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 زهار يؤكد رفض حماس إجراء انتخابات قبل التوافق عمى ممفي الحكومة واألمنال .2
القيػػادي البػػارز فػػي أف  الػػديف ناديػػس سػػ د نقػػً  عػػف مراسػػمت ا عمػػافمػػف  23/22/1422الغــد، عمــان،  ذكػػرت

حركػػس المقاومػػس ايسػػ ميس "حمػػاس" محمػػود الزضػػار أكػػد رفػػض حركتػػل إةػػرار انت ابػػات بمديػػس وتشػػري يس  بػػؿ 
 وافؽ عمى ممفي الحكومس واألمف، مع حركس فتح.الت

يأتي ذلؾ بينما تةري حاليًا ترتيبات ل قد لقار بيف الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس 
 الد مش ؿ في القاضرة  بؿ ن ايس الش ر الحالي، لبحث مصير السمطس الفمسطينيس وموضوع المصالحس، 

  ريبًا.وفي مقدمت ا اةرار االنت ابات 
وبيف الزضار في حديثل إلى "الغد" مف األراضي المحتمس "است داد حماس بحث أي ممؼ مف البنود المتضمنس 
في اتفاؽ المصالحس"، الذي ةرى تو ي ل بيف حركتي فتح وحماس في القاضرة مطمع أيار )مايو( الماضي، 

 ت ابات.ويشمؿ الحكومس واألمف ومنظمس التحرير والمصالحس المةتم يس واالن
و اؿ إف "حماس ال تمانع مطمقًا البدر بأي ممؼ، ومن ا ممؼ منظمس التحرير، باستثنار ممؼ االنت ابات، 

 الذي يتطمب وةود حكومس والتوافؽ عمى الممؼ األمني أيضًا".
ف وأضاؼ إف "فتح تريد إةرار انت ابات بمديس وتشري يس  ريبًا، وضذا أمر مرفوض بالنسبس لحماس، متسائً  ع
 مدى إمكانيس إةرار انت ابات في ظؿ ت اوف المةنس األمنيس المشرفس عمي ا مع سمطات االحت ؿ ايسرائيمي".

ــز الفمســطيني ل،عــالم،  وأضػػاؼ الزضػػار، أكػػد أف حركتػػل لػػف تتحػػوؿ إلػػى أف  غػػزة مػػف 21/22/1422المرك
مسػػطيني ممثمػػل، مشػػدًدا أف نمػػوذج عػػف حركػػس "فػػتح"، وأن ػػـ ينتظػػروف إةػػرار االنت ابػػات لينت ػػب الشػػ ب الف

ةػار ذلػؾ فػي كممػس لمزضػار  ػ ؿ احتفػاؿ الكتمػس ايسػ ميس  "تحرير فمسطيف بات أ رب مف أي و ػت مضػى".
مع طالبات ا في ةام ات وم اضد  طاع غزة ب يد األضحى المبارؾ في  اعس المػؤتمرات بالةام ػس ايسػ ميس 

يظػف أننػا ذاضبػوف لممصػالحس لنتحػوؿ إلػى نمػوذج عػف و ػاؿ الزضػار" "مػف  بغزة   ؿ م رةاف ط بػي حاشػد.
حركس فتح ف و م طئ )..( نريد أف نصؿ لمرحمس يتـ في ا إةرار االنت ابات ويتحرؾ الشارع ال تيار ممثمل، 
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وأضػػاؼ" "إف تحريػػر فمسػػطيف أ ػػرب إلينػػا مػػف أي و ػػت مضػػى ب ػػد ةممػػس  فػػ   يػػار لنػػا إال ايسػػ ـ سػػبي ".
 .االنتصارات التي ن يش ا"

 
 فياض: حكاية عرفات تتجسد في اصرار الشعب الفمسطيني عمى مواصمة الكفاح النتزاع الحرية .1

ةسػػد رئػػيس الػػوزرار الػػدكتور سػػ ـ فيػػاض ع  ػػس الفمسػػطينييف مػػع عرفػػات فػػي كممػػس : محمػػد يػػونس –راـ اهلل 
ايػػس ياسػػر عرفػػات حك»ألقاضػػا فػػي حفمػػس توزيػػع ةػػائرة عرفػػات السػػنويس فػػي  صػػر راـ اهلل الثقػػافي عنػػدما  ػػاؿ" 

تتةسػػد ضػػذي األيػػاـ فػػي إصػػرار الشػػ ب الفمسػػطيني عمػػى مواصػػمس الكفػػاح والبنػػار النتػػزاع الحريػػس واالسػػتق ؿ 
وتكػػريس السػػػيادة الوطنيػػػس عمػػى أرض دولػػػس فمسػػػطيف المسػػتقمس وعاصػػػمت ا القػػػدس الشػػريؼ عمػػػى حػػػدود عػػػاـ 

3691.» 
والسػػمطس الوطنيػس، بػؿ كػػاف ايضػًا شػريكًا حقيقيػػًا عرفػات لػـ يكػػف فقػط  ائػد ثػػورة أو رئيسػًا لممنظمػس »وأضػاؼ" 

لصػػنع السػػ ـ، وعمػػى ال ػػالـ اف ي ػػرؼ أنػػل كمػػا كػػاف ياسػػر عرفػػات، فػػ  يوةػػد ولػػف يوةػػد شػػريؾ فمسػػطيني 
 «.لتحسيف نوعيس االحت ؿ، بؿ يوةد دائمًا شريؾ فمسطيني ين ار االحت ؿ

المدينػػس، كمػػا أ ػػاـ اتحػػاد كػػرة القػػدـ الفمسػػطيني  وافتتحػػت بمديػػس راـ اهلل ميػػدانًا يحمػػؿ اسػػـ ياسػػر عرفػػات وسػػط
مبػػاراة بػػيف فريقػػي ةنػػوب إفريقيػػا وفمسػػطيف فػػي مدينػػس نػػابمس التػػي كانػػت أحػػد المحطػػات الم مػػس فػػي مسػػيرة 

 عرفات.
و ػػػاؿ رئػػػيس االتحػػػاد ةبريػػػؿ رةػػػوب إف استضػػػافس الفريػػػؽ الةنػػػوب االفريقػػػي ةػػػارت بسػػػبب المكانػػػس ال اصػػػس 

 وب افريقيا التي ناضمت مف اةؿ الت مص مف نظاـ التفر س ال نصريس.لمزعيـ الراحؿ عرفات في ةن
 23/22/1422الحياة، لندن، 

 
 البرغوثي: المقاومة والمصالحة لمرد عمى إفشال عضوية فمسطينمصطفى  .3

أكد األميف ال اـ لحركس المبادرة الوطنيس الفمسطينيس النائب مصطفى البرغوثي " نظير طل-القدس المحتمس 
إف إفشاؿ الطمب الفمسطيني بالحصوؿ عمى ال ضويس الكاممس في مةمس األمف « البياف»س مع في مقابم

يةب الرد عميل بتبني استراتيةيس وطنيس بديمس شاممس تقـو عمى المقاومس الش بيس وفرض المقاط س وال قوبات 
 عمى إسرائيؿ.

بديمس الشاممس يةب أف تشمؿ تص يد أف االستراتيةيس الوطنيس ال« البياف»وأوضح البرغوثي في مقابمس مع 
المقاومس الش بيس ضد الةدار واالستيطاف، ومقاط س البضائع ايسرائيميس، والكفاح ضد فصؿ الطرؽ وانت اج 

 الدبموماسيس المقاومس.
ودعا البرغوثي إلى االستمرار في المطالبس ب ضويس دولس فمسطيف الكاممس في الةم يس ال موميس لألمـ 

 ـ القبوؿ ب ضويس دولس مرا بس.المتحدة، وعد
لمقاط س المنتةات ايسرائيميس، والتي أطمقت ا حركس المبادرة الوطنيس « بادر»وأكد البرغوثي عمى أف حممس 

ت  ي نةاحا كبيرا وتةاوبا مف  بؿ المواطنيف والتةار الفمسطينييف، و د أ ذت باالتساع بشكؿ »الفمسطينيس، 
حتى تصبح تكاليؼ االحت ؿ »من ا ضو تغيير ميزاف القوى مع إسرائيؿ، و، الفتًا إلى أف ال دؼ «ممحوظ

، مشيرًا إلى أف حةـ المنتةات ايسرائيميس التي يتـ تسويق ا وبي  ا سنويًا في «و سارتل اال تصاديس أكبر
 مميارات دوالر أميركي وتست دـ أرباح ا لقمع الش ب الفمسطيني. 1.3فمسطيف تصؿ إلى 
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إلى أف الحممس ستتسع في الفترة المقبمس لتشمؿ م تمؼ بقاع األراضي الفمسطينيس، واف ضناؾ  وأشار البرغوثي
سمسس مف الف اليات التي ستنظـ في مدينس راـ اهلل لحث المواطنيف عمى ضرورة مقاط س المنتةات 

 ايسرائيميس.
 23/22/1422البيان، دبي، 

 
 اع حول الطمب الفمسطيني ليس نهاية المطافمجمس األمن إلجمبعدم وصول لجنة العضوية عريقات:  .0

شػػد د كبيػػر المفاوضػػيف الفمسػػطينييف صػػائب عريقػػات عمػػى أف عػػدـ وصػػوؿ  "عبػػد الػػرؤوؼ أرنػػاؤوط -راـ اهلل
لةنػػس ال ضػػويس فػػي مةمػػس األمػػف يةمػػاع حػػوؿ الطمػػب الفمسػػطيني لػػيس ن ايػػس المطػػاؼ و ػػاؿ" سػػتتـ دراسػػس 

رئيس عبػاس سيتشػاور مػع ال ػرب واألصػد ار فػي ال ػالـ وب ػد ذلػؾ فػ ف التقرير مف  بؿ القيادة الفمسػطينيس فػال
القيادة الفمسطينيس ستحدد ال طوة التاليس. لكف يةب عدـ است داـ عبارات إ فاؽ أو فشؿ فقد  منا منذ البدايػس 

تقريػر إف ضذي ضي البدايس وليس الن ايس وبػذضابنا لألمػـ المتحػدة ضػدفنا لتكػريس حقنػا فػي الحريػس والدولػس وحػؽ 
 المصير".

وبدوري أكد وزير ال ارةيس رياض المالكي استمرار الة ود حتى "المرة األلؼ" لتحصؿ فمسطيف عمى 
ال ضويس الكاممس، و اؿ في حديث إذاعي مف نيويورؾ إن ـ كانوا عمى عمـ بأف ةولس واحدة لف تكوف كافيس 

مرا ب متاح بالنسبس ل ـ ويمكن ـ القياـ لتحقيؽ النةاح، و اؿ إف  يار االنضماـ لممنظمس الدوليس بصفس 
بذلؾ و تما يريدوف. لكف تركيزضـ يتمثؿ في الحصوؿ عمى ال ضويس الكاممس، وأف السمطس الفمسطينيس ربما 

 تمةأ لذلؾ ال يار لكنل لف يكوف بديً  عف الحصوؿ عمى عضويس كاممس.
 23/22/1422الوطن اون الين السعودية، 

 
 عنيٌّ بإفشال لقاء مشعل وعباسالقرعاوي: هناك من هو م .2

كشػػؼ النائػػب فػػي المةمػػس التشػػري ي الفمسػػطيني فتحػػي القرعػػاوي، مسػػار اليػػـو السػػبت، النقػػاب فػػي " دمشػػؽ
تصػػريحات صػػحفيس لػػل أف ضنػػاؾ عمػػى السػػاحس الفمسػػطينيس مػػف ضػػو م نػػي ب فشػػاؿ المقػػار المرتقػػب بػػيف رئػػيس 

 س محمود عباس.المكتب السياسي لحركس "حماس"  الد مش ؿ ورئيس السمط
و اؿ إف االعتقاالت واالستدعارات زادت حدت ا مع  رب المقار مف  بػؿ األة ػزة األمنيػس فػي الضػفس الغربيػس، 

 وأف ضناؾ نسار مف بيف المستدعيف لمتحقيؽ لدى األة زة األمنيس في الضفس الغربيس.
مع أف المحكمس  ضت بػايفراج وأضاؼ القرعاوي أف األة زة ترفض ايفراج عف سب س عشر م تق  سياسيًّا 

نػػل يةػػػري عقػػاب ب ضػػ ـ فػػػي  عػػن ـ منػػذ شػػػ ور، وأف االة ػػزة تقػػوؿ إن ػػػـ ضػػيوؼ لػػدي ا وليسػػػوا م تقمػػيف، وا 
الزنػػازيف أو نقم ػػـ إلػػى راـ اهلل إف  ػػالفوا أوامػػر األة ػػزة، مشػػيًرا إلػػى وعػػد عبػػاس و يػػادات فػػتح ب ن ػػار ممػػؼ 

 االعتقاؿ السياسي وضو ما لـ يحصؿ حتى اآلف.
 21/22/1422المركز الفمسطيني ل،عالم، 

 
 
 

 أبو هولي يطالب بالكشف عن "أسرار" اغتيال عرفات .6
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طالب النائب في المةمس التشري ي الفمسطيني عف حركس "فتح"، أحمد أبو ضولي، بالكشؼ عف  راـ اهلل"
 "أسرار" وفاة الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات، وم حقس  تمتل.

(، أبنار الش ب 31/33صحفي تمقت " دس برس" نس س عنل اليوـ السبت ) ودعا أبو ضولي، في بياف
الفمسطيني في كافس أماكف تواةدضـ، إلى "إحيار ذكرى ياسر عرفات وال مؿ عمى استذكار بطوالتل، 

 وتضحياتل الةساـ وتدريس ا لألةياؿ الفمسطينيس القادمس".
صر عمى حركس فتح فقط، بؿ يةب أف يكوف وأشار إلى أف "االحتفاؿ في ذكرى اغتياؿ عرفات، ال ينح

االحتفاؿ وطني يشارؾ فيل كؿ الطيؼ الفمسطيني وأحرار ال الـ أةمع"، مطالًبا كافس األدبار والكتاب 
 الت ميميس".  والمدونوف إلى "توثيؽ تاريخ عرفات، ضمف سياؽ تاري ي وأدبي يدرس بالةام ات والمناضج
 21/22/1422، قدس برس

 
 المتحدة ل مساعينا لمحصول عمى عضوية كاممة في األمم: سنواصالشكعة .7

التحريػػػر الفمسػػػطينيس المحػػػامي غسػػػاف الشػػػك س، أف "القيػػػادة  أكػػػد عضػػػو المةنػػػس التنفيذيػػػس لمنظمػػػس "نػػػابمس
ال ادفس لنيؿ اعتراؼ األمـ المتحدة بدولس فمسطيف عضوا كامؿ ال ضويس في ػا،  الفمسطينيس ستواصؿ مساعي ا

أعضػار مػف لةنػس ال ضػويس فػي مةمػس األمػف فػي اةتماع ػا  6الحصػوؿ عمػى توصػيس رغـ عػدـ تمكننػا مػف 
 يـو الةم س الماضي".

 فمسطيف (" إف "عضويس31/33و اؿ الشك س في بياف صحفي تمقت " دس برس" نس س عنل اليـو السبت )

اصؿ تحركاتنا وسنو  الكاممس في األمـ المتحدة حؽ تاري ي و انوني لمش ب الفمسطيني سنبقى متمسكيف بِل،
بالتصويت في المرات القادمس لصالح  عمى المستوى الدولي لتحقيؽ ضذا ال دؼ وا  ناع الدوؿ التي عارضتل

 فمسطيف".  بوؿ دولس
وأكد الشك س، أف "فمسطيف" دولس م ترٌؼ ب ا في إحدى أضـ ال يئات التاب س لألمـ المتحدة "يونسكو"، التي 

في ا، ل ا حقوؽ وعمي ا واةبات، كبقيس دوؿ ال الـ، م تبرا ذلؾ "إشارة   بمت فمسطيف دولًس كاممَس ال ضويس
واضحس عمى تف ـ األغمبيس في المةتمع الدولي لحقوؽ الش ب الفمسطيني المشروعس، األمر الذي ننتظر 

 حدوثل في منظمس األمـ المتحدة".
 21/22/1422، قدس برس

 
 طنية في القاهرةالبردويل: لم يتم تحديد موعد لمقاء المصالحة الو  .8

أكد عضو المكتب السياسي لحركس "حماس" د. ص ح البردويؿ، أنل لـ يتـ تحديد " محمد المنيراوي -غزة
موعد محدد لّمقار الذي سيةمع رئيس المكتب السياسي لمحركس  الد مش ؿ برئيس السمطس محمود عباس 

في ةديس حركس "فتح" وتوفر إرادة حقيقيس المزمع عقدي في القاضرة يتماـ ممؼ المصالحس الوطنيس، مشككًا 
 لدي ا يتمام ا.

و اؿ البردويؿ في تصريحات لػ"فمسطيف""" دعونا مف   ؿ رئيس المكتب السياسي لمحركس رئيس السمطس 
عادة النظر في أضميس إنةازي، و د كاف مف المقرر أف يكوف المقار ب د  إلى الةموس وبحث ممؼ المصالحس وا 

ل لـ ُيحدد تاريخ لل"، مشيرًا إلى أف تصريحات عباس "أحاديس الةانب"، وأنل إذا كاف عيد األضحى، لكن
 ضناؾ لقار بيف الحركتيف فػ"سيتـ تحديد موعدي باالتفاؽ بيف الحركتيف".
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وأضاؼ البردويؿ"" حتى ضذي المحظس ال نستطيع القوؿ إننا نممس إرادة حقيقيس لدى "فتح" يتماـ المصالحس 
تغيرات عمى أرض الوا ع ال تشي بذلؾ"، مردفًا"" سنكتشؼ مف   ؿ ةدوؿ أعماؿ لقار القاضرة الوطنيس، فالم

 إف ُعقد مدى ةديس حركس "فتح" يتماـ المصالحس".
وشدد أف المصالحس  يار استراتيةي لمش ب الفمسطيني ولحركس "حماس"، وأنل "لدينا إرادة وةادوف في 

 إرادة متقابمس ومتوازيس مف األطراؼ األ رى".إتمام ا، لكف الشؾ أف ذلؾ يحتاج إلى 
وأضاؼ البردويؿ إف المصالحس مطمب لحماس مرتبط بشروط موضوعيس لمواة س االحت ؿ، وأن ا البد أف 

 تكوف مد ً  لمشراكس الحقيقيس وصنع القرار الفمسطيني الدا مي".
س ضغط في مشروع التسويس ولفت القيادي في "حماس" إلى أف عباس "است دـ ور س المصالحس كوسيم

 لتحسيف شروط المفاوضات"، م ربًا عف أممل في أف يكوف ةديًا بتحقيؽ المصالحس.
و اؿ"" آف األواف لمسمطس أف تكوف ةديس وأف تت ذ مف الحوار الوطني استراتيةيس حقيقيس لوضع  طوط 

ايدارة األمريكيس الكامؿ عريضس لمشروع ضد االحت ؿ،و السيما ب د انقطاع حباؿ المفاوضات، وانحياز 
يغاؿ األ يرة في البنار االستيطاني بشكؿ غير مسبوؽ".  لػ)إسرائيؿ(، وا 

 21/22/1422فمسطين اون الين، 
 

 فتح: تؤكد حرصها عمى إنجاح المقاء المرتقب بين عباس ومشعل .9
نيس محمود عباس أكدت حركس "فتح" حرص ا عمى إنةاح المقار المرتقب بيف رئيس السمطس الفمسطي راـ اهلل"

مشيرة إلى أف "من ج  ورئيس المكتب السياسي لحركس "حماس"  الد مش ؿ، المتو ع في غضوف عشرة أياـ،
 الوحدة الوطنيس ثابت إستراتيةي، وصماـ أماف لنيؿ الحريس واالستق ؿ".

لحركس  و اؿ الناطؽ باسـ الحركس أسامس القواسمي في بياف صحفي، صدر عف مفوضيس ايع ـ والثقافس
(" "إف فتح تنظر بايةابيس إلى المقار المرتقب بيف الرئيس ومش ؿ، ارتكاًزا عمى 31/33فتح، اليوـ السبت )

 النوايا الوطنيس ال الصس والصاد س التي عمى أساس ا نس ى نحو تنفيذ اتفاؽ المصالحس".
الفمسطينيس لألماـ وتةاوز  وأضاؼ" "االتصاالت والحوارات لـ تتو ؼ بيف  يادتي الحركتيف لدفع المصالحس

كافس ال قبات"، مشدًدا عمى أف "مو ؼ فتح بأف االنت ابات ضي السبيؿ الوحيد لتداوؿ السمطس وأف لش بنا 
 كممس الفصؿ ال تيار ممثميل".

و اؿ المتحدث باسـ "فتح"" "البد مف تمتيف الوضع الفمسطيني مف أةؿ مواة س االحت ؿ واالستيطاف، 
فشاؿ محاوالت  إسرائيؿ استغ ؿ الوضع الفمسطيني الراضف لممارسس سياسس االبتزاز عمى القيادة وش بنا وا 

 الصامد"، عمى حد ت بيري.
 23/22/1422قدس برس، 

 
 حماس تؤكد استعداد مشعل لزيارة األردن فور استكمال الترتيبات الالزمة .24

 داد رئيس مكتب ا السياسي  الد أكدت حركس المقاومس ايس ميس "حماس" است" ناديا س د الديف -عماف 
مش ؿ زيارة األردف فور استكماؿ الترتيبات وايةرارات ال زمس ل ا، والتي تترةـ عمميًا بدعوة ل ذا 

وبيف نائب رئيس المكتب السياسي لمحركس موسى أبو مرزوؽ أنل "ال شير ةديدا" حتى اآلف  ال صوص.
وتابع  ائً  لػ"الغد"  أف أشار إلى إمكانيس إةرائ ا ب د ال يد.بشأف تحديد موعد زيارة مش ؿ لألردف التي سبؽ و 
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مف دمشؽ "ال شير ةديدا حتى اآلف"، بشأف الزيارة، في الو ت الذي نفت فيل الحركس  ياـ مش ؿ األسبوع 
 الماضي بزيارة سريس إلى األردف التقى   ل ا بالمسؤوليف.
 ؿ "لـ يزر األردف رسميًا   ؿ األسبوع الماضي، و اؿ القيادي البارز في حماس محمود الزضار إف مش

وأضاؼ إلى  وفي حاؿ  يامل ب ا فستكوف م منس وليست سريس، إذ ال غرض مف إةرائ ا في إطار سري".
"الغد" مف األراضي المحتمس إف "الزيارة يم د ل ا عادة بنوايا طيبس في ضذا االتةاي وب ةرارات تترةـ عمميًا 

وأوضح القيادي البارز في حماس أحمد يوسؼ أنل "لـ يرد حتى اآلف أي شير  بدعوة ل ذا ال صوص".
 رسمي بشأف تحديد موعد الزيارة،  ارج سياؽ التصريحات األ يرة الم مس مف الةانب األردني".

و اؿ لػ"الغد" مف األراضي المحتمس إف الحركس "بانتظار رسالس شفويس أو تحريريس يحمم ا أحد األش اص مف 
 السياسي أو األمني لتحديد موعد لزيارة مش ؿ إلى األردف". المستوى

وأضاؼ أنل "ال يوةد عند الحركس ما يمنع مف زيارة األردف، ف ي عمى است داد لمقياـ ب ا فور تسمم ا دعوة 
ولفت  رسميس بذلؾ، في ظؿ ايشارات القويس التي صدرت أ يرًا بما يشي إلى انفراج ال   س بيف الةانبيف".

أف حصوؿ الزيارة "ي ّد بالنسبس لمحركس شيئًا كبيرًا ولحظس م مس في مسار ال   س الثنائيس، ف ما شركار إلى 
 يحم ف نفس المشاعر تةاي القضيس الفمسطينيس".

وتابع أف "األردف م ني مباشرة بحدوث نوع مف التنسيؽ لة س كيفيس الت اطي مع ال ـّ الفمسطيني، حيث ما 
قضيس الفمسطينيس، والشريؾ في واةب التحرير وال ودة، فاألردف، كما مصر، دولس يزاؿ األميف عمى ال

 مركزيس ي تبر حضورضا ودورضا م ميف لمستقبؿ القضيس".
ورأى أف "أي  طوة تةاي األردف ت ّد م مس وسيكوف ل ا أثر طيب عمى ص يد ال   س وبما ي دـ الش بيف 

يحات ال صاونس األ يرة، م تبرًا أن ا "م مس ومؤشر إيةابي الفمسطيني واألردني".وتو ؼ مةددًا عند تصر 
 تةاي است ادة لحمس ال   س بيف الحركس والمممكس ولحظس مرتقبس منذ زمف طويؿ".

 23/22/1422الغد، عمان، 
 

 تشرين أول/ نوفمبر  12مشعل قبل  -حراك في ممف المصالحة الوطنية ولقاء عباسالحياة:  .22
فمسطيني ةديد في ممؼ  -عف حراؾ مصري « الحياة»مصادر فمسطينيس لػ كشفت " فتحي صّباح -غزة 

« حماس»المصالحس الفمسطينيس سيتّوج ب قد لقار بيف الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركس 
 الش ر الةاري. 13 الد مش ؿ  بؿ 

ؿ الفمسطينيس المو  س عمى و الت المصادر إف مصر ستوةل دعوة   ؿ األياـ القميمس المقبمس إلى الفصائ
اتفاؽ المصالحس في ال امس مف أيار )مايو( الماضي، وذلؾ يةرار مشاورات في شأف آليس تنفيذي بأسرع ما 

 يمكف،  صوصًا في ظؿ التحديات واأل طار التي ت صؼ بالقضيس الفمسطينيس.
ي القاضرة، عمى أف يتب ل الش ر الةاري ف 13و 11مش ؿ سي قد في الفترة بيف  -وأضافت أف لقار عباس 

لقار لمفصائؿ كافس في ال اصمس المصريس لوضع اآلليات المناسبس لتنفيذ اتفاؽ المصالحس،  صوصًا أف 
وفصائؿ منظمس التحرير ترفض فكرة عقد لقارات ثنائيس بيف الحركتيف المتصارعتيف األوسع « فتح»حركس 

 ش بيس في الشارع الفمسطيني.
يشغؿ « فتح»أةريت عشيس عيد األضحى المبارؾ بيف مش ؿ و يادي بارز في  وأشارت إلى أف اتصاالت

منذ سنوات عدة، ت ي اتصاؿ « حماس»عضويس لةنت ا المركزيس لل دور بارز في اتصاالت غير م منس مع 
 ضاتفي مف مش ؿ ل باس لت نئتل بحموؿ عيد األضحى المبارؾ.
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عمى أف يمتقيا في و ت  ريب لبحث آفاؽ « حاويالفت»وأوضحت أنل تـ االتفاؽ بيف مش ؿ والقيادي 
المصالحس وتةسيد الوحدة الوطنيس لمو وؼ صفًا واحدًا لمواة س األ طار المحد س بالقضيس الفمسطينيس. 

، مسؤوؿ ممؼ المصالحس في الحركس عزاـ األحمد ونائب رئيس «فتح»و الت إف عضو المةنس المركزيس في 
قدا أ يرًا لقار إيةابيًا وبنار بحثا   لل متطمبات وسبؿ إنةاح لقار ع« حماس»المكتب السياسي لحركس 

 مش ؿ المرتقب و ضايا مت مقس بالمصالحس وأ رى سياسيس. -عباس 
وعباس ي تبراف أف المصالحس والوحدة تحت ف « فتح»ولفتت إلى أف ضذي االتصاالت والتحركات تنبع مف أف 

س في ضور المو فيف األميركي وايسرائيمي مف مسألس )فشؿ( أولويس لدي ما، وأنل يةب إنةازضما بسرع
حصوؿ فمسطيف عمى ال ضويس الكاممس في مةمس األمف، ب دما لـ تتوافر األصوات التس س ال زمس في 

الرغبس في إتماـ المصالحس « حماس»و « فتح»المةمس لمتصويت لمصمحس منح ا ال ضويس. ورأت أف لدى 
ن ار االنقساـ، فضً  ع ف وةود اعتبارات وعوامؿ أ رى تة ؿ مف إنةاز المصالحس واست ادة الوحدة وا 

 الوطنيس حاةس وضرورة لمحركتيف.
 23/22/1422الحياة، لندن، 

 
 لحركة فتح في مخيم عين الحموةضبط أسمحة مسروقة من مستودع المستقبل:  .21

عادة ب ض كشفت مصادر فمسطينيس مطم س لػ"المستقبؿ" أف الكفاح المسمح تمكف " صيدا السبت مف ضبط وا 
األسمحس والذ ائر التي تمت سر ت ا أ يرًا مف مستودع لألسمحس تابع لمقوات ال سكريس في حركس فتح في 

 محمس بستاف الي ودي وسط م يـ عيف الحموة .
وأضافت ضذي المصادر أنل تـ رصد عدد مف تةار األسمحس في الم يـ وضبط ب ض األسمحس والذ ائر 

وزت ـ حيث تبيف أف ضناؾ مف باع ـ اياضا، في و ت ال يزاؿ البحث ةاٍر عف اميف مستودع المسرو س بح
األسمحس المذكور ويدعى "حسيف ش." ب د ا تفائل مع كميس مف األسمحس والذ يرة، اذ كانت "المستقبؿ" 

 انفردت بنشر ضذا ال بر امس .
امس ب دما كاف االضتماـ ب ا ت طى حدود ووفقًا ل ذي المصادر، ف ف تفاع ت ضذي القضيس بمغت ذروت ا 

الم يـ ليبمغ المسؤوليف الفمسطينييف في راـ اهلل. واستدعت تشكيؿ لةنس تحقيؽ مف عدد مف  ادة الوحدات 
ال سكريس في فتح، توصمت ب د تحريات مكثفس اشرؼ عمي ا  ائد الكفاح المسمح الفمسطيني في لبناف ال ميد 

يد مكاف ةزر مف األسمحس التي فقدت مف المستودع، واف ضناؾ مف  اـ ببيع محمود عيسى "المينو" الى تحد
 ضذي األسمحس والذ ائر الى ب ض تحار األسمحس المحمييف.

وعمى الفور، توة ت  وة مف الكفاح المسمح الى المكاف الذي توافرت م مومات عف وةود ةزر مف األسمحس 
عادت ا الى المستود ع. فيما بوشرت التحقيقات مع التةار الذيف ضبطت م  ـ والذ ائر فيل، وتـ ضبط ا وا 

 لم رفس مف  اـ ببي  ـ اياضا.
وعممت "المستقبؿ" أف الم طيات المتوافرة تشير الى تواطؤ ش صيف عمى األ ؿ في ضذي القضيس احدضما 

 اميف المستودع
 23/22/1422المستقبل، بيروت، 
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 األسرىستغير معايير إطالق سراح  "إسرائيلفمنائي: " .23
 ػػاؿ وزيػػر الةب ػػس الدا ميػػس ايسػػرائيميس ماتػػاف فيمنػػائي إف الحكومػػس ايسػػرائيميس سػػتغير مػػف سياسػػت ا بكػػؿ مػػا 
يت مؽ ب ط ؽ سراح أسرى فمسطينييف في أعقاب صفقس ةم ػاد شػاليط. وأضػاؼ الػوزير ايسػرائيمي أمػس إنػل 

 تؿ مدنييف، ولف نفاوض مستقب  عمى  سيكوف ضناؾ تمييز بيف مف حارب أماـ ةنود إسرائيمييف، وبيف مف»
 «إط ؽ سراح مف أديف بقتؿ مدنييف إسرائيمييف

 23/22/1422، البيان، دبي

 
 سرع في بناء الجدار عمى الحدود مع مصرت تل أبيب .20

ذكػرت منظمػس بتسػيمـ المداف ػس عػف حقػوؽ اينسػاف اف الحكومػس ايسػرائيميس  "كامػؿ ابػراضيـ -القػدس المحتمػس 
الض ـ عمى الحدود مع مصر في سػينار « الةدار»ات عمميس وسري س مف أةؿ إن ار المشروع ات ذت إةرار

 كـ منل والذي يبدو كأنل ةدار عابر لمصحرار.11الذي تـ إنةاز نحو 
مميػوف طػف مػف الحديػد  31وأشارت المنظمس في تقرير ل ا نشرتل صحيفس ضػررتس إلػى أف الةػدار ابتمػع نحػو 

 % مف الحاةس السنويس يسرائيؿ برمت ا.33بتل   ؿ ضذا ال اـ أي ما نس
ولفػػت التقريػػر إلػػى أف ارتفػػاع الةػػدار يصػػؿ إلػػى نحػػو  مسػػس أمتػػار أي ضػػ ؼ الةػػدار الفاصػػؿ فػػي الضػػفس 
الغربيػػس وةػػدر أ ػػرى عمػػى حػػدود إسػػرائيؿ الم تمفػػسا ومػػف المتو ػػع اف يغيػػر ضػػذا الةػػدار الوا ػػع عمػػى الحػػدود 

كػـ مػف إةمػالي الةػدار البػالغ نحػو 311اني المقبػؿ مػف ال مػؿ بمسػافس حيث سيتـ االنت ار في ش ر كانوف ثػ
 كـ .141

وي طط الةػيش ايسػرائيمي أف يزيػد عػدد القػوات فػي اعمػاؿ ال مميػات ال سػكريس فػي األراضػي المحتمػس وعمػى 
 % مف ال دد الذي  دـ ال اـ الماضي.11الحدود في السنس القادمس بنحو 
مف كتائب االحتياط لم دمس االستثنائيس متةاوزا بػذلؾ القيػود المشػمولس % 31وسيطمب الةيش استدعار نحو 

فػػي  ػػانوف االحتيػػاط. وعممػػت  يػػادة األركػػاف تغييػػر ال طػػط بػػالتغييرات التػػي طػػرأت عمػػى الحػػدود وعمػػى رأسػػ ا 
 التغيير الذي طرأ عمى الحدود في سينار.

  23/22/1422، الرأي، عّمان
 

 ائيمي يتدرب عمى مواجهة حزب اهلل حال ُهوجمت إيرانالجيش اإلسر : بوست" الجيروزاليم" .22
عمى ضور األ بار الواردة حوؿ احتماالت توةيل إسرائيؿ ضربس عسكريس ضػد إيػراف، ُيةػري " القدس المحتمس

الةيش ايسرائيمي في اآلونس األ يرة تدريبات مكثفس وم تمفس لما  د يترتب عمى ضذي الحرب مػف نتػائج، وفػي 
شت اؿ الةب س الشماليس.مقدمت ا إندالع   حرب محتممس مع منظمس حزب اهلل وا 

" التػابع 31وعمى ذلؾ ذكػرت صػحيفس "الةيػروزاليـ بوسػت" عمػى مو   ػا االلكترونػي اليػـو السػبت، أف "كتيبػس 
لمػػوار غػػوالني فػػي الةػػيش ايسػػرائيمي أةػػرت تػػدريبات مكثفػػس عمػػى ةبػػؿ الكرمػػؿ شػػماؿ إسػػرائيؿ، تحسػػبًا لو ػػوع 

 منظمس حزب اهلل. حرب محتممس مع
وحسب الصحيفس، ف ػؿ المػوار  ػ ؿ التػدريبات التػي أةرضػا م ػدات عسػكريس م تمفػس ورشاشػات ثقيمػس و ػذائؼ 

 ضاوف ونيراف  ناصس، كما تدريب عمى إ تحاـ موا ع وضميس لم دو.
حػرب ونقمت الصحيفس عف ضابط كبير في الموار،  ولل، "ضدفنا ضو أف نكوف مست ديف  در ايمكػاف فػي أي 

  ادمس بغض النظر عف مكاف نشوب ا".
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و اؿ ضابط أ ر رفيع المستوى في الةيش ايسرائيمي، "باف مثؿ ضذي األنواع مف التدريبات ُتةرى في أو ات 
الميػػؿ يعتقػػاد الةػػيش أن ػػا سػػتكوف أكثػػر أمانػػًا، و شػػيس مػػف ت رضػػ ا ل ةمػػات مػػف أراضػػي ال ػػدو فػػي أو ػػات 

 ".1119حرب لبناف الثانيس عاـ الن ار، كما حصؿ ذلؾ ال طأ   ؿ 
 21/22/1422وكالة سما، 

 
 قوانين إسرائيمية لضرب الجمعيات الحقوقية وجهاز القضاء سمسمة .26

تتر ب األوساط السياسػيس ايسػرائيميس طػرح سمسػمس مػف مشػاريع القػوانيف ايسػرائيميس " برضوـ ةرايسي -الناصرة
ار المقبػؿ، وت ػدؼ إلػى ضػرب تمويػؿ الةم يػات الحقو يػس ال نصريس عمى ال يئس ال امس لمكنيسػت، يػـو األرب ػ

والس ميس، و وانيف أ رى تتحكـ بت ييف القضار، لة م ػـ  اضػ يف لألغمبيػس البرلمانيػس، وةميػع ضػذي القػوانيف 
 تحظى بدعـ مباشر مف رئيس الوزرار بنياميف نتنياضو.

ف األوؿ يحظػػػر عمػػػى أي ةم يػػػس ومػػػف المفتػػػرض أف يطػػػرح عمػػػى ال يئػػػس ال امػػػس لمكنيسػػػت مشػػػروعي  ػػػانوني
 3411سياسيس، بم نى حقو يس وس ميس، مف الحصػوؿ عمػى تمويػؿ داعػـ مػف حكومػات أةنبيػس، تفػوؽ مبمػغ 

% عمى كؿ تمويؿ أةنبي لمةم يات الحقو يس  43دوالر سنويا، والقانوف الثاني يقضي بفرض ضريبس بنسبس 
 والس ميس، يأتي مف حكومات دوؿ.

ف، ةم يػػػػات ومراكػػػز حقػػػػوؽ اينسػػػاف، التػػػػي ت حػػػؽ ةػػػػرائـ االحػػػت ؿ وترا ػػػػب حقػػػػوؽ ويسػػػت دؼ ضػػػػذا القػػػانو 
، الضػفس إلػى حركػس "السػ ـ اآلف" ايسػرائيميس، 3691أو فػي منػاطؽ  3643الفمسطينييف إف كاف في مناطؽ 

أف التػي تتػابع بشػػكؿ  ػاص االسػػتيطاف فػي الضػػفس الغربيػس والقػدس المحتمػػس، ويتبػيف مػػف التقػارير ايسػػرائيميس 
، تحصػػؿ عمػػى تمويػػؿ مػػف حكومػػات أوروبيػػس، بػػيف 43ضػػذي األطػػر من ػػا إسػػرائيميس وأ ػػرى عربيػػس فػػي منػػاطؽ 

ةم يات اليميف االستيطانيس المتشددة ف ن ا تحصؿ عمى تمويؿ مف أفراد وأثريار، ومف ضنا ةار الحظر عمػى 
 النظاـ الحاكـ في إسرائيؿ.تمقي دعـ مف حكومات أةنبيس، رغـ اف ضذي الحكومات تقيـ ع  ات "ةيدة" مع 

ويقوؿ حقو يػوف، إف ضػذا القػانوف سػي ني توةيػل ضػربس  اصػمس ل ػذي الةم يػات، التػي افمتػت  بػؿ عػدة اشػ ر 
مػػف  ػػرار برلمػػاني إسػػرائيمي سػػقط فػػي تصػػويت المرحمػػس الثانيػػس، وكػػاف ينػػوي إ امػػس لةنػػس تحقيػػؽ برلمانيػػس فػػي 

 تمويؿ ضذي الةم يات الحقو يس.
الكنيسػت يػوـ األرب ػار مشػروع  ػانوف يمػـز كػؿ مرشػح لتػولي منصػب  ػاض فػي المحكمػس كذلؾ سػيطرح عمػى 

ال ميػػا ايسػػرائيميس أف يػػدلي بشػػ ادة أمػػاـ الكنيسػػت، لم رفػػس توة اتػػل، إضػػافس إلػػى  ػػانوف آ ػػر، يمغػػي األنظمػػس 
المحكمػس لت ييف رئيس لممحكمس ال ميا، ب دؼ فتح الطريؽ مع  اض مقػرب مػف اليمػيف المتشػدد لتػولي رئاسػس 

 ال ميا ب د نحو عاـ مف اآلف.
وتتػػزامف ضػػذي القػػوانيف، مػػع ضػػربس وة  ػػا مكتػػب رئػػيس الحكومػػس ايسػػرائيميس بنيػػاميف نتنيػػاضو لمقنػػاة ال اشػػرة 
لمتمفزيوف ايسرائيمي، شبل الرسميس، والتي ضي شراكس بيف القطاع ال اـ وال اص، عمى ضور االنتقادات التي 

حكومتػػػل، إذ رفضػػػت لةنػػػس  اصػػػس فػػػي الكنيسػػػت مػػػنح تسػػػ يؿ لمقنػػػاة يعػػػادة ةػػػدوؿ توة  ػػػا القنػػػاة لنتنيػػػاضو و 
ديون ا، ونشرت تقارير في وسائؿ ايعػ ـ ايسػرائيميس، إف أوسػاطا فػي محػيط نتنيػاضو ألمحػت لمقنػاة بضػرورة 
فصؿ أحد الصحفييف البارزيف في ا كشرط لمموافقس عمى طمب القناة، إال أف األ يرة رفضت فصؿ الصحفي، 

 وتبع ذلؾ رفض طمب ا المالي، 
وأعمف أحد المسؤوليف في القناة التمفزيونيس، إن ا تواةل  طر ايغ ؽ الكمي في غضوف ث ثػس اشػ ر، إذا لػـ 

 يتـ حؿ مشكمت ا الماليس.
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  23/22/1422، الغد، عّمان
 

 العقوبات اإلسرائيمية ضد األسرى تضاعفت بعد صفقة التبادل  .27

وزارة شػػػؤوف األسػػػػرى ، أف راـ اهللمراسػػػم ا مػػػػف يوسػػػػؼ الشػػػايب عػػػف  23/22/1422، الغـــد، عّمــــان نشػػػرت
، أف حكومس االحت ؿ لـ تمتـز بوعودضا برفػع ايةػرارات أكدت، في تقرير صادر عن ا والمحرريف الفمسطينيس

الت سػػػفيس وال قوبػػػات الةماعيػػػس بحػػػؽ األسػػػرى فػػػي سػػػةوف االحػػػت ؿ ب ػػػد تنفيػػػذ صػػػفقس تبػػػادؿ األسػػػرى، بػػػؿ 
ذي ايةػػرارات بطريقػػس انتقاميػػس، وفرضػػت إةػػرارات ةديػػدة لػػـ تطبػػؽ  بػػؿ إةػػرار الصػػفقس. وأشػػار تصػػاعدت ضػػ

أسيرا فػي ضػذا السػةف  91تقرير، الى استمرار ال قوبات الةماعيس بحؽ أسرى سةف عسق ف حيث ما يزاؿ ال
ناصػػر أبػػو حميػػد م ػػا بيف بػػالمنع مػػف "الكنتػػيف" لمػػدة شػػ ريف ومنػػع الزيػػارات لألضػػؿ لمػػدة شػػ ر. و ػػاؿ األسػػير 

سػػةف لػػـ تػػراع االعتبػػارات اينسػػانيس والدينيػػس فػػي عيػػد األضػػحى الممثػػؿ األسػػرى فػػي سػػةف عسػػق ف إف إدارة 
. ضذي المناسبات و اصس في األعياد المبارؾ، وأنل تـ سحب الكثير مف الحقوؽ التي كاف يسمح ب ا في مثؿ

نائ ـ لمسنس ال امسػس عمػى وف ممنوعيف مف زيارة أبوأشار تقرير الوزارة الى أف أضالي أسرى  طاع غزة ما يزال
األسػػير وليػػد د ػػس المحكػػـو بالسػػةف المؤبػػد، والػػذي يقبػػع فػػي سػػةف ةمبػػوع الػػى أف  مػػف ة تػػل أشػػار. و التػػوالي

و ػاؿ ، ضػو إن ػار سياسػس ال ػزؿ االنفػرادي المطمب الرئيس لألسرى  ػ ؿ إضػراب ـ الػذي اسػتمر عشػريف يومػا
ل زؿ االنفرادي لمرفيؽ أحمد س دات وحسف س مس، وضذا يشير الى حالس انتقاـ مف "ش رنا بنكسس ب د تةديد ا

 .يادات الحركس األسيرة في الصفقس"األسرى واستغ ؿ ايفراج عف عدد مف  
عػػف القائمػػس ال ربيػػس  "الكنيسػػت"عضػػو  ، أفالقػػدس المحتمػػسمػػف  23/22/1422، الخمــي ، الشــارقة وذكػػرت

عػػف ب ػػض األسػػرى واألسػػيرات  ػػ ؿ زيارتػػل ل ػػـ، أمػػس، دعػػوت ـ الف اليػػات نقػػؿ الموحػػدة إبػػراضيـ صرصػػور 
السياسػػيس لمتحػػرؾ ةػػديا لتةػػاوز ضػػذا الوضػػع وو ػػؼ ال قوبػػات ومن ػػا حرمػػان ـ مػػف الت مػػيـ الةػػام ي، القنػػوات 

. وناشػد األسػرى  ػادة فمسػطينيي "الكانتينػا"ض أس ار باضظس عمى مقتنيػات ـ مػف ال ربيس، تقميص الزيارات وفر 
لتحمؿ مسؤوليات ـ الكاممس حياؿ األسرى في ضذي المرحمس المصيريس، وبػذؿ مزيػد مػف الة ػود فػي سػبيؿ  43ػلا

التواصػؿ مػع كػؿ الة ػات ذات  ايفراج عػن ـ فػي إطػار المرحمػس الثانيػس مػف صػفقس التبػادؿ مػف  ػ ؿ تكثيػؼ
ج الضػفس الغربيػس المحتمػػس . إلػى ذلػؾ يواصػؿ االحػػت ؿ منػع عشػرات األسػر الفمسػطينيس مػػف السػفر  ػار الصػمس

 .مف  طاع غزة وسوريا وتركيا و طر ل لتقار بذوي ا مف األسرى المحرريف الذيف تـ إب ادضـ إلى كؿِ 
 

  1422% في 04ألمم المتحدة: عنف المستوطنين ضد الفمسطينيين زاد ل تقرير .28

انيس في األراضي الفمسطينيس  اؿ تقرير مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اينس :أحمد رمضاف -راـ اهلل 
% في الم دؿ األسبوعي لمحوادث المتصمس 41المحتمس )أوتشا( إف ال اـ الةاري ش د زيادة بنسبس 

بالمستوطنيف الي ود التي تؤدي إلى إصابات بيف صفوؼ المواطنيف الفمسطينييف، أو أضرار بممتمكات ـ 
ث ثس فمسطينييف  تموا مف بين ـ طف ف وأصيب  . وذكر التقرير، الذي وزع امس، أف1131مقارنس بال اـ 

صابس 1133فمسطينيا عمى يد المستوطنيف   ؿ عاـ  391  313، بايضافس إلى مقتؿ فمسطيني واحد وا 
آالؼ شةرة ت ود لمفمسطينييف م ظم ا  31أف نحو  كماآ ريف عمى يد ةنود ةيش االحت ؿ ايسرائيمي. 

 311ت ةير مةمع يسكنل  . وأشار التقرٌر إلى1133ام ف   ؿ عأشةار زيتوف دمرت مف  بؿ المستوطني
ش صا بصورة ةماعيس بسبب ضةمات المستوطنيف المتكررة حيث انتقمت ب ض ال ائ ت المتضررة لم يش 
داريا لمسمطس الفمسطينيس و"ب" التاب س ل ا إداريا فقط. واشار التقرير الى أنل  في المنطقتيف "أ" التاب س أمنيا وا 



 
 
 

 

 

           23ص                                    1328العدد:                23/22/1422األحد  التاريخ:

% مف الشكاوى المتصمس ب نؼ المستوطنيف التي  دم ا الفمسطينيوف إلى 61إغ ؽ ما يزيد عمى "تـ 
مةم ا  31الشرطس ايسرائيميس مف دوف الئحس ات اـ   ؿ السنوات األ يرة"، وحذر مف أف ما يزيد عمى 

 يف مف بين ـألؼ فمسطيني عرضس ل نؼ المستوطنيف ايسرائيمي 131سكنيا فمسطينيا يسكن ا ما مةموعل 

 .ألف شخص معرضٍن لخطر متزاٌد" 19

 23/22/1422، المستقبل، بيروت

 

 % لديها اتصال باإلنترنت 3400% من األسر الفمسطينية تمتمك جهاز حاسوب 2409"اإلحصاء":  .29

 "  اؿ الة از المركزي لإلحصار، إف ارتفاعًا طرأ عمى نسبس المواطنيف في األراضي الفمسطينيس الذيفرام هللا
يست دموف شبكس االنترنت   ؿ ال اميف الماضييف. وأشار إلى أف نتائج مسح أةراي مؤ رًا ونشرت نتائةل، 

%، بوا ع 31.6أمس، أظ رت أف نسبس األسر التي لدي ا ة از حاسوب في األراضي الفمسطينيس بمغت 
ر كاف لدي ا ة از % مف األس46.1% في  طاع غزة، مقارنس مع 49.3% في الضفس الغربيس، مقابؿ 31.1

% 11.4. وأوضح "ايحصار" أف نتائج المسح بينت أف 1116حاسوب في األراضي الفمسطينيس في ال اـ 
% عمى مستوى الضفس الغربيس، 11.9مف األسر في األراضي الفمسطينيس لدي ا اتصاؿ باينترنت، بوا ع 

ضي الفمسطينيس كاف لدي ا % مف األسر في األرا13.3% عمى مستوى  طاع غزة، مقارنس مع 11.1و
ألراضً الفلسطٍنٍة لدٌها % مف األسر في ا44النتائج أف كما بٍنت . 1116اتصاؿ باينترنت في ال اـ 

% مف األسر لدي ا 63. وفيما يت مؽ باست داـ ال اتؼ النقاؿ، أظ رت بيانات "ايحصار" أف خط هاتف
 .1133ي األراضً الفلسطٍنٍة العام ضاتؼ نقاؿ ؼ

 23/22/1422، األيام، رام اهلل
 

 المجالي: زيارة مشعل قريبة وحماس لم تطمب فتح مكاتبها في عمان راكان .14
 اؿ وزير الدولس لشػؤوف ايعػ ـ واالتصػاؿ النػاطؽ الرسػمي باسػـ الحكومػس راكػاف " ناديس س د الديف - عماف

 في غضوف األسبوع الحالي". المةالي، إف زيارة رئيس المكتب السياسي لحركسحماس  الد مش ؿ "ستكوف
وأوضػػح المةػػالي، فػػي تصػػريحات إع ميػػس عمػػى ضػػامش االعتصػػاـ التضػػامني مػػع صػػحيفس "الغػػد" أمػػاـ نقابػػس 
الصػػحفييف أمػػػس، "أف الزيػػػارة ستضػػـ ولػػػي ال  ػػػد القطػػػري تمػػيـ بػػػف حمػػػد آؿ ثػػاني ومشػػػ ؿ، بانتظػػػار انت ػػػار 

 ترتيبات الةانب القطري ل ا".
نيػػس بالزيػػارة، الفتػػا إلػػى أن ػػا ال تتضػػمف ةػػدوؿ أعمػػاؿ محػػدد  اصػػس فيمػػا يت مػػؽ وةػػدد ترحيػػب الحكومػػس األرد

 بحماس، مشيرا إلى أف الحركس لـ تتقدـ إلى األردف بطمب إعادة فتح مكاتب ا في عماف.
و ػػاؿ المةػػالي "ال يوةػػد ةػػدوؿ أعمػػاؿ محػػدد وال شػػروط مسػػبقس أو مطالػػب مسػػبقس لمزيػػارة، كمػػا أف الحكومػػس 

 ؽ طمبا مف حماس ب عادة فتح مكاتب ل ا في عماف".األردنيس لـ تتم
إلػػػى ذلػػػؾ،  ػػػاؿ وزيػػػر الصػػػحس فػػػي الحكومػػػس الفمسػػػطينيس المقالػػػس باسػػػـ ن ػػػيـ إف "زيػػػارة وفػػػد حمػػػاس، تحػػػوؿ 

يةابيس بيف حكومس القطاع واألردف".  استراتيةي م ـ بيف الةانبيف"، بما  د "ي يئ أةوار ع  ات مفتوحس وا 
األ يرة تشي بتحوؿ واضح، الفتًا إلى التغير االيةابي في عمؿ المستشفى األردنػي و ّدر ن يـ بأف ال طوات 

الميػػػداني بغػػػزة، الػػػذي  ػػػاـ بزيارتػػػل  ػػػ ؿ ال يػػػد، مػػػف حيػػػث مسػػػتوى عممػػػل وتواصػػػمل وانفتاحػػػل عمػػػى المةتمػػػع 
 الفمسػػػطيني. وبػػػيف أف زيػػػارة مشػػػ ؿ لػػػألردف، التػػػي يةػػػري التحضػػػير ل ػػػا، تػػػأتي تتويةػػػًا لتغيػػػر نػػػوعي وتحػػػوؿ

 استراتيةي بيف الةانبيف.
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 23/22/1422، الغد، عّمان
 

 ترتيب أوضاع المطموبين اإلسالميين في "عين الحموة"؟ بدأهل  .12
كشفت مصادر موثو س لػ"المستقبؿ" أف اةتماعا ضاما عقد مؤ را بيف مسؤوؿ امني لبناني " صيدا ػ رأفت ن يـ

تت ذ مػف م ػيـ عػيف الحمػوة م قػ  ل ػا، وتمػت  رفيع المستوى ومسؤوليف في عصبس األنصار االس ميس التي
  لػػل مقاربػػس ةريئػػس ووا  يػػس ألوضػػاع ايسػػ مييف المطمػػوبيف لػػدى القضػػار المبنػػاني بموةػػب مػػذكرات غيابيػػس 
والموةػوديف دا ػؿ الم ػيـ. وعمػـ أف االةتمػاع الػذي تػـ  ػارج الم ػيـ وتحديػدا فػي مكتػب إمػاـ مسػةد القػدس 

صػيدا، فرضػتل التطػورات األ يػرة عمػى السػاحتيف المبنانيػس والفمسػطينيس ومػا في صيدا الشيخ ماضر حمػود فػي 
 تش دي المنطقس مف حراؾ عربي وا ميمي يتطمب تحصيف الوضع الدا مي لبنانيا وفمسطينيا.

وحسػػػب المصػػػادر نفسػػػ ا، فقػػػد شػػػارؾ فػػػي االةتمػػػاع عػػػف "عصػػػبس األنصػػػار" مسػػػؤول ا ابػػػو طػػػارؽ السػػػ دي 
عقؿ. وحضري أمير الحركس االس ميس المةاضػدة والنػاطؽ باسػـ القػوى االسػ ميس  والناطؽ باسم ا ابو الشريؼ

في الم يـ الشيخ ةماؿ  طاب، مف دوف اف ي رؼ ما اذا كاف االةتماع عقد بطمب مف الةانػب المبنػاني أـ 
مف ةانب ال صبس. لكف ضذي المصارد ذكرت أف سيارات  اصس بالشػيخ حمػود ا مػت ممثمػي ال صػبس والشػيخ 

 اب الى صيدا واعادت ـ ب د انت ار ايةتماع. ط
وعمػػػػـ فػػػػي ضػػػػذا االطػػػػار اف ايةتمػػػػاع الػػػػذي داـ ألكثػػػػر مػػػػف سػػػػاعتيف، تركػػػػز   لػػػػل البحػػػػث عمػػػػى مسػػػػألتيف 
أساسيتيف" األولى، دراسس اوضاع وممفات ب ػض المطمػوبيف مػف االسػ مييف فػي م ػيـ عػيف الحمػوة وال سػيما 

كرات تو يػؼ غيابيػس بنػار عمػى تقػارير أمنيػس، أو ألسػباب سياسػيس الذيف صػدرت بحق ػـ أحكػاـ  ضػائيس او مػذ
والتحقؽ مف صحت ا والنظر في امكانيس تسويس ب ض ضذي الممفات وتبرئس مف ال تثبت عميػل الت مػس الموة ػس 
اليػػل. والمسػػألس الثانيػػس، مػػا يػػتـ ال مػػؿ عمػػى انةػػازي مػػف ترتيبػػات أمنيػػس لتشػػكيؿ اطػػار امنػػي موحػػد لم ػػيـ عػػيف 

بالتنسػػػيؽ مػػػع السػػػمطات المبنانيػػػس، ومو ػػػؼ القػػػوى االسػػػ ميس فػػػي الم ػػػيـ مػػػف المشػػػاركس فػػػي مثػػػؿ ضػػػذا  الحمػػػوة
 ايطار.

ووفقػػػا لمصػػػادر مطم ػػػس، فػػػ ف ممثمػػػي القػػػوى االسػػػ ميس المشػػػاركيف فػػػي االةتمػػػاع  ػػػدموا عرضػػػا مطػػػوال عػػػف 
ني في م يـ عيف الحمػوة، محطات بارزة ل بت   ل ا ضذي القوى دورا اساسيا وضاما في استتباب الوضع األم

وضبط وكؼ يد ب ػض المةموعػات الم مػس بػاألمف، ومن  ػا مػف الت ػرض لنقػاط ومراكػز الةػيش المبنػاني فػي 
فترات م تمفس، وال سيما إباف حرب ن ر البارد، فض  عػف دور القػوى االسػ ميس فػي تسػميـ مطمػوبيف لمةػيش 

 ـ .المبناني أو احراج ب ض المطموبيف وا راة ـ مف الم ي
واضػػافت ضػػذي المصػػادر، أف ممثمػػي القػػوى ايسػػ ميس طرحػػوا أمػػاـ المسػػؤوؿ األمنػػي المبنػػاني  ػػ ؿ االةتمػػاع 
عدة تساؤالت، وطمبػوا نقم ػا الػى الة ػات األمنيػس والقضػائيس ال ميػا، وابرزضػا" لمػاذا يبقػى االنتمػار الػى عصػبس 

 ػػػا القػػػانوف المبنػػػاني وتطػػػاؿ اي منػػػتـ األنصػػػار او الػػػى اي مةموعػػػس اسػػػ ميس فػػػي الم ػػػيـ ت مػػػس ي ا ػػػب عمي
لم صبس او لغيرضا ويحبس عمي ا لسنوات طويمس. وسألوا" الـ يحف الو ت الذي يصبح فيل االنتمار الى الة س 

 التي تضبط األمف في الم يـ انتمار ال ي ا ب عميل القانوف بالحد األدنى؟.
المسػؤوؿ األمنػي نفسػػل وا ػع الممفػات القضػػائيس  وعمػـ فػي السػػياؽ نفسػل أف ممثمػي القػػوى االسػ ميس اثػاروا مػػع

المتراكمػػس وال ائػػدة يسػػ مييف دا ػػؿ الم ػػيـ صػػنفوا عمػػى اساسػػ ا عمػػى ان ػػـ مطموبػػوف،  اصػػس وأف اكثرضػػا 
ودائما بحسب ممثمي القوى االس ميس   ؿ االةتماع "مبنػي عمػى تقػارير كاذبػس وافتػرارات وضػ  ا م بػروف 

 ف"، متسائيمف "ألـ يحف الو ت يعادة دراست ا وتبرئس المت ميف"؟.يبي وف التقرير بأب س األثما
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واضػػافت المصػػادر نفسػػ ا أف المسػػؤوؿ األمنػػي المبنػػاني الػػذي شػػارؾ فػػي االةتمػػاع أثنػػى عمػػى عمػػؿ القػػوى 
 االس ميس في الم يـ ودورضا في ضبط الوضع فيل.

األمػور التػي اثارضػا ممثمػو القػوى االسػ ميس وانت ى االةتماع الى وعد مف  بؿ المسؤوؿ األمني المبناني بنقؿ 
الى الة ات الم نيس ودرس ممؼ كؿ مطموب عمى حدة وات اذ ايةرار المناسب بشػأنل وفقػًا لمػا يػتـ التوصػؿ 
اليػػل مػػف م طيػػػات وو ػػائع، عمػػػى أف ي قػػد لقػػار الحػػػؽ لمتاب ػػس البحػػػث فػػي مػػا اثيػػػر مػػف  ضػػػايا وب ػػد ابػػػ غ 

 األ ير. الة ات الم تصس ب  صس االةتماع
 21/22/1422، المستقبل، بيروت

 
 واألردن "سرائيلـ"إأسالك شائكة وكاميرات ودوريات لتأمين خط الغاز المزود لمصر:  .11

أكػػد المػوار السػػيد عبػد الوضػاب مبػػروؾ محػافظ شػػماؿ سػينار، أنػل تػػـ عقػد مػػؤتمر تنسػيقي ضػػـ  ا"م ػ -ال ػريش
الطبي ي ال اص بتصدير الغاز إلى كؿ مف األردف الة ات الم نيس بشأف تأميف محطات الغاز، و ط الغاز 

سػػرائيؿ، مضػػيفا أنػػل تقػػرر تشػػكيؿ  ػػوة تضػػـ كافػػس ال ناصػػر األمنيػػس، عمػػى أف تتواةػػد بصػػفس مسػػتمرة عنػػد  وا 
 المحطات الفرعيس والرئيسيس عمى طوؿ ال ط بمصر.

السػور ال ػارةي وأشار المحػافظ فػي تصػريحات لػل امػس إلػى أنػل تػـ إ امػس سػور مػف األسػ ؾ الشػائكس حػوؿ 
لمبنػػػى المحطػػػات، بايضػػػافس إلػػػى ت ميػػػس السػػػور المحػػػيط بكػػػؿ محطػػػس بسػػػمؾ شػػػائؾ آ ػػػر، إلػػػى ةانػػػب تزويػػػد 
المحطػػس بكشػػػافات إضػػػارة  ويػػػس وتركيػػػب كػػػاميرات تصػػػوير لتػػػأميف المحطػػػات ومنػػػع الت ػػػدي عمي ػػػا مػػػف  بػػػؿ 

 طػط التنميػس عمػى أرض ال ناصر التي تست دؼ ايضرار بمصمحس الوطف، التي تؤثر بصورة مباشػرة عمػى 
 سينار.

وأعمف أنل تقرر   ؿ االةتماع التنسيقي استمرار آليس االعتمػاد عمػى  بائػؿ سػينار فػي تػأميف محطػات و ػط 
الغػػػاز بت ا ػػػد الشػػػركس المالكػػػس لممحطػػػات و ػػػط الغػػػاز مػػػع أبنػػػار القبائػػػؿ الوا ػػػع فػػػي نطا  ػػػا المحطػػػات و ػػػط 

محطػس مػف  33حطػس مػف بالوظػس حتػى منطقػس الشػ ؽ، وعػدد م 36المواسير النا مػس لمغػاز الطبي ػي وعػددضا 
محطػػس وذلػػؾ ب ػػدؼ تػػأميف المحطػػات و طػػوط مواسػػير الغػػاز، وتكميػػؼ  11ال ػػريش حتػػى طابػػا.. وب ةمػػالي 

أفػراد مػف أبنػار القبائػؿ لمحراسػس فػي المسػافس بػيف كػؿ  3أبنار القبائؿ بحراسس ال ط ، عمى أف يػتـ الت ا ػد مػع 
يةػػػري حاليػػػا دراسػػػس تكػػػويف دوريػػػات راكبػػػس مػػػف األة ػػػزة األمنيػػػس لممػػػرور عمػػػى  وأوضػػػح أنػػػل محطػػػس وأ ػػػرى.

 المحطات وال ط لي ، لدعـ وزيادة عمميات التأميف، ولمتأكيد عمى تواةد الحراسات بصفس مستمرة.
 23/22/1422، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 تعثر عمى حطام طائرة تجسس إسرائيمية في محافظة أضنة تركيا .13

أكدت مصادر صحفيس تركيس ال ثور عمى حطاـ طائرة تةسس، تاب ػس لمقػوات الةويػس الصػ يونيس، " ؿإسطنبو 
 في ضواحي بمدة "كاراتاش" التاب س لمحافظس أضنس ةنوب تركيا، في حيف تـ فتح تحقيؽ في األمر.

ا عثر عمػى (، أف صياًدا تركيًّ 33-31التركيس، في عددضا الصادر اليـو السبت ) "يني شفؽ"وذكرت صحيفس 
 طػػع مػػف طػػائرة "ضيػػروف" التةسسػػيس، مشػػيرة إلػػى أف الصػػياد  ػػاـ بػػ ب غ  يػػادة  فػػر السػػواحؿ عػػف تفاصػػيؿ 
الحادث، وتـ إرساؿ فريؽ م تص مف رئاسس األركاف ال امػس إلػى المكػاف، وتػـ ال ثػور عمػى كػؿ  طػع الطػائرة 

 س األركاف في مدينس "مرسيف".التةسسيس المتحطمس تحت مياي البحر، وتـ نقم ا إلى مقر  يادة رئاس
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و الػػت "إف الفػػرؽ الم تصػػس توصػػمت ب ػػد إةػػرار التحقيقػػات والفحوصػػات ال زمػػس إلػػى أف الطػػائرة التةسسػػيس 
 "ضيروف" المتحطمس تاب س لقيادة القوات الةويس الص يونيس، وال تزاؿ التحقيقات مستمرة في الموضوع".

 21/22/1422، المركز الفمسطيني ل،عالم
 

 مقاتال من وحدة مطمقي صواريخ ليبية دخمت غزة قبل اسبوعين خمسون: "ديبكا" موقع .10
زعـ مو ع "ديبكا" اي باري ايلكترونػي المقػرب مػف الم ػابرات ال سػكريس ايسػرائيميس،  \سما  \القدس المحتمس 

اضػييف مقات  في طرابمس، وصمت  ػ ؿ األسػبوعيف الم 31أف وحدة مف مطمقي صواريخ ليبيس، تتكوف مف 
 إلى  طاع غزة.

و ػػػاؿ المو ػػػع" إف ضػػػؤالر المقػػػاتميف المقػػػاتميف شػػػاركوا بالف ػػػؿ فػػػي الم ػػػارؾ التػػػي دارت بػػػيف ةػػػيش االحػػػت ؿ 
اكتػػوبر الماضػػي  11و 16ايسػػرائيمي وبػػيف الة ػػاد ايسػػ مي  ػػ ؿ ةولػػس االغتيػػاالت والقصػػؼ التػػي بػػدأت 

أسػدود، وةػاف يفانيػل، وأن ػـ د مػوا إلػى القطػاع زاعما اف ضؤالر شاركوا أيضا في  صؼ بئر سػبع، عسػق ف، 
بسػيارات )مينػػي فػػاف( مطميػس تمامػػا بػػنفس األلػػواف التػي يطمػػوف ب ػػا سػػيارات المميشػيات ايسػػ ميس ال اممػػس فػػي 
طػرابمس، وتػـ تركيػب راةمػػات صػواريخ مت ػددة الفوضػات، تمامػػا مثػؿ التػي ظ ػرت فػػي ميػداف القتػاؿ فػي ليبيػػا 

 المو ع أف لوحات السيارات ظمت كما ضي تحمؿ األر اـ الميبيس. طواؿ ستس أش ر مضت. وزعـ
 23/22/1422وكالة سما، 

 
 ساركوزي يتعهد لنتنياهو بالعمل عمى فرض أقصى العقوبات عمى إيران

ب ػػػد أيػػػاـ مػػػف وصػػػفل لنتنيػػػاضو بػػػػ "الكػػػاذب"، أرسػػػؿ الػػػرئيس الفرنسػػػي نيكػػػوال سػػػاركوزي رسػػػالس لػػػرئيس الػػػوزرار 
 ساركوزي، ي رب في ا عف نيتل ال مؿ عمى فرض عقوبات  اسيس عمى إيراف.ايسرائيمي نيكوال 

وت تبر رسالس سػاركوزي التػي أن اضػا بت ػابير غيػر مت ػارؼ عمي ػا ديبموماسػيا كػػ "مػع فػائؽ االحتػراـ والمػودة"، 
 ما.اعتذارا غير مباشر لنتياضو ب د أف ن تل بالكذاب في محادثس مغمقس مع الرئيس األمريكي باراؾ أوبا

و اؿ ساركوزي في الرسالس التي وصفت بالش صيس، ونشرت صحيفس "يدي وت أحرونوت" فحواضا، إنػل يػتف ـ 
الةدؿ ايسرائيمي حوؿ المشروع النووي اييراني ألنل ي تبر ت ديدا وةوديا عمى إسػرائيؿ، وطمػب مػف نتنيػاضو 

 بتوثيؽ االتصاالت بيف مساعدي ما   ؿ الفترة المقبمس.
 23/22/1422، 08موقع عرب

 
 ما بعد إخفاق المحاولة األولى! .12

 عريب الرنتاوي
أ فؽ الفمسطينيوف في حشد التأييد ال ـز في مةمس األمف، ل عتراؼ ب ـ دولس كاممس ال ضويس في األمـ 
المتحدة، ولف تةد الواليات المتحدة، نفس ا مضطرة يش ار "سيؼ الفيتو المحرج" في وةل المحاولس 

ع أن ا كانت ستست دمل ال محالس، لو أف الة ود الفمسطينيس نةحت في كسر "حاةز" التس س الفمسطينيس، م
 أصوات المطموبس لتمرير القرار في أرفع منتظـ دولي.

ليست ضزيمس كما يصف ا الب ض، وليست مفاةئس كما يحمو لمب ض اآل ر أف يصورضا، فمةمس األمف لـ 
طينييف، ولطالما كاف "الفيتو" حائ  دوف حصول ـ عمى الحد يكف في الغالب األعـ، ساحس مواتيس لمفمس

 األدنى مف طموحات ـ الوطنيس.
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الم ركس لـ تنتل ب د، والمحاولس الفمسطينيس يةب أف تتواصؿ، وبص بس مماثمس، وأف تتب  ا محاوالت، وثمس 
 اد األمور إلى نصاب ا، دوؿ سبقتنا لـ تنؿ عضويت ا الكاممس مف أوؿ محاولس، واألصؿ في المسألس، أن ا تُ 

دولس فمسطينيس مستقمس، لـ تر النور، األصؿ في المسألس أف  333إلى "الشرعيس الدوليس" التي أنشأت بقرارضا 
"الممؼ الفمسطيني" ال ينبغي أف يبقى حبيس أدراج المفاوضات ال بثيس، وأسير "الوساطس األمريكيس" غير 

 النزي س في عمميس الس ـ.
يف، وضـ يقفوف اليوـ، أماـ نتائج ضذا االستحقاؽ وتداعياتل، عمي ـ التفكير ةديًا، في م مح لكف الفمسطيني

استراتيةيس المرحمس القادمس، وضي االستراتيةيس التي يت يف أف ت رج مف "شرنقس المفاوضات ال بثيس"، وأف 
ةع صدى لمم ركس ضنا، تتحرر مف أسر لمغس األر اـ والنسب المئويس في نيويورؾ، فالم ركس ضناؾ ضي ر 

 عمى األرض، في فمسطيف، ضد االحت ؿ واالستيطاف.
المراة س الفمسطينيس يةب أف تبدأ فورًا ومف دوف إبطار، بتف يؿ مسار المصالحس الوطنيس الفمسطينيس، 

از واست ادة وحدة الش ب والكياف والحركس الوطنيس والمنظمس والسمطس، لقد تمكأ الفمسطينيوف طويً  في إنة
ضذا االستحقاؽ، ومرت  مس سنوات عةاؼ منذ أف انشطر الوطف المحتؿ، إلى وطنيف، واحد يرزح تحت 

 نير احت ؿ ةائر، وآ ر يرسؼ في  يود حصار بربري ال انساني.
والمراة س، تمر ب عادة توحيد الش ب الفمسطيني في الوطف والشتات، تحت رايات منظمس التحرير الواحدة، 

عادة ضيكمت ا والُمَوّحدة لم ش ب والفصائؿ والقوى والش صيات والمؤسسات األضميس والمنظمات الش بيس، وا 
 وتف يم ا وتنشيط ا، إعادة نسج ما انقطع مف ص ت ا وروابط ا مع ش ب ا في الدا ؿ وال ارج.

عادة ت ريؼ دورضا ووظائف  ا، مع والمراة س، تتواصؿ بتحديد المو ؼ مف ةديد حياؿ السمطس الفمسطينيس، وا 
إبقار الباب مفتوحًا ل يار حّم ا إف ا تضت المصمحس ذلؾ، وتـ التوافؽ عميل، فالسمطس لـ ت د مشروع دولس، 
وال يةوز ل ا أف تستمر في أدار دورضا "كمنظقس عازلس" بيف الش ب واالحت ؿ، أو كمقاوؿ مف الباطف 

ؽ الطريؽ أمام ـ لموصوؿ إلى الدولس، أما لوظائفل، وظيفس السمطس أف تة ؿ حياة الفمسطينيس س مس، وأف تش
أف تكوف وظيفت ا  فض كمفس االحت ؿ، وة م ا زضيدة لمغايس، ف ذي أفضؿ  دمس يقدم ا الفمسطينييوف 

 ل حت ؿ، وليس ل ـ ولقضيت ـ الوطنيس.
والمراة س تت زز، وتكتسب مضاميف عميقس، إف ضي توصمت إلى بنار توافؽ وطني حوؿ أشكاؿ المقاومس 
في المرحمس القادمس، ب د أف ثبت أف كمفس "صمت الضفس" باضظس لمغايس، وكذلؾ كمفس المقاومس بصيغت ا 
القائمس في القطاع ومنل، ف ؿ ثمس فرصس لبنار توافؽ وطني حوؿ مقاومس ش بيس، تستم ـ تةربس "ربيع 

ت والمياديفا ودائمًا ب دؼ ال رب"، وُتحضر الفمسطينييف بمئات األولوؼ إلى الحواةز والمستوطنات والساحا
 رفع فاتورة االحت ؿ، وة ؿ بقائل مكمفًا أكثر مف رحيمل.

المراة س المطموبس، ليست نيويورؾ إال واحدة مف ساحات ا وميادين ا، وضي بالتأكيد ليست ساحت ا األضـ، 
م تمؼ  ساحات المراة س األضـ يةب أف تكوف في فمسطيف والشتات، وبيف الفمسطينييف أنفس ـ، ومف

األطياؼ والمشارب، عندضا وعندضا فقط، يمكف لمفمسطينييف أف يض وا أ دام ـ عمى سكس الحريس وال ودة 
 واالستق ؿ.

مثؿ ضذي المراة س، ال تكوف بمقارات ثنائيس، تحت األضوار الكثيفس لمكاميرات وال دسات، وال يمكف أف 
المراة س بحاةس لمؤتمرات وطنيس، تشرؼ عمى  ت تصرضا حوارات تقاسـ السمطس بيف فتح وحماس، مثؿ ضذي

تنظيم ا القيادة الفمسطينيس الموحدة، في الوطف والشتات، وبحضور الةميع، توطئس لبنار إةماع وطني حوؿ 
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م تمؼ ضذي ال ناويف،  بؿ أف تتـ إحالت ا إلى المؤسسات لتحويم ا إلى برامج عمؿ وسياسات و طط تحرؾ 
 واستراتيةيات كفاح.

فمسطينيوف أماـ مأزؽ  يارات اآلف، بيد أنل في ةوانب كثيرة منل، مأزؽ صن وي بأيدي ـ، أو باألحرى ن ـ، ال
أف يقوموا بما يتوةب عمي ـ القياـ بل،  -مف باب أض ؼ اييماف-بأيدي  يادت ـ ون ب ـ المتنفذة، وعمي ـ 

 وا أـ أعاةـ، ف ؿ يف موف؟.وضو كثير،  بؿ أف يوة وا أصابع االت اـ وال ئمس عمى غيرضـ، عربًا كان
 23/22/1422الدستور، عمان، 

 
 ؟إسرائيمي -هل نتجه إلى صدام نووي إيراني  .16

 مرزوؽ الحمبي
النقاش المحتدـ دا ؿ إسرائيؿ حوؿ إمكانيس توةيل ضربس ييراف ينبغي أف ُيحمؿ عمى محمؿ الةّد، ليس 

اف ضي ضاةس إسرائيمي ةدي في المستوى فقط بسبب مف المشروع النووي اييراني المتواصؿ، بؿ ألف إير 
سياسي باعتبارضا  وة إ ميميس متمددة غربًا، والقوة ال سكريس الوحيدة القادرة عمى تشكيؿ تحٍد بالنسبس  -الةيو 

 الى إسرائيؿ منذ عمد نظاـ واليس الفقيل إلى "تصدير الثورة" تم يدًا ل ودة ايماـ.
استبا يس ضد إيراف ومشروع ا النووي حقيقي، وأف ايسرائيمييف بم نى، أف السةاؿ ايسرائيمي حوؿ ضربس 

منقسموف عمى أنفس ـ في ضذا الباب انقسامًا عموديًا وأفقيًا وعبر كؿ الُن ب. ومف ال فت أف االنقساـ أو 
 اال ت ؼ في الت اطي مع ال طر اييراني يطاوؿ المؤسسس األمنيس برموزضا الحاليس والسابقس.

مثً  أف التحالؼ المتيف بيف رئيس الحكومس وبيف وزير أمنل ضو تحالؼ مكّرس بكاممل  لـ ي د  افياً  
لم الةس الممؼ اييراني، وأف الرةميف ي ّداف ال دة مف ناحيت ما لتوةيل ضربس و ائيس في عرف ما. بؿ رشح 

حتممس مع إيراف، مف السةاالت أف الرةميف مست داف لدفع أثماف باضظس تصؿ إلى مميوف  تيؿ في مواة س م
وأن ما مصّراف عمى ال يار ال سكري ويست داف لل في كؿ المستويات. و د نشرت مصادر صحافيس غربيس 
أف إسرائيؿ انتقمت في است دادت ا لما ُيسمى بػ "الضربس الثانيس" في الحروب االستراتيةيس وم ناضا امت ؾ 

ب د رّد إيراني عمى الضربس األولى. أما م نى ضذا   درات عسكريس ولوةيستيس وعممياتيس لتوةيل ضربس ثانيس
المصطمح في التوازنات النوويس ف و امت ؾ  درة عمى الرّد بضربس نوويس أو بس ح أكثر فتكًا )القنبمس 
ال يدروةينيس( عمى ضربس نوويس أو شبي س أتت ردًا عمى الضربس ايسرائيميس األولى. وضذا ي ني أف إسرائيؿ 

ع إيراف عمى أن ا تمتمؾ احتمااًل  نبمس نوويس أو س حًا فتاكًا آ ر لإلبادة الةماعيس، وأن ا باتت تت امؿ م
 تست ّد عمى أساس ضذي الفرضيس!

يّدعي م ارضو الضربس االستبا يس في إسرائيؿ أف الدولس ال بريس غير  ادرة عمى تحّمؿ تب س عمميس مف ضذا  
ادر عمى إنةاز الم مس بسبب شروط الم ركس والةغرافيا ونوعيس القبيؿ، وأف س ح الةو كما ي رفونل غير  

األسمحس التي ُيمكف أف تست مؿ و درت ا التدميريس، أ ذًا باالعتبار الفارؽ الشاسع في ال مؽ االستراتيةي 
 ايسرائيمي وذاؾ اييراني لمصمحس الثانيس. ويذّكر ضذا االدعار بما كاف صاغل المنّظر ال سكري االستراتيةي
األبرز في إسرائيؿ، الةنراؿ احتياط، ي وشفاط ضركابي )رئيس ة از االست بارات ال سكريس وواضع مؤلؼ 
م ـ في االستراتيةيا والحرب غير التقميديس في أواسط الثمانينات(. ف و ةـز في كتاب لـ ُتحبل الُن ب 

أكبر مئس مدينس عربيس في سيناريو السياسيس وال سكريس، بأنل حتى لو امتمكت إسرائيؿ القدرة النوويس لضرب 
لحرب شاممس، و درة إضافيس عمى توةيل ضربس ثانيس، ف ف  درة ال رب االستراتيةيس عمى البقار والن وض مف 

 حرب ك ذي أكبر بما ال ُيقاس مف  درات إسرائيؿ.
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ف إي ـ إسرائيؿ ن تقد أف ضذا االدعار صحيح، أيضًا، في السياؽ اييراني، ب اصس أف ييراف ما ُيمكن ا م
في وةودضا وليس في حدودضا فقط، عكس الدوؿ ال ربيس التي بدت في ال قود الث ثس األ يرة و د ت م مت 
عسكريًا. كما أشارت دالالت التقارير االستراتيةيس المت صصس إلى ت اظـ التفوؽ ايسرائيمي عمى ضذي الدوؿ 

ف كانت  وة الردع ايسرائيميس   د اضتزت مرتيف متتاليتيف في السنوات األ يرة. ومع ضذا في كؿ المياديف وا 
اتضح أف غالبيس الوزرار ايسرائيمييف في القيادة الحكوميس المصغرة ت ارض تحميؿ مواطني الدولس ال بريس 
وزر مواة س ك ذي ت تمؼ تمامًا عف سابقات ا، وتصّر عمى  يار الم الةس الدوليس ل ذي الم ضمس. وضو  يار 

عنل إسرائيؿ الرسميس ب د. بؿ ُيمكننا أف نقّدر محاولس  يادات إسرائيميس وحميفات ا في ال ارج  لـ تتنازؿ
استثمار النقاش ايسرائيمي المحتدـ اآلف لمضغط عمى الدوؿ الم نيس لمذضاب في ال يار ال سكري. كأن ا 

ب ة ّنـ التي ال حياد في ا تحّذر مف أف عدـ تف يؿ اآلليات الدوليس ضد إيراف سيضطر إسرائيؿ إلى فتح با
ألحد مف ال عبيف الكبار! نستطيع أف نستطمع في ال طاب ايسرائيمي وذاؾ الدولي المتناّص م ل رعونس ما 
ال ةررناكـ إلي ا"! أما مصدرضا ف و وةود تيار إسرائيمي واسع تؤّيدي  مفادضا" " وضوا م نا ضذي الحرب وا 

 يصّر عمى أنل لف يقبؿ ب يراف دولس نوويس م ما يكف! وى إ ميميس ودوليس في الغرب والشرؽ، 
مرّد ضذي النزعس في تةربس الش ب الي ودي الذي ت ّرض لمحاولس ايبادة في ارب ينات القرف الماضي، وفي 
الش ور ايسرائيمي المتنامي بت اظـ األ طار والت ديدات وأف الو ت ليس في مصمحس إسرائيؿ. أما السياؽ 

مي، ففيل ما ُيغري بمغامرة ك ذي. فالتغّير الحاصؿ في  ريطس الدوؿ والمنطقس منذ عقد اي ميمي وال ال
ونيؼ، والفراغ ال ربي أو الت م ؿ في البنار ال ربي الحاصؿ اآلف، يستقدماف تنافسًا عمى ممئل بيف كثير مف 

يراف المتمددة. وفوؽ ضذا وذ اؾ، ضناؾ اضتزاز البنيس الكونيس القوى الدوليس واي ميميس، بين ا إسرائيؿ ال ائفس وا 
لمدوؿ والمةتم ات ووضف الدولس القطريس وبروز الكيانات الكبيرة، ال سيما األدياف والحضارات، كقوى دفع 
نحو صداـ مؤّةؿ. وضذا مناخ تستفيد منل إسرائيؿ وتستثمر كؿ ور س ُتطّيرضا رياحل، وضي رياح ترى 

ويسّرضا لو أن ا استطاعت الت مص منل عمى نحو ما. بم نى، أف  بال طورة ذات ا المشروع النووي اييراني
يراف ما  ضناؾ تيارات  فيس تزيد مف احتماؿ الضربس ال سكريس االستبا يس ضد إيراف. نقوؿ ضذا وفي إسرائيؿ وا 
يكفي ويزيد مف نزعات إط  يس تشّد بقوة إلى ضناؾ. وضو ما يمنع فتح نقاش مغاير في مسألس "توازف الرعب 

لنووي" كما سّمي إباف الحرب الباردة، أو كما في حالس ال ند وأفغانستاف التي ت وؼ ال الـ مف حرب شاممس ا
بين ما ب د امت ك ما الس ح النووي، فيما ُيمكف ضذا الس ح في حالس التوازف، أف يسّد الش يس إلى الحرب 

استراتيةيًا و "حضاريًا" في ال الـ،  وى ال والمواة ات ال سكريس! لكف، في إسرائيؿ واألوساط الحميفس ل ا 
تريد أف تسمع عف مثؿ ضذي ايمكانيس. وفي إيراف  وى متنّفذة غير مست دة الت اذ أي  طوة ُيمكف أف 

 تُفضي إلى انفراج.  وتاف ذاضبتاف إلى االرتطاـ بحركس التاريخ وحرف ا عف مسارضا!
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 ياسر الزعاترة
لـ نكف أبدا مف مؤيدي الغزوة المشار إلي ا لتحصيؿ دولس مف   ؿ مةمس األمف الدولي. و د ف منا ذلؾ 
رغـ الحممس الشرسس التي شن ا أنصارضا طواؿ أسابيع، والتي شارفت عمى ت ويف مف يشككوف في ا وفي 

 ل روب مف استحقا ات المرحمس.ةدواضا، فض  عف رفض ا واعتبارضا شك  مف أشكاؿ ا
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اليـو يةد أنصار الغزوة أنفس ـ في حالس حرج ب دما تبيف أف تقدير المو ؼ الذي استندوا إليل لـ يكف وا  يا، 
وأن ـ لف يتمكنوا مف إحراج أمريكا ودف  ا الست داـ "الفيتو". حدث ذلؾ تب ا ل ةزضـ عف تحصيؿ األصوات 

المةمس. ويبقى السؤاؿ المثير ضو" ماذا لو أحرةوضا ف   واضطروضا  التس س ال زمس مف أةؿ عرضل عمى
الست داـ "الفيتو" كما است دمتل مرارا مف  بؿ؟! ضؿ ستنطبؽ السمار عمى األرض، وضؿ ستتقدـ القضيس 

 الفمسطينيس  طوة حقيقيس إلى األماـ؟!.
ة التي ستمنح ـ بدورضا دولس غير اآلف سيذضب القوـ حسبما  اؿ ب ض ـ إلى الةم يس ال امس لألمـ المتحد

كاممس ال ضويس )بصفس مرا ب( عمى غرار الفاتيكاف، لكف النتيةس في الحالتيف تتمثؿ في التنازؿ المةاني 
في المئس مف أرض فمسطيف، مع ما ينطوي عميل ذلؾ مف تشويل لوا ع الصراع مف صراع بيف  13عف 

بل ذلؾ، إلى مةرد نزاع حدودي بيف دولتيف، وال تسأؿ ش ب احتمت أرضل وشرد أضمل وبيف عدوي الذي ف ؿ 
ألف الطبي ي أف ي ود الفمسطينيوف  43عف التنازؿ الضمني عف حؽ عودة ال ةئيف لألراضي المحتمس عاـ 

إلى دولت ـ وليس إلى دولس أ رى. ولمتذكير فقد تنازؿ القوـ عف ذلؾ الحؽ مرارا كما أكدت وثائؽ التفاوض 
 سر صائب عريقات القضيس التي رف  ا عمى الةزيرة أماـ المحاكـ البريطانيس بدعوى التي ثبتت صحت ا )

تشويل الوثائؽ(. كما سبؽ لممبادرة ال ربيس أف  دمت ذات التنازؿ )تحدثت عف حؿ متفؽ عميل( ليكوف مبررا 
 لتنازؿ السمطس.

ي ربوا مف سؤاؿ ايستراتيةيس  مف الةدير بالذكر أيضا أف القـو إنما افت موا ضذي الم ركس السياسيس لكي
البديمس لفشؿ مسار التفاوض، وضو سؤاؿ ي رؼ الةميع أف ال ةواب عميل غير إستراتيةيس المقاومس التي 

 يمكف التوافؽ عمى وسائم ا بيف فصائؿ الش ب و واي الحيس.
ومف ي قد لقد حدد القوـ مسارضـ بشكؿ واضح، ووض وا كؿ بيض ـ في سمس التفاوض واستةدار المحتؿ، 

مؤتمر حركتل )فتح( تحت واليس االحت ؿ وببطا ات عبور وتصاريح منل لف يتمرد عميل بأي حاؿ. ومف 
ينتظر بطا ات الفي آي بي مف عدوي لف يقاومل عمى نحو يوة ل. ومف ينتظر أمواؿ الةمارؾ مف عدوي، 

 لتفاوض.والمنح ممف ي ض وف يرادتل لف يكوف ندا لل في ساحات الحرب والسياسس وا
حتى ضذي المحظس لـ يتغير شير في وا ع السياسس الفمسطيني بقيادة الفريؽ إياي، فكؿ شير يةري عمى نحو 
واضح. )سمطس/ دولس( يتابع شؤون ا س ـ فياض بالت اوف مع المانحيف الدولييف وت اوف الة ات ايسرائيميس 

شراؼ أمني أمريكي )الةنراؿ مايكؿ مولر  ميفس د ايتوف( ينسؽ مع االحت ؿ يتحرؾ تباعا نحو الم نيس، وا 
، وصوال إلى دولس الةدار "المؤ تس" التي ستكوف في حالس 1111أيموؿ عاـ  13تمدد السمطس حتى حدود 

 نزاع حدودي مع ةارت ا كما أشير مف  بؿ.
شؿ "غزوة نمؿُّ مف تكرار ضذا الك ـ، لكف التطورات تفرض نفس ا، وضا نحف اليوـ وانط  ا مف استحقاؽ ف

نيويورؾ" نضطر لذلؾ مف ةديد، مع أف مو فنا لف يتغير لو است دـ "الفيتو"، بؿ حتى لو حصموا عمى دولس 
كاممس ال ضويس، فيما نتمنى مف دوف تردد أف يكوف ضناؾ مسار ةديد. ال ن ني بالضرورة است ماؿ "القنبمس 

قصد حؿ السمطس(، بؿ ن ني إيقاؼ التنسيؽ النوويس" بحسب ت بير إحدى افتتاحيات صحيفس القدس ال ربي )ت
األمني والتوافؽ مع حماس و وى المقاومس عمى إستراتيةيس لممقاومس، ولتكف مقاومس سمميس شاممس تشتبؾ مع 
الحواةز والةنود والمستوطنيف، فيما يد ؿ عمى  ط ا مف ال ارج فمسطينيو الشتات بتدفق ـ عبر الحدود، 

 وم  ـ أبنار األمس اآل ريف.
ةرار انت ابات تكرس  مف أةؿ ذلؾ ال بد مف و ؼ الحديث عف المصالحس بروحيس الحفاظ عمى السمطس وا 
تمثيم ا لكؿ الش ب الفمسطيني وتتةاضؿ الشتات )ستزيد االنقساـ أيضا(، ألف االنت ابات ضي تكريس لممسار 
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ا واستحقا ات ا(، وة ؿ السياسي ال بثي القائـ )الحفاظ عمى السمطس المصممس ل دمس االحت ؿ وشروط 
دارة  طاع غزة بالتوافؽ كمنطقس شبل محررة،  المصالحس عنوانا لمتوافؽ عمى إستراتيةيس شاممس لممقاومس، وا 

ط ؽ انتفاضس في كؿ األرض الفمسطينيس.  وا 
مف المؤكد أف حؿ السمطس ضو المسار األفضؿ، ألنل ي يد الصراع إلى طبي تل األصميس، واليوـ في ظؿ 

ال ربي ستضطر األنظمس ال ربيس إلى تقديـ كؿ الدعـ لمفمسطينييف، بما في ذلؾ تأميف ما يحتاةونل  الربيع
مف أمواؿ وم ونات، فيما ن مـ أف االحت ؿ ضو الذي سيكوف مسؤوال عف حياة الناس بحسب ميثاؽ ةنيؼ، 

 وكما كاف عميل الحاؿ  بؿ اتفاؽ أوسمو.
ذا لـ تتمرد الحركس عمى منطؽ  يادت ا الحالي، ف ف البديؿ  بكؿ بساطس، المشكمس اليوـ تت مؽ بحركس فتح، وا 

ف لـ يكف بوس نا الةـز بموعدي المحدد.  ضو انتظار االنفةار الش بي الذي نؤمف بأنل  ادـ ال محالس، وا 
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 حساـ كنفاني
 يار حؿ السمطس غير مطروح إط  ًا م ما “راحس" حسـ الرئيس الفمسطيني محمود عباس الةدؿ وأعمف ص

ضكذا أغمؽ أبو مازف كؿ ما أثير ” . كانت نتائج التصويت عمى طمب فمسطيف لم ضويس في األمـ المتحدة
مف الممكف أف تمةأ إلي ا السمطس الفمسطينيس لمواة س األزمس التي ت يش ا عمى المستويات ”  يارات“عف 

 إضافس إلى أزمس ةمود المفاوضات .كافس، دا ميًا و ارةيًا، 
التي أعمف عن ا المتحدث باسـ الرئاسس نبيؿ أبو ردينس؟ عف أي ” تغيير وةل المنطقس“لكف ماذا عف  رارات 

، الذي يةاضر الكثير مف الفمسطينييف برغبت ـ ”الحؿ“ رارات يتحدث، وضؿ لدى السمطس  يار أ وى مف  رار 
 س بمديس ال أكثر وال أ ؿ؟فيل، طالما أف السمطس باتت بمثاب

مف المؤّكد أف ال  يارات بديمس، وأف ك ـ أبو ردينس ليس إال ك مًا في ال وار ال ترةمس ف ميس لل عمى 
، سوار نةح الطمب ”ال بديؿ عف التفاوض“األرض، ذلؾ بأف عباس حسـ األمر أيضًا عمى اعتبار أف 

عمى األرض ” إسرائيؿ“لمفاوضات ألف ما بيننا وبيف سنذضب إلى ا“الفمسطيني في مةمس األمف أو لـ ينةح 
 ” .ال يحؿ في األمـ المتحدة بؿ عمى طاولس التفاوض

مو ؼ شّكؿ إحباطًا لكثيريف كانوا يتر بوف مف السمطس مو فًا أكثر ةذريس في ظؿ الطريؽ المسدود الذي 
الذكرى الساب س لرحيؿ الزعيـ وصمت إليل عمى المستويات كافس . ولممفار س ف ف مثؿ ضذا المو ؼ صدر في 

الفمسطيني ياسر عرفات، الذي يتسارؿ الكثيروف عف مو فل في مثؿ ضذي الحاؿ، وأي الطرؽ كاف مف 
 الممكف أف يسمؾ؟

كثيروف اليوـ يةزموف بأف عرفات كاف سيةد م رةًا مف الحاؿ التي تت ّبط في ا السمطس، إما عبر  رار 
، أو ب يارات التفافيس اعتاد  سموك ا في األزمات، بحيث لـ يكف ي دـ ور س ضغط مف دوف الم ب ب ا، حاـز

وضو ما است ممل في االنتفاضس الثانيس عندما زاوج بيف السياسس والمقاومس . ضؤالر يروف أف عرفات، و بؿ 
، وما كاف لية ؿ ”الربيع ال ربي“الد وؿ في ل بس مةمس األمف أو األمـ المتحدة، ما كاف ليفوت فرصس 

مسطينييف مةرد متفرةيف عمى حراؾ تاري ي يةري حول ـ مف دوف الد وؿ فيل بقوة، وال سيما أن ـ األحؽ الف
 بمثؿ ضذا الحراؾ عمى اعتبار أن ـ ي يشوف في ظؿ احت ؿ ودكتاتوريس عسكريس منذ عقود .
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دف س واحدة، وما مشيريف إلى أف األوؿ ما كاف ليكشؼ كؿ أورا ل ” أبو مازف”و” أبو عمار“يقارف ضؤالر بيف 
، كاف ”ال حؿ لمسمطس“أو ” ال عودة إلى االنتفاضس“كاف ليرسؿ إشارات طمأنس بيف الحيف واآل ر مف نوع 

سيبقي الباب مفتوحًا أماـ كؿ ال يارات التي مف الممكف المةور إلي ا لمضغط باتةاي تمبيس المطالب 
 لحاؿ القائمس حاليًا ليست أفضؿ حااًل .الفمسطينيس، حتى لو كانت  يارات انتحاريس، وال سيما أف ا

 في ظؿ ان داـ ال يارات اليوـ، تأتي ذكرى رحيؿ عرفات لتؤكد عمى فداحس ال سارة الفمسطينيس .
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 فايز رشيد
لسمطس وصواًل إلى الوعود ي حظ أف السمطس الفمسطينيس مصابس باالرتباؾ السياسي، فمف الت ديد بحؿ ا 

بات اذ  طوات سياسيس تغير وةل الشرؽ األوسط، غير أف ال أحد مف مسؤولي ا  اؿ لنا" كيؼ سيتـ ذلؾ؟ 
وما بيف الحؿ وتغيير م مح منطقتنا ت تمط القضايا، حيث يضفي اال ت ط نمطًا مف الحيرة السياسيس 

قوؽ ضو المفاوضات السياسيس في ظؿ ت نت الطرؼ وب اصس أف السمطس كّبمت نفس ا ب يار وحيد لنيؿ الح
اآل ر واستمراري في االستيطاف، حيث تضيؽ  يارات السمطس شيئًا فشيئًا وب اصس في ظؿ برودة وضج 

. صحيح أف انتصار  3691االعتراؼ األممي مف المنظمس الدوليس بدولس فمسطينيس عمى حدود عاـ 
فمسطيف عضوًا كامؿ ال ضويس في ا، شّكؿ  طوة إيةابيس حاولت لمش ب الفمسطيني بقبوؿ دولس ” اليونيسكو“

السمطس االستفادة من ا، لكف وضج ضذي ال طوة بدأ أيضًا في ال فوت، األمر الذي يشي بوةود حالس مف 
 الفراغ السياسي بدأت ت اني ا السمطس .

ات اذ ضذي ال طوة،  وبالنسبس إلى حؿ السمطس، يةري الحديث حاليًا عف رغبس الرئيس محمود عباس في
، ضذا ما ذكري عباس في أكثر مف مناسبس . مف ةانب آ ر، ووفقًا لما ذكري ”سمطس ب  سمطس“باعتبارضا 

، أف السمطس الفمسطينيس أبمغت دواًل في ال الـ، بما في ا ”ضررتس”و” م اريؼ“صائب عريقات وأكدتل صحيفتا 
نقؿ “يناير/ كانوف الثاني المقبؿ، في إطار ما تسميل  والواليات المتحدة، نيت ا حؿ نفس ا في” إسرائيؿ“

ضمف  طس متدرةس في نقؿ ضذي الص حيات، بحيث تبدأ بالص حيات المدنيس ” الص حيات إلى االحت ؿ
 كالصحس والت ميـ، وتأةيؿ الص حيات األمنيس إلى و ت الحؽ .

ذي السمطس ليست سمطس، بؿ تريدضا بدايًس، نتمنى لو كانت ضذي المسألس صحيحس، فحقيقس األمر أف ض
كوكيمس عن ا في ممارسس ايشراؼ الحياتي عمى الفمسطينييف في المناطؽ المحتمس، مف دوف ” إسرائيؿ“

امت ك ا ألي مظاضر سياديس، كما تريدضا ممثً  عن ا في حفظ األمف ومنع القياـ بأيس عمميات ضدضا، 
. وحقيقس األمر أف السمطس عمى مدى إنشائ ا مّثمت ضذي  ”ايسرائيميس“تريدضا سمطس  اض س لإلم رات 

الم مات الث ث، بم نى أن ا في ن ايس المطاؼ ليست غير حكـ ذاتي ضزيؿ في المناطؽ المحتمس . األمر 
الطبي ي والحالس ضذي أف تقوـ السمطس بحؿ نفس ا إذا كانت تحتـر ذات ا وتحتـر ش ب ا، ولكف لألسؼ ليست 

ى التي يتحدث في ا عباس عف حؿ السمطس، ثـ ال نف ـ ال طابات عف حؿ السمطس في الو ت ضذي المرة األول
لقد  امت “أكتوبر/ تشريف األوؿ الماضي(  برًا  الت فيل"  13)الةم س ” ضررتس“الذي نشرت فيل صحيفس 

لممرة األولى منذ   ؿ األياـ القميمس الماضيس بنقؿ وسائؿ لتفريؽ التظاضرات إلى راـ اهلل وذلؾ ” إسرائيؿ“
نقؿ الوسائؿ ةار تمبيس لطمب مف الةانب الفمسطيني ل ست داد “، وأضافت ”إ امس السمطس الفمسطينيس

لمواة س تظاضرات حاشدة، وتشمؿ الوسائؿ،  نابؿ الغاز المسيؿ لمدموع، وطمقات مطاطيس، و نابؿ صوتيس، 
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طس في الو ت الذي ما زاؿ فيل التنسيؽ األمني ، كذلؾ ال نف ـ الحديث عف حؿ السم”وأ ن س وا يس مف الغاز
 األحرى في ضذي الحاؿ إلغار اتفا يات أوسمو المدمرة ومف ثـ حؿ السمطس .”! إسرائيؿ“ ائمًا بين ا وبيف 

كذلؾ، ف ف ضناؾ تنا ضًا في الطرح الذي تتبناي السمطس الفمسطينيس، فمنذ أسبوع ليس أكثر طرحت السمطس 
ما ي ني تحديدًا تةديد  1131تمثؿ في إةرار انت ابات رئاسيس وتشري يس في عاـ ،ت” حماس“ا تراحات عمى 

ص حيات السمطس ورئيس ا المنت ب والمةمس التشري ي أيضًا والمةالس البمديس . م روؼ أيضًا أف عدد 
 ألفًا مف عناصر األمف في كؿ األذرع، مف الطبي ي 31ألفًا، إضافس إلى  131موظفي السمطس يصؿ إلى 

والحالس ضذي أف يةري التساؤؿ عف مصير ضؤالر؟ ثـ وعمى مدى السنوات منذ إنشار السمطس، تكونت شرائح 
طبقيس اغتنت كثيرًا بوةودضا، وضناؾ شريحس مف السماسرة، وكؿ ضؤالر م نيوف بوةود السمطس واستمرار 

مراكز األولى والصفوؼ بقائ ا، وضؤالر ليسوا  ارج إطار السمطس، بؿ ضـ مف مؤسسي ا وممف يحتموف ال
القياديس في ا . ومف الطبي ي أف ي مؿ ضؤالر عمى استمرار بقار السمطس وليس حم ا، ضذي الشرائح شكمت 
مؤسسات ا تصاديس وطبقس مف رةاؿ األعماؿ بالضرورة، صوحبت بموا ع اةتماعيس وسياسيس وعسكريس 

 ” .الكمبرادوريس“أمنيس متنفذة بف ؿ إمبراطوريات ا 
ـ ةديس الحديث عف حؿ السمطس، في ظؿ ت ميش منظمس التحرير الفمسطينيس ومؤسسات ا كافس، كذلؾ ال نف 

ال نف ـ ةديس الحديث عف حؿ السمطس في الو ت الذي ت اني فيل الساحس الفمسطينيس انقسامًا وعدـ وةود 
تطبيؽ الوحدة الوطنيس، أدنى األشكاؿ مف الوحدة الوطنيس الفمسطينيس، فمف يريد حؿ السمطس عميل أف يبدأ ب

التي ” إسرائيؿ“ويقوـ ب ص ح منظمس التحرير بكافس مؤسسات ا، ويقطع كؿ  يوطل مع المفاوضات مع 
أثبتت عقم ا وال ةدواضا عمى مدى عقديف مف الزمف، وي يد االعتبار لممقاومس بأشكال ا ووسائم ا كافس 

السةوف الفمسطينيس، وال يصادر الس ح مف أبنار وب اصس المسمحس من ا، وال يقـو باعتقاؿ المقاوميف في 
سياسيًا وا تصاديًا وأمنيًا، وي يد أيضًا القضيس إلى ” إسرائيؿ“ش بل تحت طائمس المسؤوليس، ويقوـ بمقاط س 
 اعتبارضا ال ربي م تمدًا عمى الةماضير ال ربيس .

الفمسطينيس أيس أوراؽ سياسيس عمميس، أما بالنسبس إلى تغيير م مح المنطقس، فمألسؼ ليس بيف يدي السمطس 
 وليست في مركز  وي يؤضم ا لتغيير وةل الشرؽ األوسط .
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