 يعتقلاالحتالل  .18

مواطنا من الضفة  17لماضية "األيام": اعتقلت قوات االحتالل، أمس والليلة قبل ا -محافظات 
 والقدس، بينام فتاتان.

عاما( وهو أسير محرر، والفتاة عبير  26ففي القدس اعتقلت قوات االحتالل المواطن محمد الرعبة )
المصري، عند باب العمود، كما اعتقلت ثالثة شبان من حي الثوري ببلدة سلوان رنوب المسرد 

 .كز التوقي  والتحقيق في القدس المحتلةأحد مرا إلىالمبارك واقتادتام  األقصى
مواطنين من المدينة والمحافظة، بينام فتى من بلدة بني  ستةوفي الخيل، اعتقلت قوات االحتالل، 

 نعيم شرق المدينة اعتقل في محيط مستوطنة "كريات أربع" بزعم محاولت  تنفيذ عملية طعن.
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التي تنفذها قوات االحتالل بصورة يومية في أمس، أن االعتقاالت  األسير،في اإلطار، قال نادي 
 األقل.، أمس، خمسة مواطنين على شملتالخليل والمحافظة 

عاما(، ومواطن آخر من محافظة طولكرم وهو  18ومن محافظة رنين، اعتقل رأفت ناصر السعدي )
ضياء  عاما(، كما اعتقل من مخيم الرلزون شمال محافظة رام هللا والبيرة 32أحمد حامد رمعة )

عاما(  17وذكر نادي األسير أن  ررى اعتقال الفتاة ساردة نظام حسن ) عاما(. 19ياسر الشني )
 19من بلدة قصرة على حارز زعترة رنوب نابلس. وفي سياق متصل أشار نادي األسير إلى أن 

 مواطنا اعتقلوا خالل اليومين الماضيين.

 22/2/2016األيام، رام هللا، 
 

 مزاعم االحتالل حول تسهيالت على حصار غزة تقرير حقوقي يفند .11
فّند تقرير حقوقي اليوم االثنين، مزاعم سلطات االحتالل اإلسرائيلي حول إدخال تسايالت على 
الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي على قطاع غزة. وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق 

يتناول آخر التطورات التي  "ة معابر قطاع غزةحال"اإلنسان، تقريرا رديدًا من السلسلة الشارية 
 .2016طرأت على معابر قطاع غزة خالل شار يناير 

ووفقًا للتقرير فإن  رغم ارتفاع عدد الشاحنات التي تم توريدها إلى القطاع خالل شار كانون 
سنوات، ولم  تسع ثاني/يناير، غير أن ذلك لم يمس روهر الحصار المفروض على القطاع منذ

 دث أي تغيير روهري على الحركة الترارية.يح
 600شاحنة معظماا مواد غذائية وسلع استاالكية، وبمعدل  18,594وبين ان  رغم السماح بتوريد 

شاحنة يوميًا، استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع األساسية للسكان، 
ع البنية التحتية والمواد الالزمة للتصنيع واإلنتاج، ومشاري اإلعمارخاصة المواد الالزمة إلعادة 

وشاب دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة، من بيناا إغالق المعبر التراري الوحيد لقطاع غزة 
 من إرمالي أيام الفترة(. %32.2أيام ) عشرةلمدة  "كرم أبو سالم"

لي على صادرات القطاع إلى وعلى صعيد الصادرات، واصلت سلطات االحتالل فرض حظر شب  ك
أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم. وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 

شاحنة مناا محملة بمتورات زراعية )طماطم، بطاطا،  246شاحنة فقط ألسواق الضفة الغربية،  274
لفل حلو، ثوم، باذنران، كوسا، نعنع(، بطاطا حلوة، خيار، ملفو ، بلح، زهرة، ليمون، فلفل حار، ف

شاحنات محملة بالسمك، وشاحنة أثاث، وشاحنتين من  4وشاحنة واحدة محملة بالباارات، و
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فقط من حرم  %6شاحنة خردة. ويشكل حرم صادرات القطاع خالل فترة التقرير  20المالبس، و
حركة األفراد، ما زال . وعلى صعيد 2007الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في يونيو 

 سكان القطاع محرومين من حقام في حرية الحركة.
شخصًا  1,385مريضًا يرافقام  1,464وفي استثناء محدود ُسمح لفئات محددة بارتياز المعبر، وهم: 

من الموظفين العاملين في المنظمات  576شخصًا لحارات خاصة،  2,416تاررًا،  8,116من ذويام، 
شخصًا من ذوي المعتقلين لزيارة  215من المسافرين عبر رسر اللنبي،  365ة، اإلنسانية الدولي

 500شخصًا )من كبار السن( للصالة في المسرد األقصى و 737أبنائام في السرون اإلسرائيلية و
 مواطن من المسيحيين لالحتفال بأعيادهم.

 22/2/2016الدستور، عمَّان، 

 

 ًا  وقانوني ع صحياً إعالم األسرى: القيق غير متاب   .12
ن نرلاا محمد إيومًا  90قالت عائلة األسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ قرابة 

 أصبح اآلن بال محاٍم يتابع قضيت  قانونيًا. 
وباذا اإلعالن فقد أصبح االحتالل يتحمل كامل المسؤولية عن أي شيء يطرأ على الصحفي القيق 

 ضع الصحي وليس انتااًء بالوضع القانوني. في رميع المستويات بدءًا بالو 
ل مكتب إعالم األسرى سلطات االحتالل الصايوني المسئولية الكاملة عن حياة األسير من رات  حم  

نقاذهالقيق داعيًا المؤسسات الحقوقية الدولية لمتابعة وضع   من حالة الظلم الواقعة علي  السيما  وا 
 لاا. سياسة اإلعدام الممناج التي يتعرض 

النظر في قضية زيارة عائلة القيق لنرلاا  يوم األحدوكانت المحكمة العليا الصايونية قد رفضت 
 للمرة الثانية.

 21/2/2016، فلسطين أون الين

 

 الفلسطينيون ينطقون بالعبرية بالقوة... وبحكم العادة أحيانًا! .12
حيفة إسرائيلية تقريرًا حول ناج ثارت منظمات حقوقية فلسطينية عقب نشر ص: بديعة زيدان-هللارام 

عنصري في رامعة تل أبيب، يمنع العامالت في مركز الرد الااتفي من الرد باللغة العربية على 
أسئلة الطالب العرب، ويفرض التحدث معام باللغة العبرية فقط، بادعاء أن هذه هي اللغة الوحيدة 
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رد على المتوراين األرانب أو المااررين المستخدمة في الرامعة، بينما يتبين أن المركز نفس  ي
 بلغاتام األرنبية.

وتبين أن العامالت تلقين رسالة في البريد اإللكتروني من المسؤول عن مركز الرد الااتفي، تقول أن 
رامعة تل أبيب تسمح بتلقي معلومات وسلوك أكاديمي باللغة العبرية فقط، وبحكم ذلك صدر إلينا "

 ."لخدماتتوري  كاذا كمقدمين ل
في هذا المرال، متواصلة، وهناك أكثر من  1948معاناة الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة عام 

حالة معروفة من بيناا عاملة فلسطينية في فرع لمطعم عالمي شاير فصلت من عملاا ألناا تحدثت 
 مع زبائن فلسطينيين بالعربية.

إما بشكل كامل، أو شب  كامل، أو حتى بعض  ويضطر العديد من الفلسطينيين إلى تعلم العبرية،
الكلمات الضرورية، تفاديًا لبعض المشاكل خصوصًا عند الحوارز العسكرية اإلسرائيلية في الضفة 

حارز قبل سنوات. وتضطر غالبية األسرى الفلسطينيين  500الغربية، والتي وصلت إلى أكثر من 
لية، إلى تعلم العبرية، لتالفي مشاكل مع في سرون االحتالل، وبخاصة ذوي المحكوميات العا

دارة السرون، أو إلكمال تعليمام الرامعي والذي هو غير متاح إال بالرامعة العبرية في  السرانين وا 
 القدس، مع أنام باتوا محرومين من ذلك منذ سنوات.

ومن باب اعر  عدوك لتعرف ، باتت هناك معاهد ومراكز تدرس اللغة العبرية في مختل  
لمحافظات الفلسطينية، بل إن وزارة اإلعالم الفلسطينية توزع نشرة يومية على الصحافيين ووسائل ا

 اإلعالم المحلية تتضمن تررمة ألهم األنباء والتقارير الواردة في الصحافة اإلسرائيلية.
ة، وبدأت أخيرًا تفتتح مراكز متخصصة في مدينة رام هللا على ور  الخصوص للدراسات اإلسرائيلي

دراسات "أبرزها المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية )مدار(، والذي يصدر فصلية بعنوان 
، تنشر وتوزع ضمن "المشاد اإلسرائيلي"، إضافة إلى نشرة لمرتين شاريًا تحت عنوان "إسرائيلية

مامة صفحات رريدة األيام اليومية الفلسطينية، عالوة على العشرات من التررمات والمؤلفات ال
سرائيليين.  لكتاب فلسطينيين وا 

 بدأ الفلسطينيون يتحدثون في يومياتام بالعبرية من دون وعي أحيانًا، ومن باب العادة.  
 22/2/2016الحياة، لندن، 
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 المعلمين بالضفة تصل تويتر أزمة .12
حيث  وصلت أصداء أزمة المعلمين الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى موقع تويتر للتدوين القصير،

اشتعلت حمالت دعم واسعة لمطالب المعلمين الفلسطينيين ومواقفام تراه تصعيد السلطة الفلسطينية 
 ضدهم، ورفضاا االسترابة الكاملة لمطالبام.

ودشن مغردون وناشطون فلسطينيون عدة وسوم لدعم دعوات المعلمين لالعتصام واإلضراب، مناا 
حيث رفضوا فياما قيام السلطة الفلسطينية بمالحقة  "#كرامة_المعلم" و"#ال_العتقال_المعلم"،

 المعلمين واعتقالام ومحاولة القفز على مطالبام.
الدعوات التي راءت في معظماا "مانية"، وفي إطار تحسين وضع المعلمين المادي، روبات من 

مة مثارا قبل السلطة باتاامات "التسييس" والتبعية الفصائلية، إال أن مغردين رأوا في هذه التا
 للسخرية، حيث اتاموا السلطة بمحاولة "تسييس" االعتصامات واإلضرابات لتبرير قمعاا.

وفي السياق ذات ، شارك عدد من المعلمين الفلسطينيين في الوسوم المذكورة، حيث دعوا إلى طباعة 
وة ضغط وسم "#كرامة_المعلم" ووضع  على زراج السيارات بالضفة الغربية، مما سيمنح دعواتام ق

 شعبية.
 21/2/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 

 لسان بحري مصري يهدد بانحسار شاطئ غزة .11
صرخة رديدة يطلقاا المختصون في البيئة، فبعد الكوارث البيئية التي : أحمد عبد العال - غزة

تسببت فياا المياه التي ضختاا السلطات المصرية على الحدود مع غزة، يحذر أهالي القطاع على 
 لمستويين الرسمي والشعبي من إنشاء لسان بحري مصري يادد بانحسار شاطئ غزة.ا

لم يكن ضت السلطات المصرية مياه البحر المالحة في خندق حفرت  على طول الحدود بين األراضي 
المصرية ورفح الفلسطينية، والذي أدى إلى انايارات أرضية في الرانب الفلسطيني وأضرار في التربة 

ائراا كارثية على التربة، أولى الخطوات في محاربة البيئة في قطاع غزة، بل سبقتاا ستكون نت
بسنوات خطوات أدت إلى نتائج كارثية، تمثلت في إنشاء لسان بحري قرب الحدود البحرية بين قطاع 

 غزة ومصر.
تظار  ،2010وبدأت اآلثار السلبية للسان البحري، الذي شرعت السلطات المصرية في إنشائ  عام 

مؤخرا، على شاطئ بحر مدينة رفح الفلسطينية )رنوبي قطاع غزة(، حيث ارتفع منسوب المياه، 
 وانحسرت رمال الشاطئ.
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وحذر مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية مدينة رفح أسامة أبو نقيرة من خطورة هذا اللسان على 
 بة علي .شاطئ بحر رنوبي القطاع، دون معالرة النتائج الكارثية المترت

وبحسب الصور الروية، التي رصدتاا بلدية رفح منذ إنشاء اللسان، فإن هناك "نحرا حادا" لشاطئ 
 بحر مدينة رفح، نتيرة إقامة السلطات المصرية اللسان البحري.

وأوضح أبو نقيرة للرزيرة نت أن الصور الروية تظار تناقص ساحل منطقة القرية السويدية 
، 2014، حتى 2010مترا خالل الفترة من  54مترا إلى  66غزة ومصر(، من )المحاذية للحدود بين 

كنتيرة طبيعية للسان الذي تم إنشاؤه في الرانب المصري، حيث يعطل اللسان التيارات البحرية التي 
 تنقل معاا الرمال من الرنوب إلى الشمال.

دينة رفح خالل عشر وبحسب أبو نقيرة، فإن المعطيات تشير بوضوح إلى تالشي شاطئ بحر م
سنوات، إذا لم يتم إيراد حل رذري لاذه المشكلة التي تادد أهم ثروة حقيقية لقطاع غزة، وهي شاطئ 

ودعا المرتمع الدولي والراات المعنية إلى ضرورة التدخل ومساعدة قطاع غزة في إيراد  البحر.
 ب انحسار الشاطئ، أوضحوحول الخطوات التي يرب اتخاذها فلسطينيًا لترن حل لاذه المعضلة.

أبو نقيرة أن إنشاء لسان بحري قبالة شواطئ مدينة رفح قد يخف  المشكلة، لكناا ستنتقل إلى مناطق 
 أخرى كشواطئ مدينتي خانيونس ودير البلح.

من رات ، أكد رمال بصلة نائب نقيب الصيادين في مدينة رفح أن اللسان البحري في الرانب 
شاطئ الفلسطيني، مما سيؤدي الحقا إلى حرمان أهالي القطاع من المصري أدى إلى تآكل ال
 االصطيا  على الشاطئ.

وقال في حديث  للرزيرة نت إن  "بعد إنشاء اللسان بدأت تظار الصخور، وهذا يعيق عمل الصيادين 
 ويؤثر بشكل كبير على حركة قوارب الصيد".

إذا لم يتم إيراد حلول رذرية لاذه  وحذر من أن الصيد في مدينة رفح سيتعطل بشكل شب  كامل
 القضية.

 21/2/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
 

 وتشديدات أمنية في باب العامود ..األقصىالمسجد مستوطنون يقتحمون  .11
المسرد األقصى المبارك من راة باب المغاربة بحماية  أمساقتحم مستوطنون متطرفون صباح 

 تدخل السريع.مشددة من شرطة االحتالل الخاصة وشرطة ال
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على  اوشددت شرطة االحتالل من تواردها األمني على أبواب األقصى وفي محيط ، وفرضت قيود
 دخول المصلين إلي ، وخاصة النساء.

مستوطًنا اقتحموا األقصى، وترولوا في أنحاء متفرقة من  33وقال مركز شؤون القدس واألقصى إن 
رطة االحتالل شددت من إرراءاتاا على البوابات، وأشار إلى أن ش المسرد بحماية شرطية مشددة.

 وواصلت سياسة احتراز البطاقات الشخصية للوافدين لألقصى قبيل الدخول إلي .
رراءاتاا الصارمة بحق المواطنين  وفي منطقة باب العامود، واصلت قوات االحتالل فرض قيودها وا 

قوات  الخاصة، ونصب للحوارز في المنطقة ومحيطاا، وسط انتشار مكث  لعناصر االحتالل و 
 والمتاريس العسكرية بصورة مكثفة.

رراء  وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل تقوم باستفزاز الشبان عبر توقيفام بصورة متعمدة، وا 
تفتيش ماين لام، وأحياًنا يتم االعتداء عليام واعتقالام بحرة العثور على سكين بحوزتام أو محاولة 

 بالمنطقة. تنفيذ عملية طعن
 22/2/2016الرأي، عمَّان، 

 

 الـعليـا اإلسـرائـيلـيـة: األسـرى المضربون ال يبحثون عن الموت .11
وكاالت": بحثت المحكمة العليا اإلسرائيلية، أمس، االلتماس الذي قدم  عدد من منظمات "–القدس 

ي أقره الكنيست اإلسرائيلي حقوق اإلنسان ونقابة األطباء اإلسرائيلية ضد قانون التغذية القسرية، الذ
، وذلك على خلفية اإلضراب المفتوح عن الطعام الذي نفذه األسير الفلسطيني 2015 /يوليوفي تموز

محمد عالن واإلضراب الذي يخوض  حاليًا األسير محمد القيق وعودة بند تغذية األسرى بالقوة 
 العتبارات أمنية للواراة مرددًا.
، على بحث البند "هـ" من القانون، المتعلق بإمكانية أن يكون االعتبار وركزت المحكمة العليا، أمس

 األمني أحد االعتبارات التي يستند إلياا حين اتخاذ قرار بتغذية سرين مضرب عن الطعام قسرًا.
وراء في البند "هـ" من القانون المذكور: "تبحث المحكمة في اعتبارات الخطورة على حياة البشر أو 

قيقية من إلحاق األذى والضرر بأمن الدولة حين يعرض أماماا قضية تغذية سرين الخشية الح
 مضرب عن الطعام بالقوة".

وراء القانون الرديد حسب المشرع اإلسرائيلي كي يستكمل قانون "حقوق المريض" بما يشمل حالة 
بالقوة بعد  اإلضراب عن الطعام، وبالتالي السماح "للدولة" بتغذية السرين المضرب عن الطعام

 موافقة المحكمة المركزية.
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وقالت المحامية "أرونا لين" التي مثلت نقابة األطباء أمام العليا اإلسرائيلية: إن المحكمة العليا لم 
ترر حتى اآلن نقاشًا أساسيًا حول هذا القانون حتى في الحاالت التي بحثت فياا التماسات خاصة 

 باألسير محمد عالن ومحمد القيق.
 22/2/2016يام، رام هللا، األ

 
  منشآت تجارية في برطعة الشـرقية ثمانخطارات بهدم إ .11

، ثمانية مواطنين  في قرية برطعة األخيرة األيامسلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في : رنين
 الشرقية رنوب غرب رنين، إخطارات بادم منشآت ترارية، بحرة عدم الترخيص .

برطعة الشرقية توفيق قباا إن قوات كبيرة من ريش االحتالل  وقال عضو المرلس القروي في
اقتحمت القرية لمدة ساعتين، وسلمت ثمانية مواطنين إخطارات بادم منشآتام الترارية، بحرة عدم 

 الترخيص.
 22/2/2016الدستور، عمَّان، 

 

الــدولــي شركة فلسطينية تشارك في معرض الكويــت التجــاري  21: غرفة تجارة وصناعة نابلس .11
 األول
الايئة العامة لغرفة ترارة وصناعة  أعضاءشركات من نابلس  أربعشركة فلسطينية، مناا  21تشارك 

من الشار  27نابلس، في معرض الكويت التراري الدولي األول، والذي انطلق، أمس، ويستمر حتى 
 نفس .

العمل المشترك  إطارأتي في الغرفة عمر هاشم إن المشاركة في المعرض ت إدارةوقال رئيس مرلس 
مع اتحاد الغر  الترارية الفلسطينية، الذي ينظم هذه المشاركة الفلسطينية في المعرض، حرصا من  

 األخويةوالعالمية، وفي ضوء العالقات  واإلقليميةالعربية  األسواقالمنتج الوطني في  إبرازعلى 
راود المبذولة لتفعيل أطر التعاون في المتميزة بين فلسطين والكويت على كافة المستويات وال

المراالت االقتصادية والترارية، وبعد نراح تنظيم معرض الصناعات الفلسطينية العام الماضي 
 على ارض الكويت.

التي تستادفاا شركات نابلس بالتصدير، إذ بلغ  األسواقوقال هاشم: ان السوق الكويتية هي من 
 %9شاادة بنسبة بلغت  334 أصلحتلت المركز الرابع، من شاادة، حيث ا 29عدد شاادات المنشأ 
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الصادر عن وحدة الترارة الخاررية في  األخيرمن مرموع صادرات نابلس، وفق ما راء في التقرير 
 .2015غرفة ترارة وصناعة نابلس لعام 

 22/2/2016األيام، رام هللا، 

 

 "انبرا"ك  فلسطين تشارك بفعاليات مهرجان .18
عامة لفلسطين هذا العام أيضًا، في فعاليات مارران كانبرا متعدد الثقافات، الذي شاركت البعثة ال

نظم في مدينة كانبرا في سويسرا، ويعتبر مارران كانبرا متعدد الثقافات من أهم الماررانات الوطنية 
 أل  شخص. 300في أستراليا، ويشارك في  سنويًا أكثر من 
اللوحات التشكيلية لعدد من الفنانين الفلسطينيين المميزين، وتضمنت الخيمة الفلسطينية مرموعة من 

منام إسماعيل شموط، وسليمان منصور، ونبيل عناني، وتيسير بركات، وفيرا تماري، ورنا عقل، 
وعماد أبو شتية، وأحالم فقي ، ومنال ديب، وأيمن عيسى، ونبيل أبو غنيمة، وسالم عوض وغيرهم 

 من الفنانين.
ات الحياة الفلسطينية بتنوعاا خالل العقود الماضية، قدرة الشعب الفلسطيني على وأظارت هذه اللوح

الصمود ومقاومة االحتالل وحق  في تقرير المصير. كما أظارت أيضًا الاوية الفلسطينية وتشبث 
 الفلسطينيين باألرض والمقاومة المستمرة إلنااء االحتالل اإلسرائيلي.

 ئرين الذين رأوا فياا ترسيدًا للنضال الفلسطيني في مراحل  المختلفة.وأثارت هذه اللوحات إعراب الزا
 22/2/2016الدستور، عمَّان، 

 
 بين الفلسطينيين واإلسرائيليين نهاء الجمود في عملية السالمإهللا الثاني يؤكد أهمية  عبد .11

رون كيري في مدينة  هللا الثاني، خالل لقائ  وزير الخاررية األمريكية أكد الملك عبد: )بترا(-العقبة
العقبة أمس األحد، أهمية بذل المرتمع الدولي، وفي مقدمت  الواليات المتحدة، لمزيد من الراود 
إلنااء حالة الرمود في عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وصوال إلى إحراز تقدم على 

 أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
لقاء، تناول الراود اإلقليمية والدولية في الحرب على اإلرهاب وعصابات  ضمن ناج كما تم، خالل ال

 شمولي.
 22/2/2016الدستور، عمان، 
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 جودة يؤكد أهمية إعادة إطالق مفاوضات جادة وفاعلة ومحددة بإطار زمني .12
مان بحث رئيس الوزراء وزير الخاررية وشؤون المغتربين ناصر رودة في ع :تغريد الرشق - عمان
تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية، حيث أكد  وزير الخاررية األميركي رون كيريمع  أمس

رودة أهمية إعادة إطالق مفاوضات رادة وفاعلة ومحددة بإطار زمني تفضي في النااية إلى ترسيد 
خطوط  حل الدولتين الذي تقوم بمورب  الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتاا القدس الشرقية على

، استنادا الى المررعيات الدولية ومبادرة السالم العربية، وبما يحفظ 1967الرابع من حزيران العام 
 ويصون بالكامل مصالح األردن الحيوية.

 22/2/2016الغد، عمان، 
 

 الدخول بسياراتهم للمملكةب 48الفايـز: ال تغييـر علـى تعليمـات السمـاح لفلسطيني  .12
ال  48أكد وزير السياحة واآلثار ناي  الفايز أن تعليمات دخول فلسطيني : ادينيفين عبد الا -عمان

تزال مستمرة، وتحديدا فيما يتعلق بدخولام الى المملكة بسياراتام الخاصة من خالل المعبر الرنوبي 
 ، نافيا حدوث أي تغيير على هذه التعليمات وفق ما أثير مؤخرا.«وادي عربة»

إلى أن  يسمح بدخولام بسياراتام، فيما يتم استبدال « الدستور«اص لـولفت الفايز في تصريح خ
اللوحة لاذه السيارات بأخرى أردنية، تسايال لحركتام، اضافة الى دفعام رسوم دخول السيارة، مؤكدا 

 ( من أهمية سياحية لألردن.48أن هذه العملية تتم بساولة في ظل ما يشكل  سوق فلسطين )
 22/2/2016الدستور، عمان، 

 
 في عم ان  وقفة تضامنية مع األسير القيق أمام مقر األمم المتحدة .12

نّفذ عشرات الصحفيين ونشطاء حقوق اإلنسان مساء أمس وقفة تضامنية : نيفين عبدالاادي-عمان 
أمام مقر األمم المتحدة في عّمان، « الحملة األردنية للدفاع عن الصحفي محمد القيق»بتنظيم من 

 سير الصحفي الفلسطيني محمد القيق وكافة األسرى في سرون االحتالل اإلسرائيلي.تضامنا مع األ
وفي ارراء رمزي لتكميم األفواه ومنع الحريات ربط المعتصمون أفواهام بقطع قماش سوداء، ساعين 

رسالة رفض لسياسات منع الحريات وقمع الصحفيين، ورفض االرراءات االسرائيلية  إليصالبذلك 
 الفلسطيني والصحفيين على األراضي الفلسطينية. حيال الشعب

ورفع المعتصمون الفتات عّبرت عن رفضاا ألسر القيق حتى اللحظة رغم اصراره على خوض 
معركة األمعاء الخاوية بكل قوة، مطالبين األمم المتحدة وأميناا العام بااللتفا  الى االنتااكات التي 

 نيين.ترتكباا إسرائيل بحق الصحفيين الفلسطي
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وسّلم المعتصمون بيانا تضمن هذه المطالب إلى األمم المتحدة على هامش تنفيذهم الوقفة 
االحترارية، ملخصين واقع الحال في األراضي الفلسطينية وضرورة اتخاذ ارراءات سريعة لحماية 

 الصحفيين الفلسطينيين.
 22/2/2016الدستور، عمان، 

 
 نية دعم صمود الشعب الفلسطيني: نهج الدولة األرد"فلسطين النيابية" .11

قال رئيس لرنة فلسطين النيابية يحيى السعود إن ناج الدولة األردنية بقيادة راللة  :)بترا(-عمان
 الملك عبدهللا الثاني هو دعم صمود الشعب الفلسطيني بور  االحتالل اإلسرائيلي.

أن اللرنة  ينيين حسين شبات ،نقيب المحامين الفلسط أمسوأكد، خالل لقاء لرنة فلسطين النيابية 
 المؤتمر التحكيمي األول للقدس الذي سيعقد في عمان. إلنراحتسخر كل امكاناتاا 

وأضا  السعود إن الشعب األردني بكل أطياف  يق  مع القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية دعم 
 فياا.صمود أهلنا بالقدس من خالل الوصاية الااشمية على المقدسات اإلسالمية 

 22/2/2016الدستور، عمان، 
 

 اختبار حقيقي للمنظمات اإلنسانية الدوليةالكويت: قضية األسير القيق هي  .11
قال المحامي وممثل رمعية حقوق اإلنسان الكويتية محمد العتيبي ان مل  الصحافي : فارس العبدان

ى اتفاقيات في مرال القيق هو اختبار للمنظمات اإلنسانية الدولية التي توقع وبشكل مستمر عل
 المدافعة لحفظ حقوق اإلنسان مطالبا إياها بالوقو  الى رانب  بشكل راد.

الدقباسي خالل الوقفة التضامنية التي  علىرئيس البرلمان العربي النائب السابق  أكدومن رات  
رضون من الذين يتع %90نظمتاا رمعية الصحافيين الكويتية مع الصحافي المعتقل القيق أن هناك 

لالضطااد حول العالم هم من البالد العربية إلى رانب أفغانستان بحسب اإلحصائيات العالمية 
ن كان هناك  مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية والمسرد األقصى هو قضية المسلمين حتى وا 

 محاوالت لتغيير وراة العرب عن ذلك.
لخيل لران الحريات العربية والدولية القيام وبدوره دعا عضو رمعية الصحافيين الكويتية دهيران أبا ا

 بوقفات تضامنية مع القيق والذي لم يكن يمارس سوى عمل .
وأكد أن القيق أصبح اآلن رمزا لألسرى الفلسطينيين القابعين في سرون االحتالل دون محاكمات 

أمام مرالس  داعيا إلى إيراد صيغة تفاهم عربي للتحرك نحو كش  ررائم العدو الصايوني وتعريت 
 حقوق اإلنسان.
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ومن رانباا قالت زورة األسير الصحافي محمد القيق، الصحافية فيحاء شلش في مشاركتاا من 
خالل اتصال هاتفي أن الوقفات التضامنية والفعاليات المختلفة تؤثر ايرابيا في نفس األسير ال سيما 

نساني  أناا تؤكد التفا  الرميع وارتباط  بذات القضية التي يدافع عناا زوراا وهي وارب أخالقي وا 
 يقوم ب  الرميع.

ومن رات  أثنى المنسق العام لملتقى القدس رااد ررادات على موق  زورت  البطولي في مواراة 
آلة الحرب الصايونية بالحرب اإلعالمية المضادة ال سيما أناا لم تبد أي انكسار وسرلت صمودا 

 يعرز عن  الررال.
مؤسسات الدولية والضمائر الحية التدخل والتضامن مع قضية األسير وكش  وناشد ررادات ال

 وتعري  ررائم االحتالل أمام العالم.
السند أن القيق يكمل روايات التضحية لمن سبق   علىالكاتب الصحافي واألكاديمي  أكد رانب ومن 

هو سالح راء بعد ان من الشاداء واألسرى الفلسطينيين الفتا إلى أن سالح اإلضراب عن الطعام 
فقدت األمة رميع أسلحتاا في مواراة العدو الفتا إلى أن صموده كش  هشاشة إسرائيل التي ما 

 طفاًل ورثث للشاداء. 196شخصا يعاني من أمراض مزمنة إلى رانب  140زالت تأسر 
خلق فارقًا نوعيًا وبدوره قال استاذ العلوم السياسية في رامعة الكويت الدكتور شفيق الغبرا: إن القيق 

في وسيلة المواراة والنضال وفرض الشروط على االحتالل األمر الذي يعتبر تعبيرا عن نقل  نوعي  
 في مقاومة األسرى لالحتالل األمر الذي يتناغم مع هبة الشارع الفلسطيني.

ة تمنع من من ناحيت  أكد النائب السابق ناصر الصانع على ورود أعداء للحريات في المنطقة العربي
ان يستنشق العربي حريت  متمنيا من وسائل اإلعالم إيصال رسائل الوقفات التضامنية مع الصحافي 

 األسير إلى مسامع الكيان الصايوني.
 22/2/2016، السياسة، الكويت

 
 .. وسأعمل كل ما بوسعي لدعم "إسرائيل"كلينتون: الفلسطينيون يستحقون إقامة دولة لهم هيالري .11

كلينتون، إناا  هيالريانتخابات الرئاسة األمريكية المقبلة  فيلت المرشحة الديمقراطية قا: أ.ش.أ
ن" أن أ سيمقابلة مع محطة " في هيالريتعتقد أن الفلسطينيين يستحقون إقامة دولة لام. وأضافت 

ق مبدأ حل والية "نيفادا" أمس األول أناا تؤيد تحقي فياالنتخابات التمايدية  فياألمريكية بعد فوزها 
الدولتين، مشيرة إلى أناا حاولت خالل شغلاا منصب وزيرة الخاررية دفع كافة الراود لتحقيق هذا 

أحد حلفاء وشركاء الواليات المتحدة. وتعادت  هيالوقت ذات  أن إسرائيل  فيالاد ، مؤكدة 
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ات الرئاسة لخوض انتخاب الديموقراطيال تزال األوفر حظا للفوز بترشيح الحزب  التي، هيالري
 وسعاا لدعم إسرائيل. فينوفمبر القادم، بأناا ستدافع وستعمل كل ما  فياألمريكية 

 22/2/2016اليوم السابع، 
 

 م مقاطعة بضائع إسرائيليةجهات برلمانية وحقوقية تندد بقرار بريطاني يجر    .11
القطاع العام من  قوبل قرار الحكومة البريطانية منع المؤسسات المحلية وهيئات: أمين محمد-لندن

نسانية.  مقاطعة الموردين اإلسرائيليين، بإدانات من راات برلمانية وحقوقية وا 
وكانت الحكومة البريطانية قد قالت األربعاء الماضي إن السلطات المحلية وهيئات القطاع العام 

عقوبات  تحظر مقاطعة الموردين اإلسرائيليين بمورب قواعد حكومية رديدة، محذرة المقاطعين من
 مشددة في حال مخالفة قرارها.

وفي حديث للرزيرة نت استنكر غراهام موريس، النائب بمرلس العموم )البرلمان( البريطاني عن 
 حزب العمال ورئيس مرموعة أصدقاء فلسطين، هذا القرار معبرا عن صدمت  البالغة من .

اج رريمة، كما أن تلك المنترات وقال إن منترات المستوطنات تعتبر بضائع غير قانونية، وهي نت
تأتي من أراض محتلة تستغل إسرائيل مواردها، مشيرا إلى أن التعامل البريطاني مع الموردين في 

 تلك المستوطنات يعد تشريعا ماليا لام.
واستطرد النائب العمالي قائال إن  من الظلم الفادح دعم تلك المستوطنات التي ُبنيت على حساب 

ينيين، مشيرا إلى أن  من المفروض أن ال يكتَفى بمقاطعة تلك البضائع فحسب، بل معاناة الفلسط
 يرب عدم السماح بشرائاا أصال.

وانتاى موريس بالتعبير عن ذهول  من إقدام الحكومة على منع مقاطعة المستوطنات بدال من العمل 
مًرا "يقوض التزاماا أمام القانون على إنااء كل أنواع الترارة والتعامالت معاا، معتبرا تور  الحكومة أ

 الدولي وحقوق اإلنسان".
من رات  وص  هيغ النينغ، رئيس حملة التضامن مع فلسطين "ترريم المقاطعة" بأن  اعتداء ليس 

 على الحمالت المؤيدة للفلسطينيين فحسب، بل على حرية التعبير والديمقراطية.
عتداء بمثابة هروم على التكتيكيات التي أنات نظام واعتبر النينغ في حديث للرزيرة نت أن هذا اال

الفصل العنصري في رنوب أفريقيا، مشددا على أن هذه الخطوة الحكومية التي وصفاا بأناا غير 
ديمقراطية لن تمنع أنصار القانون الدولي وحقوق اإلنسان من مواصلة النضال إلنااء االحتالل 

 اإلسرائيلي.
 21/2/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
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 صواريخبوتين تحت ضغط "إسرائيل" والواليات المتحدة لالمتناع عن تسليم الوقوع إيران تخشى  .11
سّلم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي أررى أمس زيارة : محمد صالح صدقيان –هران 

من نظيره الروسي فالديمير « رسالة خاصة»مفارئة إلى طاران، الرئيس اإليراني حسن روحاني 
تين، تتعّلق بالعالقات بين الرانبين. وقالت مصادر أن بوتين طلب من روحاني التريث في تسّلم بو 

الصواريت، وتفّام الموق  الروسي. لكن أوساطًا إيرانية تخشى وقوع بوتين تحت ضغط مارست  
إسرائيل والواليات المتحدة، لالمتناع عن تنفيذ الصفقة، خصوصًا أن لموسكو اآلن مصلحة مع 

 واليات المتحدة في ملفات كثيرة.ال
إلى طاران الخميس الماضي، لكن وزارة الدفاع « 300-أس»وكان ُيفترض أن ُتشحن صواريت 

 الروسية أعلنت في شكل مفارئ تأريل تنفيذ االتفاق.
الحديث عن تسليم طاران األنظمة الصاروخية، »واعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكو  أن  

نقاط عالقة، بيناا مشكلة دفع ثمن الصفقة التي لم ُتسو  بعد في »، الفتًا إلى «قًا ألوان ما زال ساب
 «.شكل ناائي

 22/2/2016الحياة، لندن، 
 

 "داعش"اإلسرائيلية تجاه  السياسةدراسة بحثية تتناول  .55
 عدنان أبو عامر، إلى أن أي هروم أو ضربة، خلصت دراسة بحثية أعدها الباحث الفلسطيني د.

كبيرة أم صغيرة، يتررأ تنظيم الدولة على توريااا إلسرائيل، ال تندرج، سوى في خانة سعي  الستمالة 
مناصرين ردد ل  من العالم العربي، وربما من دول إسالمية خارج المنطقة، مثل كثير من أنظمة 

حولاا،  المنطقة التي دررت على توظي  عدائاا، أو مقاومتاا إلسرائيل، لزيادة تالحم الشعب
واقترفت ررائماا بحق شعوباا، ورغم أن الريش اإلسرائيلي هدد، بأن أي خطط يضعاا تنظيم الدولة 

 لماارمة إسرائيل، سترعل  يخسر بشكل كلي.
وأضافت الدراسة التي نشرها المعاد المصري للدراسات االستراتيرية، أن اإلسرائيليين يعلمون أن أية 

ة ستكون لاا منافع ال حصر لاا عليام، ال تقل عما حصلوا علياا في ضربة يتلقوناا من تنظيم الدول
، لكنام رغم هذه الحقيقة، يريدون البقاء 1991أعقاب تعرضام لارمات بصواريت سكود العراقية سنة 

بمنأى عن هرمات من هذا النوع، بعدم إثارة عش الدبابير ضدهم، ونظرا ألن تل أبيب تعي ريدًا أن 
اإلقليمي لمحاربة تنظيم الدولة يحمل في طيات  فرصة ذهبية ألطراف  من أرل التحال  الدولي و 

تحقيق مآرب استراتيرية تتراوز هدف  المعلن، المتمثل في القضاء على التنظيم وأعوان  من 
 التنظيمات المنتشرة في ربوع العراق وسوريا التي تنذر بالتمدد في سائر أرراء المنطقة.



 
 
 
 

 

 48 ص                                              3851 العدد:        22/2/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

ت إسرائيلية بوق  حالة الالع التي انتشرت في إسرائيل من تنظيم الدولة، وأشار إلى ورود مطالبا
ألن  ال يشكل خطرًا علياا رغم أن  ينشط على بعد مئات الكيلومترات من حدودها، ولو كان أقرب 
من ذلك، فثمة شك إذا كان قادرًا على المس بإسرائيل وسكاناا، ألن الحديث يدور في نااية المطا  

  من المسلحين المنفلتين من عقالام، يركبون سيارات "تندر"، ويطلقون النار من عن بضعة آال
كالشينكوفات ورشاشات، وسوية مع عدة ميليشيات أخرى انضمت إلي ، يقدر حرم تنظيم الدولة اآلن 

 بعدة عشرات من اآلال  من المقاتلين.
فعت إسرائيل للتعامل مع وخررت الدراسة برملة من التوصيات، لعل أهماا أن رملة األوضاع د

سرائيل تتعامل بازدوارية مع  تنظيم الدولة وفق نظرة مزدورة: فالتنظيم مفيد وضار في الوقت ذات ، وا 
، 2014هذه الظاهرة، فرئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" حاول مع بدء الحرب األخيرة على غزة 

المين الغربي والعربي، بالوقو  إعالن حركة حماس بأناا "داعش إسرائيل"، وبالتالي طالب الع
برانب ، ألن الحرب واحدة ضد اإلسالم المتطر ، ولم يخ  عدد من القادة اإلسرائيليين حقيقة 

 رغبتام بأن تكون المعركة العالمية واإلقليمية، ضد اإلسالم بكل تعابيره السياسية.
مع النظرة الدولية التي تعتبر لكن بعضًا من كبار االستراتيريين اإلسرائيليين يحذرون من التراوب 

تنظيم الدولة الخطر األبرز في المنطقة، فإسرائيل الرسمية ال تريد ألحد أن ينسى أن إيران هي 
الخطر األساس بسبب مشروعاا النووي، وهو ليس خطرًا علياا فقط، بل على القوى اإلقليمية العربية 

تنظيم الدولة في تناسي بعض العرب األخرى، وتخشى إسرائيل أن تسام الحرب المشتركة على 
للخطر اإليراني، واألهم في تناسي أميركا لاذا الخطر، لاذا سعت بقوة لمنع أي محاولة إلدراج إيران 

 في "الحرب العالمية" التي أعلنتاا أميركا على التنظيم.
 رابط الدراسة على موقع المعاد:

-http://www.eipss
%D7%A8%D3%B8%D7%A8A%D8%9%D3%B8%D84%9%D7%A8eg.org/%D
%D6%A8%D7%A8%D1%B8%D3%B8%D5%A8%D84%9%D7%A8%AA_%D8
_%87%9%D7%A8%AC%D8%AA%D8_%D9%A8A%D8%9%D84%9A%D8%9

%AF%8%D84%9%D7%A8_%D85%9A%D8%9%D8%B8%D86%9%AA%D8D
%D84%9%D3%B8%D5A%8%D84%9%D7%A8_%D9%A8%D84%9%D88%9D
281/0/2/9%A8A%D8%9%D85%9%D7%A8 

 21/2/2016موقع عدنان أبو عامر على صفحة فيس بوك، 
 

http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/2/0/281
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/2/0/281
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/2/0/281
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/2/0/281
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/2/0/281
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/2/0/281
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/2/0/281
http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/2/0/281
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 قراءات حول السياسة األمريكية .59
 منير شفيق
لو استثنينا االستراتيرية األمريكية طوال ثالث السنوات الماضية في شرقي آسيا حيث أظارت 

اها مضطربة أو متناقضة في أغلب المناطق والقضايا مستوى من التماسك واالستمرارية، لوردن
األخرى. بل يمكن القول ال استراتيرية متماسكة لدى أمريكا إزاء أي قضية من القضايا األساسية 

 الملتابة، عدا استراتيريتاا إزاء الحشد اآلسيوي لحصار الصين وتطويقاا.
يا وديبلوماسيا على إعطاء األولوية فمنذ ثالث سنوات، أمريكا مواظبة عسكريا وسياسيا واقتصاد

لمواراة الصين، وذلك بالرغم من استمرار العالقات اإليرابية بيناما في المرال االقتصادي، وما 
عّبرت عن  بعض الزيارات المتبادلة. ولكن مع ذلك هنالك استمرارية ومواظبة على حشد الحلفاء 

نتقال إلى سياسات االحتواء والتوتير و"الحرب اآلسيويين حولاا ما أمكن ضّد الصين، وذلك قبل اال
 الباردة".

اإلسالمية؛  –ما يام أكثر، هو قراءة السياسات األمريكية إزاء القضايا الملتابة في منطقتنا العربية 
وهي قراءات متناقضة؛ فانالك القراءة التي تعتبر أن كل ما شادت  البالد العربية خالل خمس 

ورات المضادة، ومن فوضى وانقسامات وصراعات كانت وراءه وعّرابت ؛ فكل السنوات من الثورات والث
 خيوط اللعبة بيدها وهي تحّرك البيادق أو توحي بتحّركاا.

قليميا وعربيا، وتشاد على ذلك رملة  وهنالك القراءة التي ترى أن أمريكا فقدت سيطرتاا عالميا وا 
يران؛ فقد كان الدور األكبر فياا للعوامل األحداث التي عرفتاا البلدان العربية والعالقات  بتركيا وا 
األوروبي فكان في مرتبة ثالثة أو رابعة من حيث  –الداخلية والعربية واإلقليمية. أما الدور األمريكي 

 األهمية أو حتى أضع  من ذلك.
 وراء الدور الروسي في سوريا إلنزال دور أمريكا وأوروبا إلى مرتبة أدنى.

ن تردهما في أغلب المقاالت الراّدة التي تحاول أن تقرأ السياسات األمريكية في هذه هاتان القراءتا
المرحلة على حقيقتاا، فانالك المقاالت التي تتام إدارة أوباما بأناا انسحبت، أو راحت تعمل على 
االنسحاب، من المنطقة، وقد تخلت عن حلفائاا وخذلتام. وهذه المقاالت تردها، بصورة صارخة، 

السعودية. وهنالك المقاالت التي ترى أمريكا وراء كل األحداث والظواهر  -ي رريدة الحياة اللندنيةف
سقاط الطائرة الروسية  بما في ذلك داعش والنصرة، كما في التدخل العسكري السعودي في اليمن وا 

 من قَِّبل تركيا، وهذه المقاالت تردها في عدد من الصح  اللبنانية.
 القراءتين مبثوثتين في القنوات الفضائية وفقا لكل قناة والتزاماا العام. هذا وترد هاتين
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والعريب أن كال من القراءتين تتناقضان مع نظرتاما آنفة الذكر عند تحليل موقع أمريكا في ميزان 
القوى العالمي؛ فأصحاب القراءة التي تعتبر أن أمريكا وراء كل األحداث التي تقع في المنطقة ُيقّرون 
وُيعلنون أناا أصبحت أضع  في ميزان القوى العالمي، وأناا في حالة ترارع عام. ولكن عند 
االنتقال إلى تحليل سياساتاا في كل قضية يقّدموناا باعتبارها أقوى عما كانت علي  في الماضي، 

وال إلى حد أناا تملك كل خيوط اللعبة فال شيء يحدث من داعش أو النصرة مثال إاّل وهي وراءه، 
سياسة تبدر من السعودية أو تركيا مثال أيضا إاّل وهي وراءه. أما في المقابل فإن أصحاب القراءة 
التي تتام أمريكا باالنسحاب أو في طريقاا لالنسحاب وقد تخلت عن حلفائاا، تردهم عند تحليل 

لفصل. ولكن عند ميزان القوى يقّدمون أمريكا باعتبارها القّوة العظمى األولى وهي صاحبة القول ا
تحليل سياساتاا إزاء القضايا المامة، فاي مستسلمة للروس في سوريا ومتخلّية عن السعودية في 

 اليمن وتق  مع الكرد ضّد تركيا.
فالقراءتان تعتبران أن ميزان القوى العام شيء والتررمة الواقعية للسياسة شيء آخر. طبعا هذا 

نما وراءه حرص أحدهما على إبقاء أمريكا  التناقض ال ينبع من رال أو عدم تماسك غير مقصود، وا 
هي القّوة الكبرى األقوى بالرغم من خذالناا لحلفائاا ليعّزز انتساب  لاا، وياّم  أن يقّدماا باعتبارها 
الدولة الكبرى الوحيدة العظمى. أما ثانياما فاو يريد خدمة هد  التحريض في القضايا الرزئية؛ لاذا 

األحداث، فيما هو يمارس كأن أمريكا غير مورودة أو يتخطى كل الخطوط الحمر في  يعتبرها وراء
 موارات  لتلك األحداث.

فعندما حّللت القراءتان االتفاق النووي، اترات القراءة التي تعتبر أمريكا وراء كل األحداث إلى إبراز 
اعتبرت أمريكا منسحبة من المنطقة، ترارعاا أمام قّوة إيران. بل وقّدمت التنازالت. أما القراءة التي 

 فقد اعتبرت أن أمريكا عقدت صفقة مع إيران وأناا في طريق التحال  مع إيران.
وعندما تدخلت روسيا عسكريا في سوريا اعتبر الذين يرون أمريكا ممسكة بكل األحداث بأن القرار 

حور المضاد ألمريكا، أي الروسي اتخذ بالرغم من أمريكا، وفرض نفس  علياا ووق  إلى رانب الم
أمريكا مترارعة هنا أيضا. ولكن الذين اعتبروا أمريكا منسحبة من المنطقة وقد خذلت الشعب السوري 
فيعتبرون أن روسيا ما كانت لتريء إلى سوريا من دون موافقة أمريكا والتفاهم معاا. فمّرة أخرى هنا 

في ميزان القوى وبين إنزال هذا التحديد في يظار التناقض أو عدم التماسك بين تحديد وضع أمريكا 
 التطبيق العملي على حدث بعين  أو أحداث بعيناا.

وثمة قراءة منارية ثالثة ترد عالقة مباشرة بين ضع  أمريكا في ميزان القوى العام من راة 
 وسياستاا إزاء مختل  القضايا من راة أخرى؛ ألن من غير الممكن أاّل تعكس سياساتاا الرزئية
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ضعفاا العام في ميزان القوى. أو أاّل يعكس ضعفاا العام في ميزان القوى نفس  على سياساتاا 
 الرزئية الُمرتبِّكة هنا وهناك.

فالفوضى العاّمة التي أخذت تحّل في البالد العربية ليست نتاج قّوة أمريكا وسيطرتاا على األحداث. 
على األحداث، والدليل أن أمريكا عندما  بل العكس؛ هي نتاج ضع  قّوة أمريكا وعدم سيطرتاا

كانت قوّية ومسيطرة على ميزان القوى العالمي، أو مسيطرة في األقاليم التي تسيطر علياا، كانت 
تفرض االستقرار والنظام للحكم، ولم تكن الفوضى تمثل مصلحة لاا؛ فالفوضى في مصلحة 

 الضعفاء الذين يريدون أن يخرروا من السيطرة.
ر الفوضى السائدة بمختل  ترلّياتاا إاّل بفقدان ورود قّوة مسيطرة علياا، وال  ولاذا ال يمكن أن تُفس 

ر سياسات الدول في تلك الفوضى إاّل ضمن دررة أعلى من االستقاللية عن أمريكا؛  يمكن أن تُفس 
بالقّوة حين وذلك ما دامت ال تستطيع الدفاع عنام وال تملك استراتيرية متماسكة، تعمل على فرضاا 

 تعرز عن فرضاا بالضغوط أو اإلغراءات.
ر سياسات كل الدول التي كانت إلى وقت  هذه النظرة أو القراءة للسياسات الراهنة، هي التي تفسِّّ
قريب تعمل ضمن االستراتيرية التي رسمتاا أمريكا، وقد راحت اآلن توّسع من هامش سياساتاا 

ضة أو مختلفة عن السياسات األمريكية، وهذا ما يمكن أن ُيلحظ الذاتية إلى حّد يمكن اعتبارها متناق
في السياسات اإلسرائيلية ونقاط فراقاا أو تقاطعاا مع السياسات األمريكية. وكذلك بالنسبة إلى تركيا 

 األطلسية، والسعودية ودول أخرى كما ُيلَحظ ذلك عند تحليل االتفاق النووي مع إيران. 
ية وفقداناا السيطرة على األحداث يمكن قراءت  بصورة دقيقة من خالل إن ضع  السياسة األمريك

التدخل العسكري الروسي في سوريا، والدور السياسي األبرز الذي أخذت تؤدي  روسيا في 
 المفاوضات حول سوريا. وما ُتَاّيئ لِّتأديت  على مستوى أوسع.
ء أكان في االتفاق النووي، أم كان في واألمر نفس  يمكن أن ُيلحظ من الدور المتعاظم إليران؛ سوا

كسر الحصار الدولي، وال سيما الغربي عن إيران وذلك إلى رانب دورها اإلقليمي في المنطقة 
 اإلسالمية. –العربية 

وكذلك بالنسبة للسياسات التركية والمصرية والسعودية وحتى اإلماراتية والقطرية؛ حيث أصبح من 
ن السياسات األمريكية في مقابل مالحظة ظاهرة ابتعادها عن غير السال تحديد أين تقترب م

 السياسات األمريكية، وحتى وهي غير راغبة في ذلك.
يخطئ في تقدير الموق  من يعتبر حصار النظام المصري لقطاع غزة راء نتيرة عمالة ألمريكا، 

خدمة، أو يدخل  أو الكيان الصايوني، بالرغم من أن هذا الحصار يقّدم للكيان الصايوني أفضل
ضمن دائرة السياسات األمريكية التي تعتبر المقاومة، حماس والرااد، في قطاع غزة منظمتين 
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إرهابيتين، فاذا الحصار الذي ياد  إلى ترريد قطاع غزة من السالح أو يضغط علي  لالستسالم، 
ق أشّد األضرار باألمن القومي المصري نفس . ولكن بالرغم من كل ذلك فإ ن الدافع وراء هذا ُيلحِّ

الحصار سياسات يتبّناها نظام الرئيس السيسي العتبارات ذاتية هو بالذات وراءها بالرغم من أناا 
 خاطئة وضّيقة أفق وضاّرة ب  وبنظام ، ويفيد مناا الكيان الصايوني إفادة كبرى.
عاز من أمريكا، أو ويخطئ في تقدير الموق  من يعتبر قرار إسقاط أردوغان للطائرة الروسية راء بإي

التركية وهو ما يخدم أمريكا، أو  –تنفيذ لقرار أمريكي. وذلك بالرغم من إفساده العالقات الروسية 
يمكن أن تفيد من  أمريكا. فاذا القرار صاغت  القيادة التركية السياسية والعسكرية، وراء العتبارات 

اا من أضرار سياسية واقتصادية في غير مستقلة اعتَبَرها أردوغان تحتم ذلك، بالرغم مما نرم عن
 مصلحة تركيا.

ولعل مالحظة محاولة أردوغان االلتقاء ببوتين من أرل لفلفة المشكل والحيلولة دون ردود أفعال 
روسية ضاّرة بالطرفين، لتؤكد صحة تقدير الموق  الذي رفض اعتبار قرار إسقاط الطائرة الروسية 

ريكا باعتباره خرقا للسيادة التركية. ولكناا في الوقت نفس  مضت في قرارا أمريكيا، حتى لو سّوغت  أم
تعزيز عالقاتاا اإليرابية بروسيا تاركة تركيا لتقلع شوكاا بأيدياا. واألغرب أن  قرار لم يصدر عن 

 سياسة مبّيتة للصراع مع روسيا، بدليل ما ُذكَِّر من محاولة االلتقاء ببوتين لتالفي الصراع الحاد.
في تقدير الموق  كذلك من يعتبر القرار السعودي بالتدخل العسكري في اليمن من خالل ويخطئ 

قص  رّوي مدّمر قرارا أمريكيا تنفذه السعودية؛ وذلك بالرغم من تبليغ السعودية أمريكا بقرارها سواء 
كثيرا أو أوافقت علي  أم تحفظت، وبالرغم من إمداد أمريكا للطيران السعودي بإحداثيات توّر  رزءا 

قليال من األهدا ، فالقرار في منطلق  وأساس  سعودي، وكانت السعودية ذاهبة إلي  سواء أوافقت 
أمريكا علي  أم لم توافق. طبعا لم يكن لدى أمريكا هنا حافز لتضع كل ثقلاا لتفرض على السعودية 

ا من القص  ال ُتغّير عدم اإلقدام على تلك الخطوة. بل إن مشاركتاا في تقديم معلومات توّر  رزء
 من تقدير الموق  باعتبار القرار في أساس  سعوديا، وال ُيعاَلج إاّل مع السعودية حربا أو سلما.

وعلي  قس الكثير من السياسات التي تحكم الصراعات في البالد العربية؛ حيث أصبح الدور الداخلي 
، 2010ة الصراعات التي اندلعت ما بعد اإليراني( هو األقوى في إدار  –والعربي واإلقليمي )التركي 

. 2010إلى  1917األوروبي قياسا لما كان علي  من  –فيما ترارع إلى حد كبير الدور األمريكي 
ولكن يرب بعد القرار الروسي بالتدخل العسكري في سوريا، أن ُيدق ق ريدا في إدخال  كعامل رديد 

ن إلى أي حد سيكون تأثيره مقارنة بالعوامل الداخلية مؤثر في المعادلة المذكورة في هذه الفقرة. ولك
 والعربية واإليرانية والتركية؟ هذا ما سيتحّدد على ضوء تطّور الصراعات في سوريا.
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صحيح أن هذه القراءة الثالثة تختل  عن القراءتين األوليين اللتين تم عرضاما في مقّدمات هذه 
قراءتين، سواء على المستوى االستراتيري في تحديد المقالة؛ فاي خاررة عن المألو  من رانب ال

موقع أمريكا في ميزان القوى العالمي من راة، وتررمة ذلك عند قراءة سياساتاا إزاء هذه القضية أو 
 تلك من راة ثانية.

إن التقدير الصحيح في قراءة موازين واألحداث، كما التقدير الخاطئ يؤثر في إدارة الصراع دفاعا أو 
نما ضرورة للقوى المناهضة ألمريكا والكيان  هروما. ومن ثم حصد النتائج. ولاذا فاو ليس بتر  وا 

الصايوني من راة، ولكل من يعالج ما نرم من صراعات داخلية بما فياا تصفية الظواهر 
السرطانية. وال سيما إذا كان هدف  الخروج أوال بنزع فتيل الصدام في ما بين الدول العربية 

تركي( رديد، -إسالمي )إيراني –ة، وثانيا البحث عن توافقات إلعادة بناء نظام عربي واإلسالمي
بيكو ووعد بلفور ما بعد الحرب العالمية  -على أنقاض ما تاّدم من نظام أرسى أسس  سايكس

 األولى وكّرست  الدول الكبرى ما بعد الحرب العالمية. الثانية.
 22/2/2016، "21موقع "عربي 

 
 محمود عباس السيسي ضد .61

 صالح النعامي
يمكن االفتراض أن  كانت هناك أسباب ورياة دعت وزير البنى التحتية اإلسرائيلي، يوفال 
شطاينتس، األسبوع الماضي، للشماتة بقادة الريش والمؤسسة األمنية والنخب اإلعالمية في تل أبيب 

، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح التي ورات ل  انتقادات حاّدة، عقب اعتراف  قبل شار، وعلى المأل
السيسي، أمر بتدمير األنفاق بين غزة وسيناء بناء على الطلب اإلسرائيلي، فقد حّذر قادة األمن 
وكبار اإلعالميين اإلسرائيليين من أن ُررأة شطاينتس على كش  طابع المسّوغات التي وقفت خل  

العالقة االستراتيرية بين تل أبيب والنظام  قرار السيسي بتدمير األنفاق يمكن أن تفضي إلى تاديد
في القاهرة، وقد تفضي إلى اتخاذ السيسي قرارًا بوق  التعاون مع تل أبيب. وقد عد هذا كافيًا في 
نظر كثيرين في إسرائيل لطرد شطاينتس من المرلس الوزاري المصغر لشؤون األمن، وحرمان  من 

ما أقدم علي  شطاينتس، ليس فقط لم يثر حفيظة السيسي،  االطالع على أسرار "الدولة". فقد تبين أن
بل تبين أن زعيم النظام في القاهرة، بعد القنبلة التي ألقاها الوزير اإلسرائيلي، بات يراد في الحرص 
على استرضاء نخب الحكم اليمينية في تل أبيب، بامتداح رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 

رات  القيادية العظيمة". فحسب ما قال  قادة "لرنة رؤساء" المنظمات الياودية والثناء على "قد
األميركية لنتنياهو على هامش المؤتمر الذي نظمت  اللرنة في القدس المحتلة، األحد الماضي، فإن 
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فبراير/ شباط الراري، أن "قدرات نتنياهو كفيلة  11السيسي أبلغام، في لقائام ب  في القاهرة، في 
 (. 2-14س فقط بضمان تطوير دولت  وشعب ، بل المنطقة والعالم بأسره" )صحيفة ميكور ريشون، لي

يحمل السياق الذي كش  في  قادة المنظمات الياودية عن انطباعات السيسي الشخصية إزاء نتنياهو 
لكش  دالالت عميقة، فمن تتبع تسلسل الكلمات التي ألقيت في مؤتمر "لرنة الرؤساء"، يتبين أن ا

عن هذه االنطباعات، راء في سياق تدليل القادة الياود األميركيين على أن السياسات والخط 
المتشدد الذي تنتار  حكومة نتنياهو األكثر تطرفًا وعنصرية في تاريت إسرائيل، ليس فقط لم يفض 

نا، لم يكن إلى تدهور العالقات مع الدول العربية المامة، بل توسعت هذه العالقات وترذرت. من ه
مستارنًا أن يستند نتنياهو إلى ما نقل  قادة المنظمات الياودية عن السيسي، ليؤكد موقف  أن احتالل 
إسرائيل األراضي الفلسطينية ال يمكن أن يكون السبب وراء عدم استقرار المنطقة، بدليل حرص نظم 

 (. 2-14شون، حكم عربية على مد رسور التواصل مع إسرائيل سرًا وعلنًا )ميكور ري
ويمكن القول، إن السيسي سّدد ضربة مورعة للنخب اإلسرائيلية الصايونية التي تور  انتقادات حادة 
صراره على عدم القيام بأي خطوة ردية لحل الصراع مع الشعب  لنتنياهو، بسبب سياسات  المتطرفة وا 

إسرائيل وورودها من خالل  الفلسطيني. ففي وقت يتام كثيرون في إسرائيل نتنياهو بتاديد مستقبل
 سياسات ، يأتي رئيس أكبر دولة عربية، ويثني علي  على هذا النحو. 

ما نسب  قادة التنظيمات الياودية األميركية للسيسي يمكن أن يشكل أهم ورقة رابحة في حملة 
الذي يصر  الدعائية لحزب الليكود في االنتخابات المقبلة، فرئيس مصر يقول لإلسرائيليين إن نتنياهو

على االستيطان والتاويد، ويصمم على احتفاظ إسرائيل بالضفة الغربية كاملة هو األنسب لقيادة 
 الكيان الصايوني. 

وقد بلغت رهانات إسرائيل على السيسي إلى دررة أن  سبق للناطق األسبق بلسان الريش 
واراة حركة المقاطعة الدولية اإلسرائيلي، الرنرال آفي بنياهو، أن اقترح االستعانة بخدمات  في م

"BDS ، (.2015-9-27" )معاري 
من هنا، لم يكن من سبيل المصادفة أن تراهر نخب اليمين الصايوني المتطر  تحديدًا باحتفائاا 
سرائيل، في مواراة يسموناا في تل أبيب  بالسيسي، وامتداحاا الشراكة االستراتيرية بين نظام  وا 

اإلطار الذي تدخل ضمن  حركة حماس التي تمثل رأس الحربة للمقاومة  "األصولية اإلسالمية"، وهي
 الفلسطينية في قطاع غزة. 

كث  السيسي من تعاون  مع إسرائيل، وأعاد سفيره إلى تل أبيب، وُيبدي نظرت  الحميمية تراه نتنياهو 
شخصية  500الذي يتام في إسرائيل نفساا بارتكاب ررائم حرب، في الوقت الذي وقعت أكثر من 
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إسرائيلية، شغل بعضاا مواقع مرموقة في السلك السياسي والدبلوماسي، على عريضة تطالب أوروبا 
 (.1-29بمقاطعة حكومة نتنياهو، بسبب سياساتاا المتطرفة تراه الفلسطينيين )ميكور ريشون، 

مة ال يساعد السيسي، في شراكت  غير المشروطة مع إسرائيل، نتنياهو على مواراة المقاو 
الفلسطينية فحسب، بل إن  يور  صفعة مدوية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونار  
السياسي. فعباس يحتاج إلى إسناد عربي ودولي إلرغام إسرائيل على تغيير نمط سياساتاا الحالي 

قط، الذي قلص من هامش المناورة أمام ، وأفضى إلى إشعال انتفاضة القدس التي ال تادد إسرائيل ف
 بل قد يفضي استمرارها إلى إسدال الستار على مرحلة عباس ونار . 

يغرس السيسي، في إصراره على هذا النمط من العالقة مع نتنياهو، الذي تعاد بعدم السماح بقيام 
 دولة فلسطينية في عاده، سكينًا في ظار عباس، ومن يتبنى مواقف . 

بت  "التطر " المزعوم، لورب علي  أن يق ، بدون قصارى القول، لو كان السيسي صادقًا في محار 
تردد، إلى رانب محمود عباس الذي يمثل النسخة األكثر تطرفًا لـ "االعتدال" في مواراة تطر  

 نتنياهو وزمالئ . 
من أس ، كل ما يعني السيسي هو رد الرميل لنتنياهو الذي لعب دورًا في مراكمة شرعية دولية 

ى تحسين قدرة إسرائيل على مواراة كل طر  فلسطيني وعربي، ال يقبل لنظام . لذا، هو يصر عل
 .اإلسرائيليرنون تطر  اليمين 

 22/2/2016، العربي الجديد، لندن
 

فون منها إسرائيليحديث  .61 ر عن حرب يتخو   متكر 
 حلمي موسى

ب  تام ال شيء يشغل اإلسرائيليين هذه األيام أكثر من احتماالت حرب رديدة. ورغم ورود إرماع ش
في الدولة العبرية حول أن إسرائيل تعيش واحدة من أفضل الحاالت في تاريخاا من الناحية األمنية 
االستراتيرية لتفكك األخطار الكبيرة التي كانت تحيط باا، فإن الخو  من الحرب تزداد. وال يقلل من 

سبي سواء تمثل ذلك في حرم هذه المخاو  توفر تقنيات ومعّدات تسمح إلسرائيل بالعيش في أمان ن
الدرع الصاروخي المضاد للصواريت، من حيتس بأنواعاا إلى القبة الحديدية، والردران األلكترونية 
حولاا وفي داخلاا، أو في القوة الروية والبحرية واالستخبارية الرادعة. بل هناك من يرى أن  كلما 

 ديمة حولاا تفاقم الشعور لدياا بالخو .تعاظمت القوة المادية إلسرائيل وكلما تراخت األخطار الق
وكثيرًا ما حاول قادة إسرائيليون، وبينام مؤخرًا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، توصي  الواقع القائم 

وقاد هذا التوصي  نتنياهو وغيره إلى اعتبار المحيط العربي عمومًا «. حماية الفيال في الغابة»بأن  
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ذا كان «. حيوانات مفترسة» مثل هذا التوصي  مفاومًا في الماضي حينما كانت العنصرية وا 
الصايونية ترار برفضاا التعاون مع العرب المتخلفين، فإن هذا التوصي  ينطوي حاليًا على مفارقة 
كبيرة. فنتنياهو يحاول في كل يوم التوضيح ألنصاره في الداخل ولخصوم  في الخارج أن  أفلح في 

إلى حلفاء إلسرائيل. وعندما يتحدث نتنياهو عن الحيوانات المفترسة « نيةالدول العربية الس»تحويل 
 ال يتورع عن إدراج حتى األنظمة في هذه الدول ضمن هذا التوصي .

ومن الرائز، رغم ذلك أن مصدر تفاقم الشعور اإلسرائيلي بالخو  من الحرب يعود رزئيًا إلى إدراك 
ة وأن  يستحيل عقد السالم مع الحيوانات المفترسة. بأنام فعاًل يعيشون داخل فيال وسط الغاب

والمرتمع اإلسرائيلي أقنع نفس  على مّر السنين بأن  َحَمٌل تداهم  قطعان من الذئاب ولذلك تبّدد مع 
الوقت األمل بإبرام السالم وصار الخو  من المستقبل عادة مستطابة. وقد يقول البعض إن التعبير 

أريد ب  على الدوام تخليد صورة الضحية كرادع للغرب من االنتقال إلى عن الخو  تكتيك إسرائيلي 
معاداتاا. ومع ذلك، وأيًا كانت الدوافع وتفسيرها فإن ترربة الحروب األخيرة مع كل من حزب هللا 

 وحماس أثبتت حقائق ال يمكن القفز عناا.
لخطر الملموس كانت حرب العام فالحرب الوحيدة تقريبًا التي عاشاا اإلسرائيليون كأفراد بإحساس با

، حينما لم تكن ثقة اإلسرائيليين بقدرتام راسخة في األذهان. كل الحروب التالية مع الريوش 1948
، كانت بمبادرة إسرائيلية وكانت الغلبة فياا بوضوح للدولة العبرية. 1973العربية، عدا حرب تشرين 

ي حرب تشرين حين راءت المبادرة من مصر أول اهتزاز في صورة اإلسرائيلي أمام نفس  كانت ف
وسوريا وحين انتات الحرب من دون انتصار حاسم إسرائيلي. وراء االهتزاز الثاني في حرب لبنان 
األولى التي رأى اإلسرائيليون أنام دخلوها مغَمضي العيون إلى حيث األوحال بانتظارهم لوقت 

ولى والصواريت التي أطلقاا العراق على تل طويل. ويمكن، بحدود معينة، اعتبار حرب العراق األ
 وسط القتال. 48أبيب هزة قوية للداخل اإلسرائيلي الذي رأى نفس  للمرة األولى منذ حرب 

ومن الواضح أن  بالتدريج كانت ترتاح إسرائيل من خطر محاربة الريوش العربية لتنتقل إلى مرحلة 
ة عمدت إسرائيل إلى تسمية نمط الحرب الرديد رديدة سرعان ما تطورت إلى حد كبير. وفي البداي

الذي صار ينشأ أساسًا مع لبنان ثم بعد ذلك مع المقاومة الفلسطينية، خصوصا في قطاع غزة، 
الحرب بوتيرة متدنية. ولكن مع الوقت وبعد تراكم القدرات والقوة وتغيير نمط الفعل لدى المقاومة 

لفلسطينية ممثلة أساسًا في حماس في قطاع غزة صارت اللبنانية ممثلة في حزب هللا والمقاومة ا
 «.كيانات ما دون الدولة»إسرائيل تتحدث عن خطر 

واتسمت المرحلة الرديدة بامتالك قوى كحزب هللا وحماس قدرات صاروخية وأدوات قتالية تفوق رزئيًا 
الكبيرة على هذا  ما تمتلك  ريوش وبقدرة مناورة ومرونة ال تتوفر للدول. وكانت الترربة األولى
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الصعيد في حرب لبنان الثانية، حينما أفلح حزب هللا في إطالة الحرب ألكثر من شار ظل فياا 
بصليات صاروخية منتظمة. وللمرة األولى يلرأ أكثر « ما بعد حيفا»يمطر الداخل اإلسرائيلي إلى 

اريت. وبعد ذلك راءت من ربع اإلسرائيليين إلى المالرئ أو يفرون رنوبًا بعيدًا عن مدى الصو 
واللتان وصلت فياما صواريت المقاومة  2014و 2012الحربان األخيرتان ضد قطاع غزة في العامين 

واستمرت الحرب األخيرة مع القطاع أكثر من خمسين يومًا دامية شعر كل «. ما بعد تل أبيب»إلى 
 سم.إسرائيلي تقريبًا بمخاطر الحرب ولم تتحقق أمانية في تحقيق نصر حا

وهنا يكمن تفسير الخو  الذي يعتمل في نفوس اإلسرائيليين عند الحديث حاليًا عن احتماالت 
الحرب حتى مع قطاع غزة. فالقيادة اإلسرائيلية حّددت أن الخطر األساسي الذي يستعّد الريش 

صبح  اإلسرائيلية لموارات  في المرحلة المقبلة هو حزب هللا بما يمتلك من قدرات. وصارت ترّدد
أل  صاروخ، قسم كبير مناا بعيد المدى وذا رأس متفرر  100ناار أن حزب هللا يمتلك أكثر من 

كبير وقدرة توري  دقيقة. واألهم القول بأن حزب هللا يملك أيضًا القدرة على إصابة كل مكان داخل 
 إسرائيل.

حماس والرااد  وفي المقابل يتحدث اإلسرائيليون عن امتالك المقاومة في القطاع، خصوصاً 
اإلسالمي، عشرات ألو  الصواريت بمديات قصيرة ومتوسطة لكن بعضاا قادر على الوصول إلى 
حيفا. وعند الربط بين قدرات المقاومة في الشمال وقدراتاا في الرنوب يتولد انطباع متزايد لدى 

القناعة بأن الحرب اإلسرائيليين بأن كل حرب تعني احتمال تعّرض أنفسام للموت والدمار. وفي ظل 
لم تُعد نزهة وأن الريش اإلسرائيلي لم يعد قادرًا على تحقيق انتصارات حاسمة وسريعة صار الريش 
اإلسرائيلي ميااًل إلى ترنب الحروب. وهذا يدفع  إلى التور  نحو عمليات محدودة يستغل فياا 

 األوضاع من دون المقامرة باحتمال تدهور الوضع إلى حرب.
 22/2/2016، يروتالسفير، ب

 
 سيناريوهات التصعيد مع غزة ولبنان .66

 عاموس هارئيل
خطاب  التاديدي الدوري هذا األسبوع في مناسبة  نصر هللاأطلق األمين العام لحزب هللا حسن 

الذي نرا في حرب  ونصر هللاالغتيال إسرائيل سلف ، عباس الموسوي.  24احتفالية: الذكرى السنوية 
حاولة إسرائيلية الغتيال  تحّدث هذه المرة بثقة نسبية. فدخول الروس الحرب لبنان الثانية من م

األهلية في سوريا أنقذت نظام بشار األسد االستبدادي. والمحور الشيعي العلوي، والذي يشكل ررال 
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حزب هللا المنتشرين في سوريا الذين ال يقلون عن خمسة آال  رأس حربت ، يحرز إنرازات برية 
 تطويق حلب في الشمال والتقدم لدرعا في الرنوب.روهرية في 

قنبلة »تاديده بماارمة خزان األمونيا في خليج حيفا واستخدام  كـ  –هذه المرة  نصر هللاوا عالن 
سرائيل أثناء الحرب ـ ُمعّد للحفاظ على ميزان الردع في « نووية توازن تناسب القوى بين حزب هللا وا 

ود لحزب هللا في مطلع كانون الثاني على اغتيال سمير القنطار شاد الرباة الشمالية. والرد المحد
على حارة الحزب لمواصلة التركيز على القتال في سوريا. في خطاب يوم الثالثاء حاول اإليحاء 

 بالقوة تراه الداخل والخارج.
لوقت نفس  المرتمع اللبناني بمن يدافع عن  ضد إسرائيل. في ا نصر هللافي الرباة الداخلية، ذكر 

أشار إلسرائيل بأن األفضل لاا عدم تعميق تدخل  في سوريا على خلفية نراحات األسد األخيرة. 
وعمليًا فإن سلوكيات حزب هللا على الحدود حذرة ردًا. فعاًل، هناك هرمات شناا حزب هللا والحرس 

. لكن هذه العمليات الثوري اإليراني، في هضبة الروالن ومزارع شبعا عبر خاليا فلسطينية ودرزية
تمت ردًا على انتااكات اتام حزب هللا إسرائيل باا: اغتيال نشطائ ، تفرير عبوة ناسفة في لبنان، 
الغارة الروية على الرانب اللبناني من الحدود مع سوريا. وترنب حزب هللا التعليق على السلسلة 

الح لحزب هللا )آخرها قرب الطويلة من القص  الروي المنسوب إلسرائيل ضد قوافل ومخازن س
 دمشق أمس األول(.

لى رانب التركيز على سوريا، يبدو أن هناك سببًا آخر لضبط حزب هللا نفس : ميزان الردع  وا 
المتبادل، الذي يترّست على رانبي الحدود. فعلى كفتي الميزان يورد من ناحية مخزون الصواريت 

لرئيس األركان « نظرية الضاحية»الناحية األخرى  الاائل لحزب هللا بعد حرب لبنان الثانية، وفي
من الدمار الاائل الذي سيقع على  2008غادي آيزنكوت، حين حّذر كقائد للرباة الشمالية عام 

 الحي الشيعي في بيروت وعلى القرى الشيعية في رنوب لبنان إن نشبت حرب أخرى.
ن خطر حرب يبادر لاا حزب هللا يبقى وحسب تقديرات االستخبارات اإلسرائيلية للعام المقبل، فإ

متدنيًا. لكن بشكل استثنائي، حدثت االستخبارات تقديرها بشأن احتماالت سوء التقدير الذي قد يقود 
ورغم أن السيناريو األكثر معقولية للتصعيد في «. احتمااًل متوسطاً »إلى حرب في الشمال ليغدو 

األنفاق، فإن العدو األساسي الذي يستعد الريش نفس  الفترة القريبة يتعلق بحزب هللا، على خلفية 
لمحاربت  هو حزب هللا. فلم يبق من الريش السوري، الذي كان في الماضي على رأس سلم المخاطر 
للريش اإلسرائيلي، لم يبق سوى قوة حراسة معّززة. وهو يرر إلى األمام حاليًا بفعل حّث رعات  

 ان بوسع  أن يشكل تحديًا إلسرائيل.الروس واإليرانيين، لكن مشكوك إن ك
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 تغيير أجواء
، سواء في الردع أو حال وقوع حرب، تكمن بقدرتاا النارية نصر هللاوالورقة األساسية إلسرائيل ضد 

الواسعة، التي تحّسنت روهريًا في السنوات األخيرة بفضل تطوير سالحي الرو واالستخبارات. وهذه 
ماليًا وساعات عمل، توفر حاليًا قدرات هروم عالية ال تقارن بما  منظومة هائلة، كثيرة االستثمار

 ضد حماس في غزة. 2014وال حتى في حرب  2006أظاره الريش في لبنان عام 
وقبل حوالي شارين أطاح رئيس األركان بقائد مدفعية الرباة الشمالية، العقيد إيالن ليفي من 

تعلق بخطة النيران القيادية. وقد سرقت السيارة منصب . إذ أبقى ليفي في سيارت  وثائق سرية ت
عادتاا، إال أن مخالفة سرية المعلومات كانت خطيرة تكفي  والوثائق، ورغم أن  تّم اكتشافاا وا 
لإلطاحة. بداًل من ليفي عين قائد الرباة الشمالية الرنرال أفيفي كوخافي بشكل استثنائي ضابطًا من 

هذا التعيين، األول من نوع ، الفام بشن الحارة لالستخدام الناري  سالح الرو، العقيد أفيعاد. ويمثل
المشترك من الرو واألرض بتنسيق مع القيادة اللوائية. وبوسع سالح الرو حاليًا ماارمة عدد أكبر 
رسال طائرات   من األهدا  يوميًا وأن يستوعب وينفذ معطيات استخبارية دقيقة على نطاق أوسع وا 

ميًا، عبر مرونة في االنتقال بين المناطق والماام. وقسم كبير من هذه في غارات أكثر يو 
االستعدادات مستثمر في االستعداد للقتال، باالشتراك مع القوات البرية، في مناطق مدينية مأهولة. 

يظار كإشارة تُنذر بصورة « الرر  الصامد»والقص  المكث  لحي الشراعية في غزة في عملية 
 المعركة المقبلة.

وثمة خطوة مركزية أخرى ستتّم في الدفاع. قبل خمس سنوات مع استيعاب أولى بطاريات القبة 
الحديدية، غّيرت منظومة الدفاع الروي في سالح الرو اسماا وتشكيلتاا وصارت في ثالث فرق 
إقليمية منقسمة إلى منظومتين فرعيتين، إحداهما تتعلق باعتراض الصواريت والثانية باعتراض 

ئرات. ويتوقع حدوث تغيير آخر في الصي  عند إدخال منظومة االعتراض الرديدة للمدى الطا
المتوسط، عصا الساحر. وقد توصل سالح الرو الستنتاج بأن المنظومات الرديدة، إلى رانب 
تحسينات مفرطة في قدرات وسائل القتال األقدم، يسمح حاليًا بمواراة مشتركة لنوَعي األخطار عبر 

احدة. ويفترض بالتغيير البنيوي أن يسمح بتقليص المحطات على الطريق، من قائد الدفاع منظومة و 
 الروي إلى الوحدات الميدانية، والمعالرة الفعالة والسريعة مع نوَعي المخاطر.

 
 حرج المناورة

منذ سنوات تفضل منظومة اتخاذ القرار في إسرائيل استخدام القوة الروية على استخدام البرية. 
األسباب معروفة: سالح الرو يدير المعركة عن ُبعد ونشاط  يعتبر تكنولوريًا ودقيقًا وفي األساس و 
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يوفر خسائر على الرانب اإلسرائيلي. فاالحتمال المتناقص في المرتمع اإلسرائيلي لخسارة الرنود 
ومنحت نوعية في القتال، منذ التسعينيات، أثر على بناء القوة العسكرية واألهم على استخداماا. 

التخطيط والتنفيذ في سالح الرو ل  أفضلية مفاومة في معارك تقاسم الموارد مع األذرع األخرى في 
هيئة األركان. كما ساهمت حقيقة أن أربعة رؤساء شعبة التخطيط األخيرين في الريش كانوا ضباطًا 

صص لاا الموارد بارزين في سالح الرو. فالريش شخص نقطة قوت  في الرو واالستخبارات وخ
 بتشريع المستوى السياسي.

في هذه األثناء نشأت فروة مقلقة رراء المراوحة إن لم يكن الترارع في قدرات الريش البرية. 
أيام المعركة األخيرة في غزة. وكان  51يومًا من القتال في لبنان وكذا  34وترّسدت النتائج ريدًا في 

الحازمة للقادة بشأن الحارة للحروب القصيرة والحسم  يصعب عدم مالحظة الفارق بين التصريحات
 القاطع، وبين النتائج البادية ميدانيًا.

وأشار قائد الذراع البري، الرنرال غاي تسور، لاذه الفروات بصدق وانفتاح مفارئ، في مقالة مطّولة 
وعرض تسور التي ينشرها مركز دادو للتفكير العسكري. « بين األقطاب»في العدد األخير لمرلة 

، لتغيير الريش البري. «البر في األفق»هناك أساس السيرورة التي قادها في العامين األخيرين باسم 
في  162وهو يص  كي  توقع ترارع مكانة المناورة البرية في الريش اإلسرائيلي، أواًل كقائد للفرقة 

ما حفر في ذهني هو »كتب حرب لبنان الثانية وبعدها كرئيس لواء التخطيط في هيئة األركان. و 
صعوبة اتخاذ القرار لدى القيادة ببدء خطوة برية. وبسرعة تبين أن في كل حالة تأريل للاروم البري 
حتى اللحظة األخيرة كان القرار معقواًل وأحيانًا فائق الصواب. إذا كان بالوسع تحقيق الاد  

عريض قواتنا للخطر، كان هذا يبدو خيارًا االستراتيري للعمليات، الردع، عبر النيران فقط ومن دون ت
 «.مفضالً 

فامت أن شعور اليقين الذي تفوه االستخبارات والنيران ب  لصناع القرار، مقارنة بالعملية »ويضي : 
ساام كل ذخيرة دقيقة يتزود باا  نما أيضًا على بنائاا. وا  البرية، يسري ليس فقط على استخدام القوة وا 

. والتناسب بين اإلنراز وكل شيكل يستثمر يبدو ليس فقط بالغ الوضوح، سالح الرو ملموس وواضح
نما مرديًا. والبر في المقابل صار كتلة هائلة لقوات تعتبر مامة تكييفاا مع الحرب الرديدة عماًل  وا 

 «.معقدًا وباهظ الكلفة
لعبوات وتطوير الريش البري يستدعي تحسين القتال المديني، ونراعة المواراة مع أخطار كا

وكل ذلك بتكالي  مضاعفة من دون أن »والصواريت المضادة للدروع وتحسين اإلمداد اللورستي، 
وتسور يشعر بالحارة «. تكون واضحة الفائدة العمالنية واالستراتيرية التي يحققاا تفعيل هذه القوات

ص  بالتفصيل حيرة الماسة للتغيير. والحرب األخيرة في غزة زادت في نظره الشعور باألزمة. وهو ي
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الدمج بين الرو والبر، في ظرو  منظومة قيادة »قادة الذراع البري ويكتب أن البديل المفضل هو 
وسيطرة موّحدة واتخاذ قرارات سريعة ما قد يخلق فعالية هائلة حتى في مواراة عدو يعتبر التمّلص 

 «.ديدن 
ّد نفس  أساسًا لمحاربة حزب هللا عبر من المقال وكالم رئيس األركان يظار أن الذراع البري ُيع

 التكّي  لمواراة أعداء أضع ، كحماس وتنظيمات متماثلة مع داعش.
 19/2/2016« هآرتس»
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