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 يعلون: حماس تحفر األنفاق وتواجه صعوبات في التسلح الصاروخي .1
اإلس رايليي موش ي يوي ونب ص يام ل ون اإلثن لنب ةن حرك   حم اس  دفاعقال وزير ال وكاالت:  -القدس 

ن الجيش اإلسرايلي ي يس تود لمواجه   ه األ األنف اق ان دما لنش ا القت ال ف ي تحفر األنفاق الهجومي ب وا 
الجبه  الجنوبي . ويحسيه ف نن حرك   حم اس تواج ه ص وويات ف ي التس يو الص اروخيب كم ا يوتب ر أن 

 اإلسرايليي' يات محورا مركزيا في الشرق األوسط. –كي يالمحور 'األمر 
دان شبلروب ايى متن الم دمرة رايلل جاءت أقوال يويون تيك وهو يموي  سفلر الواليات المتحدة في ةس

ك ي واإلس رايلييب ير ف ي من اورات مش ترك  ليجيش لن األم 'ب والتي تش اركUSS CARNEY  'ييكر األم
 وترسو حاليا في ملناء حيفا.

 وقال يويون 'ةننا ال نوهن أنفسناب ونومل ايى مواجه  الك سواء يالوسايل الدفااي  أن الهجومي '.
ليح   ا ن األنف  اق الهجومي  ب ق ال يوي  ون ةن اله دوء يس ود الجن  وا يش كل ل  ن اي ى س لال يش   ن ا وردا  

 ب حل  لن تطيق حرك  حماس رصاص  واحدة.2014يسبق له مثلل منا الحرا األخلرةب صلف اان 
وأضاف أن الحرك  توزز من قوته اب وتح اول التس يو يالص واريلب ول نه ا تج د ص ووي  ف ي جيبه ا م ن 

جهاب ومن هنا ت تي تجارا ةطالق الصواريل ياتجاأل اليحر. ويحس يه ف نن الخارجب ولالك تضطر إلنتا
نها تحفر أنفاقا دفااي  وأخرى هجومي .  الحرك  تواجه مشكي  النقص في المواد إلنتاج الصواريلب وا 
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وغن  ي ا  ن البي  ان هن  ا أن الس  يطات المص  ري  تش  دد م  ن جهته  ا الخن  اق والحص  ار اي  ى قط  اع غ  زةب 
 ات من أنفاق كسر الحصار التي كانت تربط قطاع غزة يسلناء.واميت ايى تدملر المي

ازي  األنف اق هكما يشار في هاا السياق ةلى أن مصدرا أمنيا كان قد قالب صيام اللونب ةن 'مستوى ج
ال يماث   ل م   ا ك   ان ايي   ه الوض   ا قب   ل الج   رف الص   امدب فه   ن غل   ر ق   ادرين اي   ى التهري   اب والمح   ور 

ل  ن  2014تجفيف  ه. ومن  ا ض  يط س  فلن  كي  وس س  ي ف  ي  اار م  ارس  اإللران  يب مص  در التهري  اب ق  د ت  ن
 ت ن هناك أي اميي  تهريا من ةلران'.

اإلس رايليي لواج  ه  –ك ي ير مح ور األمكي    ةن 'الير ي ون خ  الل جول   اي ى الم دمرة األمةل ى ال كب ق ال يو
 ادن استقرار ةقييمي'.

فاع انه  اب كم  ا أش  ار ةل  ى المياحث  ات ك  ي ي   من ةس  رايلل وال  دير ي  ون وش  بلرو اي  ى االلت  زان األموش  دد يو
 التي تجري يش ن الملزاني  المتوددة السنوات التي يفترض أن تقدمها الواليات المتحدة إلسرايلل.

ونق   ل ا   ن يوي   ون قول   ه ةن 'مش   ارك  الس   فلن  ك   ارني ف   ي المن   اورة مث   ال  خ   ر اي   ى الوالق   ات الوميق     
س  رايللب ب  لن األس   طول الس  ادس وب  لن الج  يش اإلس  رايلييب فالمن  اورة والمهم    ب  لن الوالي  ات المتح  دة وا 

تتركز في الدفاع ان ةسرايلل من الصواريلب وهاا التواون له دف ةل ى ض مان أم ن ةس رايللب والحف ا  
 ايى االستقرار في الشرق األوسط المتغلرب حل  يسقط قتيى في كل لون'.

رك زي ف ي محاول   تثبل ت االس تقرار ةسرايلل' ه و مح ور م –وااتبر يويون أن 'محور الواليات المتحدة 
 في المنطق ب ما ةشراك دول أخرى مثل اللونان وقبرصب وحيف شمال األطيسيب ودول اربي  أيضا.
وادا  ى يوي  ون أن ةس  رايلل ال تت  دخل ف  ي الص  رااات ف  ي لبن  ان أو س  وري  أو ال  يمن أو أم  ا ن أخ  رىب 

نما تدافا ان مصالحها.  وا 
يلل والوالي   ات المتح  دة توم   الن اي  ى تط   وير وس  ايل ت نولوجي     م  ن جهت  ه أش   ار ش  بلرو ةل   ى أن ةس  را

لي شف ان األنفاق وتدملرهاب وأن ال  ونغرس ق د ص ادق اي ى ملزاني   خاص   أدت ةل ى حص ول تق دن 
 في اميي  التطوير.

وأشار ةلى أن سفن األس طول الس ادس ترس و ف ي ملن اء حيف ا يش كل مت واترب وال ك كج زء م ن التو اون 
 ساطلل.بلن الجلوش واأل

 23/2/2016األيام، رام هللا، 
 

 غزة نعمل إلقامة منطقة صناعية في قطاع و دعم المنشآت المتضررة من العدوان نهللا:  الحمد .2
ران هللا: استقبل رييس الوزراء د. رامي الحمد هللاب أمسب في مكتيه بران هللاب وفدا من ممثيي القطاع 

 االقتصادي في غزة والنهوض يه.الخاص في قطاع غزةب ليح  سبل دان القطاع 
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وأ د رييس الوزراء ايى الشرا   الحقيقي  ما بلن القطاع الوان والخاص في سبلل النهوض ياالقتصاد 
الوطنيب السيما من خالل طرم ميادرات فااي  كنقام  لجن  لالستثمار المشترك في القطااات 

شراك القطاع الخاص في رسن السياسات المالي االقتصادي ب والتنموي   االستراتلجي  ب اإلنتاجي ب وا 
التي تضوها الحكوم ب ياإلضاف  ةلى مساهم  القطاع الخاص في خط  التنمي  الوطني  لألاوان 

2017-2022. 
وأشار الحمد هللا ةلى أن الحكوم  تضا ضمن أولوياتها دان المشاريا والمنشآت االقتصادي  التي 

يي ايى قطاع غزةب ياإلضاف  ةلى حشد الدان الالزن إلقام  تضررت أو دمرت خالل الودوان اإلسرايل
 منطق  صنااي  في القطاعب بهدف خيق فرص امل وخفض نسي  اليطال .

الومل جار  ةن»لقايهن رييس الوزراء  أاقاااودةب خالل لقايها الوفد في وزيرة االقتصاد ابلر وقالت 
قدر ممكن من المنشآت  أ برالستيواا ايى تنفلا خط  توسيا المنطق  الصنااي  في قطاع غزة 
 «.الصنااي ب وتمكلن المستثمر من المضي قدما  في استثماراته

وبلنت اودة ان الحكوم  تمكنت ملخرا  من تطوير هاأل المنطق  والاي ايى أثرأل انتقيت ادد من 
ا كانت  الف اامل يومل في هاأل المصانا يودم 3للهاب وحاليا نتحد  ان نحو ةالمنشآت الصنااي  

 اامل. 1900مقتصرة ايى 
 23/2/2016، األيام، رام هللا

 
 وعدم التحرك تجاه األمم المتحدة مجددا بالتهدئة عباسكيري طالب  :يوسف أبوواصل  .3

من مصادر فيسطلني  مطيو  أن وزير الخارجي  « القدس الوربي»أشرف الهور: ايمت  –غزة 
محمود اياسب خالل اليقاء الاي جموهما أول  األمريكي جون كلريب ألو ايى الرييس الفيسطلني

من أمس في الواصم  األردني  امانب ايى ضرورة اودة الهدوء ةلى الضف  الغربي ب وادن التحرك 
تجاأل األمن المتحدة مجدداب خالل األشهر المقبي ب التي ستنشغل فلها اإلدارة األمريكي  يميف 

 االنتخايات الرياسي .
األحد بلن الرييس اياس وكلري في امانب كان إليالغ الرييس الفيسطلنيب  وأ دت المصادر أن لقاء

ي ن اإلدارة األمريكي  الحالي  ال يمكن لها الومل اآلن يقوة ونفوا لحل الميف الفيسطلني اإلسرايليي 
الشايكب وأن ايى الطرفلن االنتظار لحلن حيول اإلدارة الجدلدة يود ادة أشهرب لتبدأ موهن الومل 

 دلد وفق خط  لحل الصراع.من ج
االاتيادي  التي يوقدها مسلولون كيار من الطرفلنب من أجل تسللر  ليقاءاتوأبدى كلري دامه 

 الحياة اللومي .
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وفي السياق اتهن الدكتور واصل أبو لوسف اضو اليجن  التنفلاي  لمنظم  التحرير الفيسطلني ب 
برغن فشيها في تحقلق السالن في المنطق . وأشار  اإلدارة األمريكي  يالتغطي  ايى جراين االحتالل

ةلى أنه ال يمكن المراهن  ايى الدور األمريكي في الضغط ايى ةسرايللب مشلرا ةلى أن اإلدارة 
األمريكي  ال تريد أن يحد  أي تحرك فيسطلني تجاأل المجتما الدوليب في الوقت الاي تواصل فيه 

 ول دون تجسلد الدول  الفيسطلني  ايى أرض الواقا.التغطي  ايى امييات االستيطان التي تح
انتشال حكوم  ةسرايلل من ازلتها الدولي ب »وأ د أن كلري في لقاء امان ما الرييس اياسب حاول 

«. وامل ايى التغطي  ايى الجراين التي ترت بها هاأل الحكوم ب التي ترتقي لمستوى جراين الحرا
سطلني التهدي  ووقف أي امييات تصولدب ومن بلن الك ادن وأشار ةلى أن كلري طالا الجانا الفي

 توجه الجانا الفيسطلني ةلى األمن المتحدةب لنلل المزيد من اضويات الملسسات الدولي .
وأ د أبو لوسف ايى مضي الجانا الفيسطلني في التوجه نحو الملسسات الدولي  وكالك مجيس 

 فيسطلني  مستقي  ااصمتها القدس. األمنب من أجل الحصول ايى ااتراف دولي بدول 
 23/2/2016، القدس العربي، لندن

 
 في تدمير المدارس وصمت المجتمع الدولي "إسرائيل"تدين سياسة  الفلسطينيةوزارة الخارجية  .4

دانت وزارة الخارجي  الفيسطلني  قيان قوات االحتالل بهدن مدرس  أبو النوار األساسي ب شرق مدلن  
 لي  اسكري ب يمنطق  تجما أبو نوارة البدويب ودمرت  30المحتي ب حل  اقتحمت  الولزري  في القدس

دونما  من أراضي بلت حنلنا وبلت ا سا ولفتا  419المدرس  وصادرت محتوياتهاب كما دانت مصادرة 
(ب الاي 2020في القدس المحتي ب كجزء من مخطط )القدس « راموت»لصالو توسيا مستوطن  

ألف وحدة استيطاني  في المدلن  المقدس ب بهدف ت ريس ضن القدس الشرقي ب  58لنص ايى ةقام  
 45ب وكالكب قرار جيش االحتالل مصادرة 1967والحليول  دون الوودة ةلى حدود الرايا من حزيران 

 دونما من أراضي شوفاط واناتا والولج ب لصالو است مال جدار الفصل والضن الونصري.
نما في وأ دت الوزارة أن المشكي   في هاأل القضايا الخطلرة ال تتمثل في االحتالل وجرايمه فقطب وا 

صمت المجتما الدولي ايى هاأل الجراينب الاي لبدو أحيانا شكال من أشكال التواطل ما سيطات 
االحتالل ومخططاتهاب أو ايى األقل لترجن ايى أنه فشل اريا ليمجتما الدولي في القيان بواجياته 

 خالفي  والقانوني  تجاأل الشوا الفيسطلنيب كما نصت ايلها اتفاقيات جنلف.ومسلولياته اإل
ودان المفتي الوان ليقدس والديار الفيسطلني ب خطلا المسجد األقصى الميارك الشلل محمد حسلنب 
هدن سيطات االحتالل لمدرس  أبو النوار البدوي ب وتجريف ميات الدونمات من أراضي المواطنلن في 
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سوي  والطورب وهدن بلوت المواطنلن البدو وبركساتهن في منطق  أبو النوار وجبل اليايا منطق  الوي
 شرق الولزري .

 23/2/2016، الخليج، الشارقة
 

  "إسرائيل"عشراوي تنتقد "التراجع الخطير" بمواقف أوروبا من حمالت مقاطعة  .5
  حنان اشراوي اللون االثنلن انتقدت اضو اليجن  التنفلاي  لمنظم  التحرير الفيسطلني: ران هللا

"التراجا الخطلر" في مواقف دول أورويا واالتحاد األوروبي من حمي  )بي.دي.ةس( لمقاطو  
 ةسرايلل.

وشجبت اشراوي في بيان صحفي خالل اجتمااهما ما القنصل الفرنسي الوان هارفيه ماجرو في 
فرض  ةلىتجموات التي تداو مدلن  ران هللاب حظر مجيس بيدي  ياريس ةقام  المظاهرات وال

المقاطو  ايى ةسرايلل في شوارع المدلن ب وقبيه مثول أفراد أمان المحا ن الفرنسي  ايى خيفي  دامهن 
 لمقاطو  منتجات المستوطنات.

ووصفت اشراوي هاأل الممارسات ب "الخطلرة"ب موتبرة أنها "تشجا ةسرايلل ايى المضي قدما في 
حق الشوا الفيسطلني الاي لرزم تحت االحتاللب كما أنها تمس انتها اتهاب وتشكل ةجحافا ي

قين وميادئ فرنسا وتضا مصداقلتها ايى  ةلىيالحريات الوام  يما فلها حري  التوبلرب وتسيء 
 المحك".

وكانت السيطات المختص  في ياريس أزالت اللون الالفتات الموادي  إلسرايلل التي ايقتها حرك  
 ةسرايليياحتجاج  أاقااوالك في  األنفاق)بي.دي.ةس( في مترو  رايليياإلسمقاطو  االحتالل 

 رسمي.
ةلى الك أاربت اشراوي ان دان القيادة الفيسطلني  ليميادرة الفرنسي  ما ضرورة تحدلد مضمونها 

نجاحهاب وفق جدول زمني محدد إلنهاء االحتالل.  وأهدافها و ليات تنفلاها ومتطييات متايوتها وا 
وي ايى أهمي  أن يومل المجتما الدولي يما فيه الواليات المتحدة األمريكي  واالتحاد وأ دت اشرا

األوروبي ايى دان توجهنا لمجيس األمن من أجل ةدان  االستيطان والمطالي  بوقفهب وااللتزان يقراراته 
لزان ةسرايلل يالقوانلن والقرارات األممي .  المتويق  ياألمن والسين الوالمللنب وا 

لبت المجتما الدولي ياالاتراف الفوري والواجل بدول  فيسطلنب وقالت: "ةننا نتوقا ااتراف جميا وطا
دول الوالن بدول  فيسطلن قبل نهاي  الوان المقبل كمقدم  لبدء تصحيو وموالج  الظين التاريخي الاي 

 وقا ايى الشوا الفيسطلني".
 22/2/2016القدس، القدس، موقع صحيفة 
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 رئيس الكنيست إللقاء خطاب ببرلمان لدعوة الحكومة البريطانية  يهاجمفي لندن  طينيالفلسالسفير  .6

نشرت صحيف  "ةندبندنت" تقريرا لي اتا جوناثان أوينب قال فيه ةن السفلر : درويش ياسل-لندن 
الفيسطلني في لندن رفض موقف الحكوم  البريطاني  تجاأل قضي  االحتالل اإلسرايلييب واصفا ةياأل 

لمسرحي  الهزلي "ب وهاجن الداوة التي وجهتها الحكوم  البريطاني  لرييس ال نيستب الاي يويش في ب "ا
لقاء خطاا فيه.  مستوطن ب لزيارة البرلمان البريطاني وا 

"ب ةلى أن لولي ةدليستالنب الاي لرأس ال نيستب ويويش في 21ويشلر التقريرب الاي ترجمته "اربي
ضف  الغربي ب سيقون بنلقاء كيم  أمان أاضاء البرلمان البريطانيب في مستوطن  نيفيه دانيال في ال

 حد  تقون بتنظيمه المجموا  البريطاني  في االتحاد البرلماني الدولي الشهر القادن.  
ويستدرك ال اتا ي ن السفلر الفيسطلني لدى الممي   المتحدةب مانويل حساسيانب يوتقد أنه سلنظر 

ى أنها منو الشراي  لالحتالل اإلسرايلييب وكتا في صحيف  "ةندبندنت" مقاال ةلى داوة ةدليستالن اي
قال فيه ةن "ادليستالن يويش في مستوطن  ةسرايليي  غلر شراي ب مبني  ايى أراض فيسطلني ب وهو 
يوين موارضته لقيان الدول  الفيسطلني ب ويدان ميادرات مثل اليوبي ألجل ةسرايلل ال برىب الاي 

 الأل ةلى استومار ما تيقى من األراضي الفيسطلني ".يسوى أاض
ويضلف حساسيان: "أشك يشكل كبلر ي ن ةدليستالن يوطى منص  للتحد  في البرلمان ااتهب 
البرلمان الاي صوت قبل فترة قصلرة ايى االاتراف يحق الفيسطلنللن في تقرير المصلرب وحقهن 

 في دولتهن الخاص  بهن".
ألف مستوطن في  680مستوطن  ةسرايليي ب يقطنها  230هناك أ ثر من وييفت التقرير ةلى أن 

 مستوطناتب يقول انها حساسيان ةنها "تشكل ضما زاحفا" لألراضي الفيسطلني .  
وينقل أوين ان الوزير المكيف يالشرق األوسط في الخارجي  البريطاني  توبياس ةلوودب قوله: "موقف 

ضوب ةنها غلر شراي  في القانون الدوليب وتشكل اايقا ليسالنب الممي   المتحدة من المستوطنات وا
 وتيودنا ان حل الدولتلن". 

وتستدرك الصحيف  ي ن حساسيان يقول: "الحكوم  البريطاني  تتراجا ان مواقفها السياسي  نحو 
المستوطنات اإلسرايليي  غلر الشراي ب ونحو حل الدولتلنب فهل هاأل المواقف كانت مجرد كيمات 

 ارغ ؟".ف
وتورد الصحيف  نقال ان حساسيان قوله: "ةن فشل الحكوم  البريطاني  في محاسي  ةسرايلل ايى 
خرق القانون الدوليب هو الاي أدى ةلى النشاط الشوبي الاي يقون يه الجمهور البريطاني ليقيان 
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ت بخصوص يالخيارات األخالقي  ودان حرك  المقاطو ب وهاا تجرمه الحكوم  من خالل التوجلها
 حرك  المقاطو ب ما يسمو إلسرايلل يالتصرف دون أن تحاسا".

 23/2/2016، "21موقع "عربي 
 

  خطة اقتصادية أيلم يناقش  اإلسرائيليينبشارة: االجتماع مع  .7
قال وزير المالي  والتخطيط الفيسطلني شكري يشارةب اللون االثنلنب ةن اجتمااات ُاقدت في : ران هللا

ما الجانا اإلسرايليي "كانت ليح  مس ل  احتجاز أموال الضرايا التي تجبلها  اآلون  األخلرة
 ةسرايلل لصالو السيط  الفيسطلني  وليست لمناقش  خط  اقتصادي  ةسرايليي ".

الوام  ان أن وزير المالي   اإلسرايليي  اإلااا وجاءت تصريحات يشارة ردا ايى ما أوردته 
دة اجتمااات خالل األسابيا األخلرة في القدس ما مسلوللن اإلسرايليي موشيه كحيونب اقد ا

 فيسطلنللن "ليتنسلق موهن يش ن خط  اقتصادي  لمساادة الفيسطلنللن".
الوام  ان كحيون قوله ةنه ااد خط  جدلدة تهدف ةلى مساادة  اإلسرايليي  اإلااا ونقيت 

 الفيسطلنللن اقتصاديا يالتنسلق ما الجانا األمريكي.
 السياقب أ د وزير المالي  والتخطيط الفيسطلني اقد االجتمااات ما كحيون. وفي هاا

"االجتمااات استهدفت ياألساس يح   أنوأوضو يشارة في اتصال هاتفي ما وكال  أنياء "شلنخوا" 
تنظين تحويل أموال الضرايا  المقاص   التي تجبلها ةسرايلل لصالو السيط  الفيسطلني ب وليس 

 قتصادي  تروج لها ةسرايلل كدان ليفيسطلنللن".ليتنسلق لخطط ا
واكر يشارة أنه طالا في هاأل االجتماع الحد من امييات التهرا الضريبي وتحويل أموال الضرايا 
في مواالدها وا اادة ترتلا ةلرادات الدخل الفيسطلني ب ومرتدات الضرايا والمقاص  وجدول  دفوات 

 البترول.
لها الحكوم  اإلسرايليي ب قال ةن مثل هاا األمر محل تحفظ وحول وجود خط  اقتصادي  تود 

وأضاف  هو المسار السياسي وليس تقدين تسهيالت اقتصادي  هنا أو هناك. األساسفيسطلني ألن 
أن اجتماااته ما كحيون "لن تتناول ما أوردته وسايل اإلاالن اإلسرايليي  ان زيادة ادد التصاريو 

 ن".ليومال واألطياء الفيسطلنلل
 22/2/2016، القدس، القدسموقع صحيفة 
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 فلسطين تتسلم رئاسة مجلس أمناء المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة .8
تسيمت دول  فيسطلن ممثي  يسيط  الطاق  والموارد الطبيوي ب رياس  مجيس األمناء من دول  : ران هللا

 الوراق الشقيق ب ااتيارا من مطيا هاا الشهر ولمدة اان كامل.
ليطاق  المتجددة وكفاءة الطاق ب  اإلقييمياء الك خالل االجتماع الثال  اشر لمجيس أمناء المركز ج

 الماضي في الواصم  المصري  القاهرة. األسبوعالاي تن اقدأل 
والوربيب منها ورش  واإلقييميويقدن المركز ال ثلر من الفواليات المهم  ايى الصولد الوالمي 

 البرامج التدريبي  والملتمرات والمنتديات. تخصصي  وندواتب فضال ان
 2008ومن الجدلر اكرأل أن دول  فيسطلن هي من الدول الوشر األولى الملسس  ليمركز في الوان 

دول  اربي  وهي: )األردنب واليحرينب وتونسب والجزايرب وجلبوتيب  17ومقرأل القاهرةب ويضن حاليا 
يسطلنب وال ويتب ولبنانب وللبياب ومصرب والمغراب والصومالب والوراقب وف والسودانب وسورياب
 وموريتانياب واليمن(.

 22/2/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 التربية: خسارة مليون حصة دراسية جراء اإلضرابوزارة   .9
حيازها الداين لهنب أ دت وزارة التربي  والتويين الواليب تفهمها لمطالا المويملن المضربلن وان: ران هللا 

في الوقت الاي أشارت فيه ةلى خسارة ميلون حص  دراسي  حتى تاريخه جراء اإلضراا الحاصلب 
 مورب  ان أميها في انتظان الدوان في األيان المقبي .

ووجهت الوزارة في بيان صحفيب اللون االثنلنب التحي  والشكر ليمويملن والمدارس التي التزمت 
للون في محافظات الوطنب وأثنت ايى موقفهن الرايد والطييوي وحرصهن ايى يالدوان ال امل ا

 استمرار الوميي  التوييمي  وتوصلل الرسال  التربوي  ألبناينا الطيي .
وأشارت الوزارة ةلى أنها استقبيت الودلد من الوفود الطالبي ب خاص  طيي  التوجلهي الالن أبدت لهن 

ن القيق الاي لنتابهن هن واووهنب وتفهمها لمخاوفهن حول حرصها ايى مصيحتهن وشوورها يحج
 مستقبيهن التوييمي.
سلدفا الوزارة ةلى واقا قد تيج  موه ةلى تمدلد الوان الدراسي وت جلل  اإلضرااوقالت: ةن استمرار 

 امتحان التوجلهي في حال استمر اإلضراا.
 22/2/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 سفر عباس للخارجبسبب  بين فتح وحماس المصالحةتأجيل لقاء  .11
أشرف الهور: أ دت مصادر فيسطلني  مطيو  أن لقاء المصالح  بلن حركتي فتو وحماسب  –غزة 

في الواصم  القطري  الدوح ب الاي كان مقررا أمس االثنلنب ت جل بناء ايى اتصاالت دارت بلن 
ت أجريت بلن رييسي وفدي المصالح  ازان األحمد )فتو(ب واكرت المصادر أن اتصاال الطرفلن.

 والدكتور موسى أبو مرزوق )حماس(ب جرى خاللها التوصل ةلى قرار ت جلل الجول  الثاني .
ولن لتن يود تحدلد مواد جدلد  خر لهاأل الجول  التي كان من المفترض أن توقد في الواصم  

 القطري  الدوح  أمس.
غاالت الرييس محمود اياس الخارجي ب خاص  وأنه كان من المفترض أن وجاء الت جلل يسبا انش

يوقد اجتمااا لحرك  فتوب يطيا خالله ايى نتايج تيك المياحثاتب من أجل تحدلد وجه  نظر الحرك  
 حيال ما دار يحثهب قبل توجه الحرك  مجددا بوفدها القيادي ليدوح  ليتياح  ما حماس.
 23/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 نتظر موقف فتحندراسة ورقة المصالحة و  أنهيناأبو مرزوق:  .11

موسى  قال اضو المكتا السياسي لحرك  المقاوم  اإلسالمي  "حماس"ب د.: المصري  أحمد- الدوح 
أبو مرزوقب ةن حركته أنهت دراستها ليورق  التي طرحت في لقاءات الدوح  األخلرةب وال تزال تنتظر 

 اليقاء المقبل.موقف فتو لتحدلد مواد 
-2-22وأوضو أبو مرزوقب ابر صفحته ايى موقا التواصل االجتمااي "فيسبوك"ب االثنلن 

ب أنه حتى "اآلن لن لتن تحدلد مواد ليقاء المصالح ب المزما اقدأل بلن وفدي فتو وحماس في 2016
 الدوح ب والك يسبا سفر رييس السيط  محمود اياس في زيارة خارجي ".

وق أنه من الضروري أن تتخا اليجن  المركزي  لحرك  فتو قرارا حول مسودة االتفاق وأضاف أبو مرز 
الاي طرم في الدوح ب مشلرا  ةلى أن هناك اجتماا ا لملسس  ياسر ارفات هاا األسبوعب ونصف 
أاضاء اليجن  المركزي  هن أاضاء في الملسس ب ياإلضاف  الجتماع المجيس الثوري لفتو في أوايل 

 ادنب والك في ةشارة ةلى حال  االنشغال التي تمر بها حرك  فتو وملسساتها.مارس الق
وأ د أبو مرزوق أن حرك  حماس أنهت دراس  الورق ب وتنظر بجدي  يالغ  إلنهاء االنقسانب وتوتبر 

 المصالح  الفيسطلني  أولوي  وطني ب تتقدن في األهمي  ايى ما سواها من قضايا.
 22/2/2016فلسطين أون الين، 
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 التنسيق األمني وعقد اللقاءات مع االحتاللمواصلة لمصالحة عبر ا عكسيسير  عباس ظا:الظا .12
زياد الظاظاب ايى حرص  شدد اضو المكتا السياسي لحرك  "حماس"ب: أحمد المصري  -غزة 

حركته ايى حوارات ولقاءات بناءة ما قيادة حرك  فتوب ليوصول ةلى مصالح  كامي ب ومكافح  
 االحتالل اإلسرايليي وتغوله في الضف  الغربي  وقطاع غزة. ومقاوم 

وقال الظاظا لصحيف  "فيسطلن"ب ةنه ورغن موقف حركته البناءب ةال أن "اليوض" حاول خالل األيان 
القريي  الماضي  أن يشغل الساح  اإلاالمي ب ويحرف األنظار ان أوضاع انتفاض  القدسب 

حتاللب ابر الحدل  المت رر ان لقاءات ومواالد لقيادات والمضربلن ان الطوان في سجون اال
وأضاف "هاا اإلشغال ان قضايا جوهري ب والحدل  المت رر ان  الحركتلن يش ن ميف المصالح .

يسلر ياتجاأل محمود اياسب مواالد ليقاءات هي لن تحدد يود"ب ملكدا أن رييس السيط  الفيسطلني  
سيط  ايى سياستها ونهجها يالتنسلق األمنيب واقد اليقاءات ما ةدارة الظهر ليمصالح  ابر ةيقاء ال

قيادة االحتالل حل  أاين ان لقاء ما رييس حكوم  االحتالل بنياملن نتنياهو في مالو  تموز 
ن الظاظا أن حركته موافق  كييا ايى ما ورد في اتفاقات القاهرة والدوح ب وأنها تريد من وبل   المقبل.

ما فلها من بنود رزم  واحدةب وأن يستجلا لتطيوات الشوا الفيسطلنيب  رييس السيط  تطبلق
واكر أن حرك  "حماس" لدلها "مطالا تتمثل بوقوف ال ل الوطني  ويتفرغ الجميا لمقاوم  االحتالل.

خيف المقاوم ب وأن توقف السيط  الفيسطلني  سياس  التنسلق األمنيب لما له من مخالف  التفاقات 
 ب وألاراف وقين شوبناب وما يسي ه من خطورة واضح  ايى مشروع مقاوم  االحتالل.المصالح  أوال

وفي السياقب شدد الظاظا ايى ادن تجاوز الدور المصري وتهميشهب في ظل تفولل ميف المصالح  
 في الواصم  القطري  الدوح ب مشلرا ةلى أن الدور المصري أساسي ومهن.

نهاء وأضاف الظاظا أن حركته ترحا ي ي دو  ر مصري واربي في ةطار تفولل ميف المصالح ب وا 
االنقسانب داايا ةلى أن يكون لمصر دور في هاا الميفب وال سيما وأنها الرااي لموظن االتفاقات 

وأ د أن هناك يوض من لنشر األخيار التي تحاول دق أسافلن ما بلن  األساسي  السايق . 
ن يالدور الاي استطاع ابرأل الفيسطلنلون الوصول الفيسطلنللن ومصرب مهليا ياألخلرة أن تقو 

 التفاقات كقاادة ومنطيق لحواراتهن اللون.
 22/2/2016فلسطين أون الين، 
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 " ووقف التنسيق األمنيإسرائيل" لـبمقاطعة شاملة  السلطة تطالب فلسطينيةالفصائل ال .13
ب الرييس أمسالفيسطلني ب طالبت خمس قوى في منظم  التحرير  ةبراهين: كامل-القدس المحتي  

محمود اياس والحكوم ب ةلى المياشرة فورا بتنفلا قرارات المجيس المركزي الفيسطلني واليجن  
 ب وفرض المقاطو  الشامي  إلسرايلل.األمنيالتنفلاي  لمنظم  التحريرب وفي مقدم  الك وقف التنسلق 
« فدا»ادرةب اإلتحاد الديمقراطي الفيسطلني وشّددت كل من: الجبه  الشوبي ب الجبه  الديمقراطي ب المي

وحزا الشواب في ملتمر صحفيب انضمت لهن حماس والجهاد ايى ضرورة توجه الرييس فورا ةلى 
مجيس األمن الدولي والجموي  الوام  لألمن المتحدة وكل المحافل الدولي ب التخاا القرارات ال فلي  

لزان ةسرايلل بوقف االستيطان  بت ملن الحماي  الدولي  لشوا فيسطلن كمقدم  لجالء االحتاللب وا 
طالق سرام   .األسرى االستوماريب ووقف الودوان وفك الحصار وا 

ودات ةلى اقد ملتمر دولي ليسالن تنبثق انه هلي  دولي  جمااي  لرااي  المفاوضاتب تستهدف 
يلل من جميا األراضي تنفلا قرارات الشراي  الدولي  الخاص  يالصراعب يما للدي ةلى انسحاا ةسرا

ب وتمكلن شوا فيسطلن من تجسلد ةقام  دول  فيسطلن المستقي ب وت ملن 67الفيسطلني  المحتي  اان 
 حق الالجيلن يالوودة.

 23/2/2016الرأي، عمان، 
 
عادة بناء منظمة التحرير بشكل ديم" تؤكد الشعبية" .14  قراطي يضمن الشراكةو أهمية إنهاء االنقسام وا 

حدل  ان في سياق ال قال كالد الغول اضو المكتا السياسي ليجبه  الشوبي ب: هورال أشرف-غزة 
الفيسطلني  وتوقليا  ان لقاءات المصالح  األخلرة التي انطيقت بلن وفدي حركتي  ميف المصالح 
لنطيق من مبدأ »ةنه من المهن حاليا  ةاادة بناء الحال  الفيسطلني  وفقا  لبرنامج سياسي  حماس وفتوب

وشدد ايى أهمي  أن لتمسك الك «. ن الشوا الفيسطلني لخوض نضاال  تحرريا  وطنيا  وديمقراطياأ
البرنامج يحقوق الشوا الفيسطلني كاف  ويفتو الخيارات لتحقيقهاب ملكدا  ايى أهمي  بناء التحالفات 

 الفيسطلني  يما لتفق ما البرنامج السياسي.
قراطي يضمن و بناء منظم  التحرير الفيسطلني  يشكل ديم وأ د ايى أهمي  ةنهاء االنقسان وا اادة

الشرا   والتقرير في الش ن الوطني يشكل مشتركب وا اادة اليح  في وظايف السيط  الوطني ب لت ون 
 ةحدى أدوات منظم  التحريرب وأداة من أدوات مقاوم  االحتالل.

 23/2/2016القدس العربي، لندن، 
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 قراطيو إلى إنهاء االنقسام بالحوار الديم المصالحة بالدوحة اءاتنأمل أن تفضي لقحزب الشعب:  .15
الفيسطلني  وتوقليا  ان لقاءات  حدل  ان ميف المصالح : في سياق الالهور أشرف-غزة 

قال وللد الووض اضو المكتا  المصالح  األخلرة التي انطيقت بلن وفدي حركتي حماس وفتوب
ك اقيات توترض جهود المصالح  الفيسطلني . وأضاف السياسي لحزا الشوا الفيسطلنيب ةن هنا

ما الك ال بد »لن تتوفر يود إلنهاء االنقسانب مضيفا « اإلرادة الااتي »خالل ندوة ناقشت الميف أن 
 «.من اإلمساك بيصيص األمل الاي مثيته لقاءات الدوح  األخلرة

ب مشلرا ةلى «قراطيو ن يالحوار الديمن مل في أن تفضي هاأل اليقاءات ةلى ةنهاء االنقسا»وتايا القول 
لن لنتظر طويال استمرار اميي  التسويف والمماطي  وسلجد طريقه ليتغللر »أن الشوا الفيسطلني 

 «.نحو األفضل
 23/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 مرهونة بتوفر إرادة حقيقية لدى فتح المصالحة: حماس .16

رك  فتو ةلى توفلر ةرادة حقيقي  لتحقلق المصالح  دات حرك  المقاوم  اإلسالمي  "حماس"ب ح: غزة
ب لون االثنلنب تيقى  الفيسطلني . وقال الناطق ياسن الحرك ب سامي أبو زهريب في تصريٍو صحفيٍّ

"المركز الفيسطلني لإلاالن" نسخ   منهب ةن هناك فرص  لتحقلق المصالح ب ول نها مرهون  بتوفر 
بو زهري حرك  فتو ةلى احتران الشرا  ب وحّل مشا ل قطاع غزة وداا أ ةرادة حقيقي  لدى حرك  فتو.

 وهمومه يولدا  ان االنتقايي  والتمللز.
  22/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ن والطيراوي: فتح تناضل لصالح كل الشرائح وفي المقدمة المعلم .17

 ب توفلق الطلراويب "ةن فتو قال اضو اليجن  المركزي  لحرك  فتوب مفوض المنظمات الشوبي :ران هللا
لن تتخيى لوما  ان دورها في التضامن ما الشرايو المهني  والنقابي  المختيف  إلنصافها وفي المقدم  
مكان  ودورا الموين الاي ربى األجيالب وهي  المناضيلن والرجالب واين األطياء والمهندسلن والمحاملن 

 قومات الحياة ال ريم  واألبي  لهن ماديا  ومونويا ".وأاالن السياس  واالجتماعب وضرورة توفلر م
وشدد الطلراوي خالل ترأسه الجتماع ما أمناء االتحادات الشوبي  وأمناء سر المكاتا الحركي  
المركزي ب واجتماع  خر ما أمناء سر أقالين حرك  فتوب ايى أن فتو لن تتراجا ان دورها ومواقفها 

ق الودال  االجتمااي  ليجميا في ةطار اإلمكانيات المتوفرة ايى الثابت  والمتويق  يضرورة تحقل
محدودلتها وقيتهاب مقدرا  الظروف التي تويشها الحكوم ب ومثمنا  تفهمها لغاي  تنفلا بنود االتفاقات 
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فتو ب وأ د ةن ب واليح  في كيفي  تطويرأل مستقيال  2016و 2013الموقو  ما اتحاد المويملن اان 
 شريح  المويملن. وفي المقدم في المجتما الشرايو  تناضل لصالو كل

ويود نقاش مستفيض أ د الطلراوي ياسن اليجن  المركزي  لحرك  فتو ااتماد التوصيات التالي : أن 
الوميي  التوييمي  اميي  مقدس  وهي اميي  مت امي  بلن كاف  أطراف ومكونات المجتماب وأن استقرار 

ناء مجتما قوي وصيا ومتماسكب قادر ايى مواجه  التحديات الوميي  التوييمي  هي ضمان ب
 الوطني  والمستقبيي  لشوبنا في مورك  التحرر الوطني الاي لتقدن الوين والمورف  ايى كل أسيحتها.

 22/2/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 ملية طعنبيت لحم بدعوى محاولته تنفيذ ع قرب االحتالل يعتقل فلسطينيا   .18

ااتقل جيش االحتالل اإلسرايلييب مساء اإلثنلنب فتى فيسطلني قرا بلت لحن )جنوا : بلت لحن
 القدس المحتي (ب بداوى محاولته تنفلا اميي  طون.

واكر موقا "والال" الوبريب أن قوة اسكري  ةسرايليي  ااتقيت فيسطلنيا  قرا بيدة بلت فجار قضاء 
 حيازته سكلن ومحاول  تنفلا اميي  طون ضد جندي ةسرايليي. بلت لحنب مساء اللونب بداوى 

 22/2/2016، قدس برس
 
 يقدم استقالته أمام مركزية فتح أمين عام اتحاد المعلمين .19

أاين أملن اان اتحاد المويملن أحمد سحويلب مساء لون االثنلنب أنه واألمان  الوام  وضووا  :ران هللا
 حرك  فتو ومفوضي  المنظمات الشوبي .استقاالتهن أمان الجن  المركزي  ل

ن هاأل الخطوة جاءت  وقال سحويل في تصريو صحفيب ةنه لن لتن الرد يقبول أو رفض االستقال ب وا 
فراز قيادة جدلدة لالتحادب مشلرا ةلى أن أاضاء االتحاد لن يقبيوا  لفتو الطريق أمان ةجراء انتخايات وا 

 لمويملن.ي ن يشار ةللهن وك نهن اايق أمان حقوق ا
 22/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 في سورية "إسرائيل": موسكو وواشنطن تعترفان بحرية تحرك يعلون  .21

موش   ي يوي   ون أم   س االثن   لن أن الوالي   ات  اإلس   رايلييأاي   ن وزي   ر ال   دفاع : ف ا أ-الق   دس المحتي     
الوبري   حس ا مص ادر  ف ي س وري ب حل   ش نت الدول   ةس رايللالمتحدة وروسيا توترفان يحري  تح رك 

 ب غارات ادة خالل السنوات القيلي  الماضي .أجنبي 
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ومنا بدء النزاع في سوري  قبل نحو خمس س نوات ب لن النظ ان والموارض   المس يح ب أف ادت مويوم ات 
لحييف  ه اليبن  اني "ح  زا هللا"ب  أواس  تهدفت مواق  ا ليج  يش الس  وري  ةس  رايليي كثل  رة ا  ن غ  ارات لط  ايرات 

 هاأل الغارات. ةسرايللد فيما لن تلك
مب دأ واح د: ان ت دافا  ةل ىوقال يوي ون حس ا بي ان أص درأل الن اطق ياس مه ةن "ةس رايلل تتح رك اس تنادا 

روس  يا"ب  أول  دى الوالي  ات المتح  دة  أ   انمو  روف  واألم  رب نتح  رك األم  را  ن نفس  هاب وبن  اء اي  ى ه  اا 
أدل ى يوي ون بتص ريحه ه اا بلنم ا ك ان ملكدا  أن "حري  تحركنا مستمرة وكالك الدفاع ان مصالحنا". و 

 "لو اس اس كارني" الراسي  حاليا في مرف  حيفا. كي ير األمايى متن المدمرة 
ان  اي ىالنار في سوري ب قايال  ةنه "م ن الص وا  ةطالقيفرص نجام وقف  اإلسرايلييوشكك الوزير 

ة ال يش  اركان ف  ي داا  ش وجبه    النص  ر  أنالن  ار ف  ي ح  لن  إلط  القوق  ف ثاب  ت  ةل  ىالتوص  ل  أتخل  ل
 الوميي ب وان الروس يقولون ةنه ما دان هاان التنظيمان لتحركان سنضربهما".

 23/2/2016الحياة، لندن، 
 
 "إسرائيل"الهجمات الفلسطينية في مقبرة مجهولة المكان داخل  منفذيجثث  دفنيجب بينيت:  .21

ةن  ه لج  ا ا  دن ةا  ادة جث    منف  اي ق  ال وزي  ر التوي  ين اإلس  رايليي نفت  الي بلنل  ت : الص  حاف  اإلس  رايليي 
نما تدفن ف ي مقب رة مجهول   المك ان داخ ل ةس رايلل كم ا ك ان األم ر  الهجمات الفيسطلني  ةلى اويهنب وا 

ف  ي ح  وار ةااا  ي انتقادات  ه الح  ادة ةل  ى  -وه  و زا  ين ح  زا البل  ت الله  ودي-ف  ي الس  ابق. ووج  ه ال  وزير 
  الوميي ات الفيس طلني  المس تمرة من ا أ ث ر م ن الطريق  التي تتوام ل به ا الحكوم   اإلس رايليي  م ا موج 

 خمس  أشهر.
واقترم الوزير جمي  خطوات ليتوامل م ا الوض ا األمن يب ومنه ا أال يقتص ر رد ةس رايلل اي ى التوام ل 

نما الوصول ةلى البلي  الشوبي  الداام  لهن.  ما منفاي الومييات الفيسطلني  وحدهنب وا 
خ  رج مه  اجن م  ن قري    فيس  طلني  م  ا تض  ن اش  رة بل  وت ت  ن بناله  ا  ووف  ق المس  لول اإلس  رايليي فنن  ه ةاا

يطريق  غلر قانوني  فلجا اتخاا قرار فوري بهدن تي ك المن ازل ف ي للي   واح دةب وال ك م ن أج ل ةجي ار 
 الفيسطلنللن ايى دفا ثمن مهاجم  اإلسرايليللن.

  وتفتيش ها بلت  ا بلت اب وي رى وأشار ةلى ضرورة أن لدخل الجيش اإلسرايليي ةلى داخل قري  منفا الوميي 
بلنلت أن ايى المهاجن أن يفهن أن المجتما الاي لوفر حاضن  شوبي  له سلتضرر مما قان ي هب ألن 
م   ا يظه   ر أمام   ه الل   ون أال ش   يء أمام   ه للخس   رألب وه   و م   ا لج   ا أن لتغل   ر أم   ان ناظري   ه ا   ن طري   ق 

 الخطوات التي لجا أن يقون بها الجيش.
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ي ةل   ى توم   ين الخط   وات الت   ي نف   اتها الش   رط  يش   رقي الق   دس اي   ى الض   ف  ودا   ا المس   لول اإلس   رايلي
 الغربي ب مضيفا أن غالبي  الهجمات التي تقا في القدس ي تي منفاوها من الضف  وليسوا مقدسللن.

 22/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 ة من السلطةهبات مالي يتلقون بينيت: الفلسطينيون ال يمنعون أوالدهم من تنفيذ عمليات ألنهم  .22

فادي أبو سودى: في تصريو وصف يالونصريب زان نفتالي بلنلت وزير التويين اإلسرايليي  –ران هللا 
األم  ور  أولي  اءالمو  روف بتطرف  ه وانص  ريته ض  د الفيس  طلنللن خ  الل جيس    الحكوم    اإلس  رايليي  أن 

رف ون أن ه ةاا قت ل أوالده ن بن اتهن م ن تنفل ا اميي ات طو ن ألنه ن يو أوالفيس طلنللن ال يمنو ون أوالده ن 
ف   ننهن س   لتيقون هي     مالي     ومخصص   ات م   ن الس   يط  الفيس   طلني . وق   ال مص   در حض   ر الجيس     ةن 

 «.وجويهن لتحركون يشكل غلر مريو ايى مقاادهن»تصريو بلنلت هاا فاج  يوض الوزراء 
ني ال اي قدم ه وجاءت أقوال بلنلت هاأل خالل نقاش تطور بلن وزراء الحكوم  في أاقاا التقرير األم

ري  يس األرك  ان غ  ادي الزنك  وت ح  ول مس   ل  كيفي    تخف  يض محف  زات الش  يان الفيس  طلنللن اي  ى تنفل  ا 
 الومييات وكيفي  زيادة الردع ضد تنفلا امييات الطون.

وق  ال ا  دد م  ن ال  وزراء ةن   ه لج  ا الوم  ل ض  د تحوي  ل األم   وال م  ن الس  يط  الفيس  طلني  ةل  ى ا   ايالت 
راء اي  ى أن ةس  رايلل تق  ون ش  هريا بتقي  يص حج  ن األم  وال الت  ي تق  در أن وت  ن ةط  الع ال  وز «. الش  هداء»

م   ن أم   وال الض   رايا الت   ي تجبله   ا لص   الو الس   يط  الفيس   طلني . « الش   هداء»الس   يط  ت   دفوها لو   ايالت 
واندها اداى بلنلت ي ن هاا التقييص ال يكفي ويجا منا وصول األموال ةل ى الو ايالت. وادا ى أن 

رف أنها ستحصل ايى أموال من السيط  تخفض محفزاتهن ايى منا أوالدهن حقيق  كون الوايالت تو
 النقاش كان يالغ السري . ةنمن تنفلا امييات. ورفض بلنلت التوقلا ايى أقواله وقال 

 23/2/2016القدس العربي، لندن، 
 
 "عام وحدة القدس" : العام الدراسي المقبل هوبينيت .23

اام ا االح تالل  50ين اإلس رايليي نفت الي بلنل تب التف اخر يم رور قرر وزير التربي  والتوي: يالل ضاهر
ب ي  اإلاالن ا  ن الو  ان الدراس  ي المقب  ل أن  ه 'ا  ان وح  دة الق  دس' ووض  ا ب  رامج توييمي    1967ف  ي الو  ان 

 ل اف  المراحل المدرسي .
 ورغن أن القدس الشرقي  المحتي ب يكاف  مناطقهاب تخضا لنظان همجي اسكري ةسرايلييب خاص  ف ي
ظ  ل الهي    الش  وبي  الحالي   ب ويمتن  ا اإلس  رايليلون ا  ن زيارته  ا يس  با الوض  ا األمن  يب خالف  ا لقطو  ان 
المس  توطنلن م   ن أنص   ار بلنل   ت وحكومت  ه اليملني     المتطرف    ب ةال أن ه   اا ال  وزير ااتب   ر أن 'ك   ل م   ن 
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'ل   يس ثم      يح   اول اقتالان   ا م   ن المدلن    ب ةنم   ا جوين   ا نس   ارع فق   ط ف   ي دف   ا ه   اا البرن   امج'ب زاام   ا أن   ه
 برنامجا تربويا أ ثر منه'.  

اام ا اي ى اح تالل الق دس الش رقي . وادا ى بلنل ت أن 'تاريخن ا  50وي تي هاا البرنامج يمناسي  مرور 
بدأ م ن الق دسب ومنه ا نس تمد قوتن ا وخصوص ا ف ي ه األ األي ان الوص لي ' ف ي ةش ارة ةل ى الهي   الش وبي  

 الفيسطلني .
لتض   من مواض  يا تُ  درس ليتالمل   ا وس  تتجاهل الت   اريل الورب  ي الوري   ق ويب  دو أن برن  امج بلنل   ت ه  اا س

ليمدلن    . ةا يش    مل البرن   امج المنه    اج الص    هلوني لم   واد الت    اريل واليغ     والجغرافي    ا والم    دنيات واألدا 
 والتوراة و'دراسات أرض ةسرايلل'ب ةلى جانا نشاطات مدرسي  اات االق .  

الص   هلونيب وه   و ل   ون اك   رى اح   تالل  –ق   دس' اإلس   رايليي وس   لتن ةط   الق البرن   امج رس   ميا ف   ي 'ل   ون ال
القدس الشرقي . وسيشمل البرنامج جوالت مدرسي  في مواقا في القدسب ستنحصر يطبيو  الح ال ف ي 

 القدس المحتي ب مثل البيدة القديم  خصوصاب ةضاف  ةلى مقر ال نيست والمحكم  الوييا.  
 22/2/2016، 48عرب 

 
 نة من مراحل وعناصر متعددةضد العمليات الفلسطينية مكو   ا  حربل" تخوض "إسرائي النائب معولم: .24

اكرت اضوة ال نيست شولي موولن م ن ح زا البل ت الله ودي أن الح را الت ي : الصحاف  اإلسرايليي 
تخوضها ةسرايلل ضد الومييات الفيس طلني  مكون   م ن مراح ل واناص ر متو ددةب أهمه ا ال داوة لوق ف 

وهدن منازل منفاي الوميي اتب وط رد ا ايالتهن م ن الض ف  والمنف الن أنفس هن ةن  التحريض اإلاالميب
 يقوا أحياءب وهو ما سلدخل الحرا ايى الفيسطلنللن مرحي  جدلدة.

 22/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 الهجمات الفلسطينية دون العمل على القضاء على موجات التحريض وقفال يمكن أيوب قرا:  .25

ق   ال أل   وا ق   را مس   ااد وزي   ر التو   اون اإلقييم   ي اإلس   رايليي ةن   ه ال يمك   ن وق   ف : يليي الص   حاف  اإلس   را
الهجمات الفيسطلني  دون الومل ايى القضاء ايى موجات التحريضب التي تومل ايى تشويه ص ورة 
ةس  رايلل ح  ول الو  النب ف  ي وق  ت ل  رى ري  يس مجي  س المس  توطنات اإلس  رايليي  يالض  ف   ف  ي رويي  ه أن 

 ليس لدلها اإلصرار المطيوا لمواجه  الهجمات. حكوم  تل أبلا
 22/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 عبر األردن العربيةالدول  رها إلىد السلع األوروبية وتصد   ستور ت سرائيليةاإلشركات أيوب قرا: ال .26
كش  ف مس  لول ةس  رايليي ي  ارز النق  اا ا  ن ةس  رايلل تحول  ت ةل  ى مرك  ز لنق  ل : بواي    الش  رق  –الق  اهرة 

ض  ايا م  ن أوروي  ا ةل  ى الو  الن الورب  يب ب  دال م  ن س  وري ب حس  يما فيم  ا ل  دلل اي  ى ص  ورة أخ  رى م  ن الي
 صور استفادة ةسرايلل من الحرا في سوريا.

وق  ال ناي  ا وزي  ر التو  اون اإلقييم  ي اإلس  رايلييب أل  وا ق  راب ةن ش  ركات ةس  رايليي  تق  ون ياس  تلراد الس  يا 
 والن الوربي ابر األردن.والمنتوجات األوروبي  وتقون بتصدلرها ةلى ال

ونق  ل موق  ا "ا  روتس ش  يفا"ب ال  اي يمث  ل التي  ار ال  دلني الص  هلونيب ل  ون اإلثن  لنب ا  ن ق  را قول  ه أثن  اء 
ش  هد زي  ادة  2015زيارت  ه األح  د لموب  ر "الش  لل حس  لن" اي  ى الح  دود ب  لن فيس  طلن واألردنب ةن ا  ان 

تج  األ األردن وم  ن خالل  ه ليو  الن اي  ى ا  دد الش  احنات الت  ي تنق  ل اليض  ايا م  ن ةس  رايلل يا %25بنس  ي  
 الوربي.

ون  وأل ق  را ةل  ى أن ةس  رايلل حي  ت مح  ل س  ورياب الت  ي كان  ت تمث  ل ف  ي الس  ابق جس  را بري  ا لنق  ل اليض  ايا 
األوروبي  ليوالن الوربيب منوها ةلى أن اليضايا األوروبي  تصل ةلى ملناء حيفا في سفن شحن كبلرةب 

موب ر الح دود م ا األردنب حل   ل تن نق ل ه األ اليض ايا ومن هناك لتن نقل اليضايا في ش احنات ةل ى 
 ةلى دول اربي .
محمي     ياليض   ايا  2015ش   احن  انتقي   ت م   ن ةس   رايلل ل   ألردن خ   الل الو   ان 13000وأوض   و ق   را أن 

ش احن  م رت ياتج األ األردن خ الل الو ان  10300األوروبي  التي يحتاجها الوالن الورب يب ف ي ح لن أن 
2014. 

 22/2/2016، الشرق، الدوحة
 
 سره الهوة التعليمية مع اليهودلج   لألردنمدينون  48الطيبي: عرب  .27

اي ى القف زة  ل ألردنم دلنون  أنن ااحم د الطلب يب  اإلسرايلييقال النايا الوربي يال نيست بترا:  –امان 
الت  ي س  اادتنا اي  ى جس  ر اله  وة ال بل  رة بلنن  ا وب  لن المجتم  ا  48التوييمي    والويمي    الممل  زة لو  را ال    

 هو الري  التي لتنفس بها ارا الداخل. األردن أناللهوديب موتبرا 
اض  و  وأدراه  اليوي  ون والثقاف   ب  األردني   وق  ال الطلب  ي ف  ي المحاض  رة الت  ي ج  اءت ب  داوة م  ن الجموي    

 األ ث رالنس ي   أنتلك د  اإلسرايلييموطيات مجيس التويين الوالي  ةنالجموي  الدكتور منار الوياديب 
حانات البورد لتخصصات الطا والص لدل  لو را ال داخلب ه ي لطيي   تيق وا توي يمهن ف ي نجاحا في امت
 .األردني الجاموات 
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انتو    اش التوي    ين ل    دى فيس    طلنلي ال    داخل انوك    س اي    ى مختي    ف االختصاص    ات الس    يما  أنوااتب    ر 
ل الفض  أن ةل ىب مش لرا ةس رايلليالمي  من ص لدليات  45خريجوها يشغيون نحو  أصيوالصلدل  التي 

ب تيو    ا لوح    دة النس    لج االجتم    ااي والق    را 48لو    را  أولال    اي ك    ان خي    ارا  ل    ألردنف    ي ال    ك يو    ود 
 الجغرافي.

 وألماني ا أملرك اب وم ا تيق ى م ن األردنيالمي  من طيي  ال داخل ه ن م ن خريج ي  96من  أ ثر ةنوقال 
موط ى لس ن  واح دةب  هاأل النس ي  ل ن تتغل ر كونه ا ليس ت أنوتيلها ميدافياب ملكدا  أخرى  أوروبي ودول 

 بل لموظن السنوات.
نح ن ج زء ال لتج زأ م ن الش وا »وفيما لتويق يالهوي  التي لنتمي اللها فيس طلنلو ال داخل ق ال الطلب ي 

للبرم ان ح ول  وأفكاروحول طروحات «. الفيسطلنيب ومنظم  التحرير هي الممثل الشراي والوحلد له
المثي   اي ى م ا ه ن  أه لمن قبل الفيس طلنللن ليق اء  اإلصرار أن أ ديالسكانب  األراضيقضي  تيادل 

ب ل   يس حي   ا ف   ي الص   هلوني  ول    ن لي خ   اوا حق   وقهن كم   واطنلن ول   يس كقط   ا ش   طرنج ل   تن اآلنايي   ه 
 تحريكها من مكان آلخر.

وموه ا  ةس رايللب ه و األح دا م ن اس تفاد م ن ه األ  أ ث ر ةنالربيا الوربي قال الطلب يب  أحدا وحول 
ه  ي الدول     ةس  رايللون يق  اء ه  اا الوض  اب والنج  ام ل   ل الجه  ات المتحارب   ب لتيق  ى ي  اهو ال  الن لتمن  ننت

 الوحلدة التي تتمتا بربيا صاف.
 23/2/2016، الدستور، عم ان

 
 "انتفاضة األفراد"تحذر من اتساع "أمان"  االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية .28

اتس   اع اإلس   رايليي  )أم   ان( م   ن  : ح   ار مس   لولون كي   ار ف   ي االس   تخيارات الوس   كري وك   االت-الق   دس
 سياسي    هناك اميي لن يكن  األفراد ةاا انتفاض 

ج   اء ال   ك ف   ي تق   دلرات ق   دمها ري   يس ش   وي  االس   تخيارات ف   ي الج   يشب هرتس   ل هييف   يب ومس   لولون 
ب ي خ  رونب ةل  ى المجي  س ال   وزاري السياس  ي األمن  ي المص   غرب ف  ي الراي  ا والوش   رين م  ن ك  انون الث   ان

 . أمسة التيفزيوني  الواشرة مساء وكشفت انها القنا
انتفاض   أف راد ال لب دو له ا  وأشار التقري ر ةل ى أن األجه زة ألمني   اإلس رايليي  تواج ه من ا خمس   ش هور

نهاي ب وأن الجيش خيص ةلى نتلج ب قدمت ةلى المستوى السياسيب وتتضمن اقتراحا ياستخدان وسلي  
   .جدلدة وهي الوميي  السياسي 

ات التي قدمت ةلى المجيس ال وزاريب والت ي تتض من تق دلرات االس تخيارات الوس كري  ليو ان وفي التقدلر 
ب ج  اء أن  ه ف  ي ح  ال ا  دن رلي    اميي    سياس  ي  مكمي    ليجه  ود الوس  كري  الت  ي يق  ون به  ا الج  يش 2016
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وك   ل األجه   زة األمني     ف   ي الض   ف  الغربي    ب ف   نن هن   اك خط   ر انض   مان جه   ات أخ   رى ةل   ى االنتفاض     
بلنه   ا كتاي   ا ش   هداء األقص   ى. ويحس   ا التق   دلرات ااته   ا ف   نن ج   يش االح   تالل اي   ى وش   ك الحالي    ب 

ويحسا القناة الواشرة فنن انطياع األجهزة االستخياري  الوس كري  ه و أن  استنفاا الخطوات الوسكري .
جن   القدلرات لن تيق  اان ا ص اغي ب ويالت الي فس وف ل تن تق دين ه األ التق دلراتب ل ون غ د الثالث اءب ةل ى ل

 الخارجي  واألمن أيضا.
 23/2/2016، األيام، رام هللا

 
 زار "إسرائيل" من الصحافيين العرب المقيمين في أوروبا وفد  الخارجية اإلسرائيلية:  .29

أاين   ت وزارة الخارجي     اإلس   رايليي ب االثن   لنب ا   ن استض   افتها وف   دا م   ن : اب   د الس   الن محم   د-لن   دن 
 خالل األيان القيلي  الماضي . الصحافللن الورا المقيملن في أوروياب

م ن الش هر  19 -14وقالت الوزارة في بيانها ةنه "ألول مرة استضافت وزارة الخارجي  اإلس رايليي  ب لن 
الج  اري وف  دا م  ن الص  حفللن الو  را المقيم  لن ف  ي أوروي  اب ف  ي مي  ادرة تس  تهدف الوص  ول ةل  ى جم  اهلر 

 اربي  غلر تقيلدي  ةضاف  ةلى الوالن الوربي".
و بيان الوزارة أن الوفد ضن أربو  صحفللن لنشطون ف ي مختي ف وس ايل اإلا الن التقيلدي   مث ل وأوض

"دويتش  فلي " و"بي بي سي"ب وسكاي نلوز الوربي  والصحاف  الوربي  واإلل تروني  مثل موقوي الشرق 
يالفب ةضاف  ةلى مدراء مواقا ةخياري  ةل تروني .  األوسط وا 

تض   اف  الوف   د ه   ي توض   يو أن "ةس   رايلل تس   تطيا الوص   ول ةل   ى الجم   اهلر وقال   ت ال   وزارة ةن فك   رة اس
الوربي  التي تستهيك اإلاالن الوربي في أوروياب ةضاف  ةلى القاطنلن في الوالن الوربي المهتملن بهاا 

وأش  ار بي  ان الخارجي    اإلس  رايليي  ةل  ى أن ج  اور أاض  اء الوف  د الص  حفي تمت  د ةل  ى مص  ر  اإلا  الن".
 ان السوري ب ل ن أاضاء الوفد اشترطوا ادن اإلاالن ان أسمايهن.والوراق وكردست

ب ةن الص   حفللن زاروا اإلل ترون  يوق  ال البي  انب وأ   دت ال   ك ص  حيف  ل  ديووت أحرون  وت ف   ي موقوه  ا 
ال نيس  ت )البرلم  ان اإلس  رايليي(ب ومتح  ف الهولوكس  تب ومحكم    الو  دل الويي  اب ياإلض  اف  ةل  ى جامو    

 االت في هرتسيياب وزاروا قري  درزي .حيفاب والمركز متودد المج
 23/2/2016، "21موقع "عربي 

 
 المدعى العام اإلسرائيلي قرر محاكمة القاتل الرئيسي للطفل محمد أبو خضيرالقناة الثانية:  .31

اك رت القن اة الوبري   الثاني  ب مس اء ل ون االثن لنب أن الم داى الو ان  :"القدس" دوت ك ون ترجم -هللاران 
رر محا م  لوسلف بن دافلدب القاتل الرييسي ليطفل الشهلد محمد أبو خضلر يود ةسقاط اإلسرايليي ق
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ب أن ق رار الم داى الو ان أق ر اإلس رايليي وأوض حت القن اة التيفزيوني    النفسي" ان ه. االضطرااداوى "
ص  الحي  محا م    القات  ل وأن  ه فو  ل ال  ك وه  و  أ   دتبن  اء  اي  ى تق  ارير طبي    رس  مي  م  ن قب  ل النياي    

نفس ي"  اض طراابوايه ال املب خالفا لمحاوالت محامي ه ةص دار تق ارير طبي   تق ول يان ه "يو اني م ن 
ويالت  الي "ا  دن أهيلت  ه ليمحا م    وأن  ه ل  ن يك  ن ف  ي واي  ه ح  لن ق  ان ب  نحراق وقت  ل الطف  ل الفيس  طلني أب  و 

ة  أخ رى وأن وأش ارت القن اةب ةل ى أن القات ل الرييس ي س يقدن ليمحا م   م ر  ت ن اختطاف ه. أنخضلر" يود 
 كل شيء أصيو جاهزا ليحكن اييه.

 22/2/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 مصدر أمني إسرائيلي: تصاريح العمل تؤدي إلى تهدئة في الضفة .31

ب ةن ه م ن غل ر المتوق ا أن يو ارض المجي س أم سمصدر أمني ةسرايلييب مساء  وكاالت: قال-القدس
ال الفيسطلنللن ليومل في ةسرايللب والك يادااء أنه ل لدي الوزاري المصغر زيادة ادد التصاريو ليوم

 ةلى تهدي  في الضف  الغربي . 
ويحس   ا المص   در نفس   ه فنن   ه ال لوج   د انتفاض    ب كم   ا أن   ه ي   الرغن م   ن اس   تمرار الوميي   اتب ةال أنه   ا 

لجابي. التحريض. تراجوتب كما تراجا   وقال أيضا ةن الومل في ةسرايلل هو اامل الجن وا 
 23/2/2016، رام هللااأليام، 

  
 الجيش اإلسرائيلي يطلق تطبيقا  إلكترونيا  جديدا  للتحذير من الصواريخ .32

تطبيق   ا ةل تروني   ا جدل   دا يوم   ل اي   ى ةرس   ال ةش   وارات  اإلس   رايلييت   ل أبل   ا   د ا أ: أطي   ق الج   يش 
 ليمدنللنب في حال وجود صاروخ في طريقه ةللهن.

ب اإلس رايلييف ي الج يش « قيادة الجبه  الداخيي  »الرات في وقال شيومي مامانب الاي لترأس فرع التح
والروس  ي  اي  ى خدم     واإلنجيلزي   الل  ون االثن  لنب ةن التطبل  ق مت  وفر حالي  ا ياليغ  ات الوبري    والوربي    

يالنس  ي  « جوج  ل ي  الي») ا س  تور( يالنس  ي  لهوات  ف االي ف  ونب واي  ى خدم    « متج  ر التطبيق  ات»
 لهواتف االندرويد.

ب ه   ي الوح   دة الوس   كري  اإلس   رايليي  المس   لول  ا   ن ال   دفاع «قي   ادة الجبه     الداخيي    »أن  ويش   ار ةل   ى
 المدني.

كم  ا أوض  و الييفتنان  ت كولونل  ل مام  انب أن التطبل  ق ي   تي ف  ي ةط  ار الجه  د المب  اول م  ن أج  ل جو  ل 
 «أدق جغرافيا.«و« أ ثر تحدلدا»التحالرات التي لتن ةطالقها يش ن الصواريل القادم  
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أنه حتى اآلن اندما يكون هناك صاروخ متجه ةلى القدس أو تل أبلاب لتن ةطالق صافرات وأوضو 
 في جميا أنحاء المدلن . اإلناار

 23/2/2016، األيام، رام هللا
 
 قرب موقع معركة حطين "قرية للدروز"تبني  "إسرائيل" .33

نتني  اهو قب  ل أس  ابياب  ل  ن لخف  ف ةا  الن ري  يس الحكوم    اإلس  رايليي  بني  املن: أس  ود تيحم  ي –الناص  رة 
بناء قري  درزي  جدلدة في الجيلل قرا موقا مورك  حطلنب الغيي ان  ب لن ال دروزب ال الن ق رر األزواج 
الش  ياا م  نهن التظ  اهر األح  د المقب  ل قيال    مكت  ا ري  يس الحكوم    ف  ي الق  دس المحتي    احتجاج  ا  اي  ى 

 ص.قرار محكم  ةسرايليي  سجن شاا بتهم  بناء بلته من دون ترخي
وح دة س كني  فق طب خصوص ا  يس با  400ولن يشفا لنتني اهو ةاالن ه بن اء القري   الدرزي   الت ي ستض ن 

ةقام   القري   اي ى أنق اض الق ريتلن الفيس طلنلتلن « دلنيا  ومب دييا  »رفض غالبي  قادة الطايف  الموروفي  
لموق  ا س  لثلر حن  ق المهّج  رتلنب حط  لن ونم  رين ف  ي منطق    طبري   ب مح  ارين م  ن أن ةقامته  ا ف  ي ه  اا ا

 ةخوانهن الورا وأصحاا األراضي المهجرة.
وينتق  د ال  دروز ق  را المش  روع م  ن ال  تالل الموروف    ياس  ن ق  رون حط  لن الت  ي ش  هدت المورك    الش  هلرة 

. كم  ا خ  اض ن  ابيلون بون  ابرت 1187الت  ي انتص  ر فله  ا ص  الم ال  دلن األل  وبي اي  ى الص  يلبللن ا  ان 
 .1799لوثماني  اان موركتلن في هاا الموقا ضد القوات ا

وينتق د الملرخ  ون والمزارا ون ال  دروز الخط ط اإلس  رايليي ب موتب  رين أن البن اء ف  ي ه األ المنطق    الواقو    
منظم     األم   ن المتح   دة ليوي   ون »ف   ي الجيل   لب له   دد ال ن   وز األثري     والمن   اظر الطبيوي     المرش   ح  ل   دى 

 الترا  الوالمي.قايم  مواقا  ةلى)لونيسكو( لالنضمان « والتربي  والثقاف 
 23/2/2016الحياة، لندن، 

 
 "دول وجهات معادية"تخشى تسرب معلوماتها االستخبارية إلى  "إسرائيل": "إسرائيل اليوم" .34

تب  دي أوس  اط أمني    ةس  رايليي  قيقه  ا م  ن احتم  ال وص  ول مويوم  ات مهم    تجموه  ا : الحي  اة –الناص  رة 
ب ق  د «جه  ات موادي   »ص  الو مش  ترك  موه  ا ةل  ى ملسس  تها المخابراتي    وتم  د به  ا دوال  ص  ديق ب له  ا م

 تخدمها في حرا مستقبيي  ضد ةسرايلل.
اليملني     ا   ن مص   ادر سياس   ي  وأمني     أن ةس   رايلل يات   ت ت   رى ف   ي « ةس   رايلل الل   ون»ونقي   ت ص   حيف  

نظرا  ليتغلرات السريو  الحاصي  ف ي التحالف ات « مس ل  موقدة»التواون االستخياراتي ما دول صديق  
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« ح  زا هللا»مث ل « جه ات موادي   »  ف ي المنطق   ب م ا م ن ش   نه وص ول ه األ المويوم  ات ةل ى المختيف 
 ب من هاأل المويومات ويسجل نجاحات يفضيها.ةلراناليبناني الاي يمكن أن يستفلدب كالك 

ووف  ق مص  در كبل  رب ف  نن دوال  كثل  رة ف  ي المنطق    له  ا مص  الو وق  ين مش  ترك  م  ا ةس  رايلل تس  تفلد م  ن 
ستخياراتي  التي تمدها ةسرايلل به ا وتثمنه ا االي ا ب خصوص ا  ف ي ك ل م ا لتوي ق ي الحرا المويومات اال

ب وأن ه   األ المويوم   ات تثل   ر اهتم   ان األص   دقاء واألا   داء اي   ى «داا   ش»ال   دايرة ف   ي س   وري  ومحارب     
ات ويطبيو  الحال منظم»السواء: الواليات المتحدة وروسيا وجهات أوروبي  والران وتركيا ودوال  اربي  

ال يمكنها التغاضي ان التواون بلن دول »ب واييه فنن المشكي  ت من في حقيق  أن ةسرايلل «ةرهابي 
وجهات صديق  تس تفلد م ن المويوم ات االس تخياراتي  اإلس رايليي  وب لن يو ض ه األ ال دول الت ي تتو اون 

 «.ي وهكاا يمكن أن تنكشف طرق امل المخابرات اإلسرايلي»ما جهات موادي  إلسرايللب 
 23/2/2016الحياة، لندن، 

 
 تضغط لوقف حملة لمقاطعتها في بريطانيا "إسرائيل: "الصحافة اإلسرائيلية .35

اك  رت تق  ارير ص  حفي  أن ةس  رايلل تم   ارس ض  غوطا لوق  ف حمي    ف   ي بريطاني  ا ت  داو ةل  ى مقاطوته   ا 
 يسبا ااتداءاتها ايى الشوا الفيسطلني واستمرارها في بناء المستوطنات.

  ل  ديووت أحرون  وت اإلس  رايليي  ةن ري  يس ال  وزراء اإلس  رايليي بني  املن نتني  اهو أص  در وقال  ت ص  حيف
توييم  ات لم  دلر الخارجي    اإلس  رايليي  دوري غول  د ك  ي يطي  ا م  ن الس  يطات البريطاني    ةزال    ميص  قات 

 تندد بنسرايلل ويونصريتها من القطارات في لندن.
لمو  ارض ي  ايلر البل  د أج  رى اتص  اال م  ا ري  يس وأض  افت أن زا  ين ح  زا "هن  اك مس  تقبل" اإلس  رايليي ا

بيدي  لندن سويا ليض غط ايي ه ك ي لن زع الميص قات الت ي وض وتها حرك   المقاطو   الوالمي   إلس رايلل 
 )بي.دي.أس(.

وهي نايي  ف ي ال نيس ت ا ن ح زا -من جهتها قالت وزيرة الخارجي  اإلسرايليي  السايق  تسلبي ليفني 
رايلل أن تح   ارا ه   األ الحرك     "ألنه   ا ال ت تف   ي يانتق   اد السياس   ات ةن اي   ى ةس    -الموس   كر الص   هلوني

نما ترفض مبدأ قيان دول  ةسرايلل".  اإلسرايليي , وا 
ف    ي اإلط    ار نفس    ه اك    رت ص    حيف  مو    اريف اإلس    رايليي  أن حرك      "ب    ي.دي.أس" وزا    ت ميص    قات 

انللن ةلى مقاطو  مناهض  إلسرايلل في أ ثر من خمسلن قطارا وسط لندنب تداو فلها مالللن البريط
 ةسرايلل.

ف  ي ح  لن تص  دت الحكوم     لن  دنبكم ا انطي  ق "أس  بوع األيارتال  د اإلس  رايليي" م  ن مدلن    برالت  ون جن  وا 
 البريطاني  ملخرا لحمي  تستهدف مقاطو  المنتجات المستوردة من المستوطنات. 
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اي ى ت دهور وض ا  وقال مسلول في حزا الومل اإلسرايليي المو ارض ةن الحمي   الحالي   تو د ملش را
ش    ارة اي    ى س    وء توام    ل الحكوم      اإلس    رايليي  م    ا مث    ل ه    األ  الو    الميبةس    رايلل ل    دى ال    رأي الو    ان  وا 

 الحمالت.
 22/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الجيش اإلسرائيلي يقرر إبقاء السالح مع جنوده أثناء اإلجازات .36

ادي الزنكوتب  ةيقاء الس الم م ا غ ياألناضول: قّرر رييس أركان الجيش اإلسرايلي -القدس المحتي  
الجنود اإلسرايليللن أثناء تواجدهن في ةج ازاتب اي ى خيفي   قت ل جن دي ةس رايليي وس ط الض ف  الغربي   

صاي   خر في اميي  طون ايى لد فيسطلنللن.  وا 
الق   رار ج   اء اي   ى خيفي     األح   دا  “م   ن جانبه   اب أض   افت القن   اة الثاني     م   ن التيفزي   ون اإلس   رايليي أن 

 ”.ألمني  السايدةا
أن الج  يش طال  ا الجن  ود اص  طحاا أس  يحتهن موه  ن أثن  اء اإلج  ازاتب كم  ا أت  ام لم  ن “وأش  ارت القن  اة 

 ”.أيانب اصطحاا سالحه الشخصي 3لخرج في ةجازة لمدة 
 23/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 األمونياترفض استقبال حاويات  المستوطنات اإلسرائيلية جنوبا  بلديات  .37

ا ن  ي اإلاالنطم ن   مس توطني حيف ا  اإلس رايليللنلن توّمر ط ويال  مح اوالت المس لوللن : ق يحلى دبو 
خط  لنقل حاويات األمونيا من المدلن  يود تهدلد األملن الو ان لح زا هللا حس ن نص ر هللا ياس تهدافها 

 في أي حرا مقبي .
ص ح  يوق وا للتس مانب س اراوا ب بل نهن وزي را البلي    ف ي غي اي والاإلس رايليللنوكان ادد م ن ال وزراء 

جن   وا فيس   طلن المحتي    ب ليتخفل   ف م   ن وق   ا ص   دم   ةل   ىا   ن خط     لنق   ل الحاوي   ات  اإلا   الن ةل   ى
الرييس  ي   اإلخياري   تهدل  دات ح  زا هللا وص  واريخه. ةال أن القن  اة الواش  رة الوبري    أش  ارت ف  ي نش  رتها 

لبدو ان الحاوي ات س تيقى ف ي «نتلج ب و ةلىحل لهاا الخطر لن تصل  إللجادان المسااي  ةلىأمس 
الت ي ج رى الح دل  انه ا يو د  األساسي الخط   أنوأوضحت «. 2020حتى اان  األقلمكانهاب ايى 

تهدل دات نص ر هللاب ترك زت اي ى نق  ل الحاوي ات جنوي اب وه ي الخط   الت  ي تتبناه ا بيدي   حيف ا وتن  ادي 
 . أبلابها منا سنواتب من دون تجاوا من صاحا القرار في تل 

ح ل  إللج ادالماض ي ش هد نقاش ا  مومق ا  ب لن ال وزارات الموني   وبيدي   حيف ا  األح دان ل ون  ةل ىش ارت وأ
الجن    وا. ل     ن يو    د النق    اش  ةل    ىنق    ل الحاوي    ات  ةمك    انلنه    ي الخط    ر ا    ن منطق      حيف    اب وتحدل    دا 
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ألن الح   ل المقت   رم اص   طدن ب   رفض بي   ديات »ب األام   الالخط     ا   ن ج   دول  ةن   زالالمس   تفيضب تق   ّرر 
«. نطاقه   ا الجغراف   يب خوف   ا م   ن نق   ل الخط   ر الله   ا ةل   ىوطنات الواقو     جنوي   ا نق   ل الحاوي   ات المس   ت

النق اش ح ول خط    ةا ادة أنأّ د وزير البلي   ل رييس بيدي   حيف ا لوني ه اله ف »ويحسا مراسل القناةب 
من حيفا ستس ت نف ف ي ح ال الوث ور اي ى ري يس س يط  محيي   ف ي الجن وا لرض ى بنق ل  األمونيانقل 
التو ايش م ا  ةل ىسكان حيفا وخيلجه ا مض طرون »ب وفي انتظار الك فنن «نطاق بيدلته ةلى مونيااأل

 «.الواقا وحقيق  يقاء الحاويات لدلهن
 23/2/2016األخبار، بيروت، 

 
 هين بارتكاب مخالفات أمنيةإسرائيلي داخلي حول مصادرة ممتلكات مشتب   خالف: "يديعوت احرونوت" .38

أم  سب أن خالف  ا ح  ادا ل  دور ب  لن جه  از األم  ن  ص  حيف  "ل  ديووت احرون  وت"اك  رت  :الغ  د –الناص  رة 
الوان )الشاياك( والمستشار القض ايي لي نيس تب ح ول مس  ل  "م ن المس لول ا ن ةص دار أم ر مص ادرة 

 ممتي ات مشتبهلن يارت اا مخالفات أمني ".
 ةصرارموضوعب وسط الصحيف  ةلى انه من المقرر أن يوقد نقاش في لجن  التشرياب حول ال وأشارت

من قبل ممثيلن ان وزير الجيش والشاياك ي  ن الص الحي  ا ن مص ادرة ممتي  ات المتهم لن يممارس   
 أامال مخالف  ليقانون لجا أن ت ون بلد وزير الجيش.

م  ن جانبه  اب أاين  ت المستش  ارة القض  ايي  لي نيس  ت أن "المحكم    ه  ي الجه    الت  ي لج  ا ان توي  ن ا  ن 
ه ليس هناك مختصون يواونون وزير الجيشب ليحدد من هو مرت ا المخالف "ب ةلى ان ياإلضاف الكب 

ف  ي ح  لن ح  ار جه  از الش  اياك "ان  ه ف  ي ح  ال قب  ول موق  ف المستش  ارةب س  يكون ف  ي ال  ك ض  رر ألم  ن 
 الدول ".

 23/2/2016، الغد، عم ان
 
 "BDS" مؤتمر سري إسرائيلي لمواجهة حملة المقاطعة الدولية :الناطق بالعبرية" nrg"موقع  .39

ب م لتمرا س  ريا أم سأول م ن  الغربي  بالق دس   وك االت: استض اف أح د الفن ادق الف اخرة يمدلن   الق دس 
ال اي ت رأس الم لتمر ال اي اق د تح ت  ةردانغيواد  اإلسرايلييومغيقا نظمه وزير الشلون االستراتلجي  

 الناطق يالوبري . «nrg»موقا  أمسوفقا لما كشفه « GC4I ةسرايللااليتالف الدولي ألجل »انوان 
دارت  ه ألامال  ه داخ  ل الغ  رف المغيق     اإلل ترون  يالموق  ا  أ   دوش  ارك ف  ي الم  لتمر ال  اي  اي  ى س  ريته وا 

« BDS»الو  النب يحث  وا خالل  ه كيفي    مواجه    حمي    المقاطو    الدولي     أرج  اءزايم  ا لهودي  ا م  ن  150
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ن الحف  ا  اي  ى س  ري  فيم  ا غ  اا الص  حافلون ا  ن الم  لتمر ال  اي حظ  ر دخ  ولهن وطي  ا م  ن المش  اركل
 النقاشات.

رلس   اء ونش   طاء الدااي      ةل   ىوجه   ت ال   داوة « nrg» موق   ا  ةل   ىوحس   ا المويوم   ات الت   ي وص   يت 
طالق رسايل  اإلسرايلييالوالنب ليمشارك  في مناقش  كيفي  توحلد الخطاا  أرجاءمن كاف   واإلاالن وا 

يمحارب    نش  طاء حرك    مقاطو    الم  تالك الوس  ايل الخاص     ةض  اف ب ةس  رايللواض  ح  وقص  لرة لص  الو 
فيما طيا ممثيو وزارة الشلون االستراتلجي  م ن الحض ور الحف ا  اي ى الس ري  لض مان ج ودة  ةسرايلل

 النقاشات.
ح  ول  اإلس  رايليي وص  فت يالمقيق    تتوي  ق يمس  توى نج  ام الدااي     ةحص  ايي وافت  تو الم  لتمر يموطي  ات 

ال  اي درس فوالي    ووض  ا وزارة الس  ياح  « ونتشفران  ك ل  »المخ  تص  األمريك  يالو  النب ق  دمها الياح    
نتلج   ان ه اا  ةل ىب حل  خي ص الياح   اإلسرايليللنالطالا  أوساطونشاطها تحدلدا في  اإلسرايليي 

يش  كل جل  د وفش  يت حت  ى ف  ي  ةس  رايللنت  ايج حل    فش  يت ال  وزارة ف  ي تمثل  ل  أي   النش  اط ل  ن يس  فر ا  ن 
 بلن الطيي  اللهود. ةسرايللتسويق 

مقتنو ون ان  %42طيي   له ود ف ي الوالي ات المتح دة أن  أوس اطايج اليح  الاي جرى ف ي وأظهرت نت
م  ن  %31دول   متحض رة غربي   الط ايا مقاب ل  ةس رايلل أنيوتق دون  %39تري د الس النب وأن  ةس رايلل

دول     ةنه  ايوتق  دون  %22دول    ديمقراطي    و ةس  رايلل أنالطيي    الله  ود ف  ي الوالي  ات المتح  دة يوتق  دون 
 تدان الجانا الفيسطلني. أنايى الواليات المتحدة  أنيوتقدون  %21ري  وأخلرا انص
وزارة الس  ياح  يص  ورة  أظه  رتةن موطي  ات اليح    « nrg»المش  اركلن ف  ي الم  لتمر لموق  ا  أح  دوق  ال 

ل  دلنا بن  ات لييس  ن اليكلن  ي ول  دلنا ش  واط  »يطريق     ةس  رايللغاي    ف  ي الس  وء الن ه  األ ال  وزارة تس  وق 
 لن يود لجدي شليا. األسيواويبدو ان هاا « ة وياراتجملي  وبلر 

وشهد الجزء المركزي من الملتمر ارض ما اسماأل المش اركون يالرس ايل المجدي   الت ي تحق ق اله دفب 
يش كل مطي قب ب ل أن  BDSواالس تطالاات بوج ود ا دن نف ي رواي    ياأليح ا حل  قال المختص ون 

 ار وليس المقاطو .الحو  ةلىنضا مقابيها ادااءات مناقض  تداو 
ال توج  ه لن  ا انتق  ادات مش  روا ب ب  ل الق  ول  BDSلج  ا ا  دن الق  ول وفق  ا ليمش  اركلن ف  ي الم  لتمر أن 

 األ اال اابر نش ر  ةسرايللكدول  غلر مشروا  وهي تنشر صورة مشوه  ان  ةسرايلليانها تورض 
 .BDSوتزيلف الحقايق وفقط بهاأل الطريق  لجا مواجه  حرك  

نح  ن نري  د مزي  دا م  ن الح  وار ب  دال م  ن وق  ف ه  اا الح  وار »لن ف  ي الم  لتمر الق  ول وطي  ا م  ن المش  ارك
ومزي  دا م  ن التو  اون ونري  د حي  وال حقيق    لس  الن متواص  ل ومس  تمرب ول  يس مزي  دا م  ن الهرطق    الحزبي   ب 
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تو الوا نوم ل م  ن اج ل خي  ق التف اهن والس  الن الن المقاطو ات تف  رق ب لن اليش  ر وه ي ج  زء م ن المش  كي  
 «.وليس الحل

 BDSالستخدامها في النقاش ات والج دل م ا « مفتاحي »وارض ايى المشاركلن في الملتمر كيمات 
ال س  امي »لج  ا ا  دن اس  تخدامهاب فوي  ى س  بلل المث  ال لج  ا اس  تخدان مص  طيو  أخ  رى ومص  طيحات 
ب  ل »س  لي  »حم  اس  ةنكم  ا لج  ا ا  دن الق  ول « مو  اد إلس  رايلل»ب  دال م  ن مص  طيو « ومو  اد ليس  امي 

 «.فاسدة»حماس 
السالن يصنا يالدبيوماسي  »مثل:  BDSمن ش نها ان تهزن « جمل»تضمنت احدى وثايق الملتمر و 

 «.الحيول ت تي يالتواون وليس يالشيل«و ب«وليس ابر ازل األخر
 23/2/2016، األيام، رام هللا

 
 يؤيدون قتل الفلسطينيين اإلسرائيلييناستطالع: غالبية  .41

ظهر استطالع لي رأي الو انب أن غالبي   اإلس رايليللن للي دون قت ل أ: زين  األخرسب تايه سيين-الناصرة 
المواطنلن الفيسطلنللن كيارا  أن صغارا ب حل  رفض غالبي  المستطيو   رالهن تصريحات رييس أركان 

تض    ّمنت ااتراف    ا  ياس    تخدان جن    ودأل لق    وة غل    ر مب    ررة ض    د  الت    يج    يش االح    تاللب غ    ادي ةلزنك    وتب 
   ةحياط امييات فيسطلني  "وشيك ".الفيسطلنللنب بداوى محاول

وق  ال ةلزنك  وت خ  الل لق  اء جمو  ه يطيي    ةس  رايليللن ف  ي مدلن    "ي  ات ي  ان"ب األربو  اء الماض  يب "كان  ت 
اام   ا ب تمس   ك يمق   ص أو س   كلنب ويوج   د ح   اجز بلنه   ا وب   لن  13هن   اك أم   ا نب وقف   ت فله   ا فت   اة ابن     

لرص  اص اي  ى فت  اة كه  األ"ب نظ  را  النو  دان الجن  ود. ل  ن أ   ن أري  د لجن  دي أن يف  تو الن  ار ويف  رغ مخ  زن ا
 وجود أي خطر مياشر لهّدد حياة الجنود.

وكانت تصريحات ةلزنكوتب قد أثارت ااصف  من االنتقادات من جانا مسلوللن يملنللن ةسرايليللنب 
ف  ي الماي    م  ن الله  ود ف  ي دول    االح  تالل  57فيم  ا نش  رت القن  اة الوبري    الواش  رة اس  تطالا ا أظه  ر أن 

 رضون أقوال ألزنكوت ويليدون قتل األطفال الفيسطلنللن.ُيوا
م  ن جاني  هب ق  ال م  دلر "مرك  ز الدراس  ات المواص  رة" ف  ي ال  داخل الفيس  طلنيب ص  الو لطف  يب "ةن ه  األ 
الموطي   ات تلك   د أن المجتم   ا اإلس   رايليي لج   نو نح   و التط   رف والت   دلن والفاش   ي  تج   األ الو   را اموم   ا 

 والفيسطلنللن ايى وجه الخصوص".
ف لطفي في تصريو ل   "ق دس ب رس"ب أن المجتم ا اإلس رايليي لتج ه من ا اق دلن م ن ال زمن نح و وأضا

الت   دلن وي   األحرى الت   دلن الص   هلوني ال   اي ال يون   ي االنتم   اء ةلله   ا أن يك   ون الش   خص ض   من ح   زا 
 أي تطويا الميادئ الويماني  لخدم  الدلن اللهودي. الدلني بمولنب وهو ما نسميه الملثاني  
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اام   ا اي   ى الدول     الوبري    ب وتش   كل األغيبي      20ى أن ه   األ المجموا     تس   يطر من   ا نح   و وأش   ار ةل   
الساحق ب وظهر الك بوضوم في االنتخايات اإلسرايليي  األخلرة والتي ف از به ا ح زا "الييك ود"ب حل   

 أصيو التوجه نحو اليملن ومواداة الورا والفيسطلنللن أ ثر وضوحاب وفق تقدلرأل.
لش لون اإلس رايليي ب أن تص ريحات ةلزنك وت تض ّمنت محاول   إلظه ار جيش ه وك ن ه ورأى الخبلر ف ي ا

"ج   يش أخالق   ي"ب وه   و يح   اول التص   ّرف كق   ادة الجل   وش األخ   رى ف   ي الو   الن حل     تف   رض الق   وانلن 
 الوسكري  التزامات أخالقي .

ات وقال "جيش االحتالل يولد كل اليود ا ن األخ القب ح لن يطي ق اش رات الجن ود اش رات الرصاص 
 ايى أطفال وحتى شيااب ما أنه بنمكانهن أن يصلبوأل دون أن يقتيوأل ويوتقيوأل".

وأ د أن سياس  القتل الومد موجه  من قب ل ري يس حكوم   االح تالل ووزي ر جيش ه وم ن قب ل المجتم ا 
اإلس  رايلييب حل    ظه  ر ال  ك م  ن خ  الل الث  ورة واالنتق  ادات الواس  و  الت  ي تو  رض له  ا ةلزنك  وتب رغ  ن 

 يقل انهن من حل  توجهه اليملني"ب حسا رأيه.كونه "ال 
 22/2/2016، قدس برس

 
 تعتقل عشرين مواطنا  بينهم فتيان االحتاللقوات  .41

اشرين مواطنا  واستدات مواطنلن خالل  شميتت قوات االحتاللب أمسب حمي  ااتقاالت شن  
 امييات دهن في محافظات الخيلل وجنلن وأريحا وبلت لحن وقيقليي  وسيفلت والقدس.

ففي محافظ  الخيللب أفاد نادي األسلر ومصادر محيي  ي ن قوات االحتالل ااتقيت ثماني  مواطنلن 
قوات االحتالل مواطن لن من مدلن   وفي محافظ  جنلنب ااتقيت واستدات شابلن لمقابي  مخابراتها.

وفي محافظ  أريحاب ااتقيت قوات االحتاللب خمس  مواطنلن من بيدة  جنلن وبيدة كفر رااي.
وفي محافظ  بلت لحنب ااتقيت قوات االحتاللب شايا  من بيدة بلت فجارب  الجفتيكب شمال أريحا.  

 ن قوات االحتالل ااتقيت المواطن اماد وفي محافظ  قيقليي ب أفاد نادي األسلر ي جنوا بلت لحن.
وفي محافظ  سيفلتب أفاد نادي األسلر ي ن قوات االحتالل الفتى ةلهاا  ااما (. 32زهلر صيو )

وفي محافظ  القدسب ااتقيت قوات االحتالل الفتى محمد ابد الرلوف محمود  ااما (. 17حسان )
قدس المحتي ب يصورة وحشي  وتفتيش المنزل ااما (ب يود دهن منزله في بيدة الويسوي  وسط ال 16)

رهابها. تالف محتوياته وترويا الوايي  وا  واقتادت قوات االحتالل الطفل ةلى أحد مرا ز  وتخريا وا 
 التحقلق واالاتقال في مدلن  القدس.

 23/2/2016، رام هللا، األيام
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 أسير 1100عوفر يكتظ بأكثر من  معتقلهيئة األسرى:  .42
والمحررين لون االثنلنب ي ن موتقل  األسرى أفاد تقرير صادر ان هلي  شلون  -"وفا" –ران هللا 

 "اوفر" اإلسرايليي يشهد ا تظاظا شدلدا في ادد األسرى.
وأوضحت الهلي ب أن اال تظا  طال جميا األقسانب وترّكز في قسن األسرى األشيالب حل  تجاوز 

"نظرا لتصولد حمالت االاتقاالت التي : هلي قالت الو أسلرب  1100ادد األسرى الموتقيلن في اوفر 
 تشّنها قوات االحتالل في صفوف الشوا الفيسطلني".

ونقل البيانب ان األسرى قولهن ةنهن يوانون من نقص في األغطي  والماليسب يالتزامن ما انخفاض 
 الطبي يحق المرضى والمصابلن. اإلهمالدرجات الحرارةب ومن تزالد مودالت 

أن اشرات األسرى الجدد أوضحوا في ةفاداتهن لمحامي الهلي ب بتورضهن  ةلىهلي  كما ولفتت ال
 ةلىوالتحقلقب والترهلا والشتن خالل اميي  النقل  االاتقالليضرا والتنكلل واإلهان  خالل اميلتي 

 السجن.

 22/2/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 " وفصل شمال القدسراموتسيع مستوطنة "لتو  مخطط :التفكجي .43

كشفت بيدي  االحتالل في القدس ان مخططا هيكييا لتوسيا  ةبراهين: كامل-القدس المحتي  
قرى لفتا وبلت ا سا وبلت حنلناب ياسن  أراضيمستوطن  "راموت "وفصل شمال القدس ايى حساا 

 خمس صادرة م ةلى ياإلضاف "دونما ب  419من " أ ثرمشروع "منحدارات راموت" ايى مساح  
نشاءالولج  لصالو الجدار الفاصل  أراضيدونمات من  موبر جدلد وكالك مصادرة ما لزيد ايى  وا 

 جدار الفصل الونصري. ةقام شوفاط واناتا الست مال  أراضي"دونما  من  40"
وقال خبلر االستيطان مدلر قسن الخرايط في جموي  الدراسات الوربي  وبلت الشرق خيلل التفكجي 

المصادرةب ان وزير المالي  اإلسرايلييب وفق  أوامرانه صدرت السبتب مجموا  من  بأمس
قريتي شوفاط واناتا والولج   أراضي"ب تشمل مساح  واسو  من  1943صالحياته بناء ايى القانون "
 ب حسا ما جاء في القرار.أمني  وألسياالالستمالك ليمصيح  الوام  

 أراضيمخطط هيكيي لمستوطن  "راموت" الواقو  ايى  لداعةاإلاالن تضمن  أنالتفكجي  وأوضو
لصالو هاأل  أراضلهاقرى لفتا ب بلت حنلنا ب وبلت ا سا والتي تن مصادرة مساحات واسو  من 

 .1970المستوطن  اان 
ب لتنفلا مشروع يطيق اييه اسن 2016-2-19ويتضمن القرار الاي صدر في اإلاالن لون 

 وحدة خاص  "فيل". 240وحدة استيطاني  و  1435 ةقام )منحدارات راموت( ب 
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وتايا التفكجي:" لتضمن اإلاالن بناء ملسسات اام ب فيما الحي االستيطاني الجدلد سيمتد غربا  
المشروع سيقان  أنياتجاأل وادي بلت ا سا وجنويا ياتجاأل قري  لفتا المهجرةب فوق خط الهدن  "ب ملكدا  

 "دونما . 419ايى ما لزيد ايى "
توسا كبلر في الجزء الشمالي الغربي لمدلن  القدس الشرقي   ةلىوصف المشروع يانه خطلر ويلدي و 

" ألف وحدة استيطاني  في المدلن  ما 58الاي لنص ايى ةقام  " 2020بنود خط  القدس  أحدوهو 
 .2020حيول الوان 

سرايليي  لترسلل ضن هاأل المشاريا ت تي ضمن المشاريا االستراتلجي  اإل أنوشدد التفكجي ايى 
ةمكاني  ليوودة لحدود الرايا من  أيوالبناء اييه ليحليول  دون  األخضرالقدس الشرقي  وشطا الخط 

 .1967حزيران 
واالستيطان هاأل المشاريا االستيطاني  الضخم  يالخطاا اإلاالمي اإلسرايليي  األراضيويربط خبلر 

لسكان من حدود القدس وضمها ليضف  وتوسيا فيسطلني  مكتظ  يا أحياءالاي لتحد  ان ةخراج 
والك لحسن الوامل  المستوطنات المحيط  يالمدلن  وزيادة ادد المستوطنلن في المدلن  المقدس ب

 الديموغرافي مستقيال .
بهاا الحجن وهاأل  2016هاأل المصادرة والتوسا االستيطاني يوتبر القرار األول في الوان  أن ويضلفب

فان المرحي  المقبي  ستشهد المزيد من المشاريا االستيطاني   األرقانو من الخطورة. وكما لبد
ياتت مكشوف  ومصرم بها  استراتلجي ووفق  األخضراالستراتلجي  في القدس الشرقي  وايى الخط 

" 1590وخاص  تيك المشاريا التي جرى ت خلرها وفي مقدمتها " االستيطاني بمن قبل حكوم  نتنياهو 
شوفاط في مستوطن  "رمات شيومو "وفي مستوطن  "جفوات  أراضيي  جدلدة ايى وحدة استيطان

 همتوس" في جنوا مدلن  القدس.
القيلي  المقبي  دفوا ليودلد من المشاريا االستيطاني  المودة بناء ايى  األشهرتشهد  أنوتوقا التفكجي 

 اليملن اإلسرايليي. وأحزااتوجهات الحكوم  

 23/2/2016الرأي، عم ان، 
 

 رفض عرضا  إسرائيليا  بإبعاده إلى الخارج لمدة سنتينيالقيق  .44
استمر تدهور الحال  الصحي  لألسلر الصحافي محمد القلقب المضرا ان : فتحي صّيام -غزة 

لوما ب فيما كشف تقرير لهلي  شلون األسرى والمحررين في السيط  الفيسطلني  أن  90الطوان منا 
يي )شاياك( ارض ايى القلق ةيوادأل ةلى خارج فيسطلن مدة ااملنب ةال جهاز االستخيارات اإلسرايل

 أنه رفض الك تماما .
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واتهن التقرير "شاياك" ي نه تصدى ل ل المحاوالت والجهود ال بلرة التي بالت من كل الجهات 
نهاء ااتقاله اإلداري واالجه في المستشفيات  السياسي  والقانوني  من أجل ةنقاا حياة القلق وا 

 الفيسطلني .
وااتبرت الهلي  في تقريرها أن القلق هدف مركزي لالستخيارات اإلسرايليي ب التي تنوي قتيه وا ادامه 

 يغطاء سياسي من الحكوم  والقضاء اإلسرايليللن.
وقالت ةن االستخيارات اإلسرايليي  تريد كسر ةرادة القلقب موتبرة أن ةضرايه ان الطوان بدأ ضد 

تشرين الثاني  21وحشي  التي تورض لها في موتقل الجيم  منا ااتقاله في أساللا التوالا ال
 )نوفمبر( الماضي.

في األثناءب قالت محامي  الهلي  هي  مصالح  ظهر أمس ةن هبوطا  حادا  طرأ ايى حال  القلق 
الصحي ب حل  يات لتنفس يصووي  يالغ  وفقد القدرة ايى ال الن تماما ب ويواني من احمرار في 

وأضافت مصالح  أن القلق يواني من أوجاع شدلدة جدا  في  لولنلن وضوف كبلر في الرلي .ا
 الوضالت واليطن واألمواء والمودةب وال يستطيا النون من شدة األلن.

وقالت الهلي  ةنها ايمت أن األسلرين القايدلن في حرك  "حماس" جمال أبو الهلجا ومحمود شريتو 
فول  أمس لالطالع ايى وضوه الصحي ومناقش  قضلتهب ال سيما أن زارا القلق في مستشفى الو

 األسرى هددوا ةدارة السجون ياتخاا خطوات كبلرة وتصولدي  ةاا ما حصل أي مكروأل له.
 23/2/2016الحياة، لندن، 

 
 االحتالل يهدم مدرسة في العيزرية .45

مسب مدرس  "أبو النوار ب فجر أاإلسرايلييهدمت  ليات الجيش ةبراهين:  كامل-القدس المحتي  
األساسي "ب وصادرت جميا محتوياتها في تجما "أبو النوار" البدوي ةلى الجنوا الشرقي من مدلن  

 القدس.
( جنديا  150(  لي  اسكري  برفق  ما لزيد ان )30وقال أبو اماد الجهاللن من التجما "ةن حوالي )
( غرف صفي ب وصادروا 6المكون  من ) اسي األساقتحموا التجما فجراب ودمروا مدرس  أبو النوار 

 المدرس  منح  من الحكوم  الفرنسي . أن ةلىكاف  محتوياتها من مقااد وغلرهاب الفتا 
ب وهي الوحلدة ألطفال األساسيوالثاني  األولالمدرس  تخدن طيي  التجما في الصفلن  أن وأوضو
لتفريغ  أرزاقهنن ومدارسهن ومصادر الجيش هدمها ويالحق المواطنلن في مسا نه أن ةالالتجماب 
 ".E1التي يقطنها البدو لصالو االستيطان ومنها مخطط " األراضي

 23/2/2016الرأي، عم ان، 
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 قرارا إداريا منذ مطلع هذا العام 191مركز حقوقي: االحتالل أصدر  .46
ي منا بداي  قرارا ياالاتقال اإلدار  191قال مركز أسرى فيسطلن لون االثنلن "ةن االحتالل أصدر 
 الوان الجاري نصفها ألسرى جدد ااتقيوا خالل الوان نفسه".

وازا في بيان صحفي له ازدياد ادد قرارات االاتقال اإلداري ةلى استمرار امييات االاتقال 
  الوشوايي  والمركزة وادن وجود أدل  ةدان  فيقون االحتالل بتحوييهن ةلى االاتقال اإلداري دون تهم

 اتهان.ودون لوايو 
وأشار المركز ةلى أن هلالء لتن تجدلد االاتقال لفترات أخرى قد تطول وقد تقصر حسا الميف 

 يودأل جهاز مخابرات االحتالل. يالسري الا
قرارا بنسي   71وبلن أن مدلن  الخيلل تصدرت النسي  األايى في القرارات اإلداري ب يحل  بيغت 

قرارا  24قرارا ونابيس  33بيغ نصلا مدلن  ران هللا من مجموع القرارات التي صدرت بلنما  37%
 قرارا. 15وجنلن 

طالق سراحه يود قضاء  وأ د المركز أن خطورة االاتقال اإلداري ال تتوقف اند ااتقال األسلر وا 
ليقى رهلن  االاتقال اإلداري طوال  األسلرهاا  أنفترة ااتقاله حتى لو تن تمددلها ادة مرات ةنما في 

 يط حياته بهاا االاتقال.امرأل وترت
 22/2/2016، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 أسيرا   20االحتالل يثب ت "االعتقال اإلداري" بحق  .47

أسلرا  من محافظاتب  20ثبتت محكم  االحتالل في "اوفر" أوامر االاتقال اإلداري الصادرة يحق 
 ول رنب وقيقليي .الخيللب بلت لحنب ران هللاب البلرةب نابيسب جنلنب ط

ثّبتت االاتقال اإلداري لست   "اوف"وبلن نادي األسلر الفيسطلني في بيان له األحدب أن محكم  
أسرى  خرينب  ثماني شهورب كما ثّبتت أربو  شهور ل خمس شهورب وأسلر لمدة  ست أسرى لمدة 

 وثالث  شهور ألربو  أسرىب وشهرين ألسلر واحد.
-2-21حصلي  االاتقاالت في مدلن  القدس المحتي ب خالل لون األحد  وأفادت بيانات حقوقي ب أن

 ب بيغت اشرة موتقيلن بلنهن خمس  أطفال.2016
 22/2/2016، فلسطين أون الين
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 استقالة اتحاد المعلمين والشروع في التحضير النتخابات جديدةو  إضراب المعلمين مستمر .48
اليجن  المركزي  لحرك  فتو ومفوض المنظمات  أ د اليواء توفلق الطلراوي اضو لوسف الشالا:

ةن حرك  فتو ت بر في رييس اتحاد المويملن  أنالشوبي  فلهاب في بيان لهب تيقت "األيان" نسخ  انهب 
واألمان  الوام  المنتخبلن ديمقراطيا  ابر الملتمر الوان ليمويملن وفق األصول النظامي ب قيامه بتقدين 

ايى نفسهب بوضا استقال  االتحاد تحت تصرف مفوضي  المنظمات مصيح  "الوطن والمويملن 
الشوبي  واليجن  المركزي ب واستودادهن في األمان  الوام  ليتحضلر النتخايات جدلدة لالتحاد الوان 

 ليمويملن".
ب ةنه واألمان  الوام  لالتحاد وضووا أمسوكان أملن اان اتحاد المويملن أحمد سحويلب قالب مساء 

 تهن أمان مفوضي  المنظمات الشوبي ب واليجن  المركزي  لحرك  فتو.استقاال
ن هاأل الخطوة جاءت  وقال سحويل في تصريو صحفيب ةنه لن لتن الرد يقبول أو رفض االستقال ب وا 
فراز قيادة جدلدة لالتحادب مشلرا ةلى أن أاضاء االتحاد لن يقبيوا  لفتو الطريق أمان ةجراء انتخايات وا 

 للهن وك نهن اايق أمان حقوق المويملن.ي ن يشار ة
وفي وقت لجري الحدل  فيه ان تنسلق ااتصان جماهلري ليمويملنب أمان مبنى مجيس الوزراءب 
اللونب يحل  أاين اإلضراا المفتومب ومن المقرر أن يغادر المويمون في محافظ  ران هللا والبلرة 

يا را ب ما التنبيه من ضغوطات تمارس ايى مدارسهن اند التاسو  صياحا ب ومن يقي  المحافظات 
أصحاا الحافالت التي من المتوقا أن تقيهن من المحافظات األخرى ةلى ران هللاب مطالبلن المويملن 
في المحافظات التي تمنا فلها الحافالت من الوصول ةلى ران هللاب أو حتى مغادرة المحافظات 

ب لضمان ةنجام ما وصفه اليوض ب "ااتصان نفسهاب ةلى االتجاأل ألي وسايل مواصالت أخرى 
 الثالثاء"ب أو "االاتصان الحاشد".

األمان  الوام "ب ان ةضراا شامل اللون الثالثاء ما  -وأاينت صفح  "اتحاد المويملن الفيسطلنللن 
التوجه ةلى مدلن  ران هللا لالاتصان أمان مجيس الوزراءب مشددة ايى أن "ال صح  لألخيار التي تفلد 

يقاف فواليات المويملن .. اإلضراا مستمر".ب  نيقاف اإلضرااب وا 
 23/2/2016، رام هللا، األيام

 
 زراعية االحتالل يفتح سدا  صوب وادي غزة ويغرق أراض   .49

فتحت سيطات االحتاللب أمسب سدا  مقاما  خيف الشريط الحدودي شرق غزةب صوا  فالز أبو اون:
منطقتي المغراق  ووادي غزةب وسط قطاع غزةب ما أدى ةلى  منازل وأراضي المواطنلن الزرااي  في
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ارتفاع منسوا المياأل في الوادي لمستويات كبلرةب ةضاف  ةلى غرق ادد من األراضي الزرااي  
لحاق أضرار يمنازل المواطنلن في المنطق .  المحيط ب وا 

لشدلد من مغي  قيان ر سكان المغراق  شمال مخين النصلرات يالمحافظ  الوسطىب ان تخوفهن ااب  
سيطات االحتالل يفتو جميا السدود الحدودي  التي تحجز مياأل األمطارب يشكل مفاج ب ما قد للدي 
 ةلى غرق منازلهنب وتشريد السكانب واقتالع أشجارهن ومزروااتهنب ونفوق ماشلتهن كما يحد  دايما .

قري  المغراق  وسط قطاع غزةب  وكانت مدلري  الدفاع المدني في غزةب حارتب أمسب المواطنلن في
من مغي  ةقدان سيطات االحتالل اإلسرايلييب ايى فتو السدود المقام  شرق وادي غزةب وا غراق 

 المنطق  يمياأل األمطار المخيوط  يمياأل الصرف الصحي.
وأوضو الرايد رايد الدهشانب في تصريو صحافي تسيمت "األيان" نسخ  منهب أن الدفاع المدني أبيغ 

ي  المغراق ب ي ن االحتالل قد لتسبا يكارث ب ويفتو السدودب وفق موطياٍت وتحالرات وصيت بيد
 جهاز الدفاع المدني.

من جهتهب أ د رييس بيدي  المغراق  لوسف أبو هويشلب في تصريو صحافيب أن منازل المواطنلن 
ارتفاع منسوا  المجاورة لوادي غزة من الجه  الشمالي ب تغرق كل اان في فصل الشتاءب يسبا

المياألب وأن البيدي  تواني من ضوف اإلمكانيات من  ليات ومودات وغلرهاب جراء نقص الملزانيات 
التشغليي  التي تمنحها لها الوزارات المختيف ب ما لنوكس سييا  ايى الخدماتب كصيان  البني  التحتي ب 

 وتوبلد الطرق.
 23/2/2016، رام هللا، األيام

 
 ات الخيار الوحيد أمام كثير من فلسطينيي الضفةالعمل بالمستوطن .51

محمد ارباسي أا فيسطلني لخمس  أبناء في قري  قلرة ": رويترز" - لبنى صبري ب صوافط  ايي
يالضف  الغربي  المحتي  ولديه دبيون في الويون المالي  والمصرفي  و مال اريض  ألبنايه الالن لدرس 

 اثنان منهن في الجامو .
ااما كوامل بناء في مستوطن  أريلل  12لويمي  وطموحه الشخصي يومل ارباسي منا ورغن درجته ا

دوالرا(. وهاا أفضل امل يمكنه  38شيقال في اللون ) 150اإلسرايليي  القريي  من قريته ويكسا 
 الحصول اييه.

أوالد  وقال ارباسي وهو لزن شفتيه "أنا يشتغل في المستوطن  ألنه فش )ال لوجد( بدلل واندي خمس 
 اثنلن منهن في الجامو  كلف بدي أصرف ايلهن؟"
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ألف فيسطلني في مستوطنات الضف  الغربي  بلنهن كثلرون في البناء ويكسبون ما  36ويومل نحو 
 يصل ةلى ثالث  أمثال متوسط األجور الفيسطلني .

ايلل وهي مناطق وتوجد موظن هاأل األامال في ال تل االستيطاني  ال بلرة القريي  من الحدود ما ةسر 
 توتزن ةسرايلل االحتفا  بها في ةطار أي اتفاق سالن نهايي ما الفيسطلنللن.

وأقامت ةسرايلل هناك واحدة من بلن ادة مناطق صنااي  تضن نحو ألف شرك  في المجمل بلنها 
شركات كثلرة تستفلد من ةافاءات ضريبي  وتسهيالت أخرى خاص  يالومل مثل توفر الومال  

 ني  الرخيص .الفيسطل
ايى المناطق اسن "شركات  "هلومن رالتس ووتش"وفي تقرير أصدرته الشهر الماضي أطيقت منظم  

االحتالل" مشلرة ةلى أنها تود انتها ا ليقانون الدولي ألنها بنلت ايى أراض استولت ايلها ةسرايلل 
 .1967في حرا 

ثناييا يقدن موامي  تفضليي  ليمستوطنلن  وجاء في التقرير "تمارس ةسرايلل في الضف  الغربي  نظاما
اإلسرايليللن اللهود بلنما يفرض شروطا قاسي  ايى الفيسطلنللن." وأضافت أنها تستغل الموارد 

 الفيسطلني  في كثلر من الحاالت خاص  محاجر الضف  الغربي .
هن لوفرون الومال  وتنفي الشركات الوامي  في الضف  الغربي  استغالل الومال الفيسطلنللن وتقول ةن

 المطيوي  يشدة.
نه لجا تحدلد الوضا النهايي لألراضي التي سيطرت ايلها  وتقول ةسرايلل ةن مستوطناتها قانوني  وا 

 قبل نحو نصف قرن في محادثات السالن ما الفيسطلنللن.
ن لن يشورهن  ويشور ارباسي و خرون مثيه ي نه ال توجد خيارات كثلرة سوى هاا الومل حتى وا 

 . %27يالراح . فاالقتصاد الفيسطلني يواني من مودل يطال  لبيغ 
 22/2/2016، وكالة رويترز لألنباء

 
د في بيروت .51  مدير األونروا ُمطار 

شهدت أمس يوض شوارع بلروت اميي  مطاردة بلن الالجيلن الفيسطلنللن والمدلر الوان ل  "األونروا" 
ردا ايى سياس  تقييصات الخدمات التي ياشرت من نواها  األولىماتياس شماليب في خطوة هي 

 تطبيقها الوكال  مطيا الوان الحالي.
وكان أاضاء "خيي  األزم " الفيسطلني  ما "األونروا" قد تجمووا أمان المدخل الرييسي حل  تن ةغالقه 

يحق  تنفلاا ليبرنامج األسبواي الاي وضوته الخيي  استنكارا الستمرار الوكال  في تطبلق قراراتها
الالجيلن الفيسطلنللن في لبنان. واندما حاول شمالي الخروج من المقر الرييسي لتسللر أاماله خارج 
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مكتيهب جرى توقيه من قبل أاضاء الخيي  في المدارس والويادات التايو  ليوكال  في بلروتب وتمت 
ا ثر من  ةلىر مدرس  حتى تمكن الالجيون من مورف  مكانه يودما غاد ةلىالمطاردة من مدرس  

مكان هربا من مالحقتهب فحاول اقد لقاء ما "الهالل األحمر الفيسطلني" في مستشفى اكاب ما دفا 
الالجيلن ةلى الجيوس في الشارع وايى مدخل المستشفىب األمر الاي وّلد هرجا ومرجا دفا المدلر 

سري في مستشفى اكا. المغادرة وهو يحال  من التوتر من دون مورف  سبا اجتمااه ال ةلىالوان 
 كالك منا الالجيون مدلر الصح  في "األونروا" من الدخول ةلى االجتماع في المستشفى.
 23/2/2016السفير، بيروت، 

 
 أطفال غزة يرحبون باستقبال مليون سوري  .52

 -الاي يقدمه سامي مشتهي ايى قناته في لوتلوا-طرحت حيق  جدلدة من برنامج "صغار كيار" 
ال غزةب يستقصي يه رألهن في استقيال ميلون الج  سوريب رغن الحصار والمواناة سلاال ايى أطف
 التي يويشونها.

اات الميلوني سا ن والمحاصرة منا اشر سنوات في مساح  ال -وتساءل مقدن الحيق  هل تقبل غزة 
من  ميلون الج  سوري؟ ليطرم هاا السلال ايى الن  اشوايي  استضاف -فقطكليومترا  360تتجاوز 

 أطفال غزة الالن رحا جيهن ياستقيال السوريلن وقدموا مبررات كثلرة لالك.
وحرص مقدن الحيق  ايى تقمص وجه  النظر الموا س ب وناقش األطفال في أن دخول الالجيلن قد 
يفاقن مواناتهن وأزماتهن في غزةب ةال أن األطفال أبدو صرام  في التمسك برألهن في استقيال 

 الالجيلن.
تغرا يوض األطفال من رفض دول اربي  استقيال الالجيلن السوريلنب مما لدفوهن ةلى ركوا واس

 اليحر يحثا ان ميج  في الدول األوروبي ب وغاليا ما يكون مصلرهن الغرق.
واند تاكلر طفل كان لبيا يوض الحيوياتب ي ن دخول الالجيلن قد للدي ةلى قي  دخيه يسبا 

 جاا الطفل ي ن الك ليس مشكي  ألن "األرزاق ايى هللا"ب يحسا وصفه.المنافس  المحتمي  منهنب أ
وأبدى األطفال استوداهن لمشارك  أطفال سوريا مدارسهن ومنازلهن ولقم  الويشب لما وصفوأل من 
"واجا أخوة الدلن والوروي "ب ولما لتورض له السوريون من قصف وقتل ااق مرارته أهل غزة مرارا 

 وت رارا.
 22/2/2016ت، الدوحة، الجزيرة. ن
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 االحتالل ُيصادر أراض  فلسطينية لبناء برج عسكري قرب رام هللا .53
صادرت قوات االحتالل اإلسرايلييب لون االثنلنب أراٍض  :خيدون مظيونب فاطم  أبو سبلتان -ران هللا 

  بل  ت فيس طلني  ق را مدلن   البل رة )ش مال الق دس المحتي   (ب به دف بن اء "ب رج اس كري" ق را مس توطن
 ةلل المقام  ايى أراضي المواطنلن شرقي ران هللا.

ب بوض  ا س  ياج حدل  دي اإلثن  لنوأف  اد ش  هود اي  ان ل    "ق  دس ب  رس" أن ق  وات االح  تالل ش  رات ص  يام 
 )سيك شايك(ب ايى أراٍض تايو  ليمواطنلن في قريتي بّتلن وبرق  الفيسطلنلتلن.

الوس  كري الفيس  طلني أبيغه  ن قب  ل نح  و  وق  ال اض  و مجي  س محي  ي بتّ  لنب توفل  ق موس  ىب ةن االرتي  اط
"ب الت   ي 90أس   بوالنب أن االح   تالل لري   د بن   اء ب   رج اس   كري ف   ي منطق     الجب   ل الُمط   ل اي   ى طري   ق "

 توصل بلن قري  ُبرق  ومستوطن  "بلت ةلل".
وأوض  و ف  ي ح  دل  ل    "ق  دس ب  رس" أن ق  وات االح  تالل قام  ت ب   "وضا الل  د" اي  ى س  ت  دونم  ات م  ن 

 قري  بّتلنب شمالي شرق ران هللاب ووضا سياج حولها.أراضي المواطنلن في 
 قطو  أرض. 15وأضاف موسى أن األراضي الُمصادرة توود لمواطنلن فيسطلنللن وتضن نحو 

 22/2/2016، قدس برس
 

  "إسرائيل"تدعو إلى مقاطعة في قطارات لندن ملصقات  .54
نهاي  األسبوع السبت واألحدب فوج  الميات من مستخدمي قطارات األنفاق في لندن في اطي  : لندن

ةسرايللب والك اشي  انطالق فواليات حمي  « انصري »يميصقات داخل القطارات تحمل ايى 
 ."أسبوع انصري  ةسرايلل"

البريطاني أمسب ي ن الميصقات لفتت ةلى أن أسيح  بريطاني   "اا جويش كرونيكل"وأفاد موقا 
لفيسطلنللن خالل الودوان اإلسرايليي األخلر ايى الصنا استخدمت في المجازر التي ارت بت ضد ا

األمني  التي تدلر يوض السجون في ةسرايلل والضف   "جي فور ةس"قطاع غزةب كما هاجمت شرك  
الغربي  المحتي ب واتهمتها يحماي  وت ملن الفصل الونصري الاي تمارسه ةسرايللب وقالت ةنها تقون 

ها وأرباحهاب فيما اتهمت ميصقات أخرى هلي  اإلااا  ي ي شيء في مقابل المحافظ  ايى مصالح
قطارات »ياالنحياز إلسرايلل في تقاريرها. واستيود الموقا أن ترفا شركتا  "بي بي سي"البريطاني  
 دااوى ضد األشخاص الالن وضووا هاأل الميصقات. "مواصالت لندن"و  "أنفاق لندن

امال  تخريبيا  غلر مصرم يه ونتوامل "ميصقات وضا ال "مواصالت لندن"من جانبهاب ااتبرت شرك  
 ب مشلرة في بيان ةلى أنه لتن الومل ايى ةزالتها."موه يشكل جدي
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 500ب ةنه تن وضا أ ثر من "تويتر"وقال المسلول ان الحمي  خالل تغريدة نشرها ايى موقا 
 ."مالللن را ا 4ميصق داخل القطارات في لندنب وسلراها أ ثر من 

هاأل الميصقات تشويه فظيا ال "ب ةن "المنبر اللهودي في لندن"ب قال الناطق ياسن من جه  أخرى 
يساهن في السالن والحوارب ويضا ضغوطا  كبلرة ايى الوالقات المتداخي  بلن مركيات المجتما في 

 ."لندن
 23/2/2016الحياة، لندن، 

 
 ل الدولتين واقعيا  لن يكون ح ميالدنوف: الجمع بين عباس ونتنياهو حلم خيالي وقريبا   .55

قال ميوو  األمن المتحدة ةلى الشرق األوسطب نيكوالي ميالدنوف ةن "ادخال رييس السيط   :الناصرة
 الفيسطلني  اياس ورييس الحكوم  اإلسرايليي  نتنياهو حاليا ةلى غرف  واحدة يشيه الحين الخيالي". 

  انه يود قيلل من الوقت فان حل الوبري واضاف ميالدنوف في تصريو لصحيف  "جلروزالين بوست"
الدولتلن لن يكون واقويا "اننا ال نفحص األوضاع ايى األرض فقطب وانما ما هي الطريق  الموقول  
ليتقدن" موضحا "لن تقنوني امييات الطون في الشارع ي نها ستقود ةلى قيان دول  فيسطلني ب ل نني لن 

 ن اإلسرايليللن".اقتنا ايضاب ي ن اقام  حاجز  خر سلزيد من أم
 23/2/2016الغد، عمان، 

 

 يزاعتقال بير تطالب ب: مؤسسة المحامين في جنوب أفريقيا العاشرةالقناة  .56
اك  رت القن  اة الوبري    الواش  رةب مس  اء االثن  لنب أن ملسس    المح  املن ف  ي جن  وا أفريقي  ا ق  دمت  :ران هللا

 وصوله اليالد لون الخميس المقبل. الاتقاله لدى يزون بلر موشكوى ضد الرييس اإلسرايليي السابق ش
وحس  ا القن  اةب ف  نن الملسس    ق  دمت الش  كوى ليم  داى الو  ان ف  ي جن  وا أفريقي  ا إلص  دار أم  ر يااتق  ال 

ال  اي سيص  ل الخم  يس ليمش  ارك  ف  ي م  لتمر ليجالي    اللهودي   ب يس  با دام  ه لح  را فرنس  ا ض  د  ي  زبلر 
دام ه لنظ ان الفص ل الونص ري ف ي الجزاير ومسلوللته ا ن اميي   اناقل د الغض ا ف ي جن وا لبن ان و 

 اليالد في السيولنات والثمانلنات.
وأشارت القناة ةلى أن وزارة الخارجي  تجري اتص االتها م ا الس يطات ف ي جن وا أفريقي ا م ن أج ل من ا 

 تنفلا القرار.
 23/2/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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رة في ال .57  جليلسفيرة فنلندا في تل أبيب تزور قرى فلسطينية مهج 
وديا اواودة: قامت سفلرة فنيندا في تل أبلا للنا كايسا ميكوالب بزيارة يوض القرى - الناصرة

في الجيلل استهيتها بزيارة ةلى دلر المالك جبرايلل في قري   1948الفيسطلني  المدمرة منا نكي  
 المجلدل قضاء الناصرة.

اريل البيدةب السيما ما تورضت له خالل وكان في استقيال السفلرة األا جاك كرن الاي حدثها ان ت
من احتالل وتهجلر ألهاللها تحت تهدلد السالم. وجاء في بيان صادر ان وديا  1948حرا اان 

أبو نصارب مدلر المركز الدولي لالستشاراتب أن األا كرن أطيا السفلرة ايى المشاريا الدلني  
 والثقافي  التي لنظمها في الدلر ألهل المنطق .

الكب توجهت السفلرة ةلى قري  مويول المهجرة حل  كان في استقيالها ادد من أبناء القري  الالن يود 
يويشون في مدلن  الناصرة وقري  ياف  الناصرة اللونب من بلنهن سولد يشارات وايي الصالو الياان 

ض ايى تنوع وضوا السفلرة يصورة الوالقات المملزة التي ربطت وال تزال أهل القري  بيوضهن اليو
 خيفياتها الدلني  واالجتمااي  وان الجهود التي بالوها من أجل ترمين المقدسات في البيدة.
 23/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 القيق في مدريدمحمد فعاليات تضامنية مع األسير  .58

األسلر  "وفا": شهدت الواصم  اإلسياني  مدريد خالل األيان الماضي  ادة فواليات تضامنا ما-مدريد
 لوما. 91الصحافي محمد القلقب المضرا ان الطوان منا 

وقد قامت منظمات المجتما المدني والجالي  الفيسطلني  والوربي  بوقفتلن في وسط المدلن  تضامنا 
 ما األسلر القلق وطالبوا ياإلفراج انه وان كل األسرى الفيسطلنللن في سجون االحتالل.

ن وصور القلقب حل  شكر سفلر فيسطلن المشاركلن اإلسيان في وحمل المتظاهرون أاالن فيسطل
 الوقف  التضامني  ايى دامهن المتواصل ليقضي  الفيسطلني .

 23/2/2016األيام، رام هللا، 
 
 %61واردات الشرق األوسط من السالح زادت  .59

واردات السالم قالت الملسس  الدولي  لأليحا  حول السالن في ستوكهولن اللون ةن : مواقا ةل تروني 
ب وأضافت الملسس  2015-2011و 2010-2006بلن فترة  %61من دول الشرق األوسط زادت بنسي  

أنه رغن انخفاض أسوار النفط فنن صفقات السالم ال برى ليمنطق  ستنفا وفق الجدول الزمني 
 المقرر لها.
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ةلى أن السوودي   -النالمتخصص  في رصد مبيوات األسيح  في الو-وتشلر أرقان الملسس  اليحثي  
ب ةا ارتفوت وارداتها 2015و 2011هي ثاني أ بر مستورد ليسالم في الوالن في الفترة بلن اامي 

من مجموع  %7ب واستحوات الرياض ايى 2010و 2006مقارن  يالفترة بلن اامي  %275بنسي  
 واردات السالم في الوالن.

ب واحتيت %35بنسي   2015-2011ادت في فترة وتضلف األرقان أن واردات اإلمارات من السالم ز 
ب %279اليالد المرتي  الرايو  االميا ضمن أ بر المستوردلنب وفي قطر زادت نسي  المستوردات ب 

ب ويشلر تقرير الملسس  ةلى أن مستوردات القاهرة زادت %37كما ارتفوت النسي  في مصر ةلى 
 .2015-2011في فترة  %83اق بنسي  يشكل كبلر الوان الماضي. وارتفوت مستوردات الور 

 

 اليمن والنفط
ويقول كبلر الياحثلن في برنامج التسيو والنفقات الوسكري  التايا ليملسس  بلتر ويزمان ةن أغيا 
السالم المتطور الاي تستخدمه دول التحالف الوربي في اليمن مصدرأل الواليات المتحدة وأوروياب 

النفط الوالمي  فنن صفقات السالم ال برى التي أبرمتها دول  ويضلف ويزمان أنه رغن تهاوي أسوار
الشرق األوسط سيستمر تنفلاها وفق الوقود المتفق ايلها يالنظر ةلى أنها وقوت في السنوات الخمس 

 الماضي .
ووفق البيانات المنشورة في موقا الملسس  ايى اإلنترنتب فنن حص  منطق  الشرق األوسط من 

في فترة  %25ةلى  2010-2006في فترة  %18السوق الوالمي  ارتفوت من واردات السالم في 
2011-2015. 

ومن الخالصات اليارزة التي كشفتها أرقان الملسس  السويدي  أن أ بر دولتلن مستوردتلن ليسالم في 
من  %56ما نسبته  2015-2011القارة األفريقي  هما الجزاير والمغراب وشكيت وارداتهما في فترة 

 وع واردات القارة.مجم
واكرت الملسس  الدولي  لأليحا  حول السالن أن مبيوات السالم في السنوات الخمس الماضي  

كي  ايى سوق السالم في الوالن في مواجه  المنافس  ير طرة الصناا  الوسكري  األمكرست سي
ا في هاا المجالب الروسي  وبدرج  أقل يكثلر المنافس  الصلني ب في حلن سجيت أورويا تراجوا سريو

 .%5.9ب والصلن ايى %25من السوقب وروسيا ايى  %33حل  تستحوا أملركا ايى 
 23/2/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
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 موسكو لن تخرج عسكريا  من المنطقة بعدما بذلت جهودا  للتمركز فيها .61
المي اآلن يملل فريق مهن من خبراء السياس  الروس ةلى تشبيه الوضا الو: رايد جبر –موسكو 

ب خالفا  لما لاها ةليه نظرالهن في الغراب يوقد مقارنات ما الموقف 1914يالمشهد الدولي في الوان 
اشي  الحرا الوالمي  الثاني . بلن األسياا التي تساق لالكب أن الظروف الراهن  نجمت ان تشايك 

قييمي  ودولي ب ولن ت « استفزاز» ن نتلج  لوميي  جمي  من التطورات الموقدة ايى مستويات محيي  وا 
. وأحد 1938مقصودة ليظروف قادت ةلى تفجلر الحرا الشامي ب كما تفاقمت األمور في الوان 

كل األطراف اإلقييمي  والدولي  ي دوار متفاوت  قادت ةلى نشوء « تورط»الملشرات المهم  ةلى الك 
 الوضا الحالي.

لث  كما حار أخلرا  رييس الوزراء الروسي ديمتري هل يوني الك أن الوالن مقبل ايى حرا االمي  ثا
 مدفلدلف؟

هاا التطور ليس حتميا . بل هو األيود نظريا  كما يوتقد فريق مهن من الخبراء الروسب خصوصا  
الاي تحول ةلى أبرز ساح  نقاش ليقضايا « فالداي»المجموا  القايم  ايى نادي الحوار الدولي 

 خلرة.االستراتلجي  خالل السنوات األ
يستود النادي الاي يضن نخي  قريي  من مطبل صنا القرار في روسيا لوقد ندوة خاص  يالوضا في 

وهي الخامس  من نواهاب ةنما المهن هاأل المرة أنها « فالداي الشرق األوسط»المنطق  تحمل انوان 
ضور فريق توقد في روسيا التي تحولت ةلى أحد أبرز مرا ز صنا الحد  في الشرق األوسط. ويح

 كبلر من الخبراء من غالبي  بيدان المنطق .
تسوى الندوة ةلى ةلجاد ةجايات ايى األسيي  المطروح  األ ثر توقلدا ب حول مآالت تطور الموقفب 

سلناريو التسوي  في هاا البيد سيشكل »ب و فاق التسوي  في سوري ب يااتيار أن «دااش»وظاهرة 
أندريه بيستريتسكي أحد « الحياة«كما قال ل « ت اإلقييمي  والدولي موديال  لتسويات رزم  من المشكال
 الرموز القايم  ايى النادي الحواري.

ال لخفي الخبراء الروس قناا  ي نه مهما كان شكل الحل في سوري  سلترك ت ثلرات قوي  ايى  ليات 
سيسهن في وضا تسوي  رزم  واسو  من المشكالت في اإلقيين وخارجهب ل ن األهن من الك أنه 

 مالمو النظان الدولي الجدلد الاي تصارع روسيا إللجاد مكان  يارزة فيه.
وخالفا  ليموقف اشي  انهيار االتحاد السوفياتي اندما ا تفت النخي  الحا م  في روسيا وقتها 

ي ن لتن احتران مصالو روسياب تقون السياس  الروسي  الحالي  ايى فرض « شفهي »يضمانات 
« تسخلنها»ت الالزم  ابر االنخراط النشط في كل الميفات اإلقييمي  والدولي  والومل ايى الضمانا

يقدر ما يقون « الصفق  الشامي »وصوال  لفرض واقا لتناسا ما طموحات روسيا ال يقون ايى مبدأ 
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ف ايى فكرة انقالا موازين القوى ياإلفادة من النزااات واألخطاء التي ترت بها واشنطن واألطرا
 األخرى خالل اميي  ةدارتها.

لتوضيو الكب فنن موسكو وافقت اشي  انهيار الدول  السوفياتي  ايى حل حيف وارسو وهدن جدار 
يودن توسيا حيف شمال األطيسي شرقا  واحتران مصالو روسيا في « توهدات»برللن في مقابل 

نت أن الحيف واصل التمدد المناطق التي تدخل ضمن دايرة نفواها الجلوسياسيب ل ن النتلج  كا
شرقا  وسوى ةلى فرض طوق أمني واسكري حول روسيا وياتت واشنطن تقين في قوااد اسكري  في 

 ادد من الجمهوريات السوفياتي  السايق .
تسوى روسيا المواصرة ةلى ةاادة النقاش في هاا الموضوع وغلرأل ةلى المربا األولب يمونى محاول  

هويتها الجدلدة ومكانتها في الوالنب ووضا مالمو جدلدة لوالقتها ما  تجاوز اقدلن من اليح  ان
الغرا من جاناب ولدورها في المنظوم  الدولي  وملسساتها ايى الجانا اآلخر. وهاا يفسر حدل  
الرييس فالديملر بوتلن قبل أسابيا ان ضرورة التوين من أخطاء روسيا اند مرحي  االنهيار والبناء 

 ايلها.
يفي  تبرز واحدا  من أبرز أسياا التشدد الروسي في سوري  وفي غلرها من األزمات هاأل الخ

اند موسكوب يقدر ما « أحالما  امبراطوري  كبرى »اإلقييمي ب ل نها كما يقول بيستريتسكي ال توكس 
هي مسوى ليبناء ايى المتغلرات المتسارا  في الوالن لضمان مصالو موسكو ويشكل يمكنها من 

 قات ايى أسس جدلدة ما الغرا.بناء اال
رلي  »في هاا اإلطار تتيالن رلي  الخبراء الروس يشدة بلن فريقلنب لرى أحدهما أن لدى روسيا 

لما تريد. بلنما يصر اآلخر ايى أن االستراتلجي  غايي ب ليس فقط اند روسياب « استراتلجي  كامي 
هو التوامل ما الميفات الشايك  ومحاول  بل واند غالبي  القوى ال برى في الوالنب وأن ما لجري 

 توظيفها ي وسا قدر ممكن لخيق أرضي  مناسي  لتحقلق األهداف.
يقول يوضهن أن نجام روسيا في تسوي  الوضا في سوري  في شكل مرض لموسكو سيسهن ليس 
رة فقط في وضا أسس لتسويات مماثي  ةقييميا  ودوليا ب بل وفي حل غالبي  مشكالت روسيا المواص

سياسيا  واقتصاديا . يااتيار أنه سيفتو ايى مراجو  شامي  لوالقات روسيا ما االتحاد األوروبي 
 والواليات المتحدة وما الت تالت اإلقييمي  المهم .

ةطال  أمد »يفسر الك انخراط موسكو وموها كل األطراف الفااي  في الش ن السوري يما وصف 
الموضوع أسوأ من فكرة التورط في مستنقا األزم ب ايى رغن  ألن الخروج بهزيم  ليمشروع« األزم 

أفغانستان جدلدة يالنسي  ةلى ةلران وليس »أن بيستريتسكي لرى أن سوري  يمكن أن تتحول ةلى 
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بلنما مشروع تقسين سوري  سيكون أسوأ ليروس ألنه لدخيهن في مواجهات متصاادة بلن «. لروسيا
 جه.أطراف ادة وال يمكن الت هن بنتاي

وايى رغن أن فريقا  من الخبراء الروس لختيف في الرأي حول الفكرة األخلرةب ةا لرى يوضهن أن 
تتضمن التقسينب وأن موسكو سوف تضطر ةلى اليجوء ةلى هاا الخيار ةاا وجدت أنها « الخط  ا»

ه بدأت تخسر رهانها ايى حل شامل يحفظ مصالحها. ل ن لبدو الوضا حارا  يالنسي  ليروس ألن
 كيما اشتدت توقلدات األزم  يات احتمال التورط ملدانيا  في شكل أوسا قايما .

ويورض سريا لطبيو  توامل الروس ما الميفات الساخن ب تتضو الهيكيي  التي تقون ايلها التحركات 
الروسي  انطالقا  من سوري  وكلف لجري توميمها ةقييميا  ودوليا ب ياالستناد ةلى غياا الصلن 

تشور »الها يالقضايا الداخيي ب وتفاقن مشكالت االتحاد األوروبي وتوثر الواليات المتحدة التي النشغ
 كما لردد الخبراء الروس.« النخا فلها يالتوا من المشكالت اإلقييمي 

 

 تنطلق روسيا من المبادئ التالية في صياغة تكتيكاتها واستراتيجياتها حاليا :
كي واالنقسان الوملق داخل الجسد األوروبي حيال موسكو وجزء مهن ير استخدان حال التراجا األم -

 منه مستود الستيناف الوالقات فورا  والدخول في تحالفات ما روسيا.
الروسي كوسيط لتسوي  المشكالت اإلقييمي  مثل ارض وساط  بلن ةلران « البدلل»تقدين  -

 خيلجب  سيا الوسطى الل( .والسوودي  وطرم ميادرات إلنشاء فضاءات أمني  مشترك  )ال
ت سيس هيا ل موقت  أو يولدة األمد مهتمها الومل ايى تسوي  المشكالت الدولي ب لتتحول ةلى  -

 جزء من منظوم  االمي  جدلدة ت تمل بنصالحات محدودة في األمن المتحدة.
اءات اإلقييمي  ةلجاد حيفاء ةقييمللن دايملن ومستودلن ليتوامل ما الرلي  الروسي  في بناء الفض -

 في المناطق المختيف  )فنزويالب الهندب مصر الل(.
وتود مصر الحيلف األبرز الاي تراهن اييه النخي  الروسي  حاليا  في الشرق األوسطب ويجما خبراء 
 السياس  الروس ايلها ايى رغن تيالن مواقفهن حيال الحيفاء اآلخرين في مناطق مختيف  في الوالن.

 
 على الحل العسكري  سورية... رهان

روسيا في »ورييس تحرير مجي  « نادي فالداي»ال لبدو فلودور لوكيانوف أحد أبرز الخبراء في 
متشايما  وهو لتحد  ان  فاق التسوي  في سوري ب خصوصا  ما لتويق يمسار « السياس  الوالمي 

سايق  مثل البوسن   ملونللب الاي وصفه ي نه خطوة أولى يمكن البناء ايلها. ماكرا  ي ن تجارا
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وأوكرانيا دلت ةلى أن فرض هدن  يود صراع اسكري ال يمكن أن لنجو من المرة األولىب ل ن يمكن 
 تطبيقه ايى األرض يود ادة محاوالت.

ل ن التفالل حيال مسار التسوي  تقابيه رلي  لمستقبل سوري  يكاد لجما ايلها كل خبراء السياس  
سوري  حافظ األسد »ةلى ما كانت اييه سايقا ب ومن لراهن ايى استوادة الروس: سوري  لن توود أبدا  

 «.واهن
بهاا المونى فنن النقاشات الدولي  الدايرةب القايم  ايى فكرة كلف يمكن الحفا  ايى سوري  يشكيها 

ال يمكن الحدل  ان مستقبل سوري  من دون ةحراز نتايج اسكري  »الراهنب اصطدمت يموضي  أنه 
 «.ضايى األر 

للكد لوكيانوف أن روسيا اندما اتخات قرار التدخل الوسكري المياشر كانت تراهن ايى أن جيش 
النظان وحيفايه الملدانللن قادرون ايى تغللر الوضا ايى األرض خالل فترة زمني  قصلرة بدان 

خالل مكثف من الطلران الروسيب ل ن سراان ما دلت التطورات ايى أن الرهان كان خاسرا ب وفقط 
 المرحي  األخلرة وما ت ثلف الضربات الروسي  واتخااها أيوادا  أوسا بدأت النتايج الوميي  يالظهور.

يحتاج يقوة »يقود هاا المسار ةلى فهن طبيو  المناورات الروسي  في ملونلل وجنلفب فال رميلن 
 «.لظهور نتايج مورك  حيا من أجل التقدن أ ثر ايى مسار التسوي  السياسي 

ي هاأل الظروف تبدو المناورة التركي  يالحدل  ان احتماالت التدخل البري مقيق  لموسكو في شكل ف
 جديب وهاا سبا تحرك روسيا القوي في مجيس األمن وغلرأل.

واألمر ال يقتصر ايى تحيلل مفادأل أن أنقرة لن ت ون قادرة ايى التحرك البري من دون غطاء 
تدرك تماما  »لدا  ايى  لي  اتخاا القرار في ال رميلنب أن روسيا أملركيب ةا لرى الخبلر وهو مطيا ج

أننا نويش حاليا  في االن جدلدب ال يشيه الوضا الاي كان قايما  خالل اقود مضتب والموادالت 
التي كانت قايم  في القرن الوشرين انهارت لالك فنن تركيا ايى رغن ةصرارها ايى الحصول ايى 

اتها ل نها قادرة ايى التمرد ايى واشنطن والك برز في أ ثر من مفصل ضوء أخضر أملركي لتحرك
 «.خالل السنوات الماضي ب وهي تملل لتبني سياسات أ ثر استقالال  شليا  فشليا  ان واشنطن

وربما ما أطراف ةقييمي  أخرى أن تقيا الطاول  وتفتو « مغامرة تركي »في هاأل الظروف من ش ن 
 مواجه  ةقييمي  واسو  أو ايى األقل حرا دولي  يالوكال . ايى مخاطر جدي  ياندالع

وانطالقا  من الفكرة ااتها يستيود الخبراء الروس الفكرة التي يصر ايلها محييون غربلون وارا 
 جدلد.« سايكس بيكو»أحيانا ب ومفادها أن الشرق األوسط وانطالقا  من األزم  السوري  يقف أمان 
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ال توجد قوة »يى فكرة أن  ليات القرن الوشرين انتهت من دون رجو ب وأنه ويوود لوكيانوف ليت  لد ا
حاليا  قادرة ايى ةجيار أطراف ةقييمي  ايى قبول تسويات مولن  أو فرض خرايط جدلدةب يما في الك 

 ايى صولد رسن مالمو لشرق أوسط جدلدة.
ليقي بت ثلراته يقوةب والمقصود وبلن أسياا الك االنقسان الوالمي الحادب ظهور انصر جدلد مهن بدأ 

سكان المنطق  الالن ياتوا أ ثر ف  ثر لرفوون شوارات حل مشكالتهن ي لدلهن ومن دون تدخل »
 «.خارجي

وايى رغن اإلقرار بنلجابي  بروز دور شووا المنطق ب ل ن الموضي  تتركز في أن أدوات الحكن التي 
رة ايى القيان بالكب وأثبتت التجارا الودلدة في أفرزتها التطورات األخلرة في المنطق  ليست قاد

المنطق  اجزها حتى اآلن ان اإلمساك بزمان الميادرةب ما دفا ةلى طيا التدخل الخارجي في أ ثر 
 «.الدوران في دايرة مغيق  من رفض التدخل والسوي لالستقواء يه في كل مرة»من حال ب ما يوني 

هاصات قيان النظان الجدلد في الشرق األوسط ست ون دموي  بهاا المدخل لرى الخبراء الروس أن ةر 
سيسي  من الحروا اإلقييمي  »وال يمكن أن تنتج من صفقات بلن القوى ال برىب بل من مخاض من 

 «.وسوري  ليست نهاي  المطاف
 

 كية أقليميا  ريغياب االستراتيجية االم
ط صنا القرار الروسي حول وقوف ويستيود لوكيانوف في المقابلب النظري  السايدة لدى أوسا

كي  ليست قوي  ةلى هاأل الدرج  ولدلها ير المنطق ب موضحا  أن اإلدارة األمواشنطن وراء مشكالت 
مشكالت جدي  في فهن التطورات المتسارا  ايى رغن أنها تحاول اإلفادة منهاب واستخدان أزمات 

 فول ايى التطورات الجاري . المنطق ب ل ن أدايها في جزء كبلر منه ي تي ايى شكل ردود
كي  في المنطق ب ل ن األوضو من الك غياا ير اضح  ةلى غياا االستراتلجي  األموفي الك ةشارة و 

 االستراتلجيات اند كل القوى الدولي  التي تتوامل حاليا  ما أزمات المنطق ب يما في الك روسيا.
واشنطن وموسكو ما الميف السوري  ويوضو الخبلر الروسي فرقا  مهما  في  ليات توامل كل من

وتدااياته اإلقييمي ب ففي حلن فضيت ةدارة الرييس ياراك أوياما توزيا رهاناتها ايى ادد من األطراف 
في مسوى لتحقلق أوسا ةفادة ممكن  من التطورات الالحق ب فضيت موسكو انتهاج سياس  تركلز 

ألسد. وايى رغن اإلقرار ي ن في هاأل الرهان ايى طرف واحد وهو في هاأل الحال نظان يشار ا
الوميي  مخاطرة كبرىب ل ن ثم  مكاسا حققتها موسكو حتى اآلن وهي ةظهار ثيات موقفها ايى 

تقول »خط مستقين ما يوزز مواقوها أمان الحيفاء في مقابل زيادة التامر من سياسات واشنطن التي 
ت خرة جدا  ةلى سوري  يودما تدهور جاءت م»وايى رغن أن روسيا «. شليا  وتفول أشياء أخرى 
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ل ن موسكو ترى أن « الموقف الداخيي واإلقييمي كثلرا  ل نها تحاول حاليا  توويض ما فاتها يسرا 
خسايرها اإلقييمي  يسبا دان األسد ليست كثلرةب وفي مقابل زيادة حال االستياء يسبا مواقف 

 ة ايى صولد وضوم مواقفها.واشنطن الغامض  والضويف  فنن روسيا كسبت نقاطا  اد
ناهيك ان قناا  روسي  ي ن موسكو لن تخرج اسكريا  من المنطق  يودما بالت كل هاأل الجهود 

 ليتمركز فلها.
ةما أن تنتصر وتخرج يمكاسا »ويمنطق الرهان ااته ايى أن روسيا تخوض موركتها ال برى و

ب اختار ال رميلن المحافظ  ايى نهجه «لجلتهواضح  ةقييميا  ودوليا  أو يقر الرييس بوتلن يفشل استرات
وخوض المورك  المصلري  وهاا يفسر التصولد القوي اسكريا  في الفترة األخلرةب ألنه ال يمكن 

 كثلرا .« يشطو»السمام يانهيار نظان يشار األسد ايى رغن أنه ليس حييفا  مريحا  ليروس و
سب أن موسكو تدرك جلدا  تركلي  النظان وموضي  وحول الوالق  الموقدة ما األسد لرى الخبراء الرو 

التي ا تسبها األسد وجويت من رحليه نقط  انهيار فوري  لينظان كيه ما يوني أن تخسر « الرمزي »
 رهانها دفو  واحدة.

ومن جانا  خرب لرى الخبراء أن أوراق الضغط الروسي  ايى األسد ليست قوي ب وموسكو تدرك أنه 
جهها موسكو لالك تحاول التوامل يحار ما هاا الميف وتفضل توجيه رسايل قد لرفض ةناارات تو 

 غلر مياشرة.
تقود تحييالت الخبراء الروس ةلى استنتاج واحد ي ن الرهان الروسي يات يقون ايى الحل الوسكريب 
وفرض أمر واقا كامل يحول طاول  المفاوضات ةلى الوجه  المطيوي ب فال مبدأ حكوم  الوحدة 

  يمكن أن يصيو برألهنب وال يمكن السمام برحلل النظان في ةطار موادل  جنلف القايم  ايى الوطني
ت سيس هلي  حكن انتقالي كامي  الصالحيات التنفلاي  وهي موادل  دفنتها موسكو خالل مسار ملونلل 

جنلف. أيضا  تدرك موسكو أن أي رييس مقبل في واشنطن ومهما كانت هويته الحزبي  سيكون –
ب ما يوني أن الفرص  «أ ثر تشددا  ما روسيا وسلنتهج خطا  أ ثر وضوحا  في الشرق األوسط»

 الروسي  لن تود مفتوح  زمنيا  كثلرا .
 23/2/2016الحياة، لندن، 

 
 من مخاطر تصعيد االنتفاضة واتساع دائرتها تحذراألجهزة األمنية اإلسرائيلية  .61

هزة األمني  اإلسرايليي ب في الفترة األخلرةب التحالر من تواصل األج: محمد وتد نضال-المحتي القدس 
مخاطر تصولد كبلر في االنتفاض  الفيسطلني ب لجه  اتساع دايرتها وتحولها من "انتفاض  أفراد" 



 
 
 
 

 

 49 ص                                              3852 العدد:        23/2/2016 الثالثاء اريخ:الت 
  

يحسا التسمي  اإلسرايليي  ةلى انتفاض  شوبي  واسو ب يما في الك التوجه نحو اسكرتهاب ومشارك  
 األمني  الفيسطلني ب أو الاراع الوسكري لحرك  "فتو" بها.اناصر اسكري  من األجهزة 

وكشفت القناة اإلسرايليي  الواشرةب مساء أمس اإلثنلنب أن رييس شوي  االستخيارات الوسكري ب 
هرتسل هييفيب رفا تقريرا  بهاا الش ن ليمجيس الوزاري المصغر ليشلون األمني  والسياسي ب في أواخر 

تضمن توصي  بوجوا ةطالق ميادرة سياسي  مكمي  ليجهد الوسكري لنالر كانون الماضيب ت
 اإلسرايليي المباول في قما االنتفاض .

ويحسا ما نشرت وسايل ةاالن ةسرايليي  مختيف ب فنن شوي  االستخيارات الوسكري  "أمان" وضوت 
اتيار الك ثالث  سلناريوهات لتطور االنتفاض  وتصولدها ياتجاأل تحولها ةلى انتفاض  شوبي  يا

 كابوسا أمنيا خطلرا.
وتبدي الجهات األمني  اإلسرايليي ب خالفا لتصريحات رجال السياس ب تشالما كبلرا من قدرة قوات 
االحتالل ايى قما االنتفاض  الفيسطلني  ووقفهاب وترجيو احتماالت توزيز االنتفاض ب ما ادن يقلن 

ي حال لن تطيق الحكوم  اإلسرايليي  ميادرة وصووي  في الت هن في وجهتها ومالمحها القادم ب ف
 سياسي .

ووفقا لما نشرته صحيف  "مواريف"ب فنن الجهات األمني  اإلسرايليي  تضا ثالث  سلناريوهات رييسي  
 محتمي  من ش نها أن تتحول ةلى واقا ميموس في الضف  الغربي  المحتي .

لقطااات مختيف  من الشوا الفيسطلني  ويركز السلناريو األول ايى حال  انخراط جماهلري واسا
في امييات االنتفاض  تحت مسمى "احتجاج شوبي"ب يحل  تنضن شرايو شوبي  لحرك  التظاهرات 
واالحتجاجات سيكون من الصوا احتوالها وضيطهاب ما انضمان األهل والشياا ةلى دايرة 

 المحتجلن ورفد امييات الطون يومييات احتجاج شوبي .
و الثاني فلركز ايى "مسيحي حرك  فتو" من الاراع الوسكري ليحرك  وانضمامهن أما السلناري

ليومييات ضد المستوطنلن والجنودب ابر سقوط ادد كبلر من الضحاياب وتشويش فويي لمحاور 
الطرق والحرك  في أنحاء الضف  الغربي  المحتي  )يما في الك شيك  الطرق التي تربط بلن 

(ب وتوتبر الجهات األمني  اإلسرايليي  تطورا  كهاا يمثاي  سلناريو "الراا المستوطنات اإلسرايليي 
 األ بر".

أما السلناريو الثال ب وفق قدلرات شوي  االستخيارات الوسكري  "أمان" والاي يوتبر حرجا  ومصلريا ب 
 انهيارأل.فيقون ايى تضرر جهاز التنسلق األمني بلن قوات االحتالل واألجهزة األمني  الفيسطلني  و 

وما أن األجهزة اإلسرايليي  توتبر يقاء التنسلق األمني مصيح  فيسطلني  )من وجه  نظر السيط  
الفيسطلني  في ران هللا( أ ثر مما هو مصيح  ةسرايليي ب ةال أن هاا التنسلق أثبت جدارته من حل  
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حياط وضيط المظاهرات الودد ال بلر والهايل ليومييات التي أحيطتها األجهزة األمني  الفيسطلني  ب وا 
الجماهلري  ومنا المتظاهرين من االقتراا من خطوط التماس ما نقاط الجيش اإلسرايليي وتخون 

 المستوطناتب ومنا أي احت اك واسا بلن نشطاء االنتفاض  والمتظاهرين وبلن قوات االحتالل.
دلرات اقدت الشهر الماضي وكشف تقرير مواريفب أنه مثيما ااترفت األجهزة األمني  في جيس  تق

ي نها لن تستطا توقا موج  امييات الطونب فننها ال تستطيا رسن مالمو المرحي  القادم  من 
 االنتفاض .

ةلى الكب من المقرر أن يورض رييس شوي  االستخيارات الوسكري ب الجنرال هرتسل هييفيب تقدلرات 
 األمن التايو  لي نيست.جهازألب اللون الثالثاءب أمان أاضاء لجن  الخارجي  و 

 23/2/2016، العربي الجديد، لندن
 
 ألغام حقلحكومة في  .62

 هاني المصري 
نجد أنه ت رار لما جاء في « لقاء الدوح »ةاا الحظنا نقاط االتفاق في التصّور الوميي الاي خرج يه 

المنظم  حول االنتخاياتب والمجيس التشريوي وكيفي  اقدألب واقد لجن  تفولل « ةاالن الشاط »
)دون استخدان اإلطار القيادي الملقت هاأل المرة(ب بلنما تتويق نقاط الخالف يمس ل  مشارك  

في اجتماع المجيس الوطني يصيغته القديم ب ورواتا الموظفلن التي أحليت ةلى اليجن  « حماس»
وم  الوفاق ةال ب والتي شكيت ُيولد تشكلل حك«اتفاق القاهرة»اإلداري  القانوني  المنصوص ايلها في 

 أنها لن تحل المشكي .
ب فهو أن الحكوم  التي ستشكل هاأل «ةاالن الشاط »أما الجدلد الاي حميه لقاء الدوح  مقارن  ما 

المرة ست ون حكوم  وحدة وطني ب أي سيشارك فلها ممثيو الفصايل ويوض المستقيلنب حتى ت ون 
 وفشيت.« اتفاق مك »  تن تجريبها يود قوي  وقادرة ايى حل التحديات الجسيم ب وهاأل الصيغ

هناك أمران فيما لتويق يحكوم  الوحدةب أولهما أن تمثلل الفصايل فلها ايى أايى مستوى من دون 
حصول تقدن في ميف ةاادة بناء ملسسات منظم  التحريرب لن للدي فقط ةلى فشل الحكوم  ايى 

الوحلدةب يحل  قد تصل األمور ةاا فشيت  غرار حكوم  الوفاق الوطنيب بل وربما لجويها المرجوي 
ا ةاا ااد موظفو أجهزة السيط   كما هو متوقا ةلى الوودة ةلى حكومتلن واقتتال جدلدب خصوص 
المستنكفون ليومل ما استمرار وجود األجهزة التي تحكن القطاع حالي ا والخاضو  كيي ا لسيطرة 

 وضات التركي  اإلسرايليي  حول ملناء غزة(.)الحظوا توقلت ومغزى الحدل  ان تقدن المفا« حماس»
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أما ثانلهماب فلتويق يودن مشارك  الجهاد اإلسالمي والجبه  الشوبي  في الحكوم  استمرار ا لموقفهما 
وهاأل المقاطو  نقط  سيبي ب ألن «. اتفاق أوسيو»السابق الرافض ليمشارك  ي ي حكوم  تحت سقف 

وحدة من دونهماب واألهن أن سبا ادن مشاركتهما هو أن الفصليلن مهّمانب وال ت تمل حكوم  ال
ب وهاأل طام  كبرىب ةا ي تي الك يود أن قال «اتفاق أوسيو»الحكوم  القادم  ست ون تحت سقف 

ب لدرج  أن الرييس قال ةنه لن ليتزن «ما لن يقيه مالك يالخمر»والتزاماته « أوسيو»الجميا تقريي ا في 
لى حد اتخاا المجيس المركزي يالتزاماته يود اآلنب ألن ة سرايلل لن تود ميتزم  بها منا فترة طويي ب وا 

منا حوالي اان قرارات بتغللر الوالق  ما ةسرايللب والتوامل موها كاحتالل وليس كشريك في السالنب 
 ك. ةال أن هاأل القرارات لن تنفاب وال لبدو أنها ستنفا يود ةاالن استمرار التنسلق األمني والتفاخر بال

والتزاماته « أوسيو»كما يقالب فناا لن لتن االتفاق حول كيفي  التوامل ما « هنا الوردة فينرقص هنا»
اميي  ةاادة ةنتاج ليسيط  كما هيب سيط  حكن  -هاا ةاا وصينا ةليه  -« 2الدوح  »يكون اتفاق 

 ااتي مرتهن  لالحتالل ولاللتزامات المجحف  وليمساادات.
ا ايى ما سبق ب ال يكفي ما جاء في تفاهمات الدوح  ي ن برنامج الحكوم  القادم  سيوتمد ت سيس 

ب ألن هاأل الوثيق  ايى أهملتها تحمل يوض « وثيق  الوفاق الوطني«ايى االتفاقات السايق  و أوال 
اياراتها تفسلرات ادةب ولتجاوزها نقاط ا مهم ب مثل الموقف الواضو من االلتزامات وشروط اليجن  

ب وهاا األمر ةضاف  ةلى الميف األمني أّديا ةلى فرط حكوم  الوحدة الوطني  التي ُشّكيت يود الربااي 
 كما جرت يود الوثيق  تطورات كبلرة ال بّد من اتخاا موقف مشترك منهاب مثل:«. اتفاق مك »
يودها  الحصول ايى الوضوّي  المراقي  ليدول  الفيسطلني  في األمن المتحدةب وهل سيستمر التوامل -

يالنسي  ليسيط  وك ّن شلي ا لن يحصلب أن أّن هناك ترتليات سياسي  وقانوني  ال بد من الومل ايى 
 أساسها؟

 االنضمان ةلى الملسسات والمحا ن الدولي  وتفوليها في سياق تدويل الصراع. -
لى اتخاا الموج  االنتفاضي  التي اندلوت بداي  تشرين األول وما زالت مستمرةب وهي يحاج  ة -

موقف مشترك يومل ايى توفلر قيادة وأهداف محددة لهاب وتوفلر مقومات استمرارها وشموللتهاب ايى 
أساس أن المقاوم  والمقاطو  واالنتفاض  الشامي  هي طريق دحر االحتاللب والتفاوض ةاا كان ال بد 

 منه ي تي يود الك.
مفاوضاتب لاا أاطت الشراي  ليمفاوضات جاءت وثيق  الوفاق اشي  محاول  جدلدة الستيناف ال -

ابر تفويض الرييس بنجرايهاب أما اآلن فنحن في مرحي  تغّلر فلها الموقف ياتجاأل ضرورة ةغالق 
ياا الوودة ةللها كما كانت. وفي هاا السياقب ال بد من االتفاق ايى كيفي  التوامل ما التحّركات 

ا السياسي  الرامي  ةلى استيناف المفاوضاتب وخ ب ألنها يالرغن مما تضمنته «الميادرة الفرنسي »صوص 
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من يوض اإللجابيات ةال أّن هدفها األساسي توفلر منص  الستيناف المفاوضات الثنايي ب ول ن هاأل 
المرة برااي  دولي  شكيي  موسو  ان اليجن  الربااي  الدولي ب من خالل ضن دول اربي  لتوظيفها في 

ا سيسااد ايى ةجراء مفاوضات ةقييمي  وحل ةقييمي طالما داا ةليه الضغط ايى الفيسطلنللنب م
 نتنياهو وأركان حكومته.

التطورات الوربي  واإلقييمي ب وهاأل نقط  ال يمكن تجاهيهاب ةا لجا الومل ايى تصحيو الوالقات  -
ليمشارك  في  الوربي ب واالبتواد ان المحاور والتدخل في الشلون الداخيي  الوربي ب فال –الفيسطلني  

محور ضد ااٍلرهاا ال يكون ااٍلرهاا اإلسرايليي في مركزألب وال وحدة وطني  قابي  لالستدام  من دون 
 «. اإلخوان المسيملن»وجماا  « حماس»ةقام  مساف  ما بلن 
ا من «ةخوان مسيملن»ان كون مرجولتها الفكري  «حماس»ال أقول أن ت ّف  ب بل تغيلا كونها جزء 

ا أو فرا ا لجماا  الحرك  الو  ب وهاا ممكنب «اإلخوان المسيملن»طني  الفيسطلني  ايى كونها امتداد 
اب وما فويته  نفسها يود « حماس»ولن خا ما فويته حرك  النهض  التونسي  بهاا الخصوص نمواج 

ت سيسهاب اندما كان مركز قيادتها في دمشقب وكان أوثق حيفايها نظان حافظ األسد الاي كان 
 السوري .« اإلخوان المسيملن»حرب ا دموي  ما جماا  لخوض 

ما سبق لوضو ليمرة الميلون أنه من دون االتفاق ايى ةستراتلجي  سياسي  نضالي  ال يمكن أن تقون 
وحدة. ةستراتلجي  تستند ةلى القواسن المشترك ب وتتصدى ليتحديات والمخاطر التي تهدد القضي  

فصاييه وأفرادألب وت ون قادرة ايى توظلف الفرصب وهي قايم  واألرض والشوا يمختيف مكوناته و 
وكامن  يانتظار من يستطيا أن ليتقطها. وفي هاا المجالب خاوا من وقف  الجزاير ما فيسطلن 
مصدر ةلهانب ف ن تقف الجزاير وقف  واحدة ما منتخا فيسطلن ضد منتخبها الاي توتز يهب فهاأل 

نما سياس  تدل ايى م ونى أن الشوا الفيسطلني لناضل من أجل قضي  اادل ب ليست رياض  وا 
 وايى امق القضي  الفيسطلني  في وجدان الشووا الوربي .

يود الكب جاء في تفاهمات الدوح  االتفاق ايى ةجراء انتخايات يود ست  أشهر من دون توضيو ةاا 
اا ك انت االنتخايات األولى لن ما كانت االنتخايات ستولد سيط  الحكن الااتيب أن انتخايات دول ب وا 

ا من اميي  سياسي  تستفلد منها أ ثر مما  توافق ايلها ةسرايلل ةال ةاا قيضت ثمن ا وكانت جزء 
ب بلنما «أوسيو»استفادت من االنتخايات السايق ب حلنما منحت االنتخايات األولى الشراي  لسيط  

 جددت االنتخايات الثاني  هاأل الشراي .
اا كانت االنتخا ا من ااتماد مقارب  جدلدةب فست ون أداة من أدوات الصراع إلزال  وا  يات ليدول  وجزء 

االحتاللب وهاا يوني أنها ستحتاج ةلى وقت حتى لتن فرضها ايى االحتالل. وفي هاأل الحال ب 
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ستجرى اشي  أو غداة قيان الدول  ايى األرضب وهاا هدف ليس يقرياب ويحاج  ةلى كفام لتغللر 
ا إلسرايلل.موازين الق  وىب وجول االحتالل مكيف ا وليس مربح 

ولن توضو التفاهمات هل ستجرى االنتخايات من دون اتفاق ايى ةيطال تدخالت ةسرايلل القادرة 
ايى الت ثلر يشدة ايى ةجراء االنتخايات من ادمهب وايى نتايجهاب فكينا ناكر كلف اّطيت ةسرايلل 

 ااتقال اشرات النواا. ابر  2006المجيس التشريوي في الوان 
كما لن توضو هل ستجرى االنتخايات وفق اآللي  التي تن االتفاق ايلها سايق ا في ظل يقاء األجهزة 
ا من االستقطاا الفصاييي )في غزة خاضو  كيي ا لحماسب وفي الضف  خاضو  ةلى حد  األمني  جزء 

 ها واحتران نتايجها وادن تزويرها؟!كبلر لفتو(ب وفي هاأل الحال  من يضمن حري  االنتخايات ونزاهت
ةن الحدل  ان ةجراء االنتخايات من دون االتفاق ايى متطييات حريتها ونزاهتها واحتران نتايجهاب 
ووضا ما لجول التدخل اإلسرايليي في أضلق نطاقب وفي ضوء تومق االنقسان أفقي ا وامودي اب 

ن الثق  وجمااات مصالو االنقسانب وادن وغياا ملسسات وطني  ومهني  موحدةب وفي ظل أجواء اد
ا  والرييس إلجراء االنتخايات؛ كل هاأل الووامل توني « حماس«و« فتو»جاهزي  األطرافب خصوص 

نما لار الرماد في الولونب ألن الشوا لن يود  ا ليتطبلقب وا  أن الحدل  ان ةجراء االنتخايات ليس بند 
 ان ةليهب ال ان طريق الوفاق والحفا  ايى حقوقه قادر ا ايى تحمل استمرار تغلليه وادن االحت

ومصالحه واالاتماد ايى شراي  المقاوم ب وال ان طريق صنادلق االقتراعب لالك لتن تسكلنه 
يالحدل  ان انتخايات تارة يود ثالث  أشهرب وتارة أخرى يود ست ب وثالث  يود اانب وتمضي األاوان 

 من أي نوع.يال انتخايات وال وحدةب أي يال شراي  
أخلر اب سنكتفي ياإلشارة ةلى مس ل  ضرورة االتفاق ايى كيفي  وتفاصلل دمج واستيواا الموظفلن 

 وأفراد األجهزة األمني  والوزارات ضمن ملسسات وأجهزة واحدة. 
ما سبق كيه يوني أن الحكوم  القادم  ستومل في حقل ألغانب وهاا لدل ايى أن المحاول  الجدلدة ال 

ن سايقاتهاب ويالتالي ستواجه نفس المصلرب وأخشى أن ما حركتها أطراف ةقييمي  تريد أن تختيف ا
تحرر نفسها من قلد رفا الحصار ان قطاع غزة حتى ت مل تصحيو االقاتها ما ةسرايللب وتجهز 
الوضا الفيسطلني ليمرحي  القادم ؛ مرحي  التسويات وتمكلن الفيسطلنللن من المشارك  فلها 

. ويالتاليب لجدر يالفيسطلنللن االاتماد ايى أنفسهن أوال  وقبل كل شيء  خرب وحتى «موحدلن»
 لتمكنوا من الك هن يحاج  ةلى الوحدةب ول ن ايى أسس وطني  وديمقراطي  توافقي  وشرا   حقيقي .

 23/2/2016، األيام، رام هللا
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 يزداد تعقيدا   الفلسطينيالمشهد  .63
 حافظ البرغوثي

الفيسطلنلون ةلى الهمون اللومي  الفيسطلني  بناالنهن اإلضراا ان الومل مطالبلن انضن المويمون 
يحقوقهن التي لن تضف ةلى قساين رواتبهنب وقلل ةن يوض المويملن يحاولون تسليس المطالا 
حدا  انقالا نقابي لصالو حرك  حماسب وجرت امييات ااتقال من جانا األمن لودد من  وا 

أو حماس ايى السواء. وكانت حكوم  الدكتور رامي الحمد هللا نجحت في  المدرسلن سواء من فتو
وقف أنشط  نقاي  موظفي السيط  التي قادت ةضرايا  طويال  ضد حكوم  حماس ثن قادت ةضرايات 
ضد حكوم  سالن فياض يود أن ساءت الوالق  بلن الرياس  وفياضب ل ن في مرحي  الحكوم  

القانون وجمدت أنشطتهاب ةال أن اتحاد المويملن ما زال نشطا  وهو ما الحالي  تن ةخراج النقاي  ان 
 تجسد في ةضرايه.

وفي خضن المتااا الفيسطلني  المترا م  تبدو أزم  المويملن هي األقل سوءا  حتى اآلن حل  ةن 
األفق السياسي ما زال مسدودا  سواء من ناحي  الميادرة الفرنسي  لوقد ملتمر دولي حول القضي  

بنياملن نتنياهو وتحاول اإلدارة األمريكي  « اإلسرايليي»الفيسطلني  والتي رفضها رييس الوزراء 
ارقيتها أيضا ب وقد التقى الوزير األمريكي جون كلري يالرييس الفيسطلني ربما لثنيه ان المضي 

من المتحدة. قدما  في موضوع الملتمر الدولي أو طرم فرنسا لمشروع حول الدول  الفيسطلني  في األ
فالهامش الدولي لبدو ضيقا  أمان أي جهد فيسطلني إلنواش القضي  الفيسطلني  دوليا  نظرا  لتوقلدات 

 الوضا السوري الاي انغمست فيه الدول ال برى والدول اإلقييمي  الملثرة. 
 وايى صولد  خر وهو المصالح  الفيسطلني  بلن حماس وفتو لبدو المشهد غلر مختيف ان جوالت
سايق  رغن السري  التي تحيط يالحوار بلن الطرفلنب فما تن التفاهن يش نه ما زال قاصرا  ان ةقناع 
أغيبي  فتو يصدق نوايا حماس ألنها تريد جني مكاسا من دون دفا أي ثمنب تريد مثال  ةاادة فتو 

د أن موبر رفو من دون تسييمه يال امل ليسيط  وهو شرط مصري لفتو الموبر ل ن حماس تري
يستمر موظفوها في تشغلل الموبر ما وجود حرس رياسيب ولن تتطرق حماس ةلى السالم الواحد أو 
ةلى حكوم  الوحدة ويمااا ستيتزن سياسيا  وتريد تنفلا كل بنود المصالح  موا  وت خلر االنتخايات لمدة 

الحكوم  المنتظرة  ست  أشهر خاص  أنها تطمو ةلى انوقاد المجيس التشريوي يود أسابيا من تشكلل
ما يوني ةاادة ت هلل المجيس الاي تسيطر اييه وبوسوه مثال ت جلل االنتخايات أو ةقال  الحكوم  أو 

ألف موظف من موظفلها ةلى الحكوم  بلنما كانت  54سحا الثق  من الرييس.. كما تريد ةلحاق 
لرواتا حتى اآلن التي ستزيد ألفا  فقطب وال يورف يود من سلدفا فاتورة ا 16تتحد  في السابق ان 

ألف موظف. ويالطيا فنن حساا قيادة حماس في الدوح  لختيف ان حساا قيادتها في  200ايى 
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غزة التي لبدو أن أغيا قيادللها متمسكون ياالنقسان ألنهن ااتادوا ايى مزاياأل السيطوي  والمالي  
و وافقت فتو ايى صيغ  حماس لفتحه وليس سهال  أن لتخيوا انها يسهول ب كما أن مس ل  الموبر ول

فنن الرأي األخلر لمصر ألنها الطرف المونيب فالتوافق بلن الفصايل الفيسطلني  يش ن الموبر ال 
يوني أنه اتفاق ميزن لمصر. ويالتالي هناك حاج  لمصالح  بلن مصر وحماس أوال  ةاا جرى التوافق 

 ايى حكوم  فصاييي  أو فتو الموبر.
  الجاري  التي تحولت ةلى روتلن لومي من دون ضجلج كالاي كانب وااتاد تيقى االنتفاض

والفيسطلنلون ايلها يااتيارها انتفاض  شياا غلر موجه  من أي فصلل وال ةمدادات « اإلسرايليلون »
لوجستي  لها وال أسرار لمنفالها غلر المرتيطلن بخاليا بل هي ميادرات فردي   ني  تنن ان بروز جلل 

أة من سايقيه وقد للطر نفسه ما مرور الوقت ااتيا  مستفلدا  من سقطات الفصايل ايى مدى أ ثر جر 
ب وما أن «ةسرايلييا  » 31شهلدا  فيسطلنيا  وقتل  170الوقود السايق . فحتى اآلن سقط أ ثر من 

 السيط  كانت أاينت أنها يصدد تنفلا توصيات المجيس المركزي لمنظم  التحرير الفيسطلني  بوقف
التنسلق األمني والطيا من نتنياهو تحدلد موقفه من الدول  الفيسطلني  واالنسحاا ةلى حدود الرايا 

ةال أن الك لن يحد  حتى اآلنب ألن وقف التنسلق امييا  يوني شل السيط   1967من حزيران 
سطلني  الفيسطلني ب ألن التنسلق األمني هو أحد أساللا التنسلق في كل المجاالت الحياتي  الفي

 الخاضو  لالحتالل في كل جوانيه. 
ملخرا  وقلل ةنه اها ليسين رسال  ان وقف « اإلسرايليللن»وقد التقى وفد أمني فيسطلني ما 

من الك يقوله ةن السيط  ستاوا ةاا تن وقف التنسلقب وفي « ةسرايليي»التنسلق األمني فسخر وزير 
تمرار فيه حل  ال بدايل فيسطلني  حاليا  يسبا ادن الواقا فنن الوفد لن ليح  وقف التنسلق بل االس

ليحدل  ان أي  تسوي  وادن وجود اهتمان دولي. وقد نفى الرييس « ةسرايليي»وجود استوداد سياسي 
الفيسطلني أنه هدد يحل السيط  بل قال ةنه كان يقول دايما  ةاا سدت السبل أمان قيان دول  فيسطلني  

ى نتنياهو للتولى تحمل أاياء شوا تحت االحتالل. فالمشهد الفيسطلني فننه سيسين مفتام السيط  ةل
يقف في طابور االنتظار حتى لنقشا غيار األزم  السوري  التي تحولت ةلى يارومتر يقيس مدى 

 سخون  الوضا الدولي من ادمه.
 23/2/2016، الخليج، الشارقة
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 إسرائيلفي  بمايباك يتهمنا أ .64
 جهاد الخازن  

 وي: اإلرهاا الفيسطلني والوربي ضد ةسرايلل.ةقرأوا م
الموضوع نشرأل لوبي ةسرايلل )ألياك( ما يوني أنه كاا وقو من جماا  تضن خون  من ليكود املركا 

 «.يالدهن»يوميون إلسرايلل ايى حساا 
اليوبي نشر قايم  من أول تشرين األول )ا توبر( الماضي وحتى هاأل األيان ان امييات المواطنلن 

 يسطلنللن تحت االحتالل ضد المستوطنلن وقوات حكوم  ةسرايلل اإلرهابي  المجرم .الف
ةسرايلل اللون ةرهااب والفيسطلنلون المناضيون أيطال حرك  تحرر وطني. لمااا لوجد المستوطنون 

 22في أراضي فيسطلن؟ كل ما يسّمى ةسرايلل هو فيسطلنب وقد قبيُت ما غالبي  فيسطلني  دول  في 
رضلنا »مي  فقط من األرضب ولن يقبل االرهابلون في حكوم  ةسرايلل والمستوطنون... يوني في ال

 «.يالهّن الهّن ما رضي بلنا
« مقاطو  سحا استثمارات اقويات»لوبي ةسرايلل للكد في خبر  خر أن ال ونغرس يوارض حمي  

(BDSضد ةسرايلل. اليوبي اشترى ال ونغرس منا سنواتب دفا ثمنا  له م ) الللن الدوالراتب وفي
مقابل الك تحصل ةسرايلل الزاني  ايى مساادة سنوي  موين  ي  ثر من ثالث  يالللن دوالراتب 

 ويالللن أخرى غلر موين .
الحظوا مويب ال ونغرس لليد ةسرايلل ضد حمي  أطيقها ويقودها طالا الواليات المتحدة في 

برسن البيا والطالا هن اماد المستقبل. هل  جامواتهنب غالبي  أاضاء ال ونغرس )هناك شرفاء(
 أحتاج أن أس ل م ْن نصدق في الجدل المستمر؟

بلن متطرفلن ةسالمللن وأملركللن يساريلن في « حيف غلر مقدس»مواقا ليكودي  تتحد  ان 
نما هناك طالاب يوضهن من اللهودب يوارضون جراين ةسرايلل اللومي   الجاموات. ال حيف أبدا ب وا 

فيسطلنللن ويريدون مواقبتها كما تستحق. كل كالن غلر هاا حدل  خراف  يا أن امرو... أو ضد ال
 أن شيومو.

أنصار ةسرايلل من الحقارة أن لهاجموا أستااة جاموي  من جامو  روتجرز ألقت محاضرة في كيي  
جامو  روتجرز أقول ليقارئ الوربي ةن «. ال ةنساني  السياس  ولمااا الفيسطلنلون مهمون »فاسار ان 

ب ثن ي تي ليكودي للنتقد هاأل كي ير األموأن كيي  فاسار في رأس ال ييات  كي ير األممن أرقى الجاموات 
 أو تيكب وأستااة ال بد أن تحصليها األ اديمي من أايى مستوى.

ب فقد استقال رييس النادي الومالي زااما  أن الطالا ةنكيترافي  أوكسفوردجامو   ةلىالفجور وصل 
ْن المسلول؟ المسلول هو ةسرايلل فجرايمها ي مارسون السامّي  ضد ةسرايلل. ةاا كان هاا صحيحا  م 
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ضد الفيسطلنللن جويت ناسا  كثلرين لتهمون اللهود كيهن ما أن غالبي  منهن أبرياء من جراين حكوم  
لدي من موقا االحتالل. هاأل الحكوم  هي المسلول  ان الالسامّي  ال أي طرف  خر. الخبر الاي ب

ليكودي يشلر الى حماس ايى أنها منظم  ةرهابي . أنا أقول ةن ةسرايلل ةرهابي  وحماس حرك  تحرر 
 وطني.

 ألهوديا  أتمنى لو أراأل في يالدنا. رييس الوزراء السابق ةسرايليكل ما سبق ال يمنوني أن أسجل شليا  
ال . أتمنى لو أرى مسلوللن اربا  في دخل السجن يود أن دلن  في قضي  فساد وارقي  الود أولمرت

. اندنا شرفاءب ول ْن اندنا أيضا  فاسدون مفِسدون يستحقون أولمرتمثل مركزأل يسجنون كما ُسِجن 
بون ايى ما اقترفت ألدلهن.  السجنب ف تمنى أن أايش ألرى المانبلن يحاس 

 23/2/2016، الحياة، لندن
 
 يب إسرائيل ..االنـفجـار: الـشـظايا سـتـصـ وشكغزة على  .65

 ليكس فيشمانأ
 أيضا يستود الجيش لجول  انيف  أخرى في غزة في الصلف.  2016مثيما في كل سن ب في الوان 

الخطط وسد الثغرات في  ةنهاءتاريخا هدفا لجاهزي  الجيشب ويركز الجميا ايى  األركانوحدد رييس 
شتوالب ول ن من الواضو ليجميا أن الوتاد والتدريا. ال أحد يوين التوقلت أو السبا المياشر لال

 الطقوس شيه السنوي  واجي  الواقاب وهاا ليس مجرد نمط تفكلر ةسرايليي.
 اإلحساسسكان غزةب الالن لخرجون من القطاع وييتقون اإلسرايليللنب لتركون االنطياع ي ن هاا 

 المملت يسود في الطرف اآلخر أيضا. 
كما أنهن للمنون ي نها ست ون أ ثر انفا  يكثلرب وأن ةسرايلل  من ناحلتهنب المواجه  الوسكري  ملكدةب

ةسرايلل يقوى « حماس»ب وأنها ستفول كل شيء كي تصفلهاب بلنما ستفاج  «حماس»ميت أالالا 
صاي  ليسكان المدنللن في محاول  لتحطين الوضا الراهن والحصار.   ناري  وا 

 هاا ما سيحصل فان القيادات لن تخلا األمل. واندما ت ون المجمواتان السكانلتان مقتنوتلن ي ن
ول ن لبدو أن القيادتلن قد ت ونان في الجول  اآلخاة في النضوج متفاجيتلنب ألنهما لن تسيطرا ايى 

 . األحدا 
تندلا المواجه  يسبا خط ب استفزازب أو خطوة اسكري  مخطط  يقيا خيفها  أالمن الموقول أ ثر 
 منطق سياسي. 
اٍل ي ن شدة المواجه  وتوقلتها سيقررأل سكان غزة الالن سلنفجرون في وجه هناك احتمال ا

 ب وهاا سلنتقل ةللناب ةلى المناطقب والى مصر ايى حد سواء.«حماس»



 
 
 
 

 

 58 ص                                              3852 العدد:        23/2/2016 الثالثاء اريخ:الت 
  

 لقد أصيحت غزة مختبرا يشريا  تفحص فيه كل لون نقط  انكسار السكان. 
 باءب الماءب المجاري. ال هر  –في ةسرايلل يكثرون من وصف أزم  البنى التحتي  في القطاع 

هاأل هي الزين  فقطب فالسكان في غزة لتحطمونب كمي  حاالت االنتحار غلر مسبوق ب ادد حاالت 
الواطيلن ان  أزواجهنالقتل داخل الوايي   خا في االزدياد )ثم  مثال ظاهرة النساء اليواتي يطوّن 

 الومل(. 
ب هناك ارتفاع في تواطي المخدرات وزيادة الوالج النفسي والاهني أدوي كل مواطن ثال  يستخدن 

في حجن الجريم ب وال سيما اليغاءب وهناك ظاهرة أليم  لفتيات لتزوجن شلوخا  يمكنهن أن يوليوهنب 
 كزوج  ثاني  أو ثالث . 

 ب ال لوجد مالب والشياا لتزوجون أقلب وسن الزواج لرتفا.أخرى من جه  
ليصح  والتويين  األموالال التبرااتب ال تنقل ةلى غزة السيط  الفيسطلني ب المسلول  ان نقل أمو 

 يشكل منظن. 
ال توجد في غزة خدمات نفسي  مناسي ب هناك ارتفاع في ادد المواللد المشوه ب والاي يوزى الرتفاع 

 زواج القربى. 
 الالجيلن الوالمي ب تتيقى وكال  الغو  ماال أقلب حل  ةن اددا اقل من الوايالت أزم وفي ضوء 

 تنجو في الطوف فوق وجه الماء. 
وفوق كل هاا يسود الخوف المشل من الهجون اإلسرايليي. ليس أمان الغزيلن مفر: ليس ثم  مكان 

الالن حفروا ألنفسهن « حماس»ب هن غاضبون من رجال األحدا لهربون ةليهب وليس لهن ت ثلر ايى 
 مالج . لختبيون فلهاب في الوقت الاي ليس لدلهن األرضمدلن  تحت 

القيض ايلهن وهن يحاولون اجتياز الجدار إلسرايلل رووا ي نهن فويوا الك ألنه ال لوجد ما  ألقيشيان 
 ي  يونه في البلت. 

في المي  من الشيان في غزة أاينوا في استطالاات  50يوضهن هرا يسبا انف في الوايي ب 
لجيش اإلسرايليي شهود ايى الظاهرة: مختيف  ي نهن لريدون الهجرة من القطاع ةلى األبدب وجنود ا

 لرزب لخرجون من القطاع ويقبيون األرض. ةطالا حصيوا ايى تصاريو ابور في 
 من ناحلتهنب فقد تحرروا من السجنب فكرة الوودة انكسرت؛ داوهن لهربون.

 ةلىمصر أو  ةلى األنفاقكانت الوايالت التي تمكنت من الك انصرفت ابر  2015حتى منتصف 
 . أورويا ةلىب ويحثت ان سفلن  للبيا

فُ غيق  األنفاقميات الفيسطلنللن غرقوا في هاا المسارب ونجو المصريون في التغيا ايى موظن 
 المسار. 
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الالن لزّورون شهادات مرض كي لخرجوا لتيقي الوالج في الضف   األشخاصفازداد ادد  اآلن أما
 فال يوودون.

الربيا »حتجاجاب في تونس تسبا حد  كهاا ياشتوال ا أنفسهنفي غزة أحرقوا  األشخاصيوض 
 «. الوربي

ليتسيين يمصلرهنب  أ ثرستشتول. صحيو أن السكان متدلنونب تقيلدلونب يمليون  األخرى غزة هي 
 امتأل ك س السن.  أيضاول ن هنا 

 ب لن يكون أي ردع. والشظايا ستنزل ايلنا جميونا.اإلنساني اندما ستنفجر هاأل الوبوة 
 «عوتيدي»

 23/2/2016، األيام، رام هللا
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