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 0مشعل :انحيازنا لمشعوب شرف لنا ..حماس لم تخطر حتى تعترف بخطئها
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ أف موقؼ قيػادة حركتػو موحػد كمػا لػـ يكػف موحػداً مػف
قبؿ ،وأنيا لـ تخطئ حتى تعترؼ بخطئيا.
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و َّ
أكد مشػعؿ فػي كممػة لػو بميرنػاف نظمػو موقػا ىويػة الفمسػطيني ورابطػة شػباب مػف أنػؿ السػدس النمعػة فػي
دولة قطر ،عمى مواقؼ حركتو وسياسػتيا المعروفػة أنيػا اػد اطسػتسطاب الطػائفي واػد تسسػيـ المنتمعػات،
واػػد الػػدماد واػػد اطسػػتسواد بػػاألننبي والعػػدواف الخػػارني ،مبين ػاً أف حركتػػو مػػا أف تحصػػؿ الشػػعوب عمػػى
حسوقيا بسالـ ،وأف تستوعب األنظمة شعوبيا بعيداً عف الخيارات الدموية والعسكرية.
وقاؿ إف "الذي ينحاز لمشعوب وآلطميػا ولنراحيػا وآلماليػا ولحسيػا فػي الحريػة والك ارمػة والديمسراطيػة ومحاربػة
الفساد واطستبداد ،وحماس انحػازت لمسػيـ واألخػالؽ والم ػؿ ،ىػذا ط يعتػذر عنػو ،بػؿ ىػو شػرؼ ،وىػي مواقػؼ
لف نندـ عمييا ،وقدمنا أعمى المصالح ،وفي ذات الوقت لـ نتدخؿ في شؤوف أحد ،ونتحدى أي أحػد أف يػتيـ
حماس أنيا دخمت في شأف أحد".
وأااؼ" :حماس ط ت ارنػا صػواباً ،إف أخطػأت ت ارنػا ،ولكػف حينمػا انحػازت حمػاس ل مػة لسػنا نػادميف ،وط
شػػؾ أننػػا فػػي مرحمػػة صػػعبة ،لػػيس حمػػاس فحسػػب ،بعػػض الػػدوؿ الكبػػرى فػػي المنطسػػة تمػػر بم ارحػػؿ صػػعبة،
النميػػا يوانػػو تحػػديات ،وط بػػأس أف تواػػا حمػػاس فػػي مصػػاؼ الػػدوؿ الكبػػرى ،وىػػذا شػػرؼ لنػػا ،وحمػػاس
خفيفة الحركة و ستيا باهلل عالية".
الحصار
وتطرؽ مشعؿ في كممتو إلى الحصار المفروض عمػى قطػاع ةػزة ،قػائالً" :ط شػؾ أف واػا ةػزة منػذ شػيور
يسمسنا نميعاً ،وكأف ةزة مطموب منيا دائماً أف تدفا ال مف ،وتدفا مف لـ ترتكبو وخطأ لـ ترتكبو؛ فالتطورات
التػػي تنػػري فػػي المنطسػػة وخاصػػة فػػي مصػػر أريػػد لفػزة أف تكػػوف كػػبش فػػداد ،وأف تكػػوف الخطػػوة التاليػػة عمػػى
ةزة ،لينشأ فييا التمرد".
وأااؼ" :عشنا شيو اًر صعبة وما زلنا نعيش السمؽ ما ستنا اليسينية باهلل تعػالى ػـ بوخواننػا األبطػاؿ فػي ةػزة
وبنفس األمة العظيـ ،أنػا أحػب أف أطمئػنكـ أف إخػوانكـ فػي ةػزة ىػـ بخيػر رةػـ معانػاتيـ ،ففػزة متعػودة عمػى
الصعاب ،وما دمنا لـ نخطئ بحؽ أحد فاهلل ناصرنا ،وفي ةزة رناؿ وأسود  ،ونحف ط نبفي ش اًر ألحد".
وتابا" :ينبفي ألبناد ىذه األمة وأبناد حماس وأنصار حماس أف يطمئنوا أنو لـ يسا مػف ةػزة وط مػف حمػاس
أي تدخؿ عمى اإلطالؽ في مصر ،ط في سيناد وط في الساىرة وط في ةيره ،إنما ىو شر أريد بنا كنزد مف
المخطط ،وربما رةبات مكبوتة عند أطراؼ طالما تآمرت عمى ةزة فمـ تفمح".
واسػػتدرؾ" :ط شػػؾ أف إةػػالؽ المعػػابر وتػػدمير األنفػػاؽ اػػيؽ عمػػى أىمنػػا فػػي ةػزة ،وتواصػػمت معيػػـ فػػي عيػػد
األاحى ،وطمئنوني ىـ بخير والحياة طبيعية ،وىناؾ تكيؼ ما الظروؼ الصعبة والساسية ،ونحف في قيادة
الحركة تابعنا نيوداً لمتنفيس عف أىمنا في ةزة ما الناىزية ألسوأ اطحتماطت".
وأكمؿ مشعؿ حدي و بالسوؿ" :مما زاد األمػور شػدةً عمػى ةػزة عنػدما اكتشػؼ النفػؽ اطسػتراتيني ننػوب قطػاع
ة ػزة ،وقػػد أخ ػػاؼ "إس ػرائيؿ" ،واإلسػ ػرائيميوف اتصػػموا بعشػ ػرات الحػػاطت بفػ ػزة ىاتفي ػاً ليسولػ ػوا ليػػـ  :إف حكوم ػػة
حماس أنفست عشرات المالييف عمى النفؽ كأولى أف تعطييا لكـ لتخفػؼ معانػاتكـ ،وتيديػد إذا مػا اسػتخدمت
حماس ما لدييا مف قوة" ،مؤكداً أف ةزة تعمؿ م ؿ خمية "نحؿ" فال خوؼ عمييا.
األقصى
وشػػدد مشػػعؿ عمػػى َّ
أف معركػػة األقصػػى خيػػر عن ػواف لمعركػػة مػػا اطحػػتالؿ اإلس ػرائيمي ،مطالب ػاً أبنػػاد الشػػعب
الفمسطيني وأبناد األمة العربية واإلسالمية أف تظؿ السدس واألقصى حاارةً لدييـ.
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وأكػػد أف قاػػية السػػدس واألقصػػى دائم ػاً حاا ػرة ،مشػػي اًر إلػػى أف مالمػػح الخيػػر والبركػػة واسػػتعادة اطنتفااػػة
ومشروع المساومة في الافة قد ىمت ،قػائالً ":ىػذه اػفة النيػاد واطستشػياد اػفة السسػاـ واألبطػاؿ العظمػاد
الذي عرفنا أسمائيـ كما عرفنا أسماد السادة في ةزة والػ  84وفي الشتات ".
وختـ مشعؿ حدي و ":الظالموف واألعداد والخصوـ يسسوف عمى أىمنا في الافة المحتمة؛ لكنيػا اليػوـ تتمممػؿ
وتستعد لنولة نديدة ،ولف يطوؿ الزماف حتى تروف ما يسركـ إف شاد اهلل".
عمان0203/02/09 ،
السبيلّ ،
 0عباس :إدعاء "إسرائيل" بمطالب في القدس الشرقية يحول الصراع إلى نزاع ديني
ذكرت وكالة األنباء والمعمومات الفمساطينية ووفاا  ،0203/02/09 ،مػف دوسػمدورؼ أألمانيػا  ،أف رئػيس دولػة
فمس ػػطيف محم ػػود عب ػػاس ق ػػاؿ إف إدع ػػاد إسػ ػرائيؿ بمطال ػػب ف ػػي الس ػػدس الشػ ػرقية ،يخ ػػرج الصػ ػراع والنػػزاع م ػػف
محدداتو وطبيعتو السياسية إلى نزاع ديني في منطسة م سمة أصػال بالحساسػيات ،األمػر الػذي نرفاػو بصػورة
قاطعة انطالقا مف رفانا لمتطرؼ واإلرىاب بكؿ أشكالو.
وأااؼ عباس ،في كممتو أماـ مبادرة منشف ةالدباخ األلمانية حوؿ فرص السالـ في الشرؽ األوسط ،اليوـ
السػػبت ،أننػػا قبمنػػا بػػأف تكػػوف السػػدس عاصػػمة لمػػدولتيف ،وأف السػػدس الشػرقية ىػػي عاصػػمة الدولػػة الفمسػػطينية،
ونؤمف بأف السدس ينب أف تكوف مفتوحة لمعبادة ألتباع الديانات ال الث ،اإلسالمية والمسيحية والييودية.
وقاؿ إف تحسيؽ السالـ بيف فمسػطيف سواسػرائيؿ ىػو المػدخؿ اإلنبػاري لمتوصػؿ إلػى السػالـ الشػامؿ بػيف الػدوؿ
العربية واإلسالمية سواسرائيؿ طبسا لس اررات األمـ المتحدة ومبادرة السالـ العربية.
وتػػابا ال ػرئيس إننػػا ط ننطمػػؽ مػػف ف ػراغ وط نػػدور فػػي متاىػػة ،سوانمػػا نحػػف عمػػى د اريػػة بخػػط النيايػػة ومحطػػة
الوصوؿ .
وقػػاؿ إننػػا نتطمػػا لتحسيػػؽ سػػالـ عػػادؿ يػػنعـ ب مػػاره الشػػعباف الفمسػػطيني واإلس ػرائيمي ،وشػػعوب المنطسػػة كافػػة،
فيػػدؼ المفاوا ػػات ىػػو التوص ػػؿ طتفػ ػاؽ سػػالـ دائ ػػـ يسػػود إل ػػى قي ػػاـ دولػػة فمس ػػطيف المسػػتسمة كامم ػػة الس ػػيادة
وعاصمتيا السدس الشرقية عمى كامؿ األرض الفمسطينية التػي احتمػت عػاـ  ،0691لتعػيش بػأمف وسػالـ إلػى
نانػب دولػة إسػرائيؿ ،وحػؿ مشػػكمة الالنئػيف الفمسػطينييف حػال عػادطً ومتفسػاً عميػو وفػؽ السػرار األممػػي ،068
وكما نصت عميو مبادرة السالـ العربية.
وشدد ابو مازف عمى أف ىدفنا التوصؿ إلػى اتفػاؽ دائػـ وشػامؿ ومعاىػدة سػالـ بػيف دولتػي فمسػطيف سواسػرائيؿ
تعالج نميا الساايا ،وتفمؽ نميا الممفات ،األمر الذي سيتيح اإلعالف رسميا عف نياية النزاع والمطالبات.
وأشػار الػرئيس عبػػاس إلػػى أف الفتػرة المسبمػػة ،ىػػي فتػرة أمػؿ وانبعػػاث اقتصػػادي فػػي فمسػػطيف ،حيػػث قػػدـ وزيػػر
خارنية الوطيات المتحدة األميركيػة نػوف كيػري ،مبػادرة لتػوفير حزمػة مشػاريا إلنعػاش اطقتصػاد الفمسػطيني،
تتيح الفرصة لمسطاع الخاص األننبي والدولي لالست مار في فمسطيف.
ودعا عباس المشاركيف في الندوة مف رناؿ الماؿ واألعمػاؿ لزيػارة فمسػطيف ،واططػالع عمػى األواػاع فييػا،
واستطالع الفرص اطست مارية المتوفرة والممكنة وما تحممو مف آفػاؽ مسػتسبمية واعػدة ومفيػدة لنػا نميعػا ممػف
يرةبػػػوف فػ ػػي الش ػ ػراكة معنػ ػػا ،حيػػػث يسػػػتطيا المسػ ػػت مروف عسػػػد ش ػ ػراكات مػ ػػا المس ػػت مريف ورنػ ػػاؿ األعمػ ػػاؿ
الفمسطينييف.
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وأكد أف الفشؿ في نوطت المفاواات النارية ،ستكوف لو عواقب ط نتمناىا لمنطستنػا والعػالـ ،ومػف ىنػا فػوف
المنتما الدولي مدعو لتك يؼ العمؿ واةتناـ الفرصة إلنناحيا لما فيو خير الشعبيف الفمسػطيني واإلسػرائيمي
وشعوب المنطسة والعالـ بأسره.
وأاافت الخميج ،الشاارقة ،0203/02/02 ،عػف أد .ب .ا  ،أف عبػاس قػاؿ فػي مسابمػة مػا محطػة “دويتشػو
فيمو” األلمانية تذاع اليوـ أاألحد  ،إف “المفاواات شاقة لكنيا لـ تصؿ إلى طريػؽ مسػدود” .وطالػب عبػاس
بعدـ استمرار المشػاريا اطسػتيطانية فػي األ اراػي الفمسػطينية كمػا طالػب بعػدـ اسػتمرار تعػديات المسػتوطنيف
“فيذه كميا مشاكؿ وعسبات تعرقؿ عممية التسوية وتسوض الطريؽ إلى الحموؿ” .وأعرب عف قمسو الشػديد إزاد
مصػػير الالنئػػيف الفمسػػطينييف فػػي سػػوريا قػػائال إف بعاػػيـ فػػر إلػػى لبنػػاف فيمػػا مػػات آخػػروف فػػي البحػػر فػػي
ط ػريسيـ إلػػى مالطػػة أو إيطاليػػا ،ووصػػؼ عبػػاس الموقػػؼ بأنػػو مأسػػاوي لمفايػػة ودعػػا الفمسػػطينييف إلػػى عػػدـ
مفادرة سوريا .وكانت المستشػارة األلمانيػة اننػيال ميركػؿ وعػدت النمعػة باسػتمرار السياسػة األلمانيػة المتعمسػة
بالشػرؽ األوسػط حتػى فػي ظػؿ تشػكيؿ ائػتالؼ كبيػر ينمػا بػيف تحػالؼ ميركػؿ المسػيحي والحػزب اطشػتراكي
الديمسراطي .ودعت “إسرائيؿ”” في أعساب لسائيا ما عباس إلى التحمي بابط الػنفس فػي سياسػة اطسػتيطاف
لعدـ تعريض محاد ات الشرؽ األوسط النارية لمخطر.
 3السمطة الفمسطينية :قمنا بوساطة لتبادل رهائن في سورية بينهم المبنانيون التسعة
راـ اهلل ،بيػػروت  -ا ؼ ب :اعمنػػت السػػمطة الفمسػػطينية انيػػا قامػػت بوسػػاطة بػػيف النػػيش السػػوري النظػػامي
والنيش السوري الحر لتبادؿ رىائف محتنزيف في سورية في مسدميـ المبنانيوف التسػعة الػذيف كػانوا محتنػزيف
لدى منموعة مف المعاراة السورية المسمحة في شماؿ سورية.
وقالت و ازرة الخارنيػة الفمسػطينية اف "التػدخؿ الفمسػطيني منػذ البدايػة ىػو الػذي اسػس لفكػرة تبػادؿ المحتنػزيف
لدى كؿ مػف النػيش الحػر والنػيش السػوري ،وخاصػة اطػالؽ سػراح المحتنػزيف المبنػانييف لػدى الويػة المساتمػة
امف قوى المعاراة السورية مسابؿ اطالؽ سراح أعداد مف المحتنزات السوريةت لدى النيش السوري"
واااؼ البياف "كانت حركة الدبموماسية الفمسطينية التي قامػت بػاولى خطػوات اتصػاؿ بػيف تمػؾ المنموعػات
بناد عمى تعميمات وااحة مف السيادة الفمسطينية التي فامت العمؿ بيدود حيث يتطمب امر ذلؾ مف نية،
وبسبب اف دولة فمسطيف تبحث عف المند في امور عمى ىذا المستوى مف انسانية والحساسية ومرتبط بحياة
اناس وعائالت ومشاعر ومآس".
وتابا "لسد تحفظت فمسطيف عف اطعالف عف خطواتيا التي اقدمت عمييا لوحدىا دوف شريؾ مف احػد .وبعػد
اف تبػػيف اف مطالبػػات الفرقػػاد تحتػػاج الػػى تعػػاوف عديػػد اطػراؼ وتسػػييالت اػػرورية لمواصػػمة تمػػؾ المسػػاعي،
اتخذت السيادة الفمسطينية السرار باشراؾ اخريف في مساعييا .وىنا كاف دخوؿ بسية الدوؿ ذات العالقة".
وقالػػت الخارنيػػة الفمسػػطينية "اف ال ػرئيس محمػػود عبػػاس قػػد قػػاـ بػػوطالع كافػػة السيػػادات المبنانيػػة ذات العالقػػة
عمػػى تمػػؾ المسػػاعي الفمسػػطينية وبػػدأ التنسػػيؽ الفعػػاؿ بػػيف النػػانبيف الفمسػػطيني والمبنػػاني يأخػػذ منحػػى اينابيػػا
ومتطورا".
واعمػػف اطفػراج النمعػػة عػػف تسػػعة لبنػػانييف شػػيعة كػػانوا محتنػزيف لػػدى منموعػػة مػػف المعاراػػة المسػػمحة فػػي
شماؿ سورية ،عمى اف يتـ تسميميـ في تركيا الى السمطات المبنانية بعد افراج السمطات السورية عف معتسميف
معارايف لدييا طالبت بيـ النية الخاطفة كشرط ططالؽ المبنانييف.
الحياة ،لندن0203/02/02 ،
التاريخ :األحد 0203/02/02

العدد3200 :

ص6

 4عريقات :إجراءات "إسرائيل" عمى األرض تحبط جهود السالم
راـ اهلل :أعمػػػف عاػ ػػو المننػ ػػة التنفيذيػ ػػة لمنظمػ ػػة التحريػ ػػر صػ ػػائب عريسػ ػػات إف "اسػ ػػتمرار حكومػ ػػة اطحػ ػػتالؿ
اإلس ػرائيمية فػػي البنػػاد اطسػػتيطاني فػػي األرض الفمسػػطينية المحتمػػة ،سوانراداتيػػا ياػػا العراقيػػؿ أمػػاـ عمميػػة
التسوية عمى األرض".
وأاػػاؼ عريسػػات فػػي حػػديث إذاعػػي أمػػس السػػبت أف "السيػػادة الفمسػػطينية طمبػػت مػػف واشػػنطف الاػػفط عمػػى
قانونيا".
مؤكدا أف "كؿ أشكاؿ اطستيطاف ةير شرعية وباطمة
إسرائيؿ لوقؼ األنشطة اطستيطانية"،
ً
ً
و مػػف عريسػػات مواقػػؼ اإلتحػػاد األوروبػػي فػػي مساطعػػة منتنػػات المسػػتوطنات ،والموقػػؼ العربػػي الموحػػد مػػف
قاية اطستيطاف ،الذي يؤكد أف حدود عاـ  0691ىي حدود الدولة الفمسطينية بعاصمتيا السدس.
المستقبل ،بيروت0203/02/02 ،
 5إيهاب الغصين :كرة المصالحة في ممعب فتح والحكومة متمسكة بسياستها
أكػػد النػػاطؽ باسػػـ الحكومػػة الفمسػػطينية إييػػاب الفصػػيف أف خطػػاب ىينػػة واػػا الكػرة فػػي ممعػػب حركػػة فػػتح،
وقاؿ" :عمييـ أقادة فتح أف يمتسطوىا ويبادروا نحو المصالحة".
ودعا الفصيف في تصريح عمى صفحتو عبر موقا التواصؿ اطنتماعي "فيسبوؾ"  ،حركة فػتح لعػدـ التسػرع
بالرد عمى خطاب رئيس الوزراد ،وقرادة مامونو بدقة وفيـ عميؽ.
ورأى الفصػػيف أف المطمػػوب فػػي الوقػػت الحػػالي تنفيػػذ بنػػود اطتفاقػػات السػػابسة دوف ح ػوار ونسػػاش نديػػد ،مػػا
تحديد سسؼ زمني ليا كما ذكر ىنية في خطابو صباح اليوـ.
وأشػػار إلػػى أف بنػػود اطتفاقػػات السػػابسة تػػنص عمػػى تشػػكيؿ حكومػػة وحػػدة برئاسػػة رئػػيس سػػمطة راـ اهلل محمػػود
عباس ودعوتو لإلطار السيادي لمنظمة التحرير الفمسطينية لالنتماع.
وأااؼ" :بعد ذلؾ يحدد أبو مازف موعد اطنتخابات رئاسية وتشريعية ومنمس وطني بالتزامف وبالتوافؽ وىي
أيااً تنفذ مف قبؿ حركة فتح".
فمسطين أون الين0203/02/09 ،
 6نادي األسير الفمسطيني :إطالق الدفعة الثانية من األسرى "القدامى" في  09الشهر الحالي
عماف -نادية سعد الديف :مف المنتظر أف تفرج سمطات اطحتالؿ اإلسػرائيمي عػف الدفعػة ال انيػة مػف األسػرى
"السدامى" في سنونيا ،في التاسا والعشريف مف الشير الحالي ،بحسب نادي األسير الفمسطيني.
ويشكؿ ىػؤطد  09أسػي اًر مػف إنمػالي  028أسػرى معتسمػيف فػي سػنوف اطحػتالؿ قبػؿ اتفػاؽ أوسػمو أ، 0663
وفؽ اتفاؽ إطالؽ سراحيـ امف أربا دفعات ،ةداة اإلفراج عف عدد مما ؿ عسب عيد الفطر ،رةـ المحاولة
اإلسرائيمية لمتنصؿ منو.
مف نانبو ،قاؿ مدير عاـ نادي األسير الفمسطيني عبد العاؿ العناني إف "سػمطات اطحػتالؿ سػتفرج عػف 09
أسي اًر في التاسا والعشريف مف الشير الناري ،وفؽ ما أتفؽ عميو سابساً".
وأااؼ ،لػ"الفد" مػف فمسػطيف المحتمػة ،إف "اطحػتالؿ يػتحكـ منفػرداً فػي مسػألة تحديػد أسػماد األسػرى المسػرر
اإلفراج عنيـ ،ويرفض أي مشاركة فمسطينية بيا".
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وقػػاؿ عاػػو المننػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر واصػػؿ أبػػو يوسػػؼ إف "اتفػػاؽ إطػػالؽ سػراح األسػػرى "السػػدامى"
يندرج في إطار صفسة متصمة بتنميد قرار الذىاب إلى األمـ المتحدة وليس بمسار التفاوض أو بمصيره".
وأااؼ ،لػ"الفد" مف فمسػطيف المحتمػة ،إف "النانػب الفمسػطيني وافػؽ عمػى تنميػد الػذىاب إلػى األمػـ المتحػدة
طسػػتكماؿ الخط ػوات الالحسػػة لنيػػؿ فمسػػطيف صػػفة "دولػػة م ارقػػب" ،ةيػػر عاػػو ،فػػي تش ػريف ال ػػاني أنػػوفمبر
المااي ،مسابؿ إطالؽ سراح أسرى ما قبؿ أوسمو".
وأكد بأف "النانب الفمسطيني سيكوف في حؿ عف قرار عدـ الذىاب المؤقت ل مـ المتحدة إذا أخمت سػمطات
اطحتالؿ باتفاؽ اإلفراج عف األسرى أو تنصمت منو".
وأااؼ إف "ىذه الصفسة ،بما فييا مف إنحاؼ كبير ،ليست مرتبطة بالمسػار التفاواػي وط بمصػيره" ،مفيػداً
بأف "قرار التنميد مؤقت ويمتد حتى تسعة أشير" ،وىي السسؼ الزمني المحدد لممفاواات التي انطمست بيف
الطرفيف الفمسطيني – اإلسرائيمي في  32تموز أيوليو المااي برعاية أمريكية.
عمان020203/02 ،
الغدّ ،
 7الرئاسة الفمسطينية تثمن موقف الرياض الرافض عضوية مجمس األمن
أعمن ػػت الرئاس ػػة الفمس ػػطينية تس ػػديرىا وش ػػكرىا لم ػػا تا ػػمنو بي ػػاف و ازرة الخارني ػػة الس ػػعودية م ػػف مش ػػاعر نبيم ػػة
وممتزمة بشأف الساية الفمسطينية.
وناد في بياف "أف الرئاسة الفمسطينية إذ تؤيد موقؼ المممكة بشأف ارورة تفعيؿ منمس األمف حتػى يصػبح
أداة فعالة في حفظ األمف والسػالـ وحسػوؽ الشػعوب ،تعبػر عػف شػكرىا النزيػؿ لخػادـ الحػرميف الشػريفيف عبػد
اهلل بف عبد العزيز عمػى تونيياتػو الحكيمػة والصػائبة بشػأف تحويػؿ منمػس األمػف إلػى منظمػة فاعمػة وقويػة".
وخػػتـ البيػػاف بػػالسوؿ" :بيػػذه المناسػػبة ،فػػوف الرئاسػػة الفمسػػطينية تسػػدر عاليػاً الػػدعـ السياسػػي واطقتصػػادي الػػذي
تسدمو المممكة العربية السعودية لدعـ الشعب الفمسطيني وقايتو العادلة".
المستقبل ،بيروت0203/02/02 ،
 8المرزوقي ومراقب اإلخوان باأل ردن يباركان خطاب هنية
تمسى رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية مساد السبت ،اتصاطت ىاتفياً مف الرئيس التونسي المنصؼ
المرزوقي .وقالػت فاػائية األقصػى إف ىنيػة أطمػا المرزوقػي عمػى مخػاطر تسسػيـ األقصػى ،وعمػى الحصػار
الذي يتعرض لو قطاع ةزة.
وكاف المرزوقي دعػا فػي خطػاب لػو فػي األمػـ المتحػدة مصػر إلػى رفػا الحصػار عػف ةػزة وفػتح الحػدود أمػاـ
سكانيا .مف نية انية ،تمسى ىنية مػف اتصػاطً مػف م ارقػب حركػة اإلخػواف المسػمميف فػي األردف الشػي ىمػاـ
سعيد ،مباركا لو خطابو وموقفو الرافض لموطف البديؿ.
فمسطين أون الين0203/02/09 ،
 9بعثة فمسطين تطمع لجنة أممية عمى انتهاك سمطات االحتالل لحقوق األطفال
نيويورؾ :واعت المستشار السانوني بالبع ة المراقبػة الدائمػة لدولػة فمسػطيف لػدى األمػـ المتحػدة فػي نيويػورؾ
ريػػـ منصػػور ،المننػػة ال ال ػػة التابعػػة لمنمعيػػة العامػػة ل مػػـ المتحػػدة والمعنيػػة بالمسػػائؿ اطنتماعيػػة واإلنسػػانية
وال سافيػػة حػػوؿ بنػػد تعزيػػز وحمايػػة حسػػوؽ الطفػػؿ ،بصػػورة اطنتيػػاؾ الصػػارخ لحسػػوؽ أطفػػاؿ فمسػػطيف مػػف قبػػؿ
اطحتالؿ اإلسرائيمي.
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وأشارت منصور في كممتيا أماـ المننة بمسر األمـ المتحػدة فػي نيويػورؾ ،أمػس ،الػى أف نػيال بعػد نيػؿ مػف
األطفػػاؿ الفمسػػطينييف قػػد كبػػروا تحػػت اطحػػتالؿ العسػػكري اإلسػرائيمي الوحشػػي ألك ػػر مػػف أربعػػة عسػػود ،األمػػر
الذي حرميـ مف حسوقيـ ةير السابمة لمتصرؼ ما عواقب سمبية بعيدة المدى عمييـ وعمى منتمعيـ.
ولفت ػػت ال ػػى أف الش ػػعب الفمس ػػطيني ف ػػي الا ػػفة الفربي ػػة المحتم ػػة ،بم ػػا فيي ػػا الس ػػدس الشػ ػرقية ،يوان ػػو ع ػػدداً ط
يحصى مف التحديات عمى أساس يومي تػؤ ر تػأ ي اًر شػديداً عمػى حسػوؽ أبنػائيـ ،مػف بينيػا ونػود المئػات مػف
نساط التفتيش اإلسرائيمية والندار ةيػر السػانوني وأعمػاؿ العنػؼ واطسػتفزاز مػف قبػؿ المسػتوطنيف اإلسػرائيمييف
المتطرفيف ،كما أف بعض األطفاؿ الفمسطينييف يتـ استخداميـ مف قبؿ إسرائيؿ كدروع بشرية خػالؿ عمميػات
اطقتحاـ التي تسوـ بيػا قػوات اطحػتالؿ اإلسػرائيمي لممػدف والسػرى الفمسػطينية ومػا لػذلؾ مػف آ ػار نفسػية سػمبية
عمى األطفاؿ الفمسطينييف.
وتطرقػػت منصػػور إلػػى الواػػا فػػي قطػػاع ة ػزة المحاصػػر ومعانػػاة األطفػػاؿ الفمسػػطينييف مػػف اآل ػػار المػػدمرة
لمحصار الذي يدمر كؿ نوانب حياتيـ ويتسبب ليـ في مشاكؿ نسدية ونفسية شديدة.
كمػا لفتػػت اطنتبػػاه إلػػى حالػػة األطفػػاؿ الفمسػػطينييف المحتنػزيف فػػي السػػنوف وم اركػػز اطعتسػػاؿ اإلسػرائيمية ومػػا
يتعراوف لو مف معاممة سيئة سوايذاد بدني ونفسي يترؾ ندوباً دائمة عمى األطفاؿ الفمسطينييف طيمة حياتيـ.
األيام ،رام اهلل0203/02/02 ،
 02ائتالف "أمان" ينفي ما نشرته "صندي تايمز" بخصوص وجود فساد مالي داخل السمطة
بيػػت لحػػـ -السػػدس دوت كػػوـ -ننيػػب ف ػراج :اعتبػػر اطئػػتالؼ مػػف أنػػؿ الن ازىػػة والمسػػادلة أأمػػاف مػػا نش ػرتو
صػػحيفة "صػػندي تػػايمز" البريطانيػػة اسػػتنادا الػػى تسريػػر مزعػػوـ منسػػوب لػػو ،محاولػػة مكشػػوفة لتشػػوية السػػمطة
الفمسطينية.
وقػػاؿ اطئػػتالؼ مػػف أنػػؿ الن ازىػػة والمسػػادلة أأمػػاف إف مػػا نش ػرتو صػػحيفة "صػػندي تػػايمز" البريطانيػػة ونسمتػػو
عنيا عدد مف الصحؼ اإلسرائيمية ،والتي اشارت الى ونود فساد في صرؼ أمواؿ مونية لمسػمطة الوطنيػة،
ىػػو تشػػويو مبيػػت ومكشػػوؼ ويػػأتي فػػي سػػياؽ التوظيػػؼ السياسػػي اإلس ػرائيمي وبعػػض الموبيػػات الصػػييونية
المعادية لمسمطة الوطنية ،مشي ار الى اف ىذه الصحيفة عمدت أك ر مف مرة لنشر معمومات اتاػح أنيػا ةيػر
دقيسة.
وأكػػد مفػػوض "أمػػاف" لمكافحػػة الفسػػاد عزمػػي الشػػعيبي ،اف مػػا ورد عمػػى لسػػانو بشػػأف عػػدد مػػف قاػػايا الفسػػاد
التي حسست بيا "أماف" ىو عار عف الصحة.
القدس ،القدس0203/02/09 ،
 00عضو با"التشريعي" :خطاب هنية كان واضحا لكل من يحاول المساس بالثوابت والمقاومة
راـ اهللأفمسػػطيف  :رحبػػت عاػػو المنمػػس التش ػريعي الفمسػػطيني ،سػػميرة الحاليسػػة ،بخطػػاب رئػػيس الحكومػػة
الفمسػطينية فػػي قطػػاع ةػزة ،إسػػماعيؿ ىنيػػة .مؤكػػدة أنػو "نػػاد وااػػحاً وسمسػاً ويحمػػؿ دططت وطنيػػة" بحسػػب
تسديرىا.
وقالػػت النائػػب عػػف كتمػػة "التفييػػر واإلصػػالح" التابعػػة لحركػػة "حمػػاس" ،إف الخطػػاب ،الػػذي السػػاه ىنيػػة اليػػوـ
السبت أ 02/06بمناسبة ذكرى صفسة تبادؿ األسرى "حمؿ رسائؿ وااحة لكؿ مف يحاوؿ المساس بفزة أو
ب وابت الشعب الفمسطيني".
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وأكدت الحاليسة ،في تصريحات لػ "قدس برس" ،أف "التمسؾ بال وابت والتماسؾ حوليا إنناز في الوقت الذي
يتبا فيو الفريؽ الفمسطيني المفاوض نيج التنازطت المنانية عف وابت الساية الفمسطينية".
قدس برس0203/02/09 ،
تهربت من تنفيذ اتفاقات المصالحة
 00فتح رداً عمى دعوة هنية لممصالحة :حماس هي التي ّ
ذكػػر موقػػا فمسااطين أون الياان ،0203/02/09 ،أف النػػاطؽ باسػػـ حركػػة فػػتح أحمػػد عسػػاؼ ،قػػاؿ إف رئػػيس
الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية" ،ينفذ التعميمات األمريكية التي صدرت بتعطيؿ المصالحة".
وقػػاؿ عسػػاؼ لسنػػاة النزي ػرة ظيػػر السػػبت ،إف خطػػاب ىنيػػة لػػـ يػػأت بشػػيد نديػػد ،واعتبػره مخيبػػا آلمػػاؿ نػػزد
كبير مف أبناد الشعب الفمسطيني.
وأكد عساؼ عمى موقؼ فتح المتمسؾ والممتزـ بكؿ اطتفاقيات الموقعػة ،ماػيفا "الػذي تيػرب مػف اطتفاقيػات
ولـ يوقعيا ىو السيد ىنية ،وتحديدا قيادة حماس في ةزة".
وقاؿ عساؼ إف حركتو ممتزمة بتشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني التي تـ اطتفاؽ عمييا في الدوحة ،وتػابا "كنػا
نتوقا مف ىنية في ىذا الخطاب الذي روج لػو أف يعمػف الت ارنػا عػف اطنسػالب وانيػاد اطنسسػاـ بسػحب الفيتػو
الحمساوي عف إنراد اطنتخابات".
وأاػػاؼ موقػػا الجزياارة ناات ،الدوحااة ،0203/02/09 ،أف م ارسػػؿ النزيػرة سػػمير أبػػو شػػمالة فػػي راـ اهلل نسػػؿ
عػػف نمػػر حمػػاد مستشػػار الػرئيس الفمسػػطيني اسػػتنكار الرئاسػػة لمػػا وصػػفتيا بوشػػارات التخػػويف ،فػػي إشػػارة إلػػى
الحديث عف المفاواات التي ترفايا حماس.
وقػػاؿ حم ػػاد إف المفاواػػات ن ػػادت برعاي ػػة أميركيػػة وف ػػي إط ػػار زمنػػي مح ػػدد ،وس ػػتتحمؿ منيػػا الس ػػمطة بع ػػد
انسااد ذلؾ اإلطار.
مف نيتو قاؿ المتحدث باسـ حركة فتح أحمد عساؼ لمنزيرة إف حمػاس ىػي التػي تيربػت مػف تنفيػذ اتفاقػات
المصالحة ،وندد التزاـ فتح بكؿ اطتفاقات التي تـ التوصؿ إلييا.
وعف مراسؿ النزيرة في ةزة اياد الكحموت ،أف الناطؽ باسـ حركة فتح فايز أبو عيطػة أكػد أف دعػوة ىنيػة
لم ػرئيس عب ػػاس لتشػػكيؿ حكوم ػػة التواف ػػؽ الػػوطني بحان ػػة إل ػػى إن ػرادات عممي ػػة تتم ػػؿ فػػي اس ػػتئناؼ لس ػػادات
المصالحة التي طالبت حماس سابساً بتأنيميا.
وقاؿ أبو عيطة لمنزيرة نت إف استئناؼ ىذه المسادات سيكوف خطوة لتبرىف حماس عمى نديتيا نحو تحسيػؽ
المصالحة "وسنتعامؿ بوينابية كبيرة ما أي خطوة عممية تتخذىا حماس نحو تنفيذ اتفاؽ المصالحة".
ونشرت وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية ووفا  ،0203/02/09 ،مف راـ اهلل ،أف المتحدث باسػـ حركػة
فتح أحمد عساؼ ،قاؿ اليوـ السبت [أمس] ،إف خطاب ىنية لـ يحمؿ أي شيد نديد.
وأااؼ ،في تصريح صحفي ،أنو بناد عمى التحديات التي توانػو الساػية الفمسػطينية فسػد توقعنػا مػف السػيد
ىنية أف يتحدث بشكؿ وااح عف ترانا حركة حماس عف اطنسػالب فػي قطػاع ةػزة ،وعػف اعتػذارىا لمشػعب
الفمسطيني عف المعاناة التي لحسػت بػو خصوصػا فػي قطػاع ةػزة وبالساػية الفمسػطينية ،نتينػة ىػذا اطنسػالب
الذي تسبب بيذا اطنسساـ الذي استمر لست سنوات .
وقاؿ :توقعنا أياػا مػف السػيد ىنيػة أف يعمػف أياػا عػف احتػراـ حركػة حمػاس إل اردة شػعبنا مػف خػالؿ سػحب
أالفيتػػو الحمسػػاوي عػػف إنػراد اطنتخابػػات التشػريعية والرئاسػػية والمنمػػس الػػوطني ،ولكننػػا تفانأنػػا أف أيػػا مػػف
ىػػذه الساػػايا النوىريػػة والميمػػة لػػـ تػػأت فػػي خطابػػو ،بػػؿ عمػػى العكػػس ىػػو ونػػو الػػتيـ ل ػرئيس دولػػة فمسػػطيف
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محمػود عبػاس ،ولحركػة فػتح أنيػا مػف تتحمػؿ مسػؤولية تعطيػؿ المصػالحة وأنيػا راػخت لماػفوط األميركيػة
وأف ىناؾ شرطا أميركيا إما المفاواات أو المصالحة .
وقػػاؿ عسػػاؼ إف ىػػذا الشػػرط ةيػػر مونػػود إط فػػي خيػػاؿ حركػػة حمػػاس ،حيػػث أننػػا لػػـ نبم ػ ىنيػػة بم ػػؿ ىػػذا
الشرط األميركي الذي يدعيو ،وبالتالي إذا كاف ىناؾ اتصاؿ مباشر بيف ىنية واألميركاف فيـ مف أبمفوه بيذا
الشرط ونفذ ليـ الرةبة األميركية بتعطيؿ المصالحة ،فيو مػف يتحمػؿ مسػؤولية ىػذا التعطيػؿ ،والنميػا يشػيد
أف الػرئيس عبػػاس قػػاؿ لموطيػػات المتحػػدة أك ػػر مػػف  01م ػرة ط ،وأكبػػر دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ ذىابنػػا ل مػػـ المتحػػدة
وانتزاعنا لعاوية دولة فمسطيف رةـ الرفض األميركي ،ومرتاف مػف المػرات التػي تحػدى فييػا أميركػا كػاف ليػا
عالقػػة بتكميػػؼ ىنيػػة بتشػػكيؿ الحكػػومتيف العاشػرة والحاديػػة عشػرة ،ولكػػف مػػف الوااػػح أف قيػػادة حركػػة حمػػاس
تنكر ىذا النميؿ .
وتػابا عسػاؼ قػػائال :كمنػا يػذكر أف الػػذي طالػب وقػؼ لسػػادات المصػالحة ىػي حركػػة حمػاس ،عنػدما رفاػػت
تحديد موعد اطنتخابات بعػد ال ػة أشػير مػف تشػكيؿ حكومػة التوافػؽ الػوطني ،وىػو مػا عطمتػو حركػة حمػاس
حيث طمبت أف تنري اطنتخابات بعد فترة طويمة ،وعندما واعت شروطا عمى تشكيؿ ىذه الحكومة .
وتسػػادؿ إذا مػػا كػػاف ىنػػاؾ موقفػػا نديػػدا ونػػديا عػػف حركػػة حمػػاس ،لمػػاذا لػػـ نسػػتما إليػػو مػػف رئػػيس مكتبيػػا
السياسي خالد مشعؿ؟ وىؿ موقؼ ىنية يعبر عف كؿ حركة حماس أـ عف نػزد منيػا فػي ةػزة؟ وىػؿ سػتمتزـ
قيادة حماس في الافة والخارج بيذه الطروحات؟ وكمنا نتسادؿ لماذا لػـ يحاػر قيػادي كبيػر بحمػاس بحنػـ
محمود الزىار كممة ىنية؟ ،ونحف نعمـ أف الزىار يم ؿ التيار اإليراني فػي قطػاع ةػزة ،وىػذا يعنػي أف موقػؼ
ىنية ط يم ؿ حتى حركة حماس في السطاع؟.
وقاؿ :أبسط شيد كنا نتوقعو في فتح مف ىنية أف يعمػف عػف اإلفػراج عػف عشػرات المعتسمػيف السياسػييف مػف
الحرك ػػة إذا كان ػػت نواي ػػاه بالمص ػػالحة حسيسي ػػة ،وأف يعم ػػف وق ػػؼ اطعتس ػػاطت والمن ػػا م ػػف الس ػػفر ،فم ػػف يري ػػد
المصالحة يتحدث بيذه الطريسة ط أف يونػو تيمػا ويػدعي أنػو يريػد مصػالحة ،فمػا قالػو ىنيػة منػاورة مػؿ منيػا
الشعب الفمسطيني ونحف نريد أفعاط ط أقواط .
وفيما يتعمؽ بدعوة ىنيػة الفصػائؿ لممشػاركة فػي إدارة قطػاع ةػزة ،قػاؿ عسػاؼ :نعتبػر ىػذه الػدعوة نسػفا لكػؿ
اتفاقيات المصالحة التي وقعت عمييا حماس ،وأنيا متمسكة باطنسالب وبسػيطرتيا عمػى قطػاع ةػزة ،وتسػعى
إلدامة ىذه السيطرة .
ونػػددت حركػػة فػػتح عمػػى لسػػاف عسػػاؼ رفاػػيا ليػػذه الفك ػرة كمػػا رفاػػتيا نميػػا فصػػائؿ العمػػؿ الػػوطني
الفمسطيني ،وتسادؿ عساؼ :ىؿ يريدنا ىنية أف نشارؾ بحكـ قطاع ةزة تحت سسؼ اطنسالب وتحت حراب
سمطة حماس األمنية أسمطة األمر الواقا ؟ .
وناد في وكالة قدس برس ،0203/02/09 ،مف راـ اهلل ،أف عساؼ قاؿ إف حركتو "ممتزمة بتشكيؿ حكومة
التوافؽ الوطني التي تـ اطتفاؽ عمييا في الدوحة" وتابا "كنا نتوقا مػف ىنيػة فػي ىػذا الخطػاب الػذي روج لػو
أف يعمػػف الت ارنػػا ع ػف اطنسػػالب وانيػػاد اطنسسػػاـ بسػػحب الفيتػػو الحمسػػاوي عػػف إن ػراد اطنتخابػػات" بحس ػػب
تعبيره.
وتسػػادؿ عسػػاؼ "ىػػؿ ىػػذه المواقػػؼ تمػػزـ قيػػادة حمػػاس فػػي الخػػارج وخاصػػة أرئػػيس المكتػػب السياسػػي خالػػد
مشػػعؿ الػػذي وقعنػػا معػػو اطتفاقيػػات" ،مطالبػػا "حمػػاس" ب ػ "اطعتػػذار لمشػػعب الفمسػػطيني سواعػػالف انفكاكيػػا عػػف
نماعة اطخواف المسمميف".
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مشددا عمى أف الذي أوقؼ المسادات ىػي "حمػاس  ..أمػا فػي مواػوع تشػكيؿ الحكومػة فسػد واػعت الحركػة
أحماس أك ر مف  02شرطا ،وأصرت عمػى أف يكػوف نػزد مػف قياداتيػا فػي ىػذه الحكومػة ،واف يكػوف نائػب
رئيس الوزراد مف ةزة".
" 03الجهاد" تُشيد بخطاب هنية وتصفه بالشامل
ةػزة :أشػادت حركػة النيػاد اإلسػالمي ،بخطػاب رئػػيس الػوزراد الفمسػطيني إسػماعيؿ ىنيػة ،الػذي ألسػاه صػػباح
اليوـ السبت أ 02-06في ذكرى صفسة وفاد األحرار.
وقػػاؿ أحمػػد المػػدلؿ السيػػادي فػػي النيػػاد فػػي تص ػريح صػػحفي مستاػػب وصػػؿ "المركػػز الفمسػػطيني لإلعػػالـ"
ػامال ،وىػو محػؿ د ارسػة واىتمػػاـ؛ حيػث أنػو تطػرؽ لساػايا وممفػػات
نسػخة عنػو :إف "الخطػاب كػاف
اينابيػػا وش ً
ً
ميمة تخص الساية الفمسطينية".
وأشار المدلؿ ،إلى أف ةياب قيادات النياد عف حاور الخطاب لـ يكػف متعم ًػدا ،مواػحاً أنػو كػاف بسػبب
أخطاد فنية في عممية توزيا الدعوات.
المركز الفمسطيني لإلعالم0203/02/09 ،
" 04الشعبية" تدعو عباس اللتقاط خطاب هنية" لما فيه من إيجابيات كثيرة والدعوة إلى الحوار
ذكر المركز الفمسطيني لإلعالم ،0203/02/09 ،مف ةزة ،أف الدكتور رباح مينا ،عاو المكتػب السياسػي
لمنبيػػة الشػػعبية ،دعػػا رئػػيس السػػمطة محمػػود عبػػاس إلػػى التسػػاط خطػػاب رئػػيس الػػوزراد إسػػماعيؿ ىنيػػة ،الػػذي
ألسػػاه اليػػوـ السػػبت" ،لمػػا فيػػو مػػف إينابيػػات ك يػرة والػػدعوة إلػػى الحػوار الػػوطني النػػدي مػػف أنػػؿ واػػا آليػػات
لتنفيذ اتفاقيات إنياد اطنسساـ ألنيا ارورة وطنية ممحة".
وقاؿ مينا :إف "خطاب ىنية كػاف إينابيػا وتحػدث فيػو بشػكؿ نيػد عػف المساومػة وتحريػر كػؿ فمسػطيف وانتسػاد
المفاواات والمطالبة بويسافيا" ،مواحاً أنو تحدث عف كؿ أشكاؿ النااؿ المشروعة الدبموماسية والسياسية
والعسكرية لمساومة اطحتالؿ.
وأااؼ مينا" :ما ناد في خطاب ىنية ينب أف يبنى عميو ويتـ تطويره" ،مبيناً أف الشعبية ستمتئـ ما السوى
والفصائؿ الفمسطينية بما فييا حماس لالتفاؽ عمى آلية لتنفيذ ما ناد في خطاب ىنية.
وأاػػاؼ موقػػا الجزياارة ناات ،الدوحااة ،0203/02/09 ،عػػف اػػياد الكحمػػوت مػػف ةػزة ،أف مينػػا أواػػح فػػي
حديث لمنزيرة نت أف الكرة اآلف في ممعب عباس الذي عميو أف يبادر لمشروع فو اًر بحوار لبحث آليات تنفيػذ
اتفاؽ المصالحة وتشكيؿ حكومة التوافؽ التي يرأسيا وفؽ اتفاؽ الدوحة.
وشػػدد مينػػا عمػػى اػػرورة تفعيػػؿ وانتظػػاـ اإلطػػار السيػػادي المؤقػػت ،كمػػا دعػػا ىنيػػة ،وطالػػب بمرانعػػة سياسػػية
فمسطينية تستند إلى و يسة الوفاؽ الوطني ،مؤكداً أىمية إنناز الحكومة ذات الميمات ال الث.
" 05الديموقراطية" :استئناف المصالحة يفتح باب الحوار حول آليات تنفيذ ما اتفق عميه
ةػزة  -اػػياد الكحمػػوت :أكػد عاػػو المكتػػب السياسػي لمنبيػػة الديمسراطيػػة لتحريػر فمسػػطيف صػػالح زيػػداف أف
الخطاب ناد محاولػة إلعطػاد إنابػات عػف الساػايا التػي أ يػرت مػؤخ اًر ،ورةػـ ذلػؾ أكػد اػرورة إنػراد حػوار
وطني شامؿ لمتمكف مف صياةة حموؿ لمنمؿ الساايا الوطنية.

التاريخ :األحد 0203/02/02

العدد3200 :

ص 00

وأشػػار زيػػداف فػػي حػػديث لمنزي ػرة نػػت إلػػى أف اسػػتئناؼ لسػػادات المصػػالحة يمكػػف أف يفػػتح بػػاب الحػوار حػػوؿ
آليػات تنفيػػذ مػػا اتفػػؽ عميػو ،ةيػػر أنػػو أكػػد اػػرورة أط يكػوف الحػوار نائيػاً بػػيف حمػاس وفػػتح ،بػػؿ يكػػوف حػوا ار
شامال يشارؾ فيو النميا.
وتحػػدث عػػف تطػػور إينػػابي فػػي حػػديث ىنيػػة عػػف العمػػؿ المسػػاوـ والسياسػػي والدبموماسػػي ،مؤكػػداً أف المعركػػة
الفمسطينية ما اطحتالؿ ليست مفاواات ولكنيا تتـ عبر اطناماـ لممؤسسات الدوليػة وصػياةة إسػتراتينية
وطنية شاممة لمتعامؿ ما كؿ ما يوانو الفمسطينييف.
الجزيرة نت ،الدوحة0203/02/09 ،
 06أبو زهري يدعو فتح إلى التقاط اإلشارات اإليجابية في خطاب هنية
ةػزة :دعػػت حركػػة حمػػاس حركػػة فػػتح إلػػى اةتنػػاـ الفرصػػة ،عسػػب خطػػاب رئػػيس الػػوزراد الفمسػػطيني فػػي ةػزة
إسماعيؿ ىنية ،سواتماـ المصالحة الوطنية الفمسطينية سوانياد اطنسساـ.
وقػػاؿ الػػدكتور سػػامي أبػػو زىػػري ،النػػاطؽ باسػػـ حركػػة "حمػػاس" فػػي تص ػريح صػػحفي مكتػػوب تمسػػى "المركػػز
الفمسطيني لإلعالـ" نسخة عنو ،إف خطاب رئيس الوزراد إسػماعيؿ ىنيػة "تميػز بالمسػؤولية الوطنيػة ،ونػدعو
حركة "فتح" إلى "اةتناـ الفرصة والتساط اإلشارات اإلينابية في ىذا الخطاب".
المركز الفمسطيني لإلعالم0203/02/09 ،
 07حركة األحرار :خطاب هنية مبادرة عممية إلنجاز المصالحة
ةػ ػزة :أك ػػدت حرك ػػة األحػ ػرار الفمس ػػطينية أف خط ػػاب رئ ػػيس ال ػػوزراد إس ػػماعيؿ ىني ػػة "مب ػػادرة عممي ػػة إلنن ػػاز
المصالحة الفمسطينية سوانياد اطنسساـ الحاصؿ" ،مشيرة إلى أنو أعػاد رسػـ خريطػة التمسػؾ بػالحسوؽ وال وابػت
الوطنية الفمسطينية.
و منػت حركػة "األحػرار" -فػي بيػاف صػحفي وصػؿ "المركػز الفمسػطيني لإلعػالـ" نسػخة عنػو -الخطػاب الػذي
قالت إنو بحانة طستنابة فمسطينية كبيرة وخاصة مف الفرقاد السياسييف "الذيف يعمموف نيداً أف المفاواات
خيار عسيـ ونتائنو كار ية عمى الشعب الفمسطيني".
وقالػت الحركػػة :إف الخطػػاب "أعطػى بعػػداً زمنيػاً لتنفيػذ الممفػػات العالسػػة التػي تسػػؼ ع ػرةً أمػاـ تنفيػػذ المصػػالحة
وىيػأ األنػواد طننػاز المصػػالحة عمػػى أسػاس المساومػػة" ،م منػػة تمسػؾ حركػػة حمػػاس والحكومػة بفػزة بمواقفيػػا
ال ابتة مف المتفيرات العربية واإلقميمية والتي تساند حؽ الشعوب في تسرير مصيرىا وامتالؾ قرارىا.
وأاػػافت الحركػػة" :خطػػاب ىنيػػة ننػػح فػػي تشػػخيص كػػؿ مػواطف األلػػـ والونػػا الفمسػػطيني وحػػدد رؤيػػة وطنيػػة
نامعة لعالنيا وتناوزىا عمى أراية المساومة التي تم ؿ قاعدة أساسية لوحدة شعبنا الفمسطيني".
المركز الفمسطيني لإلعالم0203/02/09 ،
" 08حرب األنفاق" ..مواجهة جديدة مع االحتالل
الس ػػدس المحتم ػػة :تتف ػػؽ أوس ػػاط المػ ػراقبيف العس ػػكرييف ف ػػي الكي ػػاف الص ػػييوني عم ػػى أف األنف ػػاؽ ذات الط ػػابا
الينػػومي التػػي تحفرىػػا المساومػػة الفمسػػطينية فػػي ة ػزة تشػػكؿ تيديػػداً اسػػتراتينياً ط يسػػؿ عػػف الص ػواري بعيػػدة
المدى.
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وتسوؿ صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصػييونية فػي ممحسيػا األسػبوعي إف المساومػة الفمسػطينية فػي ةػزة تػتسف
حفر األنفاؽ مستعينة بميندسيف ،نيولونييف ،تسنيي كيرباد وخبراد الحفر والحراسة والتمويو والتيوية ،مشيرة
إلى أنيـ يعمموف منػذ سػنوات عمػى حفػر أنفػاؽ كمخػابئ ومواصػالت أسػفؿ المنػاطؽ المأىولػة إاػافة ل نفػاؽ
العسػػكرية اطسػػتراتينية .ويػػرى معمسيػػا العسػػكري الػػيكس فيشػػماف أف األنفػػاؽ تتػػيح لحركػػة المساومػػة الفمسػػطينية
اخت ػراؽ خطػػوط الػػدفاع واطلتفػػاؼ عمػػى أني ػزة اطسػػتخبارات “اإلس ػرائيمية” .كمػػا أنيػػا تمنحيػػا فرصػػة اختيػػار
الوقت المناسب لارب أىداؼ “إسرائيمية” وبشكؿ مفانئ .ويرنح أف الحفر يتـ بصورة بطيئة وبسرية كاممػة
لدرنة أف حفر متر واحد يستفرؽ ال ة أو أربعة أياـ أحياناً .
وتشير صحيفة “ىآرتس” إلى أف حفر األنفاؽ عممية خطيرة وأف ال ة فمسطينييف قتمػوا ونػرح عشػرات خػالؿ
حفرىػػا فػػي العػػاـ األخيػػر .ويسػػوؿ معمسيػػا العسػػكري أميػػر أورف إف حركػػة النيػػاد اإلسػػالمي تشػػارؾ فػػي ىػػذه
العمميات ،مشي اًر إلى أف حفر األنفاؽ في ةزة بػدأ فػي منطسػة رفػح مطمػا سػنوات ال مانينػات مػف أنػؿ تيريػب
أسماؾ “الفمبري” التي ابطت في بحيػرة البردويػؿ لمطػاعـ تػؿ أبيػب .ومػا صػعود حركػة حمػاس لمحكػـ فػي
ة ػزة عػػاـ  0229باتػػت عمميػػات حفػػر األنفػػاؽ ميمػػة رسػػمية مؤسسػػاتية حيػػث تشػػكمت “مديريػػة أنفػػاؽ” تمػػنح
تراخيص الحفر لممتسدميف زاعماً أف حماس تنبي  01مميوف دوطر كارائب شيرية عمى األنفاؽ اطقتصادية
.
ويرنح المحمؿ العسكري في موقا “واط” اإلخباري يوسي ميمماف أف ىناؾ عشرات األنفاؽ العسكرية التػي ط
يزاؿ معظميا قيػد الحفػر .ويسػوؿ إف اطحػتالؿ يبػذؿ نيػوداً اػخمة طكتشػاؼ ىػذه األنفػاؽ ،مشػي اًر إلػى ونػود
كتيبة ننديات يواظبف عمى مراقبة تااريس المنطسة الحدودية ومتابعة التفيرات بح اً عف األنفاؽ التػي ي ارىػا
ىو اآلخر سالحاً استراتينياً.
الخميج ،الشارقة0203/02/02 ،
 09ليبرمان يطالب السمطة الفمسطينية بتضمين "خارطة إسرائيل" و"المحرقة" لممناهج الفمسطينية
الناصرة :طالب أفيفدور ليبرماف ،رئيس لننػة الخارنيػة واألمػف فػي "الكنيسػت" أالبرلمػاف اإلسػرائيمي السػمطة
الفمسطينية بونراد تعديالت نذرية لممناىج التعميمية الفمسطينية ،إلنشاد ما أسماه "نيؿ السالـ".
وقاؿ ليبرماف ،في مسابمة ما اإلذاعة العبرية صػباح اليػوـ األحػد أ" ، 02|02يتعػيف عمػى إسػرائيؿ أف تطالػب
ػير إلػػى أف "الكتػػب المدرسػػية الفمسػػطينية ط
السػػمطة الفمسػػطينية بتعػػديؿ نيازىػػا التعميمػػي بصػػورة نذريػػة" ،مشػ ًا
تتامف أي خارطة لدولة إسرائيؿ وط تتطرؽ بالمرة إلى المحرقة النازية".
وكػ ػػرر وزيػ ػػر الخارنيػ ػػة اإلس ػ ػرائيمي السػ ػػابؽ موقفػ ػػو المسػ ػػتبعد لمتوص ػػؿ إلػ ػػى اتفػ ػػاؽ سػ ػػالـ دائػ ػػـ مػ ػػا السػ ػػمطة
الفمسػػطينية ،وقػػاؿ "مػػا مػػف نػػدوى فػػي السػػعي اآلف إلػػى تسػػوية دائمػػة مػػا الفمسػػطينييف ،وينػػب التركيػػز عمػػى
مشير إلى أف "عباس لػيس شػري ًكا لتحسيػؽ
ًا
تعزيز التعاوف ما الفمسطينييف في المناليف اطقتصادي واألمني"،
السالـ".
وشدد ليبرماف عمى أنو "لف يكوف مف الممكف الشروع في مفاواات حسيسيػة حػوؿ تسػوية دائمػة ،إط بعػد بػدد
الفمسطينييف بتربية النيؿ الناشئ عمى السالـ" ،عمى حد تعبيره.
قدس برس0203/02/02 ،
 02ليبرمان :أردوغان إسالمي "متطرف"
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السبيؿ :كتب رئيس لننة الخارنية واألمف التابعة لمكنيست اإلسرائيمي "افيندور ليبرماف" عمػى صػفحتو عمػى
الفيسبوؾ ،بأف تركيا ةير معنية بترميـ عالقاتيا ما "إسرائيؿ" .واتيـ ليبرمػاف رئػيس الػوزراد التركػي أردوةػاف
بأنو "إسالمي متطرؼ".
عمان0203/02/09 ،
السبيلّ ،
 00سياسي إسرائيمي :أردوغان ينتمي إلى اإلخوان المسممين ويساند حماس ومعادي لا"إسرائيل"
السػػبيؿ :زعػػـ سياسػػي إس ػرائيمي رفيػػا المسػػتوى أف رئػػيس الػػوزراد التركػػي رنػػب طيػػب اردوةػػاف ،ينتمػػي إلػػى
نماعة اإلخواف المسمميف ويساند حماس ومعادي لػ"إسرائيؿ" ولػ"السامية".
وأاػػاؼ السياسػػي اإلس ػرائيمي الػػذي رفػػض الكشػػؼ عػػف ىويتػػو فػػي تص ػريح نش ػرتو السنػػاة اإلس ػرائيمية العاش ػرة
مساد السبت ،بأف أردوةاف ط توند لديو اية نوايا حسيسية إلعادة ترميـ العالقات ما "إسرائيؿ" التي بدورىا ط
تتأمػػؿ منػػو خيرا.كمػػا اتيػػـ السياسػػي اإلسػرائيمي رئػػيس اطسػػتخبارات التركيػػة "حاقػػاف فيػػداف" بأنػػو معػػاد لمسػػامية
وىػػو شخصػػية إسػػالمية ،وىػػو ذات الموقػػؼ الػػذي عبػػر عنػػو مم مػػو اطسػػتخبارات اإلس ػرائيمية أمػػاـ األمريكػػاف
مؤخ اًر وأاافوا أف فيداف قد واا يده بيد إيراف.
عمان0203/02/09 ،
السبيلّ ،
يحرض عمى اإلرهاب
 00نائب في الكنيست اإلسرائيمي :عباس ّ
الساىرة  -أ ش أ :اتيـ عاو الكنيست اطسرائيمي أوفير أكػونيس السػمطة الفمسػطينية ورئيسػيا محمػود عبػاس
بػ"التحريض عمى اإلرىاب وتشنيعو".
وزعـ أكونيس ،وىو نائب وزير ،خالؿ انتماع عسده فػي مدينػة "رعنانػا" اإلسػرائيمية ،وفسػا لمػا أوردتػو صػحيفة
"نيروزاليـ بوست" اإلسرائيمية عمى موقعيػا اإللكترونػي ،أف "تصػريحات عبػاس التػي تعيػد خالليػا بػأف الدولػة
الفمسػػطينية المسػػتسبمية سػػتكوف "نظيفػػة مػػف الييػػود" ،أسػػيمت بػػالتحريض عمػػى األعمػػاؿ اإلرىابيػػة التػػي وقعػػت
مؤخ ار اد اإلسرائيمييف في الافة الفربية.
الحياة ،لندن0203/02/02 ،
 03يديعوت أحرونوت :اليمين اإلسرائيمي يطرح مجددا سمسمة قوانين مناهضة لمديمقراطية
أفػػاد موقػػا يػػديعوت أحرونػػوت ،صػػباح اليػػوـ ،األحػػد ،أف اليمػػيف اإلسػرائيمي أعػػد فػػي األيػػاـ األخيػرة ،مػػا بػػدد
أعمػػاؿ الػػدورة الشػػتوية لمكنيسػػت ،سمسػػمة ق ػوانيف نديػػدة ىػػدفيا األساسػػي ىػػو تسييػػد صػػالحيات ونفػػوذ محكمػػة
العدؿ العميا اإلسرائيمي ،ووقؼ تدخؿ المحكمة في التشريعات السانونية ،وط سيما ق ارراتيا األخيرة بعدـ شرعية
ع ػػدـ م ػػف السػ ػوانيف الت ػػي ق ػػدميا اليم ػػيف اإلسػ ػرائيمي ،وك ػػاف آخرى ػػا ق ػػانوف اعتس ػػاؿ واحتن ػػاز المي ػػانريف ةي ػػر
الشرعييف مف أفريسا إلى إسرائيؿ.
وقػػاؿ الموقػػا إف السػوانيف النديػػدة ىػػي مػػف إعػػداد رئػػيس اطئػػتالؼ الحكػػومي يريػػؼ لفػػيف ،ورئيسػػة كتمػػة البيػػت
الييػػودي أيميػػت شػػاكيد .وتشػػمؿ ىػػذه الس ػوانيف فػػرض قيػػود عمػػى تعيػػيف الساػػاة فػػي المحكمػػة العميػػا ،واختيػػار
رئيس المحكمة العميػا ،سواعػادة طػرح قػانوف ييوديػة الدولػة ،سواعطػاد أوليػة لتشػريعات السػانوف العبػري أالشػريعة
الييػػودي فػػي المحكمػػة العميػػا فػػي حػػاؿ ونػػود فػرة قانونيػػة فػػي السػػانوف الواػػعي المػػدني اإلسػرائيمي .ويعتػػزـ
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أعااد الكنيست مػف اليمػيف تمريػر تعػديؿ لتفييػر لننػة انتخػاب الساػاة ،وتسمػيص صػالحيات محكمػة العػدؿ
العميا في مناؿ إلفاد السوانيف ،ومنح الكنيست صالحيات إعادة سف قانوف ألفتو المحكمة العميا.
وقالػػت صػػحيفة يػػديعوت أحرونػػوت إف ليفػػيف سػػيسدـ مشػػروع قػػانوف أساسػػي يػػنص عمػى أف إسػرائيؿ ىػػي دولػػة
الشػػعب الييػػودي ،وىػػو نسػػخة عػػف السػػانوف الػػذي حػػاوؿ عاػػو الكنيسػػت السػػابؽ عػػف حػػزب كػػديما تمريػره فػػي
الكنيست السابسة إط أف طرح السانوف أ ار يوميا عاصفة سياسية.
ويػػنص اقت ػراح السػػانوف المعػػدؿ عمػػى  :أف الحػػؽ لتسريػػر المصػػير السػػومي فػػي دولػػة إس ػرائيؿ ىػػو حػػؽ خػػاص
بالشعب الييودي" .ويرمي السانوف أياا إلى إرساد "حؽ كؿ ييودي بالينرة إلى إسرائيؿ.
وبحسػػب يػػديعوت أحرونػػوت فسػػد أخػػرج ليفػػيف فػػي التعػػديؿ النديػػد لسػػانوف ديختػػر ،البنػػد المتعمػػؽ بيويػػة المفػػات
الرسػػمية فػػي إس ػرائيؿ .ويعتػػزـ ليفػػيف تسػػديـ قػػانوف خػػاص يحػػدد أف العبريػػة ىػػي المفػػة الرسػػمية الوحيػػدة فػػي
إسرائيؿ أما العربية واإلننميزية فيما لفتاف رسميتاف ولكف انويتاف.
عرب 0203/02/02 ،48
 04يديعوت أحرونوت :مقتل إسرائيمي بالرصاص في أسدود
السبيؿ :قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إف إسرائيمياً يبم مف العمر  31عاماً قتؿ مساد السبت أماـ
منزلو في مدينة أسدود بعد إطالؽ النار عميو.
ونسمت الصحيفة عف شيود عياف أف مسمحيف مم ميف أطمسوا النار عميو بعد أف خرج بسيارتو ،مشيرة إلى أنػو
نرى نسمو مف قبؿ "ننمة داود" الحمراد إلى مركػز كػابالف الطبػي .ولػـ تحػدد الصػحيفة خمفيػة الحػادث مػا إذا
كانت ننائية أـ أنيا عممية لممساومة الفمسطينية.
عمان0203/02/09 ،
السبيلّ ،

 05لماذا يهاجر اإلسرائيميون إلى برلين؟
حيفا  -وديا عواودة
تكش ػػؼ معطي ػػات إسػ ػرائيمية ندي ػػدة ع ػػف ىنػ ػرة أع ػػداد كبيػ ػرة م ػػف الش ػػباب اإلسػ ػرائيمييف إل ػػى ألماني ػػا ،وتحدي ػػدا
لعاصمتيا برليف بح ا عف مصادر دخؿ وحياة أك ر راحة دوف اىتماـ "بالسيـ الصييونية".
وت ي ػػر المعطي ػػات ن ػػدط ص ػػاخبا ف ػػي إسػ ػرائيؿ ،حي ػػث ش ػػنت أوس ػػاط حم ػػالت قاس ػػية عم ػػى م ػػف وص ػػفوا ب ػػأنيـ
"يتنازلوف عف الوطف وييربوف أللمانيا بالذات كونيا موطف النازية والمحرقة".
وتفيػػد د ارسػػات أكاديميػػة ومعطيػػات رسػػمية أنػػو منػػذ  0662الين ػرة فػػي إس ػرائيؿ سػػمبية ،وفػػي السػػنوات األربػػا
األخيرة يفادر  09ألؼ إسرائيمي كؿ عاـ.
شبح الغالء
ووفػػؽ مكتػػب اإلحصػػاد المركػػزي بوس ػرائيؿ ،فػػوف معظػػـ المفػػادريف أنحػػو سػػتمائة ألػػؼ ميػػانر مػػف الشػػباب
واألكاديمييف ممف يبح وف عف فرص لمتعمـ والعمؿ خاصة بألمانيا وكندا وأستراليا والوطيات المتحدة.
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ويؤكد الممرض اإلسرائيمي المختص بالتدليؾ إيالف شاليسنر أ 36عاما المسيـ فػي بػرليف أف الحالػة األمنيػة
وتحوؿ إسرائيؿ لدولة احتالؿ عنصرية تزعنو ندا ،لكف ىنرتو إلى برليف سببيا اقتصادي باألساس.
ويستذكر ،في مكالمة ىاتفية ما النزيرة نت ،الفالد الفاحش في إسرائيؿ ،طفتا لمحالة المعيشية الساسية التي
عاشػػيا فػػي تػػؿ أبيػػب حتػػى العػػاـ المااػػي رةػػـ أنػػو كػػاف يعمػػؿ وزونتػػو الممراػػة .ويتػػابا "ىػػانرت قبػػؿ عػػاـ
ولطفمتي أياا".
ونصؼ العاـ مف أنؿ مستسبؿ أفاؿ لي
ْ
ويواػػح أف عشػرات اآلطؼ مػػف اإلسػرائيمييف يسيمػػوف فػػي بػرليف اليػػوـ ويعممػػوف بمختمػػؼ قطاعػػات الخػػدمات
واألعماؿ الحرة ،منوىا بأف برليف توفر العمؿ والعيش الكريـ ،والمواصالت فييا مريحة ورخيصة.
المهاجرون الجدد
وتكشػ ػػؼ السن ػ ػػاة اإلسػػ ػرائيمية العاشػػ ػرة فػ ػػي مسمس ػ ػػؿ بػػ ػرامج بعنػ ػ ػواف "الميػ ػػانروف الن ػ ػػدد" أف متوس ػ ػػط أعم ػ ػػار
اإلسرائيمييف المفادريف يبم  04عاما.
ويسوؿ معد البرنامج متاف حػودروؼ "الصػييونية باتػت عبئػا عمػى اإلسػرائيمييف وعسابػا نماعيػا ليػـ" طفتػا إلػى
أف "الينرة اطقتصادية وليدة عدة عوامؿ مف النوع الذي يدفا األشخاص إلحراؽ أنفسيـ".
وأواح حودروؼ ،في حدي ػو لمنزيػرة نػت ،أف الينػرة تنػتج مػف حالػة حصػار خانسػة يسػتنتج فييػا اإلسػرائيمي
بأنو مف الصعب الحصوؿ عمى تعميـ عاؿ وعمى شسة وأف تربية أطفالو ىنا مكمفة ندا.
ويتػػابا أف ىػػذه العػػائالت توصػػمت طسػػتنتاج بأنيػػا ط تممػػؾ مسػػتسبال ليػػا وأبنائيػػا فػػي إس ػرائيؿ "فألستيػػا بسػػمة
الميمالت وسافرت ىربا مف حياة الفسر والذؿ التي تالزـ أوساطا واسعة خاصة المسنيف".
الجيش واالستيطان
كػػالـ حػػودروؼ أكػػده عاػػو الكنيسػػت عػػف "النبيػػة الديمسراطيػػة لمسػػالـ والمسػػاواة" دوؼ حنػػيف ،منوىػػا بػػأف
إسرائيؿ باتت "دولة رفاه" عمى الورؽ فسط.
ويعمؿ حنيف ذلؾ بالسوؿ ،لمنزيرة نت ،إف إسػرائيؿ تكػرس مواردىػا ل مػف ولمنػيش والتوسػا اطسػتيطاني عمػى
حساب التعميـ والخدمات اطنتماعية والصحية.
ويػػذكر بػػأف المظػػاىرات اطحتنانيػػة التػػي عصػػفت بوس ػرائيؿ صػػيؼ  0200كانػػت تعبي ػ ار عػػف حالػػة الاػػيؽ
المالزمة لسطاع واسا مف اإلسرائيمييف خاصة أبناد الطبسة الوسطى.
ويحمػػؿ حنػػيف عمػػى وزيػػر الماليػػة ورئػػيس حػػزب "عتيػػد" يئيػػر لبيػػد الػػذي ييػػانـ الميػػانريف اإلس ػرائيمييف إلػػى
ألمانيا ،ويسوؿ إنيا خيبة أمؿ كبيرة بعدما انتخب بناد عمى برنامج تفييػر .ويتػابا "بػدط مػف ميػانمتيـ ،عميػو
استفالؿ قوتو ك اني أكبر حزب ليساىـ بتحويؿ إسرائيؿ لدولة أك ر عدط ومساواة وأقؿ ةالد".
وكاف لبيد قد ذكر في صفحتو عمى فيسبوؾ بالالسػامية وبستػؿ نػده وييػود ك ػر آخػريف فػي بودابسػت ألنػو لػـ
يكف لدييـ دولة خاصة بيـ.
وعمسػػت نانيػػت أ 80سػػنة إس ػرائيمية مسيمػػة فػػي ب ػرليف عمػػى كػػالـ لبيػػد بػػالسوؿ إنيػػا كانػػت سػػتعود إلس ػرائيؿ
"برمشة عيف لوط استخفاؼ الحكومة بسكانيا وةالد المعيشة" .وتابعت "عندما يصحح ىذا الواا سنعود".
الجزيرة نت ،الدوحة0203/02/08 ،
 06األسرى اإلداريون يبدأون بمقاطعة محاكم االحتالل في  05من الشهر الجاري
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راـ اهلل  -الحياة النديدة :أعمف األسرى اإلداريوف أنيـ سػيبدأوف فػي  01النػاري أولػى خطػواتيـ اطحتنانيػة
المتم مة في مساطعة نميا المحاكـ العسكرية لالحتالؿ أ الت بيت ،واطستئناؼ ،والعميا .
وأواح األسرى أف اني ىذه الخطوات ستكوف إارابات متسطعة خالؿ الشير المسبػؿ وستسػتمر حتػى بدايػة
العاـ المسبؿ ،وسيكوف اإلاراب المفتوح آخر الخيارات وفسا لرد مصمحة سنوف اطحتالؿ عمى خطواتيـ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل0203/02/02 ،
 07منظمة أنصار األسرى :شهر أيمول /سبتمبر شهد أوسع حمالت االعتقال بالضفة خالل سنة 0203
أفػػادت منظمػػة أنصػػار األسػػرى فػػي فمسػػطيف أف ق ػوات اطحػػتالؿ اإلسػرائيمي شػػنت أوسػػا حممػػة اعتسػػاطت فػػي
صػػفوؼ الم ػواطنيف مػػف أبنػػاد محافظػػات الاػػفة الفربيػػة خػػالؿ شػػير أيمػػوؿ مػػف العػػاـ الحػػالي ،إ ْذ تػػـ رصػػد
اعتس ػػاؿ أك ػػر م ػػف  622حال ػػة اعتس ػػاؿ لمش ػػباب م ػػنيـ  012طف ػػال تعراػ ػوا لمسم ػػا والتنكي ػػؿ واطعت ػػداد عم ػػييـ
بالاػػرب سوانبػػارىـ عمػػى اإلدطد باعت ارفػػات كاذبػػة وتسػػديميـ إلػػى محػػاكـ اطحػػتالؿ وفػػرض ة ارمػػات ماليػػة.
وقالػػت أنصػػار األسػػرى فػػي بيػػاف صػػحفي ،إف حمػػالت اطعتسػػاؿ التػػي نفػػذت مػػف قبػػؿ اطحػػتالؿ خػػالؿ شػػير
أيموؿ تعتبر مف أكبػر حمػالت اطعتسػاؿ التعسػفي التػي نفػذتيا قػوات اطحػتالؿ منػذ بدايػة العػاـ الحػالي ،مبينػة
أف عددا كبي ار مف المعتسميف يعانوف مف أمراض ومنيـ :طمبة النامعات وكبار السف واألطفاؿ والفتيات.
عمان0203/02/02 ،
الدستورّ ،
 08المرصد األورومتوسطي %33 :من منازل المقدسيين معرضة لخطر الهدم
ذكر تسرير صادر عف المرصد األورومتوسطي لحسوؽ اإلنساف ومنظمة «أوروبيوف ألنؿ السدس» أف التفوؿ
اطسػػتيطاني آخػػذ باطتسػػاع دوف رادع ،حيػػث أقػ َّػرت المننػػة الماليػة فػػي بمديػػة اطحػػتالؿ فػػي السػػدس دعمػاً ماليػاً
شمؿ  0122وحدة استيطانية نديػدة أواخػر شػير آب المااػي ،كمػا باشػرت الن ارفػات اإلسػرائيمية فػي الشػير
ذاتو عمميات اليدـ في حي الطور تمييداً إلنشاد ما يسمى «حديسة قومية إسرائيمية».
كمػػا أشػػار التسريػػر إلػػى أف أرقػػاـ األمػػـ المتح ػدة تكشػػؼ عػػف ارتفػػاع نسػػبة الفسػػر فػػي السػػدس مػػف  %98عػػاـ
 0229إلػػى  %14عػػاـ  ،0200وتكمػػف أسػػباب الفسػػر المػػدقا وفػػؽ التسريػػر إلػػى ارتفػػاع نسػػبة البطالػػة التػػي
تناوزت سسؼ  ،%82إاافة إلى التمييز الصارخ فػي األنػور بػيف العمػاؿ الفمسػطينييف واإلسػرائيمييف ،حيػث
يبمػ ػ متوس ػػط أن ػػر العام ػػؿ الفمس ػػطيني نص ػػؼ أن ػػر نظيػ ػره اإلسػ ػرائيمي ال ػػذي ي ػػؤدي العم ػػؿ ذات ػػو وراد الخ ػػط
األخار ،إلى نانب إةالؽ اطحتالؿ اإلسرائيمي لما يربو عمى  32مؤسسة خيرية وخدمية تعمؿ في المدينة
خالؿ العاميف األخيريف فسط ،متناىمة دعوة األمـ المتحدة المتكررة إلعادة السماح ليذه المؤسسات بالعمؿ.
كمػػا تواصػػؿ السػػمطات اإلسػرائيمية حربيػػا الديموةرافيػػة عمػػى الفمسػػطينييف ،الػػذيف تخصػػص لتوسػػعيـ الطبيعػػي
أقؿ مف  %03مف مساحة شرقي السدس المحتمػة ،األمػر الػذي خمػؽ كار ػة حسيسيػة نعمػت أك ػر مػف  63ألػؼ
مواطف ميدداً بالتشريد ،وىو ما يعني أف نحو  %33مف منػازؿ المسدسػييف المكتظػة تػرزخ تحػت خطػر اليػدـ
بدواعي عدـ اكتماؿ إنرادات الترخيص.
عمان0203/02/02 ،
الدستورّ ،
 09االئتالف األهمي يدين فرض المناهج اإلسرائيمية عمى الفمسطينيين
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اداف اطئػ ػػتالؼ األىمػ ػػي لمحسػػػوؽ الفمسػ ػػطينية فػ ػػي السػ ػػدس إقػػػداـ السػ ػػمطات اإلس ػ ػرائيمية عمػ ػػى فػ ػػرض المنػ ػػاىج
اإلسرائيمية عمى الشعب الفمسطيني الرازح تحت اطحتالؿ.
وذلؾ في بياف صدر عنػو مػؤخ ار نػاد فيػو « إف تمػؾ السياسػات واإلنػرادات تتنػافى مػا أبسػط قواعػد وقػوانيف
حسوؽ اإلنساف والموا يؽ الدولية والتي تسر حرية التعميـ لكافة األفراد أينما كانوا».
وكما ذكر موقا فمسطينيو  84فسد طالب اطئتالؼ السمطة الوطنية الفمسطينية وقؼ المفاواات ما سمطات
اطحتالؿ والتحرؾ العانؿ دوليا لوقؼ سياسات التيويد وطمس اليوية الوطنية الفمسطينية.
كمػػا طالػػب المنتمػػا الػػدولي التػػدخؿ الس ػريا مػػف أنػػؿ وقػػؼ تمػػؾ السياسػػات التػػي تمػػارس عمػػى يػػد سػػمطات
اطحتالؿ والتي تيدؼ إلى تيويد المدينة وطمس ىويتيا الوطنية .وطالب اطتحاد األوروبي ومؤسسات األمػـ
المتحػػدة والمنظمػػات الدوليػػة بالتػػدخؿ لوقػػؼ تمػػؾ السياسػػات التػػي تيػػدؼ إلػػى فػػرض المنػػاىج اإلسػرائيمية عمػػى
المدارس الفمسطينية في السدس.
عمان0203/02/02 ،
الدستورّ ،
 32جمعية "حماية المستهمك" تدعو إلى اتخاذ اإلجراءات الال زمة لخفض أسعار األدوية
راـ اهلل " -األيػػاـ" :دعػػت نمعيػػة حمايػػة المسػػتيمؾ لننػػة التسػػعير الدوائيػػة ،التػػي يت أرسػػيا وزيػػر الصػػحة ،إلػػى
اتخاذ اإلنرادات الالزمة لخفض أسعار األدوية في السوؽ الفمسطينية.
وقالػػت النمعيػػة فػػي بيػػاف صػػحافي ،أمػػس" :إف مسارنػػة متوااػػعة بػػيف أسػػعار األدويػػة تواػػح الفػػرؽ السػػعري
الوااح بيف السوقيف الفمسطيني واإلسػرائيمي ارتفاعػا لصػالح السػوؽ الفمسػطينية ،وتواػح المؤشػرات المتػوفرة
لدى النمعية أف مراى السكري وافط الدـ والسمب الػذيف يبتػاعوف دوادىػـ بانتظػاـ ياػطروف لػدفا أسػعار
عالية مسارنة ما األسعار التي يدفعيا ذات المراى لػذات الػدواد وذات التركيبػة وذات الشػركات ،عػدا فسػداف
أنواع مف األدوية في صيدليات و ازرة الصحة لممؤمنيف صحيا نتينة لترانا قدرة المورديف عمى التوريد لػو ازرة
الص ػػحة لتػ ػراكـ المديوني ػػة ،م ػػا دف ػػا المرا ػػى إل ػػى شػ ػراد كمي ػػات ط ب ػػأس بي ػػا م ػػف األدوي ػػة م ػػف الص ػػيدليات
الخاصة".
وأاػػاؼ البي ػاف" :إف لننػػة التسػػعير الدوائيػػة تتحمػػؿ المسػػؤولية الكبػػرى عػػف ىػػذه المسػػألة كونيػػا النيػػة التػػي
تمتم ػػؾ الد ارس ػػات الدقيس ػػة والمؤشػ ػرات الواا ػػحة عم ػػى حسيس ػػة الوا ػػا بأكمم ػػو ع ػػف أس ػػعار ال ػػدواد ف ػػي الس ػػوؽ
الفمسػػطينية والكمفػػة مػػف بمػػد المنشػػأ والكمفػػة الحسيسيػػة واصػػمة لممسػػتيمؾ الفمسػػطيني ،وط يعسػػؿ أف يظػػؿ المبػػرر
الناىز حنـ السػوؽ الفمسػطينية الصػفير والمحػدود دوف أي محاولػة ولػو صػفيرة لمتػأ ير إينابيػا عمػى السػعر
انخفااا".
األيام ،رام اهلل0203/0/02 ،
 30مستوطنون يقطعون  022شجرة زيتون بالضفة
ةػزة  -عػػالد المشػػيراوي :قػػاـ مسػػتوطنوف متطرفػػوف أمػػس بسطػػا  022شػػنرة زيتػػوف معم ػرة فػػي قريػػة قريػػوت
السريبة مف مدينة نابمس شماؿ الافة الفربية.
وقاؿ أحد سكاف السرية عبد الناصر السريوتي إف المستوطنيف أقدموا عمى تسطيا  022شنرة زيتوف معمرة في
حسوؿ السرية مزروعة منذ أك ر مف مئة عاـ وتـ تسطيعيا بشكؿ كامؿ.
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وأواح اف المستوطنيف خرنوا مف المستوطنة المسامػة عمػى أ اراػي محافظػة نػابمس مؤكػدا أنيػا ليسػت المػرة
األولى التي تتعرض ليا السرية مف اعتػداد مػف قبػؿ المسػتوطنيف .ويصػعد المسػتوطنوف مػف اعتػداداتيـ عمػى
المػزارعيف خاصػػة فػػي موسػػـ قطػػؼ الزيتػػوف إذ يسػرقوف ال مػػار ويعتػػدوف بالاػػرب عمػػى الم ػزارعيف ويسطعػػوف
األشنار ويارموف النيراف في الحسوؿ.
االتحاد ،أبو ظبي0203/02/02 ،
 30مركز حقوقي يطالب الصميب األحمر بحماية عائالت األسرى الفمسطينيين أثناء الزيارات
راـ اهلل :طالػ ػػب مركػ ػػز "أح ػ ػرار" لد ارسػ ػػات األسػ ػػرى وحسػ ػػوؽ اإلنسػ ػػاف فػ ػػي بيػ ػػاف تمستػ ػػو "قػ ػػدس بػ ػػرس" األحػ ػػد
أ 02|02منظمػػة الصػػميب األحمػػر ،النيػػة الدوليػػة الوحيػػدة التػػي تػػنظـ زيػػارات عػػائالت األسػػرى الفمسػػطينييف
في سنوف اطحتالؿ ،بتسديـ الحماية الكاممة والالزمة لذوي األسػرى أ نػاد تػونييـ لزيػارة ذوييػـ المعتسمػيف فػي
سػػنوف اطحػػتالؿ .وأشػػار مركػػز "إف انتياكػػات إدارة السػػنوف اإلس ػرائيمية بحػػؽ ذوي األسػػرى كبي ػرة وارتفعػػت
بشكؿ ممحوظ في اآلونة األخيرة وباتت عائالت األسرى تتعرض لماايسات كبيرة وقػد اعتسػؿ عػدد كبيػر مػف
ذوي األسرى أ ناد تونييـ لزيارة ذوييـ".
قدس برس0203/02/02 ،
 33صدور كتاب بالمغة االنكميزية بعنوان "القدس وفمسطين واألردن – من أرشيف هشام الخطيب"
د .ابراىيـ بدراف :بعد طوؿ نيد واىتماـ وعمؿ متواصػؿ دؤوب ،صػدر بالمفػة اطنكميزيػة كتػاب متميػز وأنيػؽ
بكؿ معنى الكممة ،ينما السدس وفمسػطيف واألردف ،والتػي تػرتبط بػأك ر الػروابط متانػة و ديمومػة ،فػي إطػار
فني نميؿ .والكتاب يحمؿ عنواف “ السدس وفمسطيف واألردف – مف أرشيؼ ىشاـ الخطيب”.
وفي ىذا الكتاب” السدس وفمسطيف واألردف” ،وىو كتابو ال اني في ىذا المناؿ ،اختار المؤلؼ منموعات
مػػف الموحػػات الفنيػػة المرسػػومة لعػػدد مػػف مشػػاىير الرسػػاميف فػػي الس ػرنيف ال ػػامف عشػػر والتاسػػا عشػػر و أوائػػؿ
السرف العشريف والتي كاف قد نمعيا عمى مدى أك ر مف أ 82عامػاً  .تمػؾ الموحػات تم ػؿ الحيػاة العامػة فػي
السدس وفمسطيف واألردف ،وتركػز بشػكؿ خػاص عمػى المعػالـ التاريخيػة والدينيػة وال سافيػة و الطبيعيػة لممدينػة
المسدسة و السرى في فمسطيف و األردف.
عمان0203/02/02 ،
الدستورّ ،
مصر تعمن فتح معبر رفح من اليوم وحتى الخميس
رفح – نادر السصير :أعمنت السمطات المصرية أمس ،عف إعادة فتح معبر رفح البري لمدة خمسة أياـ بددا
مف صباح اليوـ األحد حتى يوـ الخميس لمدة ساعات يوميا في كال اطتناىيف.
وقالت و ازرة الداخمية بالحكومة المسالة اف السفر اليوـ سيكوف وفسا لكشوفاتيا ما مراعاة الحاطت اإلنسانية
الطارئة ,مشيرة إلى أف ا ألياـ الخمسة لفتح المعبر ستشيد عودة حناج بيت اهلل الحراـ مف الديار الحنازية
إلى قطاع ةزة .وأعمنت انو سيتـ فتح باب التسنيؿ ابتداد مف صباح اليوـ ألصحاب اإلقامات والطالب
والنوازات األننبية في منما أبو خارة مصطحبيف معيـ األوراؽ ال بوتية لتسييؿ عممية التسنيؿ عمى أف
يتـ تحديد موعد سفرىـ طحساً.
الحياة الجديدة ،رام اهلل/ / ،
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 35جودة :اإلجراءات اإلسرائيمية أحادية الجانب تقوض فرص تحقيق السالم
واشنطف  -أبت ار  :أنرى وزير الخارنية وشؤوف المفتربيف ناصر نودة ما وزير الخارنية األميركي نوف
كيري في واشنطف ال ال اد الما اي مباح ات تركزت عمى العالقات ال نائية وتطورات األوااع في المنطسة
خاصة عممية السالـ واطزمة السورية.
وناقش النانباف سير مفاواات السالـ التي تنري برعاية اميركية بيف النانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي،
مؤكديف اىمية بذؿ كافة النيود طنناح ىذه المفاواات وتحسيؽ التسدـ المطموب.
وأعاد نودة التأكيد أف األردف بسيادة الممؾ يعد الساية الفمسطينية نوىر الصراع في المنطسة وانو مف دوف
ايناد حؿ شامؿ وعادؿ ليا فاف المنطسة والعالـ لف ينعما باألمف واطستسرار.
واكد نوده خالؿ المساد ارورة الوقؼ الفوري لإلنرادات اإلسرائيمية أحادية النانب والتي مف شأنيا اف
تسوض فرص تحسيؽ السالـ ،مستعراا الدور الياشمي في حماية ورعاية المسدسات اإلسالمية والمسيحية
في السدس.
مف نيتو عبر كيري عف تسديره ودعمو لمدور المحوري الذي يمعبو األردف بسيادة الممؾ لتحسيؽ السالـ
واطستسرار في المنطسة مؤكدا التزاـ الوطيات المتحدة بحؿ الدولتيف ،مشي ار الى اف استمرار الصراع ىو
محور رئيس لعدـ اطستسرار في المنطسة واف السالـ يصب في مصمحة النميا واف الحؿ الوحيد ىو
استمرار المفاواات المباشرة بيف األطراؼ نفسيا لحيف الوصوؿ الى الحؿ المنشود .كما التسى وزير
الخارنية وشؤوف المفتربيف في واشنطف مستشارة اطمف السومي اطميركي سوزاف رايس وبحث معيا العالقات
ال نائية وتطورات اطوااع في منطسة الشرؽ اطوسط.
وتـ التأكيد خالؿ المساد عمى اىمية استمرار التنسيؽ والتشاور حياؿ مختمؼ الساايا واىمية تاافر النيود
طنناح مفاواات السالـ وتحسيؽ اطستس ارر في المنطسة.
عمان0203/02/02 ،
الدستورّ ،
 36االتحاد العام لممزارعين :تصدير ثالثة آالف طن زيتون إلى "إسرائيل"
عماف  -محمود كريشاف :قاؿ اطتحاد العاـ لممزارعيف اف عددا مف المزارعيف قاموا بتصدير نحو 3222
طف مف مر الزيتوف إلى إسرائيؿ استنادا إلى تعاقدات مبكرة ما سماسرة ليذه الفاية وفسا لمدير عاـ اطتحاد
الميندس محمود العوراف.
واكد مصدر مطما في و ازرة الزراعة لػ»الدستور» امس اف الو ازرة منحت تصاريح لعدد مف تنار السطاع
الخاص مؤخرا ،لتصدير نحو  3222طف مف مار الزيتوف الى اسرائيؿ و 0222طف الى مناطؽ السمطة
الوطنية الفمسطينية.
عمان0203/02/02 ،
الدستورّ ،
 37األسير األردني حماد  :االحتالل يعمل عمى تصفيتي
عماف-الدستور :اتيـ األسير األردني عالد حماد المارب عف الطعاـ منذ  012يوماً مف مستشفى
برزيالي في عسسالف حكومة اطحتالؿ بالعمؿ عمى تصفيتو.
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وقاؿ حماد ،إف الحسوؽ التي نطالب بيا سيمة المناؿ لكف العدو يأبى أف يعطييا ألسباب عدة ولكف أصبح
وااحاً أنو بعد  098يوما مف اطاراب أف المراد ىو تصفية نسدي أو إحداث عاىة تنعمني عبرة لمف
يخوض إارابا.
عمان0203/02/02 ،
الدستورّ ،
 38المسؤولون المبنانيون يشيدون بالدور الفمسطيني في إطالق المختطفين في اع ازز بسورية
بيروت  -وكاطت :شكر السادة المبنانيوف وأىالي المختطفيف في اعزاز الذيف أفرج عنيـ أمس ،الرئيس
محمود عباس عمى نيوده التي ساىمت في واا نياية سعيدة لممسألة .وتكشؼ امس الدور الفمسطيني
البارز في التحرؾ منذ بداية األزمة لمعمؿ عمى حميا عبر اطتصاؿ ما األطراؼ ذات العالقة.
وكاف الرئيس محمود عباس ،ىنأ نظيره المبناني العماد ميشاؿ سميماف ،في اتصاؿ ىاتفي أنراه باإلفراج عف
المختطفيف المبنانييف في اعزاز .وشكر الرئيس سميماف ،الرئيس عباس ،عمى النيود الفمسطينية في إطالؽ
سراح مختطفي اعزاز ،عمماً أف فمسطيف كانت أوؿ مف ساىـ في العمؿ عمى اإلفراج عنيـ.
كما شكر رئيس منمس النواب المبناني نبيو بري ،الرئيس عباس ،في اتصاؿ ىاتفي ،عمى النيود
الفمسطينية في إطالؽ سراح مخطوفي اعزاز.
وقدـ بري في تصريحات نسمتيا الوكالة الوطنية لإلعالـ المبنانية ‹الشكر الخالص لدولة قطر عمى مساىمتيا
األساسية واىتماميا ومتابعتيا ،ولمرئيس الفمسطيني محمود عباس شخصيا‹ ،الذي قاـ منذ اليوـ اطوؿ ليذه
الساية باطتصاطت المتواصمة لتحريرىـ› .كما شكر المواد عباس إبراىيـ مدير األمف العاـ الرئيس عباس
في اتصاؿ ىاتفي عمى النيود الفمسطينية.
األيام ،رام اهلل0203/02/02 ،
نشرة "أخبار الساعة" :اإلمارات قدمت نصف مميار درهم لفمسطين خالل
أواـ  :أكدت نشرة “أخبار الساعة” أف دولة اإلمارات العربية المتحدة ط تألو نيداً في تسديـ أونو الدعـ
المختمفة لمشعب الفمسطيني لمساعدتو عمى تناوز األوااع الصعبة ،التي يعيشيا.
وقالت في افتتاحيتيا أمس تحت عنواف “دعـ إماراتي ابت لمشعب الفمسطيني” “مف المؤشرات الميمة في
الصادر عف و ازرة التنمية والتعاوف
ىذا الشأف ما تامنو تسرير المساعدات الخارنية اإلماراتية لعاـ
الدولي الشير الناري الذي أشار إلى أف النيات المانحة اإلماراتية قدمت مساعدات بنحو نصؼ مميار
.
درىـ لتنفيذ مشروعات تنموية سوانسانية وخيرية في األرااي الفمسطينية خالؿ العاـ المااي
وأاافت أف أىـ ما يميز الدعـ اإلماراتي لمشعب الفمسطيني أنو يتسـ بالشموؿ واطستم اررية ،فسياسياً كانت
دولة اإلمارات دائماً في طميعة الدوؿ الداعمة لمشعب الفمسطيني ،وسمطتو الوطنية لتمكينو مف نيؿ الحرية
واطستسالؿ والعيش الكريـ في ربوع وطنو متمتعاً بالسيادة واطستسالؿ أسوة بشعوب العالـ كافة ،وىذا ما عبر
عنو بواوح صاحب السمو الشي خميفة بف زايد آؿ نيياف رئيس الدولة ،في كممتو في اليوـ الوطني
التي قاؿ فييا “فيما ندعـ بسوة مساعي
الحادي واألربعيف في األوؿ مف ديسمبر/كانوف األوؿ
األشساد الفمسطينييف طستعادة حسوقيـ المشروعة سواقامة دولتيـ المستسمة وعاصمتيا السدس الشريؼ ،نعبر
عف قناعتنا بأف الساية الفمسطينية ىي الساية المركزية لنميا العرب ،وأف السالـ العادؿ والشامؿ لف
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يتحسؽ إط بانسحاب “إسرائيؿ” الكامؿ مف األرااي العربية المحتمة والتزاميا بس اررات الشرعية الدولية ،ومبدأ
األرض مسابؿ السالـ ومبادرة السالـ العربية”.
الخميج ،الشارقة/ / ،
 42فمسطين إلى االنتفاضة الثالثة

منير شفيؽ
دخمت األوااع الفمسطينية والعربية واإلسالمية والعالمية في مرحمػة نديػدة لػـ يسػبؽ ليػا م يػؿ منػذ مئػة عػاـ
ف ػػي األق ػػؿ .فس ػػد أخ ػػذت ش ػػمس الس ػػيطرة الفربي ػػة عم ػػى الع ػػالـ ب ػػاألفوؿ ،وأخ ػػذت ش ػػموس سياس ػػية وعس ػػكرية
وحاارية أخرى تبرز لتند ليا مكاناً فاعالً في معادلة السوة والنفوذ واألدوار العالمية.
أىـ سمة عالمية نديدة تتم ؿ في فسداف أميركا وأوروبا الفربية سيطرتيما شػبو المنفػردة عمػى العػالـ حتػى فػي
مرحمة الحرب الباردة حيث تنازعيمػا المعسػكر اطشػتراكي عمػى السػيطرة العالميػة نزئيػاً .وقػد انتيػى ذلػؾ منػذ
عسديف بانييار معسكر وارسو أماـ معسكر الناتو والفرب السياسي واطقتصادي واأليديولوني.
يتسـ الواا العالمي اآلف بتعدد األقطاب عمى المستوييف الدولي واإلقميمي .ولكف دوف أف يسوـ نظاـ متعدد
السطبية ،فالواا في شبو فواى .ومف ـ يحتاج إلى مواوعات نظريػة ومنينيػة نديػدة فػي فيمػو وقرادتػو
ودقة التعامؿ سواياه.
ىػػذه السػػمة العالميػػة تػػأ رت بػػال شػػؾ فػػي نشػػود عػػدة أقطػػاب ذات تػػأ ير فػػي أقاليميػػا ،فا ػالً عػػف بػػروز دور
أقطػػاب عالميػػة م ػػؿ روسػػيا والصػػيف والينػػد وتعػػاظـ تػػأ ير المساومػػات والمعاراػػات والشػػعوب وال ػرأي العػػاـ
العالمي وقد راحت تؤ ر ،بدورىا ،في تطور األوااع اإلقميمية ،والخاصة بكؿ دولة.
ىن ػػا ،ين ػػب أف نمح ػػظ ف ػػو اًر الت ػػأ ير الس ػػمبي الش ػػديد لي ػػذه المعادل ػػة العالمي ػػة اإلقميمي ػػة ف ػػي الوا ػػا السياس ػػي
والعسػػكري واطقتصػػادي والمعنػػوي لمكيػػاف الصػػييوني .ىػػذا الكيػػاف الػػذي مػػا كػػاف لػػو أف ينشػػأ ويسػػوـ ويبسػػى
ويسيطر عمى فمسطيف لوط معادلػة السػيطرة اإلمبرياليػة العالميػة البريطانيػة– الفرنسػية– األميركيػة .ليػذا دخػؿ
في مأزؽ خانؽ آخذ بالتفاقـ نتينة تزعزع تمؾ السيطرة وبروز أوااع فمسطينية عربية– إسالمية إقميميػة فػي
ةيػػر مصػػمحتو بػػالرةـ ممػػا يكتنفيػػا مػػف سػػمبيات وتفنيػػر ص ػراعات داخميػػة ارحػػت تخفػػؼ مؤقتػاً تفاقمػػات أشػػد
لمأزقو الخانؽ .نسوؿ تخفؼ بدليؿ أف الكياف الصييوني فسد قدرتو عمى شف حػروب التوسػا بعػد أف فشػؿ فػي
حربػي  0229و 0226/0224فػي لبنػاف وقطػػاع ةػزة ،وأاػؼ حػرب  0200مػػف قطػاع ةػزة اػده .وبعػػد أف
فشمت الوطيات المتحدة في السيطرة عمى كؿ مف العراؽ وأففانستاف ودخمت في أزمة مالية واقتصادية شػديدة
ألـ يسبؽ ليا م يؿ  .فسد سسط مشروع الشرؽ األوسط النديد في مرحمتيو -0 :شمعوف بيريػز-بيػؿ كمينتػوف.
 -0شاروف-بوش أاطبف  .وىا ىي تفشؿ في تيديداتيا بالعدواف عمى سورية .وتظير بواػوح نسػاظ اػعفيا
السياسػػية حتػػى عمػػى مسػػتوى حمفائيػػا ،حيػػث لػػـ تسػػتطا حشػػدىـ لمشػػاركتيا ،أو دعميػػا ،فػػي مفػػامرة عسػػكرية
نديدة.
السيادة الصػييونية فػي الكيػاف الصػييوني تفػرغ مأزقيػا العػاـ فػي استشػراد اطسػتيطاف وتيويػد السػدس والسػيطرة
عمػػى المسػػند األقصػػى أمشػػكمة سياسػػية ووطنيػػة ودينيػػة وط بػػد مػػف أف تعنػػي كػػؿ السػػوى الحيػػة بػػال اسػػت ناد
فمسطينياً وعربياً سواسالمياً وعالماً ال ياً وكػؿ أحػرار العػالـ  .األمػر الػذي راح يشػكؿ تحػدياً مػف الدرنػة األولػى
عمى مستوى الشعب الفمسطيني ،األمر الذي يونب عمى كؿ الفصائؿ وحراؾ الشباب التسدـ بمبادرة لموانيػة
التحديات الراىنة في ظروؼ عالمية سواقميمية وعربية وفمسطينية نعتبرىا مؤاتية عمػى اػود مػا تسػدـ مػف قػرادة
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ل وا ػػاع وذل ػػؾ ب ػػالرةـ م ػػف ك ػػؿ تعسي ػػداتيا .ف ػػالمطموب ش ػػف نا ػػاؿ ن ػػانح ين ػػزؿ اليزيم ػػة بحكوم ػػة نتني ػػاىو
وبػػاطحتالؿ ومشػػاريا اطسػػتيطاف نتينػػة المػػأزؽ العػػاـ الػػذي دخمػػو الكيػػاف الصػػييوني فػػي ظػػؿ الت ارنػػا العػػاـ
لمسيطرة األميركيػة عالميػاً سواقميميػاً ،وذلػؾ فاػالً عػف الفشػؿ الػذريا إلػى حػد الفاػيحة المدويػة لمشػروع اتفػاؽ
أوسمو واستراتينية المفاواات والتسوية واطرتياف لموسيط األميركي أالعدو .
فالشػعب الفمسػػطيني يسػتطيا إذا مػػا توحػػد وصػحح اتنػػاه البوصػمة سياسػػياً ،وتحػػدد أسػموب الناػػاؿ ونظريتػػو،
بصػورة صػحيحة ودقيسػػة ومصػممة ،أف يػػدحر اطحػتالؿ ويفػرض تفكيػػؾ المسػتوطنات ويسػػتنسذ السػدس ويحػػرر
كؿ األسرى.
إف تصػػحيح البوصػػمة سياسػػياً يتطمػػب إعطػػاد األولويػػة طسػػتنياض الاػػفة الفربيػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إطػػالؽ
انتفااػػة شػػعبية أاطنتفااػػة ال ال ػػة وتتنػػو اػػد اطحػػتالؿ واطسػػتيطاف وتيويػػد السػػدس ،وىػػو مػػا ط تسػػتطيا
حكومػػة نتنيػػاىو واإلدارة األميركيػػة واطتحػػاد األوروبػػي ،احتمالػػو لباػػعة أشػػير ،ناىيػػؾ عػػف أف يكػػوف طويػػؿ
األمد كاطنتفااتيف السابستيف .فال مأزؽ الكياف الصييوني وط مػأزؽ أميركػا يسػمحاف ليمػا باحتمػاؿ انتفااػة
شعبية مصممة ط تسػاوـ .كمػا أف معادلػة األواػاع العربيػة واإلسػالمية والعالميػة ستصػب فػي مصػمحة دعػـ
اطنتفااة وعزؿ الموقفيف الصييوني– األميركي .األمر الذي يفتح أفاقاً واسعة لفرض اطنسحاب مف الاػفة
الفربية والسدس والمستوطنات بال قيد أو شرط وىو ما حػدث فػي قطػاع ةػزة لمػتخمص مػف اطنتفااػة ال انيػة،
وكاد يحدث نزئياً ما اطنتفااة األولى لوط اتفاؽ أوسمو.
ليذا تستاي المبادرة:
أ -توحيد الشعب الفمسطيني إلطالؽ انتفااة شعبية في الافة الفربية ىدفيا فرض دحػر اطحػتالؿ وتفكيػؾ
المسػػتوطنات واسػػتنساذ السػػدس سواطػػالؽ كػػؿ األسػػرى .وىػػذا يتطمػػب تحويػػؿ كػػؿ مػػف السػػمطتيف أاطنسسػػاـ إلػػى
تحالؼ وطني واسا كسيادتيف سوادارتػيف فػي خدمػة اطنتفااػة فػي الاػفة الفربيػة ،وحمايػة المساومػة فػي قطػاع
ةػزة وذلػؾ مػف خػػالؿ تشػكؿ قيػادة مشػػتركة فػي كػؿ مػف الاػػفة والسطػاع وقيػادات مشػػتركة داعمػة فػي منػػاطؽ
الػ ػ 84وكػػؿ منػػاطؽ المنػػود الفمسػػطيني .وىػػو مػػا كػػاف ينػػب عمػػى «ـ.ت.ؼ» أف تسػػوـ بػػو لػػوط اننرارىػػا وراد
اتفاؽ أوسمو وقرار تفيير مي اقيا.
إف اطنتياد مف اطنسساـ ط يكوف بونراد انتخابات تكػرس اطنسسػاـ سوانمػا باطتفػاؽ السياسػي عمػى ىػدؼ دحػر
اطحتالؿ في الافة ودعـ قطاع ةزة كساعػدة مساومػة مسػمحة مساتمػة .وذلػؾ بػالتخمي عػف اسػتراتينية التسػوية
والمفاواات والرىاف عمى أميركا .سوانياد أي استئ ار لمسػمطة فػي كػؿ مػف الاػفة وقطػاع ةػزة ليحػؿ محميمػا
قيادة وطنية مشتركة تم ؿ كؿ الفصائؿ والتنمعات الشبابية.
ب -ينػػب تفييػػر المعادلػػة التػػي بنيػػت عمػػى أساسػػيا الس ػوات األمنيػػة ،كمػػا رعاىػػا وبناىػػا النن ػراؿ األميركػػي–
الص ػػييوني كي ػػث دايت ػػوف ،لك ػػي ط تك ػػوف درعػ ػاً لالح ػػتالؿ واطس ػػتيطاف والتيوي ػػد وس ػػيفاً وعص ػػا عم ػػى رق ػػاب
الفمسػػطينييف .فعمػػى أفػراد ىػػذه السػوات أف يكفػوا شػػرىـ عػػف إخػوانيـ وأخػواتيـ وأف يعػػودوا إلػػى صػػفوؼ شػػعبيـ
وأىميـ.
ج – إعطاد األولوية لتحرير الافة الفربية وتكريس قطاع ةزة قاعدة لممساومة مستعصية عمػى نػيش العػدو
تتطمػػب وقػػؼ عدائيػػة الص ػراعات الداخميػػة الفمسػػطينية– الفمسػػطينية ،كمػػا تتطمػػب اطلت ػزاـ بعػػدـ التػػدخؿ فػػي
الصراعات الداخمية في األقطار العربيػة أو الصػراعات العربيػة– العربيػة لػيس ألنيػا ط تعنينػا أو ط تػؤ ر فػي
قاية فمسطيف سوانما ألف ط دور فمسطينياً ممكناً أو مسبوطً في ىذه الصراعات .وقد دلت التنربة عمى ارتداد
كؿ تدخؿ ليخسر منو الشعب الفمسطيني .فشعوب األمة العربية قادرة عمى أف تعػالج تمػؾ الصػراعات وينػب
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أف تواا سة كبيرة في قدرتيا .وىي نصير دائـ لمشعب الفمسطيني ،وتريػده أف يركػز عمػى قاػيتو وصػراعو
اد العدو وىي متنية بدورىا ،في مستسبؿ متوسط ،إف شاد اهلل ،لتحرير فمسطيف ط محالة.
وبكممػة ،مػا ينبفػػي لمشػعب الفمسػطيني أف ينسسػػـ بسػبب صػراعات تنػػدلا داخػؿ صػفوفو أو خػػارج أراػو ميمػػا
كانت األسباب ونيية.
ممحوظة :مة الك ير الك ير مما يمكف قولو في إسناد ىذه النسطة.
د -إف مرك ػػز ال س ػػؿ ف ػػي النا ػػاؿ الفمس ػػطيني انتس ػػؿ م ػػف الخ ػػارج إل ػػى ال ػػداخؿ الفمس ػػطيني عمميػ ػاً بع ػػد خ ػػروج
«ـ.ت.ؼ» وفصائميا المساومة مف لبناف عاـ  .0640وقد أصبحت ىػذه المعادلػة أك ػر إلحاحػاً فػي الظػروؼ
الراىنة بعد أف تكرس قطاع ةزة قاعدة عسكرية لممساومة ومحر اًر مف اطحتالؿ ،سواف يكػف محاصػ اًر ،وبعػد أف
أ بػػت الػػداخؿ والاػػفة الفربيػػة ،خصوص ػاً ،قدرتػػو عمػػى إطػػالؽ انتفااػػتيف كب ػرييف ،ومػػا زاؿ قػػاد اًر عمػػى أف
يتحػػوؿ إلػػى الالعػػب الػرئيس فػػي األحػػداث إف اسػػتطاع أف ينتسػػؿ إلػػى اطنتفااػػة ال ال ػػة أو ينعميػػا صػػدامات
شعبية شبابية متتالية اد قوات اطحتالؿ والمستوطنيف.
مف ىنا فالمياـ الممحة في ىذه المرحمة تتمخص بما يمي:
 -0توحيػػد الشػػعب الفمسػػطيني إلطػػالؽ انتفااػػة شػػعبية فػػي الاػػفة الفربيػػة والسػػدس ىػػدفيا دحػػر اطحػػتالؿ
وتفكيؾ المستوطنات واستنساذ السدس سواطالؽ كؿ األسرى.
 -0تكريس قطاع ةزة قاعدة عسكرية لممساومة وتحويؿ السمطة إلى إدارة مشػتركة تم ػؿ كػؿ أطيػاؼ الشػعب.
والوقوؼ بحزـ فمسطينياً ومصرياً وعربياً اد ىدـ األنفاؽ ومحاصرة قطاع ةزة.
 -3العمؿ عمى إنياد أو تفيير دور األنيػزة األمنيػة التػي حػدد ليػا اطتفػاؽ األمنػي أف تكػوف درعػاً لالحػتالؿ
واطستيطاف وسيفاً وعصا عمى رقاب الفمسطينييف.
 -8إعطػػاد األولويػػة لتركيػػز نيػػود الفمسػػطينييف عمػػى فمسػػطيف وعػػدـ التػػدخؿ فػػي الص ػراعات الداخميػػة فػػي
األقطار العربية والصراعات العربية– العربية.
 -1اعتبار الداخؿ يشكؿ مركز ال سؿ في النااؿ الفمسطيني فيما تحوؿ الشتات إلى داعـ ومساند.
 -9اطسػػتعداد فػػي كػػؿ لحظػػة لمخطػػر الػػداىـ الػػذي يتيػػدد السػػدس والمسػػند األقصػػى فػػي حالػػة فػػرض اقتسػػاـ
الصالة فيو كما حدث في الحرـ اإلبراىيمي في الخميؿ أو في حالة اقتساـ باحاتو أو ىدمو بسبب الحفريات.
إف المعادلػػة الداخميػػة الفمسػػطينية اػػد اطحػػتالؿ ومعادلػػة م ػوازيف السػػوى عربيػاً سواسػػالمياً وعالمي ػاً تعطيػػاف كػػؿ
المسوةات لمنساط الست السابسة ولارورة اندطع اطنتفااة وتحويميا إلى معركة عربية– إسالمية– عالمية.
عمان0203/02/09 ،
السبيلّ ،
 40تطورات المنطقة ..العقدة في فمسطين

ياسر الزعاترة
يفيب عف ك يريف أف عسدة العسد في المشيد الماطرب في المنطسة ىي الساية الفمسطينية ،أعني البرنػامج
اإلسػ ػرائيمي لمحص ػػوؿ عم ػػى ح ػػؿ سياس ػػي وف ػػؽ م ػػا يري ػػده ق ػػادة المش ػػروع الص ػػييوني اآلف ،ممػ ػ ال ف ػػي الدول ػػة
الفمسطينية المؤقتة امف حدود الندار األمني دوف السدس وعودة الالنئيف ،ودوف سيادة بالطبا ،وىػو الحػؿ
الذي يحظى بما يشبو اإلنماع في الساحة السياسية اإلسرائيمية ،سوا ْف تحد وا بيف حيف وآخػر عػف حػؿ نيػائي
يمكف أف يكوف واردا امف روحية و يسة ننيؼ وممحسيا األمني ،في حاؿ وافؽ محمود عباس عميو.
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تبدأ السصة مف سوريا .ىنا ،في ىذا البمد الذي فانأ العالـ بانتفااتو الشعبية؛ حدد الصياينة معالـ التعاطي
األميركي الفربي مػا قاػيتو وصػوط إلػى تحويميػا إلػى سػب أسػود يسػتنزؼ معظػـ األعػداد ،مػف إيػراف وحػزب
اهلل وحتػػى تركيػػا وربيػػا العػػرب ،فاػػال عػػف تػػدميرىا لبمػػد محػػوري ،وآخػػر ذلػػؾ تسػػميـ بشػػار لسػػالحو الكيمػػاوي
الػػذي اشػػتري بسػػوت السػػورييف لكػػي يكػػوف سػػالح ردع لدولػػة اطحػػتالؿ؛ بػػؿ تسػػميمو باحتفاليػػة وااػػحة منحػػت
منظمة حظر السالح الكيماوي نائزة نوبؿ لمسالـ!! في سوريا حصؿ الصياينة عمى مكاسب مذىمة دوف أف
يدفعوا قرشا واحدا ،وكاف السػبب دكتاتوريػة النظػاـ ،ومػف و ارئػو ةطرسػة إيػراف التػي أسػيمت فػي النزيػؼ ،وىػا
ىي عمى مشارؼ دفا مشروعيا النووي استحساقا لرفػا العسوبػات ومػف أنػؿ اإلبسػاد عمػى بشػار األسػد ،األمػر
الذي لف يحدث ولو بسيت الحرب عشر سنوات أخرى.
شبيحة النظػاـ يحيمػوف النريمػة التػي نتحػدث عنيػا ،والتػي منحػت الصػياينة كػؿ ىػذه اطمتيػازات إلػى مػؤامرة،
لكنيـ يعمموف أف الشعب السوري ليس عميال ألحد ،لكنو حيف وونو بالرصاص الحي ،صار يبحث عػف أي
أحػد كػػي يسػاعده فػػي موانيػة المنػػرـ ،فكػاف ذلػػؾ اطسػت مار البشػػا الػذي أسػػيمت فيػو إيػراف ،والػذي اسػػتنزفيا
أياػا ،وسيسػػتنزفيا أك ػػر عمػػى األرنػػح؛ ألف مػػا تخطػػط لػػو األطػراؼ المعنيػػة لػػف يمػػر بسػػيولة فػػي ظػػؿ ونػػود
عناصر قوة عمى األرض لف تسبؿ بالحؿ المشػار إليػو ،فاػال عػف دوؿ أخػرى سػتراه بم ابػة ىزيمػة ليػا ،وفػي
مسدمتيا تركيا.
اآلف ،ىناؾ مساع إيرانية لمتوصؿ إلى تسوية ،وىي ستصب أياا في صالح الصياينة ،إذ سيتخمصػوف مػف
المشػػروع النػػووي اإلي ارنػػي ،وسيفراػػوف عمػػى إيػراف لنػػـ حػػزب اهلل تمامػػا ،مػػا أنػػو انتيػػى كحػػزب مساومػػة منػػذ
العاـ  ،0229وخصػص سػالحو لمػداخؿ ،فػي حػيف توقػؼ دعػـ إيػراف لحمػاس ،وقػد يتوقػؼ طحسػا عػف النيػاد
بعػد الصػفسة النديػدة ،طسػيما إذا كانػت اإلةػرادات فييػا أكبػر لنيػة اطعتػراؼ بػدور إقميمػي إليػراف ،مػف دوف
اسػػتبعاد أف تتع ػػر ىػػذه التسػػوية لػػزمف أطػػوؿ ،فيمػػا ستسػػتخدـ إيػراف كػػؿ األوراؽ الالزمػػة لح يػػا أك ػػر ،بمػػا فػػي
ذلؾ استئناؼ دعميا لحماس ،ولو بشكؿ محدود.
وفي سوريا ،ىناؾ محاولة مف األطراؼ العربية التي تسمى “معتدلة” لمحصوؿ عمى حػؿ سياسػي فػي سػوريا،
ياا البمد تحت وصايتيا ،وذلؾ بوقصاد قوى اإلسالـ السياسي والسيطرة عمى اطئتالؼ ،وتحويؿ الحػؿ إلػى
الصيفة التي تخدـ برنامنيا في رفض ال ورات واإلسػالـ السياسػي والتصػالح مػا الفػرب والكيػاف الصػييوني،
سواف بدا األمر صعبا أياا ،في ظؿ عناصر السوة األخرى التي تساوـ ىذا الحؿ بطريستيا.
الذي ط يسؿ أىمية عف ذلؾ ىو ما نرى في مصػر ،إ ْذ حصػؿ الصػياينة عمػى مػا يريػدوف باإلطاحػة بمرسػي
الذي كاف يبشر بزمف مختمؼ ،سوا ْف في المػدى المتوسػط ،ومػف بعػده بػدأت الينمػة عمػى تػونس وليبيػا والػيمف
وعموـ الربيا العربي ،بينما يسؼ قطاع ةزة في انتظار المؤامرة التي تحاؾ لػو ولحركػة حمػاس ،بػؿ إف تركيػا
التي بدت مزعنة في السنوات األخيرة لـ تخرج مف نطاؽ تفكير أولئؾ السوـ الذي يزعمػوف دعػـ ػورة سػوريا،
بينما يناىاوف الربيا العربي وكؿ ال ورات ،وكذلؾ اإلسالـ السياسي بكؿ تنمياتو ،حتى لو كاف صوريا كمػا
ىي حاؿ نظاـ عمر البشير الذي قد تدفعو رعونتو وبطشو المداف نحو مصير سيئ ،طسيما أنو مكروه أياا
مف قبؿ الصػياينة ،بسػبب دعمػو لحركػة حمػاس ،وعػدـ اناػمامو العممػي لمػا كػاف يعػرؼ بمنظومػة اطعتػداؿ
العربية.
كػػؿ ذلػػؾ -وىنػػا العسػػدة -يت ػزامف مػػا المفاواػػات التػػي تنػػري بػػيف السػػمطة وبػػيف الكيػػاف الصػػييوني ،وىػػي
مفاوا ػػات بعا ػػيا عمن ػػي ،وبعا ػػيا اآلخ ػػر س ػػري ،وب ػػدأت تتك ػػؼ م ػػؤخرا ،بحس ػػب تعبي ػػر وزي ػػر الخارني ػػة
األميركػػي أكيػػري  .وقػػد تتك ػػؼ أك ػػر عبػػر لسػػاد أو لسػػادات مباش ػرة بػػيف محمػػود عبػػاس ونتنيػػاىو .وىنػػا يعمػػـ
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النميػػا أف اسػػتفا ات عبػػاس المطالبػػة بحػػؿ نيػػائي لػػف تنػػدي ،وأف المعػػروض عميػػو عمميػػا كمػػا أواػػح أحػػد
المسػربيف مػػف المفاواػػات لصػػحيفة السػػدس العربػػي أرافاػػا ذكػػر اسػػمو ىػػو الحػػؿ الػػذي أخرنػػو شػػاروف العػػاـ
 ،0222مم ال في حؿ انتسالي أدولة مؤقتػة فػي حػدود النػدار ،أي “ ”83فػي المئػة مػف الاػفة الفربيػة دوف
سػيادة ودوف السػػدس ودوف عػػودة الالنئػػيف ،ولػػف تكػػوف ىنػػاؾ حانػػة لمحمػػود عبػػاس ألف يسػػوؿ ،إف وقػػا عمػػى
حػػؿ نيػػائي ،لكػػف الن ػزاع سػػيفدو منػػرد ن ػزاع بػػيف دولتػػيف نػػارتيف ،لػػف تمبػػث ال انيػػة أدولػػة عبػػاس أف تحظػػى
باعتراؼ بعاويتيا الكاممة فػي األمػـ المتحػدة وسػط احتفػاؿ مييػب يميػؽ بيرتػزؿ فمسػطيف أمحمػود عبػاس !!
الم ػؤامرة تبػػدو محكمػػة ،وفػػي طريسيػػا إلػػى الننػػاح ،لكػػف األمػػر لػػف يكػػوف بيػػذه البسػػاطة ،فاألمػػة التػػي أفشػػمت
مش ػػروع ة ػػزو العػ ػراؽ ال ػػذي ك ػػاف س ػػيعيد تش ػػكيؿ المنطس ػػة ،س ػػتند س ػػبيال إلفش ػػاؿ المخط ػػط الندي ػػد ،والش ػػعب
الفمسطيني الذي سينتفض عمى المخطط البائس سيكوف عمى األرنح رأس الحربة ،ومف ورائو نماىير األمػة
وقواىػػا الحيػػة ،إاػػافة إلػػى أف ك ي ػ ار مػػف التناقاػػات لػػف تمبػػث أف تنػػدلا بػػيف الفرقػػاد ،وربمػػا مونػػات ةاػػب
أخرى في دوؿ عربية تسيـ في إنناح المخطط.
مف الصعب التنبؤ بتفاصيؿ المشيد السادـ ،لكننا وا سوف مف أف ىذا المخطط النينمي النديػد لػف يمػر ،ذلػؾ
أف أمة تممؾ نحافؿ مف الشباف الذيف ط ييابوف الموت ط يمكف أف تنحني أماـ المؤامرة والمتآمريف.
عمان0203/02/02 ،
الدستورّ ،
 40المنطمقات العنصرية في دفاع الصهاينة عن انقالب السيسي

صالح النعامي
ببسػاطة إسػرائيؿ تيػيف الشػعب المصػػري واألمتػيف العربيػة واإلسػالمية مػف خػػالؿ مواصػمة تننػدىا لمػدفاع عػػف
انسالب السيسي .فمو اقتصرت النخبة الصييونية المدافعة عف اطنسالب عمى رصد العوائد اإلستراتينية التػي
تكسبيا إسرائيؿ والفرب لتبرير دفاعيا عف اطنسالب وقادتو ،لكف بومكاف المرد أف يتفيـ ىذا ،لكف المسؤوليف
الصػػياينة يسػػتندوف فػػي دفػػاعيـ عػػف اطنسػػالب إلػػى مسػػوةات عنص ػرية محاػػة ،عبػػر ترديػػد حنػػة مفادىػػا:
العػرب ليسػوا كبػاقي األمػػـ ،فسػط نظػـ اطسػػتبداد تصػمح إلدارة شػؤونيـ ،تحػوؿ العػػرب إلػى الديموقراطيػة خطػػر
عم ػػى الع ػػالـ ،س ػػما عم ػػى الف ػػرب .وتنتي ػػد النخ ػػب الص ػػييونية ف ػػي لف ػػت نظ ػػر الف ػػرب إل ػػى " دوني ػػة " الع ػػرب
والمسمميف ،الذيف ط يمكف أف يعرفوا نمػط الحكػـ الػديموقراطي ،كمػا ىػو الحػاؿ فػي ك يػر مػف دوؿ العػالـ .إف
أحػػد األسػػباب التػػي دعػػت الصػػياينة إلػػى المنػػاىرة منػػدداً بالػػدواعي العنص ػرية لتبريػػر دعميػػـ لالنسػػالب فػػي
مصػػر ،ىػػو ق ػرار اإلدارة األمريكيػػة وقػػؼ نزئػػي لممسػػاعدات العسػػكرية لمصػػر .فمػػف اطىميػػة بمكػػاف الوقػػوؼ
عمى تامنتو طئحة الدفاع عف انسالب السيسي ،التي قدميا الننراؿ يسرائيؿ حسوف ،الذي شفؿ في السػابؽ
منصب نائب رئيس نياز المخابرات الداخمية " الشػاباؾ " بعػد اإلعػالف عػف السػرار األمريكػي .فبعػد إف حػذر
حسػػوف الفػػرب مػػف أي قػرار أو إنػراد يػػؤدي إلػػى إاػػعاؼ سػػمطة اطنسػػالب فػػي مصػػر ،عمػػى اعتبػػار إف ىػػذا
يم ؿ اربة لممصالح الفربية واإلسرائيمية في المنطسة ،انتسؿ حسوف بسرعة إلى الػدواع العنصػرية التػي تبػرر
دعػػـ اطنسػػالب ،وىػػي بالمناسػػبة تكػػاد المرنعيػػة التػػي تسػػتند إلييػػا النخػػب الصػػييونية نمعػػاد فػػي تبريػػر الػػدعـ
لالنسػػالب .وقػػد قػػاؿ حسػػوف " :األمريكيػػوف ط يػػدركوف حسػػائؽ بسػػيطة عػػف الشػػرؽ األوسػػط ،ىػػـ يعتسػػدوف إنػػو
باإلمكػاف استنسػاخ تنربػة السػػويد فػي ىػذه المنطسػػة ،وىػـ ببسػاطة ط يػدركوف تػػأ ير المػوروث ال سػافي والػػديني
عمى سموؾ الناس في ىذه المنطسة ،ط يمكػف أف تػننح أيػة تنربػة إسػالمية ولػف تػننح م ػؿ ىػذه التنربػة فػي
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يوـ مف األياـ " .ويواصؿ حسوف مرافعتو عف اطنسػالب ،قػائالً " :منظومػة السػيـ السػائدة فػي العػالـ العربػي ط
تسػػاعد عمػػى إننػػاح التنربػػة الديموقراطيػػة ،وكػػؿ محاولػػة أمريكيػػة لفػػرض منظومػػة السػػيـ الفربيػػة فػػي المنطسػػة
سػػتبود بالفشػػؿ الػػذريا ،فػػديف العػػرب وسػػماتيـ ال سافيػػة تتعػػارض بشػػكؿ ص ػريح مػػا الديموقراطيػػة " .إف الػػذي
ينعػػؿ لػػدفاع حسػػوف ىػػذا تحديػػداً أىميػػة خاصػػة حسيسػػة إنػػو أحػػد أك ػػر السػػادة األمنيػػيف اإلس ػرائيميف نفػػوذاً فػػي
الساىرة ،حتى بعد تس
رح ػػو م ػػف " الش ػػاباؾ " ،حي ػػث إن ػػو يواص ػػؿ عممي ػػات التنس ػػيؽ ونس ػػؿ الرس ػػائؿ ب ػػيف الحكوم ػػة اإلسػػرائيمية وق ػػادة
المؤسسة العسكرية في مصر .إف ما يدفا حسوف لالسػتيانة بالمصػرييف والعػرب والمسػمميف عمػى ىػذا النحػو
حسيسة إف اطنسالبييف يتعامموف معو ويستسبمونو بحفاوة بالفة ،عمى الرةـ مػف سػنمو البشػا فػي منػاؿ ارتكػاب
النرائـ اد الشعب الفمسطيني .فحسوف ىذا قاـ بػ " تطوير " أبشا وسائؿ التعذيب التي استخدميا " الشاباؾ
" في التحسيؽ ما األسرى الفمسطينييف والعرب في السنوف الصييونية عمى مدى عسود مف الػزمف .مػف ىنػا،
فعنػػدما تعػػرؼ عنػػو ىػػذه الحسيسػػة ويػػتـ اسػػتسبالو اسػػتسباؿ اطبطػػاؿ مػػف قبػػؿ اطنسالبيػػيف ،فػػيمكف لممػػرد أف يصػػؿ
طستنتاج مفػاير ممػا وصػؿ إليػو حسػوف ،فتعامػؿ نظػـ اطسػتبداد ،واػمنيا سػمطة اطنسػالب ،معػو ومػا سػائر
المنرميف الصياينة ،ىو الذي ينعمو يطمؽ ىذه األحكاـ ،إلنو ط يمكف لنظاـ حكـ قومي أو وطنػي أف يسبػؿ
بوقامة أي نوع مف التواصؿ ما م ؿ ىؤطد المنرميف.
قرار ةير ندي
لكف عمى الرةـ مف اطنتسادات التي ونيت لمسرار األمريكي ،فوف الك ير مف دوائر صػنا السػرار فػي تػؿ أبيػب
تبػدي ارتياحػاً لمسػرار األمريكػػي عمػػى اعتبػػار إنػػو ط يمػػس بالمصػػالح الشخصػػية لسػػادة اطنسػػالب ،بػػؿ إنػػو يسػػيـ
فسػػط فػػي إا ػػعاؼ السػػوة العس ػػكرية ،إلنػػو يمف ػػي صػػفسات بيػػا مص ػػر بطػػائرات م ػػف ط ػراز " إؼ  ." 09وم ػػف
مؤشػرات اططمئنػاف التػي تسػنميا إسػرائيؿ فػي السػرار األمريكػي حسيسػة إف إدارة أوبامػا التزمػت بمواصػمة تسػػديـ
ال ػػدعـ لمن ػػيش المص ػػري لتمكين ػػو م ػػف مواص ػػمة حرب ػػو ا ػػد " اإلرى ػػاب " ف ػػي س ػػيناد والسا ػػاد عم ػػى عممي ػػات
التيريب إلى قطاع ةزة ،إلى نانب مواصمة كػؿ أشػكاؿ التعػاوف والتنسػيؽ األمنػي .وفػي الوقػت ذاتػو ،حػرص
األمريكيػػوف عمػػى التأكيػػد عمػػى إف ىػػذا اإلنػراد ط يشػػمؿ مواصػػمة تسػػديـ قطػػا الفيػػار لمنػػيش المصػػري ،التػػي
تمزمو في موانية قوى " اإلرىاب ".
المساعدات األمريكية كرشوة
ومػػف المفارق ػػة ذات الدطل ػػة ،إف الص ػػياينة ين ػػاىروف بحسيس ػػة ال ػػدوافا الت ػػي تس ػػؼ وراد المس ػػاعدات األمريكي ػػة
لحكومة اطنسالب وقبميػا لنظػاـ مبػارؾ .ويصػؼ الكاتػب اإلسػرائيمي أوري ىػايتنر إف المسػاعدات التػي تسػدميا
الوطيات المتحدة لمصػر بونيػا " رشػوة " لاػماف التزاميػا باتفاقيػة " كامػب ديفيػد " ،سوالزاميػا بالعمػؿ عمػى عػدـ
تحوي ػػؿ س ػػيناد إل ػػى نسط ػػة انط ػػالؽ لتنفي ػػذ عممي ػػات ا ػػد إسػ ػرائيؿ .م ػػف ىن ػػا ،ف ػػوف ى ػػايتنر ي ػػرى إف تواص ػػؿ
المساعدات األمريكية لمصر تم ؿ مصمحة إستراتينية عميا إلسرائيؿ ،عمى اعتبار إنيا تامف احتراـ اتفاقية
" كامب ديفيد " ،وىي اطتفاقية التي تسيـ بشكؿ كبير في تعزيز األمف " السومي " اإلسرائيمي.
إف دفػاع الصػػياينة عػف اطنسػػالب والمسػوةات التػػي يسػػوقونيا تم ػؿ إىانػػة كبيػرة لمعػػرب ،ومػف نافمػػة السػػوؿ إف
سػػسوط اطنس ػػالب ط يسػػيـ فس ػػط فػػي توني ػػو ا ػربة إس ػػتراتينية إلس ػرائيؿ ،ب ػػؿ يحػػرـ إسػػرائيؿ مػػف المس ػػوةات
لمواصمة إىانة العرب والمسمميف والطعف في مورو يـ الديني والسيمي وال سافي.
موقع صالح النعامي0203/02/09 ،
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 43مسئولية حركة فتح التاريخية

د.فايز أبو شمالة
عمػػى حركػػة فػػتح أف تتحمػػؿ مسػػئوليتيا التاريخيػػة ،وأف تعمػػف موقفػاً صػريحاً ممػػا نسػػب إلػػى بعػػض قيادتيػػا مػػف
حديث خبيث انتشر بعد لساد اـ وفداً مف تيار اطستسالؿ ،وكؿ مػف المستشػار اإلعالمػي لمحركػة ،والػدكتور
خالػػد ىػػدد المستشػػار السياسػػي لمحركػػة ،وعػػدداً مػػف أعاػػاد حركػػة فػػتح .فسػػد ذكػػرت وسػػائؿ اإلعػػالـ أف وفػػد
حركة فتح في الافة الفربية وقطاع ةزة ،ومكتب حركة فتح في الساىرة ،يستنكروف ما تسوـ بو حركة حماس
مف أعماؿ "إرىابية" اد مصر وشعبيا ،منػوىيف إلػى اػرورة محاكمػة كػؿ مػف تورطػوا فػى تمػؾ النػرائـ أمػاـ
السااد المصرى العادؿ ،كما أكد وفد حركة فتح أف حركة حماس أوقفت المساومة منذ سنة .0221
إف ىذا اطتياـ الصادر عػف مسػئوليف فػي حركػة فػتح ط يشػوه حركػة حمػاس فحسػب ،سوانمػا يشػوه كػؿ الشػعب
الفمسػػطيني ،ويشػػوه صػػورة المساومػػة فػػي أذىػػاف المص ػرييف ،ويشػػنا بعػػض الصػػحفييف عمػػى كراىيػػة الشػػعب
الفمسطيني ،فسد نسمت صحيفة اليوـ السابا المصرية عػف عاػو تيػار اطسػتسالؿ ،الػدكتور ننيػب نبرائيػؿ مػا
قالو وفد حركة فتح مف كالـ خطير ،وىو ما يمي:
0ػ حركة حماس الفمسطينية ترتكب منازر بحؽ الشعب الفمسطينى في قطاع ةزة.
0ػ حركة حماس تنتيؾ حسوؽ اإلنساف التى ترتسى إلى حد نرائـ الحرب طبسا لمسوانيف والموا يؽ والمعاىدات
الدولية.
3ػ ػ حركػػة فػػتح لػػدييا و ػػائؽ ومسػػتندات وصػػور وتسػػنيالت صػػوتية ت بػػت تعػػاوف حركػػة حمػػاس مػػا نيػػاز
الشاباؾ اإلسرائيمى وكالة اطستخبارات المركزية األمريكية"،
8ػ مالييف الدوطرات مف الشيكؿ اإلسرائيمى تدخؿ بيوت قيادات حركة حماس شيريا مسابؿ تعاوف الحركة فػى
تنفيذ المخطط الصييو أمريكى فى منطسة الشرؽ األوسط.
لسد نادت اطتيامات لحركة حماس عشية اكتشاؼ نفؽ مساومة يمتد عدة كيمو مترات داخؿ أرااي فمسطيف
المفتصبة ،نفؽ مساومة صػدـ لرؤيتػو السػفير األمريكػي فػي تػؿ أبيػب ،واعتبػره الػدليؿ عمػى نيػة حركػة حمػاس
لتصفية الونود الصييوني عمى أرض فمسطيف إف التشويو المتعمػد لممساومػة الفمسػطينية المسػمحة اػد العػدو
الصػييوني ييػدؼ إط إلػى تبرئػة أولئػؾ المنسػسيف مػػا العػدو الصػييوني ،وييػدؼ إلػى واػا المسػاوـ والمسػػاوـ
فػػي سػػمة واحػػدة ،وكػػأف الشػػعب الفمسػػطيني قػػد صػػار بفالبيتػػو عمػػيالً لمصػػياينة ،وىػػذا أمػػر مفمػػوط ،وىػػذا مػػا
يتونػػب عمػػى ش ػرفاد حركػػة فػػتح أف يحاسػػبوا ،وأف يعمن ػوا ب ػرادة الشػػييد أبػػي عمػػار أبػػي نيػػاد وب ػرادة األسػػير
المساوـ مرواف البرةو ي مف حػديث الوفػد الػذي يػزور مصػر ،وفػي حالػة عػدـ المحاسػبة ،فعمػى حركػة حمػاس
أف تعاقػػب كػػؿ مػػف يتيميػػا بارتكػػاب ن ػرائـ حػػرب ،وكػػؿ مػػف يػػتيـ قادتيػػا بالتنسػػس لصػػالح إس ػرائيؿ ،إف ىػػذا
اطتياـ ليستونب وقفة نادة مف قادة حركة حماس ،فيػؿ أنػتـ حسػاً عمػالد إلسػرائيؿ يػا قيػادة حمػاس ،أـ أنكػـ
رناؿ مساومة إلسرائيؿ ،سواذا كنتـ رناؿ مساومة حساً ،وواعتـ روحكـ عمى أكفكػـ ،وط مطمػا لكػـ فػي الػدنيا،
فمػػا ىػػو الحػػد الػػذي ينػػب أف يسػػاـ عمػػى مػػف يمػػوث شػػرؼ مسػػاومتكـ ،ويفاػػح عػػرض انتمػػائكـ ،ويػػتيـ رنػػالكـ
بالعمالػػة والحسػػارة والخسػػة والتنسػػس عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني ،وبيػػا الذمػػة وبيػػا الػػوطف لمصػػياينة ،وخيانػػة
األمة؟.
فمسطين أون الين0203/02/09 ،
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د .حسف أبو حشيش
السوؿ الفصؿ التنديدي بعد فصوؿ المعاناة والمؤامرة والحصار والعػدواف ،ىػذا وصػفي السػريا لخطػاب السػيد
اسػػماعيؿ ىنيػػة رئػػيس الػػوزراد ،ورئػػيس حمػػاس فػػي ةػزة ،ونائػػب مشػػعؿ األوؿ .فبعػػد عػػاـ مػف شػػيطنة حركتػػو
ومساومتيا وحكومتيا ،وبعد تشديد الحصار ،وبعد أف ظف الظانوف أف أحداث اإلقمػيـ قػد حاصػرت حمػاس...
توقػػا بعػػض مػػف يفتسػػروف لخب ػرة الواقػػا وق ػرادة المواقػػؼ أف يخػػرج ىنيػػة بخطػػاب استسػػالـ وبمفػػة اسػػتنداد،
وبأسموب الذؿ والخنوع والترانا والندـ.
ولكنػػو نػػاد بخطػػاب شػػامؿ وتػػاـ وكامؿ،حػػدد فيػػو مػػا يعبػػر عػػف موقػػؼ حركتػػو مػػف منمػػؿ الساػػايا المطروحػػة
محميا واقميميا ودوليا ،وفند اإلشاعات التي أطمستيا ألة إعالمية منظمة وممنينة ومخطط ليا ،وواا النساط
عمى الحروؼ ،و بت البوصمة ،وعزز الرؤية والرسالة .خطاب موزوف ومتزف ،بمفػة سمسػة وىادئػة ،وبمعػاني
وااحة ط لبس فييا.وازف في الخطاب بيف العسؿ والعاطفة ،وبيف ال ابت والمتحرؾ ،وبيف األصػوؿ والفػروع،
وبيف الحزبي والوطني ،وبيف الداخمي والخارني.
سنؿ دعوات عممية كخالصات لكؿ محور مف محاور الخطاب ،فدعا لمعمؿ لمسدس ومنابية التيويد ،ودعا
لمعمؿ لموحدة ولممصالحة عمى أساس مػا تػـ التوقيػا عميػو فػي السػاىرة والدوحػة مػؤخرا ،ودعػا لتفعيػؿ المساومػة
بكؿ انواعيا كخيار استراتيني لمتحرير ،ودعا لفؾ قيد األسرى ،والحفاظ عمى حؽ العودة ...وندد تأييد حػؽ
الشػػعوب فػػي الحريػػة والتنميػػة والديمسراطيػػة والساػػاد عمػػى الفسػػاد والظمػػـ وحسػػف الػػدماد،و بت رفػػض التػػوطيف
والتذويب والبديؿ.
خط ػػاب امت ػػد لس ػػاعة ونص ػػؼ ،وبحن ػػـ خم ػػس عشػ ػرة ص ػػفحة حم ػػؿ ال س ػػة ب ػػالمنيج والطري ػػؽ ,وحم ػػؿ مع ػػاني
الصػػمود والصػػبر والحػػدي ،واػػـ دعػوات لمتطبيػػؽ ولمتنفيػػذ مػػف الحركػػة الوطنيػػة كميػػا،وفي كػػؿ بسػػاع فمسػػطيف
والشػػتات ،انػػو يحتػػاج لحكمػػة السياسػػي ،ولمموقػػؼ النػػريد ،ولمسائػػد المحنػػؾ الػػذي يتوقػػؼ عنػػده مميػػا وبكػػؿ
مسػػئولية عاليػػة،ليتـ البنػػاد عميػػو .إننػػي تابعػػت الخطػػاب مػػف نفػػس الساعػػة ،وأعتسػػد أنػػو يصػػمح أف يكػػوف قاعػػدة
انطػػالؽ لترتيػػب البيػػت الفمسػػطيني عمػػى قاعػػدة الش ػراكة الحسيسيػػة والحفػػاظ عمػػى ال وابػػت واعتمػػاد الديمسراطيػػة
كأسػموب تنظػػيـ التباينػػات .وأي قػ اردة متعصبة،وعمياد،ومتسػػرعة ،ونعتػػو بأنػو استع اراػػي ط نديػػد فيػػو...فيو
تكريس لممواقؼ المسبسة ،وعدـ رةبة في ترؾ األماكف .إف مف يطمب نديد عميو اف يسدـ ىو النديد.
قوؿ :إف ىنية وحماس يم ؿ نصؼ المشيد وقدـ ىػذه الػدعوات العمميػة لمتسػارب ولمعمػؿ المشػترؾ ،سواف عبػاس
وحركتو يم ؿ النصؼ ال اني وعميو تسػديـ مػا مػف شػانو تعزيػز ذلػؾ ،ألف مطالبػة ىنيػة تسػديـ كػؿ شػيد وكأنػو
ىو المتفػرد فػي المشػيد السياسػي العػاـ الفمسػطيني ط يخػدـ تطبيػؽ المصػالحة .بعػد ماػموف الخطػاب فػالكرة
في ممعب كؿ األطراؼ ذات العالقة وخاصة السمطة وحركة فتح.
فمسطين أون الين0203/02/09 ،
 45الفشل المسبق لممفاوضات

ىاشـ عبدالعزيز
الفشػؿ ..ىػػذا لػػيس عنوانػاً لمواػػوع ،بػػؿ تعبيػػر عػػف واػػا المفاواػػات الفمسػػطينية “اإلسػرائيمية” ،والفشػػؿ فػػي
المفاواػ ػػات الناريػ ػػة بػ ػػات سػ ػػبباً ولػ ػػيس نتينػ ػػة ،ليػ ػػذا كػ ػػاف طفت ػ ػاً أف اإلدارة األمريكيػ ػػة رمػ ػػت بكامػ ػػؿ سميػ ػػا
الدبموماسػػي ،ومنيػػا نػػوطت وزيػػر خارنيتيػػا المكوكيػػة سواطػػالؽ حممػػة إعالميػػة عػػف “تسػػدـ” المفاواػػات التػػي
اشترطت إبسادىا “سرية” ،وكؿ ىذا يصب في منرى حسيسة أف الفشؿ كاف مسػبساً عمػى عػودة مفاواػات فػي
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ظػػؿ األسػػباب ذاتيػػا التػػي نعمػػت “إس ػرائيؿ” ط تعتػػرؼ بالدولػػة الفمسػػطينية وحػػدودىا ،وقاػػية الالنئػػيف فػػي
العودة إلى أرايـ وبيوتيـ وفؽ قػرار الشػرعية الدوليػة ،إاػافة إلػى مػاىو أخطػر مػف كػؿ ذلػؾ وىػي السياسػة
اطستيطانية التي ط تتوقؼ عند المشروعات السكنية الزاحفة في الافة والسػدس ،بػؿ وتشػمؿ اطسػتيالد عمػى
األرااي الزراعية لمفمسطينييف ،أو نرؼ محاصيميـ واقتالع األشنار الم مرة وىدـ المنازؿ بما في ذلؾ قرى
بكامميا .ومنا الفمسطينييف مف البنػاد فػي منػاطسيـ وعػدـ التصػريح ليػـ بالبنػاد فػي سياسػة تنكيميػة طقػتالعيـ
مف الونود في أرايـ ووطنيـ.
وعند العودة إلى المفاواات النارية قيؿ إف اإلدارة األمريكية حصمت مف الطرفيف كؿ عمى حدة عمى التػزاـ
عدـ السياـ بأعماؿ أحادية.
ىنػػا يمكػػف اإلشػػارة إلػػى م ػػاؿ بسػػيط ،فمنػػذ ق اربػػة عش ػرة أيػػاـ كانػػت السػػمطات الصػػييونية فػػي السػػدس المحتمػػة
وافسػت عمػى بنػػاد  94وحػدة سػػكنية اسػتيطانية نديػدة فػػي السػدس الشػرقية فػي مسػتوطنة بسػػفات زئيػؼ بػػالسرب
م ػػف مخ ػػيـ ش ػػعفاط لالنئ ػػيف الفمس ػػطينييف ،وى ػػذه من ػػرد موافس ػػة م ػػف س ػػمطات اطح ػػتالؿ ف ػػي المدين ػػة ،إذ إف
“إسرائيؿ” كانت بدأت “تنفيذ” التزاميا عدـ السياـ بعمؿ أحادي عندما أطمست إحدى مشاريعيا اطستيطانية في
الس ػػدس الش ػ ػرقية فػ ػػي شػ ػػير أةسػ ػػطس/آب المااػ ػػي ببنػ ػػاد  680وحػ ػػدة سػ ػػكنية ونػ ػػاد ىػ ػػذا لػ ػػيس فػ ػػي أن ػ ػواد
المفاواػػات وحسػػب ،بػػؿ بعػػد مػػرور أيػػاـ قميمػػة مػػف عػودة ىػػذه العمميػػة ،أواخػػر يوليو/تمػػوز المااػػي ،برعايػػة
أمريكية.
إنيا لعبة شراد الوقت ،ىذه ىي حسيسة ما نرى منذ اطستفراد األمريكي في شأف ىذه األزمة ومػا ينػري راىنػاً
ط يخػػرج عػػف ىػػذه الحسيسػػة ،كانػػت المعبػػة بػػدأت تحػػت مظمػػة تسػػوية أمريكيػػة ةيػػر معروفػػة المعػػالـ لكنيػػا فػػي
اإلنماؿ كانت تدور بيػدؼ إينػاد “بػدائؿ” لمشػرعية الدوليػة ،واآلف تنػري المفاواػات عمػى “بػدائؿ” طتفاقػات
سابسة بدطً مف أوسمو وكامب ديفيد وطابا وخارطة الطريؽ وأنابوليس ،والنديد أنػو مبكػ اًر ،حيػث بػدأت رئيسػة
وفد النانب الصييوني تسيبي ليفني تصرح بأف الفترة الزمنية لممفاواات والمحددة ب  6أشػير ةيػر كافيػة،
وىي محاولة “إسرائيمية” ماكرة لارب ال ة عصافير بحنر واحد ،وىػي تنػدرج فػي سػياؽ شػراد الوقػت الػذي
ط يايعو اطحتالؿ في سياسيتو اليادفة إلى تصفية الساية الفمسطينية وفي مسدمة ىذه السياسػة اطسػتيطاف
الكاسػػح ل اراػػي الفمسػػطينية ومػػا ينػػري تنػػاه السػػدس مػػف تسػػويض لطابعيػػا التػػاريخي وىويتيػػا الفمسػػطينية
اإلنسانية ،وىي إلى ذلؾ تسػتدرج الفمسػطينييف إلػى متاىػة المفاواػات عمػى المفاواػات واألىػـ مػف كػؿ ىػذا
أف ىػػذا المؤشػػر “اإلس ػرائيمي” المبكػػر حػػوؿ السػػسؼ الزمنػػي يحػػررىـ مػػف اطلتػزاـ ويمػػنح اإلدارة األمريكيػػة مػػف
اآلف اططمئناف مف حرج الوصوؿ إلى نتينة.
وربما كانت ليفني متذاكية إذا مانظرنا إلى ما أعمنو نتنياىو مف موقؼ أقرب إلى واا العربة أماـ الحصاف
بالنسبة إلى المفاواات النارية ،حيث أكد شرطية اعتراؼ الفمسطينييف المسبؽ ألي حػؿ بييوديػة “إسػرائيؿ”
ورفض عودة الالنئيف إلى وطنيـ وبيوتيـ حسب قرار الشرعية الدولية.
وما أف ىذا التطور “اإلسرائيمي” في شأف واتناه المفاواات ةير مستفرب ،فوف ما ىو ندير باإلشػارة تمػؾ
األنباد التي تواردت عف أف قيادة منظمة التحرير الفمسػطينية تتػدارس ىػذا الواػا وأنيػا بصػدد اإلعػالف عػف
فشؿ المفاواات الفمسطينية “اإلسرائيمية”.
إف ىػػذه الخطػػوة مطموبػػة لمخػػروج مػػف متاىػػة الاػػياع ،وىػػي تصػػير تناوبػاً مػػا إرادة الشػػعب الفمسػػطيني الػػذي
يعاني قير المفارقة بيف العربدة الصييونية في شأف حسوقو وحياتو ومصيره ،وبيف خداع المفاواات التي لـ
يكف ليا نتينة.
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إف الوقػػت مناسػػب إلعػػالف قػػؼ المفاواػػات إذا مػػا أخػػذت قيػػادة منظمػػة التحريػػر إلػػى إعالنيػػا توني ػاً نػػاداً
باسػػتعادة الوحػػدة الوطنيػػة الفمسػػطينية سوانيػػاض النمػػاىير لػػدورىا الكفػػاحي مػػف أنػػؿ اسػػتعادة حسوقيػػا المسػػموبة
واستعادة العمؿ الفمسطيني في الساحة العربية والمسرح الدولي.
وبمعنػػى أدؽ ،حػػاف الوقػػت ألف تسػػتعيد منظمػػة التحريػػر دورىػػا كحركػػة تحػػرر وطنػػي يتناسػػب دورىػػا وطبيعػػة
اطحتالؿ الصييوني ويعبر عف إرادة وحسػوؽ وقاػايا الشػعب الفمسػطيني ،واألولويػة لمعػودة إلػى المسػتسبؿ أف
تتوافر لمنظمة التحرير وقفة نسدية ومحطة تنديد وتنػذير برنامنيػة واتسػاع لكافػة الفعاليػات والسػوى الوطنيػة،
وأف يعاد بناد ىياكميا ومؤسساتيا عمى قاعدة الكفادة والوحدة الوطنية وا دماد نديدة ونديرة مػف الشػباب
لتحمؿ المسؤولية عمى قاعدة تواصؿ األنياؿ والديمسراطية ،ط المحاصصة والمصالح الذاتية.
الخميج ،الشارقة0203/02/02 ،
 46كاريكاتير:

الدستور ،عماّان0203/02/02 ،
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