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 .1غزة تشيع الشهيد مازن فقهاء ...وحماس تتهم "إسرائيل" وتتوعدها بالرد

نشر األيــام ،رام هللا ،2017/3/26 ،نقرالع ررا م اسر ا رري غرزة ،ررايز وبررن ررنا ،وا جمرراهي غرير ة،
تتقدم م قادة الرصائل الر سطينية ،شا ك ظ ومس ،ي تشييع الش يد مرازا ق را ري مدينرة غرزة،
بعد ودا صالة الجنازة

يه ي المسجد العم ي الكبي لينا ى الث ى ي مقب ة الشيخ ضناا.

نشررا ا العديررد مررا قررادة صررائل المقانمررة الر سررطينية رري تشررييع الش ر يد ،مثررل نائررب ئرريس المكتررب

السياسي لح كة حماس إسما يل هنية ،ند .خ يل الحية ،نالقيادي ي حمراس تحري حمراد ،بافضرا ة
إلى القيادياا ي ح كة الج اد افسالمي محمد ال ندي نخالد البطش.
نوكد

حماس

ى لساا الحية ،وا االحرتال افسر ائي ي سريد ا ولرة مر ة ونره كراا غبيراع نردما وبعرد

المجاهديا لغرزة ،مشري اع إلرى وا إبعراد وحرد األبطرا لغرزة لرا يحيرد البنصر ة ،نوا االحرتال سريد ا وا
ق ررا

القضررية ال يحيررد جال ررا ن ررا نال ينسررنها بافبعرراد .نوضررا " ،إذا ظررا االحررتال ونرره باغتيررا

ررى الر د بالمثررل ،نوا المع كررة مررع االحررتال مرتنحررة نقائمررة نلررا

سر يريغي المعادلررة ،ررسا القسررام قرراد ة
تنت ي إال بتح ي سطيا ،كما وا االحتال سيتحمل تبعيرة هرذا الج يمرة بكرل وشركال ا ن دند و عال را
المخت رة ،ألنه ون ما بدو العبث بدما وبنائنا نشعبنا".
ررى وا االح ررتال ل ررا ي ررنجا رري تحيي ررد غر رزة ررا الض رررة الغ ي ررة ،مبينر راع وا المقانم ررة

نش رردد الحي ررة

الر سطينية ستيرشل سياسة االسرتر اد ،ألا لنرا قضرية و ش نشرعب ننقاترل مرا وج را نسرنح ها ،نهرذا
مط بنا ،كما وا دما مازا ق ا نقند ل مضي نحن تحقيق النص .

نوضر را المركـــز الفلســـطيني ل عـــالم ،2017/3/25 ،م ررا غر رزة ،ننقر رالع ررا ن ررن ال ررديا الغ ب رراا ،وا
القيادي ي ح كة حماس خ يل الحية حمل االحتال الص ينني ج يمة اغتيا الش يد مازا ق را بكرل
تدا يات ا نمالبسات ا ن دند األ عا

ي را ،مضريراع" :لنردأل األ عرا تتحردث بردنا الكرالم" .نقرا الحيرة

رري تص ر يا خررال ل رر"الم كز الر سررطيني لم ررالم" إا "مالبسررا

نجررند وصررابع المنسرراد الصر ينني نو نانرره" ،مشرردداع

الضرة" .نوضا

االغتيررا تررد داللررة ناضررحة

ررى

ررى وا االحررتال "لررا يررنجا رري تحييررد غرزة ررا

الحية" :الش يد ق ا لم تقعدا السرجنا ون حترى افبعراد إلرى قطراأل غرزة را مناصر ة
الشررعب الر سررطيني" .نونضررا وا كتائررب

ط يررق الج رراد نالمقانمررة ،د ا راع ررا شررعبه ناحتمررا ع بثناب ر
القسام نحماس تع كية تتعامل مع العدن ضد ج ائمه البشعة بما ينازي ا نيكا ئ ا.

مررا ج ترره وكررد القيررادي رري حمرراس مشرري المص ر ي وا اغتيررا الش ر يد ق ررا ج يمررة ص ر يننية جبانررة

سيد ع العدن الص ينني ثمن را باهظراع ،مدكرداع وا دمرا الشر يد غاليرة نم هرا الثر  .نونضرا المصر ي

ي حديث لر"الم كز الر سطيني لم الم" وا محانلة العدن الص ينني تغيي قنا رد ال عبرة مرع المقانمرة

الر سطينية

ى و ش قطاأل غزة ستبن بالرشل ،ألا المقانمة ستكنا له بالم صاد.
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ن د المص ي إقدام مال االحتال

ى و ش القطاأل تطن اع خطي اع.

ى تنريذ هذا العم ية ب يدي م

نجا ي الحياة ،لنـدن ،2017/3/26 ،نقرالع را م اسر ا ري غرزة ،تحري صرباح ،وا إسرما يل هنيرة،

قررا

رري وثنررا تشررييع ق ررا  ،إا "نصررية ق ررا نمع كترره بقي ر  ،نسنصررنا الرردما نسررنحمي النصررية

نسنسررتم

رري المع كررة" .نقررا القيررادي رري الح كررة محمررند الزهررا إا "لالحررتال افس ر ائي ي ويررادي

مي ة ...هذا األيادي ناأل ناق سنقطع ا بسذا هللا" .نوضا " :اآلا ال برد وا تكرنا هنراا حم رة ضرد

كررل مررا شررا ا باغتيررا

ق ررا  .نسررائل االنتقررام نال ر دأل نرردنا متعررددة ،ننسررائل إحقرراق الحقررنق نحررا

نع ا تماماع ،لذلا ال نتعجل الحديث ي اآلليا ".
نا تبر الزهررا وا "ال ررد

األسرراس لالحررتال مررا م يررة االغتيررا تحقيررق مجررد نهمرري ،نتقررديم إثبررا

ل مستنطنيا الذيا بدونا ي ح نا إلى خا ج غرال

وا الح كررة "نصر

غرزة وا بسمكانره تحقيرق دأل المقانمرة" .نشردد

رى

مررع االحررتال افسر ائي ي إلررى حررا ال تقبررل مع ررا مثررل هررذا الجر ائم ون ر ش وي

معادلة جديدة ي قطاأل غزة" .كما شدد رى ونره "ال اتراقرا ت دئرة بريا المقانمرة لناسر ائيل ،برل نقرة
إطررالق نررا يمكررا وا ييخت ر ق رري وي لحظررة" .نونضررا الزهررا وا "االحررتال حرران وخي ر اع وا يررنحي

بسيح ررا ا

نر م ررا جي ررداع ،نل رريس كم ررا ي ي رردنا ه ررم ،نك رراا م ررا بين ررا قض ررية المن رران ا

رري شر ر ا غر رزة

ناستد ا جنند االحتيرا ،،نوا هرذا األشريا ال تخيرنرا" .نقرا إا الح كرة ترد ا وا "إسر ائيل ري ومرس

الحاجة إلى ال دن  ،لكنه يجب وا يكنا له ثما ،نهم اآلا خ قنا هذا الرثما ،ننحرا

نناجه وي محانلة لخ ق هذا ال دن ".

نذك

رى اسرتعداد وا

الغد ،عمان ،2017/3/26 ،نقالع ا م اس ت ا ي ماا ،نادية سعد الديا ،وا ضن المكتب

السياس رري لح ك ررة حم رراس ررز ال ش ررق ،ق ررا

بر ر ص رررحته

افس ر ائي ي اغتررالنا القيررادي رري الح كررة ناألسرري المح ر

ق ب منزله ي قطاأل غزة".

ررى "الريس رربنا" ،إا " م ررال االح ررتال

الش ر يد مررازا ق ررا  ،بمسرردس كرراتم ل صررن

نوكد الناطق باسم حماس نزي ب هنم ونه "برال غم مرا وا ج يمرة اغتيرا

ق را  ،التري ا تكب را المنسراد

افسر ر ائي ي ،ل ررم تك ررا متنقع ررةال إال وا االح ررتال ل ررا يتنق ررع د كتائ ررب القس ررام ،ال ررذي س رريكنا مزلر رزالع،

نمنجعاع" .نوضا  ،ي تص يا ومس ،وا " م ية االغتيا ا تكب

بحرق وسري محر

بط يقرة بشرعة"،

مطالباع "بحشد المنقة الع ي لد م القضية الر سطينية ضد ج ائم االحتال افس ائي ي".

نوشررا منقررع الجزيــرة نــت ،الدوحــة ،2017/3/25 ،إلررى وا منقررع كتائررب ررز الررديا القسررام نشر صررن اع
سرك ية ري قطراأل غرزة .نجررا ري المنقرع وا الشر يد ق را نجرره
ل شر يد مرازا ق را ري وثنرا تررد يبا
صرعا

قنية لالحتال  ،إذ وش
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اف داد لعم ية صرد التري قترل ي را  19جنردياع إسر ائي ياع .نونضرا المنقرع وا االحرتال افسر ائي ي ات رم
ق ا بالمسدنلية ا وس افس ائي ييا الثالثة ي الخ يل ام .2004

 .2النائب العام في غزة :آثار أصابع الموساد واضحة في عملية اغتيال فقهاء

غزة  -ايز وبن نا" ،األيام افلكت ننية" :وكد النائرب العرام ري قطراأل غرزة المستشرا إسرما يل جبر

وا آث ررا وص ررابع المنس رراد افسر ر ائي ي ناض ررحة رري م ي ررة اغتي ررا الشر ر يد م ررازا ق ررا  ،نوا م ي ررة

االغتيا متقنة ي اف دام .نونضا جب وا النيابة العامة ي غرزة ،باشر
اغتيررا األسرري المحر

م ام را رن نقرنأل حادثرة

مررازا ق ررا مسررا ومررس ،رري مدينررة غرزة ،نونرره ال تنجررد ويررة شررب ة جنائيررة رري

حادثررة االغتيررا  ،نوا م يررا

التحقيررق ال ازلر

مسررتم ة ،نلررم تنترره بعررد .ن رريا وا نيابترره تنج ر

ررن

نقنأل الحادث إلى مس ح الج يمة ل معاينة ،نونه تم ندب الطب الشر ي لتحديرد سربب االستشر اد ،كمرا

ت ررم تك ي ررة المباح ررث العام ررة بالبح ررث نالتحر ر ي ررا المجر ر ميا القت ررة ،ناألدل ررة الجنائي ررة لتحدي ررد نر رنأل
المقذن

نالسالح المستخدم ي الج يمة.

األيام ،رام هللا2017/3/26 ،

 .3عباس يتسلم جائزة "شتايجر" األلمانية للتسامح واألمل
دن تمننررد (المانيررا  :تس ر م ئرريس الس ر طة الر سررطينية محمررند برراس ،مسررا يررنم السررب
جائزة "شتايغ " األلمانية الم منقة ل تساما ناألمل ي السالم ،نالتي تيمنا لشخصيا
باالستقامة ناالنرتاح نافنسانية نالتساما.
نقررا

،2017/3/25
تتميرز خصرال م

برراس ،رري ك مترره خررال حرررل تس ر م الجررائزة رري مدينررة دن تمننررد األلمانيررة" ،إا الي نديررة ديررا

سررماني نحت مرره تمامراع كالمسرريحية نافسررالم ،لناا صر ا نا مررع إسر ائيل لرريس ضررد الي نديررة ،لنانمررا ضررد
ررى و ضررنا نشررعبنا" .نوضررا " :ونشر نا لجنررة تعر باسررم لجنررة التناصررل مررع
االحررتال الررذي يسرريط
جميع مكننا

الشعب افس ائي ي ،لت سيخ ند م التساما نالتعايش".

نوشررا إلررى وا دنلررة سررطيا نقع ر

رري سررابقة ونلررى اتراقيررة مررع الكنررائس رري سررطيا ،نتررم ا ت ر ا

الراتيكرراا بدنل ررة سررطيا .نوكررد الر ر ئيس "ون رره م ررل

ررى إ س ررا نتعزيررز ثقا ررة الس ررالم نالحر رنا ننب ررذ

العنة ،نالعمل بالنسائل السياسية نالدب نماسية نالس مية ،فن ا االحرتال افسر ائي ي نتحقيرق وهردا
ش ررعبنا رري الح ي ررة ناالس ررتقال " .نوك ررد الر ر ئيس نق ررن

س ررطيا ض ررد اف ه رراب نالعنررة نالتطر ر

رري

منطقتنا نالعالم.
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نا تب وا منحه جائزة "شتايغ " ل تساما ناألمل ي السالم نسام تقدي لعالقرا
الر سطينية ،ن نا مندة نت كيداع

الصرداقة األلمانيرة –

ى نح التساما نالتعايش التي تمث ا سطيا.

القدس ،القدس2017/3/26 ،

 .4غزة :عدد من الوزراء يبحثون مع اآلغا آليات تخفيف األعباء عن سكان القطاع

غ رزة :بحررث ضررن ال جنررة التنريذيررة لمنظمررة التح ي ر الر سررطينية ئرريس دائ ر ة شرردنا الالجئرريا زك يررا

اآلغ ررا ،رري مكتب رره رري مدين ررة غر رزة ي ررنم الس ررب

 2017/3/25م ررع نز ا العم ررل :مر ر منا وب ررن شر ر ال،
تخريررة األ بررا

نافسرركاا :مريررد الحسرراينة نالم ر وة :هيرررا األغررا ،آليررا

ررا سرركاا القطرراأل .نوكرردنا،

خال ال قا  ،وهمية نض ن ة إن ا االنقسام بعد إ ادة ال حمة بيا شط ي الضررة الغ يرة نقطراأل غرزة،
نتطبي ررق االتراق ررا

المنقع ررة ب ررذا الخص ررنل نخاص ررة اتر رراق الق رراه ة رري وي ررا  /م رراين  ،2011لتنحي ررد

نتص يب المنقة النطني الر سطيني لمناج رة كرل التحرديا
ج ر ا اسررتم ا مما سررا
القضية الر سطينية

التري تناجره المشر نأل الرنطني الر سرطيني

االحررتال نج ائمرره بحررق الشررعب الر سررطيني ن ضرره ل مسررا ي الدنليررة لحررل
الش ية الدنلية نالتي ترددي إلرى إن را االحرتال لناقامرة الدنلرة

ى وساس ق ا ا

الر سطينية المستق ة ن اصمت ا "القدس الش قية" نحل قضية الالجئيا حسب الق ا .194

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/3/25 ،

 .5األحمد يكمل لقاءاته في بيروت لقطع الطريق على الغرباء والمشبوهين
بي ر ن  :وكررد ضررن ال جنررة الم كزيررة لح كررة ررتا ،المش ر

العررام

ررى الم ررة الر سررطيني رري لبنرراا،

رزام األحمررد وا "هنرراا قررنى معاديررة ل شررعب ال بنرراني نالشررعب الر سررطيني بغررش النظ ر

ررا هنيت ررا

ل مصالا ال بنانية نالر سرطينية بصر ة لترجير ونضراأل المخيمرا

ناسرتغالل ا،

نانتما ات ا لكن ا ال تم

ننق ررن يج ررب التص رردي باس ررتم ا ل ررذا المح ررانال

الط يررق

نالمحا ظ ررة

ررى وم ررا ناس ررتق ا المخيم ررا

نقط ررع

ررى كررل الغ ررا ناأليرردي المشرربنهة السررتغالل ا" .نق را بعررد لقائرره ئرريس المج ررس افسررالمي

الشيعي األ ى الشيخ بد األمي قبالا ي دا تره

رى وس ن رد سرطيني" :وط عنراا

رى المخراط

الترري يناج ررا الشررعب الر سررطيني بخاصررة المقدسررا

افسررالمية نالمسرريحية نمحررانال

ت نيررد مدينررة

القدس ،نالج ند التي تبذل ا القيادة الر سطينية لتنحيد المنقة الع ي لمجاب ة المخاط التي تتعر ش
ل ا القضية الر سطينية ناألمة الع ية".

نشرردد األحمررد ررى وا مررا ج ر ى رري ب ر ج الب اجنررة "لررم يكررا قترراالع سررطينياع لبناني راع إطالق راع نلررا يكررنا،
نحدة الشعب الر سطيني  -ال بناني مقدسة نلا ينسى الر سطينينا وا الشرعب ال بنراني احتضرا الثرن ة
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القضرية الر سرطينية حترى اليرنم ،لكرا تحسريا ونضرا م

الر سطينية نلنال هرذا االحتضراا لمرا اسرتم

المعيشية ناستق ا هم هن امل وساس ي صمندهم ما وجل وا يكنننا جز اع ال يتج وز ما النضا مرا

وجل تحقيق ح م العندة إلى نطن م نديا هم".

كمررا التقررى األحمررد نالن ررد الم ا ررق مرترري الجم ن يررة ال بنانيررة بررد ال طيررة د يرراا ،نوط عرره
األنضاأل ي سطيا نالتحديا

التي تناج را القضرية الر سرطينية .ثرم از البط ير ا المرا نني بشرا ة

ال ا ي ،نقا " :نق نا إليه محبة القادة الر سرطينييا نالشرعب الر سرطيني

رى مناقرره المسراندة باسرتم ا

لنضال م ما وجل تحقيق آماله ي إن ا االحتال لناقامة الدنلة الر سطينية".
نالتقررى األحمررد نالن ررد الم ا ررق الحق راع ،ئرريس كت ررة "الن ررا ل مقانمررة" النائررب محمررد
مسر رردن العالقر ررا

ررد رري حضررن

الر سر ررطينية ر رري "حر ررزب هللا" حسر ررا حر ررب هللا ،نتر ررم البحر ررث ر رري تطر ررن ا

الر سطينية نالتحديا

ررى صررن ة

التي تناج ا ،إضا ة إلى العالقا

القضر ررية

ال بنانية  -الر سطينية نض ن ة تعزيزها.

الحياة ،لندن2017/3/26 ،

 .6الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني الفلسطيني سعيد كمال

مراا – بتر ا :نعررى سر يم الز نرنا ،ئرريس المج رس الررنطني الر سرطيني ،سرعيد كمررا  ،ضرن المج ررس

النطني الر سطيني ،الذي نا ته المنية ينم السب

 2017/3/25ي القاه ة.

موقع صحيفة الرأي ،عمان2017/3/25 ،

 .7الجهاد اإلسالمي :اغتيال الفقهاء بمنزلة إعالن حرب ينبغي التعامل معه ضمن هذه المقاييس
نشر ر الحيـــاة ،لنـــدن ،2017/3/26 ،نقر رالع ررا م اسر ر ا رري غر رزة ،تح رري ص ررباح ،وا ح ك ررة الج رراد
افسررالمي نصررر اغتيررا مررازا ق ررا ب نرره "ج يمررة غرراد ة تحمررل وجنرردة االحررتال نبصررما وج زترره
اف هابية" .نا تب مسدن المكتب اف المي ل ح كة دانند ش اب ي بياا وا "الج يمة تحمرل سرائل

خطير ر ة ،ل ررذلا م ررا الناج ررب التعام ررل مع ررا بالط يق ررة المناس رربة" ،دا ير راع إل ررى "تش ررديد مالحقررة العم ررال ،
نتعزيررز الجب ررة الداخ يررة لقطررع الط يررق

ررى االحررتال  ،نالعمررل

ررى إ شررا مخططرره ال رراد

لخ خ ررة

النضع الداخ ي نض ب وما ناسرتق ا غرزة حاضرنة المقانمرة" .نا تبر وا "مرا حرق المقانمرة نناجب را
ال د المناسب

ى هرذا العردناا نالتصردي لكرل محرانال

العبرث نالتال رب بر ما شرعبنا نو ناح وبنائره،

ن دم السماح بتغيي قنا د ال عبة".

نوضررا

الســـبيل ،عمـــان ،2017/3/26 ،مررا غ رزة ،وا القيررادي رري ح كررة الج رراد افسررالمي محمررد

ال نرردي ،وكررد وا االحررتال "يتررنهم ب نرره قرراد
التاريخ :األحد 2017/3/26
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المح ر
لناص ر ا اع

مررازا ق ررا " .نقررا ال نرردي إا م يررا

اغتيررا قررادة المقانمررة ننشررطائ ا "دائم راع تزيرردناع قررنة

ررى المضرري رري ط يقنررا" ،مدكررداع وا الشررعب الر سررطيني قرراد

ررى االنتقررام لرردما ش ر دائه،

نونه سيرعل ،نوا المقانمة ال ي هب ا كل الت نيل افس ائي ي.

نذكر المركــز الفلســطيني ل عــالم ،2017/3/25 ،نق رالع ررا م اس ر ه رري غرزة ،نررن الررديا الغ برراا ،وا
القيادي ي ح كرة الج راد افسرالمي خالرد الربطش قرا إا ا تكراب االحرتال م يرة اغتيرا مرازا ق را
بمنزل ررة إ ررالا حر ر ب

ررى قط رراأل غر رزة ينبغ رري التعام ررل مع رره ض ررما ه ررذا المق رراييس ،محم ررال الع رردن

الصر ر ينني المس رردنلية الكام ررة ررا قر ر ا االغتي ررا  .نوض ررا

ال رربطش رري تصر ر يا خ ررال لر رر"الم كز

الر سررطيني لم ررالم" " :يجررب وا نتعامررل مررع هررذا اف ررالا ضررما هررذا السررياق ،األمر الررذي يسررتد ي
قطع يد المحتل نو نانهال حتى يتنقة نال يك
ق ررا جررا

نونضررا وا ج يمررة اغتيررا

مثل هذا الج يمة".

نتيجررة خ ر ق ومنرري سررجل يرره العرردن إنجررا اعز باغتيررا الش ر يد،

مدكداع وا المقانمة الر سطينية لا تقبل ب ذا االغتيا  ،نسرت د بالشركل المط رنب نالمناسرب .نترابع" :ال
ينبغرري وبررداع لنررا رري صررائل المقانمررة ن ررى وس ر ا ح كررة حمرراس نالج رراد افسررالمي وا نقبررل بمنطررق

االغتيا " ،مشي اع إلى ض ن ة وا يقاب ه د ما الرصائل م ما ب غ الثما.

نجا ي الغد ،عمان ،2017/3/26 ،نقالع ا م اس ت ا ري مراا ،ناديرة سرعد الرديا ،وا القيرادي ري
الج ر رراد افسر ررالمي وحمر ررد المر رردلل وكر ررد وا "الج يمر ررة لر ررا تم ر ر م ر ر ن الك ر ر ام ،حير ررث تع ر ر

الر سطينية كية ست د

المقانمر ررة

ي ا".

 .8كتائب شهداء األقصى :المستفيد الوحيد من عملية اغتيال فقهاء هو االحتالل
غزة  -ايز وبن نا" ،األيام افلكت ننيرة" :شردد

الررذ األ العسررك ي لح كررة ررتا،

افسر ائي ي ،الررذي نرررذ م يررا

كتائرب شر دا األقصرى  -لرنا الشر يد العرامندي،

ررى وا المسررتريد النحيررد مررا م يررة اغتيررا مررازا ق ررا هررن االحررتال

اغتيررا طالر

قيررادا

المقانمررة بطر ق جبانررة ،ال ي تكب را إال االحررتال

نرسه نو كاا جيشه الم زنم.

األيام ،رام هللا2017/3/26 ،

 .9الجبهة الشعبية :اغتيال فقهاء جريمة جبانة تستوجب رداً رادعاً من المقاومة

ال ا م اس ا ي غزة ،تحي صباح ،وا الجب ة الشعبية
نش الحياة ،لندن ،2017/3/26 ،نق ع
سطيا نصر  ،ي بياا ل ا ،اغتيا مازا ق ا بر"الج يمة الص يننية الجبانة التي
لتح ي
تستنجب داع اد اع ما المقانمة ،بما ي ا مالحقة منرذي ا" .نطالب
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العب حتى تستطيع وا ت د بحجم الج يمة ،نوا تكثة ج ندها ي النصن إلى العمال القت ة الذيا
نرذنها ،نوا تعزز إج ا ات ا ي حماية الجب ة الداخ ية ،نشا ح ب بال هنادة
نما ج ت ا ،شدد

"كتائب الش يد وبن

ى العمال ".

ي مصطرى" ،الرذ األ العسرك ية لرر"الشعبية"،

االغتيررا الجبانررة يجررب وا تقابررل بر د قر ل
راس مررا صررائل المقانمررة

رى وا " م يرة

ررى االحررتال نو نانرره ،نوا ال تمر

م ن الك ام".

نوضا

المركز الفلسطيني ل عالم ،2017/3/25 ،نقرالع را م اسر ه ري غرزة ،نرن الرديا الغ براا ،وا

القيادي ي الجب ة الشعبية لتح ي
تختررا تنقيت ررا رري ال ر د

سطيا ذن الرقا سني جن شدد

رى ونره يجرب

رى المقانمرة وا

ررى م يررة االغتيررا الجبانررة ،ن رري وي مكرراا ت ر اا مناسررباع ،مطالب راع صررائل

المقانمة بنضع الخال ا جانباع ي مثل هذا الظ ن  .نوضا " :يجب إ ادة تقييم الحالة األمنية ي
قطاأل غزة ،نالعمرل قرد المسرتطاأل رى حمايرة المناضر يا ،ن ردم الت رانا ري ترن ي مرا يبعردهم را
ويدي االحتال نو نانه".
 .11الجبهة الديموقراطية :االحتالل هو المستفيد من جريمة اغتيال فقهاء التي تتطلب رداً بمستواها
نش

الغد ،عمان ،2017/3/26 ،نقالع ا م اس ت ا ي ماا ،ناديرة سرعد الرديا ،وا ضرن المكترب

السياسرري ل جب ررة الديمق اطيررة لتح ي ر

سررطيا طررال وبررن ظ يرررة ا تب ر وا "الج يمررة نك ر ا ببصررما

االحتال افس ائي ي نوج زته المخاب اتيرة ،با تبرا ا المسرتريدة مرا اغتيرا قيرادي كبير

ري حمراس مثرل

مررازا ق ررا " .ن وى وا الج يمررة بمثابررة "نرراقنس خط ر تسررتد ي مررا الجانررب الر سررطيني التنقررة نررد

خ ريات ا ،نتدا س وشكا ال د بشكل منحد ،سذا ما استم هذا العمل افج امي را يكرنا وحرد بمنر ى
ا االحتال ".

نوضا

الحياة ،لندن ،2017/3/26 ،نقالع ا م اس ا ي غرزة ،تحري صرباح ،وا طرال وبرن ظ يررة

ا تبر ر وا "االح ررتال نو نانر ره يتحم ررنا م ي ررة االغتي ررا الجبان ررة" .نق ررا

المستريد ما هذا الج يمة التي تتط ب ما قنى المقانمة داع بمستناها".

رري تصر ر يا إا "االح ررتال

ماض في عدوانه
 .11حزب الشعب :اغتيال فقهاء يمثل مؤش اًر خطي اًر على أن االحتالل
ٍ
غزة  -ايز وبرن رنا" ،األيرام افلكت ننيرة" :ا تبر حرزب الشرعب الر سرطيني وا م يرة اغتيرا الشر يد
مررازا ق ررا تحمررل بصررما وج رزة المنسرراد افس ر ائي ي نالترري تيمثررل مدش ر اع خطي ر اع
افس ر ائي ي مر ل
راش رري دنانرره ضررد الشررعب الر سررطيني نمناض ر يه .نقررا الحررزب ب ررذا االغتيررا

ررى وا االحررتال

االحررتال يم ررد لرررتا الط يررق لشررا رردناا ناسررع
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ررى قطرراأل غرزة ،دا يراع جمرراهي الشررعب الر سررطيني،
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خاصررة األس ر ى المح ر يا ألخررذ مزيررد مررا الحررذ مررا غررد االحررتال  .نطالررب حررزب الشررعب كا ررة
األط ا

التي

صرقة ن ا األح ا  ،خاصة مص الشقيقة بالضغط

الصرقة التي تم بمنجب ا اف اج ا األس ى نما ضمن م الش يد ق ا .

ى احتال لنالزامه بشر ن،
األيام ،رام هللا2017/3/26 ،

 .12الجبهة العربية :االحتالل يقف وراء اغتيال فقهاء ويتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه من نتائج
ماا ،نادية سعد الديا :قال

الجب ة الع يرة الر سرطينية إا ج يمرة اغتيرا مرازا ق را " صرل جديرد

مررا صررن المناج ررة مررع االحررتال الغاشررم" ،مدكرردة وا "االحررتال يقررة ن ا ه ررذا الج يم ررة البش ررعة
نيتحمررل كامررل المس ردنلية مررا سررتدن إليرره مررا نتررائ " .ند ر  ،رري بيرراا ومررس ،إلررى "التحقيررق رري

ج يمة االغتيا نكشة خينط ا نمعاقبة االحتال ن مالئه
مس سل العدناا الذي يشنه االحتال
نوكد
األهرردا

ى الج يمة التي تشكل ح قة جديدة ما

ى قطاأل غزة ن ى المناض يا ما وبنا الشعب الر سطيني".

"تمسا الشعب الر سرطيني بحقنقره النطنيرة لناصر ا ا

رى مناصر ة النضرا حترى تحقيرق كامرل

النطنيررة الثابتررة نالمش ر ن ة رري العررندة نتق ي ر المصرري لناقامررة الدنلررة الر سررطينية المسررتق ة

ن اصمت ا القدس الش ية".

الغد ،عمان2017/3/26 ،

 .13تحليل :اغتيال فقهاء ...كيف سترد حماس؟

غ رزة  -حسررا جب ر " ،األيررام افلكت ننيررة" :حرربس المتررابعنا نالم اقبررنا ل ش ر ا السياسرري ونراس ر م بعررد

اغتيا الش يد مازا ق ا نسط مدينرة غرزة ري سرابقة خطير ة تنرذ بترجر مناج رة جديردة ري القطراأل
إذا لم تحسا حماس التص

ي هرذا المنقرة .نحران كثير مرا المح ريا السياسرييا تنقرع د الرعرل

الحمسرراني بع ررد هررذا الج يم ررة الت رري ا تكب ررا مج نل ررنا ب ررال غم مررا مسررا ة حم رراس إلررى ات ررام قر رنا
االحتال بتنريذ هذا الج يمة مستبعدة وي وط ا

وخ ى.

نتنقع المح ل السياسي إب اهيم المدهنا وا ال تتعامل حماس ب د عل سك ي منرعرل كمرا ع ر

بعرد

ات ررام االحررتال تعنرري تحمي رره المسرردنلية كام ررة ررا الج يمررة ،مننهررا إلررى وا حمرراس سررتعمل ونالع

ررى

م يررة اغتيررا القائررد العسررك ي لكتائررب القسررام وحمررد الجعبر ي .نقررا المرردهنا إا مسررا ة حمرراس إلررى

كشررة مررا نرررذ هررذا العمررل ون سررا د

ررى تنريررذا إلررى جانررب الحي نلررة دنا تك ر ا ا ب ر تمترريا الجب ررة

الداخ ية نتعزيز األما ناالستق ا بشكل شامل .نوضرا  :اغتيرا الرق را كراا م يرة غير تق يديرة لرذا

سيكنا ال د

ي ا غي تق يدي ألا االند األ إلى مع كة مع االحتال سيكبد الشعب نالمقانمة خسرائ
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كبير ر ة .نتنق ررع وا تكسر ر كتائ ررب القس ررام قنا ررد االش ررتباا نح ررن د تخت ررا
االحررتال

ررا تنريررذ مزيررد مررا العم يررا

إس ائي ي يمت را الكثير مرا افمكانيرا
محانال

ي رره الزم رراا نالمك رراا لر ر دأل

المشرراب ة .نلررم يسررتبعد المرردهنا وا يكررنا منرررذ هررذا العم يررة

نالعقرن االسرتخبا ية مننهرا إلرى وا الشر يد تعر ش سرابقا لعردة

اغتيا بسبب ات امه المباش بالمشا كة الرعالة ي وحداث الضرة الغ ية.

األيام ،رام هللا2017/3/26 ،

 .14بيتان :عدم تراجع كحلون يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة
مجيد القضماني :قا

ئيس االئتال

احتما التنجه إلى انتخابا

الحكنمي افس ائي ي ،دا يد بيتاا ،ما كت ة "ال يكند" ،إا

مبك ة ال ي از قائماع .نا تب

ي مقاب ة مع ب نام "لقا مع الصحا ة"
ما دمه ،م تبط بما

ي القناة افس ائي ية الثانية ،مسا ينم السب  ،وا ق ا تقديم من د االنتخابا

سيرع ه ،نزي المالية ،منشيه كح نا بخصنل إطالق مل هيئة البث العام " .ي حا اختا
التنصل إلى اتراق معنا ،سن

يتم اف الا ا الذهاب إلى انتخابا

ال يكند القائل بعدم إقامة هيئة البث ،سيبقى

ى ما هن

مبك ة" .نوضا

دم
"منقة

يه .ليس نحا ما يذهب إلى انتخابا

مبك ة ،كح نا هن ما يد ع باتجاا نضع ال ن يد وا نجد ونرسنا يه"،

ى حد تعبي ا.

عرب 2017/3/25 ،48

 .15لبيد :االنتخابات المبكرة ستجري هذه السنة
مجيد القضماني" :ال جل الذي سينتص

ى بيبي" ...هكذا ننن

مع يائي لبيد ،ئيس حزب "يش تيد" ،نوشا
ت امب"" .ال وستطيع التركي
 ،1996نالينم ويض عا ،قائم
نوضا

مج ة "بنليتكن" األمي كية لقا ها

إلى وا "كثي يا ي ننه "الجناب افس ائي ي

ى

ي وي ديمنق اطية حيث شخل شغل منصب ئيس ل حكنمة ي
ى وس م امه ك ئيس ل حكنمة" ،قا لبيد ل مج ة.

ي تط قه إلى م را

الرساد التي تالحق ئيس الحكنمة افس ائي ية ،بنياميا نتنياهن،

لنامكانية تقديم الئحة إت ام ضدا" ،صن ة مسيئة هي فس ائيل ..ننقع ا ك ا "سحابة ما الرساد" تحنم
نق وس اثنيا ما دسا الحكنمة تبا اع" .نذلا ي إشا ة إلى إي ند ونلم  ،ئيس الحكنمة

السابق الذي دخل السجا العام الماضي لسنتيا نثالثة ش ن  ،بت مة ت قي ال شنة نالحصن
غ ش ا ط يق االحتيا نتشنيش افج ا ا
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 .16نتنياهو يلتقي كحلون دون التراجع عن تقديم االنتخابات

بال ضاه  :ي تقي ئيس الحكنمة افس ائي ية ،بنياميا نتنياهن ،ننزي ماليته ،منشيه كح نا ،الينم
األحد ،خال اجتماأل الحكنمة األسبن ي ناجتماأل دسا األحزاب المشا كة ي االئتال
انر اد ويضا ،ي ظل األزمة بين ما التي ت دد بحل الحكنمة نالتنجه النتخابا

ن ى

مبك ة.

نيذك وا األزمة تتمحن حن خطة نضع ا كح نا فغالق س طة البث لناطالق مل هيئة البث
العام ي ن اية نيساا /وب يل المقبل ،بينما يعا ش نتنياهن هذا الخطة غم ونه كاا المباد فغالق
س طة البث باد ا ون ا ال تقنم بتغطية إ المية دا مة له ما خال القناة األنلى ل ت رزينا نافذا ة

العامة افس ائي ية.

نلم يتنصل االثناا إلى حل ل ذا األزمة ،ن يما ال ي از كح نا يص
مدي

ى منقره ،ون ز نتنياهن إلى

ام ن از ة المناصال  ،ش نمن ي ب  ،ي ن اية األسبنأل الماضي ،باستكما إ داد مش نأل

قاننا ما وجل إلغا هيئة البث العام نت ميم س طة البث ،نكذلا مش نأل القاننا ال امي إلى إش ا
الحكنمة

ى نسائل اف الم ي إس ائيل .نسيتم ط ح مش ن ي القاننا باسم الحكنمة.

عرب 2017/3/26 ،48

 .17مصادر في "الليكود" :نتنياهو تراجع عن فكرة تبكير موعد االنتخابات
الناص ة  -ما س يم تايه ،تح ي إي اب العيسى :كشر
افس ائي ي ،النقاب

مصاد

ي حزب "ال يكند" الحاكم ي

ا وا ئيس الحكنمة بنياميا نتنياهن ت اجع

ا ت ديداته بتبكي

من د

االنتخابا .
نكاا نتنياهن هدد بسج ا انتخابا
ن ئيس حزب "ك نا"،

التي تم ح ا ي نق
مئا

مبك ة ي و قاب األزمة التي نسب

بينه ن يا نزي المالية

ى خ رية تشكيل هيئة بث إ المية جديدة ي إس ائيل بدال ما ال يئة السابقة
سابق ما قبل نزي المالية ،ب د

المنظريا العام يا ي ال يئة.

خال من النواب العرب
" .18إسرائيل" تسعى لـ"كنيست" ٍ

تن ي ومنا لخزينة الدنلة ،بعد صل
قدس برس2017/3/25 ،

طنلك م  -خال " سطيا" :لم يكا اقت اح تعديل قاننا منع نشطب الت شا لالنتخابا

الب لمانية

تمثيل سطينيي

افس ائي ية (الكنيس  ،الذي تم المصادقة يه مدخ اع ،النحيد الذي يست د
الداخل المحتل ي الكنيس  ،قد سبقه دة قنانيا ما بين ا قاننا ع نسبة الحسم ،نقاننا
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افقصا  ،يما هناا قنانيا وخ ى ي طن التش يع ما بين ا قاننا النال الذي ي زم الرائز ي
االنتخابا

بالقسم بالنال لما تسمى "الدنلة الي ندية" نقاننا الع م الذي ي زم ضن الكنيس

ب ع

الع م افس ائي ي ي كل اجتماأل ون نشا ،يشا ا يه.

قاننا منع نشطب الت شا ينل
االحتال

ى منع ون شطب ت شيا وي شخل يطعا بديمنق اطية دنلة

ني نديت ا ،نط حه النائب

ا حزب (إس ائيل بيتينا

ندد ن ا

نالمع ن

بمناقره

اليمينية المتط ة.

نقا النائب الع ي وسامة السعدي لصحيرة " سطيا"" :إا هذا القاننا الذي ينل

ى شطب

ت شيا م شا بسبب تص يحاته ،نص ي نمنجه ي األساس ضد الجماهي الع ية ي الداخل

نالم شحيا الع ب الذيا ينننا خنش االنتخابا " .نونضا وا القاننا يخن لجنة االنتخابا
بشطب قنائم ون م شحيا إذا كاا ي ب امج م تص يحا
الدنلة العب ية ون د م الكراح المس ا .نوضا
بنا

ضد العنص ية ن دم اال ت ا

بي ندية

السعدي" :إا هناا قانننا يشطب ت شيا م شحيا

ى و مال م لكا القاننا الجديد يشطب ت شيا الم شحيا بنا

ى تص يحات م" ،مشي اع إلى وا

هذا القاننا خ ج ما مد سة العنص ييا ممث ة بحزب و يجدن ليب ماا الذي يد ن إلى ت حيل
سطينيي الداخل نتنظية الكياا افس ائي ي نالكنيس
نشدد
الجا

ما الع ب.

ى وا هذا القاننا نص ي نغي دستن ي نغي ديمنق اطي ،ني تي ي إطا استم ا السيل

لس س ة القنانيا العنص ية نغي الدستن ية نالتي كاا آخ ها قاننا افقصا  ،نالذي تم ترعي ه

ضد النائب الع ي باسل غطاس.

فلسطين أوم الين2017/3/25 ،

 .19هرتسوغ :معظم النواب يريدون اإلطاحة بنتنياهو
األناضن  :قا

ز يم حزب العمل افس ائي ي المعا ش إسحق ه تسنغ ،ينم السب  ،إا معظم

و ضا الكنيس

ى

ي يدنا افطاحة ب ئيس النز ا بنياميا نتنياهن ،معتب ا وا المعا ضة قاد ة

تشكيل حكنمة بدي ة ،نوال مشك ة لدي ا ما التنجه لصناديق االقت األ "إذا لزم األم ".
نوضا

ه تسنغ ي مقاب ة ت رزيننية وا  61نائبا ي الكنيس

-وكث ما نصة األ ضا  -ي يدنا

افطاحة بنتنياهن ،نسيديدنا إقامة حكنمة بدي ة نوا لدي م القد ة
ي التعامل مع م ية السالم مع الر سطينييا نالمنطقة ك ا.
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 .21مسؤول إسرائيلي :اغتيال فقهاء قد يؤدي إلى جولة قتال جديدة ضد حماس
"القدس"  -ت جمة خاصة :قا
وا م ية قتل األسي المح

العسك ية افس ائي ية سابقاع،

امنس يدليا ،ئيس ج از االستخبا ا

المبعد إلى غزة مازا ق ا قد تددي إلى جنلة ابعة ما القتا ضد

ح كة حماس .نو ب يدليا ،ي تص يحا
ما وا ت ج حماس ل مباد ة بال د

نق ا منقع القناة العب ية العاش ة ينم السب  ،ا خشيته

ى هذا العم ية ،ما يضع "إس ائيل" ومام مناج ة جديدة ما

القتا .

القدس ،القدس2017/3/25 ،

 .21محلل إسرائيلي :رد حماس على اغتيال فقهاء سيكون أكثر شدة من إطالق الصواريخ

جا المح ل افس ائي ي ي منقع "ناال افخبا ي" العب ي ،آ ي يسخا ن  ،ب ا يكنا د ح كة

"حماس"

األسي

ى اغتيا

مازا ق ا وكث

المح

شدة ما إطالق الصنا يخ .نقا

آي

الحاض بعدم التس أل بال د،

جدا ي النق
يسخا ن  ،إا ح كة حماس تص
بط يقة محت ة ع
غم الدليل النحيد ب ا "إس ائيل" هي الضالعة بالج يمة .نتابع" :تجنب حماس ال د ي السا ا

متنقعا تنريذ
وبدا ،لكن ا ترضل االنتظا ل حظة المناسبة"،
األنلى بعد االغتيا ال يعني ونه لا ي تي ع
ع
م يا دائية ناختطا إس ائي ييا ن دم ت ا بصما ن ا ها لعدم االنج ا إلى ح ب مع غزة.
نشدد المح ل افس ائي ي،
االغتياال

ى وا ح كة "حماس" و س

سالة ناضحة لر"إس ائيل" ب ا استم ا

سيددي إلى د عل نية .نونضا وا حادثة االغتيا دنا ت ا وي ودلة

تشي إلى هنية المنرذيا نالعمل بط يقة محت ة نباستخدام كاتم الصن
وج زة االستخبا ا

ي "إس ائيل" نهناا اشتباا بذلا.

ى األ ش

ناالخترا هن ما مل
قدس برس2017/3/25 ،

 .22مقترح نتنياهو للتوصل التفاق مع الواليات المتحدة بشأن البناء في المستعمرات
القناة العب ية الثانية ،مسا ينم السب  ،وا ئيس النز ا

"القدس"  -ت جمة خاصة :كشر

افس ائي ي بنياميا نتنياهن يعتزم تقديم مقت ح جديد لمدا ة األمي كية خال المحادثا
بش ا البنا

ي المستنطنا  .نونضح

بنا كاا و ا ن ا مدخ ا فقامة نحدا

القناة ،وا نتنياهن سيقت ح وا تسما ومي كا بتنريذ مخططا
استيطانية جديدة ي مستنطنا

إلى بنا مستنطنة جديدة لسكاا بد ة ( امننا المخالة
األبيش .نوشا

العدد4240 :

الضرة نالقدس ،إضا ة

ى وا يتم ذلا ك ه بمنا قة ناشنطا نالبي

إلى وا نتنياهن سيقبل مقابل ذلا بالحد ما البنا
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ى بنا نحدا

صغي ة داخل الكتل االستيطانية الكبي ة .نقال

القناة وا مثل هذا االقت اح قد يخ ق

مزيد ما التصادم بيا الط ي ،يما ش مكتب نتنياهن ت كيد ون نري ذلا.

القدس ،القدس2017/3/25 ،

 .23اإلفراج عن الشرطي اإلسرائيلي الذي هاجم سائقاً مقدسياً

سطينيا،
و ج الش طة افس ائي ية ،ينم السب  ،ا وحد ناص ها ،الذي هاجم ومس األن سائعقا
ع
ي مقطع يدين انتش بشكل ناسع ى مناقع التناصل االجتما ي .نذك منقع صحيرة
كما ظ
"يديعن وح ننن " العب ية ،ونه تم اف اج نه تح

افقامة الجب ية حتى ينم االثنيا المقبل.

القدس ،القدس2017/3/25 ،

 .24والد الشهيد فقهاء يروي حكايات تهديد االحتالل باغتيال ابنه
طنباس  -محمد بالل " -األيام افلكت ننية" :احتشد

جماهي غري ة ما طنباس ،ومام منز

ائ ة الش يد ق ا الذي وكد نالدا لر"األيام افلكت ننية" ،وا االحتال
اغتياله ،بعد الت ديدا

المكثرة التي تع ش له ما قبل مخاب ا

ا ج يمة

هن المسدن

االحتال .

نبحسب األب ،سا منز العائ ة تع ش لالقتحام م ا ا نتك ا ا ما قبل قنا

االحتال التي كان

ت دد ي كل م ة وا مازا سيتع ش لالغتيا نالتصرية إا اجال وم آجال .نوضا " :إا هذا ن اية
كان

متنقعة ،مازا كاا يط ب ما نالدته تحديدا وا تد ن له ي كل صالة بالش ادة التي نال ا"،

مشي ا ،إلى وا االحتال

ش قنبا

ى ائ ته خال السننا

األخي ة تمث

ي منع جميع

و اد العائ ة ما السر حتى ال يكنا هناا لقا مباش بيا مازا ن ائ ته ي وي مكاا
األ ش.
نش د

مدينة طنباس ،مسي ة جماهي ية حاشدة د

صالة الظ

ن ا.

جماهي غري ة تشيع ي مدينة غزة ،جثماا الش يد إلى مثناا األخي .

المسي ة الجماهي ية التي تقدم ا نالد الش يد ق ا ما ميداا الش دا ومام ب دية طنباس

م ن ا بمنز
ولقي

إلي ا القنى النطنية نافسالمية انط ق

بعد

استنكا ا لج يمة اغتيا الش يد ق ا ،حيث هتة المشا كنا ل نحدة النطنية ،ننددنا

بج ائم االحتال  ،يما كان
نانط ق

ى نجه

ائ ة الش يد ،نانت

ومام ديناا ائ ة ق ا

ي المدينة .نتحنل  ،إلى م جاا ت بيا

ندد

بج يمة االغتيا  ،نحم

االحتال افس ائي ي المسدنلية الكام ة

خالله دة ك ما
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العدد4240 :

ص 16

نقا نادي األسي  ،إا المستريد النحيد ما م ية اغتيا المح

نالمبعد إلى قطاأل غزة مازا ق ا

هن االحتال الذي ناصل نيناصل مالحقة مناض ي الح كة النطنية األسي ة ،نالمح يا من م.

نا تب النادي ي بياا له ،وا هذا العم ية تتزاما مع تصا د تح يش االحتال ضد األس ى

المح يا ،نمطالبة بعش الدن بس ادة ا تقال م.

م ية االغتيا  ،ند ا إلى ض ن ة التحقيق الجاد ي مالبسا

نداا نادي األسي

نالسعي لتن ي الحماية لألس ى نل مح يا من م ،با تبا ذلا مسدنلية نطنية ندنلية.

هذا الج يمة،

األيام ،رام هللا2017/3/26 ،

 .25دعوات لمسيرة جماهيرية برام هللا نصرًة للشهيد فقها
عاليا شبابية ي مدينة ام هللا ،جماهي الشعب الر سطيني إلى المشا كة الناسعة ي
د
الرعالية الجماهي ية التي ستقام ص الينم األحد ( ، 3-26انتصا عا لدما الش يد مازا ق ا الذي
اغتالته يد الغد الص ينني ي قطاأل غزة.
نستحمل الرعالية بحسب القائميا

ي ا اسم "دما الرق ا نالباسل نالش دا تستص خنا نتنحدنا"،

حيث ستقام بعد صالة ص الينم األحد ،ما ومام مسجد البي ة الكبي
دنا المنا ة نسط المدينة.
نوشا القائمنا

لذا

ال د

ي ام هللا ،نستسي باتجاا

ى الرعالية إلى وا دما الش يديا مازا ق ا نباسل األ ج ن و ش سطيا

ن ي ذا

المسا  ،ن ى الجماهي الر سطينية الن ا ل ما نلكل الش دا األب ا .

المركز الفلسطيني ل عالم2017/3/26 ،

 .26الطفل سفيان أبو حتة :الجنود أخذوني ألدلهم على راشقي الحجارة
ام هللا " -األيام افلكت ننية" :نش

صحيرة "هآ تس" العب ية ،الينم األحد ،ونه خال ا الد ا ا

جيش االحتال افس ائي ي ب ا جنندا الذيا تم تنثيق م ي الخ يل نهم يج نا الطرل الر سطيني ابا
الثامنة سرياا وبن حتة ،كاننا متنج يا لتس يمه ألس ته ،قا الطرل ن ائ ته إا الجنند ط بنا منه
العثن

ى اشقي الحجا ة ،غم ونه ال يقيم ي الحي الذي شنهد يه الجنند نهم يج ننه.

نكاا الجيش قد و ا بعد نش الش يط الذي ينثق ل حادث ،وا الجنند الذيا تم إ سال م إلى المنطقة
لضبط مشبنهيا ب شق قنب ة حا قة" ،ومسكنا بمشبنا نقادنا إلى بي

األنلي يبيا ب ا الجنند لم يط بنا منه تنجي م إلى مشبنهيا آخ يا".

التاريخ :األحد 2017/3/26
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وس ته ألنه قاص  ،نوا الرحل
األيام ،رام هللا2017/3/26 ،
ص 17

 .27القاسم" :فلسطينيو الخارج" سيقدم ثالثة مقترحات لقيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية
الكني  /غزة  -يحيى اليعقن ي :كشة ئيس المدتم الشعبي لر سطينيي الخا ج د.ونيس القاسم،
النقاب ا استعدادات م لتحضي م را متع قة بسج ا ا انتخابا المج س النطني ،لنا ادة هيك ة
منظمة التح ي الر سطينية ،نط ق إج ا االنتخابا  ،نتقديم ا لقيادة الس طة الر سطينية ن ئاسة
النطني خال األسابيع القادمة.

نوكد القاسم ي حنا مع صحيرة " سطيا" ،وا الشعب الر سطيني بالخا ج يستطيع لعب دن وساس
مبينا وا القيادة الر سطينية ال تستطيع وا تتجاهل كل
نحاسم ي إ ادة هيك ة منظمة التح ي  ،ع
األصنا التي تطالب بالتغيي  ،نقا " :لدينا ثقة وا الزخم الذي سن تي به ل قيادة الر سطينية سيحدث
وث عا لدي ا".
نطالب القاسم بض ن ة إج ا انتخابا

جديدة ل مج س النطني بحيث يكنا
ممثال لكل الر سطينييا
ع

جديدا يتخطى مش نأل ونس ن.
نامجا
نضاليا ع
ع
وينما ينجدنا ،نينتخب لجنة تنريذية جديدة ،تصنغ ب ع
ن خصنل تراصيل االقت احا التي ستقدم لقيادة الس طة نمنظمة التح ي  ،ونضا "وا وهم
االقت احا

بدال ما وا يضم المج س 730-700
مبينا ونه ع
تت كز حن و ضا المج س النطني" ،ع

ضنا ،يتمثل االقت اح وا يضم  350-300ضناع.
ع
ناالقت اح الثاني ،كما تابع ،متع ق بتنزيع و ضا

الر سطينينا ،نحن حصة كل منطقة ما األ ضا .

المج س

احا ثالثعا حن كيرية إج ا االنتخابا
نقا " :سنقدم اقت ع
نال ناتة المحمنلة كما ج ى ي ب داا العالم المتقدم ،التي وثبت

ى المناطق التي ينجد ي ا

باستخدام التكننلنجيا الحديثة ،نالحاسنب

ي ا".

مصداقيت ا نونه صعب العبث
فلسطين أون الين2017/3/25 ،

 .28مدير الوعظ في المسجد األقصى :القدس والمقدسات في خطر
محمد محيسا :قا
المما سا

مدي

مدي ية الن ظ ناف شاد ي دائ ة ونقا

القدس الشيخ ائد د نا إا

الص يننية ي المسجد األقصى تزداد ش اسة نض انة ينما بعد ينم ،مدكدا وا صمند

المدينة المقدسة ي م ح ة االحتضا  .نوضا

الشيخ د نا ي مقاب ة خاصة مع "السبيل" إا

المسجد األقصى يعاني ما النحدة ،محذ ا ما ان يا صمند المدينة التي تناجه قطعاا المستنطنيا

المد نميا ما الجيش الص ينني ،المدججيا بالسالح ،بصد ها العا ي نب جساد الم ابطيا
الممزقة ..نلكا إلى متى؟!
التاريخ :األحد 2017/3/26
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نوكد انه لم يبق ل قدس نالمسجد األقصى إال هللا ،دا يا الز ما الع ب الا تكنا القدس ضما
ونلنيات م خال مدتم القمة الع ية التي سيحتضن ا األ دا ،مشي ا إلى الصعنبا
يتع ش ل ا اف ما ال اشمي ي المدينة المقدسة.

الكبي ة التي

السبيل ،عمان2017/3/26 ،

 .29االحتالل يقتحم مناطق بالضفة والقدس وينفذ عمليات دهم واعتقال
ام هللا  -ما محمد منى ،محمند قديا :شن
ينم السب  ،م يا

قنا

االحتال افس ائي ي ،ال ي ة قبل الماضية ن ج

دهم محدندة لمناز المناطنيا ي مناطق بالضرة الغ ية نالقدس المحت ْتيا.

نذك م اسل "قدس ب س" ،وا قنة ما جيش نش طة االحتال اقتحم
مدينة القدس المحت ة ،نا تق

الشاب بد ال حيم ب

 ،بعد دهم منز

ن ي مدينة الخ يل ،قد وصيب دد ما المناطنيا بحاال
االحتال افس ائي ي ،ي ب دة "بي
نقال

مصاد مح ية إا مناج ا

حي " وس العامند" ش قي

ائ ته نترتيشه.

اختناق خال مناج ا

اندلع

وم " شمالي المدينة.
اندلع

ق ب مسجد بي

وم الكبي نسط الب دة ،بعد قيام جنند

االحتال بسطالق قنابل الصن نالغاز اتجاا مناز المناطنيا ،ما تسبب بسصابة ش ا

بحاال

مع قنا

اختناق.

المناطنيا

قدس برس2017/3/25 ،

 .31محلل فلسطيني :اغتيال فقهاء هدفه فصل األسرى المحررين عن العمل المقاوم بالضفة
غزة  -ما بد الغني الشامي ،تح ي إي اب العيسى :وى الباحث نالمح ل السياسي الر سطيني،
حمزة وبن شنب ،وا ال د

ما م ية االغتيا التي تع ش ل ا األسي المح

صل األس ى المح يا لنابعادهم ا العمل المقانم ي الضرة الغ ية المحت ة.
نقا وبن شنب ي تص يا لر "قدس ب س" :إا إس ائيل "تسعى لر ش معادلة

مازا ق ا ،هن

ى وس ى الضرة

الغ ية المتناجديا ي القطاأل بالرصل ي قنا د االشتباا بيا المقانمة ي غزة نقيادة المقانمة
بالضرة" ،مشي ا إلى ون ا سالة ناضحة وا "وا وي شخل يعمل ي الضرة نيحتمي ي غزة

ن

مست د ".
ن وى وا م ية االغتيا شك ض ة منجعة ل مقانمة الر سطينية ،كما تيعد تطن عا ميدانياع خطي عا ما
حيث آليا االست دا افس ائي ي داخل قطاأل غزة.

التاريخ :األحد 2017/3/26
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نوضا

ون ا ت تي كذلا "ك د ا تبا ما قبل األج زة األمنية افس ائي ية

ص األ األدمغة بعد الض ا

األخي ة التي ت قت ا ي مق ا".

ى نجاحا

المقانمة ي

قدس برس2017/3/25 ،

 .31إنجاز طبي فلسطيني جديد :أطفال األنابيب ال يرثون مشاكل اآلباء
ام هللا  -محمد يننس :و ا يق طبي سطيني ومس تح عا مياع ي مجا وطرا األنابيب يريد
ب ا األطرا الذيا ينلدنا ي م يا إخصاب خا ج الجسم ال ي ثنا مشك ة الضعة التي يعاني

من ا آبادهم .نو ا ئيس الر يق الطبي ي المستشرى االستشا ي ي ام هللا الدكتن سالم وبن
خيز اا ا نالدة الطرل األن

ي العالم فنساا نلد ب تقنية افخصاب خا ج الجسم .نقا

ي

مدتم صحا ي قد ي المستشرى االستشا ي ،نهن ناحد ما وكث المشا ي تطن اع ي العالم" :كاا
هناا تخن لدى الع ما ما وا األطرا الذيا ينلدنا ما افخصاب خا ج الجسم ي ثنا مشك ة
الضعة التي انى من ا آبادهم ،نكان

هناا آ ا ت جا وا هدال لا يستطيعنا افنجاب بصن ة

طبيعية ،لكا لدينا حالتاا ،نهما الحالتاا األنلياا ي العالم ،تدكداا بطالا هذا اال تقاد".
نحض المدتم الصحا ي التنوم محمد نيحيى الش اننة ( 19اماع ال ذاا ونجبت ما نالدت ما بناسطة
هذا التقنية .نتزنج الشقيقاا قبل نحن اميا نهما ي السابعة ش ة ما العم  ،نونجب
ي آب (وغسطس الماضي بصن ة طبيعية نما دنا تدخل طبي ،يما ونجب

زنجة محمد

زنجة شقيقه يحيى

بعد ذلا بش يا.
نقا الدكتن ابن خزي اا ي المدتم الصحا ي الذي حض ا نقيب األطبا الر سطينييا الدكتن
نظام نجيب" :وج ينا ي الش ن الماضية بحثاع ي المدسسا

الطبية المخت رة ي العالم ،نتبيا لنا

وا طالب الش اننة هن الطرل األن الذي ينلد بصن ة طبيعية لمنلند جا ب ذا التقنية".

نقا نقيب األطبا إا النقابة وج

ويض عا بحثاع مستقالع ،ننص

الج العقم نوطرا األنابيب ي سطيا ،نالتي قا إن ا حقق

إلى النتيجة نرس ا ،مشيداع بتقنيا

نجاحا

المنطقة.

ال تة نوكث تمي اعز ما دن

الحياة ،لندن2017/3/26 ،

 .32معرض البوستر الفلسطيني ...استعادة بصرية لزمن الكفاح المسلح
ام هللا  -ينسة الشايب " -األيام افلكت ننية" :تكري جنلة س يعة ي مع ش البنست الر سطيني
بم كز خ يل السكاكيني بمدينة ام هللا ،الذي ا تيتا ومس ،ضما عاليا
التاريخ :األحد 2017/3/26
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ينم الثقا ة النطنية ،لكشة
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السياسية ،ناالجتما ية ،نالثقا ية ،التي ولق

حجم التحنال

الر سطيني ،نقضية شعب ال ي از يسعى ل تح

بظالل ا

ى النظام السياسي

ما االحتال  ،نيناضل بكل النسائل لتحقيق ذلا.

خمسة ن ش نا م صقاع لم تخل ما حضن لمبد يا مك سيا ك منز نش دا كما ي ذلا الم صق
حن

سام الكا يكاتي ناجي الع ي الذي سمته الرنانة اي ينا ك كبي ،نهي تشكي ية سطينية ،نآخ

حمل با ة

ا

"ال سالم إال سالم سطيا".

األيام ،رام هللا2017/3/26 ،

 .33مؤرخان :الجيش العربي األردني حرر القدس القديمة في سنة 1948

ماا  -محمد الخصاننة :اترق مد خاا مختصاا

ى وا الجيش الع ي األ دني ح

القدس

القديمة ام  ،1948نانتصا الجيش الع ي األ دني بمع كة الك امة يعتب االنتصا الثاني
إس ائيل ،خال نقاش ما كتاب " ذك يا
الينم السب

مقدسية " الصاد

ا ن از ة الثقا ة ن اية العام الماضي،

ي مكتبة جامعة الع نم افسالمية.

ن ايا المد خ الدكتن

ي محا ظة المذك ا

م ك از

ى وا الجز األن يعتب ا م جعا ا القدس

حتى  1948بحا ات ا نسكان ا نتعايش السكاا ي ا نافقبا الشديد ما الر سطينييا
الجامعا

ى

ى التع يم ي

ي الخا ج حتى وا دد الط بة الر سطينييا ي الجامعة األم يكية ي بي ن (نهن من م

كاا يصل إلى  500طالب يشك نا ع دد الط بة ي الجامعة.

نوكد مدلة الكتاب نزي الخا جية األسبق الدكتن حازم نسيبة ونه مع تقدي ا الكبي لمع كة الك امة
التي كتب ن ا ي مذك اته إال ونه ال يعتب ها "ون انتصا ل جيش األ دني
تح ي القدس القديمة ام  1948هن "ون انتصا ل جيش األ دني
الجيش لكان

القدس القديمة لحق

بمصي القدس الغ ية.

ى إس ائيل" بل يعتب

ى إس ائيل ،ألنه لنال تدخل
الرأي ،عمان2017/3/26 ،

 .34مروان كنفاني :من أوسلو إلى صراع فتح وحماس
يقدم السياسي الر سطيني م ناا كنراني ش ادته

ى م ح ة النضا السياسي التي خاض ا ي

المجا الديب نماسي ن ي افدا ة الر سطينية إلى جانب ال ئيس ياس

ا  ،ن ي كتابه "ل ر سطينييا

قط ...إمكانية النجاح لنادماا الرشل" نقائع تكنيا الس طة النطنية ي إطا منظمة التح ي .
نيضع كنراني ومام القا ئ صن ة ا م ح ة ونس ن نما بعدها نانتقا الس طة إلى الداخل الر سطيني،
نما وحدث ذلا ما صدمة العبن ما الثن ة إلى الدنلة ،مع الت كيز
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ى التناقش الرك ي نالص األ
ص 21

الميداني بيا " تا" ن "حماس" الذي ال ي از ي قي بتعقيداته
كنراني

ى العمل النطني الر سطيني .ي كز

ى الم ح ة الحالية المعقدة ي المنطقة الع ية ناالستقطاب األمي كي نال نسي ل ح كا

السياسية نالعسك ية بتحالرات ا نح ن ا .ني ى وا ت اجع االهتمام افق يمي نالدنلي بالقضية
الر سطينية ير ش الت كيز

ى ابطة المناطنة ،نوا تعيد الرصائل ال ئيسية النظ جذ ياع ي ك ها

نس نك ا ال ذيا ينتمياا إلى م ح ة منقضية نال يخدماا مستقبل سطيا نشعب ا.

الحياة ،لندن2017/3/26 ،

 .35األردن :تصدير ثالثة آالف طن خضار لـ"إسرائيل"
ماا – ويما ضيال  :سج

صاد ا

شبا /،ب اي الماضي مقا نة مع ذا
لر"اس ائيل" خال الش

 2500طا ،نتنن

الخضا إلى "إس ائيل" ا ترا ا بنسبة  %24خال ش
الرت ة ما العام الماضي  .2016ن غ
ش

الماضي  3070طنا ،بينما كان

صاد ا

الخضا

شبا /،ب اي ما العام الماضي

الخضا المصد ة إلى الكياا الص ينني بيا الباذنجاا نالر رل الح ن نالخيا

نالكنسا.
السبيل ،عمان2017/3/25 ،

 .36الكويت تستضيف خالل الشهر المقبل مؤتم اًر دولياً حول معاناة الطفل الفلسطيني
الكني  :وكد مسا د نزي الخا جية الكنيتي لشدنا النطا الع ي السري زيز الديحاني السب
الكني

وا

تنلي القضية الر سطينية "الد م ناالهتمام" الالزميا مشي ا إلى وا "قضية الع ب األنلى"

ستتصد و ما القمة الع ية ي األ دا.
جا ذلا ي تص يا ودلى به الديحاني لنكالة األنبا الكنيتية (كننا
جامعة الدن الع ية

ى مستنى المندن يا الدائميا .نوضا

 16بندا تتع ق بمسي ة العمل الع ي ج ى خالله االتراق

ى هامش اجتماأل مج س

الديحاني وا االجتماأل الذي تضما

ى وا القضية الر سطينية هي "القضية

الجنه ية ناألساسية" التي ستتصد جدن و ما القمة نظ ا لما ل ا ما وهمية است اتيجية حن

الص األ الع ي مع االحتال  .نو ب ا "حالة األلم" التي يشع ب ا الكنيتينا "لما يحصل لألشقا
الر سطينييا ما انت اكا

نتدمي نتش يد ل شعب ناألطرا  ،نالتي ساهم

ي الش ق األنسط" .نوشا ب ذا الصدد إلى وا "الكني

دنليا حن معاناة الطرل الر سطيني ضد االنت اكا
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 .37وزراء الخارجية العرب يبحثون غداً جدول أعمال قمة عمان
البح المي

(األ دا  -محمد الشاذلي نمحمد خي ال ناشدة ننن ما نعما  :ا تمد المندن نا

الدائمنا لدى جامعة الدن الع ية ومس ،جدن و ما مج س الجامعة
ل بنند المد جة

ى مستنى نز ا الخا جية

ى مش نأل جدن و ما القمة ي

قدا غداع ،كما ناقشنا مشا يع الق ا ا
المق
دن ت ا الر  .28نناقش المندن نا  30بنداع تتنان مخت ة القضايا السياسية ناالقتصادية ناالجتما ية

ي العالم الع ي ،ن ى وس ا القضية الر سطينية نالص األ الع ي -افس ائي ي نترعيل مباد ة السالم
القدس ناالستيطاا نالالجئيا نالتنمية بافضا ة إلى د م منازنة دنلة سطيا

الع ية ،نتطن ا

نصمند الشعب الر سطيني.

الحياة ،لندن2017/3/26 ،

 .38األمم المتحدة" :إسرائيل" تتجاهل طلب مجلس األمن وقف بناء المستعمرات

األمم المتحدة  -نيت ز :قا مبعنث األمم المتحدة إلى الش ق األنسط نيكنالي مالدينن
األما التابع ل منظمة الدنلية الجمعة ،إا إس ائيل تجاه
نهذا ون تق ي لمالدينن

ا تنريذ الق ا الذي صد

المج س بمنا قة  14صنتا نامتناأل الناليا
المنتخب حين ا دننالد ت امب لناس ائيل
نقا مالدينن

المتحدة

لمج س

ط با ل مج س لنقة بنا المستنطنا .

ي  23ديسمب كاننا األن  /ديسمب نوق ا
ا التصني  .نضغط ال ئيس األم يكي

ى ناشنطا الستخدام حق النقش (الريتن .

ل مج س "الق ا يد ن إس ائيل التخاذ خطنا

األ اضي الر سطينية المحت ة بما يشمل القدس الش قية".

"لنقة كل األنشطة االستيطانية ي
الحياة ،لندن2017/3/26 ،

 .39اعتقال إسرائيلي في ألبانيا لحيازته "أجهزة تنصت"
اطنا إس ائي عيا ي مطا
قال افذا ة العب ية العامة ،إا الس طا األلبانية ا تق ومس الجمعة ،من ع
العاصمة (تي انا  ،بسبب "حيازته وج زة تنص " .ننق افذا ة العب ية ا نسائل إ الم ولبانية ،وا
اما  ،ا تقل ي مطا العاصمة األلبانية تي انا ،ينم الجمعة ،لحيازته وج زة
"ايتاا يغ ( 51ع
تنص " .نو اد ب ا ن از ة خا جية تل وبيب ،وكد خب ا تقا "ايتاا يغ" ،دنا مزيد ما
المع نما  .نلم تنضا افذا ة سبب حيازة المناطا افس ائي ي هذا األج زة ،نما إذا كان
تج ي بيا الس طا

افس ائي ية نالس طا

التاريخ :األحد 2017/3/26
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 .41قراءة مختصرة في اغتيال مازن فقهاء
تسرربب اغتيررا مج ررنليا ل مح ر

رري م يررة تبرراد األس ر ى (ن ررا األح ر ا

صالح حميدة
ب رزة نيرررة رري الشررا أل

الر سطيني ،لكنا الش يد كاا ما وب ز المح يا نالذي ونيط به إلقا ك مة خرال الم جراا الم كرزي
مرازا

ي ذك ى انطالقة الح كرة ري قطراأل غرزة بعرد تحر ا مباشر ة ،نمرا الناضرا وا اغتيرا المحر
ق ا م تبط بعدة ترسي ا .

قد قاد الرق را م يرة االنتقرام الغتيرا االحرتال لقائرد الجنراح المسر ا لح كرة "حمراس" صرالح شرحادة،
بر ر إ س رراله ألح ررد الر رردائييا لترجير ر وح ررد باص ررا

االح ررتال نال ررذي تس رربب بمقت ررل تس ررعة م ررا جن ررند

االحررتال  ،نقررد يكررنا هررذا الر د مررا وب ررغ ال سررائل الترري نج ررا القسررام بر مررازا الرق ررا رري حينرره ،د
مرادا وا اغتيا وي قائد ل مقانمة الر سطينية لا يبقى دنا د منجع.
نج ر ر

مخرراب ا

االح ررتال ننسررائل إ الم رره وص ررابع االت ررام ل رق ررا بررالنقن

العسررك ية شررما الضرررة الغ يررة خررال السررننا

المتررابعيا لشرردنا األس ر ى ب ر ا تحقيقررا

باسم مازا الرق ا .

الق ي ررة الماضررية ،نقررد ذك ر وحررد النشررطا الحقررنقييا

االحررتال مررع خاليررا المقانمررة الر سررطينية كان ر

األس ر ى المح ر يا كرراا نال ي ر از

مررا الناضررا وا اسررت دا

االغتيررا تنريررذا لتنصرريا

خ ررة تش رركيل الخالي ررا
تبرردو نتنت رري

ررى وس وجنرردة االحررتال  ،ن مررا يكررنا

غي ر مع نررة يمررا يخررل التعامررل مررع م ررة جنررند االحررتال األس ر ى رري

القطرراأل ،نتطررن ا نن يررا رري التعامررل مررع مح ر ي ن ررا األح ر ا خررا ج الضرررة الغ يررة ،نمحانلررة وكيرردة
ل د م ا االستم ا

ي مقانمة االحتال ن ا تسخي خب ت م لتطني المقانمة نجع ا وكث إيالما

لالحتال .

شرركل اختيررا زميررل الرق ررا المحر

يحيررى السررننا قائرردا لح كررة "حمرراس" رري القطرراأل معضر ة ل رردنائ

األمنيررة نالسياسررية رري دنلررة االحررتال  ،ن ينمررا يعتبر هررذا االغتيررا ت ديرردا شخصرريا لرره إال ونرره اختبررا
قيررادي خطي ر

رري م ح ررة سياسررية بالغررة الدقررة ي ج ر ي ررا االحررتال إلررى انت رراج س ر نا حا ررة المناج ررة

ن ش قنا د اشتباا جديدة.
طح

طبيعة االغتيا تحديا

ومنية كبير ة حرن كيريرة دخرن نخر نج منررذي االغتيرا مرا القطراأل،

ما يكنا المنررذنا اسرتخدمنا نثرائق سرر

سرطينية ون وجنبيرة ،ون اسرتخدمنا نرقرا ،ون الغرنل بر

البح (وذك وا نزي الداخ يرة السرابق ذكر ونره ترم إحبرا ،محرانال

مشراب ة  ،نقرد يكننرنا اسرتخدمنا

مالبس شبي ة بما ت بس ا األج زة األمنية نالعسك ية مث ما ج ى ي لبناا ،نقد يكنا غي ذلا ،نلكرا
ما الناضا وا هناا تقصي ا ومنيا ي حماية شخل م دد النية ما قبل االحتال باالغتيا .
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ال شا ب ا هذا االغتيا

معادلرة جديردة ري الصر األ مرع الحرق

با ة ا محانلة مرا االحرتال لثبير

الر س ررطيني ،نه ررن سر ر نا ت ررم اس ررتخدامه س ررابقا ،نلك ررا طبيع ررة األح ررداث الثن ي ررة بر ر ت ررا يخ القض ررية
جز هذا األس نب نغي ا ي إخضاأل الشعب الر سطيني.

الر سطينية بين

ى ظاه ة الخننة نحجم الخط الذي يشك ننه

س ط االغتيا الضن

نال الد م االستخبا ي نال نجستي الذي تم تقديمه من م لما تم االغتيا .

يالحررظ وا مخرراب ا

ى الس م األه ري الر سرطيني،

االحررتال ت جر قبررل نبعررد كررل م يررة اغتيررا لقائررد سررطيني إلررى نش ر اتصرراال
منسقة ت رد

إلرى إ راا نحر

مسرا التحقيرق ،نمرا الناضرا وا مرا يجر ي بعرد

نتس يبا لناشا ا
م ية اغتيا الرق ا استنساخ ل سياسا

األمنية السابقة.

ناألمنية ألدائ ما السيئ خال العدناا

ى قطاأل غزة ام 2014م ،نتعتب هذا العم ية كمحانلرة مرا

ما تكنا م ية االغتيا محانلة ل تعنيش بعد تق يع تق ي م اقب الدنلة العب يرة ل قيرادتيا السياسرية

ج از المخاب ا

ل تغطية

ى وض ا تكتيكية نوخ ى است اتيجية تسربب

ب را ل رم المقانمرة الر سرطينية

حين ا.
إا مسر لة اال تقررا نالشر ادة ت ا قرراا قررل نق ررب جررا المقانمررة الر سررطينية منررذ بدايررة طر يق م نحتررى
ن ايته ،نلم يكا الرق ا إال ناحردا مرا هردال الرذيا كانر

نلم تد ا كل قنى الظ م ناالحتال

مرر دا

خطراب م م يئرة بت را المصرط حا ،

ي العالم ب نه قد تقتل ما يقات ا ،نلكن ا لا تقتل قضيته.

المركز الفلسطيني ل عالم2017/3/25 ،

 .41اغتيال "الفقهاء" ..مقدمات ونتائج!
"كاا مكتنباع

هاني حبيب

رى الجردا " هرذا المصرط ا تسرتخدمه نسرائل اف رالم افسر ائي ية المكتنبرة ل داللرة

وا األم ر كرراا متنقع راع ،وسررتعي ا اليررنم ألنرره األكث ر داللررة

رى

ررى ج يمررة اغتيررا الش ر يد مررازا ق ررا ،

با تبا ها متنقعة ليس بالض ن ة با تبا ا هد اع نحيداع نشخصياع ،بل با تبا وا هناا مقردما

كراا ال

بررد مررا وا تدخررذ باال تبررا لالسررتعداد إلررى د الرعررل افس ر ائي ي ،إ از حالررة افح ر اج ناالسررترزاز الترري
تع ش ل ا قادة جيش ناستخبا ا

الدنلة العب ية إث إطالق الصنا يخ المتك

ى تخنم قطاأل غرزة

مررع دنلررة االحررتال  ،مررا المرت ر ش وننررا كر سررطينييا وكث ر خب ر ة نتج ررة مررع هررذا العرردن نتيجررة لعامررل
الص األ المتناصل طي ة قند ما الح نب نالعدناا ن م يرا
نغي همررا مررا قررادة العرردن ،وا يصررمتنا إ از
حسب ،بل لحسابا

م يررا

االنتقرام ،إذ مرا كراا نتنيراهن ون ليب مراا

إطررالق الصرنا يخ ،لرريس بالضر ن ة ألسررباب ومنيررة

الداخل افس ائي ي السياسية ناالنتخابية من ا تحديداع ،تحدث ليب ماا ري مناسربة
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سابقة وا ال د ى إطرالق صرنا يخ غرزة لرا يظرل محصرن اع ب سراليب الر د التق يديرة المع ن رة ،لناذا مرا
وخذنا باال تبا مجمل المشاحنا الداخ ية ي إطا حكنمة نتنياهن ناحتماال الد نة إلرى انتخابرا
مبك ر ة

ررى خ ريررة التحقيقررا

األنلى ،ص

مررع ئرريس الحكنمررة ،ررسا األم ر

النظ نسبياع ا اهتماما

رري هررذا السررياق يسررتد ي مالحظترريا،

نسرائل اف رالم نالجم رن

را هرذا التحقيقرا

مرا ناحيرة،

ناستثما هذا العم ية لصالا كل ما نتنياهن نليب ماا تحديداع ي إطا العم ية االنتخابية المحتم ة!
لعل ما السذاجة البحث ا المج م الحقيقي ن ا هذا العم ية ،صرحيا وا التحقيقرا

صررحيا ،ويض راع ،ونرره لررم يررتم إلقررا القرربش
ج ى مرا قبرل الربعش حرن مرا هرن المجر م ،هرن وحرد وهردا

لرم تكتمرل بعرد،

ررى األداة الرا ررة المج مررة ،إال وا ذلررا "التشرركيا" الررذي

ررادة ن رري كا ررة حرراال

االغتيررا الترري قامر

ب ررا رري قطرراأل غرزة ،تمر

طيررا  ،مرراذا ت ج ر إلررى "قنات ررا الخاصررة" ناحتمرراال
العمررال ناحتمرراال

هرذا العم يرة ،الربعش تسرا  :إسر ائيل

إلقررا القرربش

مررا خررال طررائ ا

مررا دنا

ررى المج ر ميا ون اال تمرراد

كشررر م ،إضررا ة إلررى وا م يررة االغتيررا مررا خررال طررائ ا

ررى

بررال طيررا  ،تكررنا

محكمررة ندقيقررة نال تخطررئ ..هنررا تكمررا افجابررة عرالع ،إذ إا الررذي خطررط ل ررذا العم يررة ،و اد وا تطر ح
مث ررل ه ررذا األس ررئ ة الخبيث ررة ،لمزي ررد م ررا إلق ررا االت ام ررا

الداخ ي ررة نالتش رركيا بص ررالبة بنيتن ررا نودناتن ررا

ن صائ نا الر سطينية.
نهررد

آخ ر ن ا القيررام ب ررذا العم يررة مررا خررال ودنا

اج ررة ،إس ر ائي ية ون مررال  ،هنرراا إشررا ة الررى

اخت ر اق اسررتخبا ي بش ر ي ،لرريس مررا خررال مررا تقررنم بتصررني ا نسررائل االسررتخبا ا
ط عا

الطرائ ا

بقد ا

المقانمة

ظل حديث متنات

برال طيرا  ،برل اا هنراا اخت اقرا مرا خرال

الجنيررة مررا خررال

مرال  ،األمر الرذي مرا شر نه التشركيا

ى مكا حة التجسرس نمالحقرة العمرال  ،لناحرداث ب ب رة ري ونسرا ،الر وي العرام ،ري
ا االقت اب ما ح ب جديدة تشن ا إس ائيل

االختر ر اق الكبير ر  ،ررسا معنني ررا

ى قطاأل غزة ،نمع نجند مثرل هرذا

الجم ررن الر س ررطيني س ررتكنا رري الحض رريش ،نه ررذا ي ب رري حاج ررة

إس ائي ية ي إطا الح ب النرسية المنازية ل ح ب العسك ية ،لتضما نتائ هذا الح ب لصالح ا!
تشي هذا العم ية افج اميرة ،ويضراع ،إلرى وا هنراا بنكراع لألهردا

لردى المخراب ا

افسر ائي ية يتضرما

معظم كناد ح كة المقانمة الر سطينية الميدانييا تحديرداع ،ن رى األخرل األسر ى المحر يا ،ل داللرة

رى وا يررد إسر ائيل طني ررة نقنيررة ناا اف ر اج ررا هردال نتح ير هم رري إطررا وي صررقة ،لرريس ن ايررة

األم ر  ،نالحظنررا رري اآلننررة األخي ر ة ،وا وج رزة المخرراب ا
نا تقا

دد ما األس ى المح يا.

افس ر ائي ية نالجرريش ،نجح رنا رري مالحقررة

نما الممكا وا تتردح ج دند الرعرل المتسر ة إلرى حر ب جديردة ،غير وننرا نعتقرد وا مرا خطرط ل رذا
العم ية افج امية ،نمرا وصرد األنامر بتنريرذها ،كراا يرد ا طبيعرة د الرعرل بحكرم التج رة ،يع رم وا
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الجانررب الر سررطيني لررا يسررك

إ از هررذا الج يمررة ،لررذلا ،ررسا الم ر جا ن مررا بالت كيررد ،قررد وخررذ كا ررة
ناحتمراال

االحتياطا  ،ن سم دة سرينا ينها

لطبيعرة الر د الر سرطيني ،لرذلا ،رسا وي د عرل مرا

جانبنررا يجررب وا ي خررذ باال تبررا هررذا األم ر نال ينج ر ن ا د رنا
نليس بالض ن ة وا يتشكل د الرعل
تقتص

قط

االنتقررام الس ر يع غي ر المررد نس،

ى المسرتنى األمنري نالعسرك ي ،مجاب رة االحرتال ال يجرب وا

ى هذا الجانب ن ما هناا العديد ما ونجه ال د التي يجب وا تشكل مراج ة ل عدن ري

ميداا ون مجا لم يرك

يه ،ن ما آا األناا ل د ذي طبيعة سياسية تتع ق بس ادة النحدة إلى الجسرم

النطني الر سطيني لنان ا االنقسام ما خال "تنازال " ا الشرعا ا
إن ا االنقسام.
القائد ي "حماس" الدكتن الزها كاا له تص يا هادئ

التري مرا ازلر

تشركل قبرة ومرام

ى غير العرادة نردما نقرل نره وا الح كرة

لا تتس أل ي ات ام وحد ،ما الم م نشر نترائ التحقيرق كري تتنقرة التنبردا

إن ا نحية التعامل بتعقل دنا التقدم ب ي تنازال !!

نالتح ريال

المتناقضرة..

األيام ،رام هللا2017/3/26 ،

 .42مساندة الفلسطينيين بين الغياب واإلياب!
جيمس زغبي

رري ت سرريس حم ررة "حقررنق افنسرراا الر سررطينية" ،نكتبر

حين ررا

مضر اآلا  40امراع منررذ وا شررا ك
منضنأل" :الر سطينينا ..ضحايا غير مر ئييا" .نقرد سران ني الق رق مرا وا ييخترز الصر األ افسر ائي ي
الر سطيني ي الذهنية األمي كية إلى مج د "معادلة" ط اها" :افنسانية افس ائي ية ري مقابرل المشرك ة
الر سطينية".

ن نرردما يركر معظررم األمير كييا رري الصر األ ،يمكررن م تخيررل وا افسر ائي ييا وشررخال مث نررا .ررم آبررا

لدي م وس يحبنن ا ،ني يدنا ما ن يرد مرا السرالم ناالزدهرا ن صرة مشراهدة وطررال م يكبر نا لتحقيرق

وحالم م .نل م وسما ننجنا .نيعاننا األلم نالرقداا ..إن م وشخال حقيقينا.

نومررا الر سررطينينا ررم رري و ضررل األحرنا  ،ينظر نا إلرري م باختصررا  ..نيتصررن نن م

ررى ون ررم حشررد

مج ررن  ،مررا دنا وسررما ون شخصرريا  .ن نرردما يتحرردثنا ررن م جميعراع ،ررم الجئررنا ون "إ هررابينا"،
نبعد وي ص األ ،هم مج د قم ري تعرداد الجثرث .رال نعر م كر اد ،نمرا
ذهنيررة سر بية .ناالنرعرراال

منراا رن م هري تصرن ا

الترري ن ط ررا ب ررم هرري ون ررم وشررخال غاضرربنا ن نيرررنا نال يمكررا وا نثررق

ب م .نال ينبغي مساندت م ،نلكن م مشك ة ينبغي ح ا.
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نما خال هذا العدسا

ينظ معظم األمي كييا ،سرنا

إلى الص األ .ن ند تخيي هم ،يكنا ما الس ل

ري ذلرا صرناأل السياسرا

ون و ر اد الشرعب،

ي م المطالبة بمساندة "الشعب افس ائي ي"!

نهررذا التر طي ل قضررية لررم يكررا نليررد الصررد ة ،لنانمررا هررن نتيجررة حم ررة ممن جررة لشرريطنة طر
طابع إنساني

حر

ى الط

اآلخ  .نقد تم تصني ذلا ام  1961ي الرري م الرد ائي "الخر نج" ،الرذي

نايررة "ال ر ناد الررذيا ناج رنا ال نررند" ،الترري اشررت

الشجعاا" الذيا يناج نا "نحشية الع ب"!

رري ذلررا النق ر  ،إلررى قصررة "افس ر ائي ييا

نخررال العقررند التاليررة ،اسررتم ذلررا التر طي ل صر األ .ن رري ررام  ،1981نق ر
ررا المناج ررا

تغطيررة إخبا يررة ت رزيننيررة

ب ر الحرردند برريا افس ر ائي ييا نمنظمررة التح ي ر الر سررطينية رري لبنرراا ،ن رري اليررنم

األن  ،يقتل إس ائي ياا ،س اا ما ويج ي
نولم ررم .ن رري اليررنم التررالي ،قصررر

وسر

 ،لناضرررا

ال قا ا

الطررائ ا

الت رزيننية مرع و ر اد وسر هما ،ليحكرنا قصرة خرن م

افسر ائي ية حرري "الراك رراني" رري غر ب بير ن  ،نهررن مررا

ا مقتل  383ما المدنييا ال بنانييا نالر سطينييا .ن ي ت ا ال ي ة ،كان

الكامي ا

الت رزيننية

م ر ة وخ ر ى رري شررما إس ر ائيل لمتابعررة ال قررا ا  .نلررم تكررا هنرراا ويررة تغطيررة مررا لبنرراا ،لنانمررا مج ر د
تقررا ي لناحصررا لجثررث الع ر ب! ن نرردما يقرردم تغطيررة مررا لبنرراا رري اليررنم التررالي ،نقررة الم اسررل رري
ن اية الشا أل المقصرن يتحردث را الردما ال ائرل ،مرا دنا إجر ا ويرة مقاب رة مرع وحرد ،ون سر د ويرة

قصل إنسانية .ن ي إس ائيل ظ

الناس ،ن ي لبناا لم تظ

سنى المباني نو داد الجثث.

ن ي ام  ،1994ندما ذبا "با نخ جنلدشتايا" ،نهرن إ هرابي إسر ائي ي مرا وصرل ومي كري ،بردم برا د،
 29مص ياع مس ماع ي المسجد افب اهيمي ،نش
د ع الشاب إلى العنة .نلم ت

صرحيرة "ناشرنطا بنسر " تق ير اع حانلر

يره رم مرا

ى وي ذك لنجنا ون وسما ون و ما الضحايا الر سطينييا .لنانما

كرراا "جنلدشررتايا" هررن محررن القصررة ،بينمررا كرراا ضررحاياا غير مر ئييا .نبعررد و رنام ق ي ررة قتررل قنررال
س ررطيني طرر رالع إسر ر ائي ياع مر ر ا  3وشر ر  .نتص ررد الخبر ر ص رررحا

نلقا ا

الج ائ ررد لثالث ررة وي ررام م ررع ص ررن

مع النالرديا المرجرن يا .نلكرا بعرد ويرام ق ي رة ،نردما اغتيرل طررل سرطيني مر ا ثالثرة ويرام

رى يرد قنرال إسر ائي ي ،لرم تنشر ويرة صرحيرة كبر ى الخبر  .لنانمرا ذكر
قصررة خب يررة نش ر ت ا "وسنشرريتد ب ر س" ،مررا دنا وسررما ون لقررا ا مررع النالررديا .ن رردا نك نرره ال وهميررة

ري السرط السرابع قرط رري

لطر م نال أللم م.

نال ير ر از "ش رربا الر س ررطينييا" ون تجس رريدهم يح رردد مالم ررا الصر ر األ رري النقر ر
األص رنا

الر ر اها .نحت ررى معظ ررم

التقدميررة رري الكررننج س ال يتحرردثنا ررا الر سررطينييا .ن رردالع مررا ذلررا يرردا عنا ررا "حررل

الرردنلتيا" مررا وجررل الحرررار

فس ر ائيل بصرررة دن يررة إ النررا
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تد ن إلى "حل الدنلتيا" استناداع إلى تب ي غ يب يتمثل ي الت ديد الديمنغ ا ي الرذي تناج ره ي نديرة
المناليد لدى الر سطينييا.

إس ائيل بسبب معدال

نلس ر ررن الح ر ررظ ،لطالم ر ررا وسر ر ر م التق ر رردمينا م ر ررا دنا ن ر رري ر رري ذل ر ررا ،بسخر ر رراق م ر رري د ر ررم "إنس ر ررانية
الر سررطينييا" ،نت كررز ج ررندهم

ررى إدانررة السياسررا

شا  ،نالد نة إلى المقاطعرة نسرحب االسرتثما ا
ال د

افس ر ائي ية (نالترري تسررتحق افدانررة مررا دنا

ن ر ش العقنبرا

ضرد إسر ائيل .نوخشرى وا يصربا

هن معاقبة إس ائيل ،نليس د م نضع الر سطينييا.

ن ذلا تبقى المشك ة ،نهري وا األمير كييا ال يع رنا الر سرطينييا ك شرخال حقيقيريا ،ننتيجرة لرذلا،

ال يكت ثررنا ألم ر هم .نألننررا ال ن ر از نناجرره ذلررا التحرردي ،ررسنني ق ر

"ب رن " ،ن 70اماع

رى التقسريم ،ن 50امراع

ونرره بعررد  100ررام

ررى ن ررد

رى حر ب  ،1967سر ند إلرى جرذن ي ألحكري الحكايرة

الر سررطينية .ن مررا يجررد الرربعش رري ذلررا ت ديررداع ،ألنرره يمثررل تحرردياع ل معادلررة العنصر ية األساسررية الترري
حدد ذلا الص األ ى مدا ق ا ..يكا ذلا إذا!
االتحاد ،أبو ظبي2017/3/26 ،

 .43قراءة في واقع فلسطينيي الداخل وضرورة تجديد المشروع الوطني
د .باسل غطاس

مدخل
ال يمكا تنان منضرنأل العالقرة المتبادلرة بريا سرطينيي الرداخل ن ريا مدسسرا

الدنلرة العب يرة خرا ج

السياق االستعما ي ل ص األ ،ن ينا وا نترق بادئ ذي بد ب ننا نعاني ما سياسة االضط اد نالتمييرز
العنص ي ي الحقنق نافقصا التام ما قبل كا ة مدسسا

الدنلة الي ندية ،لريس ألننرا وق يرة م راج ة

مثال ،ون ألسباب تتع ق بال نا ون مكاا السكا ون الديا ،لنانما ألننا جز ما الشرعب الر سرطيني نهرن
الش ررعب األص ررالني ال ررذي تعر ر ش نال ير ر از أل ت ررى مشر ر نأل اس ررتعما اس ررتيطاني إحالل رري رري الت ررا يخ
الحديث ،نهذا يعني وا القا

القنة نالسيط ة القائمة بيننا ن يا األكث ية الي نديرة نابعرة مرا نم تكرزة

ى نتائ هذا المش نأل االستعما ي المستم .

ج ر ى رري العقررديا الماضررييا تطررني جرردي لمر ر دا
ننس

نايتنرا التا يخيرة ننضرع تصرن لمسرتقبل القتنرا مرع الدنلرة الي نديرة ن ري مقانمرة الصر يننية،

نذلررا وساسررا برضررل الج ررند الرك يررة ل رردكتن
تحنلر ر

خطابنررا رري تشررخيل نق ر ا ة الماضرري نالناقررع،

إلر ررى خطر رراب نودبير ررا

الماضي ،نكان

زمرري بشررا ة الترري نش ر

رري ونائررل التسررعينيا  ،نالترري

التجمر ررع الر ررنطني الر ررديمنق اطي مر ررع منتصر ررة التسر ررعينيا

مر ررا الق ر ر ا

األكث ت ثي ا ي العقند األخي ة ري ب رن ة الخطراب السياسري الر سرطيني ري الرداخل.
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ك رراا ه ررذا ناض ررحا ويض ررا رري نث ررائق التص ررن المس ررتقب ي .م ررع ذل ررا ،بق رري مشر ر ن نا ير ر انح رري خان ررة

المناطنة نما يشتق من ا ما مطالب نحقنق ،نمن ا طبعا منضن ة "دنلة المناطنيا" التري مرع النقر
تطن

لت تبط بمنضن ة حقنق الشعنب األصرالنية  ،Indigenous Peopleلكننرا لرم نرذهب بعيردا ري

إ ادة السياق االستعما ي ل مش نأل الص ينني نقيام إس ائيل ،نما نجم نه ما تط ي
نتدمي ل نجند الر سطيني نالقضا
يحدد طبيعة القة مدسسا
االتررراق

قي نت جير

ى المدينة الر سطينية ،خاصة وا هذا السرياق هرن الرذي ال ير از

الدنلة الي ندية بالر سطينييا الذيا يحم نا المناطنة افس ائي ية.

ررى هررذا التشررخيل هررن ال كي رزة األنلررى نالض ر ن ية ل نصررن لصررياغة مترررق

ي ررا نطنيررا

لمش ر نأل تح ر ي ل ع ر ب الر سررطينييا رري الررداخل مررا هررذا االسررتعما المسررتم  .ال ينجررد حتررى اآلا
اتراق حتى

ى بداية حنا نتراهم حن ض ن ة صرياغة هرذا المشر نأل ،نهنراا مرا يعتقرد بر ا النراس

ال ت يررد سررنى تحسرريا ظ ر ن
نتجررانب مررع تنقعررا

معيشررت ا الينميررة نال ت يررد وا تنشررغل برراألمن الكب ر ى ،ناا األجرردى وا

النرراس ،نكر ر ا هنرراا تناقضررا برريا ومررا نمطرراما النرراس نهمنم ررا الينميررة ن رريا

المش نأل الجما ي النطني .حاا النق

ب عب دن م كزي ي كس

لكي تقنم النخرب نالقيرادا

السياسرية ناالجتما يرة الر سرطينية

ية الد اية الص يننية حن التنراقش بريا القضرية النطنيرة العامرة ن ريا

قضايا الناس نهمنم ا نمعانات ا ،نهي وصال نتاج المش نأل نالسياسة الص يننية نرس ا ،ن ري التن يرة
نالتثقية ن نرا الرن ي الجمعري ،لريس قرط بر ا ال تنراقش بريا المطالبرة نالعمرل لحرل قضرايا نمشراكل
الناس الينمية ،نتن ي الح ن له نتحسيا حيات ا ،ن يا االنشغا بالمش نأل النطني ن نا المدسسرا
المجتمعي القنمية ،لنانما با تبا هما متكام يا تماما.
بعد ما يقا ب السربعيا امرا رى النكبرة ،رسا هرذا الناقرع االسرتعما ي االسرتيطاني الرذي نعيشره حترى
اآلا يتك س ي القرنانيا التري تسرا برعرل األغ بيرة الي نديرة نافجمراأل القرنمي الصر ينني ،كمرا يجر ي
تك يسره

ررى األ ش بر اسررتخدام األذ أل التنريذيررة ل دنلرة ،نكررذلا لمدسسررا

االسررتيطاا الصر ينني

شرربه الحكنميررة ،مثررل الصررندنق القررنمي نقسررم االسررتيطاا نغي هررا .نمررا يعنينررا نحررا رري هررذا المداخ ررة

لرريس االسررتع اش التررا يخي نال تراصرريل الخطرراب ،س رنا ل ضررحية المقمن ررة ون الجرراني القررامع ،نانمررا
الرعر ررل السياسر رري ل مجتمر ررع الر سر ررطيني ر رري الر ررداخل مر ررا خر ررال جدلير ررة كننر رره ضر ررحية هر ررذا المش ر ر نأل

االستعما ي االستيطاني ما ناحية ،نبكننه يعيش تح

المناطنة افس ائي ية ما ناحية وخر ى .نكرذلا

يعنينا ما يتط به هذا الرعل السياسي ما وسس جامعرة لخطراب ن نايرة مشرت كة ،حترى لرن كانر
تباينررا

ناجت ررادا

هنراا

كثي ر ة نخال يررة بش ر ا تراصرريل الرعررل السياسرري نرسرره .س ر تط ق رري هررذا الق ر ا ة

لخمسررة وسررئ ة م كزيررة نوحرران افجابررة

التاريخ :األحد 2017/3/26

ي ررا لمقا ررة ونضرراأل هررذا الجررز مررا الشررعب الر سررطيني ن ررق

العدد4240 :

ص 30

ظ ن ه ،نلخ ق حنا داخ ي ض ن ي جردا لالنطرالق مرا حالرة الم انحرة ري المكراا التري نعيشر ا ري
هذا الم ح ة الغاية ي الخطن ة التي نم ب ا.
السؤال األول :الرؤية والهدف

الس ردا الم كررزي هررن س ردا ال ديررة نال ررد
إست اتيجيا

افسررت اتيجي ،وي س ردا المش ر نأل ،نهررن ي ر

قبررل س ردا

نوساليب الرعل السياسي .بالضبط مرا هنرا ،مرا هرذا السردا نبردو نمرا هنرا ننت ري ،مراذا

ن يد نحا سطينيي الداخل حقيقة نما هن مش ن نا؟ هل ن يد مش ن ا تح يا ل تخ ل ما االحتال

االستعما ي ،وم تحسيا ش ن ،حياتنا ي اطا ا ،نهل يخدم ع نا السياسري الشرق االن ان الثراني مرا
هررذا الس ردا ؟؟ هررل ن يررد تخريررة نط ر ة اقتال نررا مررثال رري وم الحي ر اا رري هررذا األيررام نمررا سرريت نها رري
حنالي و عيا ق ية مس نبة اال ت ا
رري م يررا

ان ي م يا

هدم بينتنرا الداهمرة؟؟ هرل ن يرد تخريرة األضر ا

مصرراد ة و ضررنا مررثال ب ا ر ؟ هررل يتحررن مررثال منض رنأل ررندة الم ج ر يا الالجئرريا رري

نطن م إلى ق اهم األص ية إلى منضنأل م كزي لناست اتيجي ي نضالنا نح اكنا السياسري مرثال وم يبقرى
رري ودن ررى سر ر م األنلني ررا

بالمقا ن ررة م ررع المطال ررب المدني ررة مث ررل الميزاني ررا

نتحس رريا البن ررى التحتي ررة،

نبالتالي نكنا قد اختص نا منضنأل الم ج يا إلى منضنأل تنزيع قسائم بنا  ،نحص ناا جماهي يرا ري
مسي ة العندة السننية؟؟
هررل نقبررل صررياغة المحتررل لعالقتنررا بررالنطا مررا خررال نري ررا بالكامررل نتحنيررل سررطيا إلررى جغ ا يررة
مستعم ة جديدة تعكرس سريط ة نايرة المسرتعم نهزيمرة نايرة الشرعب األصرالني؟؟ نهرل نستسر م ل رذا
الناقع ننتنبنى ننذن هذا الجغ ا يا المغتصبة وم ن يد استعادة النطا مكانيا ننرسيا ننعرند وسريادا يره

كما ي يق ب صحاب النطا نوصحاب األ ش األص ييا؟ ( ي هذا السياق اسرتخدام ال نايرة الصر يننية
ل مر دا

التن اتية نالنصرنل المقدسرة فضرا ة هالرة مرا المصرداقية

رى نايرت م اسرتعما ية الطرابع

مقابررل مررثال مررا عررل المسررتعم نا البرريش رري وم يكررا الشررمالية الررذيا نق رنا وسررما نمر ر دا

بالدهررم

األص ية ي ون نبا ،ال تخرة ما نز الج يمة ،بل تجع ا وبشع.

إننررا حقيق ر عة ال نم ررا هررذا المش ر نأل حتررى لررن تحرردثنا نرره برربعش الجمررل ون تط قنررا اليرره بمصررط حا
معينة .نال يكرري لكري تمت را مشر ن ا تح يرا وا تسرتعمل مصرط ا مثرل المسراناة ري الحقرنق المدنيرة
نالقنمية الرذي وصربا شرائعا ري السرننا
م كبررا

األخير ة .بردنا وا يكرنا هرذا الشرعا ممنضرعا كم كرب مرا

المشر نأل التحر ي نكر وس ح ررة رري مناج ررة المشر نأل الصر ينني االسررتعما ي نمناقضررا لرره،

يصبا شعا ا ت م يا ي وحسا األحرنا  ،ون شرعبنيا ال يعرن

التح

يره نال طائرل منره .إا مشر نأل نخطراب

ما االستعما يجب وا يستند ل حقنق الثابتة ألصرحاب الرنطا األصر ييا نلر نايت م التا يخيرة
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نوا يحت ررني

يحتني

ررى مرر ر دا

ى إست اتيجيا

التحر ر

ن ررى مص ررط حا

ررش األمر ر الناق ررع ناالس ررتعداد ل نض ررا نوا

تغيي الناقع تغيي ا ثن يا نجذ يا.

إذا سدا ال دية نهرن سردا المشر نأل الرنطني هرن السردا األهرم .ن ينرا وا نصرنغه كمشر نأل متكامرل

السررتعادة السرريادة نالشر اكة رري الررنطا نالتح ر

مررا المشر نأل االسررتعما ي الصر ينني تكررنا المناطنررة

ري دنلررة المرناطنيا م كبررا م كزيررا يرره .نهررذا يعنرري ونرره حرراا النقر

لتطررني خطابنررا السياسرري بمررا يرره

مش نأل التجمع النطني الديمنق اطي نالنثائق المستقب ية ب ذا االتجاا.
السؤال الثاني :جدلية قدرة الفعل السياسي ومنالية المشروع
لقد طرن التجمرع مشر نأل نخطراب دنلرة المرناطنيا نمشر نأل افدا ة الذاتيرة الثقا يرة لألق يرة القنميرة ري
مناج ررة المش ر نأل الص ر ينني كتحررد ديمررنق اطي نانسرراني السررتم ا بررل نتعمررق الطبيعررة االسررتعما ية
ل ص ر يننية داخررل إس ر ائيل ،نذلررا رري ظ ر ن

اتراقيررة ونس ر ن نمنرراخ التنصررل إلررى حررل س ر مي،

ررى

وساس إقامة دنلة سطينية مستق ة ي حدند ال ابع ما حزي اا  1967ن اصمت ا القدس ،نحل قضية
الالجئرريا ح ررال ررادال ن ررق قر ر ا ا

األم ررم المتح رردة .نقررد ا تب ن ررا نمررا نر ر از نعتبر ر ه ررذا المشر ر نأل ح ررال

ديمنق اطيررا ل ع ر ب نالي ررند رري آا ألنرره يعتمررد المسرراناة الكام ررة نالمناطنررة المتسررانية رري دنلررة مدنيررة
نيعطرري الشررعبيا صررة لمما سررة حق ررم رري تق ي ر المصرري نيحقررق ن رنأل مررا العدالررة النسرربية .حرراا
النقر

لكرري ير تبط مر ررنم دنلررة المرناطنيا رري خطرراب التجمررع بمنضررن ة حقررنق السرركاا األصررالنييا

ا تباطررا ضررنيا .لقررد وق ر

األمررم المتحرردة اف ررالا العررالمي لحقررنق الشررعنب األصررالنية ررام 2007

ن رري هررذا اف ررالا تررم افق ر ا بحقررنق الشررعنب األصررالنية رري تق ي ر المصرري ن رري األ ش نالم رنا د
بشكل ام ن ي الحكم الذاتي نكذلا ي إدا ة شدنن ا الثقا ية نالت اثية نالحضا ية المخت رة.

نهذا بالنسبة لنا يعني تحديدا وا الحق ي المناطنة المتسانية تنبع وصال ما هذا الحقنق نل رذا ري
مط قررة نغير م تبطررة بناجبررا

ون برنال ل دنلررة ممررا يعنرري تصررحيا الغرربا التررا يخي بر إقامررة شر اكة

حقيقية ي إدا ة شدنا النطا نمقد اته.

هذا المش نأل ري جرنه ا منراقش ل صر يننية نمقرانم ل را نلمشر ن ا االسرتعما ي ري المنطقرة ،نالرذي

ما دنا القضا
الحررا

يه لا يتحقق وي سرالم راد نلرن بالحرد األدنرى مرع الشرعب الر سرطيني ،نبطبيعرة

ررا يحرردث رري الم رنازاة وي تغيي ر نحررن دنلررة الم رناطنيا رري داخررل إس ر ائيل دنا ن رزأل الطبيعررة

االستعما ية االستيطانية .ما ن اا الينم ومام و يننرا تحر

حكرم اليمريا الرذي ي يرد ر ش "و ش إسر ائيل

الكام ررة" هررن الصررن ة العكسررية تمامررا ،حيررث يجر ي تعميررق االسررتيطاا ،ن ر ش زحررة تررد يجي ل سرريادة
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افس ر ائي ية رري المنرراطق المحت ررة ررام  ،1967نبررالت ابط النثيررق يج ر ي تغررن العنص ر ية نالراشررية ضررد
المناطنيا الع ب داخل إس ائيل.
الظر ر ن

السياسررية الحالي ررة تس ررتد ي تجديررد المشر ر نأل الررنطني الر س ررطيني العررام المنرراهش ل مشر ر نأل

االستعما ي الص ينني العنصر ي ،نمرا دنا الخرنش ري قضرية الحرل الردائم نتضراد إمكانيرة إقامرة

دنلررة سررطينية مسررتق ة ،ررسا مش ر نأل دنلررة الم رناطنيا يبقررى هررن السررالح األهررم الررذي ن عرره رري نجرره
رى تجنيرد ح ررا لنرا مرا الي رند ونرسر م .ال

الص يننية ننط حره كبرديل ديمرنق اطي لنانسراني ،ننعمرل
معنى نال نجند لش اكة ون تعانا ي ندي ي بدنا هذا القطيعرة مرع الصر يننية كمشر نأل اسرتعما ي
اسررتيطاني ،يك ر س سرريط ة شررعب

المنطقررة تعرريش رري خررن

ررى آخ ر  ،نالبررديل هررن بقررا إس ر ائيل كدنلررة غازيررة نص ر يبية رري

دائررم داخررل الجررد اا الترري تقيم ررا نتعتمررد

ررى القررنة العسررك ية كسسرربا طة

حديثة .هرذا الدنلرة العسرك ية هري ويضرا دنلرة صرل نصر ي (وب ت ايرد ال تقريم نزنرا ل قراننا الردنلي،
نتخ ر ر ق الق ر ر ا ا

االقتص ررادية

نالمناثير ررق الدنلير ررة ،ممر ررا يرر ررتا ح بر ررة ناسر ررعة ل نضر ررا مر ررا وجر ررل ر ر ش العقنبر ررا

ررى إسر ر ائيل نمقاطعت ررا كم ررا جر ر ى م ررع نظ ررام الرص ررل العنصر ر ي رري جن ررنب و يقي ررا

فخضا ا لم ادة الدنلية.
السؤال الثالث :المشروع الوطني والهم اليومي
هناا عال جنة بيا مقتضيا
ن رريا همررنم نمشرراغل نطمنحررا

المش نأل نال ديرة ل تحر

مرا االسرتعما ناسرتعادة الشر اكة ري الرنطا

النرراس الينميررة ،نهررذا ناقررع طبيعرري .نلكررا هنرراا مررا ينظ ر نيررددل

المنضنأل ب ا الناس ال ي م را اآلا المشر نأل الكبير  ،نال ي م را الرنطا نالتحر

مرا االسرتعما  ،ري

ت يد المسكا نالتع يم نمقانمة العنة نمنع هدم البين نت يد العمرل نتحسريا مسرتنى معيشرت ا ،نل رذا

رري ت يررد القررة طبيعيررة مررع الدنلررة نهررذا لررا تكررنا إال مررا خررال خطرراب معتررد نمقبررن إس ر ائي يا.

ظ لال تدا نال ياقة السياسرية المقبنلرة إسر ائي يا ،وا هرذا التقسريم بريا معتردليا
نينسى ما يما س نين ع
نمتطر يا اسررتخدم لعقررند طني ررة بيررد المدسسررة الصر يننية االسررتعما ية فحكررام السرريط ة

األص ييا ،نابقائ م منزن ي األ ش ناالنتما بال هنية نبال ك امة نطنية.
بررالطبع ،ال تنرراقش برريا ناقررع نهمررنم نآمررا نطمنحررا

ررى السرركاا

النرراس ن رريا المشر نأل السياسرري ،بررل بررالعكس،

هن رراا تكام ررل ناض ررا ن ض ررني .إا مص ررداقية مشر ر ن نا السياس رري نشر ر يته وص ررال م تبطت رراا ب م ررنم
النرراس نقضرراياها ،لناا لررم يكررا كررذلا سررنرقد هررذا الش ر ية نسررتعز النرراس ررا القي رادة ن ررا العمررل
السياسي ك ه.
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األم األساسي الرذي يستعصري مره مرع األسرة حترى
بيا مش نأل التح

رى بعرش مثقرينرا هرن ونره ال تنراقش برالم ة

مرا االسرتعما ناسرتعادة الرنطا ن ريا تحصريل الحقرنق ننيرل المسراناة كمرناطنيا،

بل ينجرد تكامرل ائرع بين مرا .المشرك ة هري نردما يكرنا سرقة المطالرب ،بمعنرى سرقة المشر نأل ،هرن
تحصيل الحقنق المدنية ننيل المساناة ،ن ندها يصبا هذا المش نأل ناصحابه مطالبنا مرا المنظنمرة
الص يننية القامعة بد ع الثما لنيل المساناة بالنال ل ا نلمش ن ا ،نالقبن بنتائجه ،بل ن تب ير ا بر ث
جعي.
نحررا ن يررد تحسرريا شر ن ،حياتنررا ألننررا وصررحاب حررق نوصررحاب هررذا الررنطا .نحررا ن يررد مسرراكا ن نررى
تحتية ألننا بحاجة ماسة ل ا نهي ما حقنا ك صحاب حق نوصرحاب نطرا نهرذا لريس منرة مرا وحرد .

نحا ن يد مدا س ا ضل ،نن يد ج از تع يم و ضل نن يد وا ندي ا نحرا ألننرا وصرحاب حرق نوصرحاب
نطا .نحا ن يرد جامعرا

يرة ألننرا وصرحاب حرق نوصرحاب نطرا نال ضرل ألحرد

نمعاهرد وبحراث

ين ررا رري ذل ررا .نح ررا ن ي ررد تنمي ررة اقتص ررادية نقطا ررا
نش كا

ص ررنا ية متط ررن ة نمنتج ررة نن ي ررد مص ررا

ت ميا ألننا وصحاب حق نوصحاب نطا نألننا نستحق نال ضل ألحد

نرس ،النق

ينرا ري ذلرا .ن ري

ن يد العندة لق انا الم ج ة ناستعادة و اضينا المصاد ة ن نا مدا نق ى جديردة لنرا

هكذا يكنا خطاب وصحاب البالد األص ييا.
شعبنا ي يد حقنقه المدنية دنا وا تر تي

ي را.

رى حسراب ك امتره ن رزة نرسره ن را حقره ري وا يكرنا سريد

نرسرره رري نطنرره ،نهررن البرراقي رري نطنرره نالمتمسررا ب نيترره ،نهررن الررذي صررمد رري نجرره كررل مشررا يع
ررى هنيترره الع يررة الر سررطينية .األهررم ،وا نر ش وي نرنأل

الصر يننية القتال رره نلشر ذمته ،نالقضررا

مررا المقايضررة برريا مكاسررب مدنيررة نحقررنق مط بيررة هنررا نهنرراا مررع حقنقنررا الجما يررة ون بررالنال ل دنلررة

العب ية ،ون بين ا ن يا تمسكنا بحقنا بالنضا مرع شرعبنا الر سرطيني ري الرد األ را ح يتره نمقدسراته،

نما وجل كنس االحتال نالمستنطنا

ننيرل الح يرة ناالسرتقال ن ري المشرا كة بس رادة بنرا المشر نأل

النطني الر سطيني بعد شل ونس ن نما يسمى حل الدنلتيا.
م نا السياسري بمرا يره نجندنرا ري الكنيسر
نلجررنه الدنلررة الي نديررة ،نهررذا م را

هرن نجرند نضرالي مع ل
راد نمتح لرد ل صر يننية ،نل عنصر ية

ينررا اا نثب ر

يرره خطرراب القائمررة المشررت كة .تراصرريل العمررل

الب لماني قرد تغر ق المشرت كة ري مرا قرد يتر اكم ،لعم يرة انردماج ازحرة يسرعى لتحقيرق إنجرا از صرغي ة
ثاننية ري م يرة تنرا س بريا نرناب يتبراهى كرل مرن م مرا هرن وشرط نيعر

مرا تدكرل الكترة وكثر ،

يما يشبه تطني نمنذج جديد لدن النكيل بيا الس طة نالناس ،نلكن ا هي التراصيل نرس ا قراد ة وا

تكررنا ت جمررة لمشر نأل ر ب الررداخل كشررعب وصررالني ير ى رري المناطنررة نسرري ة السررتعادة الررنطا مررا
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القنمي ررة الجامع ررة

خ ررال تحقي ررق المس رراناة الكام ررة رري "دنل ررة لك ررل المر رناطنيا" ،ن رري بن ررا المدسس ررا
ك ساس لمدا ة الذاتية لشدنن ا.

لررم يعررد مررا الممكررا قيررادة نتنجيرره نضررا النرراس حتررى رري مجررا تحصرريل الحقررنق المدنيررة نتحسرريا
ش ن ،حيات ا ن ي التصدي ل جمة العنص ية الراشية برنرس النسرائل القديمرة .االسرتم ا

ري ن ر

د

الرعل خاصة ب لمانيا باسرتخدام نررس نسرائل االحتجراج التري ال تسرما نال تغنري مرا جرنأل تثير بعرش
العنانيا لسرا ا  ،نمرا ثرم يعرند كرل شري

اديرا ،بانتظرا القراننا العنصر ي القرادم ون ال ردم القرادم.

هررذا لررم يعررد مقبرنال نشررعبنا ينتظر مررا القيررادة إجر ا ا

نضررالية اد ررة نقنيررة ،نلرريس قررط إضر ابا هنررا

نمظاه ة هناا.

نعم ،طبيعة الم ح ة الراشرية العنصر ية تتط رب منرا د اسرة كرل االحتمراال
مثال االمتناأل ا المشا كة ي ال عبة السياسرية افسر ائي ية كرسج ا ا

نالخطرنا

الجذ يرة ،نمن را

نضرالية جما يرة قابيرة ،لردن ة

ناحدة ون وكث .
نهي تتط ب كذلا بنا العردة نالعتراد وي بنرا المدسسرا

النطنيرة نالمجتمعيرة الجامعرة .لرم يعرد يكرة

النضررا الب لمرراني نمطالبررة المدسسررة االسر ائي ية بمررا نسررتحقه مررا الميزانيررا
يع ررن

نالبنررى التحتيررة ،لنانمررا مررا

ي رره ه ررن م ررا نق ررنم ب رره نح ررا كمجتم ررع نكش ررعب ببن ررا مدسس رراتنا القنمي ررة الجامع ررة ،نالت رري م ررا

المرر ر نش وا ت خ ررذ دن ا ررا ال رري تحص رريا المجتم ررع ن ن ررا هنيت رره نالحر ررار
نالمجتمع رري رري غي رراب مدسس ررا

ررى نس رريجه ال ررنطني

الدنل ررة ،كم ررا وا ت ع ررب دن ا ررا ال رري بن ررا الق ررد ا

نالع مية نالبحثية ناستغال المنا د البش ية ال ائ ة التي يمت ك ا شعبنا .وي ت خي
المتابعررة نتحني ررا مررا جسررم تنسرريقي برريا األح رزاب نالح كررا

االقتص ررادية

ي إ رادة بنرا لجنرة

السياسررية إلررى مدسسررة تمثي يررة منتخبررة

ن نرا الصررندنق القررنمي ناألذ أل الم نيررة التنريذيررة سرريكنا لرره تر ثي سر بي نضررا إلررى حررد كبير
تطن نا كمجتمع نكشعب ،ن ى قد تنا ي مناج ة المخاط نالتحديا

ررى

الخا جية نالداخ ية.

هكررذا ن قررط هكررذا مررا المكررا وا نحقررق مكاسررب رري مجررا الحقررنق المدنيررة ،ن دأل السياسررة العنصر ية
الغاش ررم ة م ررا اس ررتم ا تطبي ررق مش ررا يع ال رردم نالمص رراد ة .ه ررذا ه ررن د س تج ررة القائم ررة المش ررت كة
األساسي نكذلا د نس النضا ضد قاننا ب ا

نصنال ألم الحي اا مدخ ا.

السؤال الرابع :عالقتنا بالمشروع الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية

ألن مر ة منررذ نصررة قر ا ،يكررنا هررذا السردا سرداال م يررا نيحتمررل الكثير مررا االجت رراد بررل المبرراد ة
ل خررنش برره رري العمررق ،لرريس قررط نررد سررطينيي الررداخل ،بررل داخررل ال يئررا
نالتجمعررا

ناألح رزاب نالرصررائل

الر سررطينية رري كررل مكرراا .بعررد الرشررل ناقت ر اب الن ايررة المحتنمررة لعم يررة ونس ر ن نكررل مررا
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تمخش ن ا ،لنا از االنقسام الر سطيني الكا ثي ،نالتجزئة الجغ ا ية بيا غزة نالضرة ،تبر ز الضر ن ة
الماسررة ف ررادة بنررا المشر ر نأل الررنطني الر س ررطيني التح ر ي ،نه ررذا يتط ررب تض ررا ج ررند ك ررل وبن ررا
الشعب الر سطيني ي كا ة وماكا تناجدا.

بدنا الخنش ي و اق حل الص األ نقضرية حرل الدنلرة الناحردة باحتماالت را المخت ررة ون حرل الردنلتيا

الذي وصبا حقيقة وق ب ل نهم منه ل ناقع ،نذلا بعد مضي رع قر ا
وا يرضرري فقامررة الدنلررة الر سررطينية المس ررتق ة و ضررى

رى اترراق ونسر ن  -الرذي برد

ررى و ش الناقررع إلررى تطبيررق سياسررة ص ررل

نصر ر ي نتكثي ررة االس ررتيطاا نت ني ررد الق رردس نودى بالنتيج ررة لالنقس ررام ال ررداخ ي -س رريكنا لر س ررطينيي

الداخل دن هام لناسر ام كبير
ي إطالق مباد ا

ري إ رادة بنرا هرذا المشر نأل ،ن ري الحرنا الر سرطيني الرداخ ي ،نويضرا

قا دية خاصة

ى مستنى الشباب الر سطيني ي كل مكاا ل د ع ب ذا االتجاا.

هل ثمة تناقش بريا كرل مرا تقردم ري إ رادة صرياغة ن نرا مشر ن نا الرنطني التحر ي مرا االسرتعما
الداخ ي ن يا انخ ا ،سطينيي الداخل ي إ ادة بنا المش نأل النطني الر سطيني؟
ال تناقش ابدا ،بل

ى العكس تمامرا .إا ب رن ة الخطراب الر سرطيني نالمشر نأل الرنطني التحر ي ري

الداخل ك وس الح ة ي مناج ة الصر يننية االسرتعما ية مرا ج رة ،نطر ح هرذا المشر نأل كمرا تقردم -

وي بما يحم ه ما حل ديمنق اطي ن اد نانساني ل ي ند نالع ب -سيعزز نيقني دن هرذا الجرز مرا
الشعب الر سطيني ي المش نأل النطني العام.
السؤال الخامس :حول طبيعة عالقتنا ياآلخر

س ردا ترا ررل ن القررة المسررتعم  ،بالمسررتعم  ،نس ردا جرردنى نو رراق العمررل السياسرري نناجررب نس ر نا
الضررحية المقمن ررة ومررام القررامع الجررالد ،خاصررة مررع اشررتداد حالررة الص ر األ نازديرراد العنص ر ية نالراشررية
نتعم ررق االس ررتقطاب نالرج ررنة ب رريا المجم ررن تيا ،ه ررن سر ردا غاي ررة رري األهمي ررة .م ررا الناض ررا لن ررا وا
مش ن نا السياسي المقت ح ل تح

ما االستعما الص ينني ،هن مش نأل ديمرنق اطي نانسراني ل عر ب

الر سرطينييا سركاا الرربالد األصر ييا ،نل ي رند كررذلا ،نهرن المشر نأل الررديمنق اطي النحيرد الرذي يضررما

حررق تق ير المصرري ل شررعبيا

ررى وسررس مررا العدالررة نالمسرراناة .ل ررذا ال ينجررد لرردينا مررا نخريرره ،ن نرردنا

كل وسباب القنة لمج ا بمش ن نا ل ي ند كذلا.

الص ر األ األخ ر ى

رتعم يا بشرركل مخت ررة ررا حرراال
هررل ل حالررة االسررتعما ية نرس ر ا ت ر ثي
ررى المسر ،
رتعم حرراال مررا اسررتذنا
برردنا السررياق االسررتعما ي .هررل مررا الممكررا وا تتطررن لرردى المسر ،

خطرراب

ن ناية المستعم نتقب ا ناالستعداد ل تعامل مع ا ما وجل نيل الحقنق؟ هنراا مرا يعتقرد وا ل ك مرا

ت ثي سرح ي

رى المسرتعم نالقرامع خاصرة إذا قي ر
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مرثال .هردال

ناجب الضحية تحسيا وخالق الجالد نالقامع لنا ادة تثقيره ون تخ يصه ما قدة الخرن
يعجررزنا ررا افجابررة ررى س ردا لمرراذا ك مررا تحسررا النضررع افسررت اتيجي ل مجمن ررة القامعررة نازداد
نرنذهررا نت ثي هررا المنطقرري نالرردنلي ننمررى اقتصررادها ك مررا ازداد
قدة الخن

يمينيررة ن نص ر ية ن اشررية نتراقم ر

ندها؟

ما البديل؟
يقررن

ر انس رراننا (ن رري هررذا السررياق بالررذا

نسررتطيع استحضررا الكثي ر مررا وق رنا ننظ يررا

ررالم

النرس نالثن ي المكا ا انس اننا إا "محن االستعما إنمرا هرن حردث نيرة دائمراع ألا ذلرا يبرد
رتعم ل عر ررالم
الكر ررنا تبر ررديالع تام ر راع .لر ررذلا ال يمكر ررا وا يكر ررنا ثم ر ر ة ترر رراهم ندي" .نيقر ررن ":تغيي المسر ر ،

االستعما ي ليس مع كة ق ية بيا نج تي نظ  ،ليس خطاباع ي المساناة بيا البش  ،لنانما هرن ت كيرد
نيررة لألصررالة تر ر ش مط قررة ".ال ون د هررذا االقتباسررا مررا الطبيررب النرس ري نالري سررن المعررادي

لالستعما انس اننا لكي نسرتعيد مقنلرة العنرة الثرن ي ،لنانمرا لكري نزيرل ونهرام ئرا
األصررالني حررن إمكانيررة تغيير المسررتعم مررا خررال تحسرريا األسر نب رري الخطرراب ،نايصررا صررن ة
مرا المجتمرع

معتدلة ا خطاب السكاا األص ييا .نستعيدا حتى نحصرا انرسرنا بعنررناا نانتصراب قامرة وصرحاب
النطا األص ييا ي نجه المستعم  ،ننتخ ل ما بعش التشنها
ال ضررى نالت ي ر

ررى األكتررا

مررا ئررا

االستحناذية لردى الربعش ،ألخرذ

نسررطية ،ون تسررمي نرس ر ا يسررا ية ون ليبي اليررة رري مجتمررع

األكث ية القامعة نالمستعم ة.

بررد العنررة الررذي ينظر لرره رراننا ل ررتخ ل مررا االسررتعما  ،هنرراا إسررت اتيجيا
لت جمررة مش ر نأل التح ر
التص

مررا االسررتعما الص ر ينني ،نتحقيررق الحيرراة المشررت كة ،نلكن ررا تبرردو ونال ببررد

كشعب وصالني له مش نأل ،ن ندا مدسسا

نبم نيررة اليررة ،ننضررع المخططررا

قاد ة

ى حمل هذا المشر نأل بشرمنخ ن نررناا

لتطررني ا نتنريررذا ،نالتعامررل مررع اآلخر نمررع العررالم كممث ررة شر ية

ل ذا الشعب.
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 .44كاريكاتير:

فلسطين أون الين2017/3/25 ،
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