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*** 

 
 بتحديد العلقات األمنية واالقتصادية "إسرائيل"بلغ تالفلسطينية  السلطة: "القدس العربي" .1

أولى أبلغت السلطة الفلسطينية الجانب اإلسرائيلي رسميا أنها ستكون في كخطوة : غزة ـ أشرف الهور
تماشيا مع قرار المجلس المركزي لمنظمة « االتفاق األمني»حل من االتفاقيات الموقعة بما فيها 

التحرير الفلسطينية الذي اتخذ قبل عام، إذا لم تلتزم إسرائيل بهذه االتفاقيات، وهو على األرجح 
ث الذي سيتناوله نائب الرئيس األمريكي، الذي يزور المنطقة األسبوع المقبل، بهدف موضوع البح

تهدئة األوضاع، في ظل اتخاذ الجانب الفلسطيني قرارا غير معلن برفض أي وساطة أمريكية جديدة 
 كما جرت العادة بالماضي.« مفاوضات ثنائية»إلجراء 

قد قبل عدة أيام بين وفد فلسطيني رفيع مكون من وجرى إبالغ إسرائيل بالقرار رسميا خالل لقاء ع
رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس 
جهاز األمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، ووفد إسرائيلي برئاسة الجنرال يوآف مردخاي منسق 

 الفلسطينية، الذي قام بدوره بنقلها إلى حكومة بالده. أعمال الحكومة اإلسرائيلية في المناطق
وأبلغ حسين الشيخ أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بنتائج اللقاء، خالل االجتماع 

 الذي عقدته اللجنة قبل يومين في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، برئاسة الرئيس محمود عباس.
ن خطوة اإلبالغ تعد مرحلة أولى، وأن قرار إ« القدس العربي»لملف لـ وقالت مصادر مطلعة على ا

 قف التعامل من قبل الجانب الفلسطيني باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل لم يطبق بعد.و 
 وأشارت المصادر إلى أن الجانب الفلسطيني ال يزال ينتظر الرد ا الرسمي من حكومة إسرائيل.

القدس »عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريحات لـ وقال الدكتور واصل أبو يوسف 
، إن إبالغ الجانب اإلسرائيلي هو الخطوة األولى ضمن عدة آليات قادمة سيتخذها الجانب «العربي

 الفلسطيني، من أجل تطبيق قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير في آذار من العام الماضي.
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، مشير إلى أن األمور في «نافذ المفعول»العالقة مع إسرائيل بات  وأكد أبو يوسف أن قرار تحديد
هناك آليات وخطوات تسير بالتدرج ستتبع »هذا الملف تتجه حسب التخطيط الموضوع لها. وأضاف 

 ».ذلك وصوال إلنهاء كل االتفاقيات األمنية والسياسية واالقتصادية 
ي عواقب إسرائيلية، واستبعد أن تؤدي أي خطوات ويؤكد أبو يوسف أن القيادة الفلسطينية ال تخشى أ

 ، مشيرا إلى أن الخطوات الفلسطينية تالقي دعما عربيا.«حل السلطة»إسرائيلية إلى 
وقال إن الجانب الفلسطيني ينادي في هذا الوقت بعقد مؤتمر دولي للسالم، وأنه ال يفكر بالعودة 

ي برعاية أمريكية، خاصة وأن هذه الرعاية أثبتت مع الجانب اإلسرائيل« مفاوضات ثنائية»إلجراء أي 
 فشلها، حسب ما قال، من خالل التحيز الكامل لالحتالل.

واستمعت اللجنة التنفيذية من الرئيس عباس إلى عرض حول آخر التطورات السياسية وبما يشمل 
جون كيري، مثمنة هذه زيارته لليابان، وكوريا الجنوبية، وتايالند، ولقائه مع وزير الخارجية األمريكي 

 الجهود الجبارة الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين وبعاصمتها القدس.
 4/3/2016، القدس العربي، لندن
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مدار  فادي أبو سعدى: اختتم المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعاته التي استمرت على –رام هللا 
 يومين في مقر الرئاسة في مدينة رام هللا في الضفة الغربية في دورته السادسة عشرة.

وكان الرئيس محمود عباس قد أكد في كلمة افتتاحية على الموقف الفلسطيني المرحب بالمبادرة 
ليات الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسالم تنبثق عنه آلية دولية لحل القضية الفلسطينية على غرار اآل

 المنطقة. أزماتالتي وضعت لحل 
واعتبر وجود ضرورة لعقد المؤتمر الدولي للسالم إلخراج العملية السياسية من مأزقها الحالي، معلنًا 
وجود اتصاالت مع األطراف الدولية كافة لحشد الدعم لعقده بالتعاون مع الجانب الفرنسي صاحب 

ن الدولي الستصدار قرار لوقف االستيطان في المبادرة. وأكد السعي للذهاب إلى مجلس األم
األراضي الفلسطينية كافة باعتباره غير شرعي والمجتمع الدولي بأكمله بما فيه الواليات المتحدة أكدوا 

 على عدم شرعيته ومخالفته للقانون الدولي.
ت وتطرق الرئيس عباس إلى الهبة الشعبية السلمية، مؤكدًا أنها جاءت كرد فعل على تصرفا

االحتالل وتجاهله لكل االتفاقات الموقعة وعدم التزامه بتنفيذها واستمراره في انتهاك المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية وسياسة االعتقاالت والهدم والقتل والتهجير واإلغالق والحصار. وقال إن 

غير ملتزم بها  الجانب الفلسطيني لن يبقى ملتزما بتنفيذ هذه االتفاقات ما دام الجانب اإلسرائيلي
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ونحن بانتظار رد الحكومة اإلسرائيلية على المطالب الفلسطينية وبناء على هذا الرد سنحدد خطواتنا 
 الالحقة.

وأعلن رفض القيادة الفلسطينية لكل المشاريع المشبوهة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية تحت 
دولة التي تطالب بها الحكومة اإلسرائيلية. مسميات وشعارات خداعة ورفضها المطلق لفكرة يهودية ال

أننا لن »وأكد رفض القيادة الفلسطينية تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية الفلسطينية. وشدد على 
 «.نتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أننسمح ألحد بالتدخل في الشأن الفلسطيني كما نرفض 

أن هناك لجنة تحقيق فلسطينية تضم »ايف أكد الرئيس وفيما يتعلق باستشهاد المناضل عمر الن
الجهات ذات العالقة باإلضافة إلى شقيق الشهيد، باشرت عملها ونحن بانتظار نتائج التحقيق والتي 

 «.سنعلنها إلى الشعب الفلسطيني
ولم ينس التطرق إلضراب المعلمين الحكوميين مشيدًا بدور المعلم الفلسطيني في بناء مستقبل 

جيال الفلسطينية ودوره الطليعي في مسيرة الثورة الفلسطينية. وقال إن الحكومة ستعمل على تنفيذ األ
نقاذاالتفاق الذي تم مع اتحاد المعلمين بشكل فوري. ودعا المعلمين إلى العودة إلى مدارسهم   وا 

ءنا ووطننا المسيرة التعليمية التي أصبحت في خطر جراء استمرار اإلضراب مما يهدد مستقبل أبنا
 بشكل عام.

وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية جدد حرص القيادة الفلسطينية على إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة 
الوطنية على قاعدة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الفصائل الفلسطينية تعمل على التحضير 

خالل األيام القادمة الستكمال إلجراء االنتخابات العامة، مشيرًا إلى أن وفدًا من حركة فتح سيذهب 
 اتفاق المصالحة.

للتذكير بأن حركة فتح هي عامود المشروع الوطني الفلسطيني، وأن التحضيرات مستمرة  عباسوعاد 
لعقد المؤتمر السابع للحركة الذي سيعمل على استنهاض طاقات وقدرات فتح في هذه المرحلة 

 الصعبة التي نمر بها.
 4/3/2016، القدس العربي، لندن

 
 في السلطة الفلسطينية" جميع الرواتب": الدول المانحة تطلب كشوفات "رأي اليوم" .3

المجتمع الدولي من الحكومة الفلسطينية بصفة رسمية كشوفات  المانحة فيطلبت الدول  :رام هللا
 .الفلسطينيةأصلية لمستوى جميع الرواتب والدرجات في الكادر اإلداري ألجهزة ووزارات السلطة 

تحرك بعد  الحمد هللا ألنهرامي  الدكتورالطلب الدولي فاجأ رئيس الوزراء  أنوعلمت رأي اليوم  
 رواتب.وجود فروقات  والتقارير عنالحراك المطلبي للمعلمين 
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كشوفات  الحمد هللاللسلطة الفلسطينية من رئيس الوزراء  والمتبرعة بالعادة المانحةوطلبت الدول 
وزارة المالية، وقامت  إلىبتحويل الموضوع  الوزراءكافة الموظفين وقامت رئاسة بالدرجات والرواتب ل

 وزارة المالية بتحويل الموضوع لمكتب الرئيس محمود عباس لترسيم إجابة رسمية على الطلب..
تقدم وحصل ذلك على خلفية نشر قسيمة رواتب للمعلم الفلسطيني تختلف عن فاتورة الرواتب التي 

 ة.المانح للدول
 3/3/2016، رأي اليوم، لندن

 
 "إسرائيل"وقف التنسيق األمني مع بالسلطة تواجه أزمة في تطبيق قراراتها الخاصة ": الحياة" .4

تواجه السلطة الفلسطينية أزمة كبيرة في تطبيق قراراتها الخاصة بوقف : يونس محمد-رام هللا 
السلطة ما زالت مترددة في  إن« الحياة». وقال مسؤولون فلسطينيون لـ إسرائيلالتنسيق األمني مع 

شكل كبير في تطبيق القرارات التي اتخذها في المجلس المركزي لمنظمة التحرير في شباط )فبراير( 
 المتوقعة في حال تطبيق هذه القرارات. اإلسرائيليةالعام الماضي بسبب العواقب وردود الفعل 

ذاة مركبة، فإذا طبقنا القرارات، سنعاني، نحن أمام أزم«: »فتح»وأوضح مسؤول كبير في حركة   وا 
 ردود فعل الشارع الفلسطيني. إلى، مشيرًا «يضاً ألم نطبقها، سنعاني 
الجانب الفلسطيني بأن وقف التنسيق األمني  إلىوجهت رسائل واضحة  إسرائيلوقال مسؤولون إن 

السلطة الفلسطينية بدرجة كبيرة  سيؤثر على منظومة العالقات القائمة بين الجانبين، والتي تعتمد فيها
اإلسرائيلية، خصوصًا في تنقل كبار المسؤولين في الداخل والخارج، وتنقل أجهزة « التسهيالت»على 

 إقرارفي المعابر وفي  إسرائيلالشرطة واألمن بين المحافظات وغيره، كما تعتمد السلطة على 
 ة.جوازات السفر وبطاقات الهوية وشهادات الميالد والوفا
، مثل تبادل المعلومات، األمنيالتنسيق  أشكالويقول مسؤولون في السلطة انهم يعدون لوقف بعض 

بقاء   مثل تنسيق حركة قوات الشرطة واألمن. األخرى  األشكالوا 
السلطة تبادل المعلومات، األمر الذي  أوقفتالتنسيق في حال  أشكاللكن اسرائيل تهدد بوقف كل 

 من عام في تطبيق قراراتها في هذا الشأن. أكثر جعل األخيرة تتردد طيلة
ومنظمة التحرير المنعقدة هذه األيام تطبيق تلك القرارات والنتائج والردود « فتح»وتبحث مؤسسات 

 عمل السلطة ومؤسساتها. أوجهالمتوقعة وتأثيراتها على 
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ألخير، أن الوفد في اجتماعها ا« فتح»وقال مصدر فلسطيني مطلع أن الشيخ أبلغ أعضاء مركزية 
أبلغ اإلسرائيليين بأن القيادة الفلسطينية قررت تحديد العالقة مع إسرائيل، مضيفًا أن هذا التبليغ تم 

 بموافقة الرئيس عباس، ووفق قرارات المجلس المركزي الذي قرر تحديد العالقة مع إسرائيل.
 4/3/2016، الحياة، لندن

 
 االستيطان منظمة التحرير تتهم "مجلس باريس" بدعم .5

اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لـ منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات "مجلس باريس" : وكاالت
 بدعم االستيطان اإلسرائيلي إثر تنديده مؤخرا بدعوات لمقاطعة أنشطة إسرائيلية في فرنسا.

شروعة وسلمية ضد وقال عريقات في رسالة إلى رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو إن "إدانة حركة م
نظام فصل عنصري بسياسات عنصرية يعتبر دعما للنشاط االستعماري المتواصل" في إشارة إلى 

 , بما فيها القدس المحتلة.1967االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ى وحث "مجلس باريس" عل باريس،كما ندد المسؤول الفلسطيني بما اعتبره قيودا على الحريات في 

 إدانة االحتالل واالستيطان اإلسرائيليين.
عضوا وترأسه االشتراكية  163وهو هيئة تنظم شؤون العاصمة وتضم -وكان "مجلس باريس" 

قد تبنى منتصف الشهر الماضي قرارا غير ملزم قال فيه إن باريس ورئيس  -2014هيدالغو منذ 
نهما ملتزمان في الو  قت نفسه بتعزيز السالم بين الفلسطينيين بلديتها يعارضان مقاطعة إسرائيل, وا 

 واإلسرائيليين.
 4/3/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 معل   م   وزير التربية: نرفض االعتداء أو المساس بأي    .6

أعرب وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم اليوم الخميس، عن رفضه واستنكاره : رام هللا
ضرورة حماية السلم األهلي، والحفاظ على المسيرة التعليمية، االعتداء أو المساس بأي معلم، مؤكدا 
 ومواصلة الجهود لرفعة التعليم وتطويره.

وكانت المربية نادية أبو عيشة من مدرسة سعدية الحداد المختلطة في الخليل، قد تعرضت يوم أمس 
ل وسيارة المعلم مجهولون فجر اليوم الرصاص على منز  أطلقالعتداء بسكب "ماء النار" عليها، كما 

 أمين الصوص من بلدة دورا جنوب المحافظة.
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وشكر صيدم في تصريح صحفي، كل "الحريصين والغيورين من ممثلي األطر الرسمية والشعبية 
والمجتمع المحلي على مبادراتهم ومساعيهم الحثيثة والجادة، من أجل انتظام العملية التعليمية"، 

 لى روح االنتماء األصيل للمسيرة التربوية".موضحا "أن هذه المبادرات تبرهن ع
من عدد  %70وحيا كافة المدارس التي فتحت أبوابها أمام الطلبة، والتي بلغت نسبتها اليوم أكثر من 

المدارس في المحافظات الشمالية، داعيا "جميع الغيورين والمخلصين إلى بذل كل جهد مستطاع من 
 .شأنه انتظام الدوام في جميع المدارس"

وجّدد صيدم حرص الوزارة على دعم المعلمين حيثما توفرت اإلمكانات والسبل، مشددا على "االهتمام 
 الذي توليه الوزارة في سبيل رفعة المعلمين، واالرتقاء بواقعهم، إيمانا بدورهم الوطني والريادي".

 3/3/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 زعات اإلدارية بالقراءة الثانية"التشريعي" يقر قانون الفصل في المنا .7
أقر المجلس التشريعي الفلسطيني مشروع قانون الفصل في المنازعات اإلدارية بالقراءة الثانية : غزة

 عقدها األربعاء بمقره في مدينة غزة. الجلسة التيخالل 
اعتماد  وأوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب محمد فرج الغول، أن القانون يرتكز على

نظر المنازعات اإلدارية على درجتين )المحكمة اإلدارية ومحكمة العدل العليا( بعد أن كانت ُتنظر 
 في درجة واحدة.

كما يتضمن القانون إنشاء محكمة إدارية جديدة تتألف من قضاة منتدبين من محاكم االستئناف 
ذه األخيرة نهائية، إضافة إلى بحيث ُتستأنف أحكامها أمام محكمة العدل العليا وتكون أحكام ه

استيعاب منازعات العقود اإلدارية وطلبات التعويض عن القرارات اإلدارية المجحفة ضمن اختصاص 
 المحكمة اإلدارية.

وتابع النائب الغول:" من خالل القانون تم وضع إجراءات خاصة بالمنازعات المنظورة أمام المحكمة 
ة اإلجراءات المنظورة أمام محكمة العدل العليا على إجراءات محكمة اإلدارية بينما ارتأت اللجنة إحال

 االستئناف النظامية".
وأوضح أن القانون راعى سرعة الفصل في المنازعات اإلدارية من خالل الحد من اآلجال    ومنح 
خصوصية لحالة الفصل في طلبات المعارضة في الحبس بإجراءات سريعة وبدون اشتراط توكيل 

 محامي.
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ويسمح القانون بالطعن بالطرق غير العادية ومنها اعتراض الغير وا عادة المحاكمة في المنازعات 
 اإلدارية األمر الذي سيتيح حيز أكبر من العدالة من خالل استدراك أية عوارض أو إشكاليات.

 3/3/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم
 

 مؤتمرها العلمي الدولي تعلن عن انطلق فعالياتفي غزة " "األوقاف .8
أعلنت وزارة األوقاف والشئون الدينية، عن انطالق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي "أزمة الفهم : غزة

، بالتعاون مع 2017فبراير/ شباط  15 -14وعالقتها بظاهرة التطرف والعنف" والمقرر انعقاده بتاريخ 
 كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية بغزة.

براز أسبابها وأوضح  رئيس المؤتمر د. حسن الصيفي، أن المؤتمر يهدف إلى تشخيص أزمة الفهم وا 
وخطورتها والعمل على نشر ثقافة الوسطية وتصويب الفهم الخطأ لإلسالم وبيان خطورة الغلو 

 والتطرف على المجتمعات وطرق معالجتها.
براز دور اإلسالم في وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى وضع ضوابط للخطاب الدعوي المعاص ر وا 

نشر ثقافة الحوار والتسامح وتوضيح األهداف السامية من فريضة الجهاد، ورد الشبهات التي تثار 
 حول الجهاد ومشروعية المقاومة للمحتل".

وحول المحاور التي يتضمنها المؤتمر وعناوينها، بين الصيفي أنه يشتمل على أربعة محاور: 
مة سوء الفهم األسباب والمظاهر"، والمحور الثاني بعنوان "التطرف والعنف المحور األول بعنوان "أز 

جذوره ومخاطره وآثاره", أما المحور الثالث فهو بعنوان "الجهاد في اإلسالم فهًما وممارسًة"،  والمحور 
 الرابع بعنوان "المعالجة الفكرية لظاهرة سوء الفهم".

 $500في كل محور من المحاور األربعة جائزة قدرها  وأكد رئيس المؤتمر أنه سيتم منح أفضل بحث
 مقدمة من وزارة األوقاف والشئون الدينية.

من جهته، دعا رئيس اللجنة التحضيرية د. يوسف فرحات، العلماء والمختصين في العالم العربي 
لديهم من إلثراء المؤتمر بما  ومناقشاتهم،واإلسالمي للمشاركة في مجاالت محاور المؤتمر بأبحاثهم 

 خبرات في مواضيع المؤتمر المختلفة.
م وأخر موعد 30/5/2016وأشار رئيس اللجنة إلى أن آخر موعد الستقبال ملخصات األبحاث في 

 م.30/10/2016مذكرًا بأن أخر موعد الستالم األبحاث هو  م،30/6/2016للرد عليها في 
 3/3/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم
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 ب األونروا بالتشاور مع الدول المضيفة للجئين حول تغيير الخدماتطالي اآلغا .9
غزة ـ أشرف الهور: طالب الدكتور زكريا األغا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
رئيس دائرة شؤون الالجئين، بضرورة وجود تشاور مسبق بين إدارة وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

والدول العربية المضيفة لالجئين بخصوص التغييرات في نوعية الخدمات « ونروااأل»الفلسطينيين 
 المقدمة لالجئين الفلسطينيين في المخيمات، لتفادي أي إشكاليات في عملية التطبيق.

وأبلغ األغا من خالل نائبة مفوض عام وكالة الغوث ساندرا ميتشل التي التقاها أمس، بتحفظ دائرته 
« السلة الغذائية»باستبدال نظام المساعدات العينية « األونروا»والالجئين على قرار واللجان الشعبية 

ألف الجئ تحت خط الفقر  36التي توزع على الحاالت االجتماعية التي يصل عددها إلى ما يقارب 
 يع.التي يتم من خاللها شراء المواد الغذائية من مراكز الب« البطاقة اإللكترونية»المدقع، إلى نظام 

البطاقة »وأوضح في بيان صدر عقب االجتماع أن استبدال نظام المساعدات العينية بنظام 
، سينهي وظائف العاملين في برنامج التوزيع العيني وتحويلهم للوظائف في برامج «اإللكترونية

العدول الوكالة األخرى، وعمليا تكون الوكالة لجأت إلى سياسة وقف التوظيف، مطالبا إدارة الوكالة ب
 عن هذا القرار.

وشدد األغا على أنه سيتم التشاور مع الدول العربية المضيفة التخاذ موقف موحد تجاه قرارات 
في اللجوء إلى تغيير العمل في البرنامج حول إمكانية تطبيق التغييرات من عدمها، وأن « األونروا»

إلى أن أي تغيير في نوعية  ال يكون االنفراد بتطبيقه في بعض الساحات دون األخرى، مشيرا
اتفاق مسبق مع الدول العربية المضيفة إلمكانية تطبيقه، ولضمان عدم »الخدمات يجب أن يكون بـ 

 «.بروز مشكالت كما حدث في برنامج مساعدات مخيم نهر البارد
وبحث األغا كذلك مع ميتشل كافة األمور المتعلقة بأوضاع الالجئين في المخيمات الفلسطينية، 
والخدمات االستشفائية لالجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية، واألوضاع الصعبة التي 

 يعيشونها.
وأكد ضرورة أن تقدم الخدمات االستشفائية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، دون تقليصات أو 

وكالة تغطية تخفيضات، مشيرا إلى أن كل الجئ يحتاج إلى العالج ويجب أال يحرم منه وأن تتولى ال
 كافة مصاريف عالجه كاملة دون أن يتحمل المريض أي أعباء مالية إضافية.
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وبين أن الحكم على الصندوق المكمل الذي أعلنت عنه الوكالة لدعم االستشفاء في لبنان لتلبية 
احتياجات العالج المخصصة لالجئين الفلسطينيين، سيتم من خالل قياس مدى قدرته عمليا على 

ة التكاليف العالجية لالجئين، مطالبا وكالة الغوث العودة بالعمل على برنامج االستشفاء لعام تغطي
2015. 

 4/3/2016، القدس العربي، لندن
 
 في مواجهة اإلرهاب األردني جهود مفتي القدس يحي    .11

 دعا مفتي القدس والديار الفلسطينية سماحة الشيخ محمد حسين خطيب المسجد :بترا –رام هللا 
في محاربة الفكر الظالمي  األردنجانب  إلىللوقوف  واإلسالميةالمبارك، الدول العربية  األقصى

 .اإلرهابيةوقوى البغي المتمثل بعصابة داعش 
مسلمين ومسيحيين وسلطة وحكومة يتضامنون مع  أطيافهالشعب الفلسطيني بكافة  إنوقال لـ )بترا( 

 ي تستهدف أمنه واستقراره.في مواجهة التحديات الجسيمة الت األردن
يدعو  ألنهالصحيح  اإلسالمورسالة عمان هو  األردنالمعتدل الذي يمثله  اإلسالم أن وأضاف

، فهي ال تمت اإلرهابيةللتسامح والمحبة والحوار، أما ما يّدعون بأنهم مسلمون من عصابة داعش 
 يب والدمار.ديننا الحنيف ال يدعو للقتل والتخر  بصلة ألن لإلسالمللدين وال 

 4/3/2016، الدستور، عم ان
 
 القدس تحمل الرعب للمستوطنين انتفاضةحماس: المرحلة المقبلة من  .11

رأى الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، حسام بدران، أن تكرار عمليات : رام هللا
ى أراضي الفلسطينيين في االقتحام التي ينفذها "الشباب المقاوم" للمستوطنات اإلسرائيلية المقامة عل

 الضفة الغربية "تؤكد أن المرحلة المقبلة من انتفاضة القدس تحمل الرعب لسكان المستوطنات".
طالق النار داخل المستوطنات  وقال بدران في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن عمليات الطعن وا 

 ".أمان لسكان المستوطنات بعد اليوم أالبالضفة الغربية تدلل بوضوح "
األربعاء، عملية طعن نفذها فلسطينيان داخل نقطة عسكرية  يوموكانت مدينة نابلس، قد شهدت 

بالقرب من مستوطنة "هار براخا"، وأصيب خاللها اثنْين من جنود االحتالل بجراح، إلى جانب 
 إطالق نار على مركبة عسكرية تابعة لشرطة االحتالل جنوبي المدينة.
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طالق النار قرب مدينة نابلس، مشدًدا على أن تلك وأشاد القيادي في حماس  بعمليات الطعن وا 
العمليات الـ "بطولية رسخت حالة الرعب التي يعيشها المستوطنون بكافة مدن الضفة الغربية، رغم 

 تحصنهم داخل مستوطناتهم".
وأوضح المتحدث باسم حماس أن المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة "هي الخاصرة الرخوة 

 والمؤلمة لالحتالل"، مرجًحا ابتكار المقاومون "أشكااًل جديدة من العمليات البطولية".
وأكد بدران أن األيام المقبلة "تحمل مزيًدا من المفاجآت لمستوطني الضفة الغربية"، الذين "يعربدون 

 بقوة السالح، وبحماية جيش االحتالل" على األهالي بالقرى والبلدات الفلسطينية.
 3/3/2016رس، قدس ب

 
 

قليميةها نابعة من تبعي   انتقادات   لفكرة الميناء الرافضةالفصائل حماس:  .12  تها ألجندات خارجية وا 
تنظر حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( بارتياح كبير للدور التركي في مسألة : أحمد فياض -غزة 

 الفلسطيني.الميناء، وترى فيه مخرجا ضروريا لرفع الحصار، ويخدم مصلحة الشعب 
ويعبر عن ذلك القيادي في حماس إسماعيل األشقر بقوله إن الحركة تنظر إلى فكرة إنشاء الميناء 

 من منظور وطني وواقعي نابع من حرصها على التخفيف من معاناة الفلسطينيين.
يتها وهاجم األشقر الفصائل الفلسطينية المعارضة لفكرة الميناء، وقال إن انتقاداتها نابعة من تبع

قليمية، ألن حركته "ترى في أرض فلسطين التاريخية وطنا قوميا للشعب  ألجندات خارجية وا 
الفلسطيني ولن تقبل بديال عنه، وهو ما يجعلها تفرق بين هذا الحق وبين المصلحة اآلنية المتمثلة 

 في رفع الحصار المضروب على قطاع غزة منذ عشر سنوات".
على أن القبول بفكرة الميناء جاءت من باب  -مع الجزيرة نتفي اتصال هاتفي -وشدد األشقر 

البحث عن مخارج لألزمة التي يعيشها القطاع، معربا عن استهجانه من اتهام حماس بأنها تسعى 
 لترسيخ السيطرة التركية على غزة.

 3/3/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 مجمل المشروع الوطني الفلسطينيعزل غزة عن لإسرائيلي يفضي  حقتر  م  فكرة الميناء العوض:  .13

يرى عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض أن فكرة : أحمد فياض -غزة 
الميناء عائم لقطاع غزة مقترح إسرائيلي يفضي إلى عزل قطاع غزة عن مجمل المشروع الوطني 

 الفلسطيني.
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منية اإلسرائيلية، ويستبدل الحق في إقامة ويعتقد العوض أن هذا المقترح يخضع الميناء للسيطرة األ
ميناء سيادي خاضع للسيطرة الفلسطينية وفق االتفاقات الموقعة سابقا مع السلطة الوطنية 

وتحمل تصريحات العوض الذي تشاركه فيها السلطة بعدا سياسيا آخر يتعلق بعدم قبول  الفلسطينية.
لشعب الفلسطيني، معتبرا ذلك شكال من أشكال التفاوض التركي مع الجانب اإلسرائيلي نيابة عن ا

الوصاية، ألن األمر برأيه يحتاج إلى تفاهم فلسطيني داخلي أوال على قاعدة التمسك بالحقوق 
 الفلسطينية السيادية.

وعند سؤال للجزيرة نت عن الضير الذي يحمله تفاوض تركيا مع إسرائيل بشأن المساعدة في رفع 
العوض إن اإلشكالية تكمن في أن أنقرة تفاوض من حيث المبدأ عما الحصار عن قطاع غزة، قال 

هو أقل من حقوق الشعب الفلسطيني، فضال على أنه "ال يحق لها أن تعوض خسارتها في سوريا 
 وغيرها على حساب الورقة الفلسطينية".

 3/3/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 هجمات بأسراب من القوارب  لشن    تعد": حماس جيروزاليم بوست مصدر إسرائيلي لـ" .14
حماس تعد لشن  أن اإلسرائيليةذكر مصدر رفيع المستوى بسالح البحرية  أ:د ب  -القدس المحتلة 

 .اإليرانيسراب من القوارب على غرار النمط أهجمات ب
الحالي نشر يوم  األسبوع "جيروزاليم بوست"وقال المصدر، الذي لم يتم تسميته، في تصريح لصحيفة 

سراب من أهجمات ب إعدادكيفية  بشأن إيرانيةحماس في غزة تلقت تعليمات عملياتية  أنس، الخم
 في المستقبل. إسرائيلالقوارب وانها تجهز هذه القدرات استعدادا للدخول في معارك مع 

يتدرب على مثل  اإلسرائيليةالتابع للبحرية  916سرب زوارق الدوريات السريعة  أنالمصدر  وأضاف
يناريو بينما يقوم بدوريات قبالة ساحل غزة حيث تقوم حماس بتمويه وحداتها البحرية بحيث هذا الس
 قوارب صيد. كأنهاتبدو 

قدرة مما  أكثرحماس تقوم بتحسين وحدات كوماندوز الغطس وتنشئ قوات بحرية  أنوتابع المصدر 
 ."راتها البحريةببناء قد أيضاالتي تقوم  إيرانكانت في السابق وتلقت عقائد قتالية من 

تستأنف حماس قريبا محاوالتها  أنوذكر المصدر انه وفقا لتقييمات البحرية، فان من المحتمل 
 غزة عبر القوارب. إلىلتهريب مواد صنع الصواريخ من سيناء المصرية 

 4/3/2016القدس العربي، لندن، 
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ا"القسام" تزف  .15  من رجال األنفاق في خان يونس  شهيد 
لنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" استشهاد أحد أع: خان يونس

 مجاهديها من خان يونس، جنوب قطاع غزة؛ جراء حادٍث عرضيٍّ أثناء عمله في أنفاق المقاومة.
وقالت الكتائب في بياٍن مساء اليوم، تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منه، إن القسامي 

بإذن هللا -عامًا( من مسجد "حنين" بخانيونس "لقي ربه شهيدًا  31محمد موسى األسطل )المجاهد 
 يوم الخميس جراء حادث عرضي أثناء عمله في أحد أنفاق المقاومة". -تعالى

 3/3/2016، المركز الفلسطيني لإلعلم
 
 الشاباك يد عي اعتقال شاب من غزة خطط لهجمات ضد إسرائيليين في أوكرانيا .16

كشف جهاز "الشاباك" اإلسرائيلي، مساء الخميس، عن اعتقال ناشط في حماس يدعى : هللارام 
عاًما(، من حّي الشجاعية بغزة، في نهاية شهر كانون ثاني  31سامي حبيب ويبلغ من العمر )

 الماضي، بتهمة التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين في أوكرانيا.
ة، وتم اعتقاله لدى عودته إلى غزة قادًما من وبحسب بيان الشاباك، فإن حبيب من سكان غز 

أوكرانيا، عند وصوله إلى جسر اللنبي، ومنه إلى معبر بيت حانون "إيرز" للوصول للقطاع. مشيرًا 
إلى أنه تم منحه تصريح دخول بعد أن قّدم وثيقة "مزورة" أنه بحاجة للعودة لغزة بسبب الوضع 

 اله.الصحي لوالدته قبل أن يتم اكتشافه واعتق
، ولدى إقامته طوال تلك السنوات، خطط 2010ووفًقا لبيان الشاباك، فإن المعتقل وصل أوكرانيا عام 

لسلسلة عمليات منها استغالل "عاهرة أوكرانية" من أجل إغراء ضابط كبير في الجيش اإلسرائيلي في 
التوجه لطابا يتم طابا المصرية ونقله إلى قطاع غزة عن طريق سيناء، وأنه في حال رفض الضابط 

رسال صور عن العملية لمسؤول من حماس بغرض مساومة إسرائيل  اختطافه في أوكرانيا وقتله وا 
وبحسب التفاصيل التي نشرها الشاباك فإن المعتقل خطط لتنفيذ عملية إطالق نار ضد سياح  عليه.

من اإلسرائيليين لقضاء إسرائيليين في مدينة أوديسا األوكرانية التي التي يتوجه إليها عدد كبير 
عطلتهم. وزعم الشاباك أن المعتقل حاول التواصل مع نشطاء يناصرون تنظيم "داعش" من العرب 

  الذين يقطنون في الداخل الفلسطيني، لتنفيذ عمليات تفجيرية وهجمات إطالق نار.
صغيرة  ويّدعي الشاباك أن المعتقل اعترف بالتخطيط لهجمات متنوعة، منها استخدام طائرات

لتفجيرها باستخدام اتصاالت ال سلكية، كما أّنه اعترف بتقديم دعم لحركة حماس في عمل األنفاق 
 قبل خروجه من غزة.
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وأشار البيان إلى أنه تم تقديم الئحة اتهام ضد المعتقل، تشمل عدة تهم منها التآمر الرتكاب  
 جيات تجسسية."جرائم"، واالنتماء لمنظمة "إرهابية" واستخدام أساليب برم

 3/3/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 
 برصاص االحتلل قرب بيت لحم بزعم محاولة دهس جندي فلسطينيةاستشهاد  .17

أماني حسني جواد  2016-3-4 ،صباح الجمعة اإلسرائيليأعدمت قوات االحتالل : بيت لحم
عة من المستوطنين سنة( من قرية حوسان غرب بيت لحم، بحجة محاولتها دهس مجمو  34) سباتين

 قرب مفرق المجمع االستيطاني "غوش عتصيون".
وبحسب تقارير االحتالل فإن الحادث وقع على مفرق "غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم وشمال 

 الخليل، وأسفر عن إصابة مستوطن بإصابة وصفت بأنها طفيفة.
 فاستشهدت على الفور.العبرية أنه تم إطالق النار على الشابة الفلسطينية،  اإلذاعةوقالت 

 4/3/2016، فلسطين أون الين
 
 عائلة النايف تنسحب من لجنة التحقيق .18

أعلنت عائلة الشهيد عمر النايف انسحابها من اللجنة التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ة للتحقيق في مالبسات اغتيال نجلها يوم الجمعة في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة البلغاري

 صوفيا.
بإعادة تشكيل لجنة التحقيق على أسس مهنية  محمود عباسالرئيس  -في بيان لها-وطالبت العائلة 

متخصصة لمتابعة واستكمال التحقيقات التي تجريها السلطات البلغارية. كما طالبت بإقالة السفير 
 ة مباشرة باألمر.الفلسطيني فورا واستدعائه للتحقيق مع عدد من أفراد السفارة الذين لهم عالق

وأكدت أنها لن تتسلم جثمان نجلها إال بعد الوصول إلى نتائج التحقيقات، وأنها تحتفظ بحقها القانوني 
 في مالحقة المقصرين والضالعين في حادثة االغتيال من خالل القضاء.

ن اللجنة وأوضح المهندس أحمد )شقيق النايف( في لقاء مع الجزيرة بأن انسحاب العائلة يعود إلى أ
بتركيبتها الحالية تعوزها الخبرة المهنية وال تستطيع أن تسمي األشياء بمسمياتها، باعتبارها غير 

 مستقلة وغير محايدة، وفق تعبيره.
 3/3/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
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 حكم نتنياهوعلى وضعوا خططا للتغلب  المعارضةرؤساء أحزاب "إسرائيل":  .19
اب إسرائيلية وشخصيات مرشحة لدخول الحلبة السياسية، مثل رئيس يحاول رؤساء أحز : بالل ضاهر

أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق غابي أشـكنازي، تجميـع قـواهم واالتحـاد فـي تجمـع حزبـي واحـد جديـد 
نهاء حكمه.  من أجل تشكيل قوة سياسية تنافس زعيم الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وا 

بية في صحيفة 'هآرتس'، يوسي فيرطر، في مقالـه األسـبوعي، وُنشـر مسـاء وأشار محلل الشؤون الحز 
يــوم الخمــيس، إلــى أن المناهضــين الســتمرار حكــم نتنيــاهو هــم: رئــيس حــزب 'كوالنــو' ووزيــر الماليــة 
موشــيه كحلــون؛ رئــيس حــزب 'يســرائيل بيتينــو' أفيغــدور ليبرمــان؛ رئــيس حــزب 'يــيش عتيــد' يــائير لبيــد؛ 

 دعون ساعر؛ غابي أشكنازي.ج والذي تنحى عن النشاط السياسي حاليا القيادي في الليكود
ووفقــا لفيرطــر فــإن أشــكنازي يميــل اآلن إلــى ترشــيح نفســه فــي االنتخابــات العامــة المقبلــة، لكــن لــيس 

فــي حــزب لبيــد، وال فــي 'المعســكر الصــهيوني'، حتــى لــو اقتــرح عليــه أن يترأســه، ألنــه  2كمرشــح رقــم 
 مل التاريخي انتهى.يعتقد أن دور حزب الع

وأضاف فيرطر أنه جرى في األيام األخيرة إعـداد اسـتطالعات رأي عميقـة، تبـين منهـا: أوال، أن ثلثـي 
النــاخبين يريــدون رؤيــة انتهــاء حكــم نتنيــاهو؛ وثانيــا، أن نســبة مرتفعــة مــن النــاخبين ال تــرى بــديال لــه. 

 ني قائم فإن نتنياهو باق.واالستنتاج الذي يضعه المحلل هو أنه طالما أن البند الثا
وتــابع فيرتــر أن رؤســاء األحــزاب المناهضــين لنتنيــاهو، أو قســما مــنهم، وضــعوا خططــا للتغلــب علــى 

يمين، يستميل أعضاء في الليكود غير متطرفين، بحيـث يريـدون  –نتنياهو، بينها تشكيل حزب وسط 
 ال ليبرمان هذا األسبوع.  استمرار حكم اليمين ولكنهم سئموا حكم 'عائلة نتنياهو'، مثلما ق

وأشــار فيرطــر إلــى أنــه طالمــا أن الموضــوع األمنــي هــو المســيطر فــي إســرائيل فــإن تشــكيلة الحكومــة 
يمين، فـي الوقـت الـذي يعتبـر فيـه هـذا المحلـل حـزب العمـل  –المقبلة يجب أن تكون يمينيو أو وسط 

 بأنه يسار!
 3/3/2016، 48عرب 

 
 عكاشةتوفيق عن  افعيدبالقاهرة  يسرائيلاإلسفير ال .21

دافع السفير اإلسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين عن اإلعالمـي والنائـب السـابق توفيـق عكاشـة، وكاالت: 
 وقال إنه التقاه خالل الفترة األخيرة "ضمن لقاءات ناجحة مع صحفيين آخرين".

فيســبوك، ونشــر الســفير مقطــع فيــديو علــى صــفحة "إســرائيل فــي مصــر" بموقــع التواصــل االجتمــاعي 
 بالتزامن مع جلسة مجلس النواب إلسقاط العضوية عن توفيق عكاشة.
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وقال كورين إنه أجرى عدة لقاءات مع صحفيين مصريين في القاهرة، واصفا إياها بالناجحـة، مضـيفا 
 أنه التقى أيًضا النائب توفيق عكاشة خالل الفترة األخيرة.

ن االجتمــاع األخيــر مــع "عكاشــة" أثــار جــدال واســعا وأضــاف الســفير اإلســرائيلي بالقــاهرة أنــه يــتفهم أ
بمصر، مؤكدا أن السفارة ترحب بأي لقاء مع أي شخص في مصـر، وأنـه يقبـل الـرأي والـرأي اآلخـر، 

 من أجل توطيد العالقات بين الشعبين المصري واإلسرائيلي.
 3/3/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من أجل االستقلل" رادندعم نضال األك"بواشنطن:  يسرائيلاإلسفير ال .21

قــال الســفير اإلســرائيلي لــدى الواليــات المتحــدة، رون درمــر، إن إســرائيل تناصــر الشــعب الكــردي فــي 
نضـاله مــن أجـل االســتقالل، وفــي حربـه ضــد الدولــة اإلسـالمية. وجــاءت هــذه التصـريحات فــي حــديث 

ر يحـب الحريـة ويناضـل مع التلفزيون الكردي، حيث قال درمر "إلى جانب إسـرائيل، هنالـك شـعب آخـ
 إنه الشعب الكردي". -من أجل االستقالل

وأضــاف الســفير اإلســـرائيلي "إننــا نشــعر أن هنالـــك عالقــات قويـــة بــين اليهــود واألكـــراد وبــين إســـرائيل 
وكردســـتان. نتمنـــى لهـــم الخيـــر". وأشـــاد الســـفير بـــالروح القتاليـــة لـــدى األكـــراد فـــي وجـــه تنظـــيم الدولـــة 

 اإلسالمية، داعش.
عن داعش: "اإلسالم الجهادي، ال يهدد إسرائيل فحسب، إنما يهـدد الجميـع فـي الشـرق األوسـط،  وقال

 األٌقليات، وعلى رأسهم المسيحيين، واألكراد، وحتى المسلمين".
ويخشــى سياســيون فــي إســرائيل أن تــؤدي تصــريحات الســفير عــن الشــعب الكــردي إلــى تعكيــر أجــواء 

 صة أن تركيا في حالة مواجهة مع األكراد.التركية، خا -المصالحة اإلسرائيلية
 3/3/2016، المصدر، إسرائيل

 
 "إسرائيل"من نزوح سكان غزة لداخل يحذر  ى الواليات المتحدةداألسبق لاإلسرائيلي السفير 

حــذر دبلوماســي إســرائيلي ســابق مــن أن المئــات، وربمــا اآلالف، مــن ســكان قطــاع غــزة قــد تضــطرهم 
 إلى التسلل إلى داخل إسرائيل بحثًا عن فرص عمل.أوضاعهم المعيشية الصعبة 

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن السفير األسبق لدى الواليات المتحدة زلمان شوفال، القـول إن غـزة 
تتصدر عناوين األخبار ليس بسبب األنفاق هذه المرة، بـل فـي ضـوء المخـاوف مـن تـدهور األوضـاع 

مياه الشرب والكهرباء، وارتفاع معـدالت  إمداداتالمتزايد في  المعيشية هناك، والتي تجلت في النقص
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البطالة، وتعثر مشاريع إعادة بناء القطاع مما ينذر بنزوح جماعي صوب إسرائيل وهو مـا قـد يفضـي 
 نهاية المطاف إلى منعطفات ال يريدها أحد، وفق تعبيره.

تين إلعــادة إعمــار غــزة، ولكــٍل ووفــق شــوفال، فــإن مصــر والســلطة الوطنيــة الفلســطينية ليســتا متحمســ
منهمــا أســبابه الخاصــة، طالمــا أن حركــة حمــاس تســيطر علــى القطــاع. وأضــاف أن حمــاس ال ترغــب 
ـــديم  ـــم تـــوف بتعهـــداتها لتق ـــدة ل ـــة عدي حاليـــًا فـــي انـــدالع حـــرب مـــع إســـرائيل، مشـــيرًا إلـــى أن دواًل عربي

 مساعدات مالية لغزة.
ال تبــذل مــا هــو كفايــة  -لدبلوماســي اإلســرائيلي الســابقيقــول ا-حتــى وكالــة غــوث الالجئــين )أونــروا( 

 لتحسين األوضاع المعيشية في قطاع غزة "مما يصب المزيد من الزيت على نار" التوترات.
وختم بالقول إنه لما لم يكن ثمة حل سحري لمشاكل غزة، سواء عبـر مسـار سياسـي أو رفـع الحصـار 

ان إلـــى خـــارج القطـــاع، ســـواء لمنـــاطق الســـلطة عنهـــا، فـــإن األمـــر يتطلـــب نقـــل جـــزء كبيـــر مـــن الســـك
 إحدى الدول العربية. أوالفلسطينية 

 3/3/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
الجيش ب ضد التطوعسنوات للتحريض لمدة خمس يفرض عقوبة السجن مشروع قانون  .22

 اإلسرائيلي
 اإلســـرائيلييقـــدم عضـــو الكنيســـت يـــؤاف كـــيش مـــن حـــزب "الليكـــود" مشـــروع قـــانون للكنيســـت  :رام هللا

 .اإلسرائيليسنوات على المحرضين ضد التطوع في الجيش  5يفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 
ـــانون يهـــدف لوقـــف مـــا nrgوبحســـب مـــا نشـــر موقـــع "  أســـموه" العبـــري أمـــس، فـــإن هـــذا المشـــروع للق

 بـــ"التحريض" الــذي يمارســه الفلســطينيون فــي الــداخل وخاصــة المســيحيين، الــذين يرفضــون التطــوع فــي
 والقوى األمنية األخرى. اإلسرائيليالجيش 

وأشــار الموقــع إلــى أن مشــروع القــانون المنــوي تقديمــه لقــي االستحســان مــن قبــل األب جبرائيــل نــداف 
، خاصـة اإلسـرائيليوالذي يدعو الفلسطينيين المسيحيين في داخل الخط األخضر للتطوع فـي الجـيش 

 لداخل.بأن التطوع مرفوض بشكل شبه كامل من مسيحيي ا
مـــن حـــزب "الليكـــود" المســـاواة بـــين التطـــوع والخدمـــة فـــي الجـــيش  اإلســـرائيليويحـــاول عضـــو الكنيســـت 

 5مــن خــالل هــذا المشــروع، فالقــانون المعمــول حاليــا يفــرض عقوبــة الســجن الفعلــي لمــدة  اإلســرائيلي
 بــرفض الخدمــة العســكرية فــي إســرائيليأي  أقنــاعســنوات علــى كــل مــن يحــرض أو يغــوي أو يحــاول 

 الجيش.
 4/3/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 الداخل الفلسطيني مساجد الوزارية لشؤون التشريع تناقش قانون منع رفع األذان فياللجنة  .23

مــن المقــرر أن تنــاقش اللجنــة الوزاريــة اإلســرائيلية لشــؤون التشــريع، األحــد : العيســى إيهــاب-الناصــرة 
 .1948مساجد الداخل الفلسطيني المحتل عام القادم، مقترح قانون يمنع رفع األذان في 

وقالت صـحيفة هـآرتس العبريـة الصـادرة يـوم الخمـيس، أن االقتـراح يهـدف "لمنـع المـؤذنين مـن الـدعوة 
 إلى الصالة، ومن نشر رسائل دينية أو قومية، وأحيانا تحريضية".

ودي"، فـي معـرض )كنيست( موطي يوغيف، من حـزب "البيـت اليهـ اإلسرائيليوادعى عضو البرلمان 
تفسيره القتراح القانون أن "مئات آالف المواطنين في الجليل والنقب والقدس ويافا وتـل أبيـب، وأمـاكن 
أخرى في مركز البالد، يعانون بشكل يومي من الضجيج الناجم عن دعـوة المـؤذنين إلـى الصـالة فـي 

 المساجد".
نوريــت كــورن مــن "الليكــود"، وعضــو وانضــم إلــى يوغيــف فــي تقــديم االقتــراح، كــل مــن ميكــي زوهــر و 

 الكنيست ميراف بن آري من حزب "كلنا".
كما ادعى المبادرون لالقتراح أن "الضجيج الناجم عن استخدام مكبرات الصوت يقض مضجع مئات 

 اآلالف من المواطنين اإلسرائيليين عدة مرات في اليوم، بما في ذلك خالل ساعات الفجر والليل".
 3/3/2016قدس برس، 

 
 ةل بسوريمحتم   قلقة من تدخل سعودي "إسرائيلأحرونوت": ""يديعوت  .24

قــال المستشــرق اإلســرائيلي يــارون فريــدمان إن تــل أبيــب ال تنظــر بعــين الرضــا للحــراك الســعودي فــي 
 سوريا، كما أن إسرائيل قلقة من سحب إيران العديد من قواتها في سوريا.

ونـوت أن مــرد عـدم رضـا إســرائيل عـن أي تــدخل ويوضـح المستشـرق فــي مقـال بصـحيفة يــديعوت أحر 
بري سعودي في سـوريا هـو أن معظـم المعارضـة السـورية التـي تـدعمها الريـاض لهـا مواقـف مناهضـة 
لتــل أبيــب، ويضــيف أنــه علــى الــرغم مــن أن هــذه المعارضــة معتدلــة مقارنــة بتنظــيم القاعــدة أو تنظــيم 

 ا لما تعّده "العدو الصهيوني".الدولة اإلسالمية، فإنها ال تختلف عنهما في نظرته
كمـــا ال تقبـــل المعارضـــة الســـورية بقـــاء الجـــوالن الســـوري محـــتال مـــن جانـــب إســـرائيل، وتـــتهم فصـــائل 
ـــم يطلـــق رصاصـــة واحـــدة علـــى إســـرائيل طيلـــة العقـــود األربعـــة  المعارضـــة نظـــام بشـــار األســـد بأنـــه ل

 ات القرن الماضي.الماضية، بل إنه حاول الوصول التفاق سالم مع تل أبيب في تسعيني
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 انسحاب إيران
ووفـق فريــدمان فــإن األنبــاء التــي تحــدثت عــن ســحب إيــران العديــد مــن قواتهــا مــن ســوريا ال تعــد أخبــارا 
جيــدة إلســرائيل، رغــم قناعــة األخيــرة بــأن هــذا القــرار اإليرانــي جــاء بعــد الخســائر الباهظــة التــي تلقاهــا 

سـتبقى تـدير الوضـع بسـوريا  -مستشرق اإلسرائيلييضيف ال-الحرس الثوري بسوريا، غير أن طهران 
 عن بعد بواسطة حزب هللا اللبناني.

وفــي تحليــل فريــدمان للوضــع فــي ســوريا بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى انــدالع المظــاهرات المطالبــة 
بسقوط نظام األسد، يقول الباحث في الشؤون اإلسالمية بمعهد التخنيون بجامعة حيفا، ومؤلف كتاب 

التاريخ والـدين والهويـة"، لـيس هنـاك طـرف منتصـر فـي الحـرب السـورية فالكـل مهـزوم، ألن  "العلويون 
حــدود الدولــة باتــت مخترقــة مــن كــل جانــب، وكــل دولهــا المجــاورة تهاجمهــا مــن الجــو، فإســرائيل تشــن 

 هجمات جوية، والتحالف الدولي يهاجم تنظيم الدولة، بينما تقصف روسيا المعارضة المسلحة.
ــدمار بصــورة كليــة، ويضــيف فريــ ــة الســورية فــي طريقهــا نحــو الضــياع بعــد أن شــملها ال دمان أن الدول

وليست هناك نهاية في األفق للوضع القائم، في ظل تعقد خريطة التحالفات القائمـة، التـي يبقـى أكثـر 
عناصـــرها تماســـكا فيهـــا هـــو المكـــون مـــن األطـــراف الشـــيعية العلويـــة المكونـــة مـــن النظـــام والمليشـــيات 

 يرانية وحزب هللا، مع دعم روسي كبير، وهو ما مكن نظام األسد من الصمود بخالف التوقعات.اإل
 

 تفكك سوريا
ومن مؤشرات تفكك الدولة بسوريا وفق المستشـرق اإلسـرائيلي أن القـرارات واالتفاقـات المتعلقـة بهـا تـتم 

يات المتحـدة، كمـا أن النظـام خارج البالد بين الدول العظمى، وآخر اتفاق هو الهدنة بين روسيا والوال
ال يسيطر سوى على خمس مساحة البالد والبقية مقسمة بين خمس قـوى، والجـيش النظـامي آخـذ هـو 

 اآلخر في التفكك، ومن يواجه المعارضة السورية هو حزب هللا والحرس الثوري اإليراني والروس.
رضــة ولــيس علــى تنظــيم الدولــة ويــرى فريــدمان أن تركيــز موســكو ضــرباتها الجويــة علــى مواقــع المعا

يهدف إلى تحقيق غاية روسية إستراتيجية تتمثل في وضع موطئ قـدم للجـيش الروسـي علـى شـواطئ 
يجـــاد واقـــع ميـــداني مكـــون مـــن فـــريقين: النظـــام الســـوري وتنظـــيم الدولـــة، لكـــي يـــتم  البحـــر المتوســـط، وا 

 تسويق قبول نظام األسد أمام الرأي العام الدولي.
 3/3/2016، دوحةالجزيرة نت، ال
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 2015اإلسرائيلي خلل  حالة تحرش في الجيش 92اغتصاب وجريمة  12الشرطة العسكرية:  .25

نشـرت الشـرطة العسـكرية اإلسـرائيلية مـؤخًرا، معطيـات تظهـر عـدد الجـرائم الجنسـية التـي : رامي حيدر
ائيليون تســويقه ، الــذي يحــاول الساســة والمســؤولون اإلســر 2015ارتكبــت فــي الجــيش اإلســرائيلي عــام 

 على أنه الجيش 'األكثر أخالقية' في العالم.
شـهًرا، أي بمعـدل اغتصـاب كـل  12جريمـة اغتصـاب فـي الجـيش خـالل  12وبحسب التقريـر، وقعـت 

جريمـة تحـرش جنسـي، ومعظـم المتـورطين فـي هـذه الجـرائم ضـباط  92شهر، وفي الفترة ذاتهـا وقعـت 
ذ قالــت جنديــة إن الضــابط المســؤول عنهــا اغتصــبها عــدة ذوو رتــب عاليــة، وآخرهــا كانــت قبــل أيــام إ

 مرات، وقالت جندية أخرى إن الضابط ذاته، والذي يحمل رتبة جنرال، قام بالتحرش بها.
 62تحقيًقا حول جرائم جنسية في الجيش، منها  125وقال التقرير كذلك إن الشرطة العسكرية فتحت 

تحقيًقـــا حـــول اســـتراق النظـــر  21، فيمـــا فـــتح حالـــة تحـــرش كالمـــي 30تحقيًقـــا حـــول تحـــرش جســـدي و
 للجنديات أثناء تبديل مالبسهم أو تصويرهم ونشر الصور أو الفيديوهات.

 3/3/2016، 48عرب 
 
 غزة بالغازقطاع  د   أمام م   عديدة عراقيلتضع  "إسرائيل" .26

نيـت(، هـذا صادق المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية )كابي: بالل ضاهر
األسبوع، من الناحيـة المبدئيـة علـى مـد قطـاع غـزة بالغـاز الطبيعـي الـذي يسـتخرج مـن حقـل 'ليفياتـان' 

 للقناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، يوم الخميس. اإللكترونيفي البحر المتوسط، حسبما أفاد الموقع 
الفلسـطينية تحـت رعايـة الرباعيـة  وقالت القنـاة الثانيـة إن اتصـاالت سـرية جـرت بـين إسـرائيل والسـلطة

 الدولية، خالل األسابيع األخيرة، من أجل إمداد محطة توليد الكهرباء في غزة بالغاز.
وتجري المفاوضـات حـول مـد قطـاع غـزة بالغـاز منـذ سـنوات لكـن سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي، التـي 

مــا يشــكل عقابــا جماعيــا  تحاصــر القطــاع وتمنــع إمــداده مــن قبــل دول أخــرى، رفضــت تزويــد الغــاز،
 مليون فلسطيني محاصر. 1.8ألكثر من 

مليـون دوالر  50وتشير التقـديرات إلـى أن قيمـة صـفقة إمـداد محطـة توليـد الكهربـاء بغـزة بالغـاز قرابـة 
 سنويا.

لكــن رغـــم مصــادقة الكابينيـــت إال أنـــه ال تــزال هنـــاك عراقيـــل ســتؤخر مـــد محطـــة توليــد الكهربـــاء بغـــزة 
يتم بعد رسم مسار أنبـوب الغـاز، علمـا أن تخطـيط المسـار سيسـتغرق وقتـا. إضـافة إلـى بالغاز، إذ لم 

 مصادقة السلطات اإلسرائيلية على مسار أنبوب الغاز قد يستغرق حوالي ثالث سنوات.
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ونقلــت القنــاة الثانيــة عــن مســؤول فــي وزارة الطاقــة اإلســرائيلية قولــه إنــه فــي حــال ســارت األمــور بــدون 
القطاع بالغاز سيبدأ بعد أربع أو خمس سـنوات علـى األقـل، علمـا أن ضـخ الغـاز مـن عراقيل فإن مد 

 .2019حقل 'ليفياتان' لن يبدأ قبل نهاية العام 
ويعني ذلك أن معاناة سـكان قطـاع غـزة ستتواصـل فـي ظـل اسـتمرار الحصـار الوحشـي، الـذي تشـارك 

ر فيـه األحـوال اإلنسـانية يومـا بعـد فيه جهات أخرى، ويحول القطاع إلى أكبـر سـجن فـي العـالم تتـدهو 
 يوم. 

 3/3/2016، 48عرب 
 

 إثر حريق بداخله بالقدسإخلء سجن "المسكوبية"  القناة العاشرة: .27
أخلت سلطات االحتالل اإلسرائيلية، يوم الخميس، األسرى المعتقلين : زينة األخرس - القدس المحتلة

 حريق بداخله. داخل سجن "المسكوبية" في مدينة القدس، إثر اندالع
وذكرت القناة العاشرة في التلفزيون العبري، أن ثالث فرق من طواقم اإلطفائية اإلسرائيلية شاركت في 

 إخماد حريق اندلع داخلة سجن "المسكوبية"، دون معرفة األسباب.
علـى  وأضافت القناة، أن إدارة السجن قامت بإخالئه من المعتقلين، وا عادتهم إلى زنازينه بعد السيطرة

 الحريق من قبل طواقم اإلطفاء.
وأشارت إلى أن أي إصابات لم تقـع فـي صـفوف المعتقلـين، موضـحًة أن تحقيقـًا قـد بـدأ للوقـوف علـى 

 أسباب الحريق والوقوف عليها، وفق قولها.
ســــجنًا ومعــــتقاًل ومركــــز تحقيــــق تابعــــة إلدارة ســــجون  27وســــجن "المســــكوبية" هــــو واحــــد مــــن ضــــمن 

آالف أسيرة وأسيرة من الفلسطينيين، ويقع في القسم الشمالي  7لية، يعتقل فيها نحو االحتالل اإلسرائي
 من مدينة القدس، وهو مخصص للتوقيف واالعتقال، وبه قسم تحقيق تابع للمخابرات اإلسرائيلية.

 3/3/2016قدس برس، 
 
 ي قر بفرار جنوده خشية الطعن اإلسرائيليللجيش تحقيق "معاريف":  .28

، فــي الهجــوم الــذين نفــذه اإلســرائيليكشــف تحقيــق أجــراه جــيش االحــتالل : العيســى ابإيهــ-الناصــرة 
، أن جنــوب نــابلسشــابان فلســطينيان واســتهدف نقطــة حراســة لجنــود االحــتالل فــي مســتوطنة "براخــا" 

 الجنود فروا تاركين وراءهم أسلحتهم والسترات الواقية.
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خمــيس، إن الجــيش يحقــق بالســبب الــذي قــام وقالــت صــحيفة معــاريف علــى موقعهــا اإللكترونــي يــوم ال
على إثره الجنود بمغادرة الموقع وتركوا عتادهم، في الوقت الذي اتضح وجود لوحة لعبة طاولـة )نـرد( 

 في الموقع.
خشــية تعرضــهم للطعــن تــاركين وراءهــم بندقيــة مــن  بالمهــاجمين وفــرواوأشــارت إلــى أن الجنــود تفاجــأوا 

 كما كانت غرفة. الدروع،تركوا  صواريخ، كما"، وأخرى تحمل قاذفة M-16نوع "
وبحسب مصادر جيش االحتالل فقـد أصـيب جنـديان بجـروح طفيفـة، فيمـا راجـت إشـاعات فـي البدايـة 

 عن أن المهاجمين استولوا على سالح الجنديين، وهو ما نفته مصادر االحتالل في وقت الحق.
 3/3/2016قدس برس، 

 
 مينعل   يؤيدون مطالب الم   الفلسطينييناستطلع للرأي: معظم  .29

، أن معظم الفلسطينيين يؤيدون مطالب 3/3/2016الخميس  أظهر استطالع للرأي، نشر يوم: رام هللا
 المعلمين المضربين في الضفة الغربية المحتلة.

من الفلسطينيين، في االستطالع الذي أجراه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية )أوراد(  %74د وأي  
ه في فلسطين، فكرة تخفيض نفقات األجهزة األمنية لتحقيق مطالب المعلمين، ولم يؤيدوا فرض ومقر 

ضرائب أو رسوم إضافية لتغطية تكاليف رفع رواتب المعلمين، وقّيموا أداء كافة األطراف بصورة 
 سلبية.

من المواطنين  %84من النخب )قادة الرأي العام، ومثقفون، وكّتاب(، و %95وقال المركز إن 
 الفلسطينيين المستطلعة آراؤهم يرون أن المعلمين محقون، أو محقون إلى حد ما في اإلضراب.

من المواطنين أن ردة فعل الحكومة الفلسطينية تجاه حراك  %74من النخب، و %79في حين رأى 
 المعلمين، غير متزنة، أو غير متزنة إلى حد ما.

المواطنين أن نتائج اإلضراب ستكون سلبية على  %62، ومن النخب %39وبحسب النتائج، يرى 
من المواطنين ال يرون أن لإلضراب أجندات  %78من النخب، و %68التعليم في فلسطين، كما أن 

 سياسية، كالتشكيك بالحكومة أو تعزيز شعبية حماس.
 3/3/2016، رام هللا، (أورادمركز العالم العربي للبحوث والتنمية )

 
 محروقات في الضفة المحتلة ومحطةمبنى  15دم االحتلل يه .31

مبنى ومحطة للمحروقات بدعوى عدم  15هدمت قوات االحتالل منذ ساعات فجر يوم الخميس 
 حصولها على تراخيص بناء في الضفة الغربية المحتلة.
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 خمسةقوات االحتالل على هدم محطة للمحروقات و  أقدمتوبحسب ما نشرت المواقع العبرية، فقد 
ن في بلدة حزما شمال شرق القدس بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناء، في حين قامت مبا

 مبان في منطقة وادي القلط شرقي القدس وأخر في األغوار. تسعةبهدم 
 3/3/2016، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم

 
 "داعش"من تزعم أنهما خططا لعمليات بإيحاء  ني  فلسطيني  الشرطة اإلسرائيلية تعتقل  .31

كشفت الشرطة اإلسرائيلية أمس عن اعتقال شابين من مدينة الناصرة داخل : وديع عواودة -الناصرة 
والتخطيط لتنفيذ عمليات في القدس والعفولة ومعبر الجلمة  "داعش"بتهمة االنتماء لتنظيم  48أراضي 

 على مداخل جنين.
ي الناصرة أمس فقد تم اعتقال الشابين بهاء وبحسب الئحة االتهام المقدمة في المحكمة المركزية ف

وتنسب لهما تهمة التخطيط لعمليات  ،( قبل أسابيععاما 21)وأحمد أحمد عاما(  19)الدين مصاروة 
 عسكرية ضد أهداف إسرائيلية. 

 4/3/2016، لندن، القدس العربي
 
 عوفر معتقل طفل   أسيرا   في  62بـ  التنكيل: هيئة شؤون األسرى  .32

طفاًل فلسطينيًا تم  62كشفت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين أن  ائد الفي:ر  - غزة
األشبال في معتقل عوفر خالل الشهرين الماضيين، استمرارًا للحملة الشرسة من  قسمإدخالهم إلى 

 .قبل االحتالل اإلسرائيلي على األطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم يوميًا بالعشرات
الهيئة لؤي عكة، في بيان، أمس، إن زيارته المعتقل ولقاءه أحد السجناء، كشفت  وقال محامي

، واألوضاع الحياتية والمعيشية التي قاصريناألوضاع اليومية الصعبة في ظل الزج اليومي بمعتقلين 
أصبحت تشكل ضغطًا كبيرًا على األطفال، خصوصًا أن ذلك يتزامن مع التضييق المتعمد من قبل 

 لمعتقل، والمتمثلة باقتحام غرفهم والعبث بمحتوياتهم واالعتداء عليهم.إدارة ا
 4/3/2016الخليج، الشارقة، 

 
 عدد األسرى وانخفاض متوسط أعمارهم ازدياد: "بتسيلم" .33

اإلسرائيلية بأن عدد المعتقلين الفلسطينيين « بتسيلم»تفيد معطيات منظمة : وديع عواودة -الناصرة 
ال سيما المعتقلين اإلداريين والنساء  ،بلغ ذروة جديدة 2015ل في سنةعلى يد سلطات االحتال

واألطفال في آخر ثالثة شهورها. وتظهر المعطيات المستندة لسجالت مصلحة السجون اإلسرائيلية 
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وهو العدد « أمنيا»معتقال فلسطينيا  6,066الماضي هناك  ديسمبر/ أنه حتى نهاية كانون األول
أو « المتسللين»تشمل هذه األعداد المعتقلين الفلسطينيين الذين يعرفون بـ  وال، 2010األعلى منذ

الموجودين دون تراخيص دخول إلى إسرائيل وهي وفق المصطلحات اإلسرائيلية كمخالفة جنائية. 
وهو موعد اندالع انتفاضة السكاكين زاد عدد األسرى الفلسطينيين ، 2015سبتمبر / ومنذ نهاية أيلول

حتى نهاية السنة  أكتوبر /( لكن االرتفاع الكبير شهدته الفترة بين تشرين األول%16) راأسي 822بـ 
الفائتة حيث زاد عدد المعتقلين بنسب مرتفعة: فاألسرى الذين حكموا بمحاكم االحتالل انخفض من 

، بينما زادت نسبة  %10إلى  %6. في المقابل زاد عدد المعتقلين اإلداريين من %57إلى  65%
 ديسمبر /. وفي نهاية كانون األول%29إلى  %26معتقلين حتى نهاية اإلجراءات القضائية من ال

 فلسطينيا. 1,740بلغ عدد المعتقلين حتى نهاية اإلجراءات  2015
مع الجانب الفلسطيني بأن االحتالل يستغل سرية عملية االعتقال من أجل اعتقال « بتسيلم»وتتفق 

ووفق معطياتها فإن عدد القاصرين الفلسطينيين »األدلة . «ب وناشطين دون الكشف عن األسبا
 قاصرا من بينهم ثماني قاصرات. 422المعتقلين بلغ في نهاية العام الماضي 

ومقابل ازدياد عدد المعتقلين ينخفض متوسط جيل األسير. فمنذ أيلول/ سبتمبر الماضي زاد عدد 
فارتفعت النسبة بـ  14-16أما من جيل  %1ى عاما من صفر% إل 14القاصرين المعتقلين دون سن 

التي تعتقل فيها إسرائيل قاصرين اعتقاال إداريا. وهكذا فنسبة  2011وهذه المرة األولى منذ  12%
أما في الفئة العمرية  %9عاما إداريا ارتفعت منذ سبتمبر الماضي بـ  14-16القاصرات المعتقالت 

 .%4سنة فما فوق فقد ارتفعت النسبة بـ  16
 4/3/2016، لندن، القدس العربي

 
جراءات  .34  مشددة جنوب نابلس  احتالليةاعتداءات وا 

اقتحمت قوة من جيش االحتالل بلدة بورين جنوب نابلس مساء اليوم  :غسان الكتوت  -نابلس
 مواجهات خالل ذلك. واندلعتلقوات االحتالل  األهاليوفرضت حظر التجول على فيما تصدى 

سواتر ترابية أسفل الجسر الواصل بين بورين  أقامتة أن جرافات عسكرية مصادر محلي وأفادت
 وقرية مادما المجاورة.

على ذات الصعيد، أبلغ االرتباط العسكري الفلسطيني مجلس قروي عراق بورين بتعليمات مشددة 
 فرضها االحتالل فيما يتعلق بدخول البلدة والخروج منها.

بمرور من تزيد  إالاالحتالل ال يسمح  أقامهالعسكري الذي  فان الحاجز اإلجراءاتوبموجب هذه 
 سيارات اإلسعاف.ل إضافةسنوات،  سبعلألطفال الذين تقل أعمارهم عن  إضافة 45عن  أعمارهم
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وجاءت هذه اإلجراءات في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "هار براخا" المقامة على 
 ن إسرائيليين، وتمكن المنفذان من االنسحاب.جبل جرزيم، وأسفرت عن إصابة جنديي
على سيارات المواطنين المسافرة بين عوريف وعصيرة  الخميسالى ذلك، اعتدى مستوطنون مساء 

القبلية جنوب نابلس ورشقوها بالحجارة، ما أسفر عن تحطيم زجاج عدد منها، فيما انسحب 
 ذكرته مصادر محلية. المستوطنون بعد ذلك باتجاه مستوطنة "يتسهار" وفقا لما

 3/3/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 
 بينهم طفلة في الضفة مواطنا   16االحتلل يعتقل  .35

مواطنا بينهم طفلة من عدة محافظات في  16اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الخميس، 
 الضفة، شملت محافظات نابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، والخليل، وأريحا.

بين نادي األسير الفلسطيني أن خمسة مواطنين اعتقلوا من بلدة بورين في محافظة نابلس، ومن و 
قل ثالثة مواطنين من محافظة جنين، وفي قلقيلية قل ثالثة مواطنين، فيما اعتُ محافظة طولكرم اعتُ 

لدة العوجا كذلك اعتقل االحتالل طفلة من ب كما اعتقل مواطنان من محافظة الخليل.، قل مواطناناعتُ 
 عاما(. 15في محافظة أريحا، وهي هدية إبراهيم عرينات )

 3/3/2016، رام هللا ،الحياة الجديدة
 

  طفل منذ بداية الهبة الشعبية 41تقرير: استشهاد  .36
فلسطين، إن القوات اإلسرائيلية قتلت بالرصاص الحي   -قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال

بداية شهر  انتفاضة القدسغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، منذ اندالع طفال، في الضفة ال 41
 طفال منذ بداية العام الجاري. 16الماضي، منهم  / أكتوبرتشرين األول

ووفق التزام دولة االحتالل بموجب القانون الدولي اإلنساني، فإن عليها توفير الحماية والرعاية 
تح ملفات تحقيق جدية وحيادية في كل الجرائم التي حدثت لألطفال في األراضي المحتلة وأن تف

بحقهم، وتحديدا في حاالت القتل، األمر الذي نادرا ما يحصل، وأكثر من ذلك فمنذ بداية تشرين 
نها إالماضي لم تقم سلطات االحتالل بفتح أي تحقيق في حاالت قتل األطفال، بل  / أكتوبراألول

طفالهم واحتجزت عددا منها لفترة من الوقت، حيث ما زالت رفضت طلبات األهالي تشريح جثث أ
 جثتا الطفلين حسن مناصرة ومعتز عويسات محتجزتين لديها حتى اليوم.

 4/3/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
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 "لن تقوم لنا قائمة في القدس إال بوحدتنا"هللا حنا في األقصى:  االمطران عط .37
ران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس عددا رافق المط: وديع عواودة -الناصرة 

من الشخصيات المقدسية المسيحية بزيارة المسجد األقصى المبارك أمس. وشدد على أنه ال قائمة 
 للفلسطينيين دون صيانة وحدتهم.

ة وأكد الوفد المسيحي الذي التقى مع مسؤولي األوقاف اإلسالمية وعدد من الشخصيات اإلسالمي
المقدسية الموجودة، رفضه لالستفزازات والممارسات غير المقبولة التي يقوم بها المتطرفون 
 المستوطنون ممن يدخلون إلى باحات األقصى ويستفزون المصلين بممارساتهم وحركاتهم المشبوهة.

 ستنكر الوفد وفق بيان صادر عن األب عطا هللا السماح للمستوطنين بالدخول لباحات األقصىاو 
بطريقة استفزازية فيما يمنع خطيب المسجد األقصى المبارك وغيره أيضا من المصلين من دخوله. 
وقال المطران حنا في كلمة ألقاها أمام الحضور إن زيارته والوفد تحمل معاني التسامح الديني 

افة والتآخي في مدينة القدس وهي زيارة األخ ألخيه تعبيرا عن تعاطف وتضامن مع اإلخوة ومع ك
 المقدسات المستهدفة والمستباحة.

لن تقوم لنا قائمة في مدينة القدس إال بوحدتنا وأن تكون بوصلتنا نحو القدس » وقال عطا هللا
 «.ومقدساتنا ولننبذ معا وسويا الطائفية والكراهية والتحريض الذي ال يستفيد منه إال إعداءنا

 4/3/2016، لندن، القدس العربي
 
 لسطينية موحدة ضد األونروارسالة احتجاجية ف .38

المنبثقة عن القوى والفصائل واللجان الشعبية والهيئات الشبابية « خلية أزمة األونروا»وّجهت 
وذلك من خالل االعتصام الشعبي الحاشد «. األونروا»الفلسطينية، رسالة احتجاج قوية إلى إدارة 

في « األونروا»في لبنان أمام مقر الذي جرى أمس الخميس بمشاركة مئات الالجئين الفلسطينيين 
 بيروت.

 أزمةوشارك في االعتصام ممثلون عن القوى والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وقيادة خلية إدارة 
احتجاجا على »في لبنان، معلنين االستمرار في االحتجاجات التي تشمل جميع المناطق والمخيمات 

 «.هة قرارات وكالة اإلغاثةسياسية تقليص الخدمات واالستعداد لمواج
مع الوكالة مطالبًا بوضع سياسة خدماتية متطورة، « إدارة األزمة»وألقى غسان أيوب كلمة لجنة 

معتبرًا إياها محاولة لتضليل الرأي « األونروا»وأعلن رفض الالجئين المواقف االلتفافية التي تقوم بها 
 العام.
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إعطاء الفلسطينيين  إلى« األونروا»رفعت شناعة « فتح إقليم لبنان في حركة»بدوره، دعا أمين سر 
 «.جميع حقوقهم»في لبنان 

مكتب مدير منطقة صيدا في « خلية األزمة»إلى ذلك، أغلق أمس ممثلو اللجان الشعبية وأعضاء 
بتقليص « األونروا»ومرأب الباصات الرئيسي في سهل الصّباغ، وذلك رفضا لقرارات « األونروا»

 الخدمات.
إلطار ذاته، وّجهت الفصائل الوطنية واإلسالمية واللجان الشعبية ولجان األحياء والقواطع في في ا

عين الحلوة الدعوة ألهالي المخيم للمشاركة في االعتصام اليوم الجمعة عند المدخل الغربي لمخيم 
 عين الحلوة.

 4/3/2016السفير، بيروت، 
 
 منسقي إضراب المعلمينالخليل.. مسلحون يطلقون النار على منزل أحد  .39

أقدم مسلحون مجهولون، فجر يوم الخميس، على شن اعتداء : زينة األخرس، يوسف فقيه - الخليل
بالرصاص الحي استهدف منزل ومركبة أحد منسقي "لجنة إضراب المعلمين" في الخليل )جنوب 

في الدوام،  القدس المحتلة(، وذلك بعد يوم واحد من تعرض إحدى المدارس التي تشهد إضراباً 
 العتداء مماثل.

وأوضح المعلم الفلسطيني، أمين الصوص، في حديث لـ "قدس برس"، أن مسلحين أطلقوا الرصاص 
، على منزله ومركبته وألحقوا أضرارًا جسيمة بهما، األمر الذي يرمي الخميسبشكل كثيف، فجر 

بيع باإلضراب عن التدريس، لمطالبة للبعث برسالة لحراك المعلمين وفعالياتهم المستمرة منذ ثالثة أسا
وطالب الصوص، أجهزة أمن السلطة بالكشف عن مطلقي النار  الحكومة بزيادة رواتبهم وفق تقديره.

 "مّمن يريدون إثارة الفتنة في ظل حراك المعلمين للمطالبة بحقوقهم"، حسب تعبيره.
 3/3/2016، قدس برس

 
 نية خلل فبرايرمنشأة فلسطي 183السلطات اإلسرائيلية هدمت  .41

شّدد مسؤول ملف االستيطان بشمال الضفة الغربية، غسان : خلدون مظلوم، سليم تايه -رام هللا 
دغلس، على أن عمليات الهدم التي ُتنفذها سلطات االحتالل اإلسرائيلي "تأتي في سياق التهجير 

 ".واإلبعاد عن األرض بهدف إحالل المستوطنين على أنقاض منازل الفلسطينيين
شهد منذ بدايته تصاعًدا في سياسة هدم  2016وذكر دغلس في حديث لـ "قدس برس"، أن عام 

 المنازل والمنشآت.



 
 
 
 

 

 30 ص                                              3862 العدد:        4/3/2016 الجمعة التاريخ: 
  

وتابع "االحتالل يستخدم الهدم كوسيلة ضغط على الفلسطينيين، إلفراغ المنطقة المصنفة )ج( في 
اعية التي تفرضها سلطات الضفة الغربية المحتلة"، معتبًرا أن الهدم "جزء من سياسة العقوبات الجم

 االحتالل على الفلسطينيين".
وكان معهد األبحاث التطبيقية "أريج"، قال إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت خالل شهر 

 منشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، 86منزاًل و 97شباط/ فبراير الماضي ما يقارب 
 بذريعة "البناء غير المرخص".

معهد الفلسطيني في تقرير إحصائي له، يوم الخميس، بأن "اإلدارة المدنية" التابعة لجيش وأفاد ال
 مسكن ومنشأة. 139االحتالل أصدرت أوامر هدم ووقف عمل وبناء بحق 

وذكر المركز المتخصص بشؤون االستيطان وانتهاكات االحتالل، أن المستوطنين أقدموا على اقتالع 
اعتداء بحق  41الزيتون واللوزيات، الفًتا إلى تنفيذ المستوطنون اليهود  شجرة مثمرة، أغلبها من 180

دونم من األراضي  653وأصدرت سلطات االحتالل أوامر بمصادرة  الفلسطينيين وممتلكاتهم.
 الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية "ألغراض متعددة"، )وفق معهد أريج(.

 3/3/2016، قدس برس
 
 طفل   40ا بينهم شهيد   184: من االنتفاضة يوما   146حصاد  .41

أظهرت دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن "اإلسرائيلي" والفلسطيني، ارتفاع : رام هللا
 184عدد شهداء انتفاضة القدس التي انطلقت في األول من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 

 الخليل تتصدر المدن الفلسطينية في عدد الشهداء.طفاًل، فيما ال تزال  40شهيًدا، بينهم 
( وتلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منها، أن 2-23وأوضحت الدراسة التي صدرت الثالثاء )

شهيًدا،  41شهيدًا، يليها القدس بـ  53محافظة الخليل تصدرت قائمة المحافظات في عدد الشهداء بـ 
شهداء، وبيت لحم  10شهيًدا، ونابلس  19شهيًدا، وكذلك جنين  19 شهيًدا، ورام هللا 25وقطاع غزة 

شهيدين في كل منها، وشهيد من قلقيلية، وآخر من العرب  48شهداء، وطولكرم وسلفيت وأراضي  9
منهن من األطفال، فيما تبين أن شهر  7من اإلناث،  14وأشارت إلى بين الشهداء  )سوداني(.

شهداء  9شهيدًا، وأن قوات االحتالل ال تزال تحتجز جثامين  22ء يناير/ كانون ثاني، شهد ارتقا
 حتى اآلن، جميعهم من القدس المحتلة.

وأشار المركز إلى أن إحصائياته اشتملت على عدد من الشهداء لم ترد أسماؤهم في قوائم وزراة  
الشهيد خليل ، و 48الصحة، وهم: الشهيد شادي مطرية من البيرة، والشهيد نشأت ملحم، من أراضي 

 عامر، من محافظة سلفيت، باإلضافة إلى الشهيد السوداني كامل حسن.
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ولفتت الدراسة إلى أن فترة انتفاضة القدس شهدت ارتقاء العديد من شهداء اإلعداد والتجهيز في 
 قطاع غزة )لم تشملهم اإلحصاءات(. 

؛ حيث استشهد من أوضحت الدراسة أن مدينة الخليل تصدرت المحافظات في عدد الشهداءو 
شهيدًا، فيما استشهد من  41شهيدًا، وحّلت مدينة القدس ثانيًا حيث استشهد منها  53المحافظة 

 .شهيدًا، وتوزع باقي الشهداء على محافظات الوطن 25محافظات القطاع 
 3/3/2016، المركز الفلسطيني لإلعلم

 
 ليلأسفل المسجد اإلبراهيمي بالخ إسرائيليةالكشف عن حفريات  .42

كشفت مديرية أوقاف الخليل، النقاب عن وجود حفريات : إيهاب العيسى، يوسف الفقيه -الخليل 
 إسرائيلية جديدة أسفل المسجد اإلبراهيمي.

الخليل"، اليوم الخميس، أنه "وفي اعتداء  إعماروذكرت المديرية في مؤتمر صحفي عقدته، مع لجنة "
ممنهجة التي يسلكها االحتالل في االعتداء على ساحات بالغ الخطورة وضمن الخطوات التهويدية ال

 المسجد اإلبراهيمي يتم االعتداء على باطن المسجد".
الكشف اليوم عن اعتداء خطير في داخل غار المسجد اإلبراهيمي لما يشبه "سرداب"  إلىوأشارت 
لغرفة التي سم وعمق مماثل باتجاه قبر النبي إسحاق عليه السالم في ا 50سم وعرض  80بطول 

 تضاء بقناديل الزيت من فتحة الغار قرب مدخل الخضرة اإلبراهيمية.
للوصول  اإلبراهيميوشددت على أن االحتالل يسعى عبر هذه الحفريات لتغيير واقع الغار والمسجد 

 قبور األنبياء وزوجاتهم واالحتالل. إلى
الذي قامت به سلطات االحتالل والشؤون الدينية يوسف ادعيس االعتداء  األوقافواستنكر وزير 

، وذلك بالحفر في السرداب من المنطقة الجنوبية الخميسصباح  اإلبراهيميضد المسجد  اإلسرائيلي
 الغار الشريف. إلىالمؤدية 

 3/3/2016، قدس برس
 
 القدس القديمة حال   من م   %35بت بإغلق اإلجراءات اإلسرائيلية تسب   .43

أشهر وحتى  ستةمن محالهم التجارية منذ  %35ة عن إغالق نحو أعلن تجار القدس القديم: القدس
 الحالي. آذار/ مارسبداية شهر 

الخميس، تحدثوا فيه  أمسوجاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده التجار في القدس القديمة، يوم 
بالتفصيل عن إجراءات االحتالل العدوانية من تنكيل وتفتيش مذل، وترهيب واعتقاالت عند بوابات 



 
 
 
 

 

 32 ص                                              3862 العدد:        4/3/2016 الجمعة التاريخ: 
  

لقدس العتيقة، ما تسبب بحالة من العزوف لدى المواطنين، وساهم في تقليل األعداد المتوجهة إلى ا
 هذه المنطقة.

من محال البلدة  %35إلى  %25وبدوره، قال رئيس لجنة تجار القدس القديمة خالد الصاحب إن من 
ءات االحتالل والنظام القديمة في المنطقة أغلقت أبوابها خالل األشهر الستة األخيرة بفعل إجرا

الضريبي ومحاوالت ترهيب المقدسيين من النزول إلى البلدة عبر التفتيش المهين وانتشار القوات 
 المدججة باألسلحة.

وطالب الصحاب باسم التجار بالعمل على تعزيز صمودهم وا عداد استراتيجية فلسطينية تجابه الخطة 
القديمة، مشددًا على أن نسبة تقليص نسبة المشتريات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهجير تجار القدس 

 .%80 إلىمن مختلف القطاعات والمنتجات وصلت 
 4/3/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 تل أبيب: الدفء في العلقات المصري ة اإلسرائيلي ة وصل لذروته  .44

فيعة الُمستوى، قالت قالت مصادر سياسّية في تل أبيب، ُوصفت بأّنها ر  زهير أندراوس: - الناصرة
إّنه في السنة األخيرة برزت مؤشرات تدل على زيادة الدفء في منظومة العالقات السياسية بين 
سرائيل: زيارة رسمية وعلنية للمدير العام لوزارة الخارجية دوري غولد إلى القاهرة حيث أعاد  مصر وا 

بتهمة التجسس لحساب إسرائيل والذي  افتتاح السفارة اإلسرائيلية، إطالق سراح عودة طرابين المدان
عاًما في السجن المصرّي، تعيين سفير مصري جديد بعد ثالث سنوات على غيابه، وهذا  15قضى 

األسبوع اجتماع علني وزعت في نهايته صورة نادرة تجمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسفير 
 المصري الجديد.

وت أحرونوت( إلى أّنه على الرغم من انشغال مصر في ولفتت المصادر، كما أفادت صحيفة )يديع
الفترة األخيرة خاّصًة، وخالل السنوات األخيرة بصورة عامة، بمشكالت داخلية تتعلق بالوضعين 
األمني واالقتصادي، فقد عادت العالقات مع إسرائيل أخيًرا إلى العناوين األولى في وسائل اإلعالم، 

لى ذروته بعد قضية عضو البرلمان توفيق عكاشة الصحافي ووصل االهتمام بهذا الموضوع إ
 االستفزازي، ألّنه تجرأ على االجتماع علًنا مع سفير إسرائيل في القاهرة د. حاييم كورين.

الرئيس السيسي يعرف أّن الرأي العام المصري ال تزال تسيطر عليه  أن  أوضحت المصادر ذاتها، و 
نه يتحدث هاتفًيا مع نتنياهو، قال في أي الذي سبق أْن ذكر القضية الفلسطينية، والرئيس المصر 

 . مقابالت سابقة صراحة إّنه إذا قامت إسرائيل بخطوة في الموضوع الفلسطيني، فسيحدث انفتاح
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وفي الفترة األخيرة التقى الرئيس المصري السيسي وفًدا ضّم زعامات يهودية ترأسه مقرب من نتنياهو 
مكن أْن ُيضاف إلى ذلك الموافقات المتكررة التي تعطيها إسرائيل للمصريين هو مالكولم هونالين. وي

وأحياًنا من خالل غض  "،داعش"من أجل استخدام قوة عسكرية كبيرة في سيناء في الحرب ضد 
النظر عن الملحق العسكري في اتفاق السالم. وكأّن هذا ال يكفي، أّكدت المصادر، إْذ تقوم إسرائيل 

ي واشنطن وفي الكونغرس من أجل إقناع الرأي العام بأّن مصر تحارب اإلرهاب، بمساعدة مصر ف
ومن أجل جعل واشنطن أكثر كرًما فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية للنظام السياسي. وخُلصت إلى 
القول إّنه في الفترة األخيرة شدد وفد من لجنة الخارجية واألمن في الكنيست بزعامة رئيس اللجنة 

نغبي أمام محاوريه في واشنطن على بروز استعداد مصري لمواجهة حازمة ضد والية تساحي ه
، وضّد تهريب السالح إلى حماس وقطاع غزة. ويمكن اإلضافة إلى "داعش"سيناء التابعة لتنظيم 

ذلك الرسائل التي بعثت بها تل أبيب والتي أبدت فيها رغبتها في انضمام مصر إلى الحلف اإلقليمّي 
 نان وقبرص، بحسب تعبيرها.مع اليو 

 3/3/2016رأي اليوم، لندن، 
 
 العرب يدعو لدعم أوضاع اللجئين السوريين والفلسطينيين الصحةمجلس وزراء  .45

الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفد الدولة المشارك في  ترأس عبد: )وام(
حة العرب، التي عقدت أمس، في مقر األمانة أعمال الدورة الخامسة واألربعين لمجلس وزراء الص

 العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة وزراء الصحة العرب أو من يمثلهم.
بندًا تتضمن عددًا من قضايا العمل العربي المشترك في المجال الصحي، وفي  17وناقش االجتماع 

العربية المستضيفة واألوضاع  مقدمتها دراسة أثر الالجئين السوريين في القطاع الصحي في الدول
 الصحية في فلسطين.

ودعا األمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، إلى ضرورة تعزيز الجهود اإلنسانية 
وتقويتها، واستمرار تقديم المساعدات الالزمة للمتضررين والمنكوبين والنازحين، والعمل على إيجاد 

هم العيش الكريم والعدالة االجتماعية والمساواة، وضمان تنفيذ حلول سلمية مستدامة تكفل ل
 المعاهدات والمواثيق الدولية لحماية حقوق اإلنسان.

 4/3/2016الخليج، الشارقة، 
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 للمطالبة بحماية دولية للفلسطينيين بالقاهرةاجتماع عربي  .46
ية المعنية بملف العملية المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية العربمن  :نادية سعد الدين -عمان 

السياسية، األسبوع القادم في القاهرة، بهدف التشاور والتوافق على تقديم مشروع قرار عربي مشترك 
 حول االستيطان، والمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

لدولتين"، وينطلق المشروع العربي من تأكيد مناهضة االستيطان باعتباره "عقبة أمام السالم وحل ا
ألفًا في القدس  350ألف مستوطن، بينهم  800وفق مسؤول فلسطيني، وذلك أمام "وجود زهاء 

 ألفًا المتبقين في بقية أجزاء الضفة الغربية"، بحسبه. 450المحتلة، بينما يستوطن 
وتبحث اللجنة الوزارية، برئاسة مصر وعضوية األردن، وفلسطين، والمغرب، إضافة إلى أمين عام 

 امعة الدول العربية، نبيل العربي، مسألة دعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسالم.ج
 4/3/2016الغد، عمان، 

 
 إلبعاد فلسطينيين إلى غزة "إسرائيلي"قلق أمريكي من مقترح  .47

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية مارك تونر عن قلق بالده من تقارير تناولت : )بترا(
بنيامين نتنياهو بابعاد عائالت فلسطينية يتهم أبناؤها بشن هجمات « اإلسرائيلي»ترح رئيس الوزراء مق

 ، إلى قطاع غزة.«إسرائيليين»ضد 
وقال تونر للصحفيين إن من شأن هذه الخطوة أن تثير فقط مخاوف مماثلة لهدم المنازل العقابي 

حدث كل الجهات إلى اتخاذ إجراءات إيجابية الذي يؤدي إلى تفاقم التوتر على األرض. ودعا المت
 تسهم في منع التصعيد وتستعيد الهدوء.

 4/3/2016الخليج، الشارقة، 
 
 ر اإلسرائيلي  وليس لقاء السفي "جمل أعمالهم  "إقالة عكاشة سببها  .48

بعد يوم من إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة في البرلمان : أحمد رحيم -القاهرة 
بعد استقباله السفير اإلسرائيلي لدى القاهرة حاييم كورين في منزله، قرر مجلس إدارة المصري، 

لمخالفتها ميثاق »التي يمتلكها عكاشة لمدة عام « الفراعين»المنطقة الحرة اإلعالمية وقف قناة 
، في مؤشر واضح على «الشرف الصحافي والمهني، وبثها مغالطات تهدد األمن القومي المصري 

 إبعاده من المشهد يتخطى استضافة السفير اإلسرائيلي في منزله. أن سبب
وأسقط البرلمان عضوية عكاشة بغالبية تخطت ثلثي أعضائه، بعد أيام من الجدل حول اللقاء وما 
تبعه من تصريحات مثيرة لعكاشة أطلقها عبر فضائيته ونال فيها من دول عربية تؤكد القاهرة دومًا 
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عها. ولم تصدر أي جهات رسمية مصرية أو إسرائيلية تعليقات على قرار الحرص على عالقاتها م
 البرلمان.

لكن السفير اإلسرائيلي في القاهرة نشر قبل القرار بساعات تصريحات مصورة قال فيها انه التقى 
صحافيين قبل مقابلة عكاشة. ومعروف أن لقاء السفير اإلسرائيلي أي شخصية مصرية ال يتم إال 

ات األمنية، والعالقات بين القاهرة وتل أبيب غالبًا ما ُتدار خلف الكواليس، عبر بعلم الجه
 االستخبارات، وتبقى على المستوى الشعبي عند حدها األدنى، وال تخرج إلى العلن.

وأتى لقاء عكاشة بعد مواقف مثيرة للجدل، فالنائب السابق ُعرف بعالقاته الوثيقة ببعض أركان نظام 
ق حسني مبارك ثم بعض قيادات المجلس العسكري الحاكم بعد الثورة، ثم دعمه النظام الرئيس الساب

الحالي، لكن بعد خسارته معركة رئاسة البرلمان بهزيمة ساحقة، راح ينتقد الحكم في شدة ودعا إلى 
 إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وحل البرلمان.

ق اعتماده سفيرًا لبالده في إسرائيل إلى الرئيس وقبل أيام، سلم الديبلوماسي المصري حازم خيرت أورا
ريئوفين ريفلين، للمرة األولى منذ استدعاء السفير السابق قبل أكثر من ثالثة أعوام. وكان الرئيس 
السابق محمد مرسي عّين سفيرًا لبالده في إسرائيل للمرة األولى منذ الثورة بعد توليه السلطة بشهور، 

 بعد الهجوم اإلسرائيلي على غزة. 2012لثاني )نوفمبر( لكنه استدعاه في تشرين ا
سرائيل، قلل  وأثار إسقاط عضوية عكاشة من البرلمان تساؤالت حول مستقبل العالقات بين مصر وا 

« لن يكون لها تأثير»منها ديبلوماسيون سابقون. ورأى السفير السابق مصطفى الفقي أن تلك الواقعة 
توفيق عكاشة أسقطت عضويته من «: »الحياة»أبيب. وقال لـ  على العالقات بين القاهرة وتل

البرلمان ألسباب عدة، ليس أهمها اللقاء مع السفير اإلسرائيلي. القرار يرجع إلى أسباب عدة، 
فالناصريون رأوا ضرورة إسقاط العضوية ألنه هاجم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والعروبيون 

عربية شقيقة )السودان والمملكة العربية السعودية(، ودوائر النظام رأت أنه أيدوا األمر ألنه هاجم دواًل 
 «.تطاول على رمز الرئيس ولو في شكل غير مباشر

كل هذه األسباب أدت إلى إطاحة عكاشة. أما مقابلته السفير اإلسرائيلي فليست »وأضاف الفقي أن 
« إسرائيل السابق دخل مؤسسة األهرام ذات بال، فما أكثر من قابلوا السفير اإلسرائيلي... سفير

لقاء عكاشة السفير اإلسرائيلي سبب ظاهري فقط إلسقاط »الصحافية المملوكة للدولة. واعتبر أن 
عضويته، لكن قطعًا ليس هو السبب. إسرائيل دولة لنا معها اتفاقية سالم، وسفيرنا استقبل فيها 

ير اإلسرائيلي ُفصل من موقعه، أرى أن الشهر الماضي بالموسيقى، وليس كل من استقبل السف
 «.عكاشة أطيح به بسبب ُمجمل أعماله
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ويتسق رأي الفقي مع حديث رئيس البرلمان علي عبدالعال أول من أمس أثناء التصويت على إسقاط 
عضوية عكاشة، وتأكيده المتكرر أن البرلمان ونوابه ملتزمون بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي 

شارته إلى أن عكاشة وقعتها مصر صدرت منه »، وعلى رأسها اتفاقية السالم مع إسرائيل، وا 
 «.تصرفات أثرت على مؤسسات الدولة، وُنسبت أفعاله إلى البرلمان

واتفق وزير الخارجية السابق النائب محمد العرابي مع الفقي على أن إطاحة عكاشة سببها األساس 
تلك الواقعة لن ُتسبب »إن « الحياة»وقال لـ «. لبرلمانمجمل تصرفاته منذ نجاحه في انتخابات ا»

أضرارًا في العالقات مع إسرائيل، ألن إسرائيل تعي تمامًا أن موضوع التطبيع مرفوض شعبيًا، لكن 
ُيمكن أن تستغل إسرائيل األمر سياسيًا لإلساءة إلى مصر في المحافل الدولية. العالقات لن تتضرر 

سرائيل تعلم جيدًا أن ألنها أصاًل تتحمل أضرار  ًا. لن يؤثر األمر على تواجد السفراء وال اتصاالتهم. وا 
 «.الشعب المصري ال يقبل التطبيع

المجلس يجب أن يتطهر من مجموعة »وقال العرابي، ردًا على ما أثير عن أن العقوبة قاسية، إن 
موضوع لقاء من الشخصيات. أعتقد أن هذه الخطوة كانت جريئة وضرورية بغض النظر عن 

السفير. القصة ليست قصة أنه التقى السفير. صراحة األمر يتعلق بمجمل تصرفاته. منذ انتخابه 
 «.وهو يأتي بإرباكات. الدولة ال تتحمل األنا وشخصنة األمور

األميركية هالة مصطفى أن الواقعة لن تؤثر في شكل كبير  -ورأت الخبيرة في العالقات المصرية 
سرائيل. وواجهت مصطفى قبل سنوات أزمة مماثلة بعدما التقت في مسار العالقا ت بين مصر وا 

، ما أثار جداًل في الوسط الصحافي حينها، «األهرام»السفير اإلسرائيلي السابق في مبنى مؤسسة 
 انتهى بإنذارها من قبل نقابة الصحافيين، لخرقها قرار النقابة مقاطعة إسرائيل.

أعتقد بأن واقعة عكاشة تصب في نفس االتجاهات القائمة من قبل. «: »الحياة»وقالت مصطفى لـ 
وأضافت أن «. األمر مجرد إضافة حال جديدة إلى حاالت أخرى متعددة. نوع من التراكم السلبي

قرار إسقاط العضوية قاٍس، وال يستند إلى إجراءات قانونية أو دستورية سليمة، خصوصًا أن هناك »
وما أقدم عليه عكاشة يدخل في نطاق األمور الخالفية، ووجهات النظر معاهدة سالم مع إسرائيل، 

بين الرافضين والمؤيدين. من الناحية القانونية ليس هناك ما يجرم سلوكه ومن الناحية الدستورية ال 
 «.يوجد ما يوجب إسقاط عضويته

 4/3/2016الحياة، لندن، 
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 .. وشواهد الصعود"داعش اليهودي" .49
 حمند. أسعد عبد الر 

يبرز تحول المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين في مظاهر عديدة، على رأسها اندثار الحدود تقريبًا بين 
فيما يتعلق بالسياسة األمنية، وتوحد خطابيهما في إطار تنامي نفوذ « اليمين»و« اليسار»معسكري 

ع تعزز وترسخ الطابع األحزاب المتطرفة، الدينية والقومية، التي تدعم االستيطان، وتؤيد أي مشاري
هو المعبِّّر الفعلي والفاعل عن السياسة اإلسرائيلية « اليمين»اليهودي للدولة الصهيونية، حتى بات 

في مستوياتها كافة. وقد حذر عديد الكتاب والمحللين اإلسرائيليين والغربيين في السنوات العشر 
ود الشرقيين(، والمهاجرين الروس، األخيرة من أن اليمين الجديد المشكل من: السفارديم )اليه

، سيتحكم في سياسة إسرائيل. ورغم اختالف المصالح فيما «المستوطنين»والمتدينين األرثوذكس، و
الصراع الذي كان بين »يقول: « يوعز هندل»بين هؤالء جميعًا، فإن الكاتب اليميني المتطرف 

الوقت الحالي داخل الصهيونية الدينية. الليبراليين والمحافظين في المجتمع اإلسرائيلي يجري في 
هنا يتحدث عما أسماه انتصار « هندل»و«. وهي النخبة الجديدة التي ال تعنيها الحلول الوسط

القومية اليهودية المتطرفة التي تختفي وراء الصهيونية الدينية، أي ما سبق وأشرنا إليه منذ أشهر 
 «.داعش اليهودي»بـ

اليمين إلى أمور الحياة اليومية المتعلقة بالفرد في المجتمع اإلسرائيلي. ولقد وصل تحكم وسيطرة هذا 
، من «ميكي زوهر»فقد صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون تقدم به النائب 

، يستهدف التشديد على فتح المتاجر في أيام السبت. وحسب مشروع القانون، فإن «الليكود»حزب 
ن ساعات العمل والراحة سيغرم بمبلغ ثالثة أضعاف من مردوده في ذلك السبت، من يتجاوز قانو 

ليس له أي صلة بالفكر «: »سيفر بلوتسكر»وهو مشروع قانون وصفه الكاتب اإلسرائيلي 
 «.االجتماعي. هذا قانون إكراه ديني حزبي ائتالفي ومناهض للمجتمع، وليس أي شيء آخر

، ردت باستغراب على هذا «الحكومة ضد الحياة»بعنوان ، «هآرتس»وفي مقال ألسرة تحرير 
تملصت إسرائيل حتى اآلن من بند وضع الدستور، بسبب ادعاء األحزاب الدينية »المشروع بالقول: 

بأن التوراة هي الدستور. وكبديل جزئي، سنت قوانين أساسية يفترض بها أن تثبت، ضمن أمور 
« زوهر»ه. هذه القيم تفوق العبادة الدينية التي يريد النائب أخرى، حرية العمل وكرامة اإلنسان وحريت

وشركاؤه فرضها على غيرهم. ولو كان العلمانيون في دولة إسرائيل أرادوا أن يفرضوا على المتدينين 
الذين يعيشون فيها العمل في أيام السبت، لكان هذا بالطبع إكراهًا مناهضًا للدين. هكذا بالضبط هو 

 «.، في فرض العطلة على من ال يريد العطلة«زوهر»قانون المضاد، للنائب أيضًا مشروع ال
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، «حاييم مسغاف»، حيث يكتب الدكتور «لنكن شعبًا حراً »وفي سياق متمم ومحذر، جاء مقال 
أيام قاسية تمر علينا جميعًا. ذات مرة، قبل سنوات عديدة، كنا نعرف من هم األخيار ومن »فيقول: 

خطوط الجبهة واضحة. اليوم الرغبة في اإلساءة لآلخر أصبحت حاجة هوس. هم األشرار. وكانت 
يبدو أن شيئًا ما قد تشوش لدى الكثيرين. لست أدري ما إذا كان العرب قرأوا تاريخ شعبنا، لكنهم 
بالتأكيد يعرفون منذ اآلن بأن ما عليهم إال أن ينتظروا بصبر بضعة أجيال أخرى حتى يسقط كل 

، كتب الصحفي «هم المنتصرون »بل في مقال تهكمي، بعنوان «. مرة ناضجةشيء في حضنهم كث
يمكن إعالن االنتصار. القومية المتطرفة التي تختفي »يقول: « جدعون ليفي»اإلسرائيلي اليساري 

وراء لعبة الصهيونية الدينية انتصرت، وبشكل ساحق، مع تعيين المفتش العام للشرطة ورئيس 
وقع للمستشار القانوني للحكومة. رئيس هيئة األركان ورئيس المحكمة العليا الموساد والتعيين المت

ورئيس الحكومة، متدينون، وهي مسألة وقت. كل شيء يبدو وكأنه مصادفة والصورة آخذة في 
لقد كانوا يهودًا مستعدين للنضال من أجل هدف »هؤالء فيقول: « ليفي»ويصف «. االكتمال

دام كل الوسائل واستغالل ضعف السلطة ومشاعر الذنب والبلبلة في جماعي، ولم يترددوا في استخ
المعسكر العلماني. وقد انتصروا. فعلوا ذلك بحكمة ومنهجية. في البدء عززوا مواقعهم في 
المستوطنات، وبعد أن حققوا مطلبهم، وهو إفشال أي حل سياسي وتحطيم حل الدولتين، أصبحوا 

ة على النقاش في إسرائيل على طريق تغيير النظام، طابعه جاهزين للهدف التالي، وهو السيطر 
وجوهره. في هذه األثناء بدأوا بقطف ثمار انتصارهم. وهذه الثمار حلوة مثل العسل. وليس هناك من 

من ذهب إلى سبات عميق سيستيقظ »اإلسرائيلي: « شعبه»ويختم الكاتب منبهًا والئمًا أبناء «. يوقفهم
 «.ة. وهو وحده الذي يتحمل المسؤولية عن ذلكقريبًا ويجد دولة جديد

 4/3/2016، االتحاد، أبو ظبي
 
 عودة إسرائيلية إلى الخطط األحادية .51

 ماجد عزام
كشف زعيم المعارضة اإلسرائيلية إسحق هيرتزوغ االثنين عن تفاصيل خطته لالنفصال األحادي عن 

ناء الجدار الفاصل، واالنسحاب من الفلسطينيين. هيرتزوغ زعم: "إن الخطة التي تتضمن استكمال ب
مؤاتية اآلن  ال فرصةقرية وبلدة في محيط القدس، وتسليمها للسلطة الفلسطينية؛ جاءت، ألن  28

ن االنفصال األحادي عن الفلسطينيين بات الخيار األفضل لحل مشاكل إسرائيل  لحل الدولتين. وا 
تخفيف عزلتها الدولية، واإلثبات أنها جادة في األمنية والديموغرافية، كما لتحسين موقعها العالمي، و 

 ، وأن المشكلة ليست عندها أو بسببها".حل سلميالتوصل إلى 
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العمل وكتلة المعسكر الصهيوني المعارضة أثارت ردود فعل وسجاالت في  زعيم حزبخطة 
عمل في الشرق إسرائيل، وبينما سخر منها رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو مرّحبا بهيرتزوغ وحزب ال

عديدون وبارزون في الحزب الخطة باعتبارها تخلي عن الخيار التاريخي له في  انتقد نواباألوسط، 
 العقود األخيرة والمتمثل بحّل الدولتين.

أن خطته تتمتع بتأييد غالبية  -أذار مارس 1االثنين -هيرتزوغ أضاف في مقال لنيويورك تايمز
ح فعال من استطالع رأي مفاجئ نشرت نتائجه الشهر الماضي الجمهور اإلسرائيلي، وهو ما اتض

وأظهرت تأييد اكثر من نصف اإلسرائيليين لالنفصال عن الفلسطينيين، غير أن العودة لخطة 
االنفصال األحادي تلّقت تأييدا بارزا من قبل  القيادي البارز والسياسي السابق حاييم رامون وثلة 

يمينيين طالبوا في بيان مشترك بتنفيذ االنفصال في القدس تحديدا جنراالت بارزين يساريين، وحتى 
ودائما من أجل الحفاظ على ما يصفونه بإسرائيل يهودية وديموقراطية، كون الوضع الحالي سيؤدي 
إلى دولة ثنائية القومية أو دولة أبارتهايد موصوف كما كان الحال في جنوب إفريقيا، وفقدان الدولة 

ها أو ديموقراطيتها، كما يقول المؤيدون للخطة في إسرائيل وخارجها، كما لفكرة العبرية ليهوديت
 التسوية بشكل عام.

في الحقيقة تبدو خطة هيرتزوغ وكأنها امتداد أو استكمال لخطة رئيس الوزراء السابق أرئيل شارون 
وكان يفترض  لالنفصال األحادي عن الفلسطينيين والتي ابتدأت باالنفصال عن غزة وشمال الضفة،

أن تتوسع لتشمل الضفة الغربية كلها وفق حدود جدار الفصل السياسية، وهي الخطة التي خاض 
تحت اسم خطة االنطواء وانهارت مع أسر جلعاد  2006خليفته أهود أولمرت على أساسها انتخابات 

مريكية ، ما أجبر أولمرت  وتحت ضغوط أ2007شاليت ثم سيطرة حماس على غزة بعد صيف العام 
للعودة لسكة التسوية وخارطة الطريق التي أراد شارون أصال قطع الطريق عليها، كما على أي 

 تدخل دولي وبالمجمل أي تسوية ثنائية مع الفلسطينيين.
تبدو الظروف اآلن مشابهة تماما لتلك التي أجبرت شارون على تجّرع كأس االنفصال والتخّلي عن 

خضاعهم في الميدان، كما االفتقاد فكرة أرض إسرائيل الكاملة بع د الفشل في هزيمة الفلسطينيين وا 
 للرغبة في التوصل إلى اتفاق ثنائي معهم وفق أسس الحّد األدنى المقبولة فلسطينيا عربيا ودوليا.

تحت شعار دعوا الجيش ينتصر بعد فشل  مفاوضات  2001وصل شارون لرئاسة الوزراء عام 
فاضة الثانية ، وتبدى  فشل شارون مع  تخفيض السقف في انتخابات كامب ديفيد، واندالع االنت

إلى شعار شارون وحده يجلب األمن  والتي تبجح قبلها، إن حكم نتسىريم كحكم تل أبيب،  2003
ولكن مع االقتناع باستحالة قمع االنتفاضة أو هزيمتها، والرغبة في قطع الطريق على أي خطة 

ة الطريق، لجأ شارون إلى االنفصال األحادي لتحسين وضع إسرائيل تسوية دولية بما في ذلك خارط
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األمني والديموغرافي مع رسم حدودها من جانب واحد  وبما يتالءم مع المصالح األمنية الحيوية 
اإلسرائيلية أو ما ثوابت اإلجماع الصهيوني الثالثة المتمثلة بعدم عودة الالجئين ورفض تقسيم القدس 

 .67دود حزيران يونيو أو العودة إلى ح
اآلن تبدو الظروف مشابهة تماما حيث فشل نتن ياهو المتطرف والمتشدد في قمع الهبة الشعبية 
الجماهيرية التي تصفها األجهزة األمنية اإلسرائيلية  بنواة أو مقدمة االنتفاضة الثالثة التي تبدو حتمية  

ياهو األمني إضافة إلى انهيار عملية  بالنسبة لهم، وان ال حّل أمني أو عسكري لها فشل نتن
التسوية وحتى موتها، وبداية الحديث عن تدخل دولي بمؤتمر دولي للسالم أو حتى بقرار من مجلس 
األمن ،دفعت  هذه العوامل جميعها زعيم المعارضة ومن يفترض انه زعيم معسكر السالم للتخلي 

شارون اليميني والمتطرف عن فكرة أرض عن فكرة الحّل الدولتين في محاكاة ما، ربما لتخلي 
إسرائيل الكاملة، واالقتناع طبعا أّن الوقت وسياسة الوضع الراهن ال تصبان بمصلحة إسرائيل، وأن 
من الضروري االنفصال عن الفلسطينيين لحماية أو الحفاظ على إسرائيل، وتخفيف االحتقان أو 

بقاء الباب مواربا أمام احتمال استئناف التوتر األمني الذى تعيشه، وبلورة بديل ما لنتن  ياهو وا 
 المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سالم ثنائي قائم  على حّل الدولتين.

نتنياهو الذي سخر من هيرتزوغ وحزبه، رفض فكرة أو خطة االنفصال، ألنها حسب زعمه وكما 
لسالم بل  ستنقل المشهد الغزاوي لن تجلب ا -أذار مارس 1-نقلت  اإلذاعة اإلسرائيلية مساء االثنين

لسياسة الوضع الراهن أمنيا  -أي نتن ياهو-الحمساوي إلى الضفة الغربية، ناهيك طبعا عن استالبه 
وسياسيا، والزعم بالقدرة على إدارته وتحمله كما رفض تقديم أي خطوة أو تنازل قبل انجالء 

مفهوم إسرائيل الكاملة، خاصة مع تنامي التطورات اإلقليمية، والمهم رفضه العقائدي التخلي عن 
 اليمين واليمين المتطرف، وهيمنته على المشهد السياسي  والحزبي بشكل شبه تام تقريبا.

أمر آخر مهم في شخصية نتنياهو يتعلق ليس فقط بتأثره الفكري بشخصية والده المؤرخ واألكاديمي 
حتى بوجود الشعب الفلسطيني ولكن بعدم المتطرف والمتطرف جّدا، والرافض حتى وفاته لالعتراف 

بمناحي ببيغن، وال حتى بارئيل شارون وانحيازه أكثر إلى نهج من يعتبره معلمه وعّرابه  إعجابه ال
السياسي رئيس الوزراء السابق إسحق شامير لجهة التمسك بنهج إدارة الصراع، وليس حّله، وأن 

لمائة عام، بأقل األثمان األمنية السياسية  باإلمكان التفاوض وحتى التجادل مع الفلسطينيين
 واالقتصادية الممكنة.

أمام تقدم وهيمنة األحزاب الدينية والقومية المتطرفة على المشهد السياسي والحزبي وضغطها على 
نتنياهو من اليمين، من المستبعد أن يقبل هذا األخير بفكرة االنفصال األحادي أو االنطواء خلف 

ضمن هذا ضم ثلث أو نصف الضفة الغربية، وهو سيستمر في سياسته القائمة الجدار حتى لو ت
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على تأبيد الفصل بين  الضفة وغزة وتحسين ما لألوضاع االقتصادية االجتماعية فيهما والمراهنة 
على انشغال العالم بقضايا وملفات ملحة أخرى، وحتى لو تم القيام بخطوات سياسية أو اقتصادية 

إسرائيل اليمينية المتطرفة ستظل دائما وفية لعقيدتها القائمة على إنكار الحقوق  دولية ضاغطة فان
السياسة للشعب الفلسطيني، وكما دائما أيضا فان القوة والقوة وحدها ستكون قادرة على إجبارها على 

ية تقديم التنازالت كما حصل بعد االنتفاضتين األولى والثانية وسيحصل حتما مع تحول الهبة الحال
 إلى انتفاضة جماهيرية عارمة.

 3/3/2016، "21موقع "عربي 
 
 كاميرون يصدق في نقد إسرائيل .51

 كلوفيس مقصود
يبدو أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أصيب بخيبٍة من "صديق" إسرائيل رئيس الوزراء 

دس الشرقية تآكلت البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي وصف المستوطنات بأنها غير شرعية، وأن الق
بفعل الزحف االستيطاني إلى داخلها. وكأن نتنياهو استغرب أن تصدر مثل هذه المالحظة التي 
تنطوي على إدانٍة لسلوك إسرائيل، مّمن يعتبره صديق إسرائيل. لكن "الصديق" كاميرون يتبع مقولة 

ًا إلعطاء إسرائيل إن الصديق هو من َصَدَقك، ال من يصّدقك، بمعنى أنه، كصديق، ليس مضطر 
رخصًة لخرق القانون الدولي والشرعية الدولية واستباحة األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لبناء 

 المستوطنات. 
ويبدو أن الصديق، في نظر نتنياهو، هو من يوافق ويتبنى التجاوزات اإلسرائيلية الفاضحة وسلوكها 

شير إلى أن إسرائيل تعتبر أن مثل هذه االنتقادات العدواني ضد الشعب الفلسطيني، األمر الذي ي
الصحيحة التي صدرت عن كاميرون، وكأنها مسألة عدائية، ألنها تفضح الممارسة اإلسرائيلية 
العدوانية، وخصوصًا أنها صادرة عن مسؤول يعتبره نتنياهو "صديقًا"، فضاًل عن أنه رئيس وزراء 

تين للقضية الفلسطينية. وكأن كاميرون، بهذه المالحظة، إحدى الدول الكبرى التي تلتزم بحل الدول
يعيد التأكيد على أولوية حل الدولتين، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين. هذا ما دفعه 

 إلى إبداء استغرابه الذي انطوى على معاتبٍة "لصديق" إسرائيل. 
أقل من تعبيٍر عن استياٍء علني  في الواقع، ما قاله كاميرون، كرئيس حكومة لدولة كبرى، ليس

دانة لسياسة توسعية، طفح كيل المجتمع الدولي منها. وكان االتحاد األوروبي قد عّبر عن مثل هذا  وا 
الضيق بمطالبته إسرائيل بأن ال تصّنف منتجات المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل، كون 

 المستوطنات غير شرعية، قائمة على أرض فلسطينية. 
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ذلك، كان انزعاج نتنياهو وعتبه على "صديقه" كاميرون، ألنه كشف ما لم يكن متوقعًا منه أن ول
يسّلط عليه الضوء في تصريحاٍت، وهو المسؤول البريطاني األول تجاه المجتمع الدولي. ولشدة ما 

عليه أزعجه كالم كاميرون، سارع نتنياهو، كعادته، إلى تحويل األنظار باتجاه إيران التي يسهل 
انتقادها. في هذا الصدد، دان نتنياهو قرار طهران بدفع سبعة آالف دوالر لكل من العائالت 
الفلسطينية التي فقدت ضحايا في المدة األخيرة، بهدف "تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء في 

اف أرضه ومجابهة المحتل". وكان تعليق نتنياهو أن من شأن هذا األمر أن يشجع اإلرهاب. وأض
أن ذلك "يبرهن على أن إيران، بعد االتفاق النووي، واصلت دعم اإلرهاب". وكأن كل مساعدة 
للفلسطينيين ليست سوى دعم ملتٍو لإلرهاب، أما بناء المستوطنات في األرض الفلسطينية فليست من 

 ضروب اإلرهاب واالغتصاب الذي يستهدف الحجر والبشر. 
" كاميرون وسيلة يتقنها رئيس الحكومة، لكنها ليست جديدة. فقد خيبة نتنياهو المفتعلة من "صديقه

اعتادت إسرائيل على ممارستها، إلسكات من تبقى مّمن اعتادوا على الوقوف إلى جانبها. ذلك أن 
نتنياهو أدرك أن إسرائيل باتت في حالة عزلٍة متنامية. والمواقف األوروبية األخيرة، ومنها انتقاد 

على ذلك. لذا، هو يلجأ إلى اإلمالء لعجزه عن اإلقناع. وخصوصًا أن كالم  كاميرون، خير دليل
رئيس الوزراء، كاميرون، ينّبه، بل يحذر وبوضوح بأن إسرائيل لم تلتزم بشرعية مشروع الدولتين، 
سرائيل. وليس في ذلك ما يدعو إلى الدهشة، إذ يعتبر نتنياهو أن إسرائيل فوق المساءلة،  فلسطين وا 

ي، هي عصية على المحاسبة على سلوكها في األراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا على وبالتال
تمددها االستيطاني الذي تريد أن يبقى بدون معّوق. وهذا برهان على تعاملها مع األراضي 
الفلسطينية، بوصفها أراض مغتصبة على أرضية "حق" إسرائيل التاريخي فيها! ومن هنا، كانت 

إلى االعتراف بدولة فلسطين، وفق الحدود  2012ة العامة لألمم المتحدة في العام مسارعة الجمعي
المعترف بها من األمم المتحدة. ومن هنا أيضًا، ضرورة العودة إلى المنظمة الدولية، ليس فقط 

االعتراف، ووجوب ترجمته إلى واقع، بل أيضًا لقطع الطريق نهائيًا على القضم  للتوكيد على هذا
 لألراضي الفلسطينية. ئيلياإلسرا

 4/3/2016، العربي الجديد، لندن
 
 مصر السيسي شأنا  إسرائيليا   .52

 عبد اللطيف السعدون 
ليس مصادفًة أن تبدو مصر في خاطر الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، "أم الدنيا، الجارة القريبة 

رة بروتوكولية فحسب، تلك التي أطلقها والمهمة التي تؤدي دورًا كبيرًا للغاية في المنطقة". وليست عبا
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ريفلين في اإلعالن عن "رسالة صداقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي" عند تسلمه أوراق اعتماد 
سفير مصر الجديد، إنما يعكس هذا كله وغيره، مما ينقله لنا اإلعالم المصري نفسه عودة المياه إلى 

مران بموسم "سمنة على عسل"، كما يقول المصريون، بعد أن مجاريها بين القاهرة وتل أبيب، اللتين ت
انقضت أعوام "النحس" التي أعقبت سحب القاهرة سفيرها في عهد الرئيس األسبق، محمد مرسي، 

 احتجاجا على مذبحة غزة المعروفة. 
في هذا السياق، وبحسب الروايات المتواترة، فإن لقاء النائب المصري، توفيق عكاشة، والسفير 

إلسرائيلي في القاهرة، حاييم كورين، على مائدة عشاء في منزل األول، غلب عليه الدفء ا
نهما تبادال النكات، كما تحاورا في قضايا مهمة عديدة، تخص عالقات البلدين. وعبر  والحميمية، وا 
عكاشة عن رغبته بزيارة تل أبيب، ليلتقي بأصدقاء جدد، وطرح فكرة توسط إسرائيل في تقريب 

ات النظر بين إثيوبيا ومصر، خصوصًا في موضوع سد النهضة، ووعد باسم مصر بمنح وجه
 إسرائيل مليار متر مكعب من مياه النيل، إذا ما نجحت الوساطة. 

كورين، ودائمًا في الروايات المتواترة نفسها، رد على عكاشة، مبشرًا ببدء "حقبة جديدة بعد أن تغير 
سهم للتأقلم معها، ونحن معًا نستطيع إثبات أننا يمكن أن نكون جيرانا الزمن، وعلى الزعماء تغيير أنف

 جيدين"، مشيرا إلى السيسي مثااًل، إذ هو "رئيس منفتح يريد االستقرار لمصر وللمنطقة". 
بقي أن نقّر، هنا، بأننا ال نعرف، فيما إذا كان الوعد الذي أعطاه عكاشة لكورين من قبيل النكتة 

ها جو اللقاء الدافئ، أم هو وعد ملزم ومدروس مسبقًا من حكومة مصر. وفي الالذعة التي فرض
الحالين، ال تستحق واقعة االستضافة كل هذه الضجة التي أثيرت حولها، لسبب بسيط، هو أن 
عكاشة لم يكن في وارد اهتمام أحد، قبل أن يصبح فجأة إعالميًا وسياسيًا، ومؤسسًا لحزب، ونائبا في 

كذا ودفعة واحدة، وألن الرجل، كما تكشف الوقائع، لم يكن ليقوم بهذا الدور مجلس الشعب، ه
الموكول إليه، من دون أن تكون وراءه رؤية مصرية مستجّدة، أو قل كانت مضمرة، في تطوير 

 العالقة مع إسرائيل، و"تصحيح الخطأ" الذي وقعت فيه حكومة مرسي. 
كورين يصول ويجول في أنحاء مصر، منذ وطأت  أيضًا، ال تستحق الواقعة كل هذه الضجة، ألن

قدماه أرض الكنانة، قبل أكثر من سنتين، من دون رادع أو رقيب، وربما قبل أن يتعرف إلى عكاشة، 
وقد التقى، قبله وبعده، بمثقفين وا عالميين مصريين عديدين، وبعض هذه اللقاءات تمت سرًا كما 

شيدًا بعودة الدفء إلى العالقة بين القاهرة وتل أبيب، قيل، وبعض من التقى بهم رد الجميل فكتب م
 ومنددًا بالفلسطينيين الذين كانوا سبب تردي العالقة في الماضي. 

والذين عرفوا كورين عن قرب يشهدون بباعه الطويل في فنون العالقات العامة، وكذلك في الشأن 
له أتباعًا ومريدين، حتى في البلد االستخباراتي واألمني الذي جعله يعرف جيدًا كيف يخلق من حو 
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الذي يعد خصمًا تقليديًا لبلده، وتجربته العريضة في دولة جنوب السودان، حيث عمل سفيرًا فيها، 
زادت من خبرته، وقد وجد فيها، كما قال مرة، دولًة تشبه دولته في الظروف التي أحاطت بوالدتها، 

معين، محاطون باألعداء المنتمين لدين وأصول  حيث "أبناء جنوب السودان هم أبناء ثقافة ودين
إثنية مختلفة، يسعون إلى تدميرهم، وقد استطاعوا الصمود، كما استطعنا نحن". وزاد بفخر أن عمله 
هناك أثمر عالقة متطورة مع الدولة الوليدة، إلى درجة أن عشرات من أبنائها رفعوا أعالم إسرائيل 

 ستقالل. إلى جانب أعالم دولتهم في عيد اال
هكذا تضع تل أبيب في خاطرها مصر السيسي شأنًا أول، وهذا من حقها، ألن مصر دائمًا بمثابة 
المفتاح باتجاه السلم أو الحرب، أو كليهما معًا. ولكن، ليس من حق مصر السيسي أن تتجاهل أن 

ي هذا الشأن، أو فلسطين كانت شأنًا مصريًا، أواًل، حتى في عهد الملوك، وليس من حقها أن تفّرط ف
 تنال منه.

 2/3/2016، العربي الجديد، لندن
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 تسفي برئيل
إذا كان وزير االستيعاب، زئيف الكين، دقيقًا في تنبؤاته بأن السلطة الفلسطينية ستنهار خالل سنة 

ذا كان تحذيره من أن إسرائيل  غير مستعدة لهذا السيناريو، يستند إلى أرضية صلبة، أو سنتين، وا 
، ليس فقط فيما يتعلق «المناطق»فان استنتاجه صحيح: إسرائيل ستحتاج إلى تحمل المسؤولية عن 

بالوضع األمني الذي تهتم به اليوم بشكل كامل، بل أيضا إدارة جهاز التعليم والصحة والرفاه 
 «.حياةنسيج ال»والخدمات البلدية وباقي أسس 

نشاء جهاز  إعادةيعني هذا أن إسرائيل ستضطر إلى  احتالل المناطق وتعيين حكام عسكريين لها وا 
لجباية الضرائب؛ ألنه لن تقوم أية دولة عربية أو غربية بتمويل االحتالل اإلسرائيلي المباشر والرقابة 

 على كتب التعليم والصحف ومحو الشعارات المناهضة إلسرائيل. 
من ذلك، يمكن أن االحتالل المباشر سيدفع دواًل  واألصعبروابط القرى،  إقامةضا إعادة ويمكن أي

على تدهور إسرائيل نحو مواجهة  ما سيعمل، «المناطق»قوة تدخل أو دفاع إلى  إرسالغربية إلى 
 مباشرة مع الدول التي ما زالت تعتبر نفسها صديقة.

يمكنها استبدال قيادة « منتخبة» توجد قيادة فلسطينية ليس هناك سيناريو آخر ألن الكين يقول إنه ال
السلطة الفلسطينية. والزعيم المحتمل حسب رأيه، مروان البرغوثي، يوجد في السجن اإلسرائيلي.  

إلسرائيل.  فالفلسطينيون،  أيضانهاية صعبة متوقعة ليس فقط للسلطة الفلسطينية وللفلسطينيين بل 
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 إنجازاأصال تحت االحتالل، والسلطة الفلسطينية، رغم أن عباس يعتبرها  اذا لم ينتبه الكين، يوجدون 
 لالحتالل. إداريةفلسطينيا قوميا، ليست أكثر من ذراع 

لكن هذه نظرية غريبة حتى لو كانت سائدة، فهي تعتمد على االعتقاد بأن السلطة الفلسطينية هي 
 ب دموية من أجل وراثتها. حر « المناطق»مجرد جسم إداري، وحينما يختفي ستندلع في 

ن ويستطيعون رفع العلم و داخل إسرائيل، وكأنه ال يوجد قادة طموحون يريد إلىسيصل هذا العنف 
 الفلسطيني بعد ذهاب عباس. 

بعد موت ياسر عرفات، لكن أبو مازن نهض وأمسك بالسلطة، وهو  أيضاأقوال مشابهة سمعت 
 ، ليس ظاهرة طبيعية لمرة واحدة.األخيرةاة الذي يعتبره وزير االستيعاب قشة النج أيضا

الكين، الذي هو من اشد المتلهفين والحكماء من بين وزراء الحكومة، ينجح في وضع الحبل حول 
 قدميه والتورط من خالل تحذيراته. 

المفاوضات مع الفلسطينيين؟ ما فائدة ذلك؟ وحتى لو تبنى نتنياهو  إجراءفما هو الحل الذي يطرحه، 
 زن كشريك فهو حسب رأي الكين، سيختفي من القيادة. أبو ما

؟ االنسحاب بشكل «المناطق» إلدارةتهيئة كوادر من موظفي الحكومة اإلسرائيلية وتخصيص ميزانية 
بقاء الفلسطينيين ليقتلوا بعضهم؟ أم البدء في إجراء  أحادي الجانب قبل انهيار السلطة بلحظة وا 

حسب رأي الكين هو صاحب الفرص الكبرى في الفوز في  «فتح»المفاوضات مع عباس؟ فتنظيم 
 االنتخابات أو الصراع على السلطة.

 إنقاذعن ذلك، وال يمكن أن توجد. ألن كل صيغة منطقية من شأنها  إجاباتال توجد لدى الكين 
إسرائيل من الخطر الكامن في انهيار السلطة، ستحتاج الموافقة على رسم الحدود. والكين وزمالؤه 

 ي االئتالف ال يحلمون بهذا الخيار.ف
فان أيًا من الوزراء  أخرى وحتى لو كان أبو مازن أصغر بعشرين سنة أو كانت هناك قيادة شرعية  

الذين يجلسون مع الكين في الحكومة لن يتجرأ على اقتراح رسم الحدود أو تقسيم القدس أو وقف 
 البناء في المستوطنات. 

، وهذه ستكون كما يبدو تركة 1967ا وهي االستعداد للعودة إلى حدود لدى الكين وصفة تمت تجربته
 مرور خمسين سنة على االحتالل، فنحن نعرف كيف نحتل من غير أن يتشوش أي شيء.
 «هآرتس»
 3/3/2016األيام، رام هللا، 
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