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 58 :كاريكاتير

*** 
 

 المصرية في قضية اغتيال بركات االتهامات تنفي وتستهجن حماس .1
التصريحات استهجنت اإلسالمية "حماس" حركة المقاومة ، أن 6/3/2016، موقع حركة حماسذكر 

 المصرية حول اتهامها في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات.
وعد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي اليوم األحد، تلك التصريحات غير 

أهابت الحركة و  صحيحة، وال تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العالقات بين حماس والقاهرة.
بالغيورين في مصر بتحمل مسؤولياتهم لعدم الزج باسم الفصائل الفلسطينية في الخالفات المصرية 

 الداخلية.
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، عبد الغفاراللواء مجدي ، أن باهي حسن، عن مراسلها 6/3/2016، المصري اليوم، القاهرةونقلت 
يال المستشار هشام بركات، النائب وزير الداخلية، أعلن مسؤولية جماعة اإلخوان المسلمين، عن اغت

 العام السابق.
جماعة اإلخوان المسلمين اإلرهابية هي "في مؤتمر صحفي، اليوم األحد:  "عبد الغفار"وقال 

المسؤولة عن هذا الحادث، باعتراف الكوادر التي شاركت في ارتكاب الحادث وفي الحوادث 
 لتي تم تنفيذها بالفعل.األخرى، التي كان يتم التخطيط لها، وفي الحوادث ا
كيلو، وتم ضبط عدد من العناصر التابعة  80وأكد أن اإلرهابيين استخدموا عبوة متفجرة وزنها 

للجماعة اإلخوانية، وكذلك عدد من السيارات المعدة للتفجير في الجيزة والشرقية، موضحا أن 
 ."ة الرصدالتخطيط وتدريب اإلخوان على كيفي"عناصر حماس شاركوا في الحادث بـ

ن هذا قال إوزير الداخلية، ، أن أشرف عمران، عن مراسلها 6/3/2016، األهرام، القاهرةوأضافت 
المخطط كان منطلقه التوجيه الصادر من القيادات اإلخوانية الهاربة في تركيا، بالتنسيق مع الذراع 

عت بدور كبير جًدا المسلحة لجماعة اإلخوان المسلمين في غزة، وهي "حركة حماس"، والتي اضطل
 في هذا المخطط الغتيال النائب العام.

أجهزة األمن أعلنت ، أن أحمد مصطفى ، عن مراسلهاالقاهرة، من 7/3/2016، الحياة، لندنوأوردت 
يومًا على ذمة  15في القضية، وأن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبسهم  "متورطاً " 14أنها أوقفت 
 التحقيقات.

قبل حادث التفجير بفترة، صدر تكليف من "إلى أنه عبد الغفار، لداخلية مجدي وزير ا وأشار
اإلخواني الهارب يحيى السيد موسى، وهو طبيب مطلوب ضبطه في قضايا عدة كان الناطق باسم 
وزير الصحة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وفار إلى تركيا حيث يقود مجموعة كبيرة من 

التكليف ". وأضاف أن "ر الرتكاب هذه العمليات ومنها اغتيال النائب العامكوادر التنظيم في مص
صدر بالتزامن مع ذلك ألحد كوادر جهاز االستخبارات التابع لحركة حماس في غزة، بتنفيذ العملية 
في إطار عمليات عدة متتالية، ثم بدأ عمل عدد من العناصر التي كلفت التدريب على أعمال 

عداد  ."العبوات ورصد المواقع على يد عناصر حماس في غزة التفجيرات وا 
أشرفوا على تهريبهم من سيناء إلى قطاع غزة، قبل أن يعودوا إلى "وأشار إلى أن بدوًا من سيناء 

البالد مرة أخرى، وبدأوا عملية الرصد التي استمرت نحو شهر، كانوا فيها على اتصال مع عناصر 
كيلوغرامًا واستعانوا بتركيبها بكوادر  80اد العبوة التي بلغ وزنها حماس وموسى في تركيا، وبدأوا إعد

 ."حماس
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تم نقل السيارة إلى موقع الحادث، وأشرفت بقية العناصر على عملية "أنه في يوم االغتيال ، وأضاف
التفجير، وعقب التفجير تم إرسال صور االنفجار إلى عناصر حركة حماس ثم إلى الهارب يحيى 

 ."موسى
جماعة اإلخوان هي المسؤولة عن الحادث باعتراف الكوادر التي شاركت في "بأن  عبد الغفار وجزم

جميع المضبوطين تابعون للجماعة "، موضحًا أن "هذا الحادث والحوادث التي كان يتم التخطيط لها
ى والذين أصدروا التكليفات إخوان، أما كوادر حركة حماس فشاركوا فقط في التخطيط والتدريب عل

عداد المتفجرات من داخل قطاع غزة... ولم يتواجد منهم أحد هنا  ."الرصد وا 
وزارة الداخلية عرضت ما قالت إنها ، إلى أن القاهرةمن  ،7/3/2016، القدس العربي، لندنوأشارت 

اعترافات مصورة لمجموعة من الشبان في أوائل العشرينيات بالمشاركة في عملية اغتيال النائب العام 
بق والمشاركة في احتجاجات مؤيدة لإلخوان ومهاجمة أبراج كهرباء والسفر إلى غزة لتلقي السا

 تدريبات عسكرية على يد حماس.
قابلني هناك ناس تابعون … مهربين من شمال سيناء ساعدوني أن أذهب إلى غزة"وقال أحدهم إن 
التكتيك العسكري وفي أخذت دورة في األسلحة المتنوعة وفي العربات المفخخة و … لحركة حماس

 ."هندسة المتفجرات لمدة شهر ونصف لكنني بقيت هناك ثالثة شهور حتى استطعت العودة لمصر
 وتابع أنه ظل على اتصال مع ضباط مخابرات من حماس.

الدكتور يحيى موسى كلفني بتنفيذ اغتيال النائب العام عن طريق )برنامج( الين على "وأضاف 
 ."فني أنا ومجموعة أن نستعد الغتيال النائب العامالتليفون )المحمول(. كل

 وقال الشبان إنهم جهزوا سيارة ملغومة وفجروها عن بعد أثناء مرور موكب بركات.
 

 اإلسالمي: نطالب بإنشاء برنامج خاص للتمكين االقتصادي لشعبنا المؤتمرفي قمة  عباس .2
شاء برنامج خاص للتمكين االقتصادي محمود عباس أهمية إن السلطة الفلسطينيةأكد رئيس : جاكرتا

للشعب الفلسطيني في القدس وفي سائر األراضي المحتلة وفي المهجر، على أمل تركيز هذا 
البرنامج على المشاريع والمبادرات الكفيلة بدعم الصمود والعيش الكريم على األرض، ولتعزيز منعة 

 الفئات والمجتمعات األكثر ضعفًا في فلسطين.
الخامسة للمؤتمر اإلسالمي المنعقدة في العاصمة  االستثنائيةفي كلمته أمام القمة  ،عباسوقال 

جاكرتا، اليوم االثنين، "إننا نتطلع لحشد الموارد لهذا البرنامج بكل الوسائل، سواء منها  اإلندونيسية
سالمي مساهمات الدول أم المؤسسات أم األفراد، وأرجو تكليف األمين العام لمنظمة التعاون اإل
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ورئيس البنك اإلسالمي للتنمية إليجاد اآللية المناسبة لتنفيذ هذا البرنامج البالغ األهمية لشعبنا 
 الصامد".

وأكد الرئيس أن تفعيل وتنفيذ القرارات اإلسالمية الصادرة عن منظمة التعاون اإلسالمي العتيدة، التي 
د شعبنا فيها، ضرورة ال بد منها، وواجب تبنتها في اجتماعاتها السابقة لدعم فلسطين والقدس وصمو 

 ال بد من القيام به.
أنه ال بد من تعزيز الصناديق التي أنشئت باسم القدس ومن أجلها، وتجسيد عملها  عباس كما أكد

على أرض الواقع، حتى يلمس أهل فلسطين والقدس وقوف أشقائهم في أمتهم اإلسالمية المجيدة إلى 
قدساتها لم تكن في خطر، كما هي اليوم، وال زالت معاناتها وأهلها وقال إن القدس وم جانبهم.

 ومقدساتها تتفاقم جراء السياسات التدميرية للحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة.
 7/3/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 ات االستيطانية" تطالب المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويل الجمعيالفلسطينية "الخارجية .3
رام هللا: دعت وزارة الشؤون الخارجية المجتمع الدولي وفي مقدمته الواليات المتحدة األميركية 

لى سرعة التحرك للجم  إلىواالتحاد األوروبي،  تجفيف مصادر تمويل الجمعيات االستيطانية، وا 
من الدولي لوقف اإلجراءات والمخططات االستيطانية، عبر قرار دولي ملزم يصدر عن مجلس األ

 االستيطان بجميع أشكاله.
وأدانت "الخارجية" في بيان صحافي، أمس، مخططات االحتالل لمصادرة أكثر من ألفي دونم من 
أراضي قرية كيسان في محافظة بيت لحم ألغراض التوسع االستيطاني، وربط المستوطنات الجاثمة 

التي تقوم بها الجمعيات االستيطانية،  على أراضي المحافظة بعضها ببعض، واستمرار الحفريات
بدعم الحكومة اإلسرائيلية وبلدية االحتالل أسفل منازل المواطنين في حي وادي حلوة في سلوان، ما 

 سبب تصدعات لجدران عشرات المنازل بشكل بات يهدد بانهيارها على ساكنيها.
  7/3/2016األيام، رام هللا، 

 
 للصندوق الفلسطيني للتشغيل المالتوفير بتساعد سل العربية العممنظمة ": الفلسطينية "العمل .4

قال وكيل وزارة العمل ناصر قطامي انه تم االتفاق مع منظمة العمل العربية خالل  عيسى سعد هللا:
اجتماع جمعه وأمينها العام فايز المطيري في العاصمة المغربية الرباط على ضرورة تبني الصندوق 

حماية االجتماعية من خالل توفير الموارد المالية عن طريق المؤسسات الفلسطيني للتشغيل وال
 الفلسطينية. األراضيالعربية المانحة ودعم المشاريع الصغيرة ومكافحة الفقر في 
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وأوضح قطامي لـ"االيام" أن منظمة العمل العربية تبنت طلب فلسطين بطرح منحها العضوية الكاملة 
 االجتماع القادم.في منظمة العمل الدولية خالل 

 أسواقذلك، قال قطامي انه بحث وعدد من وزراء العمل العرب التعاون المشترك وسبل فتح  إلى
 العمالة الفلسطينية التي تعاني من تضخم البطالة. أمامالعمل 

  7/3/2016األيام، رام هللا، 
 

 على الحل اتفاقعن لن الكتل البرلمانية تعو أزمة إضراب المعلمين تراوح مكانها لألسبوع الرابع  .5
أعلنت الكتل البرلمانية اتفاقها وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مع الحكومة،  يوسف الشايب:

واصل فيه إضراب ، وتعلى عدة نقاط لحل أزمة إضراب المعلمين بشكل سريع، والعودة للمدارس
 .المعلمين لألسبوع الرابع على التوالي
المجلس التشريعي، مساء أمس، توصلها إلى اتفاق مع الحكومة  وأعلنت الكتل في بيان صدر عن

حول قضية المعلمين بشأن مطالبهم، عقب سلسلة من االجتماعات على مدار األسبوعين الماضيين، 
كان آخرها االجتماع الذي عقد، أمس، بين وفد من الفصائل ضم رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "فتح" 

المركزية للحركة توفيق الطيراوي، وأمين عام حزب الشعب بسام  عزام األحمد، وعضو اللجنة
 الصالحي ونائب األمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم.

مليون شيكل للمعلمين بعد أسبوع من العودة للدوام، ومثلها  24وأشار البيان إلى االتفاق على دفع 
، ويتم الحوار بين الحكومة واللجنة 1/5 – 1/4مليون شيكل( دفعة ثانية للمعلمين ما بين  24)

المطلبية التي سيتم تعيينها من المجلس المركزي لالتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين؛ للتسريع في 
 تنفيذ ما تبقى من الديون وصرفها بحد أقصى في األول من أيلول المقبل.

وار بين الحكومة واتحاد المعلمين، وقال األحمد: إن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ستواكب الح
 وستبذل جهودًا متواصلة من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق شامل حول قضايا الحوار. 

  7/3/2016األيام، رام هللا، 
 

  التعاون اإلسالميمنظمة المالكي: الدفاع عن القدس وحمايتها مسؤولية كافة الدول األعضاء في  .6
رياض المالكي إن الدفاع عن القدس مسؤولية جماعية لكافة الدول قال وزير الخارجية : وفا–جاكرتا 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وليس هناك عذر للتقاعس عن العمل أو التراخي والوقت 
جاء ذلك خالل مشاركته، يوم األحد، في االجتماع التحضيري لوزراء خارجية  ليس في صالحنا.

اإلسالمي ألعمال القمة االستثنائية الخامسة بشأن القدس  الدول األعضاء في منظمة التعاون
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وفلسطين، التي تستضيفها أندونيسيا، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس وعدد من زعماء 
 الدول اإلسالمية.

 6/3/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ائيلي يتجاوز الحدود": مشروع حظر األذان إرهاب إسر الفلسطينية "اإلعالم .7
اعتبرت وزارة اإلعالم قيام "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اإلسرائيلية" اليوم األحد، بنقاش  :رام هللا

مشروع قانون حظر رفع األذان بالمساجد، إرهابًا يتجاوز كل الحدود، واعتداًء على حرمة بيوت هللا، 
 لحريات الدينية.ومًسا بمشاعر المسلمين أجمع، وانتهاكًا ألبسط ا

وأكدت في بيان صحفي، أن نداء السماء "يزعج اآلخرين" إحدى افتراءات إسرائيل التي ال رصيد لها، 
فاألولى باالحتالل أن يلتفت إلى إجراءاته العدوانية، التي تتجاوز حدود اإلزعاج، وتترجم بالقتل وهدم 

 البيوت، ومصادرة األرض، ونهب المياه.
 6/3/2016، علومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والم

 
 لتقديم مشروع قرار حول االستيطان لمجلس األمن أردني عال   - تنسيق فلسطيني  .8

األردني متواصل وعلى  –قالت القيادة الفلسطينية إن "التنسيق الفلسطيني  :سعد الدين نادية-عمان
لدولي قريبًا، وإلنجاح المبادرة أعلى مستوى لتقديم مشروع قرار حول االستيطان إلى مجلس األمن ا

وأكد نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس  الفرنسية بعقد مؤتمر دولي للسالم، خالل الشهر المقبل".
محمود عباس، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "االتصاالت والمشاورات بين الطرفين مستمرة 

 للتنسيق حول الخطوات المقبلة".
ّد أكثر من معنّي في هذا الشأن، حيث التنسيق بين الطرفين في أعلى وأضاف إن "األردن يع

األردني المتواصل للقضية والشعب  واإلسنادالدرجات حول كل الخطوات المقبلة، في ظل الدعم 
وأوضح بأن "االتصاالت بين الطرفين قائمة للتنسيق بشأن تقديم مشروع قرار حول  الفلسطيني".

 قريبًا". االستيطان إلى مجلس األمن
 –أكد األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي بأن "التنسيق الفلسطيني و 

األردني مستمر، وفي أعلى مستوياته، نظير معلوماته الخاصة، ووفق مضمون التقارير الواردة أمام 
 ألردن ومصر".الهيئات القيادية الفلسطينية والتي تشير إلى المستوى العالي من التنسيق مع ا

 
 7/3/2016الغد ، عمـ ان، 
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 الوطنيةات ومجردة من األخالقي المساندة لمصر ضد حماس رخيصة فتحتصريحات  :حماس .9
قال الناطق اإلعالمي باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" سامي أبو زهري إن التصريحات 

ضد حركة حماس هي الصادرة عن بعض قيادات حركة فتح أنها تساند مصر في أي إجراءات 
وطالب أبو زهري في تصريح  تصريحات رخيصة ومجردة من أدنى االعتبارات األخالقية والوطنية.

 صحفي األحد، حركة فتح التراجع عن هذه التصريحات واالعتذار عنها لشعبنا الفلسطيني.
د الحرازين قوله ونقل الموقع اإللكتروني لجريدة اليوم السابع المصرية عن القيادي في حركة فتح جها

إنه يحق للسلطات المصرية معاقبة الحركة طالما أنها ضالعة في ارتكاب مثل هذه األعمال التي 
، من منطلق تحمل مسؤولية ما حدث، وشدد على أن حركة فتح مع المصريتهدد بها األمن القومي 

 الموقف المصري في اتخاذ إجراءات قانونية ضد حماس.
التصريحات المصرية التي تتهمها بالتورط في قضية اغتيال النائب  فيما استهجنت حركة حماس

العام السابق هشام بركات مطالبة الغيورين بتحمل مسؤولياتهم لعدم الزج باسم الفصائل الفلسطينية 
 في الخالفات المصرية الداخلية.

 7/3/2016موقع حركة حماس، 
 

 بعد ضلوعها باغتيال النائب العام في أي إجراء ضد حماس مصرساند حركة فتح ت: الحرازين .11
بحركة فتح أنه من حق مصر أن تدافع عن نفسها وعن  القياديقال جهاد الحرازين : هاشم الفخراني
اغتيال  في حماس الوقت ذاته ضلوع حركة في، مستنكرا القومياعتداء على أمنها  أيمواطنيها ضد 
 هشام بركات. المصريالنائب العام 

خاصة لـ"اليوم السابع" أن السلطة الفلسطينية حذرت مرارا وتكرارا حركة تصريحات  فيوأضاف 
ومن مناصرة جماعة اإلخوان اإلرهابية. وأوضح  المصري القوميحماس من المساس باألمن 

ارتكاب مثل هذه  فيطالما أنها ضالعة  حماس"الحرازين" أنه يحق للسلطات المصرية معاقبة 
 ، من منطلق تحمل مسئولية ما حدث.المصري لقومياتهدد بها األمن  التياألعمال 

قانونية ضد حماس لكن يجب  إجراءاتاتخاذ  في المصريوشدد على أن حركة فتح مع الموقف 
 قطاع غزة. في الفلسطينيالتفرقة بين الحركة وبين الشعب 

 6/3/2016اليوم، السابع، مصر، 
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 ترابي موسمًا للوحدةمشعل خالل تأديته لواجب العزاء: اجعلوا من وفاة ال .11
دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم : األناضول ،الخاتم محمد- الخرطوم

األحد، قادة الحركة اإلسالمية في السودان إلى جعل وفاة المفكر اإلسالمي حسن الترابي "موسما 
لتأدية واجب العزاء بوفاة  مشعل الذي كان وصل العاصمة السودانية في وقت سابق اليوم للوحدة".

"الترابي"، بكى عندما كان يخاطب اآلالف من أنصار الراحل في منزله بالخرطوم، وهو يعدد مآثره 
 قائال "الوجع الذي تملكني لم أشعر به من قبل)...( فقدت األمة العقل الفسيح الذي يعرف الهدف وال

فلسطين وسعى للم شملها ودائما ما كان وأضاف أن الراحل "كان يتابع أخبار  تحّنطه الجوامد".
ودعا مشعل قادة الحركة اإلسالمية في السودان المنقسمين إلى  يدعونا لنكون على قلب رجل واحد".

عدة تنظيمات إلى الوحدة، مخاطبًا إياهم "اجعلوا من وفاة الترابي موسما للوحدة وأرجو أن ال ينسيكم 
 الخالف السياسي الفضل الكبير بينكم".

 وصل مشعل الخرطوم مساء يوم األحد، لتأدية واجب العزاء بوفاة المفكر اإلسالمي حسن الترابي.و 
وبحسب مراسل "األناضول"، استقبل اآلالف بالتهليل والتكبير مشعل لدى وصوله منزل الراحل 

ين ولم تعرف مّدة زيارة مشعل للسودان وفيما إذا سيكون هنالك لقاءات رسمية مع مسؤول بالخرطوم.
 على هامشها.

 6/3/20216وكالة األناضول لألنباء، 
 

 هنية يعزي حزب المؤتمر الشعبي بوفاة الترابي .12
أشرف الهور: قدم إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التعازي أمس  -غزة 

دد من كوادر إبراهيم السنوسي وع د.إلى نائب األمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العربي اإلسالمي 
 الحزب، بوفاة المفكر اإلسالمي الدكتور حسن الترابي.

وذكرت حركة حماس أن هنية أجرى اتصاال هاتفيا مع السنوسي، أشاد فيه بمناقب الترابي ومواقفه 
 من قضية فلسطين، ناقاًل تعازي الشعب الفلسطيني إلى شعب السودان الشقيق بوفاته.

 الترابي، متمنيًا لذويه الصبر والسلوان. ودعا هنية بالرحمة الواسعة للشيخ
وكانت حركة حماس نعت في بيان رسمي لها الترابي، لذي توفي السبت في العاصمة السودانية 

 عامًا. 84الخرطوم عن عمر ناهز 
 7/3/2016القدس العربي، لندن، 
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 "الشعبية" تهدد باغتيال إسرائيليين: رأس عمر النايف بثالثة رؤوس .13
ردًا  إسرائيليينتوعدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" باغتيال ثالثة مسؤولين : صّباحفتحي  -غزة 

سنة( داخل مقر سفارة فلسطين في العاصمة البلغارية  53على اغتيال القيادي فيها عمر النايف )
ًا: وقال نائب األمين العام لـ "الشعبية" أبو أحمد فؤاد إن "رأس عمر بثالثة رؤوس"، مضيف صوفيا.

"كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"، الذراع العسكرية لـ "الشعبية"  إلى إشارة"هذا لكم أيها الرفاق"، في 
التي اغتال عدد من نشطائها، في عملية غير مسبوقة في القدس المحتلة، الوزير اإلسرائيلي اليميني 

اغتيال أمينها العام أبو ردًا على  2011( عام أكتوبرتشرين األول ) 17المتطرف رحبعام زئيفي في 
 علي مصطفى قبلها بنحو شهرين.

واعتبر فؤاد خالل بيت عزاء أقامته "الشعبية" في مقرها الرئيس في دمشق أخيرًا حضره عدد كبير من 
من الالجئين الفلسطينيين، أن الرد على  جماهيريقياديي الفصائل الفلسطينية وممثليها وحشد 

ال النايف سيكون "على كل الجرائم في حق الفلسطينيين في كل "االحتالل الصهيوني" بعد اغتي
األراضي الفلسطينية المحتلة". واتهم جهاز األمن اإلسرائيلي الخارجي "موساد" بالوقوف وراء العملية، 

 قائاًل إن "الكيان الصهيوني هو السبب األول والمباشر في عملية االغتيال".
ى األمين العام لـ "الشعبية" أحمد سعدات المحكوم بالسجن من استمرار التضييق عل إسرائيلوحذر 

عامًا على خلفية اغتيال زئيفي، وقال إن "الكيان الصهيوني يضّيق على الرفيق سعدات منذ  30
 سنوات، ويرفض أن يشمله ضمن اتفاقات تبادل األسرى".

معتبرًا اغتيال النايف  ،إسرائيلوقف التنسيق األمني مع  إلىوجدد فؤاد دعوته السلطة الفلسطينية 
داخل السفارة "اعتداًء مباشرًا على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وكل الشعب الفلسطيني في 

 العالم". أنحاءكل 
 7/3/2016الحياة، لندن، 

 
 مرفوضةالمتسرعة و بال النايففتح تصف اتهامات "الشعبية" بتغيير نتائج لجنة التحقيق باغتيال  .14

إياد عوض هللا  لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،أعلن عضو اللجنة المركزية ل: احفتحي صبّ  -غزة 
النايف إلى أن "تتضح الحقائق كاملة". وقال عن نتائج لجنة عمر أن "الجبهة ستتابع جريمة اغتيال" 

 إلىالتحقيق التي شكلها الرئيس محمود عباس للتحقيق في اغتيال النايف، إن "اللجنة توصلت 
والسفير ووزارة الخارجية ومسؤوليتهم المباشرة،  الفلسطينية في بلغاريا ثبت تقصير السفارةمؤشرات ت

إال أنه عند صوغ التقرير النهائي، تدخل وزير الخارجية رياض المالكي مباشرة مع وكيل وزارته 
 ومارس ضغطًا من أجل تغيير نتيجة هذا اإلثبات".
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ق باسم حركة "فتح" في أوروبا جمال نزال إن هذه وفي رد على اتهامات "الشعبية"، قال الناط
االتهامات متسرعة ومرفوضة، مشيدًا بسرعة التحرك وفاعلية لجنة التحقيق التي شارك فيها القيادي 
في "الشعبية" عمر شحادة وشقيق الشهيد كاشف النايف، للوصول إلى الحقيقة الكاملة في الظروف 

 لفلسطيني.المحيطة باغتياله وا عالنها للجمهور ا
 7/3/2016الحياة، لندن، 

 
 نبقى مكتوفي األيدي أمام ما تفعله حماس في غزة أنالزعارير: ال يجوز  .15

قال نائب أمين سر المجلس الثوري فهمي الزعارير، إن تصريحات حماس قبل وبعد انعقاد : رام هللا
تعطى حوارات  أنة ضرور  إلىالثوري تترتب عليها حالة من التشاؤم في صفوف المواطنين، داعيا 

 .الدوحة مجاال
 أنوأضاف في تصريح لـ"وفا"، لقد أعطينا حماس فرصة، وال زلنا نعطيها الوقت والجهد، وال يجوز 

التحضير جار إلجراء لقاء آخر،  أن إلىنبقى مكتوفي األيدي أمام ما تفعله حماس في غزة، مشيرا 
نهاء االنقسام. لىإيكون لقاء نهائيا حاسما يفضي  أنمعربا عن أمله في   مصالحة وطنية حقيقية وا 

الحوار الوطني الفلسطيني فرصة إلنهاء  إعطاءوأكد على أن القيادة الفلسطينية وقيادة حركة فتح مع 
 انه فقد األمل من مستوى المسؤولية السياسية والوطنية في إعالم حماس. إلىاالنقسام، مشيرا 

نا وهناك، وان تتهيأ بشكل جدي إلنهاء معاناة أهلنا التوقف عن التصريح ه إلىودعا حركة حماس 
جراء انتخابات عامة.  في غزة على قاعدة إنهاء االنقسام وا 

 6/3/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

م بايدن  مقبول: .16  سيضغط لتهدئة األوضاع وتحريك المفاوضاتبل مبادرات سياسية جديدة لن يقد  
توقع قيادي فلسطيني، أاّل يقّدم نائب الرئيس األمريكي، جو بايدن، الذي : محمد عيد ،غزة –رام هللا 

سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية، غدا الثالثاء في رام هللا، أية مقترحات أو مبادرات سياسية جديدة، 
 "بل سيحاول تهدئة األوضاع األمنية، والعمل على تحريك ملف المفاوضات الثنائية".

ن سر المجلس الثوري، لحركة فتح، أمين مقبول، لصحيفة "فلسطين"، أمس، إن "بايدن ال وقال أمي
إنه يحمل ذات الموقف األمريكي تجاه القضية الفلسطينية،  ،يحمل أية مبادرات أو مقترحات جديدة
 وتأييده وانحيازه لالحتالل اإلسرائيلي".
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النتفاضة، والقتل والعدوان اإلسرائيلي وأضاف مقبول: "األوضاع المتفجرة في المنطقة، وأحداث ا
اليومي والمتكرر بحق شعبنا، وقرارات المجلس المركزي ضد االحتالل، هي عوامل دفعت اإلدارة 

 األمريكية للتحرك للمنطقة؛ لتهدئتها".
ورأى مقبول أن المعيار المرتبط بنجاح جهود "بايدن"، هو "مدى جهوزية حكومة االحتالل لتطبيق 

 زائر األمريكي، ووقف الجرائم اليومية بحق أبناء شعبنا ومقدراته".مناقشات ال
 7/3/2016فلسطين أون الين، 

 
 مشبوهة المعلمين إضراب الستمراردعوة الزهار : فتح .17

أشاد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي بالمعلمين اللذين لبوا نداء الوطن وأخذوا قرارا : رام هللا
وقال القواسمي  في تصريح صحفي يوم األحد، إنه لم . لتأدية واجبهم الوطنيبالعودة إلى مدارسهم 

يعد مقبوال الدعوة الستمرار إضراب المعلمين وا غالق المدارس،  في ظل التزام الحكومة الكامل 
، مشبوهة اإلضرابباالتفاق وبدء تنفيذه، معتبرا دعوة القيادي في حماس محمود الزهار الستمرار 

اولة مكشوفه الستخدام وتوظيف المعلمين ومطالبهم ألغراض فصائلية، مؤكدا قدرة  ومرفوضه، ومح
المعلم الفلسطيني بفضل وعيه الوطني على رفض الزج به في أتون الخالفات السياسية، مشددا على 

الزهار ليس بمكان يؤهله للدعوة لإلضراب وادعاء احترام العمل النقابي والموظفين، في ظل   أن
تحذير فتح من  محاوالت  إلىميم األفواه واعتقال  وقتل كل من يعارض جماعته، الفتا سياسة تك

البعض تسييس اإلضراب ومطالب المعلمين، حرصا من الحركة على  مستقبل الطلبة وعلى المعلم 
 وقطاع التعليم.

 6/3/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 صحافي إسرائيلي على وجه اإلطالق لفزة اإلسرائيلية وال مع أي   ال نجري مقابالت مع التحماس:  .18
أشرف الهور: تفاجأ الجمهور اإلعالمي والطبقة السياسية والمثقفون في غزة، من بث القناة  -غزة 

التلفزيونية الثانية تقريرا صحافيا لمراسها من وسط مدن القطاع، شمل مقابالت صحافية مع مسؤولين 
حليون سياسيون، وعوائل شهداء المقاومة، وتحدث فيه عن الوضع اإلنساني بينهم من حماس وم

المزري، في ظل حالة المنع التي تفرضها سلطات القطاع على الصحافيين اإلسرائيليين ووسائل 
 اإلعالم العبرية بقرار صدر منذ سنوات.

رير اإلسرائيلي من غزة، فكان أول من تفاجأ مع توارد األنباء حول القضية، وبث مواقع إخبارية للتق
هم المسؤولين الفلسطينيون، الذين أجرى معهم هذا المراسل مقابالت في سياق تقريره الخاص عن 
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غزة، حيث أجريت مقابلة في التقرير مع الدكتور أحمد يوسف، القيادي في حركة حماس، حيث 
 نية إسرائيلية.أوضح الرجل أنه لم يكن يعرف أن مقابلته ستكون ضمن تقرير لقناة تلفزيو 

الدكتور أحمد يوسف أكد أنه لم يكن يعلم أن المقابلة التي تجرى معه ستكون ضمن تقرير يبث في 
القناة اإلسرائيلية الثانية، وقال إنه أجرى مقابلة إلحدى القنوات البرتغالية، ولم يعلم كيف وصلت 

مع التلفزة اإلسرائيلية وال مع أي وأضاف في تصريح له "ال نجري أية مقابالت  للتلفزيون اإلسرائيلي.
صحافي إسرائيلي على وجه اإلطالق، وهذه هي السياسة التي نلتزم بها كإسالميين أو كوادر حركية، 

ويشير يوسف أنه عند مراجعة  حيث أن التطبيع مع العدو الصهيوني ممنوع بكافة أشكاله".
عن هذا الصحافي أكثر من كونه  الصحافي الفلسطيني الذي رتب اللقاء، أنكر أنه يعلم شيئاً 

  برتغاليًا، ويعمل لقناة محترمة في البرتغال.
 7/3/2016القدس العربي، لندن،

 
 اعتقال فلسطيني حاول تجنيد طالب في مصر لتنفيذ عمليات بالضفة يدعي "الشاباك" .19

لثاني "وكاالت": سمح جهاز الشاباك اإلسرائيلي، أمس، بنشر نبأ اعتقاله مطلع كانون ا-القدس 
عامًا(، من قرية قباطية قرب جنين، متهمًا إياه  33الماضي المواطن محمد نجيب مصطفى نزال )

 بمحاولة إقامة بنية تحتية عسكرية في الضفة الغربية.
إلى مصر للدراسة في إحدى جامعات القاهرة، وأثناء وجوده هناك عمل على  2007و"سافر نزال عام 

ة الغربية يدرسون هناك إلرسالهم إلى غزة لتلقي التدريبات تجنيد طالب فلسطينيين من الضف
العسكرية وبعد ذلك إعادتهم إلى الضفة الغربية؛ إلقامة بنية عسكرية في المنطقة"، وفقًا لالعترافات 

وينتمي "نزال" وفقًا لذات االعترافات إلى ما يعرف باسم "كتائب  التي نسبها الشاباك للشاب نزال.
جموعة انشقت عن كتائب شهداء األقصى التابعة لفتح وتنبت فكرًا إسالميًا وصفه المجاهدين" وهي م

شراف وتمويل "حماس".  الشاباك بالمتطرف، وتعمل حاليًا تحت رعاية وا 
وقال نزال في اعترافاته: إنه كان يعمل في مصر انطالقًا من شقة تابعة لكتائب المجاهدين، حيث 

كريين تابعين للكتائب المذكورة قدموا من غزة، كما التقى فيها استخدمها لعقد لقاءات مع نشطاء عس
واستخدمت الشقة أيضًا مكانًا لعقد اجتماعات ولقاءات  قائد كتائب المجاهدين أسعد أبو شريعة.

ونسب الشاباك إلى نزال  لنشطاء من "حماس" قدموا هم أيضًا من غزة ونشطاء من منظمات أخرى.
إقامة البنية التحتية في الضفة الغربية، كما اعترف عن مسارات  اعترافه بتحويل أموال لصالح

 لتهريب األسلحة من ليبيا إلى غزة عبر األراضي المصرية.
 7/3/2016األيام، رام هللا، 
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 يضربون عن الطعام "لشعبية"اأسرى حماس و .21

األحد، أن "أسرى حركتي حماس والجبهة الشعبية  أمسأعلن نادي األسير الفلسطيني، : رام هللا
سجون االحتالل اإلسرائيلي، ينفذون اليوم، إضرابًا عن الطعام ليوم واحد،  لتحرير فلسطين، في كافة

احتجاجًا على استمرار إدارة سجون االحتالل بفرض رزمة من العقوبات عليهم منذ شهر يوليو/تموز 
وأبرز نادي األسير في بيان له العقوبات والتي تمثلت بتقليص عدد مرات الزيارة أو حرمان  ".2014

نها، وتقليص مشتريات بقالة السجن )الكانتينا(، وعزل عدد منهم، عالوة على مجموعة األسرى م
 أخرى من العقوبات تتعلق بالظروف الحياتية.

 7/3/2016السبيل، عمان، 
 

 باد عاء محاولتهما خطف سالح جندي إسرائيلي بالقدس فلسطينييناعتقال  .21
نتصف الليلة )السبت/ األحد(، شاّبين اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، م: القدس المحتلة

 فلسطينيين قرب قرية "العيساوية" شرقي القدس المحتلة، باّدعاء خطف سالح أحد جنود االحتالل.
" العبري، أن شاّبين فلسطينيين حاوال خطف سالح جندي من قوات "حرس 404"0وذكر موقع 

قوات اإلسرائيلية تمّكنت من اعتقال الحدود" قرب إحدى محطات الوقود قرب "العيساوية"، إال أن ال
 شاب على الفور، في حين اعتقلت الثاني عقب مطاردته لوقت قصير.

وأضاف الموقع المقّرب من جيش االحتالل أن القوات اإلسرائيلية اقتادت الشاّبْين للتحقيق معهما في 
 أحد مراكزها في المدينة المحتلة.

 6/3/2016قدس برس، 
 

 تقال فلسطيني باد عاء حيازته ذخيرةعن اع يكشفاالحتالل  .22
كشفت شرطة االحتالل اإلسرائيلي النقاب، يوم األحد، عن اعتقال مواطٍن فلسطيني : القدس المحتلة

 باّدعاء حيازته "كميات ضخمة من الذخيرة" شرق مدينة القدس المحتلة.
 31، مواطًنا فلسطينًيا )وقالت شرطة االحتالل في بيان لها اليوم، إن قواتها اعتقلت قبل نحو أسبوع

 عاًما(، عقب توقيفه على حاجز "الكشك" قرب بلدتي العيزرية وأبو ديس، شرقي القدس المحتلة.
وأضافت أن المعتقل الفلسطيني من سكان مدينة نابلس )شمال القدس المحتلة(، ويعمل على مركبة 

قية من نوع روجر"، بحسب عمومية، حيث اّدعت عثور قواتها على "كمية ضخمة من الذخيرة، لبند
ومن المقّرر أن يتم تقديم الئحة اتهام بحق المواطن الفلسطيني خالل األيام  بيان شرطة االحتالل.
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القادمة، عقب تقديم تصريح االّدعاء العام ضده خالل نهار اليوم في المحكمة العسكرية في "عوفر" 
 .قرب بلدة بيتونيا، غربي رام هللا )شمال القدس المحتلة(

 6/3/2016قدس برس، 
 

 "إسرائيل" في عزلة دولية: عالقاتنا متينة مع واشنطن وجودينفي  نتنياهو .23
وديع عواودة: بعد سنوات من التوتر المعلن بين تل أبيب وواشنطن وقيام ساسة إسرائيليين  -الناصرة 

أن العالقــات مــع بإهانــة الجانــب األمريكــي قــوال وفعــال يؤكــد رئــيس حكومــة االحــتالل بنيــامين نتنيــاهو 
 الواليات المتحدة متينة بخالف مزاعم بعض األوساط.

وقال رئيس الوزراء نتنياهو في مسـتهل جلسـة الحكومـة أمـس إن صـديقنا نائـب الـرئيس األمريكـي جـو 
بايدن سيصل البالد في األسبوع القادم. نتنياهو الذي تحدث بلهجـة تفـاخر اعتبـر هـذه الزيـارة انعكاسـا 

 نة القائمة بين إسرائيل وحليفتها الواليات المتحدة.للعالقات المتي
وتابع "هناك من توقع انهيار هذه العالقات ولكن األمر ليس كذلك إطالقا. هذه العالقـات متينـة علـى 
جميع األصعدة إزاء التحديات التي نواجهها معا في منطقتنا وسأبحث هذه القضايا بطبيعة الحال مـع 

 نائب الرئيس األمريكي".
زاء أحاديــث جهــات مختلفــة عــن معانــاة إســرائيل لعزلــة دوليــة، أوضــح نتنيــاهو أنــه ينبغــي القــول إنــه وا  

 بموازاة عالقات إسرائيل مع الواليات المتحدة إنها تبني عالقات مع الكثير من دول العالم.
يوية وتابع "كل أسبوع يـزور إسـرائيل رئـيس أو وزيـر أو رئـيس وزراء أو وزيـر خارجيـة مـن الـدول اآلسـ

واألفريقيــة واألوروبيــة واألمريكيــة الالتينيــة ومــن العــالم أجمــع". مشــددا علــى أن هــذا األمــر يعبــر عــن 
األهميــة التــي تحظــى بهــا إســرائيل حاليــا فــي إطــار الكفــاح ضــد "التطــرف اإلســالمي" وانتهــاز فــرص 

 المستقبل خاصة في المجال التكنولوجي.
يس الرومــاني وقــال إن هــذه الزيــارات ستســتمر أيضــا مــن خــالل الفتــا لزيــارة إســرائيل اليــوم االثنــين الــرئ

 الزيارات التي سيقوم بها إلى دول أخرى خاصة في القارة األفريقية في شهر تموز/يوليو المقبل.
ومــا تــزال هنــاك خالفــات فــي الــرأي بــين الطــرفين حــول حجــم المســاعدات األمريكيــة إلســرائيل، ويأمــل 

ن لزيــارة الــبالد أن يســاعده فــي إقنــاع الــرئيس األمريكــي بــاراك أوبامــا نتنيــاهو الــذي بــادر لــدعوة بايــدي
بزيـــادة حجـــم المســـاعدات التـــي تبلـــغ اليـــوم نحـــو ثالثـــة مليـــارات دوالر ســـنويا. أمـــا موضـــوع االحـــتالل 
والمفاوضات العالقة مع السلطة الفلسطينية فهي ليست على أجندة بايدن فـي زيارتـه الوشـيكة وفـق مـا 

 رسميا أمس. أعلن في إسرائيل
 7/3/2016القدس العربي، لندن، 
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 إلعادة االستيطان في غزة يدعونتنياهو  .24

دعـا رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو خـالل جلسـة خاصـة للكنيسـت عقـدت  :بتـرا –القدس 
 االسـتيطان فـي غـزة، وعـدم االنسـحاب مسـتقبال إعـادة إلـىإلحياء الـذكرى الثانيـة لوفـاة أرئيـل شـارون، 

 من الضفة الغربية المحتلة.
لصــحيفة يــديعوت أحرونــوت العبريــة، أعــرب نتنيــاهو عــن عــدم رضــاه عــن  اإللكترونــيووفقــا للموقــع 

ما تعرف بــ " خطة االنفصال " التي نفذها شارون عام  خطة االنسحاب اإلسرائيلي أحادية الجانب أو
 كرية، في قطاع غزة.  عززت قوة المنظمات الفلسطينية العس إنها إياهاواصفا  2005

وأضـــاف: ان نقـــل مســـؤولية الســـلطة للفلســـطينيين مـــن خـــالل خطـــة االنســـحاب اإلســـرائيلي زادت مـــن 
 غزة.   الفلسطينية فيعملية تسلح المنظمات 

 7/3/2016الرأي، عم ان، 
 

 : السلطة لن توقف التنسيق األمني ألنه يحمي عباس أكثر من "إسرائيل"إسرائيليونوزراء  .25
صــرح وزراء إسـرائيليون، يـوم األحــد، قبـل افتتـاح جلســة الحكومـة اإلسـرائيلية األســبوعية، : ررامـي حيـد

أن الســـلطة الفلســـطينية لـــن توقـــف التنســــيق األمنـــي، ألنهـــا ال تـــزال متعلقــــة بإســـرائيل فـــي كثيـــر مــــن 
 '.المجاالت، أهمها المجال االقتصادي واألمني، ألن التنسيق األمني 'يحمي عباس أكثر من إسرائيل

وقال وزير شؤون القـدس فـي الحكومـة اإلسـرائيلية زيئيـف إلكـين، إن 'تهديـد السـلطة الفلسـطينية بوقـف 
التنســيق األمنــي لــيس جديــًدا، منــذ عــام وهــم يهــددون بــذلك، لكــن هنــاك أمــر ال يمكــن إغفالــه، وهــو أن 

وفي حال أصـبح التنسيق األمني يحمي عباس أكثر من إسرائيل، ولهذا أعتقد أن هذا التهديد أجوف، 
التهديد جدًيا، سنرى العديد من القيادات في السلطة الفلسطينية تتراجـع'. وأشـار إلكـين إلـى تصـريحاته 

 السابقة عن احتمال انهيار السلطة الفلسطينية قريًبا ولهذا 'يجب عدم االلتفات لهذه التهديدات'.
ــــ ــــال إلكــــين إن 'االقتصــــاد الفلســــطيني ل يس مســــتقاًل، والضــــفة وغــــزة وعــــن االنفصــــال االقتصــــادي، ق

مرتبطتان بإسرائيل، وال أظن أن عباس وهنية يستطيعان االتفاق على طرح موحـد، وبالتـالي أعتقـد أن 
 تهديدات االنفصال االقتصادي جوفاء هي األخرى'.

وقال وزير الطاقة، يوفال شـطاينتس، إن 'أبـو مـازن وعرفـات لـم يتمكنـا مـن بنـاء ديمقراطيـة حقيقيـة أو 
محلـــي، ولهـــذا ســـيبقون متعلقـــين بإســـرائيل، ولـــن يســـتطيعوا االنفصـــال حتـــى  إنتـــاجمســـتقل أو  اقتصـــاد

 سنوات عديدة قادمة في حال بنوا اقتصاًدا فلسطينًيا قوًيا واستطاعوا النهوض بأنفسهم'.
 6/3/2016، 48عرب 
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 الفلسطينيةال أحد يعلم كم ستستمر هذه الموجة من العمليات أردان: رغم كل اإلجراءات األمنية  .26

أجرى عمير ربابورت المراسل العسكري لمجلة يسرائيل ديفيـنس حـوارا مطـوال مـع وزيـر األمـن الـداخلي 
اإلســرائيلي جلعــاد أردان، الــذي قــال إنــه يبــذل جهــودا لوقــف موجــة العمليــات الفلســطينية، مــن خــالل 

الفلســــطينية مالحقــــة حمــــالت التحــــريض عبــــر شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي، ألن منفــــذي العمليــــات 
 ينطلقون لمهاجمة اإلسرائيليين فور قراءتهم ما تبثه شبكات اإلنترنت من دعوات تحريضية ضدهم.

وكشف النقاب عن أنه التقى نظراءه وزراء األمن الداخلي في أستراليا وبريطانيـا، وأبـدوا إحبـاطهم ممـا 
 ات المسلحة.تبثه شبكات التواصل من دعوات تحريضية، وتجنيد األفراد عبرها للمنظم

وقال "صحيح أنه لم توضع حتى اآلن خطوط حمراء علـى اسـتخدامات شـبكات التواصـل، لكـن هنـاك 
حـــوارات متالحقـــة مـــع إدارة فيســـبوك لســـن قـــوانين تحـــد مـــن اســـتخدام هـــذه الشـــبكات لتنفيـــذ العمليـــات 

 المعادية، ورأينا استعدادا لدى إدارة فيسبوك لوضع هذه القيود".
ه الشـبه بــين موجــة العمليـات التــي انــدلعت ضـد اإلســرائيليين منــذ أكتوبر/تشــرين وسـئل أردان عــن أوجــ

وحتــى اليــوم، واالنتفاضــات الســابقة، فأجــاب بــأن كــل انتفاضــة تختلــف عــن ســواها، لكــن  2015األول 
الموجـــة الحاليـــة مـــن العمليـــات تبـــدو أكثـــر تعقيـــدا، والتـــي تحـــتم علـــى اإلســـرائيليين التعامـــل معهـــا، ثـــم 

 ها.محاولة فهم
ويجـب علـى اإلسـرائيليين أن يكونـوا قلقـين مـن توسـع موجـة العمليـات، وأن يتخـذوا الخطـوات الميدانيــة 
المباشـــرة مـــن قبيـــل: اعتقـــال المنفـــذين، والتعامـــل مـــع الوســـائل القتاليـــة التـــي يســـتخدمونها، مشـــيرا إلـــى 

ر فــــي الســــلطة عوامــــل أخــــرى تــــؤثر فــــي زيــــادة موجــــة العمليــــات الفلســــطينية، ومنهــــا تراجــــع االســــتقرا
ــــف المنظمــــات  ــــالمتطرفين مــــن مختل ــــين مــــا وصــــفهم ب ــــافس الفلســــطيني الحاصــــل ب الفلســــطينية، والتن
الفلسطينية، والصراع الدائر بـين الورثـة المحتملـين ألبـو مـازن، كـرئيس للسـلطة الفلسـطينية، وكـل ذلـك 

ى ســير موجــة يــؤثر بــدوره علــى الوضــع الميــداني فــي المنــاطق الفلســطينية، كمــا أن حمــاس تــؤثر علــ
 العمليات، وتأخذ قسطا مهما نحو التطرف فيها".

ســـاعة فـــي اليـــوم عبـــر  24وأوضـــح أن الجيـــل الفلســـطيني الصـــغير يتعـــرض لموجـــات تحـــريض لمـــدة 
محطات التلفزة واإلذاعة في رام هللا، ووفقا لمعطيات المخابرات اإلسرائيلية فإن هذا الجيل لديه إحبـاط 

 ء حياته بالذهاب إلى الجنة حسب ما يعتقد.من الوضع القائم، ويريد إنها
جهاز األمن اإلسـرائيلي  -وبصورة رئيسية-كما أن مواجهة موجة العمليات الفلسطينية مهمة، خاصة 

العام )الشـاباك(، لكـن جميـع األجهـزة والمؤسسـات اإلسـرائيلية ذات الصـلة ضـليعة فـي ذلـك، كالشـرطة 
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التعــاون بينهمــا، ألن الوضــع األمنــي يحــتم علينــا العمــل وجهــاز االســتخبارات العســكرية، وهمــا يوثقــان 
 بمهنية فائقة.

وأشـــار إلـــى أن أكثـــر األســـلحة اســـتخداما بيـــد المنفـــذين هـــي الســـكاكين والمفكـــات، والتوقيـــت المناســـب 
التخـاذ قـرار العمليـة هـي اللحظـة اآلنيـة، رابطـا بـين العمليـات الفلسـطينية ضـد اإلسـرائيليين مـن خـالل 

الســكاكين، ومــا يحصــل فــي فرنســا وســان برنــاردينو وكاليفورنيــا مــن هجمــات، ألنهــا هجمــات الطعــن ب
 نابعة جميعا من دوافع إسالمية.

وخــتم بــالقول "ال أحــد يعلــم كــم ستســتمر هــذه الموجــة مــن العمليــات الفلســطينية، فقــد قمنــا بالعديــد مــن 
نـار، واالعتقـاالت، ومعـايير حيـازة اإلجراءات الميدانية المتعلقة بالتعليمـات األمنيـة، وقـرارات إطـالق ال

الســـالح، وهـــدم منـــازل منفـــذي العمليـــات، وهنـــاك دراســـة إلمكانيـــة اتخـــاذ قـــرار بطـــرد عـــائالتهم، رغـــم 
معارضة المستشار القضائي للحكومة، وقد نجحـت فـي استصـدار قـرار بحظـر الحركـة اإلسـالمية فـي 

ذي العمليــات مــن ســكان القــدس، الــداخل بزعامــة رائــد صــالح، ووقــف المخصصــات الماليــة لــذوي منفــ
 والتوسع في االعتقاالت اإلدارية".

 6/3/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

رفع مكبرات الصوت في استخدام منع قانون سحب مشروع ي"البيت اليهودي"  حزبمن نائب   .27
 األذان
نون سحب النائب من حزب "البيت اليهودي" المتطـرف مـوطي يوغيـف مشـروع القـا: الحياة –الناصرة 

الــذي قدمــه للجنــة الوزاريــة لشــؤون التشــريع ويقضــي بمنــع اســتخدام مكبــرات الصــوت خــالل رفــع أذان 
المسـاجد، والـذي كـان مفروضـًا أن تبـت فيـه اللجنـة أمـس، وذلـك بعـد فشـله فـي تحصـيل موافقـة جميــع 

 األحزاب المشاركة في االئتالف الحكومي بهدف التصديق على المشروع.
المشاركون في تقديم االقتـراح االدعـاء بـأن مشـروع القـانون يتطـرق إلـى جميـع  وحاول يوغيف وزمالؤه

دور العبــادة "لمنــع بــث رســائل دينيــة وقوميــة وتحريضــية عبــر مكبــرات الصــوت"، لكــنهم لــم يخفــوا فــي 
 تصريحاتهم أنه موجه ضد أذان المساجد.

راح القـانون، األول يتعلـق وذكرت تقارير صحافية أن يوغيـف يسـعى اآلن إلـى إدخـال تغييـرْين فـي اقتـ
ـــ "قــانون ســاعات العمــل والراحــة"،  بتحديــد األوقــات التــي يسمنــع اســتخدام مكبــرات الصــوت فيهــا طبقــًا ل

 وتحديد مستوى واحد لصوت المكبرات يمنع تخطيه عند األذان.
 7/3/2016، الحياة، لندن
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 ون اإلقصاء" لشهرينيقرر تأجيل التصويت على "قان الحكومي االئتالف :"أحرونوت"يديعوت  .28
قرر االئتالف الحكومي تأجيل التصويت على 'قانون اإلقصاء'، الـذي يسـتهدف النـواب : بالل ضاهر

 العرب في الكنيست باألساس، لشهرين على األقل.
وفقــا لقــرار االئــتالف الحكــومي، أمــس األحــد، فــإن التصــويت علــى 'قــانون اإلقصــاء' بــالقراءة األولــى و 

 ورة الشتوية للكنيست، في نهاية شهر آذار الحالي.سيجري في نهاية الد
وقالــت صــحيفة 'يــديعوت أحرونــوت' اليــوم االثنــين، إن هــذا القــرار يعنــي أن التصــويت علــى مشــروع 
القانون بالقراءتين الثانية والثالثة سيجري في بداية الدورة الصيفية في أيار المقبل، وذلك في حـال مـر 

 ى.مشروع القانون بالقراءة األول
ويـــذكر أن لجنـــة القـــانون والدســـتور فـــي الكنيســـت صـــادقت األســـبوع الماضـــي علـــى 'قـــانون اإلقصـــاء' 

 تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءة األولى في الهيئة العامة للكنيست.
وصادق المستشار القضـائي للحكومـة، أفيحـاي منـدلبليت، علـى اسـتمرار إجـراءات سـنه، لكنـه قـال إن 

 الحذر بسبب الصعوبات التي يثيرها.مشروع القانون يستوجب 
واعترف رئيس لجنة القانون والدستور، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي، بأنه سيكون من الصعب 

نائبـــا إلقصـــاء زميـــل لهـــم، لكنـــه شـــدد أن 'قـــانون اإلقصـــاء'  90اســـتخدام القـــانون بســـبب ضـــرورة تأييـــد 
 يهدف إلى ردع النواب العرب.

 7/3/2016، 48عرب 
 

 يدفع بقانون لتقييد التبرعات بحمالت انتخابية نتنياهو: "هآرتس" .29
يسعى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى تقييد قدرة جمعيات يمينية : بالل ضاهر

 وبسارية إلدارة حمالت دعائية سياسية أثناء فترة االنتخابات.
الليكـود، فـإن هـذه الجمعيـات وبحسب مشروع قانون بادر إليه عضو الكنيست يوءاف كيش من حزب 

ســـتكون خاضـــعة لقـــانون تمويـــل األحـــزاب بحيـــث تصـــبح قـــدرتهم محـــدودة علـــى جمـــع أمـــوال. وذكـــرت 
 V15صحيفة "هآرتس" اليوم االثنين، أن الدافع من وراء طرح مشروع القـانون هـذا هـو نشـاط منظمـة 

 في االنتخابات األخيرة للكنيست ضد نتنياهو والليكود.
قانون، الذي جرى استعراضه أمام رؤسـاء كتـل االئـتالف، أمـس، سلسـلة طويلـة مـن ويفرض مشروع ال

القيود، وسيكون بإمكان الجمعيات جمع مبلغ ألف شيكل فقط من أي متبرع خالل سنة عادية، ومبلغ 
 شيكل خالل سنة انتخابات. 2300



 
 
 
 

 

 22 ص                                              3865 العدد:        7/3/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

يومـا علـى األقـل  30قبـل  اإللكترونـيوفي موازاة ذلك، يجب النشر حـول التبرعـات فـي موقـع الجمعيـة 
 من بدء الحملة الدعائية وسيكون ذلك خاضعا لرقابة مراقب الدولة.

ويعرف القانون ألول مـرة عبـارة "هيئـة نشـطة باالنتخابـات"، وهـي المنظمـات التـي تقـوم بحملـة دعائيـة 
سياســية خــالل فتــرة انتخابــات. وهــذه المنظمــات تجــري اســتطالعات رأي وتقتــرح خــدمات نقــل نــاخبين 

صــناديق االقتــراع وتنشــر إعالنــات فــي وســائل اإلعــالم مــن أجــل إقنــاع نــاخبين بالتصــويت لحــزب  إلــى
 معين.

 7/3/2016، 48عرب 
 

 تسوية الدولتين ممكنة لكنها غير مرغوب فيها في "إسرائيل"يوسي بيلين:  .31
ــين أحــد مهندســي ات -الناصــرة  فــاق وديــع عــواودة: قــال وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلي األســبق يوســي بيل

 أوسلو إن تسوية الدولتين ممكنة لكنها غير مرغوب فيها في إسرائيل.
في مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" يزعم بيلين أن مـن يعتقـد بـأن الفلسـطينيين ومنـذ قـرار التقسـيم 
التاريخي فوتوا عدة فرص لتسوية الصـراع محـق، ومـع ذلـك حـذر مـن رفـض تسـوية الـدولتين وتفضـيل 

 دي.االنسحاب األحا
ويـرى بيلــين أن توقيـع عبــاس علــى اتفـاق مــع إسـرائيل كــاف بالنســبة للعـالم العربــي كـي يطبــق المبــادرة 

رسال سفرائه إلسرائيل.  العربية للسالم وا 
مـع بعـض التعـديالت  1949ويوضح أن من يرفض تقسـيم القـدس والعـودة لحـدود الخـط األخضـر مـن 

 فال يتوقع أن يرتمي عباس بأحضانه.
للقــول إن التســوية الممكنــة والمفيــدة إلســرائيل هــي تســوية الــدولتين. وللتحــذير مــن عــدم  ويخلــص بيلــين

 تطبيقها يؤكد أنها موجودة قبل خمس دقائق فقط من لحظة فقدان األغلبية اليهودية في البالد.
 7/3/2016القدس العربي، لندن، 

 
 ف العمال من الضفةعمل آلال: حكومة نتنياهو تتراجع عن إصدار تصاريح صحيفة "كالكليست" .31

 بإصــدارشــككت مصــادر إســرائيلية أمــس، أن تكــون حكومــة االحــتالل معنيــة فعــال   :الغــد - الناصــرة
، إذ قالــت إن 1948تصــاريح عمــل آلالف العمــال مــن الضــفة الفلســطينية المحتلــة للعمــل فــي منــاطق 

هــر قبــل شــهر، ألــف عامــل كمــا ظ 33الحــديث بــات اليــوم عــن تصــاريح لســبعة آالف عامــل، ولــيس لـــ 
ـــه علـــى ضـــوء معارضـــة وزارة الحـــرب فـــإن الحكومـــة قـــد ال تصـــدر أي تصـــاريح جديـــدة فـــي هـــذه  وأن

 المرحلة.   
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وكانت حكومة االحتالل قد أعلنت قبل شهر أن الطاقم الوزاري المقلص للشؤون األمنية والسياسية قـد 
 33لضــفة المحتلــة بنحــو صــادق علــى توجهــات جــيش االحــتالل بزيــادة عــدد العمــال الفلســطينيين مــن ا

ألــف عامــل بحــوزتهم تصــاريح عمــل فــي هــذه المرحلــة. وتشــير  58 إلــى إضــافةألــف عامــل فلســطيني، 
ألفـا يعملـون فـي  27ألف فلسطيني يعملـون لـدى مشـغلين إسـرائيليين، بيـنهم  120التقديرات إلى حوالي 

 .ألفا يعملون في إسرائيل من دون تصاريح عمل 30المستوطنات، وأكثر من 
، أن اإلســـرائيلية ذكـــرتإال أن صـــحيفة "كالكليســـت" االقتصـــادية التابعـــة لصـــحيفة "يـــديعوت أحرنـــوت" 

ألفـا كمـا أعلـن  33آالف تصـريح فقـط، ولـيس  7 إصـدارالمطروح حاليا على الطاقم الوزاري المختص 
تلحقــه مـن قبــل وزيــر الماليــة موشــيه كحلـون. وادعــى األخيــر أن هــذا القــرار سـيكون نبضــة أولــى، وقــد 

 موضع شك. نبضات أخرى، إال أنه حسب الصحيفة فإن األمر بات
 7/3/2016الغد، عم ان، 

 
 نتنياهو يطوي سنة سابعة في منصبه وال منافس في األفق المنظور لحكمه .32

يطــوي رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو األســبوع الجــاري عشــر : أســعد تلحمــي -الناصــرة 
لمنصب، منها سبع سنوات متتالية قد تضاف إليها ثالث سنوات أخرى متتالية سنوات كاملة في هذا ا

ـــة المقـــررة أواخـــر عـــام  ـــة المقبل ، وســـط شـــبه إجمـــاع 2019فـــي حـــال عـــدم تبكيـــر االنتخابـــات البرلماني
المعلقــين فــي الشــؤون الحزبيــة بأنــه ال يبــدو فــي األفــق المنظــور مــن يهــدد حكمــه، ســواء فــي حزبــه أو 

 خارجه.
فـي المئـة تعـرب عـن عـدم رضـاها مـن إداء  60نحـو  إلىأن غالبية من اإلسرائيليين تصل وعلى رغم 

فــي المئــة وأكثــر تــرى أنـه األنســب لهــذا المنصــب، فيمــا يبتعــد منافســوه  40نتنيـاهو، إال أن غالبيــة مــن 
 عنه مسافة كبيرة.

جمة نتنياهو في ولخص كبير المعلقين في "يديعوت أحرونوت" ناحوم بارنياع، الذي ال يكف عن مها
مقاالته األسبوعية، الوضع الحالي فـي السـاحة الحزبيـة بكلمـات بسـيطة: "نتنيـاهو، فـي واليتـه الرابعـة، 
هــو الــزعيم. يمكــن أن تحبــه أو ال تحبــه، لكــن ال يمكــن إنكــار الحقيقــة، إنــه الــزعيم اآلمــر النــاهي فــي 

 ي الحكومة وال في المعارضة".الدولة... ال يوجد أي من رجال السياسة الذي يهدده اآلن، ال ف
، بعــد أن جلــس عليــه 2009ونجــح نتنيــاهو، منــذ عودتــه إلــى كرســيه األثيــر أواخــر آذار )مــارس( عــام 

(، فــي إقصــاء أشــد منافســيه علــى زعامــة حزبــه "ليكــود" مــن خــالل 1999-1996لــثالث ســنوات ونيــف )
بــرز جـــدعون ســاعر إلـــى تهميشــهم ومــنحهم مناصـــب وزاريــة ليســـت ذات أهميــة، مـــا دفــع بمنافســـه األ

اعتــزال العمــل السياســي، فيمــا تــورط منافســه "التــاريخي" ســيلفان شــالوم فــي شــبهات التحــرش الجنســي، 
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فــأعلن هــو أيضــًا مغادرتــه الحلبــة السياســية. وهكــذا لــم يكــن صــدفة أن نتنيــاهو كــان المرشــح الوحيــد 
 لزعامة الحزب في االنتخابات الداخلية التي أجريت قبل شهرين.

غياب مرشحين من الوزن الثقيل، يرى معلقون أن نتنياهو سيبقى زعيمًا لمعسكر اليمين )بما في وفي 
ذلك المتدينين( طالما رغب فـي ذلـك، إذ نجـح فـي "تطويـع" زعـيم حـزب المسـتوطنين "البيـت اليهـودي" 

يل بيتنـا" نفتالي بينيت وضمه تحت كنفه في الحكومة وزيرًا مطيعًا، في الوقت الـذي أبقـى زعـيم "إسـرائ
المتطرف أفيغدور ليبرمان خارج حكومته، مسـتغاًل الضـربة القويـة التـي تلقاهـا األخيـر فـي االنتخابـات 

 البرلمانية قبل عام أفقدته الكثير من نفوذه داخل معسكر اليمين المتطرف.
ويتفـــق معلقـــون علـــى أنـــه فـــي ظـــل مواصـــلة انزيـــاح الشـــارع اإلســـرائيلي نحـــو اليمـــين، ورفـــض غالبيتـــه 

حريك العملية السياسية مع الفلسطينيين بـداعي "انتفاضـة السـكاكين" والتطـورات فـي المنطقـة، سـيبقى ت
اليمــين فــي الحكــم ســنوات كثيــرة أخــرى. ويلفــت هــؤالء إلــى أن محــاوالت زعــيم حــزب "يــش عتيــد )يوجــد 

عـام األخيـر مستقبل(" يئير لبيد الظهور بمظهر الزعيم البديل ال تسجل نجاحًا على رغم إطالقـه فـي ال
تصريحات متشددة ضد الفلسطينيين تلتقي ومواقف نتنياهو، لكن اإلسرائيليين ما زالوا يرون فيه ممثاًل 
للوســط أو اليســار، وال يميــزون بينــه وبــين زعــيم حــزب "العمــل" أو "المعســكر الصــهيوني" الــذي اعتسبــر 

صــــّعد هــــو أيضــــًا  حتــــى األمــــس القريــــب "معســــكر الســــالم" اســــحق هرتســــوغ، علــــى رغــــم أن األخيــــر
 تصريحاته في الفترة األخيرة وأعلن أن حل الدولتين ليس قاباًل للتطبيق في المدى المنظور.

وأكـــدت اســـتطالعات الـــرأي األخيـــرة أنـــه لـــو أجريـــت انتخابـــات عامـــة جديـــدة لحاف ظ ـــت أحـــزاب اليمـــين 
بيــد لــم تــأت  علــى والمتــدينين علــى غالبيتهــا المطلقــة فــي الكنيســت. كمــا أوضــحت أن ارتفــاع شــعبية ل

حساب أحزاب اليمين إنمـا علـى حسـاب "المعسـكر الصـهيوني"، مـا يعنـي بكلمـات أبسـط أن انتخابـات 
 جديدة ستأتي بنتائج مماثلة للتي جاءت بها انتخابات العام الماضي.

 7/3/2016، الحياة، لندن
 

 اختراق جهاز كمبيوتر في مكتب نتنياهوالقناة العاشرة: قراصنة نجحوا في  .33
ذكـرت القنـاة العبريـة العاشـرة، مسـاء األحـد، أن قراصـنة نجحـوا فـي اختـراق  :خاصـة ترجمة-تل أبيب 

 جهاز كمبيوتر في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحســب القنــاة، فــإن القراصــنة الــذين نجحــوا فــي اختــراق جهــاز الكمبيــوتر المحمــول لوقــت قصــير لــم 

ر بأمن إسرائيل. مشيرًة إلى أن التوقعات تشـير إلـى أن الجهـاز باألسـاس ال يصلوا ألية معلومات تض
 يحتوي على معلومات سرية.
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وأشــارت إلــى أن المختصــين يفحصــون مزيــدا مــن األجهــزة خشــية مــن إمكانيــة تعرضــها لالختــراق أو 
لطات الكهربـاء وجود برامج تجسس فيها. الفتًة إلى أنه في الفترة األخيرة تم اختراق أجهزة كمبيوتر لس

 والمياه وشركات ومؤسسات وآالف اإلسرائيليين.
 7/3/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
يقاف ثالث بسبب عملية  .34  "براخا"مستوطنة تسريح ضابطين من الخدمة وا 

ذكرت وسائل إعالم عبرية، مساء األحد، أن لجنـة التحقيـق العسـكرية فـي عمليـة الطعـن التـي  :رام هللا
هنـاك "قصـورا  أن إلـىنـابلس قبـل أيـام توصـلت  أراضيوطنة "هار براخا" المقامة على وقعت في مست

 خطير في معايير الحماية األمنية ومتابعة الحراسة في محيط المستوطنة".
وبينت أنه تم بناء على ذلـك تسـريح القائـد المباشـر للوحـدة العسـكرية وقائـد الفصـيل مـن الخدمـة، فيمـا 

رية لمدة عام كامل، مشيرًة إلى أنه سيتخذ قرار بحق الجنـديين المصـابين بعـد تم تعليق خدمة قائد الس
 شفائهما.

 6/3/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 الجمارك اإلسرائيلية تعلن إحباط محاولة دبلوماسي أردني تهريب ذهب وهواتف خلوية .35
حــاول تهريــب الــذهب والهواتــف  "وكــاالت": قالــت الجمــارك اإلســرائيلية، إّن دبلوماســيًا أردنيــاً  -القــدس 

الخلوية بسيارة الجيب التي استقلها، من األردن إلى إسرائيل، وقـد تـم مصـادرة محتويـات سـيارة الجيـب 
 التي استقلها، في حين عاد الدبلوماسي إلى عمان.

وجاء في بيـان سـلطة الجمـارك اإلسـرائيلية أن مـوظفي الجمـارك علـى معبـر الكرامـة "اللنبـي" المحـاذي 
ريحـا، أحبطـوا محاولــة التهريـب الكبيــرة التـي قـام بهــا الدبلوماسـي فــي السـفارة األردنيـة فــي تـل أبيــب، أل

 حين دخل بمركبته من األردن إلى إسرائيل وتم توقيفه.
وأثناء فحص المركبة تـم العثـور علـى عشـرات الهواتـف الخلويـة الذكيـة، ومـع اسـتمرار عمليـة الفحـص 

خلـــوي، إضـــافة إلـــى عشـــرات الكيلوغرامـــات مـــن الـــذهب الخـــالص،  هـــاتف 300تـــم العثـــور علـــى نحـــو 
وأوضــحت مصــلحة الجمــارك اإلســرائيلية أنــه فــي نهايــة التفتــيش عــاد  ومجــوهرات أخــرى مــن الــذهب.

 الدبلوماسي المشتبه به إلى األردن.
 7/3/2016األيام، رام هللا، 
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 الدعارة امرأة في "إسرائيل" تعمل في مجالألف  12: "تايمز أوف إسرائيل" .36
 12,000أجرت الحكومة اإلسرائيلية دراسة استقصـائية، كشـفت أن حـوالي : 21عربي –القدس المحتلة 

 من الرجال. 1000امرأة في إسرائيل تعمل في مجال الدعارة، إلى جانب ما يقارب 
امرأة عاملـة فـي  12,730و 11,420صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بين  نقلتهوأحصى االستطالع الذي 

مــن الرجــال. حــوالي  %5مــن النســاء، وحــوالي  %95الــدعارة علــى الصــعيد الــوطني، مــع مــا يقــدر بـــ 
مــن بــين النســاء لــم يــبلغن ســن الرشــد، وفقــا لنتــائج نشــرت مســاء الخمــيس مــن قبــل القنــاة الثانيــة  11%

 اإلسرائيلية.
 ة إلى المال. وأوضحت الدراسة أن معظم النساء العامالت في الدعارة يقمن بذلك ألنهن في حاج

وذسكــر الــدافع االقتصــادي فــي التقريــر، "ثلثــا النســاء يبــدأن بالعمــل فــي الــدعارة فقــط بعــد وصــولهن إلــى 
 منهن يفعلن ذلك من دافع اإلدمان على المخدرات". %7ضائقة مالية يائسة. فقط 

ي ولـــدن فـــي االتحـــاد الســـوفييت %52مـــن البغايـــا، ووجـــدت أن أكثـــر مـــن النصـــف  700وتمـــت مقابلـــة 
 .18من النساء العامالت في الدعارة بدأن فعل ذلك قبل بلوغ سن الـ  %9السابق. حوالي 

 يملكن لقبا جامعيا. %20أمهات، و %62من بين النساء العامالت في مجال الدعارة، 
مليـار شـيكل  1.2وتعد الدعارة أمرا غير مشروع في إسرائيل، ولكنها ما تـزال مهنـة تقـدر قيمتهـا بنحـو 

منهــا يــتم فــي "شــقق منفصــلة"، حيــث يقــوم العمــالء  %43وفقــا للقنــاة الثانيــة، التــي ترصــد أن ســنويا، 
 بزيارة باغية معينة بانتظام.

مــن  %16مــن عائــدات هــذه المهنــة يــأتي مــن خــدمات المرافقــة،  %18وأشــارت الدراســة إلــى أن "نحــو 
وغيرهـــــا مـــــن  مـــــن نـــــوادي التعـــــري %18مراكـــــز التـــــدليك التـــــي تتضـــــاعف مـــــع تضـــــاعف الـــــدعارة، و

 المؤسسات".
مــن العــاهرات يعملــن مــن الشــارع، ويكســبن أقــل بكثيــر مــن األشــكال المؤسســية لتجــارة  %6بينمــا فقــط 

 الجنس، حسب ما جاء في التقرير.
 6/3/2016، "21موقع "عربي 

 
 " إليران300تمنع روسيا من نقل صواريخ "أس  "إسرائيل" .37

غيبور، إن تـدخال إسـرائيليا لـدى روسـيا منـع األخيـرة قال المراسل العسكري لموقع "أن آر جي" آساف 
" المضــادة للطــائرات إلــى إيــران، عقــب تــوفر دالئــل 300مــن إرســال شــحنة أســلحة مــن صــواريخ "أس 

" 22إســـرائيلية علـــى أن إيـــران أرســـلت إلـــى حـــزب هللا صـــواريخ روســـية مـــن طـــراز أرض جـــو "أس أي 
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(SA22 ممــا دفــع الــرئيس الروســي فالديميــر بــوتين ،) إلصــدار تعليماتــه بوقــف شــحن الصــواريخ التــي
 كانت في طريقها إلى إيران بموجب اتفاق سابق بينهما.

وأضـــاف أن طيـــارين روســـا كـــانوا يحلقـــون فـــي األجـــواء اللبنانيـــة تمكنـــوا مـــن مشـــاهدة هـــذه الصـــواريخ 
 الروسية في مناطق يسيطر عليها حزب هللا.

 7/3/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ينهي فكرة إعادة الجوالن ةتال بسوري: الق"معاريف" .38
قـال الخبيـر األمنـي اإلسـرائيلي يوســي ميلمـان إن إسـرائيل تحظـى بفرصــة تاريخيـة مـن اسـتمرار القتــال 
 في سوريا، مشيرا إلى أن الحرب السورية أدت تقريبا إلى إنهاء فكرة إعادة هضبة الجوالن إلى دمشق.

رب الســـورية أدت إلـــى طـــي صـــفحة إعـــادة هضـــبة وأكـــد ميلمـــان فـــي مقـــال بصـــحيفة معـــاريف أن الحـــ
الجـوالن للســوريين مقابـل اتفــاق سياســي، وهـذا األمــر يحظــى بموافقـة المجتمــع الــدولي، وقـد تراجــع كــل 

 من ينادي بفكرة الجوالن مقابل السالم.
 6/3/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الكوابيس يعانون "إسرائيلـ"ب الطعن والدهس : مصابو عملياتأحرونوت" يديعوت" .39

مصـابا إسـرائيليا  321سلطت روتام أليزرع مراسلة صحيفة يـديعوت أحرونـوت الضـوء علـى مـا يعانيـه 
من العمليات الفلسطينية خالل الشهور الخمسة األخيرة، حيث يواجهون كـوابيس دائمـة، وصـعوبة فـي 

 النوم، وعدم رغبة في مشاهدة نشرات األخبار.
من العمليات الفلسطينية قبـل نحـو سـتة أشـهر مئـات اإلسـرائيليين،  وأصيب منذ اندالع الموجة الحالية

 والعديد منهم ما زالوا في مرحلة العالج والتشافي الطويل.
جريحــا،  321قتــيال و 33إســرائيليا، مــنهم  354وأضــافت المراســلة أن هــذه الموجــة مــن العمليــات طالــت 

 14توسطة، خمسون بجراح متوسـطة، ومنهم أصيبوا بجراح خطيرة، وثمانية بجراح بين صعبة وم 31
 مصابا بالهلع والخوف. 114جراحهم بسيطة، وباإلضافة إلى هؤالء هناك  218إصاباتهم متوسطة، و

 6/3/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 م الضفة بالمستوطنات لتسهيل السيطرة عليهاقس   ي   االحتاللالتفكجي:  .41
ن خليل التفكجي، أن حكومة االحتالل تسعى إلى "وفا": أكد المختص في شؤون االستيطا -رام هللا 

تقسيم الضفة الغربية إلى عدة قطاعات مفصولة، ال يتم التواصل بينها إال عن طريق الجانب 
 اإلسرائيلي.

وقال التفكجي في حديث إلذاعة "موطني"، أمس: "إن حكومة االحتالل تسعى إلى تقسيم الضفة إلى 
اإلضافة إلى إقامة القدس الكبرى وضم كتلة "غوش عتصيون" عدة قطاعات يسهل السيطرة عليها، ب

 االستيطانية إلى منطقة القدس عن طريق الشوارع واألنفاق والسكك الحديدية.
وأضاف: إذا نظرنا إلى خارطة الضفة الغربية، اليوم، نرى أن االستيطان ال يتواصل في داخل الكتل 

 هذه المخططات، لكن ضمن رؤيا واضحة.االستيطانية وحسب، بل في المناطق البعيدة عن 
وأشار التفكجي إلى أن الجانب اإلسرائيلي ال يفكر إال بدولة واحدة وهي الدولة العبرية، حيث بدأ 
بتنفيذ مخطط الشوارع االلتفافية التي تصل بين المستوطنات اإلسرائيلية وتتجاوز القرى الفلسطينية، 

قامة جدار الفتًا إلى قيام االحتالل بتفريغ األغوا ر الفلسطينية من البدو عن طريق التطهير العرقي، وا 
 الضم والتوسع العنصري.

نما إقامة  ورأى المختص في شؤون االستيطان أن هذه الرؤيا اإلسرائيلية هي ليست فقط استيطانًا وا 
حتالل بنية تحتية، مشيرًا إلى محاوالت إسرائيلية لتوسيع المستوطنات التي تقع خارج حدود بلدية اال

من  %10في القدس مثل "معالي أدوميم" التي تقع ضمن ما يسمى "القدس الكبرى"، والتي تعادل 
 مساحة الضفة الغربية.
وحدة استيطانية جديدة في أربع مستوطنات في القدس ليس بالجديد،  1,000وقال: إن مخطط بناء 

حداث ضمن برنامج يسعى لتهويد ال 1994موضحًا أن هذا المخطط وضع عام  مدينة المقدسة، وا 
تغيير جذري في الوضع الديموغرافي لصالح دولة االحتالل، مشيرًا إلى أن المخططات االستيطانية 
تؤكد أن هناك رؤيا إسرائيلية واضحة ملخصها "أن المدينة المقدسة هي عاصمة لدولة واحدة، وهي 

 الدولة العبرية".
وحدة استيطانية، وحتى  17,000يم، وتقضي بإقامة وأشار إلى عطاءات إسرائيلية داخل جبل أبو غن

 30لم يكن في المنطقة أي منزل، واآلن يوجد  1997وحدة، مبينًا أنه في عام  6,500اآلن تمت إقامة 
، 1985ألف مستوطن، الفتًا إلى أن إقامة مستوطنة "بزغات زئيف" في الجزء الشمالي للمنطقة عام 

ألف  100ألفًا، والمخطط ينص على زيادة العدد إلى  40ن حيث يبلغ عدد سكانها اليوم أكثر م
 مستوطن.
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وحول المخطط االستيطاني لالستيالء على أكثر من ألفي دونم من أراضي كيسان، قال التفكجي: 
، ويتضمن أكبر المستوطنات التي تقام على سبع تالل، كل تلة تحت اسم E2"هذا المشروع يسمى 

وحدة  2,500مخطط إقامة مدينة الجنائن، حيث تم طرح مشروع إقامة من أسماء الثمار، مشيرًا إلى 
استيطانية وسوف يستمر حتى برية البحر الميت، موضحًا أن ربط هذه المشاريع بإقامة شارع 

والبحر الميت الذي تم إعالنه قبل سنوات، دليل على أن دولة  1948سيصل ما بين أراضي 
 تسهيل السيطرة عليها.االحتالل تريد تقسيم الضفة الغربية ل

 7/3/2016األيام، رام هللا، 
 

 استشهاد الطفل جعفر عزوز الذي أصيب برصاص الجيش التركي .41
، اليوم االثنين، أن الطفل الرضيع "جعفر عزوز" ةذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري

فلسطينية، قد والذي أصيب منذ أكثر من أسبوعين برصاص الجيش التركي مع عائلته الالجئة ال
 استشهد.

وأوضحت المجموعة أن الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين تلقت بالغا رسميا من قبل مستشفى 
 شرناق التركية بأن الطفل عزوز قد استشهد في وقت سابق بالمشفى متأثرا بجروح وتم دفنه.

منة صالح" و"حنان وقتل الجيش التركي الطفل عزوز منذ أكثر من أسبوعين، وهم "عماد عزوز" و"آ
 موسى"، أثناء محاولتهم دخول األراضي التركية هربًا من الحرب الدائرة في سورية.
 7/3/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 في سلوان تهدد منازل الفلسطينيين اإلسرائيليةاألنفاق  .42

الحفريات  ل أهالي سلوان جنوبي المسجد األقصى البلدية وحكومة االحتالل مسؤوليةحم  : القدس
المختلفة )سلطة الطبيعة وسلطة اآلثار وجمعية العاد  اإلسرائيليةواألنفاق التي تقوم بها الجهات 

االستيطانية وشركة جيحون للمياه( في منطقة وادي حلوة خاصة وسلوان عامة مؤكدين انهم 
هددت  سيقاضون كافة هذه الجهات على ما تعرضت له منازلهم من انهيارات وتشققات وتصدعات

رهم، علىحياتهم وحياة  حيث تكشفت خطورة  2015و  2014ماضية وخاصة  مدار عشر سنوات أسس 
 متر حتى البلدة القديمة وساحة البراق .1200هذه الحفريات واألنفاق أسفل سلوان بطول 

وبدأت منازل ذلك الحي  انهار الشارع الرئيس في منطقة وادي حلوة في سلوان، 2015-2-12ففي 
ما عزز شكوك أهالي ، تلك المحاذية للشارع الرئيس تتصدع وتغزوها الشقوق يومًا بعد يوم وخاصة

 األقصىمدينة داود( جنوب  -)عير ديفيد الزوار الحي خاصة المساكن المجاورة لما يسمى بمركز 
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دخلت مرحلة الحسم وأنها أسفل  األنفاقن أالتي تشهد حفريات عميقة ب األمويةوالمحاذي للقصور 
 نازلهم وأصبحت تهدد وجودهم وحياتهم.م

الخطر يهدد كل بيوت الحي في منطقه واد  إنويقول رئيس تجمع مؤسسات سلوان فوزي شعبان 
مؤكدًا  حلوه حيث تنتشر بؤر االستيطان السرطانية منغصة الحياة على أهلها الفلسطينيين السالونه،

صدون لمحاوالت االستيالء على أهالي الحي رغم كل الممارسات والتنغيص صامدون ويت أن
 منازلهم.

 7/3/2016الرأي، عَمان، 
 

 استنكار حملة تهديد ضد مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية .43
استنكرت مؤسسات حقوقية في قطاع غزة الحملة المتصاعدة ضد مؤسسات حقوق ": بترا " –الخليج 

اإلنسان الفلسطينية بما في ذلك الحملة التي تتعرض لها "مؤسسة الحق"من خالل رسائل الترهيب 
وتشويه عمل المؤسسة ودورها، والتي وصلت للتهديد من جهات مجهولة بأن حياة مديرها العام 

 وبا، في خطر.وممثلة المؤسسة في أور 
والعاملين  في بيان عن تضامنه الكامل مع "مؤسسة الحق" "اإلنسانر "مركز الميزان لحقوق وعب  

فيها، معتبرًا أن هذه الحملة تأتي في سياق الهجوم المنظم الذي تتعرض له المؤسسات الحقوقية، في 
ا قوات االحتالل بحق المدنيين الوقت الذي تواصل فيه عملها القانوني في توثيق الجرائم التي ارتكبته

 في األراضي الفلسطينية المحتلة.
ر المركز عن ثقته التامة من أن هذه الحملة لن تفت في عضد المؤسسات الحقوقية، التي وعب  

تناضل في سبيل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة منذ تأسيسها، مؤكدا أن هذه 
دافعًا إضافيًا لمؤسسات حقوق اإلنسان لتواصل العمل وهي أكثر عزمًا الحمالت المسمومة ستشكل 

 وتصميمًا على تحقيق أهدافها في ضمان تحقيق العدالة.
 7/3/2016الخليج، الشارقة،  

 
 كاميرات في األقصىتركيب حول  إسرائيليةرواية ينفي  األقصىمدير المسجد  .44

ى المبارك الشيخ عمر الكسواني، ما نشرته نفى مدير المسجد األقص: خضيرأبو  محمد- رام هللا
سرائيل،  عن اتفاق بين صحيفة "إسرائيل اليوم" تركيب كاميرات للمراقبة في المسجد حول األردن وا 

وقال ما تحدثت عنه الصحافة . في شهر نيسان المقبل اليهودي،األقصى، قبل حلول عيد الفصح 
مؤكدًا انه لن يكون هناك تركيب كاميرات  اإلسرائيلية غير صحيح والكاميرات شأن اردني خاص
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داخل المسجد المسقوف ، وكل ما يتحدث عنه ما هو إال حديث من المخابرات اإلسرائيلية وجهات 
 سياسية واستيطانية .

 7/3/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 : أسرى معتقل عتصيون يواصلون إضرابهم عن الطعامالفلسطينينادي األسير  .45
أبو سعدى: أكدت محامية نادي األسير الفلسطيني جاكلين فرارجة أن أسرى سجن  فادي-رام هللا 

عتصيون يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي لمطالبتهم بنقلهم من 
 المعتقل بسبب األوضاع الحياتية المأساوية التي يعيشونها فيه والمتمثلة بسوء الطعام المقدم لهم كماً 
ونوعًا وافتقار المعتقل ألبسط االحتياجات األساسية، إضافة إلى عدم وجود متابعة طبية للمرضى 

أسيرًا، وهم في ازدياد  54منهم. وأوضحت المحامية فرارجة أن عدد األسرى في المعتقل وصل إلى 
يومًا،  20ل ولم يتم حتى اآلن نقل أي أسير، مشيرة إلى أن عددًا منهم تجاوزت مدة وجوده في المعتق
 علمًا أنه وفي السابق كانت أقصى مدة الحتجاز أسير في المعتقل تصل إلى ثمانية أيام.
 7/3/2016القدس العربي، لندن، 

 
 لمساعدة العاجزين عن الحركة ... "صنع في فلسطين"""أزر .46

جامعة هو عنوان المشروع التكنولوجي الذي ابتكره عدد من طالب  "أزر": زيدان بديعة-رام هللا  
ج لثالثة طالب من دائرة خر  بيرزيت بهدف مساعدة األشخاص العاجزين عن الحركة، وهو مشروع ت  

يساهم في دعم األشخاص ذوي  إذالهندسة، يدمج ما بين اإلبداع التقني والبعد اإلنساني في آن، 
األول من اإلعاقة أو من يواجهون صعوبات معينة في الحركة، وكبار السن أيضًا. ويعد المشروع 

نوعه في فلسطين، وأطلقه كل من مصطفى أبو صفية، ومحمود برهم، وسامر مخيمر، وأشرف عليه 
 الدكتور علي عبده.

 7/3/2016الحياة، لندن، 
 

 "مأمن هللا"االحتالل بحق مقبرة  انتهاكاتلجنة فلسطينية تدين  .47
افة والعلوم، انتهاكات االحتالل دانت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثق ":بترا" –رام هللا  

 "مقبرة مأمن هللا" وآخرهاالمتواصلة التي تستهدف المناطق التاريخية واألثرية في فلسطين،  اإلسرائيلي
 في مدينة القدس المحتلة.
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إن المقبرة واحدة من المعالم األثرية التاريخية والوقفية اإلسالمية التي  أمسوقالت اللجنة في بيان لها 
يد الغدر اإلسرائيلي، وتعد هذه المقبرة من أقدم وأكبر المقابر اإلسالمية في فلسطين والعالم،  شملتها

دونم، وتضم رفات الصحابة والمجاهدين والعلماء والصالحين منذ بداية الفتح  200وتقّدر مساحتها بـ
لحفر العبرية، عن عمليات ا .   وكشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"1948العمري وحتى عام 

على ما  أو متحف "التسامح" االحتاللية المستمرة في المقبرة لبناء ما يسمى "مركز الكرامة اإلنساني"
 تبقى من أرض المقبرة. 

 7/3/2016الرأي، عَمان، 
 

 مع األسيرات في يوم المرأة يتضامن  نساء غزة  .48
ت الفلسطينيات في شاركت عشرات النساء من مدينة غزة أمس، في الوقفة التضامنية مع األسيرا

مارس  سجون االحتالل اإلسرائيلي، لمناسبة يوم المرأة العالمي، والذي يصادف الثامن من آذار/
 الجاري، والتي نظمتها مؤسسة "مهجة القدس"، أمام مقر المندوب السامي بغزة.

نحو  ورفعت المشاركات صور لينا الجربوني، أقدم أسيرة داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، أمضت
عامًا(، وهي أصغر أسيرة فلسطينية، إلى جانب  12عامًا( داخل األسر، وصورة ديما الواوي ) 15)

ستبرقصور لألسيرة النائب خالدة جرار، واألسيرات شيرين العيساوي، وسناء الحافي،  نور،  وا 
 وياسمين الزرد، وغيرهن.

حركة الجهاد اإلسالمي باإلفراج وطالبت المشاركات في الوقفة إلى جانب دائرة العمل النسائي ل
أسيرة، يعانين ظروف اعتقال وممارسات  62الفوري عن األسيرات الفلسطينيات، البالغ عددهن نحو 

 إسرائيلية قاسية، تنتهك كل حقوق اإلنسان.
بدوره، أوضح مدير الدائرة اإلعالمية في مؤسسة مهجة القدس ياسر صالح أن هدف الوقفة اإلشارة 

لى الممارسات العدائية التي ترتكبها قوات  لحقوق المرأة الفلسطينية المنتهكة على مدار الوقت، وا 
 االحتالل اإلسرائيلي، والتي يعاقب عليها القانون الدولي اإلنساني.

وأضاف "جئنا أمام مقر المندوب السامي لحقوق اإلنسان للتأكيد على أن حقوق اإلنسان تداس 
فتاة قاصرًا  15امرأة فلسطينية، منها  62ًا أن تلك السجون تحوي وتنتهك في سجون االحتالل"، مبين

 دون السن القانونية، وأسيرة لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها.
 7/3/2016السبيل، عَمان، 
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 أسيرة يعشن أوضاعًا صعبة 62سراح  بإطالقغزة: المطالبة  .49
ل كافة المؤسسات الحقوقية في سجون االحتال األسرىحسن جبر: طالب نشطاء ومتضامنون مع 

صعبة في سجون  أوضاعاأسيرة فلسطينية يعشن  62سراح  إطالقوالقانونية بالعمل الجاد من اجل 
 االحتالل اإلسرائيلي.

وقال متضامنون شاركوا في وقفة تضامنية نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى، ودائرة 
فلسطين أمام مقر المندوب السامي لحقوق اإلنسان  العمل النسائي في حركة الجهاد اإلسالمي في

الفلسطينيات في ظل ظروف سيئة تهدد  األسيراتقوات االحتالل تحتجز  إنبمدينة غزة أمس 
 حياتهن.

وتجمع أمس عشرات المواطنين في وقفة تضامنية لمناسبة يوم المرأة العالمي مطالبين المؤسسات 
ن الويالت في السجون، والوقوف عند مسؤولياتها تجاههن وعدم الدولية بإنقاذ األسيرات الالتي يعاني

 إدارة الظهر لهن.
المشاركين في الوقفة  أمامكلمة  وألقى ياسر صالح الناطق اإلعالمي باسم مؤسسة "مهجة القدس"

أسيرة قاصرة،  15أسيرة تنتهك حقوقهن، منهن  62فيها أن األسيرات البالغ عددهن  أكدالتضامنية 
أخرى اعتقلن وهن مصابات بالرصاص إصابات بالغة إلى جانب اعتقال أخريات لسنوات  أسيرة 13و

 عامًا في سجون االحتالل. 15طوال أبرزهن لينا الجربوني التي أكملت 
، من خصوصيتهن بعد تركيب اإلسرائيليوتحدث صالح عن حرمان النساء في سجون االحتالل 

للبس الحجاب ليل نهار، فضاًل عن االقتحامات الكاميرات على مدار الساعة، فتضطر هؤالء 
المتواصلة ألقسام السجن، وازدياد عدد النساء الذي أدى الكتظاظ الغرف، فمنهن يفترشن األرض، 

 وهن مريضات، ويحرمن من العالج الطبي.
 7/3/2016األيام، رام هللا، 

 
 مرابطة "هنادي الحلواني"قوات االحتالل تعتقل اليقتحمون المسجد األقصى و  اليهودالمستوطنون  .51

قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم األحد، : خلدون مظلوم، أبو سبيتان فاطمة-القدس المحتلة 
مسيرة سلمية للمرابطين والمرابطات في محيط المسجد األقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، 

 احتجاًجا على استمرار منعهم من دخول المسجد والصالة فيه.
رت مراسلة "قدس برس" أن المرابطين الممنوعين من دخول المسجد األقصى، نّظموا وقفة وذك

احتجاجية قرب "باب المجلس"، ورفعوا الفتات تسطالب بحقهم في دخوله والصالة فيه، مع دخول أمر 
 المنع الشهر السابع على التوالي.
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امت باالعتداء ومالحقة المشاركين وأضافت أن قوات االحتالل برفقة جهاز المخابرات التابع لها، ق
في المسيرة السلمية، والتي انطلقت من "شارع الواد" في البلدة القديمة، باتجاه "باب العامود"، وسط 

 القدس المحتلة.
قدسية "هنادي موأفاد شهود عيان لـ "قدس برس" بأن قوات االحتالل اعتقلت المعلمة والمرابطة ال

 مراكز التحقيق التابعة لها في القدس.الحلواني"، ونقلتها إلى أحد 
واّدعت شرطة االحتالل في بيان لها، أن إحدى المشاركات في المسيرة االحتجاجية، اعتدت على 

 أحد عناصر االحتالل في باب العامود، ورشقت الحجارة باتجاههم.
حتالل، إلى مستوطًنا يهودًيا بحماية مشددة من شرطة اال 40 األحدواقتحم المسجد األقصى صباح 

 جانب اقتحام أربعة عناصر من المخابرات من "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة االحتالل الكاملة.
 6/3/2016، قدس برس

 
 تنسيق مصري إسرائيلي لمحاربة حماس :"إسرائيل اليوم" .51

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن األشهر األخيرة شهدت زيـادة فـي مسـتوى التعـاون األمنـي والتحـالف 
القائم بين إسرائيل ومصر، ألنهما تريان بعين واحدة طبيعة التطورات اإلقليمية الحاصلة في المنطقة، 

 وتعتقدان بتقارب نظرتهما ألمنهما القومي.
وقال أستاذ دراسات الشـرق األوسـط وأفريقيـا بجامعـة تـل أبيـب المستشـرق اإلسـرائيلي البروفيسـور إيـال 

ســرائيل ذات الطريقــة زيســر فــي مقــال تحليلــي مطــول نشــرته  الصــحيفة اليــوم إنــه باتــت لــدى مصــر وا 
والوسيلة في ترجمة تعاونهما المشترك العميق للتعامل مع التهديدات القائمـة التـي تواجهانهـا معـا، مـع 
العلم أن هناك قضايا مشتركة عديدة بينهما ليست ظاهرة للعيان حاليا بصورة جلية، وهذا أمر طبيعي 

 في عالقاتهما.
ر المستشــرق اإلســرائيلي فــي مقالــه المعنــون "تحــالف المصــالح المشــتركة بــين إســرائيل ومصــر.. واعتبــ

المخفـــي والمعلـــن" أن التعـــاون األكثـــر أهميـــة بـــين القـــاهرة وتـــل أبيـــب يتضـــح فـــي محاربـــة الجماعـــات 
الجهاديــة بالمنطقــة، ومنهــا تنظــيم الدولــة اإلســالمية فــي شــبه جزيــرة ســيناء المســؤول عــن سلســلة مــن 

ســرائيلية أيضــا، وهــو مــا يــدفعهما معــا للتعامــل مــع حركــة ال عمليــات المســلحة ضــد أهــداف مصــرية وا 
 المقاومة اإلسالمية )حماس( في قطاع غزة.

 7/3/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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مزيد من التضييق على الحركة لصالح بركات: باغتيال مصريان بعد اتهام حماس خبيران  .52
 "إسرائيل"

: توقع خبيران سياسيان، أن تدفع تداعيات اتهام وزارة الداخلية المصرية، لحركة األناضول-القاهرة 
المقاومة اإلسالمية "حماس"، بالتورط في اغتيال النائب العام المصري السابق "هشام بركات" العام 

 الماضي، المنطقة العربية لمزيد من التدهور، ومزيد من التضييق على الحركة، لصالح إسرائيل.
تاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة المصرية، "حسن نافعة"، قال "إن األس

تصريحات وزير الداخلية المصري، يراد ما بعدها، وهو أن تسوء العالقات المصرية الحمساوية، 
 وتسدفع المنطقة لمزيد من التدهور األمني والسياسي".

يرة حول توقيت الكشف عن عملية اغتيال بعد وقوعها وأضاف "نافعة"، "هناك تحفظات وتساؤالت كث
في وقت تتعرض فيه وزارة الداخلية المصرية، وعناصرها األمنية لهجوم كبير بسبب  أشهر،بسبعة 

 بعض تجاوزات الشرطة، وبعد تدابير معينة باحتمال تحسن العالقة بين حماس ومصر".
موس مؤخًرا في العالقات بين مصر وحماس، وأشار األكاديمي المصري، أن "التقارب والتحسن المل

حتى وقت قريب، يكشف ربما عن صراع أجنحة في مصر تريد أن تقطع هذا التطور في العالقات، 
 لترجيح كفة المصالح اإلسرائيلية، على كفة المصالح الفلسطينية".

ًءا بين الجانبين، وبشأن تداعيات اتهامات مصر لحماس، قال "نافعة" "ال أتوقع أن تزداد العالقات سو 
أكثر مما هي عليه اآلن، فأنا على يقين بأن عالقة مصر استراتيجية مع حماس، وفي لحظة ما 

 ".ستتحسن لكن تلك اللحظة لم تأت  بعد
، ال نستبعد إدراج حماس، كحركة إرهابية في إرهابيةوتابع "بعد قرار الخليج اعتبار حزب هللا منظمة 

 عياتها حينها شديدة الخطورة على المنطقة العربية".مصر، وهي قرارات ستكون تدا 
بدوره اتفق طارق فهمي األكاديمي المصري، والخبير في الشؤون اإلسرائيلية، مع رأي نافعة في 
خطورة تداعيات اتهام مصر لحركة "حماس"، قائال "تداعياته مزعجة للحركة، بعد الحديث عن تحسن 

طات المصرية، مؤخًرا، عقب فشل اتفاق الدوحة بين حماس العالقات والتواصل بين الحركة والسل
 وفتح".

"اتهام الداخلية مزعج إلى حد بعيد بالنسبة لحماس، من حيث مسألة استمرار الدعم  :وأضاف "فهمي"
مكانية فتح الباب مرة أمام اعتبارها حركة محظورة في مصر، بعد حكم قضائي سابق،  الشعبي لها، وا 

 بعد.إلغاءه فيما  اعتبرها إرهابية، وتم
وأشار الخبير السياسي أن "االتهام المباشر من وزير الداخلية، أفسح الباب مرة أخرى للتعامل مع 
 حماس على أنها حركة إرهابية، وبالتالي ستكون التكلفة عالية جًدا على الحركة في الفترات المقبلة".
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قطاع غزة، رًدا على اتهامها  واستبعد قيام مصر بتوجيه ضربة أمنية أو عسكرية للحركة في
بـ"ارتكاب أعمال إرهابية في مصر"، قائال: "ليس في ذهن مصر توجيه ضربات لحماس خصوًصا، 

 وأن هناك سوابق مشابهة في اتهام الحركة بارتكاب أعمال إرهابية بمصر".
هدئة في خالقي"، مطالًبا الحركة بـ"التأوأكد أن "مصر تتعامل بمسؤولية مع الحركة، جزء منها 
 التعامل مع مصر، حتى ال تنقطع شعرة معاوية بين الجانبين".

 7/3/2016، القدس العربي، لندن
 

 "كل ما تتزنق اتهم اإلخوان وحماس"لوزير الداخلية:  يوننشطاء مصر  .53
أثارت تصريحات وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، بأن : جمانة حمدي -القاهرة 

ة في اغتيال النائب العام هشام بركات بالتعاون مع جماعة اإلخوان المسلمين، حركة حماس متورط
 ردود فعل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل االجتماعي.

فعبر وسم "#وزير_الداخلية" والذي احتل الصدارة في قائمة أعلى الوسوم تداوال في مصر، قال 
ي داخل مصر. وتساءل بعضهم: "كيف عبر أفراد النشطاء إن تصريحات الوزير تقر بوجود فشل أمن

حماس من األنفاق الغارقة في المياه؟ وكيف تفادوا جميع قوات الجيش في سيناء؟ وكيف تجنبوا 
 جميع األجهزة األمنية من مخابرات حربية وعامة وشرطة؟".

الرباعي المعتاد كما وصف النشطاء تصريحات الوزير بـ"الساذجة، وأنه يلجأ إليها كلما "اتزنق"، حيث 
 "اإلخوان وقطر وتركيا وحماس"، طبقا للنشطاء.

قراره بفشل وزارته  وتساءل محمد علي: "بعد ما تسمع تصريحات وزير الداخلية المصري النهاردة.. وا 
 وجيشه ومخابراته ورئيسه عن تأمين البلد طيب انتو جايين تشتغلوا إيه؟".

عن التعاون بين اإلخوان وحماس، فقال: "اإلخوان  كما سخر أحمد حلمي من حديث وزير الداخلية
كيلو، ودخلوها القاهرة وفجروها ف نائب عام  80راحوا غزة اتمرنوا ورجعوا راحوا الشرقية عملوا قنبلة 

 مصر بلد األمن واألمان وزير الداخلية".
، حول كيفية وتداول النشطاء سؤاال ألحد الصحفيين وجهه إلى وزير الداخلية خالل المؤتمر الصحفي

دخول أعضاء من حماس إلى مصر، حيث قال الصحفي: "دخلوا إزاي يا معالي الوزير واألنفاق 
 غرقت؟".

 وحول هذا التساؤل علق مجدي كامل: "الصحفي اللي سأل السؤال ده فرود وجاب جون".
هاينة من أجل وغرد الحقوقي هيثم أبو خليل قائال: "لماذا حماس؟ ألن الخائن الذليل يريد مغازلة الص

وأضاف ساخرا: "ولما حماس يا عبيط  أن يدعموه في ظل الفشل واالنهيار اللي ضارب في البلد!".
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تخترق رفح المدمرة وحاجز المائي والمعبر المغلق وتصل لعمق القاهرة وتغتال أهم شخصية قضائية، 
ي سيناء تسرحهم أحسن يبقى المخابرات والفريق أسامة عسكر والقوات والطيارات والدبابات اللي ف

وأردف أبو خليل: "وبما أن مجرم الداخلية جعل حماس  وتشغلهم أبونيه توصيل التالمذة للمدارس".
 ضمن منفذي عملية االغتيال فال تستبعد بدء إعالم عباس كامل المطالبة بضرب غزة!".

م الذي من المفروض يعني عرفت الذي قتل النائب العا الداخليةوتعجب أحمد القناشي قائال: "وزير 
 أن تحميه ولم تعرف الذي قتل الشاب اإليطالي جوليو ريجيني!!".

 األنفاقإبراهيم: "الغباء جند من جنود هللا لما رفح هجرت والجيش قافل الحدود وهدم  موأضاف هشا
 حماس جت منين؟".

العام بإشراف حماس(  وعلق الصحفي الفلسطيني أسامة إياد: ")وزير الداخلية: اإلخوان اغتالوا النائب
 لك هللا يا أم الدنيا يا مصر". مصر،ما أكثر العكاشيين في 

فكرهم اآلن بمقتل هشام بركات يا وزير الداخلية كل لما تتنزنق  الليوأضاف إبراهيم كريم ساخرا: "إيه 
 قول اإلخوان وقطر وتركيا وحماس وعبد الحليم حافظ كمان!!".

قتل هشام بركات  الليتمر السفاح وزير الداخلية كده يبقى اتأكدنا إن وغرد أحمد أيمن قائال: "بعد مؤ 
نهم كانوا حاطين الموضوع في الثالجة لوقت عوزة".  من جوه النظام وا 

هرة وتساءل أحمد خطاب: "وانت كنت فين يا سيادة وزير الداخلية لما عناصر حماس تسللت إلى القا
 ؟".بنص طن متفجرات وسيارة مفخخة

مصطفى: "وزير الداخلية المصري يقر بأن حماس سقت الجيش المصري والمخابرات  وقال أحمد
 الحربية والعامة حاجة لونها صفرا ولما صحيوا من النوم اكتشفوا موت النائب العام".

وعلق وائل محمد: "لنفرض أن حماس هي من تورطت في اغتيال هشام بركات، من المسؤول عن 
 عناصرها لقلب القاهرة؟! نظام مفلس".اإلهمال الذي ساعد في إدخال 

يشار إلى أن النائب العام المصري هشام بركات، قتل في تفجير استهدف موكبه في حزيران/ يونيو 
 الماضي.

 6/3/2016، "21موقع "عربي 
 

 " على كاميرات األقصىإسرائيلاألردن ينفي التفاوض مع " .54
نفت أمس األحد ما اعتبرته  ،كومة األردنيةالح، أن عّمان، من 7/3/2016، الخليج، الشارقةذكرت 
حول التفاوض بشأن تركيب الكاميرات في الحرم القدسي الشريف والمسجد  "إسرائيلية"مزاعم 

 األقصى، والتوافق على ثنائية المراقبة واإلشراف.
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إن ما نشرته صحف عبرية بهذا الخصوص غير صحيح "وقال وزير األوقاف األردني هايل الداوود 
. وأكد أن تركيب الكاميرات ومراقبة أرجاء المسجد األقصى وباحاته مهّمة "يمت للحقيقة بصلةوال 

أردنية بحتة استنادًا التفاق دولي في أكتوبر/ تشرين األول الماضي، وارتكازًا على وصاية المملكة 
 اإلدارية والدينية على المقدسات.

توجه في غضون أيام إلى القدس واستكمال الدراسات فريقًا فّنيًا أردنيًا يعتزم ال أنوأضاف الداوود 
النهائية قبل الشروع في تركيب الكاميرات، بحيث تفضح االنتهاكات واالعتداءات الصهيونية وربطها 

 عبر اإلنترنت على مرأى العالم أجمع بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني.
ل/نيسان المقبل أو منتصف الشهر ورّجحت مصادر أردنية مطلعة بدء العمل بذلك قبيل نهاية إبري

 الذي يليه. 
اتفقا على نصب كاميرات  "إسرائيل"أفادت أمس األحد بأن األردن و "يسرائيل هيوم"وكانت صحيفة 

 اليهودي الشهر القادم. "عيد الفصح"المراقبة في الحرم القدسي قبل 
أمين عام وزارة  ، أنخضيرأبو محمد  ، عنرام هللا، من 7/3/2016، القدس، القدسوأضافت 

نه بالرغم من أن إقال  الحياري، عبد المنعماألوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردنية الدكتور 
الدراسة الفنية في مراحلها األخيرة، لكننا لم نتفق مع الجانب اإلسرائيلي على موعد لتركيب كاميرات 

 المراقبة.
سرائيل، اتفقتا على تركيب كاميرات  قد اإلسرائيليةوكانت صحيفة "إسرائيل اليوم"  زعمت، إن األردن وا 

 في شهر نيسان المقبل. اليهودي،للمراقبة في المسجد األقصى، قبل حلول عيد الفصح 
 

 أمام المطلوبين "المنافذ"اجتماع في مقر  استخبارات الجنوب واتفاق على سد  مخيم عين الحلوة:  .55
، يطفوان إلى السطح كل حين بفعل "مكبوت ين"واستنفارًا  يعيش مخيم عين الحلوة توتراً : آمال خليل

طالق نار متقطع وتحركات ليلية في األحياء التي تسيطر عليها الجماعات  إشكاالت فردية وا 
المتشددة. لم يكن ينقص إذكاء التوتر سوى توقيف خولة شبايطة، زوجة نعيم عباس في سجن 

المخيم خبر يفيد بأن الشرطة العسكرية أوقفت ابنة  ما إن وصل إلى الريحانية يوم السبت الفائت.
حي حطين، حتى استنفر المتشددون وشّغلت القيادات اإلسالمية اتصاالتها مع القوى األمنية اللبنانية 

 إلطالق سراحها. 
في وقت سابق، أفرجت استخبارات الجيش سريعًا عن مروة جمعة، قريبة القيادي في داعش محمد 

 ا بتهمة رفعها راية داعش في إحدى الجامعات الخاصة في صيدا.جمعة، بعد توقيفه
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على صعيد متصل، دعا رئيس فرع استخبارات الجيش في الجنوب العميد خضر حمود اللجنة 
األمنية الفلسطينية العليا في لبنان برئاسة قائد األمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، 

 مستجدة في المخيم. إلى اجتماع عاجل لبحث األوضاع ال
أمام الوفد الذي مثل الفصائل، ما عدا القوى اإلسالمية، عرض حمود معلومات تشير إلى دخول 

إلى المخيم وخروج شبان نحو عاصمة داعش في الرقة السورية. وبحسب  "غرباء ومشبوهين"
لمتهم مصادر مواكبة لالجتماع، طالب حمود اللجنة بالمساعدة لتسليم المطلوب سالم عوض ا

بإطالق النار على زوجته وقتلها في منزلهما في عين الحلوة األسبوع الفائت. واستفسر من ضيوفه 
عن طائرات التصوير التي انطلقت من حي الطوارئ في األسابيع األخيرة، أوالها ارتفعت فوق حي 

ذي. وثانيتها الطوارئ وتعمير عين الحلوة قبل نحو شهر والتقطت صورًا للحيين ومركز الجيش المحا
ارتفعت فوق جبل الحليب وسقطت، والثالثة، قبل أيام، ارتفعت فوق حي النبعة لناحية سيروب 
وحاجز الجيش قبل أن تسقط. ورجحت المصادر أن المتشددين يملكون عددًا من الطائرات التي 

 يستخدمونها للتصوير.
مثلة بالمعابر غير الشرعية التي واتفق المجتمعون على وضع خطة أمنية ترتكز على سد الثغ ر المت

 والمطلوبون. "الغرباء"ينفذ من خاللها 
 7/3/2016، األخبار، بيروت

 
مفاوضات بين الفلسطينيين الاالستفادة من البدائل المتاحة من أجل استئناف  مدني: ينبغي .56

 واإلسرائيليين
اإلسالمي إياد أمين مدني،  أكد األمين العام لمنظمة التعاون ، وكاالت:"الخليج" الخرطوم-القاهرة 

أهمية االستفادة من البدائل المتاحة كافة، من أجل استئناف مفاوضات السالم بين الفلسطينيين 
على قاعدة أساسية تكفل وضع إطار زمني، وجدول أعمال محددين، ووفق ضمانات  "اإلسرائيليين"و

 دولية.
يدي، للقمة اإلسالمية االستثنائية الخامسة وقال مدني في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية التمه

 "إسرائيل"في جاكرتا، إنه من شأن ضوابط المفاوضات وفق الضمانات الدولية أن تحول دون منح 
 المزيد من الوقت لالستمرار في ترسيخ احتاللها، وتثبيت سياسات الفصل العنصري التي تنتهجها.

االجتماعين التحضيريين، لكبار المسؤولين ووزراء وكانت قد انطلقت في جاكرتا أمس األحد، أعمال 
 الخارجية بدول المنظمة، على أن ترفع نتائجهما إلى قمة قادة الدول األعضاء، اليوم االثنين.
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وأضاف مدني أن ثمة بديلين يلوحان في األفق، لفت إلى أن أولهما هي الجهود الدولية الجارية على 
يم مؤتمر دولي قد يفضي إلى استئناف المفاوضات بناء على الساحة الدولية والتي تسعى إلى تنظ

صيغة وآلية وساطة مختلفتين، وتتمحور الثانية حول بذل قصارى الجهود إلحياء اللجنة الرباعية، 
نما تشكالن مسارين تستطيع  الفتًا إلى أنهما مبادرتان ال تقصي بالضرورة إحداهما األخرى، وا 

َ  فيهما.  المنظمة المضي قدمًا
دعا مدني إلى أهمية أن تضطلع المنظمة بدور فاعل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية و 

الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة توافر اإلرادة السياسية الفلسطينية لذلك، والتزام المنظمة بشكل موحد 
وواضح المعالم، يحظى بتأييد وبذل مجهود جماعي ميداني مباشر في إطار المؤسسات الشرعية 

 لسطينية، معربًا في الوقت نفسه، عن أمله بأن يكون ذلك ثمرة من ثمار قمة جاكرتا.الف
 7/3/2016، الخليج، الشارقة

 
 يؤكد استمرار دعم بالده للقضية الفلسطينية اإلندونيسيالرئيس  .57

ل ، جوكو ويدودو، اليوم األحد، أّن بالده ستواصاإلندونيسيأّكد الرئيس : جاكرتا/ آدم شالفارلي أوغلو
 دفاعها عن حقوق الفلسطينيين، حّتى تحقيق "استقاللهم التام".

جاء ذلك خالل تصريح صحفي له، عقب لقائه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على هامش 
القمة اإلسالمية االستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون اإلسالمي، حول فلسطين، المنعقدة في 

 جاكرتا. اإلندونيسيةالعاصمة 
ويدودو أنه تباحث مع عباس، حول المشاكل التي يعاني منها الفلسطينيون، واالحتالل وأوضح 

 اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، إضافة إلى مسألة تهجير شعبها.
دولة عضو في  49مندوب، من  500وكانت الخارجية اإلندونيسية، أعلنت عن مشاركة قرابة 

 تمر أعمالها غًدا اإلثنين أيًضا.المنظمة، في مراسم افتتاح القمة، التي ستس
 6/3/2015، لألنباء األناضولوكالة 

 
 تصرفنا األحداث في العالم اإلسالمي عن القضية يجب أالَ : وزيرة الخارجية اإلندونيسية .58

 الفلسطينية
بدورها، قالت وزيرة الخارجية اإلندونيسية، رينتو أل بي مرسودي: يجب أال تصرفنا األحداث في 

سالمي، وما يشوبه من إرهاب وتطرف، عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف، وأضافت العالم اإل
أن إعالن جاكرتا المرتقب يوصل رسالة بالتزام وتوحد الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
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وراء القضية الفلسطينية، ويقدم جهدًا قويًا ومتماسكًا نحو الوصول إلى حل عادل، إال أن مرسودي 
 كدت أن ذلك لن يتأتى إال من خالل وحدة صف الشعب الفلسطيني، وتوحدهم.أ

 7/3/2016، الخليج، الشارقة

 
لدفاع عن ا والعالقات العلني ة معها على اقادرة  "إسرائيل"جيروزاليم بوست: ملك البحرين يؤك د أن   .59

 مسألة وقت
يم بوست" اإلسرائيلّية، كشف لصحيفة "جيروزال اإللكترونيكشف الموقع  الناصرة زهير أندراوس:

عاًما( التقى الحاخام مارك شنير، وهو  66النقاب عن أّن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة )
رئيس مؤسسة التفاهم العرقي ومقرها في نيويورك، وأبلغه أّنه كان يدعو إلى توسيع مواجهة حزب هللا 

(، The Times of Israelها. ونشر موقع )على أوسع نطاق ممكن في العالم العربي، على حّد تعبير 
 ، بالحاخام اليهودّي.1999صورة تجمع الملك، الذي يحكم البالد منذ العام 

هذا ونقلت الصحيفة أّن الملك البحريني أشار للحاخام خالل اجتماعهما في المنامة، إلى أّن هناك 
ان في التمييز بين الجناح العسكرّي بلد واحد أْو اثنين من بين دول مجلس التعاون الخليجي كانا يرغب

لحزب هللا وجناحها السياسّي، على الرغم من أّن هذا قوبل بالرفض، بحسب تعبيره، كما ذكرت 
 الصحيفة اإلسرائيلّية.

وأضاف شنير، قائاًل للصحيفة اإلسرائيلّية، إّن الملك حمد قال أيًضا خالل لقائهما إّنه حسب رأيه 
 ن تبدأ بعض الدول العربية فتح عالقات دبلوماسية مع إسرائيل. ليست سوى مسألة وقت قبل أ

وقال الملك البحريني أيًضا إّن الدولة العبرّية لديها القّوة للدفاع ليس عن نفسها فقط، بل عن أصوات 
االعتدال والدول العربية المعتدلة في المنطقة، بحسب تعبيره. وشّدّد الملك البحريني أمام ضيفه 

 ى أّن توازن القوى في الشرق األوسط بين معتدلين ومتطرفين يستند إلى إسرائيل. اليهودّي عل
سرائيل ضد حزب هللا  من جهته أشار شنير نفسه إلى أّن العداء المشترك الذي تحمله دول الخليج وا 

ها ورعاته اإليرانيين ينبغي أْن يسغتنم كفرصة لخلق تحالف مع البلدان التي كانت سابًقا تسصنف على أن
 معادية للدولة العبرّية، على حّد قوله. 

 6/3/2016، رأي اليوم، لندن
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 "إسرائيلهيئة مغربية تحذر من استمرار محاوالت للتطبيع مع " .61
محمود معروف: حذرت هيئة مغربية من استمرار محاوالت جهات مغربية للتطبيع مع الدولة –الرباط 

ة تضمنت اعترافًا رسميًا بإسرائيل فيما وصف عالم العبرية وطالبت بتوضحيات حول تقارير رسمي
 مغربي اليهود المغاربة الذين هاجروا إلى إسرائيل بالخونة.

لما أقدمت عليه الوزارة "استغرابها الشديد  وأبدتوأدانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين 
اني أكبر جالية مغربية في ( المكلفة بالهجرة من خالل ما ورد في أحد منشوراتها بأن ث)المغربية

 ."إسرائيل"الخارج تتواجد في 
ما ورد في منشور الوزارة يعني اعترافًا رسميًا  إن "القدس العربي"وقالت المجموعة في بيان ارسل لـ

قانونية االستيطان الصهيوني في األراضي المحتلة لليهود المتحدرين من أصل مغربي "مغربيًا بـ
لعدو وأصبحوا جزءا أساسيا وقياديا في منظومته العسكرية والسياسية الذين انخرطوا في كيان ا

واالستخبارية التي تمعن في إرهاب وتقتيل شعب فلسطين وباقي شعوب المنطقة، وتطالب المجموعة 
 ."الحكومة المغربية بتوضيح األمر للشعب المغربي

الخطوة التطبيعية "ظمات اهلية وأدانت المجموعة التي تتكون من أحزاب وتيارات وهيئات حقوقية ومن
وظهوره المباشر على منبر "التي قام بها المغني المغربي عبد السالم السفياني، إلى إسرائيل  "البئيسة

إحدى القنوات الصهيونية وهو يدعي بأن العالقات المغربية اإلسرائيلية عالقات متينة وعاطفية 
قفز مكشوف على حقيقة الطبيعة اإلرهابية "الزيارة ، وقالت إن "باعتبار الفن ال عالقة له بالسياسة

 ."االحتاللية لكيان العدو، وتبييض مجاني لجرائمه الدموية بحق أهل فلسطين والقدس
ودعت المجموعة إلى التصدي لكل أشكال التطبيع بما فيها الفني والثقافي ولمن يقف وراءها وطالبت 

للمغاربة في ندوات ومناسبات في  "ة المشؤومةالمشارك"السلطات المغربية بتوضيح الموقف من 
تجدد التأكيد على محورية القضية الفلسطينية وعلى مبدئية النضال ضد "إسرائيل، مضيفة أنها 

 ."التطبيع ومقاومة العدوان حتى تحرير األرض واإلنسان والمقدسات في فلسطين
دي والثقافي مع الدولة العبرية، من وتؤكد السلطات الرسمية المغربية عدم التطبيع الرسمي واالقتصا

 دون ان تنفي اختراقات غير رسمية.
ضغوطات خارجية حالت دون مناقشة  أن إالوتقدمت فرق برلمانية بمشروع قانون يجرم التطبيع، 

 مجلس النواب المغربي للمشروع والمصادقة عليه.
انتقادات الذعة لليهود المغاربة  ووجه أحمد الريسوني، نائب رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين،

 ."الخونة والمجرمين"، واصفًا إياهم بـ"إسرائيل"الذين اختاروا الهجرة إلى 
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وقال، ردًا على مبررات أحد المغنيين المغاربة )عبد السالم السفياني( الذين زاروا إسرائيل مؤخرًا، 
على أن هؤالء أنفسهم قد ارتكبوا جرائم ، بالتأكيد "صلة الرحم مع اليهود المغاربة هناك"والمتمثلة في 

 ."عذرًا أكبر من زلة"متعددة، تجعل هذا المبرر 
خانوا الشعب المغربي المؤيد والمناصر باإلجماع للحق "واعتبر أن اليهود المغاربة في إسرائيل 

 ."الفلسطيني
 7/3/2016، القدس العربي، لندن

 
اع عن الفلسطينيين خالل العدوان الصهيوني على رئيس األركان اإليراني: حزب هللا تألق في الدف .61

 قطاع غزة
اعتبر رئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة اإليرانية اللواء حسن فيروز آبادي، أن : بيروت

 أن، مؤكدًا "منظمة إرهابية خطأ استراتيجي يتعارض مع مصالح األمة المسلمة "حزب هللا"تصنيف "
 ."عن كرامة اإلسالم والمسلمين كان وال يزال يدافع"الحزب 
ليست للشعب اللبناني فحسب، بل  "حزب هللا"أن اإلنجازات التي حققتها المقاومة اإلسالمية و"وأكد 

بوجه االحتالل الصهيوني وما قام به لتعزيز  "حزب هللا"وقوف  إنكارلدول المنطقة، وال يمكن 
دعم ". ونّوه بـ "نية دفاعًا عن المصالح الوطنيةالوحدة والوفاق بين مختلف األحزاب والتيارات اللبنا

تألق في "، معتبرًا انه "حزب هللا للشعب الفلسطيني المظلوم في مقاومته ضد الكيان الصهيوني
 . "الدفاع عن الفلسطينيين خالل العدوان الصهيوني على قطاع غزة

 7/3/2016، الحياة، لندن
 

 مساكنها م إلعادة البناءعائلة في غزة تحصل على الدع 189: األونروا .62
الهور: أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" أنها قامت بتوزيع  أشرف-غزة 
مليون دوالر أمريكي من التمويل المتاح إلعادة اإلعمار، ألعمال اإلصالحات للبيوت  1.8 حوالي

 المتضررة في الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة بشكل بالغ.
عائلة الجئة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، حيث  189وقالت إن التمويل سيصل إلى ما مجموعه 

 ستتمكن العائالت من استالم تلك المساعدات النقدية عبر البنوك المحلية.
وأكدت "األونروا" أن "اإليواء الطارئ" بما يشمل من دعم إلصالح المساكن وا عادة البناء وحلول 

ة تعد "أولوية قصوى" لديها. وأكدت التزامها بدعم العائالت المتضررة، رغم أن ذلك اإليواء المؤقت
 يتطلب تمويل جديد لمواصلة العمل ببرنامج المساعدات النقدية لإليواء.
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ألف مسكن متضرر لالجئين الفلسطينيين جراء الصراع في عام  142وقالت "األونروا" إنها وثقت 
ألف منزل بشكل  50ر من تسعة آالف مدمرة كليًا، وأكثر من أكث حوالي، حيث صنف منها 2014
 منزل، صنفت أنها تعرضت لضرر بالغ جدا. 3700بالغ، 

، قامت بتوزيع مساعدات 2014وأوضحت أنه منذ البدء في استجابتها الطارئة لحاجة اإليواء لعام 
ألسر الالجئين  مليون دوالر وذلك ال يشمل نفقات دعم البرامج، 153.2مالية تجاوزت قيمة 

 .2014الفلسطينيين والذين تعرضت مساكنهم للهدم والدمار خالل صراع صيف عام 
عائلة فلسطينية الجئة، وهو  66,300وقالت في بيانها الجديد إنها أنهت الدفعات المالية ألكثر من 

، أكثر من نصف عدد الحاالت المسجلة، وذلك من أجل إجراء أعمال إصالحات خفيفة لمساكنهم
عائلة من فئة أصحاب المساكن المدمرة بشكل بالغ، كما قدمت دفعات  1,540كما قدمت دفعات لـ 

عائلة إلعادة بناء  60عائلة من المدمرة مساكنهم بشكل بالغ جدًا و لـ  13للقيام بأعمال إصالحات لـ 
 مساكنها المدمرة كليًا.
ار عن الفترة من أيلول/ سبتمبر وحتى عائلة استلمت دفعات بدل اإليج 13,250وأوضح البيان أنه 

 ، كما أن صرف الدفعات الالحقة يحتاج مزيدًا من الفحص.2014/ ديسمبر األولكانون 
عائلة  60,860، فإن أكثر من 2016آذار/ مارس  1وأكدت أنه بسب النقص في التمويل وحتى 

إضافة إلى ذلك فإن الجئة لم تستلم أي دفعات من أجل إجراء أعمال إصالح خفيفة لمساكنهم، 
عائلة لم تتسلم الدفعات المالية من أجل إجراء اإلصالحات لمساكنها المتضررة بأضرار بالغة  3,194

عائلة لم تتسلم أيضًا الدفعات المالية من أجل القيام بإصالحات لمساكنها  1,880جدا، مع وجود 
 المتضررة بشكل بالغ.

عائلة الجئة نازحة، بسبب  8,000 حواليمويل، فإن وأوضحت "األونروا" أنه بسبب النقص في الت
 الحرب األخيرة لم تستلم المساعدات النقدية بدل اإليجار المؤقتة.

وأكدت "األونروا" أنها تواجه طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد الجئي فلسطين المسجلين 
 ودرجة هشاشة األوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم.

ى أن عملية إعمار غزة بعد الحرب األخيرة تواجه بطئا شديدا، لعدم تحويل غالبية المانحين يشار إل
ما عليهم من تبرعات التزموا فيها في مؤتمر اإلعمار الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بعد 

 الحرب.
 7/3/2016القدس العربي، لندن، 
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 ولكن موقفنا من فلسطين لم ولن يتغير "رائيلإس": عالقاتنا تحسنت مع "األيام"مسؤول قبرصي لـ .63
قال ليونيداس بانتليدس، مدير دائرة الشرق األوسط في وزارة الخارجية  عبد الرؤوف أرناؤوط:

 القبرصية، في حديث لـ"األيام": إن موقف قبرص من فلسطين لم ولن يتغير. 
ا بشأن الموضوع وقال: ليس صحيحًا أن قبرص قد غيرت موقفها، وقبرص لن تغير مواقفه

الفلسطيني، صحيح أن هناك تحسنًا في العالقات بين إسرائيل وقبرص، ولكن هذا لن يكون على 
 حساب عالقتنا مع األصدقاء العرب.

وأضاف المسؤول القبرصي، الذي أجرى قبل أيام محادثات مع مسؤولين فلسطينيين: يجري البحث 
ان، على غرار اللقاء الثالثي الذي أقيم مع مصر، في إقامة لقاء ثالثي بين فلسطين وقبرص واليون

والثالثي اآلخر الذي أقيم مع إسرائيل. وتابع: بسبب كونه ثالثيًا فإنه يجب التشاور مع كل األطراف، 
ولكن يمكن أن نبدأ بأمور معينة ومن ثم يطور تدريجيًا، والمرة األولى التي يبحث فيها هذا الموضوع 

 للمنطقة وهي بحاجة إلى المزيد من العمل.هي خالل زيارتي الحالية 
المقبل في  / مايوعقد على األرجح في شهر أيارقبرصيًا سيس  -وأعلن أن اجتماعًا حكوميًا فلسطينيًا 

 قبرص. 
وقال: نحن نخطط الجتماع حكومي مشترك في قبرص، على األرجح في شهر أيار ونحن نبحث 

لسطينيين مع نظرائهم من قبرص للبحث في قضايا اآلن الموعد، حيث يجتمع عدد من الوزراء الف
 الزراعة، والسياحة، والتعليم، والمال وغيرها من القضايا لبحث المزيد من التعاون في هذه المجاالت.

وقال: إن إقامة ممر مائي بين الرنكا وغزة مشروط بأن يكون جزءًا من رزمة لوقف إطالق نار دائم 
 مع السلطة الفلسطينية وليس مع حركة حماس. تتوسط به مصر، وأن يكون التعامل

وأضاف: نحن نعمل عن كثب مع المصريين ويعود للمصريين أن يتضمنوا هذه الفكرة في رزمة 
ذا ما  لوقف إطالق نار طويل المدى في غزة؛ ألنه سيكون ذا فائدة كبيرة جدًا للسكان في غزة، وا 

يعني أنه سيكون بإمكانهم الوصول إلى  تضمنت في مرحلة ما األفراد للوصول إلى أرضنا فهذا
 المطار".

وأردف: "يمكنهم أن يقوموا باألمر كترانزيت، فالمنطقة التي يصل إليها القارب تبعد ساعتين عن 
المطار، ويمكن نقل الركاب في حافالت ترانزيت إلى المطار ومنه إلى كل أنحاء العالم، ولكن يجب 

 أن يكون جزءًا من ترتيب أوسع".
 7/3/2016ام، رام هللا، األي
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 البلقان موقعًا إسرائيليًا متقدماً  .64
 صالح النعامي
سرائيل، حيث باتت  شهد العقد الماضي تحوالت كبيرة وجذرية في العالقات بين معظم دول البلقان وا 

، إلى جانب إسهامها في تحسين قدرة استراتيجيةاألخيرة توظف هذه العالقات في تحقيق مصالح 
ن المتطرف على المناورة السياسية في مواجهة الضغوط الدولية عليها، فقد باتت إسرائيل حكومة اليمي

 استراتيجيةترتبط ببعض هذه الدول بتحالفاٍت معلنة، كما الحال مع اليونان وقبرص، وتجني عوائد 
 مع العالقات مع دول أخرى، وال سيما بلغاريا ورومانيا. ويعد اإلعالن عن انطالق التحالف بين
إسرائيل من جهة وكل من قبرص واليونان في نيقوسيا قبل شهرين نقطة تحول في عالقات تل أبيب 

بين الكيانات الثالثة، بغرض تنظيم  االستراتيجيةاإلقليمية والدولية، فقد جاء من أجل مأسسة العالقة 
اون االقتصادي، وال التعاون األمني، وتبادل المعلومات االستخبارية، وتنسيق المواقف السياسية والتع

في إدارة اقتصاديات الطاقة. وفيما يتعلق بالعالقة ببلغاريا، تتحدث  استراتيجيةسيما تحقيق شراكة 
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن تعاون استخباري عميق ومكثف، فقد كشفت صحيفة هآرتس أن 

ؤولو جهاز المخابرات البلغار عرضوا، قبل سنوات، خدماتهم على إسرائيل، وطلبوا أن يلتقي مس
)الموساد( مع مسؤولين بلغار في صوفيا، لالتفاق على قواعد التنسيق األمني والتعاون االستخباري. 
ولذلك، يستند اتهام "الموساد" بتصفية المناضل الفلسطيني عمر النايف الذي كان يلوذ في السفارة 

عمل مطلقة في بلغاريا. ويتجاوز الفلسطينية في صوفيا إلى أرضية صلبة، فالجهاز يحظى بحرية 
التوظيف اإلسرائيلي للعالقات مع دول البلقان حدود التعاون األمني وتبادل المعلومات االستخباري، 

 ليطاول مجاالت أكثر أهمية.
أواًل: باتت دول البلقان ودول في أوروبا الشرقية تصّوت، بشكل تقليدي، ضد كل قرار في االتحاد 

لدولية، يتعارض مع مصالح إسرائيل، بل ال تتردد هذه الدول في إبالغ إسرائيل األوروبي والمحافل ا
مسبقًا عن طابع االقتراحات التي تطرح سرًا في المناقشات الداخلية في االتحاد األوروبي، لتحفيز 

 إسرائيل على التحرك المسبق إلحباطها.
ريا، للجيش اإلسرائيلي بالتدريب في أجوائها ثانيًا: تسمح دول البلقان، وال سيما اليونان ورومانيا وبلغا

ومياهها اإلقليمية، لتعويض إسرائيل عما فقدته بعد تدهور عالقاتها مع تركيا التي كانت تسمح 
للجيش اإلسرائيلي بذلك. كما أنه يتم تنظيم مناورات عسكرية مشتركة بين الجيش اإلسرائيلي وجيوش 

 لجيشان اليوناني واإلسرائيلي، أخيرًا. هذه الدول، على غرار مناوراٍت أجراها ا
ثالثًا: هناك مصلحة مشتركة لدى إسرائيل وبعض دول البلقان في محاصرة تركيا، ما مثل أحد 
أسباب تعزيز العالقة بين الطرفين. ويقّر السفير اإلسرائيلي السابق في بلغاريا، نحجال جالنر، بأن 
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وروث العالقة الشائكة مع الدولة العثمانية، إلى جانب إسرائيل استغلت اإلرث التاريخي والثقافي، وم
توظيف "اإلسالموفوبيا" في أوروبا في تحفيز دول البقان للتعاون معها. من هنا، على الرغم من 
حرص بنيامين نتنياهو، رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية، على تطوير العالقات مع دول البلقان 

قدونيا، وكرواتيا، فإنه يراهن، بشكل كبير، على تعاون الدول األخرى، الجبل األسود، صربيا، م
األكثر عداًء لتركيا، اليونان وبلغاريا وقبرص ورومانيا. ويرى وكيل الخارجية اإلسرائيلي األسبق، 
ألون ليفين، أن تعميق التعاون مع دول البلقان التي في خصومة استراتيجية مع تركيا، كان نتاجًا 

 عالقات مع تركيا.طبيعيًا لتدهور ال
رابعًا: يمثل الحرص على دعم نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتأمين شرعية دولية له، 
أحد أهم القواسم المشتركة بين إسرائيل وكل من قبرص واليونان. ويذكر الصحافي اإلسرائيلي، أمير 

تأمين شرعية دولية لنظام السيسي، تيفون، أن تل أبيب ونيقوسيا وأثينا عملت، جبهًة واحدة، من أجل 
(. وقد جاء هذا التحرك الثالثي، ضمن أمور أخرى، في 2014-3-9وال سيما في أوروبا )موقع ولال، 

 إطار تشكيل محور إقليمي جديد مناهض لتركيا. 
خامسًا: حسنت العالقات المتطورة مع اليونان وقبرص، خصوصًا، من قدرة إسرائيل على اإلفادة من 

ديات الطاقة، وال سيما بعد اكتشافات الغاز الضخمة على شاطئ البحر األبيض المتوسط، اقتصا
فبعد أن أعلنت مصر عن اكتشاف احتياطات غاز ضخمة، لم يعد ممكنًا أن تراهن إسرائيل على 
تصدير الغاز إليها، كما كان يراهن صناع القرار في تل أبيب، ما جعل الخيار الوحيد أمام إسرائيل 

صدر غازها إلى أوروبا عبر اليونان، وتم التوافق بين الجانبين على مد أنابيب لنقل الغاز أن ت
 بالفعل.

استفادت إسرائيل في تطوير عالقاتها مع دول البلقان، ودول أوروبا الشرقية، من الطابع البراغماتي 
خالقي، بحيث ال الذي يحكم السياسات الخارجية لهذه الدول، والمتحّرر من أي اعتبار قيمي أو أ

تمنح أي وزن لسلوك إسرائيل المشين في مجال حقوق اإلنسان الفلسطيني، وال تأبه بمواقف حكومة 
اليمين المتطرف في تل أبيب من الصراع مع الشعب الفلسطيني. من هنا، لم يكن مستهجنًا أال يكون 

حكومات هذه الدول  " علىBDSهناك أثر يسذكر ألنشطة حركة المقاطعة الدولية على إسرائيل "
 والرأي العام فيها، في حين تحقق الحركة إنجازات كبيرة في الواليات المتحدة وأوروبا.

 7/3/2016، العربي الجديد، لندن
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 تفاعالت ضد نتنياهو في الشارع والحلبة السياسية .65
 حلمي موسى

كومي بل وفي الحلبة لم يسثر رئيس حكومة في إسرائيل جداًل داخليًا في حزبه وفي االئتالف الح
السياسية والمجتمع أكثر من بنيامين نتنياهو. فهو الرجل الذي كثيرًا ما دفع قيادات في حزبه إلى 
الخروج عليه وتشكيل أحزاب مناهضة وهو الذي لم يفلح في تكوين صداقات داخل ائتالفه الحكومي 

ياهو، أكثر من أي زعيم آخر في وظل على الدوام مستندًا إلى ائتالفات الضرورة. ومع ذلك فإن نتن
قليمية ودولية  الدولة العبرية أفلح في أن يقود حكوماتها طوال أربع واليات شهدت تغييرات داخلية وا 

 كبرى.
ويبدو من معطيات كثيرة أن وجود نتنياهو على رأس حزبه والحكومة يخضع، على األقل في اآلونة 

نما لعيوب خصومه. فا لجمهور يشعر بالضجر من رئيس حكومة يبتعد عن األخيرة، ليس لمزاياه وا 
مواجهة المسائل الكبرى ويسصّر على نوع معين من اإلدارة لشؤون الحكم يغلب عليها الرغبة في 
البقاء أكثر ما يغلب عليها الرغبة في التغيير أو التطوير. ورغم انتهاج نتنياهو ألساليب حديثة 

أنه بقي أصوليًا في تفكيره السياسي ولم يجرؤ على  ومبتكرة، خصوصًا في الجانب اإلعالمي إال
 طرح أية أفكار جديدة.

واألدهى أنه في والياته األربع قلياًل ما كان ينال تأييدًا شعبيًا واسعًا في منتصف واليته أو عند 
نهاياتها، لكنه كان يفاجئ الجميع غالبًا بقدرته على الفوز ونيل التفويض لتشكيل الحكومة الجديدة. 
ن لم تنطل على الشرائح  وفي كل هذه األحوال يعتمد نتنياهو على نوع من األالعيب الدعائية التي وا 
العليا في المجتمع إال أنها كانت ذات أثر واضح على الشرائح الدنيا. ويبدو أن الوضع هذه المرة ال 

 يختلف عن مرات سابقة سوى في تعاظم الجهد لإلطاحة به وفي تنامي الضجر منه.
تظهر آخر استطالعات الرأي التي نشرت في الصحافة اإلسرائيلية أن أحزاب االئتالف الحاكم و 

عضو كنيست( لن تنال في االنتخابات أكثر من  61الحالية والتي تملك النصف زائدًا واحدًا فقط )
كود سيخسر مقعدًا. وبحسب االستطالع الذي نشرته القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي فإن اللي 57

التي يملكها حاليًا. وتقريبًا فإن ثالثة من هذه  30مقعدًا بداًل من ألـ  26أربعة من مقاعده وسينال 
بزعامة وزير المالية موشي  "كلنا"المقاعد تذهب إلى البيت اليهودي الذي يعزز قوته لكن حزب 

كن المشكلة هي أن كحلون يخسر ثالثة مقاعد يذهب مقعدان منها، كما يبدو لحزب ليبرمان. ل
برئاسة اسحق  "المعسكر الصهيوني"الخسائر في االئتالف ال تذهب للحزب المعارض الرئيس، وهو 

 نائب يملكهم اليوم. 24نائبًا مقابل  18هرتسوغ. فهذا الحزب، يواصل الخسارة لدى الجمهور وينال 
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ذا كان ثمة معنى لمعطيات االستطالع فإنه زيادة التبلور لدى الناخ بين في اتجاهين ليسا وا 
متناقضين تمامًا: اليمين المتطرف واليمين المعتدل. فالليكود يزداد تطرفًا وهذا يبعد عنه اليمين األشد 

بزعامة نفتالي بينت. والمعسكر الصهيوني يزداد يمينية وهذا  "البيت اليهودي"تطرفًا الذي يذهب إلى 
ر في نظرهم يمينًا معتداًل من أحزاب الوسط، يدفع جزءًا من ناخبيه للتوّجه أكثر نحو ما يعتب

 ."هناك مستقبل"خصوصًا 
ونظرًا لهذا الميل ليس غريبًا أن الحلبة السياسية اإلسرائيلية بمجموعها تتجه بشكل متزايد نحو 
اليمين. فاليمين الهامشي يغدو تيارًا وسطًا فيما اليمين المعتدل يتحول تيارًا مركزيًا واليسار يكسب 

صفة الغيتو بعد أن صار شتيمة اجتماعية. وربما لهذا السبب نجد تعاظم ميل حزب العمل لنفسه 
إلى التماهي مع طروحات الليكود وتبّني مواقف يمينية. بل أن هرتسوغ نفسه أعرب عن ضجره من 

الجمهور ضجر من سماع اتهامات اليسار المتطرف من دون عرض "اليسار حينما أعلن مؤخرًا أن 
وزعيمه  "هناك مستقبل". لكن المشهد األوضح هو ما يحدث مع "ظ على أمن إسرائيلحلول تحاف

يائير لبيد. فهذا الحزب الذي نال مقاعده على أساس طروحات علمانية وحّدد لنفسه أهدافًا أبرزها 
 إنهاء الدور االبتزازي لألحزاب الحريدية صار يغازل هذه األحزاب ويتمنى وّدها.

نائبًا، فإن  61أي والتوقعات المسبقة بأن ال تعمر حكومة نتنياهو المستندة إلى ورغم استطالعات الر 
نما لحقيقة  نهاية هذه الحكومة ال تبدو قريبة. وال يعود ذلك إلى استقرار وضعها ورسوخ برنامجها وا 
أن ليس أمام مكّوناتها خيار آخر كما ليس لدى خصومهم خطة حقيقية. صحيح أن ليبرمان ولبيد 

ن مؤتمرات طوارئ لإلشارة إلى الوضع المتدهور لمكانة إسرائيل في العالم، لكن هذه المكانة لم يعقدا
تكن أفضل في ظل قيادة ليبرمان لوزارة الخارجية. وال يبدو أنها ستكون أفضل لو انتهجت إسرائيل 

قارب مع الدول السياسة التي ينادي بها يائير لبيد والتي ال تسمح ال بتسوية مع الفلسطينيين وال بت
العربية وال حتى األوروبية. كما أن الوضع الداخلي في إسرائيل، رغم تراجع مؤشراته االقتصادية 

 واالجتماعية، ال يزال بعيدًا عن توفير الثقل المطلوب لإلطاحة الشعبية بنتنياهو.
يع تفكيك شعبية ولهذا السبب يجري الحديث في الحلبة السياسية اإلسرائيلية في اتجاهين: األول تسر 

نتنياهو عبر مواصلة التحريض ضده وضد سياسته ولو من دون عرض أي بديل. والثاني العمل 
على استرضاء الجمهور عبر التقرب من رغباته اليمينية وعلى قاعدة كل ما تريد شرط إبعاد نتنياهو. 

للجمهور اإلسرائيلي. ولكن ولذلك تتزايد التقارير عن تبلور محاوالت لتشكيل كيانات وأطر توفر بدياًل 
إذا لم ينجح األمر عبر انتخابات، فإن الخيار الثاني وهو االعتراض على نتنياهو بعد فوزه باالتفاق 

 على عدم التوصية على تكليفه برئاسة الحكومة وقبول تكليف أي شخص آخر من الليكود.



 
 
 
 

 

 50 ص                                              3865 العدد:        7/3/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

ن كانت  واضح أنه رغم غياب الحلبة الداخلية اإلسرائيلية عن األنظار تجري فيها تفاعالت كبيرة وا 
 نتائجها حتى اآلن ضئيلة.

 7/3/2016، السفير، بيروت
 

 الرهان على المبادرة الفرنسية .66
 يونس السيد
ماذا تفعل السلطة الفلسطينية حين تبني استراتيجيتها على خيار التسوية والمفاوضات فقط، من دون 

يمية والدولية، في ظل انشغال اإلقليم والعالم وجود أي خطة بديلة، سوى انتظار تبدل المواقف اإلقل
بقضايا أكثر اشتعاال كالحرب على اإلرهاب والصراعات اإلقليمية المحتدمة، والتي دفعت بمجملها 
القضية الفلسطينية إلى التراجع كثيرًا عن صدارة االهتمام الدولي، فيما تزداد معاناة الفلسطينيين تحت 

 القمعية، وال من يسمع أو يرى أو يستجيب بالجدية المطلوبة. وطأة االحتالل وجبروته وآلته
التزال السلطة تراهن على حل تفاوضي للقضية الفلسطينية، وترمي بهذه القضية في زحام القضايا 
اإلقليمية والدولية الشائكة، وهي تدرك أن فرص نجاحها شبه معدومة، ومع ذلك، فهي ال تملك سوى 

 "المبادرة الفرنسية"لخيار، حيث ألقت بثقلها مؤخرًا وراء ما سمي ب استمرار الرهان على هذا ا
والمؤتمر الدولي للتسوية. وهي مبادرة كان قد أطلقها وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس 
بعد الحرب العدوانية الصهيونية األخيرة على قطاع غزة، وتضمنت دعوة لعقد مؤتمر دولي الستئناف 

مشفوعة بتحذير من أنه في حال العرقلة، فان باريس ستقوم باالعتراف رسميًا بالدولة المفاوضات، 
الفلسطينية. لكن هذه الدعوة القديمة الجديدة، ووجهت برفض قاطع من جانب الكيان الصهيوني، ولم 

عام ينعقد المؤتمر الدولي ولم تعترف فرنسا بالدولة العتيدة، لتصبح الدعوة حبيسة اإلدراج منذ صيف 
 ، ويعاد إحياؤها من جديد بعد تولي إيروفليت حقيبة الخارجية الفرنسية.2014

 "تل أبيب"واليوم، يتكرر السيناريو نفسه، فقد سارع الكيان الصهيوني إلى إبالغ السفير الفرنسي في 
رفضه القاطع لفكرة المؤتمر الدولي، واستغل بنيامين نتنياهو فرصة لقائه مؤخرًا مع المستشارة 

التي  "الدولة"األلمانية أنجيال ميركل ليبدي استغرابه من طرح الفكرة وتوقيتها، متسائاًل عن طبيعة 
ن كانت فرنسا تريد إقامة دولة متطرفة جديدة في المنطقة، ولماذا تستبق فرنسا األمور،  ستقام، وا 

 وتلوح من اآلن باالعتراف بالدولة الفلسطينية إن لم ينجح المؤتمر؟ 
نا أن السلطة الفلسطينية، تواصل تحركها في هذا االتجاه، وتعمل على بلورة مشروع قرار الالفت ه

عربي لتقديمه إلى مجلس األمن بشأن االستيطان الصهيوني ودعم المبادرة الفرنسية لعقد المؤتمر 
مر، الدولي، انطالقًا من أن المصداقية الفرنسية باتت على المحك، وأن الرفض الصهيوني لهذا المؤت
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سيتيح لها، على األقل، إمكانية الحصول على اعتراف فرنسي بهذه الدولة. لكن من الواضح أن 
فرنسا ليست في هذا الوارد على اإلطالق، فهي أواًل ليست مستعدة للدخول في أزمة مع الكيان، 

لحكومة وثانيًا، لو كانت تريد اإلقدام على هذه الخطوة ألقدمت عليها منذ زمن بعيد، خاصة وأن ا
 . 2014الفرنسية لديها ضوء أخضر من البرلمان الذي اعترف بهذه الدولة منذ ديسمبر 

والواقع أن فرنسا لوحت بمثل هذا االعتراف في سياق الضغط على الكيان للقبول بمقترحها، لكنها 
تتجنب إثارة أي أزمة معه، بدليل تشديدها الضغوط، على أنصار مقاطعة البضائع القادمة من 

لمستوطنات الصهيونية في األراضي المحتلة. واألسوأ من ذلك أن عدم االعتراف الفرنسي، بعد فشل ا
هذه المبادرة، سيضر بمجمل التحركات الفلسطينية، سواء داخل األمم المتحدة أو خارجها، في غياب 

دارة الظهر للمشروع الوطني التحرري.  أي بديل فلسطيني، وا 
 7/3/2016، الخليج، الشارقة

 
 "إلعاد"الكشف عن متبرعي  .67

 نير حسون واوري بالو
مليون شيكل.  450جمعية اليمين إلعاد حصلت على مدى ثماني سنوات على تبرعات بقيمة 

مليون شيكل( قد وصل من شركات مسجلة  275من التبرعات ) األكبرأن الجزء  "هآرتس"واكتشفت 
العذراء وجزر سايشل ـ وليس واضحا من العالم مثل جزر البهاما وجزر  أرجاءضريبة في  بمالجئ

تبرعوا من أموالهم للجمعية  أشخاصيقف من ورائها ويتحكم بالخيوط. جزء من الشركات وأيضًا 
. بعضهم تبرعوا في السابق لرئيس "يشع"مثل مجلس  أخرىمعروفين كمتبرعين لجهات يمينية 

فرق كرة القدم اللندنية تشيلسي يرتبط  الحكومة بنيامين نتنياهو. إله المال رومان ابراموفيتش، صاحب
 الشركات المتبرعة. بإحدى

الجيش  أصدقاءجهات أخرى أعطت التبرعات إللعاد مثل كيرن هيسود، الوكالة اليهودية ومنظمة 
إلعاد المسجلة كمنظمة  أصدقاءاإلسرائيلي في ميامي. متبرعة أخرى مهمة وراء البحار هي جمعية 

ضريبيا في الواليات المتحدة. هذه  إعفاءورك، حيث أن تبرعاتها تمنحها بدون أهداف ربحية في نيوي
 مليون شيكل خالل ثماني سنوات. 122الجمعية تبرعت إللعاد بـ 

الضريبة، االمر  مالجئالمسجلة في  األجنبيةلكن المبالغ الطائلة وصلت من عدد من الشركات 
اعمالها. قائمة المتبرعين التي قدمتها الشركة أو معرفة  أصحابالذي يصعب عملية الوصول إلى 

إلعاد إلى مسجل الجمعيات ال تستجيب لطلب المسجل بأن يكون مصدر التبرعات معروف. ورغم 
ذلك حصلت الجمعية على موافقة اإلدارة السليمة من مسجل الجمعيات حتى نهاية السنة. ولم يطلب 
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عن إلعاد  "هآرتس"معيات تجاهل اسئلة منها توفير معلومات أخرى حول المتبرعين لها. مسجل الج
 "هآرتس"وتطرق في رده فقط إلى ضغط العمل الكبير الواقع عليه. ولم ترد إلعاد على توجه 

 عن المتبرعين. إضافيةللحصول على معلومات 
دارةـ استيطان اليهود في سلوان  أساسيينالجمعية التي تنشط في شرقي القدس تهتم بمجالين   وا 

من اجل سلطة الطبيعة والحدائق. وهي  "مدينة داود"حية وعلى رأسها الحديقة القومية المواقع السيا
 وأراضيأيضًا تملك شركات سياحية في منطقة جبل الزيتون والثوري وارمون هنتسيف. ولديها شقق 

في زيادة عدد السكان  األخيرتينكثيرة في منطقة جبل الزيتون وقرية سلوان. وقد نجحت في السنتين 
 يهود في القرية إلى حد كبير.ال

مصدر التبرعات للجمعية اعتبر دائما سرا محفوظا. رغم ما يطلبه القانون، إال أن إلعاد لم تقدم خالل 
ألف شيكل في السنة لمسجل الجمعيات. بعد  20السنوات قائمة المتبرعين لها بمبالغ تزيد عن 

 2008ضر بهم أو بالجمعية، وحصلت في تفاصيل المتبرعين قد ي إعطاءادعائها أمام المسجل أن 
توجه مسجل الجمعيات، كشفت  أعقابعلى الحصانة فيما يتعلق بأسماء المتبرعين. ومع ذلك، وفي 

ألف شيكل بين  20من تبرعوا لها بما يزيد عن  أسماءعن القائمة وفيها  األخيرة األشهرالجمعية في 
 .2013ـ  2006سنوات 

 56مليون شيكل. بالمتوسط أكثر من  450لسنوات كان أكثر من مجموع هذه التبرعات في هذه ا
مليون شيكل في السنة. وبالنظر إلى باقي الجمعيات اإلسرائيلية فان هذه مبالغ طائلة وليس غريبا أن 

كانت  2014إلعاد هي من الجمعيات األغنى في إسرائيل. حسب التقرير المالي الذي قدمته في 
 97مليون شيكل، وتم استخدام  59دورة مداخيلها في تلك السنة كانت مليون شيكل. و  286أمالكها 

 .2014ألف شيكل في  366موظف دائم. وبلغ أجر مؤسس ورئيس الجمعية، دافيد باري، 
حصلت  2014إلى التبرعات تحظى إلعاد بمدخوالت أخرى منها دعم الوزارات الحكومية. في  إضافة
ألف شيكل من وزارة  200فة التوراتية لوزارة التربية والتعليم ومليون شيكل من ميزانية الثقا 1.4على 

إلى ذلك تبيع الجمعية خدمات سياحية في شرقي القدس. وليس هناك جمعية أخرى  إضافةالثقافة. 
 الشواكلكانت إلعاد تجند عشرات ماليين  إذافي إسرائيل تقدر على ضخ األموال النقدية. وللمقارنة، 

)من  2014مليون شيكل في  7.4ات، فان جمعية حقوق المواطن قد جندت في كل سنة من التبرع
السالم "مليون شيكل،  1.5لم تتجاوز الـ  "نحطم الصمت"ودول(، والمنظمة اليسارية  أفرادمتبرعين 

 مليون شيكل. 1.7جندت في تلك السنة  "إن شئتم"مليون شيكل والجمعية اليمينية  2.8جندت  "اآلن
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 دوليةشركات وصناديق 
القائمة التي قدمتها إلعاد لمسجل الجمعيات تكشف جانبا وتخفي جوانب أخرى. يتبين أن مصدر 

الضريبة ـ التي ال تطلب تفاصيل  مالجئهو شركات دولية مسجلة في دول تستخدم  األكبرالتبرعات 
تخدام الشركة من اجل تسجيلها ـ لذلك يصعب معرفة من يقوم بنقل األموال. اس أصحابكثيرة عن 

الضريبة من قبل جمعيات اليمين ليس استثنائيا. مثل إلعاد، هناك جمعيات أخرى تفعل ذلك  مالجئ
 أطراف إخفاءمن الفلسطينيين ألنه يسهل بهذا الشكل  األمالكبين فينة وأخرى من اجل شراء 

 الصفقة.
مليون  135سنوات، فان  8مليون شيكل وصلت من مالجيء الضريبة إلى إلعاد في  275من بين 

العالم  أرجاءشيكل وصلت من شركة واحدة مسجلة في جزر البهاما. فحص معلومات الشركات في 
يسصعب على كشف من يقف وراءها. شركة أخرى في رأس القائمة هي لستون هولدينغ لميتد والتي 

مليون شيكل في تلك السنوات. الفحص الذي أجرته الصحيفة يظهر أن شركة بهذا  87تبرعت بـ 
في عالم كرة القدم  األخيرة. وقد ظهر اسمها في السنوات أستراليااالسم مسجلة في جزر العذراء وفي 

 حيث تملك الحقوق للكثير من الالعبين.
المسجلة في الجزيرة البريطانية مان التي  "ذي اوريون فاونديشن"متبرعة أخرى غير معروفة هي 

مركز اوريون للبحث "صندوق هو الراعي أيضًا لـ ألف شيكل. هذا ال 525، 2013منحت الجمعية في 
التي  "ان.جي.أو مونيتر"في الجامعة العبرية. وقد تبرعت في السابق لمنظمة  "في البحر الميت

التي تمول جهات  "أدار فاونديشن". متبرعة أخرى هي اإلنسانتتابع مستوى شفافية منظمات حقوق 
 مليون شيكل. 13( أعطت إللعاد 2013ـ  2011وات )يمينية ومشاريع في المستوطنات. في ثالث سن

المسجلة في جزر العذراء البريطانية تبرعت إللعاد خالل ثماني سنوات  "أوفينغتون وورد وايد"شركة 
ظهر اسمها مرتبطا بالملياردير رومان ابراموفيتش. وحسب ما نشرته  2008مليون شيكل وفي  55

ن هذه الشركة وقفت وراء صفقة في شرق سيبيريا من قبل فا "انتر فاكس"الروسية  األنباءوكالة 
شارك في  2006ابراموفيتش. وذكر اسم ابراموفيتش عدد من المرات في السابق كوسيط إللعاد. وفي 

مراسيم افتتاح حديقة جديدة في مدينة داود )سلوان(، لكن صاحب فريق تشيلسي ليس الوحيد في 
تبرع لها يوجين تننباوم، مدير فريق كرة القدم  2013ه في نادي إلعاد. قائمة المتبرعين تكشف أن

ألف شيكل. ولم يرد ابراموفيتش  35البريطاني، ومدير شركة االستثمارات التابعة البراموفيتش، بـ 
 على الصحيفة حول تبرعات الشركة المرتبطة به إللعاد.

امي، المعروفين بأنهم منحوا من بين المتبرعين إللعاد توجد أيضًا شركة أبناء عائلة فليك من مي
ألف شيكل إلى إلعاد عن طريق  935أموال لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد وصل مبلغ 



 
 
 
 

 

 54 ص                                              3865 العدد:        7/3/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

المجلس فيه هم االخوة سايمون، غروم وليئون فليك. وقد  أعضاءصندوق سيغل إلسرائيل حيث أن 
دارةإقامة وتطوير "لـ  2007الصندوق في  أنشئ ية حول إرث إسرائيل نشاطات تربوية وثقاف وا 

 أبناء. جميع األموال التي تغذي نشاطاته جاءت من "واليشوف اليهودي في القدس وفي إسرائيل
 العائلة وشركات في بنما تملكها العائلة.

 أصدقاءالثالثة ووالدتهم نيلي فليك، رئيسة  األخوةعشية االنتخابات التمهيدية االخيرة في الليكود تبرع 
ألف شيكل لمرشحين مختلفين. الجزء  300لجندي في الواليات المتحدة، بنحو الجمعية من اجل ا

ألف شيكل تم التبرع به لنتنياهو والباقي العضاء كنيست ووزراء من الليكود  180الذي يبلغ  األكبر
منهم موشيه يعلون وجلعاد اردان وميري ريغف وياريف لفين ويولي ادلشتاين وزئيف الكين. وتقدم 

موال أيضًا بشكل دائم لجهات في السياسة األمريكية. فقد تبرعت في السنوات االخيرة بـ العائلة األ
 مليون دوالر للسياسيين وبالتحديد من الحزب الجمهوري. 1.76

وهو جمعية  "روت بت ساره"لكن التبرعات التي تصل إلى جمعية إلعاد ال تقف في ميامي. صندوق 
يهودي األمريكي آيرا رينانت ـ يعيش في نيويورك وهو صاحب شركة إسرائيلية يقف وراءه الملياردير ال

مليون شيكل في ثماني  2.3رنكو ومتبرع معروف للمستوطنات ـ حيث تبرعت شركته إللعاد بـ 
الذي تبرع  "الصندوق اليهودي االوروبي للتطوير"سنوات. جهة أخرى يظهر اسمها في القائمة هي 

 ماليين شيكل. 3بأكثر من 
 2013و 2011ن آخرون هم عدد من الجهات المعروفة أكثر. كيرن هيسود مثال تبرعت بين متبرعو 
للحدائق القومية  األخيرةمليون شيكل إللعاد. صحيح أن الصندوق يتبرع في السنوات  3.5بنحو 

ومواقع أثرية في البالد، لكنه لم يذكر في موقعه التبرع لمدينة داود. ولم يرد الصندوق على اسئلة 
 .األمرصحيفة حول هذا ال

الجيش اإلسرائيلي في ميامي والتي منحت  أصدقاءجهة أخرى تم الغاءها من القائمة هي منظمة 
الجيش اإلسرائيلي في الخارج يمولون عادة الجمعية  أصدقاءمليون شيكل.  1.3، 2013إللعاد في 

لجيش اإلسرائيلي. من اجل الجندي. وفي جميع الحاالت، كل تبرع يجب أن يحصل على موافقة ا
نحن نتبرع من اجل "الجيش اإلسرائيلي في الواليات المتحدة وبنما ردت قائلة  أصدقاءمنظمة 

نشاطات دعم الجنود. واألموال التي منحت إللعاد هي لمصلحة برامج تعليمية للجيش اإلسرائيلي في 
 ."مدينة داود

. ومبلغ مشابه، 2006ألف شيكل في  72 نوعام لنير الذي منحها األعمالويتبرع إللعاد أيضًا رجل 
 "هآرتس"القتلى. وردا على  أمالك إعادةمن شركة  2013ألف شيكل، منح للجمعية في  70تقريبا 
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بناء على طلب وريثة أحد القتلى في الكارثة التي اعتبرتها الشركة صاحبة الحق "قالت الشركة إنه 
 وال تلك الوريثة إللعاد.في الحصول على أموال القتيل، فان الشركة منحت أم

أحد ضحايا الكارثة إلى وريثته. وقد تم الدفع بناء على  أموال إعادةهو  األمروبالنسبة للشركة، هذا "
 ."، التبرع ليس من قبل الشركةاألحوالطلبها واعتباراتها. في جميع 

ك االسم طلبت من إلعاد الحصول على تفاصيل أخرى حول المتبرعين بما في ذل "هآرتس"صحيفة 
. رعوت وولف، مديرة الدعاية األموالالكامل والعنوان والوسيط للجهات التي حصلت منها على 

إلعاد تسدار بشفافية كاملة أمام مسجل الجمعيات وتقدم له المعطيات "ومتحدثة في الجمعية قالت: 
 ."اإلدارة الصحيحة ومبادئ واإلجراءاتالمطلوبة حسب القانون 
ألف  15كل سنة يفحص مسجل الجمعيات الوثائق لـ "يات الرد التالي: وجاء من مسجل الجمع

جمعية. على ضوء حجم العمل الواسع فان هذا الفحص عام ويفحص مبدأ وجود الوثائق التي على 
عمقا يتم بشكل متقطع أو في حال وصول شكوى ضد جمعية.  األكثرالجمعيات تقديمها. والفحص 
معمق في السنة ويستوضح نحو ألف شكوى. وحسب  فحص 250مسجل الجمعيات يقوم بـ 

 ."ممارسة صالحياته إمكانيةليها يقوم بفحص إالمعطيات التي يتوصل 
 6/3/2016هآرتس 
 7/3/2016القدس العربي، لندن، 

 
 الخطة الروسية لتقسيم سوريا .68

 تسفي برئيل
 إذا"سية عندما قال قنبلة سيا األسبوعسرغي ريفكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ألقى في هذا 

المشاركة  األطرافآمل أن … قرر السوريين أن تكون سوريا دولة فيدرالية، فال أحد يمكنه منع ذلك
 ."في المفاوضات تقوم بفحص فكرة الفيدرالية

فجأة الجميع يتحدثون عن الفكرة الروسية الجديدة ـ تقسيم سوريا إلى كانتونات على نمط سويسرا 
قامة مع مقاطعات فيها حكم ذاتي، كحل محتمل لالزمة السورية. التقديرات التي لم حكم فيدرالي  وا 

يتم نفيها حتى اآلن هي أن اإلدارة األمريكية أيضًا، في ظل غياب خطط عمل بديلة، لن تعارض. 
هذا رغم تأييد األمريكيين حتى اآلن إلقامة حكومة سورية تسيطر على سوريا موحدة مثل العراق. 

تحقق، هو أنه ليس األكراد في سوريا فقط يمكنهم السيطرة على  إذالالقتراح الروسي  المغزى الفعلي
مقاطعة فيها حكم ذاتي والتي أعلن عنها ـ بل أيضًا تكون للعلويين مقاطعة خاصة بهم. والمقصود 
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. المعسكرات الجوية لروسيا وأغلبيةكما يبدو مقاطعة الالذقية التي فيها أيضًا المعسكرات البحرية 
 ويبدو أن مقاطعة درعا أيضًا في الجنوب ستحظى بحكم ذاتي.

ستقلص وتقتصر سيطرته  األسدإن ميزة هذه الخطة، حسب مؤيديها في سوريا، هي أن صالحيات 
الخارجيين. في المقابل، خوف  األعداءعلى السياسة الخارجية والدفاع عن الدولة في مواجهة 

أهداف روسيا تلتقي "البارزين، هو أن  األشخاص أحد المعارضة، كما عبر عنه جورج صبرا وهو
. روسيا في حينه يمكنها البقاء في سوريا بشكل "مع أهداف أعداء سوريا، من إسرائيل وحتى طهران

السياسية داخل الدولة عن طريق  اإلجراءاتدائم وبشكل رسمي تقريبا، أما إيران فستستمر في فرض 
 .األسد

بالهدوء من هجمات الجيش  األخيرة األيامفي سوريا الذين يحظون في االمر الطبيعي أن األكراد 
نجحت في  لألكرادالسوري ويظهرون كمتعاونين مع النظام، يؤيدون الفكرة. وحدات الدفاع الشعبي 

التي  إدلبفي السيطرة على أحد الطرق المهمة التي تربط بين حلب المحاصرة وبين  األسبوعهذا 
الحصار الذي فرضه الجيش السوري على  األكراددين. وبهذا يستكمل كانت تحت سيطرة المتمر 

حلب، هذه السيطرة ال تساعد الجيش السوري فقط بل تعطي األكراد مناطق جغرافية تربط بين 
مناطق الحدود مع تركيا التي يسيطرون عليها وبين الجزء المركزي لسوريا. هذا التطور يعتبر في 

ستراتيجيتها التي تقضي بمنع سيطرة األكراد على منطقة الحدود بين تركيا نظر تركيا تهديدا حقيقيا ال
لمنطقة كردية ذات حكم ذاتي  األرضيةتواصل يجد  إنشاءهو منع األكراد من  األتراكوسوريا. هدف 

 مثل المنطقة الكردية في العراق.
ت بين واشنطن تجد تركيا نفسها اآلن في صراع ثالثي. أهمه ضد األكراد وضد تعزيز العالقا

واألكراد. حيث يحصل األكراد على مساعدات مالية وسياسية من الواليات المتحدة على أمل أن 
ضد داعش في سوريا، وال سيما طرد داعش من الرقة.  األساسيةيكون األكراد هم القوة الحربية 

الطائرة الروسية  طإسقا أعقابالصراع الثالث لتركيا موجه إلى روسيا التي تدهورت العالقة معها في 
 في تشرين الثاني/نوفمبر.

فيدرالية في سوريا تهدف إلى الحاق الضرر بمصالحها  إلقامةفي أنقرة يعتبرون أن الفكرة الروسية 
االستراتيجية والتأثير على الحرب ضد المنظمات اإلرهابية الكردية وتقليص تأثير تركيا في الخطوات 

 السورية. األزمةالسياسية لحل 
النظري. ومن اجل تحقيقها، ليس فقط المليشيات  اإلطارأن الفكرة الفيدرالية ما زالت عالقة في  إال

الذي ال يسارع إلى التنازل عن طموحه في السيطرة  األسدالمتمردية يجب أن توافق عليها، بل أيضًا 
 على جميع الدولة، أيضًا بعد إقامة الحكومة المؤقتة.
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قارير حول خرق وقف إطالق النار من قبل النظام والمليشيات. وما زال وفي الوقت الحالي تزداد الت
كان وقف إطالق النار  إذاومتى ستتوفر الكتلة الضخمة لالخالالت التي ستحسم  إذاغير واضحا 

سيستمر أو سيتم استئناف النار بكامل قوتها، كما يهدد المتمردون اذا استمر النظام في إطالق النار 
 نحوهم.
الواليات المتحدة تنسقان فيما بينهما عملية الرقابة على وقف إطالق النار. وقد تبادلتا في روسيا و 

والمواقع المسموح فيها إطالق  "المليشيات القانونية"الخرائط التي وضعت عليها مواقع  األسبوعهذا 
نظمات النار والتي يسيطر عليها داعش وجبهة النصرة. هناك أيضًا خط ساخن أمريكي يسمكن الم

السورية من تقديم التقارير حول خروقات وقف إطالق النار، لكن تبين في هذا االسبوع أنه لم يكن 
 في االيام االخيرة من يتلقى االتصاالت بسبب النقص في متحدثي اللغة العربية.

وم فرنسا بالتحديد ناشطة جدا في الرقابة على خروقات وقف إطالق النار. وبمبادرة منها اجتمع في ي
االثنين في جنيف ممثلو الدول ذات الصلة بالمفاوضات من اجل النقاش في ادعاءات المعارضة 
حول خروقات وقف إطالق النار. النشاط الفرنسي غير منفصل عن الصلة السياسية اآلخذة في 

سعودية االزدياد بين فرنسا والسعودية، الدولتين اللتين تشكان في أهداف روسيا الحقيقية في سوريا. فال
على يقين أن سوريا قد تجد نفسها تحت سيطرة روسية ـ إيرانية تمنع تأثير المملكة ـ ليس فقط في 
سوريا بل في لبنان أيضًا. ولصالت فرنسا مع السعودية توجد مصلحة أخرى مهمة هي أنها تطمح 

 لتكون ماكينة التنفس لعملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين.
محمد بن نايف، وبين  األميريوم لقاء بين ولي العهد ووزير الداخلية السعودي، يتوقع أن يكون ال

تأييد السعودية لمبادرة السالم الفرنسية  إمكانيةالرئيس الفرنسي فرانسوا اوالند. االثنان سيلتقيان لنقاش 
ي جان سيلتقي وزير الخارجية الفرنس األسبوع. وفي سياق 2002كونها صاحبة المبادرة العربية من 

السيسي  إقناعمارك آيرو مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر. آيرو سيحاول 
باالنضمام إلى المبادرة الفرنسية التي تخطط لعقد مؤتمر سالم في نيسان حيث سيتم دعوة ممثلو 
إسرائيل والفلسطينيين. إسرائيل، كما هو معروف، تعارض هذه المبادرة. وفي المقابل، الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس باركها، خالفا لحماس التي قالت أمس إنها تعارضها ألن هدفها المعلن هو 

 نقاش سياسي مع إسرائيل. إجراء
وليس واضحا ما الذي سينتج عن هذه المبادرة. ولكن كي تنجح فرنسا في حياكة هذه الخطوة تحتاج 

بل. فالسعودية تتوقع من فرنسا أن تتعاون في إلى تأييد السعودية. والسعودية ال تقدم نفسها بدون مقا
يران. هذه الدائرة السياسية التي  الموضوع السوري واللبناني وأن تعارض الخطوات السياسية لروسيا وا 
تربط بين فرنسا والسعودية ومصر وسوريا، توضح إلى أي حد إسرائيل غير قادرة على أن تقف غير 



 
 
 
 

 

 58 ص                                              3865 العدد:        7/3/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

يا. وأكثر من ذلك، التعامل مع الحركات السياسية التي تعقد مبالية تجاه الخطوات العسكرية في سور 
 تحالفات مرتبطة بالمصالح في سوريا وبين العملية السياسية اإلسرائيلية الفلسطينية.

هذه الخطوات بعيدة عن اهتمام سكان حلب وقراها الذين يقعون تحت حصار الجيش السوري. فهم 
الحيوية. ويضطر  األدويةء التي انقطعت وعدم وجود يعانون من النقص في مياه الشرب والكهربا

باهظة ومن اجل االستحمام التنظيف يستخدمون المياه  وبأسعارالسكان لشراء المياه المعدنية للشرب 
، شباب يحصلون "حارس الدور"الملوثة بعد غليها. احدى المهن الجديدة التي نشأت في حلب هي 

أخذ دور في الطوابير الطويلة على خزانات المياه. وبدون على عدد من الليرات السورية من اجل 
استمرت القوات السورية بمنع دخول الغذاء والدواء إلى المدينة، فان مليشيات  إذاالمياه في حلب، 

استمرار العملية السياسية، حيث أن رفع الحصار هو أحد شروط  إفشالالمتمردين قد تعمل على 
القادم سيكون مؤتمر آخر في جنيف، والسؤال هو كم  األربعاءيوم موافقتها على المفاوضات. وفي 
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