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 لم تخطر حتى تعترف بخطئها.. حماس مشعل: انحيازنا لمشعوب شرف لنا 0
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ أف موقؼ قيػادة حركتػو موحػد كمػا لػـ يكػف موحػدًا مػف 

 قبؿ، وأنيا لـ تخطئ حتى تعترؼ بخطئيا.



 
 
 

 

 

           4ص                                    3200العدد:            02/02/0203 حداأل التاريخ:

باب مػف أنػؿ السػدس النمعػة فػي وأكَّد مشػعؿ فػي كممػة لػو بميرنػاف نظمػو موقػا ىويػة الفمسػطيني ورابطػة شػ
دولة قطر، عمى مواقؼ حركتو وسياسػتيا المعروفػة أنيػا اػد اطسػتسطاب الطػائفي واػد تسسػيـ المنتمعػات، 
واػػد الػػدماد واػػد اطسػػتسواد بػػاألننبي والعػػدواف الخػػارني، مبينػػًا أف حركتػػو مػػا أف تحصػػؿ الشػػعوب عمػػى 

 ف الخيارات الدموية والعسكرية.حسوقيا بسالـ، وأف تستوعب األنظمة شعوبيا بعيدًا ع
وقاؿ إف "الذي ينحاز لمشعوب وآلطميػا ولنراحيػا وآلماليػا ولحسيػا فػي الحريػة والكرامػة والديمسراطيػة ومحاربػة 
الفساد واطستبداد، وحماس انحػازت لمسػيـ واألخػالؽ والم ػؿ، ىػذا ط ي عتػذر عنػو، بػؿ ىػو شػرؼ، وىػي مواقػؼ 

صالح، وفي ذات الوقت لـ نتدخؿ في شؤوف أحد، ونتحدى أي أحػد أف يػتيـ لف نندـ عمييا، وقدمنا أعمى الم
 حماس أنيا دخمت في شأف أحد".

وأااؼ: "حماس ط ترانػا صػوابًا، إف أخطػأت ترانػا، ولكػف حينمػا انحػازت حمػاس ل مػة لسػنا نػادميف، وط 
راحػػؿ صػػعبة، شػػؾ أننػػا فػػي مرحمػػة صػػعبة، لػػيس حمػػاس فحسػػب، بعػػض الػػدوؿ الكبػػرى فػػي المنطسػػة تمػػر بم

النميػػا يوانػػػو تحػػػديات، وط بػػأس أف تواػػػا حمػػػاس فػػػي مصػػاؼ الػػػدوؿ الكبػػػرى، وىػػذا شػػػرؼ لنػػػا، وحمػػػاس 
 خفيفة الحركة و ستيا باهلل عالية".

 
 الحصار

وتطرؽ مشعؿ في كممتو إلى الحصار المفروض عمػى قطػاع ةػزة، قػائاًل: "ط شػؾ أف واػا ةػزة منػذ شػيور 
نيا دائمًا أف تدفا ال مف، وتدفا  مف لـ ترتكبو وخطأ لـ ترتكبو؛ فالتطورات يسمسنا نميعًا، وكأف ةزة مطموب م

التػػي تنػػري فػػي المنطسػػة وخاصػػة فػػي مصػػر أريػػد لفػػزة أف تكػػوف كػػبش فػػداد، وأف تكػػوف الخطػػوة التاليػػة عمػػى 
 ةزة، لينشأ فييا التمرد".

تعػالى  ػـ بوخواننػا األبطػاؿ فػي ةػزة وأااؼ: "عشنا شيورًا صعبة وما زلنا نعيش السمؽ ما  ستنا اليسينية باهلل 
وبنفس األمة العظيـ، أنػا أحػب أف أطمئػنكـ أف إخػوانكـ فػي ةػزة ىػـ بخيػر رةػـ معانػاتيـ، ففػزة متعػودة عمػى 

 الصعاب، وما دمنا لـ نخطئ بحؽ أحد فاهلل ناصرنا، وفي ةزة رناؿ وأسود ، ونحف ط نبفي شرًا ألحد".
اد حماس وأنصار حماس أف يطمئنوا أنو لـ يسا مػف ةػزة وط مػف حمػاس وتابا: "ينبفي ألبناد ىذه األمة وأبن

أي تدخؿ عمى اإلطالؽ في مصر، ط في سيناد وط في الساىرة وط في ةيره، إنما ىو شر أريد بنا كنزد مف 
 المخطط، وربما رةبات مكبوتة عند أطراؼ طالما تآمرت عمى ةزة فمـ تفمح".

ر وتػػدمير األنفػػاؽ اػػيؽ عمػػى أىمنػػا فػػي ةػػزة، وتواصػػمت معيػػـ فػػي عيػػد واسػػتدرؾ: "ط شػػؾ أف إةػػالؽ المعػػاب
األاحى، وطمئنوني ىـ بخير والحياة طبيعية، وىناؾ تكيؼ ما الظروؼ الصعبة والساسية، ونحف في قيادة 

 الحركة تابعنا نيودًا لمتنفيس عف أىمنا في ةزة ما الناىزية ألسوأ اطحتماطت".
ا زاد األمػور شػدًة عمػى ةػزة عنػدما اكتشػؼ النفػؽ اطسػتراتيني ننػوب قطػاع وأكمؿ مشعؿ حدي و بالسوؿ: "مم

ةػػػزة، وقػػػد أخػػػاؼ "إسػػػرائيؿ"، واإلسػػػرائيميوف اتصػػػموا بعشػػػرات الحػػػاطت بفػػػزة ىاتفيػػػًا ليسولػػػوا ليػػػـ : إف حكومػػػة 
 حماس أنفست عشرات المالييف عمى النفؽ كأولى أف تعطييا لكـ لتخفػؼ معانػاتكـ، وتيديػد إذا مػا اسػتخدمت

 حماس ما لدييا مف قوة"، مؤكدًا أف ةزة تعمؿ م ؿ خمية "نحؿ" فال خوؼ عمييا.
 
 قصىاأل

وشػػدد مشػػعؿ عمػػى أفَّ معركػػة األقصػػى خيػػر عنػػواف لمعركػػة مػػا اطحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، مطالبػػًا أبنػػاد الشػػعب 
 الفمسطيني وأبناد األمة العربية واإلسالمية أف تظؿ السدس واألقصى حاارًة لدييـ.
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أف قاػػػية السػػػدس واألقصػػػى دائمػػػًا حااػػػرة، مشػػػيرًا إلػػػى أف مالمػػػح الخيػػػر والبركػػػة واسػػػتعادة اطنتفااػػػة وأكػػػد 
ومشروع المساومة في الافة قد ىمت، قػائاًل:" ىػذه اػفة النيػاد واطستشػياد اػفة السسػاـ واألبطػاؿ العظمػاد 

 وفي الشتات ". 84الذي عرفنا أسمائيـ كما عرفنا أسماد السادة في ةزة والػ 
وختـ مشعؿ حدي و:" الظالموف واألعداد والخصوـ يسسوف عمى أىمنا في الافة المحتمة؛ لكنيػا اليػـو تتمممػؿ 

 وتستعد لنولة نديدة، ولف يطوؿ الزماف حتى تروف ما يسركـ إف شاد اهلل".
 09/02/0203، السبيل، عّمان

 
 اع دينيحول الصراع إلى نز ي بمطالب في القدس الشرقية "إسرائيل": إدعاء عباس 0

رئػيس دولػة  ، أفدوسػمدورؼ أألمانيػا ، مػف 09/02/0203، وكالة األنباء والمعمومات الفمساطينية ووفاا ذكرت 
فمسػػػطيف محمػػػود عبػػػاس قػػػاؿ إف إدعػػػاد إسػػػرائيؿ بمطالػػػب فػػػي السػػػدس الشػػػرقية، يخػػػرج الصػػػراع والنػػػزاع مػػػف 

سػيات، األمػر الػذي نرفاػو بصػورة محدداتو وطبيعتو السياسية إلى نزاع ديني في منطسة م سمة أصػال بالحسا
 قاطعة انطالقا مف رفانا لمتطرؼ واإلرىاب بكؿ أشكالو.

، في كممتو أماـ مبادرة منشف ةالدباخ األلمانية حوؿ فرص السالـ في الشرؽ األوسط، اليـو عباسوأااؼ 
الفمسػػطينية،  السػػبت، أننػػا قبمنػػا بػػأف تكػػوف السػػدس عاصػػمة لمػػدولتيف، وأف السػػدس الشػػرقية ىػػي عاصػػمة الدولػػة

 ونؤمف بأف السدس ينب أف تكوف مفتوحة لمعبادة ألتباع الديانات ال الث، اإلسالمية والمسيحية والييودية.
سػرائيؿ ىػو المػدخؿ اإلنبػاري لمتوصػؿ إلػى السػالـ الشػامؿ بػيف الػدوؿ  وقاؿ إف تحسيؽ السالـ بيف فمسػطيف واس

سرائيؿ طبسا لسرارات األمـ الم  تحدة ومبادرة السالـ العربية.العربية واإلسالمية واس
نمػػػا نحػػػف عمػػػى درايػػػة بخػػػط النيايػػػة ومحطػػػة  وتػػابا الػػػرئيس  إننػػػا ط ننطمػػػؽ مػػػف فػػػراغ وط نػػػدور فػػػي متاىػػػة، واس

 الوصوؿ .
وقػػاؿ إننػػا نتطمػػا لتحسيػػؽ سػػالـ عػػادؿ يػػنعـ ب مػػاره الشػػعباف الفمسػػطيني واإلسػػرائيمي، وشػػعوب المنطسػػة كافػػة، 

اؽ سػػػالـ دائػػػـ يسػػػود إلػػػى قيػػػاـ دولػػػة فمسػػػطيف المسػػػتسمة كاممػػػة السػػػيادة فيػػػدؼ المفاواػػػات ىػػػو التوصػػػؿ طتفػػػ
، لتعػيش بػأمف وسػالـ إلػى 0691وعاصمتيا السدس الشرقية عمى كامؿ األرض الفمسطينية التػي احتمػت عػاـ 

، 068نانػب دولػة إسػرائيؿ، وحػؿ مشػػكمة الالنئػيف الفمسػطينييف حػال عػادًط ومتفسػػًا عميػو وفػؽ السػرار األممػػي 
 صت عميو مبادرة السالـ العربية.وكما ن
سػرائيؿ  ابو مازفوشدد  عمى أف ىدفنا التوصؿ إلػى اتفػاؽ دائػـ وشػامؿ ومعاىػدة سػالـ بػيف دولتػي فمسػطيف واس

 تعالج نميا الساايا، وتفمؽ نميا الممفات، األمر الذي سيتيح اإلعالف رسميا عف نياية النزاع والمطالبات.
المسبمػػة، ىػػي فتػػرة أمػؿ وانبعػػاث اقتصػػادي فػػي فمسػػطيف، حيػػث قػػدـ وزيػػر وأشػار الػػرئيس عبػػاس إلػػى أف الفتػػرة 

خارنية الوطيات المتحدة األميركيػة نػوف كيػري، مبػادرة لتػوفير حزمػة مشػاريا إلنعػاش اطقتصػاد الفمسػطيني، 
 تتيح الفرصة لمسطاع الخاص األننبي والدولي لالست مار في فمسطيف.

ؿ الماؿ واألعمػاؿ لزيػارة فمسػطيف، واططػالع عمػى األواػاع فييػا، المشاركيف في الندوة مف رنا عباسودعا 
واستطالع الفرص اطست مارية المتوفرة والممكنة وما تحممو مف آفػاؽ مسػتسبمية واعػدة ومفيػدة لنػا نميعػا ممػف 
يرةبػػػػوف فػػػػي الشػػػػراكة معنػػػػا، حيػػػػث يسػػػػتطيا المسػػػػت مروف عسػػػػد شػػػػراكات مػػػػا المسػػػػت مريف ورنػػػػاؿ األعمػػػػاؿ 

 الفمسطينييف.
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وأكد أف الفشؿ في نوطت المفاواات النارية، ستكوف لو عواقب ط نتمناىا لمنطستنػا والعػالـ، ومػف ىنػا فػوف 
المنتما الدولي مدعو لتك يؼ العمؿ واةتناـ الفرصة إلنناحيا لما فيو خير الشعبيف الفمسػطيني واإلسػرائيمي 

 وشعوب المنطسة والعالـ بأسره.
دويتشػو “قػاؿ فػي مسابمػة مػا محطػة ، أف عبػاس أد .ب .ا  عػف، 02/02/0203، الخميج، الشاارقةوأاافت 

وطالػب عبػاس ”. المفاواات شاقة لكنيا لـ تصؿ إلى طريػؽ مسػدود“األلمانية تذاع اليوـ أاألحد ، إف ” فيمو
بعدـ استمرار المشػاريا اطسػتيطانية فػي األرااػي الفمسػطينية كمػا طالػب بعػدـ اسػتمرار تعػديات المسػتوطنيف 

وأعرب عف قمسو الشػديد إزاد ”. كميا مشاكؿ وعسبات تعرقؿ عممية التسوية وتسوض الطريؽ إلى الحموؿفيذه “
مصػػير الالنئػػيف الفمسػػطينييف فػػي سػػوريا قػػائال إف بعاػػيـ فػػر إلػػى لبنػػاف فيمػػا مػػات آخػػروف فػػي البحػػر فػػي 

ينييف إلػػػى عػػػدـ طػػريسيـ إلػػػى مالطػػػة أو إيطاليػػػا، ووصػػػؼ عبػػػاس الموقػػػؼ بأنػػػو مأسػػػاوي لمفايػػػة ودعػػػا الفمسػػػط
مفادرة سوريا. وكانت المستشػارة األلمانيػة اننػيال ميركػؿ وعػدت النمعػة باسػتمرار السياسػة األلمانيػة المتعمسػة 
بالشػرؽ األوسػط حتػى فػي ظػؿ تشػكيؿ ائػتالؼ كبيػر ينمػا بػيف تحػالؼ ميركػؿ المسػيحي والحػزب اطشػتراكي 

لى التحمي بابط الػنفس فػي سياسػة اطسػتيطاف في أعساب لسائيا ما عباس إ”” إسرائيؿ“الديمسراطي. ودعت 
 لعدـ تعريض محاد ات الشرؽ األوسط النارية لمخطر.        

 
 : قمنا بوساطة لتبادل رهائن في سورية بينهم المبنانيون التسعةالسمطة الفمسطينية 3

النظػػػامي اعمنػػػت السػػػمطة الفمسػػػطينية انيػػػا قامػػػت بوسػػػاطة بػػػيف النػػػيش السػػػوري : ا ؼ ب -راـ اهلل، بيػػػروت 
والنيش السوري الحر لتبادؿ رىائف محتنزيف في سورية في مسدميـ المبنانيوف التسػعة الػذيف كػانوا محتنػزيف 

 لدى منموعة مف المعاراة السورية المسمحة في شماؿ سورية.
ف وقالت وزارة الخارنيػة الفمسػطينية اف "التػدخؿ الفمسػطيني منػذ البدايػة ىػو الػذي اسػس لفكػرة تبػادؿ المحتنػزي

لدى كؿ مػف النػيش الحػر والنػيش السػوري، وخاصػة اطػالؽ سػراح المحتنػزيف المبنػانييف لػدى الويػة المساتمػة 
 امف قوى المعاراة السورية مسابؿ اطالؽ سراح أعداد مف المحتنزات السوريةت لدى النيش السوري"

ؿ بػيف تمػؾ المنموعػات واااؼ البياف "كانت حركة الدبموماسية الفمسطينية التي قامػت بػاولى خطػوات اتصػا
بناد عمى تعميمات وااحة مف السيادة الفمسطينية التي فامت العمؿ بيدود حيث يتطمب امر ذلؾ مف نية، 
وبسبب اف دولة فمسطيف تبحث عف المند في امور عمى ىذا المستوى مف انسانية والحساسية ومرتبط بحياة 

 اناس وعائالت ومشاعر ومآس".
عف اطعالف عف خطواتيا التي اقدمت عمييا لوحدىا دوف شريؾ مف احػد. وبعػد  وتابا "لسد تحفظت فمسطيف

اف تبػػيف اف مطالبػػات الفرقػػاد تحتػػاج الػػى تعػػاوف عديػػد اطػػراؼ وتسػػييالت اػػرورية لمواصػػمة تمػػؾ المسػػاعي، 
 اتخذت السيادة الفمسطينية السرار باشراؾ اخريف في مساعييا. وىنا كاف دخوؿ بسية الدوؿ ذات العالقة".

وقالػػت الخارنيػػة الفمسػػطينية "اف الػػرئيس محمػػود عبػػاس قػػد قػػاـ بػػوطالع كافػػة السيػػادات المبنانيػػة ذات العالقػػة 
عمػػى تمػػؾ المسػػاعي الفمسػػطينية وبػػدأ التنسػػيؽ الفعػػاؿ بػػيف النػػانبيف الفمسػػطيني والمبنػػاني يأخػػذ منحػػى اينابيػػا 

 ومتطورا".
حتنػػزيف لػػدى منموعػػة مػػف المعاراػػة المسػػمحة فػػي واعمػػف اطفػػراج النمعػػة عػػف تسػػعة لبنػػانييف شػػيعة كػػانوا م

شماؿ سورية، عمى اف يتـ تسميميـ في تركيا الى السمطات المبنانية بعد افراج السمطات السورية عف معتسميف 
 معارايف لدييا طالبت بيـ النية الخاطفة كشرط ططالؽ المبنانييف.

 02/02/0203الحياة، لندن، 
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 ى األرض تحبط جهود السالمعم "إسرائيل"عريقات: إجراءات  4

أعمػػػػف عاػػػػو المننػػػػة التنفيذيػػػػة لمنظمػػػػة التحريػػػػر صػػػػائب عريسػػػػات إف "اسػػػػتمرار حكومػػػػة اطحػػػػتالؿ : راـ اهلل
نراداتيػػػا ياػػػا العراقيػػػؿ أمػػػاـ عمميػػػة  اإلسػػػرائيمية فػػػي البنػػػاد اطسػػػتيطاني فػػػي األرض الفمسػػػطينية المحتمػػػة، واس

 التسوية عمى األرض".
عػػي أمػػس السػػبت أف "السيػػادة الفمسػػطينية طمبػػت مػػف واشػػنطف الاػػفط عمػػى وأاػػاؼ عريسػػات فػػي حػػديث إذا

 إسرائيؿ لوقؼ األنشطة اطستيطانية"، مؤكًدا أف "كؿ أشكاؿ اطستيطاف ةير شرعية وباطمة قانونًيا".
و مػػف عريسػػات مواقػػؼ اإلتحػػاد األوروبػػي فػػي مساطعػػة منتنػػات المسػػتوطنات، والموقػػؼ العربػػي الموحػػد مػػف 

 ىي حدود الدولة الفمسطينية بعاصمتيا السدس. 0691ف، الذي يؤكد أف حدود عاـ قاية اطستيطا
 02/02/0203المستقبل، بيروت، 

 
 الغصين: كرة المصالحة في ممعب فتح والحكومة متمسكة بسياستهاإيهاب  5

أكػػد النػػاطؽ باسػػـ الحكومػػة الفمسػػطينية إييػػاب الفصػػيف أف خطػػاب ىينػػة واػػا الكػػرة فػػي ممعػػب حركػػة فػػتح، 
 اؿ: "عمييـ أقادة فتح  أف يمتسطوىا ويبادروا نحو المصالحة".وق

ودعا الفصيف في تصريح عمى صفحتو عبر موقا التواصؿ اطنتماعي "فيسبوؾ" ، حركة فػتح لعػدـ التسػرع 
 بالرد عمى خطاب رئيس الوزراد، وقرادة مامونو بدقة وفيـ عميؽ.

اطتفاقػػات السػػابسة دوف حػػوار ونسػػاش نديػػد، مػػا  ورأى الفصػػيف أف المطمػػوب فػػي الوقػػت الحػػالي تنفيػػذ بنػػود
.  تحديد سسؼ زمني ليا كما ذكر ىنية في خطابو صباح اليـو

وأشػػار إلػػى أف بنػػود اطتفاقػػات السػػابسة تػػنص عمػػى تشػػكيؿ حكومػػة وحػػدة برئاسػػة رئػػيس سػػمطة راـ اهلل محمػػود 
 عباس ودعوتو لإلطار السيادي لمنظمة التحرير الفمسطينية لالنتماع.

ؼ: "بعد ذلؾ يحدد أبو مازف موعد اطنتخابات رئاسية وتشريعية ومنمس وطني بالتزامف وبالتوافؽ وىي وأاا
 أياًا تنفذ مف قبؿ حركة فتح".

 09/02/0203، فمسطين أون الين
 

 الحاليالشهر  09 إطالق الدفعة الثانية من األسرى "القدامى" في نادي األسير الفمسطيني:  6
مف المنتظر أف تفرج سمطات اطحتالؿ اإلسػرائيمي عػف الدفعػة ال انيػة مػف األسػرى  :نادية سعد الديف -عماف

 "السدامى" في سنونيا، في التاسا والعشريف مف الشير الحالي، بحسب نادي األسير الفمسطيني.
 ، 0663أسػرى معتسمػيف فػي سػنوف اطحػتالؿ قبػؿ اتفػاؽ أوسػمو أ 028أسػيرًا مػف إنمػالي  09ويشكؿ ىػؤطد 

اؽ إطالؽ سراحيـ امف أربا دفعات، ةداة اإلفراج عف عدد مما ؿ عسب عيد الفطر، رةـ المحاولة وفؽ اتف
 اإلسرائيمية لمتنصؿ منو.

 09مف نانبو، قاؿ مدير عاـ نادي األسير الفمسطيني عبد العاؿ العناني إف "سػمطات اطحػتالؿ سػتفرج عػف 
 فؽ عميو سابسًا".أسيرًا في التاسا والعشريف مف الشير الناري، وفؽ ما أت

وأااؼ، لػ"الفد" مػف فمسػطيف المحتمػة، إف "اطحػتالؿ يػتحكـ منفػردًا فػي مسػألة تحديػد أسػماد األسػرى المسػرر 
 اإلفراج عنيـ، ويرفض أي مشاركة فمسطينية بيا".
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وقػػاؿ عاػػو المننػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر واصػػؿ أبػػو يوسػػؼ إف "اتفػػاؽ إطػػالؽ سػػراح األسػػرى "السػػدامى" 
 ج في إطار صفسة متصمة بتنميد قرار الذىاب إلى األمـ المتحدة وليس بمسار التفاوض أو بمصيره".يندر 

وأااؼ، لػ"الفد" مف فمسػطيف المحتمػة، إف "النانػب الفمسػطيني وافػؽ عمػى تنميػد الػذىاب إلػى األمػـ المتحػدة 
ف ال ػػاني أنػػوفمبر  طسػػتكماؿ الخطػػوات الالحسػػة لنيػػؿ فمسػػطيف صػػفة "دولػػة مراقػػب"، ةيػػر عاػػو، فػػي تشػػري

 المااي، مسابؿ إطالؽ سراح أسرى ما قبؿ أوسمو".
وأكد بأف "النانب الفمسطيني سيكوف في حؿ عف قرار عدـ الذىاب المؤقت ل مـ المتحدة إذا أخمت سػمطات 

 اطحتالؿ باتفاؽ اإلفراج عف األسرى أو تنصمت منو".
مرتبطة بالمسػار التفاواػي وط بمصػيره"، مفيػدًا  وأااؼ إف "ىذه الصفسة، بما فييا مف إنحاؼ كبير، ليست

بأف "قرار التنميد مؤقت ويمتد حتى تسعة أشير"، وىي السسؼ الزمني المحدد لممفاواات التي انطمست بيف 
 تموز أيوليو  المااي برعاية أمريكية. 32اإلسرائيمي في  –الطرفيف الفمسطيني 

 02/020203، الغد، عّمان
 

 الرافض عضوية مجمس األمن تثمن موقف الرياضالرئاسة الفمسطينية  7
أعمنػػػت الرئاسػػػة الفمسػػػطينية تسػػػديرىا وشػػػكرىا لمػػػا تاػػػمنو بيػػػاف وزارة الخارنيػػػة السػػػعودية مػػػف مشػػػاعر نبيمػػػة 

 وممتزمة بشأف الساية الفمسطينية.
يصػبح وناد في بياف "أف الرئاسة الفمسطينية إذ تؤيد موقؼ المممكة بشأف ارورة تفعيؿ منمس األمف حتػى 

أداة فعالة في حفظ األمف والسػالـ وحسػوؽ الشػعوب، تعبػر عػف شػكرىا النزيػؿ لخػادـ الحػرميف الشػريفيف عبػد 
 س األمػف إلػى منظمػة فاعمػة وقويػة".اهلل بف عبد العزيز عمػى تونيياتػو الحكيمػة والصػائبة بشػأف تحويػؿ منمػ

ر عاليػػًا الػػدعـ السياسػػي واطقتصػػادي الػػذي وخػػتـ البيػػاف بػػالسوؿ: "بيػػذه المناسػػبة، فػػوف الرئاسػػة الفمسػػطينية تسػػد
 تسدمو المممكة العربية السعودية لدعـ الشعب الفمسطيني وقايتو العادلة".

 02/02/0203، المستقبل، بيروت
 

 ردن يباركان خطاب هنيةخوان باأل المرزوقي ومراقب اإل 8
مف الرئيس التونسي المنصؼ  تمسى رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية مساد السبت، اتصاطت ىاتفياً 

وقالػت فاػائية األقصػى إف ىنيػة أطمػا المرزوقػي عمػى مخػاطر تسسػيـ األقصػى، وعمػى الحصػار  المرزوقي.
 الذي يتعرض لو قطاع ةزة.

وكاف المرزوقي دعػا فػي خطػاب لػو فػي األمػـ المتحػدة مصػر إلػى رفػا الحصػار عػف ةػزة وفػتح الحػدود أمػاـ 
ية مػف اتصػاًط مػف مراقػب حركػة اإلخػواف المسػمميف فػي األردف الشػي  ىمػاـ مف نية  انية، تمسى ىن سكانيا.

 سعيد، مباركا لو خطابو وموقفو الرافض لموطف البديؿ.
09/02/0203، فمسطين أون الين  

 
 بعثة فمسطين تطمع لجنة أممية عمى انتهاك سمطات االحتالل لحقوق األطفال 9

راقبػة الدائمػة لدولػة فمسػطيف لػدى األمػـ المتحػدة فػي نيويػورؾ نيويورؾ: واعت المستشار السانوني بالبع ة الم
ريػػـ منصػػور، المننػػة ال ال ػػة التابعػػة لمنمعيػػة العامػػة ل مػػـ المتحػػدة والمعنيػػة بالمسػػائؿ اطنتماعيػػة واإلنسػػانية 
وال سافيػػة حػػوؿ بنػػد تعزيػػز وحمايػػة حسػػوؽ الطفػػؿ، بصػػورة اطنتيػػاؾ الصػػارخ لحسػػوؽ أطفػػاؿ فمسػػطيف مػػف قبػػؿ 

 ؿ اإلسرائيمي.اطحتال
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وأشارت منصور في كممتيا أماـ المننة بمسر األمـ المتحػدة فػي نيويػورؾ، أمػس، الػى أف نػيال بعػد نيػؿ مػف 
األطفػػاؿ الفمسػػطينييف قػػد كبػػروا تحػػت اطحػػتالؿ العسػػكري اإلسػػرائيمي الوحشػػي ألك ػػر مػػف أربعػػة عسػػود، األمػػر 

 ية بعيدة المدى عمييـ وعمى منتمعيـ.الذي حرميـ مف حسوقيـ ةير السابمة لمتصرؼ ما عواقب سمب
ولفتػػػت الػػػى أف الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي الاػػػفة الفربيػػػة المحتمػػػة، بمػػػا فييػػػا السػػػدس الشػػػرقية، يوانػػػو عػػػددًا ط 
يحصى مف التحديات عمى أساس يومي تػؤ ر تػأ يرًا شػديدًا عمػى حسػوؽ أبنػائيـ، مػف بينيػا ونػود المئػات مػف 

يػر السػانوني وأعمػاؿ العنػؼ واطسػتفزاز مػف قبػؿ المسػتوطنيف اإلسػرائيمييف نساط التفتيش اإلسرائيمية والندار ة
المتطرفيف، كما أف بعض األطفاؿ الفمسطينييف يتـ استخداميـ مف قبؿ إسرائيؿ كدروع بشرية خػالؿ عمميػات 

سػمبية  اطقتحاـ التي تسوـ بيػا قػوات اطحػتالؿ اإلسػرائيمي لممػدف والسػرى الفمسػطينية ومػا لػذلؾ مػف آ ػار نفسػية
 عمى األطفاؿ الفمسطينييف.

وتطرقػػت منصػػور إلػػى الواػػا فػػي قطػػاع ةػػزة المحاصػػر ومعانػػاة األطفػػاؿ الفمسػػطينييف مػػف اآل ػػار المػػدمرة 
 لمحصار الذي يدمر كؿ نوانب حياتيـ ويتسبب ليـ في مشاكؿ نسدية ونفسية شديدة.

سػػنوف ومراكػػز اطعتسػػاؿ اإلسػػرائيمية ومػػا كمػا لفتػػت اطنتبػػاه إلػػى حالػػة األطفػػاؿ الفمسػػطينييف المحتنػػزيف فػػي ال
يذاد بدني ونفسي يترؾ ندوبًا دائمة عمى األطفاؿ الفمسطينييف طيمة حياتيـ.  يتعراوف لو مف معاممة سيئة واس

 02/02/0203، األيام، رام اهلل
 

 "أمان" ينفي ما نشرته "صندي تايمز" بخصوص وجود فساد مالي داخل السمطة  ائتالف 02
اعتبػػر اطئػػتالؼ مػػف أنػػؿ النزاىػػة والمسػػادلة أأمػػاف  مػػا نشػػرتو  :ننيػػب فػػراج -دوت كػػوـالسػػدس -بيػػت لحػػـ 

صػػحيفة "صػػندي تػػايمز" البريطانيػػة اسػػتنادا الػػى تسريػػر مزعػػـو منسػػوب لػػو، محاولػػة مكشػػوفة لتشػػوية السػػمطة 
 الفمسطينية.

البريطانيػػة ونسمتػػو  وقػػاؿ اطئػػتالؼ مػػف أنػػؿ النزاىػػة والمسػػادلة أأمػػاف  إف مػػا نشػػرتو صػػحيفة "صػػندي تػػايمز"
عنيا عدد مف الصحؼ اإلسرائيمية، والتي اشارت الى ونود فساد في صرؼ أمواؿ مونية لمسػمطة الوطنيػة، 
ىػػػو تشػػػويو مبيػػػت ومكشػػػوؼ ويػػػأتي فػػػي سػػػياؽ التوظيػػػؼ السياسػػػي اإلسػػػرائيمي وبعػػػض الموبيػػػات الصػػػييونية 

مف مرة لنشر معمومات اتاػح أنيػا ةيػر  المعادية لمسمطة الوطنية، مشيرا الى اف ىذه الصحيفة عمدت أك ر
 دقيسة.

وأكػػد مفػػوض "أمػػاف" لمكافحػػة الفسػػاد عزمػػي الشػػعيبي، اف مػػا ورد عمػػى لسػػانو بشػػأف عػػدد مػػف قاػػايا الفسػػاد 
 التي حسست بيا "أماف" ىو عار عف الصحة.

 09/02/0203، القدس، القدس
 

 الثوابت والمقاومةخطاب هنية كان واضحا لكل من يحاول المساس بعضو با"التشريعي":  00
رحبػػػت عاػػػو المنمػػػس التشػػػريعي الفمسػػػطيني، سػػػميرة الحاليسػػػة، بخطػػػاب رئػػػيس الحكومػػػة : راـ اهللأفمسػػػطيف 

الفمسػطينية فػػي قطػػاع ةػزة، إسػػماعيؿ ىنيػػة. مؤكػػدة أنػو "نػػاد وااػػحًا وسمسػًا ويحمػػؿ دططت وطنيػػة" بحسػػب 
 تسديرىا.

لحركػػة "حمػػاس"، إف الخطػػاب، الػػذي السػػاه ىنيػػة اليػػـو وقالػػت النائػػب عػػف كتمػػة "التفييػػر واإلصػػالح" التابعػػة 
  بمناسبة ذكرى صفسة تبادؿ األسرى "حمؿ رسائؿ وااحة لكؿ مف يحاوؿ المساس بفزة أو 06/02السبت أ

 ب وابت الشعب الفمسطيني".
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ي وأكدت الحاليسة، في تصريحات لػ "قدس برس"، أف "التمسؾ بال وابت والتماسؾ حوليا إنناز في الوقت الذ
 يتبا فيو الفريؽ الفمسطيني المفاوض نيج التنازطت المنانية عف  وابت الساية الفمسطينية".
 09/02/0203قدس برس، 

 
 : حماس هي التي تهّربت من تنفيذ اتفاقات المصالحةردًا عمى دعوة هنية لممصالحة فتح 00

قػػاؿ إف رئػػيس  سػػاؼ،النػػاطؽ باسػػـ حركػػة فػػتح أحمػػد ع ، أف09/02/0203، فمسااطين أون الياانذكػػر موقػػا 
 الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية، "ينفذ التعميمات األمريكية التي صدرت بتعطيؿ المصالحة".

وقػػاؿ عسػػاؼ لسنػػاة النزيػػرة ظيػػر السػػبت، إف خطػػاب ىنيػػة لػػـ يػػأت بشػػيد نديػػد، واعتبػػره مخيبػػا آلمػػاؿ نػػزد 
 كبير مف أبناد الشعب الفمسطيني.

والممتـز بكؿ اطتفاقيات الموقعػة، ماػيفا "الػذي تيػرب مػف اطتفاقيػات وأكد عساؼ عمى موقؼ فتح المتمسؾ 
 ولـ يوقعيا ىو السيد ىنية، وتحديدا قيادة حماس في ةزة".

وقاؿ عساؼ إف حركتو ممتزمة بتشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني التي تـ اطتفاؽ عمييا في الدوحة، وتػابا "كنػا 
أف يعمػف الترانػا عػف اطنسػالب وانيػاد اطنسسػاـ بسػحب الفيتػو نتوقا مف ىنية في ىذا الخطاب الذي روج لػو 

 الحمساوي عف إنراد اطنتخابات".
مراسػػؿ النزيػػرة سػػمير أبػػو شػػمالة فػػي راـ اهلل نسػػؿ ، أف 09/02/0203، الجزياارة ناات، الدوحااةوأاػػاؼ موقػػا 

، فػػي إشػػارة إلػػى عػػف نمػػر حمػػاد مستشػػار الػػرئيس الفمسػػطيني اسػػتنكار الرئاسػػة لمػػا وصػػفتيا بوشػػارات التخػػويف
 الحديث عف المفاواات التي ترفايا حماس.

وقػػػاؿ حمػػػاد إف المفاواػػػات نػػػادت برعايػػػة أميركيػػػة وفػػػي إطػػػار زمنػػػي محػػػدد، وسػػػتتحمؿ منيػػػا السػػػمطة بعػػػد 
 انسااد ذلؾ اإلطار. 

بػت مػف تنفيػذ اتفاقػات  مف نيتو قاؿ المتحدث باسـ حركة فتح أحمد عساؼ لمنزيرة إف حمػاس ىػي التػي تير 
ـ  التوصؿ إلييا.المص  الحة، وندد التزاـ فتح بكؿ اطتفاقات التي ت

الناطؽ باسـ حركة فتح فايز أبو عيطػة أكػد أف دعػوة ىنيػة ، أف اياد الكحموتوعف مراسؿ النزيرة في ةزة 
لمػػػرئيس عبػػػاس لتشػػػكيؿ حكومػػػة التوافػػػؽ الػػػوطني بحانػػػة إلػػػى إنػػػرادات عمميػػػة تتم ػػػؿ فػػػي اسػػػتئناؼ لسػػػادات 

 البت حماس سابسًا بتأنيميا.المصالحة التي ط
وقاؿ أبو عيطة لمنزيرة نت إف استئناؼ ىذه المسادات سيكوف خطوة لتبرىف حماس عمى نديتيا نحو تحسيػؽ 

 المصالحة "وسنتعامؿ بوينابية كبيرة ما أي خطوة عممية تتخذىا حماس نحو تنفيذ اتفاؽ المصالحة".
المتحدث باسػـ حركػة ، أف راـ اهلل، مف 09/02/0203،  وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية ووفاونشرت 

 ، إف خطاب ىنية لـ يحمؿ أي شيد نديد.]أمس[ فتح أحمد عساؼ، قاؿ اليـو السبت
وأااؼ، في تصريح صحفي،  أنو بناد عمى التحديات التي توانػو الساػية الفمسػطينية فسػد توقعنػا مػف السػيد 

س عف اطنسػالب فػي قطػاع ةػزة، وعػف اعتػذارىا لمشػعب ىنية أف يتحدث بشكؿ وااح عف ترانا حركة حما
الفمسطيني عف المعاناة التي لحسػت بػو خصوصػا فػي قطػاع ةػزة وبالساػية الفمسػطينية، نتينػة ىػذا اطنسػالب 

 الذي تسبب بيذا اطنسساـ الذي استمر لست سنوات .
دة شػعبنا مػف خػالؿ سػحب وقاؿ:  توقعنا أياػا مػف السػيد ىنيػة أف يعمػف أياػا عػف احتػراـ حركػة حمػاس إلرا

أالفيتػػو  الحمسػػاوي عػػف إنػػراد اطنتخابػػات التشػػريعية والرئاسػػية والمنمػػس الػػوطني، ولكننػػا تفانأنػػا أف أيػػا مػػف 
ىػػذه الساػػايا النوىريػػة والميمػػة لػػـ تػػأت فػػي خطابػػو، بػػؿ عمػػى العكػػس ىػػو ونػػو الػػتيـ لػػرئيس دولػػة فمسػػطيف 
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عطيػؿ المصػالحة وأنيػا راػخت لماػفوط األميركيػة محمػود عبػاس، ولحركػة فػتح أنيػا مػف تتحمػؿ مسػؤولية ت
 وأف ىناؾ شرطا أميركيا إما المفاواات أو المصالحة .

وقػػاؿ عسػػاؼ  إف ىػػذا الشػػرط ةيػػر مونػػود إط فػػي خيػػاؿ حركػػة حمػػاس، حيػػث أننػػا لػػـ نبمػػ  ىنيػػة بم ػػؿ ىػػذا 
ركاف فيـ مف أبمفوه بيذا الشرط األميركي الذي يدعيو، وبالتالي إذا كاف ىناؾ اتصاؿ مباشر بيف ىنية واألمي

الشرط ونفذ ليـ الرةبة األميركية بتعطيؿ المصالحة، فيو مػف يتحمػؿ مسػؤولية ىػذا التعطيػؿ، والنميػا يشػيد 
مػػرة ط، وأكبػػر دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ ذىابنػػا ل مػػـ المتحػػدة  01أف الػػرئيس عبػػاس قػػاؿ لموطيػػات المتحػػدة أك ػػر مػػف 

ميركي، ومرتاف مػف المػرات التػي تحػدى فييػا أميركػا كػاف ليػا وانتزاعنا لعاوية دولة فمسطيف رةـ الرفض األ
عالقػػة بتكميػػؼ ىنيػػة بتشػػكيؿ الحكػػومتيف العاشػػرة والحاديػػة عشػػرة، ولكػػف مػػف الوااػػح أف قيػػادة حركػػة حمػػاس 

 تنكر ىذا النميؿ .
وتػابا عسػاؼ قػػائال:  كمنػا يػذكر أف الػػذي طالػب وقػؼ لسػػادات المصػالحة ىػي حركػػة حمػاس، عنػدما رفاػػت 

د موعد اطنتخابات بعػد  ال ػة أشػير مػف تشػكيؿ حكومػة التوافػؽ الػوطني، وىػو مػا عطمتػو حركػة حمػاس تحدي
 حيث طمبت أف تنري اطنتخابات بعد فترة طويمة، وعندما واعت شروطا عمى تشكيؿ ىذه الحكومة .
مكتبيػػا وتسػػادؿ إذا مػػا كػػاف ىنػػاؾ موقفػػا نديػػدا ونػػديا عػػف حركػػة حمػػاس، لمػػاذا لػػـ نسػػتما إليػػو مػػف رئػػيس 

السياسي خالد مشعؿ؟ وىؿ موقؼ ىنية يعبر عف كؿ حركة حماس أـ عف نػزد منيػا فػي ةػزة؟ وىػؿ سػتمتـز 
قيادة حماس في الافة والخارج بيذه الطروحات؟ وكمنا نتسادؿ لماذا لػـ يحاػر قيػادي كبيػر بحمػاس بحنػـ 

قطػاع ةػزة، وىػذا يعنػي أف موقػؼ محمود الزىار كممة ىنية؟، ونحف نعمـ أف الزىار يم ؿ التيار اإليراني فػي 
 ىنية ط يم ؿ حتى حركة حماس في السطاع؟.

وقاؿ:  أبسط شيد كنا نتوقعو في فتح مف ىنية أف يعمػف عػف اإلفػراج عػف عشػرات المعتسمػيف السياسػييف مػف 
الحركػػػػة إذا كانػػػػت نوايػػػػاه بالمصػػػػالحة حسيسيػػػػة، وأف يعمػػػػف وقػػػػؼ اطعتسػػػػاطت والمنػػػػا مػػػػف السػػػػفر، فمػػػػف يريػػػػد 

لحة يتحدث بيذه الطريسة ط أف يونػو تيمػا ويػدعي أنػو يريػد مصػالحة، فمػا قالػو ىنيػة منػاورة مػؿ منيػا المصا
 الشعب الفمسطيني ونحف نريد أفعاط ط أقواط .

وفيما يتعمؽ بدعوة ىنيػة الفصػائؿ لممشػاركة فػي إدارة قطػاع ةػزة، قػاؿ عسػاؼ:  نعتبػر ىػذه الػدعوة نسػفا لكػؿ 
قعت عمييا حماس، وأنيا متمسكة باطنسالب وبسػيطرتيا عمػى قطػاع ةػزة، وتسػعى اتفاقيات المصالحة التي و 

 إلدامة ىذه السيطرة .
ونػػػددت حركػػػة  فػػػتح  عمػػػى لسػػػاف عسػػػاؼ رفاػػػيا ليػػػذه الفكػػػرة كمػػػا رفاػػػتيا نميػػػا فصػػػائؿ العمػػػؿ الػػػوطني  

تحت حراب الفمسطيني، وتسادؿ عساؼ:  ىؿ يريدنا ىنية أف نشارؾ بحكـ قطاع ةزة تحت سسؼ اطنسالب و 
 سمطة حماس األمنية أسمطة األمر الواقا ؟ .

إف حركتو "ممتزمة بتشكيؿ حكومة قاؿ عساؼ ، مف راـ اهلل، أف 09/02/0203وكالة قدس برس، وناد في 
التوافؽ الوطني التي تـ اطتفاؽ عمييا في الدوحة" وتابا "كنا نتوقا مػف ىنيػة فػي ىػذا الخطػاب الػذي روج لػو 

ف اطنسػػػالب وانيػػػاد اطنسسػػػاـ بسػػػحب الفيتػػػو الحمسػػػاوي عػػػف إنػػػراد اطنتخابػػػات" بحسػػػب أف يعمػػػف الترانػػػا عػػػ
 تعبيره.

وتسػػادؿ عسػػاؼ "ىػػؿ ىػػذه المواقػػؼ تمػػـز قيػػادة حمػػاس فػػي الخػػارج وخاصػػة أرئػػيس المكتػػب السياسػػي خالػػد  
عػػالف انفك اكيػػا عػػف مشػػعؿ الػػذي وقعنػػا معػػو اطتفاقيػػات"، مطالبػػا "حمػػاس" بػػػ "اطعتػػذار لمشػػعب الفمسػػطيني واس

 نماعة اطخواف المسمميف".
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مشددا عمى أف الذي أوقؼ المسادات ىػي "حمػاس ..  أمػا فػي مواػوع تشػكيؿ الحكومػة فسػد واػعت الحركػة 
شرطا، وأصرت عمػى أف يكػوف نػزد مػف قياداتيػا فػي ىػذه الحكومػة، واف يكػوف نائػب  02أحماس  أك ر مف 

 رئيس الوزراد مف ةزة".
 

 ة وتصفه بالشامل"الجهاد" ُتشيد بخطاب هني 03
أشػادت حركػة النيػاد اإلسػالمي، بخطػاب رئػػيس الػوزراد الفمسػطيني إسػماعيؿ ىنيػة، الػذي ألسػاه صػػباح : ةػزة

   في ذكرى صفسة وفاد األحرار.02-06اليـو السبت أ
وقػػاؿ أحمػػد المػػدلؿ السيػػادي فػػي النيػػاد فػػي تصػػريح  صػػحفي مستاػػب وصػػؿ "المركػػز الفمسػػطيني لإلعػػالـ"  

"الخطػاب كػاف اينابًيػػا وشػاماًل، وىػو محػؿ دراسػة واىتمػػاـ؛ حيػث أنػو تطػرؽ لساػايا وممفػػات نسػخة عنػو: إف 
 ميمة تخص الساية الفمسطينية".

وأشار المدلؿ، إلى أف ةياب قيادات النياد عف حاور الخطاب لـ يكػف متعمػًدا، مواػحًا أنػو كػاف بسػبب  
 أخطاد فنية في عممية توزيا الدعوات.

 09/02/0203، عالمالمركز الفمسطيني لإل
 

 لما فيه من إيجابيات كثيرة والدعوة إلى الحوار  "الشعبية" تدعو عباس اللتقاط خطاب هنية" 04
الدكتور رباح مينا، عاو المكتػب السياسػي ، أف ةزة، مف 09/02/0203، المركز الفمسطيني لإلعالمذكر 

س الػػوزراد إسػػماعيؿ ىنيػػة، الػػذي لمنبيػػة الشػػعبية، دعػػا رئػػيس السػػمطة محمػػود عبػػاس إلػػى التسػػاط خطػػاب رئػػي
ألسػػاه اليػػـو السػػبت، "لمػػا فيػػو مػػف إينابيػػات ك يػػرة والػػدعوة إلػػى الحػػوار الػػوطني النػػدي مػػف أنػػؿ واػػا آليػػات 

 لتنفيذ اتفاقيات إنياد اطنسساـ ألنيا ارورة وطنية ممحة".
ؿ فمسػطيف وانتسػاد وقاؿ مينا: إف "خطاب ىنية كػاف إينابيػا وتحػدث فيػو بشػكؿ نيػد عػف المساومػة وتحريػر كػ

المفاواات والمطالبة بويسافيا"، مواحًا أنو تحدث عف كؿ أشكاؿ النااؿ المشروعة الدبموماسية والسياسية 
 والعسكرية لمساومة اطحتالؿ.

وأااؼ مينا: "ما ناد في خطاب ىنية ينب أف يبنى عميو ويتـ تطويره"، مبينًا أف الشعبية ستمتئـ ما السوى 
 نية بما فييا حماس لالتفاؽ عمى آلية لتنفيذ ما ناد في خطاب ىنية.والفصائؿ الفمسطي
مينػػا أواػػح فػػي مػػف ةػػزة، أف  اػػياد الكحمػػوت، عػػف 09/02/0203، الجزياارة ناات، الدوحااة وأاػػاؼ موقػػا

حديث لمنزيرة نت أف الكرة اآلف في ممعب عباس الذي عميو أف يبادر لمشروع فورًا بحوار لبحث آليات تنفيػذ 
 حة وتشكيؿ حكومة التوافؽ التي يرأسيا وفؽ اتفاؽ الدوحة.اتفاؽ المصال

وشػػدد مينػػا عمػػى اػػرورة تفعيػػؿ وانتظػػاـ اإلطػػار السيػػادي المؤقػػت، كمػػا دعػػا ىنيػػة، وطالػػب بمرانعػػة سياسػػية 
 فمسطينية تستند إلى و يسة الوفاؽ الوطني، مؤكدًا أىمية إنناز الحكومة ذات الميمات ال الث.

 
 ف المصالحة يفتح باب الحوار حول آليات تنفيذ ما اتفق عميهاستئنا "الديموقراطية": 05

أكػد عاػػو المكتػػب السياسػي لمنبيػػة الديمسراطيػػة لتحريػر فمسػػطيف صػػالح زيػػداف أف : اػػياد الكحمػػوت -ةػزة 
الخطاب ناد محاولػة إلعطػاد إنابػات عػف الساػايا التػي أ يػرت مػؤخرًا، ورةػـ ذلػؾ أكػد اػرورة إنػراد حػوار 

 ف صياةة حموؿ لمنمؿ الساايا الوطنية.وطني شامؿ لمتمكف م
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وأشػػار زيػػداف فػػي حػػديث لمنزيػػرة نػػت إلػػى أف اسػػتئناؼ لسػػادات المصػػالحة يمكػػف أف يفػػتح بػػاب الحػػوار حػػوؿ 
آليػات تنفيػػذ مػػا اتفػػؽ عميػو، ةيػػر أنػػو أكػػد اػػرورة أط يكػوف الحػػوار  نائيػػًا بػػيف حمػاس وفػػتح، بػػؿ يكػػوف حػػوارا 

 شامال يشارؾ فيو النميا.
تطػػور إينػػابي فػػي حػػديث ىنيػػة عػػف العمػػؿ المسػػاوـ والسياسػػي والدبموماسػػي، مؤكػػدًا أف المعركػػة وتحػػدث عػػف 

الفمسطينية ما اطحتالؿ ليست مفاواات ولكنيا تتـ عبر اطناماـ لممؤسسات الدوليػة وصػياةة إسػتراتينية 
 وطنية شاممة لمتعامؿ ما كؿ ما يوانو الفمسطينييف.

 09/02/0203، الجزيرة نت، الدوحة
 

 أبو زهري يدعو فتح إلى التقاط اإلشارات اإليجابية في خطاب هنية 06
دعػػت حركػػة حمػػاس حركػػة فػػتح إلػػى اةتنػػاـ الفرصػػة، عسػػب خطػػاب رئػػيس الػػوزراد الفمسػػطيني فػػي ةػػزة : ةػػزة

نياد اطنسساـ. تماـ المصالحة الوطنية الفمسطينية واس  إسماعيؿ ىنية، واس
كػػة "حمػػاس" فػػي تصػػريح صػػحفي مكتػػوب تمسػػى "المركػػز وقػػاؿ الػػدكتور سػػامي أبػػو زىػػري، النػػاطؽ باسػػـ حر 

الفمسطيني لإلعالـ" نسخة عنو، إف خطاب رئيس الوزراد إسػماعيؿ ىنيػة "تميػز بالمسػؤولية الوطنيػة، ونػدعو 
 حركة "فتح" إلى "اةتناـ الفرصة والتساط اإلشارات اإلينابية في ىذا الخطاب".

 09/02/0203، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 حرار: خطاب هنية مبادرة عممية إلنجاز المصالحةاألحركة  07
أكػػػدت حركػػػػة األحػػػرار الفمسػػػػطينية أف خطػػػاب رئػػػػيس الػػػوزراد إسػػػػماعيؿ ىنيػػػة "مبػػػػادرة عمميػػػة إلننػػػػاز : ةػػػزة

نياد اطنسساـ الحاصؿ"، مشيرة إلى أنو أعػاد رسػـ خريطػة التمسػؾ بػالحسوؽ وال وابػت  المصالحة الفمسطينية واس
 الوطنية الفمسطينية.

الخطػاب الػذي  -فػي بيػاف صػحفي وصػؿ "المركػز الفمسػطيني لإلعػالـ" نسػخة عنػو-نػت حركػة "األحػرار" و م
قالت إنو بحانة طستنابة فمسطينية كبيرة وخاصة مف الفرقاد السياسييف "الذيف يعمموف نيدًا أف المفاواات 

 خيار عسيـ ونتائنو كار ية عمى الشعب الفمسطيني".
أعطػى ب عػػدًا زمنيػػًا لتنفيػذ الممفػػات العالسػػة التػي تسػػؼ ع ػػرًة أمػاـ تنفيػػذ المصػػالحة وقالػت الحركػػة: إف الخطػػاب "

وىيػأ األنػػواد طننػاز المصػػالحة عمػػى أسػاس المساومػػة"، م منػػة تمسػؾ حركػػة حمػػاس والحكومػة بفػػزة بمواقفيػػا 
 قرارىا.ال ابتة مف المتفيرات العربية واإلقميمية والتي تساند حؽ الشعوب في تسرير مصيرىا وامتالؾ 

وأاػػافت الحركػػة: "خطػػاب ىنيػػة ننػػح فػػي تشػػخيص كػػؿ مػػواطف األلػػـ والونػػا الفمسػػطيني وحػػدد رؤيػػة وطنيػػة 
 .نامعة لعالنيا وتناوزىا عمى أراية المساومة التي تم ؿ قاعدة أساسية لوحدة شعبنا الفمسطيني"

 09/02/0203، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

  حتالل "حرب األنفاق".. مواجهة جديدة مع اال 08
تتفػػػػؽ أوسػػػػاط المػػػػراقبيف العسػػػػكرييف فػػػي الكيػػػػاف الصػػػػييوني عمػػػػى أف األنفػػػػاؽ ذات الطػػػػابا  السػػػدس المحتمػػػػة:

الينػػومي التػػي تحفرىػػا المساومػػة الفمسػػطينية فػػي ةػػزة تشػػك ؿ تيديػػدًا اسػػتراتينيًا ط يسػػؿ عػػف الصػػواري  بعيػػدة 
 المدى.
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سػبوعي إف المساومػة الفمسػطينية فػي ةػزة تػتسف الصػييونية فػي ممحسيػا األ” يديعوت أحرونوت“وتسوؿ صحيفة 
حفر األنفاؽ مستعينة بميندسيف، نيولونييف، تسنيي كيرباد وخبراد الحفر والحراسة والتمويو والتيوية، مشيرة 
إلى أنيـ يعمموف منػذ سػنوات عمػى حفػر أنفػاؽ كمخػابئ ومواصػالت أسػفؿ المنػاطؽ المأىولػة إاػافة ل نفػاؽ 

. ويػػرى معمسيػػا العسػػكري الػػيكس فيشػػماف أف األنفػػاؽ تتػػيح لحركػػة المساومػػة الفمسػػطينية العسػػكرية اطسػػتراتينية
كمػػػا أنيػػػا تمنحيػػػا فرصػػػة اختيػػػار ”. اإلسػػػرائيمية“اختػػػراؽ خطػػػوط الػػػدفاع واطلتفػػػاؼ عمػػػى أنيػػػزة اطسػػػتخبارات 

ية كاممػة وبشكؿ مفانئ. ويرنح أف الحفر يتـ بصورة بطيئة وبسر ” إسرائيمية“الوقت المناسب لارب أىداؼ 
 لدرنة أف حفر متر واحد يستفرؽ  ال ة أو أربعة أياـ أحيانًا .

إلى أف حفر األنفاؽ عممية خطيرة وأف  ال ة فمسطينييف قتمػوا ونػرح عشػرات خػالؿ ” ىآرتس“وتشير صحيفة 
حفرىػػا فػػي العػػاـ األخيػػر. ويسػػوؿ معمسيػػا العسػػػكري أميػػر أورف إف حركػػة النيػػاد اإلسػػالمي تشػػارؾ فػػي ىػػػذه 

ميات، مشيرًا إلى أف حفر األنفاؽ في ةزة بػدأ فػي منطسػة رفػح مطمػا سػنوات ال مانينػات مػف أنػؿ تيريػب العم
التي ابطت في بحيػرة البردويػؿ لمطػاعـ تػؿ أبيػب. ومػا صػعود حركػة حمػاس لمحكػـ فػي ” الفمبري“أسماؾ 

تمػػنح ” فػػاؽمديريػػة أن“باتػػت عمميػػات حفػػر األنفػػاؽ ميمػػة رسػػمية مؤسسػػاتية حيػػث تشػػكمت  0229ةػػزة عػػاـ 
مميوف دوطر كارائب شيرية عمى األنفاؽ اطقتصادية  01تراخيص الحفر لممتسدميف زاعمًا أف حماس تنبي 

. 
اإلخباري يوسي ميمماف أف ىناؾ عشرات األنفاؽ العسكرية التػي ط ” واط“ويرنح المحمؿ العسكري في موقا 

خمة طكتشػاؼ ىػذه األنفػاؽ، مشػيرًا إلػى ونػود يزاؿ معظميا قيػد الحفػر. ويسػوؿ إف اطحػتالؿ يبػذؿ نيػودًا اػ
كتيبة ننديات يواظبف عمى مراقبة تااريس المنطسة الحدودية ومتابعة التفيرات بح ًا عف األنفاؽ التػي يراىػا 

 ىو اآلخر سالحًا استراتينيًا.
 02/02/0203، الخميج، الشارقة

 
 المحرقة" لممناهج الفمسطينيةبتضمين "خارطة إسرائيل" و" الفمسطينية ليبرمان يطالب السمطة 09

طالب أفيفدور ليبرماف، رئيس لننػة الخارنيػة واألمػف فػي "الكنيسػت" أالبرلمػاف  اإلسػرائيمي السػمطة : الناصرة
 ."الفمسطينية بونراد تعديالت نذرية لممناىج التعميمية الفمسطينية، إلنشاد ما أسماه "نيؿ السالـ

 ، "يتعػيف عمػى إسػرائيؿ أف تطالػب 02|02عبرية صػباح اليػـو األحػد أوقاؿ ليبرماف، في مسابمة ما اإلذاعة ال
السػػمطة الفمسػػطينية بتعػػديؿ نيازىػػا التعميمػػي بصػػورة نذريػػة"، مشػػيًرا إلػػى أف "الكتػػب المدرسػػية الفمسػػطينية ط 

 ."تتامف أي خارطة لدولة إسرائيؿ وط تتطرؽ بالمرة إلى المحرقة النازية
السػػػػابؽ موقفػػػػو المسػػػػتبعد لمتوصػػػػؿ إلػػػػى اتفػػػػاؽ سػػػػالـ دائػػػػـ مػػػػا السػػػػمطة  وكػػػػرر وزيػػػػر الخارنيػػػػة اإلسػػػػرائيمي

الفمسػػطينية، وقػػاؿ "مػػا مػػف نػػدوى فػػي السػػعي اآلف إلػػى تسػػوية دائمػػة مػػا الفمسػػطينييف، وينػػب التركيػػز عمػػى 
تعزيز التعاوف ما الفمسطينييف في المناليف اطقتصادي واألمني"، مشيًرا إلى أف "عباس لػيس شػريًكا لتحسيػؽ 

 ."ـالسال
وشدد ليبرماف عمى أنو "لف يكوف مف الممكف الشروع في مفاواات حسيسيػة حػوؿ تسػوية دائمػة، إط بعػد بػدد 

 .الفمسطينييف بتربية النيؿ الناشئ عمى السالـ"، عمى حد تعبيره

02/02/0203قدس برس،   
 

 "متطرف"أردوغان إسالمي ليبرمان:  02
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لمكنيست اإلسرائيمي "افيندور ليبرماف" عمػى صػفحتو عمػى  كتب رئيس لننة الخارنية واألمف التابعة: السبيؿ
واتيـ ليبرمػاف رئػيس الػوزراد التركػي أردوةػاف  الفيسبوؾ، بأف تركيا ةير معنية بترميـ عالقاتيا ما "إسرائيؿ".

 بأنو "إسالمي متطرؼ".

 09/02/0203، السبيل، عّمان
 

 "إسرائيل" ااند حماس ومعادي لينتمي إلى اإلخوان المسممين ويس أردوغانسياسي إسرائيمي:  00
زعػػـ سياسػػي إسػػرائيمي رفيػػا المسػػتوى أف رئػػيس الػػوزراد التركػػي رنػػب طيػػب اردوةػػاف، ينتمػػي إلػػى : السػػبيؿ

 نماعة اإلخواف المسمميف ويساند حماس ومعادي لػ"إسرائيؿ" ولػ"السامية".
ة اإلسػػرائيمية العاشػػرة وأاػػاؼ السياسػػي اإلسػػرائيمي الػػذي رفػػض الكشػػؼ عػػف ىويتػػو فػػي تصػػريح نشػػرتو السنػػا

مساد السبت، بأف أردوةاف ط توند لديو اية نوايا حسيسية إلعادة ترميـ العالقات ما "إسرائيؿ" التي بدورىا ط 
تتأمػػؿ منػػو خيرا.كمػػا اتيػػـ السياسػػي اإلسػػرائيمي رئػػيس اطسػػتخبارات التركيػػة "حاقػػاف فيػػداف" بأنػػو معػػاد  لمسػػامية 

موقػػؼ الػػذي عبػػر عنػػو مم مػػو اطسػػتخبارات اإلسػػرائيمية أمػػاـ األمريكػػاف وىػػو شخصػػية إسػػالمية، وىػػو ذات ال
 مؤخرًا وأاافوا أف فيداف قد واا يده بيد إيراف.

 09/02/0203، السبيل، عّمان
 

 اإلرهابض عمى : عباس يحرّ اإلسرائيمينائب في الكنيست  00
سػطينية ورئيسػيا محمػود عبػاس اتيـ عاو الكنيست اطسرائيمي أوفير أكػونيس السػمطة الفم: أ ش أ -الساىرة 

 بػ"التحريض عمى اإلرىاب وتشنيعو".
وزعـ أكونيس، وىو نائب وزير، خالؿ انتماع عسده فػي مدينػة "رعنانػا" اإلسػرائيمية، وفسػا لمػا أوردتػو صػحيفة 
"نيروزاليـ بوست" اإلسرائيمية عمى موقعيػا اإللكترونػي، أف "تصػريحات عبػاس التػي تعيػد خالليػا بػأف الدولػة 

فمسػػطينية المسػػتسبمية سػػتكوف "نظيفػػة مػػف الييػػود"، أسػػيمت بػػالتحريض عمػػى األعمػػاؿ اإلرىابيػػة التػػي وقعػػت ال
 مؤخرا اد اإلسرائيمييف في الافة الفربية. 

 02/02/0203، الحياة، لندن

 
 اليمين اإلسرائيمي يطرح مجددا سمسمة قوانين مناهضة لمديمقراطيةأحرونوت:  يديعوت 03

ونػػوت، صػػباح اليػػوـ، األحػػد، أف اليمػػيف اإلسػػرائيمي أعػػد فػػي األيػػاـ األخيػػرة، مػػا بػػدد أفػػاد موقػػا يػػديعوت أحر 
أعمػػاؿ الػػدورة الشػػتوية لمكنيسػػت، سمسػػمة قػػوانيف نديػػدة ىػػدفيا األساسػػي ىػػو تسييػػد صػػالحيات ونفػػوذ محكمػػة 

خيرة بعدـ شرعية العدؿ العميا اإلسرائيمي، ووقؼ تدخؿ المحكمة في التشريعات السانونية، وط سيما قراراتيا األ
عػػػدـ مػػػف السػػػوانيف التػػػي قػػػدميا اليمػػػيف اإلسػػػرائيمي، وكػػػاف آخرىػػػا قػػػانوف اعتسػػػاؿ واحتنػػػاز الميػػػانريف ةيػػػر 

 الشرعييف مف أفريسا إلى إسرائيؿ.
وقػػاؿ الموقػػا إف السػػوانيف النديػػدة ىػػي مػػف إعػػداد رئػػيس اطئػػتالؼ الحكػػومي يريػػؼ لفػػيف، ورئيسػػة كتمػػة البيػػت 

وتشػػمؿ ىػػذه السػػوانيف فػػرض قيػػود عمػػى تعيػػيف الساػػاة فػػي المحكمػػة العميػػا، واختيػػار الييػػودي أيميػػت شػػاكيد. 
عطػاد أوليػة لتشػريعات السػانوف العبػري أالشػريعة  عػادة طػرح قػانوف ييوديػة الدولػة، واس رئيس المحكمة العميػا، واس

ويعتػػـز  مي.الييػػودي  فػػي المحكمػػة العميػػا فػػي حػػاؿ ونػػود  فػػرة قانونيػػة فػػي السػػانوف الواػػعي المػػدني اإلسػػرائي



 
 
 

 

 

           06ص                                    3200العدد:            02/02/0203 حداأل التاريخ:

أعااد الكنيست مػف اليمػيف تمريػر تعػديؿ لتفييػر لننػة انتخػاب الساػاة، وتسمػيص صػالحيات محكمػة العػدؿ 
 العميا في مناؿ إلفاد السوانيف، ومنح الكنيست صالحيات إعادة سف قانوف ألفتو المحكمة العميا.

ى أف إسػػرائيؿ ىػػي دولػػة وقالػػت صػػحيفة يػػديعوت أحرونػػوت إف ليفػػيف سػػيسدـ مشػػروع قػػانوف أساسػػي يػػنص عمػػ
الشػػعب الييػػودي، وىػػو نسػػخة عػػف السػػانوف الػػذي حػػاوؿ عاػػو الكنيسػػت السػػابؽ عػػف حػػزب كػػديما تمريػػره فػػي 

 الكنيست السابسة إط أف طرح السانوف أ ار يوميا عاصفة سياسية.
ويػػنص اقتػػراح السػػانوف المعػػدؿ عمػػى : أف الحػػؽ لتسريػػر المصػػير السػػومي فػػي دولػػة إسػػرائيؿ ىػػو حػػؽ خػػاص 

 بالشعب الييودي". ويرمي السانوف أياا إلى إرساد "حؽ كؿ ييودي بالينرة إلى إسرائيؿ.
وبحسػػب يػػديعوت أحرونػػوت فسػػد أخػػرج ليفػػيف فػػي التعػػديؿ النديػػد لسػػانوف ديختػػر، البنػػد المتعمػػؽ بيويػػة المفػػات 

الوحيػػػدة فػػػي  الرسػػػمية فػػػي إسػػػرائيؿ. ويعتػػػـز ليفػػػيف تسػػػديـ قػػػانوف خػػػاص يحػػػدد أف العبريػػػة ىػػػي المفػػػة الرسػػػمية
 إسرائيؿ أما العربية واإلننميزية فيما لفتاف رسميتاف ولكف   انويتاف.

 02/02/0203، 48عرب 
 

 بالرصاص في أسدود إسرائيميأحرونوت: مقتل  يديعوت 04

عامًا قتؿ مساد السبت أماـ  31قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إف إسرائيميًا يبم  مف العمر : السبيؿ
 دينة أسدود بعد إطالؽ النار عميو.منزلو في م

ونسمت الصحيفة عف شيود عياف أف مسمحيف مم ميف أطمسوا النار عميو بعد أف خرج بسيارتو، مشيرة إلى أنػو 
ولػـ تحػدد الصػحيفة خمفيػة الحػادث مػا إذا  نرى نسمو مف قبؿ "ننمة داود" الحمراد إلى مركػز كػابالف الطبػي.

 ومة الفمسطينية.كانت ننائية أـ أنيا عممية لممسا

 09/02/0203، السبيل، عّمان
 
 
 
 

 إلى برلين؟ اإلسرائيميونلماذا يهاجر  05
 وديا عواودة - حيفا

تكشػػػؼ معطيػػػات إسػػػرائيمية نديػػػدة عػػػف ىنػػػرة أعػػػداد كبيػػػرة مػػػف الشػػػباب اإلسػػػرائيمييف إلػػػى ألمانيػػػا، وتحديػػػدا 
 لسيـ الصييونية".لعاصمتيا برليف بح ا عف مصادر دخؿ وحياة أك ر راحة دوف اىتماـ "با

وت يػػػر المعطيػػػات نػػػدط صػػػاخبا فػػػي إسػػػرائيؿ، حيػػػث شػػػنت أوسػػػاط حمػػػالت قاسػػػية عمػػػى مػػػف و صػػػفوا بػػػأنيـ 
 "يتنازلوف عف الوطف وييربوف أللمانيا بالذات كونيا موطف النازية والمحرقة".

وات األربػػا الينػػرة فػػي إسػػرائيؿ سػػمبية، وفػػي السػػن 0662وتفيػػد دراسػػات أكاديميػػة ومعطيػػات رسػػمية أنػػو منػػذ 
 ألؼ إسرائيمي كؿ عاـ. 09األخيرة يفادر 

 
 شبح الغالء

ووفػػؽ مكتػػب اإلحصػػاد المركػػزي بوسػػرائيؿ، فػػوف معظػػـ المفػػادريف أنحػػو سػػتمائة ألػػؼ ميػػانر  مػػف الشػػباب 
 واألكاديمييف ممف يبح وف عف فرص لمتعمـ والعمؿ خاصة بألمانيا وكندا وأستراليا والوطيات المتحدة.
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عاما  المسيـ فػي بػرليف أف الحالػة األمنيػة  36اإلسرائيمي المختص بالتدليؾ إيالف شاليسنر أويؤكد الممرض 
 وتحوؿ إسرائيؿ لدولة احتالؿ عنصرية تزعنو  ندا، لكف ىنرتو إلى برليف سببيا اقتصادي باألساس.

معيشية الساسية التي ويستذكر، في مكالمة ىاتفية ما النزيرة نت، الفالد الفاحش في إسرائيؿ، طفتا لمحالة ال
عاشػػيا فػػي تػػؿ أبيػػب حتػػى العػػاـ المااػػي رةػػـ أنػػو كػػاف يعمػػؿ وزونتػػو الممراػػة. ويتػػابا "ىػػانرت قبػػؿ عػػاـ 

 ونصؼ العاـ مف أنؿ مستسبؿ أفاؿ لي ولطفمتْي أياا".
ويواػػح أف عشػػرات اآلطؼ مػػف اإلسػػرائيمييف يسيمػػوف فػػي بػػرليف اليػػـو ويعممػػوف بمختمػػؼ قطاعػػات الخػػدمات 

 الحرة، منوىا بأف برليف توفر العمؿ والعيش الكريـ، والمواصالت فييا مريحة ورخيصة. واألعماؿ
 

 المهاجرون الجدد
وتكشػػػػػؼ السنػػػػػاة اإلسػػػػػرائيمية العاشػػػػػرة فػػػػػي مسمسػػػػػؿ بػػػػػرامج بعنػػػػػواف "الميػػػػػانروف النػػػػػدد" أف متوسػػػػػط أعمػػػػػار 

 عاما. 04اإلسرائيمييف المفادريف يبم  
صػييونية باتػت عبئػا عمػى اإلسػرائيمييف وعسابػا نماعيػا ليػـ" طفتػا إلػى ويسوؿ معد البرنامج متاف حػودروؼ "ال

 أف "الينرة اطقتصادية وليدة عدة عوامؿ مف النوع الذي يدفا األشخاص إلحراؽ أنفسيـ".
وأواح حودروؼ، في حدي ػو لمنزيػرة نػت، أف الينػرة تنػتج مػف حالػة حصػار خانسػة يسػتنتج فييػا اإلسػرائيمي 

 ؿ عمى تعميـ عاؿ وعمى شسة وأف تربية أطفالو ىنا مكمفة ندا.بأنو مف الصعب الحصو 
ويتػػابا أف ىػػػذه العػػائالت توصػػػمت طسػػتنتاج بأنيػػػا ط تممػػػؾ مسػػتسبال ليػػػا وأبنائيػػا فػػػي إسػػرائيؿ "فألستيػػػا بسػػػمة 

 الميمالت وسافرت ىربا مف حياة الفسر والذؿ التي تالـز أوساطا واسعة خاصة المسنيف".
 

 الجيش واالستيطان
ـ حػػػودروؼ أكػػػده عاػػػو الكنيسػػت عػػػف "النبيػػػة الديمسراطيػػػة لمسػػالـ والمسػػػاواة" دوؼ حنػػػيف، منوىػػػا بػػػأف كػػال

 إسرائيؿ باتت "دولة رفاه" عمى الورؽ فسط.
ويعمؿ حنيف ذلؾ بالسوؿ، لمنزيرة نت، إف إسػرائيؿ تكػر س مواردىػا ل مػف ولمنػيش والتوسػا اطسػتيطاني عمػى 

 والصحية.حساب التعميـ والخدمات اطنتماعية 
كانػػت تعبيػػرا عػػف حالػػة الاػػيؽ  0200ويػػذكر بػػأف المظػػاىرات اطحتنانيػػة التػػي عصػػفت بوسػػرائيؿ صػػيؼ 
 المالزمة لسطاع واسا مف اإلسرائيمييف خاصة أبناد الطبسة الوسطى.

ػػؿ حنػػيف عمػػى وزيػػر الماليػػة ورئػػيس حػػزب "عتيػػػد" يئيػػر لبيػػد الػػذي ييػػانـ الميػػانريف اإلسػػرائيمييف إلػػػى  ويحم 
ألمانيا، ويسوؿ إنيا خيبة أمؿ كبيرة بعدما انتخب بناد عمى برنامج تفييػر. ويتػابا "بػدط مػف ميػانمتيـ، عميػو 

 عدط ومساواة وأقؿ ةالد".استفالؿ قوتو ك اني أكبر حزب ليساىـ بتحويؿ إسرائيؿ لدولة أك ر 
وكاف لبيد قد ذك ر في صفحتو عمى فيسبوؾ بالالسػامية وبستػؿ نػده وييػود ك ػر آخػريف فػي بودابسػت ألنػو لػـ 

 يكف لدييـ دولة خاصة بيـ.
سػػػنة  إسػػػرائيمية مسيمػػػة فػػػي بػػػرليف عمػػػى كػػػالـ لبيػػػد بػػػالسوؿ إنيػػػا كانػػػت سػػػتعود إلسػػػرائيؿ  80وعمسػػػت نانيػػػت أ

 فاؼ الحكومة بسكانيا وةالد المعيشة". وتابعت "عندما يصحح ىذا الواا سنعود"."برمشة عيف لوط استخ
 08/02/0203، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الجاري من الشهر 05بمقاطعة محاكم االحتالل في  يبدأوناألسرى اإلداريون  06
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واتيـ اطحتنانيػة النػاري أولػى خطػ 01أعمف األسرى اإلداريوف أنيـ سػيبدأوف فػي  :الحياة النديدة -راـ اهلل 
 المتم مة في مساطعة نميا المحاكـ العسكرية لالحتالؿ أ الت بيت، واطستئناؼ، والعميا .

وأواح األسرى أف  اني ىذه الخطوات ستكوف إارابات متسطعة خالؿ الشير المسبػؿ وستسػتمر حتػى بدايػة 
 نوف اطحتالؿ عمى خطواتيـ.العاـ المسبؿ، وسيكوف اإلاراب المفتوح آخر الخيارات وفسا لرد مصمحة س

 02/02/0203، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 0203سنة  الضفة خاللب شهد أوسع حمالت االعتقال / سبتمبرأيمول شهرمنظمة أنصار األسرى:  07
أفػػادت منظمػػة أنصػػار األسػػرى فػػي فمسػػطيف أف قػػوات اطحػػتالؿ اإلسػػرائيمي شػػنت أوسػػا حممػػة اعتسػػاطت فػػي 

نػػػاد محافظػػات الاػػػفة الفربيػػة خػػػالؿ شػػير أيمػػػوؿ مػػف العػػػاـ الحػػالي، إْذ تػػػـ رصػػػد صػػفوؼ المػػػواطنيف مػػف أب
طفػػػال تعراػػػوا لمسمػػػا والتنكيػػػؿ واطعتػػػداد عمػػػييـ  012حالػػػة اعتسػػػاؿ لمشػػػباب مػػػنيـ  622اعتسػػػاؿ أك ػػػر مػػػف 

نبػػػارىـ عمػػػى اإلدطد باعترافػػػات كاذبػػػة وتسػػػديميـ إلػػػى محػػػاكـ اطحػػػتالؿ وفػػػرض ةرامػػػات ماليػػػة.  بالاػػػرب واس
أنصػػار األسػػرى فػػي بيػػاف صػػحفي، إف حمػػالت اطعتسػػاؿ التػػي نفػػذت مػػف قبػػؿ اطحػػتالؿ خػػالؿ شػػير وقالػػت 

أيموؿ تعتبر مف أكبػر حمػالت اطعتسػاؿ التعسػفي التػي نفػذتيا قػوات اطحػتالؿ منػذ بدايػة العػاـ الحػالي، مبينػة 
 ألطفاؿ والفتيات.أف عددا كبيرا مف المعتسميف يعانوف مف أمراض ومنيـ: طمبة النامعات وكبار السف وا

 02/02/0203، الدستور، عّمان
 

 % من منازل المقدسيين معرضة لخطر الهدم 33: المرصد األورومتوسطي 08
أف التفوؿ « أوروبيوف ألنؿ السدس»عف المرصد األورومتوسطي لحسوؽ اإلنساف ومنظمة  ذكر تسرير صادر

ة فػػي بمديػػة اطحػػتالؿ فػػي السػػدس دعمػػًا ماليػػًا اطسػػتيطاني آخػػذ باطتسػػاع دوف رادع، حيػػث أقػػرَّت المننػػة الماليػػ
وحدة استيطانية نديػدة أواخػر شػير آب المااػي، كمػا باشػرت النرافػات اإلسػرائيمية فػي الشػير  0122شمؿ 

 «.حديسة قومية إسرائيمية»ذاتو عمميات اليدـ في حي  الطور تمييدًا إلنشاد ما ي سم ى 
% عػػاـ 98دة تكشػػؼ عػػف ارتفػػاع نسػػبة الفسػػر فػػي السػػدس مػػف كمػػا أشػػار التسريػػر إلػػى أف  أرقػػاـ األمػػـ المتحػػ

، وتكمػػػف أسػػػباب الفسػػػر المػػػدقا وفػػػؽ التسريػػػر إلػػػى ارتفػػػاع نسػػػبة البطالػػػة التػػػي 0200% عػػػاـ 14إلػػػى  0229
%، إاافة إلى التمييز الصارخ فػي األنػور بػيف العمػاؿ الفمسػطينييف واإلسػرائيمييف، حيػث 82تناوزت سسؼ 

مسػػػطيني  نصػػػؼ أنػػػر نظيػػػره اإلسػػػرائيمي الػػػذي يػػػؤد ي العمػػػؿ ذاتػػػو وراد الخػػػط يبمػػػ  متوسػػػط أنػػػر العامػػػؿ الف
مؤسسة خيرية وخدمية تعمؿ في المدينة  32األخار، إلى نانب إةالؽ اطحتالؿ اإلسرائيمي لما يربو عمى 

 .خالؿ العاميف األخيريف فسط، متناىمة دعوة األمـ المتحدة المتكررة إلعادة السماح ليذه المؤسسات بالعمؿ
كمػػا تواصػػؿ السػػمطات اإلسػػرائيمية حربيػػا الديموةرافيػػة عمػػى الفمسػػطينييف، الػػذيف تخصػػص لتوس ػػعيـ الطبيعػػي 

ألػؼ  63% مف مساحة شرقي السدس المحتمػة، األمػر الػذي خمػؽ كار ػة حسيسيػة نعمػت أك ػر مػف 03أقؿ مف 
ة تػرزخ تحػت خطػر اليػدـ % مف منػازؿ المسدسػييف المكتظػ33مواطف ميد دًا بالتشريد، وىو ما يعني أف نحو 

 بدواعي عدـ اكتماؿ إنرادات الترخيص.

 02/02/0203، الدستور، عّمان
 

 االئتالف األهمي يدين فرض المناهج اإلسرائيمية عمى الفمسطينيين 09
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عمػػػػى فػػػػرض المنػػػػاىج  اإلسػػػػرائيميةاداف اطئػػػػتالؼ األىمػػػػي لمحسػػػػوؽ الفمسػػػػطينية فػػػػي السػػػػدس إقػػػػداـ السػػػػمطات 
 الفمسطيني الرازح تحت اطحتالؿ. اإلسرائيمية عمى الشعب

إف تمػؾ السياسػات واإلنػرادات تتنػافى مػا أبسػط قواعػد وقػوانيف » وذلؾ في بياف صدر عنػو مػؤخرا نػاد فيػو 
 «حسوؽ اإلنساف والموا يؽ الدولية والتي تسر حرية التعميـ لكافة األفراد أينما كانوا.

ة الوطنية الفمسطينية وقؼ المفاواات ما سمطات فسد طالب اطئتالؼ السمط 84وكما ذكر موقا فمسطينيو 
 اطحتالؿ والتحرؾ العانؿ دوليا لوقؼ سياسات التيويد وطمس اليوية الوطنية الفمسطينية.

كمػػا طالػػب المنتمػػا الػػدولي التػػدخؿ السػػريا مػػف أنػػؿ وقػػؼ تمػػؾ السياسػػات التػػي تمػػارس عمػػى يػػد سػػمطات 
ويتيا الوطنية. وطالب اطتحاد األوروبي ومؤسسات األمػـ اطحتالؿ والتي تيدؼ إلى تيويد المدينة وطمس ى

المتحػػدة والمنظمػػات الدوليػػة بالتػػدخؿ لوقػػؼ تمػػؾ السياسػػات التػػي تيػػدؼ إلػػى فػػرض المنػػاىج اإلسػػرائيمية عمػػى 
 المدارس الفمسطينية في السدس. 

 02/02/0203، الدستور، عّمان
 

 زمة لخفض أسعار األدوية"حماية المستهمك" تدعو إلى اتخاذ اإلجراءات الال جمعية  32
"األيػػػاـ": دعػػت نمعيػػة حمايػػة المسػػتيمؾ لننػػة التسػػعير الدوائيػػة، التػػي يترأسػػيا وزيػػر الصػػحة، إلػػى  -راـ اهلل 

 اتخاذ اإلنرادات الالزمة لخفض أسعار األدوية في السوؽ الفمسطينية.
تواػػح الفػػرؽ السػػعري  وقالػػت النمعيػػة فػػي بيػػاف صػػحافي، أمػػس: "إف مسارنػػة متوااػػعة بػػيف أسػػعار األدويػػة

الوااح بيف السوقيف الفمسطيني واإلسػرائيمي ارتفاعػا لصػالح السػوؽ الفمسػطينية، وتواػح المؤشػرات المتػوفرة 
لدى النمعية أف مراى السكري وافط الدـ والسمب الػذيف يبتػاعوف دوادىػـ بانتظػاـ ياػطروف لػدفا أسػعار 

ات الػدواد وذات التركيبػة وذات الشػركات، عػدا فسػداف عالية مسارنة ما األسعار التي يدفعيا ذات المراى لػذ
أنواع مف األدوية في صيدليات وزارة الصحة لممؤم نيف صحيا نتينة لترانا قدرة المورديف عمى التوريد لػوزارة 
الصػػػحة لتػػػراكـ المديونيػػػة، مػػػا دفػػػا المراػػػى إلػػػى شػػػراد كميػػػات ط بػػػأس بيػػػا مػػػف األدويػػػة مػػػف الصػػػيدليات 

 الخاصة".
اف: "إف لننػػة التسػػعير الدوائيػػة تتحمػػؿ المسػػؤولية الكبػػرى عػػف ىػػذه المسػػألة كونيػػا النيػػة التػػي وأاػػاؼ البيػػ

تمتمػػػؾ الدراسػػػات الدقيسػػػة والمؤشػػػرات الوااػػػحة عمػػػى حسيسػػػة الواػػػا بأكممػػػو عػػػف أسػػػعار الػػػدواد فػػػي السػػػوؽ 
سػػؿ أف يظػػؿ المبػػرر الفمسػػطينية والكمفػػة مػػف بمػػد المنشػػأ والكمفػػة الحسيسيػػة واصػػمة لممسػػتيمؾ الفمسػػطيني، وط يع

الناىز حنـ السػوؽ الفمسػطينية الصػفير والمحػدود دوف أي محاولػة ولػو صػفيرة لمتػأ ير إينابيػا عمػى السػعر 
 انخفااا".

 02/0/0203، األيام، رام اهلل
 

 شجرة زيتون بالضفة 022مستوطنون يقطعون  30
عمػػرة فػػي قريػػة قريػػوت شػػنرة زيتػػوف م 022قػػاـ مسػػتوطنوف متطرفػػوف أمػػس بسطػػا : عػػالد المشػػيراوي -ةػػزة 

 السريبة مف مدينة نابمس شماؿ الافة الفربية.
شنرة زيتوف معمرة في  022وقاؿ أحد سكاف السرية عبد الناصر السريوتي إف المستوطنيف أقدموا عمى تسطيا 

 حسوؿ السرية مزروعة منذ أك ر مف مئة عاـ وتـ تسطيعيا بشكؿ كامؿ.
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نة المسامػة عمػى أرااػي محافظػة نػابمس مؤكػدا أنيػا ليسػت المػرة وأواح اف المستوطنيف خرنوا مف المستوط
ويصػعد المسػتوطنوف مػف اعتػداداتيـ عمػى  األولى التي تتعرض ليا السرية مف اعتػداد مػف قبػؿ المسػتوطنيف.

المػػزارعيف خاصػػة فػػي موسػػـ قطػػؼ الزيتػػوف إذ يسػػرقوف ال مػػار ويعتػػدوف بالاػػرب عمػػى المػػزارعيف ويسطعػػوف 
 نيراف في الحسوؿ.األشنار ويارموف ال

 02/02/0203، االتحاد، أبو ظبي
 

 بحماية عائالت األسرى الفمسطينيين أثناء الزيارات الصميب األحمر مركز حقوقي يطالب 30

راـ اهلل: طالػػػػػب مركػػػػػز "أحػػػػػرار" لدراسػػػػػات األسػػػػػرى وحسػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف فػػػػػي بيػػػػػاف تمستػػػػػو "قػػػػػدس بػػػػػرس" األحػػػػػد 
الوحيػػدة التػػي تػػنظـ زيػػارات عػػائالت األسػػرى الفمسػػطينييف منظمػػة الصػػميب األحمػػر، النيػػة الدوليػػة   02|02أ

في سنوف اطحتالؿ، بتسديـ الحماية الكاممة والالزمة لذوي األسػرى أ نػاد تػونييـ لزيػارة ذوييػـ المعتسمػيف فػي 
وأشػػػار مركػػػز "إف انتياكػػػات إدارة السػػػنوف اإلسػػػرائيمية بحػػػؽ ذوي األسػػػرى كبيػػػرة وارتفعػػػت  .سػػػنوف اطحػػػتالؿ
في اآلونة األخيرة وباتت عائالت األسرى تتعرض لماايسات كبيرة وقػد اعت سػؿ عػدد كبيػر مػف بشكؿ ممحوظ 

 ".ذوي األسرى أ ناد تونييـ لزيارة ذوييـ
 02/02/0203قدس برس، 

 
 "من أرشيف هشام الخطيب –القدس وفمسطين واألردن بعنوان " بالمغة االنكميزيةصدور كتاب 33

ىتماـ وعمؿ متواصػؿ دؤوب، صػدر بالمفػة اطنكميزيػة كتػاب متميػز وأنيػؽ  بعد طوؿ نيد وا: د. ابراىيـ بدراف
بكؿ معنى الكممة، ينما السدس وفمسػطيف واألردف، والتػي تػرتبط بػأك ر الػروابط  متانػة و ديمومػة، فػي إطػار 

 ”.  مف أرشيؼ ىشاـ الخطيب –السدس وفمسطيف  واألردف “ فني نميؿ .والكتاب يحمؿ عنواف 
،  وىو كتابو ال اني  في ىذا المناؿ،  اختار المؤلؼ منموعات ”السدس وفمسطيف واألردف ”وفي ىذا الكتاب

مػػف الموحػػات الفنيػػة المرسػػومة لعػػدد مػػف مشػػاىير الرسػػاميف فػػي السػػرنيف ال ػػامف عشػػر والتاسػػا عشػػر و أوائػػؿ 
يػاة العامػة فػي   عامػًا . تمػؾ الموحػات تم ػؿ الح82السرف العشريف والتي كاف قد نمعيا عمى مدى أك ر مف أ

السدس وفمسطيف واألردف،  وتركػز بشػكؿ خػاص عمػى المعػالـ التاريخيػة والدينيػة وال سافيػة و الطبيعيػة لممدينػة 
 المسدسة و السرى في فمسطيف و األردف. 

 02/02/0203، الدستور، عّمان
 
 من اليوم وحتى الخميس رفحمصر تعمن فتح معبر  

مصرية أمس، عف إعادة فتح معبر رفح البري لمدة خمسة أياـ بددا أعمنت السمطات ال :نادر السصير –رفح 
 ساعات يوميا في كال اطتناىيف. مف صباح اليوـ األحد حتى يـو الخميس لمدة 

وقالت وزارة الداخمية بالحكومة المسالة اف السفر اليوـ سيكوف وفسا لكشوفاتيا ما مراعاة الحاطت اإلنسانية 
ألياـ الخمسة لفتح المعبر ستشيد عودة حناج بيت اهلل الحراـ مف الديار الحنازية الطارئة, مشيرة إلى أف ا

وأعمنت انو سيتـ فتح باب التسنيؿ ابتداد مف صباح اليوـ ألصحاب اإلقامات والطالب  إلى قطاع ةزة.
ى أف والنوازات األننبية في منما أبو خارة مصطحبيف معيـ األوراؽ ال بوتية لتسييؿ عممية التسنيؿ عم

 يتـ تحديد موعد سفرىـ طحسًا.
 //، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 الجانب تقوض فرص تحقيق السالم أحاديةرائيمية ساإل اإلجراءاتجودة:  35

أنرى وزير الخارنية وشؤوف المفتربيف ناصر نودة ما وزير الخارنية األميركي نوف : أبترا  -واشنطف 
اي مباح ات تركزت عمى العالقات ال نائية وتطورات األوااع في المنطسة كيري في واشنطف ال ال اد الما

 خاصة عممية السالـ واطزمة السورية.
وناقش النانباف سير مفاواات السالـ التي تنري برعاية اميركية بيف النانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي، 

 سدـ المطموب.مؤكديف اىمية بذؿ كافة النيود طنناح ىذه المفاواات وتحسيؽ الت
بسيادة الممؾ يعد  الساية الفمسطينية نوىر الصراع في المنطسة وانو مف دوف  األردفوأعاد نودة التأكيد أف 

 واطستسرار. باألمفايناد حؿ شامؿ وعادؿ ليا فاف المنطسة والعالـ لف ينعما 
لنانب والتي مف شأنيا اف ا أحاديةاإلسرائيمية  لإلنراداتواكد نوده خالؿ المساد ارورة الوقؼ الفوري 

تسو ض فرص تحسيؽ السالـ، مستعراا الدور الياشمي في حماية ورعاية المسدسات اإلسالمية والمسيحية 
 في السدس.

بسيادة الممؾ لتحسيؽ السالـ  األردفمف نيتو عبر كيري عف تسديره ودعمو لمدور المحوري الذي يمعبو 
يات المتحدة بحؿ الدولتيف، مشيرا الى اف استمرار الصراع ىو واطستسرار في المنطسة مؤكدا التزاـ الوط

محور رئيس لعدـ اطستسرار في المنطسة واف السالـ يصب في مصمحة النميا واف الحؿ الوحيد ىو 
كما التسى وزير  استمرار المفاواات المباشرة بيف األطراؼ نفسيا لحيف الوصوؿ الى الحؿ المنشود.

يف في واشنطف مستشارة اطمف السومي اطميركي سوزاف رايس وبحث معيا العالقات الخارنية وشؤوف المفترب
 ال نائية وتطورات اطوااع في منطسة الشرؽ اطوسط.

وتـ التأكيد خالؿ المساد عمى اىمية استمرار التنسيؽ والتشاور حياؿ مختمؼ الساايا واىمية تاافر النيود 
 ر في المنطسة. طنناح مفاواات السالـ وتحسيؽ اطستسرا

 02/02/0203، الدستور، عّمان
 

  "إسرائيل"آالف طن زيتون إلى  ثالثة تصدير :االتحاد العام لممزارعين 36
 3222قاؿ اطتحاد العاـ لممزارعيف اف عددا مف المزارعيف قاموا بتصدير نحو : محمود كريشاف -عماف 

ما سماسرة ليذه الفاية وفسا لمدير عاـ اطتحاد  تعاقدات مبكرة إلىاستنادا  إسرائيؿ إلىطف مف  مر الزيتوف 
 الميندس محمود العوراف.

امس اف الوزارة منحت تصاريح لعدد مف تنار السطاع « الدستور«واكد مصدر مطما في وزارة الزراعة لػ
طف الى مناطؽ السمطة  0222طف مف  مار الزيتوف الى اسرائيؿ و 3222الخاص مؤخرا، لتصدير نحو 

 فمسطينية.الوطنية ال
 02/02/0203، الدستور، عّمان

 
 : االحتالل يعمل عمى تصفيتي حماداألسير األردني  37

يومًا مف مستشفى  012اتيـ األسير األردني عالد حماد المارب عف الطعاـ منذ : الدستور-عماف
 برزيالي في عسسالف حكومة اطحتالؿ بالعمؿ عمى تصفيتو. 
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يا سيمة المناؿ لكف العدو يأبى أف يعطييا ألسباب عدة ولكف أصبح وقاؿ حماد، إف الحسوؽ التي نطالب ب
يوما مف اطاراب أف المراد ىو تصفية نسدي أو إحداث عاىة تنعمني عبرة لمف  098وااحًا أنو بعد 
 يخوض إارابا.

 02/02/0203، الدستور، عّمان
 

 ز بسورية ي اعزافنالمسؤولون المبنانيون يشيدون بالدور الفمسطيني في إطالق المختطفي 38
وكاطت: شكر السادة المبنانيوف وأىالي المختطفيف في اعزاز الذيف أ فرج عنيـ أمس، الرئيس  -بيروت 

وتكشؼ امس الدور الفمسطيني  محمود عباس عمى نيوده التي ساىمت في واا نياية سعيدة لممسألة.
 ما األطراؼ ذات العالقة.البارز في التحرؾ منذ بداية األزمة لمعمؿ عمى حميا عبر اطتصاؿ 

وكاف الرئيس محمود عباس، ىنأ نظيره المبناني العماد ميشاؿ سميماف، في اتصاؿ ىاتفي أنراه باإلفراج عف 
وشكر الرئيس سميماف، الرئيس عباس، عمى النيود الفمسطينية في إطالؽ  المختطفيف المبنانييف في اعزاز.

 أوؿ مف ساىـ في العمؿ عمى اإلفراج عنيـ.سراح مختطفي اعزاز، عممًا أف فمسطيف كانت 
كما شكر رئيس منمس النواب المبناني نبيو بري، الرئيس عباس، في اتصاؿ ىاتفي، عمى النيود 

 الفمسطينية في إطالؽ سراح مخطوفي اعزاز.
تيا الشكر الخالص لدولة قطر عمى مساىم›وقدـ بري في تصريحات نسمتيا الوكالة الوطنية لإلعالـ المبنانية 

الذي قاـ منذ اليـو اطوؿ ليذه ›األساسية واىتماميا ومتابعتيا، ولمرئيس الفمسطيني محمود عباس شخصيا، 
كما شكر المواد عباس إبراىيـ مدير األمف العاـ الرئيس عباس  ‹.الساية باطتصاطت المتواصمة لتحريرىـ
 في اتصاؿ ىاتفي عمى النيود الفمسطينية.

 02/02/0203، األيام، رام اهلل
 
   قدمت نصف مميار درهم لفمسطين خالل  اإلمارات: "أخبار الساعةنشرة " 

أف دولة اإلمارات العربية المتحدة ط تألو نيدًا في تسديـ أونو الدعـ ” أخبار الساعة“أكدت نشرة : أواـ 
 المختمفة لمشعب الفمسطيني لمساعدتو عمى تناوز األوااع الصعبة، التي يعيشيا.

مف المؤشرات الميمة في ” “دعـ إماراتي  ابت لمشعب الفمسطيني“في افتتاحيتيا أمس تحت عنواف  وقالت
الصادر عف وزارة التنمية والتعاوف  ىذا الشأف ما تامنو تسرير المساعدات الخارنية اإلماراتية لعاـ 

عدات بنحو نصؼ مميار الدولي الشير الناري الذي أشار إلى أف النيات المانحة اإلماراتية قدمت مسا
نسانية وخيرية في األرااي الفمسطينية خالؿ العاـ المااي   .درىـ لتنفيذ مشروعات تنموية واس

وأاافت أف أىـ ما يميز الدعـ اإلماراتي لمشعب الفمسطيني أنو يتسـ بالشموؿ واطستمرارية، فسياسيًا كانت 
ب الفمسطيني، وسمطتو الوطنية لتمكينو مف نيؿ الحرية دولة اإلمارات دائمًا في طميعة الدوؿ الداعمة لمشع

واطستسالؿ والعيش الكريـ في ربوع وطنو متمتعًا بالسيادة واطستسالؿ أسوة بشعوب العالـ كافة، وىذا ما عبر 
عنو بواوح صاحب السمو الشي  خميفة بف زايد آؿ نيياف رئيس الدولة، في كممتو في اليـو الوطني 

فيما ندعـ بسوة مساعي “التي قاؿ فييا   في األوؿ مف ديسمبر/كانوف األوؿ  الحادي واألربعيف
قامة دولتيـ المستسمة وعاصمتيا السدس الشريؼ، نعبر  األشساد الفمسطينييف طستعادة حسوقيـ المشروعة واس

شامؿ لف عف قناعتنا بأف الساية الفمسطينية ىي الساية المركزية لنميا العرب، وأف السالـ العادؿ وال
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الكامؿ مف األرااي العربية المحتمة والتزاميا بسرارات الشرعية الدولية، ومبدأ ” إسرائيؿ“يتحسؽ إط بانسحاب 
”. األرض مسابؿ السالـ ومبادرة السالـ العربية

 //، الخميج، الشارقة
 

 االنتفاضة الثالثة إلىفمسطين  42
 منير شفيؽ

واإلسالمية والعالمية في مرحمػة نديػدة لػـ يسػبؽ ليػا م يػؿ منػذ مئػة عػاـ  دخمت األوااع الفمسطينية والعربية
فػػػػي األقػػػػؿ. فسػػػػد أخػػػػذت شػػػػمس السػػػػيطرة الفربيػػػػة عمػػػػى العػػػػالـ بػػػػاألفوؿ، وأخػػػػذت شػػػػموس سياسػػػػية وعسػػػػكرية 

 وحاارية أخرى تبرز لتند ليا مكانًا فاعاًل في معادلة السو ة والنفوذ واألدوار العالمية.
تتم ؿ في فسداف أميركا وأوروبا الفربية سيطرتيما شػبو المنفػردة عمػى العػالـ حتػى فػي  أىـ سمة عالمية نديدة

مرحمة الحرب الباردة حيث تنازعيمػا المعسػكر اطشػتراكي عمػى السػيطرة العالميػة نزئيػًا. وقػد انتيػى ذلػؾ منػذ 
 وني.عسديف بانييار معسكر وارسو أماـ معسكر الناتو والفرب السياسي واطقتصادي واأليديول

يتس ـ الواا العالمي اآلف بتعد د األقطاب عمى المستوييف الدولي واإلقميمي. ولكف دوف أف يسوـ نظاـ متعد د 
السطبية، فالواا في شبو فواى. ومف  ـ يحتاج إلى مواوعات نظريػة ومنينيػة نديػدة فػي فيمػو وقرادتػو 

ياه.  ودقة التعامؿ واس
عػػد ة أقطػػاب ذات تػػأ ير فػػي أقاليميػػا، فاػػاًل عػػف بػػروز دور ىػػذه السػػمة العالميػػة تػػأ رت بػػال شػػؾ فػػي نشػػود 

أقطػػػاب عالميػػػة م ػػػؿ روسػػػيا والصػػػيف والينػػػد وتعػػػاظـ تػػػأ ير المساومػػػات والمعاراػػػات والشػػػعوب والػػػرأي العػػػاـ 
 العالمي وقد راحت تؤ ر، بدورىا، في تطو ر األوااع اإلقميمية، والخاصة بكؿ دولة.

بي الشػػػديد ليػػػذه المعادلػػػػة العالميػػػة اإلقميميػػػة فػػػػي الواػػػا السياسػػػػي ىنػػػا، ينػػػب أف نمحػػػػظ فػػػورًا التػػػأ ير السػػػػم
والعسػػػكري واطقتصػػػادي والمعنػػػوي لمكيػػػاف الصػػػييوني. ىػػػذا الكيػػػاف الػػػذي مػػػا كػػػاف لػػػو أف ينشػػػأ ويسػػػـو ويبسػػػى 

األميركيػة. ليػذا دخػؿ  –الفرنسػية –ويسيطر عمى فمسطيف لوط معادلػة السػيطرة اإلمبرياليػة العالميػة البريطانيػة
إسالمية إقميميػة فػي  –مأزؽ خانؽ آخذ بالتفاقـ نتينة تزعزع تمؾ السيطرة وبروز أوااع فمسطينية عربيةفي 

ةيػػر مصػػمحتو بػػالرةـ ممػػا يكتنفيػػا مػػف سػػمبيات وتفنيػػر صػػراعات داخميػػة راحػػت تخفػػؼ مؤقتػػًا تفاقمػػات أشػػد  
ب التوس ػا بعػد أف فشػؿ فػي لمأزقو الخانؽ. نسوؿ تخفؼ بدليؿ أف الكياف الصييوني فسد قدرتو عمى شف  حػرو 

مػػف قطػاع ةػزة اػد ه. وبعػػد أف  0200فػي لبنػاف وقطػػاع ةػزة، وأاػؼ حػرب  0224/0226و 0229حربػي 
فشمت الوطيات المتحد ة في السيطرة عمى كؿ مف العراؽ وأففانستاف ودخمت في أزمة مالية واقتصادية شػديدة 

بيػؿ كمينتػوف. -شمعوف بيريػز -0في مرحمتيو:  ألـ يسبؽ ليا م يؿ . فسد سسط مشروع الشرؽ األوسط النديد
بوش أاطبف . وىا ىي تفشؿ في تيديداتيا بالعدواف عمى سورية. وتظير بواػوح نسػاظ اػعفيا -شاروف -0

السياسػػية حتػػى عمػػى مسػػتوى حمفائيػػا، حيػػث لػػـ تسػػتطا حشػػدىـ لمشػػاركتيا، أو دعميػػا، فػػي مفػػامرة عسػػكرية 
 نديدة.

لصػييوني تفػرغ مأزقيػا العػاـ فػي استشػراد اطسػتيطاف وتيويػد السػدس والسػيطرة السيادة الصػييونية فػي الكيػاف ا
عمػػى المسػػند األقصػػى أمشػػكمة سياسػػية ووطنيػػة ودينيػػة وط بػػد  مػػف أف تعنػػي كػػؿ السػػوى الحي ػػة بػػال اسػػػت ناد 

سالميًا وعالمًا  ال يًا وكػؿ أحػرار العػالـ . األمػر الػذي راح يشػكؿ تحػدي ًا مػف  الدرنػة األولػى فمسطينيًا وعربيًا واس
عمى مستوى الشعب الفمسطيني، األمر الذي يونب عمى كؿ الفصائؿ وحراؾ الشباب التسدـ بمبادرة لموانيػة 
قميمية وعربية وفمسطينية نعتبرىا مؤاتية عمػى اػود مػا تسػد ـ مػف قػرادة  التحديات الراىنة في ظروؼ عالمية واس
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ناػػػاؿ نػػػانح ي نػػػزؿ اليزيمػػػة بحكومػػػة نتنيػػػاىو  ل واػػػاع وذلػػػؾ بػػػالرةـ مػػػف كػػػؿ تعسيػػػداتيا. فػػػالمطموب شػػػف  
وبػػاطحتالؿ ومشػػاريا اطسػػتيطاف نتينػػة المػػأزؽ العػػاـ الػػذي دخمػػو الكيػػاف الصػػييوني فػػي ظػػؿ الترانػػا العػػاـ 
قميميػًا، وذلػؾ فاػاًل عػف الفشػؿ الػذريا إلػى حػد الفاػيحة المد وي ػة لمشػروع اتفػاؽ  لمسيطرة األميركيػة عالميػًا واس

 مفاواات والتسوية واطرتياف لموسيط األميركي أالعدو .أوسمو واستراتينية ال
ح اتنػػاه البوصػمة سياسػػيًا، وتحػػد د أسػموب الناػػاؿ ونظريتػػو،  فالشػعب الفمسػػطيني يسػتطيا إذا مػػا تو حػػد وصػح 
ر  بصػورة صػحيحة ودقيسػػة ومصػم مة، أف يػػدحر اطحػتالؿ ويفػرض تفكيػػؾ المسػتوطنات ويسػػتنسذ السػدس ويحػػر 

 كؿ األسرى.
البوصػػمة سياسػػيًا يتطمػػب إعطػػاد األولويػػة طسػػتنياض الاػػفة الفربيػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إطػػالؽ إف تصػػحيح 

ػػو اػػد  اطحػػتالؿ واطسػػتيطاف وتيويػػد السػػدس، وىػػو مػػا ط تسػػتطيا  انتفااػػة شػػعبية أاطنتفااػػة ال ال ػػة  وتتن 
أف يكػػوف طويػػؿ حكومػػة نتنيػػاىو واإلدارة األميركيػػة واطتحػػاد األوروبػػي، احتمالػػو لباػػعة أشػػير، ناىيػػؾ عػػف 

األمد كاطنتفااتيف السابستيف. فال مأزؽ الكياف الصييوني وط مػأزؽ أميركػا يسػمحاف ليمػا باحتمػاؿ انتفااػة 
ـ. كمػا أف معادلػة األواػاع العربيػة واإلسػالمية والعالميػة ستصػب  فػي مصػمحة دعػـ  شعبية مصم مة ط ت سػاو 

الذي يفتح أفاقًا واسعة لفرض اطنسحاب مف الاػفة  األميركي. األمر –اطنتفااة وعزؿ الموقفيف الصييوني
الفربية والسدس والمستوطنات بال قيد أو شرط وىو ما حػدث فػي قطػاع ةػزة لمػتخمص مػف اطنتفااػة ال انيػة، 

 وكاد يحدث نزئيًا ما اطنتفااة األولى لوط اتفاؽ أوسمو.
 ليذا تستاي المبادرة:

ة شعبية في الافة الفربية ىدفيا فرض دحػر اطحػتالؿ وتفكيػؾ توحيد الشعب الفمسطيني إلطالؽ انتفاا - أ
طػػالؽ كػػؿ األسػػرى. وىػػذا يتطمػػب تحويػػؿ كػػؿ مػػف السػػمطتيف أاطنسسػػاـ  إلػػى  المسػػتوطنات واسػػتنساذ السػػدس واس
دارتػيف فػي خدمػة اطنتفااػة فػي الاػفة الفربيػة، وحمايػة المساومػة فػي قطػاع  تحالؼ وطني واسا كسيادتيف واس

تشػكؿ قيػادة مشػػتركة فػي كػؿ مػف الاػػفة والسطػاع وقيػادات مشػػتركة داعمػة فػي منػػاطؽ  ةػزة وذلػؾ مػف خػػالؿ
أف تسػػوـ بػػو لػػوط اننرارىػػا وراد « ـ.ت.ؼ»وكػػؿ منػػاطؽ المنػػود الفمسػػطيني. وىػػو مػػا كػػاف ينػػب عمػػى  84الػػػ

 اتفاؽ أوسمو وقرار تفيير مي اقيا.
نمػا باطتفػاؽ السياسػي عمػى ىػدؼ دحػر إف اطنتياد مف اطنسساـ ط يكوف بونراد انتخابات تكػر س اطنسسػ اـ واس

اطحتالؿ في الافة ودعـ قطاع ةزة كساعػدة مساومػة مسػمحة مساتمػة. وذلػؾ بػالتخمي عػف اسػتراتينية التسػوية 
نياد أي استئ ار لمسػمطة فػي كػؿ مػف الاػفة وقطػاع ةػزة ليحػؿ  محميمػا  والمفاواات والرىاف عمى أميركا. واس

 فصائؿ والتنمعات الشبابية.قيادة وطنية مشتركة تم ؿ كؿ ال
 –ينػػب تفييػػر المعادلػػة التػػي بنيػػت عمػػى أساسػػيا السػػوات األمنيػػة، كمػػا رعاىػػا وبناىػػا الننػػراؿ األميركػػي-ب 

الصػػػييوني كيػػػث دايتػػػػوف، لكػػػي ط تكػػػػوف درعػػػًا لالحػػػػتالؿ واطسػػػتيطاف والتيويػػػػد وسػػػيفًا وعصػػػػا عمػػػى رقػػػػاب 
ىـ عػػف إخػػوانيـ وأخػػواتيـ وأف يعػػودوا إلػػى صػػفوؼ شػػعبيـ الفمسػػطينييف. فعمػػى أفػػراد ىػػذه السػػوات أف يكفػػوا شػػر  

 وأىميـ.
إعطاد األولوية لتحرير الافة الفربية وتكريس قطاع ةزة قاعدة لممساومة مستعصية عمػى نػيش العػدو  –ج 

الفمسػػػطينية، كمػػػا تتطمػػػب اطلتػػػزاـ بعػػػدـ التػػػدخؿ فػػػي  –تتطمػػػب وقػػػؼ عدائيػػػة الصػػػراعات الداخميػػػة الفمسػػػطينية
العربيػة لػيس ألنيػا ط تعنينػا أو ط تػؤ ر فػي  –خمية في األقطار العربيػة أو الصػراعات العربيػةالصراعات الدا

نما ألف ط دور فمسطينيًا ممكنًا أو مسبوًط في ىذه الصراعات. وقد دلت التنربة عمى ارتداد  قاية فمسطيف واس
تعػالج تمػؾ الصػراعات وينػب كؿ تدخؿ ليخسر منو الشعب الفمسطيني. فشعوب األمة العربية قادرة عمى أف 
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أف تواا  سة كبيرة في قدرتيا. وىي نصير دائـ لمشعب الفمسطيني، وتريػده أف يركػز عمػى قاػيتو وصػراعو 
 اد  العدو وىي متنية بدورىا، في مستسبؿ متوسط، إف شاد اهلل، لتحرير فمسطيف ط محالة.

ا داخػؿ صػفوفو أو خػػارج أراػو ميمػػا وبكممػة، مػا ينبفػػي لمشػعب الفمسػطيني أف ينسسػػـ بسػبب صػراعات تنػػدل
 كانت األسباب ونيية.

 ممحوظة:  مة الك ير الك ير مما يمكف قولو في إسناد ىذه النسطة.
إف مركػػػز ال سػػػؿ فػػػي الناػػػاؿ الفمسػػػطيني انتسػػػؿ مػػػف الخػػػارج إلػػػى الػػػداخؿ الفمسػػػطيني عمميػػػًا بعػػػد خػػػروج  -د
ىػذه المعادلػة أك ػر إلحاحػًا فػي الظػروؼ  . وقد أصبحت0640وفصائميا المساومة مف لبناف عاـ « ـ.ت.ؼ»

ف يكػف محاصػرًا، وبعػد أف  الراىنة بعد أف تكر س قطاع ةزة قاعدة عسكرية لممساومة ومحررًا مف اطحتالؿ، واس
أ بػػػت الػػػداخؿ والاػػػفة الفربيػػػة، خصوصػػػًا، قدرتػػػو عمػػػى إطػػػالؽ انتفااػػػتيف كبػػػرييف، ومػػػا زاؿ قػػػادرًا عمػػػى أف 

حػػداث إف اسػػتطاع أف ينتسػػؿ إلػػى اطنتفااػػة ال ال ػػة أو ينعميػػا صػػدامات يتحػػوؿ إلػػى الالعػػب الػػرئيس فػػي األ
 شعبية شبابية متتالية اد  قوات اطحتالؿ والمستوطنيف.
 مف ىنا فالمياـ الممحة في ىذه المرحمة تتمخص بما يمي:

 توحيػػػد الشػػػعب الفمسػػػطيني إلطػػػالؽ انتفااػػػة شػػػعبية فػػػي الاػػػفة الفربيػػػة والسػػػدس ىػػػدفيا دحػػػر اطحػػػتالؿ -0
طالؽ كؿ األسرى.  وتفكيؾ المستوطنات واستنساذ السدس واس

تكريس قطاع ةزة قاعدة عسكرية لممساومة وتحويؿ السمطة إلى إدارة مشػتركة تم ػؿ كػؿ أطيػاؼ الشػعب.  -0
 والوقوؼ بحـز فمسطينيًا ومصريًا وعربيًا اد  ىدـ األنفاؽ ومحاصرة قطاع ةزة.

األمنيػة التػي حػد د ليػا اطتفػاؽ األمنػي أف تكػوف درعػًا لالحػتالؿ  العمؿ عمى إنياد أو تفيير دور األنيػزة -3
 واطستيطاف وسيفًا وعصا عمى رقاب الفمسطينييف.

إعطػػػاد األولويػػػة لتركيػػػز نيػػػود الفمسػػػطينييف عمػػػى فمسػػػطيف وعػػػدـ التػػػدخؿ فػػػي الصػػػراعات الداخميػػػة فػػػي  -8
 العربية. –األقطار العربية والصراعات العربية

ؿ الشتات إلى داعـ ومساند.اعتبار الداخؿ  -1  يشكؿ مركز ال سؿ في النااؿ الفمسطيني فيما تحو 
اطسػػتعداد فػػي كػػؿ لحظػػة لمخطػػر الػػداىـ الػػذي يتيػػد د السػػدس والمسػػند األقصػػى فػػي حالػػة فػػرض اقتسػػاـ  -9

 الصالة فيو كما حدث في الحـر اإلبراىيمي في الخميؿ أو في حالة اقتساـ باحاتو أو ىدمو بسبب الحفريات.
سػػالميًا وعالميػػًا تعطيػػاف كػػؿ  إف المعادلػػة الداخميػػة الفمسػػطينية اػػد  اطحػػتالؿ ومعادلػػة مػػوازيف السػػوى عربيػػًا واس

 عالمية.    –إسالمية –المسو ةات لمنساط الست السابسة ولارورة اندطع اطنتفااة وتحويميا إلى معركة عربية
 09/02/0203، السبيل، عّمان

 
 ي فمسطينتطورات المنطقة.. العقدة ف 40

 ياسر الزعاترة
يفيب عف ك يريف أف عسدة العسد في المشيد الماطرب في المنطسة ىي الساية الفمسطينية، أعني البرنػامج 
اإلسػػػرائيمي لمحصػػػوؿ عمػػػى حػػػؿ سياسػػػي وفػػػؽ مػػػا يريػػػده قػػػادة المشػػػروع الصػػػييوني اآلف، ممػػػ ال فػػػي الدولػػػة 

وعودة الالنئيف، ودوف سيادة بالطبا، وىػو الحػؿ  الفمسطينية المؤقتة امف حدود الندار األمني دوف السدس
ْف تحد وا بيف حيف وآخػر عػف حػؿ نيػائي  الذي يحظى بما يشبو اإلنماع في الساحة السياسية اإلسرائيمية، واس

 يمكف أف يكوف واردا امف روحية و يسة ننيؼ وممحسيا األمني، في حاؿ وافؽ محمود عباس عميو.
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ذا البمد الذي فانأ العالـ بانتفااتو الشعبية؛ حدد الصياينة معالـ التعاطي تبدأ السصة مف سوريا. ىنا، في ى
األميركي الفربي مػا قاػيتو وصػوط إلػى تحويميػا إلػى  سػب أسػود يسػتنزؼ معظػـ األعػداد، مػف إيػراف وحػزب 
اهلل وحتػػى تركيػػا وربيػػا العػػرب، فاػػال عػػف تػػدميرىا لبمػػد محػػوري، وآخػػر ذلػػؾ تسػػميـ بشػػار لسػػالحو الكيمػػاوي 
الػػذي اشػػت ر ي بسػػوت السػػورييف لكػػي يكػػوف سػػالح ردع لدولػػة اطحػػتالؿ؛ بػػؿ تسػػميمو باحتفاليػػة وااػػحة منحػػت 
منظمة حظر السالح الكيماوي نائزة نوبؿ لمسالـ!! في سوريا حصؿ الصياينة عمى مكاسب مذىمة دوف أف 

ي أسػيمت فػي النزيػؼ، وىػا يدفعوا قرشا واحدا، وكاف السػبب دكتاتوريػة النظػاـ، ومػف ورائػو ةطرسػة إيػراف التػ
ىي عمى مشارؼ دفا مشروعيا النووي استحساقا لرفػا العسوبػات ومػف أنػؿ اإلبسػاد عمػى بشػار األسػد، األمػر 

 الذي لف يحدث ولو بسيت الحرب عشر سنوات أخرى.
شبيحة النظػاـ يحيمػوف النريمػة التػي نتحػدث عنيػا، والتػي منحػت الصػياينة كػؿ ىػذه اطمتيػازات إلػى مػؤامرة، 

كنيـ يعمموف أف الشعب السوري ليس عميال ألحد، لكنو حيف وونو بالرصاص الحي، صار يبحث عػف أي ل
، فكػاف ذلػػؾ اطسػت مار البشػػا الػذي أسػػيمت فيػو إيػػراف، والػذي اسػػتنزفيا  أحػد كػػي يسػاعده فػػي موانيػة المنػػـر

ولة فػػي ظػػؿ ونػػود أياػا، وسيسػػتنزفيا أك ػػر عمػػى األرنػػح؛ ألف مػػا تخطػػط لػػو األطػػراؼ المعنيػػة لػػف يمػػر بسػػي
عناصر قوة عمى األرض لف تسبؿ بالحؿ المشػار إليػو، فاػال عػف دوؿ أخػرى سػتراه بم ابػة ىزيمػة ليػا، وفػي 

 مسدمتيا تركيا.
اآلف، ىناؾ مساع  إيرانية لمتوصؿ إلى تسوية، وىي ستصب أياا في صالح الصياينة، إذ سيتخمصػوف مػف 

لنػػـ حػػزب اهلل تمامػػا، مػػا أنػػو انتيػػى كحػػزب مساومػػة منػػذ المشػػروع النػػووي اإليرانػػي، وسيفراػػوف عمػػى إيػػراف 
، وخصػص سػالحو لمػداخؿ، فػي حػيف توقػؼ دعػـ إيػراف لحمػاس، وقػد يتوقػؼ طحسػا عػف النيػاد 0229 العاـ

بعػد الصػفسة النديػدة، طسػيما إذا كانػت اإلةػرادات فييػا أكبػر لنيػة اطعتػراؼ بػدور إقميمػي إليػراف، مػف دوف 
سػػوية لػػزمف أطػػوؿ، فيمػػا ستسػػتخدـ إيػػراف كػػؿ األوراؽ الالزمػػة لح يػػا أك ػػر، بمػػا فػػي اسػػتبعاد أف تتع ػػر ىػػذه الت

 ذلؾ استئناؼ دعميا لحماس، ولو بشكؿ محدود.
لمحصوؿ عمى حػؿ سياسػي فػي سػوريا، ” معتدلة“وفي سوريا، ىناؾ محاولة مف األطراؼ العربية التي تسمى 
اسي والسيطرة عمى اطئتالؼ، وتحويؿ الحػؿ إلػى ياا البمد تحت وصايتيا، وذلؾ بوقصاد قوى اإلسالـ السي

الصيفة التي تخدـ برنامنيا في رفض ال ورات واإلسػالـ السياسػي والتصػالح مػا الفػرب والكيػاف الصػييوني، 
ف بدا األمر صعبا أياا، في ظؿ عناصر السوة األخرى التي تساوـ ىذا الحؿ بطريستيا.  واس

صػر، إْذ حصػؿ الصػياينة عمػى مػا يريػدوف باإلطاحػة بمرسػي الذي ط يسؿ أىمية عف ذلؾ ىو ما نرى في م
ْف في المػدى المتوسػط، ومػف بعػده بػدأت الينمػة عمػى تػونس وليبيػا والػيمف  الذي كاف يبشر بزمف مختمؼ، واس
وعموـ الربيا العربي، بينما يسؼ قطاع ةزة في انتظار المؤامرة التي تحاؾ لػو ولحركػة حمػاس، بػؿ إف تركيػا 

ي السنوات األخيرة لـ تخرج مف نطاؽ تفكير أولئؾ السـو الذي يزعمػوف دعػـ  ػورة سػوريا، التي بدت مزعنة ف
بينما يناىاوف الربيا العربي وكؿ ال ورات، وكذلؾ اإلسالـ السياسي بكؿ تنمياتو، حتى لو كاف صوريا كمػا 

نو مكروه أياا ىي حاؿ نظاـ عمر البشير الذي قد تدفعو رعونتو وبطشو المداف نحو مصير سيئ، طسيما أ
مف قبؿ الصػياينة، بسػبب دعمػو لحركػة حمػاس، وعػدـ اناػمامو العممػي لمػا كػاف يعػرؼ بمنظومػة اطعتػداؿ 

 العربية.
يتػػػزامف مػػػا المفاواػػػات التػػػي تنػػػري بػػػيف السػػػمطة وبػػػيف الكيػػػاف الصػػػييوني، وىػػػي  -وىنػػػا العسػػػدة-كػػػؿ ذلػػػؾ 

بحسػػػب تعبيػػػر وزيػػػر الخارنيػػػة  مفاواػػػات بعاػػػيا عمنػػػي، وبعاػػػيا اآلخػػػر سػػػري، وبػػػدأت تتك ػػػؼ مػػػؤخرا،
األميركػػي أكيػػري . وقػػد تتك ػػؼ أك ػػر عبػػر لسػػاد أو لسػػادات مباشػػرة بػػيف محمػػود عبػػاس ونتنيػػاىو. وىنػػا يعمػػـ 
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النميػػا أف اسػػتفا ات عبػػاس المطالبػػة بحػػؿ نيػػائي لػػف تنػػدي، وأف المعػػروض عميػػو عمميػػا كمػػا أواػػح أحػػد 
ذكػػر اسػػمو  ىػػو الحػػؿ الػػذي أخرنػػو شػػاروف العػػاـ المسػػربيف مػػف المفاواػػات لصػػحيفة السػػدس العربػػي أرافاػػا 

فػي المئػة مػف الاػفة الفربيػة دوف ” 83“، مم ال في حؿ انتسالي أدولة مؤقتػة  فػي حػدود النػدار، أي 0222
سػيادة ودوف السػػدس ودوف عػػودة الالنئػػيف، ولػػف تكػػوف ىنػػاؾ حانػػة لمحمػػود عبػػاس ألف يسػػوؿ، إف وق ػػا عمػػى 

نػػزاع بػػيف دولتػػيف نػػارتيف، لػػف تمبػػث ال انيػػة أدولػػة عبػػاس  أف تحظػػى حػػؿ نيػػائي، لكػػف النػػزاع سػػيفدو منػػرد 
باعتراؼ بعاويتيا الكاممة فػي األمػـ المتحػدة وسػط احتفػاؿ مييػب يميػؽ بيرتػزؿ فمسػطيف أمحمػود عبػاس !! 
المػػؤامرة تبػػدو محكمػػة، وفػػي طريسيػػا إلػػى الننػػاح، لكػػف األمػػر لػػف يكػػوف بيػػذه البسػػاطة، فاألمػػة التػػي أفشػػمت 

العػػػراؽ الػػػذي كػػػاف سػػػيعيد تشػػػكيؿ المنطسػػػة، سػػػتند سػػػبيال إلفشػػػاؿ المخطػػػط النديػػػد، والشػػػعب مشػػػروع ةػػػزو 
الفمسطيني الذي سينتفض عمى المخطط البائس سيكوف عمى األرنح رأس الحربة، ومف ورائو نماىير األمػة 

ةاػػب  وقواىػػا الحيػػة، إاػػافة إلػػى أف ك يػػرا مػػف التناقاػػات لػػف تمبػػث أف تنػػدلا بػػيف الفرقػػاد، وربمػػا مونػػات
 أخرى في دوؿ عربية تسيـ في إنناح المخطط.

 
مف الصعب التنبؤ بتفاصيؿ المشيد السادـ، لكننا وا سوف مف أف ىذا المخطط النينمي النديػد لػف يمػر، ذلػؾ 

 أف أمة تممؾ نحافؿ مف الشباف الذيف ط ييابوف الموت ط يمكف أف تنحني أماـ المؤامرة والمتآمريف.
 02/02/0203الدستور، عّمان، 

 
 الصهاينة عن انقالب السيسي دفاعالمنطمقات العنصرية في  40

 صالح النعامي
ببسػاطة إسػرائيؿ تيػيف الشػعب المصػػري واألمتػيف العربيػة واإلسػالمية مػف خػػالؿ مواصػمة تننػدىا لمػدفاع عػػف 

ية التػي انسالب السيسي. فمو اقتصرت النخبة الصييونية المدافعة عف اطنسالب عمى رصد العوائد اإلستراتين
تكسبيا إسرائيؿ والفرب لتبرير دفاعيا عف اطنسالب وقادتو، لكف بومكاف المرد أف يتفيـ ىذا، لكف المسؤوليف 
الصػػياينة يسػػتندوف فػػي دفػػاعيـ عػػف اطنسػػالب إلػػى مسػػوةات عنصػػرية محاػػة، عبػػر ترديػػد حنػػة مفادىػػا: 

تحػوؿ العػػرب إلػى الديموقراطيػة خطػػر  العػرب ليسػوا كبػاقي األمػػـ، فسػط نظػـ اطسػػتبداد تصػمح إلدارة شػؤونيـ،
عمػػػى العػػػالـ، سػػػما عمػػػى الفػػػرب. وتنتيػػػد النخػػػب الصػػػييونية فػػػي لفػػػت نظػػػر الفػػػرب إلػػػى " دونيػػػة " العػػػرب 
والمسمميف، الذيف ط يمكف أف يعرفوا نمػط الحكػـ الػديموقراطي، كمػا ىػو الحػاؿ فػي ك يػر مػف دوؿ العػالـ. إف 

ىرة منػػددًا بالػػدواعي العنصػػرية لتبريػػر دعميػػـ لالنسػػالب فػػي أحػػد األسػػباب التػػي دعػػت الصػػياينة إلػػى المنػػا
مصػػر، ىػػو قػػرار اإلدارة األمريكيػػة وقػػؼ نزئػػي لممسػػاعدات العسػػكرية لمصػػر. فمػػف اطىميػػة بمكػػاف الوقػػوؼ 
عمى تامنتو طئحة الدفاع عف انسالب السيسي، التي قدميا الننراؿ يسرائيؿ حسوف، الذي شفؿ في السػابؽ 

ز المخابرات الداخمية " الشػاباؾ " بعػد اإلعػالف عػف السػرار األمريكػي. فبعػد إف حػذر منصب نائب رئيس نيا
حسػػوف الفػػرب مػػف أي قػػرار أو إنػػراد يػػؤدي إلػػى إاػػعاؼ سػػمطة اطنسػػالب فػػي مصػػر، عمػػى اعتبػػار إف ىػػذا 

تبػرر يم ؿ اربة لممصالح الفربية واإلسرائيمية في المنطسة، انتسؿ حسوف بسرعة إلى الػدواع العنصػرية التػي 
دعػػـ اطنسػػالب، وىػػي بالمناسػػبة تكػػاد المرنعيػػة التػػي تسػػتند إلييػػا النخػػب الصػػييونية نمعػػاد فػػي تبريػػر الػػدعـ 
لالنسػػالب. وقػػد قػػاؿ حسػػوف: " األمريكيػػوف ط يػػدركوف حسػػائؽ بسػػيطة عػػف الشػػرؽ األوسػػط، ىػػـ يعتسػػدوف إنػػو 

وف تػػأ ير المػوروث ال سػافي والػػديني باإلمكػاف استنسػاخ تنربػة السػػويد فػي ىػذه المنطسػػة، وىػـ ببسػاطة ط يػدرك
عمى سموؾ الناس في ىذه المنطسة، ط يمكػف أف تػننح أيػة تنربػة إسػالمية ولػف تػننح م ػؿ ىػذه التنربػة فػي 
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يوـ مف األياـ ". ويواصؿ حسوف مرافعتو عف اطنسػالب، قػائاًل: " منظومػة السػيـ السػائدة فػي العػالـ العربػي ط 
وقراطيػػة، وكػػؿ محاولػػة أمريكيػػة لفػػرض منظومػػة السػػيـ الفربيػػة فػػي المنطسػػة تسػػاعد عمػػى إننػػاح التنربػػة الديم

سػػتبود بالفشػػؿ الػػذريا، فػػديف العػػرب وسػػماتيـ ال سافيػػة تتعػػارض بشػػكؿ صػػريح مػػا الديموقراطيػػة ". إف الػػذي 
ينعػػؿ لػػدفاع حسػػوف ىػػذا تحديػػدًا أىميػػة خاصػػة حسيسػػة إنػػو أحػػد أك ػػر السػػادة األمنيػػيف اإلسػػرائيميف نفػػوذًا فػػي 

 ساىرة، حتى بعد تسال
رحػػػو مػػػف " الشػػػاباؾ "، حيػػػث إنػػػو يواصػػػؿ عمميػػػات التنسػػػيؽ ونسػػػؿ الرسػػػائؿ بػػػيف الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية وقػػػادة 
المؤسسة العسكرية في مصر. إف ما يدفا حسوف لالسػتيانة بالمصػرييف والعػرب والمسػمميف عمػى ىػذا النحػو 

لفة، عمى الرةـ مػف سػنمو البشػا فػي منػاؿ ارتكػاب حسيسة إف اطنسالبييف يتعامموف معو ويستسبمونو بحفاوة با
النرائـ اد الشعب الفمسطيني. فحسوف ىذا قاـ بػ " تطوير " أبشا وسائؿ التعذيب التي استخدميا " الشاباؾ 
" في التحسيؽ ما األسرى الفمسطينييف والعرب في السنوف الصييونية عمى مدى عسود مف الػزمف. مػف ىنػا، 

لحسيسػػة ويػػتـ اسػػتسبالو اسػػتسباؿ اطبطػػاؿ مػػف قبػػؿ اطنسالبيػػيف، فػػيمكف لممػػرد أف يصػػؿ فعنػػدما تعػػرؼ عنػػو ىػػذه ا
طستنتاج مفػاير ممػا وصػؿ إليػو حسػوف، فتعامػؿ نظػـ اطسػتبداد، واػمنيا سػمطة اطنسػالب، معػو ومػا سػائر 

يسبػؿ  المنرميف الصياينة، ىو الذي ينعمو يطمؽ ىذه األحكاـ، إلنو ط يمكف لنظاـ حكـ قومي أو وطنػي أف
 بوقامة أي نوع مف التواصؿ ما م ؿ ىؤطد المنرميف.

 قرار ةير ندي
لكف عمى الرةـ مف اطنتسادات التي ونيت لمسرار األمريكي، فوف الك ير مف دوائر صػنا السػرار فػي تػؿ أبيػب 

يسػػيـ تبػدي ارتياحػػًا لمسػػرار األمريكػػي عمػػى اعتبػػار إنػػو ط يمػػس بالمصػػالح الشخصػػية لسػػادة اطنسػػالب، بػػؿ إنػػو 
". ومػػػف  09فسػػػط فػػػي إاػػػعاؼ السػػػوة العسػػػكرية، إلنػػػو يمفػػػي صػػػفسات بيػػػا مصػػػر بطػػػائرات مػػػف طػػػراز " إؼ 

مؤشػرات اططمئنػاف التػي تسػنميا إسػرائيؿ فػي السػرار األمريكػي حسيسػة إف إدارة أوبامػا التزمػت بمواصػمة تسػػديـ 
لساػػػاد عمػػػى عمميػػػات الػػػدعـ لمنػػػيش المصػػػري لتمكينػػػو مػػػف مواصػػػمة حربػػػو اػػػد " اإلرىػػػاب " فػػػي سػػػيناد وا

التيريب إلى قطاع ةزة، إلى نانب مواصمة كػؿ أشػكاؿ التعػاوف والتنسػيؽ األمنػي. وفػي الوقػت ذاتػو، حػرص 
األمريكيػػوف عمػػى التأكيػػد عمػػى إف ىػػذا اإلنػػراد ط يشػػمؿ مواصػػمة تسػػديـ قطػػا الفيػػار لمنػػيش المصػػري، التػػي 

 تمزمو في موانية قوى " اإلرىاب ".
 رشوةالمساعدات األمريكية ك

ومػػػف المفارقػػػة ذات الدطلػػػة، إف الصػػػياينة ينػػػاىروف بحسيسػػػة الػػػدوافا التػػػي تسػػػؼ وراد المسػػػاعدات األمريكيػػػة 
لحكومة اطنسالب وقبميػا لنظػاـ مبػارؾ. ويصػؼ الكاتػب اإلسػرائيمي أوري ىػايتنر إف المسػاعدات التػي تسػدميا 

لزاميػا بالعمػؿ عمػى عػدـ  الوطيات المتحدة لمصػر بونيػا " رشػوة " لاػماف التزاميػا باتفاقيػة " كامػب ديفيػد "، واس
تحويػػػػؿ سػػػػيناد إلػػػػى نسطػػػػة انطػػػػالؽ لتنفيػػػػذ عمميػػػػات اػػػػد إسػػػػرائيؿ. مػػػػف ىنػػػػا، فػػػػوف ىػػػػايتنر يػػػػرى إف تواصػػػػؿ 
المساعدات األمريكية لمصر تم ؿ مصمحة إستراتينية عميا إلسرائيؿ، عمى اعتبار إنيا تامف احتراـ اتفاقية 

 لتي تسيـ بشكؿ كبير في تعزيز األمف " السومي " اإلسرائيمي." كامب ديفيد "، وىي اطتفاقية ا
إف دفػاع الصػػياينة عػف اطنسػػالب والمسػوةات التػػي يسػػوقونيا تم ػؿ إىانػػة كبيػرة لمعػػرب، ومػف نافمػػة السػػوؿ إف 
سػػػسوط اطنسػػػالب ط يسػػػيـ فسػػػط فػػػي تونيػػػو اػػػربة إسػػػتراتينية إلسػػػرائيؿ، بػػػؿ يحػػػـر إسػػػرائيؿ مػػػف المسػػػوةات 

 العرب والمسمميف والطعف في مورو يـ الديني والسيمي وال سافي.لمواصمة إىانة 
 09/02/0203موقع صالح النعامي، 
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 مسئولية حركة فتح التاريخية 43
 د.فايز أبو شمالة
عمػػى حركػػة فػػتح أف تتحمػػؿ مسػػئوليتيا التاريخيػػة، وأف تعمػػف موقفػػًا صػػريحًا ممػػا نسػػب إلػػى بعػػض قيادتيػػا مػػف 

فدًا مف تيار اطستسالؿ، وكؿ مػف المستشػار اإلعالمػي لمحركػة، والػدكتور حديث خبيث انتشر بعد لساد اـ و 
خالػػد ىػػدد المستشػػار السياسػػي لمحركػػة، وعػػددًا مػػف أعاػػاد حركػػة فػػتح. فسػػد ذكػػرت وسػػائؿ اإلعػػالـ أف وفػػد 
حركة فتح في الافة الفربية وقطاع ةزة، ومكتب حركة فتح في الساىرة، يستنكروف ما تسوـ بو حركة حماس 

اؿ "إرىابية" اد مصر وشعبيا، منػوىيف إلػى اػرورة محاكمػة كػؿ مػف تورطػوا فػى تمػؾ النػرائـ أمػاـ مف أعم
 .0221السااد المصرى العادؿ، كما أكد وفد حركة فتح أف حركة حماس أوقفت المساومة منذ سنة 

نمػا يشػوه كػؿ الشػ عب إف ىذا اطتياـ الصادر عػف مسػئوليف فػي حركػة فػتح ط يشػوه حركػة حمػاس فحسػب، واس
الفمسػػطيني، ويشػػوه صػػورة المساومػػة فػػي أذىػػاف المصػػرييف، ويشػػنا بعػػض الصػػحفييف عمػػى كراىيػػة الشػػعب 
الفمسطيني، فسد نسمت صحيفة اليوـ السابا المصرية عػف عاػو تيػار اطسػتسالؿ، الػدكتور ننيػب نبرائيػؿ مػا 

 قالو وفد حركة فتح مف كالـ خطير، وىو ما يمي:
 ب منازر بحؽ الشعب الفمسطينى في قطاع ةزة.ػ حركة حماس الفمسطينية ترتك0 
ػ حركة حماس تنتيؾ حسوؽ اإلنساف التى ترتسى إلى حد نرائـ الحرب طبسا لمسوانيف والموا يؽ والمعاىدات 0 

 الدولية.
ػػػ حركػػػة فػػػتح لػػػدييا و ػػػائؽ ومسػػتندات وصػػػور وتسػػػنيالت صػػػوتية ت بػػػت تعػػاوف حركػػػة حمػػػاس مػػػا نيػػػاز 3 

 اطستخبارات المركزية األمريكية"، الشاباؾ اإلسرائيمى وكالة 
ػ مالييف الدوطرات مف الشيكؿ اإلسرائيمى تدخؿ بيوت قيادات حركة حماس شيريا مسابؿ تعاوف الحركة فػى 8

 تنفيذ المخطط الصييو أمريكى فى منطسة الشرؽ األوسط.
ؿ أرااي فمسطيف لسد نادت اطتيامات لحركة حماس عشية اكتشاؼ نفؽ مساومة يمتد عدة كيمو مترات داخ

المفتصبة، نفؽ مساومة صػدـ لرؤيتػو السػفير األمريكػي فػي تػؿ أبيػب، واعتبػره الػدليؿ عمػى نيػة حركػة حمػاس 
لتصفية الونود الصييوني عمى أرض فمسطيف إف التشويو المتعمػد لممساومػة الفمسػطينية المسػمحة اػد العػدو 

صػييوني، وييػدؼ إلػى واػا المسػاـو والمسػػاـو الصػييوني ييػدؼ إط إلػى تبرئػة أولئػؾ المنسػسيف مػػا العػدو ال
فػػي سػػمة واحػػدة، وكػػأف الشػػعب الفمسػػطيني قػػد صػػار بفالبيتػػو عمػػياًل لمصػػياينة، وىػػذا أمػػر مفمػػوط، وىػػذا مػػا 
يتونػػب عمػػى شػػرفاد حركػػة فػػتح أف يحاسػػبوا، وأف يعمنػػوا بػػرادة الشػػييد أبػػي عمػػار أبػػي نيػػاد وبػػرادة األسػػير 

لوفػد الػذي يػزور مصػر، وفػي حالػة عػدـ المحاسػبة، فعمػى حركػة حمػاس المساوـ مرواف البرةو ي مف حػديث ا
أف تعاقػػب كػػؿ مػػف يتيميػػا بارتكػػاب نػػرائـ حػػرب، وكػػؿ مػػف يػػتيـ قادتيػػا بالتنسػػس لصػػالح إسػػرائيؿ، إف ىػػذا 
اطتياـ ليستونب وقفة نادة مف قادة حركة حماس، فيػؿ أنػتـ حسػًا عمػالد إلسػرائيؿ يػا قيػادة حمػاس، أـ أنكػـ 

ذا كنتـ رناؿ مساومة حسًا، وواعتـ روحكـ عمى أكفكػـ، وط مطمػا لكػـ فػي الػدنيا،  رناؿ مساومة إلسرائيؿ، واس
فمػػا ىػػو الحػػد الػػذي ينػػب أف يسػػاـ عمػػى مػػف يمػػوث شػػرؼ مسػػاومتكـ، ويفاػػح عػػرض انتمػػائكـ، ويػػتيـ رنػػالكـ 

ينة، وخيانػػػة بالعمالػػة والحسػػارة والخسػػة والتنسػػس عمػػػى الشػػعب الفمسػػطيني، وبيػػا الذمػػػة وبيػػا الػػوطف لمصػػيا
 األمة؟.
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 د. حسف أبو حشيش
السوؿ الفصؿ التنديدي بعد فصوؿ المعاناة والمؤامرة والحصار والعػدواف، ىػذا وصػفي السػريا لخطػاب السػيد 

ف شػػيطنة حركتػػو اسػػماعيؿ ىنيػػة رئػػيس الػػوزراد، ورئػػيس حمػػاس فػػي ةػػزة، ونائػػب مشػػعؿ األوؿ. فبعػػد عػػاـ مػػ
ومساومتيا وحكومتيا، وبعد تشديد الحصار، وبعد أف ظف الظانوف أف أحداث اإلقمػيـ قػد حاصػرت حمػاس... 
توقػػػا بعػػػض مػػػف يفتسػػػروف لخبػػػرة الواقػػػا وقػػػرادة المواقػػػؼ أف يخػػػرج ىنيػػػة بخطػػػاب استسػػػالـ وبمفػػػة اسػػػتنداد، 

 وبأسموب الذؿ والخنوع والترانا والندـ.
تػػاـ وكامؿ،حػػدد فيػػو مػػا ي عبػػر عػػف موقػػؼ حركتػػو مػػف منمػػؿ الساػػايا المطروحػػة ولكنػػو نػػاد بخطػػاب شػػامؿ و 

محميا واقميميا ودوليا، وفند اإلشاعات التي أطمستيا ألة إعالمية منظمة وممنينة ومخطط ليا، وواا النساط 
 عمى الحروؼ، و بت البوصمة، وعزز الرؤية والرسالة. خطاب موزوف ومتزف، بمفػة سمسػة وىادئػة، وبمعػاني
وااحة ط ل بس فييا.وازف في الخطاب بيف العسؿ والعاطفة، وبيف ال ابت والمتحرؾ، وبيف األصػوؿ والفػروع، 

 وبيف الحزبي والوطني، وبيف الداخمي والخارني.
سنؿ دعوات عممية كخالصات لكؿ محور مف محاور الخطاب، فدعا لمعمؿ لمسدس ومنابية التيويد، ودعا 

ى أساس مػا تػـ التوقيػا عميػو فػي السػاىرة والدوحػة مػؤخرا، ودعػا لتفعيػؿ المساومػة لمعمؿ لموحدة ولممصالحة عم
بكؿ انواعيا كخيار استراتيني لمتحرير، ودعا لفؾ قيد األسرى، والحفاظ عمى حؽ العودة... وندد تأييد حػؽ 

التػػوطيف الشػػعوب فػػي الحريػػة والتنميػػة والديمسراطيػػة والساػػاد عمػػى الفسػػاد والظمػػـ وحسػػف الػػدماد،و بت رفػػض 
 والتذويب والبديؿ.

خطػػػاب امتػػػد لسػػػاعة ونصػػػؼ، وبحنػػػـ خمػػػس عشػػػرة صػػػفحة حمػػػؿ ال سػػػة بػػػالمنيج والطريػػػؽ, وحمػػػؿ معػػػاني 
الصػػمود والصػػبر والحػػدي، واػػـ دعػػوات لمتطبيػػؽ ولمتنفيػػذ مػػف الحركػػة الوطنيػػة كميػػا،وفي كػػؿ بسػػاع فمسػػطيف 

لمحنػػػؾ الػػػذي يتوقػػػؼ عنػػػده مميػػػا وبكػػػؿ والشػػػتات، انػػػو يحتػػػاج لحكمػػػة السياسػػػي، ولمموقػػػؼ النػػػريد، ولمسائػػػد ا
مسػػئولية عاليػػة،ليتـ البنػػاد عميػػو. إننػػي تابعػػت  الخطػػاب مػػف نفػػس الساعػػة، وأعتسػػد أنػػو يصػػمح أف يكػػوف قاعػػدة 
انطػػالؽ لترتيػػب البيػػت الفمسػػطيني عمػػى قاعػػدة الشػػراكة الحسيسيػػة والحفػػاظ عمػػى ال وابػػت واعتمػػاد الديمسراطيػػة 

دة متعصبة،وعمياد،ومتسػػرعة، ونعتػػو بأنػو استعرااػػي ط نديػػد فيػػو...فيو كأسػموب تنظػػيـ التباينػػات. وأي قػرا
 تكريس لممواقؼ الم سبسة، وعدـ رةبة في ترؾ األماكف. إف مف يطمب نديد عميو اف يسدـ ىو النديد.

ف عبػاس  قوؿ: إف ىنية وحماس يم ؿ نصؼ المشيد وقدـ ىػذه الػدعوات العمميػة لمتسػارب ولمعمػؿ المشػترؾ،واس
ؿ النصؼ ال اني وعميو تسػديـ مػا مػف شػانو تعزيػز ذلػؾ، ألف مطالبػة ىنيػة تسػديـ كػؿ شػيد وكأنػو وحركتو يم 

ىو المتفػرد فػي المشػيد السياسػي العػاـ الفمسػطيني ط يخػدـ تطبيػؽ المصػالحة. بعػد ماػموف الخطػاب فػالكرة 
 في ممعب كؿ األطراؼ ذات العالقة وخاصة السمطة وحركة فتح.
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، والفشػػؿ فػػي ”اإلسػػرائيمية“الفشػؿ.. ىػػذا لػػيس عنوانػػًا لمواػػوع، بػػؿ تعبيػػر عػػف واػػا المفاواػػات الفمسػػطينية 
المفاواػػػػات الناريػػػػة بػػػػات سػػػػببًا ولػػػػيس نتينػػػػة، ليػػػػذا كػػػػاف طفتػػػػًا أف اإلدارة األمريكيػػػػة رمػػػػت بكامػػػػؿ  سميػػػػا 

طػػالؽ حممػػة إعالميػػة عػػف الدبموماسػػي، ومنيػػا نػػوطت  المفاواػػات التػػي ” تسػػدـ“وزيػػر خارنيتيػػا المكوكيػػة واس
، وكؿ ىذا يصب في منرى حسيسة أف الفشؿ كاف مسػبسًا عمػى عػودة مفاواػات فػي ”سرية“اشترطت إبسادىا 
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ط تعتػػػرؼ بالدولػػػة الفمسػػػطينية وحػػػدودىا، وقاػػػية الالنئػػػيف فػػػي ” إسػػػرائيؿ“ظػػػؿ األسػػػباب ذاتيػػػا التػػػي نعمػػػت 
إلى أرايـ وبيوتيـ وفؽ قػرار الشػرعية الدوليػة، إاػافة إلػى مػاىو أخطػر مػف كػؿ ذلػؾ وىػي السياسػة العودة 

اطستيطانية التي ط تتوقؼ عند المشروعات السكنية الزاحفة في الافة والسػدس، بػؿ وتشػمؿ اطسػتيالد عمػى 
المنازؿ بما في ذلؾ قرى  األرااي الزراعية لمفمسطينييف، أو نرؼ محاصيميـ واقتالع األشنار الم مرة وىدـ

بكامميا. ومنا الفمسطينييف مف البنػاد فػي منػاطسيـ وعػدـ التصػريح ليػـ بالبنػاد فػي سياسػة تنكيميػة طقػتالعيـ 
 مف الونود في أرايـ ووطنيـ.

وعند العودة إلى المفاواات النارية قيؿ إف اإلدارة األمريكية حصمت مف الطرفيف كؿ عمى حدة عمى التػزاـ 
 ـ بأعماؿ أحادية.عدـ السيا

ىنػػا يمكػػف اإلشػػارة إلػػى م ػػاؿ بسػػيط، فمنػػذ قرابػػة عشػػرة أيػػاـ كانػػت السػػمطات الصػػييونية فػػي السػػدس المحتمػػة 
وحػدة سػػكنية اسػتيطانية نديػدة فػػي السػدس الشػػرقية فػي مسػتوطنة بسػػفات زئيػؼ بػػالسرب  94وافسػت عمػى بنػػاد 

سػػػػمطات اطحػػػػتالؿ فػػػػي المدينػػػػة، إذ إف مػػػػف مخػػػػيـ شػػػػعفاط لالنئػػػػيف الفمسػػػػطينييف، وىػػػػذه منػػػػرد موافسػػػػة مػػػػف 
التزاميا عدـ السياـ بعمؿ أحادي عندما أطمست إحدى مشاريعيا اطستيطانية في ” تنفيذ“كانت بدأت ” إسرائيؿ“

وحػػػػدة سػػػػكنية ونػػػػاد ىػػػػذا لػػػػيس فػػػػي أنػػػػواد  680السػػػػدس الشػػػػرقية فػػػػي شػػػػير أةسػػػػطس/آب المااػػػػي ببنػػػػاد 
ودة ىػػذه العمميػػة، أواخػػر يوليو/تمػػوز المااػػي، برعايػػة المفاواػػات وحسػػب، بػػؿ بعػػد مػػرور أيػػاـ قميمػػة مػػف عػػ

 أمريكية.
إنيا لعبة شراد الوقت، ىذه ىي حسيسة ما نرى منذ اطستفراد األمريكي في شأف ىذه األزمة ومػا ينػري راىنػًا 
ط يخػػرج عػػف ىػػذه الحسيسػػة، كانػػت المعبػػة بػػدأت تحػػت مظمػػة تسػػوية أمريكيػػة ةيػػر معروفػػة المعػػالـ لكنيػػا فػػي 

طتفاقػات ” بػدائؿ“لمشػرعية الدوليػة، واآلف تنػري المفاواػات عمػى ” بػدائؿ“كانت تدور بيػدؼ إينػاد  اإلنماؿ
سابسة بدًط مف أوسمو وكامب ديفيد وطابا وخارطة الطريؽ وأنابوليس، والنديد أنػو مبكػرًا، حيػث بػدأت رئيسػة 

أشػير ةيػر كافيػة،  6لمحددة ب وفد النانب الصييوني تسيبي ليفني تصرح بأف الفترة الزمنية لممفاواات وا
ماكرة لارب  ال ة عصافير بحنر واحد، وىػي تنػدرج فػي سػياؽ شػراد الوقػت الػذي ” إسرائيمية“وىي محاولة 

ط يايعو اطحتالؿ في سياسيتو اليادفة إلى تصفية الساية الفمسطينية وفي مسدمة ىذه السياسػة اطسػتيطاف 
السػػػدس مػػػف تسػػػويض لطابعيػػػا التػػػاريخي وىويتيػػػا الفمسػػػطينية الكاسػػػح ل رااػػػي الفمسػػػطينية ومػػػا ينػػػري تنػػػاه 

اإلنسانية، وىي إلى ذلؾ تسػتدرج الفمسػطينييف إلػى متاىػة المفاواػات عمػى المفاواػات واألىػـ مػف كػؿ ىػذا 
المبكػػر حػػوؿ السػػسؼ الزمنػػي يحػػررىـ مػػف اطلتػػزاـ ويمػػنح اإلدارة األمريكيػػة مػػف ” اإلسػػرائيمي“أف ىػػذا المؤشػػر 
 مف حرج الوصوؿ إلى نتينة.اآلف اططمئناف 

وربما كانت ليفني متذاكية إذا مانظرنا إلى ما أعمنو نتنياىو مف موقؼ أقرب إلى واا العربة أماـ الحصاف 
” إسػرائيؿ“بالنسبة إلى المفاواات النارية، حيث أكد شرطية اعتراؼ الفمسطينييف المسبؽ ألي حػؿ بييوديػة 

 حسب قرار الشرعية الدولية.ورفض عودة الالنئيف إلى وطنيـ وبيوتيـ 
في شأف واتناه المفاواات ةير مستفرب، فوف ما ىو ندير باإلشػارة تمػؾ ” اإلسرائيمي“وما أف ىذا التطور 

األنباد التي تواردت عف أف قيادة منظمة التحرير الفمسػطينية تتػدارس ىػذا الواػا وأنيػا بصػدد اإلعػالف عػف 
 ”.اإلسرائيمية“فشؿ المفاواات الفمسطينية 

إف ىػػذه الخطػػوة مطموبػػة لمخػػروج مػػف متاىػػة الاػػياع، وىػػي تصػػير تناوبػػًا مػػا إرادة الشػػعب الفمسػػطيني الػػذي 
يعاني قير المفارقة بيف العربدة الصييونية في شأف حسوقو وحياتو ومصيره، وبيف خداع المفاواات التي لـ 

 يكف ليا نتينة.
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ة منظمػػة التحريػػر إلػػى إعالنيػػا تونيػػًا نػػادًا إف الوقػػت مناسػػب إلعػػالف قػػؼ المفاواػػات إذا مػػا أخػػذت قيػػاد
نيػػاض النمػػاىير لػػدورىا الكفػػاحي مػػف أنػػؿ اسػػتعادة حسوقيػػا المسػػموبة  باسػػتعادة الوحػػدة الوطنيػػة الفمسػػطينية واس

 واستعادة العمؿ الفمسطيني في الساحة العربية والمسرح الدولي.
تحػػرر وطنػػي يتناسػػب دورىػػا وطبيعػػة وبمعنػػى أدؽ، حػػاف الوقػػت ألف تسػػتعيد منظمػػة التحريػػر دورىػػا كحركػػة 

اطحتالؿ الصييوني ويعب ر عف إرادة وحسػوؽ وقاػايا الشػعب الفمسػطيني، واألولويػة لمعػودة إلػى المسػتسبؿ أف 
تتوافر لمنظمة التحرير وقفة نسدية ومحطة تنديد وتنػذير برنامنيػة واتسػاع لكافػة الفعاليػات والسػوى الوطنيػة، 

يا عمى قاعدة الكفادة والوحدة الوطنية وا  دماد نديدة ونديرة مػف الشػباب وأف يعاد بناد ىياكميا ومؤسسات
 لتحمؿ المسؤولية عمى قاعدة تواصؿ األنياؿ والديمسراطية، ط المحاصصة والمصالح الذاتية.
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