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*** 
 

 على الضفة لمواجهة مقبلة وتفكر بالسيطرة الشاباك: حماس تستعد جيدا   .1
إلى أن حركة حماس تم  2015أشار تقرير جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاباك" لعام : رام هللا

ردعها في قطاع غزة ولكنها تبذل جهودا كبيرة للعمل في الضفة الغربية، وهذا يظهر من خالل أن 
يجة عمليات من قطاع كان عامًا هادئًا أكثر من غيره، حيث لم ُيقتل أي إسرائيلي نت 2015العام 
إال أن الهدوء يمكن اعتباره "وهميًا مضلاًل" حسب التقرير نفسه، الذي ُنشر أمس الثالثاء، وذلك  غزة.

لكون حركة حماس تعمل على إعادة بناء نفسها من أجل المواجهة المقبلة، ومن ضمن هذه 
 التحضيرات إنتاج الصواريخ والطائرات دون طيار.  
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تعمل حركة حماس ضد دولة االحتالل في اتجاهين، وفق التقرير، أولهما في الضفة الغربية 
والثاني،  التحريض على تنفيذ عمليات عبر وسائل اإلعالم، وعبر شبكات التواصل االجتماعي.

 العمل على بناء خاليا في الضفة الغربية من أجل تنفيذ عملية كبيرة وقاتلة.
العاروري من قيادات حركة حماس في الخارج هو من ويدعي جهاز الشاباك اإلسرائيلي أن صالح 

 يعمل من أجل بناء وتحريك الخاليا في الضفة الغربية.
نصفها كان يخطط له  2015عملية خالل العام  239وحسب ادعاء "الشاباك" فإنه تمكن من إفشال 

مختلف،  في الضفة الغربية، ولو نجح نصف هذه العمليات لكان الوضع األمني في دولة االحتالل
 واعتبر جهاز الشاباك محافظة الخليل مركز العمل المقاوم لحركة حماس.

 وعن نوعية العمليات التي يدعي جهاز الشاباك إفشالها، كانت على النحو التالي:
محاولة لتنفيذ  120، محاولة لتنفيذ عمليات استشهادية 20، خطة ونوايا لتنفيذ عمليات أسر 19

محاوالت ، وعشر محاولة لتنفيذ عمليات طعن 37، اولة لزرع عبواتمح 40، عمليات إطالق نار
 .لتنفيذ عمليات دهس

وعن امتناع حركة حماس فتح مواجهة مع دولة االحتالل يقول جهاز الشاباك إن الحركة تعي معنى 
أية مواجهة مقبلة مع جيش االحتالل والتي ستؤدي إلسقاط حكمها في قطاع غزة، ويبعدها عن 

 يطرة على الضفة الغربية، لهذا تحسب خطواتها جيدًا في الضفة الغربية.فكرتها للس
معتقل فلسطيني،  3100، قال تقرير الشاباك أن العدد وصل 2015وعن عدد المعتقلين خالل العام 

 الئحة اتهام خالل العام نفسه. 1933منهم يسكنون في الضفة الغربية، وتم تقديم  83%
 24/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 إلى العودة للعمل وتؤكد مساندتها ودعمها لحقوقهم المعلمين تدعوالحكومة  .2

أكد مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في مدينة رام هللا، أمس،  يوسف الشايب:
برئاسة الدكتور رامي الحمد هللا رئيس الوزراء، أن رسالة المعلم الفلسطيني النبيلة كانت وستظل 
موضع ثقة واحترام الشعب الفلسطيني برمته، فالمعلمون حملوا دومًا رسالة األمل لتغيير الواقع، وكان 
لهم الدور األبرز في صون الهوية والثقافة الوطنية، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود، 

شر على االحتالل، وحملوا إصراره على التعلم والتعليم للنهوض من ركام النكبة كرٍد طبيعّي وُمبا
ونجحوا في إعداد أجيال تتحدى االحتالل وممارساته، ُمتسلحة بإرادة العلم والمعرفة، ال بل وبإرادة 

 األمل والتغيير.
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وجدد المجلس التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ ما تم االتفاق عليه مع اتحاد المعلمين بحيث يتم 
لعمل المتبقية عن شهري كانون الثاني وشباط من العام ( كاملة من عالوة طبيعة ا%2.5دفع نسبة )

م ضمن راتب الشهر الجاري، وصرف الديون المترتبة على هذه العالوة حتى نهاية العام 2016
لغاء الترقية على أول D1( و )D2م، باإلضافة إلى فتح التدرج على الفئة الثانية لدرجة )2016 (، وا 

كامل سنوات خدمته في الدرجة عند الترقية للدرجة التي تليها، مربوط الدرجة، بحيث يحتفظ المعلم ب
 وحل تدرج حملة الدبلوم من المعلمين وفقًا لما ورد في االتفاق.

كمال رسالتهم المقدسة لخدمة  وناشدت الحكومة المعلمين العودة الجادة والمسؤولة إلى العمل، وا 
تدعيه المسؤولية الوطنية، في رسم رؤية تأخذ أبنائنا الطلبة، لنشرع معًا وبجهود موحدة وبكل ما تس

باالعتبار حقوق الشعب الفلسطيني بكل فئاته دون إجحاف، ودعم صموده في مختلف أماكن تواجده 
مع سعينا الدائم لتعزيز إمكانياتنا بالشراكة والحوار لتطوير أداء مؤسساتنا التعليمية وفعاليتها، 

 ين ظروفهم المعيشية.وتطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم وتحس
من جهتها، دعت وزارة التربية والتعليم العالي المعلمين كافة للعودة إلى مدارسهم، واالضطالع 

وأهابت الوزارة بالمعلمين كافة النظر بعين األهمية  بمهامهم تجاه أبناء شعبنا من طلبة المدارس.
ما زاد على مليون حصة دراسية  البالغة إلى ما خسره الطلبة من تعلم خالل أيام اإلضراب، وهو

حتى تاريخه، وما يشكله هذا األمر من انعكاسات سلبية على المجتمع وأولياء األمور والطلبة على 
 حد سواء، مؤكدة أن األضرار في تعاظم مستمر مع ضياع كل حصة دراسية على الطلبة.

ى مداخل مدينتي رام هللا والبيرة، ورغم الحواجز العسكرية التي نصبتها األجهزة األمنية الفلسطينية عل
ومخارج مختلف المدن الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية، للحيلولة دون وصول المعلمين إلى 

أمام مبنى مجلس الوزراء في رام هللا، إال أن آالف المعلمين والمعلمات شاركوا « االعتصام الحاشد»
عبر صفحات مواقع التواصل االجتماعي، حيث  في هذا االعتصام الذي دعت إليه منابر المعلمين

تجمعوا عند ميدان محمود درويش على مقربة من مقر رئيس الوزراء ووزارة الداخلية، بعد أن نصبت 
األجهزة األمنية الفلسطينية حاجزًا حال دون تقدمهم إلى مبنى رئاسة الوزراء، حيث االجتماع 

 األسبوعي للحكومة.
 24/2/2016، األيام، رام هللا

 
 عريقات: نبحث التعامل مع األفكار الفرنسية لعقد مؤتمر دولي .3

ب أ: أكد الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  د-القاهرة 
 كبير المفاوضين الفلسطينيين أهمية الدور الذي تقوم به مصر بالنسبة للقضية الفلسطينية.
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حات لعدد من المحررين الدبلوماسيين عقب اجتماعه أمس مع وزير وقال عريقات، في تصري
له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي  الخارجية سامح شكري، إنه تم استعراض ما يتعرض

شامل وتصعيد خطير يشمل اإلعدامات الميدانية واستمرارها وعقوبات جماعية طالت األموات 
ا وكذلك حالة األسير الصحافي محمد القيق حيث إنه واألحياء، ومعاملة األسرى بشكل سيئ جد

 يوما. 93مضرب عن الطعام منذ 
قرار لمجلس األمن حول االستيطان،  منها مشروعوأشار إلى أنه بحث أيضا مع شكري أربع قضايا 

مذكرا أن مصر اآلن هي ممثلة العرب وفلسطين في مجلس األمن، وتم التباحث في وجوب انعقاد 
ة برئاسة مصر واألردن والمغرب وفلسطين والجامعة العربية حتى يتم وضع تصورات اللجنة العربي

حول قرار مجلس األمن ووضع تصورات للتعامل مع األفكار الفرنسية بشأن عقد المؤتمر الدولي 
حول مشاريع قرارات  اإلنسانمساعينا لمجلس حقوق »والحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحول 

 «.ذلك الحال المحكمة الجنائية الدوليةالشهر القادم وك
ونعول الكثير على الجهود الجبارة »وقال إنه ال يجامل أحدا في أن فلسطين ومصر في خندق واحد، 

 «.التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري 
طرحه حتى اآلن وردا على سؤال حول فرص انعقاد مؤتمر دولي للسالم، أوضح عريقات أن ما ت

وال أستطيع القول إن هناك مبادرة فرنسية إذ إن المبادرة تعني أن يكون هناك « »أفكار»فرنسا هو 
مضمون وآليات ومشاركة محددة وجداول زمنية ولكن نحن كطرف عربي برئاسة مصر سنعقد 

اف اجتماعا الشهر المقبل لبحث كافة األمور ومن ثم ستتحدث مصر مع فرنسا وباقي األطر 
 «.المعنية

إننا نرى في فكرة عقد المؤتمر الدولي للسالم على أساس »وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين: 
وقد تشكل « الئقة»القانون الدولي والشرعية الدولية وجداول زمنية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي هي 

 «.مخرجا»
ذا الفلسطينية-وعن ملف المصالحة الفلسطينية  م التطرق له خالل اللقاء أمس مع ما كان قد ت وا 

أن منظمة التحرير  إلى، الفتا أساسياالوزير شكري قال عريقات إن ملف المصالحة يعد ملفا 
نقطة  أناالنقسام والمصالحة على رأس جدول أعمالها ألنها تدرك تماما  إزالةالفلسطينية تضع 

 ق المصالحة الوطنية.االنقسام وتحقي أسباب إزالةارتكاز التحركات الفلسطينية هي 
 24/2/2016، األيام، رام هللا
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 شعث: قوى األمن الفلسطيني ستعود قريبا  إلدارة معبر رفح .4
: أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث أن قوى األمن الفلسطيني ستعود وكاالت-القاهرة 

 قريبًا إلدارة معبر رفح البري مع مصر.
على قناة سي بي سي اكسترا المصرية: ليس هناك مصلحة « اعةحديث الس»وقال شعث لبرنامج 

 لحركتي فتح وحماس باالستمرار في االنقسام الداخلي الفلسطيني.
سنة لم تأت إال بسرقة المزيد من  22وفيما يتعلق بالمفاوضات، أكد شعث أن المفاوضات بعد 

 األرض الفلسطينية، واألفق السياسي أصبح مسدودًا.
أن السالم ال يمكن تحقيقه في الشرق األوسط، إال باالنسحاب من األراضي المحتلة  وأشار شعث إلى

إن إسرائيل تعد القضية األولى بالنسبة للواليات المتحدة، خاصة وأن أميركا »وقال:  .1967العام 
وأضاف: الشعب الفلسطيني لن  «.كذريعة للسيطرة على المنطقة العربية” الدولة العبرية“تستخدم 

ل المساومة على شبر واحد من أرضه، مشيرًا إلى ضرورة رحيل كافة المستوطنين عن الضفة يقب
، واآلخر في الضفة، «إسرائيل»وأوضح شعث أن المستوطنين يمتلكون منزلين، األول في  الغربية.

 الفتًا إلى أنه من غير الجائز، اعتبار ذلك حقًا لهم على األرض المغتصبة.
 24/2/2016، األيام، رام هللا

 
 مليون دوالر 70رفيق النتشة: هيئة مكافحة الفساد استعادت  .5

يقول رفيق شاكر النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية إنه : بيكر وعلي صوافطة لوك-هللارام 
مليون دوالر خالل خمس سنين لكن محققيه أخفقوا في الكشف عن أدلة لتبرير مزاعم  70استعاد 

 يين من الدوالرات من أموال الحكومة.اختفاء مئات المال
وأضاف أن هناك حاجة لتعقب "عشرات الماليين من الدوالرات" وأن أحد التحديات الكبرى التي 

 تواجه فريقه هي استعادة األموال التي اختفت في الخارج.
 قضية 50أنه ينظر في  2006وكان النائب العام في السلطة الفلسطينية أعلن في فبراير شباط 

 مليون دوالر. 700اختالس أموال من ميزانية السلطة بقيمة إجمالية تبلغ 
عاما( لرويترز من مكتبه في مدينة رام هللا "هناك الكثير من الحديث عن الفساد  81وقال النتشة )

 لكن هناك القليل من الفساد الفعلي."
دير شبيجل األلمانية األسبوعية ويقول النتشة إنه استمع إلى الشكاوى وأشار إلى مقالة نشرتها مجلة 

مليار دوالر. وأضاف وهو يصب الشاي ويدخن أنه ال يوجد ما يدعم هذه  1.7وزعمت اختفاء 
 وقال "سألت الجميع ولم أجد أي دليل. المزاعم.
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حالة. لكن لدى سؤاله عن التفاصيل قال النتشة إنها  1800وقالت منظمة غير حكومية إنها وثقت 
 ن عشر حاالت فقط ولم تتم مراجعة أي منها.قدمت معلومات بشأ

مليون دوالر  70بينهم سبعة محققين  50يقول النتشة إنه منذ أن تولى منصبه استرد موظفوه وعددهم 
في المجمل للسلطة الفلسطينية ويعدد سلسلة من النجاحات ضد كبار المسؤولين بينهم ثالثة وزراء 

 ومدير عام بوزارة المالية.
مليون دوالر من العراق" وتحدث عن صفقات استخدم  20مليون دوالر من مصر و 40ا وقال "استعدن

فيها مسؤولون فلسطينيون أموال الدولة للقيام بأعمال في الخارج واالحتفاظ باإليرادات عوضا عن 
 تحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية.

السابق ياسر عرفات لكن المبلغ ويتحدث النتشة عن إدانة محكمة جرائم الفساد لمستشار للرئيس 
مليون دوالر لم ُيسترد بعد. وينطبق األمر أيضا على قضية تتضمن مليون دوالر.  34المفقود وقيمته 

لى جانب ذلك أدين السفير الفلسطيني السابق لإلمارات باختالس أكثر من مليوني دوالر.  وا 
اك عدة ماليين خارج فلسطين لذا األمر وقال "التحدي األكبر الذي نواجهه هو استرداد األموال. هن
 يعتمد على الدول األجنبية حتى يتسنى لنا استرداد األموال."

وعندما سئل عن كم األموال التي يجري تعقبها بالخارج تحدث النتشة دون الخوض في تفاصيل عن 
 "عشرات الماليين" من الدوالرات. وقال "إنه عمل ضاغط وصعب".

 23/2/2016 ،وكالة رويترز لألنباء
 

 ا أصدرته من توجيهات تحظر مقاطعة منتجات المستوطناتبريطانيا بالتراجع عم   تطالبالحكومة  .6
طالبت الحكومة الفلسطينية بريطانيا بالتراجع عما أصدرته من توجيهات تحظر مقاطعة : وكاالت

عي في مدينة واعتبرت في بيان صحفي عقب اجتماعها األسبو «. اإلسرائيلية»منتجات المستوطنات 
رام هللا، أن هذا الموقف من الحكومة البريطانية يتناقض مع ما تعلنه من رفض للنشاطات 

 وأن استمرارها يهدد حل الدولتين.« اإلسرائيلية»االستيطانية 
تراجع خطر في السياسة البريطانية وسيعمل على ترسيخ االحتالل، »وقالت الحكومة إن هذا الموقف 

طالة أمده ومكاف أته من خالل منحه الحصانة وضمان إفالته من العقاب ويدفعه إلى المضي قدمًا وا 
 «.في تدميره المتعمد لفرص السالم

، «اإلسرائيلي»إلى ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصريحات ما يسمى وزير التعليم 
، «اإلسرائيلي»في المجتمع نفتالي بينت، تعبر عن تعاظم الفاشية والفكر الديني المتطرف وتغلغله 

وسيطرته على مفاصل المؤسسة السياسية والعسكرية في الكيان. وكان بينت، قد صرح بأن أولياء 
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أمور الفلسطينيين ال يمنعون أوالدهم وبناتهم من تنفيذ عمليات طعن، ألنهم يعرفون بأنه إذا قتل 
 طينية.أوالدهم، فإنهم سيتلقون هبة مالية ومخصصات من السلطة الفلس

 24/2/2016، الخليج، الشارقة
 

عطاكل المجتمع الفلسطيني متحخريشة:  .7  هم حقوقهمءد في ضرورة إنصاف المعلمين وا 
تمكن آالف المعلمين الفلسطينيين من الوصول إلى مدينة رام هللا )شمال القدس المحتلة( : رام هللا

وطني والشرطة التابعة للسلطة، حيث عبر طرق اتفافية، رغم الحواجز األمنية التي أقامها األمن ال
 نفذوا اعتصامهم الذي دعوا إليه أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني.

وأعرب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة عن استنكاره ورفضه لهذه 
 هللا. إلى راممنع المعلمين من الوصول  الممارسات ومحاوالت

لـ "قدس برس": إن من اتخذ هذه اإلجراءات يريد تصعيد الموقف، بصورة  وقال خريشة في تصريح
 غير طبيعية.

المضايقات بحق المعلمين، وكذلك نصب  أيضاوأضاف، كما رفضنا اعتقال المعلمين، نرفض 
 الحواجز أمر مرفوض ومستهجن، ومن يمارس هذه الممارسات يريد توتير األجواء.

لحظات خطيرة"، مؤكدا أن كل المجتمع الفلسطيني متحد في  وحذر خريشة من أن "الوطن يمر في
 ضرورة إنصاف المعلمين وا عطاؤهم حقوقهم.

وطالب خريشة، رئيس اتحاد المعلمين أحمد سحويل بالخروج على التلفزيون واإلعالن عن استقالته 
ء ضمانات من االتحاد وفقا إلرادة المعلمين وليس توقيع استقالته تحت تصرف مركزية فتح، وا عطا

حقيقة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وعدم زج األمن في مواجهة مطالب وحقوق نقابية، وعدم 
 اللجوء إلى تسييس لما يجري من مطالب نقابية، بحسب قوله.

 23/2/2016، قدس برس
 

 خطف غزةباستمرار حماس  لمنعالمصالحة وسنتخذ قرارات حاسمة  حول جديدةال لقاءات  الرجوب: .8
نائب أمين سر اللجنة ، من رام هللا وعن الوكاالت، أن 23/2/2016دنيا الوطن، غزة، رت صحيفة نش

المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب أكد أنه لن تكون هناك لقاءات أخرى في الدوحة أو غيرها 
نهاء االنقسام. األوسط  وأشار إلى لوكالة أنباء الشرق  بين حركتي فتح وحماس بشأن المصالحة وا 

 المصرية يوم الثالثاء أن ما يتم تداوله بشأن عقد لقاء جديد في الدوحة غير صحيح.
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ال أعتقد أن ما وصل من الدوحة سيؤسس إلنجاز مصالحة، وما نسمعه من تصريحات هنا وقال "
المعروفة  األسطواناتوهناك ال تشير إلى أن حماس غيرت من طرقها المعهودة القائمة على 

وهدد الرجوب باتخاذ قرارات حاسمة لن تسمح من خاللها باستمرار "خطف" حماس لقطاع  للجميع".
غزة تحت أي مسمى سواء إسالمي أو مقاومة أو إخوان مسلمين، مؤكدا في الوقت ذاته أن فتح 
ذا فشلت فهناك طرق وقرارات أخرى سيتم مناقشتها في  تتطلع إلى إنجاز الوحدة بالحوار واالتفاق وا 

لجنة التنفيذية لحركة فتح أوائل مارس المقبل للخروج بسيناريوهات ستنهي االنقسام بعد اجتماع ل
كما كشف أن حركة فتح وقيادتها ومجلسها الثوري اآلن في مرحلة  التصديق عليها من قبل اللجنة.

 تقييمية لبناء سياسات في جبهات عدة منها بناء سياسة وطنية داخلية تجاه فتح والسلطة والمنظمة
 والوحدة، وفي العالقة مع االحتالل من خالل المراجعة الثنائية سياسيا وقانونيا وأمنيا واقتصاديا.

، خضير أبومحمد عن مراسله من رام هللا ، 24/2/2016، القدس، موقع صحيفة القدس وجاء في
تعقد اللجنة المركزية س إن" :قالاللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أن 

، يتبعه اجتماع للمجلس الثوري، لالستماع أذارمن  األولاجتماعًا مهمًا وحاسمًا يوم الثالثاء المقبل، 
والذين شاركوا في االجتماع مع قيادة حركة حماس في  األحمدلتقرير مسؤول ملف المصالحة عزام 

 وسيجري تقييم جذري ونهائي لحسم موضوع المصالحة. الدوحة،
يكون قد تم االتفاق على عقد لقاء مع حماس  أنلقاء خاص بـ"القدس" دوت كوم، ونفى الرجوب في 

 2016-2-22االثنين وقال لم يكن هناك اتفاق مع حركة حماس لعقد لقاء في الدوحة االثنين 
 إطالقًا، وما ورد على لسان بعض المسؤولين هنا وهناك لم يكن يرتكز على قاعدة بيانات صحيحة.

ضد بعضنا البعض، نحن سنعقد  إعالميةوقت ال يسمح بعمل مناكفات وحمالت "ال وقال الرجوب:
مرنا ووضع رؤية استراتيجية ألحسم  3/ 3 إلى 1لقاءاتنا في اللجنة المركزية والمجلس الثوري من

فتح مازالت ترى في الحوار واالتفاق وحدة وطنية شاملة، وكاملة لقيادة الشعب  أنفتحاوية"، مؤكدًا 
نهائهالمحتلة ووضع حد لهذا االحتالل  األراضيعلى قاعدة الدولة، والمقاومة في الفلسطيني  ، وفق وا 

الوحدة التي نسعى لها تضمن التعددية السياسية ولكن  إن" الرجوب: وأضاف نقاش واتفاق وطني.
في حركة حماس  األخوةيدرك  أن أتمنىوما زلت  فيها سلطة واحدة، هذا موقف وقرار حركة فتح،

 استمرار هذا االنقسام". مخاطر
وحول ما اتفق عليه في الدوحة في السابع من الشهر الجاري بين وفدي "حماس "و"فتح " والتصورات 

مستوى التأسيس  إلىما وصلنا في "فتح " ال يرتقي  أن"اعتقد  االنقسام، قال الرجوب: إلنهاءواآلليات 
ال يساعد على  تحريض والتعبئة والتخوين،واستمرار ال فالتصريحات المتناقضة، االنقسام،إلنهاء 
 وبناء ثقة، نحن ال نريد شعارات عاطفية ورنانة". األجواءاالنقسام وتهيئة  إنهاء
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العربية  الدولية، وبالمبادرةااللتزامات المطلوبة من الجميع لها عالقة بالشرعية  إن" الرجوب: وأوضح
سياسي فيه كل فصائل العمل  ولية، لنظامودفي الموضوع السياسي، للحصول على شرعية إقليمية 

االنقسام سيكون بالحوار  إلنهاءالسبيل الوحيد  أنواكد  الوطني الفلسطيني بمن فيها حركة حماس".
 االنقسام ولن ننهي االنقسام بانقالب". إلنهاء"نحن لن نستقوي بأي طرف إقليمي  واالتفاق، وقال

 
 لُمصالحةتوتيرية وال تخدم ا الرجوبحماس: تصريحات  .9

قالت حركة "حماس" إن على حركة فتح إعالن "موقف واضح" من تصريحات عضو لجنتها  غزة:
 المركزية، جبريل الرجوب، والتي هاجم فيها الحركة وحوارات المصالحة في قطر.

-23وأوضح المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي مكتوب، الثالثاء 
الرجوب "التصعيدية" ضد حماس ولقاء الدوحة "توتيرية وال تخدم جهود ، أن تصريحات 2-2016

تمثل هذه التصريحات الموقف الرسمي لحركة فتح. مؤكًدا  أالوأعرب أبو زهري عن أمله  المصالحة".
 أن فتح "تتحمل المسؤولية عن أي تشويش لجهود المصالحة".

أكد أن حركته )فتح( ستتخذ "قرارات وكان جبريل الرجوب هاجم في تصريحات له حركة "حماس"، و 
حاسمة" الستعادة قطاع غزة من حماس، مؤكًدا أنه ال توجد جولة جديدة لحوار معها في الدوحة أو 

 غيرها، وفق تصريحاته لموقع "اليوم السابع المصري".
 23/2/2016فلسطين أون الين، 

 

 إلنهاء االنقسام الساعيةبأنها نسف لجهود الدوحة  تصريحات الرجوبالبردويل يعد  .11
عّد القيادي في حركة "حماس" صالح البردويل، تصريحات اللواء جبريل الرجوب أمين سر : غزة

اللجنة المركزية لحركة فتح، بأنها نسف لجهود العاصمة القطرية الدوحة التي تسعى إلنهاء االنقسام 
 وا عادة الوحدة الفلسطينية.

ركة "حماس"، وأكد أن حركته )فتح( ستتخذ "قرارات وكان جبريل الرجوب هاجم في تصريحات له ح
حاسمة" الستعادة قطاع غزة من حماس، مؤكًدا أنه ال توجد جولة جديدة لحوار معها في الدوحة أو 

 غيرها، وفق تصريحاته لموقع "اليوم السابع المصري".
ما وصل من  ورأى الرجوب أن ما تم التوصل إليه في العاصمة القطرية )الدوحة( "ال أعتقد أن

الدوحة "ال ُيؤسس إلنجاز مصالحة"، متابًعا: "وما نسمعه من تصريحات هنا وهناك ال تشير إلى أن 
 المعروفة للجميع". األسطواناتحماس غيرت من طرقها المعهودة القائمة على 

 23/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 لحة بالدوحةطاهر النونو: تصريحات الرجوب تهديد مباشر لجهود المصا .11
وصفت حركة حماس تصريحات اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح : غزة

حول توقف حوارات الدوحة، واللجوء للقوة في التعامل مع غزة بالصادمة، والتهديد المباشر لجهود 
 الدوحة إلنهاء االنقسام.

لحماس طاهر النونو: "إن تصريحات اللواء قال المستشار اإلعالمي لنائب رئيس المكتب السياسي و 
جبريل الرجوب حول توقف الحوار واللجوء إلى القوة في التعامل مع غزة تصريحات صادمة، 

 ونخشى أن تكون هي الموقف الرسمي لحركة فتح".
وأضاف في تصريحات صحفية: "هذه التصريحات الصادمة تتطلب توضيحا عاجال من حركة فتح، 

ذا ما صدقت فإن ها تعّد تفجيرا لجهود المصالحة، وتعكس نوايا خطيرة تجاه النسيج االجتماعي وا 
 والسياسي الفلسطيني".

 23/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 تتحمل المسؤولية "إسرائيل"وفي قطاع غزة  سيئ: الوضع الفلسطينية الفصائل .12

ئيلي موشيه يعلون التي أعلن أشرف الهور: في رد سريع على تصريحات وزير الجيش اإلسرا –غزة 
فيها هدوء األوضاع على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، حذرت الفصائل الفلسطينية من خطورة 
األوضاع الميدانية، وهو ما يتماشى مع تحذير إسرائيلي سابق ينذر بانفجار األوضاع في القطاع 

 الذي يعاني الفقر والحصار، في وجه الجميع.
تي قدمها يعلون، وكان بذلك يوجه حديثه إلى السكان اإلسرائيليين القاطنين في ورغم التطمينات ال

الهجومية، خاصة وأنهم اشتكوا « أنفاق حماس»غالف غزة، الذي يعيشون حالة خوف شديدة من 
مؤخرا من سماعهم أصوات حفر أسفل منازلهم، إال أن الفصائل حذر من استمرار الوضع في 

قالت في بيان لها أعقب اجتماع لممثليها في مدينة غزة، من خطورة و  القطاع على هذا الشكل.
 األوضاع.

، ما أدى لوقوع بعض الحوادث المؤسفة. وحملت هذه «مستوى سيىء جدا»وأكدت أنها وصلت إلى  
الفصائل التي تضم جميع القوى الوطنية واإلسالمية وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس االحتالل 

مسؤولية الكاملة عن هذه األحداث جراء استمرار الحصار واإلغالق على الشعب والمجتمع الدولي، ال
 الفلسطيني في قطاع غزة.
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وكانت هذه القوى قد ناقشت األوضاع الراهنة في القطاع سبل دعم وتطوير االنتفاضة الشعبية، 
ة في واستعادة الوحدة الوطنية. كما دعت القوى الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة للمشارك

 الفعاليات الداعمة والمساندة لألسير القيق، ولالنتفاضة الشعبية.
 24/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 حرب غزة القادمة ربما تجري تحت األرض": كيةيتايم األمر " .13

، 2014قالت مجلة تايم األميركية إنه وبعد عام ونصف العام من حرب إسرائيل على غزة صيف 
فلسطيني وسبعين إسرائيليا، فإن الحرب التالية  2,100ريخ وانتهت بمقتل التي بدأت بإطالق الصوا

 من المرّجح أن تجري تحت األرض.
وأوردت في تقرير لها من المنطقة الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة أن حركة حماس كانت أعلنت 

طول المنطقة الحدودية أنها تقوم ببناء أنفاق داخل إسرائيل، كما أن اإلسرائيليين الذين يسكنون على 
 سجلوا أصواتا لحفاري أنفاق يعملون أسفل منازلهم.

وأضافت أن فكرة "مسلحين يعملون تحت أقدامهم" زادت رعب اإلسرائيليين المرعوبين أصال. ونقلت 
عن أحد السكان اإلسرائيليين قوله "شخصيا أفضل الصواريخ، ألنه بإمكاني اللجوء لمكان يحميني 

 ظهر مسلح فلسطيني وسطنا فجأة وهو يحمل بندقية.. ال أدري ما سيحدث".منها، لكن أن ي
نصفها يخترق إسرائيل، وأن األخيرة تعتقد بأن  2014نفقا عام  32وأوردت تايم أن إسرائيل اكتشفت 

حماس شّيدت هذه األنفاق في أربع سنوات، وقد تم تدميرها جميعا خالل الحرب األخيرة، لكن في 
تستطع إسرائيل إال تدمير مخرج النفق أو مدخله أو وسطه فقط، وأنها تعمل بكل بعض الحاالت لم 

 إمكانياتها لوضع تكنولوجيا على طول الحدود لوقف المزيد من التشييد.
ونقلت المجلة عن القائد الميداني لوحدة الهندسة العسكرية السابق بالجيش اإلسرائيلي أتاي شيالش 

وسنجد حال، وبعد ذلك سيجدون عددا من اإلجابات، هذا التحدي لن  قوله "إنه سباق بيننا وبينهم،
 ينتهي خالل العقدين أو الثالثة المقبلة، إنه ليس مجرد سباق، بل ماراثون، علينا أن نتحلى بالصبر".
وأشار التقرير إلى أن اآلليات والمعدات الهندسية الثقيلة كانت تنتشر على طول الحدود اإلسرائيلية 

زة عندما زار مراسل المجلة المنطقة مؤخرا، وأضافت أنه بينما لم يشأ الجيش اإلسرائيلي مع قطاع غ
الكشف عما يجري هناك، قال المتحدث الرسمي باسمه بيتر ليرنر إن للجيش هناك مئة آلية هندسية 

 تنفذ أنشطة متعددة على طول الحدود لكشف األنفاق.
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نظام دفاع تحت األرض مماثل لنظام القبة الحديدية  وأوضح أنه قد ُأشيع أن هذه اآلليات جزء من
مليون دوالر من أميركا لتمويل  120اإلسرائيلية لحماية األجواء، مضيفا أن إسرائيل حصلت على 

 تطوير تكنولوجيا لكشف األنفاق وتدميرها.
 23/2/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 

 دود مع "إسرائيل"وكاميرات مراقبة على الحنصب هوائيات حماس ت: "يديعوت" .14
'يديعوت أحرونوت'، عدا عن سماعهم أصوات صحيفة إسرائيلّيون، وفق مواطنون أفاد : الطيب غنايم

تدريبات لناشطي حركة حماس، فقد الحظوا مؤّخرا نصب هوائّيات، تبعد فقط عشرات األمتار عن 
كة حماس، تقّدًما الحدود مع إسرائيل، ناهيك عن تركيب كاميرات أيًضا، من شأنها أن تمنح حر 

 تكنولوجيًّا يساعدها في المواجهة القادمة.
إلى أّن تسجياًل صوتيًّا وصلها، ُتسمع فيه أصوات، 'على ما تبدو، لمقاتلي حماس،  الصحيفةوأشارت 

 من الموقع نفسه، شمالّي قطاع غّزة، بينما كانوا ينهون تدريًبا كبيًرا جًدا.
 24/2/2016، 48عرب 

 
 زارا األسير القيق اإلسرائيلية ": قياديان من حماس في السجون يةالفلسطين "القدس .15

علمت "القدس" من مصادر خاصة في هيئة شؤون األسرى، أن قياديين من حركة حماس  :رام هللا
 يومًا محمد القيق. 91، زارا أمس األسير المضرب عن الطعام منذ اإلسرائيليةفي السجون 

 حمد عرفان ومحمود شريتح.وقالت المصادر إن القياديين هما م
ونفت المصادر أن تكون الزيارة بهدف الضغط على األسير القيق، ليوقف إضرابه، مشيرة إلى أن 

 القياديين زارا القيق لإلطمئنان عليه.
انه في خطوة استثنائية؛ سمحت الثالثاء وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت في عددها الصادر يوم 

المضرب عن الطعام محمد القيق  األسيربزيارة  األسرة حماس في سلطات االحتالل الثنين من قاد
سلطة السجون رفضت التطرق للموضوع لدى توجه  أنوذكرت "هآرتس"  في مستشفى العفولة.

 الصحيفة لالستفسار منها.
 23/2/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
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 وزير العلوم اإلسرائيلي: لن تقوم دولة فلسطينية .16
وزيــــر العلـــوم اإلســـرائيلي، أوفيــــر أكـــونيس )ليكــــود(، أثنـــاء جولتـــه فــــي الضـــفة الغربيــــة قـــال  :الناصـــرة

 المحتلة، إّنه "لن تقوم دولة فلسطينية".
وأضاف الوزير في الحزب الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو: "ال يوجـد أي شـعب يتنـازل عـن وطنـه، وال 

د اإلســالمي سيجلســون هنــا". وادعــى يوجــد شــعب يتنــازل عــن أمنــه. إذا لــم نكــن هنــا، فحمــاس والجهــا
 .أكونيس: "أنا سعيد بأن المجتمع الدولي يتفهم موقفي الملتزم بمعارضة الدولتين"

 24/12/2016، الغد، عّمان
 
 داخل الفلسطينينريد أن نوثق العالقة مع قيادة وسكان الجلعاد إردان:  .17

صــيب ألــون أســور قائــدا للشــرطة فــي لعــاد إردان، فــي مراســم تنجقــال وزيــر األمــن الــداخلي اإلســرائيلي 
، إنــه 'نريـد أن نوثـق العالقــة مـع القيـادة والســكان )العـرب(. ونريـد أفــراد شـرطة مســلمين مالمنطقـة الشـ

أكثــر بيننــا، ونريــد إعطــاء خدمــة، ونريــد أقــل حــوادث طــرق ضــالع فيهــا المجتمــع العربــي وأقــل أحــداث 
 لعربي كله'.عنف وبالغات للشرطة أكثر وعالقة أكبر مع المجتمع ا

وتـــابع إردان أنـــه 'ســـنعمق حضـــور الدولـــة فـــي الشـــارع العربـــي بواســـطة زيـــادة الحضـــور الشـــرطي فـــي 
البلـدات العربيـة، تجنيـد أفـراد شـرطة جـدد مــن المجتمـع العربـي وتطبيـق القـانون بشـكل متواصــل ودون 

 مساومة من أجل المجتمع وخدمته وليس ضده'.
دات الشـمال يجـب أن يكـون متسـاو مـع المـدن فـي وسـط وأضـاف أن 'مسـتوى األمـن الشخصـي فـي بلـ

الـبالد. وعنــدما نحصــل علـى قــوى بشــرية جديـدة فإنهــا ســُتجه أوال مـن أجــل لتعزيــز مراكـز الشــرطة فــي 
 الجنوب والشمال'.

 23/2/2016، 48عرب 
 

المخالفين على من يساعد  شدد العقوباتيالكنيست يصادق بالقراءة األولى على مشروع قانون  .18
 ون   للقان
الليلــة قبــل الماضــية علــى مشــروع قــانون  األولــىبــالقراءة  اإلســرائيليصــادق الكنيســت  :بتــرا –رام هللا 

خالفــا  إســرائيليقــدمون المســاعدة لمــن يــدخل أو يقــيم فــي  أشــخاصيــنص علــى تشــديد العقوبــات علــى 
 أو توفير العمل لهم. إيوائهمللقانون، وذلك عن طريق نقلهم أو 

الــداخلي  األمــننقــال عــن وزيــر  أمــسالعبريــة فــي عــددها الصــادر  احرونــوتوت وقالــت صــحيفة يــديع
فــي القــدس  األخيــرة األحــداثإنــه تبــين خــالل »، الــذي طــرح مشــروع القــانون إردان جلعــاد اإلســرائيلي
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أو يقيمـون  إسـرائيليـدخلون  أشـخاصوالضفة الغربية أن معظم منفذي العمليـات مـن الفلسـطينيين هـم 
 ».معاقبة من يمد الدعم لهم  إلىمشروع القانون يهدف »أن  إلى، مشيرا «ونيبها بشكل غير قان

 24/12/2016، ، عّمانرأيال
 
 الفلسطينية تسقط مشروع قانون لتضييق الخناق على السلطة "القائمة المشتركة" .19

نجحـــت القائمـــة العربيـــة المشـــتركة بالكنيســـت اإلســـرائيلي، فـــي إســـقاط مشـــروع قـــانون يهـــدف  :الناصـــرة
 ضييق الخناق على السلطة الفلسطينية .لت

وينص المشروع الذي تم إسقاطه على االعتراف بقرارات المحاكم العسكرية كأدلة في المحاكم المدنيـة 
 بإسرائيل، ما يتيح رفع دعاوى قضائية ضد السلطة في المحاكم اإلسرائيلية.

ة استطاعت حشد المعارضة للتصويت وقالت الحركة العربية للتغيير في بيان لها، إن القائمة المشترك
 الجلسة.ضد مشروع القرار وأسقطته بعد تعادل األصوات خالل 

وقــال النائــب أســامة ســعدي، إن إســقاط هــذا القــانون هــو بمثابــة انتصــار فــي معركــة، وان الحــرب ضــد 
 القوانين الفاشية األخرى لم تنته بعد، مضيفا، "ال بد من تضافر الجهود حتى إسقاطها".

 24/12/2016، ، عّمانالغد
 
 "BDS"بة بمحاربة حركة المقاطعة العالمية مطال   "إسرائيلليفني: " .21

وزيــرة الخارجيــة اإلســرائيلية الســابقة وعضــوة الكنيســت عــن حــزب المعســكر الصــهيوني : قالــت الناصــرة
نهـا إن إسرائيل مطالبة بمحاربة حركة المقاطعة العالمية )بي دي أس( لهـا أل :المعارض تسيبي ليفني

نمــا تعــارض مبــدأ قيــام دولــة إســرائيل ذاتهــا، مشــددة علــى ضــرورة  ال توجــه انتقاداتهــا لسياســتها فقــط، وا 
  عزل هذه الحركة، والحؤول دون انضمام أطراف أخرى إليها.

وكشفت ليفني أنها ستقوم في األسبوعين القادمين بجولة إلى ستوكهولم وبرلين للمشاركة في مؤتمرات 
 ركة ومعاداة السامية.لمواجهة هذه الح

 24/12/2016، الغد، عّمان
 
 في عهد نتنياهو وصلت إلى الحضيض "إسرائيلـ"السمعة الدولية ل: سكرتير حزب العمل .21

اعتبــر ســكرتير حــزب العمــل اإلســرائيلي خيليــك بــار أن توزيــع حركــة المقاطعــة العالميــة )بــي : الناصــرة
ـــدعو إلـــى مقاطعـــة إســـرائيل دي أس( منشـــورات ـــ التـــي ت ـــى ف ـــرة يتعـــين عل ي لنـــدن يعتبـــر مشـــكلة خطي

الحكومة البريطانية التعامل معها بسرعة، لكنه أقـر فـي الوقـت ذاتـه بـأن ذلـك يعـد مؤشـرا علـى تـدهور 
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شـارة علـى سـوء تعامـل الحكومـة اإلسـرائيلية مـع مثـل  وضع إسرائيل فـي أوسـاط الـرأي العـام الـدولي، وا 
 هذه الحمالت المعادية لها.

ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو غير جاهزين للتعامل مع مثل هذه الحمالت، معتبـرا ورأى أن إسرائيل 
 أن السمعة الدولية إلسرائيل في عهد نتنياهو وصلت إلى الحضيض. 

 24/12/2016، الغد، عّمان
 
 المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية: الشرطة ستجند بشكل مكثف مواطنين عرب لصفوفها .22

تش العــام للشــرطة اإلســرائيلية رونــي ألشــيخ، أن الشــرطة ســتجند بشــكل مكثــف قــال المفــ: بــالل ضــاهر
مواطنين عرب لصفوفها، وادعى أن الشرطة ستعمق تعاونها مع المجتمع العربي. وتأتي أقوال ألشيخ 
فــي الوقــت الــذي توجــه فيــه اتهامــات للشــرطة بالتعامــل بعنصــرية مــع المجتمــع العربــي مثلمــا جــاء فــي 

شــــهيدا مــــن  13فــــي أعقــــاب ســــقوط  2000، التــــي حققــــت فــــي هبــــة أكتــــوبر العــــام تقريــــر 'لجنــــة أور'
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن ألشيخ قوله، اليوم الثالثاء، إنه 'جـرت المصـادقة  المواطنين العرب.

 مؤخرا على خطة حكومية لتقديم خدمات الشرطة وتعميق الشراكة مع المجتمع العربي'.
تحـدث فـي مراسـم تنصـيب ألـون أسـور قائـدا للشـرطة فـي منطقـة الشـمال، وأضاف ألشيخ، الـذي كـان ي

التي جرت في مقر قيادة شرطة الشمال فـي الناصـرة، أنـه سـيتم فـتح نقـاط ومراكـز للشـرطة فـي بلـدات 
 عربية'. ويحل أسور مكان قائد الشرطة لمنطقة الشمال زوهار دفير، الذي ُعين نائبا للمفتش العام.

 23/2/2016، 48عرب 
 
 لشرطة اإلسرائيلية: اليهود يقدسون الحياة بينما الفلسطينيون يقدسون الموتل المفتش العام .23

الجديد روني الشيخ تصريحات عنصـرية جديـدة، تـذكر  اإلسرائيليةأطلق القائد العام للشرطة  :الناصرة
، إن إســرائيليين بوظيفتــه الســابقة نائبــا لــرئيس جهــاز المخــابرات العامــة "الشــاباك"، بقولــه لعــائالت قتلــى

"هناك فرقا بين الثكل اليهودي والفلسطيني"، وزعم قائال، إن اليهود يقدسـون الحيـاة بينمـا الفلسـطينيون 
وجــاءت هــذا التصــريحات ردا علــى مــا قالــه الصــحفي التقــدمي رازي باركــائي، الــذي  يقدســون المــوت.

أم  إســــرائيلياواحــــد، إن كــــان يــــدير برنامجــــا حواريــــا فــــي إذاعــــة جــــيش االحــــتالل، إذ قــــال: إن الثكــــل 
"يخيــل لــي انــه بينمــا اخترنــا نحــن  اإلســرائيليةوقــال الشــيخ، فــي اجتمــاع لعــائالت القتلــى  فلســطينيا.  

، التـراث الـذي خلفـوه لنـا اإلسرائيليمعنى، تمجيد مساهمة الضحايا للمجتمع  وا عطاءهاتقديس الحياة، 
 .اختاروا تقديس الموت" أعداءنا، فإن األبد إلى

 24/12/2016، غد، عّمانال
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 "غالف غزّة"رؤساء الّسلطات المحلّية المندرجة ضمن ما يعرف بـلقاء بين نتنياهو و  .24
يوم األربعـاء، مـع رؤسـاء الّسـلطات اليلتقي رئيس الحكومة اإلسرائيلّي بنيامين نتنياهو، : الطيب غنايم

لتــداول قضــّية تنــامي قــّوة حركــة  وذلــك، المحلّيــة اإلســرائيلّية المندرجــة ضــمن مــا يعــرف بـــ'غالف غــّزة'
 حماس والجهوزّية اإلسرائيلّية للمواجهة العسكرّية القادمة.

وذكــــرت صــــحيفة 'يــــديعوت أحرونــــوت'، أّن رؤســــاء الّســــلطات المحلّيــــة اإلســــرائيلّية ســــيطالبون رئــــيس 
 . الحكومة أن يعرض عليهم سياسة الحكومة 'فيما يخّص حماس والتهديد الذي يظهر من قطاع غّزة'

وسوف يطرح في اللقاء موضوع إقامة 'جدار عائق'، وهو 'جـدار ذكـّي، مـن المفـروض أن يبنـى علـى 
وتطـوير بلـدات مـا يمّسـى 'غـالف غـّزة'  طول الحدود، والذي سيشمل على وسائل تكنولوجّيـة محّسـنة'.

 وتوسيع الميزانّيات لهذه البلدات، عدا عن تطوير الّزراعة في هذه المناطق.
 24/2/2016، 48عرب 

 
 2015: ارتفاع في عدد القتلى اإلسرائيليين خالل العام "الشاباك" .25

القدس: أظهرت معطيات نشرها جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( ارتفاعًا طرأ على عدد القتلـى 
مقارنـة مـع  2015اإلسرائيليين في هجمات نفذها فلسـطينيون فـي الضـفة الغربيـة والقـدس خـالل العـام 

 الذي سبقه. العام 
صابة  28ولفتت المعطيات اإلسرائيلية إلى مقتل  في الضفة الغربية والقدس خالل  239إسرائيليا وا 

 .2014جريحا العام  63قتيال و 20من قوات االحتالل، مقارنة مع  3العام الماضي، من بينهم 
 24/2/2016األيام، رام هللا، 

 
بتهمة التحريض على  "لهباه"رئيس حركة مع تحقيق للشرطة بالاإلسرائيلية تسمح النيابة العامة  .26

 العنف 
وديع عواودة: كشف النقاب في إسـرائيل أمـس أن النيابـة العامـة سـمحت للشـرطة بـالتحقيق  –الناصرة 

العنصـــري بنتســـي غوفشـــتاين، علـــى خلفيـــة المقالـــة التـــي نشـــرها فـــي شـــهر « لهبـــاه»مـــع رئـــيس حركـــة 
عت فيها المسيحيين التبشيريين بمصاصـي الـدماء، ودعـا إلـى ديسمبر/ كانون األول الماضي، وفيها ن

 طردهم من إسرائيل ومنع احتفاالت أعياد الميالد.
ولم تبادر الشرطة للتحقيق معه إال بعد ضغوط خارجية. إذ كان المركز اإلصالحي للـدين والدولـة قـد 

ب العـام للدولـة للشـؤون ، إلـى نائـب النائـ«كـوكر»توجه في أعقاب نشر المقالة فـي صـحيفة المتـدينين 
الخاصـــة، المحـــامي عميـــت أيســـمان، وطالبـــه بإصـــدار أمـــر بـــالتحقيق مـــع غوفشـــتاين بتهمـــة ارتكـــاب 
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مخالفــة التحــريض علــى العنــف والمــس بالمشــاعر الدينيــة. وبــاألمس تســلم المركــز رد المحاميــة راحيــل 
إلـى الشـرطة مـع توجيهـات مطر، رئيسة القسـم الجنـائي فـي النيابـة، التـي كتبـت أنـه تـم تحويـل الملـف 

 من النيابة العامة.
 24/2/2016، القدس العربي، لندن

 
 لالنتفاضة ثالثة سيناريوهات محتملةهناك  قادة عسكريون إسرائيليون: .27

حذرت قيادة الجيش اإلسرائيلي حكومتها من تصاعد العمليـات الفلسـطينية : برهوم جرايسي - الناصرة
 ، في ظل غياب تام للحل السياسي. انتفاضة شعبية شاملة إلىوتحولها 

رؤيــة قــادة الجــيش هــذه كــان قــد قــدمها رئــيس المخــابرات العســكرية، الشــهر  إن إســرائيليةوقالــت تقــارير 
 الماضي للحكومة.

غياب الحل السياسـي  أنوقالت صحيفة "معاريف" إن تقديرات األجهزة االستخباراتية والعسكرية، ترى 
في حالة غليان شعبي يأخذ ثالثة سيناريوهات محتملة: منها اتساع  وعودة المفاوضات، يعني الدخول

الحـــراك الجمـــاهيري الشـــعبي الواســـع، انضـــمام كافـــة شـــرائح المجتمـــع، بمـــا فـــي ذلـــك ازديـــاد "عمليـــات 
موجـة العمليـات  إلـىالسكاكين"، حسب التعبير. وثانيا، أن يقرر الجناح المسلح لحركة فتح االنضمام 

رى عمليات أكثر فتكا مـع خسـائر عديـدة وتشـويش كبيـر للحركـة فـي الضـفة، وهـذا الدائرة، وحينها "سن
السـيناريو الثالـث، فهـو  إمـايعني لجهاز األمن )المخابرات(، سيناريو رعـب"، حسـب تعبيـر الصـحيفة. 

 مع الجانب الفلسطيني بشكل شديد.  األمنيوضع يتضرر فيه التنسيق 
ذه التقـــديرات، فـــي حـــديث إلذاعـــة جـــيش االحـــتالل، مثيـــرة وزيـــر "األمـــن الـــداخلي" )الشـــرطة( اعتبـــر هـــ

رهـابلالستفزاز، ألننا نذكر أيام العملية السياسية، التي "كان فيها عمليات  ، بقـوة أشـد بكثيـر، ولهـذا وا 
 على الجيش أن يفعل ما هو مخصص لفعله"، بقصد عدم التدخل في وجهات النظر السياسية. 

 24/12/2016، الغد، عّمان
 
 العاشرة: الجيش اإلسرائيلي يقترح هدنة طويلة مع "حماس" مقابل إنشاء ميناء القناة .28

: ذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء أمس، أن قيادة الجيش اإلسرائيلي قّدمت مقترحًا وكاالت-القدس 
 للجهات السياسية بشأن األوضاع األمنية والحياتية واالقتصادية في قطاع غزة.

الجيش اقترح أن يتم عقـد هدنـة طويلـة األمـد مـع حمـاس مقابـل إنشـاء مينـاء وفـق وبحسب القناة، فإن 
آليــات تنظيميــة معينــة تــتحكم بهــا إســرائيل ولــيس أي طــرف آخــر، وبمســاعدة مــن الســلطة الفلســطينية 

 حتى ال يتم تهريب أي أسلحة من خالله.
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جـراءات لتحسـين الحيـاة ولفت الجيش خـالل المقترحـات التـي قـدمها إلـى أن عـدم اتخـاذ سلسـلة مـن اإل
بغــزة ســيعني أن المعركــة المقبلــة مــع حمــاس ليســت ســوى مســألة وقــت، ولــيس أمــام ذلــك الكثيــر مــن 

 الوقت.
واعتبر أن مقترحه بتحسين الحياة وبناء الميناء مقابل هدنة طويلة األمد لن يضـمن األمـن واالسـتقرار 

ن من الواقع األمني بغزة وعلى   حدودها بشكل كبير.فقط، ولكن يمكن أن يحسِّّ
بــداء  وتشــير القنــاة إلــى أن كــل المقترحــات التــي يقــدمها الجــيش اإلســرائيلي عــادًة تبقــى قيــد النصــح وا 
الرأي، وليس لها أي إلزام على األخذ بها من قبل القيادة السياسية التي رفضت التعامل مع كثيـر مـن 

 هذه المقترحات مسبقًا.
 24/2/2016األيام، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"ف: بريطانيا تتحول إلى بؤرة لمقاطعة معاري .29

بمـا أسـمته الموجـة المناهضـة إلسـرائيل والـدعوات  أمساهتمت الصحف اإلسرائيلية الصادرة  :الناصرة
 500لمقاطعتهــا التــي تجتــاح بريطانيــا حاليــا، وقالــت إن ملصــقات بهــذا الشــأن وزعــت فــي أكثــر مــن 

 قطار وسط العاصمة لندن.
يفة "معـاريف" دانــه ســومبيرح إن حركــة المقاطعـة العالميــة إلســرائيل )بــي دي أس( وقالـت مراســلة صــح

التـــي وزعـــت هـــذه الملصـــقات انتقـــدت أيضـــا هيئـــة اإلذاعـــة البريطانيـــة )بـــي بـــي ســـي( لتعمـــدها أحيانـــا 
تحسين صورة إسرائيل والترويج لها حول العالم، كما هاجمت شركات أمنية بريطانية مثل شركة "جـي 

تزود إسرائيل بمعدات أمنيـة وعسـكرية تسـتخدمها فـي قمـع الفلسـطينيين بالضـفة الغربيـة،  أس" ألنها 4
فضال عن أسلحة بريطانية استخدمتها إسرائيل في حرب غزة األخيرة المعروفة بـ"الجرف الصامد" عام 

، وكـل ذلــك يتــزامن مــع انطــالق مــا يعــرف بـــ"أسبوع التمييــز العنصــري اإلســرائيلي" الــذي انطلــق 2014
 من مدينة برايتون البريطانية.

 24/12/2016، الغد، عّمان

 
انتهاز الوضع إلقامة عالقاٍت  "إسرائيل": الشرق األوسط سيتفكك لكياناٍت وعلى ةإسرائيلي دراسة .31

 سرّيةٍ 
قالــت دراســة جديــدة صــادرة عــن مركــز أبحــاث األمــن القــومّي اإلســرائيلّي،  زهيــر أنــدراوس: –الناصــرة 

بيــب، قالـت إّنــه بمـرور خمســة أعـوام علــى بـدء االضــطرابات اإلقليميـة الدراماتيكيــة التـابع لجامعــة تـل أ
جديــدة الصــنع وغيــر المتوقعــة وغيــر محــددة المعــالم فــي الــوطن العربــّي، فــإّن التوقيــت الحقيقــّي، الــذي 
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تفككت خالله دول وسقطت أنظمة واندلعت حروب ولم تتوقف، لم ينتـهِّ بعـد، ولفتـت فـي الوقـت عينـه 
ّنـه مـن الواضـح أّن هـذا هـو الواقـع الـذي سـُيرافقنا فـي المسـتقبل القريـب، وبحسـب الدراسـة، هنـاك إلى أ

ثالثة صراعات تدور في وقت واحد، وهـي مثـال لحركـة معماريـة للوحـات تأسيسـية فـي العـالم العربـي، 
ن أغلقـت أولها: الصراع االجتماعّي االقتصادّي الذي أشعل الربيـع العربـي، والـذي قـاده شـباب محبطـو 

فـي وجـوههم جميـع السـبل وشـعروا أّنهـم ال يسـتطيعون تحقيـق تطلعـاتهم، األحـداث التـي بـدأت منـذ أن  
 خرج هؤالء الشباب إلى الميادين أبعدتهم أكثر عن الهدف المرجو.

الثــاني: الصــراع الطــائفّي بــين الســنة والشــيعة حــول الهيمنــة اإلقليميــة، ضــّد الهيمنــة المتناميــة للمحــور 
بقيادة إيران، تموضعت جبهة سنية منهارة ومتنازعة تضمنت العربية السعودية وتركيا ومصر  الشيعي

، ولفتـت ”اإلسـالميةالدولـة ”واألردن واإلمارات الخليجية، وكذلك عناصر الجهاد السلفّي وهم القاعـدة و
ــة “إلــى أّن الصــراع داخــل المعســكر الســني فــي ظــل صــعود  ا ســنًيا والتــي تحمــل فكــرً ” اإلســالميةالدول

قـــديًما للخالفـــة القائمـــة علـــى أســـاس قـــوانين الشـــريعة اإلســـالمية، والتـــي تقـــود مجهـــوًدا حـــديًثا  -جديـــًدا
ــة مــن المعارضــين: الــدول الســنية واإلســالم السياســي والحركــات الســلفية  لتحقيقهــا، وضــع قائمــة طويل

ة والصــــراعات متعــــددة وأوضــــحت الدراســــة أيًضــــا أّن الديناميكيــــ”. الدولــــة اإلســــالمية“الســــنية مــــا عــــدا 
لـى جانبهـا فـرص كثيـرة لتصـميم بيئـة  مـن نـوع  اسـتراتيجيةالطبقات تضع تحديات من الـوزن الثقيـل، وا 

 آخر.
هــذه االزدواجيــة صــحيحة بالنســبة لجميــع الجهــات المعنيــة فــي الشــرق األوســط، ناهيــك عــن إســرائيل. 

لتغيــرات المتــواترة، وســيما مــن خــالل وأشــارت الدراســة إلــى أّن السياســة اإلســرائيلية كيّفــت نفســها مــع ا
تعزيز مكونات الدفاع واالمتناع عن التدخل ما أمكن فعـل ذلـك، ولكـن فـي ذات الوقـت ظلـت إسـرائيل 
ثابتة عند قدرتها على بناء روافع تأثير على األقل في محيطها االستراتيجّي القريب، وهي مستمرة في 

عــول، لــذلك التحــّدي والفرصــة األكثــر أهميــة بالنســبة البنــاء علــى منطقيــات وقواعــد لــم تعــد ســارية المف
إلســـرائيل فـــي العـــام القريـــب همـــا اعتمـــادات طـــرق تفكيـــر مســـتحدثة والفهـــم أّنهـــا تعـــيش ذروة معركـــة 
مصيرية لرسم معالم وجه الشرق األوسط، وفي الوقت نفسه مكانها ومكانتها والحاجة إلى بلورة مفهوم 

 األدوات والوسائل متعددة المجاالت. يفتش عن الفرص وتطوير مزيج جديد من
وبرأي الدراسة، فإّن المبدأ األّهم في تصـميم جـدول األعمـال اإلقليمـي لتقـديم المصـالح اإلسـرائيلية هـو 
الفهم أّنه يوجد صلة وثيقة بين الخطـوات والتوجهـات فـي المسـاحات الجغرافيـة المختلفـة. علـى نقـيض 

مــن غيــر الممكــن تقريًبــا مواجهــة التّحــدي علــى ســاحة مــا  فــاليوم 2011الشــرق األوســط مــا قبــل العــام 
 دون ربطها بساحة أخرى أو  أّن مواجهتها سُتوّلد سلسلة من االنعكاسات غير المقصودة.
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وبناًء عليه، ساقت الدراسة، يصعب تقديم فـرص فـي مجـال معـين وبشـكل مسـتقل، والمطلـوب تسـخير 
ركاء. ولفتـت الدراسـة أيًضـا إلـى أّن ضـعف البنـاء العبين مختلفين رسميين وغير رسميين ليصبحوا ش

الرسمي فـي أجـزاء واسـعة مـن المنطقـة جعلـت مـن التـأثيرات االجتماعيـة التربويـة مهمـة إلـى حـدٍّ أكبـر 
من المعتاد، حيث يجب أن  تتغير نقطة المرجعية لتوافـق ذلـك مـن خـالل التأكيـد علـى إقامـة ائتالفـات 

 ب خلق اتصال مع جهات شبه رسمية ذات صلة.سياسية عليا، إلى جان استراتيجية
وشــّدّدت الدراســة علــى أّنــه يتحــّتم علــى صــّناع القــرار فــي إســرائيل أن  يتــذكروا أّنــه اآلن أكثــر ممــا فــي 
الماضـــي فـــإّن محـــيط إســـرائيل القريـــب هـــو منظومـــة معقـــدة كثيـــرة األوجـــه والمنطقيـــات، والتـــي تتميـــز 

، فــــإّن المطلــــوب مــــن إســــرائيل أن  تســــتعد االســــتراتيجيةاســــة بانتمــــاءات وتــــأثيرات متبادلــــة. وبــــرأي الدر 
الحتمال تفكك النظام الرسمي القائم في الشرق األوسط، وتفكك جزء من الدول إلـى عـدة دول وأحكـام 
ذاتية وجيوب أو  كيانات أخرى عرقية أو  دينية متفرقة، ومن أجـل ذلـك مـن الصـواب أن  تفـتح إسـرائيل 

مع مجموعات عرقية ومع أقليات والعبين آخرين غيـر معـادين إلسـرائيل،  عالقات سرية وعلنية أيًضا
 ويتوقع أن  يكون لهم دور بّناء ومستقر في رسم معالم وجه الشرق األوسط في المستقبل.

الجديـدة إلسـرائيل توجـد فـرص لتحسـين  االستراتيجيةعالوة على ذلك، لفتت الدراسة إلى أّنه في البيئة 
قامـة تعـاون أمنـّي، وفـي مجـال الطاقـة والتقنـي والزراعـي وفـي مجـالي المـاء والبنـى مكانتها اإلقليميـة و  ا 

 التحتية مع جهات في العالم العربي البراغماتي، على حّد تعبيرها.
باإلضافة إلى ذلك أوضحت أّنه من أجل ذلك فالمطلوب من إسرائيل أن  تعـرض بطاقـة دخولهـا: دفـع 

ن خالل طرح مبادرة سياسية علـى الطاولـة مـع نوايـا حقيقيـة لخلـق العملية السياسية مع الفلسطينيين م
 واقع الدولتين، على حّد قول الدراسة.

ورأت الدراسة أّن التطورات في سورّية وانعكاساتها على لبنان هـي األكثـر عصـًفا فـي محـيط إسـرائيل، 
المســتقبلي علــى هــذه ” ائيبالشــوط النهــ“لــذلك فإّنهــا تثيــر االنتبــاه، الفتــًة إلــى أّنــه مــن الصــعب التنبــؤ 

الســاحة، وفــي الخلفيــة هنــاك طــوال الوقــت احتمــال كبيــر لتشــكل تهديــد عســكري ُيتــرجم بشــكل أســاس 
 باإلرهاب ضّد إسرائيل.

وخُلصـــت إلـــى القـــول إّن تجمـــع الســـاحة الشـــمالية فـــي قطعـــة واحـــدة أصـــبح جلًيـــا بعـــد إحكـــام المحـــور 
زب هللا، والموجـود اليـوم فـي إطـار تحـالف عسـكري الشيعي بقيـادة إيـران، والـذي يضـم نظـام األسـد وحـ

 مع القوات الروسية العاملة في سورّية، بحسب تعبيرها.
 23/2/2016، رأي اليوم، لندن
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 حدود التوجه اإلسرائيلي الجديد في سورية في ظل الدورين الروسي واإليراني"الحياة":  .31
بلوماسية المكثفة لتجنيد دول غربية، للتدخل إطالق إسرائيل الحملة الدي: شحادة أمال-القدس المحتلة 

العسكري المباشر في سـورية، يعكـس موقفـًا جديـدًا لقيادتهـا السياسـية والعسـكرية. فبعـد أن كانـت تتخـذ 
موقــف المتفــرج مــن بعيــد، الــذي يتمتــع برؤيــة أطــراف الصــراع يمزقــون بعضــهم بعضــًا وتــرى الجــيش 

تظهــر رغبــة فــي عمــل  إســرائيلهديــدًا كبيــرًا لهــا، بــدأت الســوري منهكــًا، بعــدما كــان لعشــرات الســنين ت
شـيء. لقـد اكتفــت حتـى اآلن بالقيـام بعمليــات اغتيـال لكـل فرقــة مسـلحة تقتـرب مــن خـط فصـل القــوات 
فـي الجـوالن خوفـًا مـن تشـكيل جبهـة مقاومـة ضــدها مـن هنـاك، وقصـف جـوي لمنـع نقـل األسـلحة مــن 

 في لبنان.« حزب هللا»مخازن  إلىسورية 
ما يحدث حاليًا يدل على توجه جديد. والسبب في ذلك هو التقدم الـذي يـنجح الـروس فـي فرضـه لكن 

علــى الســاحة جــراء عمليــات القصــف المــدمر لقــوات المعارضــة. فكلمــا يــدخل الجــيش الســوري بلــدة مــا 
تحت غطاء هذا القصف، يـزداد منسـوب القلـق اإلسـرائيلي مـع شـعور بـأن التنسـيق األمنـي مـع روسـيا 

 إلــىدم وال يــؤخر فــي دعــم للنظــام، وأن هــذا الــدعم يتــرك أثــره البــالغ علــى ســير المعــارك ويقــود ال يقــ
 ونظام بشار األسد(.« حزب هللا)» اإليرانيتعاظم قوة المحور 

وبدأت األجهزة األمنية في تل أبيب، ترسـم سـيناريوات وتوقعـات تعيـد خاللهـا حسـاباتها وتقـديراتها مـن 
ضـعيفًا مهـزوزًا »في سدة الحكم جيـدًا لهـا بشـكل أو آخـر، لكونـه  األسدبقاء  جديد. فبينما كانت تعتبر

 حـوالي، ولكون الحدود في الجوالن هادئة ال تطلق منها رصاصـة منـذ «إسرائيلال يقوى على محاربة 
يــرانفيقولــون إن تحقيــق أي فــوز جــدي لروســيا «. أمــرًا غيــر مطمــئن»عامــًا، باتــت تعتبــره اليــوم  40  وا 
، سيعني زيادة قوة المحور المعادي لها اسـتراتيجيًا. ويضـعف فـي الوقـت نفسـه «حزب هللا»جانب  إلى

 على األرض السورية.« الهادئة»المعارضة 
 وفق ما يتسرب من اجتماعات األجهزة األمنية، تتبلور ثالثة سيناريوات:

وهـذا يعتبـر سـيئًا  التنظيمـات المعارضـة لـه. أماموصموده  األسديتحدث عن انتصار  األولالسيناريو 
ووفــق تقريــر لألجهــزة األمنيــة «. حــزب هللا»و  إيــرانيعنــي بالنســبة إليهــا نجــاح  األســد، فبقــاء إلســرائيل

، التــي تحســنت منــذ توقيــع االتفــاق إيــرانفــان انتصــار األســد، يعتبــر نتيجــة ســيئة ألنــه ســيعزز مكانــة 
عــودة النظــام  إلــى األســدانتصــار النــووي ورفــع العقوبــات وتســخين عالقاتهــا مــع الغــرب. كمــا ســيؤدي 

منهــا، وفــق  %90للســيطرة علــى الحــدود فــي هضــبة الجــوالن، التــي يســيطر المتمــردون علــى حــوالي 
« حـزب هللا»و  إسـرائيلان هذا الوضع سيخلق مجددًا خـط احتكـاك بـين »أجهزة األمن التي أضافت: 

اســتنتاج ان وضــع  إلــىألمنيــة فــي ســورية. ويتوصــل تقريــر األجهــزة ا اإليرانــيورجــال الحــرس الثــوري 
، طالمـا كانـت روسـيا تمنحـه الـدعم العسـكري، تقلصـت جـدًا. لكنـه ال إسـقاطهالنظام استقر وأن فرص 
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المنــاطق، التــي اســتعاد الســيطرة عليهــا  إمــايــزال يســيطر، عمليــًا، علــى ربــع المنــاطق األصــلية للدولــة. 
 .، وفق تقرير األجهزة األمنية«مؤخرًا، فهي صغيرة نسبياً 

الحــرب فــي ســورية لــن تنتهــي قريبــًا، علــى رغــم القصــف  أنعــن  إســرائيلالســيناريو الثــاني تتحــدث فيــه 
 الروسي.

قـوة ثالثـة، وفـي هـذا الجانـب دعـت إسـرائيل  إلـىتتحول دول الغـرب  أنالسيناريو الثالث، وهو ضرورة 
ئيل الغــرب ألنــه ال الغــرب إلــى التــدخل العســكري فــي ســورية وتشــكيل قــوة عســكرية ثالثــة. وتنتقــد إســرا

التــدخل العســكري الروســي ويركــز علــى هــدفين دفــاعيين، وقــف موجــة  إمــاميبلــور اســتراتيجية واضــحة 
ويضـــيف:  األمنيـــة األجهـــزةومنـــع تنفيـــذ عمليـــات فـــي دول الغـــرب، يقـــول تقريـــر  أوروبـــاالالجئـــين إلـــى 

ـــه الجهـــود  الوقـــت» ـــذي تحقـــق في ـــةال ــــورية ثمـــ األميركي ـــة، ضـــد داعـــش فـــي العـــراق وســ  أن إالارًا معين
يرانيالتحسين الذي طرأ على مكانة األسد، بدعم روسي  إمامواشنطن والدول الغربية عاجزة   .وا 

يتطرق مباشرة إلى الملف السـوري، اختـار  أنرئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، ومن دون 
ادة التحـديات وخطورتهـا ورفـع الماضـي، بالحـديث عـن زيـ األحـد، األسبوعيةيستهل جلسة حكومته  أن

تقضـي بالعمـل بصـرامة، فـي الـدفاع وفـي »حدة تهديداته عندما راح يتحدث عن سياسة حكومته التـي 
، بهـذه الكلمـات راح «الهجوم على حد سـواء، فـي الـدفاع عـن الحـدود وبالعمـل داخـل الحـدود وخارجهـا

 ن إسرائيل. نتانياهو يتحدث صراحة عن اختراق الحدود بذريعة الدفاع عن ام
الجــيش غــادي  أركــانفــي المنطقــة استعرضــه رئــيس  األوضــاعهــذا التهديــد اســتبق تقريــرًا امنيــًا حــول 

اإلسـرائيلية تجـاه الجـيش السـوري انـه ينجـر وراء، مـا سـماه اإلسـرائيليون،  األمنيـة. فالتقـديرات تايزنكو 
الحـدود الشـمالية تجـاه  إمـال. ، ومـن المشـكوك فيـه انـه يسـتطيع تحـدي إسـرائيواإليرانيون رعاته الروس 

لبنــان، فإنهــا بالنســبة إلــى إســرائيل، ورقــة أساســية تملكهــا لمواجهــة قــدرات الــردع والقــدرات الناريــة، فــي 
بفضــل عمليــات التعزيــز  األخيــرةحــال انــدالع حــرب، والتــي تــم تحســينها فــي شــكل كبيــر فــي الســنوات 

 ن.التي شهدها سالح الجو واالستخبارات، وفق اإلسرائيليي
الموقف اإلسرائيلي هذا يطرح في موازاة المساعي لمنع المس بالعالقات مع روسيا، بسبب تدخلها في 

يؤدي التوتر مع روسيا إلى المـس بالمصـالح اإلسـرائيلية، كحريـة عمـل سـالح الجـو  أنسورية، خشية 
 «.حزب هللا»ومنها إلى سورية ثم إلى  إيرانمن روسيا إلى  أسلحةنقل  أواإلسرائيلي في سورية 

إسـرائيل، وعلـى رغـم القلـق  أن، تسفي مغين يـرى أبيباألمن القومي في تل  أبحاثالباحث في معهد 
. أبيـبهـذا الوجـود فـي سـورية قـد يكـون فاتحـة للعالقـات بـين موسـكو وتـل  أن إالمن التدخل الروسـي 

غــزة. كمــا امتنعــت لقــد قللــت روســيا مــن انتقاداتهــا إلســرائيل حــول نشــاطاتها العســكرية فــي »ويقــول: 
 300متعددة مـن السـالح المتطـور، مثـل صـواريخ إس  أنواعنقل  أوموقتًا، من بيع  األقلروسيا على 
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 أعقـاب، مـع ان اعتباراتهـا هـذه قـد تغيـرت فـي األوسـطفـي الشـرق  األنظمـةضد الطائرات، إلـى بعـض 
فــي هــاتين  األقــلعلــى  وتــدخلها العســكري فــي ســورية. ولكــن، إيــرانالتوقيــع علــى االتفــاق النــووي مــع 

المنطقتـــين تـــم وضـــع معيقـــات لنقـــل الســـالح المتطـــور. عشـــية العمليـــة الروســـية الواســـعة فـــي ســـورية، 
عســكرية فــي مــا بينهمــا، كــان الهــدف منهــا منــع  -وضــعت إســرائيل وروســيا منظومــة تنســيق سياســية 

ظهــا بحريــة الــرد فــي تتأكــد مــن احتفا أنإلــى ذلــك، علــى إســرائيل  وباإلضــافةالمواجهــة بــين الطــرفين. 
 سورية.

« حـزب هللا»ويـدعم  إليـراننظامًا جديدًا في دمشق يقام حول تحـالف مؤيـد  أنويضيف ماغين محذرًا 
وبقية التنظيمات الشيعية وجيش النظام السوري، الذين يحظون جمـيعهم بـدعم روسـي، لـن يكـون ذلـك 

تســيطر علــى  أنبإمكــان روســيا  مــن بــين التطــورات المفضــلة لــدى إســرائيل. ولكــن فــي المقابــل، فــإن
إجـراء كهـذا قـد يعـرض للخطـر  أنحكومة كهذه في سـورية ومنـع التصـعيد ضـد إسـرائيل، علـى فـرض 

 «.المصالح بعيدة المدى لروسيا
 24/2/2016الحياة، لندن، 

 
 ألف إسرائيلي غادروا القدس بسبب االنتفاضة 17اإلحصاء اإلسرائيلي:  .32

المركزية اإلسرائيلية  اإلحصاءاتتقرير أعده مركز  عن بترا، أن، 24/12/2016، الغد، عّمانذكرت 
أجبـرت اإلسـرائيليين علـى  2015انتفاضة القدس التي اندلعت بداية شـهر تشـرين األول  أن إلى أشار

، بأعمـار إسـرائيليا 91لفـا وأ 17ووفقا للتقرير، غادر مدينة القدس نحـو  مغادرة مدينة القدس المحتلة.
 عاما. 29-15تراوحت ما بين 

، مكتـب أمـسنشـرها  إحصـائيةمعطيـات ، أن 24/2/2016موقع صحيفة القـدس، القـدس، وأضـاف 
 األقـــلتســـجيل المـــدن الكبـــرى هجـــرة ســـلبية باتجـــاه المنـــاطق  أظهـــرت، اإلســـرائيليالمركـــزي  اإلحصـــاء

 اكتظاظا، فيما وصف المركز هجرة "اليهود" من القدس باألخطر والمثيرة للقلق.
الصـــحيحة الخاصـــة بـــالفترة الزمنـــة حتـــى نهايـــة عـــام  اإلحصـــائيةالمعطيـــات  حصـــاءاإلونشـــر مكتـــب 

 6,740بواقـــع  إيجابيـــااتجاهـــا  بالقـــدس،، حيـــث ســـجل ميـــزان الهجـــرة الخـــاص بـــوزارة الداخليـــة 2014
 شخصا.

 10,351، وصــــل مدينــــة القــــدس لإلقامــــة فيهــــا فــــي الفتــــرة الزمنيــــة المــــذكورة اإلحصــــاءووفقــــا لمكتــــب 
 تركوا المدينة لإلقامة في غيرها. 17,091ل إسرائيلي مقاب
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كـانوا مـن بـين الشـباب حيـث  أخـرى  وأمـاكنغالبية الذين هجروا القدس باتجـاه مـدن  أنوالحظ التقرير 
لإلقامة في  أتواعاما وفي المقابل كان من بين من  29-15من الفئة العمرية ما بين  6,421هجرها 
 عاما. 64-30الفئة العمرية ما بين  من 2,917وما عا 29-15من الفئة العمرية  4,393القدس 

يافـا التـي تركهـا – أبيـباتجاها سلبيا خاصا بالهجرة الداخلية فـي تـل  أيضا، اإلحصائيورصد التقرير 
 الفئـــةين مـــن ممـــن القـــاد األكبـــرجـــاؤوا لإلقامـــة فيهـــا وكـــان الجـــزء  20,519شخصـــا مقابـــل  21,449
عامـا  64-30مـن الفئـة العمريـة  8,456مقابـل  9,368 عاما حيث بلغ عـدد هـؤالء 29-15العمرية 

 64-30عاما فيما كـان غالبيـة مـن هجـروا هـذه المدينـة مـن الفئـة العمريـة مـا بـين  65 فوق  1,024و
عامـا  65من  3,516فيما كان  29-15من الفئة العمرية  4,048مقابل  11,387حيث بلغ عددهم 

 وما فوق.
في مواجهة الهجرة الداخلية السـلبية التـي تواجههـا منـذ سـنوات  اأيضوحسب التقرير فشلت مدينة حيفا 

ـــة مســـجلة عـــام  ـــل  7,708ث جـــاء للمدينـــة لإلقامـــة فيهـــا يـــح 1,147فجـــوة تقـــدر بــــ  2014طويل مقاب
 فضلوا تركها وهجرتها. 8,855

مؤشــرات هجــرة داخليــة  تكفــا،بئــر الســبع وريشــون ليتســيون، وبيــتح  أســدود،وســجلت بقيــة المــدن مثــل 
 ة.سلبي

 
 مقاطعة محاكم االحتالل العسكرية دعما  للقيق يقررنادي األسير  .33

قال نادي األسير الفلسطيني إنه واستنادًا لقرار القوى الوطنية واإلسالمية : فادي أبو سعدى- رام هللا 
يومًا،  92مقاطعة المحاكم العسكرية لالحتالل دعمًا لألسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 

مو النادي االلتزام بالقرار اليوم وغدا. وأشار النادي في بيانه إلى أنه وعلى ضوء تطورات قرر محا
 القضية سُتتخذ خطوات الحقة في هذا الشأن.

 24/2/2016القدس العربي، لندن، 
 
 معتقلة في سجن هشارون يعانين من أوضاع حياتية صعبة 30: نادي األسير .34

أسيرة يقبعن في سجن هشارون بينهن تسع قاصرات  30ي إن قال الناد: فادي أبو سعدى- رام هللا 
يعانين من ظروف حياتية صعبة جراء ازدياد عددهن مع استمرار حمالت االعتقال التي تنفذها 

 سلطات االحتالل بحق النساء والفتيات.
وأوضحت األسيرة لينا الجربوني وهي ممثلة األسيرات في السجن أن عددًا منهن يضطر للنوم على 
األرض لعدم وجود أسرة لهن. وما زاد من معاناتهن وجود بعض األسيرات المصابات اللواتي يحتجن 
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هي إلى متابعة طبية حثيثة. وأشارت إلى أن آخر األسيرات المصابات التي تم نقلها إلى السجن 
  األسيرة ياسمين الزرو من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

 أسيرة. 61وجدير بالذكر أن عدد األسيرات الكلي في سجون االحتالل وصل إلى 
وأفاد النادي بأن غرف األسرى في معتقل عتصيون غرقت بمياه األمطار التي سقطت خالل اليومين 

 اإلضرابالتي زارت األسرى في السجن إلى أنهم بصدد الماضيين. وأشارت محاميته جاكلين فرارجة 
 احتجاجًا على الظروف الصعبة في المعتقل والمماطلة في نقلهم إلى سجون أخرى.

 24/2/2016القدس العربي، لندن، 
 

 حواجز أمنية فلسطينية تمنع المعلمين من الوصول إلى رام هللا لالعتصام خالل جلسة حكومية .35
نصبت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الحواجز على مداخل المدن لمنع : عدىفادي أبو س- رام هللا 

المعلمين المضربين من الوصول إلى رام هللا لالعتصام أمام مقر رئيس الوزراء رامي الحمد هللا خالل 
أن تهديدات وصلت قبل ذلك « القدس العربي»جلسة الحكومة األسبوعية للمطالبة بحقوقهم. وعلمت 

 ات الحافالت للحيلولة دون نقل المعلمين إلى رام هللا.ألصحاب شرك
وتفاجأ الفلسطينيون صباح أمس بوجود حواجز أمنية فلسطينية لم يسبق لها مثيل في كافة مدن 
الضفة الغربية، وتحديدًا على الطرقات المؤدية إلى رام هللا، ُخصصت لفحص السيارات والحافالت 

معلمين ومعلمات لمنعهم من الوصول إلى رام هللا لالنضمام والتدقيق بهويات الركاب بحثًا عن 
 لالعتصام.

 وأثارت هذه اإلجراءات سخط الشارع الفلسطيني بكل فئاته. 
رئيس الوزراء الحمد هللا يتحمل كامل مسؤولية المهزلة التي »وكتب الصحافي علي عبيدات يقول 

لتعامل مع المعلمين على أنهم ُقّطاع تحصل بحق المعلمين اآلن على مداخل المدن الفلسطينية. ا
وقال إن الهدف هو محاولة قدر «. طرق ومطاردتهم في الشوارع واألزقة تصرف قمعي بوليسي

اإلمكان، للتخفيف من العدد الذي كان متوقعا حضوره في االعتصام وبالتالي توفير مادة 
نه مسيس ومشيطن.« للسحيجة»  للقول إن العدد قليل وا 

اسم عبيدات إن السلطة توعز لألجهزة األمنية بنصب الحواجز ومنع وصول المعلمين وقال الكاتب ر 
إلى رام هللا وتمنع الباصات من نقلهم، ما يحدث ليس فقط سياسة تكميم أفواه وقمع للحريات بل يعبر 

 عن عقلية إقصائية ونهج التفرد والهيمنة ورفض وتقبل اآلخر. 
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لمعلمين أعمق حراك فلسطيني داخلي منذ عقد أو أكثر من وأضاف الكاتب زكريا محمد أن حراك ا
الزمان، فهو يمثل في الواقع الرد األعمق على السياسة التي أدت إلى تطويع النقابات الفلسطينية 

 وتحويلها إلى تابع لبيروقراطية فتح والسلطة. 
 24/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 فلسطينيا   12االحتالل يدهم جنين ونابلس ويصيب و  وهدم منزلين ألسيرين في الخليل 27ل ااعتق .36

، فجر أمس الثالثاء، مدينة نابلس شمالي «اإلسرائيلي»اقتحمت قوات االحتالل : وكاالت -"الخليج"
الضفة الغربية المحتلة، وأصابت خالل اقتحامها تسعة فلسطينيين، حيث داهمت قوات االحتالل عدة 

ن وقرية كفر قليل في المدينة، وعاثت فيها فسادًا وفجرت منازل في مخيمات بالطة وعسكر والعي
أبواب عدد من المنازل، في حين أصيب ثالثة فلسطينيين آخرين باألعيرة المعدنية، والعشرات 
بحاالت اختناق، خالل المواجهات المتواصلة مع قوات االحتالل في بلدة قباطية جنوب جنين، وقال 

 فى كميل في بيان، إن قوات االحتاللمدير إسعاف الهالل في قباطية مصط
ال تزال تفرض حصارًا مشددًا على البلدة، وسط اندالع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات االحتالل 
في عدة مناطق في البلدة، وأطلقت خاللها األعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز 

الثالثة باألعيرة المعدنية والعشرات بحاالت االختناق،  المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة المواطنين
 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.  27في حين اعتقلت قوات االحتالل 

وهدمت قوات االحتالل في ساعات الفجر األولى من صباح أمس الثالثاء منزلي أسيرين فلسطينيين 
طالق نار، فيما « إسرائيليين»مين بقتل في محافظة الخليل جنوبي الضفة ُمته   في عمليات طعن وا 

وقعت مواجهات بين قوات االحتالل وسكان خالل عملية الهدم. وقال مصدر أمني فلسطيني إن قوة 
من جيش االحتالل داهمت بلدة دير سامت قرب الخليل وهدمت منزل المعتقل لديها محمد الحروب، 

 آلخر رائد مسالمة في بلدة طاروسة.كما هدمت قوة أخرى منزل المعتقل ا
واندلعت مواجهات بين قوات االحتالل وفلسطينيين خالل عملية الهدم استخدم خاللها الجيش 
الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المدمعة، ما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق على 

 إثر استنشاقهم الغاز، وتمت معالجتهم ميدانيًا.
 24/2/2016شارقة، الخليج، ال
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 حالت دون تقسيم المدينة وتهويدها األردنجهود  مقدسيون: .37
كد مقدسيون أنه لوال الجهود الجبارة والمؤثرة لألردن والهاشميين في حماية القدس ": أبترا" –ان عم  

 ليه من تهويد وضم وتقسيم.إإلسرائيل ما تسعى  تحقق  ، ل  هوالمسجد األقصى والدفاع عن
المستوطنين  أن إلىعن القيام بذلك، مشيرين  إسرائيلالثقل األردني وضغطه المستمر ردع  إنوقالوا 

وقوات االحتالل يعاودون الكرة ثانية بعد كل فترة من التهدئة التي تلي الضغوط األردنية بانتهاكات 
 جديدة، وممارسة أشكال اإلذالل بحق المقدسيين.
عين على »ر القدس السابق حاتم عبد القادر لبرنامج وقال مسؤول ملف القدس في حركة فتح ووزي

عاما على احتالل  49االثنين، بمناسبة مرور  األولالذي بثه التلفزيون األردني مساء أمس « القدس
من خالل االقتحامات المستمرة  اإلسرائيليةال يزال يشهد مزيدا من االنتهاكات  األقصى إنالقدس، 

 رابطون والمرابطات لهذه االقتحامات.للمستوطنين، في وقت يتصدى الم
 24/2/2016، انعم  الدستور، 

 
 فلسطينيا  حصيلة شهداء انتفاضة القدس 184": مركز القدس" .38

مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني الذي يرأسه  أعدها إحصائيةأوضحت دراسة 
 2015األول من شهر أكتوبر لعام  عالء الريماوي أن عدد شهداء انتفاضة القدس التي انطلقت في

 شهيدًا. 184 إلىقد ارتفع ليصل 
وأشارت الدراسة إلى أن محافظة الخليل تصدرت قائمة المحافظات التي قدمت شهداء في هذه 

شهيدًا  40بلغ  األطفالشهيدًا. وبينت الدراسة أن عدد الشهداء من  53حيث ارتقى منها االنتفاضة
 شهيدًا. 22نون ثاني ارتقاء كما شهد شهر كا، %21بنسبة 

تحتجزهم إال أنه بقي  إسرائيلوقالت الدراسة أنه بالرغم من تسليم العديد من الجثامين التي كانت 
حصائياته اشتملت على عدة إوأشار المركز إلى أن  جثامين لشهداء من انتفاضة القدس. تسعة

شادي مطرية من البيرة والشهيد  رة الصحة وهم الشهيدافي قوائم وز  أسمائهمشهداء غير مذكورة 
الشهيد  إلى باإلضافةنشأت ملحم من الداخل المحتل والشهيد خليل عامر من محافظة سلفيت. 

السوداني كامل حسن ولفت النظر الى فترة انتفاضة القدس قد شهدت ارتقاء العديد من شهداء 
 والتجهيز في قطاع غزة. األعداد

 23/2/2016، عم ان، السبيل
 
 



 
 
 
 

 

 31 ص                                              3853 العدد:        24/2/2016 األربعاء التاريخ: 
  

 بة موظفي غزة تضرب غدا  وتحذر متحاوري قطر: لن نقبل مصالحة على حسابنانقا .39
في خطوة مماثلة لتلك التي اتخذها المعلمون في الضفة الغربية منذ أكثر من : الهور أشرف-غزة 

أسبوع، أعلنت نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية في قطاع غزة، عن إضراب عن العمل يوم غد 
على عدم حصولهم على رواتب وعدم اعتمادهم من قبل السلطة الفلسطينية في  الخميس، احتجاجا
 الوظيفة الحكومية.

ر محمد صيام رئيس نقابة الموظفين في غزة في تصريح صحافي عن أمل الفلسطينيين في وعب  
 نجاح المصالحة، معلنا دعم النقابة لكل الخطوات الجادة التي من شأنها إتمام المصالحة الوطنية،

 وكذلك دعم حقوق ومطالب الموظفين العادلة في غزة والضفة على حد سواء.
لموظفي غزة والضفة الغربية، الذين عينوا قبل وبعد « األمان الوظيفي»لكنه أكد على ضرورة وجود 

، وهو تاريخ وقوع االنقسام، الذي لم تعترف 2007تاريخ الرابع عشر من يونيو/ حزيران من عام 
نية بعده بالموظفين الذين عينتهم حكومة حماس التي ظلت قائمة حتى تشكيل السلطة الفلسطي

 .2014حكومة الوحدة في حزيران/ يونيو من عام 
وأعلن رفض النقابة أي مساس بهم. ورفض التفاوض «. خط أحمر»وقال صيام إن هؤالء الموظفين 

ر ذلك فهو خارج عن أي حديث غي»على الحقوق الوظيفية للموظفين أو التنازل عنها. وقال 
ودعا لعودة المفصولين والمقطوعة «. المصلحة الوطنية ويغلق بوابة المصالحة ومدخلها الرئيس

 رواتبهم في الضفة الذين تأثرت حياتهم الوظيفية بفعل االنقسام.
ووجه رسالة إلى أطراف المصالحة والدول الراعية، أكد فيها أن النقابة ستتصدى ألي محاولة للنيل 

لن نعترف بأي اتفاقية ال تضمن »قضية الموظفين العادلة بكل السبل النقابية المتاحة، مضيفا من 
إلى مراكزهم اإلدارية والمالية وصرف رواتبهم منذ اللحظة  2007يونيو  14حقوق الموظفين قبل وبعد 

 «.األولى لتوقيع االتفاقية
 ترحيل في جولة الحوار في قطر.وأعلن رفض النقابة المطلق للحلول المؤقتة وللمرحلية وال

يشار إلى أن موظفي غزة ال يالقون اعترافا من حكومة التوافق، ويجري دفع رواتبهم على شكل 
 من قيمة الراتب فقط. %40دفعات شهرية بمقدار 

وأعلنت نقابة الموظفين الحكوميين في غزة غدا الخميس يوما إلضراب شامل في المؤسسات 
لمديريات التابعة لها كافة، وكذلك جميع المدارس الحكومية في الفترة الصباحية والوزارات الحكومية وا

والمسائية، على أن يتم تعليق الدوام يوم الثالثاء، األول من مارس / آذار المقبل منذ الساعة العاشرة 
 صباحا في كل المؤسسات والوزارات الحكومية والمديريات التابعة لها والمدارس الحكومية ليبدأ
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التجمع والمشاركة في المسيرة الحاشدة التي ستنطلق من ميدان السرايا، وستنتهي بمؤتمر صحافي 
 أمام مجلس الوزراء.

وأكدت النقابة في نهاية البيان أنه في حال لم يستلم الموظفون في غزة رواتبهم، مثل باقي الموظفين 
بلوا أن تتحقق المصالحة على وفي حال تم تجاوز مشكلتهم في حوارات قطر أو ترحيلها، لن يق

، «سنأخذ زمام المبادرة ولن نعاني لوحدنا، وسنعمل على انتزاع حقوقنا انتزاعا»حسابهم. وأضاف 
مستعدون للموت من أجل أرزاقنا »مؤكدا استعداد الموظفين لكل االحتماالت، وأضاف بيان النقابة 

 «.وأقوات أبنائنا
 24/2/2016، لندن، القدس العربي

 
صابة ابنتهااد مسنة دهسها مستوطن في األغوار استشه .41  وا 

استشهدت مسنة وأصيبت ابنتها بجروح، الليلة الماضية، جراء دهسهما من قبل  «:وفا» -األيام
 مستوطن، في قرية فصايل باألغوار الجنوبية.

عاما( استشهدت متأثرة بجروحها، في حين  60وقالت مصادر طبية، إن المسنة زينب الرشايدة )
عاما( بجروح وصفت بالمتوسطة، نقلت إثرها إلى مستشفى  30يبت ابنتها فاطمة عبد ياسين )أص

 أريحا الحكومي.
عن قيام مركبة  أبلغتوأفاد الناطق اإلعالمي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات بأن الشرطة 

كان وباشرت وأضاف إن قوة من الشرطة تحركت إلى الم .األغواربدهس مسنة وابنتها في  إسرائيلية
 في التحقيق.

من جانبه، قال ماجد الفتياني محافظ أريحا واألغوار، إن سائق المركبة فر من المكان بعد دهسه 
 .اإلسرائيليةللمسنة والفتاة وبعد مالحقة تم اعتقاله من قبل الجيش والشرطة 

 حادث.لمعرفة مالبسات ال اإلسرائيليوأضاف إن االرتباط الفلسطيني يتواصل مع الجانب 
 24/2/2016، رام هللا، األيام

 
 كية في عوكريضد األونروا أمام السفارة األمر لالجئين الفلسطينيين اعتصام لبنان:  .41

الواليات وا هذه المرة االعتصام أمام السفارة األميركية في عوكر. وحّمل الالجئون الفلسطينيون  اختار
لن تهدأ  األونروادين أن المعركة ضد قرارات كِّ المتحدة مسؤولية تقاعس األونروا وتقليص خدماتها، مؤ 

 أو تتوقف.
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خلية أزمة »ليه إومع العلم أّن تحركات الالجئين االحتجاجية سلمية، قوبل االعتصام الذي دعت 
، للتأكيد على حق الفلسطينيين بالطبابة واالستشفاء، بتعزيزات أمنية، من درك وجيش «االونروا

صر المشاركين في اإلجراءات األمنية عدد المعتصمين. ومنع ومكافحة شغب، وفاق عدد العنا
المعتصمون من االقتراب من مبنى السفارة. ورفع المعتصمون شعاراتهم باللغة اإلنكليزية، فرفعوا 

شمالي )مدير عام الوكالة( قاتل  ماثياس»، و «نطالب برعاية صحية وجودة تعليم»الفتات قالت: 
االعتصام أمام السفارة األميركية جاء كون الواليات المتحدة الممّول  «خلية األزمة»وقرار  «.أطفال

وطالب المعتصمون واشنطن «. وكالة األمم المتحدة لرعاية وا غاثة الالجئين الفلسطينيين»الرئيس لـ 
، «التدخل لدفع الوكالة إلى التراجع عن قراراتها التعسفية التي قّلصت من خدماتها للفلسطينيين»

 «.بتخصيص موازنة ثابتة للوكالة»يضًا أوطالبوا 
 24/2/2016السفير، بيروت، 

 
 حاجز إسرائيلي في جامعة كامبريدج البريطانية .42

نصب طالب فلسطينيون نموذجا لحاجز إسرائيلي عسكري، داخل حرم : خاصة ترجمة-رام هللا 
ئيلي"، حسبما جاء ، وذلك ضمن فعاليات "أسبوع الفصل العنصري اإلسرااإلثنينجامعة كامبريدج يوم 

الفلسطينيين في وضع نموذج الحاجز، عدٌد من  وساعد الطالب   يست مونيتور".إفي موقع "ميدل 
ونشر الطالب القائمين على الفكرة، بيانًا قالوا فيه "إن  الطالب من جنسيات أخرى وفنانون ونشطاء.

 صري اإلسرائيلي".الهدف من الحاجز إظهار لمحة عن كيفية العيش في ظل نظام الفصل العن
البيان "نحن طالب نقف اليوم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وصراعه مع االحتالل، وندعم  وأضاف

 حملة مقاطعة إسرائيل السلمية".
الجدير بالذكر بأن "أسبوع الفصل العنصري اإلسرائيلي" هو عبارة عن سلسلة من األحداث العالمية 

وسياسات الفصل  اإلنسانالمستمرة لحقوق  اإلسرائيليةتهاكات زيادة الوعي حول االن إلىالتي تهدف 
 العنصري التي تتبعها ضد المواطنين الفلسطينيين.

 23/2/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 
 بحرية االحتالل تستهدف الصيادين في عرض بحر غزة .43

ح يوم الثالثاء، أطلقت قوات البحرية اإلسرائيلية صبا: إيهاب العيسى، الغني الشامي عبد –غزة 
نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة، دون أن يبلغ 

 عن وقوع إصابات في األرواح.



 
 
 
 

 

 34 ص                                              3853 العدد:        24/2/2016 األربعاء التاريخ: 
  

وقالت مصادر فلسطينية لـ "قدس برس"، إن "عدًدا من الزوارق الحربية اإلسرائيلية فتحت صباح اليوم 
يد فلسطينية كانت تبحر في عرض بحر شمال قطاع غزة، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب ص

وأضافت إن "إطالق النار الكثيف أجبر قوارب الصيد على مغادرة البحر وعدم  لمزاولة مهنة الصيد".
 إكمال عملية الصيد، دون أن يبلغ عن إصابات".

 23/2/2016، قدس برس
 
 إسالمي: تصوير فيلم في القصور األموية اعتداء على وقف "األوقاف" .44

قالت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد : خلدون مظلوم، فاطمة أبو سبيتان -القدس المحتلة 
األقصى إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومجموعات استيطانية يهودية تواصل اعتداءاتها على 

 منطقة القصور األموية، جنوبي غرب المسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة.
األوقاف في بيان لها يوم الثالثاء، بوضع مجموعة يهودية معّدات لتصوير فيلم في منطقة  ونددت

القصور األموية. مؤكدة أن هذا العمل "ُيعد اعتداًء على الوقف اإلسالمي، وتعٍد على حق المسلمين 
 واألوقاف، واستفزاز لمشاعر جميع المسلمين".

ات وسماعات أعمدة وحجارة مصنوعة من الفلين وذكرت أن مجموعة من اليهود قاموا بوضع منّص 
 على شكل سور في منطقة القصور األموية جنوبي المسجد األقصى.

وأشارت دائرة األوقاف إلى أنها أبلغت شرطة االحتالل بـ "احتجاجها"، مطالبة بإزالة جميع المعّدات 
 التي تم وضعها في منطقة القصور األموية.

 23/2/2016، قدس برس
 

 االحتالل ينسحب من داخل "قباطية" وينتشر بمحيطها جنين.. .45
أفادت مصادر محلية فلسطينية أن قوات االحتالل اإلسرائيلي : خلدون مظلوم، زيد أبو عّرة - جنين

"أعادت انتشارها" في محيط بلدة قباطية، جنوبي مدينة جنين، )شمال القدس المحتلة(، وانسحبت من 
 ساعة. 48داخلها عقب حصارها لـ 

وقالت المصادر لـ "قدس برس" إن قوات االحتالل "انسحبت" من قباطية، وتمركزت في بعض أطراف 
 البلدة، "ال سيما الشارع اإللتفافي شرقي قباطية، ومداخلها من جهة قريتي مسلية والزبابدة".

 وذكر مدير إسعاف "الهالل األحمر الفلسطيني" في قباطية، مصطفى كميل، لقدس برس أن الطواقم
الطبية تعاملت خالل اليومين الماضيين مع تسع إصابات بالعيارات المعدنية المغلفة بالمطاط، 

صابة واحدة بالرصاص الحي، إلى جانب عشرات حاالت االختناق بالغاز المسيل للدموع.  وا 
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ة وبّين أن المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل، يوم الثالثاء، أسفرت عن إصابة سبع
 مواطنين بالرصاص المطاطي، باإلضافة لحاالت اختناق "عولجت ميدانًيا".

 23/2/2016، قدس برس
 
 تعّذب األسرى بشكل عنيف ومهين في سجن عسقالن "إسرائيل": "بتسليم" .46

كشف تقرير لمنظمة "بتسـليم" الحقوقيـة اإلسـرائيلية، األربعـاء، ضـلوع أجهـزة األمـن اإلسـرائيلي : السبيل
ممنهجـــة بحــــق المعتقلـــين الفلســــطينيين فـــي ســــجن "شـــيكما" بمدينــــة عســـقالن، جنــــوبي  فـــي انتهاكــــات

 فلسطين المحتلة.
الذي يتناول ظروف التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين ما بين أغسـطس -وقالت المنظمة في التقرير 

إن االعتـداءات تحولـت إلـى سياسـة معمـول بهـا داخـل المعتقـل، ولـم تقتصـر  -2014ومارس  2013
 على حاالت معزولة.

ويشمل التعذيب في المعتقل، بحسب التقرير، اعتداءات جسدية ولفظية، إضافة إلى تعـريض معتقلـين 
 للضرب والبرودة والروائح الكريهة، مع الحرمان من الطعام والنوم، واالحتجاز في زنازين انفرادية.

نف أو أكثـــر مـــن أصـــناف وتؤكـــد المنظمـــة أنـــه مـــا مـــن معتقـــل دخـــل الســـجن، إال وخضـــع تقريبـــا لصـــ
التعذيب المذكورة، ذلك أن واحـدا مـن أصـل كـل ثالثـة معتقلـين عـانى الضـرب، أو االعتـداء، علـى يـد 

 الجنود أو رجال الشرطة اإلسرائيلية، أثناء اعتقاله.
واعتبرت ما يتعرض له الفلسطينيون أثناء التحقيق مـن تعـذيب بمثابـة انتهـاك للقـانون الـدولي، ومنافـاة 

 المحكمة اإلسرائيلية العليا للعدل، فضال عن كونه بعيدا عن أبسط المبادئ األخالقية. لقواعد
 24/2/2016عم ان،  السبيل

 
 2015ديسمبر كانون األول/ ارتفاع العجز في الميزان التجاري الفلسطيني خالل : إلحصاءاجهاز   .47

جهاز المركزي لإلحصاء سجلت معطيات رسمية نشرها ال: إيهاب العيسى، سليم تايه -رام هللا 
الفلسطيني )حكومي(، ارتفاعا في عجز الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، 

 .%1.2، بنسبة 2015خالل شهر كانون أول/ ديسمبر 
وقال اإلحصاء الفلسطيني، في بيان صحفي يوم الثالثاء، إن الصادرات الفلسطينية انخفضت خالل 

مقارنة مع شهر تشرين ثاني/نوفمبر، كما  %4.6بنسبة  2015من عام  / ديسمبرشهر كانون أول
 مليون دوالر. 77.6، حيث بلغت قيمتها 2014مقارنة مع نفس الفترة من عام  %3.4انخفضت بنسبة 
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 2015ديسمبر  ول/األوبخصوص الواردات ذكر التقرير أن الواردات الفلسطينية في شهر كانون 
 %0.2مقارنة مع الشهر السابق، كما شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة  %0.1ًا بنسبة سجلت ارتفاعًا طفيف

 مليون دوالر. 416.9، حيث وصلت قيمتها إلى 2014بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 
 23/2/2016، قدس برس

 
 : نحترم السيسي ألنه رئيس منفتحبالقاهرة اإلسرائيليالسفير  .48

سفير اإلسرائيلي لدى القاهرة، حاييم كورين، إن "بالده تحترم الرئيس قال ال: ربيع السكري   -القاهرة
المصري عبد الفتاح السيسي، ألنه رئيس منفتح يريد االستقرار للمنطقة عامة، ومصر خاصة"، 

سرائيل".  مشيًرا أن السيسي "يدرك جيًدا أن معالم الشرق األوسط تغيرت ويفهم ما تمر به مصر وا 
سرائيلية بمصر، نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أضاف ووفق بيان للسفارة اإل

"كورين" في حديث لصحفيين مصريين اليوم )لم يذكر أسمائهم أو مكان اللقاء(، أن "التعاون 
اإلسرائيلي مع مصر يسير بشكل جيد، في ظل وجود مصالح مشتركة بين القاهرة وتل أبيب، والعالم 

 األردن، وكل دول الخليج العربي".العربي أجمع، كالسعودية، و 
وبشأن عدم رغبة الشعب المصري بالتطبيع مع إسرائيل، قال "نحن كدولتين يوجد سالم قائم بيننا منذ 

 عاًما، وسوًيا نستطيع إثبات أننا يمكن أن نكون جيرانا جيدين".  36
عالقات اقتصادية،  وتابع، "نحن ال نستطيع أن نتعاون من الناحية األمنية فقط، لكن يجب إنشاء

وثقافية، وأيًضا عالقات استثمارية مع رجال األعمال المصريين، ويجب أن نزرع هذا الفكر منذ 
)تم التوقيع عليها من قبل مصر  الصغر من خالل المدرسة ومن المهم تدريس اتفاقية كامب ديفيد

سرائيل في  ء تغيير أنفسهم للتأقلم مع (، لقد تغير الزمن ويجب على الزعما1978سبتمبر/ أيلول  17وا 
 الحقبة الجديدة".

 24/2/2016لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 المسلمين والصمت العالمي إزاء المسجد األقصى باضطهاداألزهر يندد  .49

قال د. أحمد الطيب، شيخ األزهر، إنه ال يمكن الصمت عما يتعرض له المسجد األقصى  القاهرة:
ه اإلسالمية، كما ال يمكن الصمت عن اضطهاد المسلمين وارتكاب من احتالل وتهويد وتغيير لمعالم

أبشع الجرائم ضدهم في أكثر من مكان في العالم، مؤكدًا في كلمته لألمة من جامعة جاكارتا أمس، 
 .أن اإلسالم دين سالم وأمان

 24/2/2016الخليج، الشارقة، 
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 لقيقالمهندسين تنظم فعالية تضامنية مع األسير ا قابةناألردن:  .51
نظمت لجنة الحريات في نقابة المهندسين بالتعاون مع الحملة األردنية الشبابية لنصرة : انعم  

االول االثنين فعالية تضامنية مع األسير الفلسطيني محمد القيق تحت  أمساألسرى والمفقودين 
 «.صمود حتى االنتصار»عنوان 

 24/2/2016الدستور، عمان، 

 
 "القيق"لضغط إلنهاء معاناة نّواب أردنيون يطالبون با .51

تفعيل القنوات الدبلوماسية »نائبًا أردنيًا مساء أمس الثالثاء، الحكومة بالضغط و 28طالب  عّمان:
« اإلسرائيلي»إلنهاء معاناة الصحفي الفلسطيني محمد القيق األسير في معتقالت االحتالل « الرسمية

 يومًا. 92والُمضرب عن الطعام مند نحو 
امتثااًل للدور األردني »ّواب مذكرة إلى رئاسة البرلمان إلحالتها إلى مجلس الوزراء جاء فيها وسّلم الن

الوطني والقومي والعروبي واإلسالمي نطالب الحكومة بتفعيل القنوات الدبلوماسية بهدف إنهاء معاناة 
عت المذكرة ود«. الصحفي الفلسطيني محمد القيق الذي ُيمّثل صمود األهل في األراضي المحتلة

إلى االستجابة لنداءات ذوي القيق بأن يكون هناك دور لألردن في الموضوع يسهم في تخليص 
 الصحفي الفلسطيني من معاناته.

 24/2/2016الخليج، الشارقة، 
 
 يلتقي عريقات ويبحث معه أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان لمشنوق ا .52

منظمة التحرير »اد المشنوق أمين سر اللجنة التنفيذية لـ التقى وزير الداخلية والبلديات نهوكاالت: 
وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، وعرض معه موضوع المخيمات « الفلسطينية

 منذ فترة.« األونروا»الفلسطينية في لبنان واألزمة التي يعانيها الالجئون مع وكالة 
 24/2/2016الخليج، الشارقة، 

 
 الفقيرة مئات العائالت الفلسطينيةعلى زيت الزيتون " توزع يةالخيرية اإلمارات" .53

استفادت مئات الحاالت اإلنسانية من العائالت الفقيرة الفلسطينية واألشخاص ذوي اإلعاقة : )وام(
السمعية في محافظة الخليل بالضفة الغربية من المرحلة الثانية من مشروع شراء وجمع زكاة زيت 

 لفقيرة والذي تنفذه هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية.الزيتون لصالح األسر ا
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وقال إبراهيم راشد مفوض عام الهيئة في الضفة الغربية إن هذا المشروع نفذ ضمن سلسلة مشاريع 
بهدف تعزيز صمود  الفلسطينية،وبرامج المساعدات اإلغاثية والتي تنفذها الهيئة في سائر األراضي 

العيش الكريم لهم وتمكينهم من مواجهة ظروف الحياة الصعبة وما الشعب الفلسطيني وتوفير سبل 
 تسبب به من تدهور األوضاع المعيشية واالقتصادية.

 24/2/2016الخليج، الشارقة، 
 
سالمّيٍة ال ُتقيم عالقات معها .54  شركات أمنّية إسرائيلّية ُتكّثف نشاطها في دوٍل عربّيٍة وا 

يل التغلغل االقتصادّي في عدٍد ال بأس به من الدول العربّية ُتواصل إسرائ زهير أندراوس: -الناصرة 
واإلسالمّية، التي ُتقيم عالقات معها، وأيًضا مع دوٍل ال ُتقيم عالقات مع تل أبيب، وفي هذا السياق، 

( اإلسرائيلّية عن وجه آخر من أوجه التقارب بين THE JERUSALEM POSTكشفت صحيفة )
سرائيل، الفتًة إلى أّن طريق الحرير الجديد، المّتجه من أوروبا نحو دول الدول العربّية الخليجّية و  ا 

الخليج، بات أحد األعمدة الرئيسية للعالقات بين إسرائيل ودول الخليج، وذلك بعدما تحوّلت الموانئ 
 اإلسرائيلية إلى ممر للبضائع األوروبية نحو األسواق الخليجية.

الجديدة هي إحدى أهم الفوائد التي تجبيها إسرائيل من استمرار وشّدّدت الصحيفة على أّن المعطيات 
 الحرب في سورّية، وتمكنها من أن تلعب دوًرا أساسًيا كممر ألوروبا باتجاه دول الخليج. 

ونقلت عن نائب وزير التعاون اإلقليمي في الحكومة اإلسرائيلية، أيوب قرا، قوله إّن الدولة العبرّية ال 
قائم، بل تعمل على توسعة محطات شحن البضائع اإلسرائيلية باتجاه الخليج بسبب تكتفي بالواقع ال

زيادة الطلب على إمرار الشاحنات من إسرائيل باتجاه الدول الخليجية. وتابع نائب الوزير اإلسرائيلّي 
لرئيسّي قائاًل إّنه بسبب الحرب األهلية في سورّية، باتت إسرائيل في السنوات األخيرة الجسر البرّي ا

 بين بعض دول أوروبا والعرب.
 24/2/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 صحفيو موريتانيا يستحضرون آالم زمالئهم األسرى الفلسطينيين .55

صحفيو موريتانيا فعاليات تؤكد أن قضية زميلهم األسير الفلسطيني  األمين: نظم أحمد-نواكشوط
نما هي قضية عربية إسالمية لدى سجون االحتالل محمد القيق، ليست قضية فلسطينية ف حسب وا 

 عالمية.
وقال نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد سالم ولد المختار السالم، في كلمة له خالل األمسية، إن 
هذا النشاط يأتي تعبيرا عن تضامن النقابة والرباط مع الشعب الفلسطيني. وطالب الهيئات 
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طالق سراح كل األسرى واالتحادات الصحفية الدولية بتحرك فعال وسريع  إلنقاذ حياة محمد القيق، وا 
 في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي دعا إلى تحرك واسع لكسب تعاطف الحقوقيين في 
العالم والرأي العام الدولي، واقترح توجيه رسائل إلى مكتب األمم المتحدة في موريتانيا، وممثل منظمة 

قوق اإلنسان في نواكشوط، تطالبها بالضغط على االحتالل اإلسرائيلي من أجل اإلفراج عن ح
 األسرى والمعتقلين.

التي غنت لفلسطين في أكثر من -الفنانة عضو مجلس الشيوخ الموريتاني المعلومة بنت الميداح 
االحتالل من دعت "أحرار العالم إلى الضغط على  -مناسبة وزارت قطاع غزة للتضامن مع أهله

طالق سراح كل األسرى في السجون اإلسرائيلية".  أجل وقف أعماله العدوانية على هذا الشعب، وا 
عن تأثرها بكلمات زوجة القيق، وقالت "أريد أن أؤكد  -في حديث للجزيرة نت-وعبرت المعلومة 

لتنا وأهلنا، كما نحن ألسرة المناضل محمد القيق أننا كلنا في موريتانيا معهم، فهم جزء منا وهم عائ
 عائلتهم وأهلهم، ونرجو هللا أن يفك أسر محمد عاجال ونستقبله هنا، ونفرح بحريته في أقرب وقت".

من جانبه، دعا رئيس حزب االتحاد والتغيير صالح ولد حننا "الهيئات الصحفية والحقوقية إلى تحرك 
اح األسير محمد القيق وزمالئه فاعل الستنهاض كل األحرار، والضغط الدولي من أجل إطالق سر 

 الصحفيين، وكل األسرى الفلسطينيين".
أن ذلك "هو الحد األدنى لواجب التضامن والنصرة  -في حديث للجزيرة نت-واعتبر ولد حننا 

والمؤازرة للفلسطينيين عموما، وخاصة الصحفيين الذين يتعرضون لالعتقال والمطاردة من الكيان 
مة من أصواتهم، ومنعهم من نقل معاناة هذا الشعب وكشف جرائم الصهيوني، بهدف حرمان األ

 االحتالل". 
 24/2/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 تجسست على ميركل وساركوزي ونتنياهو الواليات المتحدة: "ويكيليكس" .56

أمس، وثائق جديدة، تؤكد تجسس وكالة األمن القومي « ويكيليكس»نشر موقع : أ ف ب، رويترز
هذه المرة على لقاءات جمعت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل واألمين العام لألمم األميركية 

المتحدة بان كي مون، كما تجسست على قادة أوروبيين آخرين، من بينهم رئيس الوزراء اإليطالي 
 السابق سيلفيو برلوسكوني خالل محادثة مع نظيره اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.

بين برلوسكوني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  2010، الى محادثة في "كسويكيلي" وأشار موقع
نتنياهو، وعد خالله رئيس الحكومة اإليطالي نظيره اإلسرائيلي بأن يستخدم نفوذه إلعادة العالقات 
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منزل في القدس  1600الجيدة بين إسرائيل والواليات المتحدة، في حين أشار نتنياهو الى ان بناء 
 كان مبرمجًا منذ عقود. "رمات شلومو"لة في مستوطنة المحت

وردًا على ما نشره الموقع، استدعت وزارة الخارجية اإليطالية السفير األميركي في روما أمس مسجلة 
 استياءها من المعلومات المسر بة.

 24/2/2016السفير، بيروت، 
 

 خرافة مستنقع روسي في سورية .57
ميدانية في سورية تغيرًا سريعًا. ففي كانون األول )ديسمبر( المنصرم، تتغير الوقائع ال: مايكل كوفمن

تصّدرت العناوين أخبار تصف الحملة الروسية بالباهتة والواهنة والعاجزة عن تغيير موازين القوى في 
ميدان المعارك. واليوم، نسمع خالف الكالم هذا. وقبل أشهر قليلة، في تشرين األول )أكتوبر( 

رساء السالم ستودي ، أعلن 2015 الرئيس األميركي باراك أوباما، أن محاولة روسيا دعم األسد وا 
الفشل. والى اليوم، لم تغرق روسيا في أي مستنقع في  إلىالغرق في مستنقع وتنتهي  إلىبالروس 

سورية. وربما وراء انقالب األحوال رأسًا على عقب تحليالت في غير محّلها مفادها كان قبل شهرين 
روسيا ال تنجز شيئًا، وأنها اليوم تفوز. وعلى خالف الرأي السائد في الغرب، ترى موسكو أن أن 

 المسارين العسكري والسياسي يندرجان في سياق استراتيجية تختم الحرب خاتمة تحتكم الى شروطها.
«. اعشد»واليوم، تدور في سورية رحى حربين: األولى، تقودها الواليات المتحدة وترمي الى هزيمة 

والثانية، معركة توّجه دفتها روسيا لدعم نظام األسد. وعلى رغم غياب التنسيق بين الحربين، بدا أن 
الغلبة لموسكو وواشنطن في حملتيهما العسكريتين. فالقوات األميركية تقطع الوشائج بين عاصمة 

ال سورية وجنوبها. في الرقة والموصل العراقية. والتحالف الروسي القيادة يتقّدم في شم« داعش»
فالقوات السورية استعادت ربيعة والالذقية، وقد تؤمن ممرًا ساحليًا آمنًا الى الحدود التركية. والى 

 جيوب الثوار.« طهرت»الجنوب، دعمت هذه القوات إقليم النظام )مناطق سيطرته( و 
ثر حملة عنيفة على جنوب حلب في منتصف تشرين األول  غربيون الى ، سارع مراقبون 2015وا 

استنتاج أن الحملة الجوية الروسية ال تكفي لقلب موازين القوى. وفي وقت كانت روسيا تستعرض 
أنواع صواريخها المختلفة لتثبت أن قوتها تضاهي القوة األميركية، زادت عديد المقاتالت والمروحيات 

وبعضها يتولى الجيش والعتاد البري في سورية. وزّودت موسكو القوات السورية بمعدات حديثة، 
 5آالف الى  4الروسي تشغيله. وعلى رغم أن عدد القوات الروسية في سورية صغير نسبيًا، ويقّدر بـ

طائرة، أثر الضربات الروسية كبير. وحين عجزت عن  70آالف جندي، وعدد الطائرات هناك يبلغ 
األول المنصرم، بدأت إلحاق ضربة قاصمة بالمجموعات السورية المقاتلة ضد األسد في تشرين 
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روسيا حملة أوسع على جيوب المقاومين لتدميرها. وعوض شن حملة كبيرة، انتقلت القوات الروسية 
الى فك الحصار عن القواعد السورية ورفع القيود عن الطرق الرابطة بين المدن الكبرى. لذا، وربما 

ق نار مع بعض مجموعات بناء على تجربتها في حرب الشيشان الثانية، بدأت تبرم وقف إطال
المقاتلين وتغتال زعماء بعضها اآلخر. فموسكو تطيح أي بديل معتدل عن النظام السوري، وتحمل 

 بعض المجموعات على التطرف وتقضي على المتبقي منها.
وال يرى الروس أنهم غارقون في مستنقع، وبعض قادتهم يرى أن الحرب في سورية هي فرصة 

ب واختبار لألسلحة أنجع من أكبر المناورات الروسية السنوية. والغاية من سانحة. فهي ساحة تدري
الجمع بين قواعد السفن والغواصات ومنصات الصواريخ، استعراض سياسي واستعراض السالح في 

أكبر من االستعراض الجوي الروسي السنوي للسالح. فالجزائر، على سبيل المثل، أعلنت « معرض»
والى اليوم، لم يكلف التدخل في سورية روسيا سوى «. 34-سو»تشتري مقاتلة أنها أول قوة أجنبية 

طائرة ومروحية، في وقت يشرع )التدخل هذا( أمامها صفقات سالح مجزية. وحين أطلقت الحملة 
الجوية الروسية، تنبأ مسؤولون أميركيون بفشلها. وهم درجوا على تنبؤات في غير محلها في الشرق 

ا التوقع، افتراض واشنطن أن توسلها بالقوة في سورية لن يفضي الى حل سياسي األوسط. ووراء هذ
هناك، وحسبانها أن تدخل موسكو سيلقى المصير نفسه. وسؤالها كان: كيف لقوة بارزة أو كبرى أن 
تنجح حيث عجزت القوة العظمى؟ ويبدو أن التجارب األميركية في الشرق األوسط أثرت سلبًا في 

 تدخل الروسي، وكانت ذريعة االمتناع األميركي عن التدخل.تقويم حظوظ ال
وحين اتصلت موسكو بواشنطن للبحث في خطط جدية للسالم في فيينا في تشرين األول المنصرم، 
اعتبر األميركيون أنها تبحث عن مخرج سياسي بعد إخفاقها والخيبة من أداء الجيش السوري. لكن 

في سورية، بل الى تغيير موقف أميركا من األسد وتقريب  موسكو لم تسع  الى مخرج من النزاع
رجاء البت في مصيره. واستغلت موسكو الرغبة األميركية في  وجهتي النظر األميركية والروسية، وا 
وضع حد للكارثة اإلنسانية من غير أن تتدخل. والحق يقال، يسوح النجاح في وقف إطالق النار، 

. والخطة الروسية في الحرب السورية كانت األمثل في غياب خطة ولو كان جزئيًا، المسعى السياسي
 أميركية.

كانت مفاوضات جنيف مرآة الواقع الميداني. وطالبت المجموعات المعارضة برفع الحصار ووقف 
الحملة الجوية الروسية واإلفراج عن أسرى الحرب. وال يحتاج المرء الى خبرات خبير عسكري ليدرك 

ب هي مطالب الخاسرين في الحرب. ووافقت موسكو على صيغة مفاوضات أن مثل هذه المطال
يشارك فيها طرفا النزاع، في وقت يستمر القتال ليسعها تغيير موازين القوى في ميدان المعارك 

أحرار »والقضاء على من ترفض مشاركتهم في الحوار. لذا، وافقت موسكو على مشاركة أمثال 



 
 
 
 

 

 42 ص                                              3853 العدد:        24/2/2016 األربعاء التاريخ: 
  

ارها أنهم إرهابيون. فالمسعى العسكري والسياسي يرمي الى تفريق في جنيف، على رغم اعتب« الشام
الثوار وتقليب مجموعاتهم ضد بعضها. ولن تكتب حياة مديدة التفاق وقف العمليات العدائية المبرم 
في ميونيخ. فهو هبة ديبلوماسية روسية الى الغرب لينقذ ماء وجهه وبدء عمليات إغاثة، في وقت 

ة على وشك االندحار في حلب. ولن توقف روسيا العمليات العدائية إال حين تقف المعارضة السوري
. والواليات المتحدة أطلقت 2015تبلغ مآربها العسكرية، على نحو ما فعلت في أوكرانيا في مطلع 

معظم ذخائرها االقتصادية والسياسية على روسيا ردًا على اجتياح أوكرانيا، وهي اليوم خاوية 
 ل سياسية، في ما خال مقاالت الرأي في الصحف الغربية.الوفاض من وسائ

وحرّي بمن يحلم بتنّحي األسد، أال يفقد األمل. فاستنتاج أن كفته ترجح في سورية في غير محّله. 
وفلول الجيش السوري، هي الراجحة. وهذا « حزب هللا»فكفة االئتالف الروسي القيادة، مع إيران و 

ف إيران، موقف روسيا من مصير األسد منفتح على االحتماالت تمييز ال يستخف به. فعلى خال
على رغم أنها لن تؤيد أمام المأل تغيير النظام أو تناقش إطاحة األسد. وهذا ال يبدو انه قادر على 

 الحفاظ على المكاسب الروسية السياسية والعسكرية في البالد.
لى تسوية. وكلما سيطرت على ومفاوضات جنيف ليست خدعة روسيا فحسب، فموسكو تحتاج ا

ذا لم تستطع قوات األسد اإلمساك بشطر  مزيد من األراضي، تعاظمت الحاجة الى تسوية. وا 
، من أين لها الدفاع عن مساحة أكبر ومدن كبرى؟ ال شك في أنها 2015متضائل من سورية في 

ن اإلمساك بها عاجزة عن ذلك. فنظام األسد قد يستعيد حلب في القريب العاجل، لكن ماذا ع
وبغيرها من المدن في السنوات المقبلة؟ فالسيطرة على األرض شيء واإلمساك بها شيء آخر. وأعلن 
األسد أنه يريد استعادة سورية كلها. وفي وسع الديكتاتور أن يحلم. لكن روسيا بدأت المفاوضات 

أيام الغرق في  لتتجنب مصير أميركا في العراق وأفغانستان، حيث كان النصر العسكري أول
المستنقع. والحل السياسي هو السبيل اليتيم أمام روسيا للحفاظ على مكاسبها في سورية. وسقوط 
حلب قد يشّتت الثوار الذين وّحدوا صفوفهم في الرياض. وتأمل روسيا بالسيطرة على المدن الكبرى 

 «.مشكلة أميركية»وهذه «. داعش»وترك الشطر الشرقي من البالد في قبضة 
ويبدو أن لجوء روسيا الى القوة في سورية هو الجسر الى غايات سياسية. وأخطأت واشنطن حين 
استبعدت خيار التدخل واعتبرت أنه مغامرة فاشلة. ولإلخفاق في التدخل في سورية ارتدادات في 

نق اذه من المنطقة ما وراء الحرب السورية. فإذا أثبتت موسكو أنها قادرة على ضمان مستقبل األسد وا 
الهزيمة المحتمة، لجأ إليها غيره من الديكتاتوريين لحماية حكمهم. ونظر كثر في المنطقة بعين 
ذا بدا أن ثمة قوة أخرى قادرة على ترجيح كفة  االستياء الى السياسة األميركية في الربيع العربي. وا 

اظم الحاجة الى نجاح االستقرار على كفة الديموقراطية، سيرحب بها في الشرق األوسط. لذا، تتع
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. ولم تعد استراتيجي-فهزيمة التنظيم هذا حيوية في الميزان الجيو «. داعش»أميركا في القضاء على 
واشنطن تحتكر القوة في الشرق األوسط. وفي أوكرانيا كما في سورية، شاغل واشنطن إفهام موسكو 

 لقوى.ما ستؤول إليه األمور، في وقت انصرفت هذه الى تغيير موازين ا
 ، إعداد منال نحاس16/2/2016األميركي، « وور أون ذي روكس»محلل، عن *

 24/2/2016الحياة، لندن، 
 

 2015معطيات تعكس الوضع األمني في العام  ينشر الشاباك .58
نشر جهاز األمن العام )الشاباك(، اليوم الثالثاء، معطيات تعكس الوضع األمني في : هاشم حمدان

، علما أن العام 2014شخصا في العام  20شخصا، في حين قتل  28قتل تظهر أنه  2015العام 
 شهد اندالع الحرب العدوانية على قطاع غزة، والتي أطلق عليها "الجرف الصامد". 2014

إسرائيليا وأجنبيان  22شخصا ممن قتلوا في العام الماضي هم مواطنون، بينهم  25يشار إلى أن 
قتيال( قد قتلوا في  24اصر قوات األمن. وتبين أن الغالبية )من عن 3وفلسطيني واحد. كما قتل 

، مقارنة بأربعة قتلى في الشهور التسعة األولى من العام 2015الشهور الثالثة األخيرة من العام 
 نفسه.

قتيال(، ومنطقة  12وبحسب الشاباك فإن غالبية القتلى سقطوا في عمليات نفذت في منطقة الخليل )
(، 2( وتل أبيب )2، كما قتل أربعة إسرائيليين في عمليات نفذت في بئر السبع )قتلى( 10القدس )

 وقتل اثنان قرب مستوطنة "إيتمار".
وبحسب معطيات الشاباك، فإن الغالبية قتلوا جراء عمليات إطالق نار، رغم أن غالبية العمليات 

ات إطالق نار، بينهم قتيال سقطوا نتيجة عملي 16كانت عمليات طعن أو عمليات دهس، حيث أن 
أشخاص في عمليات طعن،  8خمسة قتلوا في عمليات إطالق نار وطعن في الوقت نفسه، كما قتل 

 أشخاص في عمليات دهس، وقتل إسرائيلي واحد نتيجة رشق بالحجارة. 3وقتل 
 11وتشير المعطيات إلى أن عدد القتلى كان األكبر في شهر تشرين أول/ أكتوبر، حيث قتل 

 أشخاص في كانون األول/ ديسمبر. 3أشخاص في تشرين الثاني/ نوفمبر، و 10مقبل شخصا، 
شخصا أصيبوا  63شخصا في العمليات، مقبل  239أصيب  2015وأظهرت المعطيات أنه في العام 

 والذي نشبت فيه الحرب على قطاع غزة في الجنوب. 2014في العام 
ي العام الماضي قد أصيبوا نتيجة عمليات شخصا من المصابين ف 114وتشير المعطيات إلى أن 
 9وفي عمليات إطالق نار،  شخصا 39وشخصا في عمليات دهس،  70طعن، في حين أصيب 



 
 
 
 

 

 44 ص                                              3853 العدد:        24/2/2016 األربعاء التاريخ: 
  

في عمليات تفجير عبوات ناسفة،  أشخاص 3وفي عمليات إلقاء زجاجات حارقة،  أشخاص
 وشخصين نتيجة تعرضهما لهجوم، واثنان جراء رشقهما بالحجارة.

فإن هذه األرقام تشمل المصابين بإصابات تبدأ بالمتوسطة، ما يعني أن العدد وبحسب الشاباك 
 الحقيقي للمصابين هو أعلى بكثير.

، فإن عدد القتلى األكبر نتيجة العمليات كان في العام 2008كما تظهر المعطيات أنه منذ العام 
شخصا. )في  32ل قت 2008شخصا، وفي العام  73قتل  2014، علما أنه خالل الحرب عام 2015

 شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة، والتي أطلق عليها "الرصاص المصبوب"(. 2008نهاية العام 
عملية  1719وأشارت المعطيات إلى أنه من جهة عدد العمليات فقد حصل تراجع طفيف، فقد نفذت 

ل ارتفاع في ، بينما على أرض الواقع حص2014عملية في العام  1793، مقابل 2015خالل العام 
 خطورة العمليات وعدد القتلى.

إلى فترة الحرب على قطاع غزة، حيث وقعت مواجهات في  2014وتنسب غالبية العمليات في العام 
عدة مناطق في الضفة الغربية. علما أن الشاباك يصنف ضمن العلميات أعمال الرشق بالحجارة في 

 زجاجات الحارقة.حال أوقعت إصابات أو أضرار، إضافة إلى إلقاء ال
كانت في المنطقة الممتدة بين جنوب  2015عملية نفذت في العام  1368وتظهر المعطيات أن 

القدس وحتى جنوب جبال الخليل. وفي القدس حصل ارتفاع في عدد العمليات في العام الماضي 
يادة ، دون أن تحصل ز 2014عملية في العام  346مقابل  2015عملية في العام  635حيث نفذت 

 (.2014قتيال في العام  11مقابل  2015قتلى في العام  10موازية في عدد القتلى )
عملية  44وبحسب معطيات الشاباك فإن الوضع في قطاع غزة يعتبر هادئا نسبيا، حيث تم تسجيل 

 ، بدون أحداث الحرب.2014عملية في العام  121في العام الماضي، مقابل 
إطالق نار  عمليات 8وقذائف هاون،  وعمليتي إطالقالق صاروخ، عملية إط 25والحديث هنا عن 

إلقاء  عمليات 6ومن سالح خفيف، وتفجير عبوتين ناسفتين، وعملية إطالق قذيفة مضادة للدبابات، 
 زجاجات حارقة باتجاه السياج الحدودي.

ى إيقاع إصابات، لم تؤد إل 2015ويشير التقرير إلى أن العمليات التي نفذت من قطاع غزة في العام 
 ما يعني أن العام الماضي هو "األهدأ" منذ تنفيذ خطة "فك االرتباط" من القطاع.

ن  ويقول الشاباك إن حركة حماس حافظت خالل العام الماضي على سياسة الحفاظ على التهدئة، وا 
دولة غالبية الصواريخ التي أطلقت كانت من قبل منظمات سلفية كتلك التي تتماثل مع تنظيم ال

 اإلسالمية )داعش(.
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ويدعي الشاباك أن حركة حماس تبذل جهودا في توجيه وتمويل عمليات تنطلق من الضفة الغربية، 
 من خالل قيادتها حماس في الخارج، برئاسة صالح العاروري.

ويدعي أيضا أن حركة حماس تستغل الهدوء في قطاع غزة من أجل بناء قوتها العسكرية في إطار 
نتاج طائرات االستعداد  للمعركة القادمة مع إسرائيل. وتشتمل عملية البناء على إنتاج الصواريخ، وا 

بدون طيار، وتوسيع األنفاق الهجومية، وتدريب قوات خاصة بهدف دخول إسرائيل عن طريق 
 األنفاق.

ويشير تقرير الشاباك إلى أن معظم جهود داعش في سيناء موجهة ضد الجيش المصري، ونفذت 
صواريخ في تموز/ يوليو من العام الماضي سقطت  3واحدة فقط ضد إسرائيل، أطلق خاللها عملية 

 دون أن توقع أية خسائر أو إصابات.
وأظهر التقرير أن الشاباك عمل خالل العام الماضي على إحباط عمليات، فتم اعتقال أكثر من 

الخليل. وبعد التحقيق معهم ( من منطقة 1618فلسطيني، ثلثهم من حركة حماس، وغالبيتهم ) 3100
 عملية خطط لها في الضفة الغربية. 239الئحة اتهام، وتم إحباط  1933تم تقديم 

 12ومن هذه العمليات التي خطط لها كانت بهدف تنفيذ عملية اختطاف،  19ويدعي الشاباك أن 
 37وناسفة،  تفجير عبوة عملية 41وإطالق نار،  عملية 120وبهدف تنفيذ عملية انتحارية،  منها

 دهس. عمليات 10وطعن،  عملية
إلنتاج مواد متفجر، وعشرات  مختبرات 3و، مسدسا 34وبندقية،  143وفي العام الماضين تم ضبط 

 العبوات الناسفة، وعشرات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة.
العمليات، رغم ك أن ما يبعث على القلق هو الزيادة في مشاركة فلسطينيي الداخل في اويدعي الشاب

 أن هذه النسبة تعتبر صغيرة جدا.
أما بالنسبة النضمام شباب من الداخل الفلسطيني إلى تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، فإن 

في المعارك،  7شابا في ساحات القتال في سورية، قتل منهم  32معطيات الشاباك تشير إلى وجود 
 عهم بتهمة تأييد داعش.شابا عربيا وحقق م 41اعتقل  2015وفي العام 

عملية  16تم تنفيذ  2015وتتطرق معطيات الشاباك إلى اإلرهاب اليهودي، حيث أنه في العام 
، ولكن حصل ارتفاع 2014إرهابية من جانب يهود، وهو عدد مماثل للعمليات التي نفذت لي العام 

 في مدى خطورة العمليات وعدد المصابين نتيجة اإلرهاب اليهودي.
اإلرهاب اليهودي على عمليتي طعن وعملية إلقاء حجارة على مركبة، والباقي كانت عمليات  واشتمل

حراق  إحراق منازل، كان أبرزها في قرية دوما والتي أودت بحياة ثالثة من أبناء عائلة دوابشة، وا 
 كنيسة رقاد السيدة وكنيسة "خبز وسمك" في الطابغة.
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ضد ناشطين إرهابيين يهود، وجرى  2015اتهام في العام الئحة  90ويدعي الشاباك أنه تم تقديم 
صدار أوامر إبعاد ضد  4تحويل   منهم. 45ناشطين منهم إلى االعتقال اإلداري، وا 

 24/2/2016، 48عرب 
 
 أوباما والقضية الفلسطينية .59

 د. ناجي صادق شراب
لتوصل لتسوية نهائية على مدار واليتين من رئاسته، لم ينجح الرئيس األمريكي باراك أوباما، في ا

للقضية الفلسطينية، كما غيره من الرؤساء األمريكيين السابقين. وفشل في إمكانية عقد اتفاق سالم 
أو حتى اتفاق تفاوضي، يمكن البناء عليه لسالم شامل، على الرغم من أنه قد بدأ واليته األولى 

الل واليته الثانية لوزير خارجيته بخطاب سياسي تفاؤلي، أعلن فيه التزامه بحل الدولتين، وعهد خ
جون كيري مهمة التوصل إلى هذا االتفاق، ورغم تعدد زياراته المكوكية إاّل أن الفشل كان عالمة 

 بارزة في مهمته. 
ال يعني ذلك أن الرئيس أوباما لم يحقق إنجازات كثيرة في العديد من الملفات الداخلية والخارجية. 

راني، الذي أعطى له أولوية قصوى إلصراره على عدم امتالك إيران وخصوصًا الملف النووي اإلي
نجازه في الملف الكوبي. وتجنيب الواليات المتحدة في عهده للتدخل العسكري  للقوة النووية، وا 
المباشر في كثير من مناطق النزاع الخارجية كسوريا والعراق وأفغانستان. وحقق إنجازات تسجل له 

ة الداخلية. لكنه لم يحقق اإلنجاز المطلوب في القضية الفلسطينية، بل كان في الملفات االقتصادي
التراجع في تصريحاته واضحًا بالنسبة لما التزم به تجاه القضية الفلسطينية، بل وصل األمر إلى حد 
إدانته للهّبة الفلسطينية، ووصفها بالعنف، واستصدار قرار بعدم مقاطعة المنتوجات الزراعية 

، بل ذهب في تصريحاته إلى حد فقدان «اإلسرائيلية»ات، ومعاملتها كالمنتوجات الزراعية للمستوطن
 األمل في حل الدولتين.

ويبدو أن الرئيس األمريكي الذي كان حالمًا ومثاليًا في بداية واليته، قد أدرك أنه ال فائدة من ممارسة 
من التوتر الذي شاب عالقاتهما، إاّل  الضغط مع حكومة يمينية متشددة برئاسة نتنياهو، وعلى الرغم

 وأمنها وتفوقها.« إسرائيل»أن أوباما لم يتخل أو يتراجع عن التأييد المطلق ل 
ومن ناحية أخرى، يبدو أن الرئيس األمريكي وصل إلى قناعة بعدم قدرة السلطة أو الرئيس عباس، 

« إسرائيل»لمح إليه بعدم تحميل على الذهاب إلى مدى بعيد في التوصل التفاق سالم، وهو ما كان ي
الفشل في التفاوض، وبسبب قناعته أنه ال يمكن التوصل التفاق تفاوضي في ظل بيئة سياسية 

 فلسطينية منقسمة مفككة، وبيئة عربية ضعيفة منشغلة بقضاياها الداخلية. 
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رض تسوية تتفق من العملية التفاوضية، ومن ف« إسرائيل»واألخطر هو قناعته بالتوافق مع ما تريده 
 وهذه الرؤية.

ومن المسائل التي يجب أخذها في االعتبار لهذا التراجع في سياساته الشرق أوسطية، وعدم ممارسة 
دراكه لميكانيزمات السياسة األمريكية، والدور « اإلسرائيلية»ضغط مباشر على الحكومة  هو تفهمه وا 

وني الذي يحدد مسارات السياسة األمريكية الذي تلعبه اللوبيات الضاغطة، وخصوصًا اللوبي الصهي
، وال ننسى دور «إسرائيل»، والذي يرفض ممارسة أي ضغط على «اإلسرائيلي»إزاء الصراع العربي 

الذي وجه دعوة غير مسبوقة لنتنياهو، « اإلسرائيلية»الكونغرس األمريكي األكثر تأييدًا للسياسة 
 ألمريكي.إللقاء خطاب أمامه، متجاوزًا وجود الرئيس ا

وبقراءة السياسة األمريكية نالحظ التراجع الواضح للقضية في أجندات المرشحين للرئاسة األمريكية، 
وهنا قد يلفت االهتمام أن أي موقف عدائي من القضية والفلسطينيين، لن يواجه بأي سياسة رادعة 

نطقة. والسياسة بالمفهوم عربيًا، وبالتالي لن يكون هناك مساس بالمصالح األمريكية العليا في الم
األمريكي تقوم على نظرية القوة والواقعية، إذ ال يوجد أي تأثير فلسطيني أو عربي على مجريات 
السياسة األمريكية في المنطقة، بل العكس، هناك حاجة أكبر للسياسة األمريكية من أي وقت 

 «.إسرائيل»مضى، وكل هذا يصب في مصلحة 
د لها نفس األهمية واألولوية في االهتمامات األمريكية، بل ال تذكر على فالقضية الفلسطينية لم تع

اإلطالق اليوم في البيانات السياسية، بشكل الفت، كما أن الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية 
األمريكية تأتي في الوقت الضائع، حيث هناك انتخابات الرئاسة، والتجديد النصفي للكونغرس، وفي 

الوضع تتراجع اهتمامات السياسة األمريكية بالقضايا الخارجية، ومنها بالتأكيد القضية مثل هذا 
باعتبارها قضية داخلية تحظى باهتمام مرشحي الرئاسة، بشكل استثنائي « إسرائيل»الفلسطينية، و

باعتبار اعتمادهم على المؤسسات اليهودية صاحبة التأثير على الصوت اليهودي، فيما الصوت 
ي واإلسالمي في أمريكا مشتت وغير فاعل، والمال غير موجود. لذلك ليس مستغربًا هذا العرب

 التراجع في اهتمامات الرئيس أوباما، ومن سيأتي من بعده.
 24/2/2016، الخليج، الشارقة
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 إسرائيل والهب ة: ترخيص للجنود بالقتل.. خارج الخدمة .61
 حلمي موسى

ق هب ة الطعن والدهس، واتساع نطاقها مؤخرًا، أمر رئيس بعد أكثر من خمسة شهور على انطال
أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت بأن يحمل الجنود أسلحتهم معهم إلى منازلهم أثناء 

 إجازاتهم.
ويأتي هذا اإلجراء في ظل مطالبات عسكرية متزايدة بضرورة التخفيف من ضائقة سكان الضفة 

السماح بزيادة أعداد العمال الفلسطينيين داخل الخط األخضر ومحاولة إيجاد وقطاع غزة، من خالل 
حلول مؤقتة لمشاكل الحصار. وتقدر أوساط عسكرية إسرائيلية أنه بسبب انسداد آفاق التسوية فإن 

 الحالية من شأنها أن تتصاعد.« موجة اإلرهاب»
التعليمات الدائمة للجنود، كقرار وجوب ومساء أمس األول، أصدر رئيس األركان أمرًا ع د ل بموجبه 

أن يحمل كل جندي سالحه الشخصي معه عند خروجه في إجازاته. وقال متحدث باسم الجيش إن 
قادة الوحدات سيشرحون للجنود كيفية حماية أسلحتهم عند خروجهم في اإلجازة. وجاء القرار الجديد 

التي أثيرت بعد قتل فلسطيني لجندي لم يكن  في أعقاب استمرار الهب ة، وتوسعها من ناحية والضجة
 يحمل سالحًا في األسبوع الماضي داخل مجمع تجاري قرب القدس المحتلة.

ويثير استمرار الهب ة الفلسطينية وتصاعدها سجااًل واسعًا في إسرائيل، تجلى مؤخرًا في النقاش الذي 
بِّي ٍة في الثالثة أثاره كالم رئيس األركان عن أنه ال يرغب في أن يفرح الجند ي خزنة رشاشه في ص 

عشرة من عمرها تحمل مقصًا. والحظ معلقون أن المشكلة ال تكمن في الجيش وتعليماته، بقدر ما 
تكمن في القيادة السياسية التي يجب عليها الحيلولة دون اضطرار الجندي ألن يجابه أطفاال يحملون 

 مقصات.
يديعوت »ائيلي أمنون أبراموفيتش، في مقالة نشرها في وقد اعتبر المعلق في التلفزيون اإلسر 

، أن ما يجري حاليًا في الضفة الغربية هو انتفاضة ثالثة لفتيان وفتيات تحت االحتالل، «أحرونوت
مؤكدًا أن الجيش اإلسرائيلي لن ينتصر فيها أيضًا مثلما لم ينتصر في حروبه األخيرة على لبنان 

في لبنان في « آر بي جي»ى والثانية. واستذكر أبراموفيتش أطفال الـ وغزة وضد االنتفاضت ين األول
التاريخ العسكري، القديم »ودورهم في معركة الدامور وفتكهم بالدبابات. وخلص إلى أن  1982العام 

لى أن «والحديث، مليء بأمثلة عن تراجع جيوش الغزاة أمام مدنيين ومقاتلين تحت االحتالل ، وا 
البارزين في تاريخنا توصلوا في أواخر حيواتهم، وبتأخير مأساوي من ناحيتنا،  معظم قادة الجيش»

إلى االستنتاج بأن أمن إسرائيل يقتضي إنهاء السيطرة على الفلسطينيين. يغئال ألون وموشيه دايان، 
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سرائيل تل، اسحق رابين وآرييل شارون، وكثيرون آخرون بينهم كل رؤساء األركان  عيزر وايزمن وا 
 «.لجيل األخيرفي ا

عن محافل أمنية إسرائيلية تقديرها بأنه في ظل انسداد األفق « معاريف»في كل حال، نقلت صحيفة 
قد تتصاعد. وتشعر المؤسسة العسكرية بنوع من االرتباك في « موجة اإلرهاب»السياسي فإن 

كين وبتصرفات الجيل تعاطيها مع هذه التقديرات، وترى أنه مثلما لم يكن بالوسع التنبؤ بموجة السكا
الفلسطيني الصاعد، فإنه يصعب أيضًا معرفة وجهة تطور الموجة الحالية. وتشير هذه المحافل إلى 
أن الوضع قد يتصاعد في واحد من ثالثة سيناريوهات: األول، اندفاع الجمهور الفلسطيني، شيبًا 

« فتح»مام رجال تنظيم وشبابًا، دفعة واحدة للخروج لتنفيذ عمليات طعن ودهس، والثاني انض
المسلحين للهب ة، وهذا ما سيقود إلى عمليات أشد فتكًا وتشويش الحركة في الضفة، وهو ما يعتبر 

 ، والثالث هو تضرر التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية بشدة.«سيناريو الرعب»
ن ما أيضًا في قطاع غزة والواقع أن مشكلة إسرائيل األمنية تتزايد، ليس فقط في الضفة الغربية، وا 

حماس »وعلى الحدود السورية واللبنانية. وكان وزير الدفاع موشيه يعلون قد أعلن، أمس األول، أن 
نحن »وأضاف: «. تحفر األنفاق، أنفاق دفاعية وأنفاق هجومية على حد سواء. نحن ال نوهم أنفسنا

ذا أبعد قدر اإلمكان، جبهة أخرى نستعد بالتوازي إلمكانية أن تفتح في موعد ما، وآمل أن يكون ه
 «.من الجنوب ونضطر إلى التصدي لذلك

وال يترك الجيش اإلسرائيلي مناسبة إال ويذكر فيها بأن همه وشغله الشاغل هما االستعداد لمواجهة 
ونشرت صحف إسرائيلية أنه ضمن أمور أخرى طرأ تغيير جوهري على استخدام سالح «. حزب هللا»

شهرا  18في الـ »عن قائد تأهيل الضباط المقدم مناحيم نركيس قوله إنه « معاريف»المدفعية. ونقلت 
األخيرة أجرينا تغييرات جوهرية على تأهيل ضباطنا كجزء من استخالص الدروس والتكيف مع القتال 

ذات مرة كان رجل »وأضاف: «. حسب السيناريوهات في الشمال وفي الجنوب على حد سواء
ه السالح. أما اليوم فلم يعد األمر على هذا المدفعية يقف على ا لتلة وينظر إلى األهداف، وهكذا ُيو ج 

 «.النحو. اليوم يدخل الضباط إلى الميدان، ويصلون حتى مسافة كيلومتر من الهدف
أليكس فيشمان فالحظ تزايد اهتمام إسرائيل بالخاليا النائمة لتنظيم « يديعوت»أما المعلق العسكري لـ 

ي القرى والبلدات السورية المجاورة للحدود، والتي يمكن أن تشكل خطرا مستقبليًا عليها. ف« داعش»
المميز، « داعش»ونقل عن محافل استخبارية غربية قولها إن زرع الخاليا النائمة هو أسلوب عمل 

حيث تستيقظ ذات يوم وتنخرط في مساعي السيطرة على مناطق، وهذا ليس مستبعدًا قرب الجوالن 
محتل. واستعرض القوى اإلسالمية المتصارعة قرب الجوالن وفي محيط درعا ومدى قربها وعدائها ال
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يبقى هو عنوان الخطر األكبر « حزب هللا»ولكن كالعادة، ورغم اإلشارات للتنظيم فإن «. داعش»لـ 
 الذي يستعد الجيش اإلسرائيلي لمواجهته.

لم يضعف رغم الخسائر التي تكبدها في « زب هللاح»ويقول فيشمان إن التقدير اإلسرائيلي يرى أن 
، بما فيها التزود بأسلحة االستراتيجيةالقتال في سوريا، وأنه يواصل في الجنوب اللبناني بناء قدراته 

بحر، وطائرات من دون طيار، وتحسين دقة الصواريخ التي يملكها.  -متطورة مثل صواريخ أرض 
الجنوب لم تتراجع، وأن لديه القدرة، في حال الطوارئ، على  في« حزب هللا»واألهم أن حالة تأهب 

نقل قواته بسرعة نسبية من سوريا إلى لبنان لغرض مقاتلة إسرائيل. ويخلص، مع ذلك، إلى القول 
غير معني حاليًا بالصدام مع إسرائيل، وأن نشاطه العسكري في مواجهة إسرائيل « حزب هللا»بأن 

 لى حرب.محدود كي ال يتدهور الوضع إ
 24/2/2016، السفير، بيروت

 
 أكلة لحوم الثورات العربية .61

 وائل قنديل
قبل أن يجف حبر اإلعالن األميركي الروسي عن وقف القتال في سورية، مؤقتًا، كانت قوات 
أميركية وفرنسية تحط في ليبيا، مع شيوع أنباء عن تحريك معداٍت وآلياٍت من مصر، صوب 

ا وكأنها حملة دولية النتشال قائد الثورة المضادة في ليبيا، خليفة حفتر، األراضي الليبية، فيما بد
نعاش حظوظه في  عقب انتهاء مهمة الالعبين الدوليين الكبار في سورية، بتعويم بشار األسد، وا 

 البقاء.
كل صيحات الحرب، العربية والغربية، ضد بشار األسد انتهت إلى تثبيت أركان حكمه، ومنحته 

قدراٍت للحركة فوق جثة الثورة السورية، منذ أعلن باراك أوباما، عقب مجزرة الكيماوي في مساحاٍت و 
، أن الضربة األميركية خالل ساعات، وحتى الحديث عن قوات عربية، بقيادٍة 2013الغوطتين 

 سعودية، تستعد لدخول سورية، للحرب ضد تنظيم الدولة.
ار األسد، وداعش معًا، فيما الخاسر الوحيد هو كل الذين أعلنوا الحرب على "داعش" خدموا بش

الحرب  العربي، باسمالشعب السوري وثورته، لتبقى الحقيقة المؤكدة في كل ذلك، أنهم يقتلون ربيعنا 
 على داعش.

، قّدمت "إسرائيل" أولى هداياها الثمينة لبشار األسد، حين قصفت ما قيل إنها 2013في مايو/ أيار 
لى األراضي السورية. لحظتها، وجد بشار ضالته، لكي يستعيد مالبس القائد قواعد أبحاث علمية ع

الممانع في وجه العربدة الصهيونية التي أسقطتها عنه مجريات الثورة السورية وجرائمه البشعة 
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ضدها، لتتوالى، فيما بعد، الهدايا اإلسرائيلية، إلى أن وصل األمر إلى إعالن "تل أبيب" صراحة 
 مشروع إنقاذ نظام بشار األسد من السقوط.اشتراكها في 

كانت المسألة السورية حاضرة في الئحة األسباب التي دفعت بالمجموعة ذاتها من الالعبين إلى 
التعجيل بإنهاء تجربة حكم محمد مرسي في مصر، سريعا، فكان ثالوث "الرغبة اإلسرائيلية والرضا 

، يؤدي دوره بدأب في اإلجهاز على ما تبقى من مالمح األميركي والتمويل الخليجي" فاعاًل، وال يزال
 ثورٍة في سورية وليبيا.

زلت أتعامل مع التحليالت  حتى شهور سبقت على االنقالب العسكري "الثالثي" في مصر، كنت وما
التي تتحدث عن أصابع متصهينة، تمتد إلى تفاصيل المشهد السياسي في مصر بكثير من التحفظ 

 عتبارها جنوحًا مفرطًا لالختباء في أحراش نظرية المؤامرة. وعدم التصديق، وا 
األسبق، ذي الميول الصهيونية الواضحة، هنري  األميركيحتى جاءت تصريحات وزير الخارجية 

كيسنجر التي أطلقها، في المؤتمر السنوي لمجلس العالقات الخارجية األميركي في نيويورك، مارس/ 
و"اإلخوان  المصري مخرج في مصر هو مواجهة مسلحة بين الجيش ، واعتبر فيها أن ال2013آذار 

المسلمين"، إلزالة آثار ثورة يناير/ كانون الثاني التي أصابته بالحزن على سقوط حسني مبارك، فقال 
نصًا "كان على الواليات المتحدة أن تعامل مبارك باحترام أكثر مما فعلت، فلم يُكن هناك ضرورة 

 كية إلى أن توجه دعوات علنية لمبارك بالرحيل من خالل شاشات التليفزيون".تدعو اإلدارة األمير 
كتبت، في ذلك الوقت، أن األمر ال يحتاج إلى مزيٍد من الجهد إلدراك أن الدوائر الصهيونية تتحرق 
شوقًا الندفاع األوضاع داخل مصر إلى جحيم الحرب األهلية، وال تّدخر حيلة لكي تذهب مصر إلى 

ن الجيش والرئيس المنتخب، ذلك أن هؤالء ال يستطيعون الحياة، إال فى وجود كنوز صداٍم بي
استراتيجية، تقود مصر وفقًا لسيناريوهات هم واضعوها، لتبقي ذلك األسد العجوز منزوع المخالب 

 واألنياب، يرقد متثائبًا في انتظار ما يلقى إليه من مخلفات المطبخ األميركي الصهيوني.
صدرت عن قادة إسرائيل بعد إسقاط حسني مبارك، وفي مقدمتهم بنيامين  التيالبكائيات  ولعلك تذكر

بن إليعازر وزير دفاع العدو وصديق مبارك الذي قال بعد الحكم عليه بالسجن: "هذا الرجل هو 
العامل األساسي في استقرار الشرق األوسط. العالم مدين له كثيرًا، وحتى الواليات المتحدة نفسها 

 دينة له بالكثير". وأضاف: "هو أول من قام بتطوير منظومة العالقات مع إسرائيل".م
وفيما بعد، لم تخف إسرائيل موقفها من انتخابات الرئاسة المصرية، والتي لخصتها رؤية مستشرق 
إسرائيلي، يدعى شاؤول بيلو، في تلك األثناء بقوله: "على الغرب البحث عن طرق )إبداعية( 

 يق في الفوز بمقعد الرئاسة".لمساعدة شف
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وعلى ضوء ما سبق، يمكنك أن تفهم هذه االستماتة اإلسرائيلية، في احتضان نظام عبد الفتاح 
السيسي، والدفاع عنه بكل السبل، وكذلك إصرارها على منع سقوط نظام بشار األسد، غير أن ما 

هي نفسها التي تكّرر الجريمة ذاتها يلفت النظر أكثر أن األطراف الفاعلة في إحراق الثورة المصرية 
في سورية وليبيا، وكأنهم تواعدوا على اإلفطار بثورة مصر، والغداء بالسورية. واآلن، جاء وقت 

 العشاء بوليمة ثورة ليبيا، برعاية "الشيف هنري كيسنجر".
 24/2/2016، العربي الجديد، لندن

 
 عيشون تحت االحتالللن ينجح الجيش اإلسرائيلي في االنتصار على فتيان ي .62

 أمنون أبراموفيتش
ال يعيش الجيش على الشعارات، والمقاتل الحقيقي ال يفرح خزان رصاص على طفلة تحمل مقصًا. 

مسؤولية القيادة السياسية فهي خلق وضع ال  أما. األركانهذا في نطاق المسؤولية الحصرية لرئيس 
 مقصًا. طفلًة تحمل اإلطالقيلتقي فيه الجندي المقاتل على 

، لبنان األولىلم ينجح الجيش اإلسرائيلي في حسم أي معركة. حرب لبنان « يوم الغفران»منذ حرب 
انتهت  األولىالثانية، الرصاص المصبوب، الجرف الصامد، وكل الحمالت التي بينها. االنتفاضة 

ثالثة يقودها فتيات . االنتفاضة الثانية بفك االرتباط عن غزة. واآلن تجري انتفاضة أوسلوباتفاقات 
بال انتصار؛ إذ  أخرى وفتيان وهي مستمرة منذ خمسة أشهر. ومتى انتهت هذه فان هذا سيكون مرة 

ما اصطالح  أحدإن الجيش ال يمكنه أن ينتصر على فتيات وفتيان تحت االحتالل. فهل يتذكر 
يل فوجئت قوات ، ففي حملة سالمة الجل1982؟ في غزو لبنان في العام «فتيان الـ آر بي جي»

ممن ألقوا بأرواحهم ضدها. « آر بي جي»الجيش اإلسرائيلي حين اصطدمت بفتيان يحملون قاذفات 
 «.مركفاه»وقد فتكوا بدباباتنا ومجنزراتنا. في بلدة الدامور اللبنانية علقت بفضلهم دبابات 

ية لدى رئيس في ساعة متأخرة من المساء، كنت في حديث خلف 2005ذات يوم في تشرين الثاني 
دان حلوتس. وأتذكر الحديث إيجابا، إذ انه كان ممكنا التدخين، واذكره سلبا إذ انه ثار  األركان
بشع بأن قصته ستنتهي على نحو سيئ لنا وله. قبل بضعة ايام من ذلك قتل جندي  إحساسعندي 

ماية المستوطنات في ال للتدريب بل لح –احتياط بنار قواتنا. فقد استدعيت كتيبة دبابات لالحتياط 
من واحد من رجال الدبابات رصاصة فقتلت رفيقه. قلت في حينه  أفلتتوقد «. المناطق» أرجاء

كرجال دبابات وكحراس على حد سواء. وقدم حالوتس  –تخسرهم مرتين  أنكلحالوتس، انظر كيف 
من ذلك تشكلت  أشهرة القتال البري. بعد بضع أهميةشروحاته الجوية والهوائية، والتي أساسها تقزيم 

البرية، بينهم قادة كتائب في المدرعات، أدلوا في اللجنة  األسلحةضباط من «. فينوغراد»لجنة 
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بشهادات محرجة عن القصور المهني، انعدام التدريب. وكان هناك من رووا بأنهم لم يحركوا أبدًا 
 كتيبة في الليل.

. بعد اإلبراهيمينظامي بنار قناص في الحرم قبل نحو سنتين وربع السنة قتل مظلي مقاتل في ال
كتبها على الفيسبوك: كل ليلة نبحث عن مطلوبين في نابلس، في الخليل، في  أمورسقوطه انكشفت 

والرضع الباكين.  واألطفالجنين. نحن نطوق المنازل، نقتحمها في منتصف الليل، نوقظ الشيوخ 
وعن الثانوي،  األساسيتحدثوا في الجيش عن « المناطق»سأل المظلي. حتى احتالل « حتى متى؟»

 األساسيالجاري(. عشرات من سنوات االحتالل افترست  جاهزية )األمنعن احتمال )الحرب( وعن 
جيش حفظ النظام لبالد  إلىوالثانوي، وجعلت الجيش اإلسرائيلي شرطة. وحولت الجيش اإلسرائيلي 

في مقال مؤطر: أنتمي «. المناطق»ان قائد فرقة مرة عندما ك ألولالتقيُت شاؤول موفاز  إسرائيل.
لنتنياهو، والذي ينبغي لمعسكر الوسط أن  األفضلالتي تعتقد بان موفاز هو اليوم البديل  لألقلية

يصف لي جدول أعماله  أنيضعه على رأسه. عندما التقيته في حينه، كقائد فرقة الضفة، طلبت منه 
والسفر، الطرق  األوالدالمستوطنات والمستوطنين،  وأحاطله اليومي. في نهاية الوصف، الذي تلوى ك

، وليس لقائد عسكري. فهز «ايغد»قلت له هذا جدول أعمال منظم مواصالت في  –والمفترقات 
 موفاز رأسه بال صوت.

مدنيين ومقاتلين  أمامالتاريخ العسكري، القديم والحديث، مليء بأمثلة عن تراجع جيوش الغزاة 
كانوا معروفين كمقاتلين جسورين في حربهم التحريرية، أما في الحرب  اإليطاليون د محتلين. الجنو 

 األسروالوقوع في  األياديرفع  إلىالعالمية الثانية، التي لم تكن وجودية من ناحيتهم، فقد سارعوا 
سخرت  أفريقياآلسريهم، جنود الحلفاء. في حرب البور في جنوب « باستا وبيتزا»وعرفوا كطباخي 

لتنظيمات السرية الصغيرة والسريعة التي قاتلت في سبيل حريتها من آلة الحرب الهائلة للجيش ا
هذا لم يكن منذ زمن بعيد ما حصل لألميركيين في فيتنام، للفرنسيين  أنالبريطاني. وغني عن الذكر 

م في نهاية قادة الجيش البارزون في تاريخنا توصلوا في معظمه .أفغانستانفي الجزائر، وللروس في 
االستنتاج بأن أمن إسرائيل يستوجب إنهاء السيطرة على  إلىحياتهم وبتأخير مأساوي من ناحيتنا 

سرائيل تل، اسحق رابين واريك شارون،  الفلسطينيين. يغئال الون وموشيه دايان، عيزر وايزمان وا 
  .األخيرفي الجيل  األركانبينهم كل رؤساء  –وكثيرون آخرون 

وجد ولم تكن ثمة مشكلة مع تعليمات فتح النار. وال حتى مع الشعارات. المشكلة هي ان وختاما، ال ت
 التعليمات والشعارات على حد سواء ال تستوي وال يمكنها أن تستوي مع الواقع السياسي. 

 «يديعوت»
 24/2/2016، األيام، رام هللا



 
 
 
 

 

 54 ص                                              3853 العدد:        24/2/2016 األربعاء التاريخ: 
  

 :كاريكاتير .63

 

 
 24/2/2016االتحاد، أبو ظبي، 

 


