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 44 :كاريكاتير

*** 
 

 واعتقال المنفذمقتل ضابط إسرائيلي خالل عملية طعن جنوب بيت لحم  .1
قتل ضابط احتياط في الجيش يها والوكاالت، أنه مندوبعن  25/2/2016األيام، رام هللا، ذكرت 

، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني أصيب بجروح في التجمع االستيطاني أمساإلسرائيلي، 
 جنوب بيت لحم.« غوش عتصيون »

المستوطنين أو الجنود الذين  أحدوبحسب ما نشرت المواقع العبرية فإن الضابط أصيب برصاص 
مستشفى  إلىالنار باتجاه الشاب الفلسطيني، ووصفت جروحه بالخطيرة جدا وجرى نقله  أطلقوا

 بالقدس، ليعلن عن مصرعه متأثرا بجروحه في وقت الحق.« شعار تصيدق»
ة إن الفلسطيني أصيب بجروح خطيرة أو كما اعتادت المواقع العبرية في حين قالت المواقع العبري

 «.تم تحييده»بالوصف 
أصيب شاب فلسطيني بجروح أنه  كاالتوعن الو القدس  ، من25/2/2016الرأي، عمان، وجاء في 

في  إسرائيليابعد طعنه ضابطا  اإلسرائيليالنار عليه من قبل قوات االحتالل  إطالقخطيرة جراء 
وبحسب ما نشر الجيش فإن الضابط  جنوب بيت لحم.« غوش عتصيون »ع االستيطاني التجم
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في حين قال إن الفلسطيني  وأعلن عن مقتله الحقًا. هأصيب بجروح وصفت بالخطيرة في عنق
 «.تم تحييده»أصيب بجروح خطيرة أو كما اعتاد بالوصف 

واجز في منطقة شهدت هدوًءا وهرعت قوات معززة من الجيش للمنطقة وطوقت المكان ونصبت الح
 نسبًيا خالل األيام األخيرة.

من جهته، أفاد شهود عيان من العمال الفلسطينيين في الحاجز بأّنهم شاهدوا جنديا ملقى على 
األرض ومصاب في عنقه، بينما شوهد على مقربة من المكان شاب فلسطيني مصاب في قدميه 

، مطلع تشرين أول «انتفاضة القدس»قتلوا منذ انطالق  وبذلك يصل عدد اإلسرائيليين الذين وفخذه.
حصائيات إسرائيلية.32الماضي، إلى   ، بحسب معطيات وا 

 
 لإلفراج عن األسير القيق "إسرائيل"الحمد هللا يدعو نظيره البلغاري للضغط على  .2

اضي والتوسع قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا "إن استمرار إسرائيل بسياسة مصادرة األر : رام هللا
االستيطاني يقوض حل الدولتين وفرص السالم، ويقضي على تطلعات شعبنا في الحصول على 

 وعاصمتها القدس". 1967دولته المستقلة على حدود عام 
جاء ذلك خالل استقباله رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، يوم األربعاء، في مكتبه برام هللا، 

ض المالكي ونظيره البلغاري دانيال ميتوف، وعضو اللجنة التنفيذية بحضور وزير الخارجية ريا
 لمنظمة التحرير أحمد مجدالني، وممثل بلغاريا لدى فلسطين سفيلين بوجانوف.

وعقب اللقاء حضر رئيس الوزراء رامي الحمد هللا ونظيره البلغاري توقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة 
رجية لجمهورية بلغاريا، بشأن إنشاء لجنة مشتركة وزارية بين الخارجية الفلسطينية، ووزارة الخا

البلدين، إلعادة التأكيد على العالقات القوية بين الشعبين، وتشمل العديد من المجاالت على صعيد 
 العالقات السياسية والدبلوماسية، واالقتصاد والطاقة والسياحة والزراعة والصحة والتعليم واألمن.

  25/2/2015رام هللا، ، الحياة الجديدة
 

 وبهدوء اإلبراهيمي تتكرر يومياً  المسجد: مجزرة "الفلسطينية الخارجية" .3
رهاب : رام هللا قالت وزارة الخارجية، إن شعبنا ما زال يواجه االحتالل اإلسرائيلي وجرائمه اليومية، وا 

عنيف، وقواعد المستوطنين الذين يتخذون من المستوطنات في الضفة الغربية مصانع للتطرف ال
انطالق الرتكاب عديد الجرائم بحق شعبنا ومقدساته وممتلكاته، باحتضان ودعم وتمويل رسمي 

 إسرائيلي، وحماية من قوات االحتالل وأجهزتها المختلفة.
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الشريف، أن  اإلبراهيمي المسجدلمجزرة  22 وأكدت في بيان لها اليوم األربعاء، مع حلول الذكرى الـ
بات يستشري في مستوطنات الضفة الغربية ويسيطر عليها، ويطور من أساليبه  اإلرهاب اليهودي

البشعة وأدواته القمعية في استهداف الفلسطينيين، كما حدث في العمل اإلرهابي الذي تعرض له 
الفتى محمد أبو خضير وعائلة دوابشة، ولم تعد دعوات قتل الفلسطينيين تطلق في الغرف المغلقة، 

 ك تسابق بين المسؤولين اإلسرائيليين على إطالق تلك الدعوات بشكل علني.إنما أصبح هنا
 24/2/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 القادم مارس آذار/ بالدوحة مطلع لدى أنقرة: فتح وحماس تلتقيان مجدداً  يفلسطينال سفيرال .4

لدى تركيا، فائد مصطفى، أن وفدين من أعلن السفير الفلسطيني : نازلي يوزباشي أوغلو -أنقرة
حركتي فتح وحماس، سيلتقيان، مجددًا، في الدوحة، مطلع الشهر المقبل، إلزالة الخالفات القائمة 

 فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق المصالحة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لألناضول، خالل زيارته لمقر الوكالة، بالعاصمة أنقرة، اليوم 

ث كان في استقباله نائب المدير العام، مدير عام النشر، متين موتان أوغلو، والذي الثالثاء، حي
 استعرض بدوره، للضيف، آلية العمل في هذا الصرح اإلعالمي.

وأوضح أن الهدف الرئيس من هذا اللقاء هو "تشكيل حكومة موحدة، تضم أعضاء من الحركتين، 
 ت الرئاسية والتشريعية".إضافة إلى تحديد جدول زمني إلجراء االنتخابا
، لفت مصطفى إلى أنهم تأثروا سلبًا من األحداث ةوعلى صعيد الالجئين الفلسطينيين في سوري

 الدائرة هناك، وأنهم "ُأرغموا على النزوح رغم التزامهم الحياد".
 23/2/2016، لألنباء األناضولوكالة 

 
 من القومي العربييشكل التهديد األول لأل اإلسرائيليالزعنون: االحتالل  .5

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، يوم األربعاء، إن االحتالل اإلسرائيلي : القاهرة
لألراضي الفلسطينية والعربية ال يزال التحدي األول ألمتنا العربية، والمصدر األول الذي يهدد أمننا 

رؤساء البرلمانات العربية، المنعقد في وأضاف الزعنون في كلمته أمام المؤتمر األول ل القومي.
القاهرة، إن استئصال اإلرهاب من منطقتنا العربية وحماية أمننا القومي العربي يكون بالعمل على 

 إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين وباقي األراضي العربية المحتلة.
وباقي  األقصىوالمسجد  الفورية والعاجلة إلنقاذ القدس اإلجراءاتودعا المجتمعين إلى اتخاذ 

المقدسات اإلسالمية والمسيحية، بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها، والتوقف 
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عن إصدار الفتاوى التي تحرم زيارة القدس، مشيرا إلى أن في ذلك تأكيدا على عروبة وفلسطينية 
نعاشا للوضع االقتصادي للمقدسيين ودعما لصمودهم.   إلىودعا رؤساء البرلمانات العربية القدس، وا 

المطالبة بتدخل دولي عاجل لفرض إرادته على المحتل، ودعم الجهود الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي 
للسالم إليجاد آلية ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والذهاب لمجلس األمن الدولي بخصوص 

 رض للنهب كل يوم.االستيطان، خاصة أن أراضي الدولة الفلسطينية تتع
 24/2/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 تعلن الحرب على التعليم في القدس "إسرائيلعليم الفلسطيني: "وزير الت .6

قال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، إن إسرائيل تعلن الحرب على التعليم : وفا –رام هللا 
 مدينة المقدسة، بما تمارسه من انتهاكات بحق التعليم في القدس المحتلة.والمؤسسات التعليمية في ال

وأشار صيدم في بيان صحفي مساء اليوم األربعاء، إلى قيامها بفرض المنهاج اإلسرائيلي ونظام 
"البجروت" على المدارس األهلية والخاصة، وا غراء المدارس بتقديم الدعم المالي لها، ما يعتبر 

 دفها تهويد المدينة والسيطرة على نظام التعليم فيها.قرصنة واضحة، ه
استغالل إضراب المعلمين خاصة في مدارس األوقاف في القدس  إسرائيلولفت إلى صيدم محاولة 

لحسم المعركة وتسريب الطالب إلى مدارس وزارة المعارف اإلسرائيلية ومدارس البلدية، ما ينذر 
 فها.بكارثة تستوجب من الجميع التكاتف لوق

 24/2/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 أبو بكر للتحقيق نجاةالنائب النائب العام يستدعي  .7
كشفت نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني لـ معا، أن النائب العام  ا:مع -نابلس

بكر "إن قرار  أبووقالت  ح اليوم.ابلغها رسميا بقرار مثولها للتحقيق في مقر نيابة مدينة رام هللا صبا
ذلك للنائب العام"، مؤكدة  وأبلغتالنائب العام غير قانوني بصفتي عضو مجلس تشريعي فلسطيني 

حرية التعبير والتضامن مع المعلمين في حقوقهم النقابية التي يطالبوا  إطارأن القضية تأتي في 
ديم الشكوى عبر المجلس التشريعي طلبت من النائب العام تق أنهابكر  أبو وأضافتفيها. 

 الفلسطيني.
 24/2/2016، وكالة معًا اإلخبارية
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 لسلطة الفلسطينّيةل مساعداتهاالدول المانحة تقّلص  .8
فبراير أّن السلطة  شباط/ 16 في أعلن رئيس الوزراء الفلسطينّي رامي الحمد هللا: عدنان أبو عامر

عدات الدول المانحة، وأّن هناك تراجعًا حاّدًا في على نصف مسا 2015الفلسطينّية حصلت في عام 
من الموازنة العاّمة الفلسطينية، في حين أن باقي مكونات  %37المساعدات الخارجّية، التي تشّكل 

الموازنة العامة الفلسطينية تتكون من الجباية المحلية واإليرادات الضريبية وأموال المقاصة لدى 
ذلك تقرير مالي لمعهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  الجانب اإلسرائيلي، كما أظهر
 .2016"ماس" في كانون ثاني/يناير 

شباط/فبراير أن الدعم الخارجي للموازنة  2فيما أشار شكري بشارة وزير المالية الفلسطيني يوم 
ار دوالر، ملي 1.2 بحدود 2012-2007الفلسطينية شهد استمرارا في االنخفاض، حيث كان معدله بين 

 .2014-2013مليونا بين  200وانخفض 
وأعلن شكري بشارة أّن الدعم الخارجّي للسلطة الفلسطينّية شهد انخفاضًا حاّدًا في العام الماضي 

  مليون دوالر، موضحًا أّن السعودّية أكثر الدول العربّية التزامًا، وقّدمت   750، وتقّلص إلى 2015

دوالر، ولم تقّدم اإلمارات العربّية المّتحدة وقطر  ليون م 52.8زائر بقيمة دوالر، تليها الج يون مل241.6
 .2015والواليات المّتحدة األميركّية والبنك الدولّي أّي دوالر إلى الموازنة الفلسطينّية في عام 

الية ، التي أصدرتها وزارة الم2016وقد اطلع "المونيتور" على بيانات الموازنة العامة الفلسطينية لعام 
مليون دوالر  750الفلسطينية، وأظهرت حصول السلطة الفلسطينية على مساعدات لم تتجاوز 

 أمريكي.
قال وزير العمل والتخطيط الفلسطينّي السابق سمير عبد هللا لـ"المونيتور" إّن "السلطة الفلسطينية ال و 

قفًا تدريجّيًا، عبر لجوء الدول المانحة تواجه قرارًا دولّيًا بالقطع التاّم النهائّي للمساعدات، ولكن هناك و 
 400كّل عام إلى تقليص نسبة معّينة من دعمها، فمساعدات الواليات المّتحدة األميركّية تراجعت من 

مليون دوالر  500مليون دوالر سنوّيًا إلى ما يقارب الصفر، والدول العربّية مجتمعة كانت تدفع 
مليون  600والـ 500ط، واالّتحاد األوروبي كان يدفع بين الـمليون فق 150سنوّيًا، وقد تراجعت إلى 
 مليون يورو". 300يورو سنوّيًا، وتراجع إلى 

مليار  4.25 بلغت 2016كانون الثاني/يناير أن موازنة عام  18وقد أعلنت الحكومة الفلسطينّية في 
ّزعة بين اإليرادات دوالر، ورّجحت حصولها على إجمالي إيرادات بما يزيد عن ملياري دوالر، مو 

 الضريبّية والمقاصة والمساعدات الخارجّية.
 24/2/2016، المونيتور
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بسب تأزم عالقتها مع االّتحاد األوروبّي قد ال يواصل منح السلطة الفلسطينّية المساعدات المالّية  .9
 "إسرائيل"

الل لقاء جمعهما في غزة، أبلغ دبلوماسّي أوروبّي زار غّزة قبل أّيام "المونيتور" خ: عدنان أبو عامر
رافضًا كشف هوّيته، بأّن "االّتحاد األوروبّي قد ال يواصل منح السلطة الفلسطينّية المساعدات المالّية 
في ظّل تأّزم الوضع السياسّي بين الفلسطينّيين واإلسرائيلّيين، وعدم وجود عملّية سياسّية تفاوضّية 

أموااًل مّجانّية من دون وجود عملّية سالم تحّقق االستقرار  بينهما، ألّن االّتحاد األوروبّي لن يدفع
السياسّي واألمنّي في األراضي الفلسطينّية، وهو األساس الذي قامت عليه المساعدات األوروبّية منذ 

فبراير، أّن الوضع المالّي  شباط/ 12وفيما أعلن البنك الدولّي في  تأسيس السلطة الفلسطينّية".
، %60ّية صعب، واالنتعاش االقتصادّي بطيء نتيجة تراجع مساعدات المانحين بـللسلطة الفلسطين

بسبب غياب التقّدم في محادثات السالم بين الفلسطينّيين واإلسرائيلّيين، أعلن صندوق النقد الدولّي 
 ،2008مليارات دوالر في عام  2.7 في اليوم ذاته أّن الدعم الخارجّي للسلطة الفلسطينّية تراجع من

 .2015مليون دوالر خالل عام  800إلى 
وقال مدير مؤّسسة بال ثينك للدراسات االستراتيجّية في غّزة عمر شعبان لـ"المونيتور" إّن "االّتحاد 

 70األوروبّي لم تعد لديه رغبة في استمرار دفع رواتب موّظفي السلطة الفلسطينّية في غّزة وعددهم 
، بناء على 2007م منذ سيطرة حماس على غّزة في أواسط عام ألفًا، وال يداومون في مقار أعماله

تعليمات السلطة الفلسطينّية، بالتزامن مع تراجع عاّم في حجم المساعدات المالّية المقّدمة إلى السلطة 
الفلسطينّية، ال سّيما من قبل دول أوروبّية مثل بلجيكا وهوّلندا، في ظّل التطّورات الطارئة على 

روبّي المتعّلقة بالضغوط المالّية التي يعانيها، عقب توافد مئات آالف الالجئين من سوريا االّتحاد األو 
 يورو إلى كّل الجئ". 25إلى  20والعراق في األشهر األخيرة إليه، وتعّهد كّل دولة بتقديم من 

 24/2/2016، المونيتور
 

 اغتيال عميد في األمن الفلسطينيالضفة الغربية:  .11
قتل مجهولون العميد في األمن الوطني الفلسطيني أيمن جرادات بعد ظهر أمس،  :القدس المحتلة 

في بلدة سيلة الحارثية جنوب مدينة جنين شمال الضفة. وقال الناطق باسم فصائل منظمة التحرير 
عامًا،  23عامًا( أسير محرر ُحكم بالسجن المؤبد مرات قضى منها  40علي زكارنه، إن جردات )

ي صفقة التبادل األخيرة، وكان قائدًا ميدانيًا ضمن مجموعات "كتائب شهداء وأطلق سراحه ف
 األقصى"، الذراع العسكري لحركة "فتح".

 25/2/2015الحياة، لندن، 
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 بتعذيب األسرى  "إسرائيل"تعاون السلطة و انيكشفومركز "الدفاع عن الفرد" , لـ"بتسيلم" تقرير .11
نسان ومركز الدفاع عن الفرد تقريرا موسعا اليوم بعنوان نشرت منظمة بتسيلم اإلسرائيلية لحقوق اإل

 "برعاية القانون، كيف يتم التعذيب في سجن شيكما اإلسرائيلي لألسرى الفلسطينيين؟".
ويتناول التقرير طرق التعذيب التي يتبعها جهاز األمن اإلسرائيلي العام )الشاباك( مع األسرى 

 ية موثقة من قبل األسرى.الفلسطينيين، وهو حافل بشهادات قانون
صفحة وجمع  56والتقرير الذي قامت بتحريره ناغا كيدمان، ومّول من االتحاد األوروبي جاء في 

المعلومات الميدانية فيه واإلفادات الشفوية عدد من الباحثين، وذلك من خالل مقابالت أجروها مع 
، 2014آذار  ومارس/ 2013آب  أسيرا فلسطينيا احتجزهم وحقق معهم الشاباك بين أغسطس/ 116

 ومعظمهم من سكان جنوب الضفة الغربية.
من هؤالء األسرى اعتقلوا على أيدي السلطة الفلسطينية، وفور  39ويقول التقرير اإلسرائيلي إن 

إطالق سراحهم من سجونها اعتقلهم األمن اإلسرائيلي، ليتم التحقيق معهم على ذات القضايا التي 
جهزة األمنية الفلسطينية، ومعظم اعترافاتهم لدى السلطة الفلسطينية وصلت حققت معهم فيها األ

إسرائيل، حتى أن أحد المحققين اإلسرائيليين أبلغ أسيرا فلسطينيا بأن ملفه في التحقيق لدى األمن 
الفلسطيني موجود في الحاسوب اإلسرائيلي، ورأى أسير فلسطيني آخر بعينه توقيعه على اعترافات 

في األمن الفلسطيني بخط يده، ووصلت المخابرات اإلسرائيلية، مما يشير إلى قوة التنسيق  أدلى بها
 األمني بين الجانبين.

ويشير التقرير إلى أن ثلث األسرى بسجن "شيكما" في مدينة عسقالن ضربوا واعتدي على ثلثهم من 
حققي السلطة الفلسطينية على األقل منهم عذبوا على أيدي م 14قبل الشرطة اإلسرائيلية، كما أن 

 قبيل فترة وجيزة من اعتقالهم من قبل إسرائيل.
 21وفي شهادة تظهر مدى التعاون األمني بين السلطة والمخابرات اإلسرائيلية يقول عدي عواودة )

والذي قضى أربعين يوما بعزل انفرادي -عاما( المعتقل السابق لدى األمن الوقائي الفلسطيني 
عرضه تسعون -للتعذيب النفسي والجسدي، وأدخلوني إلى مكان يشبه الثالجة  "تعرضت -إسرائيلي

بمالبس خفيفة، وبقيت في هذا المكان ثالثة أيام دون أكل أو ذهاب إلى  -سنتيمترا وطوله متران
ساعة متواصلة، ضربوني بأيديهم، هددوني باالعتداء  12ويضيف "أخذوني للتحقيق لمدة  الحمام".

"حين تم اعتقالي لدى المخابرات اإلسرائيلية سألني المحقق: ملفك األمني لدى  الجنسي"، ويتابع
 األمن الفلسطيني لدينا هنا، هل تريد أن تضيف شيئا عليه أم تختصر علينا الوقت؟".

 24/2/2016الجزيرة.نت، 
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 : هدم المنازل سياسة عنصرية استعماريةمرزوق أبو  .12
المقاومة اإلسالمية، حماس، د. موسي أبو مرزوق، أن أكد عضو المكتب السياسي لحركة : الدوحة

 هدم االحتالل اإلسرائيلي لمنازل الفلسطينيين، سياسة عنصرية استعمارية، صهيونية غير إنسانية.
-2-24وأوضح أبو مرزوق، في تدوينة على موقع التواصل االجتماعي، "فيسبوك"، األربعاء 

طانيا منذ احتالل فلسطين، وغير إنسانية؛ "ألنها ، أن هدم منازل الفلسطينيين سياسة بري2016
 سياسة عقاب جماعي، ال يقرها أي مجتمع إنساني حضاري".

وأشار إلى أن هذه السياسة االستعمارية، موروثة من االستعمار البريطاني، "وأخذ بها االستعمار 
ليهود، الصهيوني، لفلسطين، عوضا عن أنها عنصرية، فهي تطبق على الفلسطينيين دون ا

وصهيونية ألنها تهدف إلى تفريغ األرض من أصحابها لصالح مهاجرين يهود، وعقابية كونها ضد 
 عائالت الفدائيين".

وقال: "ال بد من موقف فلسطيني صلب وموحد وشامل في مواجهة هذه السياسة الحمقاء.. موقف 
 .موحد للسلطة والفصائل والمنظمات األهلية وألصحاب المنازل وجيرانهم"

وشدد على ضرورة مواجهة الشعب الفلسطيني لهذه السياسة عبر الضغط الشعبي، والتوجه الرسمي 
للمحافل والمحاكم الدولية والسياسية ومجالس حقوق اإلنسان، مضيًفا: "آن األوان لمواجهة هذه 

 السياسة التي ال يقرها شرع وال دين وال إنسانية" مؤكًدا أن النصر للشعب الفلسطيني.
 24/2/2016، طين أون الينفلس

 
 ال تنازل عنه ودعم فلسطين أساس عالقاتنا   بالحريةحماس: حق الشعوب  .13

أكد الناطق باسم حركة حماس حسام بدران، أن حق كافة الشعوب بالحرية وتقرير المصير، : الدوحة
الدول  حق أساسي ترى حركة حماس أن ال تنازل عنه، مشيًرا إلى أن عالقات الحركة الخارجية مع

واألحزاب والقوى المختلفة قائمة على قاعدة دعم القضية الفلسطينية عموًما، وعلى تبني حق الشعب 
 الفلسطيني في مقاومة االحتالل.

(، إلى أن حركة حماس ترى من األهمية 2-24وأشار بدران في تصريح صحفي له يوم األربعاء )
 ضحة المعالم، وبوصلتها نحو القدس مباشرة.بمكان في عالقاتها الخارجية، بأن تكون محصلتها وا

وغيرها من الدول العربية  ةوأكد الناطق باسم حماس على أن موقف الحركة مما يجري في سوري
موقف ثابت مبني على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشدًدا على أن ال دور 

 سوري في تقرير مصيره لم ولن يتبدل.لحماس في األزمة السورية، وأن موقفها من حق الشعب ال
 24/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم



 
 
 
 

 

 12 ص                                              3854 العدد:        25/2/2016 الخميس التاريخ: 
  

 اإلسرائيلية-إطار المفاوضات التركيةبملف ميناء غزة بحماس تؤكد تقدمًا جديًا ": اللندنية"الحياة  .14
 -أن المفاوضات التركية  "الحياة"كشف قيادي في حركة حماس في غزة لـ: فتحي صباح -غزة 

شهدت أخيرًا تقدمًا جديًا في ما يتعلق بالقضايا المطروحة، خصوصًا إقامة ميناء في اإلسرائيلية 
قطاع غزة. وأوضح أن الحكومة التركية تجري مفاوضات مع إسرائيل لتحسين ظروف الحياة في 

نشاء ميناء يتيح ألهالي القطاع التواصل مع العالم.  القطاع، من بينها إعادة اإلعمار وا 
يل عن المفاوضات أو التقدم الحاصل، وقال إن لدى الحركة قرارًا بعدم الحديث ورفض إعطاء تفاص

في هذا األمر وترك اإلعالن عنه لألتراك. لكنه أشار إلى أن إسرائيل تبدو معنية بتخفيف الضغط 
يتعلق بإعادة اإلعمار تحسبًا النفجار الوضع مجددًا في  فيماعن أهالي القطاع وتقديم تسهيالت لهم 

الدولة العبرية، الفتًا أيضًا إلى أن إسرائيل معنية بأن يكون لتركيا موطئ قدم في القطاع، وأن وجه 
 تسهم في إعادة اإلعمار وتمويل مشاريع مختلفة، ما يفسر التقدم الحاصل في المفاوضات.
 25/2/2016الحياة، لندن، 

 
 على كل المستويات أوروبان م ومخالفتها القوانين الدولية تستلزم رداً  "إسرائيل": سياسة فتح .15

حذرت حركة فتح من مساعي حكومة االحتالل اإلسرائيلي للضغط على دول أوروبية بهدف  :رام هللا
خطورة توجهات  إلىصد مجال التعبير عن االستياء العام من سياستها العنصرية. ونوهت الحركة 

 وأوروبا بشكل خاص. نتنياهو القمعية على مسيرة الديمقراطية والحقوق في الغرب عامة
ملصقات  إزاحةيأتي ذلك غداة محاوالت من الحكومة اإلسرائيلية لحمل الحكومة البريطانية على 

 مضادة للعنصرية اإلسرائيلية عن جدران وساحات وقطارات المترو في المملكة المتحدة.
انيا لتجريم في بريط إسرائيلوقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال: "بعد ضغوط 

حمالت المقاطعة العمومية والنقابية، واآلن ضغط إسرائيلي إلزالة مظاهر التعبير عن مناهضة 
العنصرية اإلسرائيلية، وجب التحذير من االستعداء الجلي للحريات العامة في دول غربية من طرف 

على كل  أوروباا من ومخالفتها القوانين الدولية تستلزم رد إسرائيل: "ان سياسة وأضاف". إسرائيل
عن تقبل النقد، ومساعيها لخنق حرية التعبير والحقوق العامة في  إسرائيلالمستويات، نظرا لعجز 

 الغرب لحماية نفسها من االستياء في الرأي العام".
 24/2/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
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 الرجوب فتح إلى إصدار موقف رسمي من تصريحاتيدعو رضوان  .16
أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، إسماعيل رضوان لـ"العربي : ضياء خليل -غزة 

الجديد"، أّن حركته و"فتح"، لم تتفقا على موعد محدد حتى اآلن للقاء المصالحة الثالث في العاصمة 
 ده.القطرية، الدوحة، مشيرًا إلى أنه لم يحّدد حتى اآلن موعد زمني دقيق لعق

رجح رضوان أّن يلتقي الطرفان مطلع آذار/مارس المقبل، لعرض وجهات نظر القيادات العليا و 
للفصائل الفلسطينية على المقترحات، مؤكدًا أّن قادة حركة "حماس" انتهوا من دراسة المقترح، 

 تنفيذه.ومسودة االتفاق، وجرى رفعه لقيادة الحركة، وفقًا للمالحظات التي وضعتها الحركة لضمان 
ولفت رضوان، إلى أّن "حماس" غير معنية بالمزيد من االتفاقيات الورقية دون أي تنفيذ لها، داعيًا 
نجازها والمضي قدمًا فيها، مؤكدًا أّن التصور العملي لتطبيق  إلى االتفاق على المصالحة وا 

غزة، كملف المصالحة مع حركة "فتح" سيضمن حل كافة القضايا واألزمات التي يعيشها قطاع 
 الموظفين والكهرباء وحركة المعابر وفقًا لجداول زمنية محددة.

وأشار القيادي في "حماس" إلى جدية وسعي حركته إلتمام المصالحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة 
وفقًا التفاق القاهرة والدوحة وا عالن الشاطئ، ومع تحديد جدول زمني محدد يجري من خالله تنفيذ 

 ل شامل وموحد.البنود بشك
ومن جهته، نوه قيادي "حماس" إسماعيل رضوان إلى التصريحات األخيرة التي أطلقها أمين سر 
اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، واصفًا هذه التصريحات بـ"التوتيرية"، والتي ستؤثر سلبًا 

مي من تصريحات ودعا رضوان حركة "فتح" إلى إصدار موقف رس على ملف المصالحة الوطنية.
الرجوب، التي تضع عالمات استفهام عن مدى جديتها بإتمام المصالحة الفلسطينية وانهاء االنقسام، 

 مؤكدًا على أهمية وجود موقف محدد من قبل حركة فتح بشأن ملف المصالحة.
 24/2/2016العربي الجديد، لندن، 

 
 للخالف لى اتفاق تنفيذ المصالحة تكريس  ع فتح : عدم ردالبردويل .17

 قال القيادي في حركة "حماس" صالح البردويل أن عدم رد السلطة :اشرف مطر، مراد فتحى -غزة 
وحركة "فتح" على مسودة اتفاق تنفيذ المصالحة الذي جرى بين وفدي حماس وفتح في  الفلسطينية

دارة ظهر لها".  الدوحة مؤخرا، يعكس عدم جدية في التعامل مع المصالحة وا 
ن السلطة في الوقت الذي تدير فيه الظهر إلى المصالحة الوطنية ومطالب الشعب وأشار إلى أ

ن كان  الفلسطيني الحقيقية، تسعى فيه الستجداء المفاوضات عبر اللقاء بكيري في عمان، حتى وا 
 عربون ذلك استمرار التنسيق األمني ومحاولة وقف انتفاضة القدس".
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ستمرار االنقسام، يهدف في نهاية المطاف إلى تشديد وأكد أن "إصرار السلطة وحركة فتح على ا
الحصار على غزة، وتعميق معاناة أهل القطاع، في محاولة لجر المقاومة إلى مربع أوسلو"، لكنه 

 أكد أن "هذه المحاوالت فشلت طيلة العقد الماضي، وأنها ستفشل في مقبل األيام.
 24/2/2016الشرق، الدوحة، 

 
نهاء االنقسامموف   جوب غيرتصريحات الر : غازي حمد .18  قة وال تصب في صالح الوحدة الوطنية وا 

انتقدت حماس التصريحات األخيرة ألمين سر اللجنة : محمد جمال، مصعب اإلفرنجي -غزة 
المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب حول توقف مباحثات الدوحة، واعتبرتها تخدم االنقسام أكثر من 

 المصالحة الفلسطينية.
موفقة وال تصب في صالح  القيادي في "حماس" غازي حمد، أن تصريحات الرجوب غيروقال 

نهاء االنقسام، وأعتقد أن ما تم في الدوحة ال يعجب الكثيرين ولم يشكل بارقة أمل  الوحدة الوطنية وا 
وطالب الرجوب باالعتذار والتراجع عن  كبيرة لهم، ولكن يجب أال نفقد الفرصة واالتجاه الصحيح.

 ل هذه التصريحات واالعتذار.مث
وكان الرجوب، قال في تصريح لوكالة الشرق األوسط المصرية أن ما وصل من الدوحة ال أعتقد أنه 
سيؤسس إلنجاز مصالحة ولن تكون هناك لقاءات أخرى في الدوحة أو غيرها بين حركتي فتح 

نهاء االنقسام.  وحماس بشأن المصالحة وا 
 24/2/2016الشرق، الدوحة، 

 
 خارج السياق الوطنيو نشاز قيادي بحماس: تصريحات الرجوب  .19

وصف القيادي في حماس يحيى العبادسة تصريحات أمين : محمد جمال، مصعب اإلفرنجي -غزة 
 سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب بالتوتيرية وال تخدم جهود المصالحة، وقال:

نشاز خارج السياق الوطني، لذلك ال يمكن فهمها  "التصريحات استنكرت من الكل الفلسطيني، وهي
، لكن من الواضح أن الرجوب يسعى الى تقديم أوراقه العتماد الرئاسة لالحتالل وطنيفي سياق 

 لكي يقبل هو ومن خلفه كرئيس قادم للسلطة". الصهيوني ولألمريكان واألوروبيين،
ت العمل الفلسطيني واستراتيجية ثابته عند وشدد القيادي العبادسة أن الوحدة الوطنية ثابت من ثواب

حماس، مؤكدًا أن حركته جاهزة على جميع المستويات للعمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وال 
نهاء الحصار واالنقسام ال يمكن تحقيقه إال بذلك.  يمكن مقابلة االحتالل إال بالجماعة الوطنية، وا 
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األوسط المصرية أن ما وصل من الدوحة ال أعتقد أنه وكان الرجوب، قال في تصريح لوكالة الشرق 
سيؤسس إلنجاز مصالحة ولن تكون هناك لقاءات أخرى في الدوحة أو غيرها بين حركتي فتح 

نهاء االنقسام.  وحماس بشأن المصالحة وا 
 24/2/2016الشرق، الدوحة، 

 
 في الساحة الفلسطينيةآخر التطورات األحمد يلتقي األمين العام للجامعة العربية ويطلعه على  .21

حمد أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العالقات الوطنية عزام  :غازي  –القاهرة 
األحمد، األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على الجهود المبذولة واللقاءات االخيرة التي 

 عقدت في الدوحة إلنهاء االنقسام الفلسطيني.
عقد في مقر الجامعة العربية أمس على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية في  وتناول اللقاء الذي

 ظل الهبة الشعبية السلمية المستمرة منذ أكتوبر الماضي.
وقال سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير جمال الشوبكي عقب اللقاء، 

وحدة وطنية فصائلية، كما اطلع األحمد، األمين العام، أن اللقاء تناول الجهود التي تبذل لتشكيل 
على تفاصيل الخطوات التي تم االتفاق عليها بالدوحة، مع ضرورة إنهاء االنقسام لما لحق بأضرار 

 بالقضية الفلسطينية.
واضاف الشوبكي أن اللقاء تناول أيضا، الجهود التي تبذلها الشقيقة مصر، مؤكدا أن جميع األطراف 

ينية متمسكة بالرعاية المصرية لتنفيذ اتفاق المصالحة، مضيفًا أن العربي أكد خالل اللقاء الفلسط
 دعمه الكامل لهذه الجهود.

 24/2/2016الشرق، الدوحة، 
 
ي اكمالطيراوي للمعلمين: خذوا ما حصلتم عليه ولينتظم التعليم ونحن  .21  جل حقوقكم  أمن  وا 

ركة "فتح"، و مفوض المنظمات الشعبية اللواء توفيق أكد عضو اللجنة المركزية لح: رام هللا
الطيراوي، دعم الحركة لحقوق المعلمين، رافضا محاولة البعض استغالل األزمة لصنع جسم مواز 

وشدد الطيراوي خالل لقاء في برنامج حال السياسة في فضائية عودة، على  لالتحاد العام للمعلمين.
رامة وعزة " معتبرًا كرامة المعلم من كرامة الوطن، مبينا أن ضرورة حصول المعلمين على حقوقهم بك

االتفاق على الشق المطلبي من الحكومة وتم  إلىحركة فتح تناضل لتأمين حقوق المعلمين، الفتا 
الحكومة قد قدمت جزًء من حقوق المعلمين، وتم تأجيل  أن إلىالتوقيع عليه من الطرفين، مشيرا 
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فقال: "أما الشق النقابي فقد تحقق بوضع األمانة  وأضافموافقة االتحاد " الجزء اآلخر بعد الحديث و 
 العامة لالتحاد استقالتها بتصرف المنظمات الشعبية. 

ياكم من  ووجه الطيراوي دعوة للمعلمين النتظام الدراسة بالتوازي مع تحقيق المطالب قائاًل: "نحن وا 
ليها ودعوا الدراسة تنتظم ، ولنذهب سويًا إلى أجل تحقيق المطالب، خذوا المطالب التي حصلتم ع

 السعي لمطالب جديدة".
 24/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 2015أسلحة خالل  عملية ضبط ومصادرة 34,442 تقرير: الجيش اإلسرائيلي يسجل .22

وكاالت: كشفت معطيات إحصائية نشرها الجيش اإلسرائيلي، امس، عن ارتفاع عمليات  -القدس 
والضفة الغربية « غالف القدس»ضبط واالعتقال المختلفة التي شهدتها حواجز االحتالل في منطقة ال

 .2014خالل العام الماضي قياسا بعام 
عملية ضبط ومصادرة  34,442ما سماه بـ  2015ووفقا لهذه المعطيات سجل الجيش اإلسرائيلي العام 

على مختلف الحواجز التابعة لقوات  2014 حالة شهدها العامألف  19من مختلف األنواع مقابل 
 االحتالل المنتشرة حول القدس وفي مناطق الضفة الغربية.

فلسطينيا ممن  34واعتقلت قوات االحتالل على الحواجز والمعابر المختلفة خالل العام الماضي 
 .%209ما يعني ارتفاعا بنسبة  2014سجلها العام  11مقابل « المخربين«وصفتهم بـ

ضابط في الشرطة العسكرية اإلسرائيلية، ان عدد َمن ينقلون الفلسطينيين ممن ال يحملون وقال 
شخصا تم اعتقالهم على هذه الخلفية  1011تصاريح الدخول الى إسرائيل تراجع العام الماضي من 

 .2015العام  738الى  2014العام 
ومن منازل الجنود خصوصا  ورصد الجيش اإلسرائيلي انخفاضا في عمليات سرقة األسلحة عموما

من منازل  2014تمت سرقتها العام  20قطعة سالح فقط بينها  67حيث سرقت في العام المذكور 
قطعة العام  49و 2014قطعة سالح تمت سرقتها من منازل جنود العام  27مقابل  2015جنود العام 

 .2009قطعة سرقت العام  51و 2010
 25/2/2016األيام، رام هللا، 

 
 في غزة ياهو يرفض خمسة مخططات جاهزة إلقامة ميناءنتن .23

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن عرض تقدمت به قيادات في الجـيش : نظير مجلي - تل أبيب
خمسـة مخططـات  اإلسرائيلي والمخابرات إلى المجلس الوزاري األمنـي المصـغر فـي الحكومـة يتضـمن
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حصــار عــن قطــاع غــزة لكــن رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي جــاهزة إلقامــة مينــاء يفــتح البــاب أمــام إنهــاء ال
 أجهضا الفكرة. بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعلون 

وقالــت هــذه المصــادر فــي تســريبات إلــى وســائل اإلعــالم العبريــة أمــس إن األبحــاث التــي كانــت بــدأت 
ب ظــروف اســتؤنفت فــي األســابيع األخيــرة بســب حــول الموضــوع ولــم تســتمر طــويال 2014صــيف عــام 

التدهور االقتصادي اآلخذ في االشـتداد فـي قطـاع غـزة وبسـبب الرغبـة فـي إيجـاد حلـول جذريـة طويلـة 
تحتية متينة تساعد على تحسين األوضاع وتقلل من خطر انفجار صدام مسلح مع  المدى تخلق بنية

يش منطقــة العــر  حمــاس. وقــد وضــعت علــى جــدول األعمــال خمســة اقتراحــات هــي: إقامــة المينــاء فــي
المصــرية أو فــي جزيــرة اصــطناعية فــي عــرض البحــر مقابــل شــواطئ غــزة أو حتــى علــى شــاطئ غــزة 

غــزة للتصــدير واالســتيراد مــن القطــاع واليــه فــي مينــاء  نفســه أو االكتفــاء ببنــاء رصــيف خــاص بقطــاع
 قبرصي أو فـي مينـاء أسـدود اإلسـرائيلي. وقـد أيـد قـادة الجـيش إقامـة المينـاء فـي غـزة نفسـها بشـرط أن

حماس بالمقابل بوقف إطالق نار طويل األمد. لكنه سقط بسبب المعارضة الشـديدة التـي أبـداها  تلتزم
 رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

 25/2/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 لألمن القومي  لشؤون  ن أفريئيل بار يوسف مستشاراً نتنياهو يعيّ   .24

ن نتنيــاهو، تعيــين أفريئيــل بــار يوســف مستشــارا قــرر رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامي: بــالل ضــاهر
لشــؤون األمــن القــومي ورئيســا لمجلــس األمــن القــومي فــي مكتــب رئــيس الحكومــة، ليحــل بــذلك مكــان 

 يوسي كوهين الذي ُعين رئيسا للموساد.
منصـب نائـب  2009عاما(، منـذ عـودة نتنيـاهو إلـى رئاسـة الحكومـة فـي العـام  61وتولى بار يوسف )

 ألمن القومي، وهو يحمل رتبة عميد في االحتياط.  رئيس مجلس ا
 24/2/2016، 48عرب 

 
  ةيعلون: حرب عالمية ثالثة تدور رحاها في سوري .25

اإلســـرائيلي موشـــيه يعلـــون، إن حربـــا عالميـــة ثالثـــة تـــدور رحاهـــا فـــي  دفاعقـــال وزيـــر الـــ: بـــالل ضـــاهر
 سوريا، معتبرا أنها "حرب بين ثقافات" أيضا.

خــالل لقائــه مــع نظيــره القبرصــي، كريســتوفوروس فوكايــدس، فــي قبــرص. وقــال إن وجــاء أقــوال يعلــون 
 "سوريا تحولت إلى ساحة تلعب فيها دول عظمى، منظمات إرهابية ودول تدعمها".
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نمـا فـي دول أخــرى فـي الشـرق األوســط  وأضـاف أن "هـذا الوضــع هـو فوضـى، لــيس فـي سـوريا فقــط وا 
ن  ما على أوروبا أيضا".أيضا، وهو يؤثر ليس على المنطقة فقط وا 

واعتبــر يعلــون "أننــا موجــودون فــي أوج حــرب بــين الثقافــات. وبمفهــوم معــين، هــذه حــرب عالميــة ثالثــة 
 بشكل يختلف عما عهدناه". 

 24/2/2016، 48عرب 
 
 : أؤيد إقامة ميناء بحري في غزةأروي أرئيل .26

)البيـت اليهـودي( المتطـرف  األيام: في موقف الفت قال وزير الزراعـة اإلسـرائيلي مـن حـزب -القدس 
انه سيؤيد إنشاء ميناء بحري في غزة فـي حـال صـادق الجـيش اإلسـرائيلي علـى الترتيبـات  أرئيلأوري 

فــــي تغريـــدة علـــى حســـابه فـــي "تــــويتر"، انـــه" فـــي حـــال صـــادق الجــــيش  أرئيـــلوقـــال  األمنيـــة بشـــأنه.
ــــا ســــأدعم إقامــــة مينــــاء بحــــري فــــ ــــات األمنيــــة فأن ي قطــــاع غــــزة"، وأضــــاف، اإلســــرائيلي علــــى الترتيب

 "الصهيونية واالستيطان على األرض يسيران يدا بيد مع التطوير االقتصادي واإلقليمي".
بعـد تسـريبات إسـرائيلية أشـارت إلـى أن الجـيش اإلسـرائيلي يؤيـد إقامـة مينـاء  أرئيـلوجاءت تصريحات 

 اع اإلسرائيلي يعارضانه.بحري في غزة ولكن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدف
 25/2/2016األيام، رام هللا، 

 
 "الوالء الثقافي إلسرائيل"صادق على قانون وزارة الثقافة اإلسرائيلية ت .27

اإلســرائيلية، وعضــو الكنيســت عــن حــزب الليكــود "ميــري ريغــف "  ثقافــةأعلنــت وزيــرة ال :بتــرا -القــدس 
 ليه الشهر الماضي.إإلسرائيل" الذي بادرت امس المصادقة على قانون ما يسمى "الوالء الثقافي 

ووفقـا لصــحيفة هـ رتس العبريــة، سـيتم بموجــب هــذا القـانون تغييــر الطريقـة التــي تقـوم وزارتهــا باتباعهــا 
، حيـــث ســـيتم ســـحب الموازنـــات الماليـــة 48لـــدعم المؤسســـات الثقافيـــة فـــي األراضـــي الفلســـطينية عـــام 

، والتحــريض علــى العنصــرية إســرائيلهمــة العمــل ضــد المخصصــة للمؤسســات الثقافيــة الفلســطينية، بت
الــــذي يمثــــل جميــــع المســــارح،  إســــرائيلوســــارع منتــــدى المؤسســــات الثقافيــــة فــــي  .واإلرهــــابوالعنــــف 

والمتـــاحف، والفـــرق الموســـيقية والـــذي يترأســـه "ايثمـــار غـــوربيتش" بـــالرد علـــى أقـــوال الـــوزيرة الليكوديـــة، 
 اإلنتـاجن السياسـيين مـن مصـادرة نتاجـات الفنـانين وحقـوق بالقول: ان هذا االقتراح قانون خطيـر يمكـ

سلطة قمعية تقيد حرية حياة الفـرد الـذي يعـيش فيهـا، كمـا تقيـد حريـة  إلى إسرائيلالفني الحر، ويحول 
 تعبيره وتفكيره مؤكدة ان هذا القانون بمثابة العودة للنظام الديكتاتوري".

 25/2/2016، الرأي، عّمان
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 للعرب من القاهرة: ساعدوا فلسطينيي الداخل إلقامة صندوق قوميالطيبي يوجه نداء  .28
د. احمد الطيبي  48وجه النائب عن القائمة العربية المشتركة داخل أراضي : وديع عواودة -الناصرة 

مــن القــاهرة نــداء للــدول العربيــة للمســاعدة فــي إقامــة صــندوق قــومي لفلســطينيي الــداخل، يكــون عنوانــا 
دمة قضايا الثقافة والمجتمـع والبنـاء والتخطـيط وغيرهـا. وبحسـب بيـان صـادر عـن لشبابهم وطالبهم خ

مكتبه وصل النائب احمد الطيبي رئيس القائمة العربيـة للتغييـر للقـاهرة للمشـاركة فـي اجتمـاع مؤسسـة 
 ياسر عرفات، وهو عضو في مجلس أمناء المؤسسة.

ركز فيها على مكانة وأوضاع فلسطينيي كلمة الطيبي المستشار الخاص السابق للرئيس عرفات  وفي
الــداخل والبعــد المــدني والــوطني فــي نضــالهم الفــردي والجمــاعي. ووصــف كعادتــه الشــعب الفلســطيني 
ـــاني هـــم فلســـطينيو الضـــفة وغـــزة  ـــه هـــم فلســـطينيو الشـــتات، والث ـــث هندســـي الضـــلع األول في بأنـــه مثل

 ال يكتمل المثلث".والقدس، والضلع الثالث هم فلسطينيو الداخل الذين بدونهم 
الحيـــران والقـــرى غيـــر المعتـــرف بهـــا وقضـــايا التخطـــيط والبنـــاء  أموتوقــف النائـــب الطيبـــي عنـــد قضـــية 

 وحملة التحريض التي يتبعها نتنياهو ضد فلسطينيي الداخل وضد النواب العرب.
وغضــبا كمــا أكــد علــى اهتمــام الــداخل الفلســطيني بالمصــالحة الوطنيــة ألن االنقســام يســبب لهــم حزنــا 

 ويشتت شمل الوحدة الفلسطينية، مؤكدا أن ذلك ربح صاف ومغذ لالحتالل.
 25/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 "هل ومشوّ مضلّ  جهاز "شين بيت": تقرير منظمة بتسليم " .29

اتهمــت منظمــة "بتســيلم" التــي ترصــد االنتهاكــات اإلســرائيلية فــي  :أ ف ب - الحيــاة –القــدس المحتلــة 
ينية المحتلــة، ومركــز الــدفاع عــن الفــرد "هموكيــد" جهــاز "شــين بيــت"، إســاءة معاملــة األراضــي الفلســط

 معتقلين خالل استجوابهم بصورة منهجية إلى حد يشير إلى سياسة متعمدة.
اعتبــر "شــين بيـــت" استخالصــات التقريـــر "مضــللة ومشــوهة"، وأعلـــن فــي بيـــان أن جميــع اســـتجواباته و 

أنشـــطة تهـــدف إلـــى النيـــل مـــن أمـــن الدولـــة". وأكـــد أن أنشـــطته تجـــري "طبقـــًا للقـــانون ومـــن أجـــل منـــع 
"تخضع للمراجعة والتفتـيش بصـورة متواصـلة مـن هيئـات داخليـة وخارجيـة". وقـال متحـدث باسـم "شـين 

 بيت" إن الفلسطينيين الذين يجري استجوابهم في سجن شيكما "يشتبه بضلوعهم في اإلرهاب".
 25/2/2016الحياة، لندن، 
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 قد يدفع حماس للسيطرة على عدد من مؤسسات السلطة: غياب عباس يهرتسي هليف .31
 اإلســـرائيليةكنيســـت عـــن رئـــيس شـــعبة االســـتخبارات العســـكرية  أعضـــاءنقـــل  :ترجمـــة خاصـــة -رام هللا

مغلقــة بانــه قلــق مــن اليــوم التــالي لغيــاب  أبــواب"أمــان" "هرتســي هليفــي" قولــه خــالل حــديث لــه خلــف 
 "، حسب تعبيره.األنوريث له لغاية  أيبب غياب الرئيس محمود عباس، وذلك "بس

الكنيست عـن هليفـي قولـه "بـان غيـاب الـرئيس محمـود عبـاس قـد يـدفع حركـة حمـاس  أعضاءكما نقل 
انقالبي  بأسلوبللسيطرة على عدد من مؤسسات السلطة ومراكز القوة في الضفة الغربية، ولكن ليس 

 ، حسب تعبيره.بل بوسائل سياسية وهو ما يعني انهيار السلطة
المحافظة عليه،  وأهميةالفلسطينية،  األمنية األجهزةمع  األمنياستمرار التعاون  إلىهليفي  أشاركما 

 حسب تعبيره. التنفيذ.توقفه لكن ذلك لن يكون قريب  إمكانيةرغم عدم استبعاده 
سـلمية فـان العنـف فـي  بـدون عمليـة اإلسـرائيليونفى هليفي ما نسبته اليه القناة العاشـرة فـي التلفزيـون 

 الضفة الغربية سوف يتسع".
الكنيست عن هليفي قوله "ان خطوات اقتصادية في الضفة الغربية من شأنها ان تساهم  أعضاءونقل 

في استقرار الوضـع، وان قـرار الحكومـة بزيـادة عـدد العمـال الفلسـطينيين هـو قـرار سـليم النـه سيسـاعد 
 ".األوضاعفي كبح التصعيد في 

 24/2/2016حيفة القدس، القدس، موقع ص

 

 اتهام جنود االحتالل بارتكاب جرائم حرب بغزة: الصحافة اإلسرائيلية .31
قــــال موقــــع "إن آر جــــي" اإلســــرائيلي إن الشــــرطة تحقــــق فــــي شــــكاوى قانونيــــة رفعتهــــا منظمــــة "كســــر 

ى غــزة الصــمت" الحقوقيــة اإلســرائيلية بشــأن ارتكــاب الجــيش جــرائم حــرب خــالل الحــرب اإلســرائيلية علــ
 ، انتهكت فيها قوانين القتال.2014عام 

 2015ونقل الموقع عن الضابط في الشرطة العسكرية غوالن ميمون، قوله إن الجيش فتح خالل عام 
منهـــا بســـبب اتهامـــات بانتهـــاك قـــوانين  190ملـــف تحقيـــق فـــي مواضـــيع مختلفـــة،  4247مـــا يقـــرب مـــن 

 الحرب وأصول القتال.
س أنــه فــي أعقــاب انتهــاء حــرب غــزة تــم فــتح ثالثــين تحقيقــا علــى يــد مــن جانبهــا أشــارت صــحيفة هــ رت

الشرطة العسكرية، جزء منها تم إغالقه من قبـل الجـيش، وفـي حالـة واحـدة تـم تقـديم الئحـة اتهـام ضـد 
أحد جنود لـواء غـوالني بتهمـة نهـب ممتلكـات فلسـطينية، وحـاالت أخـرى تعلقـت بـإطالق النـار بصـورة 

 طينيين.مبالغ فيها باتجاه الفلس
 25/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 مسيرة للمستوطنين اليهود في الخليل المحتلة  .32
فـــادي أبـــو ســـعدى: نظـــم المســـتوطنون اليهـــود مـــن المتطـــرفين مســـيرة مناهضـــة للفلســـطينيين  –رام هللا 

وضد وجود الفلسطينيين على أراضيهم في خرب وقرى مسافر يطا جنوب الخليل المحتلـة فـي الضـفة 
يــة. وســار عشــرات المســتوطنين اليهــود تحــت حمايــة جــيش االحــتالل وقواتــه الخاصــة فــي مســيرة الغرب

مناهضــة لوجــود المــواطنين علــى أراضــيهم الفلســطينية خاصــة فــي منطقتــي الفخيــت والمجــاز الواقعــة 
 ضمن مسافر شرق يطا.

رات "المـوت للعـرب" ورفع المتطرفون اليهود الرايات التي حملـت شـعارات المملكـة اليهوديـة ورددوا عبـا
 و"هذه أرض إسرائيل" والكثير من الهتافات العنصرية.

 25/2/2016القدس العربي، لندن، 
 

صابة  31استشهاد  .33  السيدة زينب في سورية مجزرةالجئًا فلسطينيًا في  28وا 
صابة  31كشفت األونروا النقاب عن استشهاد  الجئا فلسطينيا في مذبحة في السوق بمنطقة  28وا 

وأدانت األونروا "وبشدة األطراف المسؤولة عن  ة زينب جنوب ريف دمشق يوم األحد الماضي.السيد
التفجيرات التي حدثت في السوق بمنطقة السيدة زينب جنوب ريف دمشق في الحادي والعشرين من 

 وأشارت إلى انه "في شباط والتي تسببت بمقتل وجرح العشرات من المدنيين السوريين والفلسطينيين".
حين أن العدد اإلجمالي للوفيات والجرحى لم يتم التثبت منه لغاية اآلن، حيث إن العديدين من 

 120األشخاص ال يزالون في عداد المفقودين، إال أن تقارير موثوقة تفيد بأن االنفجار قد أودى بحياة 
 شخصا تقريبا.

فجارات متتالية سريعة بالقرب شباط بوقوع ثالثة ان 21ويفيد شهود عيان على الحادث الذي وقع في 
من ثالث مدارس أساسية. ففي حوالي الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر ذلك اليوم، وقع 

مترا من مدرسة الفاطمية، وهي مدرسة حكومية تستخدم من قبل  40االنفجار األول على بعد حوالي 
طارات ستة أبواب أطفال الجئي فلسطين. وأدى ذلك االنفجار إلى تحطيم البوابة الرئي سية للمدرسة وا 

إلى جانب تهشيم زجاج نوافذ الغرف الصفية ما أدى إلى إصابة األطفال والمعلمين بجروح نتيجة 
متر من مدرسة الست للبنات، فيما  100الزجاج المتطاير. ووقع االنفجار الثاني على بعد حوالي 

ما. وقد تسببت االنفجارات بإصابة متر من مدرسة آل 200وقع االنفجار الثالث على بعد حوالي 
الجميع بالذعر، وتحديدا األطفال. وفي أعقاب التفجيرات، ساد جو من الرعب والتشتت واالرتباك في 

 منطقة السيدة زينب.
 25/2/2016، رام هللا، األيام



 
 
 
 

 

 22 ص                                              3854 العدد:        25/2/2016 الخميس التاريخ: 
  

 في الضفة الغربية مواطنًا وتستدعي طفالً  21قوات االحتالل تعتقل  .34
، عشرين مواطنًا واستدعت فتى لمقابلة مخابراتها وذلك خالل عمليات اعتقلت قوات االحتالل، أمس

 دهم في محافظات الخليل ونابلس وبيت لحم ورام هللا والبيرة وجنين والقدس.
ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات االحتالل ثمانية مواطنين. وأفادت مصادر متعددة بأن قوات 

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات االحتالل مواطنًا. . لاالحتالل دهمت عدة أحياء في مدينة الخلي
وأشارت المصادر إلى أن قوات االحتالل داهمت وفتشت عددا من منازل المواطنين داخل مدينة 

وفي محافظة بيت لحم، سلمت قوات االحتالل فتى بالغًا لمراجعة  نابلس والقرى المحيطة بها.
االحتالل اتصلت عبر الهاتف مع المواطن نائل محمود  وأفاد مصدر أمني بأن مخابرات مخابراتها.

عامًا( من خالل التوجه  14أسعد من قرية أرطاس، جنوب بيت لحم، وطالبته بتسليم نجله مروان )
 إلى مقرها في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم.
حافظة جنين اعتقلت قوات وفي م وفي محافظة رام هللا والبيرة، اعتقلت قوات االحتالل ستة مواطنين.

 وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين. االحتالل مواطنًا.
كما أفاد شهود عيان، بأن قوات االحتالل اعتقلت مواطنًا خالل اقتحامها منطقة كفر عقب، شمال 

 القدس.
 م باب الساهرة.فيما أفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت شابين مقدسيين من أما
 25/2/2016، رام هللا، األيام

 
 انتفاضة القدسمنزاًل منذ بدء  24مركز أبحاث األراضي: االحتالل هدم  .35

سلطات االحتالل  أنذكر تقرير صادر عن مركز أبحاث األراضي، التابع لجمعية الدراسات العربية 
ة الشعبية، كان آخرها منزل منزال ألسباب أمنية وانتقامية منذ بدء الهب 24اإلسرائيلي هدمت 

المواطنين رائد محمود المسالمة ومنزل محمد عبد الباسط الحروب، في منطقتي طاروسة ودير 
 سامت غرب الخليل.

وكان مركز أبحاث األراضي قد وثق عمليات الهدم واإلغالق التي نفذتها قوات االحتالل بذريعة 
طفاًل،  43أفراد منهم  103كنًا كانت تؤوي مس 24فقد هدم  األمن ضمن سياسة العقاب الجماعي.

مسكنًا بشكل جزئي لكنها باتت غير قابلة للسكن إال بعد أعمال صيانة وترميم من جديد  42وتضرر 
 بعد أن نفذ االحتالل عمليات تفجير وا غالق للمساكن المجاورة لها.

 25/2/2016، رام هللا، األيام
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 رام هللا: إصابتان بالرصاص الحي واعتقال أسير محرر في بيت ريما .36
أصيب شابان بالرصاص الحي اليوم الخميس، خالل مواجهات اندلعت بين عدد من الشبان وقوات  

ن ي  ، إن الشاب  "الحياة الجديدة" وقال مراسل االحتالل اإلسرائيلي في قرية بيت ريما شمال غرب رام هللا.
ع فلسطين الطبي لتلقي العالج، حيث أصيب أحدهما برصاص االحتالل الحي في قال إلى مجمنُ 

ظهره، ووصفت جروحه بالمتوسطة، بينما أصيب اآلخر بجروح طفيفة، جراء إصابته بشظايا 
وأضاف أن تلك القوات اعتقلت األسير المحرر مجاهد خضر الريماوي،  رصاصة في يديه اليمنى.

 وتفتيشه. بعد مداهمة منزله في القرية،
 شهرا في سجون االحتالل. 16يذكر أن الريماوي أفرج عنه قبل شهرين، بعد قضائه 

 25/2/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 هبوط في دقات قلب األسير القيق وتزايد المخاوف من جلطة حادة: هيئة شؤون األسرى  .37
الصحفي محمد القيق وصفت محامية هيئة شؤون األسرى هبة مصالحة، الوضع الصحي لألسير 

يوما بالمأساوي، وأن شبح الموت يحيط به بسبب التدهور المتسارع  92المضرب عن الطعام منذ 
 واليومي على صحته.

والمعدة وآالم في الصدر وغباش في الرؤية واحمرار  األمعاءوقالت: يعاني القيق من تصلب حاد في 
هبوط حاد في نبضات القلب حيث يخشى من  إلىفي العينين ولم يعد قادرا على الكالم، إضافة 

 بجلطة. إصابته
يعجز العالم وكل  أنتعد بالساعات، وانه من المخجل  أصبحتوحذرت مصالحة من إن حياة القيق 

ما عاش لن يعود إنسانا  إذاأن القيق  وأوضحت إسرائيل بإطالق سراحه. إلزامالجهات السياسية من 
جسمه الداخلية. ووصفت  أعضاءفي  أضرارحصل معه  يكون قد أنطبيعيا، حيث من المتوقع 

الموقف اإلسرائيلي من قضية القيق "بالموقف القاتل والمستهتر بحياة البشر والقيمة اإلنسانية والحق 
 بالحياة"

 25/2/2016، لندن، القدس العربي
 

 ع القيق  أيام في مشفى العفولة تضامنا م عشرةمسنة مضربة عن الطعام منذ : األسرى هيئة شؤون  .38
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين مساء األربعاء، أن مسنة فلسطينية تواصل لليوم العاشر على 
التوالي إضرابها المفتوح عن الطعام في مشفى العفولة تضامنا مع األسير المضرب عن الطعام منذ 

بلدة عارة في ( عاما من 60وأوضحت الهيئة، أن السيدة سوسن مصاروة ) يوما محمد القيق. 92
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أيام تضامنا مع األسير القيق، وترابط  10الداخل المحتل، ال تتناول سوى الماء وبعض السوائل منذ 
 بشكل دائم أمام مشفى العفولة.

نت مصاروة لمحامية الهيئة حنان الخطيب، أن قضية القيق قضية عادلة ويتحتم على الجميع وبي  
ة المؤسسات الدولية االنتصار له وتجريم هذا الكيان الذي الوقوف إلى جانبه، وأن على العالم وكاف

ولفتت الخطيب، إلى أن حملة التضامن مع األسير القيق ال  استباح كل المحرمات الفلسطينية".
وقفة احتجاجية أمام مشفى العفولة دعت األربعاء تتوقف أمام مشفى العفولة، وقد نظمت مساء يوم 

الداخل المحتل، شارك فيها عشرات الفلسطينيين المتضامنين مع لها لجنة المتابعة العربية في 
 األسير القيق.

 24/2/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 مسلحون مجهولون يغتالون عميدًا في األمن الفلسطيني .39

فادي أبو سعدى: قتل مسلحون مجهولون العميد في األمن الوطني أيمن جرادات البالغ من  -رام هللا 
عامًا إثر تعرضه إلطالق نار مباشر في بلدة السيلة الحارثية إلى الجنوب من مدينة جنين  45العمر 

وعلمت "القدس العربي" من مصدر طبي أن جرادات لم يصمد طوياًل بعد  شمال الضفة الغربية.
وعلى الفور  وصوله مستشفى جنين الحكومي ليعلن عن وفاته متأثرًا بالجراح التي أصيب بها.

زات أمنية فلسطينية كبيرة إلى البلدة ومحافظة جنين عامة دون المزيد من التفاصيل عن وصلت تعزي
خلفية إطالق النار. وأعلنت الشرطة الفلسطينية فتح تحقيق رسمي في الحادث ونشر المزيد من 

 القوات في السيلة الحارثية لحفظ األمن وعدم تطور األمور بعد حادثة القتل.
ألسير الفلسطيني جريمة القتل التي استهدفت المناضل واألسير المحرر من جهته استنكر نادي ا

ر نادي األسير عن أعمق مشاعر المواساة وعب   أيمن جرادات من بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين.
 من عائلة المحرر جرادات وزمالئه األسرى المحررين والحركة الوطنية األسيرة في سجون االحتالل.

ير الجهات الفلسطينية الرسمية التخاذ اإلجراءات الرادعة بما يحول دون تكرار هذه ودعا نادي األس
الجريمة. كما ودعاها إلى ضرورة اإلصغاء لمطالب األسرى المحررين بتوفير كل الوسائل المتاحة 

 لحمايتهم والتي تكفل عدم المساس بهم.
مؤبد عدة مرات قضى منها ما يقرب يذكر أن جرادات أحد األسرى القدامى وكان محكومًا بالسجن ال

عامًا وأفرج عنهم ضمن الدفعات الثالث التي تمت ضمن مسار التفاوض وصفقة التبادل  23من 
 األخيرة.

 25/2/2016، لندن، القدس العربي
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 2016 فبرايرشباط/ منذ مطلع  مستوطناً  653ارتفاع عدد مقتحمي األقصى إلى  .41
ُتواصل المجموعات االستيطانية اقتحاماتها : ينة األخرسز ، فاطمة أبو سبيتان –القدس المحتلة 

للمسجد األقصى بشكل يومي، ليرتفع بذلك عدد المقتحمين منذ بداية شهر شباط/ فبراير الجاري، 
 مستوطنًا. 653إلى 

وأفادت مراسلة "قدس برس"، بأن الشهر الحالي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المستوطنين 
 مستوطنًا. 460بالشهر الماضي؛ إذ بلغ عددهم آنذاك الُمقتحمين، مقارنة 

وأّكدت أن قوات االحتالل تواصل إعاقة ُدخول المصّلين الفلسطينيين إلى المسجد، عبر تفتيشهم 
وحجز هوّيات بعضهم، في محاولة لثنيهم عن الرباط في المسجد األقصى والتصّدي القتحامات 

 المستوطنين.
ع عشرات الفلسطينيين من دخول األقصى، من خالل إدراج أسمائهم فيما تواصل شرطة االحتالل من

 على ما تسمى "القائمة السوداء"، وذلك بحجة "إعاقة الزيارات وعرقلة عمل الشرطة".
 24/2/2016، قدس برس

 
 نة إسرائيلية تدهس طفلة فلسطينية في القدسمستوط   .41

ينية في بلدة شعفاط، شمالي مدينة دهست مركبة إسرائيلية طفلة فلسط: وكاالت –القدس المحتلة 
وذكر شاهد عيان، أن مستوطنة  القدس المحتلة يوم األربعاء، وأصيبت الطفلة بجراح متوسطة.

 يهودية دهست الطفلة رغد عّزات، أثناء عودتها من مدرستها وقطعها ألحد الشوارع في بلدة شعفاط.
ا، ُنقلت عبر مركبة إسعاف إلى مشفى وأفادت المصادر أن الطفلة عّزات، والتي ُأصيبت في رأسه

 "هداسا عين كارم" التابع لسلطات االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة، لتلقي العالج.
 24/2/2016الشرق، الدوحة، 

 
 األقصى المسجد مستوطنًا يقتحمون  65 .42

اربة، المسجد األقصى المبارك، من باب المغ أمساقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود، صباح 
اإلسالمية  األوقافوأوضحت  وسط حراسة مشددة، تجولوا بشكل استفزازي، وأدوا صلوات تلمودية.

في القدس أن المستوطنين اقتحموا األقصى على ثالث مجموعات متتالية يرافق كل مجموعة مرشد 
 إسرائيلي، حيث تبدأ جولتهم من أمام باب المغاربة انتهاًء بباب السلسلة.

على  215سلطات االحتالل نساء ما تعرف بـ"القائمة السوداء" من دخول األقصى للـ بدورها منعت 
 على بوابات األقصى. إجراءاتهاالتوالي، كما تشدد من 
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ولليوم الثاني على التوالي تتواصل جمعية يمينية مسيحية متصهينة أعمال حفل غناء ورقص من بعد 
 للمسجد األقصى. صالة العشاء حتى قبل الفجر عند السور الجنوبي

بدوره استنكر الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس األعمال التي تجرى عند الجدار الجنوبي 
 للمسجد، والذي يمثل انتهاكا وتعديا لحرمة المكان، واستفزازا بمشاعر المسلمين. 
 25/2/2016، عم ان، الرأي

 
 مية بالقدسعلى اآلثار اإلسال عكرمة صبري: االحتالل يشّن حرباً  .43

قال رئيس "الهيئة اإلسالمية العليا" في القدس : خلدون مظلوم، فاطمة أبو سبيتان -القدس المحتلة 
المحتلة، عكرمة صبري، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي باستمرار اعتداءاتها على القصور األموية، 

ورأى صبري في حديث لـ"قدس  حرًبا على اآلثار اإلسالمية". جنوبي المسجد األقصى المبارك "تشن  
برس"، يوم األربعاء، أن االحتالل "ُيواصل انتهاكه لحرمة المسجد األقصى"، مشيًرا إلى االحتالل 

وأشار صبري، إلى أن االحتالل قام بسرقة عدد من  "ُيريد خراًبا باآلثار اإلسالمية"، وفق وصفه.
ثارهم الوهمية"، موضًحا أن المجموعات الحجارة الموجود في القصور األموية، "وادعى بأنها من آ

 اليهودية اّتخذت من الجدار الجنوبي الخارجي لألقصى، ستارة إلعداد فيلم سينمائي ومهرجانات.
وبّين أن االحتالل بذلك اإلجراء "يستبيح اآلثار اإلسالمية، وال يحافظ على حرمة المقدسات 

كًدا أن ذلك ُيعد  "اعتداًء سافًرا على المقدسات اإلسالمية، وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك". مؤ 
 والتاريخ والتراث اإلسالمي والفلسطيني".

 24/2/2016، قدس برس
 

 البيت العتقاله  إلىزوجة زكارنة: "الوقائي" حضر  .44
ذكرت زوجة النقيب السابق للعاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة على موقعها على "فيسبوك" 

المنزل العتقاله لكنه لم يكن في تلك  إلىالوقائي حضروا اليوم  األمنعناصر مجموعة من  أن
 متواجدا في بيته. األثناء

بكر( وفقا لما نشرته على موقعها قبل نحو ساعة ونصف )الثامنة  أبوزوجة زكارنة )رولى  وأوضحت
بكر  أبووناشدت  بيته. إلىزكارنة لم يعد حتى اللحظة )ساعة النشر(  أن( األربعاءمن مساء يوم 

القانونية الموجبة العتقاله مشيرة  واألسبابال سيما المعلمين التحرك لمعرفة مصيره  األوساطمختلف 
 زكارنة "سيستمر في ممارسة حقه في التعبير عن الرأي والدفاع عن كل الشرائح المظلومة". أن إلى
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ي نظمه المعلمون في رام هللا يوم زكارنة كان واحدا من بين المتحدثين خالل االعتصام الذ أنيذكر 
 امس الثالثاء.

 24/2/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 
 أوامر إسرائيلية بهدم منازل مقدسية في العيساوية تسعةقدس برس:  .45

أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلية، أوامر : زينة األخرس، فاطمة أبو سبيتان –القدس المحتلة 
ن المواطنين الفلسطينيين في قرية العيساوية، شرق مدينة القدس منازل عدد م قهدم إدارية بح

وقال عضو "لجنة المتابعة" في قرية العيساوية، محمد أبو الحمص، إن طواقم بلدية القدس  المحتلة.
االحتاللية ترافقها قوات عسكرية اقتحمت اليوم قرية العيساوية، وشرعت بتعليق أوامر هدم إدارية 

وأّكد لـ"قدس برس"، أن سلطات االحتالل  ازل فلسطينية في حي "أبو ريالة".على أبواب تسعة من
ماضية في تنفيذ مخططاتها التي تستهدف األحياء المقدسية، في محاولة لتفريغها من المواطنين 

 الفلسطينيين، وبالتالي تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة.
منزل فلسطيني في قرية  20وعين، بهدم يذكر أن سلطات االحتالل قد أخطرت قبل نحو أسب

 العيساوية، فضاًل عن تجريف ومصادرة مئات الدونمات من أراضيها.
 24/2/2016، قدس برس

 
 سير القيق بدون شروطسراح األ بإطالقيطالب  "حماية وحرية الصحفيين" .46

النتهاكات طالبت ورقة بحثية أعدها مركز حماية وحرية الصحفيين عن ا: نيفين عبد الهادي -عمان
الحقوقية ضد الصحفي الفلسطيني األسير محمد القيق بإطالق سراحه بشكل فوري وعاجل وغير 

 مشروط، وتمكينه من تلقي العالج الالزم.
وانتهت الورقة التي تناولت تفاصيل قضية القيق والتجاوزات التي تقترفها اسرائيل نتيجة ألسره، بعدد 

على االنتهاكات التي تعرض لها الصحفي الفلسطيني األسير من التوصيات بينت خاللها انه بناء 
بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة ومعايير المحاكمة العادلة في حاالت االعتقال « محمد القيق»

اإلداري ومخالفة القانون الدولي اإلنساني، فان المركز يدين سلطات االحتالل اإلسرائيلي، واتخاذ 
المتبعة في األمم المتحدة لمساءلتها، ومحاسبتها على ما ارتكبته من كافة التدابير واإلجراءات 

، وذلك للحد من تكرار «محمد القيق»مخالفات للقانون الدولي اإلنساني في حالة األسير الفلسطيني 
 وقوعها، وصونًا وحماية لحرية الرأي والتعبير واإلعالم.

 25/2/2016الدستور، عمان، 
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 قاتنا بحركة حماس قائمة ولم تنقطع وما يجمعنا هو االحتالل اإلسرائيليعالقيادي في "حزب هللا":  .47
أكد النائب البرلماني عن "حزب هللا" حسن حب هللا، أن عالقات حزبه بحركة المقاومة : بيروت

 اإلسالمية "حماس قائمة ولم تنقطع، وهي قوية وأن ما يجمعهم هو مقاومة االحتالل اإلسرائيلي".
تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، الحديث عن وجود قنوات اتصال بين "حزب  ورفض حّب هللا في

نما عن عالقات تاريخية  هللا" وحركة "حماس"، وقال: "نحن ال نتحدث عن قنوات اتصال بيننا، وا 
 وقوية قائمة ولم تنقطع".

 وأضاف: "هناك اتصال مباشر بين قيادات الحزب وحركة حماس، وال وجود ألية مشاكل تذكر".
أشار حّب هللا إلى أن "الحديث عن تباين في الموقف بين حزبه وحركة حماس فيما يتصل بالشأن و 

السوري، غير دقيق، ذلك أن الطرفين كالهما يرفض اإلرهاب والتطرف، أما المالحظات بشأن إدارة 
 النظام السوري ألزمته الداخلية فلكل منا مالحظاته".

ف مغاير لموقفنا في سورية، فهم لم يعلنوا موقفا مؤيدا وأضاف: "اإلخوة في حماس ليس لهم موق
للجماعات التي تقاتلنا ونقاتلها مثل داعش والنصرة )..( قتالنا في سورية يأتي في إطار حماية لبنان 

 والمقاومة".
يران أقرب إلى دول المنطقة من أمريكا"، وقال: "ال  على صعيد آخر أكد حّب هللا أن "حزب هللا وا 

أنه عندما انتصرت ثورة إيران أسقطت علم إسرائيل ورفعت علم فلسطين، وال أحد يشك أحد يشك ب
بأن إيران دعمت المقاومة ضد االحتالل الصهيوني، وبوصلتنا مازالت بذات االتجاه، ولذلك فحزب 

يران أقرب لدول المنطقة بما فيها تركيا والسعودية من أمريكا".  هللا وا 
ذهبية باعتبارها عصبية جاهلية من شأنها أن تدخل صاحبها النار"، كما ودعا حّب هللا إلى "نبذ الم

 قال.
 23/2/2016قدس برس، 

 
 عين الحلوة: الجيش يستخدم اإلسمنت لسد الثغرات .48

وغيرهما من « النصرة»و « داعش»عادت قضية وجود خاليا متطرفة تابعة لتنظيمي : محمد صالح
يم عين الحلوة، اضافة الى المعلومات التي تتردد عن المجموعات المتشددة ، تظهر من جديد في مخ

دخول عناصر متطرفة حديثا الى المخيم ومغادرة العديد من شبان عين الحلوة الى سوريا للقتال الى 
 في منطقة صيدا او بيروت ولبنان. باألمنمخلة  بأعمالجانب المنظمات المتطرفة او للقيام 
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دة تظهر الى العلن وباشر الجيش اللبناني اتخاذ تدابير غير امس، بدأت تباشير اجراءات امنية جدي
تهدف الى سد كل الثغرات التي من الممكن ان  الحلوةفي محيط عين « المحكمة»اعتيادية وصفت بـ 

 تدخل او تخرج منها تلك المجموعات او العناصر االرهابية.
على طول  أمتاررتفاع نحو ثالثة شملت هذه االجراءات في مرحلتها االولى اقامة سد من االسمنت با

، «النبعة»وعين الحلوة انطالقا مما يعرف بحي « الفيالت الشعبية»الخط الفاصل بين منطقة سكن 
وصوال الى الطريق المؤدية الى محلة السيروبية السكنية في الجهة الشرقية الجنوبية للمخيم. وذلك 

الشريط الشائك في هذا الجزء حول المخيم. بعد ان تم زرع هذه الكتل االسمنتية بشكل مالصق مع 
علما ان الجيش ترك منافذ لدخول المشاة الى المخيم، كما كانت في السابق، وفق ما كان معموال به 

 لكن تحت اعين الجيش.
هذه االجراءات فرضتها المعطيات التي يجري تداولها في المخيم عن »مصادر امنية اكدت ان 

خروج مجموعات اخرى الى سوريا وغير ذلك من معلومات امنية دخول عناصر متطرفة جديدة و 
 «.متعلقة بهذا الموضوع وقد وضع الجيش اللبناني يده على بعضها من مصادر مختلفة

ان هذه االجراءات أملتها الضرورة االمنية القصوى، وليس الهدف »الى « المعلومات االمنية»وتشير 
 «.سكان اللبنانيين في حي الفيالت الشعبيةمنها محاصرة المخيم وال التضييق على ال

 25/2/2016السفير، بيروت، 
 
 القدس مات مالية لعائالت شهداء انتفاضةاهسإالسفير اإليراني يعلن من بيروت  .49

التزام قيادة بلده البقاء سندًا لفلسطين »أعلن السفير اإليراني لدى لبنان محمد فتحعلي : بيروت
 .العدو الصهيونيوخصمًا ألعدائها وفي طليعتهم 

وأعلن خالل مؤتمر صحافي في مقر السفارة وحضره ممثلون عن أحزاب وفصائل فلسطينية ومسؤول 
في لبنان « الجهاد اإلسالمي»أسامة حمدان ومسؤول حركة « حماس»العالقات الدولية في حركة 

تشريد والتنكيل عدم ترك الشعب الفلسطيني عرضة لكل أنواع القتل والنهب وال»أبو عماد الرفاعي، 
والتعذيب، وتقديم مساهمة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء انتفاضة القدس ضد االحتالل تقدر 

ألف دوالر لكل أسرة هدم االحتالل منزلها لمشاركتها  30بسبعة آالف دوالر، ومساهمة مالية بقيمة 
المساهمة المالية في أحد أبنائها في انتفاضة القدس ضد المحتل الصهيوني، وذلك الى جانب 

فرع فلسطين تقديمها لجميع عوائل شهداء  -في إيران« مؤسسة الشهيد»الشهرية، التي دأبت 
 «.تاريخ االنتفاضة األولى 1987االنتفاضة الفلسطينية منذ العام 
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التواصل مع عوائل الشهداء وأصحاب المنازل المهدمة يتم عبر الموقع اإللكتروني »وأشار إلى أن  
 «.م المقاومة في فلسطينللجنة دع

 25/2/2016الحياة، لندن، 
 
 قامة الدولة الفلسطينية إل تقف الى جانب الشعب الفلسطينيالكويت  سلمان الصباح: .51

تقف إلى  بالدهإن  الكويتي قال سلمان الحمود الصباح وزير االعالم والشباب: عبدهللا محمد القاق
ننا بناء على توجيهات  جانب الشعب الفلسطيني إلقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وا 

صاحب السمو األمير وسمو ولي عهده األمين نواصل دعمنا السياسي واإلنساني للقضية الفلسطينية 
ومساندة نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات القمعية لقوات االحتالل اإلسرائيلي حتى 

قا  مة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.يتمكن من استعادة حقوقه الوطنية وا 
وأضاف إن الكويت تعرب عن أملها في نجاح المساعي المبذولة على المستويات كافة إلحالل 
السالم الدائم والعادل في المنطقة، خصوصًا في األراضي الفلسطينية المحتلة وعودة أراضي الجنوب 

 صائل الفلسطينية وخاصة بين فتح وحماس.اللبناني والجوالن، وانهاء االنقسامات بين الف
 25/2/2016الدستور، عمان، 

 
 مع األسير القيق في تونس   إضراب عن الطعام تضامناً  .51

دخلت مجموعة من شباب التيار الشعبي التونسي، ومن بينهم عضو في المكتب التنفيذي  :تونس
حد تضامنا مع األسير محمد لالتحاد العام لطلبة تونس، في إضراب عن الطعام رمزي لمدة يوم وا

 القيق المضرب عن الطعام منذ مدة طويلة.
وأكد المضربون تضامنهم الكامل مع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يناضلون بشراسة ضد 
االعتقال اإلداري الذي تفرضه سلطات االحتالل ضد األسرى والمعتقلين دون أن توجه لهم أي 

 لقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق جنيف.تهمة، وهو ما يتنافى مع ا
 25/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 والفلسطينيين "إسرائيل"كيري: البناء االستيطاني ال يساعد في تهدئة الوضع بين  .52

قال وزير الخارجية األمريكي جون كيري يوم األربعاء إن زيادة البناء  :سيف الدين حمدان -واشنطن
 ستيطاني اإلسرائيلي ال تساعد في تهدئة التوتر بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.اال
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وقال أمام اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس النوب خالل جلسة بشأن طلب الميزانية السنوية لوزارة 
 الخارجية "ال أعتقد أن زيادة اإلنشاء والبناء االستيطاني تساعد الوضع."

ة إلى إجراءات من الجانبين تظهر الجاهزية واالستعداد لمحاولة المضي وأضاف "أعتقد أننا بحاج
 قدما وخفض العنف."

 24/2/2016وكالة رويترز لألنباء، 
 
 محامو جنوب أفريقيا يطالبون باعتقال شمعون بيريز فور وصوله البالد  .53

رسمًيا للسلطات  األناضول:  قدم اتحاد المحامين المسلمين في جنوب أفريقيا،  طلًبا -جوهانسبورغ 
الرسمية في بالده، باعتقال الرئيس اإلسرائيلي السابق، شمعون بيريز، فور وصوله، إلى البالد، 

 ”.ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية“بتهمة 
قدمنا طلًبا إلى شرطة جنوب أفريقيا، وقوات “وقال المحامي يوشوا تايوب، العضو في االتحاد، 

العتقال بيريز، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد  الوطنية،ت النيابة وسلطا الخاصة،الشرطة 
 ”.اإلنسانية

 25/2/2016القدس العربي، لندن، 
 
 تدعو نجوم هوليوود لزيارة أطفال فلسطين األسرى خالل رحلة إلى تل أبيب "آفاز"منظمة  .54

، من «م هوليوودنجو »أشرف الهور: سيكون نجوم التمثيل في العالم المعروفون باسم  -غزة 
مدعوين أيضا خالل الزيارة المرتقبة لهم إلى إسرائيل التي قدمت « جائزة األوسكار»المتنافسين على 

لهم هدايا عبارة عن رحالت سياحية، لزيارة األطفال الفلسطينيين األسرى في سجون هذه الدولة التي 
ها أمام العالم، في ظل استخدامها عملت من وراء دعوتها لهؤالء النجوم الكبار للمحافظة على صورت

 طالت األطفال.« إعدام ميدانية»للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين وتنفيذ عمليات 
المقررة بعد أيام قليلة فقط، أطلقت منظمة دولية « األوسكار»وفي خطوة استباقية لتوزيع جوائز 

وحرية التعبير، مناشدة وهي منظمة مهتمة بالنضال من أجل حقوق اإلنسان « آفاز»معروفة باسم 
للمرشحين للفوز بهذه الجائزة، دعت فيها نجوم هوليوود، من أجل تضمين برنامج زيارتهم المقررة 

 إلسرائيل، بزيارة األطفال الفلسطينيين األسرى الموجودين في سجونها.
لكترونية وعلى اإلنترنت أطلقت هذه المنظمة الدولية العاملة منذ عدة سنوات حول العالم، عريضة ا

 للتوقيع، تدعو نجوم هوليوود لزيارة هؤالء األطفال، وتكفلت هي بإيصالها.
 25/2/2016القدس العربي، لندن، 
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 لمكافحة حركة المقاطعة سراً  "إسرائيل"شخصية يهودية عالمية تجتمع في  150 .55
ودية أمس مؤتمر حضره نحو مائة وخمسين شخصية يه "إسرائيل"اختتم في : نظير مجلي -تل أبيب

 «مقاطعة إسرائيل خطورة النشاط الدولي المتصاعد لتشجيع»للتداول في   من شتى أرجاء المعمورة
وبحث سبل مكافحتها. وخرج الحضور بسلسلة قرارات ستتولى الحكومة اإلسرائيلية والمنظمات 

 المقاطعة وتجنيد الدعم إلسرائيل. بغية إجهاض نشاط ،اليهودية العالمية تطبيقها
مؤتمر على خلفية التقارير التي تتلقاها وزارة الخارجية اإلسرائيلية من سفرائها وممثليها في وجاء ال

 الخارج حول اتساع ظاهرة مقاطعة إسرائيل. 
وجرى  وقد التأم المؤتمر السري لمكافحة هذا النشاط في أحد الفنادق الفاخرة في مدينة القدس الغربية

االستراتيجية في الحكومة اإلسرائيلية غلعاد  ه وزير الشؤون إغالقه في وجه الصحافة. ونظمه وترأس
(. وتركزت أبحاثه حول كيفية GC4I« )االئتالف الدولي ألجل إسرائيل»أردان واختير له العنوان: 

 مواجهة حملة
 25/2/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 كيين الشبابيبين اليهود األمر  "إسرائيل"انحسار كبير في شعبية  .56

إسرائيلي مشترك أن هناك انحسارا كبيرا في تأييد الشباب  أظهرت نتائج بحث أميركي  تل أبيب:
لتغيير هذا الوضع فشلت  اليهودي في الواليات المتحدة للسياسة اإلسرائيلية وأن الجهود التي ُتبذل

تماما حتى اآلن. ُأجري البحث في تل أبيب وقدم الباحث األميركي المختص فرانك لونتش تلخيصا 
المستوى المتدني للدعاية اإلسرائيلية وتأثيرها "جراء " نتائج مقلقة" له. فوصف ما توصل إليه بأنه

يسفر عن  . وقال لونتش إنه خلص إلى نتيجة مفادها أن النشاط اإلسرائيلي الرسمي لم"على العالم
يس فقط للسياح أي نتائج. وقد فشلت حتى وزارة السياحة اإلسرائيلية في تسويق إسرائيل بشكل جيد ل

 األميركيين. في العالم بل حتى في صفوف الطلبة اليهود
وأظهرت نتائج البحث الذي أجري في أوساط عينة تمثيلية واسعة من الطلبة اليهود في الواليات 

 .في المائة فقط مقتنعون بأن إسرائيل تريد السالم 42أن  ، المتحدة
في المائة من  31لة متحضرة غربية الطابع وفقط في المائة فقط يعتقدون أن إسرائيل دو  39وأن 

في المائة من  22هذا فحسب بل إن  هؤالء الطلبة اليهود يعتقدون أن إسرائيل دولة ديمقراطية. وليس
في المائة يعتقدون أن على الواليات  21الطلبة األميركيين اليهود يعتقدون أنها دولة عنصرية و

 ائيل وتبدأ بإنصاف الفلسطينيين ودعم حقوقهم.لصالح إسر  المتحدة الّكف عن التحيز
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معطيات البحث أظهرت »اإلسرائيلية أمس إن « معاريف»وقال أحد المشاركين في البحث لصحيفة 
زالت تسوق إسرائيل بطريقة )لدينا بنات  ألنها ما ،أن وزارة السياحة ظهرت بصورة غاية في السوء

 «.وبارات(. ولكن يبدو أن هذا األسلوب لم يعد مجدياوبيرة  ،ولدينا شواطئ جميلة ،يلبسن البكيني
 25/2/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
  ةبوتين يطلع نتنياهو على تفاصيل الهدنة بسوري .57

أجرى الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، اليوم األربعاء، اتصاال هاتفيا مع : ضاهر بالل-الوكاالت
األميركي  –أطلعه خالله على تفاصيل االتفاق الروسي  رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو،

 شباط/فبراير الحالي. 27لوقف النار في سوريا، الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 
وذكر موقع صحيفة 'ه رتس' االلكتروني أن محادثة بوتين مع نتنياهو جاءت في إطار سلسلة 

وري، بشار األسد، والرئيس اإليراني، حسن اتصاالت أجراها الرئيس الروسي مع رئيس النظام الس
 روحاني، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ولفتت 'ه رتس' إلى أن المحادثة بين بوتين ونتنياهو تأتي في إطار التنسيق الوثيق بكل ما يتعلق 
 بالوضع في سوريا.  

 25/2/2016، 48عرب 
 
 مسؤولة أوروبية تدعو للتحرك إلنقاذ حياة القيق .58

خاطبت رئيسة بعثة العالقات مع فلسطين التابعة لالتحاد األوروبي مارتينا  :وفا–لوكسمبورج 
اندرسون، في برقية عاجلة االتحاد األوروبي التخاذ خطوات إلنقاذ حياة الصحفي األسير محمد 

 داري.القيق، الذي يخوض إضرابا عن الطعام لليوم الثاني والتسعين على التوالي، رفضا العتقاله اإل
وطالبت في مؤتمر صحفي، بإجراء االتصاالت الالزمة مع رئيس حكومة االحتالل بنيامين بنتنياهو، 
لمطالبته بإطالق سراح القيق، مذكرة بأن هذا األسير طالب بنقله إلى مستشفى في رام هللا، وأن 

 حياته في خطر وعائلته غير مسموح لها بزيارته.
ن في السجون دون محاكمة، لن ينهي أعمال العنف أو يقوم بحل وأردفت اندرسون "إن زج المعتقلي

الفلسطيني، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل الصراع يتمثل في القيام بإجراءات  -الصراع اإلسرائيلي
لحل الدولتين، وعلى االتحاد األوروبي القيام بالتزاماته بقيادة جهد دولي في هذا الشأن، وعليه أن 

 فلسطين عبارة عن برميل بارود، ويجب القيام بشيء في هذا الخصوص".يدرك أن الوضع في 
 25/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 االتحاد األوروبي قلق إزاء عمليات الهدم والمصادرة األخيرة في المنطقة "ج" .59
غ عبد الرؤوف أرناؤوط: أعربت بعثات دول االتحاد األوروبي في القدس ورام هللا عن بال -القدس 

« ج»قلقها حيال العدد غير المسبوق من عمليات الهدم والمصادرة للمباني الفلسطينية في المنطقة 
في األسابيع األخيرة، بما فيها مساعدات إنسانية ممولة من قبل االتحاد األوروبي وتم توفيرها بما 

 يتفق مع القانون اإلنساني الدولي.
يتضمن ذلك تفكيك ومصادرة المدرسة في أبو نوار »وقالت البعثات األوروبية في بيان مشترك، 

شباط حيث  15شباط، باإلضافة إلى التدمير الكلي لتجمع سكني في عين الرشرش بتاريخ  21بتاريخ 
 «.طفال، منازلهم والمنش ت التي تعيلهم 38شخصا، بينهم  60فقد 

واقع في غور األردن شباط، تم تنفيذ حملة هدم في عدة م 11-9إضافة إلى ذلك، وبين »وأضافت، 
 480، فقد ما يقرب من 2016قاصرا. منذ بداية العام  28شخصا، بما فيهم  59ما أدى إلى نزوح 

 «.شخصا منازلهم بسبب عمليات الهدم
 25/2/2016األيام، رام هللا، 

 
 االحتالل يرفض السماح للرئيس الكيني بلقاء عباس .61

، السماح للرئيس الكيني اوهورو 2016-2-24ربعاء رفضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، األ: رام هللا
 كينياتا، بالتوجه لرام هللا بالضفة الغربية ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة)رسمية(، إن "إسرائيل لم تسمح لرئيس كينيا، الذي يزور البالد 
 س السلطة الفلسطينية محمود عباس".حالًيا، بالتوجه إلى رام هللا لالجتماع برئي

ونقلت اإلذاعة عن مصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية "لم يتسّن االستجابة لطلب الرئيس الكيني 
 بزيارة رام هللا، ألن الطلب ُقّدم في اللحظة األخيرة".

س الوزراء وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، عقد أمس الثالثاء، اجتماًعا في القدس، مع رئي
 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقعا خالله عدًدا من االتفاقات، بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو.

 24/2/2016فلسطين أون الين، 
 

 "العودة" لفلسطينيي سورية .61
 عصام عدوان د.

ب الفلســطينيون فــي ســورية أمــام خيــارات صــعبة، فالبقــاء مكــانهم ُيعرضــهم للقتــل والــدمار تماًمــا كالشــع
السوري، وهذا يحصل لهم بالفعل، سواء انخرطوا في األزمـة السـورية إلـى جانـب الشـعب أو النظـام أم 



 
 
 
 

 

 35 ص                                              3854 العدد:        25/2/2016 الخميس التاريخ: 
  

بقــوا علــى الحيــاد، والخيــار الثــاني: أن يتســللوا لــواًذا فــي موجــة لجــوء جديــدة إلــى دول الجــوار، التــي لــم 
)إسـرائيل(، وهـم ال  م داخل ما يسمى1948يكن من بينها حتى اآلن اللجوء إلى أراضيهم المحتلة عام 

 يحصدون حياة كريمة، وال أمًنا جّراء لجوئهم إلى دول الجوار. 
ال أحد يتناول مستقبل الالجئين الفلسطينيين فـي سـورية، ويبـدو أن مصـيرهم حتـى هـذه اللحظـة رهينـة 
لتطورات األزمة في سورية، وهذا يعني أنهـم يسـيرون نحـو المجهـول، وال يمكـن أن تسـتوعب القيـادات 

لفلســطينية علــى اختالفهــا فكــرة تجاهــل مســتقبل الالجئــين الفلســطينيين فــي ســورية، بــل إن المســئولية ا
واألمانــة تقتضــيان أن تبـــذل القيــادات الفلســـطينية كــل مـــا بوســعها لتـــوفير مكــان آمـــن لهــم، بالتواصـــل 

ث فــرص الكثيــف والمباشــر مــع كــل دول الجــوار الســوري التــي اســتقبلت أعــداًدا مــن الفلســطينيين، لبحــ
لا قـد يخفـف  إقامتهم المؤقتة، وتوفير الحياة الكريمـة واألمـن لهـم، إن هـذا الجهـد المسـئول اإذا مـا ُبـذخ
مــن وطــأة معانــاة فلســطينيي ســورية، لكنــه لــن ينههــا، ولــن يعوضــهم عــن أرضــهم الســليبة التــي احتلهــا 

ى فلســطين، بــل م، وهــو جهــد ال يصــب بكــل األحــوال فــي طريــق عــودتهم إلــ1948الكيــان العبــري عــام 
خ شتاتهم بداعي النوايا الحسنة.  يرسّخ

ه فلسطينيي سورية نحو أراضـيهم المحتلـة عـام  م، 1948إن الخيار الصعب لكنه األكثر جّدية هو توج 
مروًرا بالجوالن المحتل أو عن طريـق األراضـي اللبنانيـة، إن هـذا الخيـار بحاجـة أواًل إلـى تبنـي القيـادة 

كل وسائل الدعم والغطاء اإلعالمي واللوجستي والدبلوماسي لتنفيذه، ثـم تشـجيع الفلسطينية له وتوفير 
الالجئين الفلسطينيين في سـورية علـى خـوض غمـاره، إن حقـوق الفلسـطينيين يجـب أن ُتنتـَزع انتزاًعـا، 
مستفيدة قدر اإلمكان من القرارات الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان، ومن حالة اإلرباك التي تعيش فيها 

 لمنطقة والعالم جّراء األزمة السورية.ا
مـــن الواجـــب علـــى القيـــادة الفلســـطينية تهيئـــة الظـــروف الدوليـــة لتقب ـــل فكـــرة عـــودة هـــؤالء إلـــى مـــوطنهم 
األصـــلي مـــن فلســـطين، ويجـــب توجيـــه وســـائل اإلعـــالم ومراكـــز الدراســـات لـــدعم هـــذه الفكـــرة وتوجيـــه 

ـه الالجئـين الفـاّرين مـن سـورية الفلسطينيين والرأي العام لها. ويجب توفير فخرق وم جموعات عمـل توجّخ
باتجاه فلسطين المحتلة، وتوفير الخيام واحتياجاتهم من الطعام والماء والكساء في طريق عودتهم إلى 
فلسطين، وعلى القيادة الفلسطينية إجراء اتصاالت مع القيادة السورية بأي طريقة كانت لتـوفير خـروج  

ويجــــب االتصــــال مــــع قيــــادة حــــزب هللا لتــــوفير طريــــق آمــــن لالجئــــين  آمــــن للفلســــطينيين مــــن ســــورية،
 الفلسطينيين بالجنوب اللبناني. 

ويجــب التواصــل مــع وكالــة الغــوث الدوليــة لتــوفير احتياجــات الالجئــين اللوجســتية، ولتكــون معهــم فــي 
الواجب أن أثناء تنقلهم باتجاه فلسطين أو عند مرابطتهم على حدودها أو عند محاولتهم دخولها، فمن 

ترفــع )أونــروا( علــم األمــم المتحــدة علــى تجمعــات الالجئــين الفلســطينيين، ألن تحــركهم نحــو فلســطين 
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يــأتي فــي ســياق قــرارات األمــم المتحــدة لعــودة الالجئــين الفلســطينيين، ومــن الواجــب أن تعلــو أصــوات 
دخـــول أرضـــهم الفلســـطينيين فـــي كـــل مكـــان لتطالـــب )أونـــروا( بتـــأمين حيـــاة الالجئـــين وهـــم يحـــاولون 

 المحتلة.
إنه ال مبرر البتة للخوف من الكيان ورّدة فعلـه؛ فليفعـل مـا بـدا لـه؛ فـإن قـوة الحـق الفلسـطيني سـتغلب 
ــق  .." )األنبيــاء  َمُغــُه َفــإخَذا ُهــَو َزاهخ ــلخ َفَيد  ُف بخــال َحقّخ َعَلــى ال َباطخ ــذخ حتًمــا بــاطلهم، فقــال هللا )تعــالى(: "َبــل  َنق 

 ه الخطوة التاريخية فوائد، منها:(، وسيترتب على هذ18
 . بعث قضية عودة الالجئين إلى موطنهم في فلسطين، بعد أن نسي العالم هذه القضية أو كاد.1
 . توفير هدف سام  ُيجمخع عليه الفلسطينيون ويستحق منهم التوحد عليه والعمل في سبيله.2
 . إنقاذ فلسطينيي سورية من عواقب األزمة السورية.3
ج الكيـــان العبـــري ووضـــعه فـــي الزاويـــة، فمـــن الواجـــب أال يكـــون فـــي مـــأمن ممـــا يحصـــل فـــي . إحـــرا4

 سورية، ويجب أن يتحمل نصيبه في األزمة كما تحملت دول الجوار السوري ذلك.
. سيصــبح الكيـــان وجًهـــا لوجــه مـــع مـــا يخافــه ويحـــذره، أال وهـــم الالجئــون الفلســـطينيون، وستنكشـــف 5

الم الكثيــــف الــــذي ســــيغطي هــــذه اللحظــــة التاريخيــــة، فادعــــاء المدنيــــة ســــوأته أمــــام العــــالم وعبــــر اإلعــــ
ر شيء، وممارستهما شيء آخر.  والتحض 

. وضــــع العــــالم واألمــــم المتحــــدة والــــدول العربيــــة أمــــام مســــئولياتهم تجــــاه الالجئــــين الفلســــطينيين، إذ 6
م تلك والضغط على ُيجمخعون جميًعا على حقهم في العودة، فها هم يعودون، وعلى العالم دعم خطوته

 الكيان.
. في أسوأ األحوال سيتمكن الكيان من منـع الالجئـين مـن اقتحـام الحـدود الشـمالية، وفـي هـذه الحالـة 7

 سيرابط الالجئون على السياج الحدودي؛ لتبدأ حرب إعالمية ضاغطة على الكيان وحلفائه.
ر األزمـــة الســـورية ســـتكون لـــه . ســـيدرك العـــالم المتهـــاون تجـــاه الشـــعب الســـوري المنكـــوب أن اســـتمرا8

عواقـب سـتطال الكيـان العبـري، وقــد يكـون هـذا الحـراك الفلسـطيني مــدخاًل للسـراع فـي معالجـة األزمــة 
 السورية منًعا ألي تطورات تنال من الكيان.

إن الخيار الصعب في هذه الحال هو الخيار األمثل الواجب القيام به في أقرب وقت، وال نامت أعين 
 الجبناء.

 24/2/2016 ،الين أون لسطين ف
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 القمة العربية لزوم ما ال يلزم .62
 نبيل عمرو
دمان الرمزيات، صار صعًبا القول.. لم يعد هنالك من لزوم لعقد مؤتمرات قمة عربية،  بحكم التعود وا 
ذا كــان هنالــك مــن ميــزة لعقــد القمــة التــي اعتــذر عنهــا المغــرب، فهــي أن موريتانيــا التــي ستستضــيف  وا 

لقادمــة، راغبــة فــي انعقادهــا علــى أرضــها وبــين شــعبها، كــأول قمــة تعقــد هنــاك مــع دعــاء مــن القمــة ا
 الموريتانيين أال تكون األخيرة.

ذا ما وضعنا في الميزان العدد الهائل للقمم السياسية واالقتصادية العاديـة واالسـتثنائية فإننـا نكتشـف  وا 
فالقمم انعقدت في األساس ألجلهم، وكانت دائًمـا  أن الفلسطينيين كانوا أكثر المستفيدين من انعقادها،

مــا تتخــذ قــرارات للنفــاق علــى نضــالهم، ثــم هــي مــن امتلــك جــرأة اإلقــدام علــى تلبيــة طلــبهم بــأن تكــون 
منظمــة التحريــر هــي الممثــل الشــرعي الوحيــد للشــعب الفلســطيني، كمــا أن القمــم التــي أنتجــت المبــادرة 

ســالمي ة، كانــت بمثابــة الخطــوة النوعيــة التــي أنهــت عهــًدا طــوياًل مــن الســعودية وحولتهــا إلــى عربيــة وا 
 الحيرة الدولية حول سؤال.. ما موقف العرب المحدد من قضية السالم في الشرق األوسط؟

غيـر أن القمـم فـي حياتنـا العربيــة فقـدت رونقهـا ومصـداقية رسـالتها، بفعــل عـدم تكـريس مؤسسـة فّعالــة 
انتظام انعقادها على نحو يشبه القمة الخليجية، والقمة األوروبيـة،  ومتطورة تتابع قراراتها وتسهر على

وقمـــة الـــدول الصـــناعية الكبـــرى، وغيرهـــا مـــن القمـــم أو المنتـــديات العالميـــة ذات التـــأثير الواضـــح فـــي 
 السياسة واالقتصاد، وحتى الدفاع واألمن.

ذا كانــت جامعــة الــدول العربيــة هــي الجهــاز التنفيــذي للقمــم، وتحــت شــعار  ها األخضــر الــدائري تــتم وا 
التحضيرات النعقادها، فإن دورها في هذا المجال يبدو عديم الفاعلية وقليل األثر، فهي تتلو بياًنا فـي 
االفتتاح وبياًنا في االختتام وكفى هللا األمانة العامة عناء المتابعة. إن التطـورات التـي شـملت الوضـع 

، وكـذلك مـا يجـري اآلن مـن أحـداث عاصـفة تضـرب فـي الدولي وأثرت جوهرًيا في عالقاته ومعادالته
الصميم الكثير من الكيانات العربية على نحو يهـدد وجـود بعضـها وينـتج خطـًرا يهـدد الـبعض اآلخـر، 
وبعـــد أن اكتظـــت الســـاحة العربيـــة بالتحالفـــات اإلثنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة ومـــا تـــزال األبـــواب مشـــرعة 

، فماذا بوسع القمة موضوعًيا أن تفعل حيال هذا الوضع الذي بتدخالت متنامية تحت عناوين متعددة
 ما حدث مثله منذ أن عرف التاريخ والجغرافيا شيًئا اسمه الساحة العربية.

إن بوسع أي موظف أو باحث أو كاتـب، أن يسـتنتج قـرارات أي قمـة عربيـة قبـل أن تنعقـد، فهـذه هـي 
لنسـبة للفلسـطينيين، الـذين هـم أكثـر زبـائن القمـم خصائص الكيانات السياسية ذات الطابع الرمـزي، فبا

العربية، حصتهم مـن القـرارات محفوظـة دون زيـادة أو نقصـان، وبالنسـبة لـدول الربيـع العربـي الراشـحة 
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بالدم فقراراتها صارت محفوظة عن ظهر قلب، مثل القرارات اللبنانية في زمن الحـرب األهليـة الداعيـة 
 ه ووحدة أراضيه، وكذلك األمر بالنسبة لليمن والعراق وليبيا وسوريا.إلى الحفاظ على حريته واستقالل

وال نظلم القمة حين نقّومها أو نضعها في المكانة الصحيحة من حيث التأثير في واقعنا العربـي بأنهـا 
 فعاًل ال لزوم لها.

سـات، وفـي لم يعـد خافًيـا علـى أي مراقـب، أيـن تصـنع القـرارات الحقيقيـة، وعلـى أي أسـاس تبنـى السيا
عالمنا العربي هنالـك غـرف تـتم فيهـا األمـور الجديـة، وتطـبخ فيهـا المبـادرات والسياسـات، وتنـتج عنهـا 
قرارات الحرب والسالم، أما القمة العربية وجهازها التنفيذي )الجامعة العربية( فليس لها في هذا الشأن 

تبعـث للعـالم مـن خـالل القمـم، بـأن أي قدر من الحضور والفاعلية، وحتى رسائلها القديمة التي كانت 
هنالــك شــيًئا اســمه التضــامن العربــي أو النظــام العربــي أو حتــى المصــالح العربيــة المشــتركة، لــم تعــد 

 قائمة، ألنه حتى لو صدر عن القمة بيان مستنسخ بهذه المعاني والمؤشرات فلن يصدقه أحد.
 25/2/2016 ،الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"بتة في الفصل العنصري كسياسة ثا .63

 ماجد الّشيخ 
عاد حزب العمل اإلسرائيلي في مؤتمره األخير، إلى بعض مالمح ما كان يسمى "الحل الوسط" الـذي 
كــان ينــادي بــه منــذ تســعينات القــرن الماضــي، بافتراقــه عــن مســار الحكــم الــذي هيمنــت عليــه أحــزاب 

لدولــة الواحــدة"، والــدفع بــداًل مــن ذلــك االئــتالف اليمينــي، وذلــك عبــر قــراره منــع الوصــول إلــى واقــع "ا
باتجاه التوصل في نهاية األمر إلى رؤيا "الـدولتين"، بـإقراره مـا يسـمى "خطـة االنفصـال" حيـث خـاض 
نقاشًا واسعًا حولها، كونها تسعى لتسليم العديد من المنـاطق فـي الضـفة الغربيـة وبعـض أحيـاء القـدس 

إتمـام بنـاء جـدار فصـل آخـر حـول المسـتوطنات القائمـة  الشرقية إلـى السـلطة الفلسـطينية، إضـافة إلـى
 في الضفة الغربية.

وأضاف القرار، أنه في موازاة ذلك سُتنقل صالحيات مدنية إلى السلطة الفلسطينية، وتوسـيع المنـاطق 
B  الخاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية وسيطرة مدنية فلسطينية، "علـى حسـاب المنـاطق الخاضـعة اليـوم

رائيلية". وحــول القــدس الشــرقية، قــرر حــزب العمــل أنــه ســيعمل مــن أجــل فصــل عشــرات لمســؤولية إســ
 القرى الفلسطينية المحيطة بالقدس عن منطقة نفوذ البلدية.

وعلــــى رغــــم أن هــــذا المقتــــرح، ال يعنــــي بالضــــرورة االنســــحاب الكامــــل مــــن الضــــفة الغربيـــــة، إال أن 
اهو فـــي "مفاوضـــات الســـالم" هـــو انتصـــار المصـــادقة علـــى هـــذه الخطـــة المشـــابهة لمـــا يعرضـــه نتانيـــ

 لهرتسوغ على منتقديه، الذين يقولون إنه ال يملك توجهًا أو خطًا سياسيًا واضحًا.
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من جهته كان الوزير السابق عن حزب العمـل حـاييم رامـون قـد قـاد حملـة متواصـلة فـي الفتـرة األخيـرة 
، يكمـل السـور العنصـري الكبيـر في الصحف اإلسرائيلية، للدعوة إلى إقامة سور فصل عنصـري آخـر

الــذي أقامتــه إســرائيل منــذ ســنوات، كــي يفصــل بــين حــدود بلــدياتها والبلــديات الفلســطينية، ممــا سيســهل 
مصادرة المزيد مـن األراضـي الفلسـطينية، علمـًا أن جـدار الفصـل العنصـري األول اسـتحوذ علـى نحـو 

 في المئة من األراضي الفلسطينية في الضفة. 10
يًا تشكل أفكار وخطط الفصل المقترحة، الخطوط العريضـة للخطـة السياسـية التـي يعرضـها وبهذا عمل

 8حزب العمل. ما دفع جدعون ليفي من موقـع النقـد والتعـارض مـع أطروحـات حـزب العمـل )هـ رتس 
( للتعليــق علــى موضــوعة الفصــل بــالقول إنــه "فــي الوقــت الحــالي: الفصــل. اللعبــة 2016شــباط/فبراير 

جديــدة لهرتســوغ والتــي تتميــز بالعنصــرية: هــم هنــاك ونحــن هنــا، كمــا عبــر عــن ذلــك ايهــود القديمــة ال
باراك. "أنا أريد االنفصال عن أكبـر عـدد مـن الفلسـطينيين فـي أسـرع وقـت ممكـن"، كتـب هرتسـوغ فـي 
الخطة التي وزعت في كراسـة بمـا فـي ذلـك بعـض التقييمـات التـي تؤيـدها بالـذات مـن الصـحافيين فـي 

هــم هنــاك ونحــن هنــا. نبنــي جــدارًا كبيــرًا بيننــا. هــذا هــو التعــايش الممكــن اآلن"، حيــث قــال اليمــين، "
هرتســوغ كلمــة فصــل عشــرين مــرة فــي خطابــه. الفصــل فقــط يحــافظ علــى األمــن، الفصــل فقــط يحــافظ 

 على القدس يهودية، الفصل فقط سيؤدي إلى مؤتمر إقليمي".
( بــادر بــالقول: 17/2/2016نيه فــي هــ رتس صــوت آخــر مــن أصــوات حــزب العمــل المؤيــدة )أفــرام ســ

حينما تحدثنا مع الفلسطينيين عن الحل في التسعينات، أوجـدنا مصـطلح "أريحـا أواًل" و"غـزة أواًل". أمـا 
الخطــة الجديــدة لحــزب المعارضــة فهــي تقــول "القــدس أواًل". األمــر الــذي يوجــب تثمــين الجــرأة السياســية 

ذا تـم تنفيـذ الخطـة ـ ومعظـم سـكان إسـرائيل يؤيـدون فصـاًل كهـذا، يمكنـه أن يتـيح  التي صـيغت بهـا. وا 
التقدم من أجل تطبيق الحل الذي ال بديل له )حل الدولتين( وفق سـنيه، الـذي يـرى أن علـى المجتمـع 
الدولي والـدول التـي تلتـزم بمبـادرة السـالم العربيـة، تبنـي وتأييـد خطـة الفصـل فـي القـدس. ولـيس هنـاك 

 كثر من شأنه أن يـوقـف التدهور الذي سيتسبب بالكارثة للشعبين".اآلن أي اقتراح عملي أ
ــم يبــق أمــام المعارضــة اإلســرائيلية ســوى  هكــذا وأمــام االنســداد الــراهن للمفاوضــات والحــل السياســي، ل
اجتـرار مـا كانـت تتبنــاه قبـل ربـع قـرن، مــع إضـافات مراجعـة موضـوعة االنفصــال وعـودة التأكيـد علــى 

الفصل العنصري، وهي تعرف قبل غيرها أن إمكانية حـل التسـوية الـراهن لـيس  بناء المزيد من جدران
منظورًا في األفق، جراء ما تثيره حكومة ائتالف اليمين المتطرف من غيوم كثيفة ومواقف متباينـة، ال 
تســعى إال إلــى تأبيــد الوضــع الــراهن، كونــه األنســب لهــا لتحويــل الدولــة أو الكيــان إلــى "دولــة يهوديــة" 

، في معزل عن الوقت الذي يمكن أن تستغرقه هذه العملية، وذلك على الضد مـن "حـل الـدولتين" نقية
أو حــل "الدولــة الواحــدة ثنائيــة القوميــة". وحتــى لــو اســتطاعت فــي الغــد تشــكيل "حكومــة عمــل" منفــردة 
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وهــــذا مســــتبعد، أو حكومــــة ائــــتالف وســــط، فلــــن يكــــون بإمكــــان المعارضــــة اإلســــرائيلية، حالهــــا حــــال 
ئــتالف اليمينــي الــراهن، العبــور بالتســوية وفــق أي صــيغة إلــى بــر األمــان، فــي ظــل تباينــات الــرؤى اال

وتضارب المواقـف السياسـية والحزبيـة، وتالشـي إجماعاتهـا، إزاء قضـية مـن أعقـد قضـايا العصـر، فـي 
ف وقـــت فقـــدت الثوابـــت الوطنيـــة الفلســـطينية فـــي المقابـــل إجماعاتهـــا المفترضـــة، بفعـــل ميوعـــة المواقـــ

 القيادية المركزية والفصائلية.
 25/2/2016 ،الحياة، لندن

 
 االحتفاالت بـ"القدس الموحدة" قد تشعل حريقًا في المنطقة .64

 هابر إيتان
يحبون األساطير. وهاكم واحدة منها: قبل سنوات نشبت في قاعدة سالح الجـو  اإلسرائيليفي الجيش 

االضرار جسيمة. وحطم رجال السـالح والشـرطة  في تل نوف حرائق غريبة الواحد تلو االخر. وكانت
العســكرية رؤوســهم ايامــًا وأســابيع لمعرفــة كيــف نشــبت ولمــاذا. فحصــوا وفحصــوا الــى أن الحظــوا ان 
الضابط المسؤول عن اطفاء الحرائق، يكاد يكون هو أول من يصـل الـى مركـز الحريـق، وينـال الثنـاء 

طفائهـا. ووقـع االشـتباه بـه، والحقـا وجـدت أدلـة من قائد القاعدة على "يقظته" فـي العثـور علـى ا لنـار وا 
ايضا. فقـد تبـين بـأن ذاك الضـابط كـان يرغـب فـي ترفيـع رتبتـه وكـان هـذا هـو سـبيله: أن يشـعل النـار 
وان يطفئها بأسرع وقت ممكن، وان يتميز المرة تلو االخرى. وعلى حـد روايتنـا فـان هـذه هـي القصـة، 

 ا يرجع الى خيانة ذاكرتي.وان لم أكن دقيقا هنا وهناك فهذ
لماذا خطرت هذه القصة بالذات على بـالي؟ النـه نشـر فـي وسـائل االعـالن نبـأ عـن نيـة وزيـر التعلـيم 
أن يرفـع فـي السـنة القادمـة القـدس الموحـدة علـى رأس فرحتنـا، بصـفتها الموضـوع المركـزي الحتفـاالت 

لذاتـه: بينيـت محـق. أي فرحـة لنـا لنرفعهـا  اليوبيل بـحرب "االيام السـتة". وسـيقول اإلسـرائيلي المتوسـط
في سيناء؟ وفضال عن ذلك فثمة اتفاق سالم مع مصر، وهم سيغضبون اذا ما ذكرناهم بتلـك االيـام. 
ومــع االردن يوجــد ســالم ايضــا. فمــاذا ســنرفع علــى رأس فرحتنــا؟ احــتالل طوبــاس؟ قبــر يوســف الــذي 

بون في أن يشطبوا قصة "االيام الستة". هضبة على ما يبدو ليس قبر يوسف؟ لقد كان االردنيون يرغ
الجوالن؟ فأي سورية بالضبط سنغضب؟ هناك من يقول من المشكوك فيه أن يكون هناك حتى السنة 

 القادمة دولة تسمى سورية.
الفكــرة، إذًا، اســتثنائية: الموضــوع المركــزي لالحتفــاالت ســيكون القــدس الموحــدة. حــول هــذا الموضــوع 

سياسـية داخليــة. الكـل يحـب القـدس. هـذه المدينــة ضـحينا بارواحنـا فـي ســبيلها.  يمكـن تحقيـق مكاسـب



 
 
 
 

 

 41 ص                                              3854 العدد:        25/2/2016 الخميس التاريخ: 
  

اليهــا تطلعنــا واليهــا حلمنــا. ومــاذا ســيقولون فــي دول العــالم؟ نحــن، حكمــاء صــهيون، ســننجح علــى مــا 
 يبدو في أن نتخاصم معها جميعها ايضا. لعل ميكرونيزيا تقدم لنا معروفا وتصمت.

جـــديرة بـــان تكـــون فـــي مركـــز احتفـــاالت اليوبيـــل، رغـــم أن الخالفـــات حـــول ودرءًا لســـوء الفهـــم: القـــدس 
وحدتها تتجاوز المحيط، الـدول، المنظمـات الدوليـة، واالحـزاب. لقـد كانـت القـدس دومـا القلـب النـابض 
للشــعب اليهــودي. نحوهــا نتوجــه إليهــا فــي صــالتنا، ومــن أجلهــا نظمنــا القصــائد. وهــي لنــا الــى االبــد. 

ذاتها التي في نهاية حرب "االيام الستة"، حين خيل لنا اننا أسياد العالم، صـدر  ولكن هذه هي القدس
قرية عربية. قال المهرجون في  28أمر لتوسيع حدودها واضيف لها من هنا ومن هناك، بما في ذلك 

 حينه ان حدودها تصل الى نطاق لبيت دجن قرب تل ابيب.
كـــاد ال تعتـــرف أي دولـــة فـــي العـــالم بالقـــدس "الموحـــدة" لقـــد كلفتنـــا هـــذه البدعـــة ثمنـــا سياســـيا قاســـيا: فت

كعاصمة لدولة إسـرائيل. ال توجـد اليـوم، باسـتثناء واحـدة أو اثنتـين، أي سـفارة اجنبيـة فـي القـدس. كـل 
السـفارات االخــرى انتقلــت الــى تـل أبيــب فــي اعقــاب سياسـة "ســنري كــل العــالم مـن أيــن تبــول الســمكة". 

أدار لنــا ظهــره. االحتفــاالت حــول "القــدس الموحــدة" مــن شــأنها أن تشــعل كشــرنا، ارينــا العــالم، والعــالم 
 حريقا في العالم العربي، وربما ايضا ان توحد العالم المحطم هذا ضدنا.

صحيح أننا دولة سيادية من حقها أن تقرر كـل مـا يـروق لهـا، ولكـن لمـاذا يتعـين علينـا ان نبعـث فـي 
ي نستجدي اصبعا آخر في االمم المتحدة؟ لمـاذا يتعـين علـى الخفاء بالمبعوثين الى ارجاء المعمورة ك

رئــيس الــوزراء ان ينــتج المعــاذير فــي المكالمــات الهاتفيــة عــابرة المحــيط؟ ان يــدعو الســفراء كــي يجمــع 
التفهم والنية الطيبة؟ فنحن قبل كل شيء نشعل النار، وبعد ذلك نطفئهـا، وبعـدها ننتظـر كلمـة طيبـة، 

 بة، ما يعيدنا الى تلك البداية في هذا المقال.ثناء، وترفيعًا في الرت
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 إبراهيم نصر هللا
يكتب الدكتور سلمان أبو سته في كتابه الموسوعي الرائع )أطلـس فلسـطين(: )فـي اليـوم التـالي لعبـور 

ًا تحصــــينات جــــيش الدولــــة القائــــد العســــكري البريطــــاني أللنبــــي أرض فلســــطين مــــن الجنــــوب، مجتاحــــ
العثمانية في بئر السبع، وصـلت برقيـة تحمـل أخبـار ذلـك االنتصـار إلـى لنـدن، فـأخرج وزيـر الخارجـة 
البريطـــاني ورقـــة مـــن درج مكتبـــه وكتـــب إعالنـــه، أو وعـــده، الـــذي بـــات يعـــرف منـــذ ذلـــك الحـــين بوعـــد 

 بلفور(.



 
 
 
 

 

 42 ص                                              3854 العدد:        25/2/2016 الخميس التاريخ: 
  

روع قــانون لمنــع أي مقاطعــة للبضــائع وهــا هــي بعــد مائــة عــام بالتمــام، تطــرح الحكومــة البريطانيــة مشــ
والمؤسســات اإلســرائيلية، وكــأن الحكومــة البريطانيــة، بــدل أن تعتــذر عــن الظلــم الــذي ألحقتــه بالشــعب 

 الفلسطيني، تصّر على دعم وعد بلفور القديم بوعد بلفور جديد.
اآلالف مـــن  مائـــة عـــام كاملـــة، مائـــة عـــام مـــن االحـــتالل والـــدمار والقتـــل والمطـــاردة والمنـــافي ومئـــات

الســجناء الفلســطينيين ومــثلهم مــن الشــهداء والبيــوت، بعــد مائــة عاـــم يــدور دوالب السياســة البريطانيــة 
 األعمى، ليؤكد ثانية إصرارها على تكرار ارتكاب الجريمة.

لقد منح بلفور في ذلـك الزمـان وطـن الفلسـطينيين لسـواهم، مـدفوعًا بتـوّحش إمبراطوريـة ال تغيـب عنهـا 
رستها، ورغم أن كل دول العالم قد أعادت النظر، رسـميًا وشـعبيًا، بدرجـة أو بـأخرى، فـي الشمس وغط

ذلــك الــوحش الــذي احتضــنته حكومــة صــاحب الجاللــة، حــين تبــين أنــه صــورة دقيقــة لفاشــيات ونازيــات 
ذهبت إلى غيـر رجعـة، تجـيء الحكومـة البريطانيـة اليـوم لتقـف ثانيـة لتكـرر عماهـا وغطرسـتها وتؤكـد 

تصميمها على حماية وحشها الوليد الذي استطاع أن يحقق، منذ إعالن شهادة ميالده، إنجازات ثانية 
ال تقل عن إنجازات الفاشيات الكبـرى، فـي ارتكابـه للمـذابح وفـي تحالفـه مـع كـل قـوى الشـر المتربصـة 

ومـًا بأحالم الشعوب، وفي قدرته على رفع سقف العنصرية ضد كل البشر، وفي جّره للـدين اليهـودي ي
بعد يوم، نحو دائرته، ليكون واحدًا من مكونات العنصرية، كمـا لـو أن بروتوكـوالت الكراهيـة األرضـية 

 ال تكفيه.
لقــد عّلمتنــا دروس التــاريخ، أن الفاشــيات الكبــرى فعلـــت ذلــك دائمــًا، فحــين ال تمنحهــا قـــوانين األرض 

فإنهــا تمضـي مباشــرة لتزويـر الســماء، الحـق كـاماًل فــي إبـادة البشــر واسـتعمارهم وتســخيرهم عبيـدًا لهـا، 
ــّي أعنــاق وصــايا الرحمــة نحــو الهمجيــة، والعــدل نحــو االســتبداد، والكرامــة والحريــة نحــو العبوديــة،  ول

، ولــيس هنالــك مــن كيــان حــديث مثــل إســرائيل يــتقن ذلــك، تحرســه …والســالم نحــو الحــروب المفتوحــة
راطيــــة وحقــــوق اإلنســــان، مــــن أمريكــــا حتــــى وترعــــاه أكثــــر إمبراطوريــــات العــــالم ادعــــاء للحريــــة والديمق

 بريطانيا.
إن أكثر ما يثير الدهشة هو استمرار تشبث بريطانيا بعماها القديم، وكأن مائـة سـنة لـم تكشـف للبشـر 
ذا مــا كانــت قــد اســتندت فــي وعــدها القــديم علــى  فــي هــذا العــالم حقيقــة نازيــة هــذا الكيــان المصــطنع؛ وا 

خضـاعها، وتوزيعهـا بينهـا وبـين حلفائهـا، معادالت القوة والنصـر والجيـوش ال طليقـة الجتيـاح البلـدان وا 
ــدان/ الهــدايا، جــزء آخــر مــن أكذوبــة )شــعب بــال أرض، ألرض بــال شــعب( وهــو  كمــا لــو أن تلــك البل
مفهوم اسـتعماري لـم يسـتند إليـه المسـتعمرون فـي فلسـطين، بـل فـي كـل أرض اجتاحتهـا قـواتهم، قـديمًا 

 وحديثًا.
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روع قرارها، كمـا لـو أن العـالم لـم يـزل ُملكهـا، كمـا لـو أنـه مسـتعمرات لـم تـزل مجبـرة تطلق بريطانيا مش
على تقبيل أعتابها. وليس هذا فقط، بل إنها تتجاوز بمشروع قرارها كل مـا هـو خارجهـا وصـواًل لـوعي 
بريطانيّ  نما خالل مائـة عـام وأصـبح شـاهدًا شـجاعًا علـى جـرائم حكومتـه، لـيس فـي فلسـطين وحـدها، 

 في كل مكان سرقت فيه اإلمبراطورية شموس أوطان الشعوب المستعمرة لتضاعف حجم شمسها. بل
تتعامى الحكومة البريطانية حين تتجاهل أن أهم حركة مقاطعة للكيان الصهيوني لّبت نداء المقاطعـة 

اتذة الذي انطلق فـي فلسـطين، هـي حركـة المقاطعـة البريطانيـة، التـي لـم يتـردد فـي االنضـمام إليهـا أسـ
جامعــــات وفنــــانون ومفكــــرون ونقابــــات وشــــركات وبلــــديات ومراكــــز بحــــوث وشــــركات، وآخــــر قــــرارات 

?  73المقاطعة البريطانية الشجاعة للكيان الصهيوني كما جاء في تقرير حركـة المقاطعـة: )تصـويت 
ـــة) ـــة الدراســـات الشـــرقية واألفريقي ـــة وعـــاملي كلي ـــدن لصـــالح SOASمـــن أســـاتذة وطلب ( فـــي جامعـــة لن

لمقاطعــة الكيــان الصــهيوني  Sussex? مــن طلبــة جامعــة  68طعــة إســرائيل أكاديميــا. كمــا صــوت مقا
أيضا، وتبّنى أكثر من ألف فنان وكاتب بريطاني مقاطعة إسرائيل، وقبلهم آالف األكاديميين والفنانين 

اآلن  أكـــاديمي بريطـــاني حتـــى 600فـــي إســـبانيا وآيرلنـــدا وجنـــوب أفريقيـــا. كمـــا تعهـــد مـــؤخًرا أكثـــر مـــن 
 بمقاطعة إسرائيل وااللتزام بنداء المجتمع الفلسطيني للمقاطعة.

.. وتتعامل الحكومة البريطانية مع )رعاياها( كواحدة من أعتى الديكتاتوريات التي تقول إنها تحاربها، 
حيــث يشــكل مشــروع قانونهــا العنصــري اعتــداًء ســافرًا علــى حريــات مواطنيهــا فــي اتخــاذ القــرارات التــي 

معبـرة عـن ضـمائرهم ووعـيهم وحّسـهم، لــيس هـذا فحسـب، بـل ألن مشـروع قـرار كهـذا ســيتحّول  يرونهـا
إلى قانون للعقـاب العـام، يطـال قطـاع التعلـيم، بعثـات  وأبحاثـًا وتوظيفـًا، وقطـاع الصـحة، كمـا سـيطال 
كـــل مؤسســـة أو فـــرد يقـــرر اســـتخدام عقلـــه وقيمـــه اإلنســـانية للتعبيـــر عـــن أفكـــاره، فـــي وقـــت تقـــرر فيـــه 

 كومته أن شعبها ليس سوى قطيع عليه االلتزام بالمسار الذي يحدده الراعي وكالبه.ح
.. وتتصرف الحكومة البريطانية اليوم كما لو أنها لم تزل مركز الكون، وكمـا لـو أن العـالم كلـه تحـت 
إمرتهــا، وكأنهــا إن حاصــرت حركــة المقاطعــة داخليـــًا، ولــن تســتطيع أن تفعــل ذلــك، فإنهــا ستحاصـــر 

المقاطعـــة التـــي أكـــدت حضـــورها القـــوي فـــي االحتفـــاالت التـــي شـــملت مائـــة وخمســـين عاصـــمة  حركـــة
سبانيا وفرنسا وأمريكا، واالتحـادات العماليـة  ومدينة في العالم قبل أشهر، وتحاصر أكاديميي بلجيكا وا 

لعـالم، وصـواًل والشعبية في كندا وأمريكا الالتينية وأوروبا، ومهرجانات األفالم والمؤتمرات الثقافية في ا
إلى قرارات شجاعة بدأ بعض الكتـاب اتخاذهـا بـرفض ترجمـة أعمـالهم إلـى العبريـة؛ ولكـن ذلـك كلـه ال 

 يمنعنا من أن نرى أن الصهيونية قد حققت نجاحًا كبيرًا بظهور مشروع هذا القانون.
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وقضـبان  عالم يتفتح، وشموس ضمائره تزداد تألقًا وسـطوعًا، وحكومـة عميـاء تتحسـس جثـث الضـحايا
السجون وبنادق الجنـود الصـهاينة وصـالدة وغطرسـة حـائط العنصـريين وبيوتنـا المهدمـة، وتهتـف: مـا 

 أرّق األرض!
 وبعد، )كابوس الجنرال(:

 أيها العسكري  
 صرخُت.. صحوتُ 

 وبي َفَزع  وارتجاف  وُحّمى
 حلمُت بوردة !!

 تشق  الفضاَء هنا تحت رأسي
 وتنمو ببطء  

ة !وتكبُر.. تكبُر..   عبَر المخد 
 25/2/2016 ،القدس العربي، لندن
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