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صابة جندي إسرائيلي بعمليتي طعن  .1  والخليل جنوب بيت لحماستشهاد فلسطينيين وا 

ب محمود الشا، عن مراسليها من الضفة ونقاًل عن وكالة وفا، أن 19/3/2016األيام، رام هللا، نشرت 
برصاص قوات االحتالل على مفرق  أمساستشهد  (من سكان مدينة الخليل، سنة 21) أحمد فنون

 مستعمرة "عوش عتصيبون" جنوب بيت لحم بزعم قيامه بطعن أحد الجنود.
كان يقود سيارته والى  فنونة،النار، أن الشاب أبو  إطالقواكد شاهد عيان تواجد في المكان وقت 

وطن، فجأة توقف المستوطن وترجل من سيارته وتحدث مع الجنود وكان يشير بيده جانبه سيارة مست
سيارة الفلسطيني، فنزل الشاب من سيارته ولم يكن يحمل شيئا بيده فاطلق الجنود وابال من  إلى

 استشهاده في ذات اللحظة. إلى أدىما  األعزلالرصاص على الشاب 
شقره مراسل وكالة  أبوالمحيطة بالعملية، واعتقل هشام  وقال شهود عيان: اغلق الجيش كافة المحاور

 التركية الذي تواجد في المكان وتمكن من تصوير العملية. األناضول
استشهد شاب ، أنه يوسف فقيهوعن مراسلها  الخليل، من 19/3/2016وكالة قدس برس، وجاء في 

جنوب مدينة الخليل  ، صباح اليوم السبت، في عملية طعنإسرائيليفلسطيني، وأصيب جندي 
عبرية، أن شابًا فلسطينيًا استشهد في حين أصيب  إعالميةوذكرت مصادر  )جنوب القدس المحتلة(.

بجراح، بعد قيام الشاب بطعنه قرب حاجز "أبو الريش" العسكري، المؤدي إلى  إسرائيليجندي 
 المسجد اإلبراهيمي وسط الخليل.

لسلطة الفلسطينية، أنها ُأبلغت باستشهاد مواطن، لكتن لم من جانها، أعلنت وزارة الصحة التابعة ل
 تعرف هويته بعد، برصاص قوات االحتالل قرب المسجد اإلبراهيمي.

يوم الجمعة، فتيْين اعتقلت، قوات االحتالل اإلسرائيلية مراسلة قدس برس، أن  زينة األخرسوأضافت 
المستوطنات اإلسرائيلية قرب مدينة  فلسطينيين، باّدعاء محاولتهما تنفيذ عملية طعن في إحدى

 القدس المحتلة.
وذكرت شرطة االحتالل في بيان لها، أن قوات االحتالل اشتبهت في فتيْين فلسطينيْين اقتربا من 
مدخل المنطقة الصناعية في مستوطنة "شاعر بنيامين"، المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين 

 شمال شرق مدينة القدس.
بيان، فإن أفراد من قوات االحتالل قاما بتوقيف الفلسطينيْين وتفتيشهما، حيث ُعثر بحوزة وبحسب ال

 كل واحد منهما على سكين.
وأشارت الشرطة في بيانها، إلى أنه تم اعتقال القاصرْين الفلسطينيين ونقلهما الى التحقيق لدى 

ط وراء مركبة فلسطينية أقلتهما الجهات المختصة، مبَينة أن قواتها تواصل عمليات البحث والتمشي
 إلى المنطقة.
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 يقلد المعلمة حنان الحروب وسام الثقافة "مستوى اإلبداع"عباس  .2

قلد الرئيس محمود عباس، المعلمة المتميزة حنان حامد محمد الحروب، وسام الثقافة  :وفا -رام هللا
 والعلوم والفنون "مستوى اإلبداع".
 للمعلمة الحروب، مساء أمس بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا.جاء ذلك خالل استقبال الرئيس، 

ومنح الرئيس المعلمة حنان الحروب، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لدورها الرائد في ابتكار 
منهجية، تربوية وتعليمية ملهمة، قائمة على الحد من العنف، لتحصل بذلك على جائزة أفضل معلم 

يصال الرسالة اإلنسانية للمعلم  في العالم، وتثمينا عاليا لجهودها في إعالء راية فلسطين، وا 
 الفلسطيني، القادر على اإلبداع والتميز رغم التحديات والصعوبات.

 19/3/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 خيارات ثالثة : اجتماع لوقف التنسيق األمني وأمامنا"معا  "شتية لـمحمد ا .3
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية في تصريحات لوكالة "معا" أكد  :معا - بيت لحم

، نافيا عقد "إسرائيل"أن لقاء جرى مؤخرا بين األجهزة األمنية الفلسطينية لوقف التنسيق األمني مع 
بشكل غير معلن، موضحا ان هناك ثالث نقاط االستراتيجية هي  "إسرائيل"أي لقاءات تفاوضية مع 

وقال اشتية: إنه واستنادا لقرار المجلس  ليا في إدارة حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.األمثل حا
المركزي بمنظمة التحرير والقيادة جرى عقد لقاء بين األجهزة األمنية من أجل وقف التنسيق األمني، 

نه تم التصويت على القرار بوقت سابق. وأضاف "ابلغنا الجانب اإلسرائيلي أننا ال نقب ل بأي شكل وا 
من الجانب اإلسرائيلي  إجابةمن األشكال استمرار اجتياحات مناطق السلطة، وننتظر أن يكون هناك 

ال سنكون بحل منها". وتابع اشتية: عهد  حول ذلك، وعلى إسرائيل أن تحترم االتفاقيات الموقعة وا 
ا عازفون عن خيار المفاوضات انقضى بال رجعة، والسبب بعدم وجود المفاوضات هو ليس أنن

المفاوضات بل ألن بنيامين نتنياهو ليس شريكا تفاوضيا، وال اآللية التفاوضية قادرة على تحقيق الحد 
 من مطالبنا وحقوقنا. األدنى

لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، يرى اشتية أن الوضع الحالي  األنجح باالستراتيجيةوفيما يتعلق 
يات هي: مقاومة شعبية على األرض، وتدويل الصراع، والبحث ثالثة خيارات أو منحن إمامنايضع 

 عن آفاق سياسية عبر المؤتمر الدولي المقبل في فرنسا دون العودة إلى المفاوضات.
وأوضح أنه من الضروري أن تكون هناك مقاومة شعبية على األرض من أجل رفع تكلفة االحتالل، 

ى المنصات الدولية ليصبح االحتالل مكلفا دوليا، ويجب أن يصحبها تدويل للصراع من أجل نقله إل
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إلى المفاوضات الثنائية بل يجب أن  األشكالوالشيء الثالث وهو األهم أال نعود بأي شكل من 
 نذهب لمسار دولة، وهذه االستراتيجيات تبنتها القيادة الفلسطينية.

 األموالمن  %27حوالي في قطاع غزة، قال اشتية: إن مجموع ما وصل غزة  األعمار إعادةوعن 
، مبينا أن التعطيل الكبير يأتي من الجانب اإلسرائيلي؛ ألن مواد األعمار إلعادةالتي تم التعهد بها 

لم توِف،  وأخرىبالتزاماتها  أوفتالبناء تصل بشكل متقطع لقطاع غزة، وأيضا هناك بعض الدول 
 وبعض الدول خلطت بين دعم الموازنة ودعم قطاع غزة.

في قطاع غزة، ونأمل  أهلناعبر رفح، أكد اشتية أن هناك حوارا مستمرا مع مصر لفتحه أمام وحول م
أن يتم التفاهم لتلبية حاجات الناس، ونتفهم الضرورات األمنية لمصر، ونأمل في ذات الوقت من 

 .واالقتصادية ألهل غزة اإلنسانيةالجميع تفهم الحاجات 
 18/3/2016، وكالة معا  اإلخبارية

 
 استراتيجية جديدة إلنهاء االحتالل لتبنيشراوي تدعو ع .4

دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، في  :القدس المحتلة
وأكدت  االحتالل. إلنهاءتبني استراتيجية جديدة متعددة األطراف  إلىمحاضرة لها أمس الجمعة، 

 .األرضاإلسرائيلية المستمرة على  على ضرورة التصدي الدولي لالنتهاكات
وكانت عشراوي ألقت المحاضرة بدعوة من القنصل البريطاني العام اليستر ماكفيل في فلسطين، 
حيث تحدثت حول الواقع السياسي العام، خالل حلقة نقاش خاصة عقدتها الخارجية البريطانية 

 ملية السالم في الشرق األوسط".للدبلوماسيين البريطانيين في مدينة رام هللا، تحت عنوان "ع
وركزت عشراوي في محاضرتها التي كانت بعنوان "البعد الدولي للصراع" على آخر المستجدات 
السياسية والتطورات على األرض، واستعرضت االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة والمخالفة للقانون 

ستقبلية، كما تطرقت للحديث عن المبادئ الدولي والقانون اإلنساني الدولي، والخيارات السياسية الم
التوجيهية المناهضة لالستيطان في االتحاد األوروبي، والمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسالم، 

 والجهود الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية.
اد وشددت عشراوي على ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي، ال سيما الدول األعضاء في االتح

قامة الدولة الفلسطينية  األوروبي، استراتيجية سياسية جديدة ومتعددة األطراف إلنهاء االحتالل وا 
 المستقلة ضمن إطار زمني محدد وملزم.

 19/3/2016، الغد، عّمان
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 فلسطينيا   مواطنا   22" يؤمن اإلفراج عن الفلسطينيالعسكري  "االرتباط .5
 22عن  األفراج، من تأمين 2016-3-18طيني يوم الجمعة تمكن االرتباط العسكري الفلس: رام هللا

مواطًنا بينهم طفلين وصحفي ورئيس مجلس محلي، كانت قوات االحتالل قد اعتقلتهم بحجج وذرائع 
 مختلفة في المحافظات الشمالية من الوطن.

ري والسريع ودعا قائد االرتباط العسكري اللواء الركن جهاد جيوسي، المواطنين بضرورة اإلبالغ الفو 
أو أية اعتداءات لجنود االحتالل ومستوطنيه ليتسنى  اإلسرائيليعن أي حالة اعتقال من قبل الجيش 

 .إشكاليةلطواقم الجهاز معالجتها، ولتقليص زمن االستجابة في حل أية 
 18/3/2016، فلسطين أون الين

 
 العدوانية امتداد للسياسة "فلسطين اليوم"قناة  استهدافالحكومة الفلسطينية:  .6

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن استهداف قناة  :سما –رام هللا 
 الفلسطيني. اإلعالم"فلسطين اليوم"، يأتي ضمن سياسة االحتالل العدوانية المستمرة تجاه 

السنين، وأضاف المحمود في بيان صحفي أن هذا العدوان له تاريخ أسود امتد على مدى عشرات 
 وطال الصحفيين والكتاب الفلسطينيين وصحفيين عالميين تعاملوا بصدق مع القضية الفلسطينية.

 2002وذّكر الناطق الرسمي بقصف قوات االحتالل مقر هيئة اإلذاعة والتلفزيون الرسمية في عام 
ألسابيع التحريض الذي تصاعد في ا إلىواستشهاد الزمالء الصحفيين وهم يؤدون واجبهم وصوال 

 ضد اإلعالم الرسمي الفلسطيني وعلى رْاسه اإلذاعة والتلفزيون. األخيرة
 19/3/2016، الدستور، عّمان

 
 حول االستيطان اليوم "الجنائية الدولية"مع  فلسطينيةان تستضيف مباحثات عمّ  .7

ة يجتمع وفد فلسطيني، صباح اليوم السبت، مع وفد من المحكمة الجنائي: حمدان الحاج -عمان 
ليها، والذي يقود إلى محاسبة االحتالل اإلسرائيلي إان لبحث ملف االستيطان المقّدم الدولية في عمّ 

 ومحاكمته على جرائمه في قضية االستيطان.
 19/3/2016، الدستور، عّمان

 
 مشعل وهنية يعزيان بالقيادي بكر بالل ويؤكدان على مواجهة االحتالل .8

ماس خالد مشعل ونائبه إسماعيل هنية، التعازي في القيادي قدم رئيس المكتب السياسي لحركة ح
وأشاد مشعل وهنية في اتصالين منفصلين، بالفقيد وعائلته، مستذكرين  بالحركة في نابلس بكر بالل.
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والده المرحوم الشيخ سعيد بالل أحد أبرز مؤسسي اإلخوان المسلمين والحركة اإلسالمية في 
عامًا( من مدينة  51وتوفي الشيخ بكر سعيد بالل ) المحتسبة. فلسطين، وكذلك بوالدته الصابرة

 نابلس، فجر الخميس، بعد أيام قليلة من إطالق سراحه من سجون االحتالل.
وقدم القياديان التعازي لشقيقي الشهيد األسيرين القساميين معاذ وعثمان بالل اللذين يقضيان حكما 

ل على أهمية الوحدة والثبات على المبادئ والتمسك وأكد مشع بالسجن المؤبد في سجون االحتالل.
 حتالل الصهيوني.الودعا مشعل للوحدة الميدانية على األرض في مواجهة ا بالثوابت.

 18/3/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 لبنان يطالب بان كي مون بضرورة إيجاد حل سريع ألزمة األونروافي ممثل حماس  .9
من الفلسطينيين في االعتصام الحاشد أمام المقر الرئيسي لـ األونروا محمد صالح: شارك العشرات 

في بيروت بدعوة من اتحاد نقابات عمال فلسطين، وخلية األزمة، واللجان الشعبية، في مواجهة 
 قرارات الوكالة خصوصا الخدمات االستشفائية.

مين العام لألمم وطالب ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة في كلمة خالل االعتصام األ
المتحدة بان كي مون بضرورة إيجاد حل سريع ألزمة األونروا وتامين مطالب الالجئين الفلسطينيين 
في لبنان. وقال: إذا لم يقم بان كي مون بتلبية مطالب الالجئين خالل زيارته إلى لبنان في األيام 

ر كرينبول، ومديره العام في لبنان القليلة المقبلة، عليه أن يأخذ معه المفوض العام لألونروا بيي
ماتياس شمالي، ألنهما يعمالن على تصفية أعمال األونروا من خالل قراراتهما التعسفية بتقليص 

 خدماتها تجاه الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
ووجه بركة التحية لكل الهيئات الفلسطينية التي هبت للتأكيد على مطالب الشعب الفلسطيني في 

عادة العمل بخطة الطوارئ في مخيم نهر البارد المنكوب،  %100وأهمها تأمين االستشفاء  لبنان، وا 
غاثة أهلنا النازحين من سورية وتحسين المستوى التعليمي بتخفيض عدد الطالب في الصف الواحد  وا 

 إلى دون األربعين طالبًا.
لفلسطيني، وأنه ال تراجع عن وأكد بركة أن التحركات الشعبية مستمرة حتى تحقيق مطالب شعبنا ا

هذه التحركات الشعبية السلمية حتى يصل صوتنا لكل العالم، مشيدًا بوحدة الموقف الفلسطيني في 
لبنان وباألسلوب الحضاري للتحركات الشعبية. محذرًا من أن إجراءات إدارة األونروا األخيرة تُصب 

 ني.في مشروع التوطين والتهجير الذي يرفضه شعبنا الفلسطي
 19/3/2016السفير، بيروت، 
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 قلقٌة جدا  من استعادة حماس لترسانتها العسكرّية : "إسرائيل"واال العبريموقع  .11
رجّحت تقديرات للجيش اإلسرائيلي، أن حركة حماس، تمّكنت خالل العام والنصف األخيرين من 

 العدوان على قطاع غزة، من استعادة ترسانتها الصاروخية وبنائها من جديد.
العبرّي، فإّن الحركة باتت تملك نفس الكمية التي -اإلخباريّ  WALLAواال وحسبما ذكر تقرير لموقع 

ن كانت الترسانة الحالية مكونة باألساس من الصواريخ قصيرة  توفرت لها قبل العدوان األخير، وا 
صاروخ، فيما  4600المدى. ووفًقا لهذه التقديرات، فإّن حماس استخدمت أيام العدوان المذكور، نحو 

تالف نحو   أخرى كانت في مخازن الحركة. 4000تمّكن االحتالل من ضرب وا 
وعليه يبقى بحوزة الحركة ثلث ما كان لديها قبل العدوان. ورأى التقرير، الذي اعتمد على معلوماٍت 

ت خالل من مصادر أمنّية وعسكرّية إسرائيلّية، ُوصفت بأّنها رفيعة الُمستوى، رأى أّن الحركة عكف
شهرًا األخيرة، من انتهاء العدوان، على بناء قوتها مجدًدا، سواء على صعيد إعادة حفر األنفاق  18الـ

الهجومية )وهو ما كانت أكدته تصريحات لقادة حركة حماس في الشهر الماضي(، أْو على صعيد 
 قذائف "ورتر".استعادة الترسانة الصاروخية، وتطوير وتصنيع صواريخ قصيرة المدى، إلى جانب 

وقالت المصادر عينها أيًضا للموقع العبرّي إّن حركة حماس قامت بإعادة بناء قوتها، من خالل 
، حيث تمكنت 2014العبر التي استخلصتها من القتال خالل عدوان "الجرف الصامد" في صيف 

حماس، عبر إطالق صواريخ متوسطة المدى من الوصول حتى مطار بن غورويون في اللد، 
 وتشويش حركة الطيران فيه، كما تمّكنت من إطالق صواريخ سقطت في قلب تل أبيب والقدس.

وتأتي هذه التقديرات بعد أقل من أسبوع على تصريحات لوزير األمن اإلسرائيلي، موشيه يعالون، 
 التي قال فيها إّن الحركة تواجه صعوبة في إعادة بناء قوتها العسكرية.

 19/3/2016الدستور، عمان، 
 

  بدعوى ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومةاالحتالل يعتقل تسعة فلسطينيين بينهم عناصر بحماس  .11
مواطنين فلسطينيين  9اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ليلة يوم الجمعة، : زينة األخرس -رام هللا 

" العبري، أن 0404وذكر موقع " إثر حملة دهم واقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.
فلسطينيين، مّمن وصفتهم بـ"المطلوبين"، بدعوى ممارسة أنشطة  9قوات الجيش اإلسرائيلي اعتقلت 

وبّين الموقع العبري، أن االعتقاالت تمت في  تتعلق بالمقاومة ضد جيش االحتالل والمستوطنين.
 مدينة الخليل جنوبها. مدن جنين، قلقيلية، ورام هللا شمال ووسط الضفة الغربية، باإلضافة إلى

وأشار إلى أن االعتقاالت طالت عناصر في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، من بينهم اثنان من 
بلدة "السيلة الحارثية" قضاء جنين، وآخران من قرية "حبلة" قرب قلقيلية ومخيم "الجلزون" القريب من 
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والقرى المحيطة بها، يواجهون اتهامات مماثلة  وذكر أن بقية المعتقلين وهم من مدينة الخليل رام هللا.
 تتعّلق بالعضوية في حركة "حماس".

 18/3/2016قدس برس، 
 

 لالنتفاضة 24نقطة تماس في ختام األسبوع الـ  11تقرير:  .12
أحصى تقرير نشرته حركة حماس، اندالع مواجهات بين قوات  :زينة األخرس - القدس المحتلة

نقطة تماس بالضفة الغربية والقدس والداخل  11ن الفلسطينيين، في االحتالل اإلسرائيلي والشبا
 .النتفاضة القدس 168اليوم الـ في  الفلسطيني المحتل

نقطة تماس خالل آخر أيام األسبوع الرابع  11حماس في تقريرها، أن مواجهات اندلعت في وقالت 
ي كل من )ترمسعيا، مستعمرة والعشرين لالنتفاضة، وتوّزعت لتشمل رام هللا بواقع خمس نقاط ف

عوفرا، مستعمرة كوخاف هشاحر، حي الجنان، حي المصيون(، والقدس بواقع نقطتي مواجهة في 
منطقة "تلبيوت" وقرية حزما، باإلضافة إلى الخليل )مخيم العروب(، بيت لحم )مراح معال(، وسلفيت 

 اقع مواجهة وحيدة في كل منها.) قاعدة جبعا(، بو  1948)مستعمرة أرئيل(، وفلسطين المحتلة عام 
 ولم يتم اإلعالن بشكل رسمي عن أي إصابات في صفوف الفلسطينيين خالل يوم أمس.
 18/3/2016قدس برس، 

 
 بالتحقيق بأنشطة "كسر الصمت" اإلسرائيليالجيش يعلون يأمر  .13

مة أمر وزير جيش االحتالل موشي يعلون أمس بفتح تحقيق حول منظ :أ.ف.ب - القدس المحتلة
الفلسطينية ومتهمة  األراضي"بريكينغ ذا سايلنس" )كسر الصمت( وهي منظمة مناهضة الحتالل 

وتجمع منظمة كسر الصمت شهادات من جنود حول تجاوزات يرتكبها  بكشف أسرار عسكرية.
للجيش كي  أمراً  أعطيتوقال يعلون في تغريدة: " الفلسطينية. األراضيعسكريون في الخدمة في 

 كان جنود مسرحون قد نقلوا معلومات مصنفة سرية". إذاقا لتحديد ما يفتح تحقي
بنيامين نتنياهو الخميس ان االتهامات الموجهة لهذه المنظمة  اإلسرائيليةرئيس الحكومة  وأعلن

 اإلسرائيليستكون موضع تحقيق. وقال في تغريدة بعد نشر المحطة الثانية الخاصة في التلفزيون 
 هذه المنظمة: ان "منظمة كسر الصمت اجتازت خطا أبيض جديدا".تحقيقا حول نشاطات 

 19/3/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 



 
 
 
 

 

 11 ص                                              3877 العدد:        19/3/2016 السبت التاريخ: 
  

 سياسي مع الفلسطينيين حل: ال بد من ديسكين .14
قال يوفال ديسكين، الرئيس السابق لجهاز األمن العام اإلسرائيلي)الشاباك(،  :ترجمة خاصة -غزة 

 ل سياسي مع الفلسطينيين لوقف موجة التصعيد الحالية.مساء يوم الجمعة، أنه ال بد من ح
ما يحدث على أرض الواقع في الوقت  أنديسكين خالل مقابلة مع القناة العبرية الثانية،  وأضاف

انه حذر سابقا من أن الموجة الحالية سوف تستمر وتتصاعد ويتسع  إلىالراهن ليس مستغربا، مشيرا 
ن الشبان الفلسطينيين باإلحباط والمرارة نتيجة الواقع السياسي نطاقها بسبب شعور مئات اآلالف م

أجواء من األمل من شأنه تغيير الواقع وتحسين الظروف إلى  إيجادورأى أن  واالقتصادي الحالي.
 األفضل، إلى جانب اتخاذ اإلجراءات األمنية الالزمة لوقف الموجة الحالية.

 18/3/2016القدس، القدس،  موقع
 

 جريمة وحياة الفلسطينيين أرخص من أي وقت مضى فيشريك  اإلسرائيليزاج العام ليفي: الم .15
قال الصحفي والكاتب اإلسرائيلي الشهير من صحيفة )هآرتس(  :سعيد عريقات - واشنطن

ن المشكلة في إسرائيل والطريقة اإلجرامية التي تتعامل فيها دولة إاإلسرائيلية، جدعون ليفي، 
مع الفلسطينيين وكل ما يخصهم وما لهم وما يمثلون هو ليس اليمين اإلسرائيلي االحتالل اإلسرائيلي 

المتطرف بل هو المزاج العام الذي يمثل األغلبية الساحقة في إسرائيل والذين يسكتون بل يشجعون 
هذا الموقف في سعيهم لالستمتاع بما توفره لهم الدولة اإلسرائيلية من رخاء ومستًو عال من المعيشة 

 ى حساب الفلسطينيين.عل
وقال ليفي الذي كان يتحدث خالل المؤتمر السنوي لـمجلة )واشنطن ريبورت( تحت عنوان "األثر 
اإلسرائيلي .. هل هو جيد أم سيء للواليات المتحدة" الذي عقد اليوم الجمعة في مبنى نادي 

ئيلي سياسات اإلجرام الصحافة العامة في واشنطن "انه من الخطأ الكبير أن نعزي لليمين اإلسرا
والعنصرية ومعاملة الفلسطينيين كأنهم أدنى من مستوى البشر واحتاللهم وقتلهم بدون أن يرف لهم 
جفن، بل ان الذي يالم هو المزاج العام اإلسرائيلي الذي يرى ويشارك في جريمة االحتالل المستمرة 

يلي( مجتمع ليبرالي يشاركهم القيم ويريد أن يعطي انطباعا للعالم الغربي أنه )المجتمع اإلسرائ
 الديمقراطية والتسامح والحرية".

وأوضح أن "هذا المزاج اإلسرائيلي العام هو الذي يستمتع بغنيمة سحق الفلسطينيين واحتالل أرضهم 
 كون ذلك يوفر له رخاء العيش" في تل أبيب على بعد ساعة من غزة أو الخليل.

، رئيس إسرائيل السابق الذي قلد بجائزة نوبل للسالم ويدعي زوذكر ليفي مستمعيه "إن شمعون بيري
 أنه ليبرالي ومحب للسالم فعل لتعزيز االستيطان وقمع الفلسطينيين أكثر من أي زعيم آخر".
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وقال ليفي الذي كان جاءت مداخلته تحت عنوان )ماذا أقول للمشرعين األميركيين لو تمكنت من 
سرائيل(: أنه لو أتيحت له هذه الفرصة "ألخذتهم في جولة في استضافتهم في الضفة الغربية وغز  ة وا 

غزة والخليل ليروا بأم أعينهم كيف تعامل إسرائيل الفلسطينيين وتقتلهم دون تردد وتسجنهم وتفعل بهم 
تحت زعم ان إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة  -العجائب وأن تأييدهم غير المكبوح لدولة االحتالل 

وأن  -( ليست إال حكم آبرتهايد يمارس ضد الفلسطينيين إسرائيلليكتشفوا انها ) -وسط في الشرق األ
هذا الدعم المفرط وغير المحدود هو الذي يمكن إسرائيل من ممارسة جرائمها يومًا وراء يوم ضد 

 الفلسطينيين".
مضى: يعدم  المشاركين في المؤتمر: "إن حياة الفلسطينيين أرخص من أي وقت وقال ليفي مخاطباً 

ضاف: في الوقت الذي "لن تتغير فيه إسرائيل ولم تبادر أو  الفلسطيني دون اكتراث وبدون سبب".
بإتخاذ خطوة واحدة نحو إنهاء االحتالل ووقف االستيطان وممارسة اآلبرتهايد ضد الفلسطينيين، 

ة األخالقية ليجبر ليس بإمكان أحد أن يغير ذلك إال رئيسًا أميركيًا قويا يحتفظ بالرقي والشجاع
فإننا لن نرى رئيسا في المدى المنظور قادر على القيام  -وبكل أسف  -إسرائيل على ذلك ولكن

وتابع: "الحقيقة هي أن الواليات المتحدة وكذلك إسرائيل ال تريدان حل الدولتين وما تقوله  بذلك".
 قدمًا في هذا االتجاه". اإلدارة األميركية ليس سوى كالم ال يعزز بثقل أو زخم فعلي للمضي

وأنهى ليفي محاضرته قائاًل "هناك ثالث أنظمة في إسرائيل: األول نظام ديمقراطي لليهود 
اإلسرائيليين، وثانيا، نظام ديمقراطي/ عنصري بمعنى المشاركة في العملية السياسية للعرب 

الثالث هو نظام تمييز  اإلسرائيليين مع معاملتهم بعنصرية وعدم مساواتهم في المجتمع، والنظام
 آبرتهايد ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".-عنصري

 18/3/2016موقع القدس، القدس، 
 

 والد الضابط غولدن: يجب أن تدفع حماس الثمن .16
ا زال مقال سيمحا غولدن والد الضابط اإلسرائيلي هدار غولدن الذي  :ترجمة خاصة -رام هللا 

ن قبل عناصر في حركة حماس خالل الحرب األخيرة، إنه يجب أن تدفع مصيره مجهوال بعد أسره م
ونقل موقع واال العبري عن غولدن قوله في حفل تأبيبني لنجله، "يجب أن تدفع  حركة حماس الثمن.

حماس الثمن لعدم إعادتها جثماني هدار وشاؤول .. يجب إعادتهم واتخاذ كل خطوة ممكنة من أجل 
 سرائيل".استعادتهم ودفنهم في إ

 18/3/2016موقع القدس، القدس، 
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 الكنيست يناقش قانون إعدام منفذي العمليات .17
رام هللا: تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست غدا مشروع قانون ينص على فرض  

 حكم "اإلعدام" ضد الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات قتل إلسرائيليين. وحسب اإلذاعة العبرية فإن
مشروع القانون ينص على أن كل فلسطيني يدان بقتل إسرائيلي خالل عملية يحكم عليه باإلعدام 
وليس هناك إمكانية لتخفيف حكم اإلعدام للشخص المدان. وسيتخذ قرار المحكمة العسكرية باألغلبية 

 وليس باإلجماع.
 19/3/2016، لندن، القدس العربي

 
 د بإسقاط حكومة نتنياهوالحاخام األكبر لليهود الشرقيين يهد .18

بعد مرور سنة كاملة على االئتالف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو والذي : نظير مجلي - تل أبيب
بوضع حد لهذا  يعتمد على أكثرية صوت واحد فقط هدد الحاخام األكبر لليهود الشرقيين شالوم كوهن

سقاط الحكومة إذ قال مقربون من كوهن إنه جاد في  تهديده ويعبر فيه عن مواقف كل الصمود وا 
 اليهود المتدينين في التيار األرثوذكسي.

وجاء هذا التهديد في أعقاب السماح لليهود األميركيين المتدينين من التيار اإلصالحي بالصالة أمام 
اعتبره "غاية في الكفر وتدنيس المكان  حائط البراق )المبكى( برفقة نساء متدينات وهو األمر الذي

دس لليهود". ويعد كوهن اليوم الرئيس الروحي لحزب "شاس" لليهود المتدينين الشرقيين وهو يعبر المق
عن رأي اليهود االشكناز المتدينين المتمثلين في االئتالف الحكومي بحزب "يهدوت  في موقفه أيضا

ين حتى تسقط نواب الحزب مقعدا في الكنيست. ويكفي أن ينفذ التهديد أحد 12هتوراة". وللحزبين معا 
حكومة نتنياهو. لكن كوهن يؤكد أن جميع نواب الحزبين يفكرون في االنسحاب من االئتالف وليس 

 التراجع عن إدخال النساء إلى حائط المبكى. نائب واحد فقط وذلك في حال عدم
 19/3/2016شرق األوسط، لندن، ال

 
وعدّوها ليس اإلرهاب بل  "تحارب الفلسطينّيين"تحارب اإلرهاب بل  ال "إسرائيل: "زعبي .19

 قراطّيةو الّديم
حّلت الّنائبة عن حزب الّتجّمع الوطنّي الّديمقراطّي حنين زعبي، أمس الخميس، ضيفة : الطيب غنايم

على مسؤولي وبرلمانّيي الحزب الحاكم في اليونان، "سيريزا"، وذلك من خالل اجتماع عقد في مقّرات 
 الّزيارة بدعوة من الجالية الفلسطينّية في اليونان.وتأتي هذه  الحزب في العاصمة أثينا.
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بحث االجتماع الّتصعيدات اإلسرائيلّية األخيرة ضّد الفلسطينّيين، ومنها الّتصعيد الّسياسّي بتجريم 
العمل الّسياسّي الفلسطينّي من خالل إبعاد نّواب الّتجمع ومحاولة سّن قانون "اإلقصاء" وحظر 

قة الّناشطين والّسياسّيين. وأضافت زعبي أّن إسرائيل تمارس تطهيًرا سياسيًّا، الحركة اإلسالمّية ومالح
، لم يقض تماًما على القضّية الفلسطينّية كما 48بعد أن فهمت أن الّتطهير العرقّي للفلسطينّيين عام 

 أرادت.
التي ترسمها إسرائيل  وطرحت الّنائبة أهمّية الّدور األوروبّي، مشيرًة إلى أهمّية الّصورة الّديمقراطّية

لنفسها، ومدى الحرص اإلسرائيلّي على "شرعّية" سياساتها، وأّن الكشف عن زيف هذه اإلّدعاءات، 
قد ال يغّير شبكة المصالح الّدولّية المرتبطة بإسرائيل، لكّنه بالتّأكيد يحرج أصدقاءها وداعميها، 

 قضّية الفلسطينّية.ويحّرك من يقف على الحياد ويقّوي اّدعاءات المناصرين لل
وأكملت زعبي "نحن نناضل كفلسطينّيين أصحاب وطن وحّق، وليس فقط كمواطنين، لذلك علينا 
الّنظر في كّل حادث أو تصعيد من منظور أوسع يحاكي علًنا الّسؤال األهّم: لماذا تستمّر إسرائيل 

ء يعود إلى أّن إسرائيل ال تجد بسياستها ولماذا تصّعد تجريمها اليومّي بحّقنا؟ جزء من هذا االستقوا
من تواجهه غيرنا، فهي تحظى بتنسيق أمنّي يريحها، ويجعلها تستشرس وتحظى بصورة جّيدة في 

 نفس الوقت".
وأضافت زعبي أّن سؤال دعم القضّية الفلسطينّية عليه "َأاّل ينحصر في تأييد أو عدم تأييد اإلعالن 

األطفال في تصويب إصبع االّتهام الواضح نحو من يقتل  عن الّدولة الفلسطينّية، بل يكمن أساًسا
 أّيام، ومن يسرق البيوت واألرض، ومن يعادي حقوق اإلنسان والعدالة". 3.6طفل كل  بمعّدل

مع األمين العاّم للحزب الّشيوعّي اليونانّي السيد كوتسوبس  باإلضافة لذلك اجتمعت زعبي
 ديمتريوس، وذلك في مقّر الحزب بأثينا.

سرائيل، والتي ذكر أّنها أع لن من خالله األمين العاّم رفض الحزب للتنسيقات األخيرة بين الحكومة وا 
 ال تفيد اليونان وتقّدم خدمة مجانّية لدولة تمارس إجراًما بحّق الفلسطينّيين والمنطقة ككّل.

حزاب في البداية طرحت زعبي أهمّية تركيز خطاب الّتضامن الّدولّي، ومن ضمنها خطاب األ
الّسياسّية على العنصرّية والقوانين والّسياسات الكولونيالّية، حيث ال تستطيع إسرائيل الّرّد بأّنها 
"تحارب اإلرهاب، بل يبدو واضحًا أّنها "تحارب الفلسطينّيين"، وأّن عدّوها ليس " اإلرهاب"، بل 

  "الّديمقراطّية".
عليها، وخّصيًصا مخّطط برافر، وقانون وطالبت زعبي محاسبة إسرائيل، وتكثيف الّضغوطات 

وأنهت زعبي المقابلة حيث قالت: "دعوا إسرائيل تتحّدث عن نفسها، بنادقها الموّجهة لشعبنا  اإلبعاد.
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تّدعي أّنها "ديمقراطّية تحارب اإلرهاب"، دعوا قوانينها وتصريحات وزرائها إًذا، تحكي قّصة عدائها 
 للديمقراطّية".

 18/3/2016، 48عرب 
 

 باحثون إسرائيليون يتوقعون استمرار عمليات الطعن .21
نشر معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب ورقتين بحثيتين عن عمليات الطعن 
والدعس، وتطرقت الوقتان للبحث في سبب استمرار عمليات الطعن والدعس ضد اإلسرائيليين وفشل 

 السياسات اإلسرائيلية في وقف هذه الهجمات.
وقالت الباحثة اإلسرائيلية أوريت بارلوف إن ظاهرة انخراط الفتيان الفلسطينيين الصغار في عمليات 
الطعن في الضفة الغربية ضد اإلسرائيليين، والمشاركة في أعمال حفريات األنفاق في قطاع غزة، 

مة اإلسالمية تعود باألساس إلى انتشار روح التدين بينهم، التي يتم توجيهها من قبل حركة المقاو 
 )حماس( وحمالت التحريض التي تديرها السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الباحثة أنه وفي ظل المتابعة الحثيثة لشبكات التواصل االجتماعي التي ينتمي إليها هؤالء 
الفتيان الصغار، ليس من الواضح أن الرد اإلسرائيلي على ظاهرة انخراطهم في الهجمات يبدو مفيدا 

 ى.أو ذا جدو 
وأشارت المتخصصة في شبكات التواصل االجتماعي والخبيرة في مجال اإلعالم الجديد في الدول 
العربية، إلى ضرورة العمل على القيام بعمليات هجومية وليس دفاعية ضد هذه الظاهرة، تشمل 

 قدس.الجوانب االقتصادية، ومنح الفتيان الفلسطينيين أمال بمستقبل أفضل في غزة والضفة وشرقي ال
 

 مباركة فلسطينية
وبينت بارلوف أن عمليات الطعن تالقي مباركة من أطراف فلسطينية مختلفة، وتلجأ بعض األطراف 
لتبنيها رغم أنها عمليات فردية اإلعداد والتنفيذ في الغالب، وقالت إن منفذي العمليات الفلسطينية 

ت مواقع التواصل االجتماعي بأنهم يحظون بألقاب عديدة بين الفلسطينيين، ويتم وصفهم على صفحا
 أبطال.

وتحدثت الباحثة اإلسرائيلية التي كانت موظفة في السفارة اإلسرائيلية في األردن، عما سمتها حدود 
القوة اإلسرائيلية في التعامل مع ظاهرة انخراط الفتيان الفلسطينيين في العمليات الفردية، فالمنفذون 

ثة، ولديهم حسابات عديدة على فيسبوك، ويستقون أفكار العمليات فتيان يحملون هواتف محمولة حدي
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بسرعة نادرة، مما يجعل إحباط عملياتهم، فضال عن القضاء عليها بالطرق العسكرية، أمرا تحيط به 
 الشكوك من كل جانب.

وختمت بأن "إسرائيل لن تكون قادرة على قتل صفحة فيسبوك أو حساب تويتر أو موقع يوتيوب، 
يع هذه الوسائل موجودة خارج ميدان المعركة العسكرية، ولذلك فأي محاولة إسرائيلية لتوجيه ألن جم

ضربة عسكرية محددة ضد شبكات اإلنترنت لن تنجح، بل إن المحاوالت اإلسرائيلية إلغالق بعض 
 الصفحات والحسابات ستدفع بالضرورة الفلسطينيين لفتح صفحات جديدة وحسابات أخرى".

 
 ملياتتواصل الع

من جهته، قدم الباحث العسكري اإلسرائيلي ألون بن دافيد ورقة بحثية نشرها المعهد اإلسرائيلي ذاته، 
 تنبأ فيها باستمرار الهبة الفلسطينية وتواصل عمليات الطعن والدعس ضد اإلسرائيليين.

لل العسكري وأوصى بن دافيد الذي يعمل في مجال األبحاث العسكرية منذ ثالثة عقود ويعتبر المح
األول للقناة اإلسرائيلية العاشرة، صناع القرار في إسرائيل بالقيام بسلسلة خطوات من شأنها الحد من 
هذه العمليات، ومنها "الفصل الحقيقي بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، بصورة تؤدي بالتدريج لتقليل 

 فرص االحتكاك بينهما، خاصة في القدس وداخل الخط األخضر".
عا إلى تقديم مبادرات سياسية مع السلطة الفلسطينية من شأنها تغيير األجواء السائدة حاليا، ود

وطالب بزيادة قوة الردع اإلسرائيلية أمام منفذي العمليات من خالل إبعاد عائالتهم إلى غزة السيما 
انونية وقضائية تلك التي تبدي دعما لما يقوم به أبناؤها، رغم أنها عقوبة قاسية وتثير تساؤالت ق

 كبيرة.
وقال إن منفذ العملية سيضطر قبل تنفيذ هجومه للتفكير في مصير عائلته وما سيلحق بها، وهو ما 

 قد يثنيه عن المضي في مخططه.
 18/3/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ةائتالف الحكوموتراجع بعدد مقاعد  استطالع: اإلسرائيليون يفضلون نتنياهو برئاسة الحكومة .21

بعد عام على االنتخابات في إسرائيل، كشف استطالع للرأي ان التحالف : أ ف ب -قدس المحتلة ال
الحكومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسر غالبيته الضئيلة في الكنيست )البرلمان( اذا اجريت 

 انتخابات اآلن.
" بأن االئتالف الذي وأفاد االستطالع الذي اجري لحساب صحيفتي "معاريف" و"جيروزاليم بوست

 يشغلها حاليًا. 61بداًل من  120مقعدًا من اصل  57يقوده نتنياهو سيحصل على 
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، حزب "ليكود" الذي يقوده إسرائيلويضم التحالف الحكومي الذي يعد األكثر يمينية في تاريخ 
اليهودية نتنياهو، وحزب البيت اليهودي القومي الديني، والحزبين الدينيين المتشددين "شاس" و"
آذار  17الموحدة للتوراة"، وحزب يمين الوسط "كوالنو" )كلنا(. وشكل هذا االئتالف بصعوبة في 

، وهو يشكل غالبية بفارق صوت واحد، لذلك اي انسحاب يمكن ان يلحق به 2015)مارس( عام 
 ضررًا كبيرًا.

اهو الذي يقود الحكومة من المستطلعين يعتقدون بأن نتني %46وأشار استطالع الرأي نفسه إلى أن 
 يرون العكس. %41لوالية رابعة، يمكن استبداله في مقابل 

وأقرب منافس لنتنياهو في هذا االستطالع هو يائير لبيد رئيس حزب "يش عتيد" )هناك مستقبل( 
الذي كان وزيرًا للمال في حكومة نتنياهو السابقة. وفي مواجهة محض نظرية، سيحصل نتنياهو 

ذا تنافس مع إسحق هرتسوغ من الحزب العمالي، سيحصل  للبيد. %36قابل في م %47على  وا 
 لهرتسوغ. %25في مقابل  %56نتنياهو على 

ذا أجريت انتخابات، فإن "يش عتيد" سيكون الحزب األكثر استفادة، إذ إنه سيحصد  مقعدًا في  21وا 
. وسيتراجع االتحاد 26 إلىمقعدًا  30يشغلها حاليًا. اما حزب "ليكود"، فسيتراجع من  11مقابل 

مقعدًا، والقائمة  15 إلى 24الصهيوني )تحالف العماليين بقيادة هرتسوغ ووسطيي تسيبي ليفني( من 
 مقعدًا. 12 إلى 13العربية المشتركة من 

 19/3/2016الحياة، لندن، 
 

 بالضفة وقطاع غزة صابات خالل مواجهات مع االحتالل في عدة مناطقعشرات اإل .22
أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب، بجروح وحاالت اختناق  "وفا":، "األياممندوبو "

متفاوتة بالغاز السام، يوم الجمعة؛ في مواجهاٍت مع قمع قوات االحتالل الصهيوني، في أرجاء 
 بلدة بيتونياو في قرية نعلين وانطلقت المسيرات الضفة في كل من  متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

قرية كفر ، بلدة سلواد شمال شرقي رام هللا، بلدة تقوع شرق بيت لحم غرب محافظة رام هللا والبيرة،
 .قدوم في محافظة قلقيلية
أصيب عشرة مواطنين بينهم خمسة بالرصاص الحي، والعشرات بحاالت  ،وعند حدود قطاع غزة

وجنوب وشمال القطاع، مساء اختناق، في تجدد المواجهات األسبوعية في عدة محاور متفرقة شرق 
ورشقوا قوات  عشراتالالمواجهات بمحاذاة حي الشجاعية، حيث تجمهر  أعنفوكانت  أمس.

االحتالل بالحجارة، وأشعلوا إطارات مطاطية قرب موقع "ناحل عوز"، شرق المدينة، فيما أطلق جنود 
فر عن إصابة ثالثة شبان االحتالل النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين، ما أس
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وكانت منطقة شرق مخيم البريج، وسط القطاع،  بالرصاص، ومواطن آخر بحالة اختناق شديد.
 مسرحًا لمواجهات مماثلة، بعد وصول مئات المتظاهرين وتقدمهم قرب مواقع عسكرية إسرائيلية.

الشبان لمواقع  أما منطقة الفراحين شرق خان يونس، فقد شهدت مواجهات متفرقة، تخللها رشق
 االحتالل بالحجارة، وقد أطلقت قوات االحتالل النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين.

 19/3/2016األيام، رام هللا، 
 

  فلسطينيا   17 جثاميناالحتالل يحتجز  .23
، إلى ارتفع عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات االحتالل: زينة األخرس -القدس المحتلة 

فلسطينيًا، عقب قتل قوات الجيش اإلسرائيلية لشابين فلسطينيين نفّذا عملية طعن قرب سلفيت  17
 )شمال القدس(، أمس الخميس، واحتجاز جثمانيهما.

شهيدًا من مدينة القدس وضواحيها، وشهيدْين من مدينة  13ورصدت "قدس برس" احتجاز جثامين 
ما زالت محتجزة في  17، ليرتفع بذلك عدد الجثامين إلى بيت لحم، وآخَرين من سلفيت وقلقيلية

ثالجات االحتالل الذي يرفض تسليمهم لذويهم بسبب قيامهم بعمليات مقاومة ضد أهداف إسرائيلية 
 خالل "انتفاضة القدس" المندلعة منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

 18/3/2016، قدس برس
 

 صحراء النقب في في قرى غير معترف بها الفلسطينيين البدو من لفا  أتسعون تقرير:  .24
في قرى  صحراء النقب،  الفلسطينيين الف من البدو 230حو نيعيش : ف ب( أ) - فلسطين المحتلة

في قرى غير معترف بها، وبالتالي ال  لفاً أالفا، ضمن مجموعات معترف بها، وتسعون  140
اه والكهرباء، ويعانون من نقص كبير في الخدمات الصحية يستفيدون من الخدمات البلدية مثل المي

لقراهم باستمرار،  إسرائيلرسمية. ويشكو البدو من تدمير  إسرائيلية إحصاءاتوالتعليمية، بحسب 
بعمليات البناء  اإلسرائيليةغير التي يعيشون فيها بالقوة. بينما تندد السلطات  امكنه إلىوبنقلهم 

البدو في النقب التابعة  أمورك ملكية معهم. وتقر سلطة تطوير وتسوية العشوائية وعدم وجود صكو 
بان "الترابين كانوا موجودين قبل المكب، لكن... وجودهم غير قانوني، ويشكل  اإلسرائيليةللحكومة 

 "، بحسب ما تقول ناطقة باسمها.األمرالدولة، وقد قضت المحاكم بهذا  أمالكتعديا على 
ترابين استلموا مقترحات عدة مختلفة لنقلهم خالل السنوات الماضية، "لكن ال أنوتضيف المتحدثة 

 دائمة لهم". إقامةلم يتعاونوا كلهم مع السلطات" التي تبحث عن تأمين " لألسف
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اعتبروا انه سيهجر  إسرائيل، لكن العرب في 2013"قانون برايفر" لتجميع البدو عام  إسرائيلوشرعت 
 .سكان عشرات القرى البدوية

 19/3/2016الدستور، عّمان، 
 

 فلسطينيا  في سجون االحتالل صحفيا   16 نادي األسير: .25
صحفيًا فلسطينيًا  16قال نادي األسير الفلسطيني إن سلطات االحتالل تعتقل في سجونها  :طولكرم

بينهم طلبة إعالم، كان آخرهم الصحفيين سامي الساعي من محافظة طولكرم وفاروق عليات من 
وبين نادي األسير في بيان له، أنه خالل  جنين وهو مدير مكتب فضائية "فلسطين اليوم".محافظة 

شباط المنصرم وشهر آذار الجاري ُأفرج عن أربعة صحفيين وهم: محمود القواسمة، وأسامة شاهين 
 وكالهما من محافظة الخليل، وحمزة صافي من محافظة طولكرم، وثامر سباعنة من محافظة جنين.

، عدد 2015ى توثيق تسعة حاالت اعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بداية تشرين األول كما جر 
 منهم ُأبقي على اعتقاله وآخرين تم اإلفراج عنهم.

 19/3/2016الدستور، عّمان، 
 

 لصالح الماراثون التهويدياالحتالل يغلق القدس  .26
منذ ثالثة آالف عام" نظمت  فادي أبو سعدى: تحت عنوان "مسارات تحاكي حكاية القدس -رام هللا 

بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس ماراثونًا يهوديًا بدعم محلي ودولي في شوارع القدس العربية 
المحتلة والبلدة القديمة والقدس الغربية. وأغلقت قوات االحتالل بسبب ذلك طرقات عديدة في المدينة 

 اركين في الماراثون الحركة بحرية تامة.المقدسة أمام حركة السيارات إلعطاء المجال للمش
وللعام السادس على التواصل تقيم بلدية االحتالل في القدس هذا الماراثون الذي تقول فيه إنه يدمج 
بين المناظر الخالبة ومواقع تراثية وأخرى ثقافية في "عاصمة إسرائيل" أي القدس المحتلة. ووضعت 

ة وشارات حمراء تعلن فيها إغالق الطرقات وهو ما عرقل شرطة االحتالل في المدينة حواجز حديدي
وصول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة ألداء صالة الجمعة في المسجد األقصى. 

 فيما وصلت أعداد أخرى من المصلين مبكرًا إلى المسجد قبل إغالق الطرق.
 19/3/2016القدس العربي، لندن، 
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 أسـرى من جنين من زيارة أبنائهم  ئالتعااالحتالل يمنع  .27
منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي على حاجز عسكري الجلمة شمال شرق جنين ست عائالت  :جنين

 أسرى من محافظة جنين من زيارة أبنائهم األسرى في معتقل "ريمون".
غرفة على  وذكر ذوو األسير فادي الدربي، أن قوات االحتالل احتجزتهم منذ ساعات الفجر داخل

الحاجز، ومن ثم ارجعتهم ومنعتهم من زيارة ابنهم األسير شادي الدربي بحجج أمنية، مشيرة إلى أن 
 تلك القوات منعت أيضا خمس عائالت من أسرى جنين، منهم عائلتا غوادرة وأبو حنانة.
 19/3/2016الدستور، عّمان، 

 
 شوه صورتهموت 48فلسطينيو دراسة إسرائيلية: الصحافة العبرية تطمس  .28

إنها تقدمت بطلب  48وديع عواودة: تقول خلود مصالحة صحافية فلسطينية من أراضي  -الناصرة 
للعمل في صحيفة إسرائيلية مركزية والحقا تم إبالغها بعدم إمكانية تشغيلها رغم إجادتها اللغة العبرية 

لقول إنها مهنية لكنها وتجربتها الغنية بالعمل الصحافي. ولم تخف الصحيفة سبب رفض طلبها با
 عربية ولن تتمكن من مقابلة يهود كحاخام صفد مثال كونه يرفض التحدث مع عرب.

وتكشف دراسة إسرائيلية أن حادثة خلود ليست يتيمة بل مرآة تعكس واقع تمييز اإلعالم اإلسرائيلي 
من مجمل  %17 الذي يكاد يخلو من الصحافيين العرب، مما يعني فقدان صوتهم رغم أنهم يشّكلون

 السكان ناهيك عن فقدانهم من مجمل مضامينها أو شيطنتهم أحيانا بما تنشره.
وترى مصالحة وهي مركزة مشاريع في مركز "إعالم" المختص باالحتياجات اإلعالمية لفلسطينيي 

 من السكان( %17وتظهر الدراسة أن نسبة المواطنين العرب ) الداخل أن نتائج الدراسة لم تفاجئها.
 فقط. %2.2الذين تتم مقابلتهم في الصحافة اإلسرائيلية تبلغ 

 فقط من هذه المقابالت كانت مع خبراء عرب دون عالقة النتمائهم القومي.  %10كما تظهر أن 
وفي الواقع تعكس الدراسة الجديدة معطيات قديمة إذ سبقتها دراسات مشابهة بالماضي كشفت عن 

منها دراسة البروفسور غادي فولفسفيلد والدكتور عصام أبو ريا عام  هذا الخلل باإلعالم اإلسرائيلي
. وقتها أظهرا في دراستهما أن العناوين ذات الصلة بالمواطنين العرب ال تتعدى في مجمل 2000

أما في قنوات التلفاز  %3فقط وتبين أن التغطية باإلنترنت تبلغ  %2الصحافة اإلسرائيلية بالمعدل الـ 
. ولكن بخالف الدراسات السابقة فإن الدراسة الحالية لم تكتف بعينات نموذجية %0.6لغ واإلذاعة فتب

وقد  2016بل راجعت كافة المقابالت الصحافية على أنواعها في إسرائيل خالل أول شهرين في 
 شملت ثالث قنوات تلفزيونية مركزية واإلذاعتين الرئيسيتين.
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( تمت مع مواطن %2.2مقابلة فقط ) 630ن المذكورين ألف مقابلة في الشهري 28ورصدت الدراسة 
عربي، وأن ثلث هذه المقابالت جرت مع النواب العرب بالكنيست. أما نسبة الذين تمت مقابلتهم من 

( والبقية هم إما من %9العرب حول مواضيع اجتماعية أو ضمن تخصصاتهم فهي قليلة جدا )
 النواب أو لحقيقة كونهم عربا. 

 19/3/2016ي، لندن، القدس العرب
 

 األقصىالمسجد صالة الجمعة في  يؤدونألف مصٍل  ستون .29
ألف مصل صالة الجمعة في المسجد األقصى، وفق ما  60أدى نحو  :الحالوة أبوزكي  –القدس 
 .اإلسالمية األوقافبه مصادر في دائرة  أفادت

الشيخ عكرمة صبري، في  رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس، الدكتور األقصىوندد خطيب 
السلطات  إن" منع األذان عبر مكبرات الصوت، وقال: اإلسرائيليةخطبة الجمعة بالمحاوالت 

تخطط لمنع رفع األذان عبر مكبرات الصوت ومعنى ذلك إبطال شعيرة من شعائر  اإلسرائيلية
ن األذان قد رفع اإلسالم". وتساءل:" كيف يسمع المسلمون األذان دون مكبرات الصوت"، مضيفا "ا

قرنا وال يزال يرفع". وأكد خطيب األقصى مجددا بان األقصى ما زال في دائرة الخطر وال  15منذ 
تزال االقتحامات لألقصى مستمرة رغم انعقاد مؤتمر القمة اإلسالمي، مؤكدا على حق المسلمين 

لن  اإلسرائيليةجراءات العقدي واإليماني في األقصى وقال سيبقى المرابطون يدافعون عنه وان اال
تكسبهم أي حق فيه وان تخلى األنظمة القائمة في العالمين العربي واإلسالمي عن القدس واألقصى 

 لن تسقط حق المسلمين فيه مهما طال الزمان او قصر.
 19/3/2016، القدس، القدس

 
 للمسيحيين بغزة تصريحا   850توافق على إصدار  "إسرائيل" ":الشؤون المدنية" .31

هيئة الشؤون المدنية، مساء أمس عن موافقة الجانب اإلسرائيلي على إصدار  أعلنت :وفا -ةغز 
 مئات التصاريح للمسيحيين في قطاع غزة لمناسبة األعياد المسيحية.

وأوضح مسؤول الدائرة اإلعالمية بالهيئة محمد المقادمة في تصريح لـ"وفا"، أن جهودا بذلها الوزير 
 45تصريحا يستمر لمدة  850على إصدار نحو  اإلسرائيليوافقة الجانب حسين الشيخ أدت إلى م

 يوما للمسيحيين داخل قطاع غزة، للمشاركة في أعيادهم التي تستمر حتى الشهر المقبل.
 19/3/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 في بيروت األونرواالمقر الرئيسي لوكالة  أمام اعتصام عمالي .31
سر حق العودة في صيدا فؤاد  أمين. وتحدث األزمةد بدعوة من خلية نظم اعتصام عمالي حاش

الظالمة بحق شعبنا،  إجراءاتهاعن  األونروابتراجع  إالالتحركات لن تتوقف  إنعثمان، الذي اعتبر 
نتائج سياساتها بدأت تنعكس على مستوى زيادة الفقر وسوء  أنتعلم  أنوعلى الدول المانحة 

 يمية.الصحية والتعل األوضاع
والدول  األونروا إدارةعماد شاتيال  أبوودعا عضو المكتب التنفيذي التحاد نقابات عمال فلسطين 

االستجابة للمطالب الفلسطينية وفي مقدمتها زيادة الموازنة العامة، التغطية الكاملة  إلىالمانحة 
عادةلالستشفاء والطبابة،  100% عادةبارد، العمل بخطة الطوارئ ألبناء مخيم نهر ال وا  صرف بدل  وا 

 اإليواء للفلسطينيين النازحين من مخيمات سوريا.
 إسقاط" أنورأى عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين معتصم حمادة 

تلعبه سيكون رسالة عن موقف الالجئين  أن األونرواالمشروع السياسي الحالي الذي يراد من 
يبقى  أنودورها الذي نصر  باألونرواعبث  أيورفضهم  194ق القرار وتمسكهم بحقهم في العودة وف

 في حدود التفويض الممنوح لها.
 إلىغير جادة بالوصول  األونروا أنوتحدث ممثل حركة حماس علي بركة، باسم الفصائل، فاعتبر 

 . أشهرحل جدي ينهي التحركات الشعبية المتواصلة منذ 
 19/3/2016المستقبل، بيروت، 

 
 في القانون الدستوري  دكتوراهأول فلسطينية تحصل على  ...ء السرغليسنا .32

الدكتورة الشابة سناء السرغلي من سكان مدينة طولكرم تعبر بتواضع جم  :نجيب فراج -بيت لحم 
في القانون الدستوري من جامعة النكستر في  الدكتوراهعن فخرها واعتزازها بعد حصولها على درجة 

فلسطينية تحصل  أول ألنهابريطانيا ليس لكونها اجتازت هذه الدرجة الرفيعة بكل تفوق وحسب بل 
 على هذه الدرجة.

عاما قد تم ابتعاثها من قبل جامعة النجاح الوطنية  28وكانت الدكتورة السرغلي البالغة من العمر 
امعة دورهام في المملكة المتحدة، وذلك بعد حصولها على المرتبة األولى لدراسة الماجستير في ج

 في دفعتها في البكالوريوس. 
من جامعة النجاح  أخرىوبعد تميزها العلمي خالل مرحلة الماجستير حصلت السرغلي على منحة 

سنوات لدراسة الدكتوراه في جامعة النكستر في المملكة المتحدة، حيث مكثت هناك على مدى ست 
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العام الماضي من جديد وتنخرط في اطار العمل بجامعة النجاح كمحاضرة  أواخروطنها  إلىلتعود 
 في هذه المادة المتخصصة.

 18/3/2016القدس، القدس، 
 

 يمّهد لتسويق حماسالمصرية خالف بين األجهزة األمنية  اللبنانية":األخبار " .33
رة األسـبوع الماضـي سـوى تعبيـر بطريقـة مواربـة عـن لم تكن زيـارة وفـد حركـة حمـاس للقـاه: )األخبار(

تخــبط األجهــزة األمنيــة المصــرية فــي التعامــل مــع الحركــة خــالل الســنتين الماضــيتين، فــي ظــل وجــود 
أكثر مـن رؤيـة وتقـديرات مختلفـة للموقـف، وفـي ضـوء حالـة تضـارب فـي اآلراء وتقـديم تقـارير مختلفـة 

 ع حماس وكيفية التعامل مع قياداتها.إلى القيادة السياسية عن طبيعة التواصل م
التخــــبط بــــين تصــــورات األجهــــزة األمنيــــة الرئيســــية: "المخــــابرات العامــــة" )وزارة الداخليــــة( مــــن جهــــة، 
و"المخـــابرات الحربيـــة" )الجـــيش(، ووزارة الداخليـــة نفســـها ومعهـــا "جهـــاز األمـــن الـــوطني" )أمـــن الدولـــة 

حمـــاس. كـــل جهـــاز لـــه رأي مـــرتبط بخلفيـــات  ســـابقًا( مـــن جهـــة أخـــرى، ظهـــر فـــي أوِجـــه بشـــأن قضـــية
التواصــل مــع الحركــة أو تقــارير أمنيــة مبنيــة علــى معلومــات وتقــديرات ســابقة، فيمــا يبــدو "المخــابرات 
العامة"، وهو الجهاز الوحيد الداعم للتواصل مع حماس حتى اآلن، قادرًا على الدفاع عن وجهة نظـره 

هذا تحديدًا هو ما يفسر التناقض بين إعالن "الداخلية" ولعل  حتى إشعار آخر، برغم اعتراض البقية.
وقوف حماس خلف اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، وبـين اسـتقبال وفـد الحركـة بـالتزامن مـع 

 هذا االتهام الذي أعلنه رأس الوزارة اللواء مجدي عبد الغفار.
مع وفد حماس خالل األيـام الماضـية،  وفق التفاصيل، فإن "المخابرات العامة" الذي أدار المفاوضات

يــرى فــي التعــاون معهــا أمــرًا ملّحــًا، وكــذلك ال مشــكلة لديــه فــي تــأمين معبــر رفــح بالتنســيق المشــترك 
معها، وذلك لتوفير حياة طبيعية لسكان قطاع غزة، على أن ذلـك سـيؤدي إلـى "انعكـاس إيجـابي علـى 

، وأن تمـّر الشـحنات 2011إلى ما كان عليـه قبـل األمن القومي المصري... المقترح أن يعود التنسيق 
 الغذائية ومعدات البناء عبر معبر رفح"، كما نقلت مصادر أمنية مطلعة.

ويبــدو أن تقــدير موقــف "المخــابرات العامــة" راجــع إلــى رغبــة حقيقيــة فــي أن تكــون هــذه الخطــوات فــي 
ي فــتح وحمــاس، ومحفــزًا حــال اتخاذهــا مــن الجانــب المصــري تســهيالت إضــافية للمصــالحة بــين حركتــ

لألخيرة كي تسّلم أي قيادات جهادية تتمكن من العبور إلى غزة بعد تطبيق نظام تعاون أمني مشترك 
يضـمن تبـادل المتهمـين بشـرط وقــف التعـاون فـي حـال ثبـوت تقــديم الحركـة معلومـات مضـللة لألجهــزة 

لكــن مــع تقــديم الجهــة التــي المصــرية أو التــورط فــي عمليــات مــن شــأنها اإلضــرار بــاألمن القــومي، و 
 تدعي ذلك، األدلة التي ال يمكن إنكارها.
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وجهة النظر المدافعة عن التواصل مـع حمـاس تـرى أيضـًا أن التعـاون معهـا فرصـة جيـدة لتحقيـق تبـادل 
تجاري يكون من شأنه توفير منفـذ للمنتجـات المصـرية عبـر رفـح، وتشـغيل المعبـر مسـتقباًل عبـر اتفاقيـة 

رام هللا جـزءًا منهـا علـى المـدى المتوسـط وتنتهـي بإدخـال جـزء مـن العملـة الصـعبة فـي  تكون السلطة في
القطاع إلى مصر. ويقول هؤالء أيضًا إن "إبقاء غزة تحت الحصـار يحـرج مصـر سياسـيًا ويشـكل تحـواًل 
من موقف داعم لنضال الشعبي الفلسطيني، إلى معاقبة جماعيـة ألهـالي غـزة"، ولكـنهم فـي الوقـت نفسـه 

  يغيب عنهم أن حماس لن تتنازل عن المكاسب السياسية التي حققتها خالل السنوات الماضية.ال
تضيف المصادر نفسـها أن المخـابرات العامـة تـرفض فـي مقابـل "المخـابرات الحربيـة" ووزارة الداخليـة، 

جة تحميل حماس وحدها مسؤولية األوضاع في سيناء، بل يرى الجهاز أن هذا الوضع السيئ هو نتي
سنوات من أخطاء "الداخلية" في التعامل مع القبائل، وكـذلك "الحربيـة" التـي أفـرزت جـياًل مـن الشـباب 
يكره ممارسات الجيش العنيفـة، بـل لديـه "قابليـة لتنفيـذ أعمـال ضـد الجـيش بسـبب التقليـل مـن وطنيـتهم 

 وعدم االهتمام بتأهيلهم واالستعانة بهم في الوظائف الحكومية".
يخفــي طلــب "المخــابرات العامــة" مــن حمــاس، خــالل اللقــاءات، عــدم التعــاون مــع جماعــة  لكــّن ذلــك ال

اإلخوان المسلمين، وصواًل إلى التبرؤ منها ومن قياداتها المالحقين قضائيًا، باعتبار أن ذلك سيساعد 
في تقوية وجهة نظر الجهاز. ونقلت المصادر أن الحركة وعدت بتنفيذ عدد من الطلبات هي موضع 

تبــار فــي األيــام المقبلــة، خاصــة أن "قيــادات حمــاس أبلغــوا أن هــذه المــرة هــي الفرصــة األخيــرة لهــم اخ
 لتحسين عالقاتهم بالقاهرة" في ظل رفض األجهزة األخرى التعاون معهم.

فــي المقابــل، ال تــزال "المخــابرات الحربيــة" و"الداخليــة" ــــ "األمــن الــوطني" يرفضــون فكــرة التفــاوض مــع 
ـــل يشـــ ـــة" تحمـــل "ضـــغينة ضـــدّ حمـــاس، ب ـــد القضـــاء لحظرهـــا. وينقـــل بعضـــهم أن "الحربي ـــى ي  ّدون عل

حمـــاس"، وتـــرى أنهـــا مســـؤولة عـــن عمليـــات اســـتهداف الجنـــود فـــي ســـيناء، فيمـــا تـــرى "الداخليـــة" أنهـــم 
المحرك الرئيسي لـ"عنف اإلخوان"، ولكن من دون أن يقدموا أدلة ملموسة باستثناء اعترافات المتهمين 

 تيال هشام بركات، بل يتوقع أن ينفيها المتهمون أمام المحكمة عند إحالتهم عليها.في واقعة اغ
 19/3/2016 ،األخبار، بيروت

  
 األردن: تركيب كاميرات في الحرم القدسي األسبوع المقبل .34

لنصـــب كـــاميرات فـــي الحـــرم  رام هللا: يبـــدأ األردن فـــي األســـبوع المقبـــل وضـــع البنيـــة التحتيـــة اســـتعداداً 
وقـال وزيــر األوقــاف  الشــريف فـي مدينــة القــدس بنـاء علــى تفاهمــات مـع الحكومــة اإلســرائيلية.القدسـي 

األردنــــي، هايــــل داود، لوكالــــة األناضــــول التركيــــة، إن التصــــورات الفنيــــة لتركيــــب ونصــــب الكــــاميرات 
ــًا النتهــاء عمليــات التركيــب. وأوضــح أن  انتهــت، وســتنفذ األســبوع المقبــل، دون أن يحــدد موعــدًا زمني
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شركات أردنية هي التي ستنفذ عملية التركيب، وال دور للجانب اإلسرائيلي فيه. ودون أن يوضح كلفة 
 المشروع، أكد "سننجز المشروع مهما كلف الثمن".

 19/3/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 المومني: كاميرات األقصى ستوثق االنتهاكات اإلسرائيلية وتساعدنا بالمسارات القانونية .35
 .داألردنيـة النـاطق الرسـمي باسـم الحكومـة  اإلعـالمجدد وزير الدولة لشـؤون : حمدان الحاج - انعمّ 

محمـــد المـــومني التأكيـــد علـــى أهـــداف األردن مـــن تركيـــب كـــاميرات المراقبـــة داخـــل المســـجد األقصـــى 
مليـار مسـلم حـول العـالم مـن البقـاء علـى اتصـال مـع  1.7المبارك/ الحرم القدسي الشـريف، بمـا يمكـن 

فـــي لقـــاء لـــه مســـاء الجمعـــة مـــع  ،المـــومني ضـــافوأ مســـجد األقصـــى المبـــارك ومـــع المـــرابطين فيـــه.ال
نما ،القبض على المدافعين عن القدس إللقاءن تركيب الكاميرات ليست ، أالتلفزيون األردني للـدفاع  وا 

ل تقــوم وقــال "إن الكــاميرات ســتوثق وتثبــت للعــالم بأكملــه أن إســرائي عــن الموقــف الفلســطيني والعربــي.
 بخرق الوضع القائم وأن ادعاءاتها بالحفاظ على الوضع القائم باطلة".

ثباتــاتالمقــاطع المصــورة ستســاعد األردن وفلســطين فــي تقــديم توثيــق  زير أنوبــين الــو  ــدفاع عــن  وا  لل
نه خالل أيام أ وأعلن المسجد األقصى عبر المسارات القانونية والمحافل الدولية والقنوات الدبلوماسية.

 كثر جهة عالمية متخصصة.أيتم تركيب هذه الكاميرات التي سيتم شراؤها من قبل س
 19/3/2016 ،الدستور، عّمان

 
 مجلس األعيان األردني يعزي بضحايا حافلة المعتمرين الفلسطينيين .36

الفلســطينية محمــود السـلطة رئــيس  إلــىفيصــل الفــايز برقيـة  األعيــان األردنـيبعــث رئـيس مجلــس  :بتـرا
، الــذي األلــيمالمجلــس، عــن تعازيــه بضــحايا حــادث الســير  أعضــاءوباســم  هب فيهــا باســمعــر أ عبــاس، 

أثنـاء تـوجههم  فـي الماضـي األربعـاءمعتمرين الفلسطينيين مساء التعرضت له الحافلة التي كانت تقل 
 هللا. رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد إلىإلى الديار المقدسة. كما بعث الفايز ببرقية مماثلة 

 19/3/2016 ،الدستور، عّمان
  
 "البرلمانيات األردنيات" يعزين بضحايا حادث المعتمرين الفلسطينيين .37

عـــن بــالغ الحــزن واألســـى جــراء الحـــادث  ،مــسأفـــي بيــان  األردنيــات،أعــرب ملتقـــى البرلمانيــات  :بتــرا
صابة 16وفاة  إلىالمؤسف الذي تعرض له المعتمرون الفلسطينيون وأدى   ن.خريآ 34منهم وا 

 19/3/2016 ،الدستور، عّمان
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 لفلسطينيينالالجئين انماذج جديدة لوثائق سفر لبنان:  .38

"جميــع الرعايـــا الفلســـطينيين المســـجلين  لهـــا، ، فــي بيـــاناللبنـــاني أعلمــت المديريـــة العامـــة لألمــن العـــام
ريخ مــــن تــــا ، وذلــــك اعتبــــاراً الجئــــين فــــي لبنــــان، باعتمــــاد نمــــاذج جديــــدة لوثــــائق الســــفر مقــــروءة آليــــاً 

حـين انتهـاء مـدة  إلـىتبقى وثائق السفر الصادرة قبـل التـاريخ المـذكور صـالحة  أن، على 21/3/2016
حين استكمال المشروع  إلىهذا الحل موقت  أن صالحيتها كونها مقبولة لدى الكثير من الدول، علماً 

 ن االستحصال على وثائق سفر من النموذج الجديد غير ملزم".أالبيومتري و 
 19/3/2016 ،ل، بيروتالمستقب

 
 "إسرائيل"اإلنترنت المهربة للبنان.. خيوط الفساد والنفوذ و .39

أثار إعالن وزير االتصاالت اللبناني بطرس حرب عن "اعتداء فاضـح علـى : حسن الحاف -بيروت 
شــبكة االتصــاالت" واحتمــال ضــلوع شــركات إســرائيلية فيــه، تســاؤالت عديــدة عــن المتــورطين المحليــين 

 ن، نظرًا لما يشكله ذلك من تهديد صريح ألمن البالد.والخارجيي
فقــد كشــف حــرب فــي مــؤتمر صــحفي عــن "افتضــاح شــبكات لتهريــب اإلنترنــت"، موضــحًا "أننــا أمــام 
حــادث خطيــر جــدًا، بمــا يمثلــه مــن تهديــد لألمــن الــوطني، ال ســيما أن المعلومــات المتــوافرة تشــير إلــى 

وأضـاف "اكتشـفنا أيضـًا أن بعـض  تهريـب باحتياجاتهـا".ضلوع شركات إسرائيلية في تزويـد محطـات ال
في فضيحة محطة الباروك المتعاملـة  2010و 2009مرتكبي هذه الجرائم سبق أن تورطوا في العامين 

 مع إسرائيل، وصدرت بحقهم أحكام وعقوبات عن المحكمة العسكرية".
نتيجـــة تحقيقـــات ميدانيـــة وتشـــرح مصـــادر وزارة االتصـــاالت للجزيـــرة نـــت أن اكتشـــاف الشـــبكات جـــاء 

بالتعاون بين الفرق الفنية المختصة العاملة في وزارة االتصـاالت وهيئـة "أوجيـرو" لالتصـاالت المكلفـة 
أثنـاء  فـي وتشير إلى أن الفرق الفنية تعرضت للتهديـد مـن مليشـيات مسـلحة بتزويد خدمات اإلنترنت.

إلــى أن اإلعــالن عــن احتمــال تــورط  وتلفــت المصــادر قيامهــا بتفكيــك المعــدات فــي بعــض المنــاطق.
في الملـف مـرّده إلـى أن المحطـات التـي تـزود المهـربين المحليـين بسـعات اإلنترنـت متمركـزة  "إسرائيل"

في قبرص وتركيا، األمر الذي يقوي احتماالت من هذا النوع، "خاصة أن شبكة الباروك )جبل لبنان( 
وضـــح المصـــادر أن "الشـــركات التـــي جـــرى وت عـــن تـــورط إســـرائيلي فيهـــا". 2009جـــرى الكشـــف عـــام 

الكشف عن تهريبها اإلنترنت بشكل غير شرعي تقارب حتى الساعة ثالث أو أربع شـركات، تبـّين أن 
 أجهزة بعضها مركبة على محطة إرسال إلحدى القنوات اللبنانية المحلية".
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 خسائر الخزينة
الشـرعية أربعـين غيغابايتـا بالثانيـة تقريبـًا، أي وتبلغ السعة اإلجمالية المقدرة لهذه المعابر الدولية غيـر 

وبينمــا تلفــت المصــادر إلــى أن  مــا يعــادل ســتمئة ألــف خــط هــاتفي دولــي، بحســب وزارة االتصــاالت.
الخسارة التي تتكبدها الخزينة سنويًا من هذا االعتـداء تقـارب سـتين مليـون دوالر، تكشـف أن الخطـورة 

كوميــة وأمنيــة وعســكرية تتــزود باإلنترنــت مــن شــبكات تهريــب الكبــرى تتمثــل فــي أن "مقــرات رئاســية وح
 قدمت لها هذه الخدمات على أساس أنها شرعية، وبأسعار مخفضة جدًا، بل أحيانًا مجانية".

إلــى ذلــك، يتحــدث مّطلعــون علــى الملــف عــن احتمــال تــورط أحــزاب سياســية نافــذة فــي تــأمين التغطيــة 
ت إن المنشـــآت والتجهيـــزات التقنيـــة واألنظمـــة المعلوماتيـــة ويقـــول هـــؤالء للجزيـــرة نـــ لهـــذه االعتـــداءات.

والصــحون الالقطــة والمحطــات األرضــية المســتخدمة تضــاهي تلــك الموجــودة لــدى الدولــة اللبنانيــة، أو 
لدى الشركات المرخصة، األمر الذي يطرح عالمات استفهام عديـدة عـن كيفيـة إدخالهـا الـبالد وتحـت 

 أي غطاء سياسي.
 

 أمن البلد
ر لجنة اإلعالم واالتصاالت في البرلمان النائب عمار حوري أكد أن اللجنة ذاهبة إلـى أبعـد مـدى مقرّ 

للكشــف عّمــن يقــف خلــف شــبكات تهريــب اإلنترنــت التــي جــرى فضــحها قبــل أيــام، "نظــرًا لكــون هــذا 
يوضــح و  االعتـداء يهـّدد أمــن البلـد ككـل، ونظــرًا أيضـًا لكـون وظيفــة اللجنـة مراقبـة قطــاع االتصـاالت".

حوري للجزيرة نت أن اللجنة ستعقد اجتماعًا االثنين المقبل دعت إليه وزارة االتصـاالت وكـل الجهـات 
المعنية، خصوصـًا األمنيـة منهـا، للوقـوف علـى آخـر المعطيـات المتاحـة فـي هـذه القضـية، ومـن أجـل 

 اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية أمن الدولة والمواطنين.
م واالتصـــاالت فـــي اللجنـــة ذاتهـــا النائـــب حســـن فضـــل هللا أكـــد فـــي تصـــريح وكـــان رئـــيس لجنـــة اإلعـــال

وأضـاف أن مخــاطر هــذه  صـحفي "أننــا أمـام قضــية خطيــرة وكبيـرة، وهــي أكبــر ممـا يتصــوره الــبعض".
القضية أمنية وماليـة، فضـاًل عـن أبعادهـا القانونيـة، "ألننـا أمـام شـبكات غيـر شـرعية وغيـر قانونيـة ال 

 شبكة التي تعود ملكيتها للدولة اللبنانية".حق لها بالتصرف بال
 18/3/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 وفد المحكمة الجنائية الدولية من دخول الضفةتمنع  "إسرائيل" .41

وفــدًا مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )محكمــة الهــاي( مــن دخــول  اإلســرائيليةمنعــت الســلطات  :رام هللا
 إلـــىلين وفنيـــين فلســـطينيين، مـــا اضـــطر الوفـــد الســـتدعائهم الفلســـطينية للقـــاء مســـؤو  الســـلطة أراضـــي
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وقال مسؤولون فلسطينيون لـ"الحياة" إن وفـد المحكمـة المؤلـف مـن أربعـة مسـؤولين  .األردنيةالعاصمة 
ـــتمكن مـــن الوصـــول  ـــم ي الضـــفة الغربيـــة بعـــد أن رفضـــت  إلـــىفـــي مكتـــب المـــدعي العـــام للمحكمـــة، ل

ــ إلــىرات دخــول، فتوجهــوا تأشــي أفــرادهمــنح  اإلســرائيليةالســلطات  ان حيــث يلتقــون اليــوم عــددًا مــن عّم
د. المســـؤولين والفنيـــين الفلســـطينيين برئاســـة أمـــين ســـر اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية 

وأوضح المسؤولون أن وفد المحكمة يجري في هذه المرحلـة فحصـًا للتقـارير المقدمـة  صائب عريقات.
 ، وانه يركز بصورة خاصة على االستيطان.اإلسرائيليةم الحرب المحكمة في شأن جرائ إلى

 19/3/2016 ،الحياة، لندن
 

 االستيطانية "إسرائيل"موسكو: قلقون من مشاريع  .41
ألراض فلسـطينية بالضـفة الغربيـة،  "إسـرائيل"مـس مصـادرة أدانـت وزارة الخارجيـة الروسـية  :بترا وكالة

ونقلــت قنــاة  ســتيطانية فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة.اال "إســرائيل"معربــة عــن قلقهــا مــن مشــاريع 
عــن  "إســرائيل"إنــه منــذ أيــام أعلنــت  ،فــي بيــان أصــدرته، "روســيا اليــوم" عــن الخارجيــة الروســية قولهــا

هكتار في منطقة مدينة أريحا في الضفة الغربية، وهذه المصادرة لألرض هي األكبر  154.5 مصادرة
وعبــر  هكتــار فــي منطقــة مســتعمرة )غــوش عتصــيون(. 400ئيل حــين صــادرت إســرا 2014منــذ عــام 

 االسـتيطانية فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة، مضـيفاً  "إسـرائيل"البيان عن قلق موسـكو مـن مشـاريع 
 "هــذه األعمــال ليســت شــرعية مــن وجهــة نظــر القــانون الــدولي ويجــب إعــادة النظــر فــي هــذه القــرارات".

لقلق بوجه خاص على خلفية المستوى المرتفع للتوتر في العالقـات ولفت إلى أن هذه الخطوات تثير ا
ودعا األطراف إلى االمتنـاع عـن الخطـوات أحاديـة  الفلسطينية اإلسرائيلية منذ تشرين األول الماضي.

 الجانب التي تقوض آفاق تسوية القضية الفلسطينية وفق األسس المعترف بها دوليا.
 19/3/2016 ،الرأي، عّمان

  
 ح اليهودي بأمريكا هو فقط من لم يؤكد حضور مؤتمر "إيباك"المرش .42

قراطي اليهــودي بأمريكــا بيرنــي ســاندرز، هــو المرشــح الوحيــد الــذي لــم يؤكــد و المرشــح الــديم: واشــنطن
"إيبـاك"، حتـى ظهـر يـوم الجمعـة،  حضور المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسـرائيلية

 ونقل الموقع عن مصدر أن معسكر ساندرز أبدى اهتمامـاً  أوف إسرائيل". حسب ما أفاد موقع "تايمز
بالدعوة التي وجهت له لحضور المؤتمر، في الوقـت الـذي مـا تـزال "إيبـاك" تنتظـر رد سـيناتور منطقـة 

 فيرمونت على الدعوة إلى المؤتمر.
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ـــ ـــذي ينطل ـــع المرشـــحين اآلخـــرين للرئاســـة حضـــورهم للمـــؤتمر، ال األحـــد،  يـــومق فـــي المقابـــل أكـــد جمي
قراطي، و وزيــرة الخارجيــة الســابقة ومنافسـة ســاندرز فــي الحــزب الــديم سـتلقيحيــث  ويسـتمر ثالثــة أيــام.

هيالري كلينتون، كلمة في اليوم الثاني من المؤتمر، ومن المقـرر أن يتحـدث المرشـحون الجمهوريـون 
مــن المـؤتمر، أي االثنــين.  دونالـد ترامـب وتيــد كـروز وجـون كيســيك، أمـام المـؤتمر مســاء اليـوم الثـاني

 كلمة خالل المؤتمر. كما سيلقي نائب الرئيس األمريكي جو بايدن أيضاً 
 18/3/2016 ،"21موقع "عربي 

 
 يهود أمريكيون يعتزمون االحتجاج خالل خطاب لترامب أمام "أيباك" .43

هــوري يعتــزم بعــض الحاخامــات والطــالب اليهـود االحتجــاج علــى خطــاب المرشــح الجم: رويتــرز وكالـة
المحتمل لرئاسة الجمهورية األمريكية دونالد ترامب االثنين فـي مـؤتمر لجنـة الشـؤون العامـة األمريكيـة 

، فــي شــأن مــا يقولــون إنهــا تصــريحات "إسرائيلـ"اإلســرائيلية )أيبــاك(، وهــي جماعــة ضــغط مؤيــدة لــ -
 مهينة ضد المسلمين وجماعات أخرى.

المـؤتمر السـنوي للجنـة الـذي يسـتمر ثالثـة أيـام فـي ألف شخص فـي  18ومن المتوقع أن يشارك نحو 
 واشنطن. ولم يتضح عدد الذين سيقاطعون أو سينسحبون من خطاب ترامب.

وقال جيفري سالكين، وهو حاخام من مدينة هوليوود في والية فلوريدا طلب من جميع الحاخامات في 
ة للحط مـن شـأن النسـاء والمسـلمين البالد االنضمام إليه في المقاطعة: "إنه )ترامب( يستغل كل فرص

حاخامـــًا وافقـــوا ووّقعـــوا علـــى  40والمكســـيكيين والمهـــاجرين وذوي االحتياجـــات الخاصـــة". وأضـــاف أن 
خطــاب احتجــاج يأمــل بــأن يــوزع خــالل المــؤتمر. وتعتــزم مجموعــة أخــرى مــن الحاخامــات والطــالب 

ســحاب مـن القاعــة بعـد أن يعتلــي تسـمى "كـام توجــذر أجينسـت هيــت" )لنجتمـع معــًا ضـد الكراهيـة( االن
 ترامب المسرح. وقال أحد المنظمين جيسي أوليتسكي إنه ال يعرف عدد الناس الذين سيشاركون.

وتلقى بعض الطالب رسالة بالبريد اإللكتروني األسبوع الجـاري تحـذرهم مـن أن أي محـاوالت لتعطيـل 
مـــس إن الرســـالة أمـــن  أولجنـــة إلغـــاء تصـــاريح دخـــولهم. وقـــال مســـؤول فـــي الل إلـــىالمـــؤتمر ســـيؤدي 

 أرسلت بطريق الخطأ ولم تكن بتفويض.
 19/3/2016 ،الحياة، لندن
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 !!أوال   "أريحا -رام هللا"مفاوضات  .44
 ياسر الزعاترة    

أخبرتنا صحيفة "هآرتس" الصهيونية، أن مفاوضات سرية جرت بين السلطة الفلسطينية وبين الكيان 
ن المفاوضات السرية بالمناسبة، وهم غير من يعتبرون الحياة الصهيوني مؤخرا )هناك من يعشقو 

 مفاوضات!!(.
في التفاصيل التي ننقلها هنا نصا عن المحرر األمني في الصحيفة "باراك رابيد" أن المفاوضات 
تتعلق "باإلعادة التدريجية للسيطرة األمنية لألجهزة األمنية الفلسطينية في عدد من مدن الضفة 

ب موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى ومطلعين على االتصاالت فقد اقترحت إسرائيل الغربية. وحس
أن يتوقف الجيش عن األعمال )تعني االقتحامات( في مناطق )أ( باستثناء حاالت وجود "قنبلة 
موقوتة". واقترحت إسرائيل في المحادثات أن تكون رام هللا وأريحا أولى المدن التي يخرج منها الجيش 

ذا نجحت هذه الخطوة فتتوسع إلى مدن أخرى في الضفة. وحسب شخصيات رفيعة اإل سرائيلي. وا 
المستوى، علقت المفاوضات بسبب شروط وضعتها القيادتان السياسيتان في الطرفين. لكنهم أضافوا 

 أن الفرصة لم تفوت بعد". انتهى كالم الصحيفة.
مع التحذيرات )الشكاوى أحيانا( التي أطلقها غير ال مفاجأة أبدا في هذا التسريب، وهو يبدو منسجما 

واحد من قادة السلطة والمنظمة بشأن وقف التعاون األمني في حال استمرت اجتياحات جيش 
االحتالل لمناطق )أ(، ومنح مهلة شهر من أجل التوقف عن ذلك، مع التذكير بأن هذا اللون من 

سنوات ولغاية  10تكررت مرارا منذ أكثر من التهديدات ال يأخذها أحد على محمل الجد بعد أن 
 اآلن.

يتمثل في  2004معروف أن المسار الذي مضى منذ وصول محمود عباس إلى السلطة عام 
انسحاب الجيش اإلسرائيلي تباعا من مناطق )أ( التي دخلها فيما عرف بعملية "السور الواقي" ربيع 

جز، ومع استمرار دخوله وخروجه متى يشاء ، مع بقائه على مشارف المدن وفي الحوا2002العام 
 العتقال شباب المقاومة، وحتى السياسيين العاديين.

، أو قريبا منه، ولكن في إطار 2002اليوم يتم التفاوض من أجل استعادة الوضع الذي كان في العام 
ن تم تجاهل هذا البعد، أو تم السكوت عنه. وفي حين بدأ مسار أوسل  -و، بـ"غزةسياسي هذه المرة، وا 

أريحا أوال"، وبالطبع ألن رام هللا هي عاصمة السلطة  -أريحا أوال"، فسيبدأ المسار الحالي بـ"رام هللا
العتيدة ورمز سيادتها، وألن الوجود اإلسرائيلي في أريحا محدود، ولم يخرج منها كثير من المشاكل 

 خالل السنوات الماضية.
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اعا منذ رئاسة محمود عباس، ما يشير إلى تكريس المشروع نحن إذا أمام استكمال لما كان يتم تب
الذي تحدثنا عنه مرارا وتكرارا طوال سنوات، وقلنا إنه الوحيد المطروح على الطاولة والمقبول من 
فرقاء الساحة اإلسرائيلية ممثال في "الحل االنتقالي بعيد المدى" أو "الدولة المؤقتة"، من دون الحاجة 

سميات، المهم هو تكريس هذا الحل على األرض، فيما سيكون بوسع عباس أن إلى طرح أسماء وم
يواصل دغدغة عواطف الجماهير بالحديث عن الثوابت، التي ال تغير في حقائق الواقع شيئا، ومن 

دونما قرب البحر الميت وأريحا  579ضمنها استمرار االستيطان )مفارقة األيام الماضية هي مصادرة 
 ان!!(.ألغراض االستيط

إنه المسار الوحيد المتاح سياسيا أمام عباس، وهو يعرف ذلك جيدا، ومضى فيه وهو يدرك تبعاته، 
وقدم الخطاب الالزم لذلك )انتفاضة األقصى دمرتنا والتعاون األمني مصلحة لنا(، وصاغ سلطته 

 ببعديها األمني واالقتصادي على إيقاع هذا المسار.
دة ليست سوى تأكيد على لعبة الحل االنتقالي، وتأبيد النزاع، وتحويله سينكر ذلك، ولكن القصة الجدي

في المئة من أرض فلسطين  10إلى مجرد نزاع حدودي بين دولتين؛ إحداهما بال سيادة على أقل من 
نها لثورة حتى  التاريخة، واألخرى تسيطر على كل شيء، بما في ذلك سماء ومياه ومعابر األولى.. وا 

 النصر!!
و المخطط، أما النجاح فقصة أخرى، فهنا على هذا األرض شعب أبي لن يقبل هذه المهزلة هذا ه

التي يتم تسويقها يوميا تحت شعار رفض المقاومة والتعاون األمني واستخدام مبتذل آلية كريمة: 
 "الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"، وهذه االنتفاضة التي دخلت شهرها السادس تؤكد ذلك.

 19/3/2016، ور، عّمانالدست
 

 ال أرض وال سالم .45
 محمد خالد األزعر 

العربي، قيل إن هذه العملية  -في مستهل ما سمي بعملية التسوية السلمية الشاملة للصراع اإلسرائيلي
 ستُقلع وفقًا لمبدأ "األرض مقابل السالم".

قاء االعتراف بإسرائيل ، ل1967كان المقصود بذلك عمومًا استرداد العرب ألراضيهم المحتلة منذ 
قرار السلم والتواصل معها في شكل نهائي. برام الصلح وا   وا 

سرائيل على حد سواء،  االعتقاد الشائع أن مبدأ األرض مقابل السالم يراعي حقوق كل من العرب وا 
بالتوازي والتوازن والقسطاس المستقيم. غير أننا ننحاز إلى جانب المشككين في صحة هذا التكييف، 

قائلين بأن هذا المبدأ كان في جوهره وما زال يعمل أكثر لمصلحة الجانب اإلسرائيلي. فاألصل أن ال
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القوانين الدولية والقرارات األممية ذات الصلة، توجب على إسرائيل االنسحاب من األراضي العربية 
ثقافية أخرى،  المحتلة، بغض النظر عن أية قضايا أو توابع سياسية أو ديبلوماسية أو اقتصادية أو

تتعلق بإقامة العالقات أو مظاهر التطبيع المتعدد العناوين مع العرب. فإن قيل إن قرار مجلس 
ينص على الحدود اآلمنة والمعترف بها بين الفرقاء، قلنا إن االعتراف بهذه الحدود  242األمن الرقم 

قامة العالقات وا لتطبيع المتعدد المجاالت معها شيء واالعتراف بإسرائيل المقرون جبرًا بالصلح وا 
 شيء آخر.

ما نجادل به هنا أن القبول العربي، والفلسطيني من باب أولى، بمبدأ األرض مقابل السالم، ينطوي 
في حد ذاته على تنازالت كبيرة من جانبهم، كونه يتضمن إجبارهم على االعتراف بإسرائيل أواًل، ثم 

عد من االعتراف البارد بهذه الدولة، مقابل تخليها عن أراض يحملهم تاليًا على الذهاب إلى ما هو أب
لهم، احتلتها بالقوة العارية على نحو خارق للقوانين واألعراف المنظمة للعالقات بين الدول واألمم 

 المتحضرة.
وعلى رغم هذه المكاسب المجانية، فإن إسرائيل لم تقتنع بهذا المبدأ وال أخذته عمليًا على محمل 

دل على ذلك، بال حصر، مداومتها على قضم أرض الفلسطينيين باالستيطان الزاحف، غير الجد. ي
دولة عربية  57آبهة بأيديهم الممدودة لها بالسالم وما بعده من وعود باالعتراف والتطبيع من جانب 

سالمية.  وا 
تعليالت التي من سلوكها الفعلي، ثبت أن إسرائيل تريد األرض والسالم معًا. األنكى من هذا هو ال

تطلقها بعض القوى اإلسرائيلية لتفسير هذا السلوك، وموجزها أن "دولتهم تواجه ضغوطًا كي تتنازل 
عن مناطق حيوية ألمنها، بذريعة تحقيق السالم. ولكن بال ضمانات إلعادة هذه المناطق إليها إذا 

ابها من األراضي العربية غاب السالم". المعنى الكامن في تضاعيف هذا المنطق أن إسرائيل بانسح
 إنما تقتطع من لحمها الحي كتنازل منها ألجل إقرار السالم!

عوار هذا المنطق وسفالته يتجليان في أنه ال يقر فقط بالفكرة المغلوطة من األساس وهي أن 
نما ينطلق أيضًا من فكرة أكثر تدليسًا هي أن هذه األراضي تقع  األراضي المحتلة متنازع عليها، وا 

 من ممتلكات إسرائيل.ض
بكالم آخر، يرى أصحاب هذا المنطق أن إسرائيل هي التي "تضحي" بأراٍض تخصها في سبيل إبرام 
السالم مع العرب والفلسطينيين. وبناء على حسابات لوجستية عسكرية وأمنية بحتة، كصعوبة الدفاع 

مبدأ األرض مقابل السالم، عن قلب إسرائيل في حال المضي في هذه التضحية، يرفض هؤالء تمامًا 
 وال يطرحون شعارًا بدياًل منه لعملية التسوية.
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تحظى هذه المقاربة المعطوبة بتأييد قطاعات مرموقة في الفضاء األيديولوجي والسياسي اإلسرائيلي، 
وطالما استمر تعلق هذا الفضاء بها، فسيظل الحديث عن التسوية والحلول الوسط، ناهيك عن 

سرائيل، ضربًا من الخيال. وعلى سبيل االستطراد الموحي، الحديث عن الس الم الشامل بين العرب وا 
ال تسمح هذه المقاربة ألحد بالتساؤل عن الكيفية التي يمكن بها وضع حد لسياسة التوسع اإلسرائيلي 
االستيطاني في الضفة والجوالن. إذ كيف ُيالم المستوطنون على مثل هذه السياسة، طالما أنهم 

 ارسونها في أراٍض يعتبرونها ملكًا خالصًا لدولتهم؟يم
والحال كذلك، قد يتعين على العرب مساءلة إسرائيل الرسمية مجددًا عن مفهومها لألرض مقابل 

 السالم، وتفسيرها النهائي لهذا المفهوم.
 19/3/2016الحياة، لندن، 

 
 عاما  من التصدي والمقاومة والحضور 130فلسطين و .46

 عوني فرسخ
وقع الصدام األول بين فالحي الخضيرة ومستوطني "بتاح تكفاه" المستعمرة الناشئة  1886العام  في

رشح  2016بجوارهم على خلفية خسارتهم عملهم في األرض التي بيعت للصهاينة. وفي العام 
وثي اودولفو بيريز اسكفيل، األرجنتيني الحائز على جائزة نوبل للسالم، المناضل األسير مروان البرغ

ن كان غير مرجح نجاح هذا الترشيح الكريم، غير أنه ال يدل فقط على الدعم  لجائزة نوبل. وا 
نما أيضًا على تراجع فعالية جماعات الضغط  العالمي المّطرد اتساعًا لتأييد المقاومة الفلسطينية، وا 

كا الالتينية، نتيجة "اللوبيات" اليهودية في دولة كاألرجنتين تضم أكبر جالية يهودية فعالة في أمري
 الممارسات العنصرية "اإلسرائيلية" في األرض العربية المحتلة.

وعلى مدى المئة والثالثين عامًا الماضية تواصل تصدي قوى الممانعة الفلسطينية للصهاينة، كما 
تعددت جوالت مقاومة التجمع االستيطاني الصهيوني، والمشاريع األوروبية واألمريكية المستهدفة 

مكينه من أداء وظيفته االستعمارية في المشرق العربي. وبالممانعة والمقاومة فرض النضال الوطني ت
الفلسطيني حضوره على الساحة الدولية كحركة تحرر وطني في مواجهة قوى االستعمار واإلمبريالية 

حالل ا لتجمع وأداتهما الصهيونية، المستهدفة الوجود التاريخي للشعب العربي في فلسطين، وا 
الصهيوني الغريب محله ليشكل فاصاًل بين جناحي الوطن العربي، ما نعى لوحدته القومية وتقدمه 

 على طريق مواكبة العصر.
وحين تقرأ المسيرة الفلسطينية منذ صدام الخضيرة يتضح أن أخطر التحديات التي واجهت، وال تزال، 

خب متصدرة الصفوف، وضعف ثقتها المريع قوى الممانعة والمقاومة إنما هي تخلف وعي ومعرفة الن
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بقدرات شعبها، وقصر نفسها في التصدي، وافتقادها استراتيجية إدارة الصراع مع الصهيونية ورعاتها 
على جانبي األطلسي بل إنه خالل سنوات االنتداب، وبرغم وضوح انحياز اإلنجليز للصهاينة منذ 

 أيام االنتداب األولى.
توجه وفد برئاسة موسى كاظم الحسيني لمقابلة وزير  1921س/ آب ومما يذكر أنه في أغسط

المستعمرات ونستون تشرتشل، فأحالهم إلى الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان الذي أبلغهم أن الهدف 
الصهيوني إنما هو إقامة دولة يهودية في فلسطين، وبرغم ذلك لم تسقط الزعامات الوطنية الرهان 

فلسطين. والذي يدعو لألسى إعادة إنتاج الخطأ التاريخي للزعامة التقليدية  على "عدل" بريطانيا في
 1974من قبل محتكري قرارات منظمة التحرير وحركة فتح بزعامة ياسر عرفات، بإعالنهم سنة 

التزامهم حوار الصهاينة ومفاوضتهم خيارًا استراتيجيًا واعتمادهم مسلسل التنازالت عن الثوابت 
قبول اإلدارة األمريكية بهم، ما انتهى بهم لتوقيع اتفاق أوسلو، ومسخ الميثاق الوطني، الوطنية سعيا ل

 وااللتزام بالتنسيق األمني مع سلطة االحتالل.
إال أن القوى الملتزمة بالممانعة والمقاومة خيار استراتيجي وبرغم كل المعوقات الداخلية والخارجية، 

الوجود والال وجود الممتد مع الحركة الصهيونية ورعاتها  تابعت مراكمة اإلنجازات على درب صراع
على جانبي األطلسي. ما يستدعي التذكير ببعض أبرزها لعل ذلك يسهم باستعادة بعضهم األمل 

 بحاضر ومستقبل الشعب العربي في فلسطين.
نة انتفض مواطنو القدس وعموم فلسطين في "هبة البراق" وأسقطوا سعي الصهاي 1929ففي العام 

إحداث أمر واقع يعزز ادعاءهم في حائط "المبكى"، ويومها تساقط الشهداء والجرحى برصاص 
اإلنجليز والهاغانا، وتسابق األبطال محمود جمجوم، وعطا الزير، وفؤاد حجازي على حبل المشنقة، 

 في مشهد وطني تاريخي.
مستنهضًا إرادة الممانعة أبدع الشيخ عز الدين القسام أمثولته االستشهادية  1935وفي العام 

، 1936والمقاومة المتجذرة في الثقافة العربية اإلسالمية، وفي السنة التالية كان مريدوه أبرز قادة ثورة 
 التي أوقفتها "اللجنة العربية العليا".

ولقد نجحت قوى الممانعة والمقاومة، المدعومة من عمقها العربي، في إفشال وعد بريطانيا لحاييم 
ن بأن تكون فلسطين يهودية كما هي إنجلترا إنجليزية. ودليلنا أنه عند نهاية االنتداب سنة وايزما
، وبرغم كل الضغوط البريطانية وجهود يهود أوروبا والواليات المتحدة، ودعمهم االستيطان 1947

أن الصهيوني، كانت فلسطين عربية كما ذكر أشجع المؤرخين "اإلسرائيليين" الجدد ايالن پاپه، ب
من األرض. ويقرر بأن األمم المتحدة لو  %5.7الصهاينة لم يجاوزوا ثلث السكان، ولم يحوزوا سوى 

 من أرض فلسطين. %10أنصفت لما أعطتهم 
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وبرغم النكبة وتداعياتها الخطرة على المجتمع العربي الفلسطيني أفشلت القوى الوطنية كل مشروعات 
 الرسمي العربي بها. التوطين األوروبية واألمريكية، والقبول

، 1964وبمبادرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ودعمه تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية سنة 
اإلنجاز الوطني األبرز بعد النكبة، وأصدر المجلس الوطني برئاسة الراحل أحمد الشقيري "الميثاق 

سائل المقاومة، بما فيها الكفاح القومي" بالنص على رفض وعد بلفور، وقرار التقسيم، واعتماد كل و 
وعودة الالجئين واستردادهم أمالكهم والتعويض  1948المسلح، سبياًل لتحرير األرض المحتلة سنة 

 عليهم.
وتزامن ذلك مع توالي بروز فصائل المقاومة، التي استقطبت مشاركة ودعم المناضلين من مشرق 

داء والجرحى، االعتبار للكفاح الوطني الوطن العربي ومغربه، وأعادت بعطائها من دم الشه
 الفلسطيني.

سنة من فضيحة إقرار اتفاق أوسلو، ومسخ "الميثاق الوطني" دخلت انتفاضة فتيان وفتيات  23وبعد 
فلسطين، الذين ولد أغلبيتهم بعد االتفاق كارثي النتائج، شهرها السادس، مؤكدة أن تصّدى قوى 

ان الدخيل في تجدد دائم، وتطور نوعي، فارضة على التجمع الممانعة والمقاومة الفلسطينية للكي
ية إرادة شعبها على  االستيطاني الصهيوني وصناع قراره قلقًا متزايدًا، وحضورًا مؤثرًا في أرض عصِّ

 االستسالم.
 19/3/2016الخليج، الشارقة، 

 

 نتنياهو يعيش وضعا  غير طبيعي في دولة غير طبيعية .47
 ماجد الشيخ  

ا مع آرييل شارون في عز سطوته وصعوده، وتوجوه ملكا على إسرائيل، ها هو نتنياهو مثلما فعلو 
يريد من اإلسرائيليين أن يمنحوه ذات المكانة ولو عبر مليكته "سارة"، ليجعلوه "الملك المتوج" الراهن 

صرية على إسرائيل تحت قيادة اليمين المتطرف، حيث يقودها فاشيوها نحو المزيد من التمييز والعن
واألبارتهايد. وذلك في مواجهة الرئيس الليكودي رؤوفين ريفلين، بحيث بات االنقسام العمودي يحكم 
قادة إسرائيل اليوم، الرئيس ورئيس الوزراء، وذلك في سياق تواصل الحملة الشرسة التي تقودها 

يقوم  جمعيات ورجال سياسة وعسكريون من الوسط واليمين ضد جمعية "يكسرون الصمت" التي
أفرادها، وهم جنود وضباط سابقون في الجيش، بتقديم مزيد من الشهادات والمعلومات عن جرائم 

 ارتكبها الجنود في األراضي المحتلة.
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وشهدت هذه الحملة مؤخرا تصعيدًا الفتًا، منذ أن شارك الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين في 
اًل المنصة للدفاع عن الجنود، واصفًا الجيش مؤتمر صحيفة "هآرتس" السنوي في نيويورك، مستغ

اإلسرائيلي "بأنه الجيش األكثر أخالقية في العالم". ورغم ذلك وجد من يرد عليه )جدعون ليفي( 
بقوله: "وحينما يقول رئيس الدولة في مؤتمر )هآرتس( إن الجيش اإلسرائيلي هو الجيش االكثر 

جد من يمكن الحديث معه في إسرائيل. القيادة والجيش اخالقية في العالم، هو ايضا يثبت أنه ال يو 
والمجتمع ووسائل اإلعالم يقتنعون أن جيش االحتالل يمكن أن يكون اخالقيا، وأن الجيش الذي قتل 
آالف األبرياء في غزة هو األكثر أخالقية، وأن الجيش الذي يقتل من دون تمييز راشقي الحجارة 

ت، هذا يثبت إلى أي حد ضروري الكشف عن الحقيقة، في ومنفذي الطعن يوجد فوق كل الشبها
البالد وفي العالم. نعم حينما تكون البالد مغسولة الدماغ وتنكر، فال مجال سوى التوجه للعالم. من 

 يريد اخفاء الحقيقة في الخارج يريد ايضا اخفاءها في البالد".
 

 غرائز نتنياهو
الم اإلسرائيلي، هناك وراء هذه الحملة دوافع وغايات إال أن وراء األكمة ما وراءها، فبحسب اإلع

وغرائز موجودة لدى نتنياهو، الذي صرح مؤخرًا أنه يريد "أن يتذكرني الناس باعتباري حامي حمى 
إسرائيل. هذا كافي بالنسبة لي. حامي حمى إسرائيل!". وقد ذهبت تسيبي ليفني للقول إن "رئيس 

للموجة العكرة ضد الرئيس )ريفلين(. وتوجد هنا محاولة لهيمنة  الحكومة )نتنياهو( هو األب المؤسس
 موقف سياسي واحد عن طريق التخويف والكراهية".

ووفقا لمحلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرتر، فإن الحملة ضد ريفلين تأتي لعدة 
يس باراك أوباما، خصم أسباب، أولها االستقبال الحار لريفلين في البيت األبيض من جانب الرئ

نتنياهو. والسبب الثاني هو أن ريفلين عبر خالل لقائه مع أوباما عن مواقف معتدلة نسبيا، 
خصوصا تجاه العرب والفلسطينيين. والسبب الثالث هو أن زوجة نتنياهو، سارة، منزعجة، ألنها 

بق، شمعون بيرس، األرمل، كانت تسمى )سيدة إسرائيل األولى( أثناء والية الرئيس اإلسرائيلي السا
نما تحملها زوجة الرئيس.  لكنها لم تعد تحمل هذه الصفة خالل والية ريفلين، وا 

 
 منزل غير طبيعي

هذا في الجانب السياسي، أما عن الجوانب الشخصية والنفسية، خصوصا تأثيرات زوجته سارة، ينقل 
لحكومة قولها في مقابلة أجرتها ( عن موظفة سابقة في منزل رئيس ا3/1/2016روغل ألفر )هآرتس 

ياعيل ديان في اذاعة الجيش أواخر العام الماضي، إن "رئيس الحكومة يعيش في منزل غير 
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طبيعي". وبالنسبة لكل من يعتقد أن رئيس الحكومة يبث لمواطني إسرائيل ـ بتصميم وعمى وبشكل 
 ية مزعجة، بل تقشعر لها االبدان.اجباري ـ شعور الحياة في دولة غير طبيعية، فان اقواله تحمل رمز 

وفي محاولة لسبر األغوار النفسية لنتنياهو، يذهب ألفر إلى أن المقارنة بين الواقع الذي يشكله 
رئيس الحكومة، وذلك الذي يصوره على أنه قدر )من قبيل إجابته بنعم على سؤال وجه إليه، عما 

ن حياته في بيته مع زوجته سارة، كما تم إذا كانت إسرائيل ستعيش على السيف إلى األبد(، وبي
تصويرها من قبل تلك الموظفة، ومر هذا مرور الكرام في المقابلة مع ياعيل ديان". ليقرر في ما 
يشبه اإلسقاط: أن ما يعيشه نتنياهو "واقع غير طبيعي حيث يتعرض للرعب واإلرهاب القمعي 

من زوجته، فإنه يزرع في مواطني إسرائيل  العنيف. واقع خطير. وبالضبط مثلما ال يمكنه التحرر
 القناعة أنه ال يوجد واقع بديل لهم".

ومؤخرا قررت محكمة العمل في القدس المحتلة، بأن موظفا سابقا في منزل رئيس الوزراء، تعرض 
لمعاملة سيئة خالل عمله عند بنيامين نتنياهو وزوجته، وأمرت بأن يتم دفع تعويضات لميني نفتالي 

ساءة عاطفية تعرض لها من قبل سارة نتنياهو، وفقا لـ"تايم أوف إسرائيل". على إه انات لفظية وا 
دوالر( على سنوات من المعاملة  43,735شيكل ) 170,000ومنحت المحكمة نفتالي تعويضات بقيمة 

السيئة خالل عمله في منزل الزوجين نتنياهو في القدس، وحكمت أيضا بأنه تم تضليله بشأن شروط 
له في المنزل. وقال نفتالي في أعقاب الحكم: "كنت أعرف بأنني سأفوز"، وأضاف أن "مبلغ عم

التعويض ال يهمني؛ ألنني في ديون أكبر من هذا الحكم، ولكن هذه مجرد البداية بالنسبة لي. في 
انتظار دعاوى التشهير بشأن أي شخص تحدث ضدي. بالنسبة لي هذا مجرد انتصار صغير على 

 الطريق".
وتقدم نفتالي بدعوى ضد الدولة وضد الزوجين نتنياهو ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء بقيمة مليون 

. وقال موقع "تايم أوف إسرائيل" إن االتهامات التي وجهها 2014دوالر( في عام  258,000شيكل )
وما  نفتالي، وكذلك عامل صيانة آخر يدعى غاي إلياهو، تراوحت من مزاعم باإلساءة اللفظية

وصفه بمطالب غير منطقية من قبل سارة نتنياهو حول إدارة المنزل، وصوال إلى مزاعم بأن زوجة 
رئيس الوزراء أجبرته على إرجاع زجاجات نبيذ إلى السوبرماركت، وحصلت على األموال التي ُتدفع 

 مقابل إعادتها.
سيدة نتنياهو للمرة الثانية في وأشار الموقع اإلسرائيلي إلى أنه في الشهر الماضي، تم استجواب ال

وحدة الجرائم الكبرى، بعد أيام من التحقيق معها ألكثر من ست ساعات حول شبهات بمخالفات 
إنفاق في منزلي رئيس الوزراء الرسمي والخاص، التي تم الكشف عن بعض منها باالستناد على 

 شهادة نفتالي.
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 كره العرب كمقياس أساس
جري اليوم ما بين الزعامات السياسية، حتى تلك التي تنتمي إلى حزب هو صراع ديوك إذًا، ما ي

واحد، فريفلين ينتمي إلى حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، وهو حزب اليمين العقائدي، وكان قبل 
انتخابه رئيسا قد أعلن أنه يعارض قيام دولة فلسطينية، ودعا إلى ضم الضفة الغربية إلسرائيل 

نيين، أو من يرغب منهم بذلك، الجنسية اإلسرائيلية، فيما جرى انتخابه رئيسا للدولة وا عطاء الفلسطي
 رغم معارضة نتنياهو الشديدة.

(، فإن العداء لريفلين والتأييد لنتنياهو، أمر 16/12/2015وبحسب عوزي برعام في "إسرائيل اليوم" )
عامة يتحدد ليس بناء على غير منطقي. وتفسير هذا بسيط. إن موقف اليمين من الشخصيات ال

المواقف السياسية، بل بناء على مسألة واحدة ووحيدة وهي "هل أنت تكره العرب أم ال؟". افيغدور 
ليبرمان فهم األمر منذ سنوات. نتنياهو قال إلى أي حد هو يفهمه في خطاب "العرب يتدفقون على 

ي المدينة وعن حقوق األقليات وعن صناديق االقتراع". أما الرئيس ريفلين فيتحدث عن المساواة ف
 تقبل اآلخر.

في الصراع التسلطي القائم اليوم في إسرائيل، تندغم الصراعات النفسية مع الصراع على الزعامة: 
زعامة البيت الذي يقيم فيه نتنياهو وسارة، وغلبة هذه األخيرة وتسلطها، وزعامة البيت الحكومي، 

واقع عليه، تجاه شعب إسرائيل، وبالتالي إظهار رغبته الحادة ومحاولة نتنياهو أن يعكس التسلط ال
بتبوأ الموقع األول في إسرائيل، بل أن يتوجوه ملكا ال ينازعه أحد، لتصبح سارة هي الملكة المتوجة، 

 مثلما توجت صناديق االقتراع أرييل شارون ملكا على الزعامة السياسية يوما.
ي زمن عزت وتعز الزعامات السياسية، بل هي تنقرض رويدا وها هو نتنياهو يريد تكرار األمر، ف

رويدا، ليصعد نجم التطرف والعنصرية والفاشية الزاحفة، كما باتت تتمثل أو يمثلها شخص نتنياهو، 
حتى وهو يستعدي المؤسسة الرئاسية أو المؤسسات التي نشأت في الكيان اإلسرائيلي، أما ريفلين 

ر انحيازًا لـ"ديمقراطية المحبة والمساواة" بحسب الكاتب عوزي برعام. إال وهو سليل الليكود، فهو األكث
أنه يفتقد القاعدة السياسية أو االجتماعية والحزبية التي تساعده وتعينه على تحقيق طموحاته وأفكاره 
 في واقع يزداد تطرفًا وفاشية، يحميه يمين متطرف ال إنساني يدفع به نحو الهاوية، فال يجد من يحد
من انحيازاته وانزياحاته في اتجاهات أكثر يمينية وتطرفًا، في خضوعها لفاشية المستوطنين 

 ومجموعات "فتيان التالل" و"دفع الثمن" و"الموت للعرب".
 19/3/2016المستقبل، بيروت، 
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 "قراطيةو واحة الديم"صحافيو العار في  .48
 علي الصالح

حرونوت" اإلسرائيلية بخبر رئيسي تحت عنوان قبل حوالي الشهر طلعت علينا صحيفة "يديعوت أ 
عريض يقول، إن أربعة صحافيين عرب كبار، يقيمون ويعملون في أوروبا كانوا في "واحة 

من فبراير الماضي بدعوة رسمية من وزارة الخارجية  19و 14الديمقراطية" إسرائيل سرا، ما بين 
اليميني العنصري المتطرف بنيامين نتنياهو،  اإلسرائيلية، وهي حقيبة يتوالها رئيس حكومة االحتالل

 وتدير شؤونها نائبته األكثر عنصرية وتطرفا تيسفي حوطبيلي.
على موقعها اإللكتروني، ذلك إنجازا عظيما.. ووصف المتحدث  اإلسرائيليةواعتبرت الخارجية 

ة.. الغرض منها باسمها عمانوئيل نحاشون الزيارة بأنها من أهم الزيارات التي استضافتها الوزار 
اإلسهام في تحسين صورة إسرائيل واالحتالل أمام الرأي العام العربي. فإذا كان هذا إنجازا، وفقا 
لمعايير الدبلوماسية اإلسرائيلية، فهنيئا لها بهذا اإلنجاز العظيم، الذي هو وفقا ألي معايير أخرى، 

يت بهزيمة نكراء في اقناع الغالبية دليل فشل ال دليل نجاح. أليست هي ذات الدبلوماسية التي من
العظمى، أو باألحرى الساحقة من المثقفين والصحافيين العرب بالتطبيع معها، باستثناء فئة ضالة 

 ضئيلة من ضعاف النفوس، من أمثال هؤالء الذين يجدون فيها وسيلة للكسب السريع.
سالم كامب ديفيد المشؤومة، عاما على معاهدة  40ومصر وشعبها األبي خير دليل.. فبعد حوالي 

التي كبل بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مصر الرسمية، فشلت كل المحاوالت اإلسرائيلية 
في إقناع الغالبية الساحقة في مصر الشعبية بمثقفيها وا عالمييها وصحافييها ومواطنيها العاديين، 

ط الدولية يعتبرونها عدوا. وهذا الفشل بفكرة التطبيع، وال يزالون رغم كل هذه السنون والضغو 
المتأصل يفسر التطبيل والتزمير اإلسرائيلي الستقبال "بهلوان اإلعالم المصري.. وبهلوان البرلمان 
المصري"، توفيق عكاشة للسفير اإلسرائيلي في منزله، في مسقط رأسه في قرية ميت الكرماء في 

 دبلوماسية، هذه الزيارة اختراقا..محافظة الدقهلية. وهذا الفشل يفسر اعتبار ال
ولم تدم فرحة الدبلوماسية اإلسرائيلية طويال لتأتيها الصفعة األولى من مجلس الشعب المصري، 
فطرده شر طرد كما طرده االعالميون المصريون من قبل، من مقر التلفزيون "الماسبيرو". أما 

حافظته الدقهلية وبلدته ميت الكرماء، الصفعة الثانية وهي بالتأكيد األقوى، فجاءت من أهالي م
المعروفة بعدد شهدائها خالل حروب مصر االربع مع الكيان الصهيوني، فقد عّبر الناس الطيبون 
عن ندمهم النتخابه، بينما راح أحدهم يضرب نفسه بالحذاء إلعطائه صوته، وسط تعالي أصوات 

حد وصفه بأقذع األوصاف والتشكيك  العديد من المواطنين الطيبين، يرددون هتافات ضده وصلت
في وطنيته. ومن هذا الفشل أيضا يأتي التطبيل والتزمير لزيارة صحافيي العار األربعة، وهم ثالثة 
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ذكور وانثى، الذين وصفتهم بالكبار، وهم حقا صغار من ضعاف النفوس غير المأسوف عليهم.. 
عرضون للمضايقات والتهديد وانقطاع أرزاقهم، جبناء بمطالبتهم التكتم على اسمائهم، بزعم أنهم قد يت

رغم أنهم يعملون لدى وسائل إعالم أجنبية شهيرة على حد قولها، وهي قناة "سكاي نيوز" عربية، 
وقناة "دويتش فيله" األلمانية الناطقة بالعربية، وقناة "بي بي سي" العربية، إضافة بالطبع لصحيفة 

ها الرئيسيين مواقف تلقى قبوال وارتياحًا في األوساط "الشرق االوسط" التي يتبنى بعض كتاب
اإلسرائيلية.. فتكتمهم ليس كما يدعون، إنما مصدره هو الخوف من أن يجدوا أنفسهم منبوذين في 

وحتى في أوساط قرائهم، هذا إذا افترضنا جدال أن … الوسط الصحافي واالعالمي العربي في اوروبا
تلبيتهم للدعوة الرسمية نابعة عن قناعة وليس المصلحة لما ترددوا لهم قاعدة من القراء. ولو كانت 

للحظة عن الكشف عن وجوههم القميئة. وبإخفائهم لهوياتهم إنما يعترفون بأنهم يسيرون عكس التيار 
 وخارج السرب واإلجماع العربي الشعبي.

انفسهم أوال، ناهيك عن  ال تهمني معرفة اسماء هؤالء األربعة، ويكفي أنهم غير قادرين على مواجهة
قامة.. وربما  الناس.. وهم في قرارة أنفسهم يعرفون أنهم باعوا أنفسهم بثمن بخس.. تذاكر سفر وا 
ن كانت سلبية. ولو كانت المعرفة والوقوف على الحقيقة، مقصدهم  دوالرات مصروف جيب وشهرة وا 

حسن كعبية، الذي سبق ان نقل  لما ربطوا أنفسهم ببرنامج رسمي وبرفقة المقدم في جيش االحتالل
عنه تأييده قرار وزير الخارجية السابق العنصري المتطرف، أفيغدور ليبرمان، القاضي بعدم تعيين 

 أي شخص غير يهودي في وزارة الخــارجية لم يؤد الخدمة العسكرية.
كارثة خالل وجودهم في دولة االحتالل زار "األربعة وهم من مصر وسوريا والعراق" مؤسسة "ال

والبطولة"، التي تخلد ذكرى ضحايا النازية والكنيست، وشملت الزيارة لقاءات مع ساسة وصحافيين 
إسرائيليين من اليمين المتطرف. والمضحك في األمر، تلك االنطباعات التي عاد بها األربعة عن 

 زيارتهم.. ومن أقوالهم "المأثورة":
 إن الزيارة هيأت لنا فهما عميقا بإسرائيل.

)فهل زيارة مقر الكنيسة والمحكمة … أدركنا البنية االجتماعية والثقافية واإلثنية والدينية إلسرائيل
 العليا ومتحف ضحايا النازية، أوقفتكم على البنية االجتماعية والثقافية إلسرائيل؟(.

لقرائكم هذا سيمكننا بالطبع من نقل صورة أخرى إلسرائيل إلى قرائنا العرب.. )أي صورة ستنقلون 
العرب.. إن إسرائيل بلد محــــب للسالم خال من الحواجز العسكرية ومن الفلســـطينيين.. فأكيد انكم لم 
تشاهـــدوا أي فلسطيني هناك.. بالمناسبة هل مررتم بأي من النواب العرب، خالل زيارتكم لمقر 

 كما انتم صحافيون مجهولون(.الكنيست.. أم انكم تجنبتم اللقاء معهم لالبقاء على هوياتكم مجهولة 
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وقال أحدهم وهو عراقي مقيم في ألمانيا، أشارت إلى اسمه بـ "ج.م": "لقد مثلت زيارة إسرائيل بالنسبة 
لي تجربة مثيرة، خاصة أنه من دواعي األسف أن العالم العربي يستند في موقفه إزاء إسرائيل إلى 

عل كراهية عمياء.. ليست نابعة من احتالل وتشريد )الحقيقة انها بالف… كراهية عمياء ومواقف مسبقة
 شعب باكمله وعنصرية وفاشستية وقتل وتدمير(.

صحافية شاركت في الزيارة قولها: " اطالعنا على األوضاع في إسرائيل خطوة مباركة، من 
رك المحظور أن نقع ضحايا المواقف المسبقة، لقد غيرت هذه الزيارة انطباعاتي عن إسرائيل.. )ال با

 هللا بك وال بامثالك وما يواسينا انكم قالئل وتتحركون بالظالم كالخفافيش(.
كالم يضحكون فيه على أنفسهم وهم في قرارة انفسهم يدركون جيدا أنه ال يقنع احدا حتى هم 
ومستضيفوهم.. فهل زودتهم إسرائيل بدالئل وقرائن جعلتهم يكتشفون حقيقة انها ليست دولة 

عي الفلسطينيون والعرب وبقية دول العالم حتى الواليات المتحدة؟ وهل وقفوا على االحتالل، كما يد
حقيقة أن في االمر التباسا وأن الفلسطينيين هم قوة االحتالل وهم اإلرهابيون الذين يحاولون زعزعة 
الديمقراطية الوحيدة في الشرق االوسط.. وهذه تصورات سبقهم اليها "العالمة اإلعالمي الكاتب 

لكويتي عبدهللا الهدلق".. فهو القائل "يجب على )الرئيس الفلسطيني(، وقف التحريض على الكراهية، ا
كما يجب عليه إدانة الهجمات التي تستهدف إسرائيليين.. فقد أضحى من حق إسرائيل المشروع 

ناثًا". الدفاع عن النفس وقتل اإلرهابيين )الفلسطينيين!( مهما كانت أعمارهم أطفااًل وشبابًا ذ كورًا وا 
وتابع القول: "إن مما ُيحيُِّر العقول أن يصمت المجتمع الدولي صمت األموات عن جرائم 
)الفلسطينيين!(، وينكر ذلك المجتمع الدولي حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها وعن شعبها 

، بينما شتات مخيمات ومواطنيها". واختتم "دولة إسرائيل ستبقى قائمة ال ُيرهبها إرهاب السكاكين
الالجئين زائل ال محالة، ألنه باطل. أما حقٌّ إسرائيل واضح وجلي رغم تخاذل المجتمع الدولي عن 
مناصرة إسرائيل في دفاعها عن نفسها وعن شعبها وجنودها.. وهكذا ينتصر الحق اإلسرائيلي على 

 رغم من كثرة المصفقين له".الرغم من قلَِّة ُمناصريه وُيهزُم الباطُل )الفلسطيني!( على ال
إن هؤالء وأمثالهم وهم قالئل كمن يناطح منطق وحركة التاريخ.. انهم يحاولون التطبيع مع دولة 
احتاللية عنصرية فاشية محاصرة مهما "تفرعنت االن" وطغت، في وقت تكتسب فيه حركة المقاطعة 

خره دعوة اكاديميين يهود الى وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، زخما جديدا، آ
مقاطعة مؤسسات أكاديمية في المستوطنات. إنهم يلتفون حول إسرائيل بينما الناس تنفض من 
حولها. وينطبق عليهم المثل الفلسطيني "مثل مصيفة الغور.. رايحة والناس راجعة".. ومنطقة الغور 

ح البحر وهي مشتى بامتياز التي تقع فيها مدينة اريحا، هي اخفض منطقة في العالم عن سط
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ويتجنبها الناس قدر اإلمكان، بل يغادرها المقتدر من ابنائها في فصل الصيف هربا من شمسها 
 الحارقة.

أعرف ان موضوع هؤالء المارقين على الصحافة العربية ليس بالجديد، ولم أكن أفكر فيه إال كمدخل 
موضوع عن الشخصيات العالمية التي تقودها  للموضوع الذي كنت افكر في كتابته لهذا االسبوع وهو

اخالقياتها وقناعاتها المبدأية، ورفضها للظلم والعنصرية واالحتالل ألن تضحي بالوقوف الى جانب 
فلسطين وشعب فلسطين وتقود حمالت لمقاطعة دولة االحتالل وعزلها.. ولكني امتنعت في اللحظة 

قيا الربط بين صاحب االخالق والفاقد لها.. ال نامت االخيرة النه ال يجوز وليس من االنصاف اخال
 اعين الجبناء.

ويشار إلى أن الجيش اإلسرائيلي أغلق عددًا من المحطات اإلذاعية وقنوات التلفزة الفلسطينية، في 
أرجاء الضفة الغربية، في إطار حملته على ما أسماه "التحريض الفلسطيني". في الوقت ذاته تشن 

ع غير مسبوقة ضد الشباب الفلسطيني، الذي يستخدم وسائل اإلعالم الجديد. ففي إسرائيل حملة قم
غضون أقل من عام قدمت إسرائيل لوائح اتهام ضد عشرات الفلسطينيين بحجة توظيف مواقع 
التواصل االجتماعي في التحريض على إسرائيل، في حين يتم غض الطرف عن اليهود، الذين 
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