
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 حماس تدعو القمة العربية إلى تشكيل شبكة أمان سياسية ومالية للمصالحة الفلسطينية
 "مستاءة" من عدم اعتذار يعلون عن وصف أوباما بالضعيف الخارجية األمريكية
 غارة منذ استئناف المفاوضات 00533ونفذت  مواطنا   75قتلت  "إسرائيل"رياض منصور: 

 وهذا يعّد خرقا  التفاق التهدئة األراضي اإلسرائيليةبيتوغل  خان يونس" نفقالجيش اإلسرائيلي: "
 حتاللولن يتجندوا في جيش اال المطران عطا هللا حنا: المسيحيون لم

شهداء في اشتباك مع  ثالثة
.. وحماس االحتالل بمخيم جنين
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 منيبوقف التنسيق األ.. وحماس تطالب شهداء في اشتباك مع االحتالل بمخيم جنين ثالثة .0

 استشهدوا شبان فلسطينيين،من جنين أن ثالثة  22/0/2304لإلعالم0 المركز الفلسطيني  نشر
( في مواجهات مسلحة 3-22آخرون أحدهم في حالة موت سريري، صباح اليوم السبت ) 7وأصيب 

 مع قوات االحتالل في مخيم حنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

عاًما(، من كتائب الشهيد عز الدين  22ء هم: حمزة أبو الهيجا )وأفاد مراسلنا في جنين أن الشهدا
عاًما( من سرايا القدس، والشهيد يزن محمود باسم جبارين  24القسام، والشهيد محمود أبو زينة )

عاما( إصابة خطيرة، وهو في حالة موت  22عاًما(، فيما أصيب الشاب قسم محمود جبارين ) 23)
 سريري.
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 3هيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين عدد من اإلصابات، وصفت كما وصل مستشفى الش
عاما( ورأفت سعيد علي عويس 22منها بالخطيرة، وهم الشبان: محمود كامل أبو حشيش )

 عاما(، وحسين أبو طبيخ. 21عاما(، ومؤمن عبد هللا عصام نشرتي )23)

ت الصباح األولى منزاًل في مخيم وقال مراسلنا في المدينة إن قوات االحتالل حاصرت منذ ساعا
تحصن فيه الشهيد حمزة أبو الهيجا، نجل القيادي في -يعود للمواطن عزمي محمد أبو إياد  –جنين 

حركة حماس الشيخ جمال أبو الهيجا، ومجموعة من رفاقه الذي خاضوا اشتباكّا مسلًحا استمر 
 الصهاينة. لساعات مع جنود االحتالل، وأسفر عن إصابة عدد من الجنود 

وأوضح مراسلنا أن قوات االحتالل أطلقت خالل االشتباك المسلح قذائف )األنيرجا( تجاه المنزل 
المحاصر، فيما دارت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الذين حاولوا فك الحصار عن المنزل، 

 حيث وصفت جراح المصابين بالمتوسطة إضافة إلى عشرات حاالت االختناق.

ذاعة الصهيونية اليوم بوجود إصابات في صفوف قوات االحتالل، فيما أكد األهالي مقتل واعترفت اإل
جندي صهيوني في االشتباك المسلح، وقال األهالي إنهم شاهدوا أكثر من جندي محتل مدرًجا 

 بدمائه في محيط المنزل.

مموا على المقاومة وقال شهود عيان إن الشهيد حمزة ورفاقه رفضوا االستسالم لقوات االحتالل، وص
 حتى النهاية.

مسيرات حاشدة من مخيم جنين إلى المستشفى، وسط  -بعد انسحاب قوات االحتالل-وانطلقت 
هتافات غاضبة تطالب باالنتقام لدماء الشهداء، كما أعلن الحداد في مدينة جنين، وامتنعت المحال 

 التجارية عن فتح أبوابها.
عب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية شهداء مخيم جنين زفت حركة "حماس" إلى الشإلى ذلك 

 ( برصاص االحتالل الصهيوني.3-22الذين ارتقوا فجر اليوم السبت )

وعبرت الحركة في بيان لها وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه عن تقديرها الكبير ألهالي 
سكرية على وقفتهم الباسلة في التصدي مخيم جنين وشبابه األبطال، وكافة فصائله وأجنحته الع

لقوات االحتالل، والتي تعّبر عن حالة التالحم وحجم االلتفاف الشعبي حول خيار المقاومة وفرسانها 
 الميامين.

وطالبت الحركة السلطة وأجهزتها األمنية بوقف مهزلة التنسيق األمني لألبد، واإلفراج عن جميع 
 نحياز إلى خيار شعبنا ودماء شهدائه وأنات جرحاه وآهات أسراه.المعتقلين السياسيين فورًا، واال
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كما دعت الحركة جماهير الشعب وفصائله الحية وكافة قواه للتوحد في هّبة جماهيرية واسعة في 
مسيرة تشييع الشهداء ظهر اليوم، وفاًء لهم، ومبايعًة للمقاومة خيارًا وحيدًا لتحرير فلسطين والرّد على 

 ل وانتهاكاته.جرائم االحتال

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم حركة حماس فوزي برهوم إن "ما حدث اليوم في مخيم جنين 
 جريمة صهيونية بشعة تتحمل حكومة االحتالل كل تداعياتها وتبعاتها".

وقال برهوم إن جريمة جنين "تضاف إلى جرائم االحتالل الصهيوني، وحلقة من حلقات تصفية 
لسطينية ورموزها وعناوينها وتوضح مدى بشاعة االحتالل الصهيوني وجريمة التعاون المقاومة الف

 األمني معه، واستبحاته لدماء أبناء شعبنا ومدن وقرى الضفة الغربية".

وأضاف أن "هذه الدماء الزكية التي سالت على أرض جنين وسام شرف لشعبنا ومقاومته الباسلة 
 االحتالل الصهيوني ومن ساعده عبر قنوات التعاون األمني".ووصمة عار على جبين مرتكبيها من 

وزاد "هي جريمة من الجرائم المزدوجة التي دأب االحتالل على ارتكابها وبمساعدة أجهزة أمن 
السلطة في الضفة، وعليه يجب أن تكون دماء هؤالء الشباب حمزة أبو الهيجا والشهيدين اآلخرين 

 بية ومقاومتها الباسلة ضد االحتالل الصهيوني".نقطة تحول في تاريخ الضفة الغر 
 3تعقيبا على اقتحام قوات االحتالل لمخيم جنين واستشهاد  02/0/2304 48موقع عرب وجاء في 

من عناصر القسام وسرايا القدس، فجر اليوم السبت، ادعى وزير األمن اإلسرائيلي موشي يعالون إن 
 عملية جرى التخطيط لها ضد أهداف إسرائيلية. عملية اقتحام مخيم جنين كانت بهدف إحباط

ونقل عنه قوله إن قوات االحتالل استهدفت مجموعة في مخيم جنين لالجئين. وبحسبه "فقد كان 
 ذلك إحباطا مهما منع عملية إرهابية مخططة ضد أهداف إسرائيلية".

ن عملية اقتحام مخيم جنين في المقابل، اعتبر الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أ
هي استمرار للتصعيد اإلسرائيلي. ودعا الواليات المتحدة إلى التدخل بشكل فوري "قبل أن يهدم كل 

 شيء".
إلى ذلك، أعلن في جنين اليوم الحداد العام، كما أعلن عن إضراب شامل. وكانت جنين قد شهدت 

سطينية محمود عباس باإلعالن عن وقف مسيرات غاضبة، طالب المشاركون فيها رئيس السلطة الفل
 المفاوضات مع إسرائيل بشكل فوري.

وعلى صلة، نقلت "هآرتس" عن مصادر في الشاباك قولها إن الشهيد حمزة أبو الهيجا ناشط معروف 
في الذراع العسكري لحركة حماس، وهو نجل األسير جمال أبو الهيجا، الذي يعتبر أحد قادة حماس 

 في الضفة الغربية.
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كما نسبت المصادر ألبو الهيجا مسؤوليته عن سلسلة من العمليات، بضمنها عمليات إطالق نار، 
وزرع عبوات ناسفة استهدفت قوات االحتالل، إضافة إلى التخطيط لعمليات أخرى بدعم من قيادة 

 حركة حماس في قطاع غزة، بضمنها عمليات إطالق نار باتجاه مستوطنين.
األمنية إن دخول قوات االحتالل في الشهور األخيرة إلى مخيمات الالجئين وتقول أجهزة االحتالل 

في الضفة الغربية لتنفيذ اعتقاالت أو عمليات عسكرية أخرى تواجه بمقاومة عنيفة من جانب 
لقاء عبوات ناسفة.  الفلسطينيين، وأنه في غالبيتها يحصل مواجهات يحصل فيها إطالق نار وا 

 
طــالق أســرى  المفاوضــاتتمديــد للبــاب مفتوحــا  عبــاس أبقــى ا"الحيــاة":  .2 وطلــب وقــف االســتيطان وا 

 انتفاضة األقصى
تجنب الرئيس محمود عباس إعطاء ردود قاطعة في شأن مستقبل المفاوضات للجمهور الذي انتظر 
عودته من واشنطن في ساحة مقر الرئاسة في رام هللا، بل استخدم عبارات عامة عن عدم التنازل 

تمديد المفاوضات حتى  إلىلوطنية، مبقيًا الباب مفتوحًا أمام الجهود األميركية الرامية عن الحقوق ا
 نهاية العام.

ن عباس طلب من الرئيس باراك اوباما خالل لقائهما األخير في إوقال مسؤولون فلسطينيون 
طالق جميع األسرى الذين اعتقلوا اثناء انتفاضة  االقصى واشنطن، العمل على وقف االستيطان وا 

في مقابل موافقة الجانب الفلسطيني على تمديد المفاوضات حتى نهاية العام.  2002قبل عام 
او « دولة غير عضو»وأضافوا ان عباس طلب ايضًا االحتفاظ بحق فلسطين التي تتمتع بمكانة 

ولية في االمم المتحدة، في االنضمام خالل المفاوضات الى المنظمات والمواثيق الد« دولة مراقب»
 التي تريد.

الذي اقترحه وزير الخارجية « اتفاق اإلطار»وأوضحوا ان أوباما طلب من عباس الموافقة على 
االميركي جون كيري، لكنه عندما استمع منه الى اسباب رفضه، اقترح عليه مواصلة التفاوض حتى 

الرامية الى التوصل  نهاية العام، آماًل في ان يمنح هذا التمديد كيري فرصة افضل لمواصلة جهوده
الى ارضية مناسبة لتفاوض جاد. وأشاروا الى ان كيري سيعود وفريقه الى المنطقة قريبًا لمواصلة 

 التفاوض مع الجانبين في شأن تمديد المفاوضات حتى نهاية العام.
ن منذ تشري اإلسرائيليوقال مسؤول رفيع ان الجانب الفلسطيني لم يجر مفاوضات مباشرة مع الجانب 

الثاني )نوفمبر( العام الماضي، وأن كل المفاوضات تجري عبر الجانب االميركي. وأضاف: 
)بنيامين نتانياهو( تكتيكًا يقوم على حرف المسار التفاوضي من  اإلسرائيلياستخدم رئيس الوزراء »

ئين التفاوض على قضايا الوضع النهائي الست المعروفة، وهي الحدود والقدس والمستوطنات والالج
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كان واضحًا »وتابع: «. والمياه واالمن، الى التفاوض على االعتراف الفلسطيني بإسرائيل دولة لليهود
ان نتانياهو يسعى الى حرف الجهد االميركي الى اتجاه جديد ال يمكن الوصول في نهايته الى اي 

ادرين على اتفاق، ونجح في ذلك، ومن الواضح ان االميركيين في موقف هو األضعف، وليسوا ق
 «.التأثير الفعلي

وقال مسؤول فلسطيني آخر ان االميركيين واالوروبيين طلبوا من عباس مواصلة المفاوضات مع 
وكشف ان عباس سلم «. على اي اساس تريدوننا ان نتفاوض؟»الجانب االسرائيلي، وان رده كان: 

ة بتصريحات علنية ادلى بها اوباما خالل اللقاء قائمة بأسماء اعضاء الحكومة االسرائيلية مرفق
 غالبيتهم في شأن رفضه اقامة دولة فلسطينية.

طالق األسرى الذين اعتقلوا اثناء االنتفاضة »وأضاف:  طلب عباس من اوباما وقف االستيطان، وا 
أسيرًا من المرضى وكبار السن،  220)األقصى(، واالسرى المرضى وكبار السن، وقدم له قائمة من 

وقال ان الجانب االميركي «. ين الثالثة مروان البرغوثي واحمد سعدات وفؤاد الشوبكيوالقادة السياسي
سيجري مفاوضات مع الجانب االسرائيلي في هذه المطالب، مرجحًا ان يجري االتفاق بين الجانبين 

طالق االسرى.  االميركي واالسرائيلي على صيغة ما في شأن تجميد االستيطان وا 
 22/0/2304الحياة0 لندن0 

 
 بين عباس ودحالن اإلعالميغزة ترحب باالتفاق على وقف التراشق في حكومة ال .3

رحبت الحكومة الفلسطينية في غزة بالتوافق بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس : غزة
والقيادي الفتحاوي المفصول محمد دحالن بوقف التراشق االعالمي، محذرة في الوقت ذاته مما 

 هذا التراشق االعالمي بمهاجمة حركة حماس. استبدالحاوي على اسمته اتفاق فت
وقال المستشار االعالمي لرئاسة الوزراء في غزة طاهر النونو في تصريح مكتوب له الجمعة 

: "في اعقاب االتفاق على وقف التراشق االعالمي بين رئيس السلطة محمود عباس ومحمد 22/3
ات صدرت للناطقين باسم حركة "فتح" وا عالمييها دحالن وصلتنا معلومات مؤكدة ان تعليم

وصفحاتها االلكترونية سواء التابعة لعباس او دحالن بالتصعيد االعالمي ضد حركة "حماس" 
 والتحريض ضدها وخاصة في االعالم المصري".

وأضاف: "ان هذه الهجوم على حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" يكون لتحقيق هدفين االول جر 
الى مناكفة اعالمية مع "فتح" تنسي الناس ما تم تراشقه من اتهامات بين تيارات "فتح"  "حماس"

والثاني اعادة اشغال الجمهور الفلسطيني باالنقسام وتداعياته وكذلك تحريض الجمهور المصري على 
 "حماس" وابعاده عن نقاش الخالف الفتحاوي الداخلي".
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للتوافق بوقف التراشق االعالمي وتنقية االجواء الوطنية  وتابع النونو: "ستواصل "حماس" احترامها
 وندعو "فتح" الى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية".

 20/0/2304قدس برس0 
 
 غارة منذ استئناف المفاوضات 00533ونفذت  مواطنا   75قتلت  "إسرائيل"رياض منصور:  .4

األمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور،  قال المراقب الدائم لفلسطين لدى :وفا –نيويورك 
إن إسرائيل مستمرة في سلوكها الوحشي، وبارتكاب أعمال العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان بشكل 
منهجي ومتعمد ضد شعبنا، في انتهاك خطير للقانون الدولي، وفي تجاهل لكل األعراف والمعايير 

 لحماية السكان المدنيين.
ل بعثها السفير منصور إلى األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن جاء ذلك في رسائ

 )لكسمبورغ(، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة.
وذكر السفير منصور في رسائله أنه بينما تستمر الجهود الدولية المكثفة لدفع عملية السالم بين 

القائمة باالحتالل، انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الفلسطينيين واإلسرائيليين، تواصل إسرائيل، السلطة 
اإلنسان للشعب الفلسطيني وتستمر في حملتها االستيطانية غير القانونية في جميع أنحاء األرض 

، مضيفا أن هذه األعمال غير القانونية والمدمرة تزيد "القدس الشرقية"الفلسطينية المحتلة، بما فيها 
سمم األجواء الالزمة إلجراء مفاوضات موضوعية وذات من تدهور األوضاع على األرض، وت
 مصداقية لتحقيق حل عادل ودائم وشامل.

، قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 2023وبين أنه منذ استئناف مفاوضات السالم في أواخر تموز 
اعتداء  200من المدنيين بجروح، في حين نفذ المستوطنون أكثر من  717فلسطينيا وأصابت  27
 المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. على

غارة عسكرية على جميع أنحاء األرض  3،767وأوضح أنه في الفترة نفسها، شنت قوات االحتالل 
 فلسطيني، من بينهم أطفال. 3000المحتلة، واعتقلت أكثر من 

حترام القانون وشدد على ضرورة إدانة جميع هذه التدابير اإلسرائيلية غير القانونية ومطالبة إسرائيل با
 الدولي واالمتثال لجميع التزاماتها.

وذكر أنه في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل أنشطتها االستيطانية في فلسطين المحتلة، في انتهاك 
خطير للقانون الدولي وبما يتناقض مع عملية السالم والهدف من تحقيق الحل القائم على دولتين 

يرا إلى إعالن المسؤولين اإلسرائيليين في األسبوع الماضي ، مش2167على أساس حدود ما قبل عام 
وأردف  المحتلة. "القدس الشرقيةـ"وحده عن خطط لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية، بما في ذلك ب
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ألف وحدة  22أنه منذ بدء المفاوضات، أعلنت إسرائيل عن عزمها المضي قدما في بناء أكثر من 
 استيطانية.

 22/0/2304رام هللا0  الحياة الجديدة0
 
 ناشد السعودية التدخل لفتح معبر رفح الحدودين :رضوان .5

حكومة في قطاع غزة اسماعيل رضوان المملكة العربية الناشد وزير األوقاف والشؤون الدينية في 
 السعودية التدخل لفتح معبر رفح الحدودي مع مصر.

العزيز في بيت الهيا شمال القطاع:  عبدوقال خالل خطبة الجمعة وافتتاح مسجد األمير نايف بن 
هللا بن عبد العزيز التدخل لفتح معبر رفح لشعبنا  نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد»

نقول لألشقاء المصريين، نطالبكم بفتح معبر رفح. انتم »وأضاف: «. الفلسطيني لتخفيف المعاناة
 «.من الدعم وتعزيز الصمود لشعبنا اإلخوة والداعمون للقضية ال نأمل منكم إال مزيداً 

ما النفق الذي اكتشفه االحتالل ردًا على كل »وتطرق إلى النفق الذي أعلنت إسرائيل اكتشافه، وقال: 
المرجفين الذين قالوا ان حماس تركت المقاومة، وان )كتائب( القسام تركت المقاومة ليكون ردًا لهؤالء 

ا فكرت أن تجتاز الحدود أو االعتداء على أبناء شعبنا، فإن المرجفين وليكون رسالة لالحتالل: إذ
 «.إنها رسالة ألسرنا بأن المقاومة لن تنساكم»، مضيفًا: «المقاومة لك بالمرصاد

نعيد افتتاح وبناء هذا المسجد بتبرع كريم من المملكة العربية السعودية »وقال عن افتتاح المسجد: 
، مطالبًا باستمرار الدعم «الشريفين والحكومة والشعب السعوديلنوجه رسالة شكر الى خادم الحرمين 

السعودية في فلسطين، »سنوات. وتابع:  7للشعب الفلسطيني في ظل الحصار المفروض عليه منذ 
 «.وان هذا الكرم لن ينسى عند أبناء شعبنا
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 والمخابرات اإلسرائيلية نية بغزةاألجهزة األمحرب أدمغة مستعرة بين ": العربي"القدس  .6

الجمعة أن األجهزة ’ القدس العربي’أكدت مصادر أمنية في قطاع غزة ل :وليد عوض -رام هللا 
األمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة تشن حربا بأكثر من وسيلة للقضاء على ظاهرة العمالء 

 نها.الذين نجحت المخابرات اإلسرائيلية في إسقاطهم في براثي
وألمحت المصادر، أن هناك أكثر من وسيلة تتبعها األجهزة األمنية في القطاع لمواجهة ظاهرة 
العمالء للمخابرات اإلسرائيلية، مشيرة الى أنها تلجأ لتنفيذ حمالت إرشاد سواء من خالل المساجد أو 
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ل العمالة، وذلك غيرها لتنبيه الشباب الى أساليب المخابرات اإلسرائيلية في إسقاط الشباب بوح
إضافة الى مالحقة المشتبه بهم ووضعهم تحت المراقبة، مثلما حصل مؤخرا مع أحد العمالء الذين 

 ألقي القبض عليهم.
وحسب المصادر فإن األجهزة األمنية تمكنت قبل أيام من اعتقال عميل مكلف بإسقاط الفتيات في 

قامة عالقات غرامية معهن، مشيرة الى أن العميل  وحل العمالة، بعد التعرف عليهن عبر اإلنترنت وا 
بإسقاط  –المخابرات اإلسرائيلية  –’ الشاباك‘في العقد الثالث من عمره واعترف أنه كلف من ضابط 

عبر نسج عالقات تعارف معهن. واستخدم جهاز  االحتاللفتيات من قطاع غزة في وحل العمالة مع 
ع معلومات وأدوات يمكن من خاللها ابتزاز الفتيات اإلسرائيلي، العميل المذكور لجم’ الشاباك‘

اللواتي يتعرف عليهن، كأن يحاول الحصول على صور أو مكالمات غرامية أو محادثات خاصة 
 لهن.

يستغل هذا العميل سذاجة بعض الفتيات في طلبهن التعرف على شباب حيث ‘ووفق المصادر 
ر، فيستغلهم ويستغل كل معلومة تأتي من قبلهن يحاول ايهامهن بأنه فارس األحالم والعريس المنتظ

 ’.ويرسلها إلى العدو، لتقع هذه الفتاة فريسة البتزاز الشاباك الصهيوني
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 قراءة في نتائج زيارة عباس لواشنطن .7

مود عباس تباينت قراءات المحللين من نتائج زيارة الرئيس الفلسطيني مح: ياسر العرامي - واشنطن
للعاصمة األميركية واشنطن ولقائه الرئيس باراك أوباما، وسط استمرار تصلب مواقف الفلسطينيين 

 واإلسرائيليين بشأن عملية السالم.
فبينما حث أوباما عباس على المجازفة من أجل السالم، أكد األخير لدى عودته من واشنطن اليوم 

 لثوابت.تمسكه بالحقوق الوطنية وعدم التفريط في ا
ويذهب كثير من المحللين إلى أن زيارة عباس لواشنطن وقبلها الزيارة التي سبقه بها رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، لم تكونا كافيتين لحلحلة اإلدارة األميركية مواقف الطرفين المتصلبة بشأن 

أبريل/نيسان  21شهر تنتهي في المفاوضات الجارية برعاية أميركية وُحدد لها سقف زمني بتسعة 
 المقبل.

وفي تعليقه على الموضوع، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميسوري ستيت الدكتور ديفد رومانو 
أن نتائج الزيارة غير واضحة المعالم وال تشير إلى إمكانية التوصل ألي نتيجة قبل نهاية الشهر 

 وصل التفاق سالم.القادم طبقًا لما كان محددا كموعد نهائي للت
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 الجرح غائر
وأضاف رومانو للجزيرة نت أنه في أحسن األحوال سيتم تمديد الموعد النهائي، وفي أسوأها ستنتهي 
المحادثات ويذهب كال الجانبين إلى شعبيهما، والقول بأن الطرف اآلخر كان غير صادق أو غير 

 راغب في تحقيق السالم.
امب ديفيد الثانية" بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورأى أن هذا ما حدث بعد انتهاء "ك

ورئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود باراك، وكانت النتيجة اندالع االنتفاضة الثانية وخسارة حزب 
 العمل في إسرائيل لالنتخابات والمزيد من بناء المستوطنات.

ف بها من قبل الفلسطينيين كدولة يهودية، واعتبر وتطرق رومانو إلى مطالبة إسرائيل مؤخرًا باالعترا
 أن مثل هذا الطلب "فظ جدًا" كونه يثير جرحا غائرا في تاريخ الفلسطينيين.

بأن يصبح فخًا يظهرهم بمظهر  -لطلب كهذا-غير أنه حذر الفلسطينيين من عدم ترك المجال 
لب بحذر، ومتفقًا بأن االعتراف الذين يسعون إلفشال المفاوضات، داعيًا إلى التعامل مع هذا الط

على وجه  47بإسرائيل دولة يهودية من شأنه تقويض حقوق المواطنين الفلسطينيين بإسرائيل والجئي 
 الخصوص.

أما أستاذ العلوم السياسية بالجامعة األميركية قاي زيف، فاعتبر أن زيارة عباس لواشنطن كانت في 
شتتًا بين محادثات سالم الشرق األوسط والوضع بأوكرانيا وقت سيئ كون اهتمام الرئيس أوباما كان م

 مع كون األخيرة تحظى بأولوية أعلى.
 الفجوات كبيرة

وأوضح زيف بأن أوباما كان يهدف من خالل استقباله لعباس ممارسة ضغوط عليه لتقديم تنازالت 
أبريل/نيسان  21في  في المفاوضات الجارية، واالتفاق على استمرارها بعد الموعد النهائي المحدد

 المقبل، وقريبا سيتضح عما إذا كان الرئيس األميركي قد نجح في هذه المهمة أم ال.
ولفت الباحث األميركي إلى أن الهدف في هذه المرحلة هو توسيع مدى المفاوضات لتستمر إلى ما 

نها ليست مستعصية من الشهر المقبل، مؤكدًا أن الفجوات كبيرة جدًا بين الجانبين ولك 21بعد موعد 
 على الحل.

ومضى في القول "من الممكن للجانبين االتفاق على إطار عمل لتحقيق اتفاق سالم هذا العام، 
 والتوصل إلى تسوية نهائية في السنوات القليلة المقبلة".

ذا حدث ذلك، فإن عباس ونتنياهو يحتاجان لمقاومة الضغط السياسي المستمر من المتشددين في  وا 
ل وتحمل المخاطر السياسية لتحقيق ما كان عرفات يطلق عليه "سالم الشجعان" وفق الباحث الداخ
 زيف.
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ويعتقد زيف أنه يتوجب على نتنياهو إذا كان جادًا في التوصل التفاق سالم أن يحد من بناء 
 المستوطنات، وأن يعتبر مواجهة لوبي االستيطان أمرا ال مفر منه.

هم التوقف عن التهديد المستمر باالنسحاب من المفاوضات وكذلك تخلي أما الفلسطينيون، فيجب علي
عباس عن مطالبه التي وصفها زيف بأنها غير واقعية مثل اإلصرار على إطالق مروان البرغوثي 
وأحمد سعدات ومطالبته بوقف كامل ألي مساكن جديدة بالضفة الغربية والقدس الشرقية وحق عودة 

 الالجئين.
 تقديم تنازالت

بدوره، ال يرى أستاذ السياسة الدولية بالجامعة األميركية الدكتور بواز إتزلي أن هناك انفراجة كبيرة 
 تلوح في األفق.

وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى بقاء انقسام آراء الفلسطينيين واإلسرائيليين في القضايا الرئيسية 
 "اتفاق إطار" يضمن استمرار المحادثات.قائمًا فضاًل عن خالفاتهم حول التوصل لما بات يعرف بـ

وخلص إتزلي إلى أن على الجميع تقديم تنازالت، فعلى إسرائيل قبول قيام دولة فلسطينية على أساس 
مع تعديالت بسيطة والقبول بإخالء جميع المستوطنات في المنطقة التي ستصبح دولة  67حدود 

 لي على وادي األردن.فلسطينية، والتخلي عن فكرة سيطرة الجيش اإلسرائي
وبالمقابل، يرى أن على الفلسطينيين القبول بإسرائيل دولة ذات سيادة وحتى تعريف نفسها بأنها دولة 
يهودية طالما القانون الدولي يضمن حقوق األقليات، باإلضافة إلى القبول بأن يعود الالجئون فقط 

نه من  وقال إتزلي أيضا إن هذه القضايا إلى الدولة الفلسطينية. تتوافق مع مبادرة السالم العربية، وا 
 األفضل أن يتم تطبيقها تحت مظلة تلك المبادرة.

 20/0/2304الجزيرة.نت0 الدوحة0 
 
 عباس يهنئ الشعب اإليراني بعيد النيروز .8

أ ف ب: هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة الشعب اإليراني برأس السنة  -رام هللا 
 ’.ا له تعزيز أواصر األخوة والتعاون في كل دول المنطقةاإليرانـية، متمني

عباس توجه بالتهنئة للشعب اإليراني  إنوجاء في بيان رسمي وزعه مكتب الرئاسة الفلسطينية 
وأعرب عباس عن األمل ابأن تكون هذه  ."والتقدم االزدهارلمناسبة عيد النيروز، متمنيا له استمرار 

األخوة والتعاون في كل دول المنطقة، بما يخدم مصالح واستقرار المناسبة فرصة لتعزيز أواصر 
 ’.الشعوب جميعا

 22/0/2304القدس العربي0 لندن0 



 
 
 

 

 
           04ص                                    0064العدد:      22/0/2304سبت ال التاريخ:

 
 القمة العربية إلى تشكيل شبكة أمان سياسية ومالية للمصالحة الفلسطينية تدعوحماس  .9

المقبلــة علــى  دعــت حركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" الزعمــاء العــرب أن يركــزوا فــي قمــتهم : غــزة
الجــامع مــن القضــايا والتحــديات، وأن يعيــدوا القضــية الفلســطينية إلــى صــدر أولويــاتهم، كمــا ناشــدتهم 

 تشكيل شبكة أمان سياسية ومالية لرعاية المصالحة الفلسطينية وانجازها.
وأعرب القيادي في حركة "حماس" الدكتور صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" عـن 

فـــي أن ال ينشـــغل القـــادة العـــرب بخالفـــاتهم الداخليـــة التـــي وصـــفها بــــ "الهامشـــية"، وقـــال: "ال بـــد  أملـــه
للزعماء العرب أن يبتعدوا عن الخالف الذاتي وأن يوجهوا البوصلة في اتجاه تحقيق األهداف القومية 

ي ويكـون مـدخال والعربية، ذلك أن االنخـراط فـي معـارك داخليـة ال يخـدم فـي النهايـة إال العـدو الخـارج
 للتفريط في الحقوق والثوابت".

ودعا البردويل القمة العربية إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى موقعها في صـدارة اهتمامـات الجامعـة، 
وقال: "المطلوب مـن القمـة العربيـة المرتقبـة األسـبوع المقبـل فـي الكويـت، أن تعيـد القضـية الفلسـطينية 

تهــا وذلــك مــن خــالل محــورين مهمــين: األول أن ال تعطــي أي غطــاء إلــى موقعهــا فــي صــدارة أولويا
لتصفية القضية الفلسطينية كما هو مطروح في الرؤية األمريكية، وهنا ال بد أن تستعيد األمـة العربيـة 
موقعها في حماية الحقوق الفلسطينية، ذلك أن المطروح اآلن هو تصفية القضية الفلسطينية بالكامل. 

أن المطلوب من الزعماء العرب أن يعملوا علـى إعطـاء شـبكة أمـان عربيـة للمصـالحة والمحور الثاني 
الفلســطينية وأن ال يــديروا ظهــورهم لهــا وتركوهــا للنهــب واالبتــزاز األمــريكيين، ذلــك أن توحيــد الشــعب 
الفلسطيني هو بداية تصليب الجبهة العربية. والمقصود بشبكة األمان أن تكون سياسية وماليـة تشـعر 

 فلسطينيين بأنهم ظهرهم مسنود من العرب"، على حد تعبيره.  ال
 22/0/2304قدس برس0 

 
 : شهداء جنين أشعلوا جذوة المقاومة بالضفة من جديدأبو زهري .01

أكـــدت حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية "حمـــاس" أن المقاومـــة الفلســـطينية ستســـمر فـــي مواجهـــة االحـــتالل  
فشال مخططات االحت  الل.لتحرير كامل فلسطين وا 

وقال النـاطق باسـم الحركـة سـامي أبـو زهـري فـي تصـريحات متلفـزة تعليقـًا علـى حادثـة شـهداء جنـين:" 
نحتسب فـي حركـة حمـاس الشـهداء وفـي مقـدمتهم الشـهيد القائـد القسـامي حمـزة أبـو الهيجـاء  ونعتبرهـا 

هانـات وأضـاف: "نؤكـد علـى جـدوى المقاومـة  وكـل اإل صورة من الصـور الوحشـية فـي حـق البطولـة".
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التي حدثت من أجل كسـر المقاومـة فشـلت، ومـا حـدث اليـوم بجنـين يعتبـر ثمـرة مـن ثمـرات المقاومـة، 
 ودما الشهداء أشعلت جذوة المقاومة من جديد في الضفة".

 022/0/2304 فلسطين أون الين
 
 خيار المقاومةسكا  بتزيدنا تم جنينلجان المقاومة: معركة  .00

ة للجــان المقاومــة أيمــن الششــنية )أبــو ياســر(، أن المواجهــة البطوليــة أكــد عضــو القيــادة المركزيــ: غــزة
فجر اليوم في مخيم جنين ترسخ مفهوم التضحية واالستشهاد لدى أجيال شعبنا وتزيـدهم إصـراًرا علـى 

 استكمال مسيرة الشهادة حتى دحر المحتل الغاصب.
لسطيني لإلعالم" نسخًة منـه: "بعـد ( تلقى "المركز الف3-22وقال الششنية، في تصريٍح اليوم السبت )

عاًما على معركة جنـين البطوليـة ينـتفض المخـيم الثـائر مـن جديـد ليرسـم معـالم الطريـق  22أكثر من 
 نحو الحرية والتي رسمت بدماء شهداء الفجر الذين قاتلوا حتى آخر قطرة دم وطلقة رصاص".

ـــل وأضـــاف أن "جـــرائم االغتيـــال الصـــهيونية فـــي ضـــفة األحـــرار تســـته دف منـــع النهـــوض الثـــوري لجي
التحريـــر، ولكـــن هيهـــات فالشـــهادة ومشـــهدها البطـــولي فـــي معـــارك المقـــاومين تزيـــد مـــن يقيننـــا بحتميـــة 

 انتصار خيار الشهداء، وهم يمثلون قمة الحق ضد باطل يهود الزائل بإذن هللا".
ة الضـــفة لـــدورها وطالـــب عضـــو القيـــادة المركزيـــة للجـــان المقاومـــة بضـــرورة تصـــعيد المقاومـــة واســـتعاد

الطليعـــي فـــي مقاومـــة شـــعبنا الفلســـطيني لمواجهـــة كـــل التحـــديات والمـــؤامرات التـــي تســـتهدف قضـــيتنا 
وأكــد الششــينة أن دمــاء الشــهداء الطــاهرة تشــكل رافعــة لمقاومــة شــعبنا الفلســطيني،  وأرضــنا ومقدســاتنا.

 وتعزز خيار الوحدة بين المقاومين في مواجهة العدو الصهيوني. 
 022/0/2304 الفلسطيني لإلعالمالمركز 

 
 وعلى شعوبنا العربية الفلسطينيرهاننا األول معقود على فعل الميدان  :"عكاظ"لـ علي الفيصل .02

أن المطلـوب  "عكـاظ"أوضح عضو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصـل لــ : راوية حشمي
نهـاء الصـراعات العربيـة التـي تـدمر من القمة العربية أن تعيد قراءة سياستها تجاه لـم الشـمل الع ربـي وا 

طاقـــات شـــعوبنا، وصـــيانة القـــرار العربـــي المســـتقل بعيـــدا عـــن التجاذبـــات الدوليـــة واالقليميـــة ووضــــع 
إن توفير كل االمكانات العربية من اجل دعم "المصلحة العربية فوق كل هذه الصراعات. وتابع قائال 

ـــة  يجـــاد كـــل المنا"فلســـطين"القضـــية المركزي خـــات الداعمـــة للشـــعب الفلســـطيني لمواجهـــة المشـــروع ، وا 
االســرائيلي واالنحيــاز االمريكــي لــه، عبــر تقــديم كــل اشــكال التضــامن مــع شــعبنا وانتفاضــته ومقاومتــه 
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ــة الفلســطينية المســتقلة وعاصــمتها القــدس  النتــزاع حقوقــه الوطنيــة المشــروعة وفــي مقــدمتها بنــاء الدول
 ".214فلسطينيين الى ديارهم عمال بالقرار الشرقية وضمان حق عودة الالجئين ال

ان مطالبنــا باتــت معروفــة فكــل القمــم العربيــة الســابقة دعمــت القضــية الفلســطينية علــى المســتوى "وزاد 
ـــم تقـــم بترجمـــة المواقـــف السياســـية عبـــر دعـــم عملـــي مباشـــر خاصـــة فـــي ظـــل االســـتيطان  اللفظـــي ول

إن فلســطين بحاجـة اليــوم الـى افعــال ولـيس اقــوال . وقـال "االسـرائيلي الكاسـح وتوســيع عمليـات التهويــد
وعلى عاتق العالم العربي مسؤولية كبيرة تجاه فلسـطين عبـر مواجهـة المشـروع الصـهيوني وذلـك عبـر 

جبار اسرائيل ومعها أمريكا على التنفيذ . وختم فيصل قـائال "عودة الجميع الى مبادرة السالم العربية وا 
ســابقاتها مــن القمــم تجــاه القضــية الفلســطينية لــذلك فــإن رهاننــا األول القمــة العربيــة ربمــا ســتكون ك"إن 

معقود على فعل الميدان الفلسطيني وعلى شعوبنا العربية. ولكن سندعو القادة العرب من خالل القمة 
العربيــة الــى وقــف االنقســام ودعــم المصــالحة والوحــدة الفلســطينية لوقــف االنقســام، ألن وقــف االنقســام 

 ."شأنه ان يوقف شهية اسرائيل باقتطاع اراضينا وتهويدها الفلسطيني من
 022/0/2304 عكاظ0 جدة

 
 دحالنو جهود للمصالحة بين عباس  قيام الجهاد االسالمي بأيّ  ينفيالبطش  .03

نفــت حركــة الجهــاد االســالمي نفًيــا قاطًعــا ان تكــون قــد بــذلت اي جهــود للوســاطة لإلصــالح بــين : غــزة
ود عباس والقيادي المفصول في حركة فتح محمـد دحـالن بعـد التراشـق رئيس السلطة الفلسطينية محم

وقـــال القيـــادي فـــي حركـــة الجهـــاد االســـالمي خالـــد الـــبطش لــــ "قـــدس بـــرس":  االعالمـــي بـــين الطـــرفين.
"تعقيبــا علــى مــا نشــرته بعــض وســائل االعــالم علــى لســاني ومفــاده ان حركــة الجهــاد االســالمي تبــذل 

حمـــود عبـــاس والقيـــادي محمـــد دحـــالن فـــأنني انفـــي بشـــكل تـــام هـــذه جهـــودا للمصـــالحة بـــين الـــرئيس م
وأضـــاف: "حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي لـــم تقـــم بـــأي وســـاطات مـــن هـــذا النـــوع الن ذلـــك شـــأن  األخبـــار".

فتحاوي داخلي ال نتدخل فيه، وحركة "فتح" قادرة عبر مؤسساتها الحركية على تجـاوز اثـاره وتـداعيات 
ي الجهــاد عــن املــه بوقــف الســجال االعالمــي الــذي قــال انــه "يلحــق وأعــرب القيــادي فــ هــذا االشــكال".

 ضرًرا كبيًرا بصورة شعبنا وتضحياته".
وكان البطش وفي تصريح لـ"قدس برس" كشف النقاب عن جهود وساطة تبذلها حركته من أجل انهاء 

ت حركـة فـتح الخالف بين الرجلين، وقال: "لقد تواصلنا مع بعض اإلخوة المعنيين بالخالف بين قيـادا
 في رام هللا، وأملنا أن ينتهي هذا الملف ويتم طي هذه الصفحة من الخالفات الداخلية المعيبة."

 20/0/2304قدس برس0 
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 وساطات خارجية أو داخلية بين عباس ودحالن مقبول: ال توجد أيّ  .04
جيـة تجــرى نفـى أمـين مقبـول أمـين سـر المجلـس الثــوري لحركـة "فـتح" وجـود أي وسـاطات خار : رام هللا

 العــادة العالقــات بــين الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس والنائــب بــالمجلس التشــريعي محمــد دحــالن.
وقــال مقبــول فــي تصــريحات صــحفية لــه اليــوم الخمــيس: "مــا ينشــر عبــر اإلعــالم عــن لعــب أطــراف 
 خارجيـــة أو داخليـــة دور الوســـاطة لتصـــحيح العالقـــات بـــين الـــرئيس عبـــاس ودحـــالن غيـــر صـــحيحة".

ضح مقبول، أن:" الحديث عن مصالحة بين الرجلين مجرد إشاعات يطلقها أنصار محمد دحالن، وأو 
بقائهم في الساحة الفلسطينية الداخلية".  بهدف خلط األجواء وتعكيرها وا 

وأكد أمين سر المجلس الثـوري لحركـة "فـتح"، أن:" دحـالن عليـه أحكـام قضـائية، وتصـريحات األخيـرة 
 ن مجرد افتراء وكذب يجب أن يحاسب عليها بالقانون".بحق القادة الفلسطينيي

 20/0/2304قدس برس0 
 
 الشعب الفلسطيني لن يسمح ألحد بتصفية القضية الفلسطينيةرفعت شناعة:  .05

نظــم ابنــاء مخــيم البــرج الشــمالي وقفــة تضـامنية مــع الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس، جــددوا : صـور
صـــائل منظمـــة التحريـــر وقـــوى التحـــالف الفلســـطيني والقـــوى خاللهـــا ثقـــتهم بـــه، وشـــارك فيهـــا قيـــادات ف
 الوطنية واالسالمية الفلسطينية واللبنانية.

والقى المسؤول االعالمي لحركـة فـتح فـي المخـيم باسـل ابـو شـهاب كلمـة. وقـال أمـين سـر إقلـيم لبنـان 
ة وقفـة صـلبة هذا اليوم، يقف الرئيس ابو مازن فـي الواليـات المتحـد "فيفي حركة فتح رفعت شناعة: 

وقوية ليقول للعالم بأننا متمسـكون بالثوابـت والحقـوق الفلسـطينية، نعـم نحـن قلنـا بلسـان ابـو مـازن بـأن 
 "فلسطين هي دولتنا وعاصمتها القدس الشريف

ســرائيل نقــول فيهــا: ان الشــعب الفلســطيني لــن يســمح  اضــاف، ان هــذا االعتصــام رســالة الــى أمريكــا وا 
طينية وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد وان حركة فتح هي ألحد بتصفية القضية الفلس

عمادها. كما نقول لكل الخائفين على المصير الفلسطيني، بأن اي اتفاق لن يقـر ولـن يسـتقر إال بعـد 
اســتفتاء الشــعب الفلســطيني. واكــد أن الــرئيس ابــو مــازن ســيخرج منتصــرًا ألنــه يعــرف مــاذا يريــد، وان 

 لفلسطيني وقيادته صلبة ومتينة.إرادة الشعب ا
 022/0/2304 المستقبل0 بيروت

 
 الخالف بين عباس ودحالن يدخل في إطار صراع المصالح الشخصية : العبوينيأحمد  .06
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دخلــت عالقــة الجــذب المتبــادل بــين الــرئيس محمــود عبــاس والنائــب المفصــول مــن : ناديــة ســعد الــدين
بنفق "انقسامي" آخر في الساحة الفلسطينية المحتلة، مـا حركة "فتح" محمد دحالن منعطفًا حادًا ينذر 

 لم يتم "تطويقه ومعالجته داخليًا"، وفق مسؤولين فلسطينيين.
قــال العضــو البــارز فــي حركــة "فــتح" أحمــد العبــويني لـــ"الغد" مــن فلســطين المحتلــة، إن "توقيــت إطــالق 

كثيــرًا عــن مســار العمليــة السياســية، اتهامــات، ليســت جديــدة شــكاًل ولكنهــا مختلفــة مضــمونًا، ال يبتعــد 
حتى ينشغل الجمهور الفلسـطيني والعربـي بمـا يصـرفه عـن مطـبخ القـرار األميركـي اإلسـرائيلي إلعـداد 

 صيغة وفق رؤية صهيونية".
وأضاف العويني، الـذي يعـّد نفسـه مـن المدرسـة العرفاتيـة )نسـبة إلـى الـرئيس الفلسـطيني الراحـل ياسـر 

دائر بـــين عبـــاس ودحـــالن يـــدخل فـــي إطـــار صـــراع المصـــالح الشخصـــية وال عرفـــات(، إن "الخـــالف الـــ
 عالقة له بالجوهر الوطني، مما ينعكس سلبًا على القضية الفلسطينية التي تمّر اليوم بأسوأ مراحلها".
بيــّد أن مصــادر مطلعــة داخــل "فــتح" ترجــع أســباب الخــالف بــين الــرئيس عبــاس ودحــالن إلــى "تــدخل 

زديــا د نفــوذ دحــالن فــي ســاحتي الضــفة وغــزة، باإلضــافة إلــى حضــوره القــوي فـــي أطــراف خارجيــة، وا 
الساحة اللبنانية، في الوقت الذي تجهد فيه القيادة الفلسطينية لتهدئـة األوضـاع فـي مخـيم عـين الحلـوة 

 والحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبالد، في ظل المرحلة الحرجة للمنطقة".
 023/0/2304 الغد0 عّمان

 
 "القسام"كتائب في مرمى نيران  سرائيليوزير الحرب اإل يظهرشريط  .07

أظهر شريط مصور لـ"كتائب القسـام"، الـذراع العسـكري لحركـة المقاومـة االسـالمية "حمـاس" بثتـه : غزة
قنــاة "الجزيــرة" الفضــائية وقــوع وزيــر الحــرب الصــهيوني موشــي يعلــون فــي مرمــى نيــران مقــاتلي القســام 

 زيارته للنفق الجديد الذي تم كشفه شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.مؤخًرا، خالل 
ويظهـــر تصـــوير القســـام جهـــد اســـتخباراتي كبيـــر بذلتـــه الكتائـــب فـــي تتبـــع التحركـــات الصـــهيونية فـــي  

 المناطق المحاذية لشرق قطاع غزة بما فيها رأس القيادة العسكرية الصهيونية.
تظهــر وقــوع يعلــون فــي رصــد الكتائــب كتــب عليهــا:  ونشــر موقــع "كتائــب القســام" علــى موقعــه صــورة

"يعلــون فــي مرمــى نيــران القســام ... انتبــه قناصــة القســام بالمرصــاد"، وصــورة شخصــية جانبيــة ليعلــون 
وقــد تــم وضــعه فــي دائــرة القــنص بــاللون األحمــر، إضــافة إلــى صــورة ثالثــة لقناصــة مــن كتائــب القســام 

 كيلو مترات.يحملون بندقية قنص متطورة يصل مداها عدة 
 022/0/2304 المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الحنبليمحمد  القسامي تنشر تفاصيل استشهاد القائد معاريف .08
، الـذي نشرت صحيفة معاريف العبرية، تفاصيل حول استشهاد القائد في كتائب القسام محمد الجنبلي

 أعوام. 20في نابلس قبل تم تسليم رفاته إلى أهله 
( وصلت معلومـة إلـى جهـاز الشـاباك تقـول إن 2003سبتمبر ) 4ي يوم الخميس وقالت الصحيفة: "ف

محمد الحنبلي رئيس الجناح العسكري لحركـة المقاومـة اإلسـالمية )حمـاس( فـي شـمال الضـفة الغربيـة 
يختبئ في حي المخفية بمدينة نابلس داخل بناٍء مكون من سبعة طوابق.. وفي تمام السـاعة التاسـعة 

عائلـة، وأطلـق  27تلو الوحـدة البحريـة المكـان وطلبـوا مـن سـاكنيه الخـروج وتـم إخـالء مساًء طـّوق مقـا
وعنـدما  أفراد هذه الوحدة عدة صـواريخ مضـادة للـدبابات تجـاه البنـاء الـذي كـان يتحّصـن بـه الحنبلـي".

كان جزء من القوة قد صعد إلى الطابق الرابـع قـّرر المسـاعد )رعنـان قومـامي( فحـص المصـعد للتأّكـد 
من وجود الحنبلي عن عدمهـ وكانت توّقعاته صحيحة فقد كان يختبأ على ظهر المصعد وأطلق النار 
على رقبة )رعنان( وأرداه قتـياًل وأصـيب جنـدي آخـر كـان يقـف مـن خلفـه بجـروح خطيـرة، كمـا أصـيب 

وتضـيف "بـدأت عمليـة إطـالق  ثالثة جنـود آخـرون بجـروح متوسـطة بعـد أن رشـقهم قنبلـة كانـت معـه.
طـالق القنابـل، حيـث قتــل علـى إثرهـا الحنبلـي وتـم نســف المبنـى علـى مـا يحتويـه مــن ال نـار المكثـف وا 

 عائلة". 27متاع الـ 
 022/0/2304 فلسطين أون الين

 
 عناصرها خالل "تأديته واجبه الجهادي"  أحدالقسام تعلن استشهاد  كتائبغزة:  .09

خـالل انفجـار غـامض وقـع فـي حـي ناشط من حركة حمـاس يـوم أمـس  استشهدأشرف الهور:  -غزة 
وقالت كتائب القسام في بيان لها إن الشهيد إبراهيم محمد الرفاتي، قضى فـي  التفاح شرق مدينة غزة.

 ."أثناء تأديته واجبه الجهادي"انفجار عرضي صباح الجمعة، 
 022/0/2304 القدس العربي0 لندن

 
 وهذا يعّد خرقا  التفاق التهدئة سرائيليةاألراضي اإلبيتوغل خان يونس"  نفق: "اإلسرائيليالجيش  .21

جـيش االحـتالل أعلـن عـن اكتشـاف  ، أنأشـرف الهـور، 022/0/2304 القدس العربي0 لنـدنذكرت 
نفــق جديــد هــو األكبــر شــيدته نشــطاء كتائــب القســام الجنــاح المســلح لحركــة حمــاس، يمتــد مــن منطقــة 

لقســـام أعلنـــت أن النفـــق قـــديم، إال أن حدوديـــة جنـــوبي القطـــاع، إلـــى داخـــل حـــدود إســـرائيل، ورغـــم أن ا
 إسرائيل قالت أنه اكتشف قبل إتمام عملية حفره النهائية.
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وأعلن الناطق بلسان جيش االحتالل افيخـاي ادرعـي ليـل الخمـيس أن قـوات مـن الجـيش اكتشـفت نفقـا 
علـــى الحـــدود " عـــين هاشلوشـــاه"والنفـــق الجديـــد لـــه فتحـــه قـــرب كيبـــوتس  حفـــره مســـلحون فلســـطينيون.

خرقـــًا للســــيادة "واعتبـــر النـــاطق العســــكري أن تشـــييد حمـــاس لألنفـــاق يعـــد  لجنوبيـــة مـــع قطـــاع غـــزة.ا
، مشيرا بذلك التفاق التهدئة المبرم برعاية "اإلسرائيلية وللتفاهمات التي تمت في عملية عمود السحاب

 .2022تشرين الثاني/ نوفمبر من العام  مصرية في شهر
وحمـل  ستمر في هذه األيام، وأنه قد بـدأ العمـل بحفـره منـذ أشـهر عـدة.وأشار إلى أن حفر هذا النفق ا

العنــوان وتتحمــل المســؤولية عــن تــداعيات مثــل هــذه النشــاطات "حركــة حمــاس المســؤولية، وقــال انهــا 
 ."اإلرهابية والمحاوالت العدوانية للمس بمواطنينا

اع وعلى مقربة مـن الحـدود مـع والنفق الجديد حفر في منطقة حدودية تقع إلى الشرق من جنوب القط
 إسرائيل.
إســرائيل أعلنــت أمــس كشــف نفــق وصــفته ، أن أ ف ب، عــن 022/0/2304 الحيــاة0 لنــدنوأضـافت 

وأعلـــن النـــاطق باســـم الجـــيش ". معـــد لتفنيـــذ عمليـــات اســـتراتيجية"و "جديـــد ومتطـــور وكبيـــر جـــداً "بأنـــه 
، مؤكـدًا أن بنـاءه كـان "راضـي اإلسـرائيليةيتوغل مئات األمتار فـي األ"اإلسرائيلي بيتر ليرنر أن النفق 

، واسـتخدمت "سـتة الـى ثمانيـة أمتـار". وأضـاف أن النفـق بنـي علـى عمـق "هجوم إرهـابي"بهدف تنفيذ 
اكتشــافه تحقــق بفضــل االســتخبارات والقــوات المنتشــرة "، مؤكــدًا أن"قطــع كبيــرة مــن اإلســمنت"فــي بنائــه 

 ."على األرض
 
 حرب مع حزب هللا تل أبيب في أيّ : األسد سيضرب إسرائيليضابط  .20

تضــحية "قولــه، أن  إســرائيلي االخبــاري، عــن الضــابط "تــايمز أوف إســرائيل"نقــل موقــع : يحيــى دبــوق
في سـورية أوجـدت مـا يمكـن تسـميته ربـاط دم بـين االسـد وحـزب هللا، وبـات الـرئيس السـوري  هللا حزب

قــل الســالح المتطــور التــي تــرى إســرائيل ن". وأضــاف أن "مســتعدًا للمخــاطرة فــي ســبيل المحافظــة عليهــا
انـــه تجـــاوز للخطـــوط الحمـــراء، وأيضـــًا اســـتعداد االســـد للـــدخول فـــي الحـــرب إلـــى جانـــب حـــزب هللا اذا 

 ."اضطرت إسرائيل إلى شن حرب ضد التنظيم اللبناني، هما من ضمن رؤية االسد لهذه العالقة
 وتعقيـداتها مـن الناحيـة السـورية، وقـال ان وأشار إلى تقديرات سائدة لدى الجـيش لواقـع الحـرب المقبلـة

فرضـــية ". وأضــاف أن "ســورية ســتعمل كــل مــا يمكــن عملــه، لمســاعدة حــزب هللا فــي الحــرب المقبلــة"
العمــل لــدى الجــيش تــرى أن الحــرب مــع حــزب هللا ستتســبب بــرد ســوري يتمثــل فــي اتجــاهين: اطــالق 

أبيب، وتفعيل العمليات االرهابية علـى صواريخ على إسرائيل، يزن كل واحد منها طنا تسقط على تل 
 ."طول الحدود في الجوالن
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حــزب هللا يملــك ثــامن أكبــر "وردًا علــى ســؤال عــن شــكل الحــرب المقبلــة مــع حــزب هللا، أشــار إلــى أن 
ترسانة من الصواريخ في العالم، وقد أجرى العديد مـن التغييـرات علـى العقيـدة القتاليـة الموجـودة لديـه، 

التقديرات االستخبارية تشير إلى امتالك حزب ". وأضاف أن "ل الحرب أكثر بشاعةاالمر الذي سيجع
الــف صــاروع، مــع دقــة اصــابة وقــدرة تدميريــة عاليــة، هــذا يعنــي أننــا ســنواجه مــع  200هللا الكثــر مــن 

ضافًة الى ذلك، اشار الضابط الـى ان مقـاتلي حـزب  ."صاروع في كل يوم 3000حزب هللا سقوط  وا 
هـي خبـرة "، "المتمـردين"خبرة قتالية ال يستهان بهـا خـالل قتـالهم فـي السـاحة السـورية ضـد  هللا اكتسبوا

بما يرتبط بالحرب البرية مـع حـزب  "هذه المسألة تثير لدينا قلقا ومخاوف كثيرة". وقال: "ال تقدر بثمن
 هللا.

 022/0/2304 األخبار0 بيروت
 
 طراز "الفي"سالح الجو اإلسرائيلي يتسلم أول طائرة تدريب من  .22

عاما مـن خدمـة طـائرة التـدريب أميركيـة الصـنع "سـكا يهـوك" عـرض سـالح  40بعد أكثر من : رام هللا
 الجو اإلسرائيلي أمس في ايطاليا أول طائرة تدريب من طراز "الفي".

 30وقالت مصادر إسرائيلية ان سالح الجو اإلسرائيلي تسلم أمس في ايطاليا الطائرة األولى من بـين 
 ة أوصى عليها ومن المقرر ان يتسلمها خالل العامين المقبلين.طائر 

وتم انتاج الطائرة الجديدة في احد مصانع مدينـة "وارزه" االيطاليـة وشـارك فـي حفـل إطالقهـا عـدد مـن 
كبار ضباط سالح الجو اإلسرائيلي وآخـرون مـن قسـم المشـتريات التـابع لـوزارة الجـيش فيمـا تبلـ  قيمـة 

 ايطاليا مليار دوالر وستصل الطائرة األولى إلى إسرائيل خالل الصيف المقبل. الصفقة الموقعة مع
 022/0/2304 الحياة الجديدة0 رام هللا

 
حـزب "تطهير جنوب لبنان مـن لسابيع ألى ثالثة إتحتاج  "إسرائيل"الخطة التي وضعتها : بدهتسور .23

 "هللا
لي ومـدير مركـز دانيئيـل أبراهـام للحـوار قال الضـابط السـابق فـي سـالح الجـو اإلسـرائي: القدس المحتلة
الكثيــــر مــــن اإلســــرائيليين علــــى قناعــــة بــــأن قيــــادتهم تضــــع كــــل أن رؤوبــــين بدهتســــور،  االســــتراتيجي

، كونه الهدف االساس والمركزي لهـا، ولكـن لـيس "حزب هللا"مخططاتها حتى تضرب في نهاية االمر 
ن و  يستنزفان قوتيهما في الحرب الداخليـة.  "حزب هللا"اآلن. فهم يتمتعون بمشاهدة الجيش السوري و ا 
 ، غير معني بتوجيه ضربة الى إسرائيل."حزب هللا"اإلسرائيليين سيتمنون ان يبقى االمين العام لـ 
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وسورية سـيدخل  "حزب هللا"اي رد إسرائيلي قاٍس وواسع على "ويضع بدهتسور أسبابًا اضافية فيقول: 
يوميــًا الــى مــا بــين ثالثــة آالف واربعــة آالف صــاروع وفــي  المنطقــة فــي حــرب تتعــرض فيهــا إســرائيل

، غيـر "حـزب هللا"المقابل فـإن مـا تملكـه مـن منظومـات دفـاع لحمايتهـا مـن الصـواريخ، التـي فـي حـوزة 
قادرة على مواجهة هذه الصواريخ، وهو أمر يعرض الجبهة الداخلية الى مخـاطر كبيـرة تعرفهـا القيـادة 

 ."بالحسبان عند اتخاذ اي قرار لهاجيدًا ويتوجب عليها اخذها 
ويذكر بدهتسور المسؤولين بتفاصيل الخطة التي وضعتها إسرائيل في حـال وقـوع حـرب وفـي مركزهـا 

الخطــة التــي وضــعتها إسـرائيل تحتــاج الــى ثالثــة اســابيع علــى االقــل كــي "احـتالل جنــوب لبنــان قــائاًل: 
كنهـــا لـــن تـــتمكن مـــن تـــدمير المخـــابئ . ول"حـــزب هللا"تـــتمكن مـــن تطهيـــر جنـــوب لبنـــان مـــن عناصـــر 

تحت األرض بواسطة القصف الجـوي. كمـا انهـا تواجـه مشـكلة تكمـن  "حزب هللا"واالنفاق التي انشأها 
 200وقيامـه بتوزيـع مخزونـه مـن الصـواريخ علـى  2006للعبر مـن حـرب  "حزب هللا"في استخالص 

إســرائيل حتــى فــي الحــاالت "قــائاًل:  قريــة وبلــدة لبنانيــة، ونصــبها فــي مبــاٍن ســكنية. ويضــيف بدهتســور
التــي يملــك فيهـــا جيشــها معلومــات اســـتخبارية دقيقــة عــن المكـــان، ســتواجه معضــلة شـــديدة وهــي هـــل 

 ."تقصف مئات البيوت مع سكانها إلصابة الصواريخ؟
الصـــواريخ قصـــيرة المـــدى "وفـــي تحليلـــه للوضـــع يقـــول الضـــابط الســـابق فـــي ســـالح الجـــو اإلســـرائيلي: 

حاء جنوب لبنان. وال يمكن القضاء على عشرات آالف قواعد اطالق هذه الصواريخ من منتشرة في ان
ألـف صـاروع وهـذا مخـزون ُيمّكنـه مـن الحفـاظ  70فـي الحاصـل العـام نحـو  "حزب هللا"الجو. وفي يد 

نجـح خـالل حـرب لبنـان الثانيـة  "حزب هللا"على معدل اطالق مرتفع مدة طويلة. ويجب أن نتذكر أن 
 ."صواريخ لمدة شهر في إطالق

 022/0/2304 الحياة0 لندن
 
والطيبــي األكثــر  الجمــاهير العربيــة بالــداخل تؤيــد قائمــة مشــتركة النتخابــات الكنيســت..: اســتطالع .24

 شعبية
أظهـــر اســـتطالع أن بعـــض األحـــزاب العربيـــة ســـتختفي عـــن الســـاحة السياســـية بإســـرائيل فـــي  :رام هللا

 المقبلة اذا لم تدخل االنتخابات بقائمة موحدة.أعقاب رفع نسبة الحسم في االنتخابات 
وبين االستطالع الذي اجـراه الباحثـان مينـا تسـيمح ومـانو جيفـع لصـحيفة "يـديعوت احرونـوت" انـه فـي 

سيصـوتون  47مـن الفلسـطينيين داخـل أراضـي الــ %77حال خوض االنتخابات في قائمة واحدة فإن 
مــن المســتطلعة آراؤهــم يؤيــدون  %1 27ســتطالع الــى أن واشــارت نتــائج اال للقائمــة العربيــة الموحــدة.

 ثالث قوائم. %24من المصوتين تشكيل قائمتين، و %20تشكيل قائمة عربية واحدة، في حين يؤيد 
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مـــــن المســـــتطلعة آراؤهـــــم انهـــــم  %2 20وردا علـــــى ســـــؤال لمـــــن ستصـــــوت فـــــي االنتخابـــــات، أجـــــاب 
لألحزاب  %2 3، و%3 32والتجمع، والجبهة  سيصوتون لقائمة مشتركة بين القائمة العربية الموحدة

كما أظهر االستطالع ان الدكتور أحمد الطيبي هو األكثر شعبية مـن  لن يصوتوا. %22اليهودية، و
، يليه %7 36بين أعضاء الكنيست العرب، ليقف على رأس القائمة الموحدة حيث حصل على نسبة 

ــــم حنــــين الزعبــــي %6 20محمــــد بركــــة بنســــبة  ، وأيمــــن عــــودة %2 2لــــب الصــــانع ، وط%2 20، ث
، وعضـو الكنيسـت جمـال زحالقـة الـذي حصـل %4 4)سكرتير الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة ( 

 .%2 4على 
 022/0/2304 الحياة الجديدة0 رام هللا

 
 
 : إجماع يهودي على ضرورة تكثيف اقتحام المسجد األقصى استطالع .25

ع للرأي بالمجتمع اإلسرائيلي أعده معهد "مئجار موحوت" يستدل من نتائج استطال: محمد محسن وتد
بطلــب مــن جمعيــات الهيكــل بــأن هنــاك إجماعــا فــي صــفوف اليهــود مــن "التيــار الــديني القــومي" علــى 

 ضرورة تكثيف عمليات اقتحام اليهود لألقصى والصعود إلى "جبل الهيكل".
هيكــل يجــب أن يكــون وفقــا لتعــاليم مــن التيــار الــديني القــومي أن صــعود اليهــود لجبــل ال %70ويــرى 

الشريعة اليهودية التي تنص على إقامة طقوس وشعائر دينية داخله والدخول إلـى أمـاكن محـددة فيـه، 
 كما دعوا إلى بناء كنيس يهودي في ساحات الحرم.

وأكد اليهود القوميـون اسـتعدادهم لمواصـلة اقتحـام األقصـى وسـاحاته ضـمن الجـوالت السـياحية للقـدس 
تلة، ويرون أن التجوال في ساحات الحرم القدسي الشريف أهم مسـار سـياحي دينـي لهـم بالقـدس، المح

مــنهم ال يؤيــدون فكــرة بنــاء  %22مــن اليهــود العلمــانيين الــذين ورغــم ذلــك فــإن  %60وذلــك مقارنــة بـــ
 كنيس بساحات األقصى.

ســرائيليين بالصــعود إلــى مــن اليهــود العلمــانيين الطــرح الــذي يــدعو للســماح لإل %42بالمقابــل، يوافــق 
فقـــط مـــن اليهـــود الحريـــديم الـــذين تحـــرم علـــيهم فتـــاوى الحاخامـــات  %27جبـــل الهيكـــل، كمـــا أيـــد ذلـــك 

قامـــة الصـــلوات التلموديـــة والشـــعائر الدينيـــة اليهوديـــة إلـــى حـــين  الصـــعود ودخـــول ســـاحات األقصـــى وا 
 ظهور المسيح. 

 020/0/2304 الجزيرة نت0 الدوحة
 
 قصى" ويقمع مسيرات بالضفةاالحتالل يحاصر "األ .26
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ـــام0 رام هللاذكـــرت  ـــدوبو األيـــام، عـــن 022/0/2304 األي قـــوات االحـــتالل االســـرائيلي قمعـــت ، أن من
على قيام بلدية القدس الغربية بتنظيم مـاراثون دولـي يختـرق احيـاء القـدس  ماراثونا نظمه مواطنون رداً 

سـطيني الـذي رفعـت فيـه االعـالم الفلسـطينية، فلسطينيين شاركوا فـي المـاراثون الفل 4الشرقية واعتقلت 
في الوقت نفسه حالت شرطة االحتالل دون تمكن االالف من المواطنين مـن أداء صـالة الجمعـة فـي 
ــدة القــدس القديمــة  المســجد االقصــى المبــارك، مــا اضــطرهم الداء الصــالة فــي الشــوارع واالزقــة فــي بل

 ومحيطها ومساجد في احياء قريبة.
عنصــر امــن اســرائيلي لحمايــة المــاراثون االســرائيلي الــذي  2700حــتالل نشــرت نحــو وكانــت قــوات اال

 الف عداء. 20قالت مصادر اسرائيلية انه شارك فيه نحو 
في الغضون، اشتبك عشرات الشـبان الغاضـبين علـى االجـراءات االسـرائيلية مـع قـوات االحـتالل فـي و 

 حي رأس العمود في المدينة.
مــس، عشــرات المــواطنين بالرصــاص الحــي والمعــدني وباالختنــاق خــالل أمــن جهــة ثانيــة، اصــيب، و 

 مس.أمواجهات مع االحتالل في مناطق بالضفة وشرق جباليا، 
ففــي الخليــل، أصــابت قــوات االحــتالل خــالل مواجهــات وقعــت، أمــس، عــددًا مــن المــواطنين بحــاالت 

ت تُقيم في واد الحصين القريب من اختناق بفعل استخدامها القنابل المسيلة للدموع، فيما ذكرت عائال
مستوطنة "كريات أربع" شرق المدينة، أن العشرات من المستوطنين نظموا مسـيرة اسـتفزازية إلـى وسـط 

 المدينة، برفقة قوة من جيش االحتالل.
وتركــزت المواجهــات التــي انــدلعت بعــد ظهــر أمــس، ورشــق خاللهــا الشــبان جنــود االحــتالل بالحجــارة 

غة، في مركز المدينة التجاري )عند المدخل الغربي لشارع الشـهداء المغلـق منـذ العـام والزجاجات الفار 
( وميــدان البلــدة القديمــة، حيــث اســتخدمت قـــوات االحــتالل األعيــرة المعدنيــة والقنابــل المســـيلة 2114

مـن للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحاالت اختناق، بينما أشعل الشبان والفتيـة عـددًا 
 إطارات السيارات.

وفي شمال شرقي مدينة رام هللا، اندلعت مواجهـات عنيفـة فـي بلـدة سـلواد، بـين أهـالي البلـدة والعشـرات 
مــن جنــود االحــتالل، مــا أدى إلــى إصــابة ثالثــة شــبان بالرصــاص الحــي، والعشــرات بحــاالت اختنــاق 

غمـــاء جـــراء الغـــاز المســـيل للـــدموع، فيمـــا أصـــيب خمســـة مـــن جنـــود االحـــت الل بجـــروح جـــراء رشـــقهم وا 
 بالحجارة.

ــــة لالســــتيطان والجــــدار  كمــــا قمعــــت قــــوات االحــــتالل، أمــــس، مســــيرة قريــــة بلعــــين األســــبوعية المناوئ
العنصـــري، بمحافظـــة رام هللا والبيـــرة، مـــا أدى إلـــى إصـــابة فتـــى بجـــروح والعشـــرات باالختنـــاق بالغـــاز 

 المسيل للدموع.
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ي صـــالح األســبوعية، شـــمال محافظـــة رام هللا والبيـــرة، كمــا قمعـــت قـــوات االحـــتالل، أمــس، مســـيرة النبـــ
المناهضــــة لالســــتيطان ومصــــادرة األراضــــي، مــــا أدى إلــــى إصــــابة شــــابين بجــــروح أحــــدهما مســــعف، 

 والعشرات باالختناق جراء بالغاز المسيل للدموع.
ــــة، المناهضــــة  ــــدوم األســــبوعية، بمحافظــــة قلقيلي كمــــا قمعــــت قــــوات االحــــتالل، أمــــس، مســــيرة كفــــر ق

ستيطان والمطالبة بفتح شـارع القريـة الـرئيس المغلـق منـذ مـا يزيـد علـى عشـر سـنوات، مـا أدى إلـى لال
 إصابة ثمانية مواطنين بجروح مختلفة، والعشرات بحاالت اختناق بينهم طفل.

وفــــي شــــرق مخــــيم جباليــــا شــــمال قطــــاع غــــزة، اصــــيب امــــس اربعــــة مــــواطنين برصــــاص االحــــتالل 
: إن ثالثـة مـن بـين الجرحـى أصـيبوا بجـراح متوسـطة ورابـع وصــفت وقالـت مصـادر طبيـة االسـرائيلي.

 جراحه بالحرجه، ونقلوا على اثرها الى مشفى كمال عدوان في بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة.

 ،أســامة العيســة ،نائــل موســى، نقــاًل عــن مراســليها 022/0/2304 الحيــاة الجديــدة0 رام هللاوأضــافت 
لوقـــف والتـــراث قالـــت إن آالف المصـــلين ممـــن هـــم دون الخمســـين مؤسســـة األقصـــى لد، أن نــادر زهـــو 

عاما أدوا صالة الجمعة في شوارع القدس وعنـد مـداخل القـدس القديمـة، بعـد إجـراءات تضـييق واسـعة 
عليهم من االحتالل، فيما تمكن عدد محدود من الصالة في األقصى، حيث نصب االحـتالل حـواجز 

رئيسية، ومنع المركبات من التقدم لمداخل القدس وحـول المدينـة عسكرية عند مداخل القدس القديمة ال
 الى ثكنة عسكرية.

ودعت "حملة بي دي اس الدولية" )مقاطعة وعدم استثمار وعقوبات( الى مقاطعـة شـركة المسـتلزمات 
ــــادق "كــــراون بــــالزا" وهمــــا مــــن الجهــــات الراعيــــة لمــــاراثون القــــدس  الرياضــــية نيــــو بــــاالس وشــــبكة الفن

. واعتبرت الحملة في بيان ان "دعـم نيـو بـاالس وكـراون بـالزا )شـبكة فنـادق انتركونتيننتـال( االسرائيلي
 الماراثون يندرج في اطار الدعاية الرسمية االسرائيلية".

ولجأ المشاركون في مسيرة المعصرة االسـبوعية، الـى مجسـمات كبيـرة تمثـل األم الفلسـطينية، ليواجهـوا 
عـت مسـيرتهم، التـي انطلقـت أمـس باتجـاه األراضـي الواقعـة خلـف جـدار فيها قـوات االحـتالل، التـي قم
 الفصل والتوسع االستيطاني.

وقالت مصادر في مخيم عايدة ان احد المنازل احترق جزئيا نتيجة سـقوط عـدد مـن قنابـل الغـاز التـي 
ن اطلقهــا جنــود االحــتالل بشــكل كثيــف باتجــاه منــازل المخــيم. واوضــحت المصــادر ان قــوات كبيــرة مــ

جــيش االحــتالل احتشــدت علــى مــدخل المخــيم وتحديــدا فــي محــيط قبــة راحيــل، واقتحمــت المخــيم بعــدد 
 كبير من السيارات العسكرية.

 
 حتاللالمطران عطا هللا حنا: المسيحيون لم ولن يتجندوا في جيش اال .27
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لشــريف، رام هللا: حــذر المطــران عطــا هللا حنــا رئــيس أســاقفة سبســطية للــروم األرثــوذكس فــي القــدس ا
الخميس، مـن مخططـات إسـرائيلية لضـرب النسـيج الـوطني للفلسـطينيين داخـل األراضـي المحتلـة عـام 

اإلسرائيلي لسلخهم عن شعبهم  االحتاللمن خالل سعي إسرائيل لتجنيد المسيحيين في جيش  2147
 الفلسطيني.

كـل المـدن والقـرى أن هنـاك حمـالت توعيـة تنفـذ فـي  "القـدس العربـي"وأوضح عطـا هللا فـي حـديث مـع 
لـن نقبـل أن ينزلـق شـبابنا الـى "الفلسطينية في الداخل الفلسطيني لفضـح مـا تخطـط لـه إسـرائيل، وقـال 

مـــا تريـــده إســـرائيل، فهنـــاك محـــاوالت إســـرائيلية لـــدق األســـافين حتـــى مـــا بـــين المســـلمين أنفســـهم وبـــين 
كبــــر بكثيــــر مــــن كــــل المســــيحيين أنفســــهم، ولكــــن أقــــول إنهــــا لــــن تــــنجح فــــي ذلــــك ألن وعــــي شــــعبنا أ

 . "مخططاتهم ومؤامراتهم
وأشـــار عطـــا هللا الـــى أن الحــــديث اإلســـرائيلي عـــن امتيـــازات ممنوحــــة للمســـيحيين مـــن أبنـــاء الشــــعب 

الفلســـطينيون "هـــي حبـــر علـــى ورق، ومضـــيفا  2147الفلســـطيني فـــي داخـــل األراضـــي المحتلـــة عـــام 
كرية وعنـدما نكـون فـي أي مكـان بهــذا جميعـا يعـاملون بـنفس الطريقـة، فعنـدما نمـر مــن الحـواجز العسـ

فــي سياســاته ال يميــز بــين مســلم ومســيحي وبــين كنيســة  واالحــتاللالــوطن نحــن نعامــل كفلســطينيين ، 
 االمتيازاتالهمجي، وهذه  االحتالليومسجد، فكلنا فلسطينيون وكلنا نعامل بنفس األسلوب العنصري 

 ."لتضـــليل الـــرأي العـــام العـــالمي والمحلـــياإلعالمـــي وهـــي  لالســـتهالكالتـــي يتحـــدثون عنهـــا هـــي فقـــط 
ـــزام المســـيحيين بالتجنيـــد فـــي الجـــيش اإلســـرائيلي قـــال األب عطـــا هللا : لـــن  وبشـــأن ســـعي إســـرائيل إلل

ونحن ال يمكننا أن نقبـل أن يكـون  احتالليتمكنوا من إلزامنا أن نتجند في جيشهم، جيشهم هو جيش 
وبوصلتنا ستبقى فلسـطين ويبقـى انتماؤنـا لفلسـطين،  ، ولن ينجحوا في هذا،االحتاللأبناؤنا في جيش 

 والعدوان بحق الشعب الفلسطيني. االحتاللولن نكون في جيش يمارس 
 022/0/2304 القدس العربي0 لندن

 
 لجريمة اغتيال أبو الهيجاء ورفاقه را  إضراب وحداد بجنين استنكا .28

اإلضــراب والحــداد الشــامل فــي المدينــة أغلقــت المحــال التجاريــة فــي مدينــة جنــين أبوابهــا وأعلــن : جنــين
فيمــا صــدحت ســماعات المســاجد فــي تــأبين شــهداء مخــيم جنــين فجــر اليــوم حمــزة أبــو الهيجــاء ويــزن 

 جبارية ومحمود أبو زينة.
وأعلنــت القــوى الوطنيــة واإلســالمية الحــداد واإلضــراب العــام والشــامل فــي جنــين اليــوم اســتنكارا لجريمــة 

ودعــــت إلــــى المشــــاركة  الشــــهداء ســــتبقى وقــــود المعركــــة حتــــى التحريــــر.االغتيــــال، مؤكــــدة أن دمــــاء 
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الجماهيرية في تشييع جثامين الشهداء بعد صالة ظهر هذا اليوم في مخيم جنـين حيـث سـتنظم جنـازة 
 كبيرة تليق بالشهداء ويتوقع مشاركة أعددا غفيرة فيها.

 022/0/2304 المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 اإلسرائيلي في جنح الظالم االحتاللنيين مسلسل رعب تمارسه قوات اعتقال األطفال الفلسطي .29

ـــتم فـــي  -رام هللا  ـــذي ي ـــال الفلســـطينيين ال ـــة أن اعتقـــال األطف وليـــد عـــوض: أوضـــحت مصـــادر حقوقي
ضــد األطفــال وأهــاليهم فــي  االحــتالليمارســه جــيش  "مسلســل رعــب" ســاعات متــأخرة مــن الليــل يرافقــه

تقـــوم بتنفيـــذ عمليـــة عســـكرية واســـعة فـــي نطـــاق المنـــزل  اإلحـــالل جـــنح الظـــالم، مشـــيرة الـــى أن قـــوات
المستهدف حيـث يـتم اعـتالء أسـطح المنـازل المجـاورة ونشـر قناصـين عليهـا فيمـا يـتم محاصـرة المنـزل 
المستهدف واعتالء سطحه إذا كان هناك إمكانية، وذلك قبل أن يتم طرق الباب الرئيس للمنـزل، وفـي 

فــتح البــاب يــتم زرع عبــوة ناســفة علــى البــاب وتفجيرهــا ممــا يــؤدي لنــزع حــال تــأخر أهــالي المنــزل فــي 
لحـاق خسـائر ماليـة فـي  الباب من مكانه، وذلـك فـي إطـار إثـارة الرعـب والخـوف فـي نفـوس األهـالي وا 

واآلليــات العســكرية  اإلحــاللوحســب شــهود عيــان لعمليــات اعتقــال لألطفــال فــإن عــدد قــوات  منــازلهم.
يكون فيها الكثير مـن المبالغـة العسـكرية، خاصـة بشـأن العـدد الكبيـر  عتقالاالالتي تشارك في عملية 

من الجنود الذين يشاركون في العملية وتمويه وجوههم بمادة سوداء اللون، إلثارة الرعـب والخـوف فـي 
 وضباطهم. االحتاللنفوس األطفال الذين يتم إيقاظهم بعنف وعلى صوت صراع جنود 

ســتهداف األطفــال الفلســطينيين بشــكل مســتمر بحجــة رشــق المســتوطنين ا االحــتاللوتواصــل ســلطات 
بالحجارة، األمر الذي يؤدي النقطاع المئات من األطفال عن دراستهم والزج بهم في  االحتاللوقوات 

غياهب السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، وذلك مترافقا مع التعذيب الجسـدي والنفسـي وانتهـاك حقـوقهم 
 كأطفال.

من األطفال الفلسطينيين تعرضوا ألساليب مختلفة مـن أشـكال  %13سسات حقوقية، فإن وبحسب مؤ 
 االعترافـات، وغالبـًا مـا تنتـزع مـنهم االحـتاللالتعذيب الجسدي والنفسي خالل اعتقالهم من قبـل جـيش 

بالقوة، ويعتقلـون عـادة مـن بيـوتهم بعـد منتصـف الليـل، ويـتم عصـب أعيـنهم وتقييـد أيـديهم ونقلهـم إلـى 
والتحقيـــق تحـــت الضـــرب الجســـدي دون إعطـــائهم فرصـــة للنـــوم. ووفـــق المصـــادر  االســـتجوابأمـــاكن 

التــي تتــذرع دائمــًا بــأنهم يشــكلون  االحــتاللالحقوقيــة فــإن أطفــال فلســطين كــانوا ومــا زالــوا هــدفًا لقــوات 
لـى األطفـال خطرًا على أمن دولة إسرائيل، ولهذا يتم تجهيز التهم لهم مسبقًا، ومعظـم الـتهم الموجهـة إ

والمســـتوطنين. وأكـــدت مصـــادر حقوقيـــة دوليـــة أن هنـــاك  االحـــتاللتكـــون إلقـــاء الحجـــارة علـــى قـــوات 
تصـــاعًدا خطيـــًرا وملحوًظـــا فـــي قيـــام قـــوات الجـــيش اإلســـرائيلي باعتقـــال األطفـــال الفلســـطينيين، حيـــث 
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ارنة مـع المتوسـط في المئة بالمق 70بحقهم خالل الشهرين الماضيين بنسبة  االعتقاالتارتفعت وتيرة 
 الشهري ألرقام المعتقلين األطفال خالل العامين الماضيين.

 022/0/2304 القدس العربي0 لندن
 
 "إسرائيلـ"لدعم رافضي الخدمة من العرب ب حملة .31

تظاهر اليوم الجمعة عشرات من الشبان الدروز ومعهم متضامنون يهـود وعـرب مـن مختلـف : الجزيرة
لعسـكري جنــوب مدينـة حيفــا للتعبيـر عــن رفضـهم الخدمــة العسـكرية فــي الطوائـف قبالــة سـجن عتليــت ا

وتــأتي هــذه المظــاهرة ضــمن انطــالق حملــة شــعبية هــدفها تشــجيع الشــبان الــدروز  الجــيش اإلســرائيلي.
وقالـت المشـاركة  على رفض الخدمة العسكرية المفروضة عليهم قسرا منذ خمسينيات القـرن الماضـي.

إغبارية لوكالـة الصـحافة الفرنسـية إنـه تـم اليـوم إطـالق حملـة علـى خدمـة في المظاهرة المحامية روان 
ــــة  التواصــــل االجتمــــاعي فيســــبوك لــــدعم رافضــــي الخدمــــة العســــكرية، ولمســــاعدتهم مــــن ناحيــــة قانوني

 وتزويدهم بمعلومات عن حقوقهم.
فـي  سـجينا عربيـا يقبعـون بسـجن عتليـت لرفضـهم الخدمـة، وآخـرين 22وأشارت إغبارية إلى أن هناك 
ولفـت مراسـل الجزيـرة إليـاس كـرام النظـر إلـى مشـاركة العديـد مـن الشـبان  سجن صرفند شـمالي الـبالد.

 اليهود الذين سبق أن رفضوا الخدمة لدواٍع إنسانية، للتضامن مع رافضي الخدمة من العرب.
 020/0/2304 الجزيرة نت0 الدوحة

 
 لسطينيينالعودة للف للتأكيد على حقّ  "العودة توحدنا" فعاليات .30

لندن: أصدرت مجموعة من االئتالفـات الفلسـطينية، وبتنسـيق مـن االئـتالف الفلسـطيني العـالمي لحـق 
العودة، نداء الجمعة من أجل عقد فعاليات للتأكيد على حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم 

آذار تزامنـا  22وذلـك فـي  "العـودة توحـدنا"األصـلية ووقوفـا إلـى جانـب الفلسـطينيين فـي سـوريا بعنـوان 
 مع ذكرى معركة الكرامة.

مؤسسة وجمعية وشبكة فلسطينية تمثل مختلف قطاعات  200ويدعو النداء الموقع من قبل أكثر من 
الشــعب الفلســطيني فــي الــوطن والشــتات، والتــي تنشــط فــي الــدفاع عــن حــق العــودة وحقــوق الالجئــين 

ـــى الفلســـطينيين، جمـــاهير الشـــعب الفلســـطيني بمخت ـــات تؤكـــد عل ـــى تنظـــيم فعالي ـــه وقـــواه ال ـــف فعاليات ل
 التمسك بحق العودة والوقوف الى جانب الالجئين الفلسطينيين في مخيمات سوريا.
 022/0/2304 القدس العربي0 لندن
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 فلسطينيي الداخل  تقرير: تنامي العنصرية من قبل االحتالل والجماعات اليهودية ضدّ  .32
قاب عـن تصـاعد ملحـوظ فـي حجـم العمليـات واالعتـداءات اليهوديـة كشف تقرير حقوقي، الن: الناصرة

 .2147العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة عام 
وقال "ائتالف مناهضة العنصرية في الداخل الفلسطيني"، إن العام الماضي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في 

داخـل الخـط األخضـر مـن قبـل جماعـات يهوديـة معّدل االعتداءات التس تعـّرض لهـا مواطنـون عـرب 
 على خلفية عنصرية.

وأضـــاف االئـــتالف فـــي تقريـــر لـــه بمناســـبة اليـــوم العـــالمي لمناهضـــة العنصـــرية والـــذي يصـــادف اليـــوم 
ـــدة مـــن شـــباط )فبرايـــر( عـــام 3|22الجمعـــة ) ـــرة الممت حتـــى آذار )مـــارس( الجـــاري،  2023(، أن الفت

قــانون عنصــري ضــد فلســطينيي الـــداخل،  26الكنيســت" علــى شــهدت مصــادقة البرلمــان اإلســرائيلي "
حادث عنصري بينها أربعة تمّثلـت باالعتـداء علـى حريـة العمـل السياسـي للقيـادات  36باإلضافة إلى 

ممارســة  231العربيـة وعشــر حــاالت اعتــداء علـى المشــاعر الدينيــة، عــدا عــن ذلـك فقــد رصــد التقريــر 
 العامة والخاصة.عنصرية من قبل مؤسسات دولة االحتالل 

 20/0/2304قدس برس0 
 
 من الناحية التاريخية صناعة يهودية "اإلرهاب"لـ"إمام حسنين خليل" يؤكد أن كتاب  .33

اإلرهاب من الناحية التاريخية صـناعة يهوديـة باألسـاس، وتسـويق غربـي بالدرجـة  "الخليج": -القاهرة 
ال يدور في فلكهم، فيرمون به من ال يسير األولى، ابتدعوه ومارسوه، وأصبح سيفًا على رقبة كل من 

على دربهم، ويصـرون حتـى اآلن علـى عـدم وضـع تعريـف محـدد لـه، يتفـق عليـه الجميـع، حتـى يتـيح 
لهم ذلك قدرًا من المرونة، في توجيه تهمة اإلرهاب لآلخرين، إلى حد وصفهم الكفاح من أجل الحرية 

 رهاب.وتقرير المصير والديمقراطية وحقوق اإلنسان، باإل
يــأتي هــذا الكتــاب الصــادر عــن دار مصــر المحروســة للــدكتور إمــام حســنين خليــل ليســتجلي الحقيقيــة 
حــــول اإلرهــــاب وجــــذوره وأصــــل نشــــأته اليهوديــــة، وكــــذلك مفهومــــه الــــدقيق وصــــوره وأشــــكاله وأســــاليبه 

يئية التي تقف وممارسته، سواء كانوا من األفراد أو الجماعات أو الدولة ذاتها، والدوافع الشخصية والب
وراءه، وذلك مـن أجـل التوصـل إلـى وضـع الحـدود الفاصـلة بـين مـا هـو مشـروع فـي اإلرهـاب ومـا هـو 
غير ذلك، من خالل تفرقة اإلرهاب عما يختلط به من صور مثل التطـرف والعنـف السياسـي والكفـاح 

الحـدود الفاصـلة المسلح المشروع، وكذلك تحديد عالقة اإلرهـاب بالديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان لوضـع 
بينهمــا، وعلــى ذلــك فــإن المؤلــف يقســم كتابــه إلــى فصــل تمهيــدي فــي تــاريخ اإلرهــاب يليــه بابــان األول 

 عن مفهوم اإلرهاب وتفسيره، والثاني عن اإلرهاب والكفاح من أجل الحرية.
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 022/0/2304 الخليج0 الشارقة
 
 الفلسطينية ودعم العملية السلميةستركز على القضية  كويتفي قمة ال تنا: مشاركالثانيهللا  عبد .34

العربية في  المشاركة األردنية في القمةأن  عبد هللا الثانيأكد الملك األردني  :غسان شربل -عّمان 
ستركز على مركزية قضية العرب والمنطقة، وهي القضية الفلسطينية، ودعم العملية السلمية  الكويت

عية الدولية ذات الصلة وبما يلبي طموح الشعب الفلسطيني وفقًا لمبادرة السالم العربية وقرارات الشر 
الشقيق بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، 
وينهي النزاع في المنطقة، ويكفل في نفس الوقت حقوق األردن ومصالحه العليا المرتبطة بقضايا 

 الحل النهائي.
مركزية القضية "شدد على وذكر الملك عبد هللا أنه خالل لقائه مع الرئيس األمريكي باراك أوباما، 

. "الفلسطينية وارتباط أمن واستقرار المنطقة وما هو أبعد منها بحل هذه القضية بشكل عادل وشامل
هذا الحل لن تبقى  ال يوجد بديل منطقي وعملي لحل الدولتين، وأن نافذة"أنه  على أكدأشار إلى أنه و 

متاحة إلى األبد، فتغّير الحقائق على األرض فيما يخص التواصل الجغرافي ألراضي الدولة 
كية تضمن يالفلسطينية يتطلب اإلسراع في إنجاز السالم العادل والشامل تحت رعاية ومظلة أمر 

 ."لنهائيتحقيق العدالة. كما أكدت على ضرورة ضمان المصالح األردنية في قضايا الحل ا
 022/0/2304 الحياة0 لندن

  
 : سنبقى نبني وطن األحرار وستبقى أعيننا على فلسطيناألردني عيانرئيس مجلس األ .35

ن أثبتت أن معركة الكرامة إعيان عبدالرؤوف الروابدة قال رئيس مجلس األ :نبيل محادين -الرصيفة 
وطن الوفاق واالتفاق ووطن  توحد الصفوف يشكل سدًا منيعًا ضد أي مؤامرات تستهدف األردن

 االعتدال والوسطية ووطن التعاون على البر والتقوى.
كد على حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعلى حق عودة الالجئين أو 

الفلسطينيين والتعويض معًا، حيث ان هذه القضايا ُتعد ركنًا اساسيًا في القرار السياسي األردني 
وقال مهما اختلفت  على التزام األردن بهذه القضايا وفي مقدمتها رعاية القدس والمقدسات. مشدداً 

مؤكدًا رفض دعاة الفتنة  ،سرة واحدةأبيننا األعراق واألديان واالصول فإننا بنينا وطننا األردن 
فالمصير  والفرقة. ولفت الى اننا سنصنع مع فلسطين بعد التحرير الوحدة األنقى باتفاق الشعبين،

 واحد والمستقبل عينه.
 022/0/2304 الرأي0 عّمان
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 مع الدقامسة يضربون عن الطعام تضامنا   "مناهضة الصهيونية والعنصرية"نشطاء من  .36

صدرته أأكدت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية في بيان صحافي  :ليلى خالد الكركي -عّمان 
ن نشطاء ألى إير المعتقل احمد الدقامسة مشيرة سسراح األ بإطالقعلى ثبات موقفها المطالب 

الشهر الجاري  27شباب من جمعية مناهضة الصهيونية قد باشروا بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 
في مقر الجمعية في اللويبدة تضامنا مع الدقامسة والمعتقلين األردنيين في سجون االحتالل 

 الصهيوني.
 022/0/2304 الدستور0 عّمان

  
 قرار حول فلسطين إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب يرفض "الدولة اليهودية"مشروع  .37

"وفا": رفض مشروع القرار حول القضية الفلسطينية الى اجتماع وزراء الخارجية  -الكويت 
التحضيري للقمة العربية، رفضا مطلقا وقاطعا االعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ورفض جميع 

 لى القيادة الفلسطينية في هذا الشأن.الضغوطات التي تمارس ع
وكان المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين اختتموا اجتماعهم التحضيري امس، برئاسة دولة الكويت 
بإعداد مشروع قرار حول القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته لرفعه إلى 

 لعربية الذي يعقد بعد غد األحد.اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة ا
وتضمن المشروع، التأكيد على أن السالم العادل والشامل هو الخيار االستراتيجي وأن عملية السالم 
 عملية شاملة ال يمكن تجزئتها، وعلى أن السالم العادل والشامل في المنطقة ال يتحقق إال من خالل

طينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجوالن العربي االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلس
، واألراضي التي الزالت محتلة في 2167السوري المحتل وحتى الخط الرابع من حزيران حزيران 

الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السالم 
، ورفض كافة أشكال 2147( لسنة 214ة لألمم المتحدة رقم )العربية ووفقا لقرار الجمعية العام

قامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في  التوطين وا 
( وأعادت التأكيد عليها القمم العربية 2002مبادرة السالم العربية التي أقرت في قمة بيروت )

 ية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرع
وأكد على أنه لن يكون هناك سالم دون القدس الشرقية المحتلة كعاصمة لدولة فلسطين، وعلى أن 

، وأن االستمرار في االستيطان 2167القدس جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 
سالمية والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس ارثها وتهويد المدينة المقدسة واالعتداء على مقدساتها اإل
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الحضاري واإلنساني والتاريخي والثقافي والتغيير الديموغرافي والجغرافي للمدينة تعتبر جميعها 
إجراءات باطلة والغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية الهاي 

السلطة القائمة  –أدان مشروع القرار اقتحامات واعتداءات إسرائيل لحماية الممتلكات الثقافية. و 
المتواصلة على المسجد األقصى المبارك من قبل المنظمات اليهودية المتطرفة  –باالحتالل 

والجماعات اليمينية العنصرية وبحماية من شرطة وجيش االحتالل اإلسرائيلي في محاوالت القتسامه 
دة اإلسرائيلية الكاملة عليه ولنزع الوالية األردنية الهاشمية عنه بهدف تنفيذ زمانا ومكانا وبسط السيا

قامة هيكلهم المزعوم، األمر الذي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة والى العنف  مخطط هدمه وا 
والكراهية وينذر بإشعال فتيل حرب دينية تتحمل إسرائيل مسؤوليتها الكاملة، ومطالبة المجتمع الدولي 
ومجلس األمن واالتحاد األوروبي واليونسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد األقصى 
المبارك باعتباره أبرز معلم إسالمي في فلسطين المحتلة. كما أوصى مشروع القرار بمتابعة تكليف 
المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك السريع لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد األقصى 

 لمبارك.ا
وشدد مشروع القرار على أن مفاوضات عملية السالم يجب أن ترتكز على مرجعيات عملية السالم 
والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية ومبدأ األرض مقابل السالم 

التي احتلت عام وفي إطار زمني متفق عليه إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية 
، والتأكيد على أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي هي: االستيطان، 2167

القدس، الالجئين، الحدود، المياه، األسرى، ورفض كافة المحاوالت اإلسرائيلية الرامية إلى تفتيت 
 ذها إسرائيل.وحدة األراضي الفلسطينية وكافة اإلجراءات أحادية الجانب التي تتخ

 22/0/2304األيام0 رام هللا0 
 
 "مستاءة" من عدم اعتذار يعلون عن وصف أوباما بالضعيف األمريكيةالخارجية  .38

أعربت وزارة الخارجية األمريكية عن خيبة أملها أمس، لعدم تقدم وزير الدفاع اإلسرائيلي  :واشنطن
 باما بأنه ضعيف.موشيه يعلون باالعتذار عن وصف الرئيس األمريكي باراك أو 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية جين ساكي أمس، في واشنطن "نشعر بخيبة أمل مع عدم وجود 
اعتذار عن تصريحات وزير الدفاع يعلون.. إن تصريحاته، كما أكدنا عدة مرات، ال تعكس الطبيعة 

 الحقيقية لعالقتنا مع إسرائيل".
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أبيب يوم الثالثاء الماضي قائال إن "صورته في  وتردد أن يعلون تحدث عن أوباما في جامعة تل
العالم أنه ضعيف" وذلك خالل تناوله لتطورات األوضاع في الشرق األوسط وأوكرانيا والعالقات مع 

 الصين.
وكانت وزارة الخارجية األمريكية قد قالت يوم األربعاء إن هذه التصريحات "ليست بناءة". وأجرى 

 اال هاتفيا برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقديم شكوى.وزير الخارجية جون كيري اتص
وقالت ساكي إنها ال تعلم بإجراء أي اتصال منذ االتصال الهاتفي الذي جرى يوم األربعاء بين يعلون 
ووزير الدفاع االمريكي تشاك هاجل. ووصفت تقارير إسرائيلية االتصال بأنه كان لالعتذار أو على 

 ضيح.األقل للتو 
وأفاد بيان صدر يوم األربعاء الماضي من مكتب نتنياهو بأن يعلون أبل  هاجل أنه لم يكن يقصد أن 

سرائيل.  يتحدى أو ينتقد أو يضر بالعالقات بين الحليفين القديمين أمريكا وا 
كل وتردد أنه قال "أنا أقدر كثيرا العالقات على جميع المستويات بين إسرائيل والواليات المتحدة بش

عام، وبين مؤسسات األمن على وجه الخصوص.. أنا ملتزم التزاما كامال بهذه العالقات والتعاون 
 بين إسرائيل والواليات المتحدة في جميع األشكال".

وأوضح بيان مكتب نتنياهو الذي صدر باللغة العبرية أن هاجل وجه الشكر ليعلون على التوضيح 
 ت التي ذكرت "اقتطعت من السياق".وأشار إلى أنه فهم أن بعض المالحظا

وكان يعلون قد أجبر في كانون ثاني على االعتذار لكيري ألنه وصفه بأنه "مسيحي مهووس" بسبب 
 الطريقة التي يدفع بها مفاوضات السالم اإلسرائيلية الفلسطينية.

. هذه ليست وقالت ساكي "أعتقد أننا نرسل إشارة أنه ال تزال لدينا مخاوف بشأن نمط التصريحات.
 المرة األولى التي تصدر فيها تصريحات ال تعكس عالقتنا وتشكل هجوما صريحا".

وأضافت ساكي أن هاجل وكيري "أعربا بكل وضوح عن استيائهما من التصريحات، واالعتذار 
 سيكون خطوة طبيعية تالية استجابة لذلك".

 22/0/2304القدس0 القدس0 
 
 تعاون مع بعثة تقصي الحقائق حول األسرىمن رفض الكيان ال أوروبياستياء  .39

عبر رئيس لجنة تقصي الحقائق األوروبية ايمير كوستيللو عن استيائه  منتصر حمدان: -رام هللا 
الشديد من قرار سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" رفض التعاون مع بعثة االتحاد األوروبي، ومنعها من 

 24طينية بناء على قرار البرلمان األوروبي في إتمام مهمتها، التي بدأت في األراضي الفلس
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الذي أوصى بإرسال اللجنة لتفقد أوضاع األسرى، عقب استشهاد األسير عرفات  2023مارس/آذار،
 جرادات.

وأكد كوستيللو في بيان صادر عن اللجنة، أمس، أنه رغم الرفض "اإلسرائيلي" للتعاون مع اللجنة، 
 مة تقصي الحقائق وواصلوها.إال أن أعضاء الوفد أصروا على مه

وكان أعضاء الوفد، الذين وصلوا إلى األراضي الفلسطينية قبل يومين، التقوا مع ممثلين فلسطينيين 
و"إسرائيليين" من المجتمع المدني، ومنظمات حقوق اإلنسان، لرسم صورة حقيقية عن حالة األسرى 

 عوفر".الفلسطينيين، إضافة إلى لقاء مدعي االحتالل في محكمة "
وطالب أعضاء لجنة تقصي الحقائق األوروبية بمواصلة برنامج إطالق سراح األسرى، بحيث يطلق 
سراح أسرى ما قبل أوسلو، ودعوا إلى إطالق سراح أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين، معتبرين 

لوصول أن قضية األسرى مرتبطة بشكل وثيق مع الوضع السياسي، وأنها ستحل بالنهاية في إطار ا
 إلى نتيجة حقيقية ودائمة لعملية السالم على أساس حل الدولتين.

وأن هناك أكثر  2167أسير فلسطيني فقدوا حياتهم منذ عام، 200وأشار البيان إلى إن أكثر من 
نائبًا، وأشار إلى أن "إسرائيل" تواصل سياسة  22آالف أسير، بمن فيهم نساء وأطفال، و 2من 

ال "إن الحقوق األساسية مثل زيارة العائالت، والعناية الصحية، والتعليم، االعتقال اإلداري، وق
 مقيدة"، مؤكدًا أنه رغم المهمة المكلف بها، إال أنه منع من دخول المعتقالت.

 22/0/2304الخليج0 الشارقة0 
 
 تمارس التطهير العرقي "إسرائيل"ريتشارد فولك:  الدوليالخبير  .41

في مجلس حقوق اإلنسان لألراضي الفلسطينية األمريكي ريتشارد  ندد الخبير الدولي: )أ ف ب(
فولك مجددا أمس، بسياسة "إسرائيل" في األراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا أنها تحمل صفات 

 "نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي".
الدولي أو من  وصرح فولك للصحافيين بأن "الواقع على األرض يتفاقم سواء من وجهة نظر القانون

وجهة نظر الشعب الفلسطيني"، واتهم "إسرائيل" ببذل "جهود منهجية ومتواصلة من أجل تغيير 
التركيبة العرقية في القدس الشرقية"، و"اإلفراط في اللجوء إلى القوة" و"العقوبات الجماعية" في قطاع 

مييزًا منهجيًا على أساس الهوية غزة، وتدمير المنازل وبناء المزيد من المستوطنات، وقال "إن هناك ت
العرقية بهدف تغيير تركيبة القدس الديموغرافية"، مؤكدًا أن ذلك يعتبر شكاًل من أشكال "التطهير 

 العرقي".
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وأوضح أن "ما نسميه احتالاًل أصبح اليوم أكثر فأكثر يفهم على أنه نوع من الضم واإللحاق، إنها 
 نظامًا مزدوجًا قانونيًا يقوم على التمييز".قاعدة نظام فصل عنصري بمعنى أن هناك 

وتنتهي والية فولك بعد بضعة أيام بعد ست سنوات خاض خاللها معارك عدة قاسية مع "إسرائيل" 
وداعميها ال سيما الواليات المتحدة وكندا، وهذا األستاذ الفخري في جامعة "برينستون" البال  من 

ضرب عرض الحائط بكل تهم معاداة السامية التي توجه سنة، يهودي، ما يسمح له بأن ي 72العمر 
إليه، ورأى أن تلك الهجمات تهدف إلى "تحويل النقاش من الرسالة إلى الرسول"، ودعا محكمة العدل 

 الدولية إلى النظر في شرعية احتالل األراضي الفلسطينية. 
 22/0/2304الخليج0 الشارقة0 

 
 رأة الفلسطينيةتعتمد قرارا  يدعم الم المتحدةاألمم  .40

دورتها الثامنة  اختتام"وفا: اعتمدت لجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في  -نيويورك 
والخمسين التي عقدت بمقر األمم المتحدة في نيويورك واستمرت ألحد عشر يوما، واختتم امس، 

 مشروع قرار بعنوان 'حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها'.
عن  امتناع 20، ضد الواليات المتحدة 2لصالح القرار،  22ت نتيجة التصويت كالتالي: وكان

 التصويت )اليابان، كوريا، اسبانيا، استونيا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، جورجيا، سويسرا، فنلندا(.
لنساء ويؤكد القرار مجددا أن االحتالل اإلسرائيلي اليزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين ا

 على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن. واعتمادهنالفلسطينيات وتقدمهن 
ويهيب القرار بالمجتمع الدولي الى مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة 
بصفة خاصة للتخفيف من حدة األزمة اإلنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات 

 والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة. وأسرهن
ويطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، امتثاال تامًا ألحكام ومبادئ وصكوك 

 القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
إيالء اهتمام خاص لتعزيز حقوق االنسان الواجبة للنساء  ويحث القرار المجتمع الدولي على مواصلة

والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وعلى تكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي 
 تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل االحتالل اإلسرائيلي.

نشطة، بما فيها مشاركة اللجنة الرباعية، ويؤكد القرار الضرورة الملحة الستمرار المشاركة الدولية ال
من أجل مساعدة الطرفين على المضي قدما بمفاوضات عملية السالم وتسريع خطاها بغية التوصل 

وتحقق استقالل دولة  2167الذي بدأ في عام  االحتاللالى تسوية سلمية عادلة دائمة وشاملة تنهي 
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توافر لها مقومات البقاء وتعيش جنبًا إلى جنب في فلسطين الديمقراطية والمتصلة جغرافيًا والتي ت
أمن وسالم مع إسرائيل ومع جيرانها، على أساس قرارات األمم المتحدة ومبادرة السالم العربية 

حل دائم للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يقوم على وجود  إليجادوخارطة الطريق للجنة الرباعية، 
 دولتين.

 22/0/2304األيام0 رام هللا0 
 
 ال نجدة مالية لحماس من قطر وتركيا: كيةياألمر  "وورلد تريبيون"صحيفة  .42

تمت إعاقة سلطة »األميركية، أمس، عن مصادر فلسطينية قولها إنه « وورلد تريبيون»نقلت صحيفة 
، موضحة أّن «)حركة( حماس من خالل فشل قطر وتركيا في تأمين مساعدة ضخمة لقطاع غزة

 «.مليون دوالر أميركي 300طلب حماس بالحصول على لم تستجيبا ل»الدولتين 
وبالرغم من خطابهما المعلن، لم تنفذا وعودهما بضخ »وأضافت المصادر الفلسطينية أن الدولتين 

كانت هنالك الكثير من »، مشيرة أيضًا إلى أنه «مئات ماليين الدوالرات إلى القطاع الفلسطيني
 «.لى غزةاألعذار، والقليل من المال الذي وصل إ

لم تستجيبا لطلب حماس بالحصول على »، فإن المصادر أكدت أن الدولتين «وورلد تريبيون»ووفقًا للـ
مليون دوالر أميركي على األقل للقضاء على العجز في ميزانية الحكومة في القطاع، ولتأمين  300

يضًا بسبب الحملة األزمة المالية تفاقمت أ»وأضافت أن «. ألف موظف حكومي 22الرواتب لحوالي 
العسكرية التي شنها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء المجاورة للقطاع، والتي أدت إلى تدمير 

 «.نفق 2400في المئة من األنفاق التي يقدر عددها بـ  10حوالي 
لم يعد في اإلمكان للمؤسسات »من جهته، اعتبر المسؤول في حركة حماس أحمد يوسف أنه 

 «.ة وقف التدهور المستمر الحاصل في جميع مرافق الحياةالحكومية في غز 
وبالنسبة إلى مصير المساعدات المالية من الدولتين القطرية والتركية، ذكرت المصادر الفلسطينية 

تركيا تذرعت بقلة إمكاناتها، أما قطر فألقت بالالئمة على سوء عالقتها مع مصر عقب إسقاط »أن 
 «.مرسي في شهر تموز من العام الماضيالرئيس المصري السابق محمد 

لم تحرز تقدمًا حتى اآلن في استعادة حوالي »من جهة أخرى، أضافت المصادر أن حركة حماس 
بالرغم من سعي الحركة إلى »، معتبرة أنه «مليون دوالر سنويًا من المساعدات من إيران 220

س على حساب فصائل فلسطينية تصحيح عالقتها بطهران، غير أن األخيرة ال تزال تتجاهل حما
 «.جهادية أخرى
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اإليرانيين أصبحوا شديدي الحذر بالنسبة إلى ما »وعلق مصدر آخر للصحيفة األميركية بقوله إن 
موقفهم يبدو وكأنهم يقولون لحماس: لننتظر حتى تثبتوا »، مضيفًا أّن «سيؤمنونه في المستقبل

 «.أنفسكم لنا
 22/0/2304السفير0 بيروت0 

 
 
 أمام ضغوطات الغربعباس وري كارتا: ندعم مواقف الرئيس نات .43

اكدت حركة ناتوري كارتا في رسالة وجهها مائير هيرش للرئيس ابو مازن، دعمها  :معا –رام هللا 
 لمواقف الرئيس ابو مازن ووقوفه صامدا اما ضغوط الغرب الهائلة.

ودي وال توجد لهم شرعية التحدث باسم "ان الصهاينة ال يمثلون الشعب اليه :وقالت الحركة اليهودية
 الشعب اليهودي واسم اسرائيل يستخدمونه تزيفا وال توجد لهم احقية على ارض فلسطين".
 22/0/2304وكالة معا اإلخبارية0 

 

 يهود بريطانيا يتخوفون من تأثير أزمة الشرق األوسط على سالمتهم .44
بريطانيــا يعتقــدون أن األزمــة فــي الشــرق  يــو بــي اي: أظهــرت دراســة جديــدة الجمعــة أن يهــود –لنــدن 

 األوسط، تؤّثر على سالمتهم، ويعتبرون معاداة السامية مشكلة كبرى.
مــن اليهــود  %47وقالــت الدراســة، التــي نشــرتها صــحيفة )جــويش كرونيكــل( الصــادرة مــن لنــدن، إن 

مــن مضــايقة البريطــانيين يعتبــرون معــاداة الســامية مشــكلة كبــرى، وعــانى واحــد مــن كــل خمســة مــنهم 
واضـــافت أن ثالثـــة مـــن كـــل خمســـة مـــن اليهـــود البريطـــانيين يعتقـــدون أن  كالميـــة أو اعتـــداء جســـدي.

 األزمة في الشرق األوسط لها تأثير كبير على سالمتهم في المملكة المتحدة.
مـــن اليهـــود البريطـــانيين اعتبـــروا أن مقاطعـــة اســـرائيل هـــو اجـــراء أكيـــد أو  %67ووجـــدت الدراســـة أن 

منهم تشبيه معاملة اسرائيل للفلسـطينيين بالنازيـة معـاداة  %77ن معادة السامية، فيما اعتبر محتمل م
 للسامية.

مــن اليهــود البريطــانيين عــانوا مــن ممارســات العــداء للســامية خــالل مناســبات  %6وقالــت الدراســة إن 
 في الجامعات والمدارس. %37رياضية، مثل مباريات كرة القدم، و 

 022/0/2304 ندنالقدس العربي0 ل
 
 دراسة: أنف اإلنسان يمكنه تمييز أكثر من تريليون رائحة .45
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قال باحثون الخميس إن أنف اإلنسان يمكنه أن يميز بين أكثر من تريليون رائحة، استنادا : رويترز
 إلى استقرائهم نتائج تجارب مختبرية شارك فيها متطوعون شموا مجموعة كبيرة من الروائح.

إلى أن األنف يمكنه أن يميز بين عدد غير نهائي تقريبا من الروائح، وهو الرقم وتوصل الباحثون 
 الذي ظل لفترة طويلة يشار إليه على أنه الحد األقصى لقدراتنا على الشم.

 340وأظهرت األبحاث أن اإلنسان يمكنه التمييز بين بضعة ماليين من األلوان المختلفة وحوالي 
 حاسة الشم ظلت لغزا.ألف نغمة صوتية، لكن أبعاد 

ونقلت وكالة رويترز عن مديرة مختبر علم األعصاب والسلوك في جامعة روكفلر بنيويورك ليزلي 
فوسشال قولها إن "أهم مساهمة يقدمها هذا البحث هو أنه يصحح الفكرة الحالية القائلة إن تمييز 

 لغاية".الروائح عند البشر سيئ جدا"، مضيفة "نحن نميز الروائح بشكل جيد ل
وقال الباحثون إن اعتقادا ظل سائدا منذ عشرينيات القرن الماضي بأن اإلنسان يمكنه تمييز عشرة 

 آالف رائحة فقط، لكن ذلك االعتقاد استند إلى افتراضات خاطئة.
 تفاصيل التجارب

 47رجال وامرأة من أصول عرقية متنوعة وأعمار تراوحت بين عشرين و 26وشارك في التجارب 
حيث أعطيت لهم ثالث قوارير زجاجية فيها روائح، وكانت اثنتان من القوارير متماثلتين وواحدة  سنة،

 مختلفة.
 264وفي مرحلة ثانية طلب من المشاركين التعرف على الرائحة المختلفة، وفعل كل منهم هذا مع 

 رائحة مختلفة.
ح منها الليمون والنعناع والثوم من جزئيات الروائح مع طيف واسع من الروائ 227واستخدم الباحثون 

 والتب  والجلد وروائح أخرى، ثم مزجوا هذه الروائح وُطلب من المشاركين في التجارب التعرف عليها.
وأحصى الباحثون عدد المرات التي يميز فيها المشاركون بشكل صحيح الرائحة في القارورة المختلفة 

ط عدد الروائح التي يمكن للشخص تمييزها إذا شم عن القارورتين األخريين، ثم قاموا بحساب متوس
 جزئيا. 227جميع الخلطات الممكنة لجزئيات الروائح التي استخدمت وعددها 

وبهذه الطريقة قدر الباحثون أن اإلنسان يمكنه تمييز أكثر من تريليون رائحة، وقالوا إن هذه العدد 
موجودة في العالم أكثر من الجزئيات  ربما يكون منخفضا جدا، ألن هناك جزئيات أخرى للروائح

 التي استخدمت في الدراسة.
 20/0/2304الجزيرة.نت0 الدوحة0 
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وممارسـات حمـاس ال تصـب فـي ة" تخـدم "يهوديـة الدولـ "اإلسـالم السياسـي": جماعـات بركـةمحمد  .46
 القضايا الوطنية
جماعــات اإلســالم  فــتح العضــو الفلســطيني فــي "الكنيســت" محمــد بركــة النــار علــى: إلهــامي المليجــي

ـــاالعتراف بمـــا تســـمى  السياســـي، متهمـــًا إياهـــا بأنهـــا تخـــدم مســـاعي "إســـرائيل" ومطالباتهـــا المســـتمرة ب
"يهودية الدولة"، واتهم في حوار أجري معه في القاهرة تنشره "الخليج" و"األهرام" بالتزامن، الكيان بأنـه 

علـى  2147األراضـي المحتلـة عـام يستغل أوضاع أقبـاط مصـر، لحمـل المسـيحيين الفلسـطينيين فـي 
االنضمام لجيش االحتالل، كما اتهمه بأنه يزود الجماعات المتنـاحرة بالسـالح، ليقتتـل الجميـع ويقتلـوا 

 بعضهم بعضًا. وفي ما يلي نص الحوار:
 ما واقع التحرك الفلسطيني داخل "إسرائيل" حاليا ؟

مع الفلسطيني داخل "إسرائيل"، التي يمكن أن هناك تقدم في التمايزات السياسية التي سادت في المجت
ثــــراء للمجتمــــع، لكــــن عنــــدما تحكمهــــا عقليــــة القبيلــــة وتجــــد أن اتجــــاه منافســــتها  تكــــون مصــــدر ثــــراء وا 
األساســية غيــر موجــه للســلطة بــل ألحــزاب رديفــة لهــا فــي المجتمــع العربــي، تصــبح التعدديــة مصــدر 

"إسرائيل"، وعنـدما تنشـغل الحركـة ـيـه السـهام لـإزعاج في أفضـل األحـوال كمـا هـو حـادث بـداًل مـن توج
مــن  %200الوطنيــة "باالنتفــاع" لشــرف القبيلــة، وعنــدما يخــّون نصــف المجتمــع نصــفه اآلخــر يصــبح 

 المجتمع خونة وهذا كارثي بمفهوم الوطنية.
 هل تعتقد أن أجهزة االحتالل لعبت دورا  في الوصول لهذه الحالة؟

عقم، ونحن لسنا العبين وحيدين في ساحاتنا حتـى فـي المجتمـع نحن ال نخوض السياسة في فضاء م
الفلســطيني فــي "إســرائيل"، هنــاك الالعــب األكبــر واألساســي الــذي يملــك القــرار السياســي واالقتصــادي 
ويملك وسائل اإلعالم، ويملك السلطة وهو ليس محايدًا، بل صاحب مصلحة تسير في اتجاهين وهو 

عــن طريــق رفــع أســلوب التخــوين علــى أســاس طــائفي، وهنــا نجــد أن تفتيــت وتشــظية المجتمــع العربــي 
"اإلســـالم السياســـي" يـــؤدي لهـــم خدمـــة جليلـــة، فمـــثال اآلن هنـــاك مســـعى إلغـــراء المســـيحيين بالتجنيـــد 
فيقولون لهم أنتم أقلية ونحن أيضًا، نحن اليهود مستهدفون وأنتم أيضًا انظروا ماذا يحـدث للمسـيحيين 

بــاط فــي مصــر، فــأنتم مســتهدفون مــن هــذا التيــار اإلســالمي ومســتهدفون مــن فــي العــراق وســورية واألق
الحركــات اإلســالمية فــي الــداخل التــي فيهــا إقصــاء للمســيحيين، لــذلك فــال يمكــن أن تحمــوا أنفســكم إال 
تحــت مظلــة "إســرائيل" أو التفــاهم مــع "إســرائيل"، واألمــر المقلــق هــو اندســاس هــذه األفكــار فــي أوســاط 

ي الهالمي أو الذين خضعوا للثقافة والبـرامج التعليميـة التجهيليـة، وقلقـي األكبـر مـن الشباب ذوي الوع
مظــاهر العنــف الــداخلي الــذي تغذيــه "إســرائيل" بالمــال وغــض الطــرف عــن وجــود أســلحة، ف"إســرائيل" 
كــان هاجســها أال تكــون هنــاك قطعــة ســالح بيــد فلســطيني ألنــه ســيوجه لنحرهــا، أمــا اآلن فهــي تغــض 
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غراق المجتمـع الفلسـطيني باألسـلحة ألنهـا أسـلحة فتنـة وتقاتـل، األمـر اآلخـر، القـرار فـي الطرف عن إ 
وزارة المعارف "اإلسرائيلية" بعدم تعليم قواعـد اللغـة العربيـة ونحـن فـي خضـم معركـة ضـد هـذا، وهـم ال 

هجينـة التـي يعمّلون اللغة كمادة مستقلة ألن العربيـة السـائدة هـي اللغـة فـي "الفـيس بـوك"، تلـك اللغـة ال
 فيها أحرف إنجليزية، وهناك موضوعات كثيرة مثل ما يدرسونه في التاريخ مثاًل في المدارس العربية.

 لماذا تراجع اليسار في فلسطين تحديدا  وفي المنطقة العربية لحساب اإلسالم السياسي؟
منـذ مرحلـة نهضـة مأزق اليسار مأزق عربي وليس فلسطينيًا، بمفهوم أنـه فـي إطـار الصـراع التـاريخي 

حركة التحرر العربي في الخمسـينات وحتـى هـذا الظهـور البـارز لإلسـالم السياسـي، تـورط اليسـار فـي 
واحــد مــن خيــارين خــاطئين، فمــن أجــل أن يقــف فــي وجــه اإلســالم السياســي نــافق الســلطة فــي أمــاكن، 

عــن شخصــيته ومــن أجــل أن يواجــه الســلطة نــافق اإلســالم السياســي فــي أمــاكن أخــرى، فتخلــى بــذلك 
وهويتــه، كبــديل لكليهمــا، وبــدا ملحقــًا متـــذياًل للســلطة، مــن دون أن يكــون ســلطة، أو متــذياًل لإلســـالم 
السياسـي، مـن دون أن يكـون منــه، حيـث المنـابع الفكريــة هـي نقـيض الفكــر الـديني، وفـي اعتقــادي أن 

في فترة ما قبل صعود أو  هذا التورط األساسي إلخفاق اليسار العربي عمومًا، وفي الحالة الفلسطينية
إنشاء حركـة "حمـاس"، اليسـار كـان القـوة األساسـية فـي مقابـل حركـة "فـتح" فـي التيـار المركـزي لحركـة 
التحرر الوطني، لكن أداءه ظل متعثرًا في تعريفات الحل السياسي أو رفضه، بـين الـرفض السـلبي أو 

صـعود نجـم "حمـاس"، هنـاك أطـراف يسـارية االلتحاق الهامشي ل"فـتح"، وكـان مأزقـًا مقبـواًل، لكـن بعـد 
 تورطت في تحالف غير ظاهر معها لمواجهة نهج السلطة والتفاوض.

 إذا  إلى أي حد "حماس" فاعلة في األراضي المحتلة؟
هــي موجـــودة ليســـت بصـــفة "حمـــاس"، إنمـــا هنـــاك تســـميات مختلفـــة لإلخـــوان المســـلمين، فـــي فلســـطين 

تســـمى الحركـــة اإلســـالمية التـــي  47طين المحتلـــة عـــام تســـمى "حمـــاس"، وفـــي فلســـ 67المحتلـــة عـــام 
انشـــقت إلـــى قســـمين علـــى خلفيـــة الـــذهاب إلـــى انتخابـــات "الكنيســـت"، فجـــزء رفـــض ذلـــك ألن مصـــدر 
الشرعية هو الشرع، واآلخر وافق بمفهوم أنه مـن المفتـرض أن نتعـاطى مـع حقـوق ومصـالح مجتمعنـا 

يقـاع اللغـة تسـاوى بعـد ثـورة بالتعامل مـع المنـابر المتـوافرة، وبالمناسـبة الفـو   30ارق بينهمـا فـي اللغـة وا 
 يونيو، بمعنى أن فظاظة اللغة أصبحت قاسمًا مشتركًا، وهذا يؤكد أن المنبع اإليديولوجي واحد.

إلى أي حد تتفق مع من يري أن وجود الحركة اإلسالمية عموما  أو "حماس" خصوصا  هو المعادل 
 الموضوعي لقيام "دولة يهودية"؟

أقترح أن نعطي تسهيالت للفكرة الصـهيونية عـن طريـق تحميـل األمـر علـى "حمـاس"، لكـن ال شـك  ال
فــي أن الفكــر الــذي تحملــه "حمــاس" أو اإلســالم السياســي وممارســات "حمــاس" واإلســالم السياســي ال 
تصب في القضايا الوطنية سواء للشعب الفلسطيني أو لألمة العربيـة، إذا أردت أن أشـير إلـى مـا هـو 
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أخطــر مــن ذلــك أقــول إن "إســرائيل" حققــت لنفســها أكبــر إنجــاز ولفكرهــا ولغطرســتها منــذ النكبــة بخطــة 
االنفصال بغزة وتتويج "حماس" كسلطة، هذا هو اإلنجاز األكبر، لـذلك لسـت بحاجـة إلـى البحـث عـن 

 إدانة أكبر لهذا الفكر وهذه الممارسة.
قامــة الصــالة علــى  ــة حمــاس تــدعو مــن زمــن للحشــد وا  الحــدود مــع مصــر بينمــا ممارســات حرك

 الصهاينة تهدد األقصى0 ما يؤكد أن هم القبيلة أصبح يعلو على هم الوطن ما تعليقك؟
ممارســات "حمــاس" تخــدم أجنــدتها، وفــي رأس أجنــدة "حمــاس" لــيس هــاجس التحــرر الــوطني، لــذلك ال 

علــى الحــدود مــع  غرابــة أنــه فــي الوقــت الــذي يواجــه المســجد األقصــى مــا يواجهــه أن تحشــد "حمــاس"
 مصر لتوجه السهام نحو الحركة السياسية في مصر.

 إلى أي حد ترى أن "الربيع العربي" أثر بالسلب في حضور القضية الفلسطينية في الشارع العربي؟
ال شــك فــي أن االنشــغال بالوضــع الــداخلي فــي األقطــار العربيــة يــؤثر ســلبًا فــي االنشــغال واالهتمــام 

لكـن فـي اعتقـادي أن هـذا وضـع مؤقـت فـي معانـاة الشـعب الفلسـطيني، لكـن فـي بالقضية الفلسطينية، 
التاريخ هذه المرحلـة تشـهد مخاضـًا كبيـرًا قـد يـؤدي إلـى الشـيء وعكسـه فـي مكـان أو آخـر، مـا يحـدث 

 في مصر ليس بالضرورة ما يحدث في تونس أو ليبيا أو سورية وهكذا.
بيــع العربــي لــم تعــد القضــية الفلســطينية فــي لكــن أال تــرى أن كــل األنظمــة التــي جــاءت بعــد الر 

 أولوياتها؟
هذا صحيح ومؤلم، ولكن طبيعي، القضية الفلسطينية تدفع ثمن هذه التفاعالت، لكـن هـذه التفـاعالت 
ـــديم الـــذي أصـــبح قاســـمًا مشـــتركًا فـــي  ـــد منهـــا، لـــيس بالصـــي  القائمـــة، إن التمـــرد علـــى النظـــام الق الب

ذاتــه، لكــن امتطــاء هــذا التمــرد الصــحي علــى األنظمــة التــي  المجتمعــات العربيــة أمــر صــحي فــي حــد
كانت قائمة من قوى تريد أن تجيرها ألجندات إما غربية أو تقسيمية أو خالفـه، فهـذه هـي الكارثـة فـي 
اعتقادي، لذلك حركة الشعوب التي ما كانت تعرف أن تقول ال، لماذا لم تتحـرك وهـي تقـول نعـم ألي 

ت ال هناك المخاض ألي شيء، نعم، وهذا مفتوح على كل االحتماالت، شيء، لذلك اآلن بعد أن قال
يونيو هي تجربة مطمئنة بأن التشظي والتفتيت الموجودين في ليبيـا وسـورية لـم  30تجربة مصر بعد 

 .ة مصر هي مفتاح سالمة األمة كلهايحدثا في مصر، ومصر هي األساس والمحور، ولذلك سالم
 
 

مي بشارة0 حيث نراه منخرطا  في التحريض ضـد أنظمـة عربيـة ويتجاهـل ما تقييمك لما يقوم به عز 
 تماما  ما يحدث ألهلنا في فلسطين؟
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ال أريـــد أن أتطـــرق لهـــذا الرجـــل، لكـــن يكفـــي أنـــه قـــدم نموذجـــًا مشـــينًا فـــي جعـــل مغـــادرة الـــوطن خيـــارًا 
 سياسيًا.

 كيف تقرأ المشهد في سورية باختصار؟
لحــل السياســي، ثانيــًا ال أعتقــد أن نظــام الــرئيس بشــار وأبيــه حــافظ أواًل ال يوجــد حــل فــي ســورية إال ا

األسد هو النظام األمثل لسورية، وثالثًا أن الحراك الشعبي في سورية بدأ حراكًا عاداًل من أجـل تغييـر 
ديمقراطـــي حقيقـــي وتوزيـــع عـــادل للثـــروة، لكـــن امتطــــي مـــن أوســـاط ال عالقـــة لهـــا بمصـــالح الشــــعب 

إلى مسرح تجاذب وتصارع لقوى ال تسـتهدف الخيـر للشـعب السـوري، يمكـن  السوري، وتحولت سورية
أن يأتي شخص ويحمل النظام مسؤولية ما آلت إليه األمور، وهذا أمر غير دقيـق مـن وجهـة نظـري، 
لكــن عنــدما نســمع أن أوســاطًا أصــولية تفــرض الجزيــة علــى مســيحيين ســوريين أو فــي أعقــاب خــروج 

جدوا قبورًا جماعية، هنا القاتل والمقتول مجرمون بحق شـعبهم، إضـافة "داعش" بفعل "جبهة النصرة" و 
إلى "قل لي مـن صـديقك أقـل لـك مـن أنـت"، مـن يقـف وراء هـؤالء؟ إن معارضـة النظـام فـي سـورية ال 

 يمكن أن تبرر هذا الخراب الشامل الذي يحصل في سورية.
 022/0/2304 الخليج0 الشارقة

 
 في مآالت القضية الفلسطينية .47

 جان فيصلتو 
كل الشعارات تقول "حل سلمي عادل ودائم للقضية".. لهذا ليس المهم ما تقبله أو ما ال تقبله 
إسرائيل، بل المهم ما يحقق حدا من العدالة يجعل السالم قابال للديمومة. وحتما ليس المهم أن يتم 

 أخر.الحل اآلن، فالقضية التي عمرها ستة وستون عاما يمكن أن تنتظر بضع سنوات 
وضروري جدا أال تتم التسوية اآلن في ظل حالة إقليمية مضطربة تغيب عنها أهم قوى المنطقة، 

 وفي مقدمتها سوريا ومصر، وبعد تغييب العراق بما ال يقل عن احتالله.
واألهم أن الشعوب العربية شبه غائبة لكونها منشغلة بالذات بثورات ربيعها الساعية لفرض أنظمة 

 خطر من كل هذا أن الشعب الفلسطيني هو األقل تمثيال اآلن، إن لم نقل المغيب تماما.تمثلها، واأل
فالغياب التام ألية شرعية انتخابية لمحمود عباس وسلطته وحكومته بأي معيار، ال يحتاج إلعادة 
شرح قانوني، ولكن سرد المسار السياسي الذي جرى فرض عباس عبره يفرضه موضوع المقالة. 

 ون رجال ُأبقَي عليهم لكونهم هرولوا للتفريط دون أي توكيل من أصحاب الحق.ومثله آخر 
ولكن أعجب ما يجري أن نسمع أسماء رجال أعمال أثروا تحت االحتالل، أو عبر "المنظمة"، ظهروا 
فجأة باعتبارهم زعامات فلسطينية تفاوض باسم الفلسطينيين، أو تُنصب على الشعب الفلسطيني لتنفذ 
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"، كسالم فياض الذي بالكاد أدخل المجلس التشريعي الفلسطيني فقفز لتشكيل الحكومة، "برامجها
وباسل عقل موفد عباس لقناة التفاوض السرية مع نتنياهو، في حين أن موفد نتنياهو هو المحامي 
يتسحاق مولخو، ما يظهر أن من يزعمون تمثيل الفلسطينيين يجرون صفقة "بزنس" في حين يعمل 

 على اتفاقات محبوكة قانونيا لمصلحتهم. الصهاينة
ومع حكومة فياض يظهر بوضوح الدفع الستنساع حكومة على طريقة وبأهداف "حكومة فيشي" في 
فرنسا، ولكن التمهيد لهذا جرى في حياة عرفات، وبإبقاء عباس في الصف الثاني يقود كافة 

 ما قارب المائة وثمانين درجة.المفاوضات التي أدت لحرف مبرمج لبوصلة النضال الفلسطيني ب
إقناع  -وبمشاركة أنظمة عربية وصلت حد اختالق حرب أهلية في لبنان-وأثناء هذه الفترة أمكن 

عرفات بتنازالت ومجازفات من أخطرها بما ال يقل عن اتفاقية "أوسلو" ذاتها، قبوله العودة للعمل من 
 .2114أوال" التي وقعت في القاهرة عام  أريحا -الداخل وتحت سلطة االحتالل في اتفاقية "غزة

هذه االتفاقية لم تزد على أن أحالت مهام إدارية محدودة، بعد انسحاب إسرائيلي جزئي من 
المنطقتين، للسلطة الفلسطينية المخترعة في لعب على انزالق عرفات نحو طلب السلطة على طريقة 

 الحكام العرب.
في غزة وبإحضار "طائرة رئاسية". وقد كتبت حينها، بل  ولهذا تحديدا سمح لعرفات بإنشاء مطار

وواجهت مندوب المنظمة لدى األمم المتحدة في محاضرة نظمتها لنا جمعية أهالي بيرزيت في أمريكا 
)نشرت وقائعها صحف عربية أمريكية( أن الطائرة الرئاسية لن تحلق دون إذن إسرائيل والمطار 

لجوي، وأن ال شيء بالمقابل تحقق في شأن "الوطن الفلسطيني".. سيحرثه قريبا القصف اإلسرائيلي ا
 وهو ما جرى حرفيا.

وألجل تنفيذ ذلك الدور اإلداري منعدم السيادة، شكلت ما تسمى "حكومة فلسطينية" في ذاك الجزء 
 اليسير من األرض الفلسطينية المحتلة بكاملها.

لتي قامت في فرنسا باتفاقية يونيو/حزيران عام وبهذا تم أول استنساع مشّوه لنموذج "حكومة فيشي" ا
 بين الفرنسيين واالحتالل النازي. 2140

فتلك االتفاقية قسمت فرنسا المحتلة بكاملها لجزأين، أحدهما يخضع لالحتالل النازي المباشر والثاني 
 إلدارة حكومة فيشي بزعم استقالل داخلي.

أريحا أوال" لجزأين، أحدهما يحكم  -اتفاقية "غزةكذلك قسمت فلسطين )المحتلة أيضا بكاملها( في 
(، وجزء ثان ضئيل ومشتت 67وغالبية الضفة المحتلة عام  47مباشرة من إسرائيل )أراضي الـ 

األوصال )أسوأ من قسمة فرنسا لنصفين متساويين أجزاء كل منهما متصلة ببعضها( يدار بصورة 
 منقوصة من قبل سلطة عرفات!
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كومة فيشي في فرنسا هو تغيير شعار الدولة الفرنسية القائم منذ الثورة الفرنسية، وأول ما قامت به ح
وهو "حرية، مساواة، أخوة" لشعار "العمل، األسرة، الوطن"، محّددة هدفها في شكل تنمية اقتصادية 

 مزعومة.
فات أريحا أوال" التي لم تأت على ذكر أي من المل -وهذا تماما ما جرى نصا في اتفاقية "غزة

الرئيسة، بل أبقت حتى المياه والمعابر اإلقليمية في يد إسرائيل، ولكن جرى تحديدا النص على 
"تنظيم العمالة الفلسطينية" لدى إسرائيل، والعالقات المالية االقتصادية التي أعطت إسرائيل الحق في 

 ن ذريعة!جباية موارد السلطة، ما أتاح لها مصادرتها المتكررة بكل الذرائع وحتى بدو 
وعودة لتغيير شعارات الدول والشعوب بما يمهد لتغيير مصيري يطبخ لها، نكمل بما جرى بعد دخول 

، لعيون 2116مصيدة الحكم تحت إمرة المحتل من تغيير لميثاق منظمة التحرير الفلسطينية عام 
ة فيه وتعديل ست أمريكا والضيف بيل كلينتون )كتبُت حينها "زارنا النبي!"( بحذف اثنتي عشرة ماد

 عشرة مادة.
وغني عن القول أن تلك هي المواد المتعلقة بالتحرير والعودة والهوية وما إلى ذلك مما لن يبقى 

 بدونه شعب ولن تقوم دولة!
وبالتضحية بالميثاق الوطني الفلسطيني انتهت الحاجة لعرفات، فُبدئ بتفعيل مهمة "الحكومة" 

ي أعدت، لتقوم إسرائيل و"الرباعية" بفرض عباس رئيسا لها المستحدثة، المصيدة الثانية الت
 بصالحيات تفوق صالحيات رئيس السلطة.

ورفض الشعب الفلسطيني كليا لعباس جعله معزوال ومغلول اليد بدرجة ألزمته باالستقالة بعد أقل من 
 لطة لعباس.أربعة شهور، فجرى التحول للخطوة التالية والتي هي اغتيال عرفات لتؤول رئاسة الس

والفت هنا أن عباس عاد ليقلص من صالحيات رئيس الحكومة والقفز على حكومة حماس المنتخبة، 
بمعونة إسرائيل التي اعتقلت رئيس السلطة التشريعية الحمساوي وعدد من نواب حماس، ليحضر 

 تصادي".سالم فياض لترؤس حكومة تعلن عن تغيير أكثر جذرية بتحديد هدفها بكونه "السالم االق
ويعني ذلك اختصار الشعب الفلسطيني بمن بقي منه في الضفة المحتلة، وتحويل هؤالء من شعب 
ذي قضية وهوية لجماعة تأكل لتعيش، وأقصاه تحلم ببعض البحبوحة إن أرضت حكامها كائنا من 

 كانوا!
سرائيلي للضفة هذا مع ثبوت عدم جدوى أي زعم لتنمية اقتصادية تحت االحتالل بدليل االجتياح اإل

والذي هدف، إضافة للمجازر التصفوية التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، لتدمير كامل  2002عام 
 البينة التحتية للضفة المحتلة!
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حكومة فيشي انتهت بانتصار الحلفاء وهزيمة ألمانيا النازية، فكيف ظنت الصهيونية أن بإمكانها 
ب الفلسطيني، وهي التي أقامت كيانها في فلسطين بزعم وراثة وتطبيق وسائل النازية كافة على الشع

 التظلم من الممارسات النازية؟!
السبب أن الحلفاء، بخاصة قياداتهم، كانوا "مستعِمرين" في بنيتهم الفكرية السياسية والنفسية، أكثر 

توا في منهم محاربين ألجل الحرية، فالثانية هي النسخة التي أعطيت للجنود وصغار الضباط ليستمي
القتال، فيما جنراالتهم وقياداتهم السياسية كانت منهمكة في محاصصة لمغانم الحرب أبرزها واألطول 

 بيكو.-شرا وعد بلفور واتفاقية سايكس
واألمر اآلخر أن التمييز العنصري الذي اتهمت به النازية وُزعم حصره باليهود، كان وبقي يمارس 

ألوروبيين واألمريكيين في أجزاء عديدة من أفريقيا )بما فيها كينيا ضد السود من ِقَبل حلفاء إسرائيل ا
موطن والد باراك أوباما( ضد األفارقة، معززا بقوانين وصلت حد النص على "األبارتايد" في دستور 
جنوب أفريقيا، وفي "قانون العزل" في الواليات المتحدة األمريكية ضد من اختطفهم الرجل األبيض 

 تعبدهم.من بالدهم ليس
، ومع أن حق التصويت أعطي 2164ولم يصدر قانون الحقوق المدنية في أمريكا حتى العام 

 ، إال أن مخاطر ممارسته بقيت قائمة.2162لألمريكيين السود عام 
ورغم قرارات األمم المتحدة بمقاطعة جنوب أفريقيا لممارستها األبارتايد، أمكن أن يحاكم المطالبون 

يلسون مانديال، على مدى خمس سنوات بتهم "الخيانة"، وبعد تبرئة مانديال منها بإلغائه، ومنهم ن
جرى اعتقاله بتهمة "التخريب والتآمر لقلب نظام الحكم" ليحكم عليه بالسجن مدى الحياة العام 

2162. 
وأثناء ذلك وبعده كانت تلك هي التهمة الموجهة لمختلف أطياف المعارضة في العالم العربي، والفت 

ُوّجهت ذات التهمة لقائد الجيش األردني )أبعد ولم يحاكم خشية أن يكّرس  2162أنه في ذات العام 
 بطال شعبيا( فيما حوكم وسجن وعذب ضباط آخرون.

أما تهمة "التخريب" فكانت توجه من إسرائيل للفدائيين الفلسطينيين. وفي بيئة دولية وعربية كهذه 
المختار" وأن فلسطين آلت لهم تنفيذا لوعد إلهي، مضافا له دعم  أمكن لمن يعتقدون أنهم "شعب هللا

الحلفاء المنتصرين المطلق لهم، أن يمارسوا القتل والتهجير القسري وذات "األبارتايد" )سرا وعلنا( 
 ضد من تبقى ولم يمكن تهجيره من أصحاب األرض التي احتلوها، أو باألحرى "احُتلت لهم"!

نا" تغير في العقد األخير من القرن الماضي، وعنوان التغيير كان نيلسون ولكن هذا الذي كان "ممك
مانديال، فصمود الرجل األسطوري في سجنه لسبعة وعشرين عاما أنتج حملة دولية إلطالق سراحه، 

وفوزه  2110الذي لم يقبل به مانديال إال بتحقيق شرط إنهاء األبارتايد، فتم إطالق سراحه عام 



 
 
 

 

 
           46ص                                    0064العدد:      22/0/2304سبت ال التاريخ:

في أول انتخابات غير عنصرية، مرورا بتحقيقات "لجنة غولدستون" في تهم 2114عام برئاسة البالد 
العنف الشرطي التي مورست قبل عقد تلك االنتخابات، ثم االعترافات بممارسات نظام األبارتايد 

 .2112البشعة السابقة لدى "لجنة التحقيق والمصالحة" التي شكلها مانديال عام 
العالم الذي أتيح له مواكبة ومعايشة األحداث عبر وسائل االتصال التي  كل هذا شكل بؤرة اهتمام

 باتت تنقلها حية، فكانت تلك نقطة تحول جذرية في التاريخ الحديث، ما بعدها غير ما قبلها.
عادة انتخاب أول رئيس للواليات المتحدة ذي أب كيني، عند مولده  ومن أهم ما جرى بعدها انتخاب وا 

لم يكن السود في أمريكا يملكون حق التصويت، بل وكان "قانون العزل" مطبقا  مواطنا أمريكيا
 عليهم! ورحيل مانديال العام الماضي أعاد للواجهة قضية "األبارتايد" التي ناضل ضدها.

والفت أن إسرائيل وحلفاءها جهدوا في عقد التغيير ذاك الستخالص سلسلة تنازالت عربية بدءا بـ 
صب المصائد سابقة الذكر للفلسطينيين، ولألردن في "وادي عربة" وغيرها مما ليس "مؤتمر مدريد" ون
 هنا مجال شرحه.

ولكن كل هذا لم يمنع ظهور حقيقة إسرائيل باعتبارها نظام األبارتايد الوحيد المتبقي، ناهيك عن 
العرقي النازي التهجير القسري الذي تنوي استكماله تحت شعار "يهودية الدولة" الذي يستعيد الفكر 

ولكن دون توفر مواصفات العرق أو القومية لها، بما يجعل دعواها "اليهودية" تشريعا وتكريسا، بل 
 واستنباتا ألصوليات دينية مضادة عابرة للقوميات والحدود باتت تقلق عالما أصبح قرية صغيرة.

ب ذلك االحتالل من يضاف لهذا كون إسرائيل آخر حالة احتالل كولونيالي قام في لحظة انسحا
العالم، واألخير ال تريد أوروبا االعتراف به كامال، ولكن ضغوط شعوبها أطلقت مقاطعة عالمية 
متنامية إلسرائيل الستمرار احتاللها واستيطانها في الضفة الغربية على األقل، ولممارستها "األبارتايد" 

 نتيجة ثورة االتصاالت!في كامل فلسطين، والذي شواهد مآسيه باتت تنقل حية أيضا 
واألهم أن هذه اإلدانة بدأت تأتي وبتعاظم من داخل إسرائيل ذاتها، على لسان وبشهادة إسرائيليين، 
وبعضهم يرفض ويكشف عدم شرعية ذات المزاعم التي قامت عليها إسرائيل ويدعو للتعايش مع 

حق الفلسطينيين المهجرين  الفلسطينيين في دولة واحدة وبحقوق مواطنة متساوية، بل ويدافع عن
 بالعودة ألرضهم.. وهو ما بّينت بعضه في مقالتي السابقة.

لسنا مضطرين لقبول ما لم يعد مقبوال دوليا ألن متطرفين صهاينة لهم الصوت األعلى في إسرائيل 
أو ألن كيري يريد تسجيل إنجاز باسمه، أو ألن سماسرة  ،يرفضون الصحو على حقيقة تغير العالم

 القضية يريدون قبض العمولة قبل أن تؤول مواقعهم لغيرهم! بيع
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وال نريد بالمقابل إلقاء اليهود في البحر كما فعل الصهاينة بالفلسطينيين )فعلوها "حرفيا" بأهل حيفا(، 
ولكن الدفع بتسويات "صهيونية" كالمعروضة اآلن، سيجعل تلك الدعوة وحدها المتاحة بل والمحقة 

 مكنة بدليل ما جرى للنازية!عينا بعين، وهي م
 020/0/2304 0 الدوحةالجزيرة.نت

 
 وعباس بنتنياهو أوبامابين لقاءي  .48

 د. فايز رشيد
وأخيرًا، تم عقد اللقاء المقرر بين الرئيس األمريكي أوباما ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 

ة بحشد العديد من وقد حرص األخير أن ُتصاحب هذا االجتماع ضجة شعبية، فقامت السلط
الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية للتعبير عن تأييدهم للرئيس الفلسطيني. كذلك األمر جرى في 
بعض المخيمات الفلسطينية في الشتات، تتمنى عليه، االستجابة للدعوات الشعبية الفلسطينية التي 

خيرة دعوات كثيرة للمطالبة تناشده قطع المفاوضات مع العدو الصهيوني، وقد ظهرت في اآلونة األ
 بقطعها.

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أعلن مباشرًة بعد انتهاء اللقاء، أن "الرئيس أوباما لم 
يعرض اتفاق اإلطار على الرئيس عباس رسميًا"، موضحًا: أن أوباما والجانب األمريكي عرضا 

لفلسطيني والرئيس عباس. وكان الرئيس األمريكي أوباما مجموعة من األفكار المتعددة على الجانب ا
قد قال للرئيس الفلسطيني أثناء لقائهما في البيت األبيض "إنه يتعين عليه اتخاذ قرارات سياسية 
صعبة واإلقدام على مجازفات إذا أردنا إحراز التقدم". تأتي هذه الدعوة بعد أسبوعين على دعوة 

إلى رئيس الوزراء "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو أثناء لقائهما مؤخرًا في مماثلة كان قد وجهها أوباما 
 واشنطن.

اللقاء كان روتينيًا عاديًا سوى من دعوة عباس "للمجازفة". قبل انعقاد اللقاء ببضعة أسابيع حرص 
الالجئين عباس على أن يبعث رسالة إلى "اإلسرائيليين" واألمريكيين "بأنه لن ُيغرق "إسرائيل" بماليين 

فمن)وجهة نظره( هذا ليس واقعيًا". عباس ذهب إلى المفاوضات مع الكيان الصهيوني من دون وقف 
، أي أن االستيطان %223لالستيطان الذي زاد هذا العام على العام السابق بنسبة توسع تصل إلى 

تمرير رسالة  أثناء المفاوضات زاد عما قبلها. كذلك حرصت السلطة وقبل لقاء رئيسها مع أوباما
بأنها ال تتدخل بما تقوم به قوات االحتالل ومخابراته من موبقات في مناطق السلطة. لهذا السبب لم 
تتدخل قوات أمن السلطة أثناء الهجوم الذي شنته قوات االحتالل على منزل األسير السابق معتز 

ذا تذرعت قوات وشحة في قرية بير زيت بالقرب من رام هللا، رغم اشتباكه ساعات عدة م عها )وا 
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السلطة بأنها لم تعرف بذلك فهذا ليس صحيحًا، ألن الحدث تم تصوير وقائعه من قبل الفضائيات 
التي رصدت وجود قوات األمن الفلسطيني في مكان قريب من موقع االشتباك(. الهجوم أسفر عن 

مرار التنسيق األمني مع استشهاد معتز وشحة وتدمير بيت أهله تدميرًا كاماًل، هذا إلى جانب است
 العدو.

الرئيس أوباما أثنى على الرئيس عباس بوصفه "ينبذ العنف"! بالفعل فالرئيس عباس يعتبر المقاومة 
المشروعة لشعبه ضد االحتالل "عنفًا" كما سماها في العديد من المرات و"إرهابًا" في بعضها، حتى 

به هو المقاومة الشعبية السلمية على شاكلة الهند إنه يقف ضد قيام انتفاضة ثالثة، وأقصى ما ينادي 
إّبان غاندي في المقاومة ضد االحتالل البريطاني. المقاومة الشعبية السلمية على الرغم من أهميتها 
ال تزيل احتالاًل صهيونيًا اقتالعيًا من األرض الفلسطينية. هذا إضافة إلى مالحقة قوات السلطة لكل 

ممن يؤمنون بالكفاح المسلح كوسيلة لتحرير األرض، واعتقالهم والتغاضي عن المقاومين الفلسطينيين 
مارس/آذار الحالي مّرت  24قيام سلطات االحتالل الصهيوني باغتيالهم واعتقال العديد منهم. في 

الذكرى الثامنة للهجوم على سجن أريحا )في مناطق السلطة( واختطاف أمين عام الجبهة الشعبية 
فاقه والمناضل فؤاد الشوبكي. كل هذه القضايا تدركها "إسرائيل" واإلدارة األمريكية أحمد سعدات ور 

وعلى رأسها الرئيس أوباما. رغم ذلك يطالب أوباما رئيس السلطة باتخاذ قرارات صعبة من أجل ما 
يسمى ب"السالم" مع الكيان الصهيوني. إن عدم االعتراف بيهودية دولة الكيان الصهيوني ال يختزل 
كل الحقوق الفلسطينية، بل هو جزء رئيسي منها، على طريق تحصيل الحقوق الوطنية لشعبنا، 
ومنها حق عودة الالجئين الفلسطينيين بما في ذلك صفد التي سبق للرئيس عباس أن تخلى عنها، 
فهي مدينته األصيلة لكنه ليس الوحيد من مهجري صفد، فهناك عشرات اآلالف منهم ممن هّجروا 

 ، إضافة إلى أبنائهم وأحفادهم بالطبع، والذين يعدون اآلن بمئات األلوف.قسراً 
من ناحية أخرى، على صعيد لقاء أوباما برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، فقد حرص 
األخير وقبل لقائه بالرئيس األمريكي، على التصريح مرارًا وتكرارًا )في كل حين وفي كل ساعة( 

سقاط حق حول شرطيه الجدي دين على الجانب الفلسطيني وهما: "االعتراف بيهودية "إسرائيل" وا 
نما  العودة" )والجديد في هذا الشرط عدم إخضاع موضوع حق العودة للمفاوضات مع الفلسطينيين، وا 
إسقاطه من جانبهم قبل ذلك(. كما حرص على التصريح أثناء مؤتمره الصحفي والمستشارة األلمانية 

عامًا على بدء العالقات بين  20ل بمناسبة زيارة األخيرة لدولة الكيان بمناسبة مرورأنجيال ميرك
البلدين، بأن على الفلسطينيين إسقاط مطالبهم القومية قبل توقيع التسوية. للعلم نتنياهو ال يعترف 
بالفلسطينيين كشعب، ولذلك ال يستعمل مصطلح "شعب"، بينما هم من وجهة نظره "أقلية وليس 

ن الذي اخترع الشعب الفلسطيني هي الدول العربية بعد عام شع . )هذا ما يقوله في 2167بًا"، وا 
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كتابه: مكان تحت الشمس( ال نتنياهو وال اليمين الصهيوني المتطرف يريدون قيام دولة فلسطينية، 
الدولة ألنها من وجهة نظرهم: بداية نهاية "إسرائيل"، واقتالعها من المنطقة، حتى لو كانت هذه 

ليست أكثر من حكم ذاتي، وحتى لو قام الفلسطينيون باالستجابة للشرطين القديمين الجديدين لرئيس 
 الوزراء الصهيوني، فسيقوم بتسمية شروط تعجيزية جديدة حتى يمنع قيام دولة فلسطينية.

قع تحت بغض النظر عن "إسرائيل" هي المحتلة للوطن الفلسطيني بالكامل، والفلسطينيون هم من ي
االحتالل، فإن الرئيس أوباما يساوي في طلباته السياسية بين الضحية والجالد، من حيث "المجازفة 
ن  باتخاذ قرارات صعبة". أمريكا مع وجهة النظر واالشتراطات "اإلسرائيلية" للتسوية بالكامل، حتى وا 

دية. الواليات المتحدة تقف انتقد كيري إصرار الكيان الصهيوني على االعتراف ب"إسرائيل" كدولة يهو 
تمامًا إلى جانب العدوان "اإلسرائيلي"، وهي لم ولن تكون وسيطًا محايدًا في الصراع الفلسطيني 

 .يالعربي الصهيون
 22/0/2304الخليج0 الشارقة0 

 
 
 
 
 مؤتمر "من أين لك هذا؟!" .49

 نقوال ناصر
حركة "فتح" يفرض على المؤتمر إن سجال فضائح االتهامات الدائر حالًيا بين قيادات تاريخية ل

الحركي السابع المقبل أن يخصص جدول أعماله لبند واحد فقط يكون معياًرا وحيًدا لعضوية الحركة 
 والعمل السياسي العام ألعضائها وهو: "من أين لك هذا"؟!

الحركة إن االتهامات المتبادلة، بالتعاون مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، والتآمر، وقتل الخصوم من 
وخارجها، ناهيك عن االتهامات المتبادلة بتسميم الراحل ياسر عرفات في ما يكاد يرقى إلى تبرئة 
علنية لالحتالل من ارتكاب هذه الجريمة، وسرقة المال العام، والفساد، هي اتهامات ال تسيء إلى 

ضليها، فهؤالء كانوا أصحابها فقط، لكنها تطال تاريخ وسمعة اآلالف من شهداء الحركة وأسراها ومنا
ضحايا الفساد والفاسدين في حركتهم قبل بقية أبناء شعبهم، وألن هؤالء مثلهم مثل أندادهم من 
الفصائل الوطنية األخرى، ليسوا ملًكا لفصائلهم بل لقضية شعبهم وتاريخ وطنهم، فإن اإلساءة تطال 

 الشعب الفلسطيني بكامله.
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اوي فاروق القدومي مناشدته لوقف هذا السجال، غير أن الشعب ربما لهذا السبب وّجه القيادي الفتح
( منه بوجود المحسوبية والمحاباة في القطاع العام، كما أعلنت %2 13الفلسطيني الذي يعتقد )

رئيسة الجهاز المركزي لإلحصاء السيدة عال عوض برام هللا في الثاني عشر من أيلول الماضي، 
القذر لقادته كطريقة وحيدة متبقية إلحالتهم إلى التقاعد إن لم  يفضل على األرجح نشر كل الغسيل

 يكن لمساءلتهم.
وسجال االتهامات المحتدم اآلن ال عالقة له بأي خالف سياسي لكنه يسلط الضوء على انقساٍم على 
المصالح والسلطة أقدم من االنقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، انقسام كان ينخر حركة "فتح" 

سًيا وتنظيمًيا وفكرًيا ومنهجًيا، خصوصا بعد توقيع اتفاقيات "أوسلو"، وكانت أطراف هذا االنقسام سيا
تغطي على صراعاتها بتسعير الخالفات مع حركة حماس من جهة، وباالستقواء باالحتالل على 

 حماس وعلى بعضها البعض من جهة أخرى.
رئيٍس من أسباب الوضع االقتصادي  غير أن األهم هو أن هذا السجال يسلط الضوء على سببٍ 

المتدهور للشعب الفلسطيني تحت االحتالل، ولألزمة المالية المزمنة التي تعاني منها السلطة 
الفلسطينية في الضفة الغربية، فاالتهامات المتبادلة بالفساد وسرقة المال العام ال تتحدث عن ماليين 

 بل عن مليارات من الدوالرات األمريكية.
سبة الذكرى السنوية العشرين لتوقيع اتفاق أوسلو، قال مدير منظمة "أوكسفام" الدولية في بمنا

فلسطين، نيشانت باندي: إن "حياة ماليين الفلسطينيين هي اآلن أسوأ مما كانت عليه قبل عشرين 
 سنة".

سطينية" إن التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي عشية اجتماع لجنة المانحين لـ"السلطة الفل
بنيويورك في الثالث والعشرين من أيلول الماضي، وكذلك تقرير البنك الدولي الذي نشر في الثامن 
من الشهر التالي أكدا "تدهور األوضاع االقتصادية" و"بخاصة في الضفة الغربية" وأن معدل البطالة 

غزة على التوالي،  يبل  ضعفي أو ثالثة أضعاف معدل البطالة العالمي في الضفة الغربية وقطاع
وأن تقديم "الخدمات العامة األساسية قد تقلص تدريجًيا"، ليخلص تقرير البنك الدولي إلى القول: إن 

 "نموذج النمو هذا قد أثبت أنه غير مستدام".
وسجال الفضائح الحالي يدور بين قياديين أحدهما محمود عباس رئيس دولة فلسطين والسلطة 

نية وحركة فتح، واآلخر محمد دحالن الذي كان رئيًسا لمجلس األمن القومي ومنظمة التحرير الفلسطي
ووزيًرا في السلطة وعضًوا منتخًبا في المجلس التشريعي وفي لجنة فتح المركزية، وقد أحال األول 
الثاني إلى المحاكم الفلسطينية، ونجح الثاني في الحصول على إذن من مجلس األمن الدولي لرفع 
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ول في محكمة العدل الدولية بالهاي يتهم فيها "السلطة الفلسطينية" التي كان طوال دعوى ضد األ
 عشرين سنة من أعمدتها بـ"الفساد على نطاق واسع".

سجال مماثل بين الرئيس عباس وبين  2022ولم يكن هذا سجال الفضائح األول، فقد سبقه في سنة 
من المالي السابق للراحل عرفات، الذي قال محمد رشيد )خالد سالم( المستشار االقتصادي والمؤت

عنه رفيق النتشة رئيس لجنة مكافحة الفساد الفلسطينية: إنه جاء إلى "الثورة الفلسطينية" ال يملك 
شروى نقير ليصبح "صاحب ماليين"، وترافق ذاك السجال مع توجيه اتهامات بالفساد لوزيٍر للمالية 

 ة.ومدير عام سابق للوزارة ووزير للزراع
إنها لمفارقة مفجعة أن يكون المتهمان دحالن ورشيد، اللذان يملكان اآلن مصالح تجارية بالماليين 
في عديد من الدول العربية واألجنبية، ضمن خمسة قياديين ُأنيطت بهم مهمة إدارة السلطة 

خالفته ، في ترشيح غير رسمي لهما ل2002الفلسطينية أثناء محاصرة االحتالل للراحل عرفات عام 
 في حال وفاته.

ولم يكن هذا السجال أول مؤشر على أرفع مستوى إلى تفشي الفساد على مستوى قيادي، ففي سنة 
( مليون دوالر من صندوق تقاعد 20( مليون دوالر أمريكي و)260انتشرت فضيحتا سرقة ) 2117

فضيحة المعابر  الموظفين والشركة الفلسطينية للرهن العقاري على التوالي في قطاع غزة، ثم
الفلسطينية في القطاع التي كانت عائداتها توضع في حساب شخصي لمسؤول أمني، بينما كان 
تقاضي مستخدمي أحد األجهزة األمنية راتبين من ميزانية السلطة فساًدا استمر حتى أوقفه رئيس 

 الوزراء السابق سالم فياض.
ول الماضي استعرضت الباحثة سوسن الرمحي وفي تقرير لها باللغة اإلنكليزية نشر في كانون األ

تقريًرا لالتحاد األوروبي تحدث عن "ضياع" حوالي ملياري يورو من المعونات المقدمة بين عامي 
، وفي تشرين األول الماضي اقتبست الصنداي تايمز البريطانية من تقرير للمجلس 2007-2022

ليارات دوالر من المعونات األوروبية األوروبي لمدققي الحسابات في لوكسمبورغ أن ثالثة م
"للفلسطينيين قد يكون أسيء إنفاقها أو تم هدرها أو ضاعت للفساد"، وعرضت الرمحي تقريًرا للبنك 

( مليون دوالر إلى "طرف غير 100الدولي نشر في تشرين الثاني من العام الماضي الحظ تحويل )
افحة الفساد األوروبية في تحويل أموال ، وتحقيًقا لمفوضية مك2000-2112معروف" بين عامي 

المعونات األوروبية إلى "أطراف غير مستهدفة"، وا عالًنا للنائب العام السابق أحمد المغني عام 
( مليون دوالر متهم فيها 700( قضية اختالس لما يزيد على )20عن التحقيق في ) 2006

فساد لمنظمة الشفافية الدولية جاء فيه أن مسؤولون كبار في السلطة ومنظمة التحرير، وتقريًرا عن ال
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"خطير"، وتقريًرا نشره االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في  الفساد في القطاع األمني
 الشهر الرابع من العام المنصرم أكد فيه استمرار الفساد في المؤسسات الرسمية الفلسطينية.

ح، وتزيد قيمتها على قيمة مديونية السلطة البالغة إنها قمة جبل جليد الفساد الطافية على السط
 ( مليار دوالر حتى منتصف العام الماضي، كما أعلن مؤخًرا وزير المالية برام هللا شكري بشارة.7 4)

وبما أن "فتح" هي التي تقود السلطة والمنظمة فإن االتهامات تطالها بصفة رئيسة، ولم تعد 
اداتها تترك لها سوى واحد من خيارين، إما أن تعفي نفسها من مسلسالت الفضائح لالصطراع بين قي

ما أن تصوب أوضاعها في  مسؤولية القيادة وذلك أكرم لآلالف من شهدائها وأسراها ومناضليها، وا 
أسرع وقت ممكن، ونقطة البداية للخيار الثاني هي اعتماد بند "من أين لك هذا؟" كبند وحيد على 

 ع المقبل كشرط مسبق لعضويتها.جدول أعمال مؤتمرها الساب
 022/0/2304 فلسطين أون الين
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 ياسر الزعاترة
ليس من عادة الفضائيات أن تبث مقابالت تستمر ساعتين ونصف الساعة. وفي بدء اطالقها كانت 

احدة، هي في واقع هناك برامج لساعة ونصف الساعة، لكنها ما لبثت أن اختصرت إلى ساعة و 
 دقيقة. 20الحال أقل من 

المصرية على مقابلة مباشرة لمدة ” 2دريم“لكن محمد دحالن كان متميزا، فقد حصل من قناة 
ساعتين ونصف الساعة، دون حساب الفواصل اإلعالنية، أي أنها بحساب البرامج عبارة عن ثالث 

 كهذه قد حصل عليها قائد في التاريخ.  حلقات من برامج الساعة الكاملة. وال أعتقد أن مقابلة
ولما كان موضوعا كهذا ال يثير كثيرا المشاهد المصري، فاألرجح أن القناة، وكذلك المقدم قد تعامال 
معها كإعالن مدفوع األجر، وال نعرف كم دفع لهم دحالن في المقابل، وهو سيدفع دون حساب تبعا 

تضمن اتهامات خطيرة له، السيما أنه لم يغادر  لحاجته إلى منصة للرد على خطاب عباس الذي
كما اعترف، وطموحه كما يعلم الجميع هو أن يكون بديال لعباس في قيادة الشعب ” طموحه“

الفلسطيني. ألم يرسل له نتنياهو مبعوثه الخاص )الدائم، وأقرب أصدقائه ومساعديه(، المحامي 
مرات كما كشفت معاريف(، وذلك قناعة من  إسحق مولخو إلى مدينة عربية )قيل إنه التقاه بضع
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نتنياهو بأنه بديل أفضل من عباس؟! مع أن األمر في هذه المرحلة ال يعدو أن يكون تلويحا لألخير 
بمصير عرفات إذا تلكأ في تمرير المطلوب منه، والذي يبدو خيارا من اثنين، إما تسوية على مقاس 

ال يبدو سيئا بالنسبة لإلسرائيليين، السيما أن الرجل ال  نتنياهو، أو استمرار للوضع القائم، والذي
 يقصر أبدا في التنسيق األمني، وفي لجم أية احتماالت الندالع انتفاضة في الضفة الغربية.

من المفيد ابتداًء القول، إن منح دحالن منصة مصرية للرد على عباس ال يمكن تفسيره خارج سياق 
)مرحليا في أقل تقدير(، وربما كان ذلك هو األنسب إسرائيليا،  الرضا عن األول أكثر من األخير

ألن تخويف عباس بدحالن هو المطلوب، تماما كما كان هدف لقاءات مولخو معه، ومن ثم كشف 
 مضمونها )لم يسأل وائل األبراشي دحالن عن تلك اللقاءات، وهو أمر مقصود بكل تأكيد(.

هاب في مقال سريع كهذا، لكننا إذا شئنا تقسيم الحوار، من الصعب تلخيص حوار بذلك الطول واإلس
فإننا إزاء قسمين كبيرين  األول كان دفاعا عن النفس أمام اتهامات عباس الكثيرة له، والتي كان 
أهمها االتهام الضمني له بإدخال السم إلى عرفات )نبيل شعث قال، إنه فعل ذلك عبر علبة دواء(، 

تيال القيادي الحمساوي الكبير )صالح شحادة(، واغتيال سبعة آخرين التواطؤ مع الصهاينة في اغ
 من فتح، التجسس على حزب هللا وحماس، فضال عن الفساد المالي.

في هذا السياق األخير، رد دحالن على النار بالمثل، وقال عن فساد عباس وأوالده الكثير، فيما 
ايت( يخص تفاصيل ذلك الفساد وبوثائق تيراب 27أعلن في نهاية اللقاء أنه يحتفظ بملف من )

، بما -رحمه هللا-بتوقيعات المعنيين، ورد على التهم األخرى، بخاصة ما يتعلق باغتيال عرفات 
اعتبره فضحا لعالقة عباس بالراحل، وتآمره عليه، ومجيئه على ظهر دبابة إسرائيلية )تآمرا عليه 

، وهو كيف تحالفا كل ذلك الوقت وهما يعرفان عن معا(. ليبقى السؤال معلقا للرجلين بذات الروحية
بعضهما كل ذلك، اللهم سوى أنهما شريكان في العبث بقضية الشعب الفلسطيني الذي لم يعرف شيئا 

 قبل اقتتالهما على الغنيمة؟!
القسم الثاني من الحوار كان يتمثل في إطالق النيران على اإلخوان المسلمين وقطر والجزيرة 

كان الفتا أن نصيب اإلخوان كان األكبر، ربما ألن ذلك يرضي من يحب إرضاءهم، وأردوغان. و 
 ويرضي في ذات الوقت أصحاب األرض )بلغة المالعب(، ويمنحه فرصة التأثير في قطاع غزة.

عن جماعة اإلخوان، قال الرجل ما لم يقله مالك في الخمر، لكن األكثر إثارة هو اعتبارها عميلة 
الذين كانوا يريدون من خاللها إنشاء هالل سّني ضد هالل شيعي، ومن ثم تفتيت  ضمنيا لألمريكان

المؤامرة ”الذين يعمل معهم، فكان أن تمكنوا من إفشال” رفاقه”المنطقة، وهو ما تصدى له، هو و
 يونيو المجيدة!! 30، بحسب تعبيره، وهي ثورة ”أهم ثورة في التاريخ البشري“، وذلك عبر ”اإلمبريالية



 
 
 

 

 
           74ص                                    0064العدد:      22/0/2304سبت ال التاريخ:

بقى أردوغان الذي ناله فاصل عابر ال أكثر، لكنه هام، فهو كان شريكا في حكاية الهالل السّني وي
، كذا!! ويبدو أن ”فاسد وحرامي وسرسري“الذي كان يعده اإلخوان. أما األهم فهو قول دحالن بأنه 

ذي كان دحالن يعاني كثيرا من القهر حيال أردوغان الذي نجا، أقله إلى اآلن من مصير مرسي ال
 ُيطبخ له، وهو يطبخ أيضا لثورة ليبيا وتونس واليمن.

يبقى أن الشق الفلسطيني من اللقاء كان األهم، لكن ما ذكره يدينه، تماما كما أن الكثير مما ذكره 
عباس في الخطاب يدينه أيضا )أعني عباس(، فكيف اتفق أن كال الرجلين يعرفان عن بعضهما كل 

تان، بل يتحالفان مع بعضهما، أوال في التخلص من الراحل عرفات، وثانيا وكانا يسك” البالوي“هذه 
 في السيطرة على فتح والسلطة بعد ذلك.

من كان معنيا بمعرفة واقع السلطة وفتح، وربما القضية راهنا، فما عليه إال أن يستمع للخطابين 
ني زمام المبادرة ويفجر بالكامل، ونكرر بالكامل، ويدعو هللا بعد ذلك أن يأخذ الشعب الفلسطي

 انتفاضته الجديدة التي قد )نكرر قد( تتمكن من كنس بعض هذا البؤس عن وجه القضية.
 22/0/2304الدستور0 عّمان0 
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 يوفال ديسكن
ُطحنت قضية الحاخام بنتو عندنا طحنا دقيقا لكن أهم جوانبها وأكثرها إدهاشا في نظري والذي لم 

لى تعبير مناسب عنه هو عدد األشخاص الذين يستهلكون خدمات مجموعة المشاهير يحصل ع
الزاهرة في دولتنا، ألنه ما كانت هذه الظاهرة لتنال هذا القدر من القوة واالتساع لوال الطلب المتزايد 

 على خدماتها.
لى ذلك تميز ظاهرة الحاخام بنتو ثقافة "االنتهازية اآلنية" التي شاعت بيننا . أنها ثقافة هنا واآلن، وا 

وعدم التخطيط وعدم وجود محاسبة حقيقية وعدم الحشمة وعدم االستحياء، الذي يميز قطاعا كبيرا 
جدا ممن انتخبهم الجمهور ومن العاملين في الحياة العامة وأرباب المال الذين بنوا أنفسهم بمساعدة 

بأموال الجمهور. ويتدفق غير قليل  عدد من منتخبي الجمهور على اختالف أجيالهم على السمسرة
منهم لالستماع إلى النصائح السخيفة من مشاهير يتوجون أنفسهم على نحو عام بنعت "حاخام" 
ويبيعون احتيالهم ببنائهم صورة "أصحاب رؤية". أو بعبارة أخرى كأنهم يتصلون باهلل جل شأنه بطرق 

 خفية.
فسأروي لكم قصة حقيقية تماما. فقد اعتاد وزير إذا كان هذا يبدو مضحكا أو مبالغا فيه عندكم 

محترم جدا في الحكومة السابقة أن يتجه إلي بين آن وآخر حينما كنت رئيس "الشاباك" مع تقارير 
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لحاخام مجهول لم يشأ أن يذكر اسمه معروف بأنه "صاحب رؤية" )وهذه هي عبارته(. وأوضح 
نبؤ الدقيق بنتائج االنتخابات بل أن يتنبأ بالعمليات الوزير لي أن ذلك الحاخام يستطيع أن يتنبأ الت

التفجيرية قبل وقوعها. وفي واحد من تلك اللقاءات الهاذية أطلعني على سر أن ذلك المشهور 
صاحب التفويض أطلعه على سر "إنسان ذي مقاصد سيئة جدا" )وهذه هي عبارته حقا( يتجول "في 

هل اقترح علي أم "أرشدني" إلى العمل سريعا لمنع وقوع هذه اللحظات حقا" في تل أبيب، وال أدري 
ال وقعت المسؤولية علي.  عملية كبيرة وا 

وبعد أن استمعت إليه في شك كبير لكن باألدب الواجب، استقر رأيي على أن أضع روحي على 
راحتي وأال أستدعي الوحدات الخاصة من جهاز "الشاباك" والشرطة والجيش اإلسرائيلي إلجراء 

 يط في شوارع تل أبيب.تمش
هنا ينتهي الجزء المضحك من القصة، أما الجزء الذي هو أقل تسلية وهو أن ذلك الوزير المحب 
للمشاهير كان يجلس في الحلقات األكثر حساسية في الحكومة التي تتخذ قرارات على الخروج 

طلب مشورة لحروب. وقد أقض مضجعي االحتمال المعقول جدا في رأيي وهو أن ذلك الوزير 
 المشاهير في هذه الشؤون أيضا.

 
 ما هي االنتهازية

ليست ظاهرة تدفق أرباب المال والعاملين في الحياة العامة الكبار إلى أولئك المشاهير هامشية البتة 
بل هي جزء من الثقافة التي أخدت تنشأ وهي ثقافة "االنتهازية اآلنية". إن االنتهازية طريقة عيش 

ل فرص عارضة بحسب المصلحة اللحظية. وفي هذه الثقافة فإن نصيحة "صاحب تقوم على استغال
 رؤية" يتصل كما يزعم برب العالم ال يعدلها الذهب االبريز.

واآلنية هي ثقافة "هنا واآلن" التي تجعل هدفها األعلى البقاء الشخصي السياسي، وتجعل مصلحة 
عددا كبيرا من ساستنا من االتجاه إلى االنتخابات مع الدولة هدفا ثانويا نتيجة ذلك. وهي ثقافة ُتمكن 

"برنامج حزبي بال برنامج"، ليس فيه شيء في أي موضوع مركزي يفترض أن يكون في برنامج عمل 
الدولة. وهي ثقافة تستغل منصة زيارة سياسية رمزية لرئيس البرلمان األوروبي أو رئيس وزراء 

ضحل ألجل نيل أعجاب الناخبين في ذلك الحزب أو  بريطانيا في الكنيست لتظاهرة فخر وطني
تنشئ حيلة دعائية حول لجنة وقانون نجحا في أن يفرغا فكرة المساواة في عبء الخدمة من 

 المضمون حقا، تقريبا.
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واآلنية هي أيضا تجاهل الساسة عن تقديرات سياسية لحظية، لوقائع عنصرية تتم أمام أعيننا من 
. وهي أيضا حالة يرى فيها المركز السياسي السليم العقل كيف يسرقون قبل زعران "شارة الثمن"

 الدولة من بين يديه وال يصحو كي تقودها المبادئ التي تؤمن بها أكثرية كبيرة في دولتنا.
إن المركز السليم العقل يسلم الدولة إلى حزب اجوف ليمين ضحل )الليكود( تحكمه مجموعة هوج 

من  وأفرغهاب "يوجد مستقبل" الذي رفع راية المساواة في العبء متطرفين عقدت حلفا مع حز 
القومي الذي يرى أن وحدة األرض أهم من وحدة  –وحزب البيت اليهودي المتدين  –المضمون 

الشعب، ومع حزب إسرائيل بيتنا الذي تحدد أيديولوجيته بحسب حاجات شخص واحد، هو رجل سر 
منذ ذلك الحين )في ظاهر  وأصبحمن يد القانون القصيرة أثرياء مريبين كبار هرب في آخر نفس 

األمر( باحثا عن السالم المعتدل بين رجال اليمين في الحكومة الحالية. وكلنا نرى بل إن غير قليل 
 منا يدهشون بل يضحكون لهذه المسرحية الهاذية التي تفوق في سخريتها كل برامج السخرية معا.

ث إليهم، هذه دولة فقدت الرؤيا واالتجاه والطريق وشعرت قيادتها في نظري وفي نظر كثيرين أتحد
 الحالية باألمن العظيم ألنها غير مهددة حتى وهي تقودنا إلى هاوية سياسية واجتماعية واقتصادية.

 
 خطوط الرؤيا الهيكلية

أكثر  أمنية يجمع عليها –اقتصادية  –سياسية  –هل من المعقد جدا تحديد مبادئ لرؤيا اجتماعية 
الشعب، وتكون البوصلة التي تحدد طريق ساستنا؟ أنا اعتقد أن هذا سهل جدا. وسأحاول أن أصوغ 
باختصار ما أسمعه من ناس كثيرين من المركز السياسي في دولة إسرائيل بل من اليسار واليمين 

 ما هي الدولة التي نريدها حقا. –غير المتطرفين 
  توجهها أيديولوجيات متشددة من اليمين أو من اليسار.دولة ديمقراطية يهودية وسوية ال .2
 دولة تقوم وحدة الشعب فيها دائما فوق وحدة األرض، وقداسة اإلنسان قبل قداسة األرض. .2
 دولة الحفاظ عليها ال يوجب احتالال مستمرا لشعب آخر. .3
 دولة فيها فصل واضح بين الدين والدولة. .4
واطنيها وفي ضمنهم األقليات فيها، وتحارب العنصرية حربا ال هوادة دولة تعامل باحترام كل م .2

 فيها.
 دولة تهتم بالضعفاء والفقراء فيها. .6
 دولة ال تستمر على دعم أولئك الذين ال يحملون العبء. .7
 دولة ال ُتمكن الجريمة المنظمة من الهياج في شوارعها. .7
 افة قيمة رفيعة وقضية أمن قومي.دولة ترى في استثمارها في التربية والثق .1
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دولة قوية جدا من جهة أمنية قادرة على ردع أعدائها والباحثين عن اإلساءة إليها لكنها في  .20
 إلى السالم مع جيرانها. –ال بالخطب الفارغة فقط  –الوقت نفسه تسعى باألعمال 

 مستنيرة ومتقدمة.دولة مقبولة مقدرة في أسرة الشعوب لكونها أخالقية وذات قيم و  .22
وبحسب تقديري الشخصي توجد في الدولة أكثرية كبيرة تقبل هذه المبادئ باعتبارها بوصلة اجتماعية 

 أمنية. –سياسية  –اقتصادية  –
فتعالوا إذن نسأل أنفسنا بأبسط صورة: هل يعتقد أحد منا أن هذه هي الوجهة التي يأخذنا إليها 

 يرأسونا؟.األحزاب والساسة الذين اخترناهم ل
منذ سنوات  أصبحأعتقد أن العكس هو الصحيح ألن التأليف القاتل بين االنتهازية واآلنية في دولتنا 

كثيرة مستنبتا مثاليا للفساد والعالقات بين المال والسلطة، والضحل وعدم التخطيط وعدم القدرة على 
 االنطالق وعدم الجرأة في كل مجال تقريبا.

 بذلك إذن؟ ما الذي يمكن أن نفعله
أنا متفائل من جهة، ألن المركز الصهيوني واألطراف السليمة له من اليمين واليسار ما زالت 

 األكثرية الكبيرة في الدولة.
وأنا متشائم من جهة أخرى، ألن المركز الذي أتحدث عنه هو أكثرية صامتة غافية أو "نائمة" في 

 كت.اكثرها ترى كيف يسرقون الدولة من بين يديها وتس
وليحدث تغيير كبير في االتجاه الذي نسير فيه يجب أن يتم توحيد للقوى بين كل أحزاب المركز 
وحركاته الذي يجعل غايته التحلل من ثقافة "االنتهازية في خدمة الحالية"، ويصب من جديد 

هي مضمونا وقيما وأخالقا في مجتمعنا ويحدد ترتيب األولويات الصحيح الذي يقود الدولة التي 
 عزيزة جدا علينا إلى االتجاهات المناسبة.

 عن "يديعوت أحرونوت"
 22/0/2304األيام0 رام هللا0 
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