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*** 
 
 مجلس األمن إلى ما بعد االنتخابات اإلسرائيليةالمالكي: رفضنا تأجيل التصويت على قرار  

الدكتور رناض ، أن عبد الرؤوف أرياؤوطمراسلها  عن، 22/22/2124، األيام، رام هللا ذكرت
المالكي، وزنر الخارجنة، أكد في حدنث لـ "األنام" رفض تأجنل التصونت على المشروع القرار 

سقفًا إليهاء االحتالل اإلسرائنلي  2022ند العربي في مجلس األمن الدولي بتحد –الفلسطنيي 
إلى ما بعد االيتخابات اإلسرائنلنة المقررة في شهر آذار  2662ألراضي الدولة الفلسطنينة في حدود 

 المقبل.
وأشار وزنر الخارجنة إلى ايه "دخليا في يقاش كبنر مع وزنر الخارجنة األمنركي جون كنري حول 

هذه المرحلة ومدى تأنثنر ذلك إنجابًا أو سلبًا على مخرجات العملنة هل ذهابيا إلى مجلس األمن في 
 االيتخابنة اإلسرائنلنة وكيا مختلفنن تماما في التشخنص والتحلنل".
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سوف نؤنثر سلبًا على  األمنوقال: فهو )كنري( من جهته نعتقد أن التصونت على القرار في مجلس 
 األمنإلى مجلس  إن الذهابخابات، أما يحن فقليا االيتخابات وعلى من سنخرج فائزا في تلك االيت

 قد نساعد إنجابا، وهيا تبنن أن هياك تحلناًل مختلفًا ما بنييا وبنن اإلدارة األمنركنة.
وتابع: باليسبة ليا فإن المهم جدا أن اإلدارة األمنركنة مدركة ما يقوم به وهي تفهم تماما أسباب 

، وكان االتفاق أن يحاول االستفادة من هذه اليافذة القصنرة للتصونت علنه األمنذهابيا إلى مجلس 
من الوقت ليرى هل باإلمكان فعال حشد المزند من الدعم لمشروع القرار لكي يتأكد من أييا سيضمن 

أصوات باإلضافة إلى ضمان عدم استخدام أمنركا حق اليقض الفنتو عيدما نتم التصونت علنه  6الـ 
 في مجلس األمن".

لى سؤال إن كان الجايب الفلسطنيي بإمكايه تأجنل التصونت إلى ما بعد االيتخابات وردا ع
اإلسرائنلنة قال: بالتأكند غنر ممكن، وزنر الخارجنة األمنركي قال ليا ايه نفضل بأن ال يتقدم بأي 

على مشروع قرار، أنا كان، قبل االيتخابات اإلسرائنلنة حتى ال نؤنثر مشروع القرار والتصونت علنه 
 مخرجات ويتائج االيتخابات اإلسرائنلنة، هو قال ذلك ولكييا رفضيا ما قاله".

أشهر ومن نثم قد نستغرق  3وأضاف، "قليا له ايه من اآلن وحتى االيتخابات اإلسرائنلنة فإن هياك 
أشهر وهي فترة زمينة  5-3تشكنل الحكومة اإلسرائنلنة شهرًا إلى شهرنن بمعيى ايه ستكون هياك 

تقوم به إسرائنل من يشاطات على األرض من استنطان ومصادرة وهدم ميازل،  ة جدا بمفهوم ماطونل
وبالتالي فإيه خالل هذه الفترة قد تقوم إسرائنل بالكنثنر من اإلجراءات التي ستغنر من الواقع على 

 األرض بشكل كبنر وجوهري ولهذا السبب قليا له أييا لن يقبل بذلك على اإلطالق".
المالكي: وسأليا الوزنر األمنركي: هل ستطلبون من اإلسرائنلننن أن نأخذوا قرارًا بوقف وتابع 

اليشاطات االستنطاينة وغنرها من اإلجراءات حتى االيتخابات اإلسرائنلنة كما تطلبون ميا بعدم 
التوجه إلى مجلس األمن منثال؟ هل الطلب سنكون مشتركا بمعيى أن ال يذهب وهم ال نقومون بأي 

يء؟ فكايت اإلجابة بأيهم غنر قادرنن على ميع إسرائنل من القنام بما تقوم به من إجراءات ش
ييا ذاهبون بهذا القرار إلى مجلس األمن".  وسناسات فقليا: إذًا، يحن لن يؤجل على اإلطالق وا 

س، ولفت المالكي إلى ايه "عيدما تحدنثت في هذا الموضوع مع وزنر الخارجنة الفريسي لوران فابنو 
قال: إيه ما بعد بدانة العام المقبل قد تكون تركنبة مجلس األمن أفضل لكم، فقليا ايه حتى لو كايت 
أفضل ليا فإن هذا ال نعيي أييا سوف ييتظر حتى بدانة العام المقبل، يحن مصرون على الذهاب 

واضحنن مع  إلى مجلس األمن والتصونت على مشروع قراريا قبل يهانة العام، وبالتالي كيا أنضاً 
 وزنر الخارجنة الفريسي حول هذه القضنة بشكل كامل".
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وتأكندًا لما كشفه، أمس، لـ "األنام"، أعلن المالكي، أن تعدنالت أساسنة ومهمة قد أدخلت علي 
 مشروع القرار المقدم باللون األزرق للتصونت علنه في مجلس األمن الدولي.

يسخة ميه لـ  أرسلقة الرئنس محمود عباس، في بنان وأوضح المالكي، المتواجد في الجزائر برف
"األنام" أن "التعدنالت شملت توضنحات ال َلبس فنها حول القدس الشرقنة عاصمة لدولة فلسطنن 

اإلطالق بأنة  علىوكويها جزءًا أساسًا من األرض الفلسطنينة المحتلة بحنث ال نتم االعتراف 
 فرض واقع جدند". أوغننر معالمها القدس المحتلة بهدف ت ىتغننرات فرضت عل

كامل األرض  ىعل ويفادهسرنان القايون الدولي  علىالتعدنالت تشمل "التأكند  أنكما أضاف 
الوقف الكامل لليشاط االستنطايي أنا  علىالفلسطنينة المحتلة بما فنها القدس الشرقنة. كذلك التأكند 

المسجد األقصى أم  علىعدواينة أكان ذلك  أواستفزازنة  أعمال أيمسّمي. ووقف  أيكان وتحت 
 أوالفلسطنينة المهددة بالمصادرة  األرضبقنة المقدسات اإلسالمنة والمسنحنة إضافة لبقنة 

 االعتداء".
هذه التعلنمات الواضحة  على"سفنر فلسطنن في األمم المتحدة قد نواصل بياء  أن إلىولفت 

إدخال هذه التعدنالت  ىعل األردنتعمل بعنثة  أنمن اجل  األردنوالحاسمة باالتصال ببعنثة 
لغة المشروع المقدم لمجلس األمن بحنث نتم تعمنم هذه  ىلإالمطلوبة من الجايب الفلسطنيي 

بقنة الدول األعضاء في مجلس األمن من اجل األخذ بها عيد لحظة  علىالتعدنالت بعد اعتمادها 
 ق".المشروع المقدم للمجلس باللون األزر  علىالتصونت 

' أن 44أّكد لـ'عرب ًا مصدر مطلع أن، 22/22/2124، 48عرب  من جهة أخرى ذكر موقع
القنادة الفلسطنينة وافقت على تأجنل التصونت على مشروع القرار الذي قدمه األردن لمجلس األمن 

 الدولي، مشنرا إلى أن اتصاالت تجري لدمج مشروع القرار الفلسطنيي ومشروع القرار األوروبي
المتحدة  األمماف أن اإلدارة األمرنكنة تسعى إلى تأجنل أي قرار متعلق بالقضنة الفلسطنينة في وأض

 األمرنكنةتقتيع بوجهة اليظر  بدأتأن السلطة الفلسطنينة  اإلسرائنلنة، ونبدوإلى ما بعد االيتخابات 
 جون كنري. األمرنكيالتي نقودها وزنر الخارجنة 

تبعد إمكاينة دمج مقترحها مع مشروع القرار األوروبي الذي تقوده وأكد المصدر أن السلطة ال تس
الفلسطنيي من محتواه ال سنما إذا ما  القرارفريسا، لكن منثل هذا الدمج من شأيه أن نفرغ مشروع 

أدخلت التعدنالت التي تطالب بها الوالنات المتحدة وعلى رأسها عدم تحدند جدول زميي إليهاء 
، ومطالب أخرى تحّول مشروع القرار إلى مبادئ عامة 2662حتلة عام االحتالل لألراضي الم

 للمفاوضات النثيائنة.
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وفي يفس السناق يقل موقع 'واال' العبري عن دنبلوماسي أوروبي أن اتصاالت تجري بنن القنادة 
ة الفلسطنينة ودول أوروبنة إلرجاء التصونت على مشروع القرار الفلسطنيي وبلورة صنغة معدلة وملني

لمشروع القرار خشنة أن ال نحظى على أغلبنة في مجلس األمن. وقال الدنبلوماسي الغربي إن 
ندركون بأن هياك احتمال كبنر بأن تستخدم اإلدارة األمرنكنة حق اليقض الفنتو على  الفلسطنيننن

 مشروع القرار لهذا نبدون لنوية للمقترح األوروبي.
 
 "الجنايات الدولية"االنضمام إلى لن يقدم على عباس  ":القدس العربي" 

رام هللا ـ فادي أبو سعدى: ال زالت قضنة المشروع الفلسطنيي في مجلس األمن، تتصدر المشهد 
سرائنلنًا، وحتى دولنًا، خاصة مع قرب االيتخابات اإلسرائنلنة، والتوتر الداخلي الفلسطنيي  فلسطنينًا، وا 

لحراك الدنبلوماسي الفلسطنيي، الذي نتوج باعترافات المتصاعد، وتحدندًا في أروقة حركة فتح، وا
 متتالنة من برلمايات العالم بالدولة الفلسطنينة.

أن قنادنا « القدس العربي»ورغم ذلك، فان اآلراء الفلسطنينة كنثنرة في هذا األمر، فقد علمت 
قرار جدند؟ لقد  ماذا سنفنديا التوجه إلى مجلس األمن بمشروع»فلسطنينا، خاطب قنادي آخر بالقول 

حصليا على قرار أهم من ذلك بكنثنر، وهو االعتراف بدولة فلسطنن كعضو مراقب في األمم 
 «.المتحدة، لكييا لم يفعل شنئاً 
، أن أمنن سر اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر ناسر عبد ربه، وفي أخرىوقالت مصادر فلسطنينة 

الرئنس محمود عباس( أبي مازن لن نقدم »)منرة أن مذكرة بخط الند قال لزمنله في القنادة حيا ع
على االيضمام إلى محكمة الجيانات الدولنة، حتى لو أسقطت الوالنات المتحدة مشروع القرار 

 الفلسطنيي المطالب بإيهاء االحتالل.
العبرنة عن مسؤول فلسطنيي رفنع، أيه خالفا للتصرنحات التي سمعت « هآرتس»ويقلت صحنفة 

 مؤخرًا، فان الفلسطنيننن نمنلون اآلن إلى عدم طلب التصونت الفوري على اقتراح القرار من رام هللا
الذي تم تقدنمه، وحسب أقواله فان هياك دوال تدفع يحو تأجنل الموضوع حتى بدانة السية الجدندة، 

التي على ضوء التغننرات المتوقعة في تركنبة مجلس األمن، وهياك دول، خاصة الوالنات المتحدة، 
هذه الخطوة قد ستعزز قوة النمنن،  أنتطلب التأجنل إلى ما بعد االيتخابات في إسرائنل بادعاء 

 وجاء الضغط، أنضا، من بعض الدول العربنة، كي تؤنثر على الفلسطنيننن.
العبرنة المقربة من رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامنن « نسرائنل هنوم»وفي هذا السناق، كتبت صحنفة 

هو أيه رغم رغبة الفلسطنيننن بطرح اقتراحهم على التصونت في مجلس األمن قرنبا، إال أيه يتينا
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سفنرة األردن لدى األمم المتحدة،  أعليتنبدو أن الساعة الدبلوماسنة لن تقرع حسب وتنرتهم، فقد 
 «.الموضوع سنستغرق بعض الوقت» أندنيا قعوار، 

من استخدام  األمرنكننننطاينا لصناغة اقتراح نميع وحسب الصحنفة نتعاون األردن مع فريسا وبر 
الوالنات المتحدة لشركائها أيها ال توافق على االقتراح  أوضحتحق الفنتو ضده، ومن جايبها 

الفلسطنيي بصنغته الحالنة، ولكيه، خالفا للماضي، نبدو أن واشيطن ميفتحة إلمكاينة تبيي قرار في 
 عملنة السلمنة، ولكيه ال نحدد جدوال زمينا إليهاء االحتالل.مجلس األمن، ندعم جهود استئياف ال

من جهته، كشف وزنر الخارجنة األمرنكي جون كنري، خالل لقاء عقده مع سفراء الدول األعضاء 
، قبل عدة أنام، أن وزنرة القضاء اإلسرائنلنة السابقة زعنمة حزب الحركة تسنبي األوروبيفي االتحاد 

ئنلي السابق شمعون بنرس، طلبا ميه ميع التصونت على المشروع الفلسطنيي لنفيي والرئنس اإلسرا
 النمنن. أحزابفي مجلس األمن قبل االيتخابات اإلسرائنلنة، كي ال ندعم القرار 
يقال عن  األمرنكنة« فورنن بولسي»وبحسب الصحنفة، فإيه تم يشر تصرنح كنري هذا في مجلة 

وحسب التقرنر فقد ابلغ كنري السفراء أن الوالنات المتحدة لن  حضروا اللقاء. أوروبننندبلوماسننن 
تسمح لقرار نتعلق بالعملنة السلمنة بالمرور في مجلس األمن قبل االيتخابات، خاصة وأيه في 
التوقنت الحالي، من شأن قرار كهذا أن نعزز الجهات اإلسرائنلنة التي تعارض العملنة السلمنة. ومع 

دعم الوالنات المتحدة لقرار أكنثر مروية، وال نحدد جدوال زمينا إليهاء  إمكاينةذلك، لم نستبعد كنري 
 االحتالل اإلسرائنلي في الضفة وال نحسم مسبقا المسائل الجوهرنة للمفاوضات.

22/22/2124، القدس العربي، لندن  
 
 الفلسطيني مشادة كالمية بين أبو مازن والصالحي حول مشروع القرار": القدس العربي" 

أن مشادة « القدس العربي»وأشرف الهور: علمت  –من علي الصالح « القدس العربي»ليدن ـ غزة ـ 
كالمنة حادة وقعت بنن الرئنس الفلسطنيي محمود عباس )أبو مازن( وبنن أمنن عام حزب الشعب 
بسام الصالحي، خالل جلسة القنادة الفلسطنينة نوم الخمنس الماضي لمياقشة مشروع القرار 

اإلسرائنلي، الذي قدمه األردن العضو العربي  –لسطنيي/العربي المعدل إليهاء الصراع الفلسطنيي الف
 الماضي. األربعاءالوحند في مجلس األمن مساء نوم 

بوقوع المشادة، لكيه رفض الدخول في « القدس العربي»واعترف الصالحي في تصرنحات لـ 
ض على اليص الخاص بوضع مدنية القدس وكذلك التفاصنل، مؤكدا أن حزب الشعب ممنثال به اعتر 

أبدنيا تحفظيا على المشروع بالصنغة التي قدم بها وطالبيا أن نكون ميسجما مع »االستنطان. وقال 
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قرارات مجلس األمن الدولي السابقة وعلى ضرورة التمسك بالقدس وفق صنغة مشروع القرار بصنغته 
 «.األولى

ي ميظمة التحرنر وهما الجبهتان الشعبنة والدنمقراطنة لتحرنر فصنلنن آخرنن ف أنوأكد الصالحي 
 فلسطنن رفضا مشروع القرار المقدم بصنغته المعدلة.

22/22/2124، القدس العربي، لندن  
 
 في الجزائر لحشد الدعم العربي والدولي لمشروع القرار الفلسطيني عباس 

ال من الزهور، على اليصب التذكاري س، إكلنأموضع الرئنس محمود عباس، مساء : وفا –الجزائر 
لشهداء النثورة الجزائرنة في مندان الشهند في العاصمة الجزائرنة الجزائر وقرأ الفاتحة على أرواح 

 الشهداء الجزائرننن.
، زنارة دولة إلى الجمهورنة الجزائرنة، تستمر لمدة نثالنثة أنام، أمسوكان الرئنس محمود عباس، بدأ 

 العزنز بوتفلنقة. بدعوة من الرئنس عبد
الجزائرنة سنجري الرئنس عباس مباحنثات مع كبار المسؤولنن الجزائرننن  األيباءوكالة  إلىواستيادا 

العربنة  األمةمن  أكبرللقضنة الفلسطنينة وسبل الحصول على دعم  األخنرةبشأن التطورات 
 والمجتمع الدولي.

ري، آخر تطورات القضنة الفلسطنينة، وسبل ومن المقرر أن نبحث الرئنس عباس، مع شقنقه الجزائ
تجيند الدعم للطلب الفلسطنيي المقدم إلى مجلس األمن الدولي، لتحدند سقف زميي إليهاء االحتالل، 

قامة الدولة الفلسطنينة المستقلة بعاصمتها القدس. كما نجري وفد الوزراء المرافق للرئنس، العدند  وا 
نن من أجل التباحث حول القضانا المشتركة وتطونر العالقات من المحادنثات مع يظرائهم الجزائرن

 بنن الشعبنن الشقنقنن.
22/22/2124، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
  منذ اندالع النثورة السورية قتلوا فلسطينيا   الجئا   990 :منظمة التحرير 

الجئا  660قالت ميظمة التحرنر الفلسطنينة إن مجموعة العمل من أجل فلسطنن ونثقت مقتل 
فلسطنينا ميذ ايدالع النثورة في سورنا، فنما النزال كنثنرون غنرهم في عداد المفقودنن )لم تحدد عددهم 

 بالضبط(.
وفي تقرنر قدمته "للدورة النثالنثة والتسعنن لمؤتمر المشرفنن على شؤون الالجئنن الفلسطنيننن الذي 

عربنة" في القاهرة، أشارت دائرة شؤون الالجئنن النوم بمقر األماية العامة لجامعة الدول ال أعمالهبدأ 
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الفلسطنيننن التابعة لميظمة التحرنر الفلسطنينة إلى أيه "ميذ األنام األولى لألحداث مارس/آذار 
إال أيه  تعرض الفلسطنينون الموجودون على األراضي السورنة إلى عملنات يزوح وتهجنر". 2022

ن الياحنتنن القايوينة والسناسنة، وبفضل الوعي المتقدم بحكم أوضح أن: "بسبب إقفال أبواب الهجرة م
الخبرة والتمرس السناسي، ايحصرت الهجرة بشقها الداخلي، بحنث استوعبت المخنمات الفلسطنينة، 

 اآلمية يسبنا، أولى موجات الهجرة التي ابتدأت بمخنمي درعا وحمص".
22/22/2124، فلسطين أون الين  

 
 م مستوطنين دخال نابلس بالخطأاألمن الفلسطيني يسل 

سّلمت األجهزة األمينة الفلسطنينة، اللنلة، االرتباط اإلسرائنلي مستوطينن دخال مدنية يابلس : يابلس
 بسنارتهما عن طرنق الخطأ.

وقال شهود عنان لـ)صفا( إن شبايا أوقفوا سنارة المستوطينن بعد دخولها ميطقة رفندنا غربي المدنية، 
زجاجها قبل أن تتدخل األجهزة األمينة الفلسطنينة على الفور، وتقوم بتسلنمهما  وقاموا بتحطنم

 لالرتباط الفلسطنيي الذي قام بدوره بتسلنمهما ليظنره اإلسرائنلي.
22/22/2124، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(  

 
 ةكافة وسائل االتصال في فلسطين تحت الرقابة اإلسرائيلي: وزير االتصاالت األسبق 

قال الدكتور مشهور أبو دقة وزنر االتصاالت األسبق في تصرنح صحفي، إن كافة : ق .ن .أ
وسائل االتصال في فلسطنن تحت الرقابة "اإلسرائنلنة" التي ال تترك شاردة وال واردة إال وترصدها. 

على  وأضاف "لدى األجهزة األمينة "اإلسرائنلنة" تقينات تكيولوجنة عالنة ووحدة متخصصة قادرة
الوصول إلى أي معلومة تيتقل في فلسطنن عبر وسائل االتصال، من أجهزة خلونة، وخطوط هاتف، 

 .ووسائل االتصال االجتماعي
22/22/2124، الخليج، الشارقة  

 
 : حماس التزمت الحياد في األزمة السوريةالسوري رئيسالأبو مرزوق ردًّا على  

الـدكتور موسـى أبـو مـرزوق مـا ورد مـن اتهامـات  فيد عضو المكتب السناسي لحركة حمـاس،: دمشق
على لسان الرئنس السوري بشـار األسـد للحركـة حـول خروجهـا مـن سـورنا، مشـددًا علـى التـزام الحركـة 

 الحناد في األزمة السورنة.
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وقــال أبــو مــرزوق فــي تصــرنحل مكتــوب حصــل "المركــز الفلســطنيي ل:عــالم" علــى يســخة ميــه: "تلقنيــا 
دنث األخنـــر للـــرئنس الســـوري بشـــار األســـد غنـــر المتوقـــع خاصـــة فـــي الجايـــب بأســـف واســـتغراب الحـــ

المتعلق بالهجوم على األخ خالد مشعل بشكل غنر مقبول بالمطلق فال أخالق الرجل تسمح له بذلك، 
 وال سناسات الحركة تتحدد بهذا الشكل من االيتهازنة، التي يبتعد عيها كل البعد".

 شده خالل لقاء جمعه مع شخصنات فلسطنينة في دمشق مؤخرًا.وكان األسد هاجم حماس ومشعل ب
وقــدم أبــو مــرزوق شــهادته علــى هــذه المرحلــة مؤكــدًا أن "الــود والتفــاهم والمســئولنة كايــت أهــم الســمات 

 التي منزت هذه اللقاءات".
وقال: "قطعًا لـم تقبـل الحركـة أي تصـرف مـن تصـرفات أبيائهـا ضـد الدولـة السـورنة )إن حصـل ذلـك( 

صلت الحركة من نثبت أيه عمـل بـأي صـورة مـن الصـور ضـد اليظـام"، موضـحًا أن "الوسـاطة التـي وف
 قام بها األستاذ خالد مشعل، كايت بطلب من اإلخوان السورننن وبعد موافقة الرئنس بشار األسد".
خــوان وأضــاف "شــهادة ل وللتــارن ا فــإن األخ أبــو الولنــد فــي تقننمــه لتلــك المرحلــة كــان نلــوم فنهــا اإل

المسلمنن السورننن في عدم تجاوبهم وخالفهم مـع اليظـام، ولـنس كمـا ذكـر الـرئنس"، مشـددًا علـى أيـه 
"لم نكن هياك ايحنـاز مـن كرنمـة األخ خالـد مشـعل وزوجهـا للمعارضـة طـوال فتـرة الوجـود فـي سـورنا، 

 وقطعًا لم نتم اتهامهما بأي اتهامات كما ورد في كلمة السند الرئنس".
أن "أكنثر ما كان نؤلم األخ أبو الولنـد عيـد تـرك السـاحة السـورنة هـو تلـك العالقـة الحمنمـة  وأشار إلى

مع الرئنس بشار األسد والمعروف المسبق من اليظام وحكومة الرئنس بشـار لحركـة حمـاس والـذي لـم 
، تيســـه الحركـــة نومـــًا ولـــم تتيكـــب عيـــه، وال تتـــرك الحركـــة محفـــاًل إال وتشـــند بـــه وتشـــكر ســـورنا علنـــه"

 مستدركًا أن "حجم الظلم في كلمات الرئنس أوسع من أن يصمت عيه".
وأكـــد أبـــو مـــرزوق أن الحركـــة اتخـــذت "قـــرارًا أخالقنـــًا وسناســـنًا بـــالخروج مـــن ســـورنا وكايـــت تعلـــم أيهـــا 
المتضرر األول واألكبر من هذا القرار، ولكن احتراميا أليفسـيا ولسناسـات حركتيـا كـان نقتضـي علنيـا 

 قرار".اتخاذ هذا ال
وأوضــح أن الهــدف مــن ذلــك "أن ييــأى بأيفســيا وابتعــديا عــن التــدخل فــي شــئون ســورنا الداخلنــة، ولــم 
نصدر ميا أي تصرنح فنه مهاجمة أو إداية للحكومة أو اليظام السوري، والتزميا الحناد فـي األحـداث 

 ".الراهية، وسعنيا وبذليا جهودًا ضخمة نعلمها الرئنس ليجيب سورنا ما حدث فنها
وخــتم بقولــه "كيــا وســيبقى مــع آمــال وتطلعــات الشــعب الســوري الشــقنق الــذي أحبيــا وأحببيــاه، وعشــقيا 

 وعشقياه، يعنش معه األلم ويترقب أميه واستقراره".
 22/22/2124، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 فتح دائم لمعبر رفح إلىالرشق يدعو  
ق تكـــدس اليـــاس واألهـــالي والعـــائالت ايتقـــد عضـــو المكتـــب السناســـي فـــي حركـــة حمـــاس عـــزت الرشـــ

الفلسطنينة ومبنتهم في معبر رفح لمحاولة الحصول على تصرنح للعبور تحت المطـر، ووصـف ذلـك 
 بأيه "صورة مؤلمة".

وأكــد الرشــق فــي تصــرنحات لــه النــوم األحــد علــى صــفحته الرســمنة علــى موقــع التواصــل االجتمــاعي 
ـــ "اإلذالل و   اإلهايــة" للشــعب الــذي قــال بأيــه جبــار وقهــر االحــتالل."الفانســبوك" رفضــه لمــا وصــفهم ب

 وأضاف: "ال بد من فتح المعبر بشكل دائم"، على حد تعبنره.
 22/22/2124، فلسطين أون الين

 
 في اجتماع القيادة ترفض المشروع الفلسطيني لمجلس األمن وتكشف أنه قدم شفويا   "الشعبية" 

ـــ أشـــرف الهـــور: أعليـــت الجبهـــة الشـــعبنة  غـــزة لتحرنـــر فلســـطنن، رفضـــها لمشـــروع القـــرار الفلســـطنيي ـ
العربي، المقدم للتصـونت علنـه فـي مجلـس األمـن، الـذي نطالـب بإيهـاء االحـتالل اإلسـرائنلي، خاصـة 

 العدنالت الجوهرنة التي أدخلت على مضمويه.
نــوم  خــالل اجتمــاع القنــادة الفلســطنينة« وقالــت الجبهــة فــي بنــان لهــا إن هــذا المشــروع عــرض "شــفوناً 

، يظـرًا لتعـارض محتـواه مـع 2022الخمنس الماضي، بشأن االعتراف بالدولة الفلسطنينة بحلـول عـام 
"مفاصل رئنسة في البريامج الـوطيي المتمنثّـل فـي حـق العـودة وتقرنـر المصـنر والدولـة المسـتقلة كاملـة 

 «.2662السنادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 
ص مشروع القـرار المعـدل الـذي جـرى يشـره علـى "خطـورة التفـرد فـي وأكدت الشعبنة أيه بالتدقنق في ي

صــوغ مشــروع القــرار الــذي نتعلّــق بمســتقبل حقــوق الشــعب الفلســطنيي ويضــاله، وفرضــه كــأمر واقــع 
قـــرار اللجيـــة التيفنذنـــة لميظمـــة التحرنـــر الفلســـطنينة  للتـــداول فـــي األوســـاط الدولنـــة بعنـــدًا عـــن يقـــاش وا 

 «.وفصائل العمل الوطيي
دت أنضا على خطورة تكننف ما نتعلق بالحقوق بصناغات "تراعي مواقف أطراف دولنة مؤنثرة ال وشد

تــرى فــي حــل الصــراع الفلســطنيي اإلســرائنلي إاّل بتيــازل الفلســطنيننن عــن حقــوقهم فــي العــودة وتقرنــر 
ن والقدس المصنر، وفي االستجابة الفلسطنينة للمطالب األمينة اإلسرائنلنة التي تحافظ على االستنطا

ومياطق واسعة من أراضي الضفة تحت السنطرة اإلسرائنلنة، وهو ما ُنفقد الدولـة الفلسـطنينة المأمولـة 
 «.2662من مشروع القرار أي استقالل أو سنادة على األراضي المحتلة ميذ عام 

م لمراعــاة موقــف بعــض األطــراف الدولنــة المــؤنثرة فــي مــا نمكــن أن تــت« وحــذرت مــن "خطــورة االيشــداد
الموافقـــة علنـــه مـــن تعـــدنالت نجـــري العمـــل علنهـــا بهـــدف "الهبـــوط أكنثـــر فـــأكنثر فـــي مضـــمون القـــرار 
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والحقوق الوطينة، وفـي إعطـاء األولونـة بـالعودة إلـى المفاوضـات النثيائنـة بالرعانـة األمرنكنـة علـى أنـة 
 «.التزامات جادة بإيهاء االحتالل

ي إلــى إيهــاء الصــراع مــع الكنــان الصــهنويي وأكــدت رفــض أي مواقــف جــاء علنهــا مشــروع القــرار "تــؤد
، مســتيدة إلــى مــا جــاء فــي مقدمــة الفقــرة النثاميــة مــن مقدمــة «دون تحقنــق كامــل أهــداف وحقــوق شــعبيا

مشــروع القــرار مــن أن )التوصــل إلــى تســونة عادلــة ودائمــة وســلمنة للصــراع اإلســرائنلي الفلســطنيي ال 
اس االلتــزام الــدائم واالعتــراف المتبــادل، والتحــرر مــن ُنمكــن أن تتحقــق إاّل بالوســائل الســلمنة وعلــى أســ

ـــا إلـــى أن هـــذا بعنـــد كـــل البعـــد عـــن  العيـــف والتحـــرنض واإلرهـــاب، والحـــل القـــائم علـــى دولتـــنن(، الفت
ال نمكــن لهــا أن تتحقــق إاّل بتمكــنن الشــعب الفلســطنيي « "متطلبــات حــل الصــراع، وعــن تســونة "عادلــة

 «.من حقوقه كافة
، ورفض مـا ورد مـن يـص 264سك بحق الالجئنن في العودة وفق القرار الدولي وجددت الشعبنة التم

 عن )حل عادل ومتفق علنه لقضنة الالجئنن(.
وكــذلك تمســكت بحــق الشــعب الفلســطنيي بدولتــه المســتقلة كاملــة الســنادة علــى األراضــي المحتلــة عــام 

أشــكال الوجــود المــادي بعنــدًا عــن ربطهــا بحــل الــدولتنن، وعــن أي اســتنطان أو أي شــكل مــن  2662
 لدولة العدو.

وأعليت كذلك رفضها لما تضميه مشروع القرار حول تبادلنة لألراضي، وما نمكن أن نترتب علنه من 
تشـــرنع وتكــــرنس لالســـتنطان، واســــتنالء علــــى مســـاحات واســــعة مــــن األراضـــي الفلســــطنينة، وتهجنــــر 

 فلسطنيننن من أراضنهم في فلسطنن التارنخنة.
للجيــة التيفنذنــة لميظمــة التحرنــر إلــى "تحمــل مســؤولناتها فــي إعــادة التمســك والتشــبث ودعــت الجبهــة ا

باليصوص الصرنحة والواضحة التي تحافظ على حقوق شعبيا، كما تـدعو القـوى الوطينـة واإلسـالمنة 
اإلسرائنلي  -إلى موقف موّحد نقطع الطرنق على المحاوالت التي ستتكشف إليهاء الصراع الفلسطنيي

دود قرار قـد نصـدر عـن مجلـس األمـن بدولـة فلسـطنينة ياقصـة الحـدود والسـنادة، وبطـّي حقـوق عيد ح
 «.شعبيا وباألخص ميها حقه في العودة وتقرنر المصنر

نشــار إلــى أن الجبهــة الدنمقراطنــة أعليــت فــي وقــت ســابق أنضــا رفضــها لهــذا المشــروع، الــذي ال نــزال 
 طراف الدولنة.نواجه برفض من اإلدارة األمرنكنة وبعض األ

 22/22/2124القدس العربي، لندن، 
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 بها "إسرائيل"ملتزمون بالتهدئة ما التزمت أبو مرزوق:  

قــال عضــو المكتــب السناســي للحركــة موســى أبــو مــرزوق، فــي بنــان، إن حركتــه "ملتزمــة : )وكــاالت(
وأشار إلى أن  ".بها وأضاف: "ملتزمون بالتهدئة ما التزمت إسرائنل .بوقف إطالق اليار مع "إسرائنل"

"حمـــاس" تحـــاول مـــع كافـــة الفصـــائل وقـــوى المقاومـــة الفلســـطنينة االلتـــزام بوقـــف إطـــالق اليـــار، لقطـــع 
واعتبـر رئـنس الهنئـة األمينـة والسناسـنة فـي وزارة  مجـددا.الذرائع أمام "إسـرائنل" السـتهداف قطـاع غـزة 

لة التهدئــة مــع "إســرائنل" بســبب الحــرب "اإلســرائنلنة" عــاموس جلعــاد إن حركــة حمــاس معينــة بمواصــ
وأكد أن "عامل الردع ال نزال قائما في محنط قطـاع غـزة وعلـى  األخنرة.وضعها السنئ عقب العملنة 

 ".الحدود الشمالنة
 22/22/2124الخليج، الشارقة، 

 
 قيادات وكوادر "فتح" في غزة: نعم للقرار الوطني المستقل وال للمشاريع المشبوهة 

، مـــن أمـــسقنـــادات وكـــوادر حركــة فـــتح فـــي المحافظــات الجيوبنـــة )قطـــاع غــزة(،  حــذرت: وفـــا –غــزة 
المشارنع المشبوهة التي تتماشى مع سناسات االحتالل اإلسرائنلي وتيسف حلم الشعب الفلسطنيي في 
الحرنة واالستقالل. مطالبة قنادة حركة فتح باتخاذ "قرارات حاسمة بمحاسبة هذه الزمـرة الخارجـة علـى 

 شعب الفلسطنيي وصفه الوطيي".مشروع ال
وقالت هذه القنادات في بنان لها، وحمل توقنعها: تزاميا مع خطـوات القنـادة الفلسـطنينة النثابتـة باتجـاه 
ايتزاع حقوق الشعب الفلسطنيي في دولة مستقلة عاصمتها القدس، وفي ظل اشتداد الهجمة األمنركنة 

أطلت علنيا فئة مشبوهة تختبئ زوًرا خلف غزة وحقوقها،  اإلسرائنلنة على القنادة الفلسطنينة ورئنسها،
ولكيها تعمل وفي ايسجام كامل مع سناسة االحتالل على إخراج القنادة الفلسطنينة المتمسكة بالنثوابت 
حــالل زمــرة مشــبوهة مكايهــا تتماشــى مــع سناســات االحــتالل، وتيســف حلــم  مــن المشــهد الفلســطنيي وا 

 الستقالل".الشعب الفلسطنيي في الحرنة وا
وأضــافت هــذه القنــادات: "بــالرغم مــن هــذه الضــغوط، إال أن القنــادة الفلســطنينة أظهــرت نثباتــا ميقطــع 
اليظنــر أمـــام محــاوالت نثينهـــا عــن التوجـــه لألمـــم المتحــدة وأظهـــرت جــرأة وترابطـــا وطينــا فـــي التصـــدي 

ـــرأننن العربـــي والعـــال مي، ويفـــذت حملـــة لسناســـات االحـــتالل واالســـتنطان، وحشـــدت الـــدول العربنـــة وال
 دبلوماسنة دون كلل، لدعم حقوق الشعب الفلسطنيي في الحرنة واالستقالل".

وتابعــت: "مــا أن اقتربــت القنــادة وبخطــى نثابتــة مــن تحقنــق اختــراق فــي جــدار االحــتالل، عــادت تلــك 
الزمرة المشبوهة التي خرجت على الرئنس الشهند ناسر عرفات وهو محاصر، وتحت عياونن خادعـة 
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نثــــارة صــــراعات داخلنــــة، وتضــــم فئــــة مــــن  لضــــرب وحــــدة حركــــة فــــتح وميظمــــة التحرنــــر الفلســــطنينة وا 
المفصــولنن مــن حركــة فــتح علــى خلفنــة الفســاد والعالقــات اإلقلنمنــة والدولنــة المشــبوهة، وال تخــدم فــي 

 تحركاتها إال االحتالل ومخططاته".
محاســبة هــذه الزمــرة الخارجــة عــن وطالبــت هــذه القنــادات، قنــادة حركــة فــتح باتخــاذ "قــرارات حاســمة ب

مشروع الشعب الفلسطنيي وصفه الوطيي". كما طالبت كوادر حركـة فـتح وعياصـرها بأخـذ دورهـم فـي 
 الدفاع عن المشروع الوطيي الفلسطنيي وقنادته الشرعنة، ومكافحة كل األجيدات المشبوهة وأدواتها.

القنادة الشرعنة ورئنسها والتصدي للمشـروع وقالت: "إييا يطالب جماهنر شعبيا البطل بااللتفاف حول 
اللنكـــودي بســـل  غـــزة عـــن المشـــروع الـــوطيي، ودفـــن حلـــم الدولـــة واالســـتقالل ودعـــم جهـــود القنـــادة فـــي 

 توجهها لألمم المتحدة إليهاء االحتالل".
 22/22/2124، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 بركة والحاج يحذران من العودة إلى المفاوضات 

برئاسـة  44بل ممنثل حركة حمـاس فـي لبيـان علـي بركـة وفـدًا مـن تكتـل أبيـاء فلسـطنن الــاستق: بنروت
طــــه الحــــاج، واســــتعرض معــــه آخــــر المســــتجدات علــــى صــــعند القضــــنة الفلســــطنينة واألوضــــاع فــــي 

 المخنمات الفلسطنينة في لبيان.
حـــتالل وقـــد صـــدر عـــن االجتمـــاع بنـــان أدان الغـــارة الصـــهنوينة علـــى قطـــاع غـــزة، وحمـــل حكومـــة اال

آب )أغســـطس( الماضـــي برعانـــة مصـــرنة.  26فـــي  إلنهـــامســـؤولنة ايتهـــاك التهدئـــة التـــي تـــم التوصـــل 
وحــذر مــن العــودة مجــددًا إلــى المفاوضــات بذرنعــة إعطــاء فرصــة للمبــادرة الفريســنة، واعتبــر أن الكنــان 

 الصهنويي هو المستفند الوحند من العودة للمفاوضات.
لجهود الفلسطنينة، ووضع استراتنجنة يضالنة واحدة لمواجهة االحتالل وأكد البنان على أهمنة توحند ا

 الّصهنويي والعمل على تحقنق أهداف الشعب الفلسطنيي بالتحرنر والعودة واالستقالل.
وجــّدد التمســك بحــق العــودة باعتبــاره حقــًا فردنــًا وجماعنــًا لالجئــنن الفلســطنيننن ال نســقط بالتقــادم، وال 

الم حــق إســقاط هــذا الحــق المقــدس، وحــذر مــن التيــازل عــن حــق العــودة مقابــل تملــك أي جهــة فــي العــ
 إقامة الدولة.

وأكد البنان على أهمنة تعزنز العالقات األخونة اللبياينة ـ الفلسـطنينة والمحافظـة علـى أمـن المخنمـات 
 الفلسطنينة واستقرارها، ودعم وحدة لبيان وأميه واستقراره.

 22/22/2124، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 إلى فلسطين : أولويتنا العودة"التقدمي" " تلتقي قيادة الحزب"الديموقراطية 

ضمن جولتها علـى الفاعلنـات والقـوى السناسـنة فـي صـندا التقـى وفـد مـن الجبهـة الدنموقراطنـة : صندا
تقدمه مسؤولها في لبيان علي فنصل عضو مجلس قنادة الحزب التقدمي االشتراكي سـرحان سـرحان، 

 حنث أكد الوفد الفلسطنيي أولونة حق العودة.
اللقــاء: "تياقشــيا فــي موضــوع العالقــة اللبياينــة الفلســطنينة، فــي هــذا الجــو وفــي هــذا  إنثــروقــال ســرحان 

األمـن الفلسـطنيي هـو  أنالمياخ وما شـهدته ميطقـة صـندا بالتحدنـد فـي اآلويـة األخنـرة، وتوافقيـا علـى 
بيـايي هـو جـزء مـن األمـن الفلسـطنيي، ومخـنم عـنن الحلـوة بالتحدنـد جزء من األمن اللبيايي واألمـن الل

نعنشــها حــول التخلــي عــن المطالبــة بحــق  أن أحــدفــي هــذا الســناق هــو مخــنم العــودة، ال هــواجس لــدى 
 غنر الجيسنة الفلسطنينة". أخرىالعودة وعن القبول بأي جيسنة 

ل فـي سـناق مسـار عملهـا قـوة توحنـد الجبهـة الدنموقراطنـة تشـك أنمن جهته قـال علـي فنصـل: "أكـديا 
للجهد الفلسطنيي وقوة تيظنم للعالقات الفلسطنينة اللبياينة على أسس سلنمة سناسنًا واقتصـادنًا وامينـًا 

الوجود الفلسطنيي فـي لبيـان هـو وجـود انجـابي ونـدعم مسـنرة الوفـاق والسـلم األهلـي  إنوقايوينًا. وقليا 
الشعب  أولونةنعبث بأمن المخنمات وأمن الجوار ولبيان.. وأن  أنعمل من شأيه  أيفي لبيان وندرأ 

االجتماعي ووجوده من اجل مواصلة اليضال اليتـزاع حـق العـودة  يسنجهالفلسطنيي هي الحفاظ على 
 وتقرنر المصنر وبياء الدولة المستقلة".

 22/22/2124، المستقبل، بيروت
 
 جديدة: قرار من نتنياهو بعملية اغتيال "المجد األمني" 

قــال مصــدر أميــي رفنــع المســتوى إن التقــدنرات األمينــة تشــنر إلــى أن رئــنس الــوزراء : خــاص –المجــد 
الصهنويي بينامنن يتيناهو اتخذ قرارًا بتيفنذ عملنة اغتنال بحق أحد قادة المقاومة سواء الفلسطنينة أو 

 اللبياينة بهدف تحقنق ايجاز نمّكيه من الفوز في االيتخابات.
"الخنــارات باتــت معدومــة أمــام رئــنس ": صــدر فــي تصــرنحات مقتضــبة لموقــع "المجــد األميــيوشــدد الم

الــوزراء الصــهنويي بينــامنن يتينــاهو وال توجــد لدنــه قــدرات علــى الميــاورة السناســنة للفــوز بااليتخابــات 
ينة أو المقبلة األمر الذي دفعـه فعـاًل للعمـل علـى تيفنـذ عملنـة اغتنـال ضـد أحـد قـادة المقاومـة الفلسـطن

 اللبياينة بواسطة الموساد أو سنرنت منتكال".
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وتهدف عملنة االغتنال التي نسعى يتيناهو لتيفنـذها لتعزنـز شـعبنته أمـام اليـاخبنن الصـهانية فـي ظـل 
 عدم قدرته على تشكنل تحالفات مع أطناف المشهد السناسي الصهنويي.

 22/22/2124األمني، المجد 

 
 ية حماس القتالية الجديدة؟يديعوت احرونوت: ما هي نظر  

كشف صحنفة ندنعوت احرويوت العبرنة أن التقدنرات االستخبارنة الصهنوينة تشنر ترجمات: -المجد
إلى أن حركـة حمـاس بعـد الحـرب األخنـرة علـى غـزة استخلصـت العبـر وبلـورت يظرنـة قتالنـة للمعركـة 

 المقبلة.
مقبلــة بتعزنــز االهتمــام باأليفــاق الهجومنــة وأشــارت الصــحنفة إلــى أن الحركــة بــدأت تجهــز للمعركــة ال

 كقوة فاعلة خالل الحرب، باإلضافة لتعزنز الميظومة الصاروخنة مع تطونر طرنقة عملها.
وبحسب التقدنرات االستخبارنة الصـهنوينة فحركـة حمـاس تسـتعد للجولـة المقبلـة مـن القتـال مـن خـالل 

أن الحركـة رممــت أيفاقهـا الســابقة التـي دمــرت  تطـونر وزنـادة عملنــات حفـر األيفــاق الهجومنـة، مؤكــدةً 
 خالل الحرب األخنرة، وبدأت في بياء أيفاق جدندة.

وزعمــــت أن عــــدد مــــن القــــرارات الجدنــــدة اتخــــذت علــــى مســــتوى الــــذراع العســــكري لحمــــاس فــــي إطــــار 
 االستعداد للمعركة المقبلة مع دولة االحتالل.

نات إيتاج الصوارن  المحلنة متوسطة وطونلـة وتشنر التقدنرات إلى أن حماس سرعت وزادت من عمل
المدى باستخدام مواد محلنة ومواد نتم تهرنبها من مصـر عبـر البحـر بعـد التضـننق الـذي حـدث علـى 

 دخول تلك المواد من أيفاق رفح.
وأوضــحت الصــحنفة أن حمــاس كنثفــت خــالل األســـابنع األخنــرة تجــارب إطــالق الصــوارن  مــن غـــزة، 

رن  لــدى الحركــة تقــدر بــاآلالف، وعلنــه تســعى الحركــة لتعزنــز مخزويهــا كمــًا مؤكــدًة أن كمنــة الصــوا
 ويوعًا.

وحـول تصــور قــدرات حمــاس التــي ســتركز علنهــا أشـارت الصــحنفة إلــى أن الحركــة ســتزند مــن كمنــات 
قذائف الهاون التي تطلق على البلدات المحاذنة لقطاع غـزة لفعالنتهـا الكبنـرة، وعـدم قـدرة دولـة الكنـان 

 نجاد حل فعلي نقلل من خطورتها بشكل حقنقي.على ا
وبنيــت نــدنعوت أن التقــدنرات االســتخبارنة تشــنر إلــى أن الحركــة بلــورت يظرنــة قتالنــة جدنــدة للمعركــة 
المقبلة تهدف إلدخال مجموعات كبنرة من المقاتلنن عبر األيفاق الهجومنة بهدف يقل ساحة المعركة 

 لداخل الكنان.
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قطـاع غـزة قـد نـدفع حركـة حمـاس لفـتح مواجهـة عسـكرنة جدنـدة مـع  إعمارخنر وتؤكد التقدنرات أن تأ
دولـة الكنـان وذلـك بضـغط شـعبي نـزداد علــى الحركـة، مؤكـدًة أن قنـادة حمـاس تتحـدث بصـراحة حــول 

 هذا الخنار.
 22/22/2124األمني، المجد 

 
  يةالملك السعودي نحو المصالحة المصرية القطر  ةمبادر الفالوجي ورباح يشيدان ب 

يوه مسؤوالن فلسطنينان بجهود حكنم العـرب خـادم الحـرمنن الشـرنفنن فـي لـم : عبدالقادر فارس -غزة 
يهـــاء الخالفـــات بـــنن دولهـــا، والتـــي توجـــت بـــإعالن ايتهـــاء الخـــالف المصـــري القطـــري،  شـــمل األمـــة وا 

مبــادرات  وعـودة المنـاه إلــى مجارنهـا لمواجهــة مـا تتعــرض لـه الميطقـة مــن مخـاطر اإلرهــاب. وأكـدا أن
 الملك عبدهللا ستترك بصمة لألجنال القادمة في تارن  األمة.

وأكد الوزنر واليائب السابق المهيدس عماد الفـالوجي، أن مـا حـدث خطـوة فـي االتجـاه الصـحنح، وهـو 
ما نجب أن نكون في هذه المرحلة، خاصة أن الوحـدة العربنـة هـدف كـل عربـي حـر، مشـددا علـى أن 

منن الشرنفنن في اآلوية األخنرة، كان له بصـمة واضـحة علـى طرنـق الوئـام ويبـذ ما قام به خادم الحر 
 الخالف.

من جهته، قال السفنر الفلسطنيي السابق والقنادي في حركة فتح نحنى رباح: لقد كان لم شـمل األمـة 
 والحــرص علــى وحــدتها واســتقراها هــدفا ســامنا لخــادم الحــرمنن الشــرنفنن، الــذي نقــوم بجهــود جبــارة فــي

براز دورها في المحافل الدولنـة، الفتـا إلـى أن الملـك  أدار باقتـدار  عبـد هللاتعزنز وحدة األمة العربنة وا 
وحيكــة الجهــود التــي أنثمــرت عــن المصــالحة الخلنجنــة، ومــا يــتج عــن قمــة الدوحــة مــن ضــرورة دعــم 

رهــاب، وتتــونج ذلــك بعقــد المصــالحة ا لقطرنــة ومســايدة مصــر فــي وجــه مــا تتعــرض لــه مــن مــؤامرة وا 
 المصرنة.

 22/22/2124، عكاظ، جدة

 

 قراءة في قرار شطب حماس من لوائح اإلرهاب األوروبيةتقرير:  
نفــتح قــرار المحكمــة العلنــا األوروبنــة رفــع حركــة حمــاس مــن قائمــة اإلرهــاب : الخلنــل-عــوض الرجــوب

المصــــالحة األوروبنــــة، المجــــال التصــــاالت علينــــة مــــع الحركــــة وبالتــــالي حلحلــــة ملفــــات عــــدة أبرزهــــا 
عادة إعمار غزة وملف التسونة.  الفلسطنينة وا 

وقــد قضــت المحكمــة األربعــاء الماضــي برفــع اســم الحركــة مــن القائمــة األوروبنــة للميظمــات اإلرهابنــة، 
لكــن القــرار لــن نصــبح فــاعال قبــل نثالنثــة أشــهر، حنــث أتنحــت الفرصــة لــدول االتحــاد لالعتــراض علــى 

 القرار.
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ــم تقــدم إنثباتــا بــأن  ذا ل حمــاس ميظمــة إرهابنــة ســنتم رفعهــا مــن القائمــة، حســب عمنــد كلنــة الحقــوق وا 
بجامعة الخلنل الدكتور معتز قفنشة الذي أضاف أيه فـي حـال يفـاذ القـرار سـنرفع الحجـز عـن أرصـدة 

 الحركة في البيوك األوروبنة، وترفع القنود عن حرنة العمل ويشاط الجمعنات التابعة لها.
لمحكمة األوروبنة لم نبحـث تبرئـة حمـاس مـن تهـم اإلرهـاب مـن وجهـة اليظـر الجدنر بالذكر أن قرار ا

الغربنة، بل جاء لوجود خطأ في اإلجراءات التي اتخذت عيد وضع اسـم الحركـة فـي القائمـة كميظمـة 
إرهابنـة حنـث اعتمـد القـرار األصـلي علـى تقـارنر وسـائل اإلعـالم واإليتريـت، ولـم نتضـمن أدلـة جازمــة 

 هاب.تدنن حماس باإلر 
وقالـــت المحكمـــة فـــي بنـــان لهـــا "تؤكـــد المحكمـــة أن تلـــك اإللغـــاءات التـــي اســـتيدت إلـــى أســـس إجرائنـــة 

 جوهرنة ال تعيي ضميا أي تقننم موضوعي لمسألة تصينف حماس كجماعة إرهابنة". 
ورغــم قــرار المحكمــة فــإن مــراقبنن لــم نســتبعدوا وجــود بعــد سناســي يــاتج عــن ميــاخ لــم تــرتح لــه الــدول 

 نة بشكل كامل طوال السيوات الماضنة.األوروب
 

 اتصاالت سرية
ورجح محللون أن القرار قد نؤدي إلى اتصـال دول ضـمن االتحـاد األوروبـي بالحركـة، وأن تعلـن دول 

 أخرى عن اتصاالت ظلت سرنة لسيوات، إال أن هياك من حذر من تداعنات سلبنة للقرار.
اسات والبحوث خلنل شاهنن أن القرار نعكـس شـعورا واعتبر مدنر البحوث في المركز الفلسطنيي للسن

بضـرورة إنجـاد مخـرج مـن  -بعضها فاعـل فـي االتحـاد األوروبـي-متيامنا لدى أوساط رسمنة أوروبنة 
الموقف السابق الـذي التـزم بشـروط اللجيـة الرباعنـة، وأغلـق بـاب الحـوار مـع حركـة مـؤنثرة تمنثـل التنـار 

 في اليظام السناسي الفلسطنيي.اإلسالمي الوسطي وتلعب دورا أساسنا 
وأضــاف شــاهنن فــي حدننثــه للجزنــرة يــت أن الموقــف الســابق جعــل االتحــاد غنــر قــادر علــى لعــب دور 
فعال في دفع المصالحة الفلسـطنينة والتـأنثنر علـى مواقـف حركـة حمـاس، ووصـف قـرار المحكمـة بأيـه 

 تصحنح لموقف خاطئ سبق أن اتخذه االتحاد.
ل مـن مسـتوى اتصـاالتها مـع حمـاس بمـا نخـدم الحالـة الفلسـطنينة واسـتعادة ورجح أن ترفع بعض الدو 

 الوحدة الوطينة من جهة، ولعب دور داخل االتحاد يفسه لتغننر الموقف الرسمي من جهة نثاينة.
ورغم أن القرار لـم نكتسـب الدرجـة القطعنـة بعـد، فـإن شـاهنن رجـح عـدم بـروز اعتراضـات علـى وجـود 

 مشاركتها في أي حكومة فلسطنينة.اتصاالت مع الحركة أو 
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وكشف عن وجود اتصاالت أوروبنة مع حماس، وتوقع أن تظهر بعـد دخـول القـرار حنـز التيفنـذ، ولـم 
نســتبعد أن تلعــب دول أوروبنــة دورا يشــطا علــى صــعند إعــادة إعمــار غــزة وحتــى عملنــة الســالم "أليهــا 

 باتت تدرك أيه ال نمكن تجاوز حركة حماس".
الذي عمل إلى جايب زمنلتـه -للجزنرة يت، أكد محامي حركة حماس خالد الشولي  وفي حدنث سابق

أيه إذا لم نتم الطعـن علـى القـرار فسنصـبح  -المحامنة الفريسنة لنلنان جلوك التي ترافعت في القضنة
 متاحا لحماس فتح مكاتب رسمنة في أي بلد أوروبي.

 
 قراءات مختلفة

ة بالجامعــة األمنركنــة فــي جيــنن الــدكتور أنمــن نوســف أن للقــرار مــن جهتــه نــرى أســتاذ العلــوم السناســن
نهـدف إلـى  -خاصة في هذه المرحلـة-نثالث قراءات: األولى أيه جاء في سناق توجه أوروبي واضح 

دعـــم التوجهــــات السناســــنة للقنــــادة الفلســـطنينة عمومــــا "ربمــــا لالعتقــــاد بـــأن عــــزل حمــــاس لــــه مضــــاره 
 قد تؤدي إلى تقونة هذه القنادة يحو الحلول السلمنة".السناسنة الواضحة، وأن المصالحة 

والقراءة النثاينة أن هياك رأنا أوروبنا نرى أن حماس ربما دخلت بعد العدوان على غزة وتأخر اإلعمار 
قلنمنــة، خاصــة مــع أحــداث ســورنا ومصــر ومعــاداة الخلــنج  وتيفنــذ المصــالحة فــي حالــة عزلــة دولنــة وا 

بالتـالي الشـعور بإمكاينـة اسـتنثمار هـذا الميـاخ لجـر حمـاس يحـو المسـار لجماعة اإلخوان المسـلمنن، و 
 السناسي.

أمــــا القــــراءة النثالنثــــة وذات التــــأنثنر الســــلبي، فنوضــــح المحلــــل الفلســــطنيي أيهــــا إمكاينــــة تقونــــة اليزعــــة 
االيفصالنة لدى حماس، "بمعيى أن تزند الحركة سقف مطالبها فـي المفاوضـات الداخلنـة الفلسـطنينة، 

 كون حجرة عنثرة أمام المصالحة الوطينة الفلسطنينة". وقد ت
نــذكر أن إســرائنل أبــدت اســتناءها الشــدند مــن القــرار واتهمــت االتحــاد األوروبــي باليفــاق، واستحضــر 
رئنس وزرائها بينامنن يتيناهو ورقة الهولوكوست التي طالما لعبت بها إسرائنل، وقال "نبدو أن كنثنرنن 

مالنــنن نهــودي علــى أرضــها لــم نتعلمــوا شــنئا، لكييــا فــي إســرائنل تعلميــا". فــي أوروبــا التــي ذبــح ســتة 
 ووصف حماس بأيها "ميظمة إرهابنة قاتلة".

وكايــت إســرائنل شــيت فــي الصــنف الماضــي هجومــا عســكرنا علــى قطــاع غــزة بحجــة اســتهداف حركــة 
 302طفــال و 530مــيهم مــن المــديننن، بنــيهم  %42شــهند  2200حمــاس، ذهــب ضــحنته أكنثــر مــن 

 قتنال إسرائنلنا، ستة ميهم فقط مدينون. 22امرأة، مقابل 
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أمـا حركـة حمـاس فقالــت علـى لسـان موسـى أبــو مـرزوق يائـب رئـنس مكتبهــا السناسـي إن "هـذا القــرار 
-تصــحنح لخطــأ تــارنخي ارتكبــه االتحــاد األوروبــي.. حركــة حمــاس حركــة مقاومــة وحقهــا الطبنعــي 

 أن تقاوم االحتالل". -حسب كل القواينن والشرائع الدولنة
 22/22/2124الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 الجيش اإلسرائيلي يعترف.. ردع حماس مستحيل 

في إقرار غنر مسبوق، اعترف الجـنش اإلسـرائنلي باسـتحالة يجـاح اسـتراتنجنة : صالح اليعامي -غزة 
 .2642لعام الردع التي دأب على التشبث بها في مواجهة حركة حماس ميذ ايطالق الحركة أواخر ا

وحسب استيتاج وصلت إلنه دراسة أعدها الجيرال نوسي باندتس، قائد الكلنات العسـكرنة فـي الجـنش، 
بتكلنف من هنئة أركـان الجـنش، فإيـه فـي أعقـاب نثـالث حـروب، وعـدد كبنـر مـن العملنـات المحـدودة، 

 ملنات ضد إسرائنل.فقد تبنن أن األداء العسكري اإلسرائنلي لم نيجح في ردع الحركة عن القنام بع
وأشـــار عـــاموس هارئنـــل، المعلـــق العســـكري فـــي صـــحنفة "هـــآرتس" فـــي تقرنـــر يشـــرته الصـــحنفة أمـــس 

 الجمعة إلى أن باندتس عدد في دراسته مظاهر فشل استراتنجنة الردع اإلسرائنلنة.
لـم وحسب هارئنل، فإن اإلرباك اإلسرائنلي في أعقـاب الحـرب وصـل لدرجـة أن أحـدًا مـن قـادة الجـنش 

 نعد قادرًا على الزعم بأن إسرائنل قد حققت يصرًا في هذه الحرب.
ونذكر أن هياك إجماعا بنن اليخب األمينة والسناسنة واإلعالمنة في تل أبنب على يجاح استراتنجنة 

 الردع في مواجهة حزب هللا.
األولى بمياسبة عنـد فقد أكد الجيرال بيي غايز رئنس هنئة أركان الجنش في مقابلة أجرتها معه القياة 

وحتــى اآلن نــدلل علــى يجــاح قــوة الــردع التــي راكمتهــا  2006"األيــوار" أن مســار األحــداث ميــذ العــام 
 إسرائنل ضد حزب هللا في حرب لبيان النثاينة.

وممــا فــاقم مــن الجــدل حــول يتــائج الحــرب علــى غــزة، ســقوط عــدة صــوارن  مســاء أمــس علــى التجمــع 
 من قطاع غزة.للشمال  االستنطايي "أشكول"،

وقــد تعــرض وزنــر الداخلنــة نغــآل أردان اليتقــادات حــادة مــن قبــل المعلقــنن أنثيــاء مشــاركته مســاء أمــس 
الجمعــة فــي بريــامج "أولبــان شنشي)أســتودنو الجمعة("،الــذي بنثتــه قيــاة التلفــزة النثاينــة، بســبب تواصـــل 

 إطالق الصوارن  من غزة.
وقـف إطــالق الصـوارن  مــن قطـاع غــزة، معتبـرًا أن مــن وقـد أقــر أوردان أن أحـدًا لــنس بوسـعه التعهــد ب

 نطالب بوقف الصوارن  يهائنًا "غنر واقعي وال نفهم ما نجري".
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وفي ذات السناق، تبادل عدد من الصحافننن والمعلقنن اإلسرائنلننن اليكات في تغرندات على "تونتر" 
 مواجهة حماس".تتعلق بعجز يتيناهو عن العودة لطرح شعاره السابق بأيه "قوي في 

ــــع  ــــة ســــمجة" باليســــبة لجمن ــــن كاســــبنت إن العــــودة لطــــرح هــــذا الشــــعار ســــتكون "يكت ــــق ب وقــــال المعل
اإلسرائنلننن، مشنرًا إلـى أن المستشـارنن اإلعالمنـنن ليتينـاهو ال نمكـيهم أن نسـمحوا لـه بـالعودة لطـرح 

 هذا الشعار.
ليقاب عن أن الفشل الـذي مينـت "منكور رننشون" مساء أمس ا موقع صحنفةفي ذات السناق، كشف 

بــه االســتخبارات اإلســرائنلنة خــالل الحـــرب علــى غــزة أفضــى إلــى تفجـــر خــالف بــنن كــل مــن جهـــاز 
 المخابرات الداخلنة "الشاباك" و"الموساد" بشأن القطاع.

وذكـــرت الصـــحنفة أن جهـــاز "الموســـاد" نـــرى أن فشـــل "الشـــاباك" نحـــتم تجرنـــده مـــن بعـــض صـــالحناته 
 كل ما نتعلق بعملنات تهرنب السالح والوسائل القتالنة. سنما في، ويقلها للموساد

 21/22/2124، "22موقع "عربي 

 

 "إسرائيل"ينزع الشرعية عن وجود  الفلسطينينتنياهو: مشروع القرار  
دعا رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بينامنن يتيناهو، المجتمع الدولي  :الحناة الجدندة –القدس المحتلة 
سلب "روع القرار الفلسطنيي المقدم لمجلس األمن الدولي، معتبرا أيه نهدف إلى إلى رفض مش

لى يزع شرعنة وجودها  . "إسرائنل حقها في الدفاع عن يفسها وا 
وقال يتيناهو خالل مراسم إنقاد شمعة في قاعدة عسكري باللطرون امس بمياسبة عند األيوار 

في خضمه، تتعرض إسرائنل للهجوم من جبهتنن في النهودي )حايوكاه(: "في هذا الصراع الذي يحن 
الوقت ذاته. تتعرض لهجوم إرهابي من قبل حماس والتيظنمات األخرى، وتتعرض لهجوم دبلوماسي 
تقوده السلطة الفلسطنينة ونهدف إلى سلبيا حقيا في الدفاع عن أيفسيا ويزع شرعنة وجوديا"، حسب 

 قول يتيناهو. 
ن في الوقت القرنب مشروع القرار للتصونت في مجلس األمن، الذي وأضاف:" قد نطرح الفلسطنينو 

نفرض على إسرائنل بشكل أحادي الجايب إقامة دولة فلسطنينة وشروطا أخرى غنر مقبولة علنيا. 
يتوقع من المسؤولنن في المجتمع الدولي رفض هذا المقترح، يحن في كل األحوال سيعترض علنه 

 إمالءات".بشدة، وبالتأكند لن يقبل أنة 
وقال يتيناهو "ان اسرائنل ارسلت رسالة واضحة الى حركة حماس مفادها اييا لن يسكت على اطالق 
صاروخ واحد وان الرد سنكون بقوة". واضاف "ان اسرائنل لدنها رسالة واضحة أنضا ألولئك الذنن 

 .نقودون الحملة الدبلوماسنة ضديا، وهي اييا لن يقبل بأي قرار وسيعارضه بشدة"

 22/22/2124الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 مارق تابع للجهاد العالمي لكن حماس هي المسؤولة تنظيميعلون: من أطلق الصاروخ هو  

قال وزنر الدفاع اإلسرائنلي موشنه نعلون إن موقف إسرائنل الرسمي من : أسعد تلحمي -الياصرة 
المسؤولنة  بتحمنل حركة حماستعرض جيوب إسرائنل الى قصف من قطاع غزة، ما زال نقضي 

نبدو أن "عن أي صاروخ نصل إلى األراضي اإلسرائنلنة. وأضاف خالل جولة له في الجيوب أمس: 
من أطلق الصاروخ نوم الجمعة الماضي هو تيظنم مارق تابع للجهاد العالمي، لكييا مع ذلك أبلغيا 

ق يار على أراضنيا، وسيرد علنه حماس عبر القيوات المصرنة أيها تتحمل المسؤولنة عن أي إطال
 ."كما فعليا في الهجوم الجوي الذي استهدف ورشة ل:سميت المستخدم في إعادة بياء األيفاق

هي ما زالت معينة بوقف اليار "ورأى أن حماس تحركت من أجل اعتقال مطلق الصاروخ، و
. وعزا "لصنف الماضي(والتفاهمات التي أعقبت عملنة الجرف الصامد )الحرب األخنرة على غزة ا

الذي حققته الحرب األخنرة، وقال إيه  "الردع"تحرك حماس ضد التيظنم الذي أطلق الصاروخ إلى 
فإن الوضع بعد »، 2022و 2004خالفًا لما حصل بعد العملنتنن العسكرنتنن ضد القطاع عامي 

ئل قتالنة من انران أو العملنة األخنرة )الجرف الصامد( نختلف ألن حماس ال تيجح في التسلح بوسا
 ."من لنبنا، وذلك بفعل العملنة العسكرنة األخنرة، ويشاط أكنثر صرامة من قوات األمن المصرنة

 22/22/2124، الحياة، لندن
 
 "إسرائيل" ال توجه أنشطتها ضد   "داعش"عاموس جلعاد:  

عاموس جلعاد من الخطر قلل رئنس الهنئة األمينة والسناسنة في وزارة الجنش اإلسرائنلنة رام هللا: 
 الذي نمنثله تيظنم "داعش" على الكنان.

ال نوجه أيشطته في هذه  "وقال غلعاد، إلذاعة الجنش اإلسرائنلي، النوم األحد، إن "تيظنم داعش
ونعتبر االحتالل اإلسرائنلي تيظنم "داعش" إرهابنا وتعاقب كل إسرائنلي نعمد  المرحلة ضد إسرائنل".

من و سجن لمدد تراوح بنن عام وأربعة أعوام، بحسب طبنعة اليشاط الذي نقوم به. إلى االتصال به بال
جايب آخر قال غلعاد إن حركة حماس "معينة بمواصلة التهدئة مع إسرائنل في هذه المرحلة بسبب 

 وضعها السيء" على حد تعبنره، بسبب الحرب األخنرة  على غزة  .
ما في محنط قطاع غزة وعلى الحدود الشمالنة"، في إشارة وتابع جلعاد أن "عامل الردع ال نزال قائ

 للحدود مع سورنا ولبيان.
 22/22/2124 بيروت، ،المستقبل
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 2015مواجهات عسكرية مع غزة والضفة في  يتوقع"أمان" ستخبارات االجهاز  
اجهات حدوث مو  "أمان"توقع جهاز االستخبارات العسكرنة اإلسرائنلنة : األياضول –عالء الرنماوي 

 .2025بنن قطاع غزة والضفة الغربنة مع إسرائنل خالل عام 
تقدنرات شعبة االستخبارات "المعلق العسكري لصحنفة ندنعوت أحرويوت، إن  "ألنكس فنشمان"وقال 

تشنر إلى احتمالنة تجدد المواجهة العسكرنة مع غزة والضفة الغربنة  2025العسكرنة )أمان( لعام 
 ."العام القادم بدرجات متفاوتة، خالل

الجنش اإلسرائنلي أصدر تعلنماته باالستعداد إلمكاينة ايدالع مواجهة "وأضافت الصحنفة أن 
تصعند تقوم به حماس أو السلطة الفلسطنينة أو إسرائنل، من "وأوضح فنشمان أن أي  ."عسكرنة

 ."شأيه أن نأخذ أبعادا خطنرة قد تيعكس بدورها على أمن الميطقة
 22/22/2124، ندنرأي اليوم، ل

 
 مـلـيـون دوالر لـبـنـاء مـجـمـع سياحي في مستوطنة "بركان" 3.3لجنة المالية بالكنيست تقر  

"أ.ف.ب": أقرت لجية المالنة في البرلمان اإلسرائنلي في جلسة تصونت، أمس، صرف  -القدس 
 المحتلة. ملنون دوالر لبياء مركز سناحي في مستوطية إسرائنلنة في الضفة الغربنة 3،3

 وأوضح بنان للكينست ان هذا المركز سنقام في مستوطية باركان الواقعة شمال الضفة الغربنة.
سرائنل بنتيا فنما عارضته حركة "شاس"  وصوت لصالح القرار ممنثلو أحزاب اللنكود ونش عتند وا 

خر أليه ورغم ذلك، طلب المستشار القضائي للحكومة إجراء تصونت آ وأحزاب المعارضة األخرى.
 لم نصادق على يقل األموال قبل عرض القرار على اللجية دون ان نحدد تارن  التصونت الجدند.

يددت المعارضة اإلسرائنلنة بهذا التصونت الذي نأتي قبل اقل من نثالنثة اشهر على االيتخابات و 
 ناهو.آذار المقبل بدعم من رئنس الوزراء بينامنن يتي 22التشرنعنة المبكرة المقررة في 

واعتبر وزنر المالنة السابق نائنر لبند الذي أقاله يتيناهو مطلع الشهر الجاري والذي نترأس حزب 
 "نش عتند" الوسطي ان هذا التصونت نكشف "الفساد االيتخابي".

 22/22/2124، األيام، رام هللا
 
 " تمييز عنصري Aاليهود من دخول مناطق " منع سرائيلية:الصلح اإلمحكمة  

وصفت محكمة الصلح اإلسرائنلنة بالقدس أمس األحد قرار ميع : ترجمة صفا – المحتلة القدس
" حسب اتفاقنة أوسلو بالتمننز العيصري الذي نمارسه الجنش Aالنهود من دخول المياطق المصيفة "

وبرر قاضي المحكمة القاضي "دوف فولك" القرار قائاًل: إن جيود الجنش نسمحون  اإلسرائنلي.
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إلسرائنلننن العرب والمتضامينن األجايب لهذه المياطق في حنن نميعون ذلك عن النهود بدخول ا
 بشكل خاص.

 22/22/2124، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 ومكتب النائبة زعبي الوطني الديمقراطي التجمع  ناديمجهولون يقتحمون الناصرة:  

، على اقتحام مبيى يادي  فرع التجمع أقدم مجهولون فجر النوم األحد: محمد ملحم - 44عرب 
الوطيي الدنموقراطي في مدنية الياصرة، حنث قاموا بتكسنر الباب الرئنس لليادي وعانثوا فسادا وخرابا 

وقد أكتشف عدد  بمحتونات اليادي وكسروا المعدات واالنثاث والممتلكات وسرقة الحواسنب باليادي.
رض لالقتحام  كما أن مكتب اليائبة زعبي تعرض من أعضاء الحزب في المدنية  أن اليادي تع

أنضا للسرقة والتخرنب، حنث استغربوا وفوجئوا بهذا االعتداء الهمجي واالقتحام والخراب الذي طال 
 مقر اليادي ومكتب اليائبة زعبي.

 22/22/2124، 48عرب 
 
 االنتخابية ويصعدون اقتحاماتهم لألقصى المعركةالمتطرفون اليهود يستغلون  
قررت الميظمات النهودنة المتطرفة، العاملة على تغننر األمر الواقع في : الشرق األوسط - ل أبنبت

باحة المسجد األقصى، وسن قواينن تتنح للنهود الصالة فنها، استغالل المعركة االيتخابنة العامة في 
 إسرائنل، وابتزاز األحزاب لصالح أهدافها. 
حركة أمياء الهنكل وأرض إسرائنل "فة، العاملة في إطار وقد دعت الميظمات النهودنة المتطر 

لى إقامة "الكاملة ، إلى اقتحامات جماعنة النوم وغدا، تزاميا مع أنام عند األيوار، بشكل خاص، وا 
مسنرات وأنام دراسنة حول الهنكل النهودي، ميها مسنرة تيطلق غدا قرنبا من ميطقة البراق، حنث 

تحرنر قدس "كل المزعوم. وأوضحت أن الهدف من هذا اليشاط هو نوجد الشمعدان الذهبي للهن
 ."أقداس النهود من األعداء

ونالحظ أن النمنن المتطرف نيوي استئياف المعركة على األقصى خالل االيتخابات، بعد أن كايت 
الشرطة قد أوقفت هذه الزنارات مع تدهور األوضاع األمينة في مدنية القدس. وتحاول هذه القوى 

ستغالل االيتخابات البتزاز األحزاب اإلسرائنلنة حتى توافق على تغننر األوضاع القائمة هياك، ا
والسماح للنهود بالصالة في باحة األقصى. وقد أعلن النهودي المتطرف نهودا غلنك، المعروف 

قرنبا  بيشاطه في الصالة في باحة األقصى وجلب مستوطينن نهود لزنارته، أيه سنقدم أوراقه للتيافس
، نخوض من خالله ايتخابات الكينست اإلسرائنلي، وذلك بدافع «اللنكود»على مقعد في قائمة حزب 
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العمل على تسهنل اقتحام الجماعات النهودنة للمسجد األقصى من خالل ميصب مؤنّثر. وأوضح 
السعي من أجل إدراج قضنة دخول النهود للمسجد »غلنك أن الغرض من دخول الكينست هو 

 ، الفتا إلى أيه سنستمر في تطرفه.«صى والصالة فنهاألق
وغلنك لنس وحندا في هذا اليشاط، ففي اللنكود توجد قوة كبنرة ومتيامنة للمستوطينن المطالبنن 
بتغننر الوضع القائم في األقصى، نقودها موشنه فانغلنن، كما أن أحد أقطاب هذه القوى، دايي 

في « طبنعته الكفاحنة»اسة اللنكود بهدف إعادته إلى ما نعده ديون، نيافس بينامنن يتيناهو على رئ
 مواجهة الضغوط الدولنة. وكان فانغلنن ايسحب من ميافسة يتيناهو لكي نقوي فرص إسقاطه.

 22/22/2124، الشرق األوسط، لندن
 
 يهوديا  بشبهة اإلعداد لمهاجمة عرب 13الشرطة اإلسرائيلية: اعتقال  

الياطقة بلسان الشرطة اإلسرائنلنة لوبا السمري، إيه تم خالل ساعات اللنلة  "األنام": قالت -القدس 
قبل الماضنة والساعات المبكرة من صباح امس، "اعتقال وتوقنف ما مجموعه نثماينة من يشطاء 
ميظمة "الهافا" النمنينة اإلسرائنلنة المتشددة الذنن تيسب لهم شبهات التحرنض والدعوة إلى تيفنذ 

 نفة، هجمات وأيشطة إرهابنة معادنة على خلفنة عيصرنة".عملنات عي
 .اآلخرون معتقلون للتحقنق 4للتحقنق بنيما  4وأشارت في هذا الصدد الى ايه "تم توقنف 

وفي بنان ميفصل آخر، أشارت السمري الى ايه "أنثياء ساعات اللنلة قبل الماضنة في القدس ورد 
نجمعون الحجارة في حدنقة عامة في وسط المدنية مع الشرطة إخطار عن معانية شبان صغار وهم 

 ترجنح احتماالت كويهم نعدون لتيفنذ اعتداء وهجوم وشنك على عرب".
 5وقالت، "مع وصول فرنق شرطة من المخبرنن والمتجولنن الى مكان الحادث تم إلقاء القبض على 

السكاكنن الكومايدوز، ومفك  من 2أحداث وبالغ( المعروفنن للشرطة، وتم ضبط  4شبان من النهود )
 وبعض المخدرات بحوزتهم".

 22/22/2124، األيام، رام هللا
 
 فقراء اإلسرائيليين"تقرير الفقر البديل": نثلث  

نتبنن من "تقرنر الفقر البدنل"، الذي ستستعرضه جمعنة "التنت" في مؤتمرها السيوي : 44عرب 
أن نثلث اإلسرائنلننن فقراء، وأن الكنثنر من  هي 2024النوم االنثينن، أن صورة الوضع في العام 

األطفال نخلدون إلى اليوم جوعى، ومسينن نتيازلون عن شراء أدونة ويسبة مرتفعة من الفقراء فكروا 
 بااليتحار.
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ونعكس "تقرنر الفقر البدنل"، كما هو الحال في كل عام، صورة أصعب بكنثنر من تلك التي تظهر 
ملنون إيسان في  2.6ؤسسة التأمنن الوطيي، الذي جاء فنه أن من تقرنر الفقر الذي تصدره م

 طفال. 250إسرائنل نعنشون تحت خط الفقر وبنيهم 
 %32.6ملنون شخص فقنر، ونشكلون  2.54ووفقا ل"تقرنر الفقر البدنل" فإيه نعنش في إسرائنل 

 رائنل.من األطفال في إس %35.2ألف طفل، الذنن نشكلون يسبة  632من السكان، وبنيهم 
وربطت الجمعنة بنن حال الفقر المتسع في البالد وبنن سناسة إسرائنل الحربنة، وقالت إن 
"االيتخابات القرنبة هي فرصة، ربما تكون األخنرة، للحسم فنما إذا كان نتعنن شراء دبابة أخرى أو 

ذا كان علنيا االهتمام بمستقبل المجتمع اإلسرائنلي أو حراسة حدود  إيقاذ طفل من حناة الفقر، وا 
 الدولة فقط".

وأضافت الجمعنة أن "ايعدام القدرة على الحكم وايعدام االستقرار السناسي أدنا إلى وضع تغنرت فنه 
أربع حكومات خالل نثمايي سيوات، ورغم الوعود والتعهدات من جايب نثالنثة وزراء رفاه، فإيه حتى 

 المبادرة الوطينة من أجل األمن الغذائي".النوم لم نصل ولو شنكل واحد من منزاينة الدولة إلى 
ألف عائلة تعتاش على "معويات غذائنة" تقدمها جمعنات.  60وقال التقرنر إيه نوجد في إسرائنل 

من أطفال هذه العائالت نخلدون إلى اليوم جوعى عدة مرات كل شهر،  %25ورغم ذلك فإن 
من أوالد  %32أن نأخذوا طعاما معهم، ومن أوالد هذه العائالت نذهبون إلى المدرسة بدون  %22و

هذه العائالت اضطروا إلى االلتحاق بمدارس داخلنة بسبب الضائقة االقتصادنة التي تعايي ميها 
الماضي. وتبنن من التقرنر أنضا  2023قناسا بالعام  %45عائالتهم وهو ما نشكل ارتفاعا بيسبة 

اضطروا إلى العمل من أجل مساعدة  %36، ومن أوالد هذه العائالت تسربوا من المدارس %22أن 
 عن العام الماضي. %44عائالتهم وهذا المعطى نشكل ارتفاعا بيسبة 

من الحاصلنن على المعوية الغذائنة نعملون، لكيهم موجودون في حالة  %50وأكد التقرنر على أن 
ان تعنش تحت خط من العائالت التي نعمل فنها الزوج %24فقر شدند. كذلك تبنن من التقرنر أن 

من العائالت التي تحصل على معويات غذائنة اضطروا إلى  %20وجاء في التقرنر أن  الفقر.
من هذه العائالت تم قطع التنار الكهربائي عن بنوتها  %54المبنت في يزل عام أو في الشارع، و
 %36لشقة، ولم نتمكيوا عدة مرات من تسدند إنجار ا %63بسبب عدم تسدند فاتورة الكهرباء، و

 عبروا عن تخوفهم من اضطرارهم إلخالء مكان سكياهم.
من هذه العائالت إيهم اضطروا خالل هذا العام التيازل عن شراء دواء بسبب عدم  %22.5وقال 

من  %64قالوا إن هذا األمر تكرر كنثنرا خالل العام الحالي. وقال  %42.2قدرتهم على الدفع، فنما 
 %56وخة ال تسمح لهم بالعنش بكرامة وشراء احتناجات أساسنة، والمسينن إن مخصصات الشنخ
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من الجمهور في  %42ميهم نعايون من يقص في الوجبات التي تميحهم تغذنة جندة. وعموما، قال 
 إسرائنل إيهم نعايون من ضائقة اقتصادنة.

 22/22/2124، 48عرب 
 
 "األنوار"مناسبة عيد ب األقصى.. ودعوات القتحامات واسعة المسجدمستوطنون يقتحمون  

"األنام"، وكاالت: دعت جمعنات استنطاينة إسرائنلنة الى اقتحام المسجد األقصى، في  -القدس 
 الساعة التاسعة من صباح أمس، لمياسبة عند األيوار النهودي.
متطرفًا اقتحموا المسجد األقصى،  42وذكرت إدارة األوقاف اإلسالمنة في القدس ان ما نقارب 

 من جهة باب المغاربة وسط حراسة أمينة إسرائنلنة مشددة.أمس، 
وكايت الجماعات النهودنة المتطرفة يظمت اللنلة قبل الماضنة، احتفاالت خاصة بعند األيوار 
"الحايوكاة" العبري، وأشعلت الينران على بعد أمتار من المسجد األقصى، وتحدندًا في مرتفع قرب 

ادة االحتالل وكبار "الحاخامات"، فنما دعت ميظمة "أمياء جبل حائط البراق، بمشاركة عدد من ق
الهنكل" النهودنة المتطرفة أيصارها إلى المشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد األقصى النوم، 

 ودعت المتشددنن من سكان مستوطية "مودعنن" قرب رام هللا، للمشاركة في هذا االقتحام.
، وجماعة "يساء ألجل الهنكل"، وميظمة "هلنبا"، و"معهد كما دعت ميظمة "طالب ألجل الهنكل"

المعبد النثالث" جمهور المستوطينن النهود إلى المشاركة الواسعة في اقتحام األقصى، وذلك لتيفنذ ما 
 سّمته بالجزء النثايي من بريامج عند األيوار "الحايوكاة"، وتيظنم فعالنات خاصة فنه.
22/22/2124األيام، رام هللا،   

 
 2014االحتالل هدم ألف منزل في النقب عام : 48في لحركة اإلسالمية ا 

قال رئنس الحركة اإلسالمنة في اليقب جيوبي األراضي الفلسطنينة المحتلة، أسامة العقنبي، إن 
 .2024االحتالل اإلسرائنلي "هدم ألف ميزل عربي في اليقب خالل العام 

نلنة قامت بهدم ألف ميزل عربي فلسطنيي في اليقب في أوضح العقنبي أن "المؤسسة األمينة اإلسرائو 
 خطوة تهدف لتهجنر العرب من أراضنهم".

وأضاف العقنبي أن "هذه السناسة اإلسرائنلنة تهدف إلى حرق األرض الفلسطنينة، وتدمنر الوجود 
 الفلسطنيي فنها".
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قب سنواصل صموده وأشار رئنس الحركة اإلسالمنة في اليقب إلى أن "الشعب الفلسطنيي في الي
على أرضه كي ال نمّكن المحتل )في إشارة إلسرائنل( من السنطرة على آالف الدويمات )الدويم 

 نساوي ألف متر مربع( إلقامة مستوطيات علنها".
22/22/2124، فلسطين أون الين  

 
 سلفيتغربي  "ياكير"أعمال تجريف وتهيئة أساسات لبناء وحدات استيطانية في مستوطنة  

أكد مسؤول ملف االستنطان في مدنية سلفنت بالضفة الغربنة خالد : الرحنم حسنن عبد – هللارام 
« ناكنر»معالي أن أعمال تجرنف وتهنئة أساسات لبياء وحدات استنطاينة جدندة تجري في مستوطية 

 غربي المدنية.
أخرى تحنط  وسبع مستوطيات« ناكنر»وقال إن عملنات البياء االستنطايي مستمرة في مستوطية 

 بمدنية سلفنت، وكذلك أعمال التجرنف متواصلة بعندا عن وسائل اإلعالم.
تتمدد على حساب أراضي بلدات دنر استنا وحارس وقرواة « ناكنر»وأشار معالي إلى أن مستوطية 

وحدة استنطاينة كان  2200بيي حسان، وان المستوطينن نقومون بأعمال تجرنف وبياء ألكنثر من 
 العام الماضي.أعلن عيها 

22/22/2124االتحاد، أبو ظبي،   
 
 المسجد الكبير في بئر السبع كمتحف انتهاك لقدسيته االحتالل استخداممؤسسة األقصى:  

على أن ما تقوم به  22/22/2024ؤسسة األقصى للوقف والتراث في بنان لها األحد أكدت م
المؤسسة اإلسرائنلنة متمنثلة في بلدنة بئر السبع بإصرارها على استعمال المسجد الكبنر في بئر 
السبع كمتحف تحت مسمنات مختلفة، هو ايتهاك صارخ لحرمة وقدسنة المسجد، كما هو إجراء 

حقه، ومواصلة لمسلسل الجرائم بحق المسجد والمقدسات االسالمنة والمسنحنة في واستعمال باطل ب
البالد، وأكدت المؤسسة أيه نجب إعادة المسجد ألهله وأصحابه ووظنفته المسجدنة وهو للصالة 
العبادة، علمًا أن البلدنة كايت ميذ سينن تستعمل المسجد كمتحف وما قامت به مؤخرا هو إجراء 

رنة وتحدنث المعروضات فنه، تحت مسمى الترمنمات، باالستياد الى قرار قضائي تغننرات دنكو 
 سابق رفضه كل المسلمنن وقنادتهم ومؤسساتهم في البالد.

22/22/2124مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 



 
 
 
 

           31ص                                     3436 العدد:    22/22/2124 نثنيناإل  التاريخ:

 
 لألسرىاالحتالل يمنع دخول المالبس واألغطية  

س ميخفض العاصفة "باترنسنا" على الميطقة في النثامن حذر مركز األسرى للدراسات من ايعكا: غزة
والعشرنن من الشهر الجاري، والذي سنكون مصاحبًا لعاصفة باردة جدًا، مصحوبة بالنثلوج والبرد 

 واألمطار الغزنرة وفق خبراء األرصاد الجونة.
ى للدراسات من ياحنته أكد الخبنر في شؤون األسرى األسنر المحرر رأفت حمدوية مدنر مركز األسر 

أن األسرى نشتكون من يقص االحتناجات الشتونة كاألغطنة واألحذنة والمالبس الشتونة وترفض 
إدارة مصلحة السجون ومعتقالت االحتالل من تزوندهم بتلك االحتناجات في ظل البرد الشدند 

 والقارس.
22/22/2124الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 باالعتقال اإلداري  33لحكم على وا اإلفراج عن أسير :نادي األسير 

أعلن يادي األسنر الفلسطنيي، أن االحتالل اإلسرائنلي، أفرج عن األسنر  :فادي أبو سعدى -رام هللا 
 «.اليقب»اإلداري، رائد فنصل موسى من مدنية جينن، الذي كان معتقاًل في سجن 

بإيهاء اعتقاله اإلداري، وأيهاه  نومًا، مطالباً  60وكان األسنر قد خاض إضرابًا عن الطعام استمّر 
تشرنن النثايي/ يوفمبر الماضي، عقب إصدار محكمة االستئيافات العسكرنة لالحتالل في  24في 
 كايون النثايي/ دنسمبر الجاري. 22قرار جوهري، نقضي باإلفراج عيه بتارن  « عوفر»

ادي األسنر في بنان أسنرًا، وأوضح ي 33وأصدرت سلطات االحتالل أوامر اعتقال إداري بحق 
أسنرًاُ مدد اعتقالهم اإلداري للمرة النثاينة والنثالنثة، والباقي ميهم أصدر بحقهم  20رسمي، أن من بنيهم 

 أوامر للمرة األولى، علمًا أن عددًا ميهم أسرى سابقنن في االعتقال اإلداري.
22/22/2124القدس العربي، لندن،   

 
 فلسطينيين في رام هللا والقدس وبيت لحمت دهس ضد مـستـوطـنـون يـنفـذون نثـالث عمليـا 

عامًا(، بجراح متوسطة، إنثر  22"وفا": أصنب الشاب موسى فواز برهوم ) -رام هللا، بنت لحم 
تعرضه للدهس من سنارة نقودها مستوطن بالقرب من قرنة اللبن الغربي قرب رام هللا، ويقل الشاب 

 عالج.المصاب إلى مجمع فلسطنن الطبي لتلقي ال
دهس مستوطن، مساء امس، عاملنن من بلدتي نطا وزعترة، قرب مستوطية "بنت وفي ذات السناق، 

 شنمش" غرب مدنية القدس.
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 وفي محافظة بنت لحم، حاول مستوطن مساء امس، دهس طفلة من بلدة الخضر.
رة لمستوطن وأفاد ميسق لجية مقاومة الجدار واالستنطان في الخضر أحمد صالح لـ "وفا"، بأن سنا

سيوات( عيدما كايت تسنر وسط البلدة القدنمة، بعد أن  6حاولت دهس الطفلة سندرا مهيد صالح )
 ايحرف المستوطن بمركبته صوب الطفلة قبل أن تتمكن من االبتعاد عيها في اللحظة األخنرة.

22/22/2124األيام، رام هللا،   
 
 منذ انتهاء العدوان "إسرائيل"ارتفاع عدد الغزيين الذي يحاولون دخول  :"هآرتس" 

ذكرت معطنات للجنش اإلسرائنلي أن ارتفاعا حاصال في عدد الفلسطنيننن من قطاع غزة الذنن 
نحاولون اختراق الشرنط الحدودي والدخول إلى إسرائنل ميذ ايتهاء العدوان على القطاع في يهانة 

 آب الماضي.
لنوم االنثينن، فإن العدد الكلي للفلسطنيننن الذنن ووفقا للمعطنات، التي أوردتها صحنفة "هآرتس" ا

 فلسطنينا. 220الحالي بلغ  2024دخلوا إلى إسرائنل خالل العام 
فلسطنينا كل شهر، ودخل عشرة  23فلسطنينا، أي  64ودخل ميذ بدانة العام وحتى بدء العدوان 

 26.5ماضي وحتى النوم، أي فلسطنينا ميذ بدانة أنلول ال 66فلسطنيننن أنثياء العدوان، بنيما دخل 
 فلسطنيي كل شهر بالمعدل.

وقال ضابط في الجنش اإلسرائنلي إن جمنع الفلسطنيننن من القطاع الذنن اقتحموا الشرنط الحدودي 
نتم إلقاء القبض علنهم قرب الشرنط الحدودي، وأن الجنش ال نعتقد أن هياك غزنون يجحوا في 

 العسكري" أي من دون القبض علنهم. اختراق الشرنط الحدودي "تحت الرادار
ووفقا للمسؤولنن األميننن فإن هؤالء الفلسطنيننن، وعلى ما نبدو غالبنتهم شبان، نسعون إلى اختراق 

 الحدود بحنثا عن مستقبل أفضل، حتى لو كان ذلك مقرويا بزجهم في السجون اإلسرائنلنة.
22/22/2124، 48عرب   

 
 عبر "أبو سالم"بضائع شاحنة  460إدخال  :غزةللجنة إدخال البضائع  

قال رئنس لجية تيسنق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح إن االحتالل سندخل عبر : صفا -غزة
 ( شاحية.460معبر كرم أبو سالم، ااالنثينن، )

وأوضح فتوح في تصرنح تلقت "صفا" يسخة عيه أن الشاحيات المقرر إدخالها ستكون محملة 
( 200تجاري والزراعي والمساعدات والمواصالت، كما سندخل من ضميها )ببضائع للقطاعنن ال

 شاحية محملة بالحصمة الخاصة بالبينة التحتنة للطرق للمشارنع القطرنة.
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وذكر فتوح أن االحتالل سنسمح بض  كمنات من السوالر الخاص بمحطة تولند الكهرباء و الخاص 
 أنضًا بالمواصالت والبيزنن وغاز الطهي.

22/22/2124ة الصحافة الفلسطينية، صفا، وكال  
 
 اعتقاالت في الضفة وعشرات اإلصابات خالل مواجهات مع االحتالل في مخيم الفوار 

أصنب عشرات الفلسطنيننن، بحاالت اختياق خالل مواجهات ايدلعت : الرحنم حسنن عبد – رام هللا
لنل في الضفة الغربنة، أطلقت مع قوات االحتالل اإلسرائنلي على مدخل مخنم الفوار جيوب الخ

خاللها قوات االحتالل قيابل الصوت والغاز السام صوب الفلسطنيننن وميازلهم، ما تسبب بإصابة 
 عدد من المواطينن بحاالت اختياق، وقد عولجوا منداينًا.

تسعة فلسطنيننن بالضفة الغربنة. وذكرت مصادر فلسطنينة أن قوات  واعتقلت قوات االحتالل
 ل دهمت مدن الخلنل ويابلس وجينن وسط إطالق يار كنثنف واعتقلتهم.االحتال

22/22/2124االتحاد، أبو ظبي،   
 
 مواجهات باقتحام قبر يوسف بنابلس 

ايدلعت فجر االنثينن مواجهات عينفة بنن عشرات الشبان وقوات االحتالل التي : صفا-يابلس
 ال الضفة الغربنة المحتلة.اقتحمت برفقة المستوطينن قبر نوسف شرق مدنية يابلس شم

وقال شهود عنان لوكالة )صفا( إن جنش االحتالل عزز من تواجده في محنط القبر وأقام يقاطا 
عسكرنة لتأمنن دخول وخروج المستوطينن خالل المواجهات التي ايدلعت مع الشبان الذنن رشقوهم 

 بالحجارة.
مواجهات التي أطلقت خاللها قوات االحيالل وأشار مراسليا إلى أن عددا من الشبان أصنبوا خالل ال

 الرصاص الحي والمطاطي وقيابل الغاز والصوت.
22/22/2124وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 بالسفر معبر رفح أمال   أمام آالف المرضى والطالب يتكدسون :هيئة المعابر 

رنة للمرة األولى معبر رفح بعد عياء دام ليحو الشهرنن، فتحت السلطات المص: أشرف الهور - غزة
المغادرنن من المرضى والطالب وأصحاب اإلقامات التي شارفت على آالف البري المغلق، لتمكنن 

االيتهاء، من السفر.. االمر الذي أحدث حالة تزاحم كبنرة بنن المسافرنن الذنن تواجدوا أمام بوابات 
 المعبر من الجايب الفلسطنيي رغم تساقط األمطار.
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وقت ذاته أكد مسؤول فلسطنيي وصول الحالة اإليساينة في غزة إلى حد الخطر بسبب الحصار في ال
 اإلسرائنلي.

وقال ماهر أبو صبحة مدنر هنئة المعابر في غزة أن السلطات المصرنة أبلغتهم بفتح المعبر نومي 
 ة.األحد واالنثينن، من أجل عودة العالقنن في الجايب المصري وسفر الحاالت اإليساين

تحدث على بوابة المعبر، بسبب وجود آالف « أزمة إيساينة حقنقة»ويقل عن أبو صبحة القول أن 
 جمنعهم محتاجنن للسفر. المعبر المسافرنن على

22/22/2124القدس العربي، لندن،   
 
 يام": أكنثر من ألف شاب في غزة مستعدون لالنضمام والقتال مع "داعش""األ 

دايي في غزة أن ما نزند على ألف شاب مستعدون لاليضمام إلى قال قائد سلفي من حسن جبر:
 صفوف "داعش" في العراق وسورنة إال أن الظروف تحول دون خروجهم من القطاع.

وقال أبو ايس المقدسي احد كوادر السلفنة الجهادنة في غزة في حدنث لـ "األنام": إن الشباب 
"داعش" إال أن ظروف السفر والمعابر تحد من  السلفننن نظهرون حماسًا واضحًا للقتال في صفوف
 حرنة حركتهم فال نتمكيون من الوصول إلى هياك.

شاب وصلوا بالفعل إلى العراق وسورنة ونقاتلون اآلن في صفوف  200وأشار إلى أن ما نزند على 
جب "داعش" واستشهد عدد ميهم هياك، مؤكدا أن ايتقال الشباب من قطاع غزة إلى سورنة والعراق ن

 أن نسبقه تيسنق بنن الجماعات السلفنة في غزة والعراق.
22/22/2124األيام، رام هللا،   

 
 في الناصرة" التجمع الوطني الديمقراطي"مبنى يعتدون على  مجهولون 

على مبيى يادي التجمع الوطيي الدنمقراطي ومكتب  44اعتدى مجهولون في مدنية الياصرة بأراضي 
 إلسرائنلي( حينن الزعبي.عضو الكينست )البرلمان ا

وقال التجمع في بنان إن االعتداء وقع في ساعات الفجر حنث حطم المعتدون الباب الرئنسي وأتلفوا 
 محتونات اليادي ومقتيناته، كما سرقوا حواسنب كايت موجودة داخل المبيى.

غها. وطالب وبحسب البنان، فإن الشرطة اإلسرائنلنة لم تصل إلى الموقع إال بعد ساعة من إبال
 التجمع الشرطة بإجراء تحقنق جدي وعدم االستهتار بالحادث ومعاقبة المعتدنن.
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نذكر أن حينن الزعبي قد أنثارت ضجة سناسنة في إسرائنل إنثر مشاركتها في أسطول الحرنة لكسر 
، حنث كايت على متن السفنية التركنة مافي مرمرة التي 2020الحصار عن غزة في مانو/أنار 

 ا سالح البحرنة اإلسرائنلي وقتل تسعة يشطاء أتراك وأصاب يحو خمسنن آخرنن.هاجمه
22/22/2124الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 "2012 – 1870موسوعة المستوطنات الصهيونية فـي فلســطـيـن: "إشهار  

يظمت هنئة جائزة سلنمان عرار للفكر والنثقافة في فيدق رنجيسي نوم امس األول : )بترا( -عمان 
( ترجمة 2022 - 2420ل توقنع واشهار كتاب )موسوعة المستوطيات الصهنوينة في فلسطنن: حف

واعداد الباحث علي يجم الدنن وذلك بحضور العدند من السناسننن والمفكرنن والمنثقفنن واعضاء 
مجلس الهنئة.وقال  رئنس مجلس امياء الهنئة رئنس الوزراء االسبق احمد عبندات، ان الهنئة التي 

مل اسم المفكر والسناسي االرديي الراحل سلنمان عرار تعمل على التصدي السالنب االحتالل تح
الصهنويي في فلسطنن وفضح ممارساته في االستنطان وفي تغننر معالم المدن والقرى واالحناء 
العربنة عبر القنام بدراسات وابحاث رصنية نجري فنها تعرنف اليشء الجدند باخطار المشروع 

 ويي المدعوم من قوى استعمارنة.الصهن
وبنن الباحث عزنز حندر ان الموسوعة هي خطوة اولى في اجراء ابحاث تسد النثغرات في فهم 
ودراسة المجتمع الصهنويي، منثلما تكشف عن تفاصنل سلوك االحتالل الصهنويي التعسفي في 

مستوطيات، مؤكدا صمود تهوند االرض الفلسطنينة وايتزاعها من اصحابها الشرعننن عبر اقامة ال
المجتمع الفلسطنيي في التشبث بوطيه رغم كل الصعاب والتحدنات وقدرتهم على مواجهة آلة القتل 

 والدمار والتهجنر وسلب البنوت واالراضي.
22/22/2124الدستور، عمان،   

 
 " للكاتب علي أبو نعمةالمعركة من أجل العدالة في فلسطينكتاب " 
العدالة من أقدم المعارك في تارن  البشرنة، ولم تجد حاًل، بل تتجه إلى المعركة من أجل إحالل  

تفرن  معارك أكنثر ضراوة، بياء على ما يشهده من ارتفاع وتنرة الظلم بحق المستضعفنن في عالميا 
نومًا بعد اآلخر، لكن بأدوات ووسائل حدننثة ومختلفة، وفي شرقيا األوسط، وهيا المنثال فلسطنن. في 

ألنف علي أبو يعمة عرض وترجمة ن، الذي هو من تعركة من أجل العدالة في فلسطنكتاب الم
عبدهللا منزر، يلتمس األمل في تحقنق العدالة المرجوة، وذلك من خالل ما يقرأه في تحلنل الكاتب 
 للقضانا السناسنة، واالقتصادنة، والبنئنة، والعالقات الدولنة التي تؤنثر في الصراع الدائر، وتياوله
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خالل مهرجان نثقافي، وأسباب الحالة المتردنة التي  2023تفاصنل الحناة في غزة التي زارها في 
 نعنشها الفلسطنينون تحت االحتالل "اإلسرائنلي".

نستعرض الكاتب األسالنب والطرق التي نمكن فنها إيهاء معاياة أبياء وطيه، وهو ما ال نتوافق مع 
في مستوطياته ومخططاته العيصرنة نومًا بعد آخر، من دون الجايب "اإلسرائنلي" الذي نتمّدد 

 اكتراث بما نخلفه من مآس بشرنة، ورافضًا أي حلول ميصفة، متحدنًا المجتمع الحر في العالم.
هل  -2القنم المشتركة، الكفاح المشترك.  -2نيقسم الكتاب إلى سبعة فصول بعد المقدمة: 

فلسطنن  -4النهود "اإلسرائنلنون" وحل الدولة الواحدة.  -3ل"إسرائنل" حق الوجود كدولة نهودنة؟ 
الحرب على -6"إسرائنل" تعود لمحاربة المقاطعة، سحب االستنثمارات، والعقوبات.  -5الينولنبرالنة. 

 استصالح تقرنر المصنر. -2الحرم الجامعي. 
22/22/2124الخليج، الشارقة،   

 
 رفح ليومين معبرمصر تفتح  

تحت السلطات المصرنة معبر رفع الحدودي مع قطـاع غـزة، لمـدة نـومنن، وفـي ف: رونترز - أ ف ب
 االتجاهنن، وذلك للمرة األولى ميذ حوالي الشهرنن، بحسب ما أعلن مسؤول مصري.

وأكد المسؤول أن المعبر سنفتح النـوم وغـدًا مـن التاسـعة صـباحًا وحتـى السـاعة الرابعـة عصـرًا، مشـنرًا 
 تحدند موعد لفتح المعبر بشكل دائم ألسباب أمينة". إلى أيه "لم نتم حتى اآلن

من جهته، قال مسؤول فلسطنيي إن نثالث حافالت تقل حوالي مئتي شـخص مـن المرضـى وأصـحاب 
اإلقامات في الخارج، غادرت غزة عن طرنق هـذا المعبـر الـذي تكـتظ بوابتـه الخارجنـة بعـدد كبنـر مـن 

 الفلسطنيننن الراغبنن في السفر.
تشرنن األول الماضي، بعدما قتل متشـددون فـي  25قد أغلقت المعبر بشكل كامل نوم وكايت مصر 

 من قوات األمن المصرنة. 33سنياء 
 22/22/2124السفير، بيروت، 

 
 المحافل الدوليةبودعم الرئيس عباس  : حريصون على تسهيل فتح معبر رفحالمصرية الخارجية 

بوزارة الخارجنة، إن مصر حرنصة على دعم القنادة خلنل، مدنر شؤون فلسطنن  يقالت المستشارة م
االحـتالل  إيهاءالفلسطنينة ممنثلة في الرئنس محمود عباس في التحرك أمام المحافل الدولنة من أجل 

 اإلسرائنلي لألراضي الفلسطنينة وفق جدول زميي محدد.
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عقــد بالجامعــة  الــذيمــؤتمر المشــرفنن علــى شــؤون الفلســطنيننن  فــيوأكــدت خلنــل، خــالل مشــاركتها 
العربنــة النــوم األحــد، حــرص مصــر علــى تســهنل فــتح معبــر رفــح البــري لعبــور العــالقنن مــن الشــعب 
الفلســطنيي علــى الــرغم مــن الظــروف االســتنثيائنة التــي تمــر بهــا الــبالد وبالــذات محاربــة اإلرهــاب فــي 

هـا مـع قطـاع غـزة لفـتح معابر  اإلسـرائنلنةميطقة شمال سنياء، كما تقوم مصر بالضغط على الحكومة 
والبضــائع. الخارجنــة المصــرنة: القضــنة الفلســطنينة أحــد أهــم أولونــات السناســة  األفــرادللســماح بمــرور 

 أنوزارة الخارجنة على  في الفلسطنييخلنل، مسؤول الملف  ميالخارجنة المصرنة شددت المستشارة 
بحق الشعب الفلسطنيي  إنماياة القضنة الفلسطنينة تشكل أحد أهم أولونات السناسة الخارجنة المصرن

 في الحصول على حقوقه المشروعة التي تكفلها الموانثنق الدولنة.
عقـــد بالجامعـــة  الـــذيتمر المشـــرفنن علـــى شـــؤون الفلســـطنيننن ؤ مـــ فـــيويبهـــت خلنـــل خـــالل مشـــاركتها 

ت أن القضــنة الفلســطنينة تمــر بميعطــف خطنــر وتواجــه العدنــد مــن التحــدنا إلــىالعربنــة النــوم األحــد، 
زالـة العقبـات التـي  الجسام بما في ذلك تعنثر جهود إعادة إحنـاء المفاوضـات الخاصـة بعملنـة السـالم وا 

. وحذرت من تداعنات استمرار الوضع اإلسرائنلنةتواجهها في الوقت الذي تتزاند فنه وتنرة االيتهاكات 
ب فنـه شـرنك إسـرائنلي الفلسطنينة على مستقبل السـالم فـي الوقـت الـذي نغنـ األراضيالراهن في كافة 

 جاد.
 22/22/2124المصري اليوم، القاهرة، 

 
 سنوات لمصري بتهمة التخابر لـ"إسرائيل" 10محكمة مصرية تقضي بسجن ضابطين بالموساد و 

 20قــدس بــرس: قضــت محكمــة مصــرنة بســجن ضــابطنن بـــ"الموساد" وســجن مصــري أخــر  -القــاهرة 
قضـنة التـي اتهـم فنهـا مصـري نعمـل فـي شـركة خـدمات سـيوات بتهمـة التخـابر لصـالح إسـرائنل، فـي ال

 مالحنة ببورسعند بالتخابر مع إسرائنل ويقل معلومات لها عن الجنش المصري.
وفي التفاصنل، فقد قضت محكمـة جيانـات بورسـعند، بمعاقبـة المـتهم محمـد علـي عبـد البـاقي حسـينن 

نن شـاؤول ودافننـد مـائنر، بالسـجن سيوات، وبمعاقبة ضابطي الموسـاد بينـام 20بالسجن المشدد لمدة 
 المؤبد "غنابنا" وذلك التهامهم بالتخابر لصالح إسرائنل.

 22/22/2124قدس برس، 
 
 الداخلية بمنح الجنسية لمن يولد ألم مصرية يلزمالقضاء مصر:  

الخلـــنج: ألغـــت محكمـــة القضـــاء اإلداري أمـــس قـــرار وزنـــر الداخلنـــة الصـــادر بتأجنـــل مـــيح  -القـــاهرة 
لمن نولد ألم مصرنة من أب فلسطنيي، دون غنرهم من حملة الجيسنات لمـن ولـدوا ألمهـات  الجيسنة
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مصـــرنات، وألزمـــت المحكمـــة الـــوزنر بمـــيح الجيســـنة المصـــرنة، لمـــن نولـــد مـــن أم مصـــرنة، ونحملـــون 
 جيسنات أخرى، بما فنها الجيسنة الفلسطنينة .

تأجنــل مــيح الجيســنة ألبيــاء المصــرنات وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا إن قــرار وزنــر الداخلنــة ب
 المتزوجات من فلسطنيننن، نمنثل إخالاًل بمبدأ المساواة الميصوص علنه في الدستور بنن المصرنات.
وأمرت المحكمة وزارة الداخلنة بتحقنق التوازن بنن الحـق الدسـتوري ودورهـا فـي المحافظـة علـى األمـن 

 254ولد من أم مصرنة، عماًل بأحكام القـايون رقـم  القومي، مؤكدة حق نثبوت الجيسنة المصرنة لمن
 .2004لسية 

 22/22/2124الخليج، الشارقة، 
 
 لمخابرات المصريةل ا  خالد فوزي رئيس تعيين من: قلق إسرائيلي يديعوت 

علقــت صــحنفة "نــدنعوت أحريــوت" اإلســرائنلنة علــى تعنــنن خالــد فــوزي رئنســا : أحمــد اللننثــي -القــاهرة 
ة بقولهــا إن األيظــار فــي تــل أبنــب ســترقب عــن كنثــب تغننــر رئــنس الجهــاز األميــي للمخــابرات المصــرن

 األكبر واألخطر في مصر الذي نتولى التيسنق مع الدولة العبرنة لسيوات طونلة.
وأشارت الصحنفة إلى أن تيصنب فوزي أنثار القلق في إسرائنل، حنث جاء مباشرة بعد بنـان التصـالح 

ها لحركــة "حمـاس، موضــحة أن التهـامي كـان شــدند العـداء لجماعــة بـنن مصـر وقطــر المعروفـة بـدعم
 اإلخوان المسلمنن وفرعها في قطاع غزة "حماس".

وشــككت فنمــا أعليتــه القــاهرة مــن أن الظــروف الصــحنة هــي الســبب الحقنقــي فــي اإلطاحــة بالتهــامي، 
سرائنل في الفترة األخنـرة، ويقلـت عـ ن خبـراء إسـرائنلننن الذي قالت إيه كان همزة الوصل بنن مصر وا 

 ترجنحهم أن تكون قطر وراء هذه الخطوة مقابل تغننر السناسة اإلعالمنة لقياة الجزنرة تجاه مصر.
وتساءلت الصحنفة العبرنة: "هل كايت إقالة التهامي جـزًءا مـن صـفقة بـنن مصـر والسـعودنة لتلطنـف 

 األجواء مع قطر وفتح صفحة جدندة بنيهما؟".
 22/22/2124، 22موقع عربي 

 
 أهالي الشريط الحدودي برفح تعويضاتمليون جنيه  227مصر:  

 2024أعلــن اللــواء الســند عبــدالفتاح حرحــور، محــافظ شــمال ســنياء، عــن صــرف  الخلــنج: -القــاهرة 
جينهــًا تعونضــات لألســر المضــارة جــراء تــرك ميازلهــا،  560آالف و 403ملنويــًا و 222شــنكًا بمبلــغ 

متـر، فنمـا أعلـن الجـنش  500الشـرنط الحـدودي مـع قطـاع غـزة بعمـق ضمن المرحلة األولـى إلخـالء 
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إرهابنـًا  22إرهـابننن بـالبحنرة وتـم حـبس  5بنيما اعتقلت قوات األمن  45إرهابنًا وضبط ، 20مصرع 
 شكلوا خلنة تكفنرنة في الفنوم .

ألولـى، الممتـدة ميـزاًل بالشـرنط الحـدودي بالمرحلـة ا 526"الخلنج"، أيـه تمـت إزالـة ـوأضاف المحافظ، لـ
ميـزل. وأضـاف أيـه سـنتم تعـونض الجمنـع،  402متر من إجمـالي الميـازل البـالغ عـددها  500بعمق 

 200جينــه تعونضــًا عــن المتــر الخرســايي، و 2200عــدا الميــازل التــي تــم اكتشــاف أيفــاق بهــا، بواقــع 
اسـتمرار عمـل  جينـه عـن متـر األرض، مشـنرًا إلـى 200جينه عن المتر في البنوت العادنـة، بخـالف 

متـر أخـرى مـن أجـل صـرف  500اللجان المشكلة لحصر الميازل بالمرحلة النثاينة التي تمتد بمساحة 
 التعونضات المقررة.

 22/22/2124الخليج، الشارقة، 
 

 من البنك الوطني الفلسطيني %10 امتالكبنك االتحاد األردني يبحث  
اتصــاالت تجـري بــنن كــل  إنلــ"الدستور"  قـال مصــدر مصـرفي فلســطنيي: لمــا جمـال العبســه -عّمـان 

العامـل  األرديي، لالستحواذ على فرع بيك االتحاد األردييمن البيك الوطيي الفلسطنيي وبيك االتحاد 
هـذه  أن إلـى في مدنية رام هللا، ومن المتوقع االيتهاء من هـذه المفاوضـات مطلـع العـام المقبـل، مشـنراً 

 البيـك مـا أنمدنر عام بيك االتحـاد يادنـا السـعند لــ"الدستور"  دتوأك المياقشات شارفت على االيتهاء.
 اإلفصــاحايـه سـنتم  إلــىزال نجـري مباحنثـات مـع "الــوطيي" الفلسـطنيي، ولـم نــتم االيتهـاء ميهـا، مشـنرة 

وبحســــب البيــــك فــــان مــــذكرة التفــــاهم الموقعــــة مــــع "االتحــــاد"، تشــــمل  تطــــورات بهــــذا الشــــأن. أيعــــن 
ـــ"الوطيي"، مقابــل مســاهمة "االتحــاد" بيســبة  االســتحواذ علــى فــرع البيــك مــن  %20األرديــي وضــمها ل

 رأس مال البيك الفلسطنيي الذي سنستمر بالعمل تحت اسمه المعهود.
في السوق األرديي، دون أن  استراتنجناً  هذه الخطوة ستجعل له شرنكاً  أنواعتبر "الوطيي الفلسطنيي" 
 لبيك الوطيي، ألن ذلك غنر متاح للبيوك الفلسطنينة.تحت اسم ا األرديينعيي ذلك الدخول للسوق 

 22/22/2124 ،الدستور، عم ان
 
 قافلة مساعدات غذائية لغزةاألردن:  

 قطـاع غــزة. إلــىالهاشـمنة أمــس قافلـة مســاعدات غذائنـة  األردينــةسـنرت الهنئــة الخنرنـة  :بتــرا -عّمـان
من غرفة صياعة عّمان بقنمة بلغت أكنثر وقال أمنن عام الهنئة أنمن المفلح إن هذه التبرعات مقدمة 

وكالـــة  إلـــىتتكـــون مـــن تســـع شـــاحيات محملـــة بـــالمواد الغذائنـــة ســـنتم تســـلنمها و ألـــف دنيـــار،  40مـــن 
 لنتم توزنعها على مستحقنها هياك. "األويروا"

 22/22/2124 ،الغد، عم ان
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 م المتحدةفي األم بعد تغريم "إسرائيل" كبيرا   سياسيا   سالم: لبنان حقق انتصارا   

أن قـــرار  اعتبـــرتمـــام ســـالم  اللبياينـــة رئـــنس الحكومـــة، أن 22/22/2124 ،الســـفير، بيـــروتيشــرت 
ملنون دوالر كتعونض مـالي إلـى لبيـان يتنجـة  456.4 "إسرائنل" الجمعنة العامة لألمم المتحدة بتغرنم

هـو "ايتصـار  2006أضرار البقعة اليفطنة التي تسبب بها قصف محطة الجنة للكهرباء إبان عـدوان 
  سناسي ودنبلوماسي كبنر للبيان في أعلى محفل دولي".

بوقف ايتهاكاتهـا المتعـددة األشـكال للسـنادة اللبياينـة،  إسرائنلوجّدد سالم "مطالبة األسرة الدولنة بإلزام 
الفــوري مــن  وااليســحابوبالتعــاون مــع قــوات حفــظ الســالم الدولنــة، لترســنم مــا تبقــى مــن الخــط األزرق 

رع شــبعا وتــالل كفرشــوبا وشــمال بلــدة الغجــر". وقــال: "كمــا نؤكــد لبيــان تمّســكه بحقــه الكامــل فــي مــزا
مناهه، وفي يفطه وغازه في ميطقته االقتصادنة الخالصة، والتزامه تنثبنت قواعد االستقرار واألمـن فـي 

 ".2202الجيوب اللبيايي وفقًا لميطوق قرار مجلس األمن 
السالم في محنطها وفي العالم ويموذجًا مياقضًا  إلىوسنبقى دولة تتطلع وختم: "إن لبيان، الذي كان 

لمفهوم الدولة العيصرنة، نعتبر أن إرهاب الدولة الـذي تمارسـه إسـرائنل بحـق اللبيـايننن والفلسـطنيننن، 
 لن نجلب لشعوب الميطقة سوى مزند من الدماء والدمار".

ــدس العربــي، لنــدنوأضــافت  ، أن لنــاسإبنــروت ســعد عــن مراســلها فــي  ، يقــالً 22/22/2124 ،الق
 222/66قــرارًا رقمــه  226مــن أصــل  220بأكنثرنــة األحــد الجمعنــة العامــة لألمــم المتحــدة تبيــت نــوم 

ن تدفعـــه كتعـــونض حتـــى أ "إســـرائنل"ملنـــون دوالر أمرنكـــي نتوجـــب علـــى  456،4اعتمـــدت فنـــه مبلـــغ 
حطـة الجنـة للطاقـة الكهربائنـة فـي حـرب تارنخه عن األضرار التي لحقت بلبيان مباشرة بعـد قصـفها م

 .2006تموز 
 
 "إنهاء االحتالل"مشروع  لتمريرالجامعة العربية تدعو واشنطن  

دعـا األمــنن العـام المســاعد لشـؤون فلسـطنن واألراضــي العربنـة المحتلــة : سوسـن أبــو حسـنن - القـاهرة
مــرة فنمــا  42يقض )الفنتــو( الســفنر محمــد صــبنح الوالنــات المتحــدة األمنركنــة، التــي اســتعملت حــق الــ

نخص القضنة الفلسطنينة، بعدم استخدامه مجددا، والعمـل علـى إتاحـة الفرصـة لتمرنـر مشـروع القـرار 
 المطروح على مجلس األمن من أجل إيهاء االحتالل اإلسرائنلي وفق جدول زميي محدد.
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ون الفلسطنيننن في الدول لمؤتمر المشرفنن على شؤ  63وحذر صبنح، في كلمته أمام افتتاح الدورة الـ
العربنــــة المضــــنفة، التــــي ايطلقــــت أعمالهــــا أمــــس بالجامعــــة العربنــــة، مــــن خطــــورة اســــتمرار االحــــتالل 

 اإلسرائنلي لألراضي الفلسطنينة والتداعنات الكارنثنة لذلك التي تهدد استقرار الميطقة برمتها.
ود عبــاس مــن أجــل العمــل علــى وقــال صــبنح إن هيــاك حراكــا دولنــا نقــوم بــه الــرئنس الفلســطنيي محمــ

إيهاء االحتالل اإلسرائنلي، على الرغم من الضغوط غنر العادنة التي نواجهها الرئنس، حنث ال تزال 
إسرائنل تهدده حتى على المستوى الشخصي وبشكل مباشر للمرة التاسعة على التـوالي لنثينـه عـن هـذا 

مكاينات لحشد الدعم أمام كل المحافـل التحرك. كما طالب بتحرك عربي قوي وجدي باستخدام كل اإل
يهائـه، والعمـل علـى تحقنـق تطلعـات الفلسـطنيي فـي تقرنـر  الدولنة، لوضـع حـد لالحـتالل اإلسـرائنلي وا 
قامـــة دولتـــه الفلســطنينة المســـتقلة وعاصـــمتها القــدس الشـــرنف علـــى حــدود الرابـــع مـــن نوينـــو  مصــنره وا 

 .2662)حزنران( عام 
 22/22/2124الشرق األوسط، لندن، 

 
 العربي يبحث مع عريقات مشروع قرار إنهاء االحتالل 

اسـتقبل الـدكتور يبنـل العربــي األمـنن العـام لجامعــة الـدول العربنـة مسـاء أمــس السـبت الـدكتور صــائب 
عرنقــات كبنــر المفاوضــنن الفلســطنيننن والســفنر جمــال الشــوبكي الميــدوب الــدائم لدولــة فلســطنن لــدى 

ــة لــدعم الموقــف الفلســطنيي الجامعــة العربنــة، حنــث جــرى ا لبحــث فــي خطــوات التحــرك العربــي المقبل
ومشـــروع القـــرار العربـــي المطـــروح أمـــام مجلـــس األمـــن إليهـــاء االحـــتالل اإلســـرائنلي واالعتـــراف بدولـــة 

 بعاصمتها القدس الشرقنة. 2662فلسطنن على خطوط الرابع من حزنران لعام 
ات التـــي أجراهـــا الوفـــد الـــوزاري العربـــي مـــع وزراء كمـــا جـــرى التـــداول فـــي يتـــائج االتصـــاالت والمشـــاور 

خارجنة فريسا وبرنطاينا والوالنات المتحدة األمرنكنة فـي بـارنس وليـدن خـالل األسـبوع الماضـي والتـي 
 هدفت إلى تأمنن الدعم الدولي الالزم لمشروع القرار العربي في مجلس األمن.

 22/22/2124المصري اليوم، القاهرة، 
 
 يدعو البرلمان األلماني لالعتراف بدولة فلسطين بيالبرلمان العر  
جــدد رئــنس البرلمــان العربــي أحمــد محمــد الجــروان مياشــدته برلمايــات العــالم كافــة، وفــي مقــدمتها : وام

 الفلسطنيي.البرلمان األلمايي اإلعالن عن مسايدتها للمطالب المشروعة للشعب 
الته لــرئنس البرلمـــان األلمــايي أن حـــل القضـــنة وذكــر بنـــان للبرلمــان العربـــي أن الجــروان أكـــد فــي رســـ

الفلســــطنينة ســــنمنثل ركنــــزة مباشــــرة لتحقنــــق األمــــن واالســــتقرار فــــي الميطقــــة، مشــــنرًا إلــــى أن القضــــنة 
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وأشـاد الجــروان بقـرارات البرلمايــات األوروبنــة  العربــي.الفلسـطنينة تــأتي دائمـًا ضــمن أولونـات البرلمــان 
وقـال  والسـوند.اصة برلمايات فريسـا وبرنطاينـا والبرتغـال وبلجنكـا لالعتراف بدولة فلسطنن المستقلة خ

إن توالي تصونت البرلمايات العالمنـة خاصـة األوروبنـة لصـالح االعتـراف بدولـة فلسـطنن مؤشـر مهـم 
علــى مــدى الــدعم الشــعبي فــي العــالم أجمــع للقضــنة الفلســطنينة العادلــة، مشــنرًا فــي هــذا الصــدد إلــى 

وطالب بضرورة تجمند االستنطان "اإلسرائنلي" في األراضي  المشروعة.ة" غنر الممارسات "اإلسرائنلن
 والمسنحنة.الفلسطنينة المحتلة، واحترام حرمة المسجد األقصى وباقي المقدسات اإلسالمنة 

 22/22/2124الخليج، الشارقة، 
 
 لتهويد القدس دوالرمليار  17 رصدتالجامعة العربية: "إسرائيل"  

أكـــد األمـــنن العـــام المســـاعد لشـــؤون فلســـطنن واألراضـــي العربنـــة المحتلـــة بالجامعـــة : يالـــرأ –القـــاهرة 
 ملنار دوالر لتهوند مدنية القدس المحتلة. 22العربنة السفنر محمد صبنح، أن "إسرائنل" رصدت 

وقال صبنح في تصرنحات له، إن ما نقدم من دعم مالي للقدس ال نرقى بقـدر الهجمـة التـي تتعـرض 
 ية المقدسة.لها المدن

وشدد على أن الهجمة على القدس كبنرة جدا، وتحتاج إلى ميظومة متكاملة للدفاع عن القدس، حنث 
وأوضـح  أن أهل القـدس نـدافعون بأطفـالهم وبـأموالهم والـذي نـدافع عـن القـدس اآلن السـندات وغنـرهن.

فـرض ضـرائب باهظـة أن "إسرائنل" تتحكم بالصالة في المسجد األقصى، وتغتـال، وتهجـر، وتهـدم، وت
على المواطن الفلسـطنيي حتـى نرحـل ونتـرك ميزلـه، مضـنًفا: "علنيـا بشـكل عاجـل تيفنـذ القـرارات التـي 
اتخذت متعاقبة في القمم العربنة واإلسالمنة، باإلضافة إلى األمم المتحدة، والخاصة بالقدس والمسجد 

 األقصى.
 22/22/2124وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 

 
 إسرائيلية بال طيار في القنيطرة طائرةتقول إنها أسقطت  ةسوري 

قالت سورنا، في ساعة متأخرة مـن مسـاء أمـس األحـد، إن طـائرة إسـرائنلنة مـن : وكاالت - 44عرب 
 دون طنار أسقطت في محافظة القينطرة قرب مرتفعات الجوالن السورنة المحتلة.

لـق فـوق قرنـة حضـر عيـدما أسـقطت. ولـم نعـرف وذكرت وسائل اإلعالم الرسمنة إن الطائرة كايت تح
 على الفور ما إذا كايت أسقطت بإطالق اليار علنها أم تحطمت.

 22/22/2124، 48عرب 
 



 
 
 
 

           42ص                                     3436 العدد:    22/22/2124 نثنيناإل  التاريخ:

 عدم دعم المشروع الفلسطيني حتى ال يتعزز موقع نتنياهو منيكيري: ليفني وبيرس طلبا  
خـالل لقـاء عقـده مـع سـفراء  كشف وزنر الخارجنة األمرنكـي جـون كنـري،: فادي أبو سعدى -رام هللا 

، قبــل عــدة أنــام، أن وزنــرة القضــاء اإلســرائنلنة الســابقة زعنمــة األوروبــيالــدول األعضــاء فــي االتحــاد 
حزب الحركة تسنبي لنفيي والرئنس اإلسرائنلي السابق شـمعون بنـرس، طلبـا ميـه ميـع التصـونت علـى 

 النمنن. أحزابنلنة، كي ال ندعم القرار المشروع الفلسطنيي في مجلس األمن قبل االيتخابات اإلسرائ
يقــال عــن  األمرنكنــة "فــورنن بولســي"وبحســب الصــحنفة، فإيــه تــم يشــر تصــرنح كنــري هــذا فــي مجلــة 

حضـروا اللقـاء. وحســب التقرنـر فقـد ابلـغ كنــري السـفراء أن الوالنـات المتحـدة لــن  أوروبنـنندبلوماسـننن 
مجلـــس األمـــن قبـــل االيتخابـــات، خاصـــة وأيـــه فـــي  تســـمح لقـــرار نتعلـــق بالعملنـــة الســـلمنة بـــالمرور فـــي

التوقنت الحالي، من شأن قرار كهذا أن نعزز الجهات اإلسرائنلنة التي تعارض العملنة السـلمنة. ومـع 
دعـم الوالنـات المتحـدة لقـرار أكنثـر مرويـة، وال نحـدد جـدوال زمينـا إليهـاء  إمكاينةذلك، لم نستبعد كنري 

 وال نحسم مسبقا المسائل الجوهرنة للمفاوضات. االحتالل اإلسرائنلي في الضفة
فــي حــنن قــال دبلوماســنون حضــروا اللقــاء، أن كنــري أشــار صــراحة إلــى أن بنــرنس ولنفيــي أبلغــاه أن 
صــدور قــرار نضــغط علــى إســرائنل قبــل االيتخابــات، ســنؤدي فقــط إلــى تــدعنم يتينــاهو، ورئــنس البنــت 

يقـال عـن كنـري، أن لنفيـي أبلغتـه أن محاولـة المجتمـع  الدبلوماسننن أحدالنهودي، يفتالي بنيت، وقال 
 الدولي فرض صنغة كهذه على إسرائنل، ستدعم يتيناهو والمتطرفنن في إسرائنل وفلسطنن.

بدوره أوضح كنري عالينة وخالل محادنثات خاصة، أنضـا، أيـه نميـع اتخـاذ أي خطـوة نمكيهـا التـأنثنر 
ي اتصــاالته مــع شــركاء الوالنــات المتحــدة فــي المجتمــع علــى االيتخابــات اإلســرائنلنة، كمــا نواصــل كنــر 

 الدولي، كي نميع التدهور ونوافق على شروط أفضل الستئياف المفاوضات السلمنة.
 22/22/2124القدس العربي، لندن، 

 
.. أال تخجل من نفسك؟ "فيتو"كاتب إسرائيلي ألوباما: كفى    واحتالال 

إســـرائنلي شـــجاع نجـــب أن نتميـــى بـــأن تكـــف الوالنـــات قـــال الكاتـــب اإلســـرائنلي جـــدعون لنفـــي إن كـــل 
المتحــدة عــن سناســة الفنتــو التلقائنــة، وأن تؤنــد االقتــراح الفريســي مــن أجــل إيهــاء االحــتالل اإلســرائنلي 

 خالل عامنن.
وأضــاف الكاتــب، فــي مقــال لــه بصــحنفة "هــآرتس" اإلســرائنلنة، إن كــل إســرائنلي نخــاف علــى مســتقبل 

، وأن نتدخل العـالم بشـكل حقنقـي ونيقـذيا مـن الطرنـق المسـدود. وتـابع: "إذا بلدها نجب أن نتميى ذلك
كان االحتالل الروسي للقرم نتسبب بعقوبات اقتصـادنة صـعبة وفورنـةا فقـد حـان الوقـت للتـدخل، ألن 

 ا لنس أقل َصَلًفا، وآن األوان إليهائه.-عمره نثالنثة أجنال الذي- االحتالل اإلسرائنلي
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هياك إسـرائنلننن نحلمـون بـذلك، ونـأملون أن ُنفـرض الحـل، أي ممارسـة الضـغوط  وأشار لنفي إلى أن
، وهم مقتيعون أن التغننر لن نأتي أبدا من داخل المجتمـع اإلسـرائنلي فـي الوقـت إسرائنلالدولنة على 

 القرنب.
ا وذهــب الكاتــب للقـــول: "إذا اســتخدمت الوالنـــات المتحــدة "الفنتـــو" مــن جدنـــد فــي مجلـــس األمــنا فإيهـــ

ستتسبب للفلسطنيننن والفريسننن بتغننر أو تأجنل مشارنع القرار إلى أجل غنر مسـمى، وسـيعرف أيـه 
 نجلس في البنت األبنض أحد أكبر المخادعنن في تارنخه، وأحد سوأ الرؤساء تجاه الشرق األوسط.

اسـتخدمت  وتسائل الكاتب مستيكرا: "مرة أخرى فنتو؟ كنف ال تخجل أمرنكا مـن عشـرات المـرات التـي
فنها الفنتو؟ كنف ال نخجل أوباما؟ ماذا نقول ليفسه عيدما نيظر في المرآة؟ هل األمر مبكًرا جًدا كما 

عامــا مــن  42كمــا نقــول بينــامنن يتينــاهو؟ هــل بعــد  "أحادنــة الجايــب"تــدعي إســرائنل؟ وأن هــذه خطــوة 
 ؟".ما زال مبكرا –االحتالل ونثالنثة أجنال من الفلسطنيننن عدنمي الحقوق 

 22/22/2124موقع وطن يغرد خارج السرب، واشنطن، 
 
 للنازحين الفلسطينيين من سورية إلى تركيا مساعداتتقدم  "الوفاء األوروبية" 

( بجولــة واســعة علــى الجيــوب التركــي 20/22غــازي عيتــاب: قــام وفــد حملــة الوفــاء األوروبنــة األحــد )
يازحنن هياك مقدمًا لهم المساعدات اإلغانثنـة بدانة من ميطقة غازي عنيتاب، حنث جال الوفد على ال

والتي تتضمن الطرود الغذائنة والبطاينات والفحم والمـدافئ التـي تسـاعدهم علـى تحمـل الشـتاء القاسـي 
في هذه المياطق الباردة، كما اجتمع الوفد مـع جمعنـة بلبـل زادا التركنـة للوقـوف علـى وضـع اليـازحنن 

 ياة التي نعنشوها.بالميطقة واالطالع ميهم على المعا
ومن نثم ايطلق الوفد لميطقة كلس الحدودنة مع سورنة، وزار مركـز كلـس المخصـص إلنـواء اليـازحنن 

 الفلسطنيننن، وقام بتوزنع المساعدات كالطرود الغذائنة والبطاينات والمدافئ وحلنب األطفال.
حنن هيـاك أصـنب بالـذهول وأكد رئنس حملة الوفاء األوروبنـة أن الوفـد بعـد اطالعـه علـى وضـع اليـاز 

بهـذا المركــز القرنـب مــن  مـن المشــاهدات التـي شــاهدوها وخاصـة الحنــاة الصـعبة التــي نعنشـه األهــالي
 الحدود السورنة التركنة.

 22/22/2124قدس برس، 
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 إشكالية المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية 
محسن صالحد.   

ة الحقنقنة في التحرنر واالستقالل فعلنه أن نقف ملنا إذا كان صايع القرار الفلسطنيي تحدوه الرغب
 أمام إشكالنة االعتماد على اآلخر مالنا في إيجاح بريامجه الوطيي وبياء مؤسساته.

وألن العمل لفلسطنن لن نوجد على كوكب آخر غنر األرض فإيه إن لم تكن لدنه أرض نسنطر 
الضنافة" إذا وجد في بلدان خارج فلسطنن، علنها فسنكون عرضة للضغط واالبتزاز و"احترام أصول 

ذا وجد تحت االحتالل فسنكون عرضة لكل إجراءاته واشتراطاته، أما إذا أراد أن نسبح عكس التنار  وا 
 فإن الحصار والدمار والحروب تيتظره. -كما في قطاع غزة-اإلقلنمي والدولي الحالي 

ي تتطلب إدارة تحالفات وعالقات وتوفنر وفي كل األحوال فإن مواجهة المشروع الصهنويي العالم
بنئات داعمة، مع الحذر من الوقوع في مصندة الخصوم واألعداء التي كنثنرا ما تستخدم المال 
ذا كان من ال نملك طعامه ال نملك  السناسي وسنلة لتطونع وحرف المسنرة وتشونهها وتعطنلها، وا 

ا بقوى وجهات تخالف أجيداتهم الوطينة قراره فإن أولئك الذنن نرهيون مصادر دخلهم أو بعضه
 نضعون في مهب الرنح خططهم ومشارنعهم وأحالمهم.

ُوجدت السلطة الفلسطنينة ميذ البدانة في بنئة ال تمكيها من القنام على رجلنها، سواء بسبب استمرار 
صبحت االحتالل، أم بسبب طبنعة اتفاقات التسونة السلمنة، أم بسبب حدانثة سن السلطة، ولذلك أ

 المساعدات والتمونل الخارجي مصدرنن رئنسننن من المصادر التمونلنة للسلطة.
غنر أن هذا المال الذي نأتي معظمه من دول غربنة على عالقة قونة بـ"إسرائنل" ولها رؤنتها 

وعلى رأسها -الخاصة بمسار التسونة واستحقاقاتها هو مال مسنس نرتبط بأجيدات هذه الدول 
ولذلك استخدم هذا المال لضبط التزام السلطة بمسار  -حدة الحلنف األكبر لـ"إسرائنل"الوالنات المت

التسونة وشروط الرباعنة، وأصبح أحد معوقات الوحدة الوطينة الفلسطنينة، كما استخدم جايب من 
 هذا المال لتلبنة االلتزامات األمينة الفلسطنينة تجاه االحتالل اإلسرائنلي.

 
 حجم الظاهرة

دراسة أعدها يصر عبد الكرنم وباسم مكحول وصدرت عن معهد أبحاث السناسات االقتصادنة  تشنر
، واستيدت في بناياتها إلى معطنات وزارتي التخطنط والمالنة أن 2005الفلسطنيي )ماس( في سية 

 ملنون دوالر في الفترة 465السلطة الفلسطنينة تلقت فعلنا ميحا ومساعدات بقنمة نثالنثة ملنارات و
 ملنون دوالر في تلك الفترة. 466، أي بمعدل سيوي مقداره 2000-2664من 
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ذا كان إنراد السلطة  ملنون  226لم نتجاوز  2665منثال سية  -من غنر المساعدات الخارجنة-وا 
نتبنن ليا أن  2662ملنويا سية  322، ويحو 2666دوالر، وكان يحو نثالنثمائة ملنون سية 

 ند أحنايا عن اإلنرادات األخرى للسلطة.المساعدات الخارجنة كايت تز 
بلغ مجموع الميح والمساعدات المقدمة للسلطة وفق إحصائنات  2023-2000وخالل الفترة من 

ذا ما تم جمع كافة اإلنرادات )إنرادات  632ملنارا و 23سلطة اليقد الفلسطنينة  ملنون دوالر. وا 
ملنارا  33والبالغة  2023-2000للفترة من الجبانة المحلنة والمقاصة مع اإلنرادات الخارجنة( 

 %42.5ملنون دوالر فإن يسبة إنرادات الميح والمساعدات إلى باقي اإلنرادات ستكون  543و
 ملنون دوالر. 665وبمعدل سيوي مقداره 

إلى  -وهي األموال التي نجبنها االحتالل اإلسرائنلي لصالح السلطة-أما يسبة إنرادات المقاصة 
مالننن دوالر، وهذا نعيي باختصار أن  603بمعدل سيوي مقداره  %32.6دات فستكون باقي اإلنرا

كايت مرتهية أو مرتبطة بالعدو  2023-2000من اإلنرادات الكلنة للسلطة خالل الفترة من  26%
 اإلسرائنلي أو بالدول المايحة.

 
 هيمنة غربية

التقارنر الصادرة عن وزارتي  وحسب البنايات التي جمعها يصر عبد الكرنم وباسم مكحول من
التخطنط والمالنة، فإن الوالنات المتحدة واالتحاد األوروبي والدول األوروبنة قدمت القسط األكبر من 

ملنون دوالر،  243بما مجموعه أربعة ملنارات و 2003-2664المساعدات والميح خالل الفترة من 
، %24.4مالننن دوالر بيسبة  203نارا و، بنيما قدمت الدول العربنة مجتمعة مل%65.4وبيسبة 

ملنون دوالر بيسبة  435، والمؤسسات الدولنة %2.4ملنون دوالر بيسبة  442وقدمت النابان 
 24قائمة الدول المايحة بما مجموعه ملنار و -كبلد ميفرد-، وتصدرت الوالنات المتحدة 6.6%

 .%25.2ملنون دوالر وبيسبة 
 -من خالل اآللنة الفلسطنينة األوروبنة-االتحاد األوروبي  تابع 2023-2002وفي الفترة من 

والوالنات المتحدة دورهما الحاسم والحنوي في دعم منزاينة السلطة، فقدمت اآللنة الفلسطنينة 
من مجمل الدعم الدولي )وما نساوي  %33.3ملنون دوالر أي بيسبة  202األوروبنة ملنارنن و

مت الوالنات المتحدة دعما للمنزاينة في الفترة يفسها مقداره ملنار مجموع الدعم العربي تقرنبا(، وقد
 من مجمل الدعم الدولي. %24.4ملنون دوالر أي بيسبة  204و

 52.2إلى 2022و 2022وكايت الوالنات المتحدة قد خفضت مساعداتها لمنزاينة السلطة في سيتي 
تسونة السلمنة، نثم قفزت مساعداتها إلى ملنون دوالر، وصفر على التوالي بالترافق مع تعطل مسار ال



 
 
 
 

           46ص                                     3436 العدد:    22/22/2124 نثنيناإل  التاريخ:

مع إعادة ايطالق مسار التسونة في صنف تلك السية. وقدم البيك  2023ملنون دوالر سية  346
 من الدعم الدولي. %26.6ملنون دوالر بيسبة  324الدولي مساعدات بقنمة ملنار و

ظال الالعب الرئنسي في  -وليالتي نهنمن علنها البيك الد-وهذا نعيي أن الدعم الغربي والمؤسسات 
 الدعم الخارجي القادم للسلطة برام هللا.

 
 الدعم العربي

التي سبقت ايتفاضة  2000-2664من الواضح أن إسهام الدول العربنة كان ضئنال في الفترة من 
ملنون دوالر تم  465األقصى، إذ قدمت ما مجموعه نثالنثمائة ملنون دوالر من أصل نثالنثة ملنارات و

فقط من مجمل المساعدات، وهو ما نشنر إلى الدور الهامشي للبالد  %4.6رع بها، وبيسبة التب
 العربنة في إيشاء السلطة ودفع عجلتها االقتصادنة في سيواتها األولى.

ونمكن مالحظة أن المساعدات العربنة تضاعفت في الفترة التي شهدت تصاعد ايتفاضة األقصى، 
مالننن دوالر  603ود الشعب الفلسطنيي، فقفزت المساعدات إلى لتسهم في دعم السلطة ودعم صم

 من مجمل المساعدات. %26.5وبيسبة  2003-2002في الفترة من 
وتشنر اإلحصائنات إلى أن الدول العربنة قدمت دعما لمنزاينة السلطة في رام هللا مقداره ملناران 

ملنون دوالر، وهو ما  362قداره ، بمعدل سيوي م2023-2002ملنون دوالر في الفترة من  526و
من الدعم الدولي الذي وصل لمنزاينة السلطة، أما باقي الدول والجهات المايحة  %32.2نمنثل 

 266ملنون دوالر بمعدل سيوي مقداره  563فقدمت في الفترة يفسها دعما مقداره خمسة ملنارات و
 من الدعم اإلجمالي. %64.6ملنون دوالر، وهو ما نمنثل 

بما  2023-2002درت السعودنة التمونل العربي لمنزاينة السلطة في رام هللا في الفترة من وقد تص
من  %25.6من مجمل الدعم العربي ويحو  %52.2ملنون دوالر أي يحو  263مجموعه ملنار و

 %25.2ملنون دوالر، أي بيحو  632الدعم الدولي، وحلت اإلمارات في المرتبة النثاينة بما مجموعه 
من الدعم العربي، تلتها قطر بيحو  %20.4ل الدعم العربي، وحلت الجزائر نثالنثة بيحو من مجم

 من الدعم العربي. 6.3%
من المساعدات العربنة المقدمة لدعم منزاينة  %63.4أي أن أربع دول عربنة اشتركت في تغطنة 

ة، مع مالحظة أن المتبقن %6.6السلطة، بنيما شاركت العراق والكونت ومصر وُعمان في تمونل الـ
السعودنة واإلمارات وحدهما غطتا أكنثر من نثالنثة أرباع هذه المساعدات، وهو ما نؤكد دور خط 

 "االعتدال" العربي في دعم السلطة برام هللا في دعم مسار التسونة السلمنة.
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 مال سياسي
لذي نقدمه يموذجا واضحا إلشكالنة المال السناسي ا 2006شكل فوز حماس في االيتخابات سية 

المايحون للسلطة الفلسطنينة، فقد وجديا أيفسيا فجأة أمام حالتي "ابن األمنرة" وحالة "ابن الجارنة"، 
فقد توقف الدعم المالي المباشر الذي نصل للحكومة، كما توقف تحونل أموال المقاصة التي تجبنها 

سقاط وحصار "إسرائنل"، وتعرضت الحكومة الفائزة بنثقة المجلس التشرنعي لمحاوال ت إفشال وا 
سرائنلنا لمسار التسونة السلمنة.  مكشوفة، أليها ال تتوافق مع المعاننر الموضوعة غربنا وا 
بإنجاد  2006وحتى نتم االلتفاف على حكومة إسماعنل هينة، فقد قام االتحاد األوروبي في سية 

ر بقيوات حكومة السلطة آلنة بدنلة بحنث نتم إنصال ميحه ومساعداته بشكل مباشر، ودون المرو 
الفلسطنينة التي تقودها حماس، ولتحقنق ذلك أسس ما تسمى اآللنة الدولنة المؤقتة أو اآللنة 

 (.PEGASEالفلسطنينة األوروبنة )
نسنطر على يظام التحونالت المالنة، وألن معظم  -وتحدندا الوالنات المتحدة-وألن العالم الغربي 

حكومة إسماعنل هينة فإن التحونالت المالنة األخرى أصبحت  هذه الدول قررت فرض حصار على
تمر عن طرنق مؤسسة الرئاسة الفلسطنينة، أو بطرق ال تتحدى الحظر األمنركي الغربي أو تتهرب 

 ميه.
وبعد أن سنطرت فتح على السلطة الفلسطنينة في الضفة الغربنة، وسنطرت حماس على قطاع غزة 

ى المؤندة لمسار التسونة السلمنة باتجاه دعم الحكومة التي دفعت القو  2002في ميتصف سية 
عنيتها قنادة فتح في الضفة الغربنة، كما دفعت باتجاه استمرار حصار حكومة تسننر األعمال التي 

 تقودها حماس في القطاع.
لدفع مسار التسونة مؤتمر آخر عقد في  22/22/2002وقد تال مؤتمر أيابولنس الذي عقد في 

دولة وهنئة  42بمشاركة  22/22/2002و "مؤتمر المايحنن لقنام الدولة الفلسطنينة" في بارنس ه
دولنة، حنث تعهدت الدول والهنئات المايحة بتقدنم مساعدات لحكومة سالم فناض في رام هللا بقنمة 

 ملنارات دوالر على مدى نثالث سيوات. 2.4
ناسي" في دعم طرف فلسطنيي على حساب كان مؤتمر المايحنن منثاال واضحا على دور "المال الس

طرف آخر، وفي دعم مسار فلسطنيي على حساب مسار آخر، وفي دعم "شرعنة" رئاسة السلطة 
الفلسطنينة على "شرعنة" المجلس التشرنعي للسلطة، وفي تفعنل دور الرئاسة والحكومة التي عنيها 

 كن أن تيبنثق عيها.الرئنس، وفي تعطنل دور السلطة التشرنعنة والحكومة التي نم
وقد عبر مشهد "المال السناسي" عن يفسه بقوة مرة أخرى إنثر تشكنل حكومة الوفاق الوطيي في 

عيدما رفضت هذه الحكومة صرف رواتب موظفي قطاع غزة الذنن  2024مطلع حزنران/نوينو 
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ء إدارة القطاع عنيتهم حكومة تسننر األعمال بقنادة إسماعنل هينة، والذنن حملوا على أكتافهم أعبا
وحمانته لسبع سيوات، بحجة أن الحكومة في رام هللا التي تسنطر علنها فتح لم تعنيهم، أو بحجة أن 

 المايحنن ومقدمي المساعدات و"إسرائنل" سنعترضون على ذلك.
وفي الوقت يفسه، استمرت هذه الحكومة بتقدنم الرواتب لعشرات اآلالف من الموظفنن ممن ايقطعوا 

 ، وممن حافظوا على والئهم للسلطة في رام هللا.2002لهم ميذ صنف عن أعما
المال السناسي وغنر البريء وجد طرنقه أنضًا إلى مؤسسات المجتمع المديي الفلسطنيي من خالل 
عادة ترتنب أولوناتها واهتماماتها وفق احتناجات الممولنن وأصحاب  محاولة إفساد الطبقة المنثقفة، وا 

توفنر مبالغ كبنرة تهنئ مستوى معنشنا عالنا لهؤالء، لنتم تيفنس الحاالت النثورنة الميح، ومن خالل 
وتهمنش دعاتها، وتعزنز ويشر الحاالت التي تتكنف مع متطلبات "الرفاهنة تحت االحتالل" أو مسار 

 التسونة.
مؤسسات نخطئ صايع القرار الفلسطنيي إن ظن أيه سنحقق نوما وحدة وطينة وبياء تمنثنلنا شامال، و 

فاعلة، ونحرر األرض والمقدسات ونبيي اقتصادا إيتاجنا، ونبقى في الوقت يفسه مستمتعا بتدفق 
 الميح والمساعدات األمنركنة والغربنة.

وعلنه، فإن جايبا أساسنا من استقالل القرار الفلسطنيي مرتبط أساسا باستغيائه عن هكذا مساعدات، 
زز قوته ومياعته وتدفعه للعمل في أجواء يضالنة صحنة، وبالبحث عن وسائل دعم وصمود بدنلة تع

 ولنس باالضطرار لدفع أنثمان على حساب حقوقه وعزته وكرامته، ومشروعه في التحرنر واالستقالل.
22/22/2124، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 والسالم المستحيل "إسرائيل"شروط  

 محمد سنف الدولة
تتوقف على امتداد ربع قرن، فإن إسرائنل ال ترند سالمًا، ولن رغم التيازالت الفلسطنينة كلها التي لم 
مرة تلو األخرى أن هدفها الوحند هو ابتالع باقي  وسنلة للتأكندتسمح به. وهي لم تدخر جهدًا أو 

 األرض. 
وفنما نلي لمحة من شروط إسرائنل "المعلية" للتسونة. يستخلصها من واقع تصرنحاتها ومواقفها 

، التي ال تيتهي، المارانثوينةتداءاتها النومنة، ومن الكنفنة التي تدنر بها المفاوضات وممارساتها واع
ولم ولن تسفر عن شيء. ويستعرضها هيا ليتساءل: ماذا بقي بعد ذلك، لنراهن علنه أيصار السالم 

 معها من العرب والفلسطنيننن، ومتى نعترفون بخطئهم الوطيي والتارنخي؟
 (  2644فلسطنينة في أرض إسرائنل )فلسطنن التيازل عن أي حقوق • 
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 264التيازل عن حق عودة الالجئنن الفلسطنيننن الواردة في القرار • 
 االعتراف بنهودنة دولة إسرائنل.• 
" الفلسطنينة على الضفة الغربنة وغزة. مع عدم التزام إسرائنل بااليسحاب من تقتصر "المطالبأن • 

 تها أو للدولة الفلسطنينة، أو بأي مواعند محددة إليهاء االحتالل.، أو بأي حدود لدول2662أراضي 
 االلتزام بالمفاوضات النثيائنة طرنقًا وحندًا لليظر في هذه "المطالب".• 
والكف عن أيواع المقاومة كلها، سواء كايت مسلحة أو سلمنة، أو ايتفاضات، أومظاهرات شعبنة، • 

 اكمة وتجرنم كل من نمارسها.والتيازل عن الحق فنها، مع اعتقال ومح
وحق إسرائنل من الياحنة األخرى في القتل واالغتنال والحرب والعدوان واألسر، لكل من ترى أيه • 

 نهدد أميها، دون أن نكون من حق الفلسطنيننن المطالبة بمحاسبتها جيائنًا ودولنًا.
أو جمعنات أو شخصنات إخالء األراضي الفلسطنينة من أي جماعات أو تيظنمات أو مؤسسات • 

أو أفكار، ترفض االعتراف بإسرائنل، أو تطالب بأي حقوق تارنخنة فلسطنينة في )أرض إسرائنل(، 
 وهو ما تسمنه بتفكنك البينة التحتنة ل:رهاب.

 عدم تجمند المفاوضات ألي سبب حتى لو لم تسفر عن شيء.• 
 لو فشلت المفاوضات.عدم تدونل القضنة أو الذهاب إلى األمم المتحدة، حتى • 
حق إسرائنل في استنطان الضفة الغربنة وبياء مستوطيات جدندة، وعدم تفكنك المستوطيات • 

 بداًل من ذلك، ووفقًا للخرائط التي ترندها هي. األراضيالقائمة، وتبادل 
 القدس الموحدة )شرقنة وغربنة( هي عاصمة إسرائنل.• 
للنهود وإلسرائنل، فى المسجد األقصى، وبالحق في مشاركته  االعتراف بالحقوق التارنخنة والدنينة• 

واقتسامه، والتيقنب تحته، وتغننر معالمه، وتهدند بينايه، والتحكم في حركة المصلنن المسلمنن 
 وأعدادهم.  

 عدم االعتراض أو التعرض القتحام النهود لباحات المسجد األقصى.• 
 لسطنينة، إال بتصرنحات إسرائنلنة.ميع بياء مساكن فلسطنينة على األرض الف• 
 إخالء الفلسطنيننن لميازلهم التي ترند إسرائنل هدمها بمجرد إخطارهم بذلك.• 
 أي كنان فلسطنيي حالي أو مستقبلي نجب أن نكون ميزوع السالح.• 
ا نسمح للفلسطنيننن بتشكنل شرطة مدينة فقط، تكون مقندة في العدد والعتاد والتسلنح. تكون مهمته• 

 الرئنسنة هي حمانة أمن إسرائنل في مواجهة أي تهدندات ل:رهابننن الفلسطنيننن )المقاومة(.
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ال نسمح بأي استحقاقات ايتخابنة رئاسنة أو برلماينة أو محلنة تسفر عن صعود أو تولي أي • 
طنينة، مع تنارات أو قوى أو شخصنات معادنة إلسرائنل، أو مواقع قنادنة أو مؤنثرة داخل الدولة الفلس

 وضع كل القنود والترتنبات التي تضمن ذلك.
 بقاء قوات إسرائنلنة في أراضي الدولة الفلسطنينة، لضمان أمن إسرائنل.• 
سنطرة وسنادة إسرائنلنة كاملة على الحدود والمعابر الفلسطنينة، وعلى مجالها الجوي، ومناهها • 

 اإلقلنمنة. 
لى األراضي الفلسطنينة، حتى ال تسبب ضررًا رقابة إسرائنلنة على حركة األموال •  والبضائع من وا 

 لالقتصاد اإلسرائنلي أو تهدد أمن إسرائنل.
سنطرة وسنادة إسرائنلنة على السناسة والعالقات الخارجنة للدولة الفلسطنينة، لضمان عدم دخولها • 

 في معاهدات أو ترتنبات أو تحالفات تهدد أمن إسرائنل، ووجودها.
 ترف الدول العربنة بإسرائنل وتطبع معها قبل السالم.وأن تع• 
وال نكفنهم كل ذلك، فنعلن يتيناهو مؤخرًا أن إسرائنل لن تيسحب من أي أراض فلسطنينة، قبل • 

 القضاء على اإلسالم الرادنكالي اإلرهابي في الميطقة كلها، ولنس في غزة، والضفة فقط.
 

*** 
ونل القضنة، واللجوء إلى األمم المتحدة، ومجلس األمن؟ هذا إيه سالم مستحنل، فهل البدنل هو تد
 ما قد يياقشه في المقال القادم بإذن هللا.

22/22/2124، "22موقع "عربي   
 
 من مجلس األمن؟ الفلسطينيونماذا يريد  

 يبنل السهلي
ي تقدمت المجموعة العربنة بمشروع قرار إلى مجلس األمن الدولي إليهاء االحتالل اإلسرائنل

لألراضي الفلسطنينة. ونشنر دبلوماسنون غربنون إلى أن األوروبننن نهدفون إلى ايتزاع قرار 
باإلجماع نتضمن إطارًا زمينًا ملزمًا إليهاء االحتالل اإلسرائنلي ونشعرون أن األمنركننن ميفتحون 

 اآلن على هذا االحتمال.
يوفمبر( الماضي وفدًا وزارنًا مفتوح وكان مجلس الجامعة العربنة شكل في يهانة تشرنن النثايي )

العضونة، برئاسة دولة الكونت )رئنسة القمة العربنة ولجية مبادرة السالم العربنة(، وعضونة مورنتاينا 
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واألردن )العضو العربي في مجلس األمن( ودولة فلسطنن واألمنن العام للجامعة، إلجراء االتصاالت 
 ربي.وحشد الدعم الدولي لمشروع القرار الع

وكان األردن وزع على مجلس األمن مشروع قرار صاغه الفلسطنينون ندعو إليهاء االحتالل 
، فضاًل عن ايتشار قوات دولنة لحمانة الشعب الفلسطنيي، 2026اإلسرائنلي بحلول تشرنن النثايي 

ياء، على أن نتم فور قبول القرار الشروع في ترسنم الحدود وحل قضانا الحل اليهائي من دون استنث
 وهذه تشمل قضانا الالجئنن والقدس والحدود والسنادة.

وأكد قنادنون فلسطنينون أن اإلدارة األمنركنة مارست ضغوطًا قونة على القنادة الفلسطنينة، لتأجنل 
تقدنم مشروع القرار إلى مجلس األمن، في وقت لم تقدم إدارة أوباما للفلسطنيننن أي شيء، حتى 

ذلك هياك شكوك لدى القنادة الفلسطنينة في يوانا اإلدارة األمنركنة. ونؤكد مجرد الوعود. وتبعًا ل
سناسنون أن ضبابنة الموقف األمنركي من التوجه الفلسطنيي إلى مجلس األمن، وكذلك التصرنحات 
األمنركنة المتكررة حول ضرورة عدم القنام بعمل فلسطنيي من جايب واحد، نشي بأن إدارة أوباما 

مزند من الوقت، وصواًل لتعطنل المسعى الفلسطنيي. في وقت تهدد فنه هذه اإلدارة  تسعى إلضاعة
باستخدام الفنتو إلسقاط أي مشروع قرار دولي من شأيه الضغط على إسرائنل لوقف ايتهاكاتها 
ووضع حد ليشاطاتها االستنطاينة التي تدمر فرص التوصل إلى تسونة سناسنة حقنقنة مع 

 الفلسطنيننن.
عض المتابعنن للخطوة الفلسطنينة باتجاه مجلس األمن أن الفلسطنيننن سنسعون لحشد جهود نرى ب

الحلفاء لتذلنل العقبات، وفي حال عدم اليجاح في المجلس لهذا االعتبار أو بسبب استخدام الوالنات 
ولنة. كما ، فإن القنادة الفلسطنينة مصممة على االيضمام إلى مزند من الهنئات الد«الفنتو»المتحدة 

نتجه التفكنر يحو طلب اجتماع للجمعنة العامة لألمم المتحدة والتقدم بمشروع القرار الفلسطنيي، في 
، حنث كايت المحطة 2624محاولة الستعادة تجربة سابقة مع األمم المتحدة هي تجربة يامنبنا عام 

ري البائد في جيوب األولى المهمة في مسنرة تحرر ذلك البلد من استعمار يظام الفصل العيص
أفرنقنا. ففي حالة يامنبنا وقفت الوالنات المتحدة الموقف يفسه وايحازت إلى يظام الفصل العيصري، 

 ولكن مر القرار األممي رغم المعارضة الشرسة من واشيطن.
أصوات في  2ونؤكد دنبلوماسنون عرب في األمم المتحدة أن مشروع القرار الفلسطنيي نحظى بتأنند 

أصوات بغنة إقراره، لكن حتى  6األمن، ولكن هياك اتصاالت جارنة من أجل الحصول على مجلس 
سرائنلنة تشنر إلى أن الوالنات المتحدة  في حال الحصول علنها فإن هياك عدة تصرنحات أمنركنة وا 

 ستستخدم حق اليقض إلسقاط مشروع القرار الفلسطنيي.
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ي الفلسطنيي في األمم المتحدة هو خطوة في الطرنق الدنبلوماسي والسناس إن المسعىونبقى القول 
عامًا من مفاوضات عبنثنة مع إسرائنل، لم تفض إلى حصول الفلسطنيننن على  23الصحنح، بعد 

أي حق من حقوقهم التي كفلتها القرارات واألعراف الدولنة. وقد نيجح الفلسطنينون في مسعاهم في 
ي العام في الغرب إلى جايب الحق الفلسطنيي، بعد يهانة المطاف، في ظل تغننر المزاج الشعب

 ايكشاف الوجه العيصري إلسرائنل أكنثر من أي وقت مضى.
22/22/2124، الحياة، لندن  

 
 واحتجاز السياسة الدولية اإلسرائيليةاالنتخابات  

 حلمي موسى
يظر الكنثنرنن  نيظر معظم اإلسرائنلننن بغنر حماسة إلى االيتخابات المبكرة التي فرضت علنهم. وفي

فإن هذه االيتخابات لم تأت لتحسم أي مواقف جوهرنة ال على المستوى السناسي وال حتى على 
المستوى االقتصادي أو االجتماعي. ورغم أن هذا الكالم نبدو خارج السناق في ظل الحركة السناسنة 

مخاطر االقتصادنة الواسعة التي تشهدها الحلبة الدولنة واألوضاع اإلقلنمنة وأنضًا في ظل ال
المتزاندة، فحسم المواقف نتطلب رؤنة ال ندعي أي من أقطاب األحزاب واالئتالفات داخل إسرائنل 

 امتالكها.
ففي أفضل األحوال، على الصعند السناسي، هياك خالف بنن من نؤميون أن المفاوضات مع 

ن لم تقد إلى أي حل، وبنن من نؤم يون بأيها صارت تشكل عبئا الفلسطنيننن جندة إلسرائنل حتى وا 
لمجرد إجرائها. لكن المؤند للمفاوضات والمعارض لها ال نملكان حلوال نمكن أن تكون واقعنة وتقود 

الصراع سواء عبر مفاوضات مباشرة أو غنر مباشرة وعبر رعانة أمنركنة أو من دويها.  إيهاءإلى 
ال كل األحزاب النمنينة التي صارت وهذه حقنقة حال حزب العمل وائتالفه مع لنفيي منثلما هي ح

 مقندة أكنثر من أي وقت مضى بقنود أفكارها عن أرض إسرائنل الكاملة.
ولهذا السبب فإن عياصر اإلنثارة السناسنة تبدو مصطيعة حنث نجري التركنز على أن الخطوات 

صارت  62ى حدود الجارنة في األمم المتحدة والمحافل الدولنة لجهة االعتراف بالدولة الفلسطنينة عل
ما تكون إلى التدخل في االيتخابات اإلسرائنلنة. وفنما نرى كنثنرون أن الصنغة األوروبنة التي  أقرب

تبلورت ونجري التداول فنها في أوساط دولنة تعبر جدا عن رؤنة اإلدارة األمنركنة فإن أمنركا مقتيعة 
 بأيها لنست في وارد تأنندها هذه األنام على األقل.

ع وزنر الخارجنة األمنركي جون كنري إلقياع الفلسطنيننن بوجوب تأجنل التصونت على مشروع وايدف
سحق  القرار الذي أعدوه ألن التصونت علنه نخدم النمنن اإلسرائنلي. وقد حاولت تسنبي لنفيي وا 
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سرائنلي، هرتسوغ، وهما حصايان تراهن علنهما اإلدارة األمنركنة واالتحاد األوروبي لتغننر الموقف اإل
أوروبا وأمنركا بعدم عرض مشارنع قرارات حالنا على مجلس األمن وتأجنل ذلك إلى ما بعد  إقياع

 االيتخابات اإلسرائنلنة.
ونرى البعض أن الفائدة التي نمكن أن نجينها النمنن اإلسرائنلي من قرار في مجلس األمن مزدوجة. 

ق اليقض )الفنتو( أو لم تتوفر للفلسطنيننن فإن صوتت الوالنات المتحدة ضد القرار واستخدمت ح
األغلبنة الكافنة التخاذ القرار فإن النمنن سنعتبر ذلك داللة على قوة مكاية إسرائنل الدولنة تحت 

على أن العالم كله نقف  إنثباتحكمه. أما إذا تم تمرنر القرار في المجلس فإن النمنن سندعي أن هذا 
العبرنة االتحاد ورص الصفوف لمواجهة العالم الذي نغدو أشد ضد إسرائنل وأن من واجب الدولة 

 السامنة.
وعلى الصعند االقتصادي حدث وال حرج. فالذاكرة العامة قصنرة وهي تحفظ ليتيناهو أيه صاحب 
فضل على االقتصاد اإلسرائنلي عيدما جيى يتائج ما فعله السابقون له، وهي تيسى أيه رئنس 

جع االقتصاد وتدهور إلى هذا الحد. فاليمو االقتصادي كان سلبنا هذا الحكومة الذي في عهده ترا
نائنر لبند « هياك مستقبل»العام لكن يتيناهو حاول أن نحمل وزنر مالنته، خصمه السناسي من 

كامل المسؤولنة. فعدم إقرار المنزاينة ألسباب تتعلق بالخالف حول أولونة األمن على المتطلبات 
 تيناهو إنثارة غموض حوله.االجتماعنة نحاول ي

أنا تكن الحال فمن الواضح أن الجايبنن السناسي واالقتصادي االجتماعي متداخالن بشكل كبنر 
خصوصا في كل ما نتعلق بالعالقات الدولنة. فمن شبه المؤكد أن االقتصاد اإلسرائنلي ال نمكن له 

كبر في أوروبا أو مع الداعم أن نيطلق أو نحل مشاكله من دون االتفاق مع الشرنك التجاري األ
المالي األكبر في الوالنات المتحدة. ونحاول بعض اإلسرائنلننن اإلشارة إلى اليموذج الروسي كمنثال 
على ما نمكن أن نصل إلنه وضع إسرائنل في ظل تدهور العالقات مع الوالنات المتحدة والغرب 

 عموما.
خطنرة رغم امتالك موارد طبنعنة هائلة. وتعود ومن المعروف أن روسنا تعايي من ضائقة اقتصادنة 

الضائقة بشكل أساسي إلى سوء العالقات مع الغرب والتي نرى البعض أيها يتنجة مراهيات خاطئة 
وغطرسات شدندة تشبه إلى حد كبنر الوضع القائم حالنا في الدولة العبرنة. فحكومة يتيناهو تتحدى 

ة الفلسطنينة وهي تحاول أن تفرض على العالم بأسرة رؤنة العالم نومنا في كل ما نتعلق بحل األزم
لم نعد أحد نقبل بها. واألدهى أن هذه الرؤنة تعرض للخطر األمن العالمي بأسره خصوصا إذا تم 
ربط العدند من اليزاعات، ومن بنيها المشروع اليووي اإلنرايي ومواجهة داعش والقالقل في الميطقة 

 ربي اإلسرائنلي.العربنة، بجوهر الصراع الع
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وفي كل حال من الميطقي االفتراض أن الحدنث األمنركي والغربي عن الحاجة ألخذ االيتخابات 
ذا صحت  اإلسرائنلنة بالحسبان ندلل على مكاية إسرائنل والصراع اإلقلنمي في الواقع الدولي. وا 

يتخابات اإلسرائنلنة. التقدنرات فإن أمورا عدندة نمكن أن تتجمد إلى حنن اتضاح صورة ويتائج اال
وفي هذه األنثياء نبدو أن الياخب اإلسرائنلي متردد جدا تجاه الوصول أصال إلى صيادنق االقتراع. 
وهذا نشجع الكنثنرنن على االعتقاد أن التأخر في مياقشة مشروع االعتراف بالدولة الفلسطنينة لن 

سرائنلي على األرجح نملك أغلبنة لن نقود إلى أي تغننر فعلي في الصورة االيتخابنة. فالنمنن اإل
 تسمح بإحداث تغننر في الموقف من التسونة.

22/22/2124، السفير، بيروت  
 
 إعمار أو انفجار 

 عاموس هرئنل
إطالق القذنفة الوحندة أول أمس من قطاع غزة باتجاه ميطقة إسرائنلنة قرب الحدود ال نعكس حالنا 

الحرب في يهانة آب. لذلك فان الرد اإلسرائنلي جاء محدودا تغننرا أساسنا في الوضع الذي يشأ بعد 
جدند أن إسرائنل تعتبر أن  وا عالنقصف واحد ضد مستودع لصياعة اإلسميت في جيوب القطاع  –

الميظمة مسؤولة عن أي هجوم ضدها من غزة. وما زال تبادل الينران نعكس احتمالنة التصعند. 
غزة طيجرة ضغط على شفا الغلنان. اتصاالت خاطئة بنن  على الحرب بقنت أشهر أربعةوبعد يحو 
ايدالع  إلىحد كبنر قبل ايدالع الحرب في الصنف، من شأيها أن تؤدي  إلىكما حدث  األطراف

 سنضع العملنة االيتخابنة للكينست في الظل.
ي األمينة اإلسرائنلنة أن المسؤول عن اإلطالق أول أمس هو حزب فلسطني األجهزةنعتقدون في 

صغنر. نقولون إن حماس اتخذت خطوات لميع إطالق القذائف بعد سقوط القذنفة فورا. هكذا 
تم  واألخرىالتي سبقت ايدالع الحرب في الصنف. وبنن الفنية  األخنرة األشهرتصرفت حماس في 

إطالق قذنفة وحندة وحنيها تم يقل رسائل مستعجلة إلسرائنل بأن إطالق القذائف لنس مقبوال على 
التي سبقت ايدالع الحرب في تموز، حدث تغننر تدرنجي في  األسابنعلقنادة في غزة. ولكن في ا

يظرة حماس: في البدانة قامت ميظمات صغنرة باإلطالق وبعد ذلك ميظمات الجبهة التي القت 
دعما وتشجنعا من حماس، وفي اليهانة شاركت حماس يفسها، أي قبل االيدالع الكبنر بسبب 

 سرائنلي للتحضنرات لعملنة كبنرة عن طرنق يفق كرم أبو سالم.االفشال اإل
 باإلمكانمعظم الجهات األمينة في إسرائنل تتفق على أن السبب األساسي للتدهور في الصنف كان 

بنن حماس ومجموعة الجيراالت التي سنطرت على الحكم في مصر في  األزمةتحدنده قبل سية، في 
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طعت القاهرة الهواء عن القطاع من خالل الهدم المميهج والشامل ، فميذ ذلك الحنن ق2023تموز 
جايب اإلغالق اإلسرائنلي. وجد الغزنون أيفسهم في حصار آخذ في  إلىمعبر رفح  وا غالق لأليفاق

 أموالاالزدناد، وعيدما ازداد سوًء وبعد فشل محاولة تطبنق اتفاق المصالحة مع فتح كي تصل 
 ايدالع الحرب. إلىلتدهور الذي أدى القطاع، بدأ ا إلىالرواتب 

 إلىالوضع اآلن ال نختلف كنثنرا عن الوضع الذي ساد في بدانة تموز. عيدما اضطرت حماس 
طلب وقف إطالق اليار في يهانة آب، كايت التوقعات في غزة كبنرة. تم الحدنث عن رفع الحصار 

مطار ومنياء في  إلقامةمستقبلي غزة من التدمنر، وُسمعت أنضًا وعود ضبابنة حول يقاش  وا عمار
 2غزة. القلنل جدا حدث ميذ ذلك الحنن. صحنح أيه تم وعد الغزننن بمساعدة اقتصادنة بيحو 

ملنون دوالر فقط تم يقلها حتى اآلن. وحصل في غزة في الصنف  200ملنارات دوالر، ولكن 
ل أصنبت وهي تحتاج ألف ميز  600تسويامي حقنقي، بسبب عملنة الجنش اإلسرائنلي. يحوا من 

 إرسالناتألفا من بنيها ُدمرت كلنا، عشرات اآلالف ما زالوا نسكيون في الخنام.  20اإلعمار،  إلى
مواد البياء بدأت تصل عن طرنق إسرائنل، ولكن استخدامها نتم ببطء. والقاهرة ترفض حتى اآلن 

ة لم نجدد المصرنون المفاوضات كنثنر  أسابنعتم تسرنعه. ميذ  األيفاقالتحرك. معبر رفح مغلق وهدم 
 حول اتفاق بعند المدى لوقف إطالق اليار. األطرافالغنر مباشرة بنن 

أو  إعمار»كايت  أسبوعالميظمة قبل  إليشاءإن رسالة حماس التي قدمتها في الذكرى السيونة 
ة التي حدنثت نرتبط بالمعايا –هو قوي النوم أكنثر من تموز  –العيصر الكابح في المعادلة «. ايفجار

هو األكنثر من أي وقت مضى.  األخنرةللسكان الفلسطنيننن في القطاع. الدمار الذي خلفته الحرب 
جولة قتال  إلىورغم الغضب على إسرائنل ومصر فايه من المشكوك فنه أن سكان القطاع متلهفون 

 .إضافنة
بنن الخطابات الكالمنة  االيتخابات. وكالمعتاد، توجد فجوة إلىفي المقابل يتيناهو في طرنقه 

. خالل ست سيوات حكم متواصلة ليتيناهو كرئنس األرضعلى  أفعالهالمتشددة ليتيناهو وبنن 
 للحكومة خرج مرتنن للحرب في القطاع.

بدأت عيدما  2022في تشرنن النثايي « عمود السحاب»عمل يتيناهو ذلك بدون رغبة كبنرة. عملنة 
تخابنة وتمت مهاجمته في الصحافة من قبل خصومه السناسننن كان يتيناهو في ذروة الفترة االي

بذرنعة أيه ال ندافع بما نكفي عن سكان غالف غزة. وقد ُجرت إسرائنل وراء الحرب في الصنف، 
 إذاكما أعلن وزنر الخارجنة لنبرمان وبحق. لم تقرر إسرائنل في التطورات، ونمكن االفتراض أيه 

في غزة خالل الفترة االيتخابنة، خشنة  أخرىفايه سنمتيع عن حرب مرتبطة بيتيناهو  األموركايت 
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وضعته حماس أمام تحدي مباشر، وهذا  إذا. ومع ذلك األحداثمن عدم قدرته على السنطرة على 
 سنشكك بيتائج الحرب، فايه قد نحدث التصعند.

. حتى إنراننا مع عالقتها تدرنج بإصالحوفي الخلفنة هياك تطور نجب االيتباه إلنه. حماس تقوم 
 وسورنا هما الراعنتان ومزودتا السالح األساسنتان لحماس في القطاع. إنرانكايت  2022

بتيفنذ مجزرة بحق الفلسطنيننن  األسدالسورنة. قام حكم  األهلنةوقد تراجعت العالقات بسبب الحرب 
 بإخالءحماس  األخوة. الحركة األم لحماس والفلسطنينون ال نستطنعون الجلوس بصمت. قامت

مكتبها السناسي في دمشق، ونجلس خالد مشعل اآلن في الدوحة عاصمة قطر، وقد ايتقد اليظام 
بدأت تتضح  األخنرة األشهرالسالح لحماس. وفي  إرسالنات إنرانالسوري. وردا على ذلك أوقفت 

ي الصنف، نمتدحون صمود حماس ضد الجنش اإلسرائنلي ف اإلنراينونوغزة.  إنرانحلول وسط بنن 
السالح التي تسلمتها في السابق. في بدانة الشهر قام وفد من  إرسالناتعلى  إنرانوتشكر حماس 
ستحاول استئياف تهرنب  إنرانمرة ميذ سيوات نمكن التقدنر أن  وألولطهران،  إلىحماس بزنارة 

الصورة  إلىودتهم في الميطقة، فان ع اإلنراينونالقطاع. ومنثلما في كل مرة نيشط فنها  إلىالسالح 
 في غزة ال تعتبر أمرا جندا.

22/22/2124هآرتس   
22/22/2124، القدس العربي، لندن  

 
 مأزق فيحماس  

 نوسي منلمان
خمسون نوما ـ وهياك من نحصون واحدا وخمسنن ـ امتدت الحرب في غزة، التي تسمى الجرف 

ث متفرقة مرت إسرائنل عيها مور الصامد. مئة وأربعة عشر نوما استمر الهدوء، باستنثياء بضع حواد
يار شبه نومنه من سالح البحرنة يحو قوارب الصنادنن التي تخرج عن  إلى إضافةالكرام. وذلك، 

 يطاق المناه الذي سمح لها بالصند فنها حسب اتفاق وقف اليار.
 من غزة يحو إسرائنل. وردا على ذلك، هاجم أطلقملم 202نوم الجمعة كان خرق فظ له: صاروخ 

سالح الجو معسكر تدرنب لحماس في جيوب القطاع. وكان هذا هو أول هجوم لسالح الجو ميذ 
 الرد. إلىوستضطر  أخرىالحرب في الصنف. وهددت حماس بايها لن تحتمل هجمات 

ما قبل الحرب.  لألنامبالصورة المتكررة، صورة عودة في يفق الزمن  إحساسنوجد  األجواءفي 
أن نجدا  أخرىأنضًا، الطرفان غنر معيننن بالتصعند، ولكن من شأيهما مرة ومنثلما في حنيه النوم 

يار  –هجمات سالح الجو  –يفسنهما في دوامة تسحبهما يحو دائرة مغلقة من يار الصوارن  
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الصوارن  وهلمجرا. وحسب كل التقدنرات في الجنش اإلسرائنلي، لنس لحماس مصلحة في استئياف 
، وفي ظل معركة أخرىجولة  إلىنعلون رغبة في االيجرار  –ة يتيناهو العيف. كما أن لنس لحكوم

 ايتخابنة قاسنة أنضًا، تهدد بتيحنتهما عن الحكم.
حال وقد ساء أكنثر مقارية بالفترة ما قبل الحرب. فعزلتها الدولنة تعاظمت،  أسوأوضع حماس في 

ؤقتا من قائمة ميظمات اإلرهاب. شطبها م األوروبيرغم قرار المحكمة العامة للعدالة في االتحاد 
 إلىحماس  إعادةبايها ستعمل على  اآلنفينة ودول االتحاد أعليت ميذ  –وهذا قرار دوافعه قايوينة 

 القائمة. وتقف العزلة الدولنة في خالف مع توقع حماس بان تيقذها الحرب ميها.
مباشرة وغنر المباشرة فضال عن ذلك، تواصل مصر رؤنة حماس عدو وحشي وتتهمها بالمساعدة ال

، الفرع المحلي للقاعدة، والذي أقسم مؤخرا «بنت المقدس أيصار»ل:رهاب المحتدم في سنياء لـ 
العملناتي بنن إسرائنل ومصر في الصراع ضد  –االستخباري  –التعاون األميي  أنالوالء لداعش. 

 حماس وضد اإلرهاب في سنياء غنر مسبوق.
حماس في الحرب، فال  إيجازات أحدالذي هو أنضًا نفترض ان نكون القطاع،  إعمارإعادة  أما

في المئة  2تحونل  اآلنملنار دوالر وعدت بها الدول المايحة بعد الحرب، تم حتى  5.4نتقدم. من 
الف الالجئنن الذنن دمرت ميازلهم في القصف، بما في ذلك آيحو مئة ملنون دوالر. عشرات  –فقط 

ة، نسكيون في الشتاء في الخنام وفي مؤسسات وكالة الغوث. ونيقل جهاز مئات القادة في الميظم
 مما نيبغي مواد البياء كاإلسميت والحدود الى القطاع. أكنثراألمن أقل مما نيبغي وببطء 

مما كايت عشنة  أكبر أزمةعملنا، توجد حماس في خايق اقتصادي، في قدرة عسكرنة أقل جدا وفي 
نلي نعترفون بان الوضع في القطاع متفجر للغانة وان حماس توجد على الحرب. وفي الجنش اإلسرائ

االستيتاج بان فقط تبادل الضربات مع إسرائنل،  إلىأن تصل  أخرىخط الحسم. فهي من شأيها مرة 
حتى لو خرجت عن السنطرة، منثلما في الصنف، هي المخرج الوحند باليسبة لها من الشرك الذي 

 تعنش فنه.
القطاع، فلن ترغب  إلعمار األموالما تسارع تحونل  إذا، نوجد أنضًا تقدنر بايه رىاألخمن الجهة 

 تأنندهم، ما نخسروه. إلىسنكون لها وللسكان، الذنن تحتاج  أليهحماس في تصعند الوضع 
22/22/2124معاريف   

22/22/2124، القدس العربي، لندن  
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