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 المصالحة  الدوحة الستئناف حواراتن فتح وحماس يصال  اوفد .1
وصل ليلة من غزة، أنه  القادر فارس عبد، عن مراسلها 27/3/2016عكاظ، جدة، نشرت صحيفة 

أمس السبت وفد من حركة فتح إلى العاصمة القطرية الدوحة الستئناف محادثات المصالحة 
ن المشاورات. وأوضح الفلسطينية مع حركة حماس والتي توقفت لعدة أسابيع إلعطاء المزيد م

مصدر مقرب من المشاركين في االجتماعات أن وفدا من حركة فتح وصل الدوحة أمس إلجراء 
حوارات مع قيادة حماس بمشاركة أعضاء من قيادات الحركة في غزة والمتواجدين حاليا في الدوحة 

 ع الماضي.التي وصلوها عقب انتهاء لقاءاتهم في القاهرة مع المسؤولين المصريين األسبو 
وعقد أمس )السبت( لقاء قصير بين الجانبين للتفاهم على الخطوات القادمة إلنجاح الحوارات. بينما 
نفى المصدر أن تكون هناك أي ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب 

 جارية.السياسي لحركة حماس خالد مشعل، مبينا أن هذا األمر يعتمد على نجاح الحوارات ال
الجولة الثانية من ، من عمان عن مراسلتها نادية سعد الدين، أن 27/3/2016وأضافت الغد، عمان، 

لقاءات المصالحة انطلقت في الدوحة، بين حركتي "فتح" و"حماس"، لبحث تشكيل حكومة الوحدة 
جراء االنتخابات العامة.  الوطنية، وا 

"قيادة حركته ستعقد أولى لقاءات المصالحة وأكد الناطق باسم حركة حماس، حسام بدران، أن 
 الفلسطينية في الدوحة مع وفد حركة "فتح".

وأضاف بدران، في تصريح له أمس، أن "الجلسة ستناقش الردود التي يحملها وفد حركة فتح على 
 القضايا التي تم طرحها في اللقاء الذي جمع الطرفان في شهر شباط )فبراير( الماضي".

يبحث اللقاء في ضرورة إنهاء ملف تشكيل الحكومة، وسط اإلشكالية الثنائية حول  ومن المقرر أن
برنامجها، من أجل التوافق حول الملفات األخرى الخاصة بإجراء االنتخابات، وعقد اإلطار القيادي 

 المؤقت لمنظمة التحرير، والذي يهدف إلى ضّم "حماس و"الجهاد اإلسالمي" في إطاره.
، من بيت لحم، أنه قالت وسائل إعالم فلسطينية عن 27/3/2016جديدة، رام هللا، الحياة الوقالت 

 مصادر مطلعة أن وفدا من قيادة حركة فتح وصل إلى الدوحة أمس، لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة.
ويضم الوفد عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد وصخر بسيسو، ومن المتوقع خالل 

أن يلتقيا وفدا من حركة حماس وعقد اجتماعات تستهدف تنفيذ ما تم االتفاق عليه حول األيام المقبلة 
عن  واإلعالنوأفادت المصادر أنه بعد لقاء الدوحة األخير في شهر شباط الماضي،  المصالحة.

التوصل إلى تصور عملي، لوضع اتفاقيات المصالحة موضع التنفيذ، استمرت االتصاالت بهدوء 
الماضية جرى خاللها تبادل العديد من المواقف واألفكار بين الطرفين، كما جرى طرح طوال الفترة 

 إضافةليه في مؤسسات حركة فتح المختلفة ومع مختلف القوى والفصائل الوطنية إما تم التوصل 
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السعي إلى تذليل كافة العقبات  إطارذات العالقة، في  اإلقليميةإلى التنسيق والتشاور مع األطراف 
نهاءتطبيق اتفاق المصالحة  امأم  االنقسام. وا 
 

 مناطق )أ( لناقشة منع دخول االحتالل لم اجتماعات فلسطينية إسرائيلية قريبا  منظمة التحرير:  .2
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة إن هناك سلسلة اجتماعات : )وام(

وأضاف عميرة هناك  ائيلي من دون الحديث عن موعد لها.ستعقد بين الجانبين الفلسطيني واإلسر 
سلسلة اجتماعات ستعقد بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وكان هناك اجتماعان عقدا خالل 

وأوضح أن الهدف  الفترة السابقة، لكن ال أعلم إن كان هناك اجتماع سيعقد نهاية األسبوع الجاري.
 مناقشة منع دخول قوات االحتالل إلى المناطق المصنفة )أ(. من االجتماعات أو االتصاالت هو 

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميل شحادة قال إن هناك لقاًء فلسطينيًا 
، وأضاف: لإسرائيليًا سيعقد خالل أيام قليلة لمناقشة عدد من المقترحات التي قدمتها السلطة إلسرائي

ومات المتوفرة سيكون هناك لقاء خالل أيام بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إنه وبحسب المعل
 ألخذ رد االحتالل على مقترحات قدمتها السلطة سابقًا.

 27/3/2016الخليج، الشارقة، 
 

 محاوالت لتسهيل زيارة وفد الجنائية الدولية لغزة :لمتابعة المحكمة الجنائية العليااللجنة  .3
حادة عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية، وجود محاوالت أكد جميل ش :غزة

وقال شحادة إن  قطاع غزة عبر معبر رفح البري. إلىلتسهيل زيارة وفد محكمة الجنايات الدولية 
 إلىصائب عريقات بأن يأتي وفد محكمة الجنايات الدولية  .هناك محاوالت من قبل رئيس اللجنة د

وأضاف عضو  فلسطين". إلىللوفد بالوصول  إسرائيلغزة عبر معبر رفح البري بعد منع  قطاع
قبل أيام شرح  األردناللجنة الوطنية العليا أن الوفد الفلسطيني الذي التقى مكتب المدعية العامة في 

 ألسرىاعلى غزة أو  اإلسرائيليتفاصيل الملفات المقدمة للمحكمة سواء ملف االستيطان أو العدوان 
يوميا  إسرائيلعائلة دوابشة وعمليات القتل التي تقوم بها  إحراقمنها  أخرىعدة جرائم  إلىباإلضافة 

 الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية. أبناءضد 
جرائم  إثباتفي  أوضحفي ملف االستيطان ألنه  أواليتم التحقيق  أنوتابع شحادة:" نحن نفضل 

 اإلفالتفي التحقيق من أجل إنهاء ثقافة  باإلسراعلجنايات الدولية االحتالل". وطالب الوفد محكمة ا
 من العقاب وتحقيق العدالة ألبناء الشعب الفلسطيني.

 27/3/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 بحق شعبنا اإلسرائيليةالجرائم  أماميوسف: العالم يقف متفرجا وصامتا  أبو .4

ام جبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة ع أمينيوسف  أبواكد د. واصل : رام هللا
التحرير، أن اإلعدامات الميدانية التي ينفذها جنود االحتالل بحق الشباب والشابات بالضفة والقدس 

 .المحتلة، لن تكسر إرادة االنتفاضة
أن  إلىرا االنقسام، في ظل التحديات الخطيرة الراهنة، مشي إنهاءيوسف على أهمية  أبووشدد 

االنقسام ما زال يلقي بظالله على الوضع الفلسطيني وهو أحد التحديات في ظل االستيطان والتهويد 
 والقتل والتدمير واالغتيال والقتل بدم بارد وفي ظل التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

عب الجرائم التي يتعرض لها الش أمامالعالم يقف متفرجا وصامتا  أنيوسف نرى  أبووقال 
األميركية تشكل غطاء للسياسات اإلجرامية لحكومة االحتالل، لذلك نحن  اإلدارةالفلسطيني، بينما 

نقول على المجتمع الدولي أن يقف بحزم وبمسؤولية من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني وأعتقد أنه 
جلت أكبر يجب أن يكف عن السياسات المنحازة لدولة االحتالل وخاصة اإلدارة األميركية التي س

انحياز لدولة االحتالل وتمادت في هذا الدعم بالسالح والمال ويجب على كل العالم الوقوف إلى 
الذي يواصل  اإلرهابيجانب الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة للخالص من هذا االحتالل 

 عمليات القتل والحصار والتهويد واالستيطان.
 27/3/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 تعتبر القاعدة األخيرة للعصر الكولنيالي "إسرائيلالسفير الفلسطيني بفرنسا: " .5

رام هللا: أقامت جمعيتا غابرييل بيري، والتضامن الفرنسية الفلسطينية، أول من أمس، حلقة نقاش في 
 مقر مجلس النواب الفرنسي تحت عنوان: فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية.

ى فرنسا، سلمان الهرفي، في كلمته بافتتاح النقاش، حسب بيان للسفارة، أن وأكد سفير فلسطين لد
إسرائيل التي تعتبر القاعدة األخيرة للعصر الكولنيالي، تتصرف دوما في كل ما يتعارض مع القانون 
الدولي، غير عابئة بقرارات األمم المتحدة، وضاربة بعرض الحائط متطلبات السالم عبر مواصلتها 

واعتبر أن حصول فلسطين على وضع دولة مراقبة في المنظمة  االستيطانية واالحتاللية. سياساتها
الدولية، وانضمامها لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، سيسمح لنا ليس فقط بمقاضاة 

نما أيضا، وهو األهم، حماية شعبنا.  إسرائيل على جرائمها وا 
ة هو حماية شعبنا من االعتداءات، وأال يتحول مدنيونا إلى هدف وقال: دورنا كدولة تتمتع بالشرعي

 وقبله. 2014دائم للعدوان كما حدث العام 
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وأضاف: القيادة تدرك تمامًا أن التوجه للمحكمة الجنائية الدولية ليس مجرد خطوة قضائية قانونية، 
نما لها أبعادها السياسية والدبلوماسية وخاضعة لموازين القوى العال مية، كما أن هذا التوجه لمحاكمة وا 

مجرمي الحرب ومرتكبي االنتهاكات ضد شعبنا ال يتعارض أبدا مع توجهنا لبناء سالم عادل ودائم 
في المنطقة، فمن المنطقي أن يدفع مجرمو الحرب ثمن جرائمهم حتى في وقت السالم، وأكثر من 

م المنشود، ومن جهة أخرى، فإن ذلك أن هذه المحاسبة ستعزز من إمكانيات التوصل لهذا السال
المحكمة الجنائية الدولية تعزز من إمكانية أن تؤكد دولة فلسطين على شرعيتها ومسؤوليتها في 

 حماية سكانها.
 27/3/2016األيام، رام هللا، 

 
 "بلو"ضريبة رام هللا  بسبب استمرار فرض أزمة الكهرباء تخيم مجددا  على غزةسلطة الطاقة:  .6

سلطة الطاقة في قطاع غزة صباح أمس، توقف أحد مولدات محطة توليد الكهرباء أعلنت : غزة
الوحيدة في القطاع بسبب استمرار فرض وزارة المالية في رام هللا ضريبة بلو على الوقود الخاص 

وقالت إن توقف المولد عن العمل سينعكس على برامج التوزيع بإرباكات غير مرغوبة، ما  بالمحطة.
ساعة فصل التيار. وحملت سلطة  18بجدول الساعات الست وصل يوميًا في مقابل  يعني العمل

الطاقة في بيان أمس، وزارة المال في حكومة التوافق الوطني المسؤوليَة عن توقف المولد بسبب 
استمرار فرض ضريبة بلو من دون أي مبرر، مخالفة بذلك قرارات الحكومة إعفاء سلطة الطاقة من 

 تلك الضريبة.
ل )الدوالر الواحد اكتسعة ماليين ش نحو إلىواعتبرت أن هذه الضريبة تكّبدنا تكاليف باهظة تصل 

ل( إضافية على السعر المعتاد شهريًا، في استنزاف عميق لموارد شركة التوزيع، ما اكش 3.85يعادل 
ء. وناشدت يصّعب االستمرار به، خصوصًا أنها ضريبة غير شرعية بمخالفتها قرارات مجلس الوزرا

جميع الجهات المعنية والفصائل والفعاليات الوطنية والشعبية الضغط نحو وقف هذه اإلجراءات غير 
 المسؤولة من طرف وزارة المال، وتجنيب القطاع مزيدًا من األزمات في حال توقف المحطة بالكامل.

 27/3/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 القاهرة لعقد لقاءات جديدة مع المخابرات المصرية ليص": وفد حماس الفلسطينية "القدس .7

من المقرر أن يصل بعد ظهر اليوم األحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة وفد من حركة : القاهرة
حماس برئاسة القيادي بالحركة موسى أبو مرزوق لعقد لقاءات جديدة مع المسؤولين في جهاز 
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ة على المطالب التي قدمها الجانب المصري خالل المخابرات المصرية، بهدف تقديم رد الحرك
 اللقاءات األولى التي عقدت في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ "القدس" دوت كوم، فإن الوفد الذي سيصل القاهرة قادما من الدوحة 
إلسماعيل هنية في  يضم جميع أعضاء الوفد الذي شارك في اللقاءات السابقة، وهم النائب األول

الحركة عماد العلمي وأعضاء المكتب السياسي نزار عوض هللا ومحمود الزهار وخليل الحية وماهر 
ومن المتوقع أن يعقد أول لقاء في وقت متأخر من مساء األحد أو صباح يوم غد االثنين،  عبيد.

 خابرات المصرية.وذلك وفقا لظروف موعد وصول الوفد وكذلك جدول أعمال المسؤولين في الم
وفي الدوحة، استمر اجتماع وفدي حماس وفتح حتى ساعة متأخرة من مساء السبت والذي بحث في 
تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد برنامجها السياسي وتجهيزها إلجراء انتخابات شاملة في األراضي 

خرج بأي نتائج إيجابية وقالت مصادر مطلعة، إن اللقاء الذي عقد أمس في الدوحة لم ي الفلسطينية.
هامة بعد أن أبدى الطرفان تشددا في مواقفهما بشأن شكل الحكومة وبرنامجها، مضيفة أن ذلك ال 

 يعني فشل الحوارات التي تم االتفاق على استكمالها في لقاءات جديدة.
تظر وأضافت المصادر، أنه لم يعرف بعد ما إذا كان وفد حركة فتح سيغادر الدوحة اليوم أو سين

عودة وفد حماس من القاهرة، مرجحة أن تؤجل لقاءات المصالحة لفترة قليلة أخرى للبحث داخل 
 مؤسسات الحركتين فيما تم التباحث فيه أمس على أن يتم استئنافها قريبا.

 27/3/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 الزهار: مصر لم تطلب مساعدتنا في محاربة مسلحي سيناء .8
حمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن المخابرات المصرية لم تطلب قال م: الدوحة

 من وفد الحركة الذي اجتمع بها األسبوع الماضي المساعدة في محاربة المسلحين في سيناء.
وأكد الزهار، في لقاء خاص على قناة الجزيرة الفضائية، مساء الجمعة، على أن زيارة وفد من 

ءت استجابة لرغبتها في تحسين العالقات مع جمهورية مصر العربية، مشددا على الحركة للقاهرة جا
 أن الطرف المصري يتجه لفتح صفحة جديدة من العالقات.

وأوضح أن الوفد سيعود إلى القاهرة من جديد األحد المقبل؛ الستكمال اللقاءات مع المخابرات  
لقاءات كانت "مقبولة، والروح إيجابية". وكشف المصرية، منّوها إلى أن نهاية الجولة األولى من ال

عن طلب المخابرات المصرية من الحركة التوجه للشارع المصري بحملة إعالمية توضح الحقائق 
وأوضح أن وفد حماس طالب المخابرات المصرية بضرورة فتح  وتدحض االتهامات الموجهة لها.
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ين مصر وغزة، مستدركا بقوله: "أبلغنا بأن معبر رفح، والسعي لتطبيق حالة من التبادل التجاري ب
 فتح المعبر والقضايا األخرى متعلقة في توضيح الصورة لدى الشعب المصري خالل الفترة المقبلة".

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، قال الزهار إن حركته توافق على تشكيل حكومة وفاق وطني وفق 
جراء االنتخابات التشريعية االتفاقات الموقعة مسبقا، مطالبا حركة فتح ب تطبيق اتفاق القاهرة وا 

وأكد وجود وفد من حركة فتح في العاصمة القطرية الدوحة؛ الستكمال مباحثات  والرئاسية.
 المصالحة الداخلية.

 27/3/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مقدساتنتفاضة وتحرير األرض والاال بأي لقاءات مع أي فصيل لدعم  ترحبحماس الظاظا:  .9
تعقد حركتا "فتح" و"حماس"، يوم السبت، جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني في : غزة

وأعرب القيادي في حركة "حماس" زياد الظاظا، عن أمله أن يتكلل هذا  العاصمة القطرية الدوحة.
كة "فتح" اللقاء بالنجاح وان يكون وفد حركة "فتح" مفوًضا من رئيس السلطة الفلسطينية رئيس حر 

 محمود عباس بتنفيذ ما اتفق عليه.
وقال الظاظا لـ"قدس برس"، "حماس ترحب بأي لقاءات مع أي فصيل فلسطيني من أجل شحذ همة 

 هذا الشعب العظيم وجمع قواه لدعم انتفاضة القدس وتحرير األرض والمقدسات الفلسطينية."
"فتح" في هذا السياق مع األخذ باالعتبار وأضاف "من البديهي أن يكون اللقاء مع إخواننا في حركة 

أننا نأمل بان يكونوا في مستوى المسؤولية والجدية في التعبير عن الشراكة الوطنية الفلسطينية 
وأوضح أن  والوصول إلى إجراءات تنفيذية التفاق القاهرة المبرم بين كافة الفصائل الفلسطينية".

هي ملفي المصالحة وحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، األجندة الرئيسية على جدول هذا االجتماع 
معرًبا عن أمله في "أن يكون الوفد حامال معه التفويض الكامل من رئيس السلطة لالعتراف بالشراكة 

 الوطنية الفلسطينية والرغبة األكيدة األمينة للوصول إلى إجراءات تنفيذ اتفاق القاهرة".
تا مؤخًرا جولة جديدة من الحوارات في الدوحة من اجل تطبيق وكانت حركتا "فتح" و"حماس" قد بدأ

 اتفاقات المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
 26/3/2016قدس برس، 

 
 مشروع كاميرات المسجد األقصى عين االحتالل الثانية :"األحرار" .11

ضي بتركيب استنكرت حركة األحرار الفلسطينية المشروع الذي تطرحه الحكومة األردنية؛ القاغزة: 
وأكدت الحركة في بيان وصل "صفا" نسخة  كاميرات مراقبة في ساحات المسجد األقصى المبارك.
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عنه، أن الكاميرات ستكون عين االحتالل الثانية والمستفيد األول منه، ويمكنها كشف أي عملية 
 فلسطينية يمكن أن تنفذ؛ ألن االحتالل سيسيطر على التسجيالت.

لغاء  وشدد البيان على أن هذه الخطوة مرفوضة بالكلية وعلى الحكومة األردنية مراجعتها جيًدا وا 
نما منع اقتحامه  االتفاق، موضًحا أن المطلوب ليس تركيب كاميرات مراقبة في ساحات األقصى وا 

 وتدنيسه من قبل المستوطنين وجيش االحتالل، وتشكيل لوبي عربي حامي للمسجد األقصى.
لفلسطينية لرفع الصوت عالًيا لرفض هذا المشروع الذي يصُب في خدمة ودعت الحركة الفصائل ا

االحتالل والضغط بكل السبل والوسائل لوقفه، كما طالبت السلطة ألن يكون لها دور في منع تنفيذ 
 هذا المشروع.

 26/3/2016وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 

 يةأبو ظريفة ُيثمن جهود قطر إلنجاز المصالحة الفلسطين .11
أشاد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طالل أبو : أشرف مطر –غزة 

نجاز  ظريفة، بالجهود الجبارة التي تبذلها الدوحة بين وفدي فتح وحماس من أجل إنهاء االنقسام وا 
وعدم ودعا أبو ظريفة حركتي فتح وحماس، إلى عقد لقاءات شاملة للكل الفلسطيني،  المصالحة.

االستمرار في عقد اللقاءات الثنائية التي تستضيفها الدوحة للمرة الثانية خالل شهرين، والبدء الفوري 
بعقد لقاءات تشمل كل القوى والفصائل الفلسطينية، لتطبيق ما تم االتفاق عليه في وثيقة الرابع من 

نهاء االنقسام. 2011مايو عام   إلنجاز المصالحة وا 
ي تصريح لـ" الشرق" عشية بدء اللقاءات بين وفدي فتح وحماس في الدوحة: إن وقال أبو ظريفة ف

المصالحة هي شأن وطني وليس شأن فتح وحماس فقط. والتقى وفدا حماس وفتح في الدوحة مساء 
 الجمعة، حيث وصف اللقاء األول بأنه لقاًء بروتوكولًيا، بعد وصول وفد حركة فتح إلى الدوحة.

التقارب ما بين فتح وحماس أمر مهم للغاية، لكننا نريد أن تكون المصالحة  وأكد أبو ظريفة أن
الفلسطينية الشاملة من خالل تنفيذ ما تم االتفاق عليه وما نتج عنه عبر تفعيل اللجان التي أقرت 

نهاء االنقسام.  لتنفيذ القرارات المتعلقة بإنجاز المصالحة وا 
 26/3/2016الشرق، الدوحة، 

 
 ن خطورة أوضاع األسرى في سجون االحتاللم حماس تحذر .12

حذر القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد من خطورة تدهور أوضاع عدد من األسرى : غزة
المرضى داخل سجون االحتالل، مشيًرا إلى أن ذلك يستوجب وقفة جادة على المستويين الرسمي 
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صريح صحفي له، أن سلطات وأكد شديد، في ت والشعبي لحماية األسرى من بطش االحتالل.
االحتالل تتعمد التضييق على األسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم المعيشية التي تكفلها كافة 
األعراف والقوانين الدولية، مستغلة بذلك صمت الجهات الرسمية وانشغال األمة العربية واإلسالمية 

سجون االحتالل؛ حيث يواصل  ونوه شديد إلى وجود حالتي إضراب حاليا في بمشاكلها الداخلية.
 يوما، واألسير عماد البطران منذ قرابة الشهر. 22األسير سامي جنازرة إضرابه منذ 

كما أشار إلى وجود عدد كبير من األسرى واألسيرات الذين يعانون أمراضا وأوضاعا صحية صعبة 
في العزل من بينهم  أسيرا 20للغاية في ظل إهمال متعمد من مصلحة السجون، باإلضافة إلى وجود 

 األسير موسى صوفان الذي يعاني من مرض السرطان، والقيادي في حماس شكري الخواجا.
 27/3/2016السبيل، عمان، 

 
 غزة: إصابة األمين العام لحركة األحرار ووفاة مرافقه بحادث سير .13

بجراح طفيفة،  ، مرافق األمين العام لحركة األحرار خالد أبو هالل وأصيب هوأمستوفي مساء  :غزة
وقالت مصادر طبية إن أبو هالل أصيب بجراح  إضافة إلصابة مواطنين بجراح، خالل حادث سير.

 متوسطة بينما توفي مرافقه، وأصيب مواطنان أحدهما جراحه متوسطة واآلخر طفيفة.
وذكرت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر في خان يونس، من مكان وقوع الحادث على 

 لرشيد في المنطقة الغربية ما بين محافظتي خان يونس ودير البلح.شارع ا
 27/3/2016األيام، رام هللا، 

 
 ضّد المستعمرات غضب إسرائيلي من قرارات مجلس حقوق اإلنسان .14

أفادت مصادر إعالمية إسرائيلية بأن الساسة اإلسرائيليين غاضبون من قرارات مجلس حقوق اإلنسان 
تل  من حملة المقاطعة العالمية ضدّ  المستعمرات، حيث اعتبره البعض جزءاً  ضدّ التابع لألمم المتحدة 

 أبيب، بينما داعا آخرون إلى قطع العالقات معه.
وفــي هــذا الصــدد قــال المراســل السياســي لصــحيفة هــإرتس بــاراك ربيــد إن الســاحة السياســة اإلســرائيلية 

ان التابع لألمم المتحدة، أخطرها إعـداد تعيش أجواء غاضبة بسبب قرارات جديدة لمجلس حقوق اإلنس
مـــا يوصـــف بــــ"القائمة الســـوداء" للشـــركات اإلســـرائيلية العاملـــة فـــي المســـتعمرات المقامـــة علـــى أراضـــي 

ونقــل  القـدس والضــفة الغربيــة، فــي حــين طالبــت تــل أبيــب الــدول الغربيــة بعــدم االمتثــال لهــذه القــرارات.
ن نتنيـــاهو وصـــفه مجلـــس حقـــوق اإلنســـان بأنـــه "الســـيرك ربيـــد عـــن رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية بنيـــامي

وأضــاف المراســل أن القــرار األممـــي يشــمل الشــركات اإلســرائيلية والعالميــة التـــي  ســرائيل".إلالمعــادي 
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تعمل بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة فـي مسـتعمرات الضـفة الغربيـة وشـرقي القـدس وهضـبة الجـوالن، 
يهاجم الديمقراطية الوحيدة في الشـرق األوسـط" ويتغاضـى وهو ما جعل مجلس حقوق اإلنسان جسما "
 وليبيا وكوريا الشمالية، وفق تعبيره. ةعن االنتهاكات الحاصلة في إيران وسوري

من أن ينشغل مجلس حقوق اإلنسان بالهجمات الفلسطينية وعمليـات تنظـيم  وتابع باراك ربيد أنه بدالً 
 يـــوموأشـــار إلـــى أن القـــرار تـــّم اتخـــاذه  ."إســـرائيل"ن يـــدين الدولـــة اإلســـالمية فـــي أوروبـــا، فإنـــه اختـــار أ

ــالالخمــيس  ، إلــى جانــب "إســرائيل"جهــود الواليــات المتحــدة لتخفيــف صــياغته الحــادة باتجــاه  مــن رغمب
المبادرات التي قادها االتحاد األوروبي للوصول إلى صيغة متفق عليها مع الفلسطينيين لحذف المادة 

 ائمة السوداء، دون جدوى.من القرار الخاصة بالق 17
تضـع كـل هـذه القـرارات  "إسـرائيل"ونقل عن السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة دانـي دانـون قولـه إن 

 على الرف.
مـــن جهتهــــا، قالــــت مراســــلة صــــحيفة معــــاريف دانـــة ســــومبيرم إن القــــرار األممــــي يعتبــــر المســــتعمرات 

ة ورجـــال األعمـــال مـــن االنخـــراط فـــي صـــفقات اإلســـرائيلية غيـــر قانونيـــة ويحـــذر الشـــركات االســـتثماري
 اقتصادية داخل هذه المستعمرات ولصالحها.

ونقلت عن السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة قوله إن القرار يصدر في وقت يحصـد فيـه مـا وصـفه 
ـــ"اإلرهاب اإلســالمي" أرواح مئــات آالف مــن القتلــى فــي ســوري  وأنحــاء عديــدة فــي الشــرق األوســط. ةب

أن ذلـــك يثبــت أن مجلـــس حقـــوق اإلنســان يتعامـــل بتمييــز، وأنـــه منفصـــل عــن الواقـــع وعـــديم وأضــاف 
المســؤولية، وأنــه قـــد تحــول إلــى جـــزء مــن حملــة المقاطعـــة الدوليــة إلســرائيل، كمـــا ينطلــق مــن نظريـــة 

سرائيل.  معادية للسامية وا 
س اإلسـرائيلي رؤوفـين بدوره أفاد المراسل السياسي لصحيفة يـديعوت أحرونـوت إيتمـار آيخنـر أن الـرئي

الخميس مع عدد من التجار اإلسـرائيليين العـاملين فـي المسـتعمرات اإلسـرائيلية التـي  يومريفلين التقى 
 "إسرائيلـ"وبحسب المراسل فقد أعلن ريفلين أن حركة المقاطعة العالميـة لـ تتعرض لمقاطعة اقتصادية.

 ، واضــعاً "إسرائيلـ"العــالم بهــدف المــس بــ "بــي دي أس" هــي إحــدى أذرع معــاداة الســامية الســافرة حــول
 عالمات استفهام حول مستقبل وجودها بالمنطقة.

 26/3/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 

 هحماس أخطر من... و داعش على "إسرائيل" ليست جوهرية ةعاموس يدلين: خطور  .15
سـبق عــاموس قـال رئـيس شـعبة االسـتخبارات العسـكرية اإلسـرائيلية األ: ترجمـة صـفا -القـدس المحتلـة 

وتحـدث يـدلين خـالل  مـن حركـة حمـاس. يدلين إن خطورة تنظيم داعش على أمن "إسرائيل" أقل تـأثيراً 
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ندوة ثقافية ببئر السـبع بالنقـب عـن خريطـة التهديـدات التـي يتعـرض لهـا الكيـان قـائاًل: "إن إيـران علـى 
 ثم حركة حماس". ةرأس التهديدات يليها حزب هللا وسوري

بخطورة تنظـيم داعـش علـى أمـن الكيـان، قـال يـدلين إن خطورتهـا ليسـت جوهريـة وأنهـا  أما فيما يتعلق
وأوضــح يــدلين أن التهديــد الحقيقــي لتنظــيم  تــأتي فــي المرتبــة الخامســة مــن حيــث خريطــة التهديــدات.

الدولة اإلسالمية يكمن في قدرته على تحريض الجماهير، في حين تمثل إيران التهديد الجوهري على 
 تهديدها ليس آنيًا". أنذلك على الرغم من األمن و 

ولفــت يــدلين إلــى تراجــع قــوة الجــيش الســوري بشــكل درامــاتيكي بعــدما كــان أقــوى مــن حــزب هللا، قــائاًل: 
"في حال تراجع قوة الردع "فبإمكانهم إطالق الصـواري  علـى إسـرائيل ولكـنهم يعلمـون أن تلـك الخطـوة 

 من الصواري  السورية في الحرب الدائرة هناك". %90، في حين جرى تدمير ستكلفهم كثيراً 
 26/3/2016 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 ناسفا   الشريف لم يحمل حزاما  الشهيد الجيش اإلسرائيلي يؤكد أن  .16

أكد الجيش اإلسرائيلي أن الشهيد عبد الفتاح الشريف لم يكن يحمل مواد متفجـرة : تحرير بالل ضاهر
بــذلك مــزاعم الجنــدي الــذي أعدمــه ومحاميــه واليمــين المتطــرف الــذي عبــر عــن  نافيــاً ، ناســفاً  أو حزامــاً 

تأييده للجريمة التي اقترفها الجندي. ورأت محللون أن اليمين المتطرف يحـاول أن يملـي علـى الجـيش 
 تعليمات جديدة وأكثر تساهال حيال إطالق النار على الفلسطينيين.

م األحـــد، عـــن مصــادر عســـكرية تأكيـــدها أنــه تبـــين مـــن التحقيـــق اليـــو  ،ونقلــت وســـائل إعـــالم إســرائيلية
األولـي الــذي أجــراه الجــيش فــي أعقــاب جريمــة إعـدام الشــريف، أن الجنــدي الــذي أطلــق رصاصــة علــى 

علـى  رأسه وأدته إلى استشهاده، جاء إلـى موقـع الجريمـة بعـد سـت دقـائق وبعـد أن كـان الشـريف ممـداً 
 الق النار عليه. وكان زميله قد استشهد.األرض وال يقوى على الحركة بعد إط

وقال الجيش أنـه قبـل قـدوم القـوة التـي كـان الجنـدي أحـد أفرادهـا، تفحـص ضـابط جسـد الشـريف وتأكـد 
عـن مصـدر عسـكري إسـرائيلي رسـمي قولـه  اإللكتروني. ونقل موقع واال ناسفاً  من أنه ال يحمل حزاماً 

وأوضـــح المصـــدر العســـكري نفســـه أن  عـــد ذلـــك".ب إن "إطـــالق الجنـــدي النـــار علـــى رأس المخـــرب تـــمّ 
، وأن وجود اشتباه كهذا "يتطلب إخـالء كافـة التعليمات بشأن االشتباه بوجود حزام ناسف واضحة جداً 

 الجهات من المكان لكي ال يصابوا وليس إطالق النار على مخرب".
ركانــــه، غــــادي وفــــي هــــذه األثنــــاء، يواصــــل اليمــــين، مــــن وزراء ونشــــطاء، مهاجمــــة الجــــيش ورئــــيس أ

 آيزنكوت، وكذلك وزير األمن، موشيه يعلون، بسبب تنديدهما بجريمة الجندي وفتح تحقيق ضده.
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عبـرت فيـه  كذلك أصدرت منظمة "ال فاميليا" العنصرية التي تشجع فيـق بيتـار القـدس لكـرة القـدم بيانـاً 
طالبـت  "ليهافـا" بيانـاً  عن تأييدها للجندي واعتبرت أنه يتعرض لمحاكمة ميدانية. كما أصدرت منظمة

 فيه بالتحقيق مع التطوع الفلسطيني الذي وثق الجريمة. 
 27/3/2016 ،48عرب 

 
 نائب في "الكنيست": اإلعدام الميداني للفلسطينيين "سياسة إسرائيلية متعمدة" .17

حّمــــل عضــــو عربــــي فــــي البرلمــــان اإلســــرائيلي : تحريــــر زينــــة األخــــرس، مــــن ســــليم تايــــه -الناصــــرة 
، الحكومة ورئيسها ووزرائها المسؤولية عن عمليات اإلعدام التي ينفذها جنود الجيش بحـق "الكنيست"

وقــال النائــب مســعود  شــبان فلســطينيين فــي الضــفة الغربيــة والقــدس المحتلــة، بحجــج وذرائــع  مختلفــة.
ل يومين غنايم من "القائمة العربية المشتركة"، "إن عملية إعدام الشاب الفلسطيني في مدينة الخليل قب

وعمليات اإلعدام المتكررة، تؤكد أن هذه سياسـة متعمـدة مـن قبـل حكومـة االحـتالل، وتقضـي بـأن أي 
فلســطيني يقــوم بعمليــة مقاومــة يجــب أاّل يخــرج حيــا، وبالتــالي كانــت عمليــة اإلعــدام فــي الخليــل ومــا 

ي تصريح لـ"قدس وأضاف غنايم ف سبقها هي نتاج هذا الجو الدموي الذي نراه في قضية اإلعدامات".
بـــرس"، "هــــذه العمليــــات هــــي انعكـــاس لألجــــواء والمنــــاي العنصــــري والـــدموي اإلســــرائيلي ضــــد العــــرب 
ال فما هو تفسـير إطـالق النـار علـى شـاب مصـاب ملقـى  الفلسطينيين، والذي يعطي الشرعية للقتل، وا 

نصـرية فـي الشـارع وحذر من أنه "في ضوء تنامي الـروح الدمويـة والع على األرض بال حول وال قوة".
 اإلسرائيلي والتصريحات المحرضة، فسنشهد أحداثا وعمليات إعدام مماثلة في المستقبل".

 26/3/2016، قدس برس
 

 القاتل اإلسرائيليسراح الجندي  بإطالق نتنياهوعريضة تطالب  .18
يلي آالف إسـرائ 7طالبـت عريضـة وقـع عليهـا أكثـر مـن : تحرير إيهاب العيسـى، سليم تاية -الناصرة 

 بإعـدامالقاتـل، الـذي قـام  اإلسـرائيليبينهم ضـباط وجنـود فـي جـيش االحـتالل، بـإطالق سـراح الجنـدي 
وقـال موقـع واال  الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، الخمـيس الماضـي، بشـكل متعمـد فـي الخليـل.

 دفاعيـاهو ووزيـر الـتوجيه العريضة إلى رئيس الوزراء بنيـامين نتن يوم السبت، إنه تمّ  اإلخباري العبري
موشـيه يعــالون ورئــيس أركـان جــيش االحــتالل غـادي ايزنكــوت، تطالــب بـإطالق ســراح الجنــدي، الــذي 

بــرة "حبســه لشــجاعته، معت عســكرياً  وصــفته بـــ"بطل إســرائيل". وبترفيــع رتبتــه العســكرية وتقليــده وســاماً 
 كارثة"، بحسب العريضة.
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واء المتقاعـد فـي جـيش االحـتالل رون ليفـي، والـذي هـو وأشار الموقع إلى أن المبادر للعريضة هو الل
 عضو في اللجنة المركزية لحزب "الليكود" الحاكم. أيضاً 

 26/3/2016، قدس برس
 

 "هآرتـس" تكشف عـن عالقـة بـين نتنيـاهـو وميمران المتهم بسرقة أموال االتحاد األوروبي .19
قـــة تـــربط رئـــيس الـــوزراء بنيـــامين ، عـــن عالأمـــسالوكـــاالت: كشـــف موقـــع صـــحيفة "هـــإرتس" العبريـــة، 
مليون يورو من االتحاد األوروبي مع شـريكه  282نتنياهو مع ارنو ميمران والمتهم منذ سنوات بسرقة 

 ماير حبيب وأحد الشخصيات المهمة بالنسبة لنتنياهو وتربطه عالقة معه.
ت كارلو مع ميمران ، على شواطئ مون2003 / سبتمبرونشر الموقع صورة لنتنياهو تعود لشهر أيلول

للماليـة فـي  المقبل. مشـيرًة إلـى أن نتنيـاهو كـان حينهـا وزيـراً  / مايوالذي من المقرر محاكمته في أيار
وبحسب الموقع، فإن ميمران تربطه عالقة وثيقـة بحـزب الليكـود ومـع السـكرتير  شارون. أرييلحكومة 

 16فــي منطقــة الــدائرة  شــقة كبيــرة جــداً الخــاص لنتنيــاهو، مشــيرا إلــى أن ميمــران أعــار عائلــة نتنيــاهو 
 للمكوث فيها. 2000وسط العاصمة باريس في عام 

والبقــاء فيهــا  "إســرائيل"وأشــار الموقــع إلــى أن نتنيــاهو ســمح لــبعض أفــراد عائلــة ميمــران بالوصــول إلــى 
 بعد فضيحة سرقة الماليين من االتحاد األوروبي.
إلــى أنــه منــذ ســنوات  " بأنهــا "باطلــة وســخيفة" مشــيراً ورد مكتــب نتنيــاهو علــى مــا وصــفها بـــ"التلميحات

 طويلة لم يكن هناك اتصاالت بين نتنياهو وميمران أو أسرته وأن االجتماع الذي جمعهما كان عاديـاً 
 وأنه لم يتلق أي تبرع منهم أو يتدخل بأي قضية تتعلق بهم. 

 27/3/2016 ،األيام، رام هللا
 

 ستنكر التغطية اإلعالمية التي رافقت نقل يهود اليمنتلية اإلسرائي واالستيعابوزارة الهجرة  .21
اســتنكرت وزارة الهجــرة واالســتيعاب اإلســرائيلية التغطيــة اإلعالميــة اإلســرائيلية التــي رافقــت عمليــة نقــل 

في األيام األخيرة، ألنها أضرت بعمليات أخرى لنقل يهود مـن دول إضـافية  "إسرائيل"يهود اليمن إلى 
فــي أعقــاب مــا قالــت إنهــا حملــة اعتقــاالت نفــذتها الســلطات اليمنيــة فــي صــفوف بعــض  ،"إســرائيل"إلــى 

 األطراف المتعاونة في عملية نقل اليهود، بحسب مراسل صحفية يديعوت أحرونوت.
وقـــال المراســـل عـــومري أفـــرايم إن التقـــارير الصـــحفية اإلســـرائيلية التـــي خرجـــت عبـــر الوكالـــة اليهوديـــة 

إلـى أن  غـة لجهـود نقـل يهـود آخـرين مـن أمـاكن إضـافية حـول العـالم، مشـيراً للهجرة تسببت بأضرار بال
المرحلة الحالية تشهد عمليات متواصلة لنقل أعداد أخرى من اليهود من أماكن مختلفة من العالم إلـى 
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عـن األضـواء، لكـن الكشـف األخيـر عـن يهـود الـيمن أضـر  مـن دون تغطيـة إعالميـة وبعيـداً  "إسرائيل"
وأشـار إلـى أن هنـاك ثالثـين ألـف يهـودي  قى في اليمن وباألطراف المشاركة في العمليـة.كثيرا بمن تب

العديــد مــنهم كــانوا يقيمــون فــي  -2003وهــو العــدد األكبــر منــذ عــام - 2015وصــلوا إلــى إســرائيل عــام 
 معها عالقات دبلوماسية. "إسرائيل"بلدان ال تقيم 

 كهانــا رئــيس منظمــة "عماليــا" التــي لعبــت دوراً ونقــل مراســل يــديعوت أحرونــوت روعــي كــايس عــن مــوتي 
، قولـه "إننـا عنـدما نقلنـا الدفعـة "إسـرائيل"في نقل آخر يهودية من مدينة حلب السورية إلى  مؤخراً  أساسياً 

األولى من يهود اليمن إلى إسرائيل قبل عدة أشهر، حافظنا على السرية الكاملة بالتنسيق مـع حاخامـات 
وأضاف "لكنني عنـدما رأيـت   نعرض من تبقى من اليهود في اليمن للخطر".يهود في نيويورك، حتى ال

حجــم التغطيــة اإلعالميــة اإلســرائيلية لعمليــة نقــل اليهــود األخيــرة مــن الــيمن، أدركــت حينهــا أن مــن تبقــى 
 ، ومهمتنا اليوم هي المحافظة على من تبقى هناك".منهم هناك سيعيش ظروفا خطرة جداً 

 26/3/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 

 : قبيلة هندية في طريقها إلى "إسرائيل"هآرتس .21
تعليـــق الحكومـــة اإلســـرائيلية خططهـــا إلحضـــار مـــا تبقـــى مـــن أعضـــاء الجاليـــة مـــن رغم بـــال :الوكـــاالت

اليهوديــة األثيوبيــة، بــدعوى نقــص التمويــل، إال أنهــا وافقــت مــؤخرًا علــى صــفقة ســرية لتجديــد الهجــرة 
 ."بني إسرائيل القدماء"ند تحت ذريعة أنهم من نسل ألفراد قبيلة في شمال شرق اله

تتساءل عضو الكنيست اإلسرائيلي كسينيا سفيتلوفا )عضوة في االتحاد الصهيوني(، العاملة في لجنة 
شــؤون الهجــرة واســتيعاب الشــتات، لمــاذا تنســ  الحكومــة مجموعــة واحــدة تلــو األخــرى  مضــيفة ســؤااًل 

، "إسـرائيل"من الرعايـا الهنـود إلـى  700عن تفاصيل قرارها بجلب  ثانيًا: لماذا ترفض الحكومة الكشف
 الذين ال يعتبرون يهودًا بموجب القانون، ومن ثم تعمل على تحويلهم إلى اليهودية 

وكتبت كسينيا استجوابًا رسميًا قدمته إلـى وزيـر اسـتيعاب المهـاجرين زئيـف الكـين، جـاء فيـه: "اتضـح أن 
عـن اليهـود اإلثيـوبيين، يجـري بهـدوء وبطريقـة سـرية استحضـار المئـات مـن  هناك ميزانية. فبينمـا نتخلـى

وأضـافت: "وبينمـا  ."قبائـل مفقـودة 10أعضاء مجتمع بني منشيه، وهـم النسـل الوحيـد المعـروف مـن بـين 
يعــيش األثيوبيـــون فــي خطـــر دائـــم، وفــي ظـــروف ســـيئة، منتظــرين الهجـــرة إلـــى إســرائيل، تقـــوم الحكومـــة 

 على نحو عاجل. -التي ما تزال يهوديتهم بحاجة إلى توضيح-ي منشيه من الهند باستحضار قبيلة بن
وتطرح كسينيا تساؤال جوهريًا آخر: أين يتم إسكان هؤالء المهاجرين، وتتبعه باإلجابة بـأن إسـكان مهـاجري 

 بني منشيه تتم في مستعمرات الضفة الغربية. مشيرًة إلى أن هذا يحدث بعيدًا عن أعين الجمهور.
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، منظمـة خاصـة تـدعى "شـافي إسـرائيل" والتـي "إسـرائيل"ويقود حملة استحضار قبيلـة بنـي منشـيه إلـى 
 تهدف إلى إرجاع "اليهود المفقودين" إلى جذورهم.

ويعــد مؤســس هـــذه المنظمــة شـــاب أمريكــي اســـمه مايكــل فروينــد، وهـــو مســاعد ســـابق لــرئيس الـــوزراء 
 بنيامين نتنياهو.

إسرائيل" حصتها في قرارين سابقين من قبل الحكومـة فـي السـنوات األخيـرة، ونظرًا إلى استنفاذ "شافي 
موافقــة حكوميــة خاصـة، بســبب عــدم اعتبـار أفــراد هــذه  "إسـرائيل"يتطلـب استحضــار "بنـي منشــيه" إلــى 

الجماعـــة يهـــودًا بموجـــب القـــانون اإلســـرائيلي، وبالتـــالي فهـــي ليســـت مؤهلـــة للحصـــول علـــى الجنســـية 
ون العودة. وألن الحكومة الهندية تحظر التحويالت الدينية على أراضيها، فإنه يتم التلقائية بموجب قان

 إحضار قبيلة بني منشيه إلسرائيل من أجل هذا الغرض.
المعتـرف  "إسـرائيل"في وقـت واحـد، أرسـلت بنـي منشـيه للعـيش فـي المسـتعمرات اليهوديـة خـارج حـدود 

اســتقر هــؤالء داخــل "الخــط األخضــر"، وتحديــدًا فــي بهــا دوليــا. ورغــم ذلــك، وخــالل الســنوات األخيــرة، 
 البلدات اليهودية العربية المختلطة في كثير من األحيان.

عضـو آخـر مـن مجتمـع  9000في الشهر الماضي، أوقفت الحكومة خططًا الستحضار ما يزيد علـى 
علــى أولئــك الــذين  الفالشــا فــي إثيوبيــا تبعــًا العتبــارات متعلقــة بالميزانيــة. ويطبــق هــذا القــرار باألســاس

لديهم أفراد من العائلة في إسرائيل. ويعد أفراد الفالشا من اليهود الذين أجبروا على اعتناق المسيحية. 
 ."إسرائيل" إلىوالذين أيضًا مجبرون على الخضوع لتحويل ديانتهم إلى اليهودية لدى دخولهم 

تخـدم واليتهـا األولـى فـي الكنيسـت وهي صحفية سـابقة ولـدت فـي روسـيا و  -وطالبت كسينيا سفيتلوفا 
في منشور فيسبوكي من الضروري "أن يكشف عن الميزانية لهـذه العمليـة المشـكوك فيهـا، والتحقـق  -

 من أولوياتها، وأيضا سبب االحتفاظ بجميع هذه التفاصيل سرًا.
هنديــة إلــى  تجــدر اإلشــارة إلــى أن القــرارين الســابقين الــذين اتخــذتهم الحكومــة الستحضــار أفــراد قبيلــة

وقـال المتحـدث باسـم رئـيس الـوزراء  إسرائيل منشـورين علـى الموقـع اإللكترونـي لمكتـب رئـيس الـوزراء.
ردًا علــى ســؤال لصــحيفة هــإرتس أن ســبب عــدم نشــر القــرار األخيــر المتعلــق باستحضــار المزيــد مــن 

 الحصول على نسخة منه.  أفراد القبيلة الهندية أن مثل هذا القرار ال يمكن نشره ألنه "سرية" وال يمكن
 27/3/2016 ،الغد، عّمان

 
 استطالع: غالبية إسرائيلية غير راضية عن أداء نتنياهو .22

أظهــر اســتطالع للــرأي أجــري األســبوع الفائــت، أن غالبيــة إســرائيلية غيــر راضــية عــن أداء  :وكــاالتال
هرتسـوم. كمـا بـّين  رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة والمعسكر الصـهيوني يتسـحاك
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وأجـرى االسـتطالع مـن قبـل  أن هناك غالبية ال تؤيد ترشيح نتنياهو لنفسه مرة أخـر لرئاسـة الحكومـة.
معهـــد ديـــالوم لصـــحيفة "هـــإرتس" العبريـــة بإشـــراف البروفيســـور كميـــل فـــوكس مـــن جامعـــة "تـــل أبيـــب". 

 .%4.4أشخاص، بنسبة خطأ وصلت إلى  504وشمل عينة مؤلفة من 
قــالوا إنهــم غيــر راضــين. وفــي  %48مــن المســتطلعين أن أداء نتنيــاهو مرضــي، مقابــل  %43وأجمــع 

كانـــت نســـبة الرضـــا عـــن األداء تصـــل إلـــى  2015مـــايو مـــن العــام  /اســتطالع مماثـــل أجـــري فـــي أيـــار
ــذين قــالوا إنهــم غيــر راضــين.46% ــ ، وهــي نفــس نســبة ال موشــي يعــالون قــال  دفاعوعــن أداء وزيــر ال
إنهـم راضـون عـن أداء وزيـر  %50قالوا إنهم غير راضين. كما قال  %30ل إنهم راضون، مقاب 58%

إنهـم راضـون عـن أداء رئـيس  %60وقـال  قالوا إنهـم غيـر راضـين. %34المالية موشي كحلون مقابل 
وعن أداء رئيس المعارضة يتسحاك هرتسوم أبدى  .%18الكنيست يولي إدلشطاين، مقابل عدم رضا 

/ أنه في استطالع مماثل أجرى فـي أيـار إنهم غير راضين، علماً  %45رضاهم عنه، فيما قال  34%
 ورداً  إنهــم غيــر راضــين. %37إنهــم راضــون مــن أدائــه، فيمــا قــال  %41مــايو مــن العــام الماضــي قــال 

علــى ســؤال حــول مــا إذا كــان يجــب علــى نتنيــاهو أن يرشــح نفســه لرئاســة الحكومــة مــرة أخــرى، أجــاب 
 بـ"ال أعرف". %12ا باإليجاب، في حين أجاب أجابو  %36، مقابل %51بالنفي 

أجــابوا بــالنفي، وأجــاب  %84إنهــم يفكــرون بمغادرتــه، مقابــل  %12وعــن التفكيــر بمغــادرة الكيــان، قــال 
 بـ"ال أعرف".  3%
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 لجنة تنظر في اإلفراج عن الرئيس اإلسرائيلي األسبق كتساف .23
اليــوم األحــد، فــي اإلفــراج عــن  ،تنظــر لجنــة تابعــة لســلطة الســجون اإلســرائيلية: تحريــر بــالل ضــاهر

 الـــرئيس اإلســـرائيلي األســـبق موشـــيه كتســـاف، الـــذي ُســـجن بعـــد إدانتـــه بارتكـــاب جريمـــة االغتصـــاب.
وســتجتمع اللجنــة فــي ســجن "معســياهو" للنظــر فــي طلــب كتســاف بــاإلفراج عنــه بعــد خصــم ثلــث مــدة 

ع اللجنة، التي يرأسها قـاض متقاعـد، فـي جلسـة مغلقـة لكتسـاف ومحاميـه وستستم العقوبة المفروضة.
 كما ستستمع إلى موقف النيابة العامة. 

 27/3/2016 ،48عرب 
 

 ستيطانية" بسلسلة سياسات وتشريعاتاالترّسخ هويتها "اليهودية  "إسرائيل": "مدار" تقرير .24
الفلســطيني لمركــز ســتراتيجي الســنوي لالتقريــر اال ، أنالناصــرة، مــن 27/3/2016 ،الغــد، عّمــاننشــرت 

اســتمرار مســاعي  تشــهد 2015 ســنةومقــره رام هللا، قــال إن  (،مــدار)لألبحــاث والدراســات اإلســرائيلية 
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كهوية يهودية استيطانية يمينية من جهة، وخطوات فرض الحل األحادي للصراع  "إسرائيل"حسم هوية 
ستيطانية واألمنية من جهة أخرى، وقد انعكس هذا على األرض، وفق المصالح والرؤية اإلسرائيلية اال

فــي التعامــل العنيــف مــع الهبــة الفلســطينية، وتجاهــل إي عالقــة بينهــا وبــين االحــتالل وبــين التطلعــات 
السياسية للشعب الفلسطيني، ورفض المبادرات الدولية، وتحميل الفلسطينيين وقيادتهم مسؤولية انسداد 

 األفق السياسي.
علـى مســاعي حسـم الهويــة مـن خــالل اإلضـاءة علــى القـوانين والتشــريعات المســتحدثة،  ويركـز التقريــر

وتبني خطاب الوالء ليهودية الدولة وقيمها الصهيونية، والتحريض على من يعارض االحتالل، وعلـى 
الفلســطينيين فــي إســرائيل. ويوضــح التقريــر بشــكل خــاص الممارســات المختلفــة التــي اتخــذتها حكومــة 

بهـدف ضـبط هويــة الدولـة كدولـة يهوديـة يمينيــة عبـر تقلـيص حيــز  2015رابعـة خـالل العــام نتنيـاهو ال
 العمل السياسي للفلسطينيين في إسرائيل، ومالحقة ممثليهم ومؤسساتهم السياسية واألهلية والثقافية.

قـوم بهـا ويقـرأ تقريـر "مـدار"، الـذي أطلقـه فـي مـؤتمره السـنوي فـي رام هللا، أمـس السـبت، الكيفيـة التـي ت
بفرض حل أحادي، وليس إدارة النزاع، وذلك عبر فرض وقائع على األرض، وتبييض البؤر  "إسرائيل"

 "إســرائيل"االســتيطانية واســتمرار البنــاء فــي المســتعمرات، ويشــدد التقريــر علــى كيفيــة تغييــر الــوعي فــي 
اإلجمـــاع  جـــزء أصــيل مـــن إلــىحـــد مـــا ،  إلــىتجــاه المســـتعمرات، حيــث تحولـــت مـــن مشــروع خالفـــي 

الوطني اإلسرائيلي، وكيف تم ذلك بموازاة تغول قيم الفاشية فـي إسـرائيل، وتجـريم الحركـات المناهضـة 
ضعاف مؤسسات حقوق   ، واستهداف اإلعالم غير المتجند.اإلنسانلالحتالل، وا 

ــأثر المشــهد اإلســرائيلي عــام   بمجموعــة مــن األحــداث والعوامــل الداخليــة 2015ويحلــل تقريــر "مــدار" ت
واإلقليميــة المترابطــة والمتشــابكة، التــي تركــت أثرهــا علــى تفاعالتــه الداخليــة ووجهتــه المســتقبلية، يقــف 
علـــــى رأســـــها تشـــــكيل بنيـــــامين نتنيـــــاهو حكومتـــــه الرابعـــــة باالســـــتناد إلـــــى ائـــــتالف األحـــــزاب اليمينيـــــة 

الل، والهبــة االســتيطانية الدينيــة، وتصــاعد ســعي تيــارات اليمــين الجديــد لنــزع شــرعية معارضــي االحــت
الفلسطينية المستمرة، وتقاطع هذه األحداث مع استمرار التحوالت اإلقليمية العميقـة، والتحلـل المسـتمر 

 استراتيجية القديمة.-للخريطة الجيو
منــذ عــدة  "إســرائيل"ويعتبــر التقريــر أن التطــورات الداخليــة حصــيلة تحــوالت اجتماعيــة عميقــة تشــهدها 

اإلســرائيلي المتســارع نحــو مجتمــع أكثــر يمينيــة وتــدينا وتحــول بنيــة  ســنوات، تــتلخص بتحــول المجتمــع
 النخب في مؤسسات الدولة األساسية خاصة الحزبية واألمنية والعسكرية.

مـــن انهيـــار الدولـــة العربيـــة القطريـــة فـــي عـــدة أمـــاكن، وتفكـــك  "إســـرائيل"ويلفـــت التقريـــر إلـــى اســـتفادة 
ور إسرائيل بأنها لم تعـد عـدوة مشـتركة للـدول العربيـة، الجيوش التقليدية في عدة دول، إضافة إلى شع

وترى أن مصالحها تتقاطع بشكل واضح مع دول في المنطقة في المناورات والمحاور بسـبب التسـوية 
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مــع طهــران بشــأن البرنــامج النــووي، هــذا إلــى جانــب االنقســام الفلســطيني، والظــروف الدوليــة، خاصــة 
االنتخابيــة وتســـابق مرشــحيها فــي إبـــداء الــدعم إلســرائيل، وعجـــز انشــغال الواليــات المتحـــدة بمعركتهــا 

 المجتمع الدولي عن الضغط باتجاه إنهاء االحتالل.
القوميـة -وتناول التقرير بالتحليل على نحو مفصل ثالثة محاور طالها التغيير، أولهـا محـور المواطنـة

ن خــالل ضــبط مســـاحات المــدني مـــ-؛ وثانيهــا المحـــور الثقــافي48مــن خــالل ضــبط حّيـــز فلســطينيي 
اليسارية في المجتمـع اليهـودي، وثالهـا -العمل وحريته الُمتاحة والخطاب الممكن مع التيارات العلمانية

 السياسي من المستعمرات في الضفة والقدس المحتلة.-المحور االستيطاني
ســـي  الهويـــة إلـــى الكثيـــر مـــن التفاصـــيل أن تفـــاعالت الممارســـات السياســـية لتر  ويبـــين التقريـــر مســـتنداً 

نتجت ثقافة فاشية وقوميـة شـوفينية فـي داخـل أاليمينية اليهودية االستيطانية للدولة على أرض الواقع، 
 إسرائيل، مقابل تمأسس أبارتهايد عسكري استيطاني في األراضي الفلسطينية.

فـي ويلفت التقرير إلى تنصيب شخصيات من خلفيـات دينيـة اسـتيطانية ويمينيـة فـي وظـائف مفتاحيـة 
الدولة خاصة في المجال األمني، إلى جانب تغييرات غير مسبوقة في القماشة اإلنسـانية للدبلوماسـية 
اإلسرائيلية، عبر تنصيب شخصـيات معروفـة بمواقفهـا المتطرفـة وعـدم تميزهـا "بالكياسـة الدبلوماسـية"، 

نياهو على سبيل المثال وهو ما يعني أن التحول نحو قيم اليمين موجه للرأي العالمي أيضا، إذ قام نت
فـي األمـم المتحـدة، ، وطـرح اسـم دانـي دايـان مـدير عـام مجلـس  "إسرائيلـ"بتعيين دانـي دانـون ُممـثال لـ
 في البرازيل، قبل أن ترفضه الحكومة البرازيلية. المستعمرات السابق سفيراً 

لالنسـحاب األحـادي،  جديـداً  وينبه التقرير إلى تراجع حزب العمل عن حّل الدولتين، وطرحـه مشـروعاً 
في سياق االنطـواء تحـت مظلـة الحلـول األحاديـة، التـي يشـكل االسـتيطان مـن جهـة، والتحـول المثـابر 

 للمجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين واليمين المتطرف من جهة أخرى رافعتها.
علـى لعــب  اليمينيـة االسـتيطانية تتجاهـل تمامـا قـدرة الفلسـطينيين "إسـرائيل"ويبـين التقريـر أن سياسـات 

دور حاســم فــي تعطيــل الحــل، وأيضــا العامــل الــدولي الــذي يمكــن أن يلعــب دورا مســاندا للفلســطينيين 
 خاصة، كحركة المقاطعة.

ـــي انطلقـــت فـــي تشـــرين األول ـــة الت ـــر إن الهب ـــوبر أ /وقـــال التقري ـــراض 2015كت ، كشـــفت هشاشـــة االفت
الل، وكشــفت استعصــاء القضــاء اإلســرائيلي أنــه يمكــن الحصــول علــى األمــن فــي ظــل اســتمرار االحــت

على الهبة بالطرق العسكرية التقليدية، خصوصا لصبغتها غير الحزبية وغير المنظمة، وكشفت فشل 
 إخفاء الفلسطينيين خلف جدار الفصل وتحويل االحتالل إلى غير مرئي. 
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األمــر بــدت غيــر قــادرة علــى فــرض الوضــع الــذي تريــده مــن طــرف واحــد،  "إســرائيل"وأكــد التقريــر أن  
شــعار توحيـــد  أنالــذي اتضــح فـــي القــدس المحتلــة، ودفـــع الكتــاب واإلعالميـــين فــي إســرائيل العتبـــار 

 على مدار عقود.  أبنائهاالقدس لم يكن سوى وهم رغم كل ما تم استثماره في ضمها القسري وقمع 
يتضـح أنـه  ،كفـاح زبـون ،رام هللا، نقاًل عن مراسلها فـي 27/3/2016 ،الشرق األوسط، لندنوأضافت 

وحدة سـكنية فـي  1800في بناء  2015أن حكومة نتنياهو بدأت عام  مدار مركزمن معطيات جمعها 
منهـا فـي مسـتعمرات معزولـة. ويضـيف التقريـر فـي هـذا السـياق أنـه "منـذ انتخـاب  %69المسـتعمرات، 
مــا  مــن مجمــوع %61وحــدة ســكن، شــكلت  7,683بنيــت فــي المســتعمرات المعزولــة  2009نتنيـاهو فــي 

 بني، وهو ما يوضح الوجهة السياسية للحكومة لفرض وتثبيت الوقائع على األرض".
كمــا يســتعرض التقريــر التغيــرات اإلقليميــة مــن منظــور األمــن القــومي اإلســرائيلي، ومــن أبرزهــا "تراجــع 
، التهديــد العســكري التقليــدي العربــي ألســباب مختلفــة، منهــا التفكــك الفعلــي للجيشــين العراقــي والســوري

وبهذا الخصوص قال نبيل شعث، عضو اللجنـة المركزيـة  وانشغال الجيش المصري بالشأن الداخلي".
نحو فرض الحل برسم الوقائع على  "إسرائيل"لحركة فتح، ومفوض العالقات الخارجية فيها، إن اتجاه 

لتـي عنـت عمليـا األرض من طرف واحد، بدال من إدارة النزاع، قائم فعليا منذ اتفاقيات "كامب ديفيـد" ا
البـــدء بحلـــول دائمـــة مـــع الـــدول العربيـــة، التـــي لهـــا أراض محتلـــة، مقابـــل حلـــول انتقاليـــة مـــع الجانـــب 
الفلســــطيني، مضــــيفا أن "هــــذه الحلــــول االنتقاليــــة لــــم تكــــن ســــوى قنــــاع الســــتمرار االســــتيطان وســــرقة 

فة، وغيـــر األراضــي. لكـــن مـــا يحـــدث اآلن هـــي أن الـــوتيرة أصـــحبت قويـــة، والسياســـة أصـــبحت مكشـــو 
مســبوقة، بســبب اتســاع الهــوة فــي مــوازين القــوى لصــالح االحــتالل، وبســبب حالــة االنســحاب األمريكــي 

وخـتم شـعث بـأن التصـدي للـدراما التـي يعرضـها التقريـر  من الشرق األوسط، وحالـة الضـياع العربـي".
ســــتعادة يتطلـــب االنطــــالق مـــن فلســــطين، مـــن خــــالل مجموعـــة عنــــاوين أساســـية: إنهــــاء االنقســـام، وا

 قراطية االنتخابية، واستعادة دور منظمة التحرير، وفي مد اليد للشتات الفلسطيني.و الشرعية الديم

أرقــام التقريــر الســنوي لمركــز مــدار  ، أنرويتــرز ، نقــاًل عــن وكالــة27/3/2016 ،الــرأي، عّمــانوجــاء فــي 
مليـــون  1.75أي  %20.7مليـــون نســـمة وأن  6.3بواقـــع  ،يهـــود "إســـرائيل"مـــن ســـكان  %74.9 أنظهـــر ت

 .1948بعد قيامها عام  "إسرائيل"نسمة عرب مسلمون ومسيحيون هم الفلسطينيون الذين بقوا في 
 

 ة "بسغات زئيف" بالقدس مستعمر بوحدة استيطانية  900إلقامة  مخطط: "صحيفة "يروشاليم .25
كشفت صحيفة "يروشاليم" اإلسرائيلية أن الحكومة اإلسرائيلية تخطط إلقامة تسعمئة وحدة : وكاالت

، فيما أظهر تقرير أن إسرائيل مستمرة القدسشرقي ة "بسغات زئيف" بمستعمر استيطانية جديدة في 
 كـ"دولة يهودية واستيطانية".في ترسي  هويتها 
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وأشارت الصحيفة إلى أن بلدية القدس أعلنت أن وزارة البناء واإلسكان تدعم عدة مخططات بناء، 
وأوضحت أن عدة لقاءات عقدت مع ممثلي المستوطنين ومختصين مختلفين، بهدف االستماع 

 عض هذه المشاريع.آلرائهم في المخططات، وأكدت التوصل إلى اتفاق خالل المداوالت على ب
 26/3/2016نت، الدوحة، الجزيرة 

 
 2016هدم االحتالل مساكن الفلسطينيين تضاعف منذ بداية : تقرير .26

أشار تقرير فلسطيني رسمي إلى أن حكومة االحتالل تمعن في انتهاكاتها وتتوسع : الضفة الغربية
 .2016طلع العام الحالي في سياسة هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم بشكل كبير منذ م

وبّين التقرير الصادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان" )أحد دوائر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية( أن جرائم هدم مساكن الفلسطينيين زادت إلى أكثر من 

لفعاليات التي يقوم بها شباب الهبة الضعفين مقارنة مع العام الماضي، سواء كعقوبة جماعية على ا
 الشعبية ضد قوات االحتالل أو بزعم البناء دون ترخيص.

واستدل التقرير بتصريحات منسق األنشطة اإلنسانية في األمم المتحدة روبرت بيبر، "أن غالبية 
عمليات الهدم في الضفة الغربية تتم بذريعة قضائية كاذبة، وهي عدم وجود تراخيص، علما أن 

في المائة من طلبات  1.5المعطيات تشير إلى أن سلطات االحتالل ال توافق إال على أقل من 
 التراخيص التي تقدم لها من قبل الفلسطينيين".

 1200ولفت التقرير إلى أن سلطات االحتالل أصدرت خالل األسبوع الفائت فقط قرارا بمصادرة نحو 
دونما من  2342لبن الشرقية" وقرارا بمصادرة مصادرة دونم من أراضي قرى "قريوت" و"الساوية" و"ال

األراضي الفلسطينية جنوب أريحا، وتصنيفها "أراضي دولة"، وقرارا مماثال قبل شهرين بمصادرة 
 دونم في جنوب أريحا، وتصنيفها كذلك على أنها "أراضي دولة". 1500

مثلت بتجريف أراضي وقد وثق المكتب الوطني للدفاع عن األرض سلسلة من االنتهاكات ت
خطارات هدم مساكن ومنشإت زراعية في مختلف المحافظات في الضفة الغربية.  وا 

 27/3/2016السبيل، عمان، 
 

 تفكجي: خطة "رامون" تهدف للتخلص من السكان الفلسطينيين .27
حذر خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية من أن خطة : القدس المحتلة

هيرتصوم" التي أعلن عنها هرتسوم في مؤتمر حزب العمل الصهيوني مؤخرا هي جزء  –ن "رامو 
 مكمل للخطط الصهيونية الهادفة إلى التخلص من السكان الفلسطينيين.
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وقال تفكجي لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" إن "كثيرا ما كان الهاجس السكاني للنمو الفلسطيني هو 
كانت خطة "يكير سيجف" ما يسمى بمسؤول ملف القدس المحتلة الذي المحرك األول لهذه الخطط، ف

عّد أن األحياء التي تقع إلى الشرق من الجدار جزًءا من القدس، وعّد أن بناء الجدار له أهداف 
 سياسية ديموغرافية، وليس فقط أهداف أمنية".

مرة في كانون األول  وأضاف "ثم طرح رئيس بلدية االحتالل نير بركات التخلي عن المناطق ألول
في لقاء مع "يوسي هايمين" مدير بلدية االحتالل مع منسق  2012وفي تموز عام  2011من العام 

حكومة االحتالل في الضفة الغربية، وطلب منه أن يتحمل الجيش المسؤولية عن األمور البلدية في 
 األحياء المقدسية".

"مخيم شعفاط" و"كفر عقب" و"السواحرة"، يعني وعّد أن طرح فكرة التخلص من أحياء فلسطينية كـ
ألف مقدسي لهوياتهم وتحويل مناطقهم إلى منطقة "ب" و"ج"، وبهذا يرفع نسبة  200فقدان أكثر من 

، مشيرا إلى ما صرح به "حاييم هرتسوم" أننا "إذا لم ننفصل عن %80إلى  %65السكان اليهود من 
 القرى الفلسطينية، فإننا سنخسر القدس".

 26/3/2016، لمركز الفلسطيني لإلعالما
 

 البطريركية األرثوذكسية تنفي إقامة متنزه على أرض تملكها في القدس .28
عيسى مصلح الناطق الرسمي باسم البطريركية األرثوذكسية المقدسية ما  األبنفى  :الرأي –القدس 

بلدية القدس إلقامة متنزه نشرته أسبوعية يروشاليم العبرية امس حول موافقة البطريركية على مشروع ل
عيسى تنفي البطريركية  األبوقال  اثري سياحي على أراض تملكها قرب أسوار البلدة القديمة.

األرثوذكسية المقدسية نفيا قاطعا ما نشرته صحيفة يروشاليم العبرية حول اتفاق مزعوم بين 
ريركية قرب باب النبي داود على أراضي تملكها البط أثرىالبطريركية وبلدية القدس إلقامة متنزه 

طالما استهدفت غبطة  اإلسرائيليةوأضاف الصحف  بجانب أسوار البلدية القديمة في القدس.
البطريرك ثيوفولوس الثالث شخصيا والبطريركية بأخبار وتقارير مشوهة عارية عن الصحة ونحن 

 ي نعيشها.نشجب ونستنكر مثل هذا النهج خاصة في هذه الفترة الحرجة والدقيقة الت
 27/3/2016الرأي، عمان، 

 
 عن الطعام  أسرى يخوضون إضرابا   خمسةنادي األسير:  .29

قال مدير نادي األسير في محافظة الخليل، أمجد النجار، إن خمسة أسرى في سجون : رامي حيدر
 االحتالل اإلسرائيلي، يخوضون إضرابا عن الطعام ضد سياسة االعتقال اإلداري والعزل االنفرادي.
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وأفاد النجار، في بيان صحافي مساء يوم السبت، بأن األسير سامي جنازرة شرع بإضرابه عن 
الطعام منذ الثالث من آذار الجاري، وعماد البطران منذ الخامس عشر من آذار الجاري، وعبد 
الرحيم صوايفة منذ الرابع والعشرين من آذار الجاري، ضد سياسة االعتقال اإلداري، علما أن 

 م أسرى سابقون قضوا سنوات في سجون االحتالل.جميعه
عامًا، ونهار السعدي المحكوم  55وأضاف النجار أن األسيرين زيد بسيسي المحكوم بالسجن المؤبد و

 عاما، انضما لإلضراب ضد سياسة العزل االنفرادي. 20بالسجن أربع مؤبدات و
'فتح' إقليم الجنوب، وهيئة شؤون  وفي هذا اإلطار، دعا نادي األسير في محافظة الخليل، وحركة

األسرى والمحررين، إلى المشاركة الواسعة في االعتصام التضامني أمام الصليب األحمر الدولي يوم 
 ظهرا، إسنادا لألسرى المضربين. 12االثنين، الثامن والعشرين من الشهر الجاري، الساعة 

 26/3/2016، 48عرب 
 

 االنتفاضة منذ بدايةفلسطينيا  طفال   45استشهاد  :الحركة العالمية للدفاع عن األطفال .31
قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن األطفال عايد أبو قطيش، إن : وكاالت

طفاًل فلسطينيًا على يد جنود االحتالل اإلسرائيلي خالل الهبة الجماهيرية  45الحركة وثّقت استشهاد 
وقال أبو قطيش في بيان، إنه  نطلقت بداية أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.الفلسطينية الحالية التي ا

لم يكن هناك أي تحقيق شفاف وحيادي لحاالت إطالق النار على األطفال الفلسطينيين، ووصل 
 األمر إلى أن أصبحت هذه الممارسات سلوكًا عاديًا لدى جنود االحتالل.

 27/3/2016الخليج، الشارقة، 
 

 الذكرى األربعين ليوم األرض في مسيرة الطنطوريحيون  48سطينيي المئات من فل .31
للذكرى األربعين ليوم األرض الخالد في جديدة المكر، دعما لقضية  إحياءيوم، السبت، مسيرة  نظمت

 وموقف األهالي المعارض لمخطط المدينة المنوي إقامتها على أرض طنطور.
حمود درويش في المكر، حيث جابت شوارع جديدة وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من دوار م

 المكر، وصوال إلى أرض طنطور.
شارك في المسيرة نواب القائمة المشتركة د. جمال زحالقة، أيمن عودة، د. يوسف جبارين، المحامي 
أسامة السعدي وعايدة توما، باإلضافة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، الشي  رائد صالح، الشي  

 ورؤساء سلطات محلية وشخصيات دينية واجتماعية أخرى. كمال خطيب
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واختتمت المسيرة بمهرجان خطابي على أراضي طنطور، واستهل رئيس مجلس محلي جديدة المكر، 
محمد شامي، الحديث في المهرجان، مرحًبا بالحضور ومثمًنا مشاركتهم بالمسيرة، وأشار إلى أن 

الرافض لمخطط طنطور حتى يتم استعادة األراضي المجلس يقف إلى جانب المواطنين بموقفهم 
 وضمها لمنطقة نفوذ القرية.

 26/3/2016، 48عرب 
 

 يهودي يهاجم فلسطينيا  في نتانيا مستوطن .32
هاجم يهودي مواطنًا فلسطينيًا يعمل في محطة للوقود على طريق الساحل قرب مدينة نتانيا : القدس
وقالت المصادر إن المهاجم  صادر اإلسرائيلية.، وذلك على خلفية عنصرية حسب تعبير المأمس

تحدث بداية األمر مع العامل العربي حول انتمائه القومي للتأكد انه ليس يهوديًا، وبعد ذلك قذفه 
هرب فيما استمر بزجاجة فارغة وأشهر سكينًا ومفك برام، محاواًل مهاجمته لكن العامل الفلسطيني 

 .المهاجم بمطاردته
 27/3/2016، األيام، رام هللا

 
 زوارق االحتالل تفتح النار صوب قوارب الصيد شمال غزة .33

، نيران أسلحتها الرشاشة صوب قوارب أمسفتحت زوارق االحتالل اإلسرائيلي  :وفا -بيت الهيا
 الصيد في بحر السودانية شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

الصيادين باستمرار تحت ذرائع أمنية واهية، األمر  ويتكرر استهداف االحتالل غير المبرر لقوارب
 الذي يربك عملية اإلبحار والصيد على امتداد شاطئ البحر في قطاع غزة.

والى ذلك أطلق جنود االحتالل اإلسرائيلي، امس الجمعة، النار صوب رعاة األغنام خلف المقبرة 
 قوع اصابات.الشرقية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن و 

 26/3/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 األقصىالمسجد مصلين عن  أربعةاالحتالل يبعد  .34
أبعدت شرطة االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة الجمعة أربعة مصلين من الداخل  :القدس

 يوًما. 15الفلسطيني المحتل عن المسجد األقصى المبارك لمدة 
قت سراح المصلين األربعة بعد اعتقالهم وتوقيفهم، وسلمتهم أمًرا بمنعهم وكانت شرطة االحتالل أطل
 من دخول المسجد األقصى.
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وكانت قوات كبيرة من شرطة االحتالل والمخابرات احتجزت حافلتين توجهتا من الداخل إلى المسجد 
بعة مصلين األقصى، بالقرب من كنيسة الجثمانية القريبة من باب األسباط في القدس، واعتقلت أر 

معظمهم من النساء واألطفال وكبار السن، لالنتظار ساعات  –من بينهم سيدة، مما اضطر الركاب 
 طويلة حتى تمكنوا من العودة إلى بيوتهم في حافالت أخرى.

 27/3/2016الرأي، عمان، 
 

 الخليل: ندوة في "القدس المفتوحة" تناقش دور المثقف الفلسطيني .35
ة القدس المفتوحة في الخليل، بالتعاون مع وزارة الثقافة، أمس، ندوة تحت رام هللا: نظم فرع جامع

 عنوان: المثقف الفلسطيني: أدوار وتحديات، ضمن الفعاليات الثقافية لليوم الوطني للثقافة.
تحدث في الندوة عضو هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة، د. محمد فرحات، وأدارها سالم 

الثقافة، وحضرها مدير مكتب وزارة الثقافة في محافظة الخليل هدى عابدين،  أبو هواش من وزارة
وعدد من موظفي المديرية، إضافة إلى مدير فرع الجامعة بالخليل د. نعمان عمرو، وعدد من 

 أعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية، وطلبة الفرع.
ة الشعراء في المجتمع، ودور المثقف ودار نقاش بين الحضور حول أهمية المثقف عند العرب، وأهمي

 وأهميته في التاري .
 27/3/2016األيام، رام هللا، 

 
 مظاهرة في رام هللا تطالب بإنهاء االنقسام .36

تظاهر مئات الفلسطينيين في مدينة رام هللا في الضفة الغربية مطالبين بإنهاء حالة االنقسام القائمة 
تي خرجت اليوم السبت في وسط المدينة، رجال دين وشارك في المظاهرة ال منذ سنوات طويلة.

وممثلون عن نقابات واتحادات وفصائل فلسطينية. وحمل المتظاهرون الفتات تدعو إلى وحدة 
وجاءت المظاهرة تلبية لدعوة تجمع وطني يضم النقابات والفصائل والقطاع  الصف والمصالحة.

وطالب  اس في العاصمة القطرية الدوحة.الخاص، تزامنا مع اجتماع ممثلي حركة فتح وحركة حم
المشاركون الوفدين بعدم العودة إال بعد إبرام اتفاق فعلي إلنهاء االنقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، 

 لاللتفات إلى إنهاء االحتالل وتحرير القدس.
 26/3/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
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 الخارجية المصرية: ندعم التحركات الدولية لتحقيق السالم في فلسطين .37
أكـــدت وزارة الخارجيـــة المصـــرية قيـــام فرنســــا : تحريـــر زينـــة األخـــرس، محمـــد جمـــال عرفـــة -القـــاهرة 

اصـــل مـــع جهـــات دوليـــة بهـــدف عقـــد مـــؤتمر دولـــي للســـالم، موضـــحًة أن األخيـــرة قامـــت بتعيـــين بالتو 
 مبعوث للقيام بجوالت في عدد من العواصم الكبرى، لغايات التشاور حول اإلعداد للمؤتمر.

وبّين المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، في تصريحات صحفية صـدرت عنـه يـوم السـبت، 
لفرنسي يتمحور حـول فكـرة إنشـاء مجموعـة دعـم دوليـة للقضـية الفلسـطينية، قبـل المباشـرة أن المقترح ا

 بعقد اجتماعات تحضيرية لألطراف الدولية )دون مشاركة الجـانبين الفلسـطيني واإلسـرائيلي(، ومـن ثـمّ 
نـافى واعتبـر أبـو زيـد أن اإلجـراءات اإلسـرائيلية "تت عقد مؤتمر بمشاركة الجـانبين فـي الصـيف المقبـل.

 مع إجراءات بناء الثقة التي يجب اتخاذها لحل الصراع بين الطرفين".
وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة المصــرية "إن القضــية الفلســطينية تحتــاج إلــى القيــام بتحــرك جــاد، فــي 
ـــة...، فيمـــا توجـــد  ظـــل اإلجـــراءات التـــي تتخـــذها إســـرائيل بمصـــادرة أراض فـــي الضـــفة الغربيـــة المحتل

وال يوجد استقرار حتى اآلن حول المنهج الـذي ستسـير عليـه الجهـود الخاصـة بإحيـاء إرهاصات كثيرة 
وأضــاف "يوجــد شــعور عــام بالحاجــة إلــى القيــام  عمليــة الســالم بــين الجــانبين الفلســطيني واإلســرائيلي".

بتحرك جـاد تجـاه القضـية الفلسـطينية نتيجـة الجمـود الـذي طـال وغيـاب أفـق الحـل وفقـدان األمـل لـدى 
طينيين واستمرار الحكومة اإلسرائيلية في القيام بـإجراءات مـن شـأنها أن تعيـق حـل الـدولتين مثـل الفلس

 االستمرار في سياسة التوسع االستيطاني، واإلجراءات المتشددة ضد األقصى".
 26/3/2016، قدس برس

 
 ملك األردن يبحث األزمة السورية مع رئيس الموساد ":معاريف" .38

رئـيس جهـاز الموسـاد  سـرائيلية أن ملـك األردن عبـد هللا الثـاني التقـى مـؤخراً أكدت صحيفة معـاريف اإل
ففي مقال نشـره بالصـحيفة كشـف الخبيـر  .ةاإلسرائيلي لتنسيق مواقف مشتركة بشأن الوضع في سوري

األمنـــي اإلســـرائيلي يوســـي ميلمـــان أن الملـــك األردنـــي التقـــى رئـــيس جهـــاز الموســـاد لتنســـيق مواقفهمـــا 
، مــن دون تحديــد موعــد دقيــق أو مكــان هــذا اللقــاء يةالنشــاط الجــوي الروســي فــي ســور  المشــتركة بشــأن

ولم يوضح الخبير األمني ما إذا كان الملك األردني التقى رئيس جهاز الموساد الجديد يوسي  السري.
 كوهين أم سلفه تامير باردو الذي غادر المنصب أواخر العام الماضي.

األردن تجمعهمــا عالقــات أمنيــة وثيقــة، وأشــارت إلــى أنــه قبــل عــدة و  "إســرائيل"ونوهــت الصــحيفة بــأن 
فـــي تـــدريبات  أشـــهر نفـــذت طـــائرات مـــن ســـالح الجـــو فـــي الجـــانبين طلعـــات جويـــة مشـــتركة، وانخرطـــاً 

 عسكرية أقيمت في الواليات المتحدة.
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اقـف وأوضحت معاريف أن اللقاء السري بين ملك األردن ورئيس الموساد جاء على خلفية تنسيق المو 
عقــب اقتــراب  وقالــت الصــحيفة إن اللقــاء تــمّ  .ةاألردنيــة اإلســرائيلية بشــأن التــدخل الروســي فــي ســوري

طائرات روسية من مثلث الحدود السورية اإلسرائيلية األردنية المشتركة، حيث فوجئت بتواجـد طـائرات 
واألردن إلــى  "ئيلإســرا"وأضــافت أن هــذا الحــادث دفــع روســيا و إســرائيلية وأردنيــة تحلــق علــى الحــدود.

 إقامة جهاز أمني للتنسيق العملياتي بينها.
 26/3/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 أصيبت بثقوب خطرة "األونروا"درباس: مظلة الوزير  .39

رشـيد دربـاس، التـي ألقاهـا أمـام األمـين  اللبنانيـة وزعت سفارة فلسطين كلمـة وزيـر الشـؤون االجتماعيـة
ون، الــــذي شــــارك خــــالل زيارتــــه للبنــــان فــــي افتتــــاح مركــــز للرعايــــة العــــام لألمــــم المتحــــدة بــــان كــــي مــــ

، فـي حضـور سـفير دولـة فلسـطين أشـرف دبـور، الجمعـة االجتماعية في مدينة طرابلس أول من أمس
سفير لبنان في األمم المتحدة نواف سالم، رئيس البنك الدولي جيم يونغ كـيم، رئـيس البنـك اإلسـالمي 

ي، محــافظ الشــمال رمــزي نهــرا، ممثلــة األمــين العــام فــي لبنــان ســيغريد للتنميــة أحمــد محمــد علــي المــدن
 كام وقادة األجهزة األمنية اللبنانية في محافظة الشمال.

وقــال دربــاس مخاطبــًا بــان: "لقــد اســتمعتم إلــى كلمــة ســعادة ســفير دولــة فلســطين أشــرف دبــور، وقــابلتم 
ــتم تلــك العائلــة الرائعــة، ا ــيكم مــا يعانيــه الشــعب الفلســطيني أهــل مخــيم نهــر البــارد، والتقي لتــي نقلــت إل

هـذا  إلـىبرمته، ولقد بان التأثر عليكم، وهذا ما نعول عليه، لكي تسـعوا مـا بوسـعكم لتقـدموا الخـدمات 
 الشعب المظلوم، الذي ال تربطه اآلن باألمم المتحدة، سوى مظلة األونروا".

 وب خطرة".  أضاف: "أقول لكم اآلن بصراحة: إن هذه المظلة أصيبت بثق
 27/3/2016 ،المستقبل، بيروت
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أقامــت جمعيتــا "غابرييــل بيــري"، و"التضــامن الفرنســية الفلســطينية" الجمعــة حلقــة نقــاش فــي  الــوكالت:
قال النائب اليساري فرانسوا و  ة".مقر مجلس النواب الفرنسي بعنوان "فلسطين والمحكمة الجنائية الدولي
 فــيســفير فلســطين  ، بعــد كلمــةأسانســي، نائــب رئــيس جمعيــة الصــداقة البرلمانيــة الفلســطينية الفرنســية

إن لجـــوء الفلســـطينيين إلـــى المحكمـــة هـــو ترســـي  لمقولـــة قـــوة الحـــق فـــي وجـــه حـــق القـــوة، وأن ، فرنســـا
الفلسطيني حين يرى أخيرا إمكانية أن تحاسب  المسيرة القضائية في المحكمة تفتح آفاقا واعدة للشباب

واعتبر أن المحكمة الجنائية، وبطريقـة غيـر مباشـرة، تسـاعد فـي إحـالل السـالم  إسرائيل على أفعالها".
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في المنطقة، ما يعني سحب الذرائع من أيدي المتطرفين الـذين يسـتخدمون الظلـم الواقـع علـى الشـعب 
الغرب، وتساهم بذلك في لجـم ظـاهرة اإلرهـاب العـالمي الـذي  الفلسطيني كأداة في تحشيد الشباب ضد

 ضرب في بروكسل وباريس وأماكن أخرى في العالم.
ودعا أسانسي إلـى اعتـراف حكومتـه الفـوري بالدولـة الفلسـطينية، تنفيـًذا لوعـد الـوزير فـابيوس واسـتجابة 

 .2014للتصويت الذي تم في البرلمان الفرنسي نهاية العام 
ال رئــيس جمعيــة التضــامن الفرنســية الفلســطينية توفيــق تهــاني إن انضــمام فلســطين إلــى مــن جانبــه، قــ

ميثـــاق المحكمـــة الجنائيـــة ســـيقود إلـــى مســـيرة محاســـبة "إســـرائيل" عـــن جرائمهـــا ضـــد اإلنســـانية وجـــرائم 
واعتبر أن فتح تحقيق أولي في المحكمة يعني أن المدعي العام فاتو بنسودا لم  الحرب التي ارتكبتها.

خضع للضغوط السياسية التي مورست عليها، ولكن الخطوة يجب أن تكتمل بفتح تحقيق رسمي فـي ت
وأضــاف أن المحكمــة الدوليــة  جميــع ممارســات االحــتالل ضــد الشــعب الفلســطيني وأرضــه ومؤسســاته.

قامـة السـالم، ولـيس فقـط معاقبـة المجـرمين، ذلـك أنـه ال سـالم دون عـدل،  هي وسيلة إلحقـاق الحـق وا 
 الة حق أصلي للشعوب وعلى رأسها الشعب الفلسطيني. والعد

 27/3/2016 ،الغد، عّمان
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 عبد الستار قاسم
قوة إسرائيل المطلقة هي تراكم القـدرات العسـكرية اإلسـرائيلية سـواء فـي المعـدات العسـكرية التقليديـة أو 

 هي مقارنة قوتها مع قوة الجهات التي تتحداها عسكريا.تلك المتعلقة باإللكترونيات، والقوة النسبية 
ـــزداد مـــع الـــزمن ألنهـــا تقـــوم بتصـــنيع األدوات القتاليـــة الجديـــدة  القـــوة العســـكرية اإلســـرائيلية المطلقـــة ت
باســــتمرار، وهــــي عــــادة تقــــيم احتياجاتهــــا العســــكرية بمختلــــف أنواعهــــا وتعكــــف علــــى تحصــــيلها ســــواء 

ــد ســرائيل  2006ول الغربيــة وخاصــة الواليــات المتحــدة، فمنــذ عــام بالتصــنيع الــذاتي أو مــن خــالل ال وا 
تعمل بجد واجتهاد علـى تطـوير مـا يقيهـا القـدرات العسـكرية التكتيكيـة لـدى أعـدائها، وهـي تصـل الليـل 

 بالنهار من زاوية البحث العلمي والتجارب لتعزيز ثقتها بنفسها وبجيشها.
ية، ومكنـــت قـــدراتها علـــى متابعـــة نشـــاطات المقاومـــة طـــورت إســـرائيل قـــدراتها الفضـــائ 2006منـــذ عـــام 

العربيـة فـي لبنـان وفلسـطين، وركـزت بصـورة أساســية علـى تطـوير أجهـزة الكشـف عـن األنفـاق، وعلــى 
تكتيكــات النشــاط العســكري تحــت األرض، وهــذا نشــاط عســكري جديــد علــى الجــيش اإلســرائيلي، حيــث 

 كان يرتب أوضاعه عادة لشن حروب فوق األرض.
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الصــناعات العســكرية اإلســرائيلية علــى تطــوير جنــود آليــين قــادرين علــى مواجهــة العــدو فــوق  وتركــز
األرض وتحت األرض، لكن نجاحها في هذا المجال ال يزال محدودا. وقد أعلنـت إسـرائيل مـؤخرا عـن 

 تشكيل سالح جديد تابع للجيش يختص بالحروب اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي.
ائيل خسائر كبيرة في جيشها، وتعمل دائما علـى تجنيـب جنودهـا خطـر المـوت، كمـا أن ال تتحمل إسر 

نمط تدريباتها العسكرية قد تغيـر أو ُأدخلـت عليـه عناصـر جديـدة، هنـاك تـدريبات مسـتمرة علـى كيفيـة 
حماية المدنيين من ويالت الحرب، وأخرى على طرد قوات عربية تسيطر على المستوطنات اليهودية 

 فلسطين وجنوبها. في شمال
كما تعمل إسرائيل دائما على مراكمة األسلحة الذكية لديها والطائرات اإللكترونية، وقد قررت الواليـات 

، واألسلحة الذكية تأتيها باسـتمرار. وعليـه يجـب أال نقلـل االستراتيجية F 35المتحدة تزويدها بطائرات 
يــــة إن هــــي أرادت أن تخــــوض حــــرب األرض مــــن قــــدرات إســــرائيل العســــكرية، أو مــــن قــــدراتها التدمير 

 المحروقة.
 

 تناسب القوة والفعل
المتتبع للتصريحات اإلسرائيلية والنشاطات التدريبية يدرك أن إسرائيل لم تعد كما كانت، وأن متغيرات 
كثيــرة قـــد طــرأت علـــى المواقـــف اإلســرائيلية والصـــلف والتــبجح اإلســـرائيليين. هـــذا نــاجم باألســـاس عـــن 

 دلية التي تربط القوة باألقوال واألفعال.العالقة الج
فــالقوة تشــكل حاضــنة تحــدد مســتوى األقــوال واألفعــال، وكلمــا ارتفــع منســوب القــوة ترتفــع الثقــة بالــذات 
ويرتفـــع صـــدى األصـــوات المنطلقـــة، وكلمـــا انخفـــض منســـوب القـــوة يـــنخفض مســـتوى الثقـــة بالـــذات، 

 األصوات إن بقيت.وينخفض معها مستوى المطالب والطموحات وينحدر صدى 
كلما ازداد المرء قوة بغض النظر عن شكلها، يرتفع مستوى شعوره بالعزة والفخار، ويتـدفق فيـه شـعور 
احتـــرام الـــذات والثقـــة بأنـــه صـــاحب كلمـــة حـــرة وصـــاحب رأي، والعكـــس يـــؤدي إلـــى الشـــعور بالضـــعة 

وأن اآلخـرين هـم الـذين  والهوان واالستسالم إلرادة الغير، وشعور الشخص بأن احترامه لنفسـه يـتقلص
 يقررون له بالنيابة عن نفسه الهزيلة.

األقويــاء هــم الــذين يشــكلون البيئــة التربويــة، وهــم الــذين يتحكمــون بوســائل نقــل المعلومــات مثــل جهــاز 
التربية والتعليم ووسائل اإلعالم، وهم الذين يضعون القانون ويفسرونه على هواهم. القانون محترم إذا 

القـــوي، ويـــتم تجاهلـــه إذا تضـــارب مـــع مصـــلحة القـــوي وهـــواه، واألقويـــاء هـــم الـــذين كـــان فـــي مصـــلحة 
يحــددون معســكري األعــداء واألصــدقاء، وهــم الــذين يوزعــون الــنعم ويتحكمــون إلــى حــد كبيــر بمصــالح 

 البشر، يقربون على هواهم ويحرمون كيفما يشاؤون.
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شــرين لــم يعــد موجــودا، وتلــك الغطرســة هــذا الشــعور بــالقوة الــذي ملكتــه إســرائيل حتــى نهايــة القــرن الع
اإلسرائيلية التـي اعتـاد العـرب عليهـا تراجعـت بصـورة حـادة، ذلـك أن مسـاحة حـوض القـوة الـذي كانـت 
تسبح فيه إسرائيل تراجع بصورة كبيرة. أدركت إسرائيل المتغيرات، وبالتالي أدركت أن عليها أال تطلق 

 لوهم فتخدع شعبها والشعوب التي تؤيدها.العنان الستعراضاتها العسكرية حتى ال تقع با
تأخذ جدلية السباحة في موازين القوة مكانها في العقل اإلستراتيجي اإلسرائيلي، ولم تعد األفعال تسبق 

 األقوال، بل بدأت األقوال تطغى إلى حد كبير على البيئة العضلية التي تؤرق إسرائيل.
اإلسـرائيلي يركـز علـى األقـوال فـي وسـائل اإلعـالم الحظت فـي آخـر اعتقـال إسـرائيلي لـي أن المحقـق 

وعلــى الكتابــات. عبــر ســنوات طويلــة لــم أســمع محققــا إســرائيليا يســأل عــن أقــوالي وكتابــاتي، لكــن عــام 
شهد تحقيقا مختلفا ما دفعني إلى القـول للمحقـق إن إسـرائيل باتـت كالـدول العربيـة التـي تالحـق  2014

مـــن شـــيم الضـــعفاء، وشـــكرا   أن إســـرائيل أصـــبحت تعـــاني مـــن الكلمـــة والتعليـــق، وقلـــت لـــه إن هـــذا 
 ضعف الثقة بالذات كما هي حال الدول العربية.

 
 عوامل ضعف إسرائيل

ضـعيفة مـن الناحيـة المطلقـة، لكنهـا ضـعفت نسـبيا، وقـد كـان هـذا واضـحا  -كما قلت-ليست إسرائيل 
. لــــم تســــتطع إســــرائيل 2014، 2012، 2008/2009، 2006فــــي نتــــائج الحــــروب التــــي خاضــــتها أعــــوام 

تحقيق إنجازات عسكرية، واختارت قتل المدنيين وهدم البيوت، ألنها تملـك قـدرة تدميريـة عاليـة، ولكـن 
 يعود ضعفها النسبي إلى عدد من العوامل أهمها:

ظهــور تنظيمــات عربيــة إســالمية ذات عقيــدة واضــحة وقويــة ضــد االحــتالل الــذي يــدنس األرض  -1
ظيمـــات ُتربـــي أعضـــاءها علـــى التضـــحية والفـــداء فـــي ســـبيل هللا وتمجـــد الشـــهادة والمقدســـات، وهـــي تن

والشـــهداء، وتبـــث الغيـــرة فـــي نفـــوس المنتســـبين للـــوطن، وهـــي تنظيمـــات ليســـت ذات نفـــس فهلـــوي أو 
نما تؤمن باإلعداد واالستعداد ماديا ومعنويا.  اعتباطي أو ارتجالي، وا 

هـذه التنظيمـات علـى تـدريب أبنائهـا تـدريبا عسـكريا  فضال عن التربية اإلسالمية الملتزمة تحـرص -2
مميـزا اسـتعدادا للقـاء العـدو، وقــد صـنعت مـن الجنـدي العربـي جنــديا مختلفـا عمـا عهـدناه فـي الجيــوش 

 العربية أو التنظيمات غير اإلسالمية.
حــرص التنظيمــات علــى المعــايير األمنيــة التــي مــن شــأنها حجــب المعلومــات عــن العــدو. شــهدنا  -3

شــا عربيــة وتنظيمــات مفتوحــة تمامــا أمــام أجهــزة أمــن العــدو، وكانــت دائمــا تتــوفر معلومــات غزيــرة جيو 
 للعدو عن نشاطات الجيوش والتنظيمات وحتى عن النوايا.
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لـــم تصـــل هـــذه التنظيمـــات إلـــى درجـــة النقـــاء األمنـــي التـــام لكـــن جهودهـــا باتجـــاه مالحقـــة الجواســـيس 
ترونيـــة مســـتمرة، وأوضـــاعها األمنيـــة تتحســـن باســـتمرار. هـــذه والعمـــالء ومتابعـــة قـــدرات األجهـــزة اإللك

 تنظيمات تسهر على أمن جنودها وأمن مواطنيها وال تترك األمور للصدف و"الفهلوة".
تطــوير تكتيكــات عســكرية لــم يعهــدها الجــيش اإلســرائيلي ولــم يســتعد لهــا علــى األقــل فــي الســنوات  -4

لتحقيق تسليح يـوازي تسـليح اإلسـرائيليين مـن الناحيـة  السابقة، حيث رأت هذه التنظيمات أنه ال مجال
التقنية، وأيقنت أن إسرائيل ستبقى متفوقة من ناحيتي الكم والنوع، ويتوجب تطوير ما يمكن أن يحمي 
المقاومة العربية ويفسـد علـى إسـرائيل أعمالهـا، فطـورت المقاومـة األنفـاق وذلـك لتحييـد فعاليـة الطيـران 

 فعي.الصهيوني والقصف المد
ــدفاع الجــوي، ولــيس باإلمكــان امــتالك ســالح جــوي، فــابتكرت فكــرة  ــم تكــن تملــك المقاومــة وســائل ال ل
تعطيــل مفعــول طيــران العــدو بــاللجوء تحــت األرض، فاســتطاعت بــذلك الحــد بصــورة كبيــرة مــن فعاليــة 

كرية الطيــران، وأيضــا مــن ســالح الــدبابات وذلــك بــامتالك الصــواري  المضــادة للــدروع والمعــدات العســ
 الثقيلة.

التطوير العسكري الذي انتهجته التنظيمات اإلسالمية والذي مكنها من تطوير قدراتها الصاروخية  -5
وأجهزتهــا اإللكترونيــة. تمتلــك التنظيمــات اإلســالمية ترســانة هائلــة مــن الصــواري  والتــي تطــور مــداها 

الرعـــب لـــدى مختلـــف وتطـــورت حمولتهـــا مـــن المتفجـــرات، لقـــد ســـاهمت هـــذه الصـــواري  فـــي صـــناعة 
 األوساط اإلسرائيلية وخاصة في األوساط المدنية والتي تعتبر الخاصرة الرخوة جدا إلسرائيل.

وتمكنت المقاومة العربية من تطوير بنادق وأجهزة تنصت إلكترونية، ومن صناعة طائرات إليكترونية 
رات حاملـة لألســلحة. لقــد قـادرة علــى جمـع المعلومــات، وقريبـا ســتكون المقاومــة قـد أتمــت صـناعة طــائ

عوض هذا التطوير عن مخاطر قطع الطرق وقطـع اإلمـدادات مـن الخـارج، وتطـورت مـدن للصـناعة 
 العسكرية تحت األرض دون أن تتمكن إسرائيل من الوصول إليها.

فضــال عـــن تطـــور المقاومــة العربيـــة، انحـــدر مســتوى إســـرائيل سياســـيا واجتماعيــا وعســـكريا، حيـــث لـــم 
ى السنوات الثالثين المنصرمة إفراز قيادة سياسية فعالة ولها قبول واسع على الساحة تستطع على مد

الدوليـــة، لقـــد أصـــاب إســـرائيل التفتـــت السياســـي وبالكـــاد تصـــمد الحكومـــة اإلســـرائيلية أمـــام العواصـــف 
 السياسية الداخلية.

السياســـــية انعكـــــس التفتـــــت االجتمـــــاعي اإلســـــرائيلي علـــــى الوضـــــع السياســـــي، وأصـــــبحت االئتالفـــــات 
 اإلسرائيلية هشة جدا ويمكن إسقاطها بسهولة.

ومن الناحية العسكرية، لم يعد الجندي اإلسرائيلي ذلك الذي كان في مرحلة بناء الدولة، الجندي اآلن 
مترهل وخائف ومعنوياته مصابة بخلـل كبيـر، أمـا تربيتـه العسـكرية فتـدهورت بصـورة كبيـرة أمـام غـزو 
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لحديثــة. مســتوى اســتعداد الجنــدي اإلســرائيلي للتضــحية انخفــض بصــورة كبيــرة، حيــاة الرفــاه والتقنيــات ا
 وغزته إغراءات الحياة المختلفة.

 
 ضعضعة النظرية األمنية

لألسباب أعاله لم تعد إسرائيل تشن حروبا كما كانت في السابق، فهي تدرك اآلن أن حروبهـا لـم تعـد 
فشــاله، وتــدرك إســرائيل أيضــا أن نظريتهــا األمنيــة نزهــا، وأن جيشــها يالقــي مقاومــة صــلبة قــادرة علــى إ

 التقليدية لم تعد قائمة، أو أن بعض أركانها الرئيسية لم تعد صالحة.
نمـا تمتـد الحـروب إلـى األراضـي  لم تعد إسرائيل قادرة على خوض الحروب في أراضـي العـدو فقـط، وا 

ألن التنظيمات القائمة حاليـا علـى  التي اغتصبتها، وهي تدرك أيضا أن الحرب الوقائية لم تعد فعالة،
جهوزيــــة عاليــــة وهــــي مســــتعدة دائمــــا وأصــــابعها علــــى الزنــــاد، وتــــدرك أيضــــا أن الكثيــــر مــــن األســــرار 
العســكرية للتنظيمــات محصــنة وال تــتمكن هــي مــن الوصــول إليهــا، وتعــي جيــدا أن قــوة الــردع لــديها قــد 

اصـة إذا طالـت الصـواري  المـدنيين انخفضت وطـور أعـداؤها قـدرة عسـكرية يمكـن أن تكـون رادعـة، خ
ـــى االنشـــغال باســـتمرار بهومهـــا العســـكرية وتطـــوير تكتيكـــات  ـــدفع إســـرائيل إل اإلســـرائيليين، وهـــذا مـــا ي

 وتقنيات جدية عل وعسى أن تعيد لجيشها هيبته القديمة ولسالحها الجوي فعاليته.
ده عـن إسـرائيل سـابقا ألنهـا كانـت تهدد إسرائيل أحيانا خاصة لبنان، لكنها ال تفعل شيئا، وهذا لم نعهـ

تضرب قبل أن تهدد. اآلن هي تهدد كثيرا، ونحن ندرك أن تهديداتها أشبه ما تكـون بتهديـدات العـرب 
 لها في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

إنها تواجه اآلن قوة ردع حقيقية، وقـد ال تكـون هـذه القـوة قـادرة علـى دحـر الجـيش اإلسـرائيلي وتحريـر 
األرض العربيـــة، لكنهــــا قــــادرة علــــى األقـــل علــــى إفشــــال الجــــيش اإلســـرائيلي إذا قــــرر خــــوض مغــــامرة 

 عسكرية جديدة.
 26/3/2016نت، الدوحة .الجزيرة
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 هاني حبيب
تهامــات واإلدانــات لتواجــه القــرارات الصــادرة عــادت القيــادة اإلســرائيلية لالســتعانة بقــاموس الشــتائم واال

مــؤخرًا عــن مجلــس حقــوق اإلنســان، قــرارات أربعــة أربكــت هــذه القيــادة التــي لــم تــوفر شــتيمة أو مفــردة 
للهجــوم علــى مجلــس حقــوق اإلنســان، أقلهــا أنــه مجــرد ســيرك مــرورًا باعتبــاره معاديــًا للســامية، ولــيس 

 ختامًا، متجاهاًل "لإلرهاب الفلسطيني".
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ن نجــاح الدبلوماســية الفلســطينية بتحقيــق هــذا اإلنجــاز الهــام، مــن خــالل التصــويت مــن قبــل المجلــس إ
قراره لها، يجب أن يعتبـر عالمـة علـى أن هنـاك إمكانيـة  على أربعة مشاريع قرارات، وتأييد المجلس وا 

آخر، على لتحقيق خطوات جدية على صعيد المواجهة مع االحتالل، على الحلبة الدولية، وهذا دليل 
اإلسرائيلي ليس قدرًا ال يمكن مواجهته، خاصة وأن واشنطن استخدمت كافـة  -أن التحالف األميركي 

الوسائل للضغط على القيادة الفلسطينية من أجل التراجع عن صياغات محددة فـي مشـاريع القـرارات، 
المحتلــة، قـد بــاءت حــول القائمـة السـوداء للشــركات العاملـة فــي مسـتوطنات الضـفة  117خاصـة الفقـرة 

بالفشل الذريع، هددت واشنطن بوقف المساعدات المالية للسلطة، كما ضغطت على الدول األوروبيـة 
لكـي تصـوت ضـد القـرارات األربعـة، فـي حــال تمسـك الجانـب الفلسـطيني بمشـاريع القـرارات كمـا كانــت 

وط، ونجحت فـي نهايـة األمـر، عليه، إاّل أن كل ذلك لم يدفع القيادة الفلسطينية لالستجابة لهذه الضغ
فــي الخــروج علــى المجلــس بأربعــة قــرارات هامــة للغايــة، علــى صــعيد العمــل الدبلوماســي، األمــر الــذي 

 يوفر المزيد من الحصار السياسي، ومن قبل الرأي العام الدولي، لدولة االحتالل.
لصـــالح قـــرار ضـــغوط واشـــنطن علـــى الـــدول األوروبيـــة، أدت إلـــى امتنـــاع هـــذه الـــدول عـــن التصـــويت 

القائمـــة الســـوداء، إاّل أن هـــذه الـــدول تراجعـــت عـــن تهديـــدها بالتصـــويت ضـــد هـــذه القـــرارات، واكتفـــت 
باالمتناع عن التصويت، األمر الذي أدى إلى أن أحـدًا لـم يصـوت ضـد هـذا القـرار، والقـرارات الثالثـة 

بي الـدول األوروبيـة، األخرى. واثناء النقاش، قبل التصويت، ظهر تناقض واضح في كيفية فهـم منـدو 
لالستيطان، الذي اعتبر مجددًا غير شرعي، وعقبة أمام السالم من ناحية، وضد اتخاذ خطوات جدية 
للحيلولــة دون مواصــلة االحــتالل بالتوســع فــي بنــاء المســتوطنات، بحجــة أن هنــاك وســائل أخــرى للحــد 

االتحـاد األوروبـي، مـا هـي  من االستيطان من دون أن يذكر السفير الهولندي الذي تحـدث باسـم دول
هــذه الوســائل، علــى العكــس مــن ذلــك فقــد أبــدى ســفير سويســرا تحفظــه علــى "القائمــة" إاّل أنــه صــوت 

 لصالح القرار في نهاية األمر.
وال شك أن القرار المتعلق بالقائمة السوداء، يتمتع بأهميـة بالغـة، غيـر أنـه ال يجـب التقليـل مـن أهميـة 

، كقــــرار ضــــمان المســــاءلة والعدالــــة لجميــــع انتهاكــــات القــــانون الــــدولي فــــي القــــرارات الثالثــــة األخــــرى
األراضــي الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وقــرار الترحيــب بتقريــر تقصــي الحقــائق بشــأن 

، داعيــًا كافــة لجــان األمــم المتحــدة لمتابعــة توصــيات التقريــر، وقــرار تقــديم 2014"النــزاع" فــي غــزة عــام 
ؤولين عــــن انتهاكــــات القــــانون الــــدولي اإلنســــاني والقــــانون الــــدولي لحقــــوق اإلنســــان إلــــى جميــــع المســــ

المحاكمـة مــن خـالل العدالــة الوطنيــة أو الدوليـة الجنائيــة أو آليـات مســتقلة يــتم إنشـاؤها لهــذا الغــرض، 
نصاف الضحايا بما في ذلك تعويضهم.  وا 
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جلــس حقــوق اإلنســان، فــإن أحــزاب المعارضــة وبينمــا أعلنــت القيــادة اإلســرائيلية حربهــا الجديــدة علــى م
اإلســـرائيلية، اعتبـــرت اإلنجـــاز الفلســـطيني فشـــاًل لسياســـة حكومـــة نتنيـــاهو، فبينمـــا دعـــا ليبرمـــان إلـــى 
انســحاب إســرائيل مــن مجلــس حقــوق اإلنســان، فــإن وزيــرة الخارجيــة اإلســرائيلية الســابقة تســيبي ليفنــي 

يرة إلى أن مجلس حقوق اإلنسان له تاري  طويل شنت هجومًا غير مسبوق على حكومة نتنياهو، مش
أن الـدول األقـرب إلـى  -حسب ليفني  -بإدانة إسرائيل، وهو أمر غير مفاجئ، إاّل أن ما هو مفاجئ 

إسرائيل لم تعارض القرار بشأن القائمة السوداء، واألخطر ـ تضيف ليفني، أن المجلس اعتبر القدس ـ 
 وطنة، وهذا يعتبر انهيارًا سياسيًا بالغ الخطورة!عاصمة إسرائيل األبدية ـ مجرد مست

ولــم تكتــف ليفنــي بــذلك، بــل قارنــت بــين األداء السياســي الفلســطيني، وأداء حكومــة نتنيــاهو، فالســاحة 
الدوليــة علــى الصــعيد الدبلوماســي، متروكــة للفلســطينيين لكــي يلعبــوا بهــا كيفمــا أرادوا، ولــم نخــرج نحــن 

 مرمانا مكشوفًا.. وما يبدأ بالمستوطنات سينتهي بإسرائيل كدولة!!اإلسرائيليين للهجوم وتركنا 
ومــع تســجيلنا لهــذا اإلنجــاز الهــام، فــإن ذلــك يتطلــب أواًل وقبــل كــل شــيء متابعــة هــذه القــرارات، علــى 
صــعيد الدبلوماســية الدوليــة، دون إغفــال للدبلوماســية الشــعبية، إذ أن األمــر يتطلــب دعــوة الــرأي العــام 

ر المناي المالئم لكـي تتخـذ هـذه القـرارات دورهـا فـي الحصـار الدبلوماسـي والشـعبي علـى الدولي، لتوفي
الصـــعيد الـــدولي لالحـــتالل وأدواتـــه وحروبـــه، وهـــذه قـــد تكـــون بدايـــة لهـــا مـــا لهـــا إذا مـــا أحســـنا تحويـــل 

 القرارات إلى أدوات!!
 27/3/2016 ،األيام، رام هللا

 
 حفلة تملق إلسرائيل! .43

 جيمس زغبي
ع الماضــي فــي واشــنطن غريبــًا ومشوشــًا تمامــًا بســبب أداء أربعــة مــن بــين مترشــحي رئاســة بــدا األســبو 

 -الواليات المتحدة الخمسة المتبقين في مؤتمر سياسات "لجنـة العالقـات العامـة األميركيـة اإلسـرائيلية"
 )آيبــاك(، وكــان األمــر برمتــه أشــبه بعــرض مســرحي أكثــر مــن كونــه مــؤتمرًا. وبــدا المكــان مثــل ســاحة

ألــف متفــرج. وظهــور المرشــحين علــى المســرح فــي الوســط كــان معروضــًا علــى  18رياضــية فيهــا نحــو 
شاشــات ضــخمة علويــة. وقــد هرولــوا واحــدًا تلــو اآلخــر ألداء أدوارهــم. ولكــن تلــك األدوار التــي مثلوهــا 

عهم كانت جميعها، على اختالف أشكالها، متشابهة والسـيما فـي مجموعـة مـن األفكـار المألوفـة. فجمـي
اعترفوا بحبهم إلسرائيل ونتنياهو "بيبـي"، ورغبـتهم فـي تسـليح تـل أبيـب حتـى النخـاع، وعـدم ثقـتهم فـي 
الفلســطينيين، الــذين اتهمــوهم بــالتحريض وكراهيــة األمــم المتحــدة! وأكــدوا جميعــًا أنهــم سيعارضــون أي 

بـي أو المجموعـات محاولـة لفـرض عقوبـات علـى إسـرائيل، سـواء مـن األمـم المتحـدة أو االتحـاد األورو 
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الطالبيـــة األميركيـــة. ووعـــدوا بـــأنهم ســـيكونون رؤســـاء أفضـــل فـــي خدمـــة إســـرائيل مقارنـــة مـــع الـــرئيس 
 أوباما.

وبينما كان المترشحون يبتذلون بال خجل أمام المتفرجين الهائجين، بدت التصريحات السياسية الفجـة 
 ة عن الواقع.التي أدلوا بها، ووصفات السياسة التي طرحوها، خطيرة ومنفصل

وفــي خطــاب بعــد خطــاب، كانــت إســرائيل تحصــل علــى دعــم غيــر مشــروط باســتخدام المصــطلحات 
الشــائعة فــي الوقــت الــراهن مثــل "ال يهتــز" و"راســ " و"ثابــت". ولــم يتحــدث أحــد عــن الصــعوبات التــي 

. وعندما ُذكر يتحملها الفلسطينيون في ظل االحتالل، وفي الحقيقة لم يتفوه أحد بكلمة "االحتالل" أبداً 
الفلســطينيون كــان ذلــك التهــامهم بــالتحريض والقتــل! واتهــم "جــون كاســيك" الفلســطينيين بــأنهم ينشــأون 
علــى "ثقافــة المــوت"، بينمــا كــرر "تيــد كــروز" اإلشــاعة القديمــة باتهــام العــرب أنهــم يرغبــون فــي "رمــي 

 إسرائيل إلى البحر".
" محــاوالت "عــزل إســرائيل والضــغط عليهــا ونــزع وأدان كــل مــن "كــروز" و"كاســيك" و"هــيالري كلينتــون

غطـاء الشـرعية عنهــا"، وتعهـدوا بمحاربـة حركــة "المقاطعـة وسـحب االســتثمارات والعقوبـات"، واتهموهــا 
بأنها تروج "خطاب الكراهية، والتحريض والتخويف في الحرم الجامعي". وذهب "كروز" بعيدًا إلـى حـد 

 ير قانوني" يمكن مقاضاة مرتكبيه وفق أقصى حدود القانون.اإلشارة إلى أن ذلك قد يكون "سلوكًا غ
وتعهد جميع المرشـحين "الجمهـوريين" بنقـل السـفارة األميركيـة إلـى القـدس، واعتبارهـا العاصـمة األبديـة 
إلسـرائيل )حسـب تعبيـر دونالـد ترامـب(. وفـي تصـعيد للتصـريحات، قـال "كـروز" إنـه سـيبدأ جهـود نقـل 

بديــة" فــي يومــه األول فــي الســلطة. ومــن جانبهــا، تجــاوزت "كلينتــون" مســألة الســفارة إلــى "العاصــمة األ
نقـــل الســـفارة، ولكنهـــا قالـــت إن مـــن بـــين األشـــياء األولـــى التـــي ســـتفعلها إذا أصـــبحت رئيســـة للواليـــات 
ـــة اإلســـرائيلية إلـــى  ـــدفع بالعالقـــات األميركي ـــاهو إلـــى البيـــت األبـــيض، مـــن أجـــل ال المتحـــدة دعـــوة نتني

ي. وعدم الواقعية الذي اتسمت به "حفلة التملق" تلك كان واضحًا أشـد الوضـوح فـي أداء المستوى التال
"ترامب". فأثناء سياق حملته خالل العام الجاري، كرر في مناسبات كثيرة غضبه الشديد من المجتمع 

لفلسـطينيين، اليهودي األميركي الموالي إلسرائيل، قائاًل إنه سيكون مفاوضًا محايدًا بين اإلسرائيليين وا
 وتردد بشأن قضية نقل السفارة األميركية إلى القدس، وسخر من فكرة "تمزيق االتفاق اإليراني".

ولكن في عرض "آيباك"، صعد "ترامب" إلى المسـرح وقـرأ خطابـًا معـدًا مسـبقًا يبـدأ بقولـه: "لـم آت  إلـى 
طرد في حديثه مناقضًا كل مواقفـه هنا ألتملق إسرائيل". وكانت هذه كذبته األولى في تلك الليلة. واست

السابقة، فأدان الفلسطينيين والرئيس أوباما. واختتم بقوله: "إنني أحب إسرائيل.. إننـي أحـب إسـرائيل"، 
ثــم أضــاف بغرابــة شــديدة أن "ابنتــه توشــك علــى وضــع طفــل يهــودي جميــل!". وبينمــا احتفــت الجمــوع 
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الغرابــة ألن رجــل األعمــال نــاقض كــل شــيء قالــه مــن  بـــ"ترامب" مــرارًا وتكــرارًا، بــدا األمــر برمتــه شــديد
 قبل، وال يبدو أن أحدًا الحظ أو اكترث لذلك. وما بدا مهمًا هو تملقه، الذي نال إعجاب الجماهير!

نمـا  وكانت "كلينتون" هي المرشحة الوحيدة التي ذكرت "الدولة الفلسـطينية"، ولكنهـا لـم تقـدم مقترحـًا، وا 
ث فرص تهيئـة الظـروف مـن أجـل "إحـراز تقـدم". وفـي حـين أشـاحت بوجههـا وعدًا غامضًا بأنها ستبح

عن انتقاد إسرائيل، قالت "إن على الجميع أن يقوموا بدورهم بتفـادي اإلجـراءات المـدمرة، بمـا فـي ذلـك 
ما يتعلق بالمسـتوطنات". وعلـى رغـم ذلـك بـدا هـذا التعليـق غامضـًا بدرجـة جعلتـه يبـدو وكـأن الغـرض 

 وهذا ما حدث.منه هو تفويته. 
وفــــي نهايــــة المــــؤتمر، عــــاد أعضــــاء وفــــود "آيبــــاك" إلــــى منــــازلهم مطمئنــــين أن الحكومــــة اإلســــرائيلية 
المتعصــبة ال خــوف عليهــا مــن المترشــحين للرئاســة األميركيــة، وأن إســرائيل ستواصــل الحصــول علــى 

حتالليـــة ضـــد دعـــم وتأييـــد فـــي مواجهـــة كافـــة الضـــغوط التـــي تـــدعوها لتغييـــر سياســـتها وممارســـاتها اال
 الفلسطينيين.

 27/3/2016 ،االتحاد، أبو ظبي
 

 قمة استثنائية حول فلسطين .44
 محمد خليفة
رغـم كـل مـا يطـال هـذه األمـة مـن آالم بسـبب انتشـار اإلرهـاب فـي أرجـاء كثيـرة منهـا، إال أن فلســطين 

ي ُأخرج مـن تبقى دائمًا القلب النابض في وجدان الشعوب العربية واإلسالمية، ألنها قضية شعب عرب
، لكنــه يســعى ليكــون لــه مســتقبل علــى هــذه األرض  أرضــه ليحــل محلــه شــعب غريــب لــيس لــه مــاضو

 الطيبة. 
وعلى الرغم من أن موازين الق وى الدولية تميل لصالح أولئك المغتصبين، إال أن ذلـك لـم يمنـع العـرب 

دلــة. وكــان تأســيس والمســلمين مــن االســتمرار فــي التضــامن مــع الشــعب الفلســطيني ومــع قضــيته العا
، قـــد جـــاء اســـتجابة للجـــرائم التـــي اقترفهـــا المســـتعمرون بحـــق 1969منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي، عـــام 

الشـــعب الفلســـطيني، وبحـــق المقدســـات اإلســـالمية فـــي مدينـــة القـــدس، وأشـــدها جرمـــًا ووحشـــية إحـــراق 
ريـر القـدس لتكـون المسجد األقصى، وقد تم اختيار مدينة جدة كمقر مؤقت لهـذه المنظمـة بانتظـار تح

 مقرًا دائمًا لها.
وتشكل االجتماعات الدورية للمنظمة أبلغ رسالة بأن العرب والمسلمين لن يتنـازلوا عـن فلسـطين مهمـا 

، عقـدت المنظمـة قمـة اسـتثنائية 2016مـارس/آذار  6مر على اغتصابها من األيـام والسـنين. وبتـاري  
كرتا تحت عنوان "االتحاد من أجـل الحـل العـادل"، حول فلسطين والقدس في العاصمة اإلندونيسية جا
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لبحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. وقد ناقشت القمة جملـة مـن القضـايا المتعلقـة بالشـأن 
الفلســــطيني، وعلــــى رأســــها محــــاوالت تهويــــد القــــدس، وتــــوفير الــــدعم ل )األنــــروا( فــــي ظــــل انتهاكــــات 

 قدس والضفة الغربية، وحصارها الجائر على قطاع غزة."إسرائيلية" غير مسبوقة تطال مدينة ال
وقــد شــاركت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي أعمــال القمــة، وأكــدت رئيســة الوفــد اإلمــاراتي ميثــاء 
الشامســـي فـــي كلمـــة الدولـــة التـــي ألقتهـــا أمـــام القمـــة: "أن القضـــية الفلســـطينية هـــي القضـــية اإلســـالمية 

حل عادل يولد المزيد من التعقيدات، ويجذب قوى التطـرف واإلرهـاب  األولى، وأن استمرارها من دون
فـي العــالم اإلســالمي". وكــررت: "طلـب دولــة اإلمــارات بتــوفير نظــام حمايـة دوليــة لحمايــة شــعب أعــزل 

والبروتوكــوالت الالحقـة بهــا،  1949مـن إرهــاب الدولـة والمســتوطنين، وفقـًا التفاقيــة جنيـف الرابعــة لعـام 
الدوليــة للشــعب الفلســطيني، والرفــع الفــوري لكافــة أشــكال الحصــار "اإلســرائيلي" الجــائر  لتــوفير الحمايــة

على األراضي الفلسطينية". وقالت: "إن دولة اإلمارات تؤمن بأن حل القضية الفلسطينية لن يتأتى إال 
الرابــع  مـن خــالل إنهــاء االحــتالل لألراضـي الفلســطينية، وقيــام الدولــة الفلسـطينية المســتقلة علــى حــدود

 وعاصمتها القدس الشرقية".  1967من يونيو/حزيران 
والواقــع أن دولــة اإلمــارات وبتوجيــه مــن قيادتهــا الحكيمــة، وقفــت دومــًا إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني 
الشقيق، وكان لها اليد الطولى في المحافظة على صـمود هـذا الشـعب علـى أرضـه، ويتجلـى ذلـك فـي 

ذها منـذ سـنوات طويلـة وحتـى اآلن، ابتـداء مـن تـرميم المبـاني واآلثـار حجم ونوعيـة المشـاريع التـي تنفـ
وبناء المدن السكنية والمساجد والمدارس والمستشفيات، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في إعـادة إعمـار 
مــا هدمــه االحــتالل "اإلســرائيلي" فــي اعتداءاتــه المتكــررة علــى مــدن الضــفة وقطــاع غــزة. وتؤكــد هــذه 

لــة أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بقيــادة صــاحب الســمو الشــي  خليفــة بــن زايــد آل المواقــف النبي
، هـي ضـمانة حقيقيـة لقضـية فلسـطين، وأنهـا لـن تفـرط بهـذه القضـية -حفظـه هللا -نهيان رئيس الدولة

حتـــى لـــو تخلـــى عنهـــا العـــالم أجمـــع؛ ألنهـــا قضـــية حـــق وعـــدل، فـــأي منطـــق ذاك الـــذي يبـــرر العـــدوان 
واالســتيطان، وأي منطــق ذاك الــذي يبــرر بقــاء عــدة ماليــين مــن الفلســطينيين مشــردين فــي واالحــتالل 

مختلــف بقــاع الــدنيا، وال يســمح لهــم بــالعودة إلــى ديــارهم، بينمــا يــتم جمــع شــتات اليهــود مــن كــل مكــان 
بحجـــة العـــودة إلـــى "أرض الميعـــاد". فلمـــاذا ُيمنـــع الشـــعب الفلســـطيني مـــن العـــودة إلـــى أرضـــه، ولمـــاذا 

على من بقي من هذا الشعب في الضفة وغزة وحتى داخل "إسرائيل"، بهدف دفعه إلى الهجـرة  يضيق
ـــرغم مـــن فـــدح الجريمـــة التـــي ارتكبتهـــا  ـــى ال ـــاري . وعل ـــادمين مـــن مجاهـــل الت ـــرك أرضـــه لليهـــود الق وت

بحــق الشــعب الفلســطيني والعــرب أجمعــين، يحــرص الموقــف العربــي  1948"إســرائيل" منــذ قيامهــا عــام 
على دعم الحل العادل القائم على أساس انسحاب "إسرائيل" من األراضي العربية المحتلة عام الحالي 

قامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مقابل سـالم عربـي كامـل ودائـم معهـا، وهـي 1967 ، وا 
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ئيل" ال وُعرفــت بالمبــادرة العربيــة للســالم، لكــن "إســرا 2002المبــادرة التــي أطلقــت فــي قمــة بيــروت عــام 
تزال تصر على غيها، وترفض االعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. وتتنكر لحقوق 
العــرب والمســلمين فــي فلســطين، معتمــدة علــى دعــم القــوى الغربيــة لهــا، لكنهــا لــو فكــرت قلــياًل فســوف 

 تبقـى كــذلك أبــد تـدرك أن مــا يطرحـه العــرب اليـوم، قــد يتخلـون عنــه فـي المســتقبل، فالـدول العظمــى ال
 الدهر، بل تصعد دول وتسقط دول أخرى.

وهكذا هي حركة التاري ، وكما كان االستيطان اليهودي منسجمًا مـع صـعود الق ـوى الغربيـة فـي العـالم 
 في أواخر القرن التاسع عشر، فإنه سيزول في اللحظة التي ستتجه فيها تلك الق وى نحو السقوط.

 27/3/2016الخليج، الشارقة 
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