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 التي ستبقى موحدة واصل البناء في القدسنساالنتخابية:  "الميكود بيتنانتنياىو مطمقًا حممة " 2

مسػػػء  أمػػػسث ال ال ػػػء ث حممتػػػن الدعءيػػػة لالنتيءعػػػءت ععػػػر الت كيػػػد عمػػػ  عزمػػػن  "الميكػػػود عيتنػػػء" ]تحػػػءلؼ  أطمػػػؽ
ث والػدعوة لمتصػويت لمػػف "ينػب أف يسػود إسػراقيؿ" وفػػؽ ضػ  الفمسػػطينية المحتمػةألرامواصػمة اسسػتيطءف فػ  ا

التاعيػػر الػػذي اسػػتيدمن رقػػيس الحكومػػة ابسػػراقيم ث عنيػػءميف نتنيػػءهو فػػ  كممتػػن فػػ  مورنػػءف إطػػالؽ الحممػػة 
"إف مػػواطن  إسػػراقيؿ سػػيتونووف لالقتػػراع عاػػد أرعاػػة أسػػءعيهث وأف أطمػػب مػػنوـ أف  وقػػءؿ نتنيػػءهو  اسنتيءعيػػة.

مػػف الػػذي يريدونػػن أف يكػػوف رقيسػػء  -ؿ لغرفػػة اسقتػػراع أف يسػػ لوا أنفسػػوـ سػػؤاس واحػػدا فسػػطيفكػػروا عنػػد الػػديو 
لحكومتوـ ومف يريدونن أف يسود الدولة ف  السنوات األرعه السءدمة؟ مػف هػو المر ػل المالقػـ لموانوػة اليطػر 

ألزمػػػة اسقتصػػػءدية ابيرانػػػ ث ويطػػػر الصػػػواري؟ وابرهػػػءب؟ مػػػف الػػػذي يممػػػؾ اليعػػػرة والمسػػػؤولية لمتاءمػػػؿ مػػػه ا
 الاءلمية؟"

قطءعيػةث التػ  تم ػؿ نموػورا أو  ػريحة و ف نتنيءهو ف  مستوؿ يطءعن هنومػء ضػد مػء وصػفن عػءألحزاب اب
دوف غيرهءث ) م ؿ حػزب  ػءس الحريػدي وحػزب العيػت اليوػودي عسيػءدة نفتػءل  عنيػتأ ماتعػرا أنػن سػيكوف مػف 

فمػػػف يريػػػد أف ياػػػزز قػػػوة رقػػػيس الحكومػػػة عميػػػن أف اليطػػػ  التصػػػويت لوػػػذا األحػػػزاب التػػػ  تضػػػاؼ إسػػػراقيؿث 
يصػػوت لحػػزب رقػػيس الحكومػػة) فػػ  إ ػػءرة إلػػ  الحممػػة الدعءقيػػة لنفتػػءل  عنيػػت أف حزعػػن سػػيكوف إلػػ  نءنػػب 

 نتنيءهو ك  يازز مواقفن.
 2200ة لحػزب الميكػود عسيػءدة منػءحيـ عػيغف فػ  الاػءـ يػواستذكر نتنيءهو إحدى المورنءنءت اسنتيءعية التءريي

 دمء تحدث عيغف عف "مطر" مف عطءقءت )مءحؿأ رمز الميكودث ف  صنءديؽ اسقتراع.عن
وتاوػػػد نتنيػػػءهو أمػػػءـ النموػػػور عػػػ ف حكومتػػػن "ستواصػػػؿ العنػػػء  فػػػ  السػػػدس التػػػ  سػػػتعس  موحػػػدة تحػػػت سػػػيءدة 
 إسراقيؿ"ث م يرا إل  أف حكومتن عززت العنء  ف  المستوطنءت  ف  السنوات األرعه المءضػية وستواصػؿ هػذا

النوج. وف  هذا السيءؽ اعتعر نتنيءهو اسعتراؼ الرسم  عكمية أريقيػؿ اسسػتيطءنية كنءماػة عءديػة ع نػن فيػر  
كعير وع رى سءرة لمتاميـ الاءل  ف  إسراقيؿث وه  أيضء ع رى لمستوطنة أريقيؿ الت  ستظؿ داقمء نز ا مف 

 دولة إسراقيؿ.
متػػػن وفػػػ  مسػػػدمتوء اسػػػتاءدة الننػػػدي ابسػػػراقيم  نماػػػءد وعطعياػػػة الحػػػءؿ فسػػػد اسػػػتارض نتنيػػػءهو إننػػػءزات حكو 

 ءليط. أمء فيمء يتامؽ عيطط حكومتن السءدمة فءعتعر أنوػء سػتاءلج وستضػه عمػ  رأس سػمـ أولويءتوػء الممػؼ 
ينءد مقءت آسؼ أمءكف الامؿ.  ابيران ث ومواصمة عنء  منظومءت الدفءع ضد الصواري؟ث وا 

  66/26/6026، 48عرب 
 
 من تطوير واستقرار العممية التعميمية في غزة يمنعنار لم ىنية: الحصا 

افتتحت وزارة الترعية والتاميـ الاءل  مؤتمرهء الدول  األوؿ  "التميز ف  التاميـ الفمسطين  رؤى إعداعية" 
صعءح ال ال ء  ف  مركز ر ءد ال وا ال سءف ث عحضور مف دولة رقيس الوزرا  الفمسطين  د.إسمءعيؿ هنية 

الترعية والتاميـ الاءل  ورقيس المؤتمر د. أسءمة المزين ث ومست ءر وزير الترعية والتاميـ الاءل  ووزير 
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التونس  أ.د. محمد غريعيةث ورقيس المننة التحضيرية د. زيءد  ءعت ورقيس المننة الاممية د. موس  أعو 
درا  الاءموف ومدرا  المديريءت دقةث وعدد كعير مف الوزرا  ونواب المنمس الت ريا  ووكال  الوزارات والم

 التاميمية وكذلؾ عحضور وفود عرعية م ءركة ف  نمسءت المؤتمر.
وقد أكد رقيس الوزرا  هنية أف الحكومة الفمسطينية ست يذ التوصيءت والنتءقج الت  سييرج عوء العءح وف ف  

مامـ الفمسطين  ولمسيرة المؤتمر وتضاوء موضه التنفيذث وقءؿ " الحكومة الفمسطينية ستظؿ الوفية لم
التاميـ"ث مؤكدًا أف وزارة الترعية والتاميـ حممت الاب  األكعر ف  مسيرة ال اب الفمسطين  وف  موانوة 
الحصءر والحرب عم  ال اب الفمسطين  الصءمدث وأف هذا المؤتمر ي ت  ف  نوءية عءـ التاميـ الفمسطين  

يطوة عم  طريؽ تازيز صمود الامـ والاممء  ليكوف محطة تتوينًء لمنوود الت  عذلتوء الوزارة وك 
 انطالؽ سست راؼ المستسعؿ الذي هو هدؼ الاممية التاميمية".

وأضءؼ أف الوزارة حسست إننءزات مومة ف  ظؿ الظروؼ الاصيعة الت  يمر عوء ال اب الفمسطين  أهموء 
واحتواقوءث وأف وزارة التاميـ لـ تسؼ عند استياءب التحديءت الت  يمفوء الحصءر والحروب والتغمب عميوء 

حدود التاءمؿ السمع  عؿ تيطت ذلؾ إل  إعءدة عنء  مء دمرا اسحتالؿ وأضءفت عمين عنء  مؤسسءت تاميمية 
نديدةث وكذلؾ التطور الذي  ودتن الاممية التاميمية ف  نوانعوء المتاددة وأنوء كءنت عنواف وحدة مف يالؿ 

ة ف  ظؿ اسنسسءـث وف  يتءـ كممتن ونن هنية التحية ل ودا  ال اب الفمسطين  تنسيسوء عيف الضفة وغز 
 واألسرى ف  سنوف اسحتالؿ يصوصًء المضرعيف عف الطاءـ.

 تطوير التاميـ
عدورا أكد د. أسءمة المزين  الذي يترأس المؤتمر أف هذا المؤتمر ي ت  مف أنؿ تطوير الاممية التاميميةث 

نيؿ عم  طريؽ الغد الم رؽث ولتغيير  كؿ الاممية التاميمية ل كؿ أك ر حدا ةث وبعداد منءهج تضه ال
موضحًء أف وزارتن وعنوود الاءمميف فيوء قد حسست ك ير مف اسننءزات ف  عءـ التاميـ الفمسطين  أهموء 

ديءؿ  ومقءت  ميتعر كمعيوتر إديءؿ السعورة الذكية ألوؿ مرة ف  المدارس وتدريب المامميف عميوءث وا 
أنوزة الارض لممدارسث وافتتءح إذاعة الترعية والتاميـث وافتتءح الفرع ال رع ث وأف طمعة فمسطيف رغـ 
الحصءر والظروؼ الصاعة وف  ظؿ الحروب مء زالوا يحصدوف المراتب األول  ف  المسءعسءت الدولية والت  

طيف عفوزهـ عءلمراتب السعاة األول  كءف آيرهء مسءعسة حسءب الذكء  الاسم  والت  تفوؽ فيوء طمعة فمس
متفوقيف عذلؾ عم  اليءعءف وتركيء وعدد مف الدوؿث وأ ءد المزين  عنوود الاءمميف ف  الوزارة وتسديرًا منن 
لنوودهـ قررت الوزارة تكريـ المتميزيف ف  مسءعسة التميز الترعوي يالؿ هذا المؤتمر الذي ي ت  عاد أيءـ 

 سطين .قميمة مف يـو المامـ الفم
 //فمسطين أون الين، 

 
 بنجاح االستفتاء عمى الدستور المصريىنية يينئ الرئيس  

ال ال ء  الرقيس المصري محمد مرس   عغزةهنية رقيس وزرا  الحكومة  إسمءعيؿهن    ا ؼ ب -غزة 
 "ننءح" اسستفتء  عم  الدستور.ػع

ف  مصر  بيواننء أقوؿة الترعية والتاميـ ف  غزة "لوزار  األوؿالمؤتمر الدول   أمءـوقءؿ هنية ف  كممة 
فيءمة الرقيس محمد مرس  والحكومة وال اب عم  ننءح اسستفتء  الذي  ونونئعم  ننءح الدستور  أهنقوـ
 ".الديمسراطيةدروسء ف   أعط 

 //الحياة، لندن، 
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 حدةلمشروع الدولة الوا "إسرائيل"سيقود  االستيطانردينة: تكثيف  أبو 

ردينةث إف إعالنءت الحكومة ابسراقيمية المتتءلية لعنء  مزيد مف  أعوقءؿ النءطؽ عءسـ الرقءسةث نعيؿ   السدس
وعمء فيوء السدس ال رقيةث سيؤدي حتمء  المستوطنءت ف  أراض  الدولة الفمسطينية المحتمة منذ الاءـ 

ف ءؿ النوود ال دولية لمتوصؿ إل  سالـ  ءمؿ وعءدؿ ف  ف  حءؿ تنفيذا ال  تسويض حؿ الدولتيف وا 
 المنطسة.

وأضءؼث "أف عرنءمج رقيس الوزرا  ابسراقيم  نتنيءهو الذي ياتمد عم  تك يؼ اسستيطءف سيسود إسراقيؿ 
حتمء لم روع الدولة الواحدةث وف  هذا ابطءر فإف دولة فمسطيف لف تسعؿ ع ية يطوات انتسءلية أو م روع 

 لدولة عحدود مؤقتة".
وتءعه ف  عيءف صءدر عنن  إذا  عت لنء أف إسراقيؿ مءضية ف  عرنءمنوء لتنفيذ مء أعمنت عنن مؤيرًا مف 
م ءريه استيطءنية نديدةث فإف دولة فمسطيف ستتيذ كؿ الوسءقؿ المتءحة لمرد عم  ذلؾث ألف تنفيذ هذا 

 الميططءت اسستيطءنية هو يط أحمر ولف يسمل ال اب الفمسطين  عتنفيذا.
النءري الذهءب إل  منمس األمف  الدوؿ الارعية قررت ف  انتمءعءت منمس النءماة ف   أفكد عم  وأ

 وطمب وقؼ اسستيطءف ع  كءلن كءفة. األوضءعوتحميؿ إسراقيؿ المسؤولية كءممة عف تدهور 
 //القدس، القدس، 

 
 أشير برعاية دولية مدتيا ستةتفاوض  جولة: "البيان"عريقات لا 
ندد رقيس داقرة المفءوضءت عضو المننة التنفيذية لمنظمة التحرير   اهلل ريءف ععد -آي  ع  يو - ـ اهللرا

الفمسطينية د. صءقب عريسءت ت كيد إصرار السيءدة الفمسطينية عم  تحسيؽ السالـ. وأكد ف  حوار مه 
لتزاـ إسراقيؿ عءستقنءفوء مف انطالؽ مفءوضءت فمسطينية مدتوء ستة  وور عرعءية دوليةث  ريطة ا "العيءف"

 ."األصاب"ث واصفًء الماركة السيءسية مه إسراقيؿ عػالنسطة الت  توقفت عندهء ف  الاءـ 
ستتـ الاودة لممفءوضءت ضمف سسؼ زمن  مدتن ستة  وورث وعرعءية دولية منءسعةث ولكف عاد أف "قءؿ و 

عوقؼ  إسراقيؿ  نسطة الصفرث هنءؾ التزاـ عم  عمء عميوء مف التزامءتث عمان  لف ناود إل إسراقيؿتسوـ 
ث وهذا ماتسال فمسطينيء اعتسال قعؿ نوءية ديسمعر  عف  وابفراجاسستيطءف عمء ي مؿ السدسث 

 ."تـ ف  اتفءؽ  ـر ال ي؟
 //البيان، دبي، 

 
 السبت وعدد من وزراء الخارجية العرب يصمون رام اهلل  العربينبيل  :المالكيرياض  

أكد د. ريءض المءلك ث وزير ال ؤوف اليءرنيةث ف  تصريل لػ"األيءـ" أف األميف الاءـ  ععد الرؤوؼ أرنءؤوط 
وزرا  يءرنية عربث عم  األقؿث أكدوا حت  اآلف زيءرتوـ إل  مدينة  لنءماة الدوؿ الارعية نعيؿ الارع  و

 عنود أسءسية ولف تتـ ععر الحوانز ابسراقيمية. راـ اهلل يـو السعت المسعؿ ف  زيءرة قءؿ إنوء ستتضمف 
 //األيام، رام اهلل، 

 
 
 سياسة تقشف مالية في مؤسسات السمطة الفمسطينية اعتمادضرورة حسن خريشة:  
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أهمية الدعـ الارع  ف   "العيءف"النءقب ف  المنمس الت ريا  حسف يري ة لػ   أكداهلل ريءف ععد – راـ اهلل
الارعيةث لموانوة الضغوطءت ابسراقيمية والاءلمية الت  تكرست مؤيرا  األمءفمف يالؿ  عكة  هذا المرحمة

 بنعءر الفمسطينييف عم  التنءزؿ عف  واعتوـ الوطنيةث وكسر صمودهـ.
مميوف دوسر إل  أك ر مف ذلؾ ع كؿ يمكف السمطة الوطنية  يري ة إل  ضرورة توسيه معمغ  وأ ءر

 وفء  عءلتزامءتوء.الفمسطينية مف ال
كمء انن ي دد عم  ضرورة اعتمءد سيءسة تس ؼ مءلية ف  مؤسسءت السمطة الوطنية الفمسطينية الرسمية 

اعتدا  عمكتب الرقيس والوزارات والمنمس الت ريا  والسفءرات ومكءتب الفصءقؿ الفمسطينية "وغير الرسمية 
 ."كءفةث وكؿ مء يتعه ذلؾ

وزرا  الفمسطين  د. سالـ فيءض مف وعود حوؿ اسقتصءد الفمسطين  الحر أف مء تحدث عن رقيس ال ورأى
والتنمية اسقتصءدية سنتاءش اسست مءر الفمسطين ث واسستساللية اسقتصءديةث والتحرر مف قيود اسحتالؿ 

عم  ضرورة إسسءط كؿ مء تـ و دد يري ة  ."كؿ هذا وهـث لـ يتحسؽ منن     عم  أرض الواقه"التنءرية 
وعءريسث والامؿ ضمف سيءسة تس ؼ مءل  لميروج مف األزمة الراهنةث عمسءعدة  أوسمواستفءؽ عمين ف  

 الدوؿ الارعية ومء توفرا  عكة األمءف مف دعـ لفمسطيف.
 //البيان، دبي،  

 
 التفاوض "إفالس سياسي" إلعادة: دعوة عباس النائب يحيى موسى 

المنمس الت ريا  عف كتمة حركة حمءس العرلمءنية يحي  موس  أف  قءؿ النءقب ف   محمد نءسر - غزة
نوج رقيس السمطة محمود ععءس التفءوض  دمر السضية الفمسطينيةث وقءقـ عم  اسستسالـ لدولة اسحتالؿ 

 ابسراقيم .
 عتعر موس  ف  تصريل لػ"فمسطيف أوف سيف"ث ال ال ء ث أف ععءس غير ندير عسيءدة ال اب الفمسطين او 

 وأيذا إل  عر األمءفث داعيًء إيءا إل  ابعالف صراحة أمءـ الفمسطينييف عف ف ؿ نوج أوسمو.
ووصؼ ييءر المفءوضءت عػ"الاع   والاسيـ"ث معينًء أف الادو ابسراقيم  يريد استغالؿ المفءوضءت ليس مف 

إل  أف ععءس "مفمس وأ ءر ا  أنؿ السالـث عؿ لمتغطية عم  نراقمن المستمرة عحؽ  اعنء الفمسطين .
وحوؿ حديث ععءس  نوج المفءوضءتث ماتعرًا ف  الوقت ذاتن أنوء مضياة لموقت. اتعءعسيءسيًء" مف يالؿ 

عف المصءلحة؛  دد موس  عم  أف ععءس يستامؿ المصءلحة ك  ياط  لنفسن  رياة ويمنل نفسن دفاة 
 لمسير ف  نونن التفءوض  عءسـ ال اب الفمسطين .

 //ن، فمسطين أون الي
 
 العمل والتعامل مع إعالم االحتالل  تحظرغزة  في حكومةال 

  "تـ //ف  عيءف صدر عنن ال ال ء   ف  غزة قءؿ المكتب ابعالم  الحكوم   سمء -غزة 
 حظر الامؿ والتاءمؿ مه وسءقؿ ابعالـ ابسراقيمية ف  السطءع عءعتعءر أنوء وسءقؿ إعالـ ماءدية".

 يس المكتب ابعالم  الحكوم  إيوءب الغصيف أف قرار منمس الوزرا  نء  عتنسيب مف وأوضل رق
 

المكتب ابعالم  الحكوم ث ويترتب عم  السرار منه ونود أي مراسميف أو  ركءت فمسطينية تامؿ لدى 
 وسءقؿ أعالـ صويونية ف  غزة.
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 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 فين أمنيين من فتح قريباعن موقو  ستفرجزة في غالحكومة  

أمءط نءقب رقيس الوزرا  الفمسطين  ووزير المءلية زيءد الظءظءث النسءب عف قرار عءلافو عف مدانيف مف 
حركة فتل عسضءيء أمنية ونراقـ؛ ف  محءولة لتازيز أنوا  المصءلحة الدايميةث وفؽ مء ذكر موقه "الرأي" 

 عصفحتن عم "الفيس عوؾ".
سء  عءلنيب والكتءب الفمسطينييف ال ال ء ث أف منموعة مف السرارات ستصدر لمسمءح وأكد الظءظء يالؿ ل

عاودة عنءصر أيرى مف فتل إل  قطءع غزةث يالؿ الفترة المسعمة عم  غرار المنموعة الت  عءدت قعؿ 
كة فتل أف الحكومة الفمسطينية تسا  نءهدة لتويقة األنوا  اسينءعية سنطالؽ حر  إل وأ ءر  أسءعيه عدة.

 السءدمة عاد أسعوع.
 //فمسطين أون الين، 

 
 "ألسباب أمنية"  ساحة الكتيبةميرجان "فتح" في  منعتؤكد  الحكومة في غزة 

إف حكومتن أعمغت حركة فتل عادـ السمءح عإقءمة  عغزةأعمف نءقب رقيس الحكومة   حءمد نءد -غزة 
 ارض سءحة الكتيعة غرب مدينة غزة "ألسعءب أمنية".لت سيسوء عم   مورنءف نمءهيري ف  الذكرى الػ

وقءؿ زيءد الظءظء ف  لسء  مه مؤسسءت المنتمه المدن  وكتءب وصحفييف ف  غزة "أعمغنء فتل والفصءقؿ 
"ث موضحء أف عإمكءنوـ إ كءليءتومصر أف سءحة الكتيعة ممنوعة ألسعءب أمنية ألننء نريد تننيب  اعنء أي 

 دايمية.الءع غزة "عءلتنسيؽ مه النوءت الميتصة" ف  إ ءرة لوزارة ايتيءر مكءف آير ف  قط
 //الغد، عمان، 

 
 بحرمان "إسرائيل" األسرى من التعميم تنددان  الضفةالحكومتان في غزة وفي  

مواصمة  "إسراقيؿ"نددت الحكومتءف الفمسطينيتءف ف  الضفة الغرعية وقطءع غزةث أمسث عسرار  اليميج  -غزة 
مءف األسرى الفمسطينييف ف  سنونوء مف التاميـ النءما  وال ءنويث ماتعرة أنن تضييؽ عم  األسرى حر 

حرمءف األسرى مف التاميـ "وسمب لحسوقوـ. واعتعر وكيؿ وزارة األسرى ف  الضفة الغرعية زيءد أعو عيفث أف 
 يم ؿ يرقًء نديدًا ستفءؽ وقؼ ابضراب عف الطاءـ.

حؽ مكفوؿ عنصوص السوانيف والموا يؽ "غزة عطء اهلل أعو السعل أف التاميـ لألسرى وأكد وزير األسرى ف  
. واعتعر أف حرمءف األسرى مف الحؽ ف  التاميـ يم ؿ عسءعًء "الدولية ابنسءنيةث وليس منة مف اسحتالؿ

 .نديدًا لوـ
 //الخميج، الشارقة، 

 
 
 
 موظفي الحكومة في غزةمميون شيكل فاتورة رواتب  زياد الظاظا:  

ذكر نءقب رقيس الحكومة ف  غزة زيءد الظءظءث يالؿ لسء  مه كتءب وصحءفييف ومم ميف   السدس - غزة
 فءتورة الرواتب ال ورية لموظف  الحكومة المسءلة تعمغ نحو  إف عف مؤسسءت المنتمه المدن  ف  غزةث
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 الت غيؿآسؼ يامموف تحت عند  وظؼ وم ألؼ عدد موظف  حكومتن "عمغ  إفوقءؿ  مميوف  يكؿ.
 المؤقت.

مميوف  يكؿ  "رواتب الموظفيف الحكومييف تعمغ  إفالفرنسية عف الظءظء قولنث  األنعء ونسمت وكءلة 
حكومتن  إفوقءؿ  الؼ مصءريؼ مءلية".مميوف  يكؿ ععءرة عف مصءريؼ ت غيمية و  لػ  إضءفة

 %".مف  أك ركءنت  أف% عاد  إل صمت "عممت عم  تيفيؼ حدة العطءلة حيث و 
 //القدس، القدس، 

 
 االقتراع خطوة ال بد منيا قبل المصالحة صندوق إلىاليباش: االحتكام  

صندوؽ اسقتراع  إل اسحتكءـ  أفمحمود الوعءش  د.وال ؤوف الدينية  األوقءؼاعتعر وزير   ماء –نءعمس 
نرا   يطوة س عد منوء قعؿ تحسيؽ المصءلحةث عءعتعءرهء عواعة المصءلحة.انتيءعءت رقءسية وت رياية  وا 

ف  نءعمس عانواف "العاد السيءس  والدين  لمدولة عضو مراقب"  ابعالـنء  ذلؾ يالؿ ندوة عسدتوء وزارة 
 أف أهموءعديدةث  ألسعءب األرضنميه المؤ رات س تتنن نحو تحسيؽ المصءلحة عم   أف أكدحيث 

ه ع سءفة المصءلحة والوحدةث وانن ومنذ مء يزيد عف يمس سنوات س يوند يطوة واحدة يمكف العاض س يتمت
 العنء  عميوء لتحسيؽ المصءلحةث وكؿ يطوة اينءعية ف  هذا المنءؿ كءف يتـ نسضوء.

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 

  طينلن يجعل لالحتالل حقا عمى أي شبر من أرض فمس االستيطانالرشق: توسيع  15
عيروت  حذر عضو المكتب السيءس  لحركة "حمءس" عزت الر ؽ مف استمرار اسحتالؿ ابسراقيم  ف  

 سيءسة اسستيطءفث وأكد أنوء لف تناؿ لالحتالؿ حسء عم  أي  عر مف أرض فمسطيف.
وندد الر ؽ ف  تصريحءت يءصة لػ "قدس عرس" موقؼ حركة "حمءس" الرافض لالستيطءف والمتمسؾ عكؿ 

وحدة استيطءنية نديدة ف  ح  نيمو  1200مف أرض فمسطيفث وقءؿ  "قرار اسحتالؿ الصويون  عنء    عر
اسستيطءن  عءلسدس المحتمة أمس اب نيف.. يؤكد أف الغطرسة الصويونية متواصمة ف  نوب األرض 

 الفمسطينيةث ومحءوست توويدهء وتغيير ماءلموء ويمؽ وقءقه نديدة عميوء".
صءر أقوؿ لممحتميف  كؿ قراراتكـ لمعنء  وتوسيه اسستيطءف لف تناؿ لكـ حسء عم  أي  عر وأضءؼ  "عءيت

 مف أرضنء... وقسمء سترحموف".
 25/12/2012قدس برس، 

 
 منيةأو الكتيبة متذرعة بدواع أميرجان انطالقة فتح في السرايا  قامةإشعث: حماس ترفض  16

ركة حمءس ترفض اقءمة مورنءف انطالقة فتل ف  صرح الدكتور نعيؿ  اث اف ح  يءص ماء -عيت لحـ 
السرايء او الكتيعة متذرعة عدواع امنية, واف استصءست عوذا ال ءف قد توقفت وسوؼ تحتفؿ فتل عءنطالقتوء 

 كؿ عم  طريستن ولف يكوف هنءؾ مورنءف منظـ ف  مكءف محدد.
واعو مرزوؽ ووعدوا عءف كؿ     واضءؼ السيءدي ف  حركة فتل لوكءلة ماء "  انريت اتصءست مه م اؿ

المورنءف ف  امءكف كعيرة كءلسرايء  عإقءمةسيتـ حسب مء تريدوف لكف السرار عند حمءس ف  غزة هو الرفض 
 والكتيعة عذرياة اف لديوـ مامومءت عحدوث م ءكؿ عيف اعضء  فتل انفسوـ".
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س تريد  ألنوءف  سءحة كعيرة لكف  اث يؤكد اف هذا المامومءت مغموطة, وحمءس ترفض اقءمة المورنءف 
اف يرى الاءلـ الادد الوءقؿ لفتل ف  غزة وهذا امر س يتفؽ مه روح المصءلحة يءصة وانن ليس هنءؾ اي 

 المورنءف كمء تدع  حمءس". بقءمةم كمة امنية 
كؿ سيحتفؿ عطريستن ولف يكوف هنءؾ  لألسؼوك ؼ  اث اف فتل سوؼ تحتفؿ عطريستوء, واضءؼ"  

 نظـ ف  مكءف محدد".مورنءف م
وا ءر السيءدي ف  فتل انن وعءلرغـ مف اف عنوف المورنءف وحدوي يدعو ال  الوحدة والنضءؿ الم ترؾ اس 
اف حمءس رفضت اقءمتن رغـ انوء اقترحت اقءمتن ف  مماب كرة قدـ "اليرموؾ" المدمر عفاؿ الحرب 

 اسسراقيمية عم  غزة ومدرنءتن ايمة لمسسوط".
مورنءف انطالقتوء منوء المحررات الت  انسحعت منوء  بقءمةاف فتل درست امءكف عدة كمء ك ؼ  اث 

لكف الحءلة النوية س تسءعد واقترحنء السرايء عاد اف رفضت حمءس الكتيعة لكنوء  2002اسراقيؿ ف  
 رفضت".

 25/12/2012وكالة معًا اإلخبارية، 
 
  سرى الفمسطينيينمشير المصري يطالب بجيد عربي مشترك لإلفراج عن األ 17

عف حركة "حمءس" م ير المصري  صناء  )اليمفأ  طءلب النءقب ف  المنمس الت ريا  الفمسطين 
عضرورة ونود نود عرع  م ترؾ "لفضل سيءسية اسحتالؿ تنءا األسرى الفمسطينييف والامؿ عم  ابفراج 

 مف سنوف اسحتالؿ".  عنوـ
أ مست ءر الرقيس اليمن  ال ي؟ ععد الوهءب اآلنس ث 12|22ء  )ونء  ذلؾ يالؿ لسء  المصري اليوـ ال ال 

 وقيءدات أحزاب المسء  الم ترؾ اليمنية ف  الاءصمة اليمنية صناء  حيث يزورهء.
ونءقش النءقب المصري مه اسنس  منموعة مف السضءيء الفمسطينية وصورة الواقه الفمسطين  عاد مء حسستن 

السطءعث مؤكدا أف "هذا اسنتصءر  كؿ تويقًة ألنوا  المصءلحة الفمسطينية المسءومة ف  الحرب األييرة عم  
 الت  ترسيت عم  أرض الواقه ف  إدارة الماركة تحت المظمة الحكومية اآلمنة لممسءومة".

و دد عم  حرص حركة "حمءس" عم  المصءلحة الفمسطينية وتسديموء لكؿ مء ف  ناعتوء لتذليؿ عسعءت 
 المصءلحة.
لمصري ف  حدي ن لواقه السدس ومء تتارض لوء مف حءلة التوويد وتغيير ماءلـ المدينة المسدسية وتتطرؽ ا

والحفريءت المستمرة تحت المسند األقص ث وكذلؾ تتطرؽ لواقه الضفة الغرعية مء تتارض لوء مف استيال  
 يطءفث كمء قءؿ.عم  األرض عءسستيطءف وقضـ نحو نصؼ أراض  الضفة الغرعية عءلندار الفءصؿ واسست
 25/12/2012قدس برس، 
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ك فت صحيفة "ماءريؼ" الاعريةث أف نوءز ال عءؾ "ابسراقيم " عءلتاءوف مه قوات النيش وال رطة اعتسؿ 
طت ألسر نندي "إسراقيم " وتنتم  يالؿ األ ور المءضية يمية تءعان لمنعوة ال اعية لتحرير فمسطيف يط

 اليمية لمنطسة راـ الن والسرى المحيطة عوء.
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وعحسب ابعالـ "ابسراقيم " فسد اعترؼ عدد مف أفراد اليمية عءلتوـ المونن لوـ حيث يططوا لتنفيذ عممية 
ف عم  رأسوـ ومف  ـ أسر أحد الننود "ابسراقيمييف" مف أنؿ مسءومة )إسراقيؿأ لإلفراج عف أسرى فمسطينيي

 أميف عءـ النعوة ال اعية الرفيؽ أحمد سادات.
 25/12/2012، فمسطين أون الين

 
 في ميرجان االنطالقة  حماية أمنية من عناصر دحالنب يطالبقيادي فتحاوي "الرسالة":  19

 طءلب قيءدي فتحءوي الحكومة الفمسطينية عغزةث عفرض حمءية أمنية مك فة عم   الرسءلة نت "يءص" –غزة 
 لمنه وقوع م ءكؿ أمنية "متوقاة". -الذي لـ يحدد مكءنن عاد –مورنءف انطالقة فتل

إف فتل عحءنة لحمءية مك فة مف قعؿ  -الذي فضؿ عدـ ذكر اسمن لػ "الرسءلة نت"ث ال ال ء -وقءؿ السيءدي 
  يتوقه أف يكوف األنوزة األمنية؛ يوفًء مف ا كءليءت ف  الحفؿث نتينة الصراعءت الدايمية ف  الحركةث الت

 لمحمد دحالف يد فيوء ععر عنءصرا المونودة ف  السطءع.
وتوقه السيءدي أف يستغؿ محمد دحالف انطالقة فتل والح د النمءهيري فيوء لممطءلعة عإعءدتن إل  صفوؼ 
الحركةث عسوة السءعدة ال اعية لنث محذرًا مف امكءنية تحوؿ المورنءف لكتمة ا تعءكءت عيف المؤيديف 

 لماءرضيف.وا
وأ ءر إل  أف اسنتمءعءت الدايمية لحركة فتل ف  غزة الت  نءق ت قضية اسنطالقةث تحد ت أنوء رعمء 
تسرر يالؿ السءعءت المسعمة  حظر رفه صور ال يصيءت السيءدية ف  المورنءف وعم  رأسوء قءقد الحركة 

 محمود ععءس عءبضءفة لمحمد دحالف.
مؿ عمـ فمسطيف وراية فتل الصفرا  عءبضءفة لصورة السءقد السءعؽ لمحركة وعيف أف الحركة رعمء تدعوا لح
 الرقيس الراحؿ يءسر عرفءت.

وعءد السيءدي لمت كيد عم  ضرورة اينءد حمءية أمنية ف  المورنءف يوفًء مف سيطرة عنءصر تءعاة لدحالف 
 عم  الحفؿ والتونـ مف ياللن عم   يص رقيس السمطة محمود ععءس.

ا اءؿ عاض الانءصر التءعاة لدحالف ا كءليءت مه عنءصر أمف الحكومة ععر التادي عميوـ  وتيوؼ مف
عءل تءقـ والسعءب او اسعتدا ث عودؼ احراج قيءدة فتل ورقيس السمطة عحيث تضرب يصم  دحالف عحنر 

 واحد.
ت سءعؽ ع ف وكءف يحي  رعءح السيءدي ف  فتل ومسقوؿ التنسيؽ بقءمة انطالقتوء ف  غزة طءلب ف  وق

 تكوف المسؤولية األمنية لممورنءف عند أنوزة األمف التءعاة لمحكومة الفمسطينية عغزة.
 25/12/2012الرسالة، فمسطين، 

 
 لتحرير فمسطين "النفير العام"حماس تدعو إلى إعالن  20

والمسند دعت حركة "حمءس" النمءهير الارعية وابسالمية إل  إعالف "النفير الاءـ لتحرير السدس   غزة
 األقص  وفمسطيف المحتمة"؛ لمء تم من السضية مف رمزية يءصة ف  عسيدة األمة.

وطءلب النءقب أحمد أعو حمعية رقيس داقرة السدس ف  حركة حمءسث ومسرر لننة السدس ف  المنمس 
ل ة الت ريا  ف  مؤتمر صحف  لن أمس ال ال ء  حوؿ األوضءع ف  المدينة المحتمةث إل  قيءـ انتفءضة  ء

 مف أنؿ المسند األقص  المعءرؾ ومدينة السدسث ت كيدًا ل واعت ال اب الفمسطين .
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ونءدى السيءدي ف  "حمءس" ع همية تنظيـ مظءهرات حء دة؛ دفءعًء عف "مسرى رسولنء الكريـ محمد عمين 
ب والمسمميف إل  الصالة والسالـ"ث داعًيء منظمة التاءوف ابسالم  ونءماة الدوؿ الارعية ونميه السءدة الار 

 "ضرورة السيءـ عدورهـ لمدفءع عف السدس واألقص ".
عالم   وأكد ضرورة "مواصمة الدعـ والنصرة لممراعطيف ف  السدسث وتسديـ كؿ مء يمكف مف دعـ مءل  وا 

 وقءنون  وت سيف  وتوعوي لوـث عمء يسوـ ف  تازيز صمودهـ عم  أرضوء وتمكينوـ مف الدفءع عنوء".
ة الدعوة إل  فصءقؿ المسءومة سستاءدة زمءـ المعءدرة ف  موانوة اسحتالؿ وميططءتن ف  وندد أعو حمعي

 ع ت  أنواع المسءومةث وف  مسدمتوء المسءومة المسمحة ف  السدس والامؽ ابسراقيم . السدسث
 26/12/2012السبيل، عمان، 

 
 نائب عن فتح تتيم فياض با "إىانة األسرى" وتاريخيم النضالي 21

  اتومت النءقب ف  المنمس الت ريا  الفمسطين ث ننءة أعو عكرث رقيس حكومة راـ اهللث سالـ راـ اهلل
  ف سيءسءتن أف "تفكؾ المنظومة النضءلية لدى  أنن مف فيءضث أنن "أهءف األسرى ونضءستوـ"ث منّعوة

ة إل  الاطؼ وليس األسرى الذيف اعتعرهـ مف يالؿ قرار منمس الوزرا  حءست إنسءنية وانتمءعيةث وعحءن
 حءست نضءلية".

وطءلعت النءقب عف حركة "فتل" سالـ فيءض ومنمس الوزرا  عإلغء  السرار الصءدر عنوـ عيصوص 
 ."استعداؿ ععءرة راتب األسير وناموء إعءنءت األسرى"

ءرة أث أف هذا الاع2212واعتعرت النءقب أعو عكرث ف  عيءف وصؿ "قدس عرس" نسية مننث اليوـ ال ال ء  )
الت  تـ وضاوء "تحمؿ إهءنة كعيرة لوـ ولنضءستوـث حيث أف الراتب الذي يتسءضونن هو حؽ قءنون  كفمن 

 .السءنوف وليس إعءنة إنسءنية أو انتمءعية"
وقءلت  "السرار الصءدر عف فيءض نء  ف  مرحمة حسءسة مف تءري؟ ال اب الفمسطين ث وورا  هذا السرار 

أف يؤدي ذلؾ السرار  ممصمحة الاءمة وميءلفن لمسءنوف الفمسطين "ث مرنحةأهداؼ ليست سميمةث وليست ل
 .إل  تازيز الفوض  ويمؽ مء أسمتن "أزمة ال سة مه ال ءرع الفمسطين "

وأكدت أعو عكر أف السرار يدعـ "فوض  السوانيف والت رياءتث الت  غرسوء فيءض دايؿ المنتمه مف يالؿ 
 اطف الفمسطين ث وه  مسدمة بضءعة الحسوؽ الم روعة".سيءسءتن الفء مة الت  أضءعت المو 

ويتمت أعو عكر عيءنوء عءلسوؿ "إف سيءسة فيءض تزيد مف الوزيمة النفسية لدى المواطفث وتديؿ ال ءرع ف  
 اس تعءؾ الدايم "ث عم  حد وصفوء.

 25/12/2012قدس برس، 
 

 بيمين: اتفاق أوسمو لم يتحدث عن دولة فمسطينيةيوسي  66
وزير ابسراقيم  السعءؽث يوس  عيميفث أحد واضا  نصػوص اتفػءؽ المعػءدئ فػ  أوسػموث إف استفػءؽ لػـ قءؿ ال

ي ت يومء عم  ذكر الدولة الفمسطينية وهو س يدعو أصال إل  دولة فمسطينية عم  ابطالؽ. وأضػءؼ عيمػيف 
نءنػػب الفمسػطين  لمػػدة يمػػس فػ  مسءعمػػة مػه ابذاعػػة ابسػراقيميةث إف اتفػػءؽ أوسػمو أعػػـر كءتفػءؽ مرحمػػ  مػه ال

سنواتث وتحدث فسط عف سمطة فمسطينية يالؿ المرحمة اسنتسءليةث يتول  عمونعوء الفمسطينيوف إدارة ال ؤوف 
 المدنية واليوميةث عينمء تحتفظ إسراقيؿ عءلسضءيء األمنية.
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المصػػطمحءت التػػ  اسػػتيدموا ع ػػكؿ مػػدروس  فابسػػراقيمييوأكػػد عيمػػيفث فػػ  المسءعمػػة إف واضػػا  اتفػػءؽ أوسػػمو 
عػالف المعػءدئ عمػ  حكػـ ذاتػ   استيدموء منءحيـ عيغف فػ  اتفءقيػة كءمػب ديفػد مػه مصػرث ونػص استفػءؽ  وا 

 اتفءؽ أوسمو ألنن لـ ياد منءسعء. ابلغء مس سنوات وليس ع ريف عءمءث وعءلتءل  فإنن س مفر مف يلفترة 
ة الوقت أف أوسمو تحدث عف دولة فمسطينيةث وأف وأ ءر عيميف إل  أف اليميف ابسراقيم  هو الذي ادع  طيم

نتنيػػءهو هػػو الوحيػػد المانػػ  اليػػـو عاػػدـ إلغػػء  اتفءقيػػءت أوسػػمو ألف ذلػػؾ يػػوفر لػػن غطػػء  لمواصػػمة العنػػء  فػػ  
ورا  اتفػػءؽ المعػػءدئ لمتوػػرب مػػف المعػػدأ األسءسػػ  فػػ  استفػػءؽ وهػػو اسنتسػػءؿ  اسيتعػػء المسػػتوطنءتث ويتػػيل لػػن 

 قـ الت  ت مؿ عدة ممفءت وعم  رأسوء األمف والحدود.لمفءوضءت الحؿ الدا
 66/26/6026، 48عرب
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قءقد اسستيعءرات الاسكرية ابسراقيمية السءعؽ عموس ث أف النءصرةمف ، 66/26/6026، الغد، عّمان ذكرت
حػالؿ محءضػرة لػن فػإف إسػراقيؿ سػتدمر كميػء. وقػءؿ يدليف حذر إنن ف  حػءؿ عػدـ التوصػؿ إلػ  حػؿ الػدولتيف 

"المحءد ػػءت مػػه الفمسػػطينييف منمػػدة منػػذ عػػدة سػػنوات ولوػػء تػػ  ير   فػػ  مػػؤتمر اقتصػػءدي فػػ  تػػؿ أعيػػب أمػػس
 درامءتيك  عم  اسقتصءد ابسراقيم  والوضه عكميتن".

فث دعػػػػء إلػػػػ  عػػػػءموس يػػػػدليث أف )يػػػػو .عػػػػ  .آيأث عػػػػف وكءلػػػػة 66/26/6026، الخماااايج، الشااااارقةوأضػػػػءفت 
 حزب اهلل. -سوريء -استقنءؼ المفءوضءت مه النءنب الفمسطين ث وتوّقه تفكؾ المحور إيراف

الاػػودة عسػػرعة إلػػ  طءولػػة المفءوضػػءت ودفػػه قيػػءـ دولػػة فمسػػطينية. وأضػػءؼ ” إسػػراقيؿ“إف عمػػ  قػػءؿ يػػدليف و 
ؿأ كمينتػػوف و)رقػػػيس وضػػػه اسقتػػراح الػػذي وضػػػان )الػػرقيس األمريكػػ  األسػػػعؽ عيػػ 6022أقتػػرح أف يػػتـ فػػ  “

 ”.الوزرا  ابسراقيم  السءعؽ أيوودأ أولمرت عم  الطءولة
وتطػػرؽ يػػدليف فػػ  مسءعمػػة أنرتوػػء ماػػن إذاعػػة النػػيش ابسػػراقيم ث أمػػسث إلػػ  الوضػػه فػػ  سػػوريءث وقػػءؿ إنػػن 

إف  وقػءؿ”. هنءؾ مؤ ػرات تسػءعدنء عمػ  أف نسػدر أف هػذا أيػءـ األسػد األييػرة“ف  هذا السيءؽث وأف ” متفءقؿ“
رغػػـ أف هػػذا لػػـ يحػػدث “هػػذا المؤ ػػرات تتامػػؽ عءن ػػسءؽ ننػػراست كعػػءر وفػػرؽ عسػػكرية عػػف النػػيش السػػوري 

أف اقتصػػءد سػػوريء ينوػػءرث  إلػػ ث فيمػػء المؤ ػػر اآليػػر هػػو تغييػػر محتمػػؿ فػػ  الموقػػؼ الروسػػ ث إضػػءفة ”عاػػد
ر إ ػػكءل  عءلنسػػعة حػػزب اهلل سػػيتفكؾث وأف هػػذا المحػػو  -سػػوريء -ورأى يػػدليف أف محػػور إيػػراف عحسػػب زعمػػن.

ث ورغـ أف األسػد لػـ يطمػؽ النػءر ”عممية سالـ“مف نميه النواح ث وعضمنوء الاسكري وماءرضة ” إسراقيؿ”ؿ
عءمًء ف  لعنػءفث وأيػد كػؿ مػف عػءرض النوػءت الماتدلػة التػ  أرادت  21نحونء معء رةث لكنن نامنء ننزؼ دمًء 

سػيزيؿ أكعػر “وقػءؿ إف سػسوط األسػد ”. لػ  الاػءلـ الارعػ ث وهػو عواعػة إيػراف إ”إسػراقيؿ“التوصؿ إل  اتفءؽ مػه 
عءمًء األييرةث ويوند لدى األسد عدد صواري؟ أكعػر مػف حمػءس  60يالؿ اؿ ” إسراقيؿ“توديد عسكري عم  

نمػء عمػ  الػ ”. ألػؼ مػواطف الػذيف قػتموـ 00 ػوحزب اهللث ونيش أقػوى وس ينعغػ  الت سػؼ عمػ  سػسوط األسػد وا 
 يالؿ الاءـ المسعؿ احتمءؿ ضقيؿ.    ” إسراقيؿ“حرب ت ءرؾ فيوء وقّدر يدليف أف ن وب 

 
لغاء اتفاقيات أوسمواالعتراف بدولة فمسطينب"ميرتس" يطالب واشنطن وتل أبيب  64  .. وا 

سػػراقيؿ   وكػػءستأال)-تػػؿ أعيػػب  قػػدـ حػػزب ميػػرتس العرنػػءمج السيءسػػ  اسنتيػػءع  وطءلػػب الوسيػػءت المتحػػدة وا 
وقػػءؿ المست ػػءر السيءسػػ  لمحػػزبث ايػػالف عػػروخث إنػػن ينػػب إلغػػء   نية ع ػػكؿ فػػوري.اسعتػػراؼ عءلدولػػة الفمسػػطي

نرا  المفءوضػءت مػه الفمسػطينييف عمػ  أسػس نديػدة "المفءوضػءت عػيف حكػومتيف ينػب أف  أوسمواتفءقيءت  وا 
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ت"ث تػتـ عءستفػءؽ عينومػءث وعاػد ذلػؾ استفػءؽ عمػ  السضػءيء المومػةث وأنػن ينػب تنفيػذ استفػءؽ يػالؿ ارعػه سػػنوا
مضػػيفء أنػػن ينػػب تك يػػؼ الػػدعـ الػػدول  لممفءوضػػءت مػػف يػػالؿ إقءمػػة رعءعيػػة نديػػدة تضػػـ مصػػرث وتركيػػءث 

ودعء العرنءمج حكومة إسراقيؿ لإلعػالف عػف اسػتادادهء لػديوؿ المفءوضػءت عمػ  اتفػءؽ  والساوديةث واألردف.
 سالـ ف  المنطسة عم  أسءس معءدرة السالـ الارعية.

ء نمؤوف ف  مؤتمر صحف  فػ  تػؿ أعيػب أمػسث ال ال ػء ث إنػن س يونػد فػ  إسػراقيؿ وقءلت رقيسة الحزب زهءع
ف سيءسة نتنيءهو تسود إل    ريؾ لاممية السالـث "حكومة نتنيءهو ليعرمءف س تريد التوصؿ ال  اتفءؽ سالـث وا 

 انفنءر انتفءضة  ءل ة". 
 66/26/6026، الغد، عّمان
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حػػذر رقػػيس الحكومػػة ابسػػراقيمية السػػءعؽ إيوػػود أولمػػرتث فػػ  انتمػػءع لنسءعػػة المحػػءميفث اليػػـو ال ال ػػء ث مػػف 
وقػػػػءؿ أولمػػػػرت إف إسػػػػراقيؿ تسػػػػؼ عمػػػػ  حءفػػػػة انتفءضػػػػة  ءل ػػػػةث وأف األنػػػػوا  فػػػػ  األراضػػػػ   انتفءضػػػػة  ءل ػػػػة.

اتيءذ قرارات  نءعة ع  ف  وأضءؼ أولمرت أنن ينب قد تيرج عف السيطرة. 2220الفمسطينية المحتمة عءـ 
الاالقػػءت مػػه تركيػػءث وأف قػػءدة إسػػراقيؿ قػػد صػػءغوا مػػرتيف اعتػػذارا إسػػراقيميء ع ػػ ف منػػزرة سػػفينة مرمػػرةث إس أف 

 السيءدة ابسراقيمية ترانات عف تسديـ اسعتذار.
تػػراؾ وأضػءؼ أولمػػرت أنػػن لػػو كػػءف ي ػغؿ منصػػب رقػػيس الحكومػػة لسػػدـ اسعتػذار لتركيػػء عػػف مستػػؿ مػػواطنيف أ

 عم  متف السفينة.
 65/26/6026، 48عرب
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قػػػءؿ النءقػػػب األوؿ لػػػرقيس الػػػوزرا  ابسػػػراقيم  مو ػػػين ياػػػءلوف إف مصػػػر اتيػػػذت يػػػالؿ ال ػػػور   )د .ب .اأ
ضػعط  ػالث  ػحنءت  األيير عدة إنرا ات نءنحة لمكءفحة ظءهرة توريب السالح إل  قطءع غزةث م يرًا إلػ 

مػػتفوـ لممسػػؤولية التػػ  يتحمموػػء عمػػ  هػػذا الصػػايد منػػذ “مػػف األسػػمحة المورعػػة. واعتعػػر أف النءنػػب المصػػري 
 انتوء  عممية عمود السحءب ف  غزةث حسعمء ذكرت ابذاعة ابسراقيمية.

 66/26/6026، الخميج، الشارقة
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أفػػءد اسػػتطالع لمػػرأي ن ػػرت صػػحيفة "هػػ رتس" نتءقنػػن أمػػس عػػ ف حػػزب "العيػػت اليوػػودي"   أ ؼ ب -السػػدس 
السوم  المتطرؼ يواصؿ انتزاع األصوات مف حزب "الميكود" اليمين  عزعءمة رقػيس الػوزرا  عنيػءميف نتءنيػءهو 

 كءنوف ال ءن  )ينءيرأ المسعؿ. 66قعؿ اسنتيءعءت الت رياية ف  
مساػػدًاث أي عزيػػءدة مساػػديف  22وقػػءؿ اسسػػتطالع إف "العيػػت اليوػػودي" عزعءمػػة نفتػػءل  عينيػػت سيحصػػؿ عمػػ  

 كءنوف األوؿ )ديسمعرأ. 20مسءرنة ع ير استطالع أنرتن الصحيفة نفسوء ف  
وعحسػب الصػحيفة فػػءف هػذا الزيػءدة تػػ ت  عمػ  حسػءب الالقحػػة الم ػتركة لحػزب "الميكػػود" مػه حػزب "إسػػراقيؿ 

 23ء" اليمينػػ  السػػوم  المتطػػرؼ عزعءمػػة وزيػػر اليءرنيػػة السػػءعؽ أفيغػػدور ليعرمػػءف الػػذي سيحصػػؿ عمػػ  عيتنػػ
 مسادًاث أي أقؿ ع رعاة مسءعد عف اسستطالع السءعؽ.
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وي ت  هذا اسرتفءع ف   اعية حزب "العيت اليوودي" )المفداؿأ عاد تصريحءت عينيت نوءية األسعوع المءض  
 لاسكرية كنندي تمعية األوامر عإيال  مستوطنءت يوودية.ع نن رفض أ نء  يدمتن ا

وكتب المحمؿ السيءس  ف  "ه رتس" يوس  فيرتر ع ف "نتءنيءهو والميكود ذهعء عايدًا ف  موءنمة عينيت وحوسا 
 إل  طفؿ مدلؿ لميميف )...أ كسءقد لميميف العديؿ".

كءنوف األوؿ )ديسمعرأ  60و  62صًء ف   ي 022وأنرى اسستطالع مركز "ديءلوغ" عم  عينة تم يمية مف 
 ف  المقة. 0.2مه هءمش يط  عنسعة 

فػػ  الكنيسػػت.  260مساػػدًا مػػف أصػػؿ  20ومػء زالػػت كتمػػة اليمػػيف تحػػءفظ عمػػ  تصػػدرهء حيػػث ستحصػػؿ عمػػ  
مساػدًا وحػزب "يووديػة التػوراة" )األر ػوذكس  22وسيحصؿ كؿ مف حزب " ءس" )األر وذكس ال رقييفأ عمػ  

   ستة مسءعد.الغرعييفأ عم
 20مساػدًا. وسػينءؿ حػزب "الامػؿ" عزعءمػة  ػيم  يحيمػوفيتش عمػ   32وستحصؿ كتمة الوسػط واليسػءر عمػ  

مسءعد لحزب "الحركة" الذي أسستن وزيرة اليءرنية السػءعسة تسػيع  ليفنػ ث وأرعاػة مسءعػد  20مسادًا ف  مسءعؿ 
سعؿأ الػذي أسسػن الصػحءف  السػءعؽ يػءقير لحزب "ميرتس" )يسءر صويون أ. أمء حزب "يش عءتيد" ) مة مسػت

مسءعػػد. عينمػػء لػػف يحصػػؿ حػػزب "كءديمػػء" )يمػػيف وسػػطأ وهػػو أكعػػر حػػزب حءليػػًء فػػ   2سعيػػد فسيحصػػؿ عمػػ  
 مسادًاث سوى عم  مساديف ف  اسنتيءعءت المسعمة. 61العرلمءف مه 

المسءعػد السػءعسة نفسػنث مساػدًا فسػطث وهػو عػدد  22وأ ءر اسستطالع إل  أف األحزاب الارعية ستحصػؿ عمػ  
مسءعػػد لػػػ  0مسءعػػد لػػػ "النعوػػة الديموقراطيػػة لمسػػالـ والمسػػءواة" عرقءسػػة عضػػو الكنيسػػت محمػػد عركػػة و 0ومنوػػء 

مسءعػػػػد لحػػػػزب "التنمػػػػه  2"السءقمػػػػة الارعيػػػػة لمتغييػػػػر" عرقءسػػػػة عضػػػػو الكنيسػػػػت ال ػػػػي؟ إعػػػػراهيـ صرصػػػػور و
ةث مػػػء يانػػػ  أف األحػػػزاب حءفظػػػت عمػػػ  عػػػدد الػػػديموقراط " عرقءسػػػة عضػػػو الكنيسػػػت الػػػدكتور نمػػػءؿ زحءلسػػػ

 أعضءقوء نفسن.
ويعيف اسستطالع أف التغيير ف  المسءعد ينري دايػؿ ماسػكر اليمػيف مػف دوف تغييػر فػ  مػوازيف السػوى عػيف 

 الماسكريف.
 66/26/6026، الحياة، لندن
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ث إف 63/26 صػػػحيفة يػػدياوت أحرونػػوتث قءلػػػت صػػعءح يػػـو ال ال ػػػء أف ، 66/26/6026، 48عااربذكػػرت 
دقيسػة مػه وزيػر اليءرنيػة المسػتسيؿث أفيغػدور ليعرمػءفث  00ال رطة ابسراقيمية حسست مسء  أمػس عمػ  مػدار 

نظمة الدايميػة لػوزارة اليءرنيػة ث ع عوة تديمن ف   تاييف زقيؼ عف أرين سفيرا ف  ستفيء يالفء لمتاميمءت واأل
 ممء يزيد مف ورطة ليعرمءف ويسمؿ مف احتمءست عودتن لمنصب وزير ف  حكومة نتنيءهو السءدمة.

وقءلػػت الصػػحيفة إف ليعرمػػءف سػػمـ عمػػ  مػػء يعػػدو ع نػػػن لػػف يكػػوف عمسػػدور نتنيػػءهو تايينػػن وزيػػرا فػػ  الحكومػػػة 
غؿ منصػػػب رقػػػيس لننػػػة األمػػػف  ػػػماركػػػة اسنتيءعيػػػة لالسءدمػػػةث ولػػػذلؾ فسػػػد أعمػػػف أمػػػسث أنػػػن سػػػياود عاػػػد ال

واليءرنيػػة التءعاػػة لمكنيسػػت. وقءلػػت الصػػحيفة إف إعػػالف ليعرمػػءف هػػذا نػػء  يػػالؿ مسءعمػػة مػػه موقػػه إيعػػءري 
سػػور" إنػػن إذا لػػـ تنتػػن محءكمتػػن حتػػ  اسنتيءعػػءت  –إسػػراقيم  عءلمغػػة الروسػػيةث إذ قػػءؿ ليعرمػػءف لموقػػه "كػػور 

رقيس لننة اليءرنيػة واألمػف التءعاػة لمكنيسػت لحػيف انتوػء  ابنػرا ات السءنونيػة  السءدمة فإنن سي غؿ منصب
عحسنث وذلؾ حت  يعس  ف  موقه رسم  يتيل لن اسطالع عم  مء يحدث عم  الصايد األمن  والسيءس  فػ  

 إسراقيؿث وحت  يتسن  لنتنيءهو است ءرتن وا  راكن ف  المداوست األمنية والسيءسية الحسءسة.
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األيير س يرغب ف  العسء  ف  لننة اليءرنية طيمة وسية  ث أفرت الصحيفة نسال عف مسرعيف مف ليعرمءفوأ ء
ع ػػكؿ مؤقػػت فسػػط إلػػ  أف يصػػعل عءبمكػػءف تايينػػن وزيػػرا فػػ  الحكومػػةث طعسػػء لنتػػءقج  الكنيسػػت السءدمػػةث ولكػػف

 المحءكمة.
والدايميػػػة والزراعػػػة.  ابسػػػكءفول  وزارات وقػػػءؿ ليعرمػػػءف لمموقػػػه إف حزعػػػن عاػػػد التحػػػءلؼ مػػػه الميكػػػود ياتػػػـز تػػػ

وأ ءر ف  هذا السيءؽ إل  أف الودؼ مف تول  حسيعة الزراعػة هػو موانوػة المػواطنيف الاػرب فػ  النسػب وفػ  
النميػػؿ الػػذيف اتوموػػـ ليعرمػػءف عػػ نوـ يسومػػوف عءسسػػتيال  عمػػ  أراضػػ  الدولػػةث م ػػيرا إلػػ  أف كػػؿ مػػء يتامػػؽ 

مػػف ايتصػػءص وزارة الزراعػػة ولػػذلؾ فػػإف حزعػػن سػػيطءلب عػػ ف تعسػػ  هػػذا عمصػػير األراضػػ  فػػ  إسػػراقيؿ هػػو 
 الوزارة مف نصيب وزرا  قءقمة الميكود عيتنء وعدـ منحوء ل ريؾ آير ف  اسقتالؼ الحكوم  السءدـ.

مصػػػءدر إسػػػراقيمية قءلػػػت أمػػػسث إف نءقػػػب وزيػػػر ث أف النءصػػػرةث مػػػف 66/26/6026، الغاااد، عّماااانوأضػػػءفت 
ث قدـ إفءدة ف  ال رطةث ضػد وزيػرة المسػتسيؿ أفيغػدور ليعرمػءفث فػ  قضػية تايػيف سػفير اليءرنية دان  ايءلوف

سػّرب لميعرمػءف مامومػءت حػوؿ تحسيسػءت سػػرية ضػداث وقػد تػورط إفػءدة ايػػءلوف ليعرمػءفث وكػءف األييػر قػد منػػه 
 تر يل ايءلوف لالنتيءعءت العرلمءنية.
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 ػككت إسػراقيؿ فػ  دقػة تسػءرير ن ػطء  سػورييف عػف اسػتيداـ   أ ؼ بث رويترز -السدس المحتمةث وا نطف 
 السوات السورية أسمحة كيمءوية ضد مسءتم  الماءرضة.
النػػيش ابسػػراقيم  "رأينػػء تسػػءرير مػػف الماءرضػػة.  بذاعػػةوقػػءؿ نءقػػب رقػػيس الػػوزرا  ابسػػراقيم  مو ػػ  يامػػوف 

وهػػذا ليسػػت المػػرة األولػػ . الماءرضػػة تريػػد تػػدياًل عسػػكريًء دوليػػًء". وأضػػءؼ  "حتػػ  اآلف لػػيس لػػدينء ت كيػػد أو 
 دليؿ عم  استيداـ )أسمحة كيمءويةأ عءلفاؿث لكننء نتءعه األحداث عسمؽ".

 66/26/6026، الحياة، لندن
 

 ناريو األفضلتوصيات إسرائيمية في األزمة السورّية: تل أبيب ترى في التقسيم السي 30
نظػػـ مركػػز عػػيغف د السػػءدات لألعحػػءث اسسػػتراتينيةث التػػءعه لنءماػػة عػػءر إيػػالف ابسػػراقيميةث   السػػدس المحتمػػة

أ ءر النسءش إل  أف "مف األرنل أف و طءولة نسءش يءصة تحت عنواف "تداعيءت الحرب األهمية ف  سوريء". 
لػػدعـ والمسػػءندة السيءسػػية والاسػػكريةث والمسدمػػة تحديػػدًا يسػػتمر الستػػءؿ طػػوياًلث إذ إف المسػػ لة مرتعطػػة أسءسػػًء عء

مػػف إيػػراف وروسػػيءث لنظػػءـ الػػرقيس السػػوري ع ػػءر األسػػد. فموسػػكو تػػرى فػػ  سػػوريء آيػػر الحمفػػء  فػػ  منطسػػة 
ال رؽ اسوسطث عينمء ترى طوراف أنوء حمسة أسءسية ف  المحور الذي تسودا ف  المنطسةث والذي ي ػمؿ أيضػًء 

 ...حزب اهلل ف  لعنءف
والتسػػدير أف يتواصػػؿ الستػػءؿث عػػؿ وأف يتحػػوؿ الػػ  نػػوع مػػف الحػػرب العػػءردة عػػيف الغػػرب الػػذي يػػدعـ الماءرضػػة 
السوريةث وعيف الروس وابيرانييف الذيف يدعموف اسسد". وتءعه "قد تمر أعواـ إل  أف تتضل النتءقج النوءقيػةث 

عونود األسدث أو مف دونػن... ومػء يػدفه إلػ  هػذا  مه عدـ استعاءد انتصءر "الاموييف" ف  الستءؿ الداقرث سوا 
التسػػدير هػػو الػػدعـ الالمحػػدود مػػف إيػػرافث إضػػءفة الػػ  الي ػػية المونػػودة لػػدى األقميػػءت الميتمفػػة فػػ  سػػوريءث 
ومنتمه رنءؿ األعمءؿث مف نظءـ يسودا ابيواف المسػمموف والسػمفيوفث األمػر الػذي يػدفاوـ الػ  ت ييػد النظػءـ 

 الحءل .
تسػػعب الحػػرب سػػسوط المؤسسػػءت السػػوريةث الحكوميػػة واسقتصػػءدية وغيرهػػء... مػػه تنػػءم  ون ػػو  ويػػرنل أف "

مقءت مف الميمي يءتث ومف ضمنوء ميمي يءت راديكءلية إسالميةث وهذا السينءريو يانػ  ان ػغءؿ سػوريء أعوامػًء 
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كرديػػػة وعمويػػػة  إضػػػءفية فػػػ  الفوضػػػ . أمػػػء السػػػينءريو األفضػػػؿ بسػػػراقيؿ فوػػػو فػػػ  إن ػػػء  أقػػػءليـ حكػػػـ ذاتػػػ ث
ودرزيػػػة...ث إس أ هػػػذا السػػػينءريو غيػػػر مؤكػػػدث ذلػػػؾ أف التنرعػػػة المعنءنيػػػة أكػػػدت أف عإمكػػػءف دوؿ فػػػ  ال ػػػرؽ 

 اسوسط أف تتسءتؿ أعوامًء عديدةث مف دوف أف تتفكؾ".
"إسراقيؿ مستفيدة مف اقتتءؿ أعداقوء. ومستفيدة مف تاميؽ اسنسسءـ ال يا  د السن  ف  المنطسةث ومف  ػ ف 
ذلؾ أف يضه إيراف ف  موانوة مه تركيءث كمء أف ترانه النفوذ اسيران  والروس  ف  السءحة السوريةث نتينة 
لمستءؿ المتواصؿث سيكوف واقاػًء مرحعػًء عػن فػ  إسػراقيؿ"ث عحسػب مػء دار فػ  النسػءش. ويتػءعه "ينػب اسعتػراؼ 

المنطسػةث عمػء ي ػمؿ قعػرصث عممػء ً   ع ف مء يحدث ف  سوريء يؤ ر عم  مسءقؿ اسمػف السػوم  لاػدد مػف دوؿ
عػػ ف  ػػرؽ المتوسػػط يحتػػوي عمػػ  ميػػزوف هءقػػؿ مػػف الغػػءز الطعياػػ ث قػػد يمّكػػف أوروعػػء مػػف تيفيػػؼ اعتمءدهػػء 

 عم  روسيء وتركيءث ف  هذا المنءؿ".
ويػػرى أف األفضػػؿ بسػػراقيؿ والغػػرب قيػػءـ نظػػءـ نديػػد فػػ  سػػوريءث يوػػتـ ع ػػؤونن الدايميػػةث وس يػػدعـ حػػزب اهلل 

يرا ف. كمء أف مف المفيد بسراقيؿ قيءـ دولة تضـ أكراد سوريء وتركيء والاػراؽث وهػو مفيػد أيضػًء لمغػرب عمػ  وا 
حػػد سػػوا . كمػػء أف انويػػءر النػػيش السػػوري وتفككػػن )ياػػّد نيػػدًا بسػػراقيؿأث ألنػػن آيػػر النيػػوش المسػػمحة عفػػرؽ 

  افتػراض أف مصػر واسردف مدفاية ودعءعءت وسالح نوث كنيش مونود عمػ  الحػدود مػه إسػراقيؿث هػذا عمػ
سيحترمءف اتفءقيءت السالـ المعرمة مه إسراقيؿ. وتفكؾ النيش السوري عم  هذا اليمفية يان  أف إسراقيؿ لـ 

 تاد توانن يطرًا عسكريًء تسميديًء معء رًا عم  حدودهء.
اسسػػػتسرار  مػػه ذلػػػؾث يػػػرى المتنءق ػػوف أف عػػػدـ اسسػػػتسرار األمنػػ  فػػػ  سػػػوريء قػػد يػػػؤدي الػػػ  اناكءسػػءت عمػػػ 

اسمن  عمػ  الحػدود فػ  النػوسفث مػف يػالؿ مسػءعذ قػد يعػذلوء نوػءديوف ومنظمػءت ايػرىث عمػ   ػءكمة تنفيػذ 
عمميػػػءت هنوميػػػة ضػػػد إسػػػراقيؿث مػػػء يفػػػرض عميوػػػء )إسػػػراقيؿأ أف تػػػدرس نيػػػدًا ردودهػػػء عمػػػ  هػػػذا الامميػػػءتث 

ب التسعب عتدهور لموضه األمنػ  وتكوف حذرةث وأف توازف عيف متطمعءت الردع وضروراتنث وعيف ضرورة تنن
عم  الحدود. ويوند احتمءؿ أف تتحوؿ المنطسة الحدودية مه سوريء ال  منطسة غير يءضاة لسيطرة الدولةث 
وعءلتػءل  الػ  سػػيطرة منموعػءت مسػػمحة إرهءعيػةث كمػػء هػ  الحػػءؿ مػه  ػػعن نزيػرة سػػينء  المصػريةث أو سػػيطرة 

غػػزة وننػوب لعنػءفث وفػػ  كػال الحػءلتيفث فػػإف الوضػه سػػّيئ  نوػة وتنظػيـ ماػػءدييفث كمػء هػ  الحػػءؿ مػه قطػءع
عءلنسػػعة إلػػ  إسػػراقيؿ... مػػه ذلػػؾث عػػدد السػػكءف السميػػؿ فػػ  النوػػة المسءعمػػة لمحػػدودث فػػ  األراضػػ  السػػوريةث 
ييفؼ مف وط ة هذا اسحتمءست وتداعيءتوءث وذلؾ أف مف السوؿ عم  إسراقيؿ أف ترصد المنطسة وتتءعه مػء 

أف اسهػداؼ ابسػراقيمية المونػودة فػ  النػوسف هػ  عػدورهء قميمػة ومحػدودةث مػء يانػ  سػوولة ينري فيوءث كمػء 
 السيطرة والتحكـ ابسراقيمييفث ف  هذا المنطسة.

 السالح الكيميائي
يمػػص النسػػءش إلػػ  أف "لػػدى إسػػراقيؿ أسػػعءعًء ونيوػػة لمتيػػوؼ مػػف ترسػػءنة السػػالح الكيميػػءق  والعيولػػون  فػػ  

ف تسسط ف  أيدي نوءت إرهءعية ميتمفةث ف  السءحة السوريةث إضءفة ال  إمكءف انتسءلوء سوريءث الت  يمكف أ
إل  حزب اهلل ف  لعنءف. وياد أي تديؿ دول  لتحييد هػذا السػالح عمػاًل معءركػًء ومطموعػًءث إس أنػن س يعػدو أف 

المسػتودعءتث فسػد يسػّعب إسراقيؿ أو الوسيءت المتحدة تنوي فاؿ ذلؾ ف  هذا المرحمة. أمػء قصػؼ المن ػ ت و 
يطػػرًا عيقيػػًء كعيػػرًا عمػػ  المحػػيط. ويانػػ  كػػؿ ذلػػؾ أف لػػدى إسػػراقيؿ والغػػرب ييػػءرات محػػدودة". الظػػرؼ الوحيػػد 
الذي مف   نن أف يدفه إسراقيؿ ال  التديؿ المعء رث هو "فسداف النظػءـ السػيطرة عمػ  سػالحن الكيميػءق ث أو 

راقيؿث مػػػػف نوتوػػػءث أف تامػػػػؿ وتواصػػػؿ الامػػػػؿث عمػػػ  نمػػػػه إمكػػػءف انزسقػػػػن الػػػ  نوػػػػءت راديكءليػػػة. عمػػػػ  إسػػػ
المامومػػءت اسسػػتيعءرية حػػوؿ السػػالح غيػػر التسميػػديث عينمػػء عمػػ  الوسيػػءت المتحػػدة أف تت كػػد مػػف أف تسػػميل 
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الماءرضػػة لػػف يصػػؿ إلػػ  أيػػدي غيػػر ليعراليػػة. كػػذلؾ فػػإف مػػف المفيػػد أيضػػًء فػػرض منطسػػة حظػػر نػػوي عمػػ  
تصػايد مػء مػه روسػيء". ومػء دامػت الصػورة غيػر واضػحة فػ  سػوريءث "فامػ  سوريءث  رط أس يؤدي ذلػؾ الػ  

الاػػءلـث عمػػء ي ػػمؿ إسػػراقيؿث العسػػء  عايػػدًا. ينػػب الحػػرص عمػػ  عػػدـ تسػػميل النوػػءت اسسػػالمية المتطرفػػة فػػ  
سػوريءث ألف هػذا السػػالح قػد ينسمػػب سحسػًء عمػػ  الغػربث تمءمػػًء كمػء حصػػؿ مػه زعػػيـ تنظػيـ السءعػػدة أسػءمة عػػف 

مه ذلػؾث عمػ  إسػراقيؿ أف تسػتاد لموانوػة تحػديءت عسػكرية مػف نءنػب سػوريء ولعنػءف. لكػف فػ  نفػس  سدف.
الوقتث عميوء أف تمتنه عف أفاءؿ وتصريحءت يفوـ منوء أف هنػءؾ تػدياًل إسػراقيميًء فػ  السػءحة السػورية. أمػء 

لاػػػراؽث مػػػف أنػػػؿ تحسيػػػؽ عمػػػ  المػػػدى العايػػػدث فاميوػػػء أف تسػػػدـ يػػػد الاػػػوف الػػػ  األكػػػراد فػػػ  سػػػوريء وتركيػػػء وا
 استساللوـ".

 ىل تتدخل إيران عسكرياً 
عإمكءف النموورية اسسالمية ف  إيراف أف ترسؿ قوات عسكرية إيرانية ال  السءحة السوريةث حيث الستءؿ داقر 
هنءث لدعـ ومسءندة الرقيس السػوري ع ػءر األسػد. قػد يػتـ ذلػؾ عمونػب دعػوة رسػمية تونػن الػ  إيػرافث صػءدرة 

ءـ السػػوريث عمػػ  أف ي ػػمؿ ذلػػؾ موافسػػة ضػػمنية مػػف قعػػؿ الاػػراؽ. وصػػحيل أف هػػذا الػػدعوةث وهػػذا عػػف النظػػ
التديؿ الاسكري ابيرانػ  المعء ػرث  ػعيوءف عءلتػديؿ الاسػكري الػذي قءمػت عػن المممكػة الارعيػة السػاودية فػ  

قػػد ينػػر المنطسػػة الػػ  مممكػػة العحػػريفث عمػػ  يمفيػػة اسزمػػة الدايميػػة هنػػءؾث إس أف التػػديؿ الاسػػكري اسيرانػػ  
مكءف آير وميتمؼ تمءمًءث وعءأليص إذا عسيت السػوات الاسػكرية ابيرانيػة لمػدة طويمػة فػ  سػوريء. أمػء األمػر 
الذي سيزيد مف حدة الت ـز ومستوااث فوو أف يطمب حزب اهللث الػذي يسػيطر عمػ  الحكومػة المعنءنيػة الحءليػةث 

ؾث يونػػد  ػػػؾ فػػ  أف تسػػدـ إيػػراف عمػػػ  هػػذا اليطػػوة فػػ  هػػػذا توسػػيه التػػديؿ اسيرانػػ  عءتنػػءا لعنػػػءف. مػػه ذلػػ
 المرحمةث لكف ف  حءؿ قءمت عوءث فمف   نوء أف تنر ماءرضة حمؼ  مءل  اسطمس ث النءتو.

 65/26/6026، وكالة سما اإلخبارية

 
 اتفاق تحييد المخيممنذ توقيع  في مخيم اليرموك في سورية ارتقوا فمسطينيا شييداً  16 31

تواصػمت عػودة ع ػرات الاػءقالت الفمسػطينية الالنقػة إلػ  ميػيـ اليرمػوؾ عدم ػؽث    التركمػءن ععد اهلل -غزة
وسط تندد اس تعءكءت ليمػة أمػسث عػيف النػيش النظػءم  والنػيش الحػر رغػـ اتفػءؽ وقػؼ تعػءدؿ إطػالؽ النػءر 

رتسػوا مػف أعنػء   ػويدًا ا 11وقءلػت مصػءدر محميػة لػػ"فمسطيف" إف  دايؿ الميػيـ الػذي أعػـر األسػعوع المءضػ .
الميػػػيـ الفمسػػػطينييفث عيػػػنوـ امػػػرأةث منػػػذ توقيػػػه استفػػػءؽ فػػػ  السػػػءعه ع ػػػر مػػػف ال ػػػور الحػػػءل ث وحتػػػ  األحػػػد 

 المءض ث فيمء يواصؿ الطرفءف الصراع ف  السيطرة عم  المييـ الذي ياد مدياًل هءمًء لماءصمة دم ؽ.
والنيش السوري النظػءم ث ونػص عمػ  سػحب وكءف اتفءؽ تـ عيف النيش الحر وفصءقؿ المسءومة الفمسطينية 

نميػه المظػءهر المسػمحة عكءفػة أ ػػكءلوء وانتمء اتوػء مػف أرض الميػيـ وعػودة نميػػه النػءزحيف إلػ  عيػوتوـ مػػه 
تسػديـ ضػػمءنءت عاػػدـ ديػوؿ النػػيش النظػػءم  إليػن ويػػروج نميػػه عنءصػر قػػءدة الفصػػءقؿ الفمسػطينية عمػػء فيوػػء 

يءدة الاءمةث وتسميـ حركة حمءس والنوءد ابسػالم  زمػءـ إدارة وتيسػير الس -النعوة ال اعية لتحرير فمسطيف 
 أمور المدنييف.

وفػػ  هػػذا الصػػددث أكػػد عضػػو منموعػػة الامػػؿ مػػف أنػػؿ فمسػػطيني  سػػورية عمػػ  هويػػديث عمػػ  ضػػرورة التػػزاـ 
ه نميػػه األطػػراؼ عتطعيػػؽ استفػػءؽ الػػذي وقاتػػن نميػػه الفصػػءقؿ فػػ  السػػفءرة الفمسػػطينية فػػ  دم ػػؽ فػػ  السػػءع

ع ػػر مػػف ال ػػور الحػػءل ث عيػػروج نميػػه المسػػمحيف وتحييػػد ميػػيـ اليرمػػوؾ وعسيػػة المييمػػءتث م ػػيرًا إلػػ  أف 
 الوضه األمن  ف  المييـ عءد إل  مء كءف عمين سءعسًء.
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وقءؿ هويدي لػ"فمسطيف"  "ينب اس تاط  الذرياة ألي كءف عءستوداؼ المييـث انندة أي كءف ينػب أس تمػر 
س فػػ  سػػوريء وس فػػ  غيػػر سػػوريءث وس تػػزاؿ دروس األردف واليمػػيج ولعنػػءف حءضػػرة وعسػػوة ععرنػػء كفمسػػطينييف 

 ونمياوء نء ت ف  غير صءلل الالنقيف الفمسطينييف ف  هذا العمداف".
 25/12/2012، فمسطين أون الين

 
 مواطنين من الضفة ستةأوامر ىدم جديدة لمنازل في سموان واعتقال  32

وّزعت طواقـ تءعاة لعمدية اسحتالؿ ف  السػدسث امػسث أوامػر هػدـ اداريػة نديػدة   الحيءة النديدة -محءفظءت 
 صءدرة عف محءكـ اسحتالؿ لادد مف أصحءب المنءزؿ عح  العستءف ععمدة سمواف ننوب األقص .

وقءلت لننة الدفءع عف أراض  سمواف إف قػوة ماػززة مػف  ػرطة اسحػتالؿ والوحػدات اليءصػة اقتحمػت الحػ  
لصءؽ أوامر الودـ النديدة.وفرضت طوق  ء عسكريء ف  محيطن قعؿ توزيه وا 

عءمءأث مف العمػدة السديمػة عسػب مداهمػة  20وف  نءعمس اعتسمت قوات اسحتالؿ ال ءب نضءؿ محمد مدعوح )
عءمءأ ور يد محمد  22وف  اليميؿ اعتسؿ محمود محمد مصمل عوض ) منزلن واقتءدتن ال  ماسكر "حوارة".

عءمػػءأ مػػف عمػػدة عيػػت أمػػر فػػ  أعسػػءب مداهمػػة  20مػػءأ و ػػريؼ فتحػػ  اعػػو عيػػءش )عء 11عيسػػ  عػػوض )
ونصػػعت قػػوات اسحػػتالؿ حػػءنزيف عسػػكرييف عمػػ  مػػدايؿ ميػػيـ الفػػوار ومػػديؿ النعػػ  يػػونس  ػػمءؿ  منػػءزلوـ.
واعترضػت منموعػة مػف المسػتوطنيف امػس مزارعػ   ػرؽ يطػء ومناػتوـ مػف الوصػوؿ إلػ  أراضػيوـ  المدينة.

 وطنت  "سوسيء" و"مءعوف" وا تعكوا ماوـ عءأليدي.الواقاة عيف مست
وأفػػػءد منسػػػؽ المنػػػءف ال ػػػاعية والوطنيػػػة لمسءومػػػة النػػػدار واسسػػػتيطءف فػػػ  ننػػػوب اليميػػػؿ راتػػػب نعػػػورث عػػػ ف 
المستوطنيف اعترضوا المزارعيفث ومناوهـ مف حرا ة أراضيوـث وحدث عراؾ عءأليدي وم ءدة كالمية تػديمت 

 منات المزارعيف مف الامؿ ف  أراضيوـ.عم  ا رهء قوات اسحتالؿ و 
وف  سمفيت اعتسمت قوات اسحتالؿ  ءعيف مف عمدة كفر الػديؾث واعتػدت عءلضػرب المعػرح عمػ  مػدير أوقػءؼ 

 قمسيمية ال ي؟ ععدالحكيـ الديؾ.
 26/12/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 نيصال يمنزاًل في قرية واد عشرينبيت لحم: إخطارات احتاللية بيدم  33

أيطرت قوات اسحتالؿ اسسراقيم ث يػوـ أمػسث الاديػد مػف مػواطن  قريػة واد النػيصث الػ   حسف ععد النواد 
منزس وعاػدـ مواصػمة العنػء ث فػ  نعػؿ اعػو نصػءر مػف اراضػ  السريػةث والتػ   20الننوب مف عيت لحـث عودـ 

 ؼ الننوع  لمحءفظة عيت لحـ.تسه عمحءذاة مستوطنة افرات المسءمة عم  اراض  عمدة اليضرث وقرى الري
ؿ  وود عيءفث اف قوات اسحػتالؿث ومػوظفيف تػءعايف لػإلدارة المدنيػةث ولننػة التنظػيـ اسسػراقيميةث اقتحمػوا وقء

منػػزس مػػف عءقمػػة اعػػو حمػػءد يسطنػػوف فػػ  الحػػ  المػػذكورث عوػػدـ  20حػػ  نعػػؿ اعػػو نصػػءرث وايطػػروا اصػػحءب 
 ء.منءزلوـث ووقؼ مواصمتوـ لمعنء ث كوف هذا المنطسة عسكريةث ويمنه العنء  فيو

 26/12/2012، األيام، رام اهلل
 
 "شاحاك" دليل عدم انتماء قيادة السمطة لمشعب تعزية عباس بوفاة قاسم:عبد الستار  34
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اعتعػػر المحمػػؿ السيءسػػ  الػػدكتور ععػػد السػػتءر قءسػػـث تازيػػة رقػػيس السػػمطة   ععػػد الحميػػد مصػػطف  -قمسيميػػة
ؿ آمنػوف  ػءحءؾ؛ "عءلنكسػة الحسيسيػة ودلػياًل الفمسطينية محمػود ععػءس عوفػءة رقػيس أركػءف حػرب دولػة اسحػتال

 عم  عدـ انتمء  قيءدة السمطة لم اب الفمسطين ".
وقءؿ المحءضر عنءماة الننءح الوطنيػة فػ  تصػريل لػػ"فمسطيف"  "لػو كػءف محمػود ععػءس قءقػدا حسيسًيػء لػذهب 

 ػاعن الػذي يعػءد هنػءؾث أو إل  غزة أ نء  الادواف األييرث ولذهب إل  مييـ اليرموؾ ف  سوريء لحمءية أعنػء  
 إل  عءقالت األسرى المضرعيف عف الطاءـ منذ أك ر مف يمسة أ ور ويصءرعوف الموت الحسيس ".

وأوضل أف األمواؿ المحنوزة مف عواقد الضراقب "ليست إس سيءسة مؤقتة بعطء  عاػد  ػاع  لسيػءدة محمػود 
رقيس السمطة الفمسطينيةث قءؿ قءسػـ  "أقػوؿ عف النصيحة المسدمة لو  ععءسث فءألمواؿ ستصؿ وه  مونودة".

 هذا الكممءت مف يصءفل الادو س ينصلث والنصيحة مضياة لموقت لوذا السيءدة".
 25/12/2012، فمسطين أون الين

 
 دراستيم الجامعية بإتمامسرى رفض طمب السماح لألتالمحكمة العميا االسرائيمية  35

ال ػء ث إلتمءسػًء تسػّدـ عػن اسسػرى لمدراسػة فػ  النءماػة المفتوحػة فػ  رفضت المحكمة الاميء اسسراقيمية اليػـو ال 
 اسراقيؿث حيث تـ حرمءنوـ مف ذلؾ عسب أسر المسءومة الفمسطينية لمنندي ابسراقيم  "نماءد  ءليط".

وذكػػػػر الموقػػػػه اسيعػػػػءري"والال" الػػػػذي اورد اليعػػػػر "اف هػػػػذا اسلتمػػػػءس هػػػػو ال ءلػػػػث الػػػػذي يتسػػػػدـ عػػػػن اسسػػػػرى 
 وف ".الفمسطيني

وقءؿ رقيس المحكمة الاميػء آ ػر غػرونيس  "س يونػد فػ  السػءنوف مػء يدمػـز الدولػة عءلسػمءح لمسػنيف عءلدراسػءت 
 الاميء ف  النءماءت يالؿ فترة مكو ن ف  السنف".

 25/12/2012، فمسطين أون الين
 
 
 
 التميمي في تركيا عمى شجاعتيا  تكريم الطفمة الفمسطينية عيد 36

وصػػمت إلػػ  إسػػطنعوؿ أمػػس الطفمػػة الفمسػػطينية عوػػد التميمػػ ث التػػ  لفتػػت أنظػػءر الاػػءلـ   العيػػءف -إسػػطنعوؿ
عتحػػديوء لمننػػود ابسػػراقيمييف الػػذيف اعتػػدوا عميوػػء فػػ  مسػػيرة سػػمميةث فػػ  م ػػود تنءقمتػػن وسػػءقؿ إعػػالـ عءلميػػة. 

فػػػ  « ويرعء ػػػءؾ  ػػػ»ث الممنوحػػػة لوػػػء مػػػف قعػػػؿ عمديػػػة «نػػػءقزة حنظمػػػة لم ػػػنءعة»وتػػػ ت  الزيػػػءرة لتسػػػتمـ عوػػػد 
إسطنعوؿ. وععرت التميم ث ف  تصريل صػحءف  لػدى وصػولوء مطػءر أتػءتورؾ الػدول ث عػف سػاءدتوء العءلغػة 
عزيءرة تركيء. وف  مارض ردهء عمػ  سػؤاؿ فيمػء إذا كءنػت سػترغب عضػرب الننػدي ابسػراقيم ث إذا تارضػت 

 لمموقؼ ذاتن مرة أيرىث أكدت أنوء كءنت ستضرعن
 26/12/2012، البيان، دبي

 
 األونروا قمصت خدماتيا بشكل كبير يؤكدون أنّ  % من الالجئين الفمسطينيين80استطالع :  37

%أ مف الالنقيف الفمسػطينييف يؤكػدوف أف وكءلػة 00أظور استطالع لمرأي الاءـ أف )  ليم  الكرك  -عمءف 
  الث المءضية.قمصت يدمءتوء ع كؿ كعير ف  السنوات ال« األونروا»غوث وت غيؿ الالنقيف الفمسطينييف 
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%أ مػف 00وعيف اسستطالعث الذي أنراا مركز عديؿ لمصػءدر حسػوؽ المواطنػة والالنقػيف الفمسػطينييفث أف )
ث واسسػػػتمرار فػػػ  تسػػػديموء «األونػػػروا»المسػػػتطماة آراؤهػػػـ ياتسػػػدوف أف هنػػػءؾ ضػػػرورة لممحءفظػػػة عمػػػ  عمػػػؿ 

تطماة آراؤهػػػـ ياتسػػدوف أف يػػػدمءت %أ مػػف المسػػ12اليػػدمءت لالنقيف.وأ ػػءرت نتػػػءقج اسسػػتطالع الػػػ  أف )
س »)الامؿ والتوظيؼث واليدمءت الصحيةث والمسءعدات النسديةث والمسءعدات الغذاقيةأ الت  يحصموف عميوء 

ث ف  عيءف لنث اف اسستطالع تـ إنراؤا ف  «عديؿ»وقءؿ مركز «.تف  عءلحد األدن  مف احتيءنءتوـ الضرورية
الوكءلة اليمس  الضفة الغرعية وغزة واألردف وسوريء ولعنءفث وتمحور مييمءت الالنقيف ف  منءطؽ عمميءت 

 حوؿ رأي الالنقيف عظروؼ ماي توـ ف  مييمءت المنو .
أ مميوف سنئث أي مػء 1.7وأوضل المركز أف عدد الالنقيف الفمسطينييف عمغ مه نوءية الاءـ المءض  نحو )

 أ مميوف نسمة ف  ميتمؼ دوؿ الاءلـ.11.2)%أ مف ال اب الفمسطين  الذي يعمغ تادادا 11نسعتن) 
ػػػت لوػػػء األراضػػػ   وتاػػػءن  الوكءلػػػة مػػػف أزمػػػة مءليػػػة عءمػػػةث وزاد األمػػػر صػػػاوعة الكػػػوارث الك يػػػرة التػػػ  تارض 
الفمسطينية والالنقػوف فػ  اليػءرجث يءصػة أف زيػءدة أعػداد الالنقػيف ومتطمعػءتوـ الحيءتيػة األسءسػية أدت إلػ  

 رواأ.عنز متواصؿ ف  عرامج )األون
 26/12/2012، الدستور، عّمان

 
 بحفر نفق في سموان جنوب المسجد األقصى اليوم تشرعسمطات االحتالل  38

موريػػء" اسسػػتيطءنيةث أنوػػء ستعء ػػر اعتػػدا  اليػػػـو  -  أعمنػػت مػػء يسػػم  ع ػػركة "تطػػػوير السػػدسالسػػدس المحتمػػة
 نيف والسيءح فسط.أث ععنء  نفؽ أرض  ننوب المسند األقص ث ميصص لممستوط12|22ال ال ء  )

وعحسب مء هو ميطط لن؛ فإف النفؽ النديد سيرعط مء عػيف العػؤرة اسسػتيطءنية المسػمءة "مدينػة داود" وسػءحة 
ح  وادي حموة المسم  "موقؼ نفاءت " ف  عمدة سمواف ننوب المسند األقص ث ضمف م روع م ترؾ عيف 

 ية و"سمطة اآل ءر". ركة "موريء" وعمدية السدس اسحتاللية وال رطة ابسراقيم
 25/12/2012قدس برس، 

 
 منيم 28التوظيف" يستأنفون اعتصاميم رغم اعتقال  منرام اهلل: "الممنوعون  39

راـ اهلل  أكػػدت الماممػػة الممنوعػػة مػػف التوظيػػؼث تحريػػر ننػػـث أف ال ػػرطة الفمسػػطينية أفرنػػت عػػءألمس عػػف 
مس الوزرا  عراـ اهللث وسط الضفة الغرعيػةث فػ  نميه المامميف الذيف اعتسموا عاد فض ابعتصءـ مف أمءـ من

 سءعءت مت يرة مف الميؿ.
إنن تـ ابفراج عف النميهث ولكػف عمػ   ػالث دفاػءت  لػ "قدس عرس" وأضءفت الماممة تحريرث ف  تصريحءت

 أنن تـ ابفراج عف قسـ ف  عيتونيء وآير ف  عيرزيت و ءلث ف  وسط راـ اهلل. وف   ال ة أمءكفث موضحة
أث وعػءدوا لإلعتصػءـ 12|22فت ننـ أف الماممػيف قػءموا عإعػءدة ترتيػب صػفوفوـث صػعءح اليػوـ ال ال ػء  )وك 

 أمءـ مسر حكومة راـ اهلل منذ الصعءح.
وتءعاػت ننػـ  "ال ػرطة لػـ تتركنػء و ػ ننء ونػء ت عمينػء منموعػءت مػنوـ وهػددونء مػف نديػد عفػض اسعتصػػءـ 

عءدة مء حصؿ عءألمسث ف  إ ءرة  سعتسءلنء وتفريسنء ف  أك ر مف موقهث ولكننػء مصػروف عمػ  العسػء  عءلسوة وا 
 لممطءلعة عحسوقنء".

 25/12/2012قدس برس، 
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  فمسطينيون يياجمون موقًعا عسكرًيا إسرائيمًيا في القدس با"المولوتوف" 40
أث 12|22السدس المحتمة  قءلت مصءدر إعالمية ععريػة إف  ػعءف فمسػطينييف هػءنمواث مسػء  أمػس ال ال ػء  )

 موقًاء عسكرًيء إسراقيمًيء ف  مدينة السدس المحتمة مستيدميف قنءعؿ "المولوتوؼ".
وأضءفت أف  عءًنء فمسػطينييف مػف ميػيـ  ػافءط لالنقػيف الواقػه فػ   ػمءؿ  ػرؽ مدينػة السػدس المحتمػة قػءموا 

والحنػءرة عءتنػءا  عءلتظءهر ف  سءعءت مسء  أمس ال ال ء ث حيث ألس  عدد مػنوـ قنءعػؿ "المولوتػوؼ" الحءرقػة
موقػػػه لمنػػػيش ابسػػػراقيم ث دوف وقػػػوع إصػػػءعءت. وذكػػػرت ابذاعػػػة أف قػػػوات كعيػػػرة مػػػف النػػػيش هرعػػػت إلػػػ  
المنطسػة وقءمػػت عتفريػؽ المتظػػءهريفث فػ  حػػيف  ػرعت عامميػػءت تم ػيط عح ًػػء عػف منفػػذي الونػوـث وذلػػؾ فػػ  

 مء ف  ح  الايسوية.الوقت الذي ت ود فين أنحء  ف  مدينة السدس موانوءت متصءعدةث س سي
 26/12/2012قدس برس، 

 
 إدخال بضائع لغزة وتصدير توت وزىور ألوروبا 41

فتحػػػت سػػػمطءت اسحػػػتالؿ ابسػػػراقيم  صػػػعءح ال ال ػػء  ماعػػػر كػػػـر أعػػػو سػػػءلـ بديػػػءؿ مسػػػءعدات   صػػػفء -غػػزة
لػ  دوؿ وعضءقه إل  قطءع غزةث وتصدير أرعه  ءحنءت محممة عءلتوت األرض  والزهور والتواعؿ اليضػرا  إ

 أوروعء.
 110وذكر رقيس لننة تنسػيؽ إديػءؿ العضػءقه لمسطػءع راقػد فتػوح لػػ"صفء" أف اسحػتالؿ سػيديؿ ععػر الماعػر 

  ءحنة محممة عءلمسءعداتث عءبضءفة لمعضءقه لمسطءعيف التنءري والزراع  وقطءع المواصالت.
سحػػتالؿ أديػػؿ اس نػػيف ععػػر وأوضػػل أنػػن سػػيتـ ضػػ؟ كميػػءت محػػدودة مػػف غػػءز الطوػػ  فسػػطث م ػػيًرا إلػػ  أف ا

 ءحنة محممة ععضءقه لمسطءعيف التنءري والزراع  والمواصالتث وكذلؾ كميػءت مػف األسػمنت  212الماعر 
ولفػػت فتػػوح إلػػ  أنػػن تػػـ ضػػ؟ كميػػءت محػػدودة مػػف غػػءز  وحديػػد العنػػء  والحصػػمة اليءصػػة عءلم ػػءريه الدوليػػة.

 دوؿ أوروعء. الطو ث وتصدير  الث  ءحنءت محممة عءلتوت األرض  إل 
 25/12/2012، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 " لنائمة الوعري1914-1856في فمسطين من المشروع الصييوني  ...موقف الوالة والعمماء" 42

تتسصػػ  نءقمػػػة الػػػوعريث فػػ  مؤلفوػػػء الصػػػءدر حػػدي ًء عػػػف المؤسسػػػة الارعيػػة لمدراسػػػءت والن ػػػر   محمػػود  ػػػريل
أث 1017ػ  1021واألعيءف وابقطءعييف ف  فمسطيف مف الم روع الصويون   موقؼ الوسة والاممء »عانواف 

أحػػد المحػػءور الرقيسػػة الفءعمػػة فػػ  مسػػيرة المنتمػػه الفمسػػطين  يػػالؿ فتػػرة التنظيمػػءت الا مءنيػػةث الػػذي س يػػزاؿ 
 يمس  عظاللن عمػ  مسػيرة المنتمػه الفمسػطين  عاءمػةث ونضػءلن الػوطن  عيءصػة حتػ  يومنػء هػذاث ماتمػدة فػ 
عرضوء عم  منموعة متنوعة مف المصءدر الماءصرةث المحميػة منوػء وغيػر المحميػةث وفػ  مسػدمتوء سػنالت 
المحػػءكـ ال ػػرعية المتامسػػة عءلسػػدس ونػػءعمس ويءفػػء واليميػػػؿ وننػػيف وحيفػػء وغػػزةث فضػػاًل عػػف تسػػءرير السنءصػػػؿ 

نءقمػة الػوعري إلػ  رسػـ  األنءنبث والصحؼ واليػراقط والصػور النويػة ودفػءتر الطػءعو. وفػ  ذلػؾ كمػن عمػدت
صورة واضحة الماءلـ عف موقؼ الانءصر الفءعمة ف  مسيرة الحيءة الفمسطينية الرسمية منوء وغير الرسميةث 
الوطنيػػػة واألننعيػػػةث المحميػػػة والوافػػػدةث وذلػػػؾ فػػػ  إطػػػءر المدرسػػػة الواقايػػػة ومنونوػػػء الموضػػػوع  فػػػ  الكتءعػػػة 

متارنػػًء لمواقػػؼ الػػوسة والاممػػء  واألعيػػءف وابقطػػءعييف مػػف والتحميػػؿ. وفػػ  ضػػو  ذلػػؾ رسػػمت العءح ػػة مسػػءرًا 
 الم روع الصويون .

 15/12/2012، السفير، بيروت
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 السالم  تقّوض "إسرائيل"الجانب التي تنتيجيا  أحادية إلجراءاتا: األردن وزير خارجية 43

 أمػسيػت لحػـ مسػء  فػ  ع ث نءصر نودةاألردن   حضر وزير اليءرنية   عترا - صءلل اليوالدة -عيت لحـ 
اهلل  منػػدوعء عػػف الممػػؾ ععػػدث وهنػػ  نػػودةث اس نػػيف احتفػػءست الطواقػػؼ المسػػيحية ع عيػػءد المػػيالد المنيػػد األوؿ
ال اب الفمسطين  عم  إدراج منظمة األمػـ المتحػدة لمترعيػة وال سءفػة والامػوـ )اليونسػكوأ كنيسػة الموػد ث ال ءن 

 التراث الاءلم . وطريؽ الحنءج ف  مدينة عيت لحـ عم  قءقمة
وأكد غعطة العطريػرؾ فػؤاد الطػواؿ عطريػرؾ السػدس الالتػيف اهميػة الػدور الوء ػم  عسيػءدة ناللػة الممػؾ ععػداهلل 

 الطواقؼ المسيحية ف  كؿ مكءف. وأعنء المسدسة المسيحية  األمءكفال ءن  اعف الحسيف عرعءية وحمءية 
ف  قصر الرقءسة فػ  عيػت لحػـ مسػء  امػس اسوؿ  مف نءنب آيرث استسعؿ الرقيس الفمسطين  محمود ععءس

اس نػػيف وزيػػر اليءرنيػػة نءصػػر نػػودة وعحػػث الطرفػػءف ايػػر التطػػورات فػػ  المنطسػػة عيءصػػة مػػء يتامػػؽ عامميػػة 
السػػالـ والنوػػود المعذولػػة لػػدفاوء. وأعػػءد نػػودة الت كيػػد عمػػ  مواقػػؼ األردف عسيػػءدة الممػػؾ الداعمػػة والمسػػءندة 

قءمػػة الدولػػة المسػػتسمة لمسػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطيني ة ولم ػػاب الفمسػػطين  لنيػػؿ حسوقػػن الم ػػروعة فػػ  التحػػرر وا 
وعءصػػػمتوء السػػػدس ال ػػػرقية ذات السػػػيءدة والمتواصػػػمة  2220عمػػػ  األرض الفمسػػػطينية ضػػػمف يطػػػوط الاػػػءـ

نػػودة رفػػض األردف  وأكػػد نغرافيػػء اسػػتنءدا الػػ  المرنايػػءت الدوليػػة ومعػػءدرة السػػالـ الارعيػػة عكءفػػة عنءصػػرهء.
ومنوػػء اسسػػتيطءف غيػػر ال ػػرع  والتػػ  تسػػوض عءلنوءيػػػة  "إسػػراقيؿ"النءنػػب التػػ  تنتونوػػء  أحءديػػةإلنػػرا ات ل

نوء نوود وفرص تحسيؽ السالـ   الصراع. وا 
اهلل ال ءن  الراميػة  الممؾ ععد وأكد الرقيس الفمسطين  محمود ععءس تسدير ال اب الفمسطين  واحترامن لنوود

   ودعمن لتحسيؽ تطماءتن الم روعة عإقءمة دولتن الفمسطينية المستسمة.ال  مسءندة ال اب الفمسطين
66/26/6026، الدستور، عّمان  

 
 إلى مصر القطاعدعوى ىدم أنفاق غزة ومنع دخول سكان في  ينظر: "القضاء اإلداري" القاىرة 44

 ءر ععد المنيد ث عمحكمة السضء  ابداريث عمنمس الدولة عرقءسة المست قررت الداقرة األول  الوكءست
المسنفث رقيس المكتب الفن  لمحءكـ السضء  ابداريث ونءقب رقيس منمس الدولة حنز الدعوى الت  أقءموء 

ث ورضء  اعءف عركءويث بلزاـ الرقيس محمد مرس  عودـ األنفءؽ السءقمة عيف سينء  وغزة  حمدي الفيران
 نفًسء لمسرار آير النمسة. 2600عإنمءل   نفسًء فرعيءً  030و نفًسء رقيسيءً  030وعددهء 

رسءلة تكميؼ  30وقءؿ الفيران  ف  مرافاتنث إف تحسيسءت النيءعة مه حءرس ييرت ال ءطر وندت مان 
ل  قطءع غزةث وأف محءولة اغتيءؿ المست ءر أحمد الزند ك فت قءقمة اغتيءست واساة  عتوريب أسمحة مف وا 

وندت اسم  مف ضمف السءقمةث "وقءؿ الفيران    حد قولن. ث عم "لنظءـ ابيوان ػ"المماءرضيف المصرييف ل
 ."وكءف ف  الاود المءض  ينكؿ عنء ف  السنوفث أمء اآلف فينكؿ عنء عسطه الرقءب واسغتيءؿ

محمد مرس  عصفتن رقيس النمووريةث ورقيس المنمس األعم  لمسوات  .وايتصمت الدعوي كال مف د
 ة ورقيس الوزرا  عصفتوـ.المسمحةث ورقيس األركءف ووزير الدايمي

وزعمت الدعوى إل  أف تمؾ األنفءؽ تستغؿ ف  توريب السوسر والعنزيف المصري المدعـ إل  حركة حمءس 
ث وتستغؿ لتوريب األسمحة والميدرات دايؿ سينء  "إسراقيؿ"ف  غزةث والت  تسوـ عدورهء ععيه الفءقض إل  

رعء  إل  حمءسث مؤكدًا أف متوسط ديؿ المواطف ممء يودد األمف السوم  ووقؼ إهدا  الغءز والكو



 
 

 

 

 

           64ص                                    6760العدد:                66/26/6026األربعاء  التاريخ:

ألؼ ننين مصريث وهذا مء نء  ف  تسرير  23دوسر عمء ياءدؿ  6600  الفمسطين  ف  قطءع غزة يصؿ إل
 نروا.و منظمة األ

وطءلعت الدعوى عمنه ديوؿ أعضء  حركة حمءس وسكءف قطءع غزة إل  األراض  المصرية عت  يرة مف 
 صة ومنه مسءعمتوـ ألعضء  مكتب ابر ءد عدوف إذف.السمطءت المصرية الميت

 65/26/6026وكالة سما اإلخبارية، 
 

 بما تشيده سورية الفمسطينية زج المخيمات يجوزال : السوري اإلعالموزير  45
 األحداثف   النيش السوري لـ يتديؿ عسكريءً  أفالسوري عمراف الزعع   ابعالـكد وزير أوكءست  ال

ف  مؤتمر  ثالمءض  مييـ اليرموؾ لالنقيف الفمسطينييف ف  دم ؽث م دداً  األسعوعء الدموية الت   وده
 ."س ينوز زج المييمءت ف  هذا المس لة"نن أعم   ثصحءف  ف  دم ؽ

 66/26/6026، لندن، القدس العربي
 

 2967سنة  المحتمة الكامل من األراضي "إسرائيل"إال بانسحاب  يتحقق: السالم ال الخميجقمة  46
لدوؿ منمس التاءوف اليمين  الست ف  يتءـ  22ت السمة الػكدأ  ساود الريس ويءلد الامري -منءمة ال

 عءنسحءبالسالـ ال ءمؿ والاءدؿ والداقـ س يتحسؽ إس "أعمءلوء ف  الاءصمة العحرينية المنءمة أمسث أف 
إل  توحيد الصؼ . ودعت الفمسطينييف "2220إسراقيؿ الكءمؿ مف األراض  الارعية المحتمة عءـ 

نوء  اسنسسءـث وتغميب المصمحة الاميء ل اعوـ.  الفمسطين ث ونعذ اليالفءتث وا 
 66/26/6026الحياة، لندن، 

 
 
 

 لمقضية الفمسطينية دعمياباكستان تؤكد  47
مواصمة تسديـ عالدا الدعـ الكءمؿ لمسضية الفمسطينية.  ثآصؼ عم  زرداري ثأكد الرقيس العءكستءن   )واـأ

ؾ يالؿ حفؿ أقيـ أمس عمسر حءكـ إقميـ السند الننوع  عمدينة كرات   عمنءسعة حصوؿ فمسطيف نء  ذل
عءألمـ المتحدة. ووصؼ زرداري هذا اليطوة ع نوء تءرييية لمفمسطينييف  "مراقب غير عضو"عم  صفة دولة 

 والاءلـ ابسالم  مف أنؿ تمكيف ال اب الفمسطين  مف الحصوؿ عم  حسوقن عءلكءمؿ.
 66/26/6026ميج، الشارقة، الخ

 
 احتجاجًا عمى االستيطان اإلسرائيميسفير الاليابان تستدعي  48

وقدمت لن  ثنسيـ عف  طريت ثف  طوكيو "إسراقيؿ"استدعت وزارة اليءرنية اليءعءنيةث أمسث سفير   )واـأ
 .وقءؿ د محتمة.احتنءنًء  فويًء يتامؽ عسرار حكومة اسحتالؿ عنء  سمسمة مستوطنءت نديدة ف  السدس ال

إف   "ف  اسستدعء  ثمدير عءـ مكتب  ؤوف إفريسيء وال رؽ األوسط ف  اليءرنية اليءعءنية ثمءكيو مءيءغءوا
ث وأكد أف "حكومة اليءعءف تستونف ع دة موافسة الحكومة ابسراقيمية عم  يطط اسستيطءف ف  السدس

مرارًا وتكرارًا لتنميد  "إسراقيؿ"ضءؼ أف اليءعءف دعت الن ءطءت اسستيطءنية ت كؿ انتوءكًء لمسءنوف الدول ث وأ
 ن ءطءت اسستيطءف عءلكءمؿ.



 
 

 

 

 

           65ص                                    6760العدد:                66/26/6026األربعاء  التاريخ:

وأعدى المسؤوؿ اليءعءن  قمؽ عالدا مف استمرار الحكومة ابسراقيمية عيطتوء لعنء  مستوطنءت وتسريه م ؿ 
آسؼ وحدة  2ن هذا األفاءؿ ف  األيءـ األييرةث يصوصًء منذ الموافسة عم  عنء  واسه النطءؽ لمء منموع

سكنية استيطءنية نديدة ف  السدس المحتمة والضفة الغرعيةث واعتعر أنن يتاءرض ع كؿ واضل مه النوود 
 ."حؿ الدولتيف"المستمرة مف قعؿ المنموعة الدولية نحو تحسيؽ 

ع ف  نسؿ رسءلة إل  كعءر المسؤوليف ف  الحكومة ابسراقيمية "إسراقيؿ"وطمب المسؤوؿ اليءعءن  مف سفير 
لالمتنءع عف أي فاؿ يغير الوضه الحءل  لمدينة السدس المحتمةث  "إسراقيؿ"الحكومة اليءعءنية تدعو عسوة 

 عءبضءفة إل  عدـ تطعيؽ اليطط المذكورة أعالا ألنؿ التسدـ ف  عممية السالـ.
 66/26/6026الخميج، الشارقة، 
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 و هالؿفراس أع
كءلسػػنوات الػػ الث أو األرعػػه التػػ  سػػػعستنث والتػػ  م مػػت حػػءست مػػػف  6026كػػءف مػػف الممكػػف أف يمػػر الاػػػءـ 

الركػػود الكعيػػر والتػػ ـز فػػ  مسػػيرة الم ػػروع الػػوطن  الفمسػػطين . ولكػػف هػػذا الوضػػه تغيػػر مػػه اسنتصػػءر الػػذي 
ؾ الػػذي  ػػكمن حصػػوؿ فمسػػطيف حسستػػن المسءومػػة الفمسػػطينية عسيػػءدة حركػػة حمػػءس فػػ  قطػػءع غػػزةث ومػػه الحػػرا

 عم  مساد دولة غير عضو ف  األمـ المتحدة.
مػػء هػػ  أهػػـ الػػدروس مػػف ماركػػة غػػزة و"ايتػػراؽ" نيويػػورؾ؟ وكيػػؼ يمكػػف لوػػذا الػػدروس أف تػػؤ ر عمػػ  مسػػءر 

 الم روع الوطن  الفمسطين ؟
 انتصءر غزة وتادد مسءرات النضءؿ

ية ف  قطءع غزةث اسنتصءر األوضل لم اب الفمسطين  يم ؿ اسنتصءر الفمسطين  عم  آلة الحرب ابسراقيم
. ويمتمؾ هذا اسنتصءر أهمية إضػءفية كونػن تػـ عمػ  2223منذ انطالؽ ال ورة الفمسطينية المسمحة ف  الاءـ 

أرض فمسػػطينية  ػػػعن محػػػررةث وهػػػو مػػء أكػػػد أف هػػػذا النػػػز  مػػف فمسػػػطيف لػػػـ ياػػػد منػػرد حديسػػػة يمفيػػػة لمكيػػػءف 
عت المسءومة اسنتصػءر عمػ  أرضػن فػ   ػالث حػروب متتءليػة  هػ  حػرب الفرقػءف الصويون ث عاد أف استطء

 "الرصءص المصعوب"ث وماركة اسحتفءظ ع ءليطث وأييرا حرب حنءرة السنيؿ "عمود السحءب".
إف اسنتصءر األيير ومء سعسن مف انتصػءرات يػرتعط ارتعءطػء عضػويء عػءلمنوج التػ  اتعاتػن حركػة حمػءس فػ  

عن  أسءسء عم  تادد المسءرات. فعينمء قعمت الحركة عمسءر التودقة فػ  عػدة محطػءت عاػد  قطءع غزةث والذي
سػػػػيطرتوء عمػػػػ  السطػػػػءعث ويصوصػػػػء عاػػػػد الحػػػػرب المكمفػػػػة والمػػػػدمرة التػػػػ   ػػػػنتوء دولػػػػة اسحػػػػتالؿ فػػػػ  الاػػػػءـ 

 ث لكنوء ف  نفس الوقت لـ تتيؿ عف مسءر المسءومة.6001/6002
رضػػيوء ويصػػوموء مػػف كءفػػة استنءهػػءت وعمػػ  رأسػػوـ حركػػة فػػتلث لسػػد تارضػػت حمػػءس لمونػػـو مػػف قعػػؿ ماء

عءعتعءرهػػء تسػػتيدـ المسءومػػة ك ػػاءر عينمػػء تسعػػؿ عءلتودقػػةث ولكػػف هػػذا اسنتسػػءد أظوػػر عػػدـ صػػواعيتن عاػػد الػػعال  
الحسف ف  موانوة الادواف ابسراقيم ث والذي لػـ يكػف ليحػدث لػو اكتفػت حمػءس عمسػءر التودقػة ولػـ تاػد كػؿ 

مف قوة مف يالؿ تعنيوء لمسءر هءدئ لممسءومةث اعتمد عم  تويقة السالح واليطط الدفءعية دوف مء تستطيه 
المنو  لممسءومة عطءعاوء الونوم ث وهو المسءر الذي ظورت ماءلمن مف المحظة األول  لمادوافث حيث عدت 

مػػف اسػػتيداـ  الحركػػة متمءسػػكة ومسػػتادةث عاكػػس حػػرب الرصػػءص المصػػعوب التػػ  تمكنػػت ياللوػػء "إسػػراقيؿ"
 عءمؿ الصدمة ضد حركة حمءس عاد الضرعة النوية األول .
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إف هػػػذا الػػػدرس الػػػذي تسدمػػػن تنرعػػػة اسنتصػػػءر فػػػ  غػػػزة ينػػػب أف يؤيػػػذ عاػػػيف اسعتعػػػءر مػػػف قعػػػؿ الفصػػػءقؿ 
الفمسطينية والسػمطة الفمسػطينية عمػ  حػد سػوا ث ولامػن وهػو يسػدـ دلػيال عمػ  حسػف اسسػتاداد مػف قعػؿ حركػة 

ف نوػة أيػرى إ ػكءلية اعتمػءد السػمطة الفمسػطينية عمػ  المفءوضػءت كمسػءر وحيػدث وهػو مػء حمءسث يظور مػ
 يفسد السمطة أي قدرة عم  المنءورة.

ومػف الموػـ اب ػػءرة إلػ  أف المسػءر اآليػػر لػيس عءلضػػرورة هػو مسػءر اسسػػتاداد لمحػرب كمػء نػػرى فػ  قطػػءع 
نمػػء هػػو أي مسػػءر ياطػػ  الفرصػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية أف تمتمػػؾ عػػديال آيػػر سػػوى المفءوضػػءت التػػ   غػػزةث وا 

 أظورت عسموء حت  اآلف.
 الرىان عمى صمود الشعب

يسػدـ األدا  السيءسػ  لحركػػءت المسءومػة فػ  الحػػرب األييػرة درسػء آيػػر يتم ػؿ فػ  أهميػػة الرهػءف عمػ  صػػمود 
موانوػػػة  ال ػػػاب الفمسػػػطين  وقدراتػػػنث إذ أف المفػػػءوض الفمسػػػطين  لػػػـ يكػػػف ليمتمػػػؾ السػػػدرة عمػػػ  الصػػػمود فػػػ 

 روط اسحتالؿ ف  ظؿ السصؼ ابسراقيم  الومن  عم  قطءع غزةث لػوس أنػن ي ػؽ عسػدرة ال ػاب الفمسػطين  
عمػػ  الصػػمود وأف عإمكءنػػن أف يػػراهف عمػػ  هػػذا ال ػػاب الػػذي لػػـ ييػػذؿ المسءومػػة فػػ  أي مرحمػػة مػػف مراحػػؿ 

 ال ورة الفمسطينية.
ال ػػاب الفمسػػطين  عمػػ  تحمػػؿ ييػػءرات صػػاعةث إذا وتعػػدو أهميػػة هػػذا الػػدرس ألنػػن ياطػػ  دلػػيال عمػػ  قػػدرة 

اضطرت السيءدة الفمسطينية ستيءذ م ؿ هذا الييػءرات. وهػو مػء يسػسط اسدعػء ات عػ ف ال ػاب الفمسػطين  قػد 
تاػػب مػػف المسءومػػة وتكءليفوػػءث وأنػػن غيػػر مسػػتاد ليػػوض تنرعػػة نديػػدة تحممػػن المزيػػد مػػف اليسػػءقر واألععػػء ث 

اسسػػتمرار عتحمػػؿ هػػذا التكػػءليؼث مػػء دامػػت قيءدتػػن تسػػدـ النمػػوذج والسػػدوة  ويظوػػر عػػ ف هػػذا ال ػػاب يسػػتطيه
 عءلتضحيةث ومء دامت تسدـ لن انتصءرات عسكرية أو سيءسية مومء صغر حنموء.

 المفاوضات برؤية جديدة
يظور انتصءر غزة ضرورة تعن  إستراتينية ميتمفة لمنضءؿ السيءس  والمفءوضءتث تسوـ عم   نءقية الصمود 

تالؾ أوراؽ السػػوة. إف إنوػػء  الاػػدواف ابسػػراقيم  عمػػ  قطػػءع غػػزة عءل ػػكؿ الػػذي انتوػػ  إليػػن لػػـ يكػػف ممكنػػء وامػػ
دوف صػػػمود المفػػػءوض السيءسػػػ  لحركػػػءت المسءومػػػةث الػػػذي رفػػػض إمػػػال ات الكيػػػءف الصػػػويون  واسػػػتطءع أف 

لوػػذا المفػػءوض مػػف يفػػرض  ػػروطن عميػػنث عمػػ  الػػرغـ مػػف الرسػػءلة الواضػػحة التػػ  أرادت  إسػػراقيؿ" تونيووػػء 
يالؿ تك يؼ الطيراف الصويون  لضرعءتن الصءرويية لممدنييف ف  آير يوميف مف أيػءـ الحػربث فػ  محءولػة 

 لمضغط عم  المفءوض الفمسطين  ليسدـ التنءزست السيءسية عودؼ حسف دمء  المواطنيف.
أرض الماركػةث التػ  تتم ػؿ ولكف هذا الصمود لـ يكف ممكنء دوف امتالؾ المفػءوض ألوراؽ قػوة عسػكرية فػ  

عسدرة المسءومة الفمسطينية عم  يوض حرب حسيسية تستنزؼ الكيءف الصػويون  سيءسػيء وعسػكريء واقتصػءديءث 
وهػػو مػػء دفػػه نتنيػػءهو وفريػػؽ حرعػػن المصػػغر إلػػ  السعػػوؿ ع ػػروط المسءومػػة والتوقيػػه عمػػ  التودقػػة المتعءدلػػةث 

 .6001/6002عاكس مء حدث ف  حرب الرصءص المصعوب عءـ 
إف هذا اسنتصءر يسدـ درسء مف الممكف أف يسود إل  تغيير نوج التفءوض الػذي تيوضػن السػمطة الفمسػطينية 
والرقيس ععءس )أعو مءزفأ دوف اسعتمػءد عمػ   نءقيػة الصػمود وامػتالؾ أوراؽ السػوةث وهػو مػء أدى إلػ  عنػز 

 قءدة هذا النوج وعم  رأسوـ أعو مءزف. هذا النوج عف تحسيؽ الحد األدن  مف الحسوؽ الفمسطينيةث عءعتراؼ
ولكف تغيير النوج يحتءج اعتدا  إل  إرادة حسيسية مف السمطة الفمسطينية وحركة فتلث الت  أقرت ف  مؤتمريف 
متتػػػػءلييف لمنمسػػػػوء ال ػػػػوري المسءومػػػػة ال ػػػػاعية كإسػػػػتراتينية عمػػػػؿ لمحركػػػػةث ولكنوػػػػء لػػػػـ تنفػػػػذ  ػػػػيقء مػػػػف هػػػػذا 

 ث عؿ إنوء لـ تسدـ يطة تفصيمية توضل آليءت هذا المسءومة وأسءليعوء وأدواتوء.ابستراتينية عم  أرض الواقه
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إف استياءب السمطة الفمسطينية لدروس حرب غػزةث يمكػف أف يػؤدي إلػ  نتػءقج إينءعيػة عمػ  مسػءر الم ػروع 
 الػػػوطن  الفمسػػػطين ث ولكػػػف هػػػذا لػػػف يػػػتـ إس إذا حولػػػت السػػػمطة اسػػػتياءعوء لمػػػدروس إلػػػ  واقػػػه عممػػػ ث يمكػػػف
ترنمتػػن فسػػط مػػػف يػػالؿ اعتمػػءد المسءومػػػة ال ػػاعية عمانءهػػء ال ػػػءمؿ كورقػػة ضػػغط تسػػػتيدـ مػػف قعػػؿ السػػػمطة 
لتحسيػػػػػؽ مكءسػػػػػب فػػػػػ  نضػػػػػءلوء السيءسػػػػػ ث أمػػػػػء اسػػػػػتمرار تعنػػػػػ  المفءوضػػػػػءت عءسعتمػػػػػءد عمػػػػػ  حسػػػػػف النوايػػػػػء 

 ػػػمن فػػػ  الاسػػػديف "ابسػػػراقيمية" فوػػػو يانػػػ  أف السػػػمطة س تمتمػػػؾ ابرادة لتغييػػػر نونوػػػء السيءسػػػ  الػػػذي  عػػػت ف
 المءضييف.

 اختراق نيويورك نيج جديد
عايدا عف الندؿ حوؿ المكءسب واليسػءقر التػ  سػتنتج عػف حصػوؿ فمسػطيف عمػ  صػفة دولػة "غيػر عضػو" 
فػػ  األمػػـ المتحػػدةث فإننػػء سػػنركز عمػػ  نوػػج السػػمطة الفمسػػطينية فػػ  هػػذا "الماركػػة" وت  يراتػػن عمػػ  مسػػءرات 

 المستسعؿ.الم روع الوطن  الفمسطين  ف  
إف الػػػدرس األوؿ الػػػذي يمكػػػف استيالصػػػن مػػػف هػػػذا الحػػػدث هػػػو إمكءنيػػػة أف تسػػػوؿ السػػػمطة الفمسػػػطينية "س" 

 لمضغوط األميركية و"ابسراقيمية" دوف أف تم ؿ هذا الػ "س" نوءية الاءلـ عءلنسعة لمسمطة ولمفمسطينييف.
والحمػالت الدعمومءسػية التػ  قءدتوػء  لسد ذهػب الػرقيس ععػءس إلػ  نيويػورؾ عمػ  الػرغـ مػف الػرفض والضػغوط

كػػؿ مػػف وا ػػنطف وتػػؿ أعيػػبث وهػػ  نفػػس الضػػغوط التػػ  أدت سػػءعسء إلػػ  ترانػػه السػػمطة عػػف عاػػض اليطػػوات 
حينمػػء ترانػػه عرفػػءت  2222الدعمومءسػػية حتػػ  فػػ  عوػػد الػػرقيس الراحػػؿ يءسػػر عرفػػءتث كمػػء حػػدث فػػ  الاػػءـ 

مف نءنب واحػد عاػد انتوػء  الفتػرة اسنتسءليػة حسػب مػء تحت الضغوط األميركية عف إعالف الدولة الفمسطينية 
ينب أف تمض  ف  طريؽ  -عم  الرغـ مف ضافوء-هو محدد ف  اتفءقية أوسموث وهو مء يان  أف السمطة 

 الموانوة السيءسيةث مء دامت تؤمف عءلنوج السيءس  سعيال سسترنءع الحسوؽ الفمسطينية.
سػػة عاػػض الضػػغوط اسقتصػػءدية يصوصػػء مػػف قعػػؿ "إسػػراقيؿ" مػػف المؤكػػد أف موقػػؼ السػػمطة قػػد أدى لممءر 

والوسيءت المتحدةث ولكف األمر األك ر ت كيدا أف هذا الضػغوط لػف تصػؿ إلػ  حػد يػؤدي إلػ  انويػءر السػمطةث 
سػػراقيميةث كمػػء ظوػػر فػػ  عػػدة مفءصػػؿ تءريييػػةث كػػءف آيرهػػء السػػا  ابسػػراقيم   عءعتعءرهػػء مصػػمحة أميركيػػة وا 

مظءهرات المطمعية واسقتصءدية الت   ودتوء الضفة الغرعية ف  سػعتمعر/أيموؿ المءضػ  الح يث لمنه تطور ال
 إل  انتفءضة  ءممة تؤدي إل  انويءر السمطة.

أمء الدرس ال ءن  الذي يمكف استيالصن مػف "ماركػة" نيويػورؾ فيتم ػؿ عإمكءنيػة اسػتيداـ الطػرؽ الدعمومءسػية 
فمسػػػطين ث ومػػػرة أيػػػرى هنػػػء عايػػػدا عػػػف النػػػدؿ حػػػوؿ نتينػػػة لتحسيػػػؽ مكءسػػػب تراكميػػػة عمػػػ  طريػػػؽ النضػػػءؿ ال

اليطوةث فإف الموـ هو أف تستنه السمطة عضرورة است مءر الت ييد الاءلم  الواسه عم  مستوى النماية الاءمة 
 والمؤسسءت الفنية األيرى لألمـ المتحدةث عودؼ تحسيؽ انتصءرات قءنونية ودعمومءسية.

مػف الضػروري اب ػءرة إلػ  التسصػير الفمسػطين  فػ  يػوض هػذا المسػءرث وعند الحديث عف هػذا الػدرس فػإف 
عمػػ  الػػرغـ مػػف التكػػرار الػػداقـ لمسػػوست النضػػءؿ السيءسػػ  والدعمومءسػػ  مػػف قعػػؿ قيػػءدة السػػمطة. ويظوػػر هػػذا 
التسصير مػ ال فػ  عػدـ السػا  لمعنػء  عمػ  تسريػر غولدسػتوف حػوؿ نػراقـ الحػرب ابسػراقيمية فػ  قطػءع غػزةث 

حوؿ تنريـ عنء   6000اة الحكـ السضءق  الصءدر عف محكمة الادؿ الدولية ف  سهءي ف  الاءـ وعدـ متءع
النػػػػدار الاػػػػءزؿث إضػػػػءفة لتاوػػػػد السػػػػمطة عاػػػػدـ اسنضػػػػمءـ لمي ػػػػءؽ رومػػػػء حتػػػػ  س تػػػػتمكف مػػػػف مالحسػػػػة السػػػػءدة 

 "ابسراقيمييف" عم  نراقموـ ف  المحكمة الننءقية الدولية.
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نضمءـ فمسطيف إل  منظمة اليونسكوث وهو مء لػـ تتعاػن إنػرا ات عمميػة فػ  هػذا كمء يذكرنء هذا الموضوع عء
المنظمػػػة لمضػػػغط عمػػػ  "إسػػػراقيؿ" لوقػػػؼ نراقموػػػء ضػػػد "التػػػراث الاػػػءلم " فػػػ  السػػػدس واليميػػػؿ وغيرهمػػػء مػػػف 

 المنءطؽ الفمسطينية.
وع الفمسػػطين ث إف الػػدروس التػػ  تسػػدموء تنرعػػة نيويػػورؾ يمكػػف أف تػػؤدي إلػػ  تغييػػر نػػذري فػػ  مسػػءر الم ػػر 

يتحػػوؿ ماػػن النضػػءؿ الدعمومءسػػ  إلػػ  ماركػػة حسيسيػػة يحسػػؽ الفمسػػطينيوف فيوػػء انتصػػءرات تراكميػػةث ولكػػف هػػذا 
يتوقؼ أوس وييرا عم  استياءب السمطة لوذا الدروسث وامتالكوء ابرادة لتحويموء إل  نوج نديػد فػ  النضػءؿ 

 السيءس  الفمسطين .
  65/26/6026، الجزيرة نت، الدوحة
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 نءدية ساد الديف
يالفًء لمء يظورا يرونًء مظفرًا مف أتوف عممية "عءمود السحءب"ث يسوـ الكيءف ابسراقيم ث مف اآلف فصءعدًاث 
عماءلنة تعاءت يوض حرب قديمة ع هداؼ منتػّرةث قػيس ف ػموء مسػعسًءث فػ  أرض ماركػة نديػدة ضػمف عيقػة 

 مف ماطيءت ست يذ مكءنوء ف  حسءب يططن الادوانية الالحسةث الت  قد تنتاش مه حكومة مغءيرةث استالسً 
 أك ر تطرفًء وغموًا تند فرصوء السوية ف  التسديرات اسنتيءعية لم ور السءدـ.

وقد اناكست مفءعيؿ نواتج الادواف ابسراقيم  ضد قطءع غزةث عصػيغ ميتمفػةث فػ  الػدايؿ المحتػؿث إس أنوػء 
حعءطوػػء أّصػػمت ث ع ػػكؿ أو عػػ يرث لطػػور نديػػد مػػف الصػػراع الارعػػ  الصػػويون ث عءنتصػػءر قػػوى المسءومػػةث وا 

نػػوفمعر/  62أهػػداؼ الاػػدوافث وفػػرض  ػػروطوء فػػ  اتفػػءؽ "وقػػؼ إطػػالؽ النػػءر" الػػذي تػػـ التوصػػؿ إليػػن فػػ  
 ت ريف ال ءن  المءض ث عرعءية مصرية.
 مآالت العدوان عمى الكيان اإلسرائيمي

ءب نػػػواتج عػػػدواف غػػػزة إينءعيػػػًء عءلنسػػػعة إلػػػ  الكيػػػءف ابسػػػراقيم ؛ فعءبضػػػءفة إلػػػ  ماءكسػػػة لػػػـ يكػػػف نػػػرد حسػػػ
مضءميف التسػءرير األمنيػة لألهػداؼ المتحصػمة منػن ولمنريػءت مسػءرا وم لػنث عػءت مطموعػًء منءعوػة مػء فرضػن 

طينيةث مػػػف إ ػػػكءليءت متاػػػددةث تصػػػيب دايمػػػن المحتػػػؿ عمػػػواطف غيػػػر متوقاػػػةث كمػػػء مفءنػػػ ت المسءومػػػة الفمسػػػ
ينػػػءير/ كػػءنوف ال ػػػءن   66وعػػ عيف متحسػػعة لتػػػ  يرا فػػ  نتينػػة اسنتيءعػػػءت العرلمءنيػػة "الكنيسػػػت"ث المسػػررة فػػ  

السءدـث ولكنوء األك ر قمسًء مف تدايؿ مء ك ػفن مػف وزف منػءخ التغييػر الارعػ  فػ  أي تاػءط سحػؽ مػه ممفػءت 
 ًء لنعوءت التوديد ضدا.إيراف و"حزب اهلل"ث وحت  سوريءث ضمف سيءؽ مء ياتسدا تصدي

لسػػد أعػػرزت تنميػػءت الاػػدواف؛ اهتػػزاز مصػػداقية النيعػػة السيءسػػية والاسػػكرية ابسػػراقيمية إزا  مػػء صػػورتن اعتػػداً  
"ديوًس سواًل إل  غزة عمغة المنتصر"ث وهو مػء لػـ يحػدث حيػث تراناػت عػف  ػّف حممػة عريػةث وتءليػًء لتنػءقض 

سيمء ع  ف مػزاعـ تصػفية العنيػة السيءديػة لممسءومػة وتػدمير منظومتوػء إفءدتوء عف سير الماركة مه وقءقاوءث س
الصػػػءرويية ومتءنػػػة نظػػػءـ "السعػػػة الحديديػػػة" فػػػ  صػػػّدهءث عمػػػء  عػػػت زيفوػػػء وتعػػػدد وهػػػـ انك ػػػءؼ السطػػػءع أمءموػػػء 

 استيعءريًءث و ءل ًء لف موء ف  تحسيؽ أهداؼ مامنة آلت إل  مكءسب لممسءومة.
منءسعة لمطمبث تعنتن أحزاب الماءرضة أسءسًءث عت ػكيؿ لننػة تحسيػؽ لفحػص  وقد أوند يطءب الت كيؾ عيقة

 دقة وصواب السرارات وابنرا ات الت  اتيذت يالؿ الاممية الاسكرية ومحءسعة المسؤوليف عنوء.
وينّر ذلؾ ندًس دايؿ المؤسسة الاسكرية ابسراقيمية حوؿ سػعؿ ماءلنػة تعاػءت يػروج اسحػتالؿ مػف عدوانػن 

ة ردعيػػػة نديػػػدةث عاػػػدمء تراناػػػت حػػػّد الضػػػاؼ والتضػػػررث عػػػءعتراؼ المسػػػؤوليف فيوػػػءث وعنػػػز سػػػالح عإ ػػػكءلي
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الطيراف عػف حسػـ ماركػة النػوث مومػء عمػغ مػف السػوة والتسنيػة الاءليػةث واهتػزاز صػورة نػيش اسحػتالؿ وترانػه 
كريةث المدننػػػة مكءنتػػن أمػػءـ إيفءقػػن فػػػ  حمءيػػة المسػػتوطنيف وتػػػوفير األمػػف المطمػػؽ لوػػـث وعنػػػز السػػوة الاسػػ

عءلسالح والتسنية الحدي ةث عف تدمير مسءومة س تسءويوء فػ  السػدرات الاسػكريةث ولكػف تتفػوؽ عميوػء عسػوة إرادة 
 الحؽث مء أوند  غرًا ف  الامود الفسري لمكيءف الصويون  ومصدر  رعية ونودا عءلمنطسة.

 20ونػػرة الماءكسػػة"ث إزا  تسػػديرات عمغػػءدرة غيػػر أف النءنػػب األك ػػر قمسػػًء عءلنسػػعة إليػػن يكمػػف فػػ  مػػء يسػػم  "ال
ألؼ إسراقيم  إل  اليءرج منذ مطمه الاءـ النءريث وعيءصة منذ التػرويج ل ػف الاػدواف وتءليػًء تنفيػذا )هػ رتس 

أث إلػػ  نءنػػب يسػػءقر اقتصػػءديةث ظوػػرت عصػػمءتوء فػػورًا فػػ  ترانػػه السػػيءحة الوافػػدة إليػػن عنسػػعة 3/26/6026
 %ث مر حة لمزيءدة.02تفوؽ 

 ما بعد العدوان
لػػف تكػػوف غػػزة عاػػد الاػػدواف م موػػء قعمػػنث عاػػدمء اسػػتطءعت المسءومػػة الفمسػػطينية فػػرض قػػوة ردع ماينػػة سػػتند 
حضػػورهء فػػ  ماءدلػػة الصػػراع الارعػػ  ابسػػراقيم ث كمػػء لػػف تكػػوف يطػػط اسحػػتالؿ الادوانيػػة لمرحمػػة "مػػء عاػػد" 

 صاب تنءوزهء أو السفز عنوءث وتتنم  ف  اآلت  م ءعوة "لمء قعموء"ث عادمء أديمت النواتج حسءعءت أيرى ي
أوًس  أ عػػت انتصػػءر المسءومػػة أّس ت  يرهػػء فػػ  ماءدلػػة الصػػراع الارعػػ  ابسػػراقيم ث يالفػػًء لم ػػكك  ننءعتوػػء 
وميتطػػ  مسػػءر التفػػءوض ييػػءرًا إسػػتراتينيًء أوحػػدث فيمػػء مكنػػت ال ػػاب الفمسػػطين  عإعػػءدة زيػػـ مسءومتػػن مػػف 

عػػءدة السضػػية إ لػػ  الصػػدارة وععػػر موانوػػة الاػػدواف موحػػدةث عمػػء يػػؤدي إلػػ  تغييػػر قواعػػد الماعػػة الػػذي نديػػدث وا 
 سيترؾ أ را السيءس  ف  الموانوة المفتوحة مه اسحتالؿ.

 ءنيػػًء  فػػرض قواعػػد نديػػدة لمموانوػػةث لػػيس لنوػػة التػػزاـ المسءومػػة عمفءصػػؿ التودقػػة التػػ  تحسسػػت عاػػد عػػدواف 
نمػء وفػؽ واقػه نديػد ينسػنـ مػه مػء فرضػتن المسءومػة ث كمء هدؼ اسحتالؿ مػف ور 6001/6002 ا  عدوانػنث وا 

مػػػف  ػػػروط فػػػ  اتفػػػءؽ "وقػػػؼ إطػػػالؽ النػػػءر"ث ومنوػػػء مػػػء تطءلػػػب عػػػن دومػػػًء مػػػف فػػػتل الماػػػءعر وتسػػػويؿ حركػػػة 
األ يءص والعضءقه وعػدـ اسػتوداؼ السػكءف فػ  المنػءطؽ الحدوديػةث عماػزؿ عػف مػدى التػزاـ اسحػتالؿ عوػءث 

قءمػػة حػػزاـ أمنػػ  حػػدودي عطػػوؿ عينمػػء يػػال مػػف  ػػروط ا ألييػػر عنػػزع سػػالح المسءومػػة وتاوػػد وقػػؼ توريعػػن وا 
 يمسمءقة متر عنوار اليط الفءصؿث ع رط أحسية اسحتالؿ ديولوء ومالحسة الن طء .

 ءل ًء  إعءدة تسيػيـ ابسػتراتينية األمنيػة ابسػراقيمية لنوػة إديػءؿ عنصػر صػواري؟ المسءومػة والمسػتندات التػ  
حسػػػءعوءث وهػػػو مػػػء كػػػءف موضػػػه عحػػػث المنمػػػس الػػػوزاري ابسػػػراقيم  المصػػػغر مػػػؤيرًا )يػػػدياوت فرضػػػتوء فػػػ  

أث عادمء تمكنت المسءومة مف ضػرب الامػؽ واألمػف ابسػراقيمييفث وناػؿ تػؿ الرعيػه 60/22/6026أحرونوت 
فسءد سكءف ننوب فمسطيف المحتمػة األمػفث يالفػءً  ألحػد  "تؿ أعيب" والسدس المحتمتيف ف  مرم  صوارييوءث وا 

 أهداؼ اسحتالؿ المامنة مف  ّف الحربث ف كؿ احتنءنوـ عءمؿ ضغط إضءفيء ف  هذا استنءا.
ويػػػديؿ فػػػ  عمميػػػة المراناػػػةث عنػػػز المسػػػتوطنيف عػػػف حمءيػػػة أنفسػػػوـ وف ػػػموـ فيمػػػء أوكمػػػوا إليػػػنث مػػػه نػػػيش 

  والسيءس  عم  الكيءف اسحتالؿث مف موءـ التصدي لممسءومةث عمء أعءد نعرة التذمر مف ععقوـ المءل  واألمن
 ابسراقيم .

ويػػؤطر ذلػػؾ لتزعػػزعث مػػء اعتسػػدا يعػػرا  فمسػػطينيوفث نظريػػءت األمػػف ابسػػراقيم  السػػءقـ عمػػ  الػػردع والاػػدوافث 
والحدود الت  يمكف الدفءع عنوء لتعرير اسحتالؿ والتوسه واسسػتيطءفث والامػؽ ابسػتراتين  المطمػوب لونػود 

غالفن ابستراتين  عواسطة صواري؟ المسءومةث عمػء سػيترؾ أ ػرا فػ  التوازنػءت  الكيءف المحتؿ وعسءقنث وتارض
 ابستراتينية النديدة عءلمنطسة وعم  الصايديف ابقميم  والفمسطين .
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نمػػء ست ػػمؿ يططوػػء الادوانيػػة الالحسػػة. فسػػد  ولػػف تتوقػػؼ حسػػءعءت إسػػراقيؿ النديػػدة عنػػد حػػدود غػػزة فسػػطث وا 
رعػػػة الامميػػػة العريػػػة والموانوػػػة المعء ػػػرة فػػػ  السطػػػءع فػػػ  قمػػػؽ المؤسسػػػة تسػػػعب تويػػػب حكومػػػة الاػػػدو مػػػف مسء

الاسكرية مف تزعزع  سة قوات اسحتيءط عنيش اسحتالؿ فػ  اسػتدعء  مسعػؿ عاػدمء يمػؽ تننيػدهـ الواسػه عػال 
غءية حسيسية تممماًل ف  صفوفوـث عمء ياط  إيحءً  لدى "حزب اهلل" عي ية اسحتالؿ مف  ػّف حػرب ضػدا أو 

ردد ف  ديوؿ عري إل  األراض  المعنءنيةث ينّر ت كيكًء مضػءعفًء عسدرتػن عمػ  حسػـ أي ماركػة ييطػط لوػء الت
 ف  لعنءف أو إيراف عسب عنزا عف الحسـ ف  غزة.

ويديؿ ف  هذا المضمءر حسءب منءخ التغيير الارع ث الذي سعؽ وأف وضػان اسحػتالؿ فػ  تسػديرات عدوانػن 
يستطيه اسستنءد إلين لتحسيؽ أهدافنث فنػء ت النػواتج ماءكسػة لػنث إزا  مػء ضد غزةث ولكف مف منظور سمع  

 ػػكمن عنصػػرًا مسػػػءندًا لحمػػءس والمسءومػػػةث وظويػػرًا إسػػػتراتينيًء مصػػريًء لسطػػػءع غػػزةث و ػػػراييف تغذيػػة لألييػػػرث 
 سيءسيًء واقتصءديًء وتسميحيًءث لـ تكف متوفرة سءعسًء.

أ نػػػء  الاػػػدواف لصػػػءلل المسءومػػػة الفمسػػػطينيةث  ػػػكؿ مصػػػدر قمػػػؽ هػػػذا التغييػػػر الارعػػػ  وابقميمػػػ  الػػػذي عػػػرز 
إسػػػػراقيم ث سػػػػيديمن فػػػػ  أي ميطػػػػط سحػػػػؽ يسػػػػتودؼ إيػػػػراف و"حػػػػزب اهلل"ث سسػػػػيمء الموقػػػػؼ المصػػػػريث أمػػػػءـ 

أ فػ  عػؤرة النػدؿ الػدايم  منػددًا ويوػدد أسػموب 2202التحسب مػف ضػغط  ػاع  قػد يضػه ماءهػدة السػالـ )
وينػػذرث فػػ  حػػءؿ امتػػداد الحػػراؾ وعػػدـ تػػديؿ الحكومػػةث عػػإغالؽ قنػػءة السػػويس التاءمػػؿ ماوػػءث ولػػيس إلغءقوػػءث 

 أمءـ حركة المالحة العحرية ابسراقيميةث عمء يسّد  ريءف العحر األحمر ل مث تنءرة اسحتالؿ.
ويي   اسحتالؿث أيضًءث مف نذر إ اءؿ سػءحءت أيػرىث قػد توفرهػء ظػروؼ ان ػغءلن عاػدواف نديػدث وتسػتفيد 

 ت السمفية النوءدية ف  سينء  لتنفيذ عمميءت ضدا.منوء نمءعء
ذا كػػػءف ميطػػػط ضػػػرب مػػػء يزعمػػػن اسحػػػتالؿ عنعوتػػػ  توديػػػد ضػػػداث قػػػد ت نػػػؿث أمػػػءـ عػػػدواف غػػػزةث عسػػػعب  وا 
اسنتيءعءت الرقءسية األميركيةث وماءرضة أوسءط سيءسية وعسكرية إسراقيمية نءفػذةث إس أف فػرص انتاء ػن قػد 

ة قءدمةث وف  ظؿ حمءسة نتنيءهو وأفيغدور ليعرمءف لوءث وهمء قطعء الرح  ف  تسوى مه حكومة يمينية متطرف
تحػػءلؼ "الميكػػود عيتنػػء"ث حتػػ  عاػػد اسػػتسءلة األييػػر مػػف الحكومػػة الحءليػػةث رغػػـ افتسػػءد الم مػػث الاػػدوان  لضػػمان 
ن ال ءلػػػػث عءسػػػػتسءلة عػػػػءراؾ عاػػػػد حػػػػرب غػػػػزةث ك حػػػػد نػػػػواتج الف ػػػػؿ المعء ػػػػرةث نظيػػػػر مػػػػف يرعطوػػػػء عحظػػػػوظ حزعػػػػ
 22"اسسػػتسالؿ" اسنتيءعيػػة الضػػايفةث حيػػث لػػـ تاطػػن اسػػتطالعءت الػػرأي سػػوى  ال ػػة أو أرعاػػة مسءعػػد ولػػيس 

 كمء يزعـ.
 

راعاًء  يدور ف  الدايؿ ابسراقيم  ندؿ حوؿ كيفية التاءمؿ مه حركػة حمػءسث عمػ  وقػه نػواتج عػدواف غػزةث 
فػػ  أدنػػ  وسػػطيتنث لػػذات الوػػدؼ عسءلػػب ينحػػو فػػ  أقصػػ  تطرفػػن نءنػػب السضػػء  عميوػػء فػػ  موانوػػة قءدمػػةث و 

مغػػءيرث حػػّد سيءسػػة "اسحتػػوا " و"اليطػػوة يطػػوة" ومػػف  ػػـ "التفكيػػؾ"ث مسءعػػؿ الػػدعوة لفػػتل حػػوار معء ػػر ماوػػءث 
 عادمء عءتت رقمًء يصاب تنءوزا ف  السءحة الفمسطينية وقوة مؤ رة عءلمنطسة.

ذا كءف الييءراف األوليءفث المذاف عرزا ع ية فوز حمءس ف  ومػف  6002انتيءعػءت المنمػس الت ػريا  عػءـ  وا 
ث قػػد  عػػت ف ػػمومءث أسػػوة عمستػػرح "التطويػػؽ" لتمريػػر تسػػوية )مػػءأ ععػػر 6000 ػػـ سػػيطرتوء عمػػ  السطػػءع عػػءـ 

الحركة ستحظ  عت ييد واسهث انطالقًء مف فرضية قدرة النوة صءحعة المواقؼ الراديكءليػة عمػ  إحػداث تغييػر 
 مف انتذاب النمءهير الاريضة إل  نءنعوء.كعير ف  المدى العايد لتمكنوء 

ولكف التاويؿ عءنسالب حمءس عم  مرنايتوء الاسءقدية الدينية الصػمعة لػـ يكػف صػءقعًء إسػراقيميًءث إزا  اسػتمرار 
أيػػذهء عنءصػػية المسءومػػة حتػػ  وهػػ  تسػػءرب السػػمطةث فيمػػء أدت التػػداعير الاسػػكرية وابنػػرا ات الاسءعيػػة إلػػ  
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حة الفمسػػطينية ولػػيس الت ليػػب ضػػدهء كمػػء تصػػوّر اسحػػتالؿ. وعػػذلؾ؛ كػػءف الحسػػـ فػػ  تازيػػز دورهػػء فػػ  السػػء
 النوءية لصءلل الموانوة.

طػػرح عينػػؿ سػػءعسًءث إلػػ  أف عػػرز عسػػوة عاػػد عػػدواف غػػزةث لنوػػة مطءلعػػة  وس ياػػّد مستػػرح الحػػوار نديػػدًاث حيػػث د
إنػرا ات نذريػة لتيفيػؼ الحصػءر حكومة نتنيءهو عتغيير درامءتيك  لسيءستوء تنءا حمءسث مف يػالؿ اتيػءذ 

عػػػػف السطػػػػءع أمػػػػاًل فػػػػ  دفاوػػػػء إلػػػػ  محػػػػور اسعتػػػػداؿ واسعتاػػػػءد عػػػػف المحػػػػور ابيرانػػػػ  )يػػػػدياوت أحرونػػػػوت 
 أ.2/26/6026

وألف حمءس تامف دومًء رفضوء لمحوار المعء ر مػه الكيػءف ابسػراقيم ث م ممػء تنػءهض اسعتػراؼ عػن وع ػرعية 
قرانػػػنث عيءصػػػة فػػػ  ظػػػؿ تيػػػءر يمينػػػ  متطػػػرؼ مؤهػػػؿ لمسػػػيطرة عمػػػ  ونػػػوداث فسػػػد ينػػػد هػػػذا الييػػػءر مصػػػير أ

 "الكنيست" والحكومة ف  اسنتيءعءت السءدمة.
يءمسًء  حضرت تنميءت ف ؿ عدواف غزة ف  قءقمة مر ػح  حػزب "الميكػود"ث الػذي أنػرى انتيءعءتػن الدايميػة 

ؿ الكءممػػة" ومنءهضػػة الحسػػوؽ غػػداة الحػػربث عغمعػػة اليمػػيف المت ػػدد وتصػػّدر قػػءدة اسسػػتيطءف و "أرض إسػػراقي
الفمسطينيةث والذيف سيونووف "عوصمة" المرحمة المسعمة نحو اليميف األقص  والفء ية وانسداد األفؽ السيءس ث 
عءنضػػمءموـ إلػػ  تحػػءلؼ "الميكػػود عيتنػػء" األ ػػد تطرفػػًء مػػف الميكػػودث سسػػيمء عنػػد تحءلفػػن مػػه األحػػزاب الدينيػػة 

قوى اليسءر والوسط عم  التسػءعؽ مػه التيػءر اليمينػ ث عءسرتكػءز فػ  قءعػدتوء والسومية المتطرفةث فيمء تتنءفس 
 اسنتيءعية عم  أنوا  تزداد يمينية.

ومػػء لػػـ تحػػدث أي تطػػورات غيػػر محسػػوعة حتػػ  الموعػػد المحػػددث فػػإف الماسػػكر اليمينػػ  المتطػػرؼ يكػػوف قػػد 
نديػدةث عرقءسػة نتنيػءهوث التػ  مػء زالػت عّزز موقان فػ  اسنتيءعػءت السءدمػةث وعػءت مػؤهاًل لت ػكيؿ الحكومػة ال
 استطالعءت الرأي ترنل مكءنتن السوية لمفوزث رغـ ف ؿ عدواف غزة.

لسػػد قمعػػت المسءومػػة حسػػءعءت الاػػدو ونامتػػن يػػدفه  مػػف عدوانػػنث المر ػػل لمغمػػّو والتطػػرؼ فػػ  قػػءدـ األيػػءـث عمػػء 
سالميًء؛ تازيز صمودهء و عءتوء عميتمؼ نوانب السو  ة والدعـث وفمسػطينيًء؛ عتحسيػؽ المصػءلحة يتطمب عرعيًء وا 

وعدـ رهنوء عءلمتغيراتث كءلاءدةث ووضه إستراتينية وطنية موحدة عم  أسءس المسءومةث ع ت  أ كءلوءث وف  
 مسدمتوء الكفءح المسملث لمنءعوة اسحتالؿ.

  65/26/6026، الجزيرة نت، الدوحة
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ليس مف السوؿ طرح أسقمة عػف يطػوة أو معػءدرة فمسػطينية وصػفوء ك يػروف ع نوػء تءريييػةث وحظيػت عتغطيػة 
إعالميػػة واسػػاة زادهػػء دراميػػة الموقػػؼ المتطػػرؼ لالقػػتالؼ الحػػءكـ فػػ  إسػػراقيؿ الػػذي اعتعرهػػء يطػػوة ماءديػػة 

مسػػطين  عمػػ  طمػػب رفػػه مكءنػػة منظمػػة التحريػػر ث وهػػدد عءلويػػؿ وال عػػور إذا أقػػدـ النءنػػب الف«إرهءعػػًء سيءسػػيءً »و
الفمسػطينيةث إلػ  عضػو مراقػبث أو دولػة غيػر عضػو. وكػءف سفتػء لك يػريف إصػرار رقػيس السػمطة الفمسػػطينية 

مػه إسػػراقيؿ « سيءسػ »محمػود ععػءسث عمػ  المضػّ  فػ  هػذا اليطػوة عمػ  الػرغـ مػف انطواقوػء عمػ  صػداـ 
يصػية مسػءلمة غيػػر صػدامية. ولكػف هػؿ ينػوز تسػويـ هػذا اليطػػوة وابدارة األميركيػةث وهػو الماػروؼ ع نػن  

سػػتراتينيء عنػػءً  عمػػ  موقػػؼ دولػػة اسحػػتالؿث وعءلتحديػػد اسقػػتالؼ الحػػءكـ )الميكػػود ػ يسػػراقيؿ  تسييمػػء وطنيػػء وا 
عيتينوأ الذي تعن  ويمءرس سيءسة إدارة الصراع وليس حمنث ألنن س ياتسد أف الفمسطينييف مستادوف لإلذعءف 
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وؿ صيغة الحكػـ الػذات  أو الدولػة الموقتػة الممسػويةث أـ ينػب تسويموػء عنػءً  عمػ  مػء يمكػف أف ينػتج عػف وقع
ستراتينية؟  هذا اليطوة مف فواقد آنية وا 

عمػػ  المضػػ  فػػ  يطوتػػنث والنوػػد الديعمومءسػػ  الػػذي عذلػػن فريسػػن عمػػ  « أعػػو مػػءزف»س  ػػؾ فػػ  أف إصػػرار 
األميرك  ابسراقيم  عم  الترانه عف اتيءذ يطوات درامءتيكية ضد مدار الاءميف المءضييفث أنعرا التحءلؼ 

السػمطة الفمسػػطينيةث إذ إف هػذا التحػػءلؼ س يسػتطيه اسسػػتغنء  عػػف السػمطة الفمسػػطينيةث ولػذلؾث اضػػطر هػػذا 
وفريسػن س ينفكػءف « أعػو مػءزف»التحءلؼ إل  الترانه يطوة إل  الورا  اسػتادادا لميطػوة السءدمػةث وعيءصػة أف 

ؤكداف أف السمطة ستاود إلػ  المفءوضػءت إذا قعمػت إسػراقيؿ تنميػد اسسػتيطءفث كمػء صػّرح صػءقب عريسػءت ي
ت ػػريف ال ػػءن / نػػوفمعرث لمتمفزيػػوف ابسػػراقيم  ػ السنػػءة ال ءنيػػةث وطمػػ ف  61قعػػؿ يػػـو مػػف التصػػويتث أي فػػ  

 «.السمطة س تنوي الامؿ عم  عزؿ إسراقيؿ»ابسراقيمييف ع ف 
ث أي نوج المفءوضءت الطويمة غير المندية؛ هذا «أعو مءزف»ا اليطوة عم  أنوء قطه مه نوج يدنظر إل  هذ

النوج الذي استمر طويال ف  الغرؼ المغمسةث فػ  حػيف كءنػت إسػراقيؿ ترسػـ الماػءلـ النوءقيػة لم ػروعوء عمػ  
هو واقتالفن إل  الحكػـ األرض وف  الووا  الطمؽ مف دوف عءقؽ يذكر ػ س ميدان  وس ديعمومءس . ونء  نتنيء

ث ليضه حػدا لوػذا الماعػة وليعسػ  فريػؽ السػمطة منػردا مػف كػؿ  ػ  . فسػد اكت ػؼ هػذا الفريػؽ أف 6002عءـ 
التيم  عف المسءومة أو الوروب مف موانوة اسحتالؿ ليس لـ يدنِد فحسبث عؿ ضءعؼ الكءر ػة الفمسػطينية. 

الاػػءلـ وسػػءحة فمسػػطيف ماػػًءث وكءنػػت إسػػراقيؿ الفءعػػؿ  والحسيسػػة أف هػػذا الفريػػؽ كػػءف قػػد تػػرؾ السػػءحتيفث سػػءحة
الوحيد ف  هءتيف السءحتيف. وكءف ذلؾ التزامء عطريؽ أوسمو الذي يدسّيد تحرؾ الطرؼ الفمسطين  ضد إسراقيؿ 
)عءلميء وميدانيءأ. كءنت اسنتفءضػة مراناػة لػنوج أوسػموث حيػث سػءندهء الػرقيس الراحػؿ يءسػر عرفػءتث ولكػف 

تم مػػت عػػءلاودة إلػػ  نسػػية أوسػػمو األصػػميةث وذلػػؾ عاػػد تسػػممن منصػػب رقءسػػة الحكومػػة « زفأعػػو مػػء»مراناػػة 
ث وهو منصب فرض مف اليءرج سحتوا  عرفءتث ولػـ يكػف إعػداعًء فمسػطينيء أو حءنػة 6000الفمسطينية عءـ 

 ممحة آنذاؾ.
يد عءفيتوػػػء عاػػػد فػػػ  المسءعػػػؿث كءنػػػت حركػػػة التضػػػءمف الاءلميػػػةث عمػػػء فيوػػػء حركػػػة المسءطاػػػةث قػػػد عػػػدأت تسػػػتا

اسنتفءضػة ال ءنيػةث ونءعػت نزقيػء عػف غيػءب التحػرؾ الديعمومءسػ  الفمسػطين  الرسػم . إف هػذا الحركػة كءنػػت 
إحدى ضحءيء اتفءؽ أوسمو الذي أوهـ  راقل واساة مف المنتمه المدن  الاءلم  المؤيد لسضػية فمسػطيف عػ ف 

لتؤكػػػػد أف مػػػػء كػػػػءف يدرسػػػػـ لفمسػػػػطيف هػػػػو دولػػػػة السضػػػػية فػػػػ  طريسوػػػػء إلػػػػ  الحػػػػؿث ونػػػػء ت اسنتفءضػػػػة ال ءنيػػػػة 
 وتكريس لمم روع الكولونيءل  الصويون .« عءنتوستءف»

 لو أن البداية كانت ىكذا
أكػػدت مسػػيرة المفءوضػػءت التػػ  اسػػتمرت سػػنوات طويمػػةث أف فمسػػطيف يسػػرت أيضػػًء عمػػ  صػػايد الاػػءلـ. لػػو 

راقيؿ عمػػ  السػءحة الاءلميػة منػذ العدايػػةث يءضػت السػمطة )المسعولػة دوليػءأ ماركػػة ديعمومءسػية حسيسيػة ضػد إسػ
ونسست يطواتوء مه حركػة التضػءمف الاءلميػةث لرعمػء كءنػت النتػءقج ميتمفػةث ول ػكمت هػذا النعوػة سػندًا نػديًء 
لنضػءؿ ال ػاب الفمسػػطين  عمػ  األرض. فءلسػمطة التزمػػت منػه المسءومػة ال ػػءممةث ال ػاعية أيضػًءث وفءوضػػت 

يػة الفمسػػطينية المسسػمةث وفػ  هػػذا األ نػء  وكسػيرورة منطسيػػة لت ػكؿ السػػمطة عءسػـ هػذا ال ػػاب والحركػة الوطن
الفمسػطينية ودورهػء الػوظيف  تامسػت واتسػات وترسػيت العدنيػة اسقتصػءدية ػ اسنتمءعيػة ػ األمنيػة التػ  يسػتند 

لميػءرجأ إس إذا إليوء السرار الفمسطين . وه  عدنية س يمكف أف تنتج ييءرات كفءحية إستراتينية )ألنوػء مرتونػة 
فرض عميوء الستءؿ )ضغط مف ال ءرع أو عدواف إسراقيؿ  ءمؿأ. وف  هذا الحءلة أيضًءث أي فيمء لو انتفض 

 ال ءرعث فإف قوى نديدة ستسود هذا المرحمة مف الكفءح وليس فريؽ أوسمو.
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وػة ولػو إف حصوؿ منظمة التحريػر عمػ  دولػة مراقػب غيػر عضػو يطػوة مومػةث ألف ذلػؾ انطػوى عمػ  موان
محػػدودة مػػه التحػػءلؼ ابسػػراقيم  ػ األميركػػ ث ولكػػف ع ػػرط أف تكػػوف ضػػمف إسػػتراتينية ميدانيػػة وسيءسػػية س 
تفػػرط عءل واعػػت الوطنيػػةث وفػػ  مسػػدمتوء حػػؽ الالنقػػيف عػػءلاودة إلػػ  ديػػءرهـ. وكمػػء هػػو ماػػروؼ فػػإف أك ػػر مػػء 

قيػػة الدوليػػةث والفرصػػة التػػ  تفتحوػػء يدييػؼ إسػػراقيؿ مػػف هػػذا اليطػػوة هػػو انضػػمءـ المنظمػة إلػػ  المحكمػػة الننء
أمءـ المنظمة لمسءضءة حكءـ إسراقيؿ عم  نراقموء وهو أمػر موػـ وضػروري. غيػر أف إسػراقيؿ س تريػد تغييػر 
الواقه السءقـ ألنن مريل لوءث ولذلؾ هػ  تتمسػؾ عػن عءسػتمءتةث ونميػه التوديػدات التػ  تطمػؽ ضػد السػمطة منػذ 

 مطة ف  قيد الحيءة وأف تتنءوز وظيفتوء الحءلية.صاود نتنيءهو تودؼ إل  إعسء  الس
 ما ىي السيناريوىات المتوقعة بعد ىذه الخطوة؟

 يمكف التوقؼ أمءـ السينءريوهيف التءلييف 
األوؿ  عػػودة المفءوضػػءتث كمػػء يدصػػرح فريػػؽ السػػمطة الفمسػػطينيةث وقػػد يكػػوف هػػذا المػػرة مػػدعومًء مػػف سػػمطة 

الفريؽ أف تكوف السرارات الدولية ه  المرناية وليس اتفءؽ أوسمو. ف  قطءع غزةث وقد ي ترط هذا « حمءس»
قد تستيدـ موقاوء الذي تحسف عفضؿ إيفءؽ الاػدواف ابسػراقيم  عمػ  « حمءس»ولكف كمء هو ماروؼ فإف 

غزةث لدعـ هذا المنح ث وألنوء أيضًء )عم  األقؿ قيءدتوء ف  اليءرجأ تسا  إل  ت ميف موقه لوء ف  الماءدلة 
ف كػءف دايػؿ الحركػة تيػءر يتمسػؾ عءلمسءومػة وياػءرض معػءدرة اب األييػرة فػ  « أعػو مػءزف»قميميػة ػ الدوليػةث وا 

 التونن إل  األمـ المتحدة.
ال ءن   أف يدفرز رفه مكءنة المنظمة ف  النمايػة الاءمػة دينءميػءت نديػدةث ميدانيػة ودوليػةث ويفػتل أفسػًء نديػدًا 

ءلن التحػػػػرري منػػػػدداث ععػػػػر إعػػػػءدة صػػػػوغ ماػػػػءلـ الم ػػػػروع الػػػػوطن  أمػػػػءـ ال ػػػػاب الفمسػػػػطين ث بطػػػػالؽ نضػػػػ
 الفمسطين  وعنيتن ف  نضءؿ طويؿ وصابث وعمء يتنءوز أهداؼ فريؽ السمطة الفمسطينية.

 مخاطر ىذه الخطوة
مف المفءرقة أف يطوة السمطة الفمسطينية الت  )كمػء تامػف السػمطةأ توػدؼ إلػ  حػؿ الػدولتيفث تػ ت  فػ  وقػت 

قءقه أف هذا الييءر قءرب الموتث وف  حػيف تامػو األصػوات وتتزايػد بعػءدة الصػراع إلػ  نػذوراث تؤكد فين الو 
وطػػرح حػػؿ الدولػػة الواحػػدة الػػذي مػػف  ػػ نن أف يحسػػؽ مطءلػػب التنماػػءت الفمسػػطينية كموػػءث ويسػػدـ حػػال إنسػػءنيء 

ؿ ييػءر الفصػؿث وتتفػءدى لممنتمه ابسراقيم  كعديؿ مف الموانوػة الداقمػة التءريييػةث تدسػدـ السػمطة عمػ  تػدوي
الّمػػػس عإسػػػراقيؿ ككيػػػءف كولونيػػػءل  يحكموػػػء نظػػػءـ أعءرتوءيػػػد. ويدي ػػػ  أف تتحػػػوؿ هػػػذا اليطػػػوة إلػػػ  نسػػػية أو 
استمرار لنموذج أوسمو الذي أسعغ ال رعية عم  نموذج الفصؿ الانصري دايؿ الضفة والسطءع. وهو نموذج 

. إف حصػػوؿ المنظمػػة عمػػ  مكءنػػة دولػػة عصػػفة 2220رفضػػن المػػؤتمر الػػوطن  األفريسػػ  حتػػ  إسػػسءطن عػػءـ 
ث 2220عضػػو مراقػػبث كػػّرس رسػػميء اسعتػػراؼ )ورعمػػء ألوؿ مػػرةأ دايػػؿ أروقػػة األمػػـ المتحػػدةث عحػػدود الاػػءـ 

 62وهذا ياءدؿ تسريعء نصػؼ مسػءحة األرض التػ  منحوػء قػرار التسسػيـ بقءمػة الدولػة الارعيػة الفمسػطينية فػ  
ءطرة المحتممة لوذا المعءدرة ف  الاودة إل  المفءوضءت التػ  يتحػدث عنوػء . وتكمف المي2200ت ريف ال ءن  

 فريؽ السمطة مف الحد األدن .
ليس أكيدًاث فونءؾ استاداد لتعػءدؿ  2220ليس يءفيء عم  أحدث كمء دلت أوراؽ التفءوضث أف التمسؾ عحدود 

لمتنػػءزؿ عنػػنث كمػػء صػػرح عمنػػًء  اسػػتادادا« أعػػو مػػءزف»أراض. كػػذلؾ الموقػػؼ ع ػػ ف حػػؽ الاػػودةث إذ س ييفػػ  
أمػػػءـ « أعػػػو مػػػءزف»لمتمفزيػػػوف ابسػػػراقيم . وقػػػد كػػػءف سفتػػػًء اب ػػػءرة إلػػػ  هػػػذا الحػػػؽ عصػػػورة عػػػءعرة فػػػ  يطػػػءب 

النمايػػة الاءمػػة لألمػػـ المتحػػدة. أمػػء فمسػػطينيو الػػدايؿث فػػإف السػػمطة سػػتكتف  عاػػدـ اسعتػػراؼ عدولػػة إسػػراقيؿ 
و حػػذو أوسػػػمو ػ أي تكػػػريس اعتعػػءر هػػػذا النػػز  مػػػف ال ػػػاب كدولػػة يووديػػػةث ولكػػف هػػػذا المفءوضػػءت سػػػتحذ
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الفمسػػطين   ػػػ نًء إسػػػراقيميًء دايميػػًء. وكمػػػء هػػػو ماػػروؼث فػػػإف هػػػذا النػػز  مػػػف  ػػػاب فمسػػطيف ينػػػري اسػػػتعاءدا 
عصورة منونية مف نءنب نميه األطراؼ كالعب ف  ماءدلة الصراعث وكطرؼ فػ  الحمػوؿ المطروحػة. وقػد 

طػراؼ مػه هػذا النػز  مػف  ػاعنءث وأف تتاءمػؿ السيػءدة الفمسػطينية مػه الحركػة حءف الوقػت كػ  تتاءمػؿ هػذا األ
الوطنية دايؿ اليط األيضر كنز  فءعؿ ومؤ ر ف  الصراعث وعصفة ال ػاب فػ  الػدايؿ يءضػاًء لمنظومػة 

 اسضطوءد نفسوءث النظءـ الكولونيءل  ابسراقيم .
عػػػػت فءقػػػػدتوء لمنضػػػػءؿ عمػػػػ  المسػػػػتوى يالصػػػػة السػػػػوؿ إف يطػػػػوة الحصػػػػوؿ عمػػػػ  عضػػػػو دولػػػػة مراقػػػػب لػػػػف ت 

ابسػػػتراتين  الفمسػػػطين  إس إذا أديػػػرت المرحمػػػة الراهنػػػة عرؤيػػػة إسػػػتراتينية موحػػػدة تايػػػد مسػػػءر الصػػػراع إلػػػ  
سػسءطن. هػذا  نذوراث وتفتل آفءقًء نديدة لمصداـ مه نظءـ األعءرتوءيد ابسراقيم  الذي س عد مف عزلن عءلميػء وا 

ال ػاب الفمسػطين  ونمػءهير الػوطف الارعػ  ونميػه أحػرار الاػءلـ يوضػوء  ماركة طويمة وصاعة وفػ  إمكػءف
ننءز الودؼ.  وا 
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فمسطينية إل  وانوة الحدث السيءس  مؤيراث هػو الػذي فن ة ودوف مسدمءت قفز حديث الكونفدرالية األردنية ال
غءب زمنء طويالث رعمء منػذ التسػاينءت يػوـ كػءف يػراوح عػيف كونفدراليػة  نءقيػةث وأيػرى  ال يػة عحضػور الكيػءف 

ف  سيءؽ العحث عف حموؿ سيءسية تمع  تطماءت السءسة ابسراقيمييف الذيف يرفضػوف ” عنيموكس“الصويون  
سطينية مء تريدا عم  صايد الحؿ النوءق ث رغـ التنءزست الكعيرة التػ  قػدمت عمػ  صػايد إعطء  السمطة الفم

 الالنقيفث وكذلؾ تعءدؿ األراض  الذي يعس  الكتؿ اسستيطءنية الكعيرة ف  عمؽ الضفة الغرعية.
تءليػػء مػػء ينعغػػ  أف يدسػػءؿ اعتػػدا  هػػو أنػػن لػػو تػػوفر حػػؿ سيءسػػ  كءلػػذي تتحػػدث عنػػن أدعيػػءت منظمػػة التحريػػرث و 

عمػء  20حركة فتل والسمطة الفمسطينية ممػ ال فػ  دولػة فمسػطينية كءممػة السػيءدة عمػ  األراضػ  المحتمػة عػءـ 
لمػػػء  ػػػار السيءسػػػيوف عءلحءنػػػة  01فيوػػػء السػػػدس ال ػػػرقيةث مػػػه عػػػودة الالنقػػػيف إلػػػ  األراضػػػ  المحتمػػػة عػػػءـ 
ؽ مػف م ػءعر الوحػدة عػيف  ػػاعيف لمكونفدراليػةث فيمػء نتوقػه أف تحضػر فػ  الوسػط ال ػاع ث وعػػءلطعه فػ  سػيء

تنماومػػء أواصػػر وحػػدة اسػػت نءقية. السػػعب عءلنسػػعة لمسيءسػػييف يتم ػػؿ فػػ  أف الكيػػءف الفمسػػطين  الم ػػءر إليػػن 
سيكوف قءدرا عم  اف يتدعر أمر ماي تنث فءلسيءحة وغءز المتوسط تكف  لتحسيػؽ المطمػوبث سسػيمء أف العاػد 

 حديث الوحدة.اسقتصءدي س يعدو حءضرا أصال ف  سيءؽ 
س يالؼ عءلطعه عم  أف عنءصر الوحدة األردنيػة الفمسػطينية عمػ  صػايد ال ػاع  تعػدو قويػة ومتينػةث حتػ  
لك نومء  اب واحد لػوس عاػض الضػ؟ ابقميمػ  الػذي ظوػر يػالؿ السػنوات األييػرةث لكػف ذلػؾ س ينفػ  عحػءؿ 

ل اعيفث عسدر مء ي ت  نتءج العحث عػف حػؿ أف حديث الكونفدرالية س ي ت  ف  سيءؽ مف تاميؽ الوحدة عيف ا
لماضمة التسويةث ف  ظؿ رفض الكيءف الصويون  مػنل الفمسػطينييف حػال وفػؽ التفءصػيؿ الم ػءر إليوػء آنفػءث 

 عؿ مء دوف ذلؾ أيضء.
ث عػؿ إف و ػءقؽ 01 مة إنمءع ف  الكيءف الصويون  عمػ  رفػض عػودة الالنقػيف إلػ  األراضػ  المحتمػة عػءـ 

ء أف عػػودتوـ إلػ  منػػءطؽ السػمطة س عػد أف تػػتـ عتنسػيؽ مػػه الكيػءف الصػويون  فػػ  سػيءؽ مػػف التفػءوض تيعرنػ
قدرة تمؾ المنػءطؽ عمػ  اسػتياءعوـث وس تسػ ؿ عاػد ذلػؾ عػف الماضػمة األهػـ مم مػة فػ  قضػية السػدس ال ػرقية 
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مسدسءت س تسّيد الت  يرفض الصوءينة تسسيموء ويعح وف عف حؿ يعسيوء تحت سيءدتوـ الكءممةث مه إدارة مء لم
 حسوـث وس قدرتوـ عم  تنفيذ الحفريءت عح ء عف الويكؿ الذي يزعموف ونودا فيمء يارؼ عءلحوض المسدس.

األسػػوأ عػػءلطعه هػػو أف طػػرح الم ػػروع هػػذا المػػرة يػػ ت  فػػ  ظػػؿ رفػػض إسػػراقيم  لمػػء هػػو أك ػػر مػػف الانصػػريف 
رعية فيمء ورا  الندار األمن ث وعءلتءل  فإف الم ءر إليومء. إنن رفض اسنسحءب مف نز  كعير مف الضفة الغ

الكونفدراليػػة النديػػدة لػػف تاػػدو أف تكػػوف وحػػدة مػػه تنماػػءت السػػكءف الفمسػػطينييف فػػ  الضػػفة الغرعيػػة )سػػؤاؿ 
قطءع غزة يعس  مطروحء عءلطعهأث ف  ظؿ حصوؿ هذا التنماءت عم  صفة دولة غير كءممة الاضػوية فػ  

 األمـ المتحدة.
ذا كءف المسءر  الذي تع رنء عن سيءسة السمطة مء لـ يحدث انسالب مء فيوء إ ر انتفءضة  ػاعية س ياػدو أف وا 

يكوف قعوس عإدارة منءطسوء ف  كيءف تحت اسحتالؿ أو دولة تايش حءلة نزاع حدودي مه نءرتوء )دولة مؤقتة 
مػػػر كػػػذلؾث فػػػإف دوف ابفصػػػءح عػػػف ذلػػػؾ ألف السػػػـو لػػػف يكفػػػوا عػػػف إعػػػالف تمسػػػكوـ عءل واعػػػتأث إذا كػػػءف األ

 الكونفدرالية المسترحة إنمء تان  ت عيدا لوذا الوضه.
ولمػػء كػػءف كيءنػػء مػػف هػػذا النػػوع سػػيعس  يػػذّكر عونػػود الماضػػمةث كمػػء سػػيعس  أسػػيرا لممسػػءعدات الارعيػػة والمػػنل 
عء الدوليةث فإف الحػؿ لميػروج مػف هػذا المػ زؽ هػو رعطػن عػءألردف فػ  الكونفدراليػة الم ػءر إليوػءث مػء يانػ   ػط

لمسضية مف نوػةث وا  ػءرة لميػءوؼ األردنيػيف مػف تكػريس فكػرة الػوطف العػديؿ مػف نوػة أيػرىث األمػر الػذي س 
 يمكف أف يكوف مسعوس عحءؿ مف األحواؿ.

س األردنيوف يمكػف أف يسعمػوا عػذلؾث وس أحػد يمكنػن فػرض ذلػؾ عمػيوـث سسػيمء أف تػرويج الفكػرة عمػيوـ عسصػة 
تمػػر عاػػد تنرعػػة وعػػود وادي عرعػػة التػػ  ذهعػػت أدراج الريػػءحث وس الفمسػػطينيوف  الرفػػءا اسقتصػػءدي السػػءدـ لػػف

 يمكف أف يسعموا ع طب قضيتوـ وت عيد اسحتالؿ لتسايف ف  المقة مف فمسطيف عوذا الطريسة العءقسة.
الفكػػرة يطيػػرة عءمتيػػءزث واألمػػؿ أف يػػتـ التصػػدي لوػػء مػػف قعػػؿ النميػػهث وهػػو مػػء سػػيحدث عمػػ  األرنػػل عفػػرض 

 زهء لمرحمة الكالـ إل  مرحمة الفاؿث األمر الذي س يعدو مرنحء وفؽ سءقر الماطيءت.تنءو 
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 راسـ المدهوف 
ف أرى مفيدًا وعءلغ األهمية أف ن ير مس لة الفسءد ف  أنوزة السمطة الفمسطينية ومؤسسءتوء المدنية واألمنيػة مػ

دوف منءسعة. ناـ مف دوف منءسعةث فءلاءدة الت  عءتػت نوعػًء مػف فمكمػور السيءسػة الفمسػطينية س تػزاؿ أف ي يػر 
عاضػػوـ صػػيعًء حػػوؿ هػػذا ال ػػيص أو ذاؾ كممػػء انفنػػرت فضػػيحة فسػػءد فػػ  هػػذا المؤسسػػة أو تمػػؾث لينتوػػ  

 الصيب وياود النميه إل  صمتوـ عاد ذلؾ ع يءـ قميمة.
ضيحة نكتب نحف هنء أو هنػءؾ ونمػلد فػ  مػء نكتػب عمػ  ضػرورة المحءسػعةث لكػف  ػيقًء وكمء يحدث مه كّؿ ف

ر السينءريو ذاتن مف دوف أي تغيير أو إضءفءت ولو عسيطة وهءم ية.  مف ذلؾ س يحدثث عؿ يتكر 
هؿ ينيعن  أحد ف  السمطة الفمسطينية اليوـ أيف وصمت دعوى رقيس لننة مكءفحة الفسءد ضد محمػد ر ػيد 

 ف قضءيء الفسءد الكعرى؟وه  م
يوموء كءنت الدعوى تمأل الدنيء وت ػغؿ المػواطنيف الفمسػطينييف فػ  فمسػطيف ويءرنوػءث ومػه مػرور أيػءـ قميمػة 
ذاعػػت كػػءلممل فػػ  المػػء  ولػػـ ناػػد نسػػمه  ػػيقًء عنوػػء وس أيػػف وصػػمت ومػػء إذا كػػءف أصػػحءعوء قػػد سػػحعوهء مػػف 

 التداوؿ نوءقيًء.
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فسءد حممتن عم  محمد ر يد قمنء إنوء تتزامف مه لسء ات عسدتوء قنءة الارعيػة يوـ أطمؽ رقيس لننة مكءفحة ال
نعػءرا عمػ   مه ر يد وي   العاض أف تحمؿ اتوءمءت لوـ ف رادوا أف يعءدروا سستعءؽ ر ػيد عػءلونوـ عميػن وا 
 الصمت عف مامومءت يارفوء وقػد تطػءوؿ  يصػيءت ومسػؤوليف ذوي مواقػه رفياػة فػ  السػمطةث وقػد أ ػءر مػء

 كتعنءا غضب العاض عءعتعءرا نوعًء مف التطيدر الذي س لزوـ لن.
 سنكّرر السؤاؿ مف نديد  أيف وصمت قضية محمد ر يد يء سءدة؟

إف كءنػػػت دعػػػواكـ يءطقػػػة والرنػػػؿ عػػػري ث لمػػػءذا س يامػػػف النءقػػػب الاػػػءـ ذلػػػؾ فػػػ  صػػػورة واضػػػحة لمػػػرأي الاػػػءـ 
ذا كءف الرنؿ مذنعًء فسولػوا لنػء الفمسطين ث وذلؾ حؽ لمرنؿ ولنء واألهـ أنن حؽ لمحس يسة ولمسءحة السيءسية. وا 

 أيف وصمت الدعوى وهؿ ه  أمءـ السضء  وكيؼ؟
السيءسة الفمسطينية ف    ف الفسءد ووقءقان تيمو حت  السػءعة مػف معػدأ المحءسػعةث عمػ  أنوػء فػوؽ « تسءليد»

ن صػػءحب المصػػمحة فػػ  محءرعػػة ذلػػؾ تيمػػو أيضػػًء مػػف ال ػػفءفية ومكء ػػفة النموػػور الاػػريض الػػذي نفتػػرض أنػػ
الفسػػػءد عءعتعػػػءرا المتضػػػرر األوؿ منػػػن. لػػػيس مػػػف تسءليػػػدنء الفمسػػػطينية تسػػػديـ المامومػػػة لمنموػػػورث فءلاػػػءدة أف 
المامومة ممػؾ لمنوػءت الاميػء صػءحعة اسيتصػءصث مػف دوف أف ننسػ  عػءلطعه أف تمػؾ النوػءت ليسػت عمػ  

عءلفسػءد وقضػءيءا وفضػءقحنث عػؿ األدهػ  مػف هػذا وذاؾ عنمة مف أمرهء غءلعػًء ويصوصػًء حػيف يتام ػؽ األمػر 
هو موسمية طرح قضءيء الفسءد وأيضًء سرعة سحعوء مف التداوؿ عاد اسطمقنءف إل  عودة النموور إل  حءلة 

 الودو  الت  كءنت قعؿ انفنءر هذا الفضيحة أو تمؾ.
اتوػػء إحػػدى قضػػءيء الفسػػءد نتحػػدث عػػف قضػػية محمػػد ر ػػيد كم ػػءؿ عػػءلطعهث ولكػػف أيضػػًء كسضػػية ت ػػّكؿ فػػ  ذ

الكعػػرى التػػ  تطػػؿد عرأسػػوء عػػيف وقػػت وآيػػرث والتػػ  عءتػػت تحتػػءج إلػػ  إنءعػػءت مسناػػة تضػػه حػػدًا لمغػػط والنػػدؿ 
الذي يرافسوء كؿ  مرة. الواضل لمنموور الفمسطين  أنوء كسضية لـ تنتنث عؿ نػرت إعءدتوػء لػألدراجث مػف دوف 

ة. موػـ فػ  سػيءؽ مػء نتحػدث عنػن أف س ننسػ  أف الحيػءة أية إيضءحءت أو أسعءب مسناة أو حتػ  غيػر مسناػ
ف  فمسطيف ليست كءلحيءة ف  أية عالد أيرى ف  الاءلـ فونود دولة فمسطيف تحػت اسحػتالؿ ينػب أف يػذّكر 
النميه عفداحة الفسءد وت  يراتن المضءعفة الت  تناؿ أية إننءزات وطنية غير ممكنة إف لـ نسؿ مستحيمة ف  

يػػرّددا النميػػه عػػءدة ولكػػنوـ ينكصػػوف عػػف تحسيسػػن أو حتػػ  محءولػػة تحسيسػػنث فءلكػػؿد ياػػرؼ أف  الواقػػه. ذلػػؾ مػػء
وقػػءقه وأحػػداث الفسػػءد فػػ  السػػءحة الفمسػػطينية أك ػػر مػػف أف تحصػػ  أو تاػػدد ولكنوػػء س تػػزاؿ ومنػػذ عسػػود فػػ  

ماػة تػنوض انتظءر نود حسيس  س نرى أنن ممكف التحسيؽ مف دوف عرامج واضحة ومػف دوف إرادة وطنيػة نء
.  عم  أسس نديدة غير الماموؿ عوء اليـو
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