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 38 :كاريكاتير
*** 

 
 
  عن الطعام يوما من اإلضراب بعد  عمى سجانوينتصر  خضر عدناناألسير  

منزؿ األسير عدناف خضر ، أف كفاح زبوف، عف مراسمتيا 22/2/2022، الشرق األوسط، لندننشرت 
تحوؿ إلى ما يشبو قاعة أفراح كبيرة، حمؿ خالليا الفمسطينيوف صوره وىتفوا وغنوا ودبكوا لخضر ولحريتو، 

أبريؿ )نيساف( المقبؿ مقابؿ وقؼ  27ت قميمة مف قرار المحكمة العميا اإلسرائيمية اإلفراج عنو في بعد ساعا
 .66إضرابو عف الطعاـ الذي دخؿ أمس يومو الػ

وكانت المحكمة عقدت صفقة مع محامي خضر، يتـ بموجبيا اإلفراج عف عدناف مقابؿ وقؼ خضر 
صادر اإلسرائيمية، أف النيابة العامة ومحامي األسير وجاء في تفاصيؿ االتفاؽ، بحسب الم إلضرابو.

عدناف، اتفقا عمى تقديـ بياف مشترؾ لمحكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية، ينص عمى أنو ال ضرورة لمنقاش 
الذي كاف مف المفترض أف يجري أماـ القضاة حوؿ إضراب عدناف، وأف المحامي يسحب االلتماس المقدـ 

ـ تقديـ الئحة اتياـ ضد عدناف، وأف يتـ اإلفراج عنو في أبريؿ المقبؿ. ووفؽ االتفاؽ، لممحكمة، مقابؿ أال يت
فإف إسرائيؿ تمتـز بتقديـ العالج الضروري لخضر عدناف بعد أف يتـ وقؼ إضرابو فور تسميـ اإلعالف 

 المشترؾ لممحكمة، ويبدأ في تناوؿ المرطبات ومف ثـ الطعاـ بالتدريج.
، الذي بدأ إضرابو عف الطعاـ منذ اعتقالو «كرامتي أغمى مف الطعاـ»ة وسجؿ خضر، صاحب مقول

منتصؼ ديسمبر )كانوف األوؿ( الماضي مف بيتو في جنيف، بعدما حوؿ لالعتقاؿ اإلداري، أطوؿ إضراب 
فردي في تاريخ الحركة األسيرة، وىو ما تحوؿ إلى ممحمة بطولية في أعيف الفمسطينييف، الذيف نظموا 

وقالت زوجتو، رندة عدناف )أـ عبد  وقفات تضامنية معو في راـ اهلل وغزة، وأضربوا معو.مظاىرات و 
 «.الحمد هلل، لـ يخيب أممنا اهلل، وانتصرنا عمى السجاف»الرحمف(: 
ومضت تقوؿ في اتصاؿ ىاتفي «. اليوـ يوـ فرح كبير، لقد عادت لنا الحياة«: »الشرؽ األوسط»وأضافت لػ

وقاؿ  «.أصؼ شعوري وأنا أرى زوجي ينتصر، وأعرؼ أف الخطر عمى حياتو قد زاؿ ال أستطيع أف»معيا: 
 «.لقد انتصر عمى الدولة النووية بإيمانو وصبره»عيسى قراقع، وزير األسرى الفمسطينييف: 

لقد خرج خضر برأس مرفوع وىامة شامخة وىذا ما »وقاؿ أحمد الطيبي، عضو الكنيست اإلسرائيمي: 
( وال بػ)كالشينكوؼ(، بؿ باإلرادة والعزيمة، وبيما قد 26قد نجح خضر، ليس بالػ)إؼ ل»وأضاؼ:«. أراده

 «.حاصر السجاف وانتصر عميو
عيسى قراقع وزير شؤوف ، أف وكاالتو سمير حمتو  عف مراسميا، 22/2/2022الدستور، عمان،  وذكرت
خضر عدناف  األسيرعف  اإلفراج اتفاؽ يتـ فيو إلىتـ التوصؿ " أمس: في الحكومة الفمسطينية قاؿ األسرى

 .إضرابو" إنياءفور انتياء محكوميتو في السابع عشر مف نيساف المقبؿ مقابؿ 
األسير خضر عدناف حرص، عمى أدؽ  ـ، أفبيت لح، مف 22/2/2022، وكالة معًا اإلخباريةوأضافت 

االحتالؿ، وكاف ىذا في  تفاصيؿ االتفاؽ الذي أدى إلى إنياء إضرابو عف الطعاـ منتصرا عمى سطوة ونير
لقاء النائبيف د. عفو إغبارية ومحمد بركة، كتمة الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة في الكنيست، المذيف 
 تواجدا في المستشفى لدى إتماـ الخطوط العريضة لالتفاؽ بيف محامي الدفاع جواد بولس والنيابة العسكرية.

جواد بولس واطمعيما عمى تفاصيؿ الخطوط العريضة، لالتفاؽ  تمقيا محادثة ىاتفية مف المحاميحيث 
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وخالؿ محادثة النائبيف اغبارية وبركة  إلى األسير عدناف، الطالعو عمييا. نقمياالمتبمور، وطمب منيما 
ضمف فترة االعتقاؿ اإلداري،  28معو، أصر عدناف عمى تفاصيؿ أخرى، منيا احتساب اياـ التحقيؽ الػ 

، إلى حيف وجرى قبوؿ طمبو ، إال أنو أصر عمى عدـ انياء اضرابو إال عند الساعة السابعة مف مساء اليـو
 وصوؿ النبأ إلى بمدتو وعائمتو وخيمة االعتصاـ، واالسرى في سجوف االحتالؿ، قبؿ أف ينيي اضرابو.

ألسطوري والقى النائب بركة كممة اماـ الحشود، حيا فييا عائمة األسير خضر عدناف عمى ىذا الصمود ا
الذي سطّره المناضؿ، وقاؿ ليـ، بوركتـ بيذا البطؿ اإلنساف، الذي ضرب مثال ونموذجا لمصمود 

 الفمسطيني، ووضع بداية لطريؽ نياية أسموب االعتقاالت اإلدارية القمعية.
الة وكانت الكممة لمنائب د. عفو اغبارية، وقاؿ اماـ الحشود في عرابة، إننا أقؼ ىنا باعتزاز، حامال رس

خضر عدناف الشخصية لكـ ولجماىير شعبنا، ولجميع االسرى، فقد طمب مني نقميا اليكـ، وىو يسّطر 
 بطولة صمود أسطوري في وجو االحتالؿ.

بدورىا قالت مصادر خاصة لػ"معا" اف اتفاؽ خضر عدناف تـ ظيرا بيف د. احمد الطيبي وداف مريدور 
احمد الطيبي رفض التعميؽ عمى الموضوع واكتفى بالقوؿ  وفي اتصاؿ مع الدكتور والمحامي جواد بولص.

 اسابيع مف فترة اعتقالو. 3اف االسير سيفؾ اضرابو اليـو الساعة السابعة بعد اف انزلت المحكمة االسرائيمية 
 30وقاؿ الطيبي لػ"معا" انو وخالؿ زيارة االسير عدناف في المشفى كاف شاحبا وضعيفا وخسر مف وزنو 

ما وضع الجانب االسرائيمي في انو اذا ما استمر االسير باالضراب فانو موتو سيشعؿ فتيال في كغـ ، وىذا 
 المنطقة.

 
 ىنية: أزمة كيرباء غزة في طريقيا لمحل  

أكد رئيس الحكومة المقالة إسماعيؿ ىنية، أمس، أف أزمة الكيرباء في قطاع غزة في  رائد الفي: -غزة 
ة سيتـ االتفاؽ بشأنيا مع مصر. وذكر مكتب ىنية في بياف مقتضب أنو طريقيا لحؿ جذري وفؽ آلية محدد

أجرى اتصااًل ىاتفيًا مع رئيس البنؾ اإلسالمي لمتنمية وبحثا عدة مواضيع مف بينيا أزمة الكيرباء في غزة، 
 واتفقا عمى عدة نقاط في ممفات مختمفة، مف دوف توضيح طبيعة االتفاؽ بيف الرجميف.

طة الطاقة في قطاع غزة انو تـ تشغيؿ مولد كيربائي واحد فقط في محطة توليد أكد مسؤوؿ في سمو 
المنتشرة عمى الحدود مع  األنفاؽالكيرباء بعد تزويد المحطة بكمية محدودة مف الوقود الصناعي عبر 

 مصر.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 جرت في عّمان يلتاعريقات يدين التسريبات االسرائيمية حول المقاءات االستكشافية  3

القدس: بعث الدكتور صائب عريقات عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الوفد الفمسطيني لمفاوضات 
الوضع النيائي، برسائؿ ألعضاء المجنة الرباعية الدولية، داف فييا قياـ الحكومة اإلسرائيمية بتسريب بعض 

 مسطيني واإلسرائيمي في العاصمة األردنية عّماف.المعمومات عف المقاءات التي تمت بيف الجانبيف الف
وأكد عريقات أف ما عرضتو الحكومة اإلسرائيمية عمى وسائؿ اإلعالـ يعتبر أنصاؼ حقائؽ وليس الحقيقة 
الكاممة، وأنيا تستخدـ ذلؾ ألغراض العالقات العامة عممًا بأف ىناؾ تعيدا مف الجانبيف لمحفاظ عمى السرية 

 دثات.التامة ليذه المحا
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وكانت ذكرت صحيفة "ىآرتس" االسرائيمية ذكرت اف مسؤوال سياسيا إسرائيمي رفيع المستوى قاؿ في إيجاز 
لمصحافييف اإلسرائيمييف، إف المحادثات االستكشافية التي جرت الشير الماضي في عماف بيف إسرائيؿ 

مثمي المجنة الرباعية الدولية، "انتيت، وال والسمطة الفمسطينية برعاية العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني وم
احتماؿ الستئنافيا في األفؽ المنظور، في أعقاب توقيع اتفاؽ المصالحة الفمسطينية بيف السمطة وحركة 

 حماس في الدوحة قبؿ أسبوعيف".
وكشؼ المصدر أف االقتراح اإلسرائيمي الذي قدمو المبعوث الخاص لرئيس الحكومة اإلسرائيمية إلى 

مفاوضات اسحؽ مولخو لرئيس الوفد الفمسطيني صائب عريقات في شأف تسوية مسألة الحدود بيف ال
إسرائيؿ والدولة الفمسطينية، "شبيو إلى حد كبير" باالقتراح الذي قدمتو وزيرة الخارجية اإلسرائيمية سابقًا 

 .تسيبي ليفني في مؤتمر أنابوليس أواخر عاـ 
س "يتيرب مف المفاوضات مع إسرائيؿ منذ ثالثة أعواـ، وىا ىو يتيرب منيا واضاؼ اف الرئيس محمود عبا

)محادثات عّماف( مرة أخرى"، مشيرًا الى اف إسرائيؿ "كاف لدييا االستعداد لتقديـ مبادرات حسف نية وطرحنا 
 رزمة شاممة، لكف الفمسطينييف رفضوىا بكؿ بساطة".

فشؿ المحادثات، ويمكف استنتاج ذلؾ أيضًا مف صمت األردنييف وتابع أف "جيات دولية كثيرة تدرؾ أننا لـ نُ 
 الذيف لـ يتيموا إسرائيؿ بأي شيء".

وفي تفاصيؿ "محادثات عماف"، كما نقمتيا "ىآرتس" عف المصدر اإلسرائيمي، فإف مولخو قدـ لعريقات في 
المواقؼ األولية" لرئيس مف الشير الماضي " الجولة الخامسة واألخيرة مف المحادثات االستكشافية في 

 الحكومة بنياميف نتانياىو مف مسألة الحدود مع الدولة الفمسطينية تضمنت عددًا مف المبادئ، أبرزىا:
 :المواقف األولية إلسرائيل

يتـ رسـ الحدود عمى نحو يضمف بقاء أكبر عدد مف اإلسرائيمييف )المستوطنيف( الذيف يعيشوف اليوـ في  -
ؿ ما يمكف مف الفمسطينييف مف ىذه المنطقة، في المناطؽ التي ستخضع لسيادة دولة الضفة الغربية، وأق

 إسرائيؿ.
تضـ إسرائيؿ إلى حدودىا الكتؿ االستيطانية الكبرى، )لكف مولخو لـ يُخض في التفاصيؿ، ولـ يعط  -

 تعريفًا ليذه التكتالت الكبرى(.
 اًل، ثـ االنتقاؿ لبحثيما في كؿ ما يتعمؽ بالقدس.يجب حؿ مسألتي الحدود واألمف المتعمقتيف بالضفة أو  -
تحتفظ إسرائيؿ بوجود عسكري لفترة زمنية معينة في غور األردف المحتؿ، )إال أف مولخو لـ يشرح طبيعة  -

ىذا الوجود ولـ يحدد المدة الزمنية، عممًا أف إسرائيؿ سبؽ أف أعمنت أنيا تريد إبقاء جيشيا في الغور بداعي 
 «(.تسمؿ جيات معادية»ىا مع األردف وفمسطيف مف حماية حدود

وبحسب المصدر اإلسرائيمي، فإف عريقات طمب مف نظيره اإلسرائيمي ايضاحات عف مستقبؿ الغور، فرّد 
مولخو بالقوؿ إف نتنياىو تطرؽ إلى ىذه المسألة في خطابيف ألقاىما في الكنيست ثـ في الكونغرس في أيار 

عف "الوجود العسكري اإلسرائيمي عمى طوؿ نير األردف"، لكنو لـ يطالب بأف  )مايو( الماضي تحدث فييما
تبقي إسرائيؿ الغور تحت سيادتيا. وردًا عمى تساؤؿ عريقات "ماذا سيحصؿ في حاؿ لـ توافؽ السمطة عمى 

 ىذا االقتراح"؟ قاؿ مولخو: "ىؿ تفضموف )كخيار بديؿ( أف نضـ الغور )إلى السيادة اإلسرائيمية(؟"
. وطبقًا لما تناوؿ المفاوضاف مسألة مستقبؿ المستوطنات في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ و 

فيمو المراسؿ السياسي لمصحيفة مف المسؤوؿ اإلسرائيمي، فإف الموقؼ األولي لنتنياىو يقضي بأف قسمًا مف 
فّضؿ عريقات عدـ التعقيب عمى المستوطنات سيبقى في تخوـ الدولة الفمسطينية وال يتـ إخالؤه. مف جيتو، 
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ىذه الفكرة ووعد برّد "لـ نتمقاه إلى اليوـ". وأضاؼ المراسؿ أف اقتراح مولخو عف مستقبؿ المستوطنات ال 
يختمؼ كثيرًا عما طرحتو ليفني في المفاوضات مع الفمسطينييف التي أعقبت مؤتمر أنابوليس قبؿ أربعة 

في المئة عمى األقؿ مف مساحة الضفة، مف دوف استبعاد إبقاء  أعواـ، ويقـو عمى انسحاب إسرائيؿ مف 
 مستوطنات داخؿ الضفة )شرؽ الجدار الفاصؿ( ضمف الدولة الفمسطينية.

 ///القدس، القدس، 
 
 عريقات يحّذر من شن عدوان إسرائيمي جديد عمى غزة   

رير الفمسطينية، مف شف عدواف إسرائيمي حّذر صائب عريقات، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التح: راـ اهلل
وقاؿ عريقات، في بياف صحفي، تمقت  جديد عمى قطاع غزة، مشيًرا إلى تصاعد التيديدات اإلسرائيمية.

"قدس برس" نسخة عنو: "إف القيادة الفمسطينية تأخذ التيديدات اإلسرائيمية بشف عدواف عمى غزة عمى محمؿ 
يات السياسية واألمنية اإلسرائيمية"، محّماًل االحتالؿ المسؤولية الكاممة الجد، ألنيا تصدر عف أعمى المستو 

 عف ىذه التيديدات.
واتيـ الحكومة اإلسرائيمية بػ"إفشاؿ وتدمير أي محاولة إلعادة عممية السالـ قبؿ أف تبدأ"، وقاؿ "إف الحكومة 

 خذلت المجنة الرباعية". اإلسرائيمية خذلت األشقاء في األردف الذيف بذلوا جيودًا جبارة، كما
وأضاؼ عريقات "إف إستراتيجية الحكومة اإلسرائيمية تقـو عمى استمرار الفصؿ بيف قطاع غزة والضفة، 
ألنيا تدرؾ أف الدولة الفمسطينية ال يمكف أف تقـو دوف الوحدة بيف شطري الوطف، فيذه الحكومة 

صالح عبر التيريب مف األنفاؽ لمنع إتماـ )اإلسرائيمية( تسعى الستمرار الحصار عمى القطاع وخمؽ م
 المصالحة الوطنية".

 //قدس برس، 
 
 عبد ربو: ما تنشره الحكومة اإلسرائيمية بشأن "لقاءات عّمان" أكاذيب 

الفمسطينية الرسمية  لإلذاعةقاؿ أميف سر المجنة التنفيذية لممنظمة ياسر عبد ربو  اشرؼ اليور: -راـ اهلل 
كومة إسرائيؿ تعمؿ عمى حرؼ األنظار عف عممية التسوية والتوسع االستيطاني بغرض الثالثاء إف ح

تقويض أي مقومات لبناء دولة فمسطينية مستقمة وتعطيؿ حؿ الدولتيف ولمنع أي ضغوط دولية مف أجؿ 
 إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة.

كميا أكاذيب وىي مف اختراع "عماف  وأضاؼ عبد ربو أف ما تنشره الحكومة اإلسرائيمية بشأف محادثات
مستشار رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو في إطار لعبة خداع الرأي العاـ اإلسرائيمي والعالمي وفي إطار 

 ."الظيور بمظير الحريص عمى المفاوضات
 

وتدميره واعتبر أف اإلجماع الحاصؿ حاليا لدى الحكومة اإلسرائيمية وائتالفيا الحاكـ ىو رفض حؿ الدولتيف 
 بكؿ الوسائؿ وفي الوقت ذاتو ممارسة أالعيب الخداع عمى الرأي العاـ اإلسرائيمي والدولي.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 أبو ردينة: عباس سيقوم بجولة عربية تشمل مصر وقطر 
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ف الرئيس قاؿ نبيؿ أبو ردينة، الناطؽ الرسمي باسـ رئاسة السمطة الفمسطينية، إ مراد فتحي: - لقاىرة
 محمود عباس سيقـو بجولة عربية تشمؿ جميورية مصر ودولة قطر.

وأشار أبو ردينة إلى أف عباس سيصؿ العاصمة القطرية الدوحة في الخامس والعشريف مف الشير الجاري 
لحضور مؤتمر "القدس الدولي" الذي تنظمو الجامعة العربية، وقاؿ إف عباس "سيمقي كممة سياسية ىامة، 

فييا عف المخاطر المحدقة بالقدس، وعف أىمية تقديـ الدعـ العربي واإلسالمي لمحفاظ عمى اليوية يتحدث 
العربية لممدينة المقدسة، وسيضع المؤتمريف في صورة الوضع السياسي وآخر مستجدات العممية السممية، 

 والجيود المبذولة لتحقيؽ المصالحة الوطنية وتوحيد شطري الوطف".
 //، الشرق، الدوحة

 
  ّّ  ل انتصار اإلرادة الفمسطينية وقير جبروت االحتالل  حكومة غزة: األسير عدنان مّث

أشادت الحكومة الفمسطينية في غزة بما اعتبرتو "االنتصار الذي حققو األسير الشيخ خضر عدناف : غزة
قو التي انتيجتيا الحكومة "، مشيرة إلى أنو "كسر سياسة التمديد اإلداري بحاإلسرائيميعمى سياسة المحتؿ 

 في سجوف االحتالؿ". األسرىاإلسرائيمية ضد 
اهلل أبو السبح، في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو،  واعتبر وزير شؤوف األسرى والمحرريف عطا

أف "صمود وصبر األسير خضر عدناف؛ جسدت إرادة اإلنساف الفمسطيني الحقيقي الذي استطاع أف ينتصر 
لمعايير الصييونية، مثؿ ما كسر أبطاؿ مرج الزىور سياسة اإلبعاد بحؽ كوادر وقيادات أبناء عمى كؿ ا

 شعبنا، فاليـو خضر عدناف يكسر سياسة التمديد اإلداري ضده".
الفمسطيني المسمـ الذي قد مثمو خضر عدناف يجسد صفعة جديدة لكؿ  اإلنسافوأضاؼ أف "نموذج 

لكؿ سياسات العدو الصييوني، وشكؿ انتصارًا جديًدا البد أف يحتذى بو أصحاب الفكر المنيـز والتنازلي 
 لكافة األسرى في سجوف االحتالؿ ودفعة قوية لمواصمة النضاؿ مف أجؿ نيؿ كافة حقوقيـ المسموبة".

 //قدس برس، 
 
 عدنان األسيرالمسؤولية عن حياة  "إسرائيل" حكومة فياض تّحمل 

برئاسة رئيس الوزراء د. سالـ فياض عف  أمسزراء خالؿ اجتماعو في راـ اهلل أعرب مجمس الو  :راـ اهلل
تعازيو الحارة لذوي ضحايا حادث جبع المأساوي، الذي اعتبره كارثًة وطنية ومأساة إنسانية عمى كؿ أبناء 

رت شعبنا، مؤكدا أف لجنة التحقؽ واستخالص العبر التي شكميا رئيس الوزراء لتقصي حقيقة ما جرى باش
 .أسبوعيفعمميا وسترفع تقريرا لممجمس خالؿ 

واستنكر المجمس المحاوالت المتواصمة لممستوطنيف والمتطرفيف القتحاـ باحات المسجد األقصى المبارؾ 
إلقامة طقوس دينية فيو، وبطريقة تستفز مشاعر المسمميف وتخمؽ حالة مف التوتر، محمال الحكومة 

طالب المجتمع الدولي بالضغط عمييا لوقؼ ممارسات المتطرفيف اليمينييف اإلسرائيمية المسؤولية عف ذلؾ، و 
وكذلؾ المستوطنيف الذيف يواصموف االعتداء عمى المواطنيف وممتمكاتيـ، وآخر ذلؾ قياميـ بسرقة أشجار 

ى مثمرة في بمدة ترمسعيا شماؿ راـ اهلل، وتخريب حقوؿ المواطنيف الزراعية في قرية مادما جنوب نابمس، إل
وضميا لممستوطنات  ""جانب ما كشؼ عف سرقة مساحات مف األراضي الفمسطينية الواقعة في مناطؽ 

 خالفا لمقانوف الدولي.
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وحمؿ المجمس الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة عف حياة األسير خضر عدناف. وجدد مطالبتو 
و، معتبرًا أف التدخؿ الدولي لتاريخو لـ يرؽ إلى لممجتمع الدولي بالتدخؿ الفوري إللزاـ إسرائيؿ بإطالؽ سراح

 المستوى المطموب.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 مصر لمفمسطينيين إذاللعام ىيئة المعابر يستقيل احتجاجا عمى  مدير 

عمى قدـ مدير عاـ ىيئة المعابر والحدود ماىر أبو صبحة، استقالتو مف منصبو، مساء الثالثاء، احتجاًجا 
وبيف أبو  ما اعتبره إذالؿ السمطات المصرية لممواطنيف الفمسطينييف المسافريف عبر معبر رفح البري.

 أمنيةصبحة، في تصريحات صحفية أف السمطات المصرية الزالت تتعامؿ مع الشباب الفمسطيني كحاالت 
 مف الفمسطينييف مدرجيف ضمف قوائـ الممنوعيف مف السفر.  اآلالؼواف عشرات 

غزة وتمنعيـ مف السفر  إلىمسافرا   إلى السمطات المصرية يوميا ترجع مف  أفصبحة  أبووأوضح 
 أفوأضاؼ أبو صبحة  حافالت.  السمطات المصرية  أعادتفقط  باألمسمف بينيـ طالب ومرضى وانو 

، قائال "لقد المعتمريف فقط إدخاؿاليوـ فوجئ الجانب الفمسطيني باف الجانب المصري مف المعبر طمب 
اليوـ الثالثاء ال يوجد  أفوضعت جدوؿ زمني لسفر المعتمريف حتي شير رمضاف و جري االتفاؽ عميو و 

 سفر لمعتمريف". 
 //موقع فمسطين أون الين، 

 
عزام األحمد: "ال شأن لمحكومة والسمطة بكامميا بالعمل السياسي والتفاوضي" 

د عضو المجنة المركزية لحركة فتح عزاـ األحمد بأف "ال شأف لمحكومة نادية سعد الديف: يمتقي: أك –عماف 
 والسمطة بكامميا بالعمؿ السياسي والتفاوضي، الذي يدخؿ ضمف اختصاص منظمة التحرير وصالحياتيا".

وأوضح أف "تصريحات الرئيس عباس حوؿ ذلؾ إنما تأتي ردًا عمى محاوالت بعض األطراؼ الغربية والمجنة 
 لرباعية الذيف يحاولوف أف يتخذوا مف ذلؾ ذريعة الستمرار االنقساـ".الدولية ا

واستطرد األحمد قائاًل إف "كافة القوى والفصائؿ الفمسطينية، بما فييا حماس، تعمـ جيدا أف ال عالقة 
ؽ لمحكومة والسمطة بالمفاوضات أو الموقؼ السياسي، أو البرنامج السياسي، وىذا ما أكدت عميو وثيقة الوفا

 ، باعتبار ذلؾ مف شأف المنظمة ورئيسيا".6002الوطني عاـ 
وقاؿ أف الرئيس محمود عباس سيمتقي برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ مساء اليوـ في 
القاىرة، لبحث خطوات تنفيذ اتفاؽ المصالحة وتشكيؿ الحكومة، وآخر مستجدات الوضع السياسي، وفؽ ما 

 الدوحة. اتفؽ بشأنو في إعالف
 22/2/2012الغد، عمان، 

 
"إعالن الدوحة"حماس تطّوق خالفاتيا حول احمد يوسف: " 

طّوؽ اجتماع المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أمس في : نادية سعد الديف –عماف 
االت تصّب في القاىرة خالؼ إعالف الدوحة، الذي ظير أخيرًا بيف قيادتي الداخؿ والخارج، ولكنو رحّؿ جد

 جوىر الرؤية االستراتيجية لمحركة.
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وقاؿ القيادي البارز في حركة حماس أحمد يوسؼ إف "لقاء أعضاء المكتب السياسي أمس تناوؿ النقاشات 
 المطولة التي دارت داخؿ الساحة اإلسالمية حوؿ إعالف الدوحة".

ادر انشقاؽ داخؿ الحركة، وال تبايف بيف وأكد في حديثو إلى "الغد" مف األراضي المحتمة "عدـ وجود أي بو 
 الداخؿ والخارج، كما تصور بعض المراقبيف، وقد يكوف مبررًا أف يتبادر إلييـ مثؿ تمؾ الشكوؾ".

وقاؿ إف "الحركة قائمة عمى المؤسسات، وقد تـ التوقيع عمى إعالف الدوحة، حيث يجري حاليًا بحث 
عادة إعمار قطاع غزة، خطوات ما بعده، وضماف إنجاز الحكومة لميما تيا المؤطرة في إجراء االنتخابات وا 

 وضمف مدة زمنية محددة، حتى ال تتحوؿ مف حكومة انتقالية إلى دائمة".
وبيف أف اجتماع أمس عمؿ عمى تطويؽ الخالفات األخيرة، التي انتيت داخؿ الحركة، وىي ماضية قدمًا 

 خابات، فيذا ما تسعى إليو حماس وفتح".في تنفيذ اتفاؽ المصالحة، والتحرؾ باتجاه االنت
مف جانب آخر، تحدثت مصادر مطمعة إلى "الغد" عف "وجود أزمة جدية داخؿ حماس، بيف قيادتي الداخؿ 

 والخارج، وىي خالفات عميقة متراكمة منذ فترة، ولكف إعالف الدوحة كشؼ المستور"، بحسبيا.
 22/2/2012الغد، عمان، 

 
ت وال حكومة تحمل برنامج عباسخميل الحية: ال إنتخابا 

بيت لحـ: قاؿ القيادي في حركة حماس وعضو مكتبيا السياسي خميؿ الحية اف حركتو ممتزمة بما جرى 
االتفاؽ عميو بيف عباس ومشعؿ في الدوحة. بينما نفى الحية اف يكوف ىناؾ اجتماع لممكتب السياسي لحؿ 

 االشكاؿ داخؿ الحركة حوؿ اتفاؽ الدوحة.
لحية في حديث لػ معا عبر الياتؼ مف القاىرة ": ال يوجد اجتماع لممكتب السياسي ولكف ىناؾ وفد وقاؿ ا

حماس لممصالحة عقد لقاء مع مشعؿ تمييدا لمقاء االطار القيادي يوـ الخميس وتمييدا لمقاء الذي سيجمع 
 الرئيس ابو مازف بخالد مشعؿ يـو الخميس لجية بحث تفاصيؿ اتفاؽ الدوحة" .

كد الحية اف حماس ممتزمة باتفاؽ الدوحة . وقاؿ": لـ يصدر عف احد في حماس رفضو التفاؽ الدوحة وا
وجرى تحريؼ تصريحات الزىار وتضخيميا...مشعؿ فصؿ االمر مع ابو مازف في الدوحة وحماس رسميا 

مخالؼ لما ممتزمة بو". ولكف الحية رفض اف تتبنى الحكومة برنامج الرئيس محمود عباس. وقاؿ": ىذا 
جرى االتفاؽ عميو في القاىرة والدوحة فالحكومة ليا ميمات محددة , التحضير لالنتخابات , اعمار غزة, 

 ورفع الحصار عف غزة , والبعد االمني وال يجب اثقاليا ببرنامج سياسي".
بو مازف نحف لـ نتحدث سواء في اتفاؽ القاىرة او في الدوحة عف برنامج سياسي لمحكومة فمماذا يصر ا

 عمى مخالفة ما جاء في االتفاؽ.
 21/2/2012وكالة معًا االخبارية، 

 
 

 
 محمود العالول: فتح ترفض عرض موضوع تولي الرئيس عباس رئاسة الحكومة عمى التشريعي 

أكد محمود العالوؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح في تصريحات خاصة لػ 'القدس  :أشرؼ اليور -غزة 
كتو ترفض بشكؿ مطمؽ ما يطمب بو قادة مف حماس بعرض موضوع تولي الرئيس محمود العربي' اف حر 

عباس رئاسة الحكومة عمى المجمس التشريعي إلصدار قانوف بذلؾ، واتيـ قيادات مف حماس بأنيا تريد 
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'التنكر' التفاؽ الدوحة، وذلؾ مع قرب عقد اجتماع شامؿ لمفصائؿ الخميس في القاىرة لمناقشة آليات 
 كيؿ حكومة التوافؽ.تش

وقاؿ العالوؿ لػ 'القدس العربي' إف كانت فتح توافؽ عمى عقد جمسة لمتشريعي ليتـ فييا إصدار تشريع يمكف 
الرئيس عباس مف تشكيؿ حكومة، رغـ توليو رئاسة السمطة، كما نادى عدد مف قيادات حماس 'اتفاؽ 

لى وجود 'تيار في حماس يتنكر مف اتفاؽ الدوحة الموقع مع مشعؿ ال ينص عمى ىكذا أمر'، مشيرًا إ
 الدوحة، ويريد التراجع عنو'.

 22/2/2012القدس العربي، لندن، 
 
 رضوان : وجود برنامج سياسي لحكومة التوافق يخالف "إعالن الدوحة" إسماعيل 

محمد جماؿ: أكد القيادي في حماس الدكتور إسماعيؿ رضواف، عمى ضرورة أف يعمؿ -ريما زنادة-غزة
عادة الج ميع لتشكيؿ حكومة التوافؽ مف دوف برنامج سياسي لمرحمة انتقالية لالستعداد إلجراء انتخابات وا 

 إعمار غزة،.. وتوحيد مؤسسات السمطة.
وقاؿ لػ"الشرؽ": إف" أي محادثات حوؿ وجود برنامج سياسي في حكومة التوافؽ ستكوف تصريحات خارج 

عالف الدوحة".سياؽ المتفؽ عميو ويعد مخالؼ لما تـ الت  وقيع عميو مف اتفاؽ المصالحة وا 
 22/2/2012الشرق،الدوحة، 

 
دائرة شؤون الالجئين لدى حركة حماس ال ترغب بتجديد رئاسة المفوض العام لألونروا 

حامد جاد: طالبت دائرة شؤوف الالجئيف لدى حركة حماس األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف  -غزة
ئاسة المفوض العاـ لألونروا فميبو غراندي لسنة قادمة إف لـ يتـ تنحيتو فوًرا، وذلؾ رًدا بعدـ تجديد فترة ر 

 عمى التقميصات االخيرة التي طاولت خدمات أونروا.
وشككت الدائرة في بياف تمقت "الغد" نسخة منو امس  بقدرات غراندي عمى القياـ بواجباتو لتسيير عمؿ 

أف تجربتو في رئاسة أونروا أثبتت عدـ كفاءتو لتنفيذ برامج الوكالة أونروا عمى الوجو األكمؿ معتبرة 
.  والحصوؿ عمى التمويؿ الالـز

وأشارت إلى أف أونروا تعزو ىذه التقميصات إلى قمة الميزانية الناتجة عف عدـ وفاء الدوؿ المانحة لألونروا 
تقبؿ، ومف ثـ ييدد خدمات أونروا بالتراجع بالتزاماتيا المالية، األمر الذي ينبئ بإمكانية تكرار ذلؾ في المس

 المستمر ما لـ يتـ وضع حموؿ مناسبة لمنع ىذه التراجعات.
ودعت الدائرة جامعة الدوؿ العربية وأعضاءىا، والدوؿ اإلسالمية والصديقة، والشعب الفمسطيني في الداخؿ 

 إنياء عمميا.والخارج إلظيار أعمى درجات اليقظة تجاه مخططات تقميص عمؿ أونروا أو 
 22/2/2012الغد، عمان، 

 
 
 صالح البردويل: عودة االحتالل العتقال المحررين ضربة التفاقية التبادل  

حامد جاد: اعتبرت حركة حماس بمساف عضو المكتب السياسي لمحركة صالح البردويؿ أف قياـ  -غزة 
ؿ ضربة موجية التفاقية التبادؿ االحتالؿ بإعادة اختطاؼ األسرى المحرريف في صفقة وفاء األحرار يمث
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التي تـ إبراميا بوساطة مصرية، وبشيادة الصميب األحمر الذي باشر عممية التبادؿ، األمر الذي يعكس 
 غدًرا إسرائيمًيا واضًحا ونقًضا لالتفاقية.

عب ووصؼ البردويؿ قياـ االحتالؿ بإعادة اعتقاؿ األسرى المحرريف باستفزاز إسرائيمي لحركة حماس ولمش
 الفمسطيني بكافة قواه المقاومة، كما يمثؿ تحديًا لموسيط المصري الذي رعى االتفاقية.

وقاؿ "ردًا عمى التحدي الذي يحاوؿ العدو فرضو عمينا فإننا سنتخذ مف اإلجراءات التي تميؽ بيذا التحدي 
ة التي رعت االتفاقية وىذا الغدر الصييوني، والتي ستجعؿ العدو يندـ عمى غدره وبالتالي فإف مصر الثور 

 مدعوة لمرد عمى ىذا االعتداء عمى شخصيتيا االعتبارية إلجبار العدو عمى اإلفراج عف المحرريف.
 22/2/2012الغد، عمان، 

 
 الذىبي المخابرات االردني محمد مديردحالن ينفي تصريحات نسبت لو حول  

تي ُنشرت في وسائؿ إعالـ حوؿ تأكيده بأنو نفى القيادي الفمسطيني محمد دحالف ما وصفو بػ "االشاعات" ال
 سُيخرج مدير المخابرات العامة األسبؽ محمد الذىبي مف السجف .

وقاؿ دحالف في تصريح صادر عف مكتبو مساء الثالثاء "ال صحة ليذه الشائعات" ، مشددًا نفيو لما ورد 
 في بعض وسائؿ اإلعالـ مف أف حديثو جاء في مكالمة ىاتفية.

أف محاكمة الذىبي شأٌف داخمي في األردف وىو ال يتدخؿ أبدًا في ىذه المواضيع حيث انو يحتـر ولفت إلى 
 السيادة األردنية والنظاـ االردني والحكومة االردنية. وقاؿ أنو ال يتدخؿ في أمر ال يعنيو مف قريب أو بعيد.

 21/2/2012السبيل، عمان، 
 
 المستشار اإلعالمي يقدم استقالتو ..بعد استقالة مدير مكتب نتنياىو ":يديعوت" 

تحت عنواف "مكتب نتنياىو يتفكؾ"، أفادت "يديعوت أحرونوت" فػي موقعيػا عمػى الشػبكة، اليػوـ الثالثػاء، أف 
ىانػػدؿ قػػدـ اسػػتقالتو مسػػاء اليػػـو مػػف منصػػبو، وذلػػؾ فػػي أعقػػاب االنتقػػادات  المستشػػار اإلعالمػػي د. يوعػػاز

 ميف نتنياىو لكبار المسؤوليف في المكتب.الحادة التي وجييا رئيس الحكومة بنيا
وأضافت الصحيفة أف نتنياىو فقد ثقتو بكبار المسؤوليف في مكتبو الذيف قدموا شكوى في القضية. ونقؿ عنو 

خفائيا عنو مدة شير.  قولو ليـ في محادثات مغمقة إنو مخيب األمؿ بسبب عدـ إشراكو في القضية وا 
يـ حاولوا عػدـ المػس بػو ولػذلؾ لػـ يػتـ إطالعػو، إال أف نتنيػاىو رد بػالقوؿ في المقابؿ، نقؿ عف المسؤوليف إن

إنو ال يقبؿ بيذه االدعاءات. وبحسب مراسؿ القنػاة التمفزيونيػة الثانيػة أودي سػيغؿ فػإف ىانػدؿ أعمػف اسػتقالتو 
 في أعقاب ذلؾ.

 22/2/2022، 48موقع عرب
 

 
 ي ىجوم عمى منشآت طيران النوويةغاضبة من االنتقاد األمريكي ألالقيادة االسرائيمية  

وكػػاالت: أشػػارت تقػػارير صػػحافية فػػي إسػػرائيؿ إلػػى غضػػب القيػػادة السياسػػية فػػي الػػبالد مػػف االنتقػػادات التػػي 
صػػػدرت عػػػف مسػػػؤوليف أمػػػريكييف فػػػي األيػػػاـ األخيػػػرة ألي ىجػػػـو إسػػػرائيمي محتمػػػؿ عمػػػى المنشػػػآت النوويػػػة 

 اإليرانية.
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صػػادرة امػػػس الثالثػػػاء أف بنيػػػاميف نتنيػػاىو رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي وذكػػرت صػػػحيفة 'ىػػػآرتس' اإلسػػػرائيمية ال
ييػػود بػػاراؾ وزيػػر الػػدفاع أعربػػا عػػف عػػدـ رضػػائيما خػػالؿ لقائيمػػا مػػع تػػوـ دونيمػػوف مستشػػار األمػػف القػػومي  وا 
بالبيػػت األبػػيض عػػف تصػػريحات لمجنػػراؿ مػػارتيف ديمبسػػي رئػػيس ىيئػػة األركػػاف األمريكيػػة المشػػتركة ولخبػػراء 

.عسكرييف   أمريكييف آخريف تنتقد مثؿ ىذا اليجـو
ونقمػت الصػحيفة عػف مسػؤوؿ إسػرائيمي لػـ تػذكر اسػمو قولػو إف اعتػراض االمػريكييف عمػى أي عمػؿ عسػكري 

 يخفؼ مف الضغوط التي تمارس عمى إيراف.
وكػػاف ديمبسػػي أعػػرب فػػي مقابمػػة مػػع قنػػاة 'سػػي إف إف' األمريكيػػة عػػف اعتقػػاده بػػأف شػػف إسػػرائيؿ ليجػػـو عمػػى 

 شآت إيراف النووية مف شأنو 'زعزعة استقرار المنطقة'.من
ودعػػا المسػػئؤؿ األمريكػػي البػػارز إسػػرائيؿ إلػػى ضػػبط الػػنفس قػػائال إنػػو 'لػػيس مػػف الحكمػػة مياجمػػة إيػػراف فػػي 

 الوقت الراىف'. 
 22/2/2022القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"زحالقة ردا عمى تصريحات ليبرمان: عنصرية ليبرمان تمثل حقيقة  

ىاجـ وزيػر الخارجيػة االسػرائيمي، أفيغػدور ليبرمػاف، النػواب العػرب فػي الكنيسػت، قػائاًل بػأنيـ "حولػوا أحػزابيـ 
 إلى ممثمي المنظمات اإلرىابية في الكنيست". 

كما انتقد ليبرماف في كممة لو في الكنيست بمناسبة يـو "تغيرات في مكانة الكنيسػت"، زيػارة وتضػامف النػواب 
كيػػؼ : سػػير خضػر عػدناف الػػذي خػاض أطػػوؿ إضػراب عػف الطعػػاـ، والػذي انتيػى اليػػوـ، وقػاؿالعػرب مػع األ

يمكػػػف ألعضػػػاء الكنيسػػػت العػػػرب أف يػػػدافعوا عػػػف ممثػػػؿ الجيػػػاد اإلسػػػالمي ويصػػػمتوا إزاء قتػػػؿ اآلالؼ فػػػي 
 سوريا؟".

عمػػى  وردا عمػػى ىػػذه التصػػريحات وفػػي كممػػة لػػو فػػي الكنيسػػت، شػػكر النائػػب جمػػاؿ زحالقػػة الػػوزير ليبرمػػاف
"صراحتو" وعمى كشفو الوجو العنصري الحقيقي لدولتو وعمى إزالتو مساحيؽ وأقنعة الديمقراطية، التي حاولت 

 المؤسسة اإلسرائيمية عبرىا التغطية عمى وجييا البشع.
عضوا في الكنيست وبإمكانو إسقاط الحكومة متى  25وقاؿ زحالقة: "ال يمكف اعتبار ليبرماف ىامشيًا، فمديو 

وىو وزير خارجية، وىو اليوـ في جوىر التيار المركزي في السياسة اإلسرائيمية. عمى العالـ أف يعػرؼ  شاء،
 أف عنصرية ليبرماف تمثؿ حقيقة إسرائيؿ".

 22/2/2022، 48موقع عرب
 

 الجيش اإلسرائيمي يقرر ابقاء منظومة القبة الحديدية عمى حدود قطاع غزة 
حتالؿ االسرائيمي ابقاء منظومة القبة الحديدية فػي المنطقػة الجنوبيػة القدس المحتمة: قررت سمطات جيش اال

تحسػػبا لتصػػاعد الوضػػع االمنػػي عمػػى حػػدود غػػزة وعػػدـ نقميػػا الػػى منطقػػة تػػؿ ابيػػب الكبػػرى فػػي اطػػار التمػػريف 
 المنوي اجراؤه.

صػواريخ وقالت مصادر عسكرية اسرائيمية اف المنطقػة الجنوبيػة قػد تعرضػت االسػبوع الماضػي الطػالؽ عػدة 
 مف قطاع غزة مشيرة الى اف الدوائر االمنية االستعدادات لمواجية استمرار حوادث االطالؽ.

ونقمػػػت اذاعػػػة جػػػيش االحػػػتالؿ عػػػف مصػػػادر عسػػػكرية اسػػػرائيمية قوليػػػا اف االوضػػػاع عمػػػى حػػػدود قطػػػاع غػػػزة 
ت غػزة يثيػر مرشحة لمتصاعد والتفجر في كؿ لحظة منوىة الى اف حجـ االسمحة التي حصمت عمييا منظما
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القمؽ في ظؿ قدرات الصواريخ التػي تمتمكيػا تمػؾ المنظمػات عمػى الوصػوؿ الػى مراكػز حساسػة داخػؿ الدولػة 
 في حاؿ مياجمة ايراف.

 22/2/2022وكالة سما اإلخبارية، 
 
 االنتحار وسرقة األسمحة وزيادة نسبةعدد المجندين  انخفاض: الجيش اإلسرائيمي 

العبريػة فػي عػددىا الصػادر أمػس الثالثػاء النقػاب، اعتمػادا  "ىػآرتس"صػحيفة كشػفت : الناصرة زىير أندراوس
عمى معطيات الجيش اإلسرائيمي، كشفت النقاب عف تدف نسبة المتجنديف لصفوؼ الجيش، الخالؿ السنوات 
السبع األخيرة، الفتًة، بحسب المصادر األمنية في تؿ أبيػب، إلػى أْف تسػتمر دالػة االنخفػاض تمػؾ حتػى عػاـ 

ويعػزى ىػػذا االنخفػاض إلػػى تػػدني نسػبة الميػػاجريف فػػي جيػؿ التجنيػػد وانخفػػاض نسػبة المتجنػػديف فػػي  .2025
مػػػػف الشػػػػباب الحريػػػػديـ )الييػػػػػود  2500صػػػػفوؼ المتػػػػدينيف الييػػػػود. وقالػػػػت المصػػػػادر عينيػػػػا لمصػػػػحيفة إف 

خيػرة سػجمت تجنيػد المتزمتوف جًدا( يخدموف اليوـ، في أسمحة الجػو والبحريػة وغيرىػا وأف السػنوات الػثالث األ
 .مجند إضافي، في كؿ سنة  2500

يضاؼ إلى النتائج السػمبية التػي تصػدر فػي ىػذه األيػاـ عػف مؤسسػات وجيػات رسػمية وأىميػة إسػرائيمية حػوؿ 
في مجاالت مختمفة، ُسػجؿ ارتفػاع نسػبة التسػرب مػف الخدمػة العسػكرية خػالؿ  2022إجمالي معطياتيا لعاـ 

ا يعنػػي عشػػرات أالؼ مػػف الجنػػود. فقػػد أصػػدر قسػػـ القػػوى البشػػرية فػػي % مػػ 2445، حيػػث بمغػػت 2022عػػاـ 
، وكػػاف مػػف بينيػػا ارتفػػاع نسػػبة التسػػرب مػػف الخدمػػة العسػػكرية لمعػػاـ 2022الجػػيش اإلسػػرائيمي معطياتػػو لعػػاـ 

الماضػػي وسػػط الشػػباب اإلسػػرائيمي، ووفػػؽ المعطيػػات فػػإف حالػػة مػػف القمػػؽ تسػػود قيػػادة الجػػيش لػػيس فقػػط مػػف 
نما مف انخفاض نسبة الدافعية لمخدمة العسكرية.انخفاض نسبة ا  لتجنيد وا 

 االنتحار  نسبةارتفاع 
أفػادت صػػحيفة 'معػاريؼ' أف القمػػؽ يسػود أوسػػاط قيػادة الجػػيش اإلسػرائيمي، بسػػبب ارتفػاع وتيػػرة االنتحػار بػػيف 

حساسػػػة. الجنػػػود خػػػالؿ أدائيػػػـ لمخدمػػػة العسػػػكرية، وبعػػػد فشػػػؿ العديػػػد مػػػف البػػػرامج لتقمػػػيص ىػػػذه الظػػػاىرة ال
% فػػي انخفػػاض عػػدد الجنػػود المنتحػػريف، مػػرة أخػػرى  25وأوضػػحت 'معػػاريؼ' أنػػو بعػػد تسػػجؿ نجػػح بنسػػبة 

عػػادت المعطيػػات المرتفعػػة إلػػى الئحػػة ىػػذه الظػػاىرة. وحسػػب إحصػػائية نشػػرىا الجػػيش اإلسػػرائيمي، بمػػ  عػػدد 
الؿ أدائيػـ لمخدمػة، فيمػا جنػديا غػالبيتيـ انتحػروا خػ 29وحتػى اآلف  2020الجنود المنتحػريف منػذ بدايػة عػاـ 

 جنديا طيمة العاـ. 22بم  عدد الجنود الذيف انتحروا العاـ الماضي 
وأوضػػػحت الصػػػحيفة إف القمػػػؽ يسػػػود أوسػػػاط الجػػػيش اإلسػػػرائيمي ليػػػذا االرتفػػػاع الممحػػػوظ عمػػػى عػػػدد الجنػػػود 

يقػوـ بعمػؿ بػرامج أنو بناء عمى ىذه المعطيات فاف قسػـ الصػحة النفسػية فػي الجػيش اإلسػرائيمي و  المنتحريف،
 لقادة الجيش لمعرفة األسباب التي دفعت العديد مف الجنود في وحدات مختمفة مف الجيش لالنتحار.

 سرقة األسمحة
باإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ، قالػػػت المصػػػادر ذاتيػػػا، إف ىنػػػاؾ ظػػػاىرة متناميػػػة فعػػػاًل لسػػػرقة األسػػػمحة مػػػف معسػػػكرات 

ت الى ىذا األسموب وجعمت منو تجارة رابحة، بغػض النظػر الجيش وبيعيا. ال بؿ أف المافيا اإلسرائيمية اىتد
وبػػات معروفػػًا أف التنظيمػات الفمسػػطينية المسػػمحة ىػي أكثػػر الجيػػات التػي تسػػتفيد مػػف  عػف الجيػػة المسػتفيدة.

الظػػاىرة وتشػػتري ىػػذه األسػػمحة، مشػػيرًة إلػػى أف ىنػػاؾ كميػػات ضػػخمة مػػف األسػػمحة التػػي خرجػػت مػػف مخػػازف 
 .إلى غزة وطولكـر ونابمس وجنيف الجيش اإلسرائيمي ووصمت

 22/2/2022القدس العربي، لندن، 
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مجيش اإلسرائيمي يتدرب في ظروف مشابية لجبال إيران ولبنانل سالح المظميين 

تحػػػدثت قيػػػادة الجػػػيش اإلسػػػرائيمي بشػػػكؿ عمنػػػي عػػػف تػػػدريب جديػػػد تػػػـ الميمػػػة قبػػػؿ  :نظيػػػر مجمػػػي - تػػػؿ أبيػػػب
يف، سػػػاروا لمسػػػافة طويمػػػة فػػػي منطقػػػة جبميػػػة خػػػالؿ طقػػػس بػػػارد الماضػػػية لمئػػػات الجنػػػود مػػػف سػػػالح المظميػػػ

سػاعة متواصػمة، بػال توقػؼ وال  24وظروؼ مشابية لظروؼ الجباؿ في إيراف ولبناف.واستغرؽ التدريب نحو 
 نـو أو استراحة. 

يـ فيؤالء الجنود تصرفوا بوصػف»وقاؿ قائد التدريب، المقدـ جاي بيرغر، بصراحة إف التدريب لـ يكف عاديا: 
مقػػاتميف فػػي الحػػرب، لػػـ يطمقػػوا األناشػػيد ولػػـ يسػػتريحوا لأللعػػاب، ألنيػػـ أدركػػوا أنػػو تػػدريب لمحػػرب، فقػػد كػػاف 

وكما قاؿ بيرغر، فإف ىؤالء الجنود سينضموف األسػبوع «. واضحا أنيـ يتدربوف عمى المشي في أرض العدو
 و أثناء الحرب.المقبؿ إلى ثالث وحدات عسكرية قتالية مختارة، تعمؿ وراء خطوط العد

ويترافػػؽ ىػػذا التػػدريب مػػع قػػرع طبػػوؿ الحػػرب فػػي إسػػرائيؿ ضػػد إيػػراف وأذرعيػػا فػػي المنطقػػة، لمنػػع طيػػراف مػػف 
مواصػػمة تطػػػوير قػػػدراتيا النوويػػػة ومنػػػع حػػػزب اهلل مػػػف حشػػد الصػػػواريخ السػػػورية. وتعمػػػدوا اإلعػػػالف عػػػف ىػػػذه 

 يداتيا الحربية.التدريبات بيذه التفاصيؿ لإلشارة إلى أف إسرائيؿ جادة في تيد

 22/2/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 عممية عسكرية ضد قواتو عمى الحدود المصرية يزعم أنو أحبط الجيش االسرائيمي 

قػػػاؿ النػػػاطؽ بمسػػػاف الجػػػيش االسػػػرائيمي، امػػػس، اف الجػػػيش االسػػػرائيمي احػػػبط عمميػػػة عسػػػكرية عمػػػى : راـ اهلل
تـ العثور عمى عبوة ناسفة كبيرة خالؿ العمميات الروتينية  واضاؼ الناطؽ، انو الحدود المصرية االسرائيمية.

 التي تقـو بيا قوات الجيش والشرطة، لمنع تيريب المخدرات والوسائؿ القتالية عبر ىذه الحدود.
فػي موقعيػا االلكترونػي، اف قػوة مػف الجػيش االسػرائيمي رصػدت عمميػة « يػديعوت احرونػوت»ونقمت صحيفة 

ة مف كػـر ابوسػالـ، وعنػدما حاولػت اعتقػاؿ الميػربيف تػـ رصػد شػخص يرمػي حقيبػة تيريب في المنطقة القريب
 باتجاه الحدود المصرية وييرب مف المكاف.

 22/2/2022الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 العميا االسرائيميةالمحكمة ول مستوطن ميام منصبو قاضيا في أتولي  

اسـ تولية قاضييف في المحكمة العميا االسرائيمية، بينيما عقدت في مقر رئيس دولة اسرائيؿ اليوـ الثالثاء، مر 
عامػػػا( الػػذي كػػػاف حتػػػى االف قاضػػيا فػػػي المحكمػػػة  50الوؿ مػػرة، مسػػػتوطف، ىػػو القاضػػػي نوعػػػاـ سػػولبورغ )

تعيػػيف القاضػػي سػػولبورغ الػػذي يسػػكف فػػي مسػػتوطنة "الػػوف شػػبوت" فػػي الضػػفة الغربيػػة  المركزيػػة فػػي القػػدس.
فػػي اسػػرائيؿ، خاصػػة وانػو سػػيرأس مسػػتقبال المحكمػػة العميػػا اذا مػػا اسػػتمرت طريقػػة  المحتمػة، اثػػار جػػدال واسػػعا

 اختيار رئيس العميا حسب االقدمية.
ىػذا وتعتبػر المحكمػػة العميػا فػي اسػػرائيؿ معقػال مػف معاقػػؿ المبراليػة، االمػر الػػذي يجعميػا بػالمعنى االجتمػػاعي 

لػػػذي وظػػػؼ كػػػؿ وزنػػػو السياسػػػي الحػػػداث ىػػػػذا ايضػػػا، بعيػػػدة عػػػف انمػػػاط المسػػػتوطنيف واليمػػػيف االسػػػرائيمي ا
 االختراؽ.

 22/2/2022، 48موقع عرب
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 "إسرائيل"استطالع رأي جديد يعطي نتنياىو سيطرة مطمقة عمى الحكم في  
أفاد استطالع رأي جديد، ُنشر في إسرائيؿ أمس، بأف حزب الميكود، بقيادة بنياميف : نظير مجمي - تؿ أبيب

نائبا  27نائبا )يوجد لو  39%. وسيحصؿ عمى 45رت االنتخابات اليوـ، بنسبة نتنياىو، سيرفع قوتو، إذا ج
حاليا(، وبػذلؾ يصػبح أكبػر األحػزاب بشػكؿ مطمػؽ، بينمػا ينيػار حػزب كػديما المعػارض وتػنخفض قػوة معظػـ 

 األحزاب األخرى.
الحػزب الجديػد  بإشػراؼ البروفسػور آفػي دجػاني، أف« جيوكراتوغرافيا»جاء في االستطالع، الذي أجراه معيد 

نائبػا،  20الذي أسسو الكاتب والنجـ التمفزيػوني يػائير لبيػد، الػذي أعطتػو االسػتطالعات فػي الشػير الماضػي 
قد فقد بريقو خالؿ األسابيع الماضػية، فػي أعقػاب الكشػؼ عػف أف جامعػة بػار إيػالف منحتػو مسػارا لمحصػوؿ 

المقبػػػاف األوؿ والثػػػاني. وفػػػي حػػػاؿ إجػػػراء سػػػنوات، مػػػف دوف أف يكػػػوف لديػػػو  3عمػػػى شػػػيادة الػػػدكتوراه خػػػالؿ 
مقاعػػد. وحتػػى ىػػذه المقاعػػد، سيحصػػؿ عمييػػا باألسػػاس مػػف  6انتخابػػات اليػػوـ، لػػف يحصػػؿ عمػػى أكثػػر مػػف 

% مػػػػف 22و« كػػػػديما»% مػػػػف أصػػػػواتو تػػػػأتي مػػػػف 47أحػػػػزاب اليسػػػػار والوسػػػػط ولػػػػيس مػػػػف أحػػػػزاب اليمػػػػيف )
ب المتقاعػػديف(. أمػػا حػػزب كػػديما % مػػف حػػز 4% مػػف حػػزب ميػػرتس و3% مػػف حػػزب العمػػؿ و7و« الميكػػود»

نائبػا فػي االنتخابػات المقبمػة،  23نائبػا، حاليػا، إلػى  28فيواصؿ انيياره، حسب ىػذا االسػتطالع، وييػبط مػف 
. وييػػػبط حػػػزب 23إلػػػى  25كمػػػا ييػػػبط حػػػزب إسػػػرائيؿ بيتنػػػا، بقيػػػادة وزيػػػر الخارجيػػػة، أفيغػػػدور ليبرمػػػاف، مػػػف 

نػػػػػواب، بينمػػػػػا يحصػػػػػؿ حػػػػػزب العمػػػػػؿ، بقيػػػػػادة شػػػػػيمي  9لػػػػػى إ 20شػػػػػاس، لمييػػػػػود المتػػػػػدينيف الشػػػػػرقييف، مػػػػػف 
مقعدا، لكف رئيسو، وزير الدفاع إييػود  23مقعدا )في االنتخابات األخيرة حصؿ عمى  22يحيموفيتش، عمى 

نػواب، ويشػير االسػتطالع الجديػد إلػى  5وأخػذ معػو « االسػتقالؿ»باراؾ، انسحب منو وأقاـ حزبػا جديػدا باسػـ 
 الخريطة الحزبية اإلسرائيمية في االنتخابات المقبمة(.أف ىذا لحزب سيختفي عف 

ويبػػيف االسػػتطالع أف حزبػػي المسػػتوطنيف الييػػود فػػي الضػػفة الغربيػػة، سػػتزيد قوتيمػػا بشػػكؿ ممحػػوظ؛ فحػػزب 
، الػذي يعتبػر «االتحاد القومي»مقاعد. وحزب  5إلى  3، الشريؾ في االئتالؼ، يرتفع مف «البيت الييودي»

رسػاليـ إلػى األردف، الػذي يعتبرونػو األشد تطرفا ويضػـ مج موعػات تنػادي بترحيػؿ الفمسػطينييف عػف ديػارىـ وا 
 4إلػػى  3اليسػػاري مػػف « ميػػرتس»مقاعػػد. ويرتفػػع حػزب  5إلػػى  4، فيرتفػػع مػف «الدولػة الفمسػػطينية الحقيقيػػة»

 مقاعد. 20( عمى قوتيا وتحصؿ عمى 48مقاعد، بينما تحافظ األحزاب العربية الوطنية )فمسطينيي 
مقعدا في  220)مف مجموع  76مقعدا اليوـ إلى  67ووفقا ليذه النتائج، يرتفع معسكر اليميف اإلسرائيمي مف 

مقعػدا. وبيػذا يصػؿ اليمػيف إلػى ذروة  44الكنيست(، بينما تيبط قػوة معسػكر اليسػار والوسػط مػع العػرب إلػى 
 قوتو منذ قياـ إسرائيؿ.

 مة:العا موعد االنتخاباتنتنياىو لتقديم أسباب 
في ظؿ ىذه النتائج، يجد نتنياىو الظرؼ مواتيا ليبكر موعد االنتخابات العامػة، مػف نػوفمبر )تشػريف الثػاني( 

حجػػػة »إلػػى أواخػػر السػػػنة الجاريػػة. وقػػػد ذكػػرت مصػػػادر سياسػػية فػػي حػػػزب الميكػػود أف نتنيػػػاىو وجػػد  2023
قػانوف »الفػات داخػؿ ائتالفػو حػوؿ انفجػار خأوؿ ىػذه األسػباب: يتػذرع بيػا لتقػديـ موعػد االنتخابػات، « مقنعة
، الػػذي يعفػي غالبيػػة الشػباب الييػػود المتػدينيف مػػف الخدمػة العسػػكرية. وعنػدما توجػػو إليػو قػػادة األحػػزاب «طػاؿ

 المتصارعة، الميمة قبؿ الماضية، لمح إلى أنو يفضؿ أف يبت في أمر ىذا القانوف بعد انتخابات مقبمة.
نتنياىو تقديـ موعد االنتخابات يعود لقضية أخػرى مختمفػة تمامػا؛ فيػو  الحقيقي وراء فكرةالثاني و لكف السبب 

يتوقع أف يفوز باراؾ أوباما بالحكـ لدورة ثانية فػي االنتخابػات األميركيػة فػي نػوفمبر )تشػريف الثػاني( المقبػؿ. 
ية قبػػؿ ويخشػػى أف يغيػػر أوبامػػا سياسػػتو نحػػوه حػػاؿ فػػوزه. لػػذلؾ يفكػػر فػػي إنيػػاء موضػػوع االنتخابػػات اإلسػػرائيم
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ذا حصػػؿ عمػػى النتػػائج الػػواردة فػػي االسػػتطالع المػػذكور، فإنػػو سيصػػبح  االنتخابػػات فػػي الواليػػات المتحػػدة. وا 
حاكمػػػا مطمقػػػا عمػػػى رأس حكومػػػة يمػػػيف قويػػػة، تضػػػـ نوابػػػا كثيػػػريف ممػػػف ال يتػػػرددوف فػػػي مياجمػػػة الواليػػػات 

 المتحدة.
 22/2/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 بعد دخول متطرفين الحرم القدسي بحماية من قوات االحتاللاشتباكات في باحات "األقصى"  

مجموعات مف قوات حرس الحدود االسرائيمية ، عف وكاالت، أف 22/2/2022، المستقبل، بيروتذكرت 
اقتحمت باحات المسجد االقصى امس وسمحت لنحو ثالثة االؼ سائح ومستوطف بالدخوؿ الى باحة 

 المسجد.
اف فمسطينييف القوا حجارة واحذية باتجاه الشرطة والمستوطنيف والسياح. واوضحت وقالت الشرطة االسرائيمية 

المتحدثة باسـ الشرطة االسرائيمة لوبا السمري في بياف اف "احد رجاؿ الشرطة اصيب اصابة طفيفة في 
 حجارة.راسو وتـ عالجو في المكاف". وقالت انو تـ اعتقاؿ ثالثة شباف لالشتباه بقياميـ برشؽ السياح بال

النساء الييوديات ، أف جماؿ جماؿو  نيفيف عبداليادي، عف مراسمييا 22/2/2022، الدستور، عّمانونشرت 
المتطرفات لـ تتمكف مف اقتحاـ ساحات المسجد االقصى امس، نظرا لكثرة عدد المصميف وتعالي التكبيرات 

مبارؾ ورئيس الييئة اإلسالمية طواؿ يوـ امس في مآذف المسجد، وفؽ ما اكده خطيب المسجد األقصى ال
 العميا فضيمة الشيخ عكرمة صبري.
مف القدس المحتمة الى اف شرطة االحتالؿ نفسيا تقوـ بمنع « الدستور«واشار صبري في تصريح ىاتفي لػ

اي متطرؼ مف االقتراب مف االقصى في حاؿ كاف عدد المتواجديف مف المصميف كبيرا، خوفا عمييـ، 
 مة مواطنييـ، وىذا جزء مما حدث يوـ امس.وحرصا منيـ عمى سال

واحتجزت شرطة االحتالؿ المتمركزة داخؿ المسجد األقصى المبارؾ، مسؤوؿ لجنة القدس بمكتب التعبئة 
والتنظيـ بحركة فتح حاتـ عبد القادر إثر تواجده بيف جميور المواطنيف الذيف ىبوا لمدفاع عف المسجد 

 األقصى.
اعمنت  الشرطة االسرائيمية ، أفوليد عوض، عف مراسميا 22/2/2022، دنالقدس العربي، لنوأضافت 

وقالت لوبا السمري  الثالثاء انيا رفعت حاؿ التأىب في المسجد االقصى والبمدة القديمة في القدس الشرقية.
مة المتحدثة باسـ الشرطة في البياف اف الشرطة نشرت قواتيا في محيط منطقة الحـر الشريؼ والبمدة القدي

' كرد فعؿ عمى دعوات جماعات يمينية متطرفة لمقدوـ الى المسجد  في اعقاب نداءات 'لمدفاع عف الحـر
 االقصى.

وفي ظؿ رفع حالة التأىب منعت قوات االحتالؿ االسرائيمي منذ ساعات فجر الثالثاء دخوؿ المصميف الذيف 
لقدس القديمة والمسجد االقصى المبارؾ، عاما رجاال ونساء ومنعتيـ مف دخوؿ ا 40تتراوح اعمارىـ اقؿ مف 

في حيف وضعت متاريس وحواجز عسكرية وشرطية عمى بوابات البمدة القديمة وتمركزت قوات مدججة 
 بالسالح عمى بوابات المسجد االقصى المبارؾ.

 
 اعتداء إسرائيمًيا عمى "األقصى" ومحيطو خالل  "مؤسسة األقصى":  

أف المسجد األقصى ومحيطو تعّرض  لموقؼ والتراث ير تقرير لمؤسسة األقصىأظ: راـ اهلل ػ وليد عوض
إعتداءًا وانتياكا مركزيًا خالؿ العاـ الجاري، تنوعت ما بيف إعتداء وانتياؾ عيني ميداني وقع  250الى نحو 
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 بعيد. بشكؿ ممموس، وبيف مخططات تيدد وُتعّرض المسجد األقصى لخطر آني او مستقبمي قريب او
مرشح لتصعيد االعتداءات االسرائيمية عمى قاعدة  2022سب تقرير 'مؤسسة األقصى' فإف العاـ الجاري وبح

القفز عمى المراحؿ والبرامج واختصار الوقت في منحى لتحقيؽ أكبر قدر مف االنجازات التيويدية بأقؿ وقت 
العالـ العربي واالسالمي ممكف، خاصة في ظؿ شكوؾ االحتالؿ بأف الوقت بات ينفذ في ظؿ التغيرات في 

 بسبب أجواء الربيع العربي ػ االسالمي.
 22/2/2022، القدس العربي، لندن

 
 تفكجي: الطرق االستيطانية في الضفة تمغي امكانية قيام دولة فمسطينيةخميل  

اكد مسؤوؿ قسـ الخرائط في جمعية بيت الشرؽ خميؿ تفكجي اف سمطات االحتالؿ بسماحيا : القدس
 يف شؽ طرؽ في الضفة تمغي اية امكانية لقياـ دولة فمسطينية متواصمة جغرافيا.لممستوطن

 50تحت مسمى مخطط  2983وقاؿ التفكجي في حديث لصوت فمسطيف اف ىذا المخطط صدر منذ العاـ 
وىو يعني شؽ طرؽ بيف المستوطنات العشوائية والكتؿ االستيطانية الكبرى لربطيا فيما بينيا بشكؿ سيؿ 

البؤر التي تسمييا اسرائيؿ غير شرعية، وفي نفس الوقت تقطيع اوصاؿ الضفة بحيث يجعؿ مف  وتثبيت
 الصعب اف تكوف المحافظات الفمسطينية متصمة فيما بينيا.

وفيما يتعمؽ بما تسمى البطاقات الذكية التي تنوي اسرائيؿ فرضيا عمى المقدسيف قاؿ التفكجي اف ىذا 
الؼ مقدسي وسحب ىوياتيـ وبالتالي تسعى مف ورائو لمعرفة ايف  225االجراء يأتي ضمف مخطط لطرد 

 يذىب ىؤالء مستخدمة ىذه البطاقات.
 22/2/2022، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 إصابة العشرات باالختناق خالل مسيرة تضامنية مع األسير عدنان في بيت أمر 

الخميؿ، باالختناؽ جراء إطالؽ قوات  الخميؿ: أصيب، أمس، عشرات المواطنيف في بمدة بيت أمر شماؿ
االحتالؿ الغاز المسيؿ لمدموع عمى المشاركيف في مسيرة تضامنية مع األسير خضر عدناف، انطمقت مف 

 أماـ مسجد البمدة باتجاه السوؽ المركزية، نظمتيا المجنة الشعبية لمقاومة االستيطاف في بيت أمر.
 22/2/2022، األيام، رام اهلل

 
 في قرية برطعة الشرقية جنوب جنين فمسطينيين تسعةسرائيمية بيدم ممتمكات إخطارات إ 

سممت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي اليوـ الثالثاء تسعة فمسطينييف في قرية برطعة الشرقية جنوب  -السبيؿ 
 مدينة جنيف إخطارات ليدـ ممتمكاتيـ الواقعة خمؼ جدار الفصؿ العنصري.

توفيؽ قبيا في بياف صحفي اليوـ أف قوات االحتالؿ ودائرة ما تسمى وذكر عضو مجمس قروي برطعة 
التنظيـ والبناء سممت المواطنيف التسعة إخطارات ليدـ 'بركسات' وحظائر لمماشية واألبقار والدواجف وبعض 

 الجدراف االستنادية وأميمتيـ حتى منتصؼ الشير المقبؿ.
 22/2/2022، السبيل، عّمان

 
  خرجون في مسيرة حاشدة بغزة تضامنا مع الشعب السوريآالف الفمسطينيين ي 
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غزة ػ أشرؼ اليور: نظـ شباف فمسطينيوف يوـ أمس تظاىرة حاشدة في مدينة غزة نددت بالنظاـ الحاكـ في 
سورية بزعامة بشار األسد، ودعت إلى نصرة الشعب السوري، وذلؾ ظؿ في احتداـ عمميات القتؿ والحصار 

 رية مف قوات الجيش.التي طالت المدف السو 
وجاب شباف وشابات خرجوا مف مركز جامعات غزة الشوارع الغربية لممدينة وصواًل إلى ميداف الجندي 

وغطت األعالـ السورية  المجيوؿ، في ثاني مسيرة ينظميا التجمع الفمسطيني لنصرة الثورة السورية.
لؼ شباف العمـ السوري عمى وجوىيـ، والفمسطينية ساحة الجندي المجيوؿ التي شيدت جمع التظاىرة، و 

 ورفعوا إشارات النصر، مردديف ىتافات ضد نظاـ األسد.
وىذه ىي ثاني تظاىرة ينظميا الفمسطينيوف في قطاع غزة ضد نظاـ األسد، وتأييد لمثورة السورية، ويتجمع 

 ىؤالء الشباف بناء عمى دعوات ترسؿ عمى موقع التواصؿ االجتماعي 'فيسبوؾ'.
 22/2/2022، لعربي، لندنالقدس ا

 
 فمسطيني إدارًيا" بينيم عشرة أطفال   : االحتالل يعتقل "المركز الفمسطيني لمدفاع عن األسرى" 

أكد "المركز الفمسطيني لمدفاع عف األسرى" أف سياسة االعتقاؿ اإلداري التي تمارسيا سمطات : راـ اهلل
القوانيف واألعراؼ الدولية واإلنسانية"، مبيًنا أف ىذا النوع االحتالؿ بحؽ األسرى الفمسطينييف "مخالؼ لكافة 

مف االعتقاؿ "مبني عمى أساس باطؿ واتيامات زائفة، وقائـ عمى أساس أف "المتيـ مداف حتى تثبت 
 براءتو"، بدال مف اعتبار األسير "بريء حتى تثبت إدانتو".

عتقاؿ اإلداري ىو عبارة عف "إجراء تعسفي وأوضح المركز، في تقرير تمقت "قدس برس" نسخة عنو، أف اال
يمارسو االحتالؿ ضد األسرى دوف وجو حؽ"، مبيًنا أف سمطات االحتالؿ "تضرب بالقوانيف الدولية عرض 

 الحائط، مف خالؿ ممارستيا لمثؿ ىذه اإلجراءات غير اإلنسانية".
خمسمائة معتقؿ إداري، بينيـ  وكشؼ المركز أف سمطات االحتالؿ تعتقؿ حتى إعداد ىذا التقرير أكثر مف

عشرة أطفاؿ يخضعوف ليذا النوع مف االعتقاؿ وخمس أسيرات يخضعف لالعتقاؿ ذاتو دوف تيمة أو 
 محاكمة.

 22/2/2022قدس برس، 
 
 
 
أىالي المعتقمين السياسيين بالضفة يعتصمون في الخميل غًدا 

شباب المسمـ" و"لجنة المعمميف المفصوليف" في أعمنت "لجنة أىالي المعتقميف السياسييف" و"رابطة ال: الخميؿ
(، في مدينة الخميؿ )جنوب الضفة 23/2الضفة الغربية المحتمة، عف نيتيا تنظيـ اعتصاـ غًدا الخميس )

 الغربية( تحت عنواف "حقوقنا تُنَتزع وال توىب".

(: "إنيـ 22/2بعاء )وقالت الييئات الثالث في بياف صحفي مشترؾ تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوـ األر 
لـ يممسوا أي أثر إيجابي ميداني في عمؿ لجنة الحريات، إحدى لجاف المصالحة المجتمعية، رغـ مرور 

وأضافوا "لـ نسمع توضيًحا حقيقًيا لما يجري، وقد تغيبت لجنة الحريات  شيريف عمى انطالؽ أعماليا".
ميؿ ونابمس"، داعيف المجنة "لكشؼ النقاب عف مطمًقا عف كؿ مظاىر االحتجاج المرتبطة بالمصالحة في الخ

 السبب الرئيس وراء تعطيؿ تنفيذ توصياتيا في الضفة الغربية المحتمة".
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وأكد البياف عمى أف "الحاؿ في الضفة الغربية ال يخدـ إال جية واحدة؛ ىي االحتالؿ الصييوني"، مضيًفا أف 
ضباف، والحجر عمى الرأي والفكر، ال تصب في "محاربة الناس في أرزاقيا واستنزاؼ أعمارىا خمؼ الق

صالح وحدة تمـ شمؿ الشعب الفمسطيني تحت مظمة واحدة، وأنو معيبًا في حؽ السمطة أف تمد يدىا إلى يد 
 جالده وتعاونو وتتبادؿ األدوار معو".

ى االحتالؿ، وشددت الييئات الثالث عمى أف "التنسيؽ األمني وسياسة الباب الدوار، واالعتقاؿ اإلداري لد
واالعتقاؿ السياسي لدى السمطة، وجياف لُعممة واحدة، وأنو آف األواف لوقؼ ىذه النزؼ، والعمؿ الجاد 
إلعادة الحقوؽ ألصحابيا لمتفرغ لمواجية العدو وَمف يتجنب المواجية وُيعيف العدو عمى شعبو خائف"، عمى 

 حد تعبير البياف.
 22/2/2022قدس برس، 

 
 جنوب لبنانيم سيارة لي"األونروا" في بمدة الشبريحا إحراق عيادة وتحط 

أقدـ عدد مف المقيميف في بمدة الشبريحا والمخيـ الفمسطيني الواقع في محيطيا صباح : صور ػ فادي البرداف
أمس عمى إشعاؿ النار في عيادة االونروا التي ترعى شؤوف ابناء المخيـ ما أدى الى احتراؽ جزء مف 

لمعيادة في وقت اعتدى فيو اخروف عمى سيارة تابعة لمموظفيف، تحمؿ رقما ديبموماسيا ما الصيدلية التابعة 
 ادى الى تحطـ زجاجيا االمامي والخمفي كما الى اضرار في اجزاء اخرى منيا.

بمدة رضا عوف الى اف "ما جرى كاف ناجما عف فورة غضب لدى االىالي عمى خمفية وفاة وأشار مختار ال
سيدة لبنانية تدعى نسريف كريـ مف بمدة دير سرياف وليا اربعة اطفاؿ ومتأىمة مف الفمسطيني كماؿ سميماف 

حالة ضيؽ حيث رفض عدد مف مستشفيات المنطقة استقباليا بعد ما نقمت الييا بحالة طارئة وىي تشعر ب
وكانت سجمت في السنتيف الماضيتيف عدة حاالت اعتراض عمى خفض تقديمات االونروا  في التنفس".

لممحتاجيف مف الالجئيف الفمسطينييف في عدد مف مخيمات صور، كاف آخرىا قبؿ شيريف عندما حاصر 
ت استشفائية لحاالت عدد مف ابناء مخيـ البرج الشمالي عيادة االونروا ىناؾ إثر رفضيا اعطاء موافقا

 مرضية.
 22/2/2022، المستقبل، بيروت

 
 
 
 : استمرار السياسات واإلجراءات اإلسرائيمية األحادية يشكل عائقا أمام السالمممك األردن 

الثػػاني، خػػالؿ اسػػتقبالو فػػي الػػديواف الممكػػي الياشػػمي أمػػس وفػػد مػػؤتمر  عبػػد اهللأكػػد الممػػؾ : )بتػػرا( -عمػػاف 
دية األميركية، أف استمرار السياسات واإلجراءات اإلسرائيمية األحادية، خصوصا التي رؤساء المنظمات الييو 

تيدؼ الى تغيير ىوية مدينة القدس وتيدد األماكف المقدسة فييػا، تشػكؿ عائقػا رئيسػا أمػاـ المضػي قػدما فػي 
 جيود السالـ.

نييف واإلسػرائيمييف، أف األردف ، الذي استعرض مع أعضاء الوفد جيود تحقيؽ السالـ بيف الفمسطيالممؾ وأكد
طاولػة المفاوضػات والعمػؿ مػع مختمػؼ األطػراؼ المعنيػة فػي  إلػىسيواصؿ جيوده لمسػاعدة الجػانبيف لمعػودة 

المجتمع الدولي لمتغمب عمى العقبات التي تواجػو جيػود تحقيػؽ السػالـ وفػؽ حػؿ الػدولتيف وبمػا يضػمف إقامػة 
كمػا أكػد الممػؾ ضػرورة اسػتمرار انخػراط  ."إسػرائيؿ"الـ الػى جانػب الدولة الفمسطينية المسػتقمة التػي تعػيش بسػ
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السػالـ الشػامؿ الػذي يضػمف حقػوؽ جميػع األطػراؼ، ويعػزز  إلػىالواليات المتحدة في دعـ مساعي التوصػؿ 
أف اإلخفػاؽ فػي تحقيػؽ تقػدـ فػي العمميػة السػممية الممػؾ واعتبػر  فرص ترسيخ االستقرار واألمف فػي المنطقػة.

 توتر في المنطقة التي تشيد بعض دوليا تغيرات وتحوالت سياسية غير مسبوقة.سيزيد مف ال
22/2/2022، الغد، عّمان  

 
 يستنكر المحاوالت الصييونية القتحام المسجد األقصى "دعاءاألردن: حزب " 

اسػػتيجف حػػزب دعػػاء بشػػده قيػػاـ مجموعػػة مػػف قطعػػاف المتطػػرفيف الييػػود باقتحػػاـ المسػػجد : الدسػػتور –عمػػاف 
صى المبارؾ تحت حماية ومشاركة شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي في خطػوة ضػمف سمسػمة خطػوات متتاليػة االق

 وخطة مدروسة لتيويد القدس الشريؼ.
وأشػػػار الحػػػزب فػػػي بيػػػاف لػػػو أمػػػس الػػػى أف ىػػػذا األمػػػر مرفػػػوض ومػػػداف بشػػػتى المعػػػايير اإلنسػػػانية والدينيػػػة 

فزازا لمشاعر المسمميف في أرجاء المعمورة وانتياكػًا صػارخًا واألخالقية والعربية واألممية والعالمية ويشكؿ است
 المقدسة. األماكفلحرمة 

22/2/2022، الدستور، عّمان  
 
 لقاء عن "القضية الفمسطينية وآفاق عممية السالم" ينظم "المركز العالمي لمحوار" لبنان:  

العػػالمي لمحػػوار" لقػػاء عػػف "القضػػية برعايػػة بطريػػرؾ الػػروـ الكاثوليػػؾ غريغوريػػوس الثالػػث لحػػاـ، نظػػـ "المركػػز 
 الفمسطينية وآفاؽ عممية السالـ" في مركز "مجمع البطريرؾ غريغوريوس" في الربوة.

الفمسػػػطيني السػػػفير خميػػػؿ مكػػػاوي "اف تػػػوفير الحيػػػاة الكريمػػػة  –وقػػػاؿ الػػػرئيس السػػػابؽ لمجنػػػة الحػػػوار المبنػػػاني 
تمػع الػدولي عمػى تحمػؿ مسػؤولياتو عبػر االونػروا".  لالجئيف الفمسطينييف، التزاـ انساني لبناني مع حض المج

ورأى المػػدير العػػاـ لػػػ"االونروا" سػػمفاتوري لومبػػػاردو اف "الفمسػػطينييف يواجيػػوف تحػػديات اجتماعيػػة واقتصػػػادية 
ىائمػػػة. واذا كانػػػت المػػػوارد المتاحػػػة لالونػػػروا كافيػػػة لتغطيػػػة الحاجػػػات االساسػػػية لالجئػػػيف، اال انيػػػا ال تكفػػػي 

 ت االضافية الناجمة عف الزيادة الديموغرافية او لتقديـ خدمات ذات نوعية افضؿ".لتغطية الحاجا
وتحػػػدث الػػػوزير السػػػابؽ طػػػارؽ متػػػري عػػػف "شػػػفاء الػػػذاكرة المبنانيػػػة والفمسػػػطينية"، معتبػػػرًا اف "طغيػػػاف الخػػػوؼ 

بػػػرفض والتخويػػػؼ مػػػف التػػػوطيف، وفيػػػو قػػػدر كبيػػػر مػػػف االفتعػػػاؿ، يضػػػع العوائػػػؽ امػػػاـ ىػػػذا اإلمكػػػاف. والقػػػوؿ 
التػػوطيف، وىػػو مػػا يؤكػػد المبنػػانيوف كميػػـ اجمػػاعيـ عميػػو، ال يظيػػر عنػػد الػػبعض اال بالحماسػػة المفظيػػة لحػػؽ 
العودة والنكراف الفعمي لحقوؽ فمسػطينيي لبنػاف االساسػية. لػذلؾ فػإف وضػع قضػية التػوطيف فػي نصػابيا، مػف 

 دوره بعد طوؿ تعثر". دوف تيويف لكف مف غير تيويؿ، ضرورة لتجديد قدرة لبناف عمى استئناؼ
22/2/2022، النيار، بيروت  

 
 الييئة الدولية إلعمار غزةالمبنانية يمتقي رئيس الحكومة  

« العربيػػة إلعمػػار غػػزة -الييئػػة الدوليػػة »التقػػى رئػػيس الحكومػػة نجيػػب ميقػػاتي فػػي السػػرايا امػػس، وفػػدا مػػف 
يمثمػوف مؤسسػات المجتمػع المػدني فػي  أعضػاء مجمػس األمنػاء لمييئػة»برئاسة وائؿ أكـر السقا الػذي قػاؿ إف 

جتماعنا ىو الثاني في بيروت النتخاب مجمس إدارة  أكثر مف ثالثيف دولة في العالميف العربي واالسالمي، وا 
جديد، ولنعرض ما تـ انجازه تحت مظمة الييئة مف اعمار ومناصرة ألىمنػا فػي القطػاع ولتكامػؿ التفاعػؿ مػع 
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ة لإلعمار في ظؿ ظروؼ المصالحة الفمسطينية، كذلؾ في ظؿ الربيع ما يحدث في غزة ولوضع رؤية جديد
 العربي نأمؿ الدعـ المعنوي مف لبناف.

بمواقػؼ الحػص عمػى قبولػو الرئاسػة »كما زار الوفد الرئيس سميـ الحص، في عائشة بكػار حيػث رحػب السػقا 
 «.با عمينااننا ندعـ شعبنا في القطاع، ونعتبره واج»، مشيرا الى «الفخرية في الييئة

22/2/2022، السفير، بيروت  
 
 : ال تغنِّ لالحتالل وجرائمو في رسالة إلى مغني بريطاني "لبنان -"إسرائيل"مقاطعة داعمي " 

، رسالة موجية إلى المغني البريطاني إنغمبرت ىمبردينؾ، «لبناف -« إسرائيؿ»مقاطعة داعمي »وزعت حممة 
 وجاء فييا:ياف الصييوني، لدعوتو إلى مقاطعة إحياء الحفالت في الك

« إسػػػرائيؿ»فػػػنحف المػػػوّقعيف أدنػػػاه مواطنػػػوف لبنػػػانّيوف مػػػف اتجاىػػػات فكرّيػػػة متنّوعػػػة يجمعيػػػـ نبػػػُذ عنصػػػرّية 
واحتالليػػا ألراض عربّيػػة، وضػػمنيا أراٍض لبنانّيػػة، كمػػا يجمعنػػا تأييػػُد حقػػوؽ الشػػعب الفمسػػطينّي غيػػر القابمػػة 

ه وعودتػػو إلػػى األراضػػي التػػي ُىّجػػر منيػػا بػػالتطيير العرقػػّي عػػاـ لمتصػػّرؼ، بمػػا فييػػا حقتػػو فػػي تقريػػر مصػػير 
2948. 

 قاطْع إسرائيؿ. قْؼ عمى الضّفة الصحيحة مف التاريخ!
22/2/2022، ، بيروتاألخبار  

 
 يدين اعتداء متطرفين إسرائيميين عمى األمالك المسيحية بالقدس وأوغم 

عف إدانتو الشديدة العتداء  وأكمؿ الديف أوغم مياإلسالأعرب األميف العاـ لمنظمة التعاوف : يوسؼ أيوب
لمسيد المسيح  تسيءالقدس وكتابة شعارات عمى جدرانيا  فيمتطرفيف إسرائيمييف عمى الكنيسة المعمدانية 

 "إسرائيؿ"وحّمؿ  وأمو مريـ عمييما السالـ، واالعتداء عمى ممتمكات تابعة لمكنيسة بالتدنيس والتخريب.
يضاؼ إلى سمسمة اعتداءات مستوطنييا المتطرفيف عمى  الذيف ىذا العمؿ المشيف ولية الكاممة عؤ المس

 فيإلى حماية المقدسات ودور العبادة  الدولياألمالؾ والمقدسات المسيحية واإلسالمية، ودعا المجتمع 
لى إلزاميا بالتقيد بقواعد القانوف  "إسرائيؿ"القدس، وحمؿ   .الدوليعمى وقؼ انتياكاتيا، وا 

 22/2/2022م السابع، القاىرة، اليو 
 
 ارتكاب أي حماقة أو مقامرةاألركان اإليرانية تحذر "إسرائيل" من ىيئة  

يستيدفوف  األعداء أفي وقت نشعر فيو أ إف اإليرانية لمقوات المسمحة األركافقاؿ مساعد رئاسة ىيئة 
 وأكد المتاحة لدينا لصّدىا. ناتاإلمكاسوؼ نقوـ باستخداـ جميع  فإننامصالحنا الوطنية بتعريضيا لمخطر 

ف أ ،العامة لمقوات المسمحة العميد محمد حجازي لمراسمنا األركافوالدعـ التابعة لييئة  اإلمدادمساعد شؤوف 
تقتضي بعدـ انتظار ما يقـو  مؤخراً اإليرانية مفيـو تغيير االستراتيجيات التي عبر عنيا قائد القوات المسمحة 

نماـ نتخذ خطوات برد الفعؿ حينيا ضدنا ومف ث األعداءبو  وقاؿ  العكس مف ذلؾ ىو الذي سيكوف. وا 
 إلىمصالحنا الوطنية  أفسنتحرؾ في الوقت الذي نشعر فيو  فإننابناء عمى تمؾ االستراتيجية  :حجازي

 كذلؾو  الخطر ونتخذ القرار الحاسـ مستخدميف في ذلؾ كافة الفرص المتاحة لتوجيو ضربات قاصمة لمعدو.
مقامرة فاف كؿ مستمزمات القوة ستكوف جاىزة  أوحماقة  أيفي حاؿ ارتكاب الكياف الصييوني  ي:حجاز  قاؿ
 لمرد.
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 22/2/2022وكالة أنباء فارس، 
 
 مصر تزود قطاع غزة بالكيرباء 

أكد المواء عبد الوىاب مبروؾ محافظ شماؿ سيناء أف لجنة مف وزارة الكيرباء  القادر مبارؾ:د عب - سيناء
ية وصمت إلى شماؿ سيناء أمس الثالثاء لمعاينة إمداد قطاع غزة بالكيرباء بمشاركة ميندسيف مف المصر 

قطاع غزة مف أجؿ توصيؿ الكيرباء إلى القطاع خالؿ الفترة القريبة القادمة. وقاؿ المحافظ إف وزارة 
كيرباء بما يجعميا الكيرباء ستقوـ بتركيب محوالت جديدة لزيادة األحماؿ إلمداد مناطؽ قطاع عزة بال

وأكد مصدر مف كيرباء سيناء أف الكميات التي سيتـ  ."إسرائيؿ"تستغني عف الكيرباء التي تمدىا بيا 
ميجاوات لتصؿ  40ميجا وات وأف األحماؿ الجديدة سيتـ مضاعفتيا إلى  22توفيرىا لقطاع غزة تبم  

 ميجاوات.  52مجمؿ الطاقة الكيربائية إلى غزة 
ميجاوات مف الكيرباء بداية  22يرباء المصري حسف يونس إف مصر ستزود قطاع غزة بنحو وقاؿ وزير الك

األسبوع المقبؿ بحسب تصريحات أوردتيا وكالة أنباء الشرؽ األوسط في إطار إجراء سريع لرفع المعاناة 
 عف الشعب الفمسطيني ودعـ التغذية الكيربائية ىناؾ.

 22/2/2022الشرق، الدوحة، 
 
 ضبط مواد تفجيرية ممقاة عمى الحدود عنتقارير إسرائيمية  تنفي : مصركويتية""الراي ال 

أفادت  إسرائيميةنفى مصدر أمني مصري تقارير  :ومحمد أبو خضير ،زكي أبو الحالوة -القدس القاىرة 
وباالشتراؾ مع قوات مف الحدود المصرية ضبطت في وقت سابؽ حقيبة  اإلسرائيميةباف قوات حرس الحدود 

الذي تـ ضبطو فقط مساء ". وقاؿ إف و"إسرائيؿ"بيف مصر  الحدوديييا مواد تفجيرية ممقاة عمى الشريط ف
 ."االثنيف كاف أجولة مف المخدرات فقط وليس ليا عالقة بالمتفجرات مف األساس

وكاف الجيش اإلسرائيمي أعمف في وقت سابؽ العثور عمى عبوة ناسفة في المقطع الشمالي مف الحدود 
 المصرية. -سرائيمية اإل

 22/2/2022الراي، الكويت، 

 واشنطن تخشى حممة نتنياىو ضد أوباما بشأن إيران 
أف  ،لنػدف –نظيػر مجمػي طيػراف  ، عػف مراسػمياتػؿ أبيػبمػف ، 22/2/2022، الشرق األوسط، لنيدن ذكػرت

اء اإلسػرائيمي بنيػاميف البيت األبيض في واشنطف، أعمف أمس، أف الرئيس باراؾ أوبامػا سيسػتقبؿ رئػيس الػوزر 
نتنيػػاىو فػػي الخػػامس مػػف مػػارس )آذار( المقبػػؿ. وقػػد سػػمـ الػػدعوة مستشػػار األمػػف القػػومي دونيمػػوف لػػدى لقائػػو 
نتنياىو أوؿ مف أمس. وأكدت مصادر إسرائيمية في تؿ أبيب أف ىذا المقاء سيتـ في ظؿ الخالفػات المسػتمرة 

 بيف الطرفيف حوؿ الضربة العسكرية إليراف.
التػي يؤكػد فييػا « اليدايا»، أمس، فإف أوباما سيقدـ إلسرائيؿ عددا مف «يديعوت أحرونوت»صحيفة  وحسب

التزامو لشديد بمتطمبات إسرائيؿ األمنية، في سػبيؿ إقناعيػا بػأف ضػرب إيػراف فػي موعػد قريػب سػيمحؽ ضػررا 
ع اإليرانػي، وأف العقوبػات بمصالح الغرب كمو في المنطقة والعالـ، فضال عف أنو لف يؤدي إلى إلغاء المشرو 
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لػػـ تػػؤثر »االقتصػػادية بػػدأت تػػؤثر عمػػى إيػػراف بشػػكؿ فعمػػي ولػػيس كمػػا يقػػوؿ نتنيػػاىو فػػي تصػػريحاتو األخيػػرة: 
 «.بشيء، بؿ القادة اإليرانيوف يصعدوف مف نشاطيـ اإلرىابي في العالـ ويتحدوف الغرب أكثر وأكثر

أنبػػػاء تسػػػربت فػػػي ، أف أحمػػػد عبػػػداليادي ميامراسػػػ واشػػػنطف، 22/2/2022، اليييوطن اون اليييين، السيييعودية
واشنطف تفيد بأف زيارة دونيموف، األخيرة إلسػرائيؿ تركػزت فػي واقػع األمػر حػوؿ محاولػة تجنػب قيػاـ نتنيػاىو، 

وكػاف المصػػدر  بػأمور مػف شػػأنيا التػدخؿ فػي مسػػار المعركػة الرئاسػية األميركيػػة السػيما مػف النافػػذة اإليرانيػة.
ي البيت األبػيض ىػو أف منظمػة )إيبػاؾ( بػدلت موعػد مؤتمرىػا السػنوي حتػى تػتمكف األساس لمقمؽ المفاجئ ف

مف إتاحة الفرصة لنتنياىو كػي ينتقػد سياسػة اإلدارة األميركيػة السػيما أف عػددا كبيػرا مػف أعضػاء الكػونجرس 
وأوضػػحت حسػػابات  سػػيكوف موجػػودا خػػالؿ المػػؤتمر لمعػػب دور "الكومبػػارس" الػػذي يعػػزز مػػا يقولػػو نتنيػػاىو.

البيػػت األبػػيض أف ىػػذه الحممػػة المكثفػػة التػػي تتمحػػور حػػوؿ الحػػرب ضػػد إيػػراف فػػي عنوانيػػا فيمػػا تيػػدؼ فػػي 
لػى مػنح المرشػحيف الجميػورييف وقػودا إضػافيا  حقيقتيا إلى التػأثير سػمبا عمػى الحممػة الديموقراطيػة الرئاسػية وا 

 االنتخابات األميركية.لمياجمة الرئيس يمكف أف تتحوؿ إلى موقعة سياسية كبيرة تؤثر عمى مسار 
ويترافػػؽ مػػع اليجػػـو اإلسػػرائيمي فػػي واشػػنطف اعتػػزاـ السػػيناتور جوزيػػؼ ليبرمػػاف تقػػديـ مشػػروع قػػرار لممجمػػس 
التشريعي األميركي ينص عمى أف حصوؿ إيراف عمى "قدرات نووية لصنع سالح نووي" ىو أمر غير مقبوؿ 

 لمواليات المتحدة.
 
 تييئ نفسيا لمسيطرة عمى الضفة الغربية حماس: ةالعسكرية اإلسرائيمي االستخبارات 

يسػػتدؿ مػػف تقريػػر قدمػػو رئػػيس شػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي "آمػػاف" افيػػؼ : تػػؿ ابيػػب
كوخافي، لمحكومة اإلسرائيمية المصغرة أف بقاء "حزب اهلل" مييمنا عمى لبناف مرتبط ببقاء نظاـ بشار األسد، 

" لف يتػورع عػف القيػاـ بػأي عمػؿ واسػتخداـ كػؿ الوسػائؿ مػف أجػؿ دعػـ النظػاـ السػوري موضحا أف "حزب اهلل
ليبقػػى ركيػػزة أساسػػية ومصػػدر دعػػـ أساسػػي، مشػػيرا الػػى اف ىنػػاؾ تصػػاعدا فػػي وتيػػرة التيديػػدات فػػي الشػػرؽ 
األوسػػػط، وضػػػد إسػػػرائيؿ، مشػػػددا عمػػػى اف ىػػػذه التيديػػػدات تأخػػػذ منحػػػى جديػػػدا وخطيػػػرا عمػػػى المػػػدى القريػػػب 

 وسط، حيف تستقر األوضاع الممتيبة في المنطقة.والمت
وأوضح كوخافي في تقديراتو بأف المنطقة ستشيد تشكيؿ منظومات سياسية جديػدة لػيس فقػط فػي الػدوؿ التػي 
نمػػػا دوؿ أخػػػرى بػػدأت تنطمػػػؽ إلػػػى داخميػػػا شػػػرارات  تشػػيد مثػػػؿ ىػػػذه االنتفاضػػػات اي مصػػر والػػػيمف وليبيػػػا، وا 

 عدة دوؿ عربية.االنتفاضات وموجات االحتجاج في 
وبخصوص الوضع عمى الساحة المبنانيػة، قػدر كوخػافي أف بقػاء "حػزب اهلل" مييمنػا عمػى لبنػاف مػرتبط ببقػاء 
نظػػاـ األسػػد، موضػػحا أف "حػػزب اهلل" لػػف يتػػورع عػػف القيػػاـ بػػأي عمػػؿ واسػػتخداـ كػػؿ الوسػػائؿ مػػف أجػػؿ دعػػـ 

 النظاـ السوري ليبقى ركيزة أساسية ومصدر دعـ أساسي.
وخافي في البند المتعمؽ بسوريا أف الرئيس السوري بشار األسد نجح في تثبيت موقعو بفعؿ حمفائو وأوضح ك

فػػي محػػور طيػػراف  دمشػػؽ وخصوصػػا إيػػراف و"حػػزب اهلل"، واف دعػػـ ىػػؤالء الشػػركاء لألسػػد لػػـ يقتصػػر عمػػى 
حتػى اآلف عمػى احتػواء تقديـ السالح والخبرة بؿ وسائؿ أخرى، الفتا االنتباه إلى أف ىذا المحور أثبػت قدرتػو 

مصادر التيديد حتى لو كانت داخميػة ومدعومػة مػف الخػارج، فمػوال ىػذا الػدعـ لمػا اسػتطاع النظػاـ أف يصػمد 
أماـ عدة جبيات فتحت ضده مف تركيا ومف شماؿ لبناف ومف األردف ومػف العػراؽ، باإلضػافة إلػى إمكانيػات 

 ىائمة لوجيستية ومالية تـ ضخيا".
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لمحػػػػور المصػػػػري، فقػػػػد شػػػػددت تقػػػػديرات كوخػػػػافي عمػػػػى أف مصػػػػر لػػػػف تخػػػػرج مػػػػف دوامػػػػة أمػػػػا بالنسػػػػبة الػػػػى ا
االضػػػطراب الداخميػػػة وحركػػػة االحتجاجػػػات ضػػػد المجمػػػس العسػػػكري الحػػػاكـ فػػػي مصػػػر، ىػػػذه االحتجاجػػػات 
ستضػػطر المجمػػس العسػػكري عػػاجال او آجػػال الػػى اف يسػػػمـ مقاليػػد السػػمطة إلػػى حكومػػة مدنيػػة بعػػد انتخػػػاب 

اسػػػتمرار األزمػػػة سػػػتكوف كارثيػػػة عمػػػى الصػػػعيد االقتصػػػادي واألمنػػػي والسياسػػػي، واف الػػػرئيس ألف تػػػداعيات 
الوضع في مصر يشكؿ فرصة تعمؿ لصالح إسرائيؿ لكف ىذه الفرصة ستتبدد في المػدى القصػير والمتوسػط 
وبػػػأف المخػػػاطر التػػػي سػػػتنطمؽ مػػػف مصػػػر سػػػتكوف مخػػػاطر كبيػػػرة وعمػػػى إسػػػرائيؿ االسػػػتعداد لمواجيػػػة ىػػػذه 

 ة تيديدات تنطمؽ مف الحدود الجنوبية مع مصر.المخاطر وأي
وفي ما يتعمؽ بإيراف، حذر مف التمكؤ في معالجة الخطر النووي اإليراني والسماح ليذا الخطر بػأف يتصػاعد 

إلػػى مسػػػتوى نجػػاح إيػػراف فػػػي حيػػازة رؤوس نوويػػة، ودحػػػض التقػػارير وتقػػديرات الموقػػػؼ  2022خػػالؿ العػػاـ 
متحػػػػدة وفػػػػي الػػػػدوؿ األوروبيػػػػة مػػػػف أف العقوبػػػػات كفيمػػػػة بتقػػػػويض قػػػػرار إيػػػػراف االسػػػػتخباراتية فػػػػي الواليػػػػات ال

 باالستمرار في برنامجيا النووي العسكري ىذا عمى ضوء تصعيد وتشديد العقوبات االقتصادية.
وتعرض تقػدير الموقػؼ إلػى أف إيػراف تحػث الخطػى مػف أجػؿ اإلسػراع فػي حيػازة السػالح النػووي خػالؿ العػاـ 

الح يعتبػػر فػػي نظرىػػا ضػػرورة إسػػتراتيجية لمواجيػػة التحػػديات التػػي تحػػيط بيػػا مػػف كػػؿ ألف ىػػذا السػػ 2022
جانػػب مػػف منطقػػة الخمػػيج والوجػػود العسػػكري فػػي الخمػػيج ومػػف إسػػرائيؿ وحتػػى مػػف تركيػػا وأذربيجػػاف، مبينػػا أف 

مسػالح حتى تتجاوز عتبة الدخوؿ إلى نػادي الػدوؿ المالكػة ل 2022أماـ إيراف ثمانية أشير حاسمة مف العاـ 
النووي وىذا يستدعي مواجية مثؿ ىذا االحتماؿ قبؿ أف يتحوؿ ويترجـ إلى واقػع عممػي أي سػالح نػووي فػي 
يد إيراف وما يحممو ذلؾ مف دالالت إستراتيجية خطيرة ليس بالنسػبة إلسػرائيؿ بػؿ بالنسػبة لمػدوؿ الميػددة مػف 

 إيراف في الخميج وتركيا وكذلؾ المصالح الغربية.
افي مػػف مغبػػة التعويػػؿ واالعتمػػاد عمػػى االلتزامػػات المفظيػػة األميركيػػة بمنػػع إيػػراف مػػف امػػتالؾ كمػػا وحػػذر كوخػػ

السالح النووي، مبينا أف ىذه االلتزامات ستكوف عديمػة الجػدوى وغيػر مفيػدة عنػدما نفاجػأ بػأف إيػراف امتمكػت 
جػراء عسػكري نظػرا لرثػار السالح النووي ألف امتالؾ إيراف ىذا السالح يعني استحالة استيداؼ إيػراف بػأي إ

 الخطيرة التي ستترتب عمى مثؿ العمؿ.
وخمص التقرير إلى المحور الفمسطيني تحدث عف مستقبؿ السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية، مشػيرا إلػى 
أف ىذا المستقبؿ يشوبو الغموض الشديد رغـ المصالحة التي تـ التوصؿ إلييا بيف حركتي "فػتح" و"حمػاس"، 

ديث عف إجراء انتخابات لمؤسسات السػمطة ومؤسسػات منظمػة التحريػر، زاعمػًا بػأف الػرئيس عبػاس ورغـ الح
سػػيرتكب خطػػأ إسػػتراتيجيا إذا ذىػػب إلػػى آخػػر الشػػوط فػػي المصػػالحة مػػع حركػػة "حمػػاس" التػػي تييػػئ نفسػػيا 

ا أف ىػذا لمسيطرة عمى الضفة الغربية مف أجؿ تحقيؽ وحػدة السػمطة فػي كػؿ مػف غػزة والضػفة الغربيػة، معتبػرً 
امتداد لمػا أنجزتػو حركػة اإلخػواف المسػمميف فػي عػدة دوؿ عربيػة وعمػى األخػص مصػر وتػونس والمغػرب فػي 

 االنتخابات األخيرة.
 22/2/2022، القدس، القدس

 
 العودة لممقاومة 

 ابراىيـ غوشة
معػػػدواف عنػػػدما تتعػػػرض القػػػدس بمػػػا فييػػػا المسػػػجد االقصػػػى وجميػػػع األمػػػاكف المقدسػػػة االسػػػالمية والمسػػػيحية ل

اليػػومي والتيويػػد المتواصػػؿ وباليػػدـ لبيػػوت الفمسػػطينييف مػػع تيجيػػرىـ بعشػػرات اآلالؼ،  وبنػػاء المسػػتوطنات 
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بعشرات آالؼ الوحدات االستيطانية عمى األرض المقدسة )حوالي نصؼ مميوف صييوني نصفيـ في شرقي 
باقتحػاـ األقصػى وقػرار االسػتيالء  القدس ونصفيـ اآلخر في الضفة الغربية( وآخر القػرارات ىػو قػرار الميكػود

 .عندىا ال قرار شافيا إال قرار العودة لممقاومة···· عمى أراض مف دير األرمف في القدس القديمة 
وعندما تمر السنوات عقدا بعػد عقػد عمػى الالجئػيف الفمسػطينييف وىػـ مػا زالػوا فػي مخيمػات المجػوء فػي الػبالد 

( عنػػدىا ال 2002مروف عمػػييـ باتفاقيػػة جنيػػؼ والمبػػادرة العربيػػة )عػػاـ العربيػػة يتجػػاىميـ القريػػب والبعيػػد ويتػػآ
 .عودة ليـ إال بتحرير أرضيـ باالعتماد عمى المقاومة

داخػػؿ الخػػط االخضػػر لالضػػطياد ومصػػادرة أراضػػييـ وآخرىػػا فػػي أرض  48وعنػػدما يتعػػرض فمسػػطينيو اؿ 
الييودي مػف أجػؿ طػردىـ مػف فمسػطيف النقب وفي حرؽ مساجدىـ ومصادرة مقابرىـ وتيديدىـ بدولة الشعب 

 .عندىا يكوف التحدي بالعودة لمصمود والمقاومة··· 
وتػنغص · ( مميوف فمسطيني في قطاع غػزة245( مميوف فمسطيني في الضفة الغربية و)245وعندما يحاصر )

منػػػي وبسػػػمطة أوسػػمو وبالتنسػػػيؽ األ· عمػػييـ حيػػػاتيـ بالمسػػتوطنات والجػػػدار والحػػػواجز وقطعػػاف المسػػػتوطنيف 
واالعتقاالت لمشباب األحرار والتطبيع المتغمغؿ وخاصة في الضػفة الغربيػة لدرجػة أف صػحيفة عبريػة كشػفت 
النقػػاب عػػف متنفػػذيف فمسػػطينييف وأثريػػاء بػػاآلالؼ يعممػػوف ويسػػتثمروف فػػي مسػػتوطنات الصػػياينة فػػي القػػدس 

الشباب أف يػنفض عنػو كػؿ شػيء  عندىا يتحتـ عمى···( مميار دوالر  4والضفة الغربية وبأمواؿ تصؿ إلى )
 .وينطمؽ لمعودة لممقاومة

الػػذي وضػػػع كػػؿ مقػػدرات ومسػػػتقبؿ  6/2/2022وأخيػػرا ولػػيس آخػػرا يفاجػػػأ الفمسػػطينيوف بػػإعالف الدوحػػػة فػػي 
واعتبرتيػػا فػػتح ممػػػرا  87الشػػعب الفمسػػطيني فػػي حضػػف عبػػاس مينػػدس أوسػػمو التػػي أجيضػػت انتفاضػػة اؿ 

وكػػػذلؾ ىػػػو مينػػػدس التنسػػػيؽ األمنػػػي · أدت ألخطػػػر انقسػػػاـ فمسػػػطيني  اجباريػػػا لمدولػػػة الفمسػػػطينية ! والتػػػي
وىػدد  .باشراؼ األمريكاف والصياينة والذي جعؿ األمف الفمسطيني ىػو الحػارس األمػيف لالحػتالؿ الصػييوني

عمػػػى رؤوس األشػػػياد باعتقػػػاؿ الشػػػباب الفمسػػػطيني الػػػذي يحمػػػؿ السػػػالح لمقاومػػػة االحػػػتالؿ أو ينقػػػؿ المػػػاؿ 
ء واألرامػػؿ وااليتػػاـ ! وىنػػاؾ مػػف يتحػػدث بػػأف عبػػاس سػػيحتفظ بػػوزارة الداخميػػة والماليػػة تمامػػا لعػػائالت الشػػيدا
 كزعيمو عرفات!

 :-ونالحظ في اعالف الدوحة األمور التالية
ركػػػػز االعػػػػالف عمػػػػى تشػػػػكيؿ المجمػػػػس الػػػػوطني الفمسػػػػطيني ولػػػػيس انتخابػػػػو كمػػػػا يطالػػػػب الماليػػػػيف مػػػػف  -2

 .الفمسطينييف
( حيػػث يصػػوؿ 2022التشػػريعي والرئاسػػي إلػػى اشػػعار آخػػر ) ربمػػا حتػػى نيايػػة عػػاـ تػػـ تأجيػػؿ انتخابػػات  -2

عبػػاس ويجػػوؿ كمػػا يريػػد وفػػؽ برنامجػػو األوحػػد والوحيػػد وىػػو المفاوضػػات والمفاوضػػات فقػػط فػػي أحػػد جيوبػػو، 
 .وفي الجيب اآلخر المصالحة الفمسطينية! " عمما بأننا نرفض أي انتخابات تحت سقؼ االحتالؿ"

كمػا أف لقػب رئػيس دولػػة · اعػالف الدوحػة أنػو ال يوجػد ذكػر لحركػة فػتح مقابػؿ حركػة حمػاس الحظنػا فػي -3
امػػا رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية فقػػد · 242كتغطيػػة عمػػى االعتػػراؼ بقػػرار  2988فمسػػطيف كػػاف قػػد صػػدر عػػاـ 

ينية بعد اتفاقية اوسمو التي رفضػتيا الفصػائؿ الفمسػطينية العشػر فػي تحػالؼ القػوى الفمسػط 2993صدر عاـ 
بما فييا ) حماس والجياد والشػعبية والديمقراطيػة والقيػادة العامػة وفػتح االنتفاضػة  2/2/2994في دمشؽ في 

وأمػػػا رئػػػيس المجنػػػة التنفيذيػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية فاالصػػػؿ أف ينبثػػػؽ عػػػف مجمػػػس وطنػػػي ·وغيرىػػػا( 
 .وىذا لـ يحدث منذ أكثر مف عشريف عاما· فمسطيني منتخب 
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مصيف في الشعب الفمسطيني يعرفوف جيػدا بأنػو ال حػؿ لمقضػية الفمسػطينية التػي مػر عمييػا قرابػة إف كؿ المخ
وربمػػا تكػػوف شػػرارتيا األولػػى انتفاضػػة ثالثػػة! " قػػؿ إف كػػاف · القػػرف مػػف الػػزمف إال بػػالعودة لمجيػػاد والمقاومػػة 

ف كسػػادىا ومسػػاكف ترضػػونيا آبػػاؤكـ وأبنػػاؤكـ واخػػوانكـ وأزواجكػػـ وعشػػيرتكـ وأمػػواؿ اقترفتموىػػا وتجػػارة تخشػػو 
أحػػب إلػػيكـ مػػف اهلل ورسػػولو وجيػػاد فػػي سػػبيمو فتربصػػوا حتػػى يػػأتي اهلل بػػأمره واهلل ال ييػػدي القػػـو الفاسػػقيف " 

 .24صدؽ اهلل العظيـ/  سورة التوبة آية 
ومػػف زاويػػة المجػػد الغػػراء ىػػذه أودع قرائػػي األعػػزاء لػػدواع صػػحية ارجػػو اف ال تطػػوؿ، وقػػد ···· وفػػي الختػػاـ 

وضػػحت ذلػػؾ لمصػػديؽ العزيػػز "أبػػي المظفػػر" الػػذي منحنػػي ىػػذه الزاويػػة الصػػحفية حػػوالي تسػػع سػػنوات فمػػو ا
 .الشكر والتقدير واالحتراـ

 شكر وعرفاف وامتناف
اسػػرة "المجػػد" كافػػة تتقػػدـ بجزيػػؿ الشػػكر، وعميػػؽ العرفػػاف واالمتنػػاف لممجاىػػد الجميػػؿ المينػػدس غوشػػة عمػػى 

 .المنبر القومي، متطوعًا ومتبرعًا، لما يقارب تسعة اعواـ مساىمتو الكريمة بالكتابة في ىذا
ونحف اذ نضرع لمباري عز وجؿ اف يعجؿ بشػفاء عينػي ىػذا الصػديؽ العزيػز، فػاف لنػا وطيػد االمػؿ اف يعػود 

 .واهلل ولي التوفيؽ·· "ابو عمر" سريعًا الى قرائو واحبائو الكثر
 اسرة المجد

 20/2/2022، المجد، األردن
 
 الفمسطيني ومآالتو "دوحةإعالن ال" 

 عمي بدواف
فبراير/شباط الجاري ليضػع حػدًا لعنػواف  6جاء توقيع إعالف الدوحة الفمسطيني بيف حركتي فتح وحماس يـو 

مستعص ظؿ مثار خالؼ واختالؼ في مسار المصالحة الوطنية الفمسطينية، ليس بيف حركتي فتح وحماس 
نما بيف مجموع القوى الفمسطينية ا لمختمفة بما فييا فصػائؿ منظمػة التحريػر الفمسػطينية وداخػؿ حركػة فقط، وا 

 فتح ذاتيا.
فما ىو الجديد بيذا الشأف؟ وما ىي اآلفاؽ المتوقعة عمى صػعيد تحقيػؽ المصػالحة الفمسػطينية عمػى األرض 
بعيػػد توقيػػع إعػػالف الدوحػػة؟ ومػػا ىػػي المخػػاوؼ التػػي تنتػػاب الػػبعض خشػػية تحػػوؿ إعػػالف الدوحػػة إلػػى مجػػرد 

ف عمػػػى الػػػورؽ أو إلػػػى مجػػػرد إعػػػالف دعػػػائي ال أكثػػػر وال أقػػػؿ، خصوصػػػًا أف الفمسػػػطينييف عمومػػػًا بػػػاتوا إعػػػال
 ينظروف إلى تفاىمات حركتي فتح وحماس بعيف الحذر وعدـ اليقيف؟

، إلػػػى وثيقػػػة الوفػػػاؽ الػػػوطني 2005وال ننسػػػى أف تجػػػارب االتفاقػػػات السػػػابقة مػػػف اتفػػػاؽ القػػػاىرة الموقػػػع عػػػاـ 
، إلػػػى الورقػػػة 2008، إلػػػى إعػػػالف صػػػنعاء عػػػاـ 2007، إلػػػى اتفػػػاؽ مكػػػة الموقػػػع عػػػاـ 2006الموقعػػػة عػػػاـ 

، إلػى اتفػاؽ المصػالحة األخيػر الموقػع فػي القػاىرة منتصػؼ العػاـ 2009المصرية التي تـ التوقيع عمييا عاـ 
 ، جعمت الناس في حالة مف البمبمة والشؾ في جدية ما تـ التوصؿ إليو.2022

 ةإشكالية رئيس الحكوم
لغػػػاء االزدواجيػػػة الحكوميػػػة شػػػرط  فػػػي البدايػػػة، ال بػػػد مػػػف القػػػوؿ بػػػأف مسػػػألة تشػػػكيؿ حكومػػػة وحػػػدة وطنيػػػة وا 

ف كاف غير كاؼ-ضروري   لمشروع العممي في إنجاز المصالحة وترجمتيا عمى أرض الواقع. -وا 
يف الجميػع بشػأف وقد اصطدمت تمؾ المسألة بعقبات كثيرة طواؿ الفترات الماضية نتيجة التبػايف فػي الرؤيػة بػ

كيفية تشكيميا، ىؿ ىػي حكومػة وحػدة وطنيػة يجػري تشػكيميا مػف القػوى والفصػائؿ إضػافة إلػى المسػتقميف، أـ 
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ىي حكومة تكنوقرط مينية انتقالية مف المستقميف ومف الكفاءات كما كانت تطالػب غالبيػة الفصػائؿ، تقتصػر 
عػػادة إعمػػار قطػػاع غػػزة، وتوحيػػد األجيػػزة مياميػػا عمػػى التحضػػير إلجػػراء االنتخابػػات التشػػريعية والرئا سػػية، وا 

 األمنية بيف الضفة الغربية وقطاع غزة وكافة مؤسسات السمطة الفمسطينية؟
إضػػافة إلػػى ذلػػؾ فقػػد كػػاف ىنػػاؾ خػػالؼ مسػػتحكـ عمػػى اسػػـ المرشػػح المطمػػوب لرئاسػػة الحكومػػة، فبينمػػا كػػاف 

يسػػا لمحكومػػة الموحػػدة القادمػػة ألسػػباب التوجػػو العػػاـ لػػدى الػػرئيس محمػػود عبػػاس ىػػو ترشػػيح سػػالـ فيػػاض رئ
تتعمؽ بعالقاتو الدولية وقبولو لدى الغرب والػدوؿ المانحػة، كانػت حركػة حمػاس تعػارض ىػذا االختيػار بشػكؿ 

 كبير.
وىذه المعارضة نتيجة لمالحظاتيا السياسية عمى شػخص فيػاض انطالقػًا مػف التزكيػة األميركيػة والغربيػة لػو، 

ضػػػَا شخصػػػيات وقيػػػادات معروفػػػة مػػػف حركػػػة فػػػتح، انطالقػػػًا مػػػف اتياميػػػا لػػػو كمػػػا كانػػػت تعػػػارض ترشػػػيحو أي
قصػػائو ليػػـ مػػف مػػواقعيـ التػػي يسػػتحقونيا داخػػؿ أطػػر ومؤسسػػات ووزارات السػػمطة  بتيميشػػو لكػػوادر الحركػػة وا 

 الفمسطينية.
ضػت ممػؼ وىكذا، فقد كاف اسػـ المرشػح لرئاسػة الحكومػة االنتقاليػة الموحػدة مثػار إشػكالية كبيػرة، طالمػا اعتر 

تشكيؿ الحكومة عند كؿ لحظة يتـ فييا التوقؼ عند ىذا الممؼ، الذي يعتبػر بػدوره ممفػًا حساسػًا عمػى صػعيد 
عمػػى أرض  -قػػواًل وعمػػالً -إنجػػاح مسػػيرة إعػػادة بنػػاء الوحػػدة الوطنيػػة وتحقيػػؽ المصػػالحة الوطنيػػة الفمسػػطينية 

 ية وقطاع غزة.الواقع، عبر إعادة توحيد المؤسسات الحكومية بيف الضفة الغرب
وكمػػا تشػػػي الوقػػائع، فػػػإف إعػػالف الدوحػػػة الفمسػػطيني جػػػاء بعػػد ترشػػػيح حركػػة حمػػػاس الػػرئيس عبػػػاس لرئاسػػػة 
الحكومػػة التوافقيػػة كمخػػرج خػػالؽ إلشػػكالية داخميػػة بعػػد تعػػذر تشػػكيؿ حكومػػة موحػػدة السػػتحالة التوافػػؽ عمػػى 

 صحاب الكفاءات المرموقة.اختيار اسـ شخص محدد لرئاستيا، رغـ طرح عدد جيد مف األسماء مف أ
أما االعتراض القائؿ بأف ترشػيح عبػاس لرئاسػة الحكومػة مخػالؼ لمقػانوف األساسػي )الػذي يػنص عمػى فصػؿ 
السمطات، وعدـ مزاوجة شخصية واحدة بيف مياـ رئيس السمطة ورئيس الوزراء(، فإف المخرج الخػاّلؽ يفسػح 

 ند حرفية القانوف، فما جرى كاف مخرجًا مف مأزؽ.المجاؿ أماـ مرونة لتحقيؽ توافؽ وطني دوف الوقوؼ ع
 االنتخابات تشترط حكومة موحدة

وعميو، فإف اختيار عباس لرئاسة الحكومة االنتقالية مف شأنو أف يبدد بعض المخاوؼ التي تتعمؽ بالمموليف 
كومػػػة الػػػدولييف وعمػػػى رأسػػػيـ الواليػػػات المتحػػػدة، حيػػػث يصػػػعب عمييػػػا فػػػي ىػػػذه الحالػػػة وقػػػؼ المسػػػاعدات لح

 كفاءات مينية فمسطينية موحدة يترأسيا عباس.
كمػػا يصػػعب عمػػى "إسػػرائيؿ" وقػػؼ تحويػػؿ المسػػتحقات الماليػػة لمسػػمطة، حيػػث ال يوجػػد لػػدييـ أي مبػػرر اآلف 

 لتنفيذ أي مف التيديدات التي استمع إلييا الفمسطينيوف في األشير الماضية.
يس محمػود عبػاس ورئػيس المكتػب السياسػي لحركػة وبالطبع، فإف ما تحقػؽ فػي إعػالف الدوحػة، وتخطػي الػرئ

حمػػاس خالػػد مشػػعؿ إشػػكالية حالػػت دوف تشػػكيؿ رئاسػػة حكومػػة الكفػػاءات المينيػػة الفمسػػطينية جػػرى االتفػػاؽ 
عمييا في مايو/أيار الماضي، يفتح الطريػؽ أمػاـ إمكانيػة اإلعػالف الرسػمي عػف الحكومػة الفمسػطينية الجديػدة 

ة التحرير الفمسطينية ُيرتقب عقػده قريبػا فػي العاصػمة المصػرية القػاىرة، كمػا الموحدة في اجتماع لمجنة منظم
 يتوقع أيضا أف يجري عرضيا عمى المجمس التشريعي لنيؿ الثقة بحسب القانوف األساسي الفمسطيني.

مف جانب آخر، فإف إنجاز تشكيؿ حكومة وحدة وطنية كاف وما زاؿ شرطًا ال بد منو مف أجؿ إنجاز الممػؼ 
عمػػػؽ بػػػإجراء االنتخابػػػات التشػػػريعية لممجمػػػس التشػػػريعي لمضػػػفة الغربيػػػة والقػػػدس وقطػػػاع غػػػزة، وانتخابػػػات المت

 المجمس الوطني الفمسطيني.
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فمػػف حيػػث المنطػػؽ ال يمكػػف إجػػراء انتخابػػات موحػػدة تتمتػػع بالنزاىػػة والمصػػداقية دوف حكومػػة وحػػدة وطنيػػة، 
د منػو لموصػوؿ إلػى تمػؾ االنتخابػات المرجػوة، ال سػيما فإنياء ممؼ االزدواج الحكومي كاف ومػا زاؿ أمػرا ال بػ

مايو/أيػار المقبػؿ  4بعدما اتضح أف ليس لدى لجنة االنتخابات مػا يكفػي مػف الوقػت إلجػراء االنتخابػات يػـو 
 كما جرى االتفاؽ عميو سابقًا بيف جميع القوى الفمسطينية.

وطني اإلعػػداد وتػػوفير األجػػواء إلجػػراء وعميػػو فقػػد جػػاء فػػي نػػص إعػػالف الدوحػػة أف عمػػى حكومػػة التوافػػؽ الػػ
االنتخابػػػات الرئاسػػػية والتشػػػريعية وانتخابػػػات المجمػػػس الػػػوطني الفمسػػػطيني، وىػػػو مػػػا يسػػػتوجب أف تبػػػدأ لجنػػػة 
االنتخابات المركزية عمميػا فػي غػزة، وىػو مػا تػـ التأكيػد عميػو فػي بنػد منفصػؿ فػي إعػالف الدوحػة حػيف ُحػّدد 

يػػذ مػػا تػػـ االتفػػاؽ عميػػو فػػي القػػاىرة لبػػدء عمػػؿ لجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة فػػي بػػالفقرة التاليػػة "التأكيػػد عمػػى تنف
 الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس".

 تييئة أجواء االنتخابات
إف االنتخابات الديمقراطية المطموبة تعزز ثقة الشعب الفمسػطيني بمؤسسػاتو، وىػو مػا يفتػرض تييئػة األجػواء 

بة إلجػػراء تمػػؾ االنتخابػػات، والعمػػؿ عمػػى تنفيػػذ بنػػود المصػػالحة عمػػى والمناخػػات الصػػحية الضػػرورية والمناسػػ
 .2967األرض لجية توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية وحتى األمنية في عمـو األرض المحتمة عاـ 

يضاؼ إلى ذلؾ اإلسراع في تنفيذ كافة بنود المصالحة، خاصة ما يتعمؽ منيػا بحريػة العمػؿ السياسػي لكافػة 
نيػاء ظػاىرة االعتقػاؿ واالسػتدعاء ألسػباب سياسػية واإلفػراج عػف كػؿ القوى فػي ال ضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة وا 

 المعتقميف السياسييف، وىو ما يتطمب أيضًا اإلفراج الفوري عف كؿ المعتقميف السياسييف دوف تأخر أو تباطؤ.
رريف مػػف المصػػالحة إلػػى والتبػاطؤ فػػي تنفيػػذ ىػػذا األمػػر سػينعكس سػػمبًا عمػػى إعػػالف الدوحػػة، وسػيدفع بالمتضػػ

 إعالء صوتيـ والمشاغبة في الشارع وتوجيو نقدىـ الحاد، بؿ وتعطيؿ األمور إف استطاعوا إلى ذلؾ سبيال.
إف بػػزوغ بشػػائر إمكانيػػة تشػػكيؿ حكومػػة الوحػػدة الوطنيػػة ال يعنػػي أف بػػاقي الممفػػات المطروحػػة عمػػى طاولػػة 

ات عديػدة مػا زالػت تحتػاج إلػى جيػد كبيػر مػف أجػؿ المصالحة قد تيسرت وباتت عمى سكة سمسة، فيناؾ ممف
 إنجازىا وتذليؿ المصاعب التي تعترض طريؽ إغالقيا بنجاح.

وفػػي طميعػػة تمػػؾ الممفػػات موضػػوع إعػػادة بنػػاء منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية وتوسػػيع إطارىػػا بحركتػػي حمػػاس 
جمػػس الػػوطني الفمسػػطيني والجيػػاد اإلسػػالمي، وخطػػوات تفعيػػؿ وتطػػوير المنظمػػة تػػتـ عبػػر إعػػادة تشػػكيؿ الم

 بشكؿ متزامف مع االنتخابات الرئاسية والتشريعية.
ومػػف جيػػة أخػػرى يسػػتمر عمػػؿ المجػػاف التػػي تػػـ تشػػكيميا وىػػي لجنػػة الحريػػات العامػػة المكمفػػة بمعالجػػة ممفػػات 
المعتقمػػيف والمؤسسػػات وحريػػة السػػفر وعػػودة الكػػوادر إلػػى قطػػاع غػػزة وجػػوازات السػػفر وحريػػة العمػػؿ، ولجنػػة 

 الحة المجتمعية.المص
 خالصات واستنتاجات

إف إعػػػالف الدوحػػػة الفمسػػػطيني رزمػػػة واحػػػدة يجػػػب أف ُيطبػػػؽ بكػػػؿ تفاصػػػيمو وعمػػػى كافػػػة األصػػػعدة والممفػػػات 
وبػػػػالتوازي فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة وقطػػػػاع غػػػػزة، وصػػػػواًل إلػػػػى إنجػػػػاز الميػػػػاـ المرجػػػػوة والمطموبػػػػة مػػػػف الحكومػػػػة 

 الفمسطينية القادمة.
ؿ ىػو التأكيػد عمػى القػوؿ بػأف المػواطف الفمسػطيني ال يريػد أف يسػمع أقػواال فقػط، بػؿ وما ييمنا في ىذا المجػا

يريػػد أف يػػرى األمػػور عمػػى أرض الواقػػع عبػػر نتػػائج ممموسػػة ومحػػددة، وىػػو مػػا يعنػػي بالنسػػبة لػػو اإلسػػراع فػػي 
نياء االنقساـ المؤذي.  تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو مف أجؿ إعادة المحمة إلى الصؼ الوطني وا 



 
 

 

 

 

           30ص                                    2429العدد:                22/2/2022اء األربع التاريخ:

إعالف الدوحة يأتي في لحظات حاسمة مف حياة المنطقة التي تشيد ارتجاجات كبيرة وىزات متتاليػة، ليػا  إف
عالقػػػة بمجموعػػػة التحػػػوالت الجاريػػػة فػػػي اإلقمػػػيـ وحتػػػى فػػػي العػػػالـ بأسػػػره، والفمسػػػطينيوف ليسػػػوا خػػػارج تمػػػػؾ 

 التفاعالت وال بمنأى عنيا، بؿ ىـ في قمبيا.
عود تيارات اإلسالـ السياسػي فػي المنطقػة، وضػعت مجمػؿ الحالػة الفمسػطينية فالمرحمة الحالية التي تشيد ص

أمػػػاـ مفتػػػرؽ طػػػرؽ صػػػعب، كمػػػا وضػػػعت حركػػػة حمػػػاس أمػػػاـ اسػػػتحقاقات كبيػػػرة ليػػػا عالقػػػة بتشػػػعب الوجػػػود 
واالنتشار التنظيمي لمحركة فػي فمسػطيف والشػتات، كمػا أف ليػا عالقػة بػالمتغيرات الجاريػة فػي بعػض بمػداننا، 

معيا فشؿ وانسداد أفؽ المسار التفاوضي مع سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي، وىو ما عزز مف إمكانيػة مترافقًا 
 التالقي الفتحاوي الحمساوي.

إف تمؾ التحوالت اإلقميمية المشار إلييا أعاله، تطرح أماـ الفمسطينييف وبقوة ميمػة إعػادة بنػاء قػواىـ وتوحيػد 
فيـ، وعمى حركتي فتح وحماس وباقي القوى أف تعي ذلؾ بكؿ جيودىـ ووضع حد لالنقساـ المدمر في صفو 

 حرص وبمسؤولية عالية.
 عقبات ومآالت

مػػف جانػػب آخػػر، ُيتوقػػع أف تمقػػى الخطػػوات التنفيذيػػة إلعػػالف الدوحػػة الفمسػػطيني منغصػػات كثيػػرة وقػػد تكػػوف 
ف توحيػد المؤسسػات كبيرة، جزء منيػا مػف داخػؿ البيػت الفمسػطيني كاسػتمرار االعتقػاالت السياسػية والعجػز عػ

خاصػػة العسػػكرية واألمنيػػة منيػػا، أو البػػدء بتنفيػػذه عمػػى مضػػض وتسػػويؼ فػػي ظػػؿ معارضػػيف لػػو مػػف داخػػؿ 
 حركتي فتح وحماس حتى لو كانوا أصحاب نفوذ متواضع.

مف الطرؼ اإلسرائيمي الذي ال يريد أف يرى  -كما ىو متوقع-أما الجزء األوسع مف تمؾ المنغصات فسيأتي 
 يا فمسطينيا، وال يريد أف يرى حالة فمسطينية متماسكة.توافقا وطن

وانطالقًا مف ذلؾ أعمف بنياميف نتنياىو عف إدانتػو إلعػالف الدوحػة الفمسػطيني، داعيػًا الػرئيس محمػود عبػاس 
إلى االختيار بػيف مػا أسػماه السػالـ مػع إسػرائيؿ، أو التحػالؼ مػع حركػة حمػاس، حيػث ال يمكػف المضػي فػي 

 سب نتنياىو.كال االتجاىيف ح
وبكػػػؿ الحػػػاالت، فػػػإف إعػػػالف الدوحػػػة خطػػػوة جيػػػدة ومتقدمػػػة فػػػي مسػػػار المصػػػالحة، وفػػػي مسػػػار اجتػػػراح حػػػؿ 
إبداعي خالؽ لتذليؿ عقبة تشكيؿ الحكومة الفمسطينية الموحدة، لكف ممفات المصالحة بتعقيداتيا طويمة ولػف 

أوال، ومزيػد مػف التفػاني ثانيػا، ومزيػد يتـ حميا في وقت قصير، وىي ما زالت تحتاج إلػى مزيػد مػف اإلنضػاج 
مف التغمب عمى األنانيات والعصبويات التنظيمية ثالثا، ومزيد مف االرتقاء في وعي المصػالح الوطنيػة العميػا 

 والكؼ عف المصالح الخاصة ليذا الفصيؿ أو ذاؾ رابعا.
 22/2/2022، موقع الجزيرة نت، الدوحة

 
 حماس في خروجيا العمني من سوريا 

 ر الزعاترةياس
لـ يكف قرار حماس بمغادرة سوريا سيال عمى اإلطالؽ، فقد حصمت الحركة مف نظاميا عمػى دعػـ اسػتثنائي 

كػاف يتعامػؿ مػع الحركػة، وبالضػرورة  -أي النظػاـ-لـ تحصؿ عميو مػف أي طػرؼ عربػي آخػر، صػحيح أنػو 
مف مصمحة النظاـ، لكف السياسة ال  مع حزب اهلل بوصفيما جزءًا ال يتجزأ مف األمف القومي، وبالتأكيد جزءاً 

 تتعامؿ مع النوايا في معظـ األحياف، بؿ مع الوقائع عمى األرض.
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وفي حيف تجاوزت الحركة حقيقة الرؤية السياسية التي يتبناىا النظػاـ لجيػة موقفػو التقميػدي مػف اإلسػالمييف، 
ة فػػي أف الطػػرؼ األقػػوى فػػي السػػاحة لػػـ يكػػف أمػػاـ النظػػاـ غيػػر تجػػاوز الحقيقػػة المػػرة التػػي وجػػدىا أمامػػو ممثمػػ

الفمسطينية ينحدر مف خمفية إسالمية إخوانية، تنتمػي إلػى ذات المدرسػة التػي يشػيطنيا وسػبؽ أف دخػؿ معيػا 
فػػػي معركػػػة كسػػػر عظػػػـ مطمػػػع الثمانينيػػػات )فػػػي آخػػػر خطاباتػػػو اسػػػتخدـ بشػػػار األسػػػد فػػػي وصػػػؼ اإلخػػػواف 

المنػافس ليػا فػي السػاحة قػد ذىػب نحػو معسػكر عربػي  المسمميف عبارة إخواف الشياطيف(، السيما أف الطرؼ
 آخر، وبات األمر أكثر وضوحا وحسما بعد استشياد ياسر عرفات.

أيا يكف األمر، فقد وقع المقاء بيف الطرفيف، في حيف كاف المسار السياسػي لعمػـو الحركػات اإلسػالمية يميػؿ 
ومة والممانعة، حيث شممت مسيرة المقاء معو إلى التعامؿ مع النظاـ السوري بوصفو ينتمي إلى معسكر المقا

أكثر تمؾ الحركات، وبالضرورة األنظمة التي تقترب منيا أو تساندىا بيذا القدر أو ذاؾ، كما ىو حػاؿ تركيػا 
 )إسالميا(، وقطر والسوداف )عربيا(.

الحات قبؿ وصػوؿ ريػاح الربيػع العربػي إلػى سػوريا نصػحت قيػادة حمػاس الػرئيس السػوري بضػرورة تبنػي إصػ
سياسية تقنع الشارع السوري، وتمبي طموحاتػو فػي الحريػة والكرامػة، لكنػو تعامػؿ مػع األمػر بقػدر مػف الرعونػة 

يختمؼ عػف سػواه، متجػاىال أف الثػورات العربيػة لػـ تنفجػر « نظاـ المقاومة والممانعة»واالستخفاؼ معتبرا أف 
ف حضرت بيذا القدر أو ذاؾ في ال ضمير الجمعي لمجماىير، كما تجاىػؿ أيضػا بسبب السياسة الخارجية، وا 

أف جػػزءًا ال بػػأس بػػو مػػف الشػػعب السػػوري لػػـ يكػػف مقتنعػػا بحكايػػة المقاومػػة والممانعػػة، إذ يصػػعب عمػػى مػػف 
 يعيش القير والظمـ والفساد أف يرى فضيمة لمف يمعف في قيره وظممو.

ييا بالكثير مف الرعونة، بؿ السخرية كما اندلعت الثورة المنتظرة، لكف النظاـ لـ يبادر إلى استيعابيا، بؿ واج
تبػدى فػػي خطػػابي الػػرئيس األوؿ والثػػاني، فضػػال عػػف مواجيػػة المحتجػػيف بالرصػػاص والقمػػع، وحػػيف جػػد الجػػد 
جػػاء النظػػاـ يطمػػب صػػراحة مػػف حمػػاس رد الجميػػؿ، والػػرد برأيػػو ىػػو موقػػؼ حاسػػـ ينتصػػر لػػو ضػػد الشػػعب 

 السوري.
اؽ، وردت عمػى ضػغوط النظػاـ بػالقوؿ إف تحالفيػا معػو ىػو ضػد لـ يكف بوسػع حمػاس أف تقػدـ ىػذا االسػتحق

العػػػدو الصػػػييوني ولػػػيس ضػػػد الشػػػعب السػػػوري، األمػػػر الػػػذي كػػػاف طبيعيػػػا لجممػػػة مػػػف االعتبػػػارات أىميػػػا أف 
الحاضنة التي قدميا الشعب السوري لحماس كانت أكثر مف رائعة، وىي تتفوؽ عمى حاضنة النظاـ، السيما 

المصػػمحة، بػػؿ إلػػى لغػػة المبػػادئ. وال يتوقػػؼ األمػػر عنػػد ذلػػؾ، بػػؿ ىنػػاؾ أيضػػا البعػػد أنيػػا ال تنتمػػي إلػػى لغػػة 
األخالقػػي والمبػػدئي الػػذي يمنػػع حمػػاس مػػف تجاىػػؿ مطالػػب الشػػعب السػػوري فػػي الحريػػة والكرامػػة، ىػػي التػػي 
انتصرت مف قبؿ لمشعوب األخرى، وال تسأؿ عف حقيقة أف أي موقؼ آخر سػيجد رفضػا مػف جمػاىير األمػة 

 نتصرت دوف تردد لثورة الشعب السوري.التي ا
تصاعدت الضغوط، ودخؿ اإليرانيوف عمى الخط بمزيد مف الضغط ووقؼ المساعدات، لكف قيادة حماس لػـ 
ترضػػخ واسػػتمرت فػػي رفضػػيا، بػػؿ بػػدأت ترتػػب أوراقيػػا لمخػػروج التػػدريجي، قبػػؿ أف تتصػػاعد الضػػغوط أكثػػر 

رئيس، وبػالطبع كػي يسػتخدـ المقػاء فػي سػياؽ التػرويج فأكثر وصوال إلػى طمػب صػريح بمقابمػة خالػد مشػعؿ لمػ
 لمنظاـ، فكاف الرفض الصعب، بؿ بال  الصعوبة، ومف ثـ الخروج الكامؿ.

ىو موقؼ تاريخي مف دوف شؾ، سيذكره الشعب السػوري لحمػاس، وىػو سػيعود إلػى احتضػانيا مػف جديػد مػا 
« فيػديو»مػوني رسػالة أرفػؽ معيػا مقطػع إف تنجمي الغمة، وفي السياؽ بعػث لػي الصػديؽ )السػوري( تيسػير ع

لمسيرة في حماة تيتؼ لفمسطيف والقدس واألقصى، ولحماس أيضا، ثـ قاؿ معمقا إف ذلؾ ىو ضمير الشعب 
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السوري قبؿ أف يختـ قائال: قؿ ليـ أال يطفئوا األضواء؛ أضواء البيوت والمكاتب، ألف العودة ستكوف قريبػة، 
 كاف ليا دائما، وليس لمجوالف المحتؿ وحسب. وشعبنا السوري سيكوف لفمسطيف كما

لػػػيس ميمػػػا أف تطفػػػأ األضػػػواء أو تشػػػعؿ أييػػػا الصػػػديؽ العزيػػػز، فحمػػػاس، ومعيػػػا كػػػؿ فمسػػػطيني شػػػريؼ لػػػف 
يقايضوا حرية فمسطيف بحرية سوريا وشعبيا، فنحف أمة واحدة، وفمسطيف ليست سوى جزء مف الشاـ العزيزة، 

اف سػػتتفرغ، ومعيػػا بقيػػة الحواضػػر الحػػرة لتحريػػر فمسػػطيف مػػف دنػػس وحػػيف تتحػػرر األخيػػرة مػػف الظمػػـ والطغيػػ
 الغزاة، ولف يكوف ذلؾ بعيدا بإذف اهلل.

 22/2/2022، العرب، الدوحة
 
 حماس والربيع العربي وأسس الشراكة السياسية 

 محمد حجازي
عربيػػة، لػػيس فقػػط تركػػت الثػػورات العربيػػة تػػأثيرًا كبيػػرًا عمػػى حركػػات وأحػػزاب اإلسػػالـ السياسػػي فػػي المنطقػػة ال

لجيػػة أنيػػا قطفػػت ثمػػار الربيػػع العربػػي وحصػػمت عمػػى نسػػبة كبيػػرة مػػف أصػػوات النػػاخبيف فػػي األقطػػار التػػي 
حصػػمت فييػػا اإلنتخابػػات: مصػػر، تػػونس والمغػػرب، بػػؿ وحػػدثت تطػػورات مسػػت البنيػػة الفكريػػة نفسػػيا، إذ دار 

ف أفكػار وثقافػػة واجيػت االسػػتبداد جػدؿ كبيػر فػػي أوسػاط نخبػػة ىػذه األحػػزاب حػوؿ مػػا حممػو الربيػػع العربػي مػػ
والقمع واالضطياد وفسػاد األنظمػة، مػف خػالؿ ثقافػة أليبػت الشػعوب العربيػة، ومػا زالػت الحريػة بكػؿ معانييػا 
والديموقراطيػػة بكػػؿ محػػدداتيا، الشػػراكة السياسػػية والتعدديػػة. وفػػي ىػػذه األجػػواء، دار جػػدؿ سياسػػي فكػػري فػػي 

 والموقؼ مف النظاـ السياسي البرلماني لمدولة ومف الدستور... الخ.أوساط اإلسالمييف حوؿ مدنية الدولة 
، «حمػاس»كاف لمتغيرات اليائمة التي حدثت في دوؿ الربيع العربي أثر بال  عمػى حركػة المقاومػة اإلسػالمية 

تقػؼ فمـ يعد مقبواًل عمى أية قوة سياسية عربية أف تستأثر بالسمطة وحػدىا، أو أف تعرقػؿ إجػراء االنتخابػات و 
فػػي وجػػػو مبػػػدأ التبػػػادؿ السػػممي لمسػػػمطة. حركػػػة حمػػػاس ونمػػوذج حكميػػػا فػػػي قطػػػاع غػػزة شػػػكؿ عبئػػػا أخالقيػػػا 
وسياسػػيا ألحػػزاب حركػػة اإلخػػواف المسػػمميف فػػي العػػالـ العربػػي، وتحديػػدًا دوؿ الجػػوار التػػي قػػدمت الكثيػػر مػػف 

لحة الفمسػػطينية والشػػراكة النصػػائح إلػػى قيػػادة حركػػة حمػػاس فػػي الػػداخؿ والخػػارج، بإتجػػاه الػػذىاب إلػػى المصػػا
في قطاع غػزة بيػذا « حماس»السياسية مع حركة فتح ومكونات المجتمع الفمسطيني بكؿ أطيافو، فبقاء حكـ 

 النموذج سيشكؿ إحراجًا لمحركة األـ.
فػػي قطػػاع غػػزة مػػّرت، تػػـ خالليػػا اإلضػػرار بالقضػػية الفمسػػطينية: انقسػػـ « حمػػاس»خمػػس سػػنوات عمػػى حكػػـ 

مفمسػػطينييف ألوؿ مػػرة، مسػػت مختمػػؼ نػػواحي الحيػػاة االجتماعيػػة والسياسػػية واالقتصػػادية، التمثيػػؿ السياسػػي ل
انتيكت الحريات العامة فػي قطػاع غػزة وفػي الضػفة الغربيػة، وضػعت قيػود عمػى الصػحافة ومنعػت الصػحؼ 

مػرأة مف التوزيع. وكاف ألجندة حركة حماس االجتماعية أثر شػديد القسػوة عمػى المجتمػع الفمسػطيني، وكػاف لم
 إلخ.«... تأنيث المدارس فرض الزي والحجاب فرض قيود عمى حرية المرأة»الفمسطينية النصيب األكبر 

والسػػػمطة « فػػػتح»أف تكػػػوف بػػػدياًل تمثيميػػػًا لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية، ولػػػـ تسػػػتطع « حمػػػاس»لػػػـ تسػػػتطع 
كمػػا تجمػػى فػػي عػػدـ قبػػوؿ  الفمسػػطينية اسػػتعادة قطػػاع غػػزة. األمػػر الػػذي أثػػر عمػػى مجمػػؿ الوضػػع الفمسػػطيني،

فػػي مجمػػس األمػػف الػػدولي لمحصػػوؿ عمػػى عضػػوية كاممػػة لدولػػة « أبػػو مػػازف»طمػػب الػػرئيس محمػػود عبػػاس 
فمسطيف في األمـ المتحدة، بحجة أنو ال يسيطر عمػى قطػاع غػزة. وجػاء ذلػؾ فػي ظػؿ فشػؿ منظمػة التحريػر 

قامػة دولػة فمسػطينية مسػتقمة مػف خػالؿ ، في تحقيؽ برنامجيػا السياسػي بإ«فتح»الفمسطينية، ومعيا السمطة و
المفاوضات ومسار أوسمو، حيث شكمت المفاوضات عبئًا سياسيًا ذا تكمفة عاليػة جػدًا وجػاءت بنتػائج سػمبية. 
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الػذي يسػتند عمػى المقاومػة والجيػاد إلػى طريػؽ مسػدود عمػى األقػؿ فػي « حمػاس»في المقابؿ، وصػؿ برنػامج 
عاليػػػة وباىظػػػة عمػػػى اإلنسػػػاف الفمسػػػطيني فػػػي قطػػػاع غػػػزة المحتػػػؿ ىػػػذه المرحمػػػة السياسػػػية. وكانػػػت التكمفػػػة 

في فؾ الحصار السياسي واالقتصادي عف القطاع، كما لـ تقػـ بأيػة عمميػة « حماس»والمحاصر. ولـ تنجح 
تنميػػة حقيقيػػة أو تعيػػد بنػػاء البنيػػة التحتيػػة التػػي دّمرىػػا االحػػتالؿ، فيمػػا بمػػ  الفقػػر مسػػتويات عاليػػة وفرضػػت 

 المجاالت ولـ تقابميا تنمية مناسبة وحقيقية. الضرائب في كؿ
تأثرت حركة حماس بالربيع العربي باتجاىيف؛ األوؿ قػوة النمػوذج بفػوز اإلسػالمييف بشػكؿ كبيػر، خاصػة فػي 
انتخابات مصر األخيرة، ما شكؿ ليا دعمػًا، عمػى األقػؿ معنويػًا فػي المحظػة الراىنػة، لكنيػا تعػّوؿ عميػو كثيػرًا 

وفي االتجػاه الثػاني، عمػى الصػعيد الفكػري والسياسػي ال تسػتطيع حركػة حمػاس منػذ اآلف  عمى المدى البعيد.
أف تتيػػّرب مػػف التزاماتيػػا عمػػى صػػعيد قبوليػػا بمبػػدأ الشػػراكة السياسػػية الػػذي قبػػؿ بػػو راشػػد الغنوشػػي فػػي تػػونس 

 وتتحدث بو حركة اإلخواف المسمميف في مصر مف خالؿ حزب الحرية والعدالة.
الخػػارج اسػػتوعبت الػػدرس، خاصػػػة بعػػد األحػػداث فػػي سػػوريا، ومطالبػػة الحركػػة بموقػػػؼ  فػػي« حمػػاس»قيػػادة 

واضػػح ضػػد النظػػاـ مؤيػػد لمحػػراؾ الشػػعبي، وقػػد خسػػرت قيػػادة الحركػػة فػػي الخػػارج موقػػع سػػوريا، ربمػػا بػػالمعنى 
الجيوسياسي، وجاء التوقيع عمػى اتفػاؽ المصػالحة بػيف الػرئيس عبػاس وخالػد مشػعؿ رئػيس المكتػب السياسػي 

ركػػػة حمػػػاس فػػػي القػػػاىرة والتوافػػػؽ السياسػػػي بػػػيف الػػػرجميف ليشػػػكال معػػػا أمػػػال لمفمسػػػطينييف يعيػػػد ليػػػـ وحػػػدة لح
مؤسسػػاتيـ ونظػػاميـ السياسػػي، ويعيػػد االعتبػػار لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، الممثػػؿ الشػػرعي والوحيػػد لكػػؿ 

الػذي لػـ ينػتج بعػد أحزابػو « يالربيػع العربػ»الفمسطينييف في كؿ أماكف تواجػدىـ. وأمػاـ ضػغط الحالػة العربيػة 
، خاصة «حماس»الميبرالية الديموقراطية وال فكره، قطؼ اإلسالميوف نتائج االنتخابات، دار جدؿ في أوساط 

بػيف قيػػادتي الخػارج والػػداخؿ؛ مشػعؿ ومػػا يمثمػو مػػف ثقػؿ يعكػػس وجيػة النظػػر التػي تقػػوؿ إف عمػى الحركػػة أف 
فػي المنطقػة العربيػة، وأف تعيػد األمػور إلػى نصػابيا مػف خػالؿ  تستفيد مف النجاحات التي حققيا اإلسػالميوف

مشػػػػاركتيا فػػػػي النظػػػػاـ السياسػػػػي التحػػػػرري الفمسػػػػطيني، سػػػػواء عمػػػػى صػػػػعيد الشػػػػراكة فػػػػي منظمػػػػة التحريػػػػر 
صػالح آليػة اتخػاذ القػرار فييػا،  جراء االنتخابات أينما أمكف ذلؾ، وا  الفمسطينية، بعد التوافؽ عمى إصالحيا وا 

تخشػاىا فػي السػابؽ، اسػتنادًا إلػى تراجػع فػي « حمػاس»ة مف خالؿ االنتخابػات التػي كانػت وفي مجاؿ السمط
شعبيتيا حسب استطالعات الرأي، ولكف بعد نجاحػات اإلسػالمييف وخاصػة فػي مصػر قػد يػنعكس ذلػؾ عمػى 

، وبيػػذا تسػػتطيع الوصػػوؿ إلػػى الضػػفة المحتمػػة، والسػػيطرة أيضػػًا عمػػى القػػرار فػػي منظمػػة التحريػػر «حمػػاس»
فمسػطينية، أو التػأثير عميػػو بشػكؿ كبيػػر. وجيػة النظػػر الثانيػة تقػوؿ إف انتصػػار اإلسػالمييف فػػي مصػر وفػػر ال

مناخًا جيدًا النطالؽ مشروع إسالمي متكامؿ ومتواصؿ يكوف قطاع غزة جزءًا منػو، وىػذا المشػروع المتكامػؿ 
الػداخؿ « حمػاس»الصػراع بػيف في المحػيط العربػي كفيػؿ بيزيمػة إسػرائيؿ. مػف ىنػا، نسػتطيع أف نفيػـ حقيقػة 

والخػارج، ويضػاؼ إلػى ىػػاتيف الػرؤيتيف الصػراع عمػى مركػػز القػرار فػي الحركػة بػػيف الػداخؿ والخػارج، خاصػػة 
 بعد تراجع الدعـ المالي اإليراني لمحركة في الخارج، وتطورات األوضاع في سوريا.

لة الجدؿ في أوساط اإلسػالمييف مف حيث مستوى تأثرىا بالربيع العربي وبحا« حماس»لكف حتى نحكـ عمى 
التي لػـ تصػؿ بعػد إلػى نياياتيػا بشػأف الموقػؼ مػف الدولػة المدنيػة أو مسػتوى تحوليػا إلػى أحػزاب ديموقراطيػة 
مدنيػػة، يجػػدر الحكػػـ عمييػػا مػػف خػػالؿ مػػا تفعمػػو عمػػى األرض ولػػيس مػػا تقولػػو، إذ لمػػس المػػواطف الفمسػػطيني 

، مػف خػالؿ مػا تقػوـ بػو «حمػاس»كػال الطػرفيف، ال سػيما مػف قبػؿ  تباطؤًا كبيرًا في تنفيذ بنػود المصػالحة مػف
الحركة عمى األرض في قطاع غزة مػف إجػراءات ال تقنػع المػواطف بأنيػا جػادة فػي المصػالحة )ومنيػا تعطيػؿ 
أعمػػاؿ المجػػاف المشػػكمة بموجػػب اتفػػاؽ المصػػالحة فػػي كػػانوف األوؿ الماضػػي، واسػػتمرار االعتقػػاؿ السياسػػي(، 
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يرة، خاصة زيارتو إلػى إيػراف، وتراجػع حالػة الحريػات العامػة. فػاإلجراءات األمنيػة لػـ تتغيػر، وجولة ىنية األخ
وىػػذا مػػرّده وجػػود قػػوى تػػرى فػػي المصػػالحة تيديػػدًا المتيازاتيػػا ومصػػالحيا. ويضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ ضػػعؼ مسػػتوى 

قػػة األضػػعؼ وغيػػاب القػػادة المفكػػريف الػػذيف يسػػتطيعوف التػػأثير، فالحركػػة تشػػكؿ الحم« حمػػاس»الجػػدؿ داخػػؿ 
عمػػى صػػعيد حركػػة اإلخػػواف المسػػمميف فػػي العػػالـ العربػػي فػػي مسػػاىمتيا ومرجعياتيػػا الفكريػػة، وحتػػى الدينيػػة، 
وىنػػا نسػػتطيع أف نممػػس مسػػتوى تػػأثير الثقافػػات القديمػػة لممرجعيػػات الدينيػػة التقميديػػة والسياسػػية عمػػى الحركػػة، 

أسػػممة المجتمػػع وبنػػاء النظػػاـ اإلسػػالمي خاصػػة فػػي قطػػاع غػػزة، مػػف خػػالؿ شػػعارات السػػيطرة عمػػى السػػمطة و 
فػي الخػػارج، وفػي الضػػفة « حمػػاس»الشػامؿ بػػدوف شػراكة مػػع اآلخػريف. وأمػػاـ ىػذا التمػػوف السياسػي بػػيف أفػرع 

الغربية وقطاع غزة، ىناؾ عقبات كبيرة أماـ تحقيؽ المصالحة، والتي تبدو فػي األصػؿ بمثابػة تقاسػـ وظيفػي 
 «.حماس»و« فتح»إداري سياسي بيف 

ىػػػذه ىػػػي أبػػػرز نقػػػاط ضػػػعؼ اتفػػػاؽ المصػػػالحة، الػػػذي ال يسػػػتند إلػػػى أسػػػس الشػػػراكة الحقيقيػػػة بػػػيف مكونػػػات و 
المجتمع الفمسطيني السياسي والمدني، كما ال يستند إلى مراجعة حقيقػة وشػاممة مػف قبػؿ الطػرفيف، سػواء فػي 

ي إدارة المعركة مع العدو إدارة حكمييما في قطاع غزة والضفة الغربية، أو في فشؿ مشروعييما السياسييف ف
 اإلسرائيمي.

ىػػػػي أقػػػػرب إلػػػػى الػػػػنمط األصػػػػولي اإلسػػػػالمي مػػػػف الػػػػديموقراطي المػػػػدني، وىػػػػي تتصػػػػؼ بضػػػػعؼ « حمػػػػاس»
مرجعياتيا الفكرية والسياسية، بالرغـ مف أف ىناؾ تيارًا عقالنيًا تأثر بشكؿ كبير بالربيع العربي وما ولػده مػف 

ية والمشاركة السياسية، لكنو مػا زاؿ غيػر مػؤثر بشػكؿ حاسػـ فػي الحيػاة ثقافة مدنية ديموقراطية تؤمف بالتعدد
 الحزبية الداخمية.

وال تػػزاؿ إسػػرائيؿ العامػػؿ الرئيسػػي فػػي التػػأثير عمػػى مسػػار المصػػالحة، فيػػي صػػاحبة خيػػار فصػػؿ الضػػفة عػػف 
فمسػطينييف. القطاع وتشجيع ربطو بالجنوب، أي بمصر، وبالتالي تكػريس التقسػيـ السياسػي والجغرافػي بػيف ال

وأمػػاـ الفمسػػطينييف ىػػدفاف رئيسػػاف فػػي مواجيػػة العػػدو اإلسػػرائيمي؛ أواًل تنظػػيـ وتصػػعيد المواجيػػة فػػي الضػػفة 
الغربيػػة ضػػد االسػػتيطاف وىجمػػات المسػػتوطنيف الفاشػػية، خاصػػة فػػي مدينػػة القػػدس ومػػا حوليػػا، وثانيػػًا عػػودة 

سيامو في معركة ال تحرر مف االحتالؿ وبناء الدولة الوطنية قطاع غزة إلى موقعو ضمف المشروع الوطني وا 
 المستقمة.

وىػػػذا يتطمػػػب بػػػالطبع بنػػػاء نظػػػاـ تعػػػددي مبنػػػي عمػػػى شػػػراكة حقيقيػػػة بػػػيف مختمػػػؼ مكونػػػات الحالػػػة الحزبيػػػة 
 والفصائمية الفمسطينية.

 28/2/2022، السفير، بيروت

 
 إشكالية القيادة في حركة حماس: الواقع والتوقعات 

 الكريـ إبراىػيـ عبد
الجزء الطافي مف التمػايزات الراىنػة فػي مواقػؼ قيػادات حركػة "حمػاس"، تسػاؤالت حػوؿ مػا يجػري داخػؿ  يثير

ىػػذه الحركػػة، التػػي راحػػت تتصػػدر العمػػؿ الفمسػػطيني تػػدريجيًا، حتػػى باتػػت تشػػكؿ القػػوة الرئيسػػة التػػي تنػػافس 
 حركة "فتح".

حركػػة "حمػػاس"، كمػػا فػػي غيرىػػا،  كمسػػّممة أولػػى، مػػف الطبيعػػي أف توضػػع أي "إشػػكالية" قياديػػة مفترضػػة فػػي
عمى خمفية التفاعالت التي جرت في الحركة منذ نشأتيا، مرورًا بأطوار مسيرتيا، وصواًل إلى الصػورة الماثمػة 
حاليًا. ويبيف تحري ىذه "اإلشكالية" أف "حماس" التي َتعَتِبر نفسيا، حسب ميثاقيػا، امتػدادًا لجماعػة "اإلخػواف 
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مسػػطيف منػػذ أربعينيػػات القػػرف الماضػػي، انبثقػػت كتنظػػيـ مقػػاـو فػػي ديسػػمبر عػػاـ المسػػمميف"، الموجػػودة فػػي ف
، مف "المجمع اإلسالمي" الذي أسسو أحمد ياسيف في قطاع غزة، وظمت مسػألة القيػادة فييػا محكومػة 2987

 بالتقاليػػد الداخميػػة لجماعػػة "اإلخػػواف المسػػمميف"، عمػػى نحػػو ال يسػػمح بظيػػور الخالفػػات بػػيف قػػادة الحركػػة إلػػى
 العمف.

ويمكف تتبتع مسار الحديث عف مسألة القيادة في "حماس" منذ ترؤس خالػد مشػعؿ المكتػب السياسػي لمحركػة، 
، خمفًا لموسػى أبػو مػرزوؽ، الػذي تػـ اعتقالػو فػي الواليػات المتحػدة، ثػـ جػرى ترحيمػو 2996لممرة األولى عاـ 

البػػة بػػالعودة لتػػرؤس المكتػػب السياسػػي بعػػد إلػػى األردف، والػػذي آثػػر، العتبػػارات ذاتيػػة وموضػػوعية، عػػدـ المط
اإلفػػراج عنػػو. ونظػػرًا لمػػا كػػاف يتمتػػع بػػو مشػػعؿ مػػف مكانػػة وخصػػائص قياديػػة فػػي الحركػػة، انُتخػػب لػػدورتيف 

، مػف 2008متتاليتيف، كؿ منيما أربع سنوات، بموجب النظاـ الداخمي لمحركة، وتـ "تعديؿ فترة الواليػة" عػاـ 
  يكوف ىناؾ سقؼ لعدد دورات ترؤس المكتب السياسي.قبؿ مجمس شورى الحركة، بحيث ال

ولوحظ أف مسالة القيادة لـ تكف تشغؿ األولوية األولى في فكر "حماس"، خاصة إثر اليجـو اإلسرائيمي عمى 
، وىػػو مػػا ترافػػؽ مػػع النظػػر إلػػى المواقػػع القياديػػة فػػي الحركػػة عمػػى أنيػػا "تكميػػؼ 2009قطػػاع غػػزة فػػي عػػاـ 
الجميػػػع يجػػػب أف يخضػػػع لقػػػرارات مؤسسػػػات الحركػػػة بصػػػرؼ النظػػػر عػػػف االعتبػػػارات وليسػػػت تشػػػريفًا"، وأف 

الشخصػػية. ولكػػف منػػذ صػػيؼ العػػاـ الماضػػي، أخػػذت تبػػرز مؤشػػرات عمػػى وضػػعية خالػػد مشػػعؿ فػػي حركػػة 
 "حماس" بوصفيا حالة "إشكالية".. كيؼ؟

" لمتفػػاوض مػػع ، خػػالؿ خطػػاب خالػػد مشػػعؿ فػػي احتفاليػػة المصػػالحة، أعطػػى السػػمطة "ميمػػة2022فػػي مػػايو 
إسػػرائيؿ. ويوميػػا انتقػػد محمػػود الزىػػار، القيػػادي فػػي "حمػػاس" فػػي قطػػاع غػػزة، عمنػػًا، تصػػريح مشػػعؿ، واعتبػػره 
موقفًا فرديًا خاطئًا، وال يعّبر عف موقؼ حماس ومؤسساتيا. وقػد رّدت عميػو قيػادة الحركػة فػي دمشػؽ بقسػوة. 

اجتماعات المصالحة فػي القػاىرة، ُيستشػؼ منيػا  وراحت التقارير تتداوؿ عبارات عمى لساف خالد مشعؿ، في
"ليجػػة جديػػدة"، تمثمػػت بدعوتػػو إلػػى "الشػػراكة السياسػػية"، و"النضػػاؿ الشػػعبي"، و"إقامػػة دولػػة عمػػى حػػدود عػػاـ 

 "، األمر الذي أثار تحفظات بعض قيادات الحركة.2967
جي باعتمػػاد المقاومػػػة وعمػػى الػػرغـ مػػف أف خالػػػد مشػػعؿ ظػػؿ يكػػػرر ثبػػات "حمػػاس" عمػػى برنامجيػػػا االسػػتراتي

المسػػمحة سػػبياًل لػػدحر االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي وتحريػػر كامػػؿ فمسػػطيف، لكػػف "المفػػاىيـ الجديػػدة" أثػػارت تسػػاؤالت 
لدى قيادة "حماس" في الداخؿ حوؿ استراتيجية الحركة في إدارة الصراع مع إسرائيؿ. وكمثاؿ؛ اعتبػر الزىػار 

فبعد أف خرج االحتالؿ منو سنتظاىر ضد مف؟ بعكس الضفة  أنو ال تصمح المقاومة الشعبية في قطاع غزة،
الغربيػػة التػػي تصػػمح فييػػا أشػػكاؿ المقاومػػة بكػػؿ أنواعيػػا بمػػا فييػػا المقاومػػة المسػػمحة. وبػػدا أف إسػػماعيؿ ىنيػػة 
رئيس الحكومة المقالة في غزة يميػؿ نحػو موقػؼ الزىػار المتشػدد. وزاد مػف تأكيػد ىػذه اإلشػكالية نشػر تقػارير 

حركة التحّوؿ مف الكفاح المسػمح إلػى "حركػة مقاومػة شػعبية" غيػر عنفيػة، وطمػب جماعػة "اإلخػواف عف نية ال
سػػرًا مػػف "حمػػاس" وقػػؼ أنشػػطتيا العسػػكرية واالقتصػػار عمػػى األنشػػطة  -كمػػا قيػػؿ  –المسػػمميف" فػػي مصػػر 

 السياسية، لتيدئة األوضاع.
ف أف خالد مشعؿ أبم  مجمػس شػورى ( بيّ 2022يناير  22في ىذه األجواء صدر بياف مفاجئ عف "حماس" )

الحركة في اجتماعو األخير برغبتو أال يكوف مرشحًا مرة أخرى لرئاسة المكتب السياسي في الػدورة التنظيميػة 
القادمة، وبالمقابؿ تمّنى قادة الحركة ورموزىا عميو العدوؿ عف ذلؾ، وترؾ الموضوع لمجمس الشورى وتقديره 

 شأنًا عامًا تقرره مؤسسات الحركة، وليس شأنًا شخصيًا خالصًا. لممصمحة العميا، معتبريف ذلؾ
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وىنػػا انطمقػػت موجػػة جديػػدة مػػف التفسػػيرات والتكينػػات؛ حيػػث تؤكػػد ىػػذه الصػػيغة أف مشػػعؿ تػػرؾ البػػاب مواربػػًا 
أماـ احتماؿ ترشحو لدورة جديدة، وترؾ الحسـ في ىذا القرار لمجمس الشورى، الجية الوحيدة المخولة ترشيح 

ف األسم اء ليذا المنصب. وقيؿ في السياؽ ذاتو؛ إف النظاـ الداخمي لمحركة ال يسمح لمشعؿ بدورة جديػدة، وا 
إعالنػػو يػػأتي لقطػػع الطريػػؽ عمػػى أي تقػػوالت مسػػتقبمية، وجػػاء اسػػتباقًا لبيػػاف آخػػر كػػاف سيصػػدره مؤيػػدو نائبػػو 

حمػػاس" اإلطػػار القيػػادي موسػػى أبػػو مػػرزوؽ. وكػػاف ىنػػاؾ مػػف توقّػػع أنػػو إذا مػػا سػػّويت المشػػكالت ودخمػػت "
لمنظمػػة التحريػػر، فسػػوؼ يشػػغؿ خالػػد مشػػعؿ منصػػب رئػػيس المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني فػػي إطػػار توزيػػع 
المناصب مع حركة "فتح". وعمى تماس مع ىذه التقديرات، كانت ىناؾ قراءات تذىب إلػى أف إعػالف مشػعؿ 

 الدماء القيادية فييا. يتأثر بالتغيرات في المنطقة، ويعكس تطمع حركة "حماس" إلى تجديد
( الذي منح رئاسة الحكومة الفمسػطينية المؤقتػة لػرئيس السػمطة محمػود 2022فبراير  5وجاء "اتفاؽ الدوحة" )

عبػاس، ليفجػر مشػػكمة جديػدة. فمػػع أف االتفػاؽ الجديػد شػػّكؿ مخرجػًا لممػػأزؽ الػذي آلػت إليػػو المصػالحة، غيػػر 
 ة اإلشكالية القيادية في "حماس".أنو تسبب بظيور ردود فعؿ متباينة تعكس الحال

فقد أصدرت كتمة "التغيير واإلصالح" البرلمانية التابعػة لحركػة "حمػاس" مػا يسػمى "مػذكرة قانونيػة"، رأت فييػا 
أف جمع عباس بيف منصبي رئيس السمطة ورئيس الحكومة ينطوي عمى "مخالفة دستورية". وقد اعتُبرت ىذه 

في الخارج، السيما أنيا تشكؿ خطوة غير مسبوقة في "حماس" التي فاخرت المذكرة تحديًا لقيادة خالد مشعؿ 
دومػػًا بقراراتيػػا اإلجماعيػػة. لكػػف نػػواب كتمػػة "التغييػػر واإلصػػالح" التابعػػة لحركػػة "حمػػاس" فػػي الضػػفة الغربيػػة، 

 أعمنوا تأييدىـ ومباركتيـ لالتفاؽ المذكور.
مشػعؿ إلػى زيػادة وتيػرة التنسػيؽ مػع مػا يسػمى "محػور ومما زاد "االستقطاب القيادي" الظػاىري الجديػد، لجػوء 

االعتداؿ العربي"، وفتور عالقاتو مع دمشؽ، فيما زار إسماعيؿ ىنية طيراف. ويعتقد بعض قادة "حماس" أف 
الصعود األخير لمقيادات اإلسالمية في المنطقة يزيػد وزف "حمػاس" فػي المعادلػة الداخميػة فػي مواجيػة "فػتح"، 

 الوقت قد حاف لمتوافؽ وليس لممواجية، مع تعديالت حذرة في السياسة. فيما يرى مشعؿ أف
ومػػع تعّمػػػؽ تباينػػػات المواقػػػؼ القياديػػػة المعمنػػػة فػػػي الحركػػػة، ُنشػػػرت معمومػػػات عػػػف مسػػػاع لعقػػػد اجتمػػػاع بػػػيف 

( لحػػؿ األزمػػة الداخميػػة، لكػػف "دوف جػػدوى"، كمػػا 2022فبرايػػر  22إسػماعيؿ ىنيػػة وخالػػد مشػػعؿ فػػي الدوحػػة )
مػػع ذلػػؾ ظػػؿ االنطبػػاع السػػائد يتمحػػور حػػوؿ اسػػتبعاد حػػدوث انشػػقاؽ فػػي الحركػػة، ورسػػوخ صػػػيغة أشػػيع. و 

"التنػػوع فػػي إطػػار الوحػػدة"، عمػػى نحػػو قريػػب مػػف "لعبػػة تقاسػػـ األدوار"، التػػي تسػػمح باسػػتمرار التنػػافس عمػػى 
وؽ رئاسػػة المكتػػب السياسػػي بػػيف خالػػد مشػػعؿ، فػػي حػػاؿ وجػػود مسػػوغات تسػػمح لػػو بػػذلؾ، وكػػؿ مػػف أبػػو مػػرز 

 وىنية والزىار.
ولػػدى التعّمػػؽ فػػي معرفػػة "ميػػزاف القػػوى الداخميػػة" فػػي مؤسسػػات الحركػػة، ثمػػة مػػف يؤكػػد أف ىػػذا الميػػزاف اختػػؿ 
ضػػػد خالػػػد مشػػػعؿ، العتبػػػارات تنظيميػػػة وسياسػػػية. ويػػػرى ىػػػؤالء أف أمػػػاـ مشػػػعؿ خيػػػاريف؛ إمػػػا مغػػػادرة رئاسػػػة 

ًا حيث يتوقع أف يفوز بنسبة مف األصػوات أقػؿ الحركة بيدوء والحفاظ عمى رصيده السابؽ، أو الترشح مجدد
بكثيػر ممػػا كػاف فػػي الماضػي، وىػػو مػا سػػيعكس تضػاؤؿ مكانتػػو فػي الحركػػة، ويضػع الحركػػة ذاتيػا فػػي ميػػب 
أزمة قيادية يصعب إدراؾ مآليا. وأكثر مف ذلؾ، ىناؾ مػف يػرى أف مشػعؿ قػد ال ُينتخػب فػي الػدورة القادمػة، 

 مف نيجو السياسي الجديد و"مناوراتو" لالستمرار بتزعـ الحركة.وسيصطدـ بواقع االستياء الداخمي 
وبالمقابػػؿ، يعتقػػد آخػػروف أف مجمػػس شػػورى الحركػػة، الػػذي يممػػؾ حػػؽ اختيػػار رئػػيس المكتػػب السياسػػي بػػيف 
رؤساء األقاليـ الذيف يحصدوف أعمى األصوات في االنتخابات المرتقبة لقيادة "حماس" )في الصيؼ المقبؿ(، 

بإثارة مشكمة قيادية لمحركة، والسػيما فػي ظػروؼ المصػالحة الفمسػطينية، وتشػكيؿ حكومػة الوحػدة لػف "يغامر" 
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المؤقتػػة، وتكثيػػؼ الجيػػود لخػػوض االنتخابػػات التشػػريعية المقبمػػة، وعػػدـ الترشػػح لرئاسػػة السػػمطة، عمػػى غػػرار 
لماف، وبالتالي؛ فإف قرار "اإلخواف المسمميف" في مصر عدـ خوض االنتخابات الرئاسية واالقتصار عمى البر 

قػػد حسػػمت لصػػالح خالػػد  -حسػػب ىػػؤالء  –معركػػة زعامػػة "حمػػاس" التػػي تػػدور تحػػت السػػطح، تكػػاد تكػػوف 
 مشعؿ.

سػػػرائيؿ. وفػػػي ىػػػذا الخصػػػوص يتعػػػيف االىتمػػػاـ  وتبقػػػى ىنػػػاؾ نقطػػػة ىامػػػة تتعمػػػؽ بالصػػػراع بػػػيف "حمػػػاس" وا 
، مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار 2967باسػػتعداد "حمػػاس" لمتوصػػؿ إلػػى "سػػالـ" مػػع إسػػرائيؿ يسػػتند إلػػى خطػػوط 

االتصػػاالت التػػي تجرييػػا الحركػػة عربيػػًا ودوليػػًا ليػػذا الغػػرض. وىػػذاف معطيػػاف يتيحػػاف ىػػامش تحػػرؾ وقبػػوؿ 
 لقيادة خالد مشعؿ، بالرغـ مف تعارضيما مع نيج قيادة الداخؿ المتشددة.

قميميػًا وبوجو عػاـ، حػيف يضػاؼ مػا يجػري داخػؿ "حمػاس" إلػى مػا يجػري فػي محيطيػا، فمسػطين سػرائيميًا وا  يًا وا 
ودوليًا، تتضح جميًا أىمية اإلسػراع بجيػود تحقيػؽ المصػالحة الوطنيػة الفمسػطينية بػيف "حمػاس" وسػائر القػوى 
الفمسػػػطينية، وفػػػي مقػػػدمتيا حركػػػة فػػػتح؛ مػػػف أجػػػؿ الحفػػػاظ عمػػػى المكتسػػػبات الفمسػػػطينية، وتحقيػػػؽ المصػػػالح 

 الوطنية لمشعب الفمسطيني.
 29/2/2022، سات والبحوث االستراتيجيةمركز اإلمارات لمدرا

 
 
 
 كاريكاتير: 
 

 
 22/2/2022الرسالة.نت، 


