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الدولي.
كــمـا أثــار مـقــتـله أزمــة سـيــاسـيــة بـ
الـسعودية وتـركيا عالوة على سيل من

قتله. اإلدانات الدولية 
وقُــتـلـت الـصــحـفــيـة اإليــرلـنــديـة لــيـرا
مــاكـكي في شـوارع حي لـنـدنـديـري في
ايـرلـندا أثـناء تـغـطيـتـها أحـداث شغب

نطقة. شهدتها ا
وأعـلنت جـماعـة شبـه عسـكريـة منـشقة
من أيـرلنـدا الشـمالـية مـسؤولـيتـها عن

مقتل الصحفية.
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ــكـان األخـطـر تــظل أفـغـانــسـتـان هي ا
لـلصـحفيـ مع وصول عدد الـقتلى من
الــعــامـــلــ في قــطــاع اإلعالم في هــذا

اضي. البلد إلى 16 شخصا العام ا
وقـتل ثـمـانـيـة صـحفـيـ أفـغـانـي في
حـادث واحد في العاصمـة كابول أثناء
اجتــاهـــهم إلى مــوقـع شــهــد هــجــومــا

لتغطية الواقعة.
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قـتل 95 صـحـفـيـا أثـنـاء تـأديـة عـملـهم
ـاضي وفــقـا لالحتـاد الـدولي الــعـام ا

. للصحفي
وشــهــد هــذا الـعــدد ارتــفــاعـا مــقــارنـة
سجلة بـأعداد القتلى من الصـحفي ا
في 2017 لــكــنه ال يــزال أقل من أعــلى
ــسـجــلـة في الــسـنـوات ــسـتــويـات ا ا
الـسابقة منذ بداية الصراع في العراق

وسوريا.
وكـان أعـلى رقم لـوفـيـات الـعـامـل في
قـطـاع اإلعالم أثـنـاء تـأديـة عـمـلـهم هو

150 شخصا لقوا حتفهم في 2006.
وتـــتـــضـــمن هـــذه األرقـــام جـــمـــيع من

يعملون لصالح مؤسسات إعالمية.
وحـاز مقتل الصحفي السعودي البارز
جـمال خاشقجي الذي قُتل في  تشرين
ــــاضي داخـل الـــقــــنــــصـــلــــيـــة األول ا
الــسـعـوديـة في أسـطــنـبـول في تـركـيـا
ــســتــوى عــلـى اهــتــمــام واسع عــلى ا

وقـال االحتـاد في تقـريـره السـنوي إن
"هـذه الـعوامل تـسـهم في توفـيـر بيـئة
ـزيـد من يــزيـد فـيـهــا خـطـر تــعـرض ا
الـصحفي للقـتل أثناء تغطية أحداث
مـجـتـماعـاتـهم ومـدنهم وبالدهم إلى
حــدٍ يـفــوق خــطـر قــتـلــهم في مــنـاطق

الصراع."
في غـضـون ذلك تـرصـد جلنـة حـمـاية
الـــصــحـــفــيـــ أعــداد الـــصــحـــفــيــ

ــسـجـونــ في األول من ديـســمـبـر/ ا
كانون األول من كل عام.

وتتضمن تلك األرقام كل من سُجن من
الصحفي ألنشطة تتعلق بعمله.

وقـالـت الـلـجـنـة إن الـدول الـتي سُـجن
بــهــا أكــبـر عــدد من الــصــحــفــيـ في
2018 تـتضمن تركيا التي سُجن فيها
68 صــحـفـيـا والـصــ الـتي سـجـنت
الـسـلـطات فـيـها 47 صـحـفيـا ومـصر
بـــرصــيــد 25 صـــحــفـــــــــــيــا أودعــوا
ــاضــــــــي عالوة الــســجــون الــعـام ا

عـلى السـعودية وإريـتريا الـتي سجنت
الـــســــــــــلـــطـــات في كـل مـــنـــهـــمـــا 16

صحفيا.
ــتــحــدة الــضــوء هــذا وتــســـلط األ ا
الـعـام عـلى الـدور احلـيـوي الـذي تـقوم
بـه الــــــصــــــحـــــــافــــــة احلــــــرة مـن أجل
ـقــراطـيــة خـاصــة فـيـمــا يـتــعـلق الــد

باالنتخابات.
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ـــتـــحــدة وقـــال األمـــ الــعـــام لأل ا
أنـطونـيو غوتـيريش في بيـان (ال تمام
ـــقـــراطـــيـــة إال بــالـــوصـــول إلى لـــلـــد

معلومات شفافة وموثوقة).
وقــــــــالت كـــورتـــني رادش من جلـــنــة
حـــمــايـــة الــصــحـــفــيـــ إن اخلــطــاب
ـعادي لـلصحـافة بات مـرضا متـوطنا ا
فـي الــــعــــديــــد مـن الــــدول مــــشــــيــــرة
بــاخلـصـوص إلى الــفـلـبــ والـواليـات
ـــتــحــدة.وتــعـــتــقــد رادش أن وســائل ا
الــتــواصل االجـتــمـاعـي واإلنـتــرنت قـد

أضـافوا إلى الـتحديـات التي يواجـهها
الصحفيون.

ــضـــايــقـــات عــلى وتـــضــيـف رادش: "ا
اإلنـــتـــرنت وتــهـــديـــداته احلـــقــيـــقـــيــة
لـلصحفـي ال سيمـا النساء زادت من
تـعقيـد التحـديات التي تـزخر بهـا بيئة
الـعمل".وفي مؤشـرها حلرية الـصحافة
ـيــة لـهـذا الـعــام تـصف مــنـظـمـة الــعـا
"مــــراســــلـــون بـال حـــدود" الــــوضع في

تحدة بـ "اإلشكالي". الواليات ا
عدالت غيـر مسبوقة نظـمة: " تـقول ا
ـتحدة بـات الصـحفـيون في الـواليات ا
يـواجـهـون تهـديـدات بـالقـتل أو بـاتوا
يـــلـــجـــأون إلى شـــركـــات أمـن خـــاصــة
حلـمــايـتـهم".وتـراجع تـرتـيب الـواليـات
ـــتـــحـــدة عـــلى مـــؤشـــر "مـــراســـلــون ا
بالحـدود" حلرية الـصحافة لـهذا العام

كما تراجع ترتيب الهند والبرازيل.
كـما تـراجعت دول أخرى مـثل فنزويال

ؤشر. وروسيا والص على نفس ا

وانـفـجـرت عـبـوة نـاسـفـة أخـرى كـانت
في حـوزة مـنفـذ الهـجوم الـذي قيل إنه

كان يتنكر في زي مراسل.
وقــــتل الــــصـــحــــفي أحــــمــــد شـــاه في
أفـغـانسـتان في أحـد الـتفـجيـرات التي
شــــهــــدتــــهــــا واليــــة خــــوست شــــرقي

اضي. أفغانستان في نيسان ا
كـــمــا قـــتل صــحـــفــيــون فـي الــواليــات
ـــتـــحــــدة أيـــضـــا إذ لـــقي خـــمـــســـة ا
صـحفـي حـتفهم رمـيا بـالرصاص في
هـجوم استـهدف مقر صـحيفة كـابيتال
غــازيت في واليـة مـيــرالنـد في نـيـسـان
ـــاضي والـــذي نـــفـــذه شــخـص كــان ا
يــحــاول مــقــاضــاة الـصــحــيــفــة لــعـدة

سنوات قبل الهجوم.
ويُــعـــد تــزايــد الــتــعـــصب وتــصــاعــد
الــتــوجــهـات الــشــعــبـويــة والــفــسـاد
ة من أهم العوامل التي تشكل واجلر
خـطـرا على الـصحـفيـ وفقـا لالحتاد

. الدولي للصحفي

ة بيئة خطرة على الصحفي يوفر التعصب والشعبوية والفساد واجلر
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تـــطـــبــيـق قـــانــون (يـــهـــوديـــة الـــدولــة) ?  ومـــاهي
انعكاسات ذلك على فلسطيني 1948 

- سـيـضـاعف فـوز الـلـيـكـود وتـكـتل الـيـم
ـتـطـرف  من حـجم اخملـاطـر الـصــهـيـوني ا
والـــتـــحـــديـــات الـــتي تـــتـــهـــدد الـــقـــضـــيــة
الــفـلــســطـيــنــيـة والــشـعـب الـفــلـســطــيـني 
ويــقـضـي نـهــائـيــاً ولألبــد عـلى (خــيـار حل
بادرة الـعربية للسالم) )  وعلى (ا الـدولت
ــفـــاوضــات  وســـيُـــبــقي جـــمـــيع أبـــواب ا
الــفـلــسـطــيـنــيـة ــــ اإلســرائـيــلـيــة مـغــلـقـة 
ـــزيــد من الــقــوة وســيـــعــطي نــتـــنــيــاهــو ا
لإلسـتـمـرار في خـطـطـه الـقـاضيـة بـتـوسـيع
دائـرة مـصـادرة األراضي  وتـسـريـع وتـيرة
اإلســـتــيـــطــان والـــتـــهــويـــد  وخــصـــوصــاً
إسـتـكـمـال عمـلـيـة تـهـويد الـقـدس احملـتـلة 
ومـحاولة تـنفيذ الـتقسيـم الزماني للـمسجد
بارك  والتطبـيق العملي لقانون األقـصى ا
( يـهـودية الـدولـة )  بحـيث يـسعى لـتـغيـير
غرافية بشكلٍ أساسي البنية ولتركيبة الد
في الـقـدس احملـتـلـة وضواحـيـهـا  والـقـيام
بـعمليات طرد منهجيـة ومُبَرمجة للكثير من
الـــفــلـــســـطــيـــنــيـــ في الـــقـــدس احملــتـــلــة
وضـواحيهـا  وكذلك مصـادرة وهدم الكـثير
ـقـابر واقع وا ؤسـسـات وا من الـبـيـوت وا
واألمــاكن اإلسالمــيـة الــعــربـيــة  وتــشـيــيـد
مـكــانـهـا كُـنُس ومـبـانٍ تــلـمـوديـة ومـشـاريع
إســـتــيـــطـــانـــيــة بـــهـــدف حتــويل الـــهـــويــة
عـمـارية احلـضـارية الـتـاريـخيـة الـتراثـيـة ا
ـغـرافـيـة لـلـقـدس احملـتـلـة من عـربـيـة والـد
إسالمـية فـلسـطيـنيـة  إلى غربـية يـهودية 
ـستـوطنات من وتـطويق الـقدس احملـتلـة با
جـــمـــيـع الـــنـــواحي  وســـرقـــة ومـــصـــادرة
ــزيــد من األراضي فـي الــضــفـة وتــهــودي ا
ـناطق الـغـربـيـة احملتـلـة والـنـقب احملـتل وا
احملـــتــلـــة عــام 1948 واجلـــوالن الـــســوري
احملـتل ومـزارع شبـعا الـلبـنانـية  والـسعي
ناطق (ج)  والكتل اإلسـتيطانية إلى ضـم ا
في الــضـفــة الـغـربــيـة احملـتــلـة إلى الــكـيـان
ـجمـوعـها تـبلغ 60% الـصـهيـوني  وهي 
من مـساحـة الضفـة احملتـلة  تمـهيـداً الحقاً
لــضم كـامل الــضـفــة الـغـربــيـة احملــتـلـة إلى
الــكــيــان الــصــهــيــوني وفــرض الــســيــطـرة
الـصـهيـوينـة علـيهـا  وإن كان هـذا اخملطط
قـد يـتم تـنـفـيذه بـدعمٍ من اإلدارة األمـيـركـية
عـلى مراحل  بحيث يتم في البداية اإلعالن
عن ضـم الـكــتل اإلسـتــيـطــانـيــة في الـضــفـة
الـغربـية احملـتلة  إلى الـكيـان الصـهيوني 
والـتي تبلغ مساحتـها حالياً قرابة %40من
أراضي الــضــفــة احملــتــلــة  مع إســتــكــمـال
عـمـلـيـة تـطويق وحـصـار وعـزل احملـافـظات
ـــدن والـــقــرى والـــبـــلــدات واخملـــيـــمــات وا
الــفــلــســطــيـــنــيــة عن بــعــضــهــا الــبــعض 
وإسـتكمـال بناء اجلـداؤ العنـصري الفاصل
ـنــاطق بــيــنــهــا وبـ الــقــدس احملــتــلــة وا
الـفـلـسـطـيـنـيـة احملـتـلـة عام 1948 وبـنـفس
ـزيد من احلـواجز العـسكرية الـوقت إقامة ا
الــصــهـيــونــيـة الــقــمـعــيــة وتـقــيــيـد حــركـة
ـا هي عليه اآلن  ب الـفلسـطينيـ أكثر 
دن والقـرى واخمليـمات  أما احملـافظـات وا
بــالــنــســبــة لــتــأثــيــر نــتــائج اإلنــتــخــابــات
الصهيونية وقانون القومية على فلسطيني
1948 فـبـالتـأكـيـد التـأثـير سـيـكون كـبـيراً 
وسـتعـزز نتائج اإلنـتخابـات األخيرة من
الـنـزعـة الـعـنـصريـة والـشـوفـيـنـيـة لدى
اجملـتـمع الـصـهـيـونـي  ونـزعـة الـعـلّو
واإلســـتــــعالء عـــلى كـل مـــاهـــو لـــيس
يـهـوديـاً  وكـذلك الـنـظـر لـفـلـسـطـيـني
وعــرب الـداخـل الـفــلـســطـيــني احملـتل
ـارســة أقـصى درجـات بــالـدونـيــة  و
الـتـميـيز الـعنـصري بـحـقهم  كـأقلـية
فـلـسـطـيـنـيـة عـربـيـة مـنـبوذة
ومــــواطـــنــــ من الــــدرجـــة
الـثـالـثـة  بـانـتـظـار وقـوع
أيــة أحـداث درامـاتـيـكـيـة
تــســتــثــمـرهــا حــكــومـة
الـعدو لتـنفيذ
أكـبر عملية
تــطــهــيــر

عــرقي وتــهــجــيــر قــصــري و(تــرانــســفــيــر)
لـلـفلـسـطـينـيـ في القـدس والـداخل احملتل
والـضفـة الغـربيـة احملتلـة لتـغيـير الـتركـيبة
ـغـرافـيــة داخل الـكـيـان الــصـهـيـوني  الــد
ـهـد ـتـطـرف  فـفـوز الــيـمـ الـصـهـيـوني ا
مستقبالً لتنفيذ مخططات العدو العنصرية
الــتـي تــســتــنـــد في جــوهــرهـــا إلى قــانــون
يهودية الدولة  و( تطهير الدولة من العِرق
الـغير يهودي )  وبالـتالي الفصل التام ب
الـيـهـود والـفـلـسـطـيـنـيـ والـعـرب  ولـهـذا
فــعــلي جــمــيـع الــفــلــســطــيــنــيــ والــعـرب
ـؤامـرات ــسـلـمــ اإلنـتـبــاه لـلـخــطط وا وا
الـصهيونية اخلـطيرة  التي تسعى إلقتالع
الـوجود الفلسـطيني العربي اإلسالمي  من
أرض فـلــسـطـ الـتـاريـخـيـة  وفي اجلـانب
اآلخـر سيسعى نتنياهو وحكومته اليمينية
ــــتـــطـــرفــــة إلى إطـــالــــة أمـــد اإلنــــقـــســـام ا
الـفلسطيني  وفـصل قطاع غزة بالكامل عن
ـناطق الـضفـة الغـربيـة والقـدس احملتـلة وا
احملـــتـــلـــة عـــام  ? 1948وســــيـــضع كـــافـــة
ـصـاحلة ـعـوِّقـات أمـام تـنـفـيـذ وحتـقـيق ا ا
الـفلسـطينيـة  وسيعـمل من خالل قطر على
اإلسـتمرار في تـمويل اإلنقسـام الفلـسطيني
 وبــنــفـس الــوقت اإلســتــمــرار في حــصــار
قــطــاع غــزة  ووضع عـنــقه حتـت مـقــصــلـة
سـتمرة  وفرض اإلعـتداءات الصـهيونـية ا
مـعــادلـة ( هـدوء مـقـابل هـدوء ) عـلى حـركـة

حماس في غزة .
{ وهـل تـــتــوقـع أن يُــقـــدم نـــتـــنـــيــاهـــو عـــلى ضم
مــسـتــوطــنـات الــضـفــة بــعـد قــرار ضم اجلـوالن 
خـــاصــة أنَّ ســـيــاســـاته تـــلــقـى دعم من الـــرئــيس

األمريكى ترامب ?
- نـعم صـحـيح  أتـوقـع أن يُـعـلن نـتـنـيـاهو
ضـم في بـــــدايــــة األمـــــر جـــــمــــيـع الــــكـــــتل
اإلسـتـيـطانـيـة في الـضفـة الـغـربيـة احملـتـلة
إلى الـكـيـان الـصـهـيونـي  وذلك بدعـمٍ كامل
مـن الرئـيس تـرامب واإلدارة األميـركـية  ثم
ـنــاطق ( ج )  والحـقـاً ضـم مـايـتـبــقى من ا
ـناطق ( أ) ـنـطق ( سي )  بـحيـث تبـقى ا ا
مـحاصـرة ومعزولـة ومُقطَّـعة األواصر فـيما
بـينها  مع عـدم إستبعاد ضـمها الحقاً إألى
الــكـيـان والـصــهـيـوني  وإعالن الــسـيـطـرة
الـصـهيـونيـة الـكامـلـة على الـضفـة الـغربـية
ومــنـطـقـة أريـحــا واألغـوار  وكـامل مـجـرى
نــهــر األردن   وذلك في ســيــاق إســتــكــمـال
تـنفيذ بنـود ما تسمى  بــــ ( صفـقة العصر
 وأؤكـد أنـنـا بـتـنـا أمـام خـطـر إسـتـيـطـاني
إسـتعماري سرطاني إحاللي وإقصائي غير
مـسبـوق من قبل  و لـهذا فالبـد لنـا جمـيعاً
من الـــتــجــاوب الــفــوري الــعــاجل مع كــافــة
صـاحلة وإنـهاء صـرية إلجنـاز ا اجلـهـود ا
اإلنـقـسام الـلـع  والـتـوحد خـلف الـرئيس
الـفلسطيـني والقيادة الفـلسطينـية ومنظمة
ـواجهته والـتصدي الـتحـرير الفـلسـطينـية 

له .
كن تمـرير صفقة القرن عقب االنتخابات { هل 

اإلسرائيلية  وتشكيل احلكومة اإلسرائيلية ?
- تسعى اإلدارة األميركية إلى البدء العلني
والـرسمـي بتـنفـيذ مـاتبـقى من بنـود صفـقة
ـانية الـقرن  عـقب انتـهاء االنـتخـابات الـبر
قبل  الـصهيـونية يوم 9 إبـريل / نيسـان ا
قبلة  رغم وتـشكيل احلكومة الصهـيونية ا
شـبوهة أنَّ الـكثـير من بنـود هذه الـصفقـة ا
ــؤامـرة  قــد  تـنــفـيــذه بـالــفـعل  و / ا
فــــرضــــهــــا بـــقــــوة االحــــتـالل والـــتــــســــلط
واالســتـبـداد والـقـهــر والـعـدوان عـلى أرض
الـواقع  مثـل نقل الـسفارة ألمـيركـية من تل
أبـــيـب احملـــتـــلـــة إلـى الـــقـــدس احملـــتـــلـــة 
وحتـــــريـض عـــــدد مـن الـــــدول عـــــلـى نـــــقل
سـفـاراتـهـا إلى الـقـدس احملـتـلـة  واعـتراف
تحدة األميركية بالقدس عاصمةً الواليات ا
مـوحـدةً أبديـة لـلـكيـان الـصهـيـوني  وكذلك
ـــتـــكــررة لـــلـــرئــيس ـــواقف ا األحـــاديث وا
األمـــيــركـي  والــعـــديــد من أقـــطــاب اإلدارة
األمــيـركـيــة عن إخـراج الـقــدس احملـتـلـة من
دائـرة الـتفـاوض  ومـطالـبة الـفـلسـطـينـي
القــامـة عــاصـمــة دولـتـهـم في الـعــيـزريـة أو
أبــوديس  أو رام الــله بــالـضــفــة الـغــربــيـة
ـدن احملــتـلـة  أوغــيـرهـا من الــضـواحي وا
الـفـلسـطـينـيـة بالـضـفة احملـتـلة  بـاالضـافة
ـتـحـدة لـوكـالة إلى وقـف تمـويل الـواليـات ا
غـوث وتشـغـيل الالجئـي الـفلـسطـينـي
(األونــروا)  وســعي اإلدارة األمــيـركــيـة
لـــطي مـــلف الالجـــئـــ  وإلـــغــاء حق
الــعـــودة !!  وفي ظل كل ذلك  يــبــرز
الـــتــســـاؤل الــرئـــيس : إنْ  إخــراج
قـضـية الـقدس احملـتلـة  ومقـدساتـها
ـــســـيـــحـــيــة  ومـــلف اإلسـالمــيـــة وا
اإلســـتـــيــطـــان ومـــصــادرة وتـــهـــويــد

األراضي الفلسطينية من دائرة التفاوض 
وإلــغــاء حق الــعــودة  وتــصـفــيــة قــضــيـة
الالجــئـ  ومـسـألـة الـتـواصل اجلـغـرافي
بــ الـضـفـة والـقـطــاع والـقـدس احملـتـلـة 
ـائـيـة  وغـيـرهـا من الـقـضـايـا واحلـقـوق ا
الـهامة  فماذا سيتبقى للتفاوض عليه ?? 

أو قبول الفلسطيني به ??… 
ولـذلك فنحن عـلى يق أنَّه اليـوجد قائد أو
ـكـنـه الـقـبـول إنــسـان فـلــسـطـيـنـي واحـد 
بـــصــفــقــة الـــقــرن  والــتي هـي عــبــارة عن
مـؤامــرة أمـيـركـيـة / صـهــيـونـيـة / غـربـيـة
لـتصـفيـة القـضية الـفلـسطـينـية  وصـناعة
نـكبة فلسطينية جديدة  وتهجير وتشتيت
الـفلسطـيني من جديـد  وتغيير الـتركيبة
ــغـرافــيــة بــشـكلٍ جــذري في الــضــفـة الــد
والــقـدس احملـتــلـة والـداخل الــفـلـســطـيـني
احملــتل  وكـذلك قـطـاع غــزة الـذي يـسـتـمـر
حـصـاره الصـهـيـوني الظـالم لـلعـام الـثاني
عــشــر عــلـى الــتــوالي  والــذي يــعــاني من
أوضــاع إنـسـانـيــة ومـعـيـشــيـة مـأسـاويـة 
دفــعت بـعـشـرات آالف الــعـائالت والـشـبـان
الـفـلـسـطـيـنيـ لـلـهـجـرة مـنه نـحـو أوروبا
وكـــنــدا وأمـــيــركـــا وأمــيـــركــا الالتـــيــنـــيــة
وأسـترالـيا  وغـيرها مـن دول العالم وبالد
الـشتات … وإنَّنا نؤكد على أنَّ صفقة القرن
مـــــؤامـــــرة كـــــبـــــرى عــــــلى فـــــلـــــســـــطـــــ

ــسـلـمـ  والــفـلـسـطــيـيـنــيـ والـعـرب وا
إلنــهــاء الـــصــراع الــعــربي الــصــهــيــوني 
لـصـالح الكـيان لـصـهيـوني  وعلى حـساب
احلـقوق الفلسطينـية والعربية واإلسالمية

التاريخية والثابتة .
ــكن تــطـــبــيق الــصــفــقـــة حــتى مع عــدم { هل 
موافـقة اجلـانب الفـلسطـيني الـعربي عـليهـا مثـلما

حدث أثناء نقل السفارة? 
ـكن لـصـفـقـة الـقـرن بـجـمـيع بـنـودها - ال 
ـتـبـقـيـة  وهي األخـطر  أن وتـفـاصـيـلـها ا
يـتم تطـبيـقهـا دون موافقـة الفـلسـطيـني 
أي مــوافـقـة الـضــحـيـة  فـهــذه الـصـفـقـة /
ـؤامرة  لـكي يـتم تنـفيـذ جمـيع بنـودها  ا
البـــد لإلدارة األمــيــركـــيــة ومــعـــهــا الــعــدو
الــصـهــيـوني من حــصـولــهم عـلى مــوافـقـة
الـضـحـيـة الـفـلـسطـيـنـيـة  ولـكن الـضـحـية
الـفـلـسطـيـنـية لن تـوافق أبـداً  ولن تـسمح
بإنهاء ملف الصرع العربي / الصهيوني 
ـستـقلة  دون إقـامة الـدولة الـفلـسطـينـية ا
عـلى جمـيع األراضي الـفلـسطـينـية احملـتلة
عام  ?1967وعـاصمـتهـا القـدس الشريف 
وعــودة جــمـيع الـالجـئــ  وإطالق سـراح
جـمـيع األسـرى الفـلـسطـيـنيـ والـعرب من
سـجون الـعدو الـصهـيوني  وإعـادة جميع
احلـقوق الـتاريخـية الـثابتـة للـفلسـطيـني
والـــعـــرب  وحتـــريـــر اجلـــوالن الـــســـوري
احملـتل  ومزارع شبـعا اللبـنانيـة احملتلة 
وأؤكـد عـلى أنَّه دون إعـادة جمـيع احلـقوق
سـلوبة  لن يكون الـفلسطـينية والعـربية ا
هــنـاك سـالم  ولن تـكــون هـنــاك تـســويـة 
وسـيـستـمر الـصـراع العـربي الـصهـيوني 
إلى مــاالنـهـايــة  حـتى تـتــحـقق الــتـسـويـة
ـــطـــالب الـــعـــادلـــة الـــتي تـــلـــبي جـــمـــيع ا
والـــشــروط الــفـــلــســطـــيــنـــيــة والــعـــربــيــة

واإلسالمية. 
{ بعد توصل مصر إلى إتفاق تهدئة ب حماس
وإســرائـيل  هل تــرى أنَّ حـركــة حـمـاس تــسـعى
إلـى إنــشــاء كــيــان مــنــفــصـل لــهــا فى غــزة عــلى

حساب القضية الفلسطينية ككل ?
- نـحن دومـاً نـنظـر إلى أي جـهود مـصـرية
في الــسـاحـة الـفـلــسـطـيـنـيــة بـعـ الـشـكـر
صري والـتقـدير  ونعـرف حجم احلـرص ا
عـلى صون الدمـاء واحلقوق الفـلسطـينية 
وكــذلك دور مـصـر في كـبـح جـمـاح الـرغـبـة
توحـشة في شن الـصهـيونـية اجملـنونـة وا
الـعـدوان دومــاً ضـد شـعـبـنـا الـفـلـسـطـيـني
ومـنـعه مـن إرتكـاب اجلـرائـم بـحق شـعـبـنا
في الــقـدس احملــتـلــة والـضــفـة والــقـطـاع 
ومـــنع الـــعـــدو من شن أو اإلســـتـــمــرار في
مـواصلـة أي عدوان يشـنه ضد قـطاع غزة 
وأيــضـــاً وفي نــفس الـــســيــاق فــإنَّ مــصــر
تـسعى وبالتنسيق مع القيادة الفلسطينية
نع الكيان الصهيوني من فصل قطاع غزة
عن الــضـفــة الـغــربـيــة والـقــدس احملـتــلـة 
وكـذلك منع إقامة كـيان منفـصل في القطاع
عــلى حــســاب األرض والــدولـة والــقــضــيـة
الـفلـسطـينـية  ومـصر هي التـي تدعم على
ـكــتـســبـات الــدوام احلـقــوق والـثــوابت وا
الـفلسطـينية . وبالـنسبة حلـماس فإنَّ كافة
تـصريحات ومواقف قادتـها تقول أنَّها ضد
صـفـقـة القـرن  وضـد إقـامـة كيـان مـنـفصل
في غـزة  وضـد فـصـل الـقطـاع عـن الـضـفة
والـدولة الفـلسطـينيـة  ولهذا فـنحنى نأمل

من حــركــة حـمــاس الــتـجــاوب مع اجلــهـود
ـصـاحلـة الـفـلـسـطـيـنـيـة ـصـريــة إلجنـاز ا ا

وإنهاء اإلنقسام الفلسطيني .
ـصـاحلة الـفـلـسـطـيـنـية إلـى نفقٍ { بـعـد وصـول ا
مـظـلم  كـيف تـرى مسـتـقـبل الـعالقـة ب الـسـلـطة
الوطنيـة الفلسطينية وحركة فتح من جهة  وحركة

تحالفه معها ? حماس والفصائل ا
- لـقد بـذلت الـشقـيقـة الكـبرى مـصر ــــ مـنذ
بــدء اإلنـقــســام الـفــلـســطـيــني األسـود ـــــ 
ومـــازالت تــبــذل  وســـتــظل كـــذلك جــهــوداً
صـاحلة الـوطنـية جـبـارة من أجل حتقـيق ا
الـفـلـسـطـيـنـية  وإنـهـاء اإلنـقـسـام الـلـع 
وتـوحـيـد الـصـفـوف الـفـلـسـطـينـيـة من أجل
الـتصدي مـوحدين للـمؤامرات الـكبرى التي
بـاتت تـسـتـهـدف الـوجـود والـبـقـاء والـرباط
الــفـلـسـطــيـني عـلى أرض فــلـسـطـ  ورغم
ــصــاحلــة خالل الــشــهــور تــعــطـل مــســار ا
ـاضية  إال أنني مازلت مـتفائالً بأنَّ مصر ا
لن تـسـمح ألحـد بـإفشـال جـهـودها اجلـلـيـلة
صاحلة  وأعتقد أنه في ـشكورة إلجناز ا ا
ضــوء نـتـائـج اإلنـتـخــابـات الــصـهـيــونـيـة 
ومــاســيــنــتج عــنـهــا من تــشــكــيل حــكــومـة
ــيـنــيـة صــهـيــونــيـة ســتـكــون هي األكــثـر 
وتــطـرف في تــاريخ الــكـيـان الــصـهــيـوني 
سـوف تـعـمل مـصر جـاهـدةً عـلى دفع طرفي
اإلنـقسام الفلسطيني للتوصل إلتفاق عملي
يـفرض عـليهـما الـبدء بتـنفـيذ ما الـتوقيع
عـلـيــهـا مـسـبـقـاً في الـقـاهـرة من إتـفـاقـات 
وخـصـوصـاً إتـفـاق نـوفـمـبـر/ تشـرين ثـاني
ــصــاحلــة سـتــشــهـد 2017 وتــقــديـري أنَّ ا
ـقبلة  إنـفراجات واضـحة خالل األسابيع ا
وقـد حـضر في هـذا السـيـاق وفد قـيادي من
حـركة فتح إلى القاهـرة  من اجل إستئناف
ـــســـؤولـــ ـــصـــاحلـــة مع ا مـــحـــادثــــات ا

 . صري ا
صرى فى األزمة ? { وما هو تقييمكم للدور ا

- مـصر لـها منـا كل الشـكر على مـا تقوم به
دومــاً من أجـل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة
والـشـعب الـفـلـسـطيـني  وحـمـايـة الـقـضـية
الـفــلـسـطـيـني والــتـصـدي لـكـافـة احملـاوالت
الـسـاعـية إلـى تصـفـيـتهـا  ومـسـاندة ودعم
ومــؤازرة مـصــر رئـيــسـاً وقــيـادةً وحــكـومـةً
وشـعـبـاً لـلـقيـادة واحلـقـوق الـفـلسـطـيـنـية 
ونــحـن نــنــظــر بـــكل الــتــقـــديــر واإلحــتــرام
واإلمـتنـان والشـكر والتـقديـر إلى دور مصر
سـيحية ـقدسات اإلسالمـية وا في حـماية ا
ـسـجـد في الــقـدس احملـتـلـة  وخـصـوصـاً ا
بارك  ومنع العدو فرض أي أمر األقـصى ا
واقـع جـديــد  أو إحــداث أي تــغــيــيــر عــلى
ـبــارك  رعـايـة ـسـجــد األقـصى ا أوضــاع ا
ـصاحلة الفلسطينية والسعي الدؤوب من ا
أجل حتـقـيـقـهـا  وإنـهـاء اإلنـقـسـام األسـود
وتـوحيد صفوف الفلـسطيني  وكذلك إلى
دورهــــا دومــــاً لــــكــــبـح جــــمــــاح الــــعـــدوان
ــتـكــرر  والـتــصـدي احلـازم الــصـهــيـوني ا
حلـالة التـغُّول والتوحش الـصهيـونية التي
تـســتـهـدف الـشـعب الـفـلــسـطـيـني عـمـومـاً 
وقــطــاع غــزة خـصــوصــاً  وكــذلك الــتـدخل
ـــنع الــــعـــدو الـــصـــهــــيـــوني من احلـــاسـم 
اإلسـتـفـراد بـاألسـرى األبـطـال في الـسـجون
ـارسـة أقـصى الـضـغوط الـصـهـيـونـية  و
عـلى احلكومة الصهيونيـة لدفعها للموافقة
ــعـيـشـيـة الــعـادلـة لألسـرى ـطـالب ا عــلى ا
داخل الــسـجـون  ولـلـحـقـيــقـة أنـنـا نـعـتـبـر
مـصر الشقيقة الكبرى  هي الداعم الرئيس
والـسنـد األساس لـنا في فـلسـط احملـتلة 
ــشــروعــة  والـتي ــطــالــبـنــا الــعــادلـة وا و
أقـرتـهـا الـشـرعـيـة الـدولـيـة  وكـافـة قرارات
ـتـحـدة  وفي مـقدمـتـهـا حق الـشعب األ ا
الـفـلــسـطـيـني في تـقـريـر مـصـيـره  وإقـامـة
سـتقـلة على األراضي دولـته الفـلسطـينـية ا
الـفلسطـينية احملـتلة عام 1967وعـاصمتها
الـقـدس الـشـريف  وعـودة جـمـيع الالجـئ
ـبـعـدين  وإطـالق سراح جـمـيـع األسرى وا

من سجون العدو .. 
صـر احلـبيـبة وسـنـبقى عـلى الـدوام نقـول 
ولـرئيـسـها الـعربي الـقومي الـوطني الـبطل
فـخامة السيد الرئيس عـبد الفتاح السيسي
وحلـكـومتـهـا  وقيـادتـها وجـمـيع أجهـزتـها
الــسـيــاديـة الــبـاســلـة  ولــشـعـبــهـا الــطـيب
األصـيـل :  شـكـراً مـصـر احلـبـيـبـة  رئـيـسـاً
وحــكــومـــةً وشــعــبــاً  عــلى دورك الــوطــني
الـقومي الـعروبي الـذي تقـوم به دوماً من
أجل حـماية القـضية الفلـسطينـية  وحماية
ــكــتــســبــات كــافــة الـــثــوابت واحلــقــوق وا
الـوطـنـية الـفـلـسـطيـنـيـة  شكـراً مـصـر على
مـاتـقـدميـنه من دعمٍ لـلـشـعب الـفلـسـطـيني 
وجـميع ماتـقوم به من أجل الـتخفيف من

معاناته وتعزيز صموده ورباطه . 

الكـاميرا اخلفية هي التي تخبّأ أو تـموّه عن اآلخرين لتصويرهم من دون علمهم
راقبة األمنية.  بغرض التجسس أو التلصص عليهم أو كنوع من ا

وفي بعض االحـيان قد تكون جزءاً من دائرة تـلفزيونية  وتسـتعمل هذه الوسيلة
في فـئـة برامـج تلـفـزيـونـيـة من أقدم بـرامج تـلـفـزيـون الـواقع; فكـرتـهـا األسـاسـية
تصـويـر شخص مـا من دون عـلمـه وهو يـتـعرض لـشيء غـريب مادي أو مـعـنوي
معـدّ مسـبقـاً لرصـد رد فعـله وإخبـاره الحقـاً أنه  تصـويره وأخذ إذنـه لعرض

شهد. ا
. وهي غالـباً ما تـتميز ـياً بـنية عـلى هذا األساس وانـتشرت عا تنوعـت البرامج ا
رح وتـنـفيـذ مـقـالب (خدع مـحـرجة) تـسـفـر عن أحداث طـريـفة وأحـيـاناً بـطـابع ا

قلب. ردود فعل غريبة أو مفاجئة أو حتى عنيفة جتاه من ينفذ ا
مـايـحـدث في الـعـراق مـابـعـد عام 2003 كامـيـرا خـفـيـة فـعالً.. نـطـالـب كـثـيراً 
ـسـؤولـ ـزعـجـة  نـقــلق بـعض ا ونــشـجب أكـثـر  نـســتـنـكـر حـد الـضــوضـاء ا

طالبة بأقل حد من حقوقنا  (حفـظهم الله ) بأصواتنا التي نحاول من خاللهـا ا
ـة  البـأس   نصف أمـان  نـصف كـرامـة  نقـبل بـأنـصاف نـصف مـعـيشـة كـر
شكـلة وضعوا  اصـابعهم في اذانهم ( وإني احلقـوق وليس انصاف احلـلول  ا
كلمـا دعوتهم لتغفر لـهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسـتغشوا ثيابهم وأصروا

واستكبروا استكبارا) صدق الله العظيم . 
ـسجـد  عـندمـا يـح وقت الـصالة فـيرفع فـلعـل اصواتـنـا ومطـالـباتـنـا كمـؤذن ا
األذان دعوة من الـله للناس ألقـامة الصالة فال يـستجيب من اليـصلي واليخشى

يوم اللقاء العظيم  حتى
ـعـاناة ن   اليـستـجـيبـون لـصـرخات اآللم وا اصـبـحت اصـواتنـا تـرفع في اذان 
وارد والتنافس التي يـعاني منها شـعب محروم وبلـد مذبوح بسبب سـوء أدارة ا

على الفساد و حماية على الفاسدين!!!
هل نـعـيش حقـيـقة ام وهـماً  وهـل خلق الـله الـشعـوب خلدمـة نـخبـة سـياسـية ام
الـعـكس  وهل يـجب ان تصـمت الـشعـوب الى مـاالنهـايـة صمـتـاً يسـلب ارادتـها

وقوتها وكرامتها ?
ـخـتصـر مـفـيد مـا الـذي  تـغيـر  لـلشـعب بـتـغيـر احلـكـومات بـعـد عام 2003.. 
حـالـنـا من سيء الـى اسـوأ  واالنـهـيـار مـسـتـمـر عـلى الـرغم من االف الـرسـائل
اإليـجـابيـة ومالمح الـتـفاؤل الـتي نـرسمـهـا من خالل مـا نكـتب عـساهـا ان تـكون
دافعـاً ألصحاب الـقرار  في النـهوض من غـفوتهم واليـسألوا كم لـبثوا النـنا نرى
ان سباتـهم طالَ علينا كـثيراً  وبالتأكـيد استعراض بسـيط حلالنا سنجد ان كل
ما يحـدث مواقف تمثيلية مـصطنعة وكأننا فعالً في عـالم الكاميرا اخلفية  ماذا
يعني ان موازنة العراق تعادل ضعفً موانة ثالث دول مجاورة (االردن  سوريا
 ايران ) وهم جـميعاً يـعيشون حـال افضل من حالنـا وشعوبهم اكـثر استقراراً
مادياً ومعنوياً وامنياً  والبطالة لديهم اقل منا كثيراً  فعالً تلك مواقف الكاميرا
ً مـن احلدث ان ن يـشـاهـدهـا او كـانـوا قـريبـ ـفـاجـئـة الـتي يـتـطـلب  اخلـفـيـة ا
يـضـبطـوا اعـصـابهـم وان يتـأنـوا بـردود افعـالـهم النـهـا اشبه بـالـسـخـرية بل هي
"سخـرية القدر " الـتي تُذل الكر  وتُـقصي النظيـف  وتعطل اخلريج  وجترح
كـرامـة االنسـان  سـخريـة الـقدر الـتي جتـعل من الـفسـاد سـمة لـبالد احلـضارة
والـتـأريخ  وجتـعل من بـغـداد اســوأ مـديـنـة لـلـعـيش في الـعـالم    لـذا اوجـهـهـا
صـرخـة الى ضـمائـر الـشـرفاء بـعـمق اجلـرح الغـائـر  واآللم الـكـبيـر الـذي يـقطن
نـفوس الـشـعب  اهتـمـوا بكـرامـة النـاس وطـريقـة مـعيـشـتهم  وانـتـفضـوا لـلقـمة
كن ان تـكون بديالً عيش مـغمسـة بالعـز بعيـداً عن االهانة  كـراسي السلـطة ال

عن شـعب يتضور  ويترنح من شدة االسى  .. نعم تاريخنا
لم يشـهد انتفاضة شعبية عارمة  بل  ثورات دموية كانت
واطن األن اهدافـها االسـتحـواذ على الـسلـطة  لـكن ا
يعي حـقوقة ولن يكون شريـكاً بوطن لن يجد به حقه 
اخـرجـونـا مـن مـشـاهـد الـكـامـيـرا اخلـفـيـة الى الـواقع
الـذي ال يــتـنــاسب  مع حــجم مـوازنــاتـنــا االنـفــجـاريـة

قياساً باالجنازات التي تكاد التذكر .
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اجلميع يدعو لإلصالح..!
اجلميع يتبرأ من الفساد..!

لكن الواقع العراقي اغلبه يدور في حلقة اإلحباط. 
ـاذا فشلت جـميع معـاجلات الـفساد مـنذ خمـسة عشـر عاماً من السـؤال هنا  
ـانـية واحلـكـومات ـقـراطيـة الـشـعار والـشـكل مـعززة بـعـدد من الـدورات البـر د

نتخبة.. ا
تـبـدو اإلجابـة عـسيـرة.. لـكن بعض الـتـصريـحـات احلكـومـية قـد تـكون سـندا او
ـكن االلـتــفـات الـيه مـعــززاً بـحـقـائق اقــرب مـنـهـا لــفـرضـيـات وأرقـام اســاسـا 
إعالميـة. ففي احدى الـندوات اإلصالحيـة طرحت أسئـلة عن كيـفية عـمل جهاز
شكل بقرار حكومي وامل شعبي كبير  وقد جاءت اإلجابات مكـافحة الفساد ا

ا يشبه الصدمة.
ـئـة.. فـاي ان الـرشـوة في اجلـهـاز احلـكـومي تـتـــــــعـدى نـسـبـتـهـا الـثـمـانـ بـا
سجـون ومـحـاكم تـكـفي اليواء الـفـــــــــاسـدين?.. هـكـذا أجـاب احـــــــدهم.. من
جـانـبه الـســــــــيـد لـيث كـبـة عـقب قـائال: (ان الـفـسـاد اصـبح مـافـيـات ورؤوسـاً
ويـشــغل حـيـزا كـبـيـرا مـتــشـعـبـا تـمـتـد شـبــكـاته داخل وخـارج الـعـراق بـصـورة
تــسـتــعـصي مــعــاجلـته بــضــربـة واحــدة سـيــمــا في واقع مــا زالت تـتــحــكم فـيه
احملاصصـة والقومية والطائـفية  لذا تطلب ان يكـون االحتكام الى منطق العقل
ـكن لها ان والبـحث عن مخـارج تستـهدف اإلصالح تـندرج بـعدد من األسئـلة 

شهد: توضح ا
- هل األولى باحلكومة ان تضرب الرؤوس لتسقط اذناب الفساد?

فاصل ليسهل عالجها? - ام ينبغي معاجلة القاعدة وعزلها عن الرؤوس وا
في حوار هـاديء ب رجـل مـسنـ كنـت استـمع جلمـال حديـثهم بـروح وطنـية

وأساليب واقعية حلل اإلشكالية  قال احدهم: 
شكلة أساسا ال تتمثل بوجود فاسدين  بل نيات اإلصالح وفعل - اعتـقد ان ا

عاقبة الفاسدين وحتجيمهم? صلح  ا
- أجاب االخـر: (القضـية كـلهـا تتـعلق بـالفـرق ب حـاكم عادل يـحارب الـفساد
كن له ان يـحـتمـل الضـرر والـتضـحـية في ويـجـلـد ذاته ونفـسه قـبل االخـرين و

سبيل ذلك.. وآخر يحمي الفاسدين!).
لنـعود قـليال الى مـشيـد حكم الـعدالـة واإلصالح االمام عـلي بن ابي طالب عـليه
السالم  لـوجدنـا مـا يكـفي من منـاهج إصالحـية حلل أي إشـكـاليـة شريـطة ان

تتخذ منهجا ووسيلة وغاية ونية وليس شعارا فقط.. 
كيف أسس االمـام دولته الـعظـيمـة قبل الف واربع مـئة سـنة.. فـلنـقرا ما أوصى

به مالك االشتر عامله على مصر:-
1- اُنْـظُـرْ فِي أُمُورِ عُـمَّـالِكَ فَاسْـتَـعْمِـلْهُمُ اِخْـتِـيَارًا اِخْـتِـبَاراً وَ الَ تُـوَلـهِمْ مُحَـابَاةً وَ

أَثَرَةً فَإِنَّهُمَا مِنْ شُعَبِ اَلْجَوْرِ وَ اَلْخِيَانَةِ.
2- تَوَخَّ مِـنْهُمْ أَهْلَ اَلـتَّـجْرِبَـةِ وَ اَلَْحـيَاءِ مِـنْ أَهْلِ اَلْبُـيُوتَـاتِ اَلـصَّالِـحَةِ وَ اَلْـقَدَمِ فِي

اَلْإِسْالَمِ اَلْمُتَقَدمَةِ.
3- تَحَفَّظْ مِنَ اَلْأَعْوَانِ.

4- تذكر إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَة.
5- ليس لَكَ أَنْ تتصرف فِي رَعِيَّةٍ وَ الَ تُخَاطِرَ إِالَّ بِوَثِيقَةٍ.

6- ثم يحـذره قائال: (إِني أُقْسِمُ بِالـلَّهِ قَسَماً صَادِقـاً لَئِنْ بَلَغَـنِي أَنَّكَ خُنْتَ شَيْئاً
صَغِيراً أَوْ كَبِيراً لَأَشُدَّنَّ عَلَيْكَ شَدَّةً لم تعهدها).

في مـقــطع من عـمق الــتـاريخ اإلصالحـي سـأل امـبــراطـور الــصـ مـســتـشـاره
اخلـاص قائـالً: "ما قـولك فـي قتـل من ال مـبدأ لـهم وال ضـمـيـر من اجل اصالح

االمة?
فـأجـاب الـفـيـلـسوف كـونـفـشـيـوس: (ومـا حـاجـتك إلى الـقـتل فـي قـيامـك بـأعـباء

احلـكم? لـتـكن نيـتك الـصـريحـة الـبـينـة فـعل اخلـير  فـيـكون
. إن العالقـة الـقـائمـة بـ األعلى واألدنى النـاس أخـيـاراً
يل إذا شبـيـهة بـالـعالقة بـ الـريح والكأل  فـالـكأل 
هــبـــــــت عـلــيه الــريح  وإذا كـانـت الـقــدوة احلـســنـة
أولى وسـائل احلكم  فـإن حسن االخـتيـار للـمناصب
وســـيــــلــــتـه الــــثــــانــــــــــيـــة: (اســــتــــمـل الــــصــــاحلـــ

عـوج  وبـهذه الـــــــطريـقة ســــــــتقـيمـ وانبـذ ا ا
عوج). يستقيم ا
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اثــار فـوز كـتــلـة لــيـكـود الــيـمــنـيـة بــرئـاسـة
بـنــيـامـ  نـتـنــيـاهـو بـنـتــائج االنـتـخـابـات
االســـرائــيـــلــيـــة اخملــاوف من الـــتــاثـــيــرات
الــسـلــبـيــة لـتــلك الـنــتـيــجـة عـلـى الـقــضـيـة
الــفــلـســطـيــنــيـة خــاصــة بـعــد قــرار تـرامب
بـاعـتبـار هضـبة اجلـوالن جزء من االراضى
االسـرائـيـلـيـة واعالن االدارة االمـريـكـيـة عن
نـبتها االعالن عن صفقـة القرن عقب تشكيل

احلكومة االسرائيلية .
وفـى ظل تـلك الـتـطـورات التـى تـنذر بـاوخم
الــعـــــــواقب حتــدث الـــــــلــواء مــحــمــد ابـو
سـمرة رئيس تيـــــار االستقالل الفـلسطينى
لـ (الــزمـان) وتـنـاول فـيـه وجـهـة نـظـره ازاء
الـــتـــطــورات الـــراهـــنــة وفـــيـــمــا يـــلى نص

احلوار:
{ ماهي وجـهة نـظرك فى األسـباب التى أدت إلى
تطـرف فى االنتخابات األخيرة فوز كتـله الليكود ا
 وهل يـعـنى ذلك أنَّ الـنــاخب اإلسـرائـيـلى إنـحـاز

إلى خيار إبتالع األراضي العربية ?
- لم تـفـاجـئـنـي نتـائـج اإلنـتـخـابـات  ومـنذ
تـصويت ( الكـنيست ) الصـهيوني على حل
حكومة نتنياهو السابقة  والدعوة للذهاب
إلى إنـتخابات مبكرة في التاسع من نيسان
/ إبـريل احلالي  فقد كتـبتُ ونشرت العديد
ـقاالت  وحتـدثت لوسائل مـن الدراسات وا
ـصـريـة والـفـلـسـطيـنـيـة والـعـربـية اإلعالم ا
والـدولية  عن توقعاتي لـنتائج اإلنتخابات
الــصــهــيــونــيــة  وكـانـت جــمـيـع كــتـابــاتي
وحتـليـالتي وتوقـعاتي مـتنـاسقـة تمـاماً مع
الـنتائج النهائـية لإلنتخابات  ألنَّه بات من
الـــواضح تـــمــامـــاً لـــكل ســـيــاسـي ومــراقبٍ
ومـتـابع  أنَّ الـكيـان واجملـتمـع الصـهـيوني
ــزيـد من يــجـنح مــنـذ عــدة سـنــوات نـحـو ا
الـيمـينيـة والتـطرف والتـوحش والعـدوانية
ـسـلـم  جتـاه الـفـلـسطـيـنـيـ والعـرب وا
وقـد إرتـفـعـت وازدادت وتـيـرة هـذا اجلـنوح
الــصــهــيــوني نــحــو الــتــطــرف والــتــوحش
والـعلو واإلفساد واليمـينية خالل السنوات
والـشـهور األخـيـرة أكثـر فـأكثـر ولـذلك فمن
الـطبيـعي أن يفوز تكـتل اليم الـصهيوني
ـــتـــطـــرف بــاألغـــلـــبـــيـــة في انـــتـــخـــابــات ا
(الـكـنيـست) األخيـرة  وهذا مـايفـسر أيـضاً
إرتـفـاع عـمـليـات الـتـهويـد واإلسـتـيـطان في
الـقـدس والضـفـة الغـربـية احملـتـلة  وعـموم
األراضي الـفـلـسـطيـنـيـة والـعربـيـة احملـتـلة
وأيـــضــاً إرتـــكــاب جـــيش الـــعــدو وجـــمــيع
ــســتــوطــنــ ألبــشع أجــهــزتـه وقــطــعــان ا
دنـي العُزَّل اجلـرائم بحق الفـلسطيـني ا
 وهي جـمـيـعـها تـنـدرج في إطـار اإلرهاب 
ُـنَّـظَم  وجرائم حـرب ضد وإرهـاب الـدولة ا
اإلنـسـانيـة  وبالـتـأكيـد فإنَّ الـنـاخب عنـدما
يـعـطي صـوتـه لـصالـح الـيـمـ ونـتـنـيـاهو;
فــهـو إنَّــمـا يـصــوِّت لـصــالح يـهــوديـة دولـة
الــكـيـان الــصـهـيــوني وإسـتـمــرار وتـسـريع
عـملـيات وجـرائم مصـادرة وسرقة األراضي
واحلــقــوق الــفــلــسـطــيــنــيــة واإلســتــيــطـان
والـتهـويد ومـصاردة األراضي الـفلـسطـيني
والـعربية احملتلة  وتـهويد القدس وتقسيم
بـارك وضد حل الدولت ـسجد األقصى ا ا

 وغــــــيـــــر ذلك مـن اجلـــــرائم
الـيـومـيـة الـتي تـرتـكـبـهـا
حـــكــومــة الــعــدو ضــد
شـعـبـنـا الـفـلـسـطـيـني
ــــــــــرابـط  وضــــــــــد ا
مـقدسـاتنـا وأراضيـنا
وحـقـوقنـا التـاريخـية
ـغـتصـبة … { مـاهي ا
إنـعـكـاسـات فــوز الـلـيـكـود
عــلى الــقــضـيــة ? وهل

تــتـوقـع أن يـبـدأ
نــتـنـيـاهـو فى

رموقة تظاهرة في واشنطنمنظمة اليونسكو تمنح شوكان جائزة حرية الصحافة الدولية ا
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سمرة


