
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 هنية يكشف عن مساٍع مصرية إللزام االحتالل بالتهدئة
 من بطاريات القبة الحديدية والجبهة الداخلية تلقت تعليمات بالحذر تنشر مزيدا   "إسرائيل"

 عاريف: ليبرمان يزور باريس سرا  للقاء شخصية خليجيةصحيفة م
 األقصىرضي قرب ساحة البراق في المسجد أانهيار 

 غزةقطاع توّسع المنطقة العازلة مع  السلطات المصرية

تيجية ألجهزة التوقعات والرؤية االسترا
األمن واالستخبارات اإلسرائيلية 

  "2015 مخاطرلـ"
 

3... ص   

 3442 27/22/2024 سبتال



 
 
 
 

           2ص                                     3222 العدد:    27/22/2122 السبت التاريخ:

  السلطة:
 6 فاصيل محادثات فلسطينية أمريكية قبل المفاوضات األخيرة"ويكيلكس" يكشف ت  
 7 إفشال المصالحةمسؤولية  "إسرائيل"الهباش يحمل حماس و  
 8 االثنين القادميوم يصوِّت على مشروع الدولة  األمنعريقات: مجلس   

 
  المقاومة:

 8 هنية يكشف عن مساٍع مصرية إللزام االحتالل بالتهدئة  
 9 أبو مرزوق يطالب بمكاشفة الفلسطينيين بمشروع قرار مجلس األمن  
 9 مشروع قرار إنهاء االحتالل غير كافيةعلى تعديالت ال ر:خالدة جرا  
 9 القرار المقدم لمجلس األمن إلنهاء االحتالل غير ملزم للشعب الفلسطيني :إسماعيل رضوان  
 21 تراهن على تجديد القتال مع "إسرائيل" من أجل خلط األوراقحماس  محللون إسرائيليون:  
 21 مشعل في طهران قريبا  و  ..حماسو  بإعادة العالقة بين إيرانهللا يلعب دورا  بارزا   نصر: "السفير"  

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 22 تخوض معركة سياسية مصيرية "إسرائيل"هنيجبي:   
 22  ت القبة الحديدية والجبهة الداخلية تلقت تعليمات بالحذرمن بطاريا تنشر مزيدا   "إسرائيل"  
 22 معاريف: ليبرمان يزور باريس سرا  للقاء شخصية خليجية صحيفة  
 22 حكم قضائي بهدم مستوطنة عمونا ":إسرائيل"  
 23 كتيبة في "جفعاتي" على خلفية فضائج جنسيةإقالة قائد   
 23 بيبأمركز أبحاث األمن القومي: اكتشاف حزب هللا شبكة العمالء شّكل ضربة  قاسيّة لتل   
 22  إسرائيلية: ُخمس اإلسرائيليين ينتمون لليمين المتطرف دراسة  
 21 نلقائمة عربية واحدة و"المعسكر الصهيوني" و"الليكود" يتعادال  مقعدا   13استطالع:   
 26  "إسرائيل"فضيحة فساد جديدة تهّز   

 
  :األرض، الشعب

 28 األقصىرضي قرب ساحة البراق في المسجد أانهيار   
 29 األقصى يستنكر اعتقال المقدسيين على خلفية تعبيرهم عن أفكارهم المسجد خطيب  
 29 فقط "األقصى"بأن المسجد القبلي هو  "الخارجية اإلسرائيلية" الهيئة اإلسالمية تستنكر ادعاء  
 21 س العامودأفي ر فلسطينية إطارات مركبات ثناء قمع االحتالل مسيرات الضفة.. وثقب ات أإصاب  
 21 العدوان على غزةبجراح أصيب بها خالل  استشهاد فتى متأثرا    
 21 القدسفي  اإلسرائيليةات استراتيجية وطنية وعربية للتصدي للمخططبالمطالبة : القدس الدولية  
 22 "مركز الشؤون الفلسطينية" في بريطانيا ُيطلق حملة للمطالبة بإسقاط عّباس ومحاكمته  
 22 فع األصوات ضّد استمرار حصار غزةمانيا يطالب بر التجمع الفلسطيني في أل  
 22 أطفال سبعةبينهم  فلسطينيا   20االحتالل يعتقل   
 22 سلسلة بشرية بين عين الحلوة وحسبة صيدا تأكيدا  لوحدة الشعبين الفلسطيني واللبناني  



 
 
 
 

           3ص                                     3222 العدد:    27/22/2122 السبت التاريخ:

 
  مصر: 
 23 غزةقطاع توّسع المنطقة العازلة مع  السلطات المصرية  

 
  األردن: 

 23 مسيرة باألردن تندد باتفاقية الغاز اإلسرائيلي  
 

  عربي، إسالمي:
 22 الفلسطيني في مجلس األمنقرار الالعربي يدعو لتأجيل مشروع نبيل   
 22 الفلسطيني ال تخدم السالم عرقلة مشروع القرار :البرلمان العربي  

 
  دولي:
 21 بسفن صواريخ لحماية حقول الغاز "إسرائيل"ألمانيا تزود   
 21 لجنة األمم المتحدة للتحقيق بشأن غزة تستمع لشهادات مؤثرة عن النزاع وتسعى للنفاذ  
 26 ة بريطانية تكشف: الفساد هو ما يعيق إعادة إعمار قطاع غزةصحيف  

 
  :تقارير
 27 هل تتدحرج الخروقات اإلسرائيلية لحرب بغزة؟  

 
  حوارات ومقاالت:

 28 د. عصام نعمان... من إدارة األزمة إلى إدارة الصراع  
 32 أ.د. يوسف رزقة... حماس أو اإلخوان ليست ضدّ   
 32 برهوم جرايسي... ليبرمان وأجنحة النمل الطّيار  
 32 رؤوبين باركو... اختبار حدود حماس  
 36 عكيفا الدار... ا أطالب العالم بالتدخلنعم، أن  

 
 38 :كاريكاتير

*** 
 
 "2015مخاطر  لـ"التوقعات والرؤية االستراتيجية ألجهزة األمن واالستخبارات اإلسرائيلية  

جهزة نشرت صحيفة معاريف العبرية مساء الجمعة التوقعات والرؤية االستراتيجية أل: ترجمة خاصة
قليميا   محليا   "إسرائيل"األمن واالستخبارات اإلسرائيلية التي تعبر عن المخاطر العشرة التي تواجه  وا 

 .2022في العام 
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 غزةقطاع 
وأشارت التوقعات االستخبارية الصهيونية إلى إمكانية نشوب حرب جديدة مع حماس في قطاع غزة 

ر معنية بمعركة جديدة ألنها منشغلة جدا  بترميم خالل العام المقبل على الرغم من أن "الحركة غي
ولفتت إلى أنه في حال استمر الضغط  قدراتها العسكرية وتحسين وضعها السياسي والمالي".

المصري واإلسرائيلي، ستجد حماس نفسها في موقف ال تحسد عليه وسترى نفسها في ِحل من أي 
وشددت التوقعات على أنه من الواضح برغم  اتفاق حيث لن تجد من تخسره وستتجه لمواجهة جديدة.
 ضئيلة جدَا. 2022ما سبق فإن إمكانية نشوب حرب جديدة خالل العام 

أن يكون لحماس عملية عسكرية تخرج من  2022وتتوقع األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية في العام 
دا  بعد عملية الجرف األنفاق االستراتيجية، مؤكدة  أن الهواجس من مثل هذه العمليات كبيرة ج

وزعمت أن "إسرائيل" تعلم أن هناك أنفاق استراتيجية  الصامد التي أثبتت فيها هذه األنفاق نجاعتها.
في الشمال لدى حزب هللا لكن األنفاق التي تملكها حماس في الجنوب تشكل خطرا  كبيرا  على األمن 

وير أدوات للكشف عن هذه األنفاق، وأوضحت أن "إسرائيل" تبذل جهدا كبيرا  في تط في الجنوب.
مؤكدة  أنه لحين الوصول لتلك االمكانيات تبقى إمكانية تنفيذ عمليات عبر األنفاق احتمالية متوسطة 

 إلى ضئيلة.
من محاوالت أسر جنود، حيث  2022وتشير التقديرات األمنية إلى أن "إسرائيل" تتخوف في العام 

واستدرك  فلسطيني وعليه فإن إمكانية حدوثها كبيرة جدا .تحظى مثل هذه العمليات بإجماع وطني 
التقرير أن مثل هذه العمليات قد تجر لحرب كما حدث في عملية الجرف الصامد يجعل من إمكانية 

 حدوثها أقل من المتوقع.
 

 والقدس الغربية الضفة
القدس في العام وتتوقع أجهزة األمن اإلسرائيلية عودة العمليات بشكل كبير ومستمر في الضفة و 

طالق النار، مؤكدة  أنها لن تتطور النتفاضة.  المقبل مع ازدهار عمليات السكاكين والدهس وا 
وأشارت التقديرات إلى أن احتمال وقوع انتفاضة ثالثة ضعيف جدا  ألن السلطة الفلسطينية تعتبرها 

 .دبلوماسيا  تصب في غير مصلحتها السياسية التي تحاول من خاللها الوصول لحل سياسي 
على الطرفين يقف  بأن حماس تشكل خطرا   "إسرائيل"من ناحية أخرى أكدت أن شعور السلطة و

 حائال أمام نشوب انتفاضة ثالثة ويضمن استمرار التنسيق األمني.
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 قطع خط الغاز عن الكيان
كدت عن طريق البر، أ "إسرائيل"وحول إمكانية تنفيذ عملية كبيرة ضد خط الغاز الذي يصل 

وتجد "إسرائيل"  التقديرات أن هذه االحتمالية كبيرة وواردة ألن "إسرائيل" تجد صعوبة في حمايتها.
مشكلة  في الربط بين أنابيب الغاز التي تأتيها من البحر ومن البر بسبب الضغوطات البيئة التي 

 تمارسها المنظمات البيئية وعلى رأسها السالم األخضر البيئية.
 

 "اعشدـ"عمليات ل
وتتحدث التوقعات االستخبارية أن تنظيم الدولة االسالمية في حال بسط نفوذه واستقر له الوضع، 

إال أن التوقع السائد بأن  سيتجه لتسخين الجبهة الشمالية ويبدأ بتنفيذ عمليات كبيرة على الحدود.
م السوري، وعليه التنظيم غير متفرغ إلسرائيل اآلن بسبب صراعه مع الجماعات األخرى ومع النظا

 ."إسرائيل"لن يفتح جبهة جديدة مع 
 

 "حزب هللا"حرب مع 
وتقول التقديرات: "ال شك أن حزب هللا تم ردعه في حرب لبنان الثانية واستمرت هذه الحالة حتى 

الذي تغيرت فيه استراتيجيته وبدأ بتنفيذ عمليات عند الحدود لردع إسرائيل من تنفيذ  2024عام 
وحول امكانية وقوع حرب مع الحزب قّدرت التقديرات أن هناك احتمالية  ي لبنان".عمليات ضده ف

متوسطة بسبب إدراك الحزب أن الحرب ستوجه له ضربة قاصمة في بدايتها حيث ستكون قصيرة 
أنه في حال نشبت حرب فإن الموانئ والمطارات ستتوقف  "إسرائيل"وتدرك  والدمار الناتج عنها كبير.

ة لمدة قصيرة مع إمكانية تنفيذ الحزب لعمليات تسلل عبر األنفاق بشكل كبير فيما وستشل الحيا
 يمكن للقبة الحديدة من التعامل مع ترسانة حزب هللا الصاروخية.

 

 إيران
جهزة وعلى الصعيد االيراني فإمكانية نشوب مواجهة حول الملف النووي ضئيلة وال شك أن األ

ي شهر يونيو القادم بسبب إنهاء المهلة التي حددها الغرب منية مطلوب منها حسم أمرها فاأل
وأكدت التقديرات أنه إذا توصل الغرب التفاق غير مرضي  .إيراناالتفاق مع  إلىللوصول 

، ستجد األخيرة نفسها مضطرة للعمل عسكريا لوحدها، ويضعف إمكانية نشوب حرب إقبال "إسرائيلـ"ل
 "إسرائيل" على االنتخابات.
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 النترنتقطع ا
التي تمد "إسرائيل" بتلك  اإلنترنتوتتخوف أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية من تنفيذ عملية ضد كوابل 

وتقول التقديرات: "إسرائيل مثل غيرها مرتبطة باإلنترنت عبر كوابل بحرية وهناك  الخدمات خاصة.
وجود منظومة األمن المائي  إمكانية لتنفيذ عملية لقطع تلك الكوابل لكن احتمال وقوعها ضئيل بسبب

 التي تحمي تلك الكوابل".
، تتخوف "إسرائيل" من إمكانية حدوث هجوم الكتروني كبير كما اإللكترونيةوفيما يتعلق بالحرب 

حصل مع كوريا وأمريكا والصين، إال أنها تجهز نفسها لهذا األمر عبر خبرات كبيرة تعمل في هذا 
 ذ سنوات.المجال الذي تتعرض للهجوم منه من

 27/22/2122الرسالة نت، فلسطين، 
 

 "ويكيلكس" يكشف تفاصيل محادثات فلسطينية أمريكية قبل المفاوضات األخيرة 
فادي أبو سعدى: نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، بعضا  من الوثائق الجديدة، التي نشرها  -رام هللا 

الق المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية موقع ويكيليكس المعروف، ما قالت إنها محادثات ما قبل انط
"الفاشلة"، والتي استمرت لتسعة أشهر، ما بين مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين، أما فيما يتعلق بقضية 
المشروع الفلسطيني في مجلس األمن للتصويت على قرار إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وفق سقف 

م يعد يعرف موعد التصويت أو إن تأجل، أو زمني، فغابت القضية تماما  وكأنها لم تكن، ول
 المشاورات الدائرة في أروقة المجلس.

وفيما يتعلق بموقع ويكيليكس، فقد نشر تفاصيل محادثات خاصة، بين مسؤولين فلسطينيين 
وأمريكيين قبيل بدء المفاوضات التي استمرت لتسعة أشهر، العام الماضي بين إسرائيل 

لمحادثات بالصعبة، تخللتها خالفات ونقاشات حادة بين المسؤولين والفلسطينيين، ووصفت هذه ا
الفلسطينيين وعلى رأسهم صائب عريقات، والسفير األمريكي ديفيد هيل، والمبعوث األمريكي الخاص 

وكشفت الوثائق، أن المحادثات األمريكية  جورج ميتشل، والتي جرت في العاصمة األردنية عمان.
بدء المفاوضات، حيث كان عريقات يرفض الدخول في المفاوضات دون الفلسطينية ارتكزت على 

تجميد االستيطان اإلسرائيلي بشكل كامل، وهو األمر الذي كان األمريكيون تجاوزه بالعمل على 
 إطالق المفاوضات، حتى لو لم يتم توقيف البناء في االستيطان.

ن يصر على األمريكيين بضرورة وأكد موقع ويكيليكس، وكذلك "معاريف"، أن صائب عريقات كا
معاقبة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، وأكد لألمريكيين أن لديه ملفا ضخما من 

 االدانات األمريكية لالستيطان، وضرورة القيام بخطوات جدية، من أجل الضغط على نتنياهو.
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اك مفاوضات مباشرة، حيث أن قرار اللجنة وقد أبلغ عريقات المسؤولين األمريكيين، أنه لن يكون هن
المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، هو عدم اجراء مفاوضات إذا لم يتم تجميد 

 االستيطان، حيث قال لهم عريقات "األمر انتهى"، وهو ما أغضب األمريكيين.
ي عريقات والسفير هيل، الذي قال وعندها غادر الوسيط األمريكي جورج ميتشل الغرفة غاضبا ، وبق

 لعريقات "إذن لن يكون هناك مفاوضات مباشرة".
ورغم هذا الكشف المتأخر لمثل هذه المحادثات، خاصة وأن التسعة شهور انتهت بفشل ذريع 
للوساطة األمريكية، بسبب التعنت اإلسرائيلي، وهو ما أكده حينها جون كيري وزير الخارجية 

تأتي في وقت الحديث عن المشروع الفلسطيني في مجلس األمن بخصوص إنهاء  األمريكي، إال أنها
 االحتالل اإلسرائيلي.

ة كبيرة، خالل التحضير لتقديمه، إال أن هذه الضجة خفتت إلى جلكن هذا المشروع، الذي أثار ض
لس حد كبير، وتوقف الحديث عن هذه المشروع، وحتى الحديث عن المشاورات الدائرة في أروقة مج
 األمن الدولي بخصوص التصويت أو تأجيله، أو موعد التصويت ما بعد التأجيل إن حصل فعال .

وتسربت أنباء مصدرها واشنطن، أن الواليات المتحدة تشعر باالرتياح بعد تأجيل التصويت على 
قد المشروع الفلسطيني المدعم عربيا ، في حين أثارت تصريحات هندية قلق جديد، حين أعلنت أنها 

 تتجنب التصويت لصالح المشروع الفلسطيني، بعد تحسن عالقاتها مع إسرائيل.
كما ثارت ردود أفعال ليست بسيطة من مختلف القيادات الفلسطينية، حول ضرورة إجراء تعديل 
جوهري على نص القرار المقدم لمجلس األمن، وهو ما أكدت القيادة الفلسطينية وعلى لسان أكثر من 

 رى بالفعل إدخال تعديالت جوهرية على القرار المعد للتصويت.مسؤول، أنه ج
 27/22/2122القدس العربي، لندن، 

 
 إفشال المصالحة "إسرائيل" مسؤوليةالهباش يحمل حماس و 
محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات  .قال د: ام هللار 

مسجد التشريفات اليوم ان اسرائيل وحركة حماس تعوقان إتمام اإلسالمية خالل خطبة الجمعة في 
 المصالحة، وان حماس أفشلت المصالحة من خالل إصرارها على أن تتفرد كسلطة داخل السلطة.

وبين ان هناك حكومة وفاق وطني تم االتفاق على تشكيلها، وحماس ال تريد أن تعترف بهذه 
للحياة واالستمرار، وال تريد أن تمكن هذه الحكومة من  الحكومة وال تريد منح هذه الحكومة فرصة

 القيام بواجباتها تجاه المجتمع الفلسطيني في غزة، وخصوصا على صعيد إعادة اإلعمار.
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صرارها على التصرف كحكومة في ظل وجود  وأشار الهباش أن هذا العبث من جانب حماس وا 
أن تلتزم حماس بالمصالحة وأن تلتزم  حكومة رسمية، لألسف أفشل المصالحة واإلعمار، والحل

بتمكين الحكومة بالقيام بواجباتها، وعلى حماس أن تدرك انه ال يوجد سوى قيادة واحدة وحكومة 
 واحدة ال حكومتين.

واستهجن الهباش التطاول على الرئيس والقيادة والفلسطينية، مضيفا أننا مع حرية الرأي والتعبير وال 
 الرئيس، ولكن هناك فرق شاسع بين حرية التعبير وقلة األدب. يوجد أحد فوق النقد حتى

ودعا الهباش خالل خطبة الجمعة حركة حماس إلى إقامة الدين وتغليب المصلحة الوطنية على 
المصالح االقليمية والحزبية والفئوية التي أضرت بالمصالح الوطنية، فمصالح الوطن أهم من 

 كافة الفصائل واألحزاب.المصالح الحزبية، وفلسطين أكبر من 
 27/22/2122وكالة سما اإلخبارية، 

 
 االثنين القادميوم من يصوِّت على مشروع الدولة عريقات: مجلس األ 

ن مشروع القرار الفلسطيني أقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات  :رام هللا
ولة الفلسطينية، سيطرح على مجلس االمن االحتالل االسرائيلي وفق سقف زمني واقامة الد إلنهاء

 يوم االثنين القادم. أوالدولي للتصويت عليه يوم الجمعة 
 جاءت هذه التصريحات في مقابلة اجراها عريقات اليوم الجمعة مع قناة "العربية".

 27/22/2122القدس، القدس، 
 

 هنية يكشف عن مساٍع مصرية إللزام االحتالل بالتهدئة 
المكتــب السياسـي لحمــاس إســماعيل هنيــة أن "اتصـاالت تجــرى مــع مصــر وأطــراف  أعلـن نائــب رئــيس

 وقـال هنيـة فـي تصـريحات لـه، يـوم أخرى، من أجل إلـزام االحـتالل بمـا تـمت االتفـاق عليـه فـي القـاهرة".
 "إننا ملتزمون بما تمت االتفاق عليه في القاهرة ما التزم االحتالل به". :22/22الجمعة 

الن بعــد أيــام مــن إعــالن كتائــب القســام استشــهاد أحــد قادتهــا الميــدانيين فــي قصــف ويــأتي هــذا اإلعــ
 إسرائيلي لمنطقة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، األربعاء.

من جانب آخر، دعا هنية جمهورية مصر إلى إعادة فتح معبر رفح بشكل دائم، مؤكدا  علـى أن أمـن 
 واستقرار مصر "أولوية لنا".

 26/22/2122 ،الين أونفلسطين 
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 أبو مرزوق يطالب بمكاشفة الفلسطينيين بمشروع قرار مجلس األمن 
موســى أبــو مــرزوق، عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، قيــادة الســلطة الفلســطينية  .دعــا د :غــزة

وقـال أبـو مـرزوق فـي  .األمـنمجلـس  إلـىإلى مكاشفة الشـعب الفلسـطيني حـول مشـروع القـرار المقـدم 
علـى صـفحته علـى موقـع التواصـل االجتمـاعي "فـيس بـوك": "ال يكفـي أن يقـال تصريح صحفي نشـره 

نقـاط فيهـا. يجـب أن يعلـم شـعبنا الفلسـطيني مـا  8أن الورقة التي قدمت إلى مجلس األمن، تم تعـديل 
وتســـاءل أبـــو مـــرزوق، لمـــاذا ال يلـــدعى اإلطـــار القيـــادي المؤقـــت  هـــي هـــذه النقـــاط التـــي تـــم تعـــديلها".

وقــال: "الــذي قــدم المشــروع  الفلســطينية لالجتمــاع والتصــديق علــى المشــروع المقــدم لمنظمــة التحريــر 
السابق )الصياغة األولى( والذي تجاوز فيه حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، يجب أن ال يمر الـذي 

 حدث مرور اللئام ودون محاسبه".
 27/22/2122 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شروع قرار إنهاء االحتالل غير كافيةمعلى تعديالت ال ر:خالدة جرا 

أدخلــت القيــادة الفلســطينية ثمانيــة تعــديالت علــى الــنص األساســي لمشــروع القــرار المقــدم إلــى مجلــس 
األمن الدولي إلنهاء االحـتالل اإلسـرائيلي، والـذي تجـري مناقشـته تمهيـدا للتصـويت عليـه، وقـد جـاءت 

 لفة.هذه التعديالت عقب احتجاجات لقوى فلسطينية مخت
وصـرحت القياديـة فـي الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلســطين خالـدة جـرار للجزيـرة بـأن هـذه التعـديالت التــي 
أدخلت علـى الـنص األصـلي غيـر كافيـة، ألن هـذه الخطـوة تؤكـد العـودة إلـى المفاوضـات مـع الجانـب 

ســماعيل اإلســرائيلي فــي اإلطــار نفســه وترســيمها بقــرار دولــي، فيمــا يــرى القيــادي فــي حركــة حمــاس إ
 رضوان أن هذا القرار غير ملزم للشعب الفلسطيني وال لحماس وفصائل المقاومة.
 26/22/2122 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 القرار المقدم لمجلس األمن إلنهاء االحتالل غير ملزم للشعب الفلسطيني :إسماعيل رضوان 
س األمــن الــدولي إلنهــاء ى القيــادي فــي حركــة حمــاس إســماعيل رضــوان أن القــرار المقــدم إلــى مجلــأر 

 االحتالل اإلسرائيلي غير ملزم للشعب الفلسطيني وال لحماس وفصائل المقاومة.
 26/22/2122 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 تراهن على تجديد القتال مع "إسرائيل" من أجل خلط األوراقحماس  محللون إسرائيليون: 
ك مئـــات حـــوادث قـــذف الحجـــارة علـــى أفـــادت مصـــادر فلســـطينية بـــأن هنـــا: نظيـــر مجلـــي - تـــل أبيـــب

ـــزال تـــرى أن هـــذه  ـــة. ومـــع أن الســـلطات اإلســـرائيلية ال ت المســـتوطنين اإلســـرائيليين فـــي الضـــفة الغربي
تقـف وراءه تنظيمـات فلسـطينية وتدعمـه  مقصـودا   العمليات فردية، إال أن هناك من يرى فيهـا تصـعيدا  

تتصـرف تحـت ضـغط كبيـر، فمـن جهـة هـي "ي . وتشير باألساس إلى حركة حماس، التوماليا   معنويا  
تريد تهدئة األوضاع في القطاع، لكن كلما تأخرت مشاريع اإلعمار، زاد الضغط على حماس فـي أن 
تقوم بخطوات استفزازية تجاه إسرائيل لتضغط بدورها على الدول المجاورة والمانحة اإلسراع في إعمار 

نعاش االقتصاد هناك. وتلجأ إلـى تفعيـل ق ، "واهـا فـي الضـفة الغربيـة، حتـى تبقـي الفتيـل مشـتعال  غزة وا 
أشــهر علــى  4العســكري فــي صــحيفة "هــارتس"، عــاموس هرئيــل. ويضــيف: "بعــد مــرور  للمحــرر وفقــا  

الحــرب مــع إســرائيل، مــا زالــت حمــاس عــاجزة عــن تقــديم اإلنجــازات لســكان القطــاع فــي ســيبل تبريــر 
فـي تضـييق الحصـار علـى "، حسـب هرئيـل، "صرالعناء الذي حل بهم جراء الحرب. وكلما واصلت م

القطاع، زاد عزم حمـاس علـى جـر إسـرائيل إلـى جـوالت قتاليـة بهـدف دفـع مصـر بصـورة غيـر مباشـرة 
 إلى تقديم التسهيالت واإلسراع في إعمار غزة".

ـــذارع  ويوافـــق محلـــل صـــحيفة "يـــديعوت أحرونـــوت" رون بـــن يشـــاي علـــى أن حمـــاس، مشـــددا   علـــى ال
مـن أجـل خلـط األوراق والخـروج مـن المـأزق  "إسـرائيل"ة، تراهن على تجديد القتـال مـع العسكرية للحرك

 المالي الذي يعاني منه سكان القطاع.
 27/22/2122 ،الشرق األوسط، لندن

 
 مشعل في طهران قريبا  و  ..حماسو  بإعادة العالقة بين إيرانهللا يلعب دورا  بارزا   نصر: "السفير" 

اســع االطــالع لـــ"السفير" أن األمــين العــام لـــ"حزب هللا" الســيد حســن نصــرهللا أكــد مصــدر و : داود رمــال
يلعب دورا  بـارزا  علـى خـط إعـادة احتضـان حركـة حمـاس، وقـال إن اإليـرانيين تجـاوبوا علـى قاعـدة أن 
األولوية الفلسطينية تتقدم عندهم على كل األولويات، لكن محاولـة تسـويق األمـر عنـد القيـادة السـورية 

 بدو سهال ، "إال أن الرهان على الوقت كفيل بتصحيح المسار ألن الجراح كبيرة".ال ي
وأوضح المصـدر أن "زيـارة وفـد حركـة حمـاس إلـى طهـران مـؤخرا ، والتـي أحيطـت برعايـة ومتابعـة مـن 
قيــادة المقاومــة فــي لبنــان بهــدف إنجاحهــا، تخللتهــا مصــارحة ومكاشــفة مــن منطلــق الخطــر المشــترك 

 ك، وأثمرت بالتالي تصويبا  للمسار عبر إعادته إلى سيرته األولى".والعدو المشتر 
وكشــف المصــدر أنــه تــم خــالل الزيــارة الترتيــب لزيــارة قريبــة يقــوم بهــا رئــيس المكتــب السياســي لحركــة 

 حماس خالد مشعل إلى طهران.
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العـدو "خيار التحالف مع حركة حماس واحتضـانها أولـه وآخـره محاربـة ومقاومـة  أنوأضاف المصدر 
اإلســرائيلي بغــض النظــر عــن الموقــف ممــا يجــري فــي ســورية"، الفتــا  إلــى أن "محــور المقاومــة" يســعى 
إلى تقليل األعداء وتوسـيع دائـرة األصـدقاء، "فمـن يسـير معنـا فـي خـط مقاومـة العـدو، يمكـن أن نبنـي 

فــت إلــى أن ول معــه علــى أســاس هــذا المشــترك الكبيــر ولــو ظلــت التباينــات قائمــة فــي عنــاوين أخــرى".
"مبـادرات االنفتــاح لــن تتوقــف ألن المخــاطر كبيــرة وال بـد مــن مواجهتهــا بتحصــين الــداخل والحــوار مــع 
عــادة ترتيــب أولويــات المواجهــة بعــدما كشــفت إســرائيل والتكفيريــون عــن الفصــل األخطــر مــن  الخــارج وا 

 فهي عدو كاف". مخططاتهم، وهذا االنفتاح والحوار يقومان على قاعدة من كانت إسرائيل عدوه 
 27/22/2122 ،السفير، بيروت

 
 تخوض معركة سياسية مصيرية "إسرائيل"هنيجبي:  

رأى نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي تساحي هنيجبي، أن "إسرائيل" تخوض حاليا معركة سياسية 
ة مصيرية، وزعم في هذا الصدد أن الفلسطينيين يحاولون أن يفرضوا على "إسرائيل" إجراءات أحادي

وقال هنيجبي "إن الهجمات األخيرة في مناطق الضفة الغربية تأتي تعبيرا  عما وصفه ب  الجانب .
"اإلحباط الكبير" الذي أصيبت به حركة "حماس" لعجزها عن نقل معركتها مع "إسرائيل" الصيف 

 زعمه.الماضي إلى تلك المناطق أيضا"، على حد 
 27/22/2122الخليج، الشارقة، 

 
 من بطاريات القبة الحديدية والجبهة الداخلية تلقت تعليمات بالحذر تنشر مزيدا   "إسرائيل" 

ن قيادة المنطقة الجنوبية قررت نشر المزيد من أذكرت اذاعة جيش االحتالل : القدس المحتلة
بطاريات القبة الحديدية المضادة للصواريخ تحسبا من تحول مفاجئ في مسار االحداث على حدود 

وقالت مصادر عسكرية ان تطور االمور على حدود غزة مقلق  جاه مواجهة كبيرة.قطاع غزة بات
وذلك  طوارئ حاليا   أيللغاية وان الجبهة الداخلية تلقت تعليمات بالحذر والجاهزية دون االعالن عن 

 اعمار غزة. إعادةإسرائيل بانها تعرقل  الفلسطينيينفي ظل التهديدات الصادرة من غزة واتهام 
على خط  مجددا   إيرانن دخول أيش االحتالل ان عمليات تهريب السالح الى غزة مستمرة و وقال ج

تسليح الفصائل الفلسطينية بكثافة من شانه ان يزيد من التوتر ويشجعها على اشعال الجبهة الجنوبية 
 الحالي. المأزقامال في الخروج من 
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على أّن  الجمعة يوم أكدي، قد وكان المحلل العسكري لصحيفة يديعوت احرونوت رون بن يشا
من أجل خلط األوراق والخروج من  "إسرائيل"الجناح العسكري لحماس يلراهن على تجديد القتال مع 

 المأزق المالّي الذي يلعاني منه سكان القطاع.

 26/22/2122وكالة سما اإلخبارية، 
 

 صحيفة معاريف: ليبرمان يزور باريس سرا  للقاء شخصية خليجية 

دور ليبرمان، بدأ أمس الخميس، جصحيفة "معاريف" العبرية إن وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيقالت 
ونقلت الصحيفة عن ناطق  ، مرجحة لقاءه مع شخصية خليجية.زيارة إلى باريس لم يعلن عنها سابقا  

"تتعلق بأمور تهم إلى أنها  باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية، لم تحدد اسمه، تأكيده هذه الزيارة، مشيرا  
وذكرت "معاريف" أن ليبرمان أقام في فندق راٍق في باريس ترتاده عادة  الوزارة"، لم يحدد طبيعتها.

 شخصيات خليجية، لم تبّين اسم الفندق أو تلك الشخصيات.
وأضافت أنه "من المرجح أن يكون ليبرمان توجه إلى باريس للقاء إحدى الشخصيات الخليجية 

 رة التي طرحها مؤخرا  لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني في اإلطار اإلقليمي العربي".بغرض دفع الفك
ولم يؤكد أي مصدر إسرائيلي لقاء ليبرمان مع أي شخصية خليجية خالل الزيارة التي لم تبّين 

 الصحيفة مدتها.
جها الحكومة الحالية سياسة "الجمود السياسي" التي تنته وكان وزير الخارجية اإلسرائيلي انتقد مؤخرا  

ديسمبر/ كانون األول الجاري على صفحته في "فيسبوك"،  22وكتب في  برئاسة بنيامين نتنياهو.
"لقد قدمت االقتراح الذي اعتقدت أنه يجب عرضه، ترتيب إقليمي متكامل ينظم عالقاتنا مع الدول 

تقد انه يمكن أن يؤدي إلى اتفاق (، أع48العربية، مع الفلسطينيين والعرب اإلسرائيليين )فلسطيني الـ
 مستقر مع العالم العربي والفلسطينيين وتعزيز )إسرائيل( كدولة يهودية".

 26/22/2122، فلسطين أون الين
 

 حكم قضائي بهدم مستوطنة عمونا ":إسرائيل" 

لبؤر أمرت المحكمة العليا اإلسرائيلية حكومة بنيامين نتنياهو بهدم واحدة من أقدم وأكثر ا: أبوظبي
وقالت المحكمة، الجمعة، إنه يجب هدم  االستيطانية اليهودية إثارة للجدل في الضفة الغربية.

، على أراض فلسطينية خاصة، 2992وأنشئت المستوطنة عام  مستوطنة عمونا في غضون عامين.
 دون الحصول على تصريح من الحكومة اإلسرائيلية.

 26/22/2122، سكاي نيوز عربية
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 كتيبة في "جفعاتي" على خلفية فضائج جنسيةإقالة قائد  

أصدر رئيس أركان جيش االحتالل أمس قرارا بإقالة قائد كتيبة "تسيبير" التابعة لـ"جفعاتي"، : رام هللا
 ليران حغبي، المتهم بالتحرش الجنسي بمجندات خدمن تحت إمرته.

، وفسر الناطق ""جفعاتيعن سلسلة فضائح جنسية ومالية وسرقات في لواء  وكشف النقاب مؤخرا  
بلسان جيش االحتالل قرار إقالة قائد كتيبة المشاة في لواء النخبة اإلسرائيلي أنه "اتخذ على ضوء 

 االخفاقات التي تكشفت، التي ال تتناسب مع المعايير والقيم المتبعة في الجيش اإلسرائيلي".
 27/22/2122الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 بيبألقومي: اكتشاف حزب هللا شبكة العمالء شّكل ضربة  قاسيّة لتل مركز أبحاث األمن ا 

قال ملحلل الشؤون العسكرّية في صحيفة )هارتس( العبرّية، عاموس هارئيل، نقال  : القدس المحتلة
ا كبير ا في نوعية  عن مصادر أمنّية وصفها بأّنها رفيعة المستوى في تل أبيب، قال إّن هناك انخفاض 

ا أّن أكثر من التهديد الع بالمائة من  80سكرّي التقليدّي الذي ينعكس على إسرائيل من سورّية، زاعم 
ترسانة الصواريخ والقذائف لدى الجيش العربّي السورّي قد تّم استغاللها، عندما ألطلقت باتجاه أهداف 

 خاصة بالملعارضة الملسلّحة.
ع مدفعية موّجهة إلسرائيل. وبرأيه، فقد زال تمام ا وتابع قائال  إّنه في الجوالن نفسه لم يبق تقريب ا قط

من جدول األعمال احتمال وجود مناورات عسكرية سورية في األراضي اإلسرائيلية. وزال التهديد 
الكيميائّي بالكامل تقريب ا بسبب تفكيك المخزون، وبناء  على ما تقّدم، جزمت المصادر األمنّية في تل 

جذرّي في التوازن بين إسرائيل ومن كانت على مدى أربعة عقود عدّوها أبيب أّنه نشأ بذلك تغيير 
 األصعب، أْي سورّية.

بالملقابل، زاد الملحلل العسكرّي قائال  إّنه فيما يتعّلق بالمخاطر، فقد ارتفع جدًّا خطر الهجمات 
يمات الطموحة في هضبة الجوالن، من كال معسكري الصقور، أْي مؤيدي الرئيس السورّي والتنظ

الملسلّحة. وهناك وجود لتنظيمات سنية متطرفة تنتمي إلى القاعدة قرب الحدود أكثر من السابق، وقد 
تقوم بمحاكاة هجمات كتلك التي تم تنفيذها في مناطق أخرى. وفي إطار الملحاوالت اإلسرائيلّية 

العبرّية، أّن الحزب  الحثيثة لشيطنة حزب هللا، زعمت المصادر األمنّية عينها، كما أفادت الصحيفة
يبني شبكة إرهابية في المنطقة، زاعمة  أّنها أطلقت شبكة مرتبطة بالتنظيم صواريخ كاتيوشا قطرها 

 ملم إلى الجوالن في فترة الحرب في غزة بالصيف. 207
وبحسب المصادر عينها، قد أقام حزب هللا بعض الشبكات التي وصفها باإلرهابية في منطقة 

إيرانّي وسورّي. وأضاف: تتحّمل شخصيتان معروفتان إلسرائيل مسؤولية تشغيل هذه الجوالن، بدعم 
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الشبكات. األكبر هو جهاد مغنية، نجل عماد الذي قلتل في عملية اغتيال نلسبت إلسرائيل عام 
، والثاني، األصغر، هو سمير القنطار، األسير اللبنانّي الملحرر الذي تّم إطالق سراحه عام 2008
كم عليه بها بتهمة قتل عائلة هاران في نهاريا. من 2008  عقوبة السجن مدى الحياة التي حل

قتيال   220وتقّدر خسائر حزب هللا في معارك سورّية، بحسب األجهزة األمنّية اإلسرائيلّية، بنحو 
من مقاتليه في سورّية، حيث يلرّكزون هناك  2،000ومئات الجرحى. ويضع التنظيم بشكل دائم نحو 

الدفاع عن الممتلكات الحيوية بالنسبة لنظام األسد. وقد أرسلت قوة صغيرة فيها مئات المقاتلين  في
من لبنان إلى العراق، للمساعدة في الدفاع عن السكان الشيعة هناك ضّد الدولة اإلسالمية، وقد 

رة التي الحظ الجيش اإلسرائيلّي، بحسب هرئيل، تحّسن ا في العمليات لدى حزب هللا، عقب الخب
اكتسبها عناصر التنظيم في سورّية. ولفت المحلل إلى أّنه بموجب التقديرات اإلسرائيلّي، فإّن حزب 
هللا، وبموافقة الرئيس األسد، سيستغّل الحق ا المنطقة الصغيرة التي تقع تحت سيطرة النظام في شمال 

لهجمات الجوّية المنسوبة الهضبة من أجل البدء من هناك بعمليات ضّد إسرائيل، كانتقام على ا
 إلسرائيل في األراضي اللبنانّية والسورّية.

وتابع قائال  إّنه على الرغم من أّن الرئيس السورّي األسد قد نجا في الوقت الراهن من الحرب األهلية 
الفظيعة، فقد حدث مؤخر ا انقالب شامل في موقف إسرائيل من الساحة الشمالية، ملشير ا إلى أّنه قبل 

قدين كان القلق المباشر لقادة المنطقة الشمالية مثل الجنرال في االحتياط، عميرام لفين وقائد ع
الجيش اإلسرائيلّي السابق، غابي أشكنازي من عملية محتملة من قبل حزب هللا في لبنان، ولكن 

ا بالنسبة لهم على المدى الطويل يتطّرق إلى حرب محتملة مع سو  رّية، واآلن، السيناريو األكثر إزعاج 
شّدّد الملحلل، اختلط كّل شيء، فقائد المنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيلّي، الجنرال أفيف كوخافي 
مضطرب من عملية محتملة في الجوالن، ولكّنه يعّد لصراع مستقبلّي محتمل مع عدّو أكثر إشكالية، 

 حزب هللا في لبنان، على حّد تعبيره.
 27/22/2122وكالة سما اإلخبارية، 

 

 دراسة إسرائيلية: ُخمس اإلسرائيليين ينتمون لليمين المتطرف 
اإلسرائيليين يصنفون أنفسهم بأنهم ينتمون إلى  %22الناصرة: أظهرت دراسة إسرائيلية جديدة أن 

التيار الديني القومي اليميني المتطرف، رغم أن ثلثهم ال يعرفون أنفسهم كمتدينين األمر الذي من 
 ارتفاع مكانته في "إسرائيل" وزيادة شعبية حزب "البيت اليهودي".شأنه تفسير 

من المتدينين القوميين، وارتفاع شعبية رئيسه ووزير  كبيرا   وحسب الدراسة فإن ذلك يمثل قسما  
مقعدا في الكنيست في  28إلى  22االقتصاد نفتالي بينيت الذي تتنبأ االستطالعات بحصوله على 

تبين الدراسة، التي أجراها "المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية"، وهو أحد أهم مراكز و  االنتخابات المقبلة.
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، أن عدة أحزاب إسرائيلية تحصل أمساألبحاث اإلسرائيلية، ونشرت مضمونها صحيفة "هارتس" 
على أصوات من جمهور المتدينين القوميين، وباألساس حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة، 

األمر الذي ينذر بان قطاع المتدينين القوميين سيكون الفائز في االنتخابات المقبلة  بنيامين نتنياهو،
 آذار/ مارس المقبل. 27المزمع إجراؤها في 

من المتدينين القوميين يصوتون لحزب "البيت  %2442ووفقا الستطالع شملته الدراسة، فإن 
يو" التي خاضت االنتخابات الماضية منهم يصوتون لكتلة "الليكود يسرائيل بيت %2343اليهودي"، و

من المتدينين القوميين لحزب شاس، الذي انقسم قبل  %847ويصوت  وانقسمت في أعقابها.
من هذا  %342يصوتون لكتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، كما يصوت  %449أسبوعين إلى حزبين، و

ويحصل حزب هتنوعا  لحزب العمل، % 242الجمهور لحزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد، و
 من أصوات هذا الجمهور. %242)الحركة( برئاسة تسيبي ليفني على 

اليوم، أن حزب الليكود عاد  اإللكترونيمن جهة ثانية، أظهر استطالع للرأي نشره موقع "والال" 
ليحصل على أكبر عدد من المقاعد وتغلب على كتلة "المعسكر الصهيوني"، أي تحالف حزب العمل 

ثر من تأكما تبين من االستطالع أن حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيجدور ليبرمان، لم ي وليفني،
 قضية الفساد الكبرى التي يشتبه بتورط قياديين فيه بها.

؛ "البيت 23مقعدا؛ "المعسكر الصهيوني"  24وجاءت نتائج هذا االستطالع كالتالي: الليكود 
؛ 20؛ الكتل العربية الثالثة 20النو" برئاسة موشيه كحلون ؛ "كو 20؛ "يسرائيل بيتينو" 22اليهودي" 

 ؛ "هعام إيتانو" برئاسة إيلي يشاي.4؛ شاس 2؛ "يهدوت هتوراة" 2؛ ميرتس 9"ييش عتيد" 
 27/22/2122القدس العربي، لندن، 

 

 نلقائمة عربية واحدة و"المعسكر الصهيوني" و"الليكود" يتعادال  مقعدا   13استطالع:  
معاريف العبرية استطالع ا أجرته هذا األسبوع، تظهر نتائجه أن قائمة عربية واحدة نشرت صحيفة 
مقعد ا، وستكون رابع أكبر كتلة في الكنيست، فيما سيحصل "المعسكر  23ستحصل على 

 الصهيوني" بزعامة هرتسوغ على عدد مقاعد مساٍو لحزب "الليكود".
هيوني" بزعامة هرتسوغ وليفني، و"الليكود" وبحسب نتائج االستطالع، فإن حزبي "المعسكر الص

مقعد ا،  28مقعد ا، وبعده حزب "البيت اليهودي" بزعامة بينيت بـ 24بزعامة نتنياهو يحصالن على 
مقعد ا، يليها حزب "يش عتيد" بزعامة يائير  23والقوة الرابعة هي القائمة العربية المشتركة وتحصد 

اه" و"كوالنو" الذي يتزعمه موشيه كحلون بسبع مقاعد لكل منهما، مقعد ا وخلفه "يهدوت هتور  22لبيد بـ
وبعدهم يحصل حزبا "ميريتس" و"يسرائيل بيتينو" بزعامة ليبيرمان على ست مقاعد لكل منهما، 
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ويتذيل الالئحة حزب "ياحد" بزعامة إيلي يشاي المنشق عن حزب "شاس" بأربع مقاعد، فيما ال يعبر 
 ة الحسم.حزبي "شاس" و"كديما" نسب

والالفت في االستطالع هو مدى تأثير قائمة عربية مشتركة على ميزان القوى في الكنيست، حيث 
ا ضعف قوة "يسرائيل  تتفوق على معظم األحزاب وتصبح ذات تأثير كبير على كل ما يجري، وأيض 

ه من بيتينو" الذي يتزعمه أفيجدور ليبرمان، خاصة بعد الفضيحة التي طالت معظم أعضاء حزب
الوزراء ونواب الوزراء والمقربين منه واعتقال بعضهم بسبهة تلقي رشاوى مالية وتعيين مقربيهم في 

 .مستغلين مناصبهممناصب معينة ومنحهم مناقصات 
من المستطلعين يعتقدون أن نتنياهو هو األقدر على التعامل في المواضيع  %40لكن، ال يزال 

فقط، وفي سؤال آخر فحص االستطالع أي  %23تالي بينيت بـاألمنية من الباقين، ويحل بعده نف
من  %27السياسيين اإلسرائيليين يستطيع التعامل مع القضايا االقتصادية بطريقة أنجع، وأجاب 

 .%29المستطلعين أن موشيه كحلون هو األنسب، ويليه هرتسوغ بنسبة 
، بفحص من هو أكثر سياسي سياسي إسرائيلي 20-2وطلب من المستطلعين أن يمنحوا عالمة من 

األكثر، وأجاب المستطلعون أن ليبرمان هو أكثر  20غير مرتش أبد ا، و 2مرتشي، بحيث يكون 
 . 244وليفتي بـ 242، يليه نتنياهو بـ742السياسيين الذين يحصلون على رشوة بمعدل 

 27/22/2122، 28عرب 
 

 "إسرائيل"فضيحة فساد جديدة تهّز  
وتطورات عاصفة لكنه توج بفضيحة جديدة تهز  أحداثا   "إسرائيل"في  لمنقضيةاالناصرة: شهد العام 

أوساط الرأي العام والحلبة السياسية التي وصفتها بعض الجهات بجرائم عصابات المافيا. بعد 
الكشف عن فضيحة فساد كبيرة تورط بها موظفون كبار وقادة حزب " يسرائيل بيتنا " من شأنها أن 

من لوائح االشتباه وطلبات تمديد االعتقال ان القضية تتمحور حول سرقات مالية  ويتبين تطيح به.
من الخزينة العامة، عبر تحويالت غير قانونية ودفع وتلقي رشاوى، يقف في مركزها قادة كبار من 
حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان. كما تورط في الفساد عدد من 

ء المجلس اإلقليمية للمستوطنات، وعدد كبير من الشخصيات الرفيعة التي تم تمديد اعتقالها رؤسا
 أمس وأبرزهم وزير السياحة السابق الروسي األصل ستاس مسيجنيكوف.

 

 وزير السياحة السابق
ويقف في مركز هذه الشبهات الوزير السابق مسيجنكوف ونائبة وزير الداخلية فاينا كيرشنباوم 

ما من حزب يسرائيل بيتنا(، باإلضافة إلى رؤساء سلطات محلية ومديري جمعيات ومسؤولين )كاله



 
 
 
 

           27ص                                     3222 العدد:    27/22/2122 السبت التاريخ:

كبار في اتحادات رسمية ونشطاء سياسيين بعضهم من يسرائيل بيتنا والليكود. وتم السماح بكشف 
القضية، بعد سنة كاملة من التحقيق السري الذي قامت به الشرطة اثر االشتباه بتحالف المشبوهين 

العمل معا وبشكل منهجي من اجل دفع قضاياهم الخاصة والعامة والحصول على اموال ألغراض و 
شخصية من خالل ارتكاب مخالفات عديدة. وأوضحت "يديعوت احرونوت" أن نائبة وزير الداخلية 
كيرشنباوم تقف في مركز هذه الشبكة، ويشاركها أوالدها، وقامت بتحويل ميزانيات من الخزينة العامة 
إلى تنظيمات إسرائيلية بشكل غير قانوني، وحصلت بالمقابل على رشاوى مالية أو تعيينات مقربين. 
واخضعت كيرشنباوم للتحقيق طوال ثماني ساعات، امس االول مع ابنتها رانيت كيرشنباوم، ومع أحد 

جهزة وقامت الشرطة بتفتيش منازل ومكاتب المشبوهين، وصادرت ا أبنائها بشبهة تلقي الرشوة.
 حاسوب ووثائق وحسب مصادر في الشرطة فان حجم الرشاوى بلغ ماليين الدوالرات.

 

 رشاوى مالية
ويتبين من مجريات التحقيق ان المسؤولين في مناصب رسمية قاموا بتحويل مبالغ مالية من 
الصندوق العام إلى جهات وسلطات محلية مختلفة بشكل غير قانوني، مقابل الحصول على رشاوى 

 تلفة استمتعوا بها مع اقربائهم.مخ
ومن بين المعتقلين الذين تم تمديد اعتقالهم، إضافة إلى الوزير السابق مسيجنيكوف، رئيس المجلس 
اإلقليمي لمستوطنات "شومرون" غرشون مسيكا، ورئيس المجلس االقليمي "مغيلوت"، مردخاي 

ينوف، ورئيس شركة تطوير السامرة دهمان، ورئيس المجلس االقليمي "تمار" في الجنوب، دوب ليطب
سابقا، حاييم بن ساسون، ومحاسب المجلس االقليمي شومرون، ايفي باالس، ورئيس شركة 
المواصالت العامة "نيتاع" اليكس فايتسنيتسر، وكذلك رئيس اتحاد كرة اليد دورون سمحي، ورئيس 

سرائيل بيتنا"، والناشط الليكودي اتحاد كرة السلة سابقا ابنير كوبل، ودافيد غودوبسكي رئيس مقر "ي
 المقرب من ليبرمان، يسرائيل يهوشاع. وباإلضافة إليهم تم تمديد اعتقال المدير العام لوزارة الزراعة.

 

 اتهامات للشرطة
ورفض رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان التعقيب على االعتقاالت، وقال إنه ال يعرف 

اتهم فيه الشرطة "بالتامر  رسميا   بيانا   أصدروسائل االعالم. لكن الحزب شيئا باستثناء ما سمعه من 
، حيث 2999على الحزب عشية االنتخابات، كما حدث في كل مرة منذ تأسيس الحزب في عام 

 تقوم عشية االنتخابات بتنفيذ عمليات اعتقال وتحقيق مع نشطاء الحزب".
اإلعالن عن تقديم موعد االنتخابات او بعد انتهائها، وقال الحزب انه " لو تم النشر عن القضية قبل 

لكننا سنعتبر األمر مسألة موضوعية، لكن حقيقة القيام بهذا العمل، مرة أخرى، خالل فترة 
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االنتخابات، تدل على النوايا المبيتة، وأنه يهدف إلى المس بحزب "يسرائيل بيتنا" قبل االنتخابات". 
ان دنينو هذه االدعاءات، وقال إن التحقيق يتواصل منذ سنة، ورفض القائد العام للشرطة يوحن

 واالنتقال من التحقيق السري إلى العلني هو نتاج تقييم مهني فقط وبعد انكشاف أمر التحقيق.
ونقلت "يسرائيل هيوم" عن عضو الكنيست موشيه مزراحي )العمل( والذي شغل في السابق منصب 

"مقياس الردع لم  أنله بان قضية الفساد السياسي هذه تؤكد رئيس قسم التحقيقات في الشرطة، قو 
ن التفاصيل األولية للقضية، تثبت مرة أخرى عمق الظاهرة السرطانية أوأضاف " يعد قائما".

 الستغالل السلطة بطرق ساخرة على حساب الجمهور".
 

 أزمة ثقة
تتقوض ثقة الجمهور، ليس  وقال رئيس الدولة رؤوبين ريفلين انه "مع كل قضية فساد يتم كشفها،

نما بالنظام السلطوي ان عدم ثقة الجمهور بالخدمات العامة يشكل ضربة مميتة  فقط بالناخبين، وا 
 للدولة، وبالتأكيد لدولتنا الديمقراطية".

ودعت نائبة وزير المواصالت تسيبي حوطوبيلي )الليكود( جمهور الناخبين إلى الحذر من التصويت 
بداء توجهات سياسية لليبرمان بعد كشف  قضية الفساد، وبعد اخراج نفسه من معسكر اليمين وا 

وسطية. وتوجهت الحركة من أجل جودة الحكم إلى المستشار القضائي للحكومة، امس، وطلبت 
 فحص فصل او تعليق عمل المشبوهين الرسميين في قضية الفساد العام.

ائيل بيتنا" في تراجع كبير وتتنبأ له بنحو اذ ان استطالعات الرأي المتتالية تظهر أن حزب "يسر 
عشرة مقاعد فقط وأقل أحيانا ولذا يعمل رئيسه على استبدال مواقفه اليمينية بأخرى وسطية ألن 
اليمين مزدحم والمنافسة الشديدة بين الليكود و"البيت اليهودي" لم تترك له فرصة للمنافسة على 

أخذ رئيس الحزب ينحو سياسيا نحو الوسط والظهور  الشارع اليميني وبنصيحة مستشارين سياسيين
 بصورة البالغ المسؤول في محاولة للحصول على أصوات من جمهور الوسط.

 27/22/2122، لندن، القدس العربي
 

 األقصىرضي قرب ساحة البراق في المسجد أانهيار  
قرب ساحة البراق  اكد الناشط المقدسي فخري ابو دياب اليوم الجمعة حدوث انهيار ارضي: القدس

 أبو. وبين اإلسرائيليةالمبارك؛ بسبب الحفريات  األقصىوداخل باب المغاربة احد بوابات المسجد 
يبدأ من بلدة سلوان ويمر  األرضينفقا اسفل المنطقة التي وقع فيها االنهيار  أقاماالحتالل  إندياب 

بحائط البراق،  األنفاقمجمع  إلىل أن يص إلىبباب المغاربة وما يسمى بحديقة االثار "دفيدسون" 
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 أن وأضاف. األمتارسوى عشرات  األقصىالمنطقة ال تبعد عن السور الغربي للمسجد  أن إلىمشيرا 
 المنطقة بالمتاريس ومنعت االقتراب منها. بإغالقشرطة االحتالل قامت على الفور 

26/22/2122القدس، القدس،   
 

 مقدسيين على خلفية تعبيرهم عن أفكارهماألقصى يستنكر اعتقال ال المسجد خطيب 
استنكر خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، اعتقال المواطنين الذين يلعبرون عن 

 آرائهم وأفكارهم على صفحات "الفيسبوك" باإلضافة إلى سياسة إبعاد المقدسيين.
ت االحتالل استغلت هذه وقال في خطبة صالة الجمعة، اليوم، في المسجد األقصى: إن "سلطا

الصفحة لتعتقل وتحاكم من يعبر عن أفكاره وآرائه ومشاعره على صفحة الفيسبوك"، مضيف ا أنه "تم 
 فعال  اعتقال عدد من المواطنين في مدينة القدس بحجة التحريض على العنف".

ه في حين ووصف خطيب األقصى هذه الخطوة "بالظلم الفاضح أن يحاسب اإلنسان على فكرة أو رأي
إلى  أن أحزابا وجماعات يهودية تكتب على صفحات الفيسبوك ما يحلو لها دون أية محاسبة"، مشيرا  

أن من اليهود من يكتب عبارة "اقتلوا العرب"، ومع ذلك فإن سلطات االحتالل لم تعتقل أحد ا منهم 
 ولكن العنصرية والتعصب في ذلك وفي غيرها واضحة.

26/22/2122، فلسطين أون الين  
 

 فقط "األقصى"بأن المسجد القبلي هو  "الخارجية اإلسرائيلية" الهيئة اإلسالمية تستنكر ادعاء 
أدى عشرات اآلالف من المواطنين من سكان شرقي القدس والداخل  عبد الرؤوف أرناؤوط:

واستنكر الشيخ عكرمة صبري،  الفلسطيني صالة الجمعة، أمس، في المسجد األقصى المبارك.
الهيئة اإلسالمية العليا، رسالة وجهتها وزارة الخارجية اإلسرائيلية إلى دول غربية تدعي بأن رئيس 

المسجد القبلي هو األقصى فقط وهو خاص بالمسلمين وما سوى ذلك فإنه يقع ضمن ما يطلقون 
جمعة: "هذه وقال في خطبة ال عليه ظلما  وبهتانا  "جبل البيت"، معتبرا  ذلك "تحديا  وتبجحا  وتزويرا ".

الرسالة الغريبة العجيبة قد زورت الواقع وتنكرت لما هو عقدي للمسلمين ونعلن استنكارنا لهذه 
الرسالة، إننا نؤكد للمرة تلو المرة وللعالم أجمع وللقاصي والداني ولسلطات االحتالل بأن المسجد 

ع، بما في ذلك المسجد متر مرب 200دونما  و 244األقصى المبارك هو ما دار عليه السور ويشمل 
القبلي ومسجد الصخرة المشرفة والمصلى المرواني واألقصى القديم واللواوين واألروقة والمصاطب 
 واآلبار والبوابات واألسوار الخارجية بما في ذلك حائط البراق ويشمل باطن األرض وسماء األقصى".

27/22/2122األيام، رام هللا،   
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 س العامودأفي ر فلسطينية إطارات مركبات مسيرات الضفة.. وثقب ات أثناء قمع االحتالل إصاب 

أصيب، أمس، العشرات من المواطنين والمتضامنين بالرصاص الحي  مندوبو "األيام"، "وفا":
والمعدني المغلف بالمطاط وبحاالت اختناق متفاوتة خالل قمع جنود االحتالل للمسيرات السلمية 

سيارات في حي رأس  8كما اعطب مستوطنون إسرائيليون إطارات  األسبوعية في مناطق بالضفة،
وقالت الناطقة بلسان الشرطة اإلسرائيلية لوبا السمري، انه "تم  العامود في شرقي القدس المحتلة.

مركبات  8صباح الجمعة )امس( استالم بالغ في شرطة القدس مفاده معاينة أعطاب وثقب إطارات 
س العامود والتابعة لمواطنين مقدسيين عرب من سكان المنطقة وذلك بينما كانت مركونة في حي رأ

 خالل ساعات الليلة الماضية مع مالحظة واكتشاف األمر قرابة الساعة السادسة صباحا ".
27/22/2122األيام، رام هللا،   

 
 العدوان على غزةبجراح أصيب بها خالل  استشهاد فتى متأثرا   

فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها خالل الحرب اإلسرائيلية أشرف الهور: استشهد فتى  -غزة 
األخيرة التي شنها جيش االحتالل ضد قطاع غزة "الجرف الصامد"، ليضاف إلى قائمة الشهداء 

عاما،  22 ،شهيد، وأكدت مصادر طبية أن الفتى إيهاب سحويل 2200الطويلة التي تقارب الـ 
 الحرب، حيث كان يعاني من حالة موت سريري.قضى متأثرا  بجراحه التي أصيب بها خالل 

في مشفى إسرائيلي، جراء إصابته بجراح خطرة ، جعلته يدخل في حالة  وكان سحويل يتلقى عالجا  
"موت سريري" منذ عدة أيام إلى أن قرر األطباء رفع األجهزة المساعدة عنه، وعمليات التنفس 

 الصناعي لسوء حالته الصحية، حتى فارق الحياة.
27/22/2122لقدس العربي، لندن، ا  

 
 القدسفي سرائيلية استراتيجية وطنية وعربية للتصدي للمخططات اإلبالمطالبة : القدس الدولية 

تبني استراتيجية وطنية وعربية للتصدي  أهميةاكد باحثون واكاديميون على  :نفوذ البكري -غزة 
المسيحي وتوفير الموازنات الالزمة  ياإلسالمفي القدس وتعزيز التالحم  اإلسرائيليةللمخططات 

لصيانة المساكن في االحياء العربية وطالبوا باستعادة الوحدة الوطنية لكي تكون القدس على رأس 
تربوية للدفاع عن القدس وفضح  إعالميةعمل الفصائل الفلسطينية وتوحيد استراتيجية  أولويات

تباشر منظمة التحرير بطرح قضية القدس  أنى عل األهليةودعم المؤسسات  اإلسرائيليةاالنتهاكات 
 في المحافل الدولية وايجاد الحلول العادلة للمشاكل المتراكمة للمقدسيين.
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جاء ذلك في مؤتمر القدس العلمي الثامن الذي نظمته امس مؤسسة القدس الدولية حول "سياسات 
 واألكاديميةن الفعاليات السياسية التهويد السكاني في القدس التداعيات والمواجهة" بمشاركة واسعة م

 والجماهيرية.
27/22/2122الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 "مركز الشؤون الفلسطينية" في بريطانيا ُيطلق حملة للمطالبة بإسقاط عّباس ومحاكمته 

لندن: أطلق مركز الشؤون الفلسطينية في بريطانيا حملة للمطالبة بإسقاط رئيس السلطة الفلسطينية 
ود عّباس ومحاكمته، على خلفية ما أسماه بـ "تنازله وتفريطه في الحقوق األساسية للشعب محم

وأرسل نسخة منها لـ "قدس برس"،  22/22الفلسطيني". ودعا المركز في عريضة أطلقها يوم الجمعة 
 الفلسطينيين إلى المساهمة والتوقيع على العريضة التي وصفها بأنها "أضعف اإليمان لوقف العبث

 بالقضية والحقوق ولتشكيل ضغط على القوى الفلسطينية لسحب الشرعية عن عباس".
وأكدت العريضة أن الفلسطينيين ال يختلفون أن من يتنازل أو يفرط في حقوقهم فقد سقط بال رجعة 

 من أي طرف أو معتقد أو فكر كان.
26/22/2122قدس برس،   

 
 وات ضد  استمرار حصار غزةالتجمع الفلسطيني في ألمانيا يطالب برفع األص 

استجابة لنداء "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة" بتنظيم أسابيع التضامن  برلين، لندن:
 األوروبية في الذكرى السنوية السادسة لتلك الحرب العدوانية،

ة دعا التجمع الفلسطيني في ألمانيا إلى إحياء أسابيع التضامن األوروبية التي دعت لها "الحمل
األوروبية لرفع الحصار عن غزة" في الذكرى السنوية السادسة لتلك الحرب العدوانية عبر المشاركة 

كانون أول  27في سلسلة الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها بهذه المناسبة خالل األيام من 
 من كانون ثاني )يناير( المقبل. 28)ديسمبر( الجاري وحتى 

(، على التعبير 22|22صلت نسخة منه لـ "قدس برس" اليوم الجمعة )كما حث التجمع في بيان له و 
عن الموقف خالل هذه األسابيع في وسائل اإلعالم المحلية والشبكات االجتماعية، خاصة من خالل 
التغريد عبر الوسوم/ الهاشتاغات، وقال البيان: "إّن فظائع القتل الجماعي والتدمير الواسع التي 

ل بحّق الشعب الفلسطيني خالل ذلك العدوان البشع، ال يمكن َأن تلمَحى من اقترفها جيش االحتال
 الذاكرة، وستبقى شاهد إدانة لمجرمي الحرب على مّر األجيال".

26/22/2122قدس برس،   
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 أطفال سبعةبينهم  فلسطينيا   20االحتالل يعتقل  

لضفة الغربية طالت عددا من شنت قوات االحتالل صبح أمس حملة اعتقاالت في ا: "وفا" –رام هللا 
المواطنين واألطفال. وقالت مصادر أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت عشرون مواطنا  خالل 

 حملة المداهمات التي شنتها في معظم مناطق واحياء الضفة بينهم سبعة أطفال.
بعد مداهمة  مواطنا، من بلدة عزون شرق قلقيلية، 22اعتقلت قوات االحتالل، فجر وصباح أمس، 
 منازل ذويهم، وأجرت عمليات تفتيش بداخلها.

وكانت قوات االحتالل دهمت بلدة عزون عند الثانية من فجر أمس، بعد أن أغلقت مداخلها األربعة 
لى البلدة.  وفرضت عليها طوقا مشددا منعت بموجبه عملية االنتقال من وا 

27/22/2122األيام، رام هللا،   
 

 الحلوة وحسبة صيدا تأكيدا  لوحدة الشعبين الفلسطيني واللبناني سلسلة بشرية بين عين 
ينظم "اللقاء الشبابي الفلسطيني" في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين و"اتحاد الشباب : بيروت

فرع صيدا سلسلة بشرية في الثالثة بعد ظهر اليوم تبدأ من مدخل المخيم  -الديموقراطي" اللبناني 
سبة، "تأكيدا  لوحدة الشعبين الفلسطيني واللبناني وحسن الجوار واستنكارا  لتصاعد حتى مدخل الح

النزعات العنصرية، ورفضا  لكل محاولة لزج المخيمات في أتون صراعات جانبية ال تخدم القضية 
 الفلسطينية وتأكيد أن الشعب الفلسطيني ضيف إيجابي لدى الشعب اللبناني".

لمجلس السياسي في "حزب هللا" حسن حب هللا وفدا  قياديا  من حركة "فتح وفي السياق، التقى عضو ا
االنتفاضة" في لبنان برئاسة أمين سر إقليم لبنان حسن زيدان. وجرى بحث المستجدات على  -

الصعيد الفلسطيني والمخيمات.ودان الطرفان، بحسب بيان صادر عن إعالم الحزب، "ممارسات 
فلسطيني ومشاريع االستيطان والتهويد الذي يطاول األحياء والقرى العدو الوحشية ضد الشعب ال

والمدن الفلسطينية وسط صمت عربي ودولي مريب، مؤكدين ضرورة تحصين المخيمات على أن 
 تكون بيئة حاضنة للمقاومة ومشروعها".

ية في وفي المجال األمني، سلمت اللجنة األمنية الفلسطينية العليا منفذي عملية سطو على صيدل
صيدا، إلى مخابرات الجيش. وتمت عملية التسليم عند حاجز الجيش عند مدخل المخيم. والمشتبه 
بضلوعهم بالسرقة هم أربعة: السوريون سمير عبد الكريم أحمد، بشير سمير أحمد، محمد أسعد 

 عبوسي واللبناني عبد الرحمن. ش.
27/22/2122الحياة، لندن،   
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 غزةقطاع نطقة العازلة مع توّسع الم السلطات المصرية 

أكدت مصادر مصرية مأذون لها أن قرارا  اتُِّخـذ بتوسـيع المنطقـة العازلـة مـع : محمد صالح -القاهرة 
قطاع غزة لتصل إلى نحو كيلـو متـر، وأن إجـراءات اتُِّخـذت فـي هـذا الصـدد بينهـا مسـح عـدد المنـازل 

 ة من إقامة المنطقة العازلة.التي ستلزال من على الشريط الحدودي في المرحلة الثاني
منـزل متـاخم للحـدود بـين رفـح المصـرية والفلسـطينية  800وكانت السلطات المصرية أزالت أكثـر مـن 

متـر، كـي تـتمكن قـوات الجـيش مـن هـدم األنفـاق التـي  300متر، وبعمـق  300كيلومترا  و 23بطول 
 كانت لبعضها فتحات في المنازل.

إن سـالح المهندسـين العسـكريين اكتشـف فتحـات أنفـاق عمقهـا أكثـر  "الحيـاة"وقالت مصادر مصـرية لــ
مترا  في األراضـي المصـرية، مـا اسـتدعى تعميـق المنطقـة العازلـة، الفتـة إلـى إنجـاز حصـر  720من 

منــزل ســتلخلى قريبــا  وتلــدَفع لســكانها  2200متــر إضــافية وأحصــت الســلطات  200المنــازل فــي عمــق 
ن اقتضـــت  200نطقـــة العازلـــة قـــد تمتـــد الم»تعويضـــات. وأضـــافت:  متـــر أخـــرى لتصـــبح كيلـــومترا ، وا 
 ."متر في مراحل الحقة 2200متر أخرى، لتصبح  200الضرورة ستوسع بعمق 

 27/22/2122الحياة، لندن، 
 

 مسيرة باألردن تندد باتفاقية الغاز اإلسرائيلي 
ية باتفاقيــــة الغــــاز نــــددت مســــيرة دعــــت إليهــــا الحركــــة اإلســـالمية وحراكــــات شــــعبية وشــــباب: األناضـــول

اإلسـرائيلي التــي تعقــد الحكومــة األردنيــة العــزم علــى إبرامهـا قبــل نهايــة العــام الحــالي، وطــالبوا بتوقيفهــا 
وطالب المشـاركون فـي المسـيرة بوقـف توقيـع مـا سـموها "اتفاقيـة  كما طالبوا بإلغاء اتفاقية وادي عربة.

مثابـة "احـتالل"، كمـا يعـد شـكال مرفوضـا مـن التطبيـع العار"، وقالوا إن استيراد الغاز اإلسـرائيلي يعـد ب
وانطلقــت المســيرة مــن أمــام المســجد الحســيني  المجــاني مــع االحــتالل اإلســرائيلي، علــى حــد تعبيــرهم.

باتجاه ساحة النخيل وسط العاصمة، وحمل المشاركون الفتات عليها عبارات مـن قبيـل "اتفاقيـة الغـاز 
انــــة لألمــــة"، و"ال لالحــــتالل االقتصــــادي واالرتهــــان المهــــين.. تحــــرق األقصــــى"، و"اتفاقيــــة الغــــاز خي

وقـــال علـــي أبـــو الســـكر نائـــب األمـــين العـــام لحـــزب جبهـــة العمـــل  الصـــهاينة أعـــداؤنا إلـــى يـــوم الـــدين".
اإلسالمي الـذراع السياسـية لجماعـة اإلخـوان المسـلمين فـي األردن إن صـفقة الغـاز مـع إسـرائيل تشـكل 

 عليها ويصمت عنها". "وصمة عار في تاريخ من يوقع
 26/22/2122الجزيرة. نت، 
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 الفلسطيني في مجلس األمنقرار الالعربي يدعو لتأجيل مشروع نبيل  
كشف مندوب فلسطين في الجامعة العربية جمال الشوبكي عن انـه ابلـغ المنـدوبين : وكاالت -بيان ال

نية تأجيــل التصــويت علــى العــرب خــالل اجتمــاعهم فــي القــاهرة أول مــن أمــس، رفــض القيــادة الفلســطي
وأبلــغ الشــوبكي االجتمــاع العربــي موقــف الســلطة بضــرورة طــرح  المشــروع المقــدم إلــى مجلــس األمــن.

ـــة  ـــة التـــي ابلغهـــا وزيـــر الخارجي ـــى الـــرغم مـــن التهديـــدات األميركي المشـــروع للتصـــويت دون تأجيـــل عل
 جون كيري للرئيس الفلسطيني محمود عباس. األميركي

لمجتمعين بأنه سـواء حصـل المشـروع علـى دعـم تسـعة أصـوات فـي مجلـس األمـن كما ابلغ الشوبكي ا
أو لم يحصل فهناك فيتو أميركي سوف ينسف القرار وعليه فإن المخطط الفلسطيني واضـح وصـودق 
عليه في اجتمـاع الجامعـة العربيـة فـي نـوفمبر الماضـي ويتمثـل فـي ثـالث نقـاط رئيسـية هـي، الموافقـة 

لغـاء  على القرار بدون فيتو، أو االلتحاق بالمؤسسات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدوليـة، وا 
 ."إسرائيل"التنسيق األمني مع 

ووفقــــا  للشــــوبكي فــــإن األمــــين العــــام للجماعــــة العربيــــة د. نبيــــل العربــــي أطلــــع الحضــــور علــــى نتــــائج 
ارجيــة األميركــي الــذي اجتماعاتــه مــع وزيــر الخارجيــة الفرنســي والبريطــاني فضــال  عــن لقائــه وزيــر الخ

فــي  اإلســرائيليةطلــب منــه ضــرورة تأجيــل طــرح المشــروع علــى مجلــس األمــن إلــى مــا بعــد االنتخابــات 
 مارس المقبل.

كما أبلـغ العربـي الحضـور بأنـه يفضـل إرجـاء التصـويت إلـى بدايـة العـام الجديـد والـذي سيشـهد دخـول 
ين السيما أن الوضع في مجلس األمـن خمس دول جديدة إلى مجلس األمن موقفها أكثر دعما  لفلسط

ـــى دعـــم تســـعة أصـــوات. ـــر الخارجيـــة األميركـــي اجتمـــع مـــع و  لـــم يحصـــل عل كشـــف الشـــوبكي أن وزي
ــرِّب أنــه أبلغهــم بضــرورة التصــويت ضــد المشــروع  األوروبيـين أثنــاء تواجــد الوفــد العربــي فــي بــاريس وسل

 فيتو.الفلسطيني في مجلس األمن لتجنب استخدام الواليات المتحدة ال
 27/22/2122البيان، دبي، 

 
 عرقلة مشروع القرار الفلسطيني ال تخدم السالم :البرلمان العربي 

وصــف رئــيس البرلمــان العربــي أحمــد الجــروان، محــاوالت إطالــة أمــد القيــام : أحمــد إســماعيل - القــاهرة
ن الـدولي إلنهـاء بعملية التصويت على مشروع القرار العربي الفلسطيني المقدم حالي ا إلى مجلـس األمـ

االحتالل اإلسرائيلي، وفق جدول زمنـي محـدد، انتظـار ا النتهـاء االنتخابـات اإلسـرائيلية الداخليـة، بأنهـا 
 ال تخدم عملية السالم المنتظرة.
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إن تعطيــل صــدور قــرار مــن مجلــس األمــن للبــدء فــي  "البيــان"وقــال الجــروان فــي تصــريحات خاصــة لـــ
طارهــا الزمنــي للوصــول إلــى حــل الــدولتين والســالم ســيكون عمليــة تفاوضــية محــددة فــي موضــوعات ها وا 

 مشين ا، ويؤدي إلى مزيد من االحتقان وعدم االستقرار والفوضى في المنطقة.
 27/22/2122البيان، دبي، 

 
 بسفن صواريخ لحماية حقول الغاز "إسرائيل"ألمانيا تزود  

على تسليحها بسفن صواريخ لحماية حقول  بغواصات "دولفين"، وافقت "إسرائيل"بعد أن زودت ألمانيا 
 من قيمة الصفقة. %30الغاز في البحر المتوسط، كما وافقت على منحها تخفيضا بنسبة 

وقعــت علــى  "إســرائيل"الخمــيس، أن  يــوموأعلــن رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية، بنيــامين نتنيــاهو، مســاء 
ستحصـل فـي  "إسـرائيل"قال نتنياهو إن و  سفن صواريخ جديدة. 4اتفاق مع ألمانيا بشأن صفقة لشراء 

إطار الصفقة، التي تم التوقيع عليها قبل أربعة أيام، على سفن حربية لحماية حقول الغـاز فـي البحـر 
 المتوسط من هجمات محتملة.

وألمانيـا فـي  "إسـرائيل"وجاء أنـه تـم التوقيـع علـى االتفـاق بعـد اتصـاالت دبلوماسـية لـم يعلـن عنهـا بـين 
معنيــة  "إســرائيل"كــانوا قــد صــرحوا فــي العــام الماضــي أن  إســرائيليين، علمــا أن مســؤولين العــام األخيــر

طلبـت مـن ألمانيـا منحهـا تخفيضـا  "إسـرائيل"كمـا جـاء أن  بامتالك سفن صواريخ لحماية حقول الغاز.
 من سعر السفن، بشكل مماثل لصفقات سابقة مع ألمانيا. %30بنسبة 

 27/22/2122، 28عرب 
 

 م المتحدة للتحقيق بشأن غزة تستمع لشهادات مؤثرة عن النزاع وتسعى للنفاذلجنة األم 
، إنهـــا 2024القـــدس: قالـــت لجنـــة األمـــم المتحـــدة المســـتقلة للتحقيـــق، بشـــأن النـــزاع فـــي غـــزة فـــي عـــام 

تواصــل بــذل قصــارى جهــدها للوصــول إلــى قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية 
ســعت مــرارا  للحصــول علــى  أنهــالــى إولفتــت فــي بيــان  ل مــن أجــل إتمــام مهمتهــا.والــدخول إلــى إســرائي

موافقــة الحكومــة اإلســرائيلية بالتعــاون لتســهيل دخــول أعضــاء اللجنــة حتــى يتســنى لهــم التحــاور مباشــرة  
وقالــت: "فــي ظــل عــدم  مــع أكبــر عــدد مــن ضــحايا االنتهاكــات المشــتبه بهــا ومــع الســلطات المعنيــة.

ل تســعى اللجنـــة حثيثــا  إلــى ضـــمان تعــاون الحكومــة المصــرية التـــي أشــارت بعــد إلـــى اســتجابة إســرائي
 استعدادها لتسهيل سفر أعضاء اللجنة إلى غزة حالما يسمح الوضع األمني هناك بذلك".

وأضافت، "في تلك األثناء، تواصل لجنة التحقيق مقابالتها مع مجموعة واسعة من الشهود والضـحايا 
رض الفلســـطينية المحتلـــة باســـتخدام التكنولوجيـــا للتغلـــب علـــى معوقـــات المســـافة فـــي إســـرائيل وفـــي األ
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المادية. ولقد كانت الشهادات التي استمعت لها حتى اآلن مـؤثرة للغايـة وأعضـاء اللجنـة واعـون تمامـا  
بثقــل المســؤولية التــي ألقاهــا الضــحايا علــى عــاتقهم بمــنحهم الثقــة والحــديث لهــم عــن تجــارب شخصــية 

 دا ".وصادمة ج
 27/22/2122األيام، رام هللا، 

 
 صحيفة بريطانية تكشف: الفساد هو ما يعيق إعادة إعمار قطاع غزة 

البريطانيــة، عــن أســباب تــأخر آليــة مبعــوث األمــم المتحــدة للشــرق  "الغارديــان"كشــفت صــحيفة  :لنــدن
ريطانية في يوم على تطبيق اآللية. وأوضحت الصحيفة الب 200األوسط روبرت سيري بعد أكثر من 

أن مجموعة مـن المسـؤولين فـي األمـم المتحـدة قـد تلقـوا رشـاوى، مـن أجـل إصـدار المزيـد  أمسعددها 
ألصحاب البيوت أكثر من الكمية التي يحتاجونها، وذلك من اجل إعادة بيعها  اإلسمنتمن كوبونات 

نـاء بأربعـة في السوق السوداء. ورصدت الصحيفة حـاالت قيـام أشـخاص ببيـع حصصـهم مـن مـواد الب
 أضعاف سعرها الحقيقي.

ووفقا  للصحيفة التي نشرت تقريرا  لها عن أسباب التأخر في إعادة إعمار القطاع، فقد أعرب موظفون 
في األمم المتحدة ومنظمات اإلغاثة الدولية سرا، عن مخاوف من أن هذه اآلليـة، التـي تشـمل فحصـا 

وذكــرت الصــحيفة انـــه وســط تصــاعد وتيـــرة  د.وتســجيال ومراقبــة مــن الممكـــن أن تكــون عرضــة للفســـا
، قامت األمم المتحدة بوضع آليات من أجل السيطرة علـى مـواد اإلعماراالنتقادات حول جهود إعادة 

البنــاء التــي يــتم إدخالهــا إلـــى القطــاع، ولمنــع ســيطرة حمــاس علـــى هــذه المــواد واســتخدامها ألغـــراض 
 خاصة وفقا  للصحيفة.

مليـار  244خيرية تقريرا ، حذرت فيه من انه رغم من التعهدات بدفع مبلغ ال "أوكسفام"ونشرت مؤسسة 
واألمـم  "إسـرائيل"دوالر أمريكي خالل مؤتمر المانحين، والوصول إلى اتفاق بـين السـلطة الفلسـطينية و

المتحدة للسماح بإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، إال انه لم يـتم إدخـال سـوى كميـات قليلـة مـن مـواد 
شاحنة محملة بمواد البناء دخلت إلى غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر  287وقالت المؤسسة إن  اء.البن

نــه إذا اســتمر إدخــال المــواد بهــذا الشــكل فــان إعــادة  والتنميــة تحتــاج إلــى عشــرات  اإلعمــارالماضــي، وا 
 السنوات.

 27/22/2122القدس العربي، لندن، 
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 بغزة؟هل تتدحرج الخروقات اإلسرائيلية لحرب  
طرح االشتباك األخير علـى حـدود قطـاع غـزة بـين المقاومـة الفلسـطينية وقـوة : أحمد عبد العال -غزة 

من الجيش اإلسرائيلي وما سبقه من خروقات واعتداءات إسرائيلية محدودة على قطـاع غـزة، تسـاؤالت 
 عن مصير وقف إطالق النار بين الجانبين.

د الميــداني فــي كتائــب القســام تيســير الســميري، إثــر قصــف مــن الشــهر الجــاري القائــ 24واستشــهد فــي 
 إسرائيلي عشوائي واشتباكات وقعت في المنطقة الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة.

القصف جاء بعد تقدم قوة إسرائيلية من وحدة الهندسة على الحدود الشرقية لمدينة خـان يـونس، حيـث 
 لسطيني ضابطا إسرائيليا.تصدى لها مقاومون فلسطينيون، وأصاب قناص ف

عميد كلية اآلداب فـي جامعـة األمـة عـدنان أبـو عـامر، اعتبـر أن التطـور الحاصـل لـه عالقـة بـالتوتر 
غــالق  فــي قطــاع غــزة، والــذي نــتج عــن عــدم االلتــزام بشــروط وقــف إطــالق النــار واســتمرار الحصــار وا 

 المعابر وتأخر اإلعمار.
ين حاضـرون بقــوة فـي الحملـة االنتخابيــة اإلسـرائيلية التــي وذكـر فـي حــديث للجزيـرة نـت أن "الفلســطيني

تشـــهد تنافســـا  قويـــا  بـــين األحـــزاب اإلســـرائيلية"، مضـــيفا  أن المقاومـــة الفلســـطينية تحـــاول أن تـــرد علـــى 
الخروقات اإلسـرائيلية المتواصـلة، بشـكل محـدود، داعيـا  إلـى الحـذر الشـديد مـن إمكانيـة انـزالق األمـور 

 .وتفجرها مجددا  
ين أن "المطلـــوب فلســـطينيا  هـــو ضـــبط الـــنفس وعـــدم االســـتجابة ألي اســـتدراج إســـرائيلي للمواجهـــة، وبـــ

 2008ويجب عدم االطمئنان لعـدم ذهـاب إسـرائيل لمواجهـة مفتوحـة عشـية انتخاباتهـا، فتجربـة حـرب 
 حاضرة، وتراجع أسهم بنيامين نتنياهو قد تدفعه للتهور إن أيقن بعدم عودته رئيسا  للحكومة".

 
 حادثة منتهية

مــن جهتــه، قــال الكاتــب فــي الشــأن اإلســرائيلي حــازم قاســم إن حادثــة االشــتباك علــى حــدود قطــاع غــزة 
بــين المقاومــة وجــيش االحــتالل انتهــت مــن ســاعتها، حيــث اعتبــرت المقاومــة أنهــا قامــت بواجبهــا تجــاه 

ـــة رد توغـــل قـــوات االحـــتالل بينمـــا اعتبـــر االحـــتالل أن استشـــهاد أحـــد عناصـــر القســـام ل حمـــاس بمثاب
 مناسب على الحادث.

ــا مــن  واعتبــر فــي حــديث للجزيــرة نــت "عــدم التصــعيد وتطــور األمــور جــاء بعــد تقــدير الجــانبين أن أي
 األطراف ال يرغب في التصعيد، بالرغم من تلميح حماس بأنها من يقف خلف قنص الجندي".

أو المقاومة، منبهـا  إلـى إمكانيـة  واستبعد قاسم أن يتبع الحادث أي رد فعل عسكري من قبل االحتالل
أن تكــون أي حادثــة مســتقبلية أو اعتــداء مــن قبــل االحــتالل متبوعــا  بفعــل مقــاوم، فالمقاومــة لــن تســمح 
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بتغيير المعادلة القائمة، وفي المقابل لن ترضى إسرائيل بعودة سياسية تساقط الصواريخ علـى غـالف 
 غزة بشكل متفرق.

إمكانية عـودة جـوالت التصـعيد هـو حالـة الضـغط الـذي يعيشـه قطـاع  وأضاف، أن االعتبار األهم في
، واسـتمرار 2024غزة بسبب تأخر إعادة إعمار ما دمرته الحرب اإلسرائيلية في قطاع غزة في حرب 

الحصـــار اإلســـرائيلي، وتلكـــؤ الوســـيط المصـــري فـــي اســـتئناف مفاوضـــات تثبيـــت وقـــف إطـــالق النـــار 
غــالق مصــر لمعبــر رفــح، وتخلــي الــر  ئيس عبــاس وحكومــة التوافــق عــن مســؤولياتها تجــاه قطــاع غــزة وا 

وعدم دفعها لرواتب الموظفين، كل ذلك يخلق بيئة مواتية لعودة التصـعيد مـرة أخـرى، وهـذا مـا حـذرت 
 منه حركة حماس أكثر من مرة.

 
 جاهزية المقاومة

خطيــرا  مــن قبــل  الحــادث خرقــا   -الــذراع العســكرية لحركــة حمــاس-وفــي الســياق اعتبــرت كتائــب القســام 
قوات االحتالل، وتجاوزا  لكل الخطوط الحمر، ولعبا  بالنار. محذرة االحتالل مـن أنـه سـيكون أول مـن 

 يكتوي بهذه النار إذا ما واصل هذه اللعبة غير المحسوبة العواقب.
ن فصـائ ل وقالت الكتائب في بيان لها "االحتالل وحده يتحمل ما سيترتب على جرائمـه مـن تبعـات، وا 

المقاومــة تعكــف اآلن علــى تــدارس الموقــف التخــاذ قــراٍر موحــٍد حــول كيفيــة التعامــل مــع هــذا الحــادث 
 الخطير".

مــن جهتهــا، حــذرت حركــة حمــاس مــن خطــورة هــذا االختــراق اإلســرائيلي للتهدئــة، داعيــة كــل األطــراف 
 ما التزم االحتالل بها.المعنية إلى لجم العدوان، ومؤكدة في الوقت نفسه أن المقاومة ملتزمة بالتهدئة 

واتفقت فصائل المقاومة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي برعاية مصرية على وقف إطالق نار يشمل 
عادة إعمار ما دمره االحتالل خالل العدوان على القطاع.  فتح المعابر ورفع الحصار اإلسرائيلي وا 
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 دارة الصراعمن إدارة األزمة إلى إ 
 د. عصام نعمان
الصـــراع الفلســـطيني الصـــهيوني قـــديم ومـــزمن. اشـــتّد علـــى مراحـــل فـــي منتصـــف ثالثينـــات وأربعينـــات 
وســتينات وســبعينات القــرن الماضــي. تراجعــت وتيرتــه بعــد إخــراج منظمــة التحريــر وفصــائل المقاومــة 

نصف مساحة الـبالد. توقـف  واحتاللها نحو ،2982الفلسطينية من لبنان عقب حرب "إسرائيل" العام 
وتحــــّول شــــكال  مــــن أشــــكال إدارة األزمــــة. صــــحيح أن  ،2993العــــام  أوســــلوأو كــــاد عقــــب اتفاقــــات 
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اضطرابات أمنية كانت تتفجر في الضفة الغربية أحيانا  وحروبا  كانت تشنها "إسرائيل" ضد قطاع غزة 
لحـــــال العالقـــــات الفلســـــطينية  أحيانـــــا  أخـــــرى، لكـــــن إدارة األزمـــــة كانـــــت، ومـــــا زالـــــت، الســـــمة العامـــــة

 "اإلسرائيلية".
مـــع اتفاقـــات أوســـلو تراجعـــت قضـــية فلســـطين، وفقـــدت مركزيتهـــا فـــي الحيـــاة السياســـية العربيـــة. وألن 
"إســرائيل" لــم تنفــذ أحكــام االتفاقــات المــذكورة، تكّبــد الفلســطينيون المزيــد مــن الخســائر: عــزل األراضــي 

ـــة العـــام  بإقامـــة جـــدار فاصـــل مـــن الشـــمال إلـــى  2948العـــام  عـــن األراضـــي المحتلـــة 2927المحتل
الجنــوب، وتوســيع دائــرة االســتيطان، وتكثّيــف تهويــد القــدس، وفــرض حصــار شــديد علــى قطــاع غــزة، 
طالة أمد المفاوضات دونما طائل  ومضاعفة قمع الفلسطينيين في الضفة وداخل الكيان الصهيوني، وا 

دارة االحــتالل لحســاب "إ ســرائيل" مــن قبــل الســلطة الفلســطينية مــا أدى إلــى اكثــر مــن عشــرين ســنة، وا 
 إعفاء المحتل من موجباته وترسيخ االحتالل.

فــي إطــار إدارة األزمــة، قامــت الســلطة الفلســطينية أخيــرا  بخطــوة إضــافية ناقصــة: قــّدمت، عبــر األردن 
وبــــدعم مــــن جامعــــة الــــدول العربيــــة، مشــــروعا  إلــــى مجلــــس األمــــن الــــدولي يقضــــي بإنهــــاء االحــــتالل 

وقد ألجريت عليه الحقا  تعديالت أفرغته مـن مضـمونه النـاقص أصـال ،  ،2027 "اإلسرائيلي" قبل آخر
فما عاد يلبي حقوق الفلسطينيين الوطنية التاريخية، هابطـا  إلـى مـا دون سـقف قـرارات األمـم المتحـدة، 

زالــة المســتو  طنات، وحقــوق والســيما بإهمالــه حــق تقريــر المصــير، وحــق العــودة، والحــق فــي القــدس، وا 
 الالجئين.

معظــم منظمــات المقاومـــة الفلســطينية الوازنــة رفضـــت مــا يســـمى مشــروع القــرار العربـــي، ودعــت إلـــى 
سحبه. "إسرائيل" رفضته ودعت الواليات المتحدة إلى استخدام حق "الفيتو" لنقضه. إدارة أوباما دعـت 

ت البرلمانيـــة "اإلســـرائيلية" ولّوحـــت الفلســـطينيين إلـــى تـــأخير تقديمـــه إلـــى مـــا بعـــد الفـــراغ مـــن االنتخابـــا
 باستخدام "الفيتو".

 
 ما ردُّ السلطة الفلسطينية؟

الــرئيس محمــود عبــاس هــّدد بوقــف التعامــل مــع "إســرائيل" فــي حــال عــدم إقــرار المشــروع فــي مجلــس 
جملــة معاهــدات ومواثيــق  إلــىاألمــن. فــوق ذلــك، هــدد كبيــر المفاوضــين صــائب عريقــات باالنضــمام 

 ا اتفاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.دولية أبرزه
 المشروع العربي سيئ وخطر في مضمونه، وتوقيته، وماله.

هـو ســيئ فــي مضـمونه ألنــه يشــّكل تراجعـا  غيــر مشــروع وغيـر مقبــول عــن الحقـوق الوطنيــة التاريخيــة 
ّكنهمـا، حتـى لـو لـم للشعب الفلسـطيني، ويضـع فـي يـد الكيـان الصـهيوني والواليـات المتحـدة مسـَتَندا  يم
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يقّر في مجلس األمن، من االلتفاف على ما تبّقى للفلسطينيين مـن حقـوق بغيـة حرمـانهم منهـا. ألـيس 
 المشروع العربي من أسقط لهم حقوقا  وطنيا  
والدوليــة فــي الوقــت الحاضــر ليســت فــي مصــلحة  اإلقليميــةوهــو ســيئ فــي توقيتــه ألن مــوازين القــوى 

الــذي يــؤدي حتمــا  إلــى إســقاط المشــروع فــي مجلــس األمــن، وبالتــالي تســديد العــرب والمســلمين، األمــر 
 صفعة شديدة ألصحاب المشروع عموما  وللفلسطينيين خصوصا  وهم جميعا  في غنى عنها.

"إسرائيل"، بعــد نقضــه فــي مجلــس األمــن، إلــى االسترســال فــي ـوهــو ســيئ وخطيــر فــي مالــه إْذ يتــيح لــ
تكثيـف االسـتيطان وتهويـد القـدس ومباشـرة تنفيـذ مخططـات تهجيـر عدوانها على حقـوق الفلسـطينيين ب

 .2948الفلسطينيين من الضفة كما من األراضي المحتلة العام 
إلى ذلك، المشروع غيـر واقعـي وغيـر قابـل للتحقيـق بوجـود خالفـات عميقـة بـين الفلسـطينيين أنفسـهم، 

اق القيـادات والتنظيمـات فـي إنجـاز قيادات وتنظيمات، حول مضمونه وتوقيته وماله، إضافة إلـى إخفـ
 مصالحة وطنية حقيقية والتوافق على إقامة حكومة وحدة وطنية قوية وقادرة على التقرير والتنفيذ.

 هذه المعّوقات والتعقيدات تطرح مجددا  السؤال الخالد: ما العمل 
 ثمة مبادرات خمس تقتضي مباشرتها بال إبطاء:

لحة وطنيـة عميقـة وشـاملة تكفـل بنـاء وحـدة وطنيـة صـلبة بـين جميـع األولى، المبادرة إلى إنجاز مصا
 قيادات وفصائل الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة في الوطن والشتات.

الثانيـة، مبــادرة قيـادات المنظمــة والســلطة ومختلـف تنظيمــات المقاومـة إلــى إعــادة بنـاء وتجديــد وتفعيــل 
 القيادة الحقيقية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح قوال  وفعال  

الثالثــة، مبــادرة قيــادة منظمــة التحريــر، بمــا أنهــا الممثلــة الشــرعية لجميــع هيئــات وتنظيمــات وفعاليــات 
تحليل وتشخيص موضـوعيين لواقـع الصـراع الفلسـطيني الصـهيوني فـي  إجراءالشعب الفلسطيني، إلى 

والدوليـــة الراهنـــة، ووضـــع اســـتراتيجية متكاملـــة لتفعيـــل الكفـــاح  قليميـــةواإلاطـــار مـــوازين القـــوى المحليـــة 
والتحــديات  األحــداثالفلســطيني بمــا هــو حركــة تحريــر وطنــي ببرنــامج مرحلــي متطــور بحســب تطــور 

 والظروف.
الرابعة، مبادرة قيادة منظمة التحرير، وبالتالي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملـة فـي ضـوء برنامجهـا 

ي، إلى االنتقال مـن نهـج إدارة األزمـة إلـى نهـج إدارة الصـراع بمـا هـو كفـاح لتحريـر الـوطن مـن المرحل
 البحر إلى النهر وتأمين حق تقرير المصير وحق العودة وبناء دولة وطنية مستقلة وديمقراطية.
لـك مـن الخامسة، المبادرة إلى تفعيل المقاومة الشعبية ضد الكيان الصهيوني واتخاذ كل مـا يقتضـيه ذ

لــة كاتفــاق التنســيق  إجــراءات مــع حكومــة العــدو، وتجــاوز اتفــاق أوســلو، واالنضــمام إلــى  األمنــيمكمِّ
المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة وال ســيما اتفــاق رومــا المؤســس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، واإلفــادة مــن 
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جـــــراءات هـــــذه المعاهــــدات واالتفاقـــــات لمالحقـــــة "إســــرائيل" وقياداتهـــــا ا أحكــــام لسياســـــية والعســـــكرية، وا 
 ومحاصرتها سياسيا  واقتصاديا  وشعبيا  في كل أنحاء العالم.

أجل، يجب االرتقاء بالكفاح الفلسطيني، بمـا هـو حركـة وطنيـة للتحريـر والعـودة وتقريـر المصـير، إلـى 
س مرحلة تاريخية أعلى، قياديا  وميدانيا ، لمواجهة العدو علـى جميـع المسـتويات، بحكمـة وشـجاعة وَنفَـ

 طويل.
 27/22/2122 ،الخليج، الشارقة

 
 حماس أو اإلخوان ليست ضدّ  

 أ.د. يوسف رزقة
حماس ال تخشـى الضـرر مـن المصـالحة المصـرية القطريـة، ولـم تطلـب إيضـاحات مـن قطـر فـي هـذا 

علــى تجــديفات إعالميــة تــدعي العلــم  الشــأن. هــذا مــا صــرح بــه مصــدر مســؤول فــي حركــة حمــاس ردا  
ر معلن، وأضاف أن الحركة تبـارك الخطـوة القطريـة، وتقـدر مبرراتهـا، وتأمـل أن واإلحاطة بما هو غي

تسود المصالحة الدول العربيـة كافـة، ألن المصـالحة العربيـة الحقيقيـة تمثـل فـي النهايـة رافعـة للقضـية 
 الفلسطينية.

رخيصـة، أو مـن ثمة وسائل إعالمية اعتادت أن تلقي بحجارة في المياه الراكدة، إما من أجل اإلثـارة ال
أجـــل خدمـــة مصـــالح طـــرف ثالـــث مـــن خـــالل اســـتقطاب معلومـــات جديـــدة مـــن األطـــراف، أو توســـيع 

 المسافة بينها !.
ـــا   ـــين حمـــاس وقطـــر مســـتقرة، وحمـــاس ليســـت طرف ـــا   العالقـــة ب ـــل  ثالث ـــين قطـــر ومصـــر قب فيمـــا كـــان ب

نية، واألهـم مـن ذلـك المصالحة، ألن قطر تؤمن بقومية القضـية الفلسـطينية، وبعدالـة الحقـوق الفلسـطي
أنها تقـدر عاليـا دور حركـة حمـاس فـي الكفـاح الـوطني والقـومي مـن أجـل حمايـة الحقـوق الفلسـطينية، 
والوصول بفلسطين إلى تقريـر المصـير، ومـن هنـا التقـت قطـر بحمـاس، وفلسـطين بشـكل عـام، فقطـر 

 أكثر الدول التزاما بمساعدة الفلسطينيين.
مخرجاتهـا ليسـت أيضـا ضـد اإلخـوان المسـلمين، ألن الجزيـرة مصـر  المصالحة القطرية مهما قيـل فـي

مباشر لم تنشأ من أجل اإلخوان المسلمين، بـل إن للدولـة القطريـة سياسـتها الخاصـة بهـا، ومصـالحها 
ن إغالقها استجابة العتبارات سياسية ومواقف  الخاصة بها، وعالقاتها اإلقليمية الخاصة بها أيضا، وا 

سية غير مواتيـة يقـوم علـى اعتبـارات قطريـة بحتـة، ومـن ثمـة يجانـب الصـواب كـل طارئة في بيئة سيا
مــن حــاول تحميــل الموقــف القطــري مــا ال يحتمــل، حــين يقفــز عــن الحنكــة القطريــة فــي التعامــل مــع 

 المتغيرات في بيئة الخليج المتحركة، وفي بيئة إقليمية تستهدف الدولة القطرية نفسها.
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بـين قطـر ومصـر برعايـة الريـاض، بـل ال تمـانع أن تكـون جـزءا منـه،  حماس ال تخشـى مـن لقـاء قمـة
، ولكن مصر هي التـي تـرفض تطبيـع عالقتهـا مـع وحماس تطلب لقاء قمة مع القيادة المصرية أيضا  

حماس، وبناء على ذلك فإن المصادر اإلعالمية التي تبالغ في تداعيات المصالحة القطرية المصرية 
تقوم بعملية تجديف سياسي، يقوم على ما تتمناه هذه المصادر، ال على على حماس وعلى اإلخوان، 

 وقائع الميدان، ومقتضيات الحالة، والمصلحة.
هؤالء المجدفون في بحر التمنيات، حيـث تقـوم تحلـيالتهم علـى مـا يسـمى تلبـيس الطـواقي، ال يحكـون 

ت أنهــا تخــدم مصــالحها، الحقيقــة بمكوناتهــا، وينســجون مــن )الحبــة قبــة(. قطــر اضــطرت لمصــالحة رأ
 وحماس ليست ضد هذه الرؤية على اإلطالق.

من أراد الحديث في المصـالحة وتـداعياتها عليـه أن يتعمـق أوال فـي قـراءة السياسـة الخليجيـة، ومواقـف 
مكونات مجلس التعاون الخليجي، من القضايا القريبة منه، والبعيدة عنه، ومـن قضـايا التغييـر والثـورة 

 وفلسطين، واإلرهاب كما يسمونه، وكما يعرفونه هم ال غيرهم. والديمقراطية،
كانت سياسة الخليج مسكونة بكثير من الغموض في العقود الماضية، ولكنها لم تعد كذلك بعد ثورات 
ــيج أن تكشــف عــن كثيــر مــن مواقفهــا التــي كانــت تجــري  الربيــع العربــي، حيــث اضــطرت أنظمــة الخل

 مد.فصولها تحت الطاولة في غموض متع
 26/22/2122 ،الين أونفلسطين 

 
 ليبرمان وأجنحة النمل الطّيار 

 برهوم جرايسي
يلطلــق بعــض أنــواع النمــل، فــي نهايــة الصــيف، أجنحــة شــفافة هشــة، هــي عالمــة علــى مرحلــة حياتــه 
األخيــرة، إذ يمــوت بعــد وقــت قصــير جــدا. ومــا "أجنحــة الســالم" التــي أطلقهــا أفيجــدور ليبرمــان مــؤخرا، 

ن رقصـــة المـــوت السياســـي األخيـــرة. وهـــذا ســـبق تكّشـــف فضـــيحة الفســـاد الكبـــرى التـــي ســـوى تعبيـــر عـــ
تضرب حزبه "إسرائيل بيتنا"، ومسؤولين كبارا فيه، فلربما يكـون قـد أطلـق هـذه "األجنحـة" قبـل الكشـف 
عــــن هــــذه القضــــية. لكــــن الجمهــــور أبــــدى فــــي االســــتطالعات توجهــــا لالبتعــــاد عنــــه، زاد مــــع تكشــــف 

 الفضيحة.
ليبرمان على الساحة السياسية في منتصف التسعينيات، مديرا عاما لحـزب "الليكـود"، حينمـا  فقد ظهر

ترأســـه بنيـــامين نتنيـــاهو ألول مـــّرة. ثـــم مـــديرا عامـــا لـــديوان رئاســـة الـــوزراء. وكـــان الرجـــل األقـــوى فـــي 
المنصــبين، حتــى أطلــق عليــه لقــب "مــدير عــام الدولــة". ثــم اســتقال وانشــق عــن حزبــه، لينشــئ حــزب 

إسرائيل بيتنا"، مع تركيـز خـاص علـى جمهـور المهـاجرين الجـدد مـن دول االتحـاد السـوفيتي السـابق، "
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، 2009ومتمســكا بسياســة يمــين متشــدد. وشــيئا فشــيئا تصــاعدت قوتــه، وبلغــت ذروتهــا فــي انتخابــات 
، ضـــمن تحالفـــه االنتخـــابي مـــع 2023منهـــا فـــي انتخابـــات  4مقعـــدا، خســـر  22حينمـــا حصـــل علـــى 

عامــا علــى تشـكيل حزبــه، إال أن هــذا الحـزب بقــي طيلــة الوقــت  22. وعلــى الــرغم مـن مــرور "الليكـود"
تابعــا لســلطة ليبرمــان المطلقــة؛ فهــو المقــرر فــي كــل شــيء. وهــذه ظــاهرة وحيــدة فــي إســرائيل لألحــزاب 

 التي يقيمها شخص واحد.
"الجـدد"؛ الـذين هـاجروا دأب ليبرمان على تركيز قوته االنتخابية بين جمهور النـاخبين مـن المهـاجرين 

منــذ ســنوات التســعينيات وحتــى اليــوم، مللّوحــا بمطــالبهم المدنيــة، خاصــة تلــك التــي تتعــارض مــع نمــط 
حياتهم العلماني. ورغم عضويته في عدة حكومات، إال أنه لم يحقق لهم شـيئا مـن مطـالبهم، بـل كـان 

اج المـدني، وتخفيـف شـروط عمليـة يتواطأ مع األحزاب الدينية في عدة قضـايا. فجمهـوره يطالـب بـالزو 
التهويد، واالعتراف بيهودية مئات اآلالف مـنهم، وتخفيـف قـوانين السـبت، وغيرهـا. وفـي المقابـل، فـإن 
هذا الجمهور بدأ يخرج من دائرة "المهاجرين" سياسيا، إلى اتجاهات مختلفة، بعـد أن أيقـن كثيـر مـنهم 

السياسية التي يتحرك فيهـا ليبرمـان، خانـة اليمـين  أن ليبرمان ال يحقق مصالحهم، في حين أن الخانة
المتشــدد واألشــد تطرفــا، تشــهد منافســة شــديدة جــدا بــين تحــالف أحــزاب المســتوطنين "البيــت اليهــودي"، 
و"الليكــود". وهــذا جمهــور يســيطر عليــه التيــار "الــديني الصــهيوني" والمحــافظون. ونالحــظ مــن الــنمط 

خيــرة، أن هـــذا الجمهــور يـــتحفظ علــى ليبرمـــان بســبب علمانيتـــه االنتخــابي فـــي الجــوالت االنتخابيـــة األ
المعلنـــة، إضـــافة إلـــى الثقـــة بـــه كليـــا بســـبب نهجـــه الشخصـــي، ومسلســـل شـــبهات الفســـاد الـــذي واجهـــه 

ن أفلت منه بقرارات ما تزال تحوم حولها عالمات سؤال كثيرة.  ليبرمان على مدى سنوات طوال، وا 
ليبرمــان مــن الحــديث عــن ضــرورة إطــالق إســرائيل مبــادرة سياســية  فــي األســابيع القليلــة األخيــرة، أكثــر

إلنهاء الصراع. ورأينا وسائل اإلعالم تتمسـك بـالعنوان األول، مـن دون إبـراز التفاصـيل. لكـن ليبرمـان 
لم يغير جلـده، ولـم ينقلـب علـى برنامجـه اليمينـي المتشـدد، ألن فـي صـلب مـا يطرحـه عـدم إخـالء أي 

لضــفة الغربيــة، بــل وضــعها تحــت مــا يســمى "الســيادة اإلســرائيلية"، مقابــل مســتوطنة مــن مســتوطنات ا
محاذيــة للضــفة إلــى الدولــة الفلســطينية العتيــدة، و"تحفيــز" مئــات  48ضــم منــاطق مأهولــة بفلســطينيي 

فــي منــاطق أبعــد، علــى االنتقــال إلــى هــذه "الدولــة" المحاصــرة؛ مــا يعنــي  48اآلالف مــن فلســطينيي 
 ت تورية.الطرد الجماعي بصياغا

وفي األسبوع المنتهي، بات ألحاديث ليبرمان هدفان: األول، واضح، وهو محاولة البحث عن جمهور 
انتخــابي جديــد بــين اليمــين، بعــد أن شــاهد الليكــود يتقوقــع أكثــر فــي حظيــرة اليمــين األكثــر تشــددا. أمــا 

جـدا التـي تطـال حزبـه الثاني، كما تجلى مؤخرا، فهو التغطية علـى قضـية الفسـاد الضـخمة والمتشـعبة 
 ومسؤولين حكوميين تابعين له، وقد تطاله هو أيضا في مرحلة متأخرة.
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ال أحد يعرف كيف ستنتهي هذه القضية؛ فليبرمان أفلت من أكبر قضية فساد تورط فيهـا سياسـي فـي 
إســرائيل. إال أن اســتطالعات اليــومين الماضـــيين، أظهــرت أن ليبرمــان فقـــد منــذ اآلن نصــف مقاعـــده 

الية جراء هذه الفضيحة. ولكن في كل الحاالت، فكمـا هـي رقصـة مـوت النمـل األخيـرة، هكـذا هـي الح
أجنحة ليبرمان "السالمية". وكما يبدو، فإن هناك مـن قـرر إنهـاء ظـاهرة ليبرمـان. وربمـا ال يكـون هـذا 

فــي عــدد فــي االنتخابــات المقبلــة، ولكــن فــي التــي تليهــا، بهــدف تجميــع أكبــر لمعســكر اليمــين المتشــدد 
 أحزاب أقل. 

 27/22/2122 ،الغد، عّمان
 

 اختبار حدود حماس 
 رؤوبين باركو
المؤشرات تقول إن الحركة ال تريد التصعيد والواقع الجديد اضطرها إلـى اسـتيعاب حجـم الضـربة التـي 

 .أنزلتها إسرائيل
ن فــي غــزة النــار الــذي نفذتــه وحــدة القناصــة فــي حمــاس مــن منطقــة القــرارة بــالقرب مــن عبســا إطــالق

 إصـابةأحـد الجنـود  إصـابةباتجاه قوة الجيش اإلسرائيلية بالقرب من الجدار جنـوب كيسـوفيم أدى إلـى 
بالغة. ولكن حماس دفعت ثمنا كبيرا لذلك. هذا االختبار للحـدود تسـبب فـي مقتـل قائـد وحـدة القناصـة 

صــابة  – واضــحا   إســرائيليا   را  إنــذاوالجــو كانــت  األرضمســؤول أعلــى منــه. النــار الفوريــة للجــيش مــن  وا 
فـــان  األســـبوعسياســـة إســـرائيل تجـــاه التنظـــيم القاتـــل هـــي عـــدم التحمـــل. مثـــل اطـــالق النـــار فـــي بدايـــة 

 .إسرائيلالمحاوالت الفلسطينية المتقطعة واجهت ردا فوريا ومؤلما من 
ام الـداخلي حماس التي تلظهر الالمباالة تعتبر نفسـها سـيادة مسـؤولة عـن مواطنيهـا وملزمـة بـالرأي العـ

وقابلـــة للـــردع مثـــل أي قيـــادة تريـــد  لإلصـــابةفـــي القطـــاع وتهـــتم بحاجاتـــه. لـــذلك فـــان حمـــاس معرضـــة 
البقــاء. صــحيح أن حمــاس تســتمر فــي تطــوير قــدرات القتــل لكــن زعماءهــا شــعروا أنهــم ال يريــدون فــتح 

 مواجهة جديدة من العنف.
اضـــطر المنظمـــة إلـــى اســـتيعاب حجـــم  المؤشـــرات تقـــول إن حمـــاس ال تريـــد التصـــعيد. والواقـــع الجديـــد

حتـى اذا أراد زعمـاء حمـاس  أخـرىالضربة التي أنزلتها إسرائيل. وهي غير مستعدة لمواجهة عسـكرية 
من مناطق الدمار التي كانت في يـوم  إخالءهمالتغاضي عن األلم الذي يعانيه مواطنو غزة الذين تم 

ـــاممـــن  ـــوتهم، وتأخـــذ حمـــاس فـــي حســـابها التفـــوق ال األي مطلـــق للجـــيش اإلســـرائيلي والسياســـة غيـــر بي
 المتحملة.
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 إلعمـــاروعـــود بمليـــار دوالر  إعطـــاءذلـــك أن حمـــاس تعـــاني مـــن ضـــائقة اقتصـــادية. تـــم  أســـبابأحـــد 
 القطاع، لكنها لم تصل.

الشـــتاء يضـــرب بـــدون رحمـــة فـــي المنـــاطق التــــي ألخليـــت وال أحـــد فـــي المنظمـــة يريـــد زيـــادة الكارثــــة. 
علـى مـرور المنتوجـات الزراعيـة مـن غـزة إلـى الضـفة ودخـول الشـاحنات والتفضيل هو عـدم التضـييق 

وبيـــوت  األنفـــاق إعمـــار إعـــادةوالحديـــد مـــن إســـرائيل التـــي يفتـــرض أن تســـاعد فـــي  باإلســـمنتالمحملـــة 
 المواطنين التي دمرتها عملية الجرف الصامد.

م التـــرويض ستضـــطر حمـــاس إلـــى قيـــاس تـــأثير الصـــراع مـــع الســـلطة الفلســـطينية وهـــذا جـــزء مـــن نظـــا
الـدعم والرواتـب. لـم تسـلم المنظمـة باالتفـاق  أمـوال. وما زال نشطاءها ينتظرون بأيـد ممـدودة ألعمالها

الـــذي فـــرض عليهـــا بوســـاطة مصـــرية، هـــذا االتفـــاق الـــذي وضـــع الســـلطة الفلســـطينية كعنـــوان رســـمي 
 للقطاع.

وتحـافظ  اإلعمـار أمـوالزيـع في الدول العربية والغرب يعتبرون هـذه السـلطة التـي يفتـرض أن تقـوم بتو 
على المعابر. تفجيـر بيـوت مسـؤولي فـتح فـي القطـاع وتفريـق مظـاهرة فـي ذكـرى مـرور عشـر سـنوات 

عــادت وأكــدت الشــرح بــين حماســتان وبــين رجــال أبــو مــازن.  األحــداثعلــى مــوت ياســر عرفــات، هــذه 
والنتيجــة تعويــق تــدفق وعــدم الوفــاء بالشــروط يمنــع الســلطة الفلســطينية مــن العمــل بالشــكل المطلــوب، 

 المساعدة بشكل شبه كلي. أموال
قيـــادة  مخــابئحيــث يفتـــرض دخــول الهــواء إلـــى  األيـــامورغــم وضــع حمـــاس إال أنهــا متفائلـــة فــي هــذه 

عن مرونة حيث فتح معبر رفح في االتجـاهين، ويبـدي  األخيرةالتنظيم. يكشف المصريون في اآلونة 
ى تســليح حمــاس، وفــي ظــل الحــرب ضــد اإلرهــاب اإلســالمي اســتعدادا علنيــا للمســاعدة علــ اإليرانيــون

 حماس من قائمة التنظيمات اإلرهابية في الغرب. إخراجلداعش والقاعدة تم 
القتـل ضـد  أعمـالالتي نشأ فيها القتلـة النـازيون تتعامـل بـتفهم مـع  أوروبابتشجيع حماس.  أوروباتقوم 

 كلمـة الرومانسـية "مقاومـة" و"منظمـة تحريـر" بـدال  المواطنين اليهود في إسرائيل وتمـنح هـذه المنظمـة ال
 من منظمة إرهابية.

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس الملتزمة في ميثاقها بالبند السابع بالقضاء على يهود 
العالم ككـل، فـي مقابلـة مـع "الجزيـرة" خـالل عمليـة الجـرف الصـامد إن صـراع المنظمـة ضـد االحـتالل 

ضد النازية. هذه المقارنة المرفوضة نسي أن يقول فيها مشعل إنـه  األوروبيينه صراع اإلسرائيلي يشب
ال يوجد ولو جندي إسرائيلي محتل واحد في منطقة القطـاع. فقـد انسـحب الجـيش اإلسـرائيلي مـن غـزة 

 .2002بشكل أحادي في 
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اإلســـالمية، وقـــد والـــدولي ال تبشـــر بـــالخير لمنظمـــة اإلرهـــاب  اإلقليمـــيبعـــض المتغيـــرات فـــي المحـــيط 
ـــة الســـلطة  بأحـــداثتتســـبب  ـــرات فـــي نشـــاطها فـــي المســـتقبل. فـــي الوقـــت الـــذي تتعـــزز فيـــه مكان تغيي

الفلســطينية فــي الســاحة الدوليــة حيــث تقتــرب مــن االعتــراف بالدولــة الفلســطينية بشــكل أحــادي الجانــب 
 .فشيئا   فان مكانة حماس وتأثيرها يتراجعان شيئا  

من قائمة اإلرهاب فان مكانة حماس ستتراجع كلما زادت  إخراجهاغم من يمكن االفتراض أنه على الر 
داعش في العراق وسوريا حيث أن المهاجرين اإلسالميين العائـدين مـن العـراق وسـوريا سـيبثون  أعمال

 الرعب في دول الغرب.
إن طريــق حمــاس للتســلح والتمويــل فــي حــدود ســيناء تصــل إلــى طريــق مســدود وســبب ذلــك الخطــوات 

رية على خط فيالدلفيا والضربات العسكرية التي توجهها مصـر تجـاه المنظمـة اإلرهابيـة أنصـار المص
بيت المقدس في سيناء، وهي منظمة قدمت الوالء لداعش. وسيتعامل المصـريون هكـذا مـع أي تنظـيم 

 المسلمين أو يسعى إلى زعزعة الهدوء في المنطقة. اإلخوانيعتبر من والة 
الـــذي  األمـــرق إلـــى المصـــالحة التـــي تمــت بـــين قطـــر ودول الخلـــيج ومصـــر، بقلـــ أيضـــا  تنظــر حمـــاس 

سيؤثر سلبا على نشاط ومستقبل المنظمة التـي دلفعـت إلـى الهـامش. الجبهـة الموحـدة التـي ولـدت بـين 
 .إيران –الدول العربية ومنها دول الخليج توجه قوتها باتجاه الخطر الحقيقي 

الميــة للمنظمــة المنســحقة اقتصــاديا وعمليــا فهــي تريــد تــذكير ومــع ذلــك ومــن اجــل فهــم االســتفزازات الك
ســـالمية بـــالطبع  ـــة وا  ـــداخلي يســـمح لمنظمـــات محيطـــة راديكالي إســـرائيل بوجودهـــا. ضـــعف المنظمـــة ال

 بمحاولة القيام بعمليات.
من هذه الناحيـة فـان الـرد اإلسـرائيلي المـؤلم الـذي يعتبـر حمـاس المسـؤولة الوحيـدة عـن هـذه العمليـات 

إلــــى شــــركائها فــــي الســــلطة  إضــــافةا مــــن الــــتملص. ونــــزع ســــالح حمــــاس ومحاكمــــة زعمائهــــا يمنعهــــ
الفلسطينية خالل عملية الجرف الصامد هما شرط التقـدم فـي المفاوضـات المسـتقبلية مـع الفلسـطينيين 

 على المستوى السياسي.
 26/22/2122 ،اليوم إسرائيل

 27/22/2122 ،القدس العربي، لندن
 

 لعالم بالتدخلنعم، أنا أطالب ا 
 عكيفا الدار
فــي كــل لقــاء مــع عضــوة برلمــان أوروبــي أو دبلوماســي أميركــي أقــول إن كــل مــن يعنيــه مصــير دولــة 

االحــتالل. نعــم، أنــا أعــرف أن مــوقفي يخــالف  إنهــاءإســرائيل ال يجــب أن يعــارض المبــادرة التــي تقــرب 
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المتحدة أو صديقة يهودية من سياسة حكومتي المنتخبة. في كل حوار مع نشيط يهودي من الواليات 
بلجيكا، عندما يتم سؤالي عـن مـوقفي حـول قـانون القوميـة الـذي يقترحـه رئـيس حكـومتي أقـول إن هـذا 

مـس مـواطني  عـن دولـتهم. نعـم، أفهـم أن اقتـراح القـانون  "إسـرائيل"قانون غيـر ديمقراطـي الـذي يبعـد خل
مــاالت كبيــرة ألن يــتم ســنه فــي الكنيســت هــذا تؤيــده أغلبيــة أعضــاء الكنيســت التاســع عشــر، وهنــاك احت

 العشرين.
في الخارج عندما يتم سؤالي عن قانون التسـلل، أقـوم بـالتعبير  األنسانفي كل لقاء مع نشطاء حقوق 

عن موقفي وأقول إن هذا القانون سيء وعنصري ومرفوض. نعم، ال أنسى أن القانون حظي بأغلبيـة 
 لتصويت.الكنيست الذين شاركوا في ا أعضاء أصوات

، فقـد نشـرت 28/22كما أشار يسرائيل هارئيل في مقالته "أبنـاء المكـابيين" فـي صـحيفة "هـارتس" فـي 
على موقع "المونتور" حيث قمت بمدح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس  األخيرةمقالة في اآلونة 

ن لعبــة "عمليــة علــى خطابــه الهــام فــي المجلــس الــوطني، الــذي أعلــن فيــه أنــه حــان الوقــت للكــف عــ
الشــجعان اإلســرائيليين األلــف،  أؤيــدالســالم" ووضــع نهايــة بالســرعة الممكنــة لالحــتالل اإلســرائيلي. أنــا 

نقـــاذالـــذين وقعـــوا علـــى عريضـــة تطالـــب البرلمانـــات األوروبيـــة بـــاالعتراف بفلســـطين  مـــن  "إســـرائيل" وا 
نـب أ. ب يهوشـع وعـاموس عـوز االحتالل الحقير. يا ليت مليون إسرائيلي يضيفون توقيعاتهم إلى جا

وبـاقي العـالم يسـمعون نـداء النـاس الجيـدين والنسـاء  واألمريكانودافيد غروسمان. ويا ليت األوروبيين 
الشجاعات الذين توجهوا اليهم. حيث يشتعل البيت واللهب دخل إلى غرفة األوالد واأللـم ال يفـرق بـين 

 أحد وأحد.
بــالمس بإســرائيل إال أن حكوماتهــا تــركض وراء األمــم. حينمــا يهــددون  اإليــرانيينطالمــا أن العــرب أو 

تطلـب الواليــات المتحــدة مــن إســرائيل تجميــد االســتيطان يسـارع اليمــين إلــى تجنيــد اللــوبي اليهــودي فــي 
الواليات المتحدة والمتبرعين االنجلوسكسونيين من اجل االستيطان. يوجد لـرئيس الحكومـة اإلسـرائيلية 

الترجمة(  -ن أموال إله الرهانات الغريب )بقصد الثري األميركي شلدون أدلسونصحيفة يتم تمويلها م
 وزوجته، التي هي مهاجرة إسرائيلية.

وبنــاء  علــى طلــب إســرائيل فــإن الــدول المتبرعــة وعلــى رأســها دول أوروبــا تمــول االحــتالل منــذ عشــرين 
في  واألطباءعلمين والشرطة تحمل دافع الضرائب اإلسرائيلي دفع رواتب الم 2994عاما. وحتى عام 

المناطق المحتلة. ومنذ بدلت السلطة الفلسطينية الحكم العسكري قـدمت لهـا الـدول المتبرعـة أكثـر مـن 
 مليار، ولم أضع صفرا بالخطأ. 200مليار شيكل. نعم،  200

فة يـزعم هارئيــل أنــه ال توجــد ســابقة الســتدعاء تــدخل غريــب فــي الــدول الديمقراطيــة، التــي فيهــا الصــحا
ـــة  حـــرة، وفيهـــا حريـــة االنتظـــام واالنتخـــاب والمحـــاكم مســـتقلة. لكـــن ال يوجـــد اليـــوم مثيـــل لوضـــع الدول
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وتسرق  أراضيهمالديمقراطية فيه تسيطر بالقوة على ماليين البشر وتمنعهم من حرية الحركة وتصادر 
همــا ال ديمقراطيــة مصــادرهم الطبيعيــة القليلــة. النظامــان القانونيــان المنفصــالن القــائمين فــي المنــاطق 

 بالشكل األكثر سوء .
علــى قـوانين الدولــة. واالســتخدام الـذي يقومــون بــه  اإللهــيالمعسـكر القــومي لهارئيـل يؤيــد تفــوق األمـر 

ذا كان هناك درسا للعالم الحر من القرن العشـرين فهـو االعتـراف إبلغة ديمقراطية هو تهكم شيطاني. 
ب وضعها في أيدي مجتمع ضائع ويقوم بإضاعة محيطه هي قيمة عالمية ال يج اإلنسانبأن حقوق 

القريب. استخدام الوسائل القانونية من اجل إفشال المؤامرة هو أمر ديمقراطي مهم ليس أقل مـن مبـدأ 
 سلطة األغلبية الذي يلوح به اليمين.

هارئيــل وســكان المســتوطنات عــوفرا ومســتوطني ســلوان أصــحاب قــانون القوميــة ومطــاردي مــن يبحــث 
ـــذين يطـــالبون البرلمانـــات  أولئـــكملجـــأ، هـــم  عـــن الـــذين يصـــنعون ســـيرة ســـيئة للدولـــة. اإلســـرائيليون ال

األوروبيـة االعتـراف بفلســطين ويحتجـون ضــد قـانون القوميـة يــذهبون إلـى مــا وراء البحـار ويســتنكرون 
 بكل لغة قانون التسلل، يدافعون عن بقايا اسم إسرائيل الجيد. 

 26/22/2122، هآرتس
 27/22/2122 ،عّمانالغد، 
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