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*** 
 
 شعبنا في المصالحة وترسيخ الشراكة الحقيقية تطلعاتتحقيق في ون هنية: جاد   .0

شدد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة أنهم سيواصلون جهودهم مع حركة : غزة
الداخل والخارج، من أجل سرعة إنجاز  "فتح"، ومختلف القوى والشخصيات الوطنية الفلسطينية في

المصالحة الفلسطينية، وطي صفحة االنقسام، مؤكًدا استعدادهم لكل متطلبات الشراكة الوطنية 
 وتحمل المسؤولية معًا في إدارة القرار السياسي الفلسطيني.

ية ورحب هنية في تصريح مكتوب له بوفد المصالحة الوطنية الذي شكله رئيس السلطة الفلسطين
نجاز  والذي سيزور قطاع، مؤكدا موقفهم الثابت كحركة حماس وكحكومة بضرورة إنهاء االنقسام، وا 
المصالحة الفلسطينية باعتبارها ضرورة وطنية ومصلحة حيوية للقضية والشعب الفلسطيني وجميع 

 قواه وفصائله ومكوناته.
قضية والشعب الفلسطيني، واستعرض هنية المخاطر اإلسرائيبلية المتصاعدة والتي تحدق بال

وتستهدف القدس واألقصى، فضاًل عما يرتكبه المحتل من جرائم االحتالل واالستيطان والتهويد 
والحصار والقتل واالعتقال والتشريد الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، مع سعيه في ذات 

الجوهرية، وشطب حقوق الشعب الوقت ومحاوالته المحمومة لتصفية القضية الفلسطينية ومكوناتها 
الفلسطيني، عبر كل الوسائل واألساليب العسكرية واألمنية واالقتصادية والسياسية وضغوط 

 المفاوضات.
وقال هنية: "إنطالقًا من كل ما سبق، واستنادًا إلى مسؤولياتنا الوطنية ، فإننا سنواصل جهودنا مع 

ت الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج، من اإلخوة في حركة فتح، ومع مختلف القوى والشخصيا
أجل سرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية، وطي صفحة االنقسام ، مؤكدين على الدوام التزامنا بكل ما 
سبق االتفاق والتوقيع عليه من وثائق المصالحة، خاصة في القاهرة والدوحة، والتزامنا كذلك بالعمل 

ملفات المصالحة الخمسة )الحكومة، االنتخابات، منظمة التحرير  والشراكة معًا من أجل تنفيذ جميع
الفلسطينية، الحريات العامة، المصالحة المجتمعية( رزمة واحدة، ونحن جادون في ان نحقق خالل 
االجتماعات القادمة تطلعات شعبنا في المصالحة وانهاء االنقسام وترسيخ الشراكة الحقيقية في 
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الى ما تم التوقيع عليه في هذه الملفات و وذلك بما يوفر األرضية المتينة  السياسة والقرار استنادا
 لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة العدو المشترك، ولصالح النهوض بمشروعنا الوطني".

واضاف: "كما نؤكد استعدادنا لكل متطلبات الشراكة الوطنية وتحمل المسؤولية معًا في إدارة القرار 
 -ياسي الفلسطيني، والتوافق على استراتيجية وطنية نضالية فاعلة، نستطيع من خاللها الس

تحقيق أهدافنا الوطنية في تحرير أرضنا من االحتالل، وامتالك السيادة  -بمجموعنا الفلسطيني 
نجاز حق العودة  الحقيقية عليها، واستعادة القدس واألقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وا 

 بنا، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، واإلفراج عن جميع أسرانا في سجون العدو".لشع
 21/8/2118قدس برس، 

 
 : جهود إلنقاذ عملية السالم من االنهيارعزام األحمد .2

قااال أمااين ساار حركااة فااتح عضااو اللجنااة المركزيااة للحركااة، عاازام األحمااد، إن : أحمااد ربيااع -القاااهرة 
فااااي محاولااااة إلنقاااااذ عمليااااة السااااالم مااااع إساااارائيل ماااان االنهيااااار، فيمااااا يتعلااااق الجهاااود مازالاااات مبذولااااة 

 بالمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية.
وأضاف في تصريحات له عقب لقائه مع نبيل فهمي وزير الخارجية المصري، يوم األحد، أناه وضاع 

الفلسااطيني برعاياااة التااي تماات حتااى ا ن بااين الجااانبين اإلساارائيلي و  4الااوزير فااي صااورة اللقاااءات الااا
 أمريكية، وقال األحمد إن هناك لقاء خامسا سيتم بالقدس اليوم في محاولة إلنقاذ عملياة المفاوضاات.
وأوضااح أنهاام يتااابعون مااع مصاار هااذه الخطااوات أوال باا ول، إلااى جانااب أن هناااك اتصاااالت مصاارية 

االتفااااق علاااى  أمريكياااة أيضاااا لااانفس الغااارض إضاااافة إلاااى جاناااب القضاااايا األخااارى، موضاااحا أناااه تااام
 29مجموعاااة مااان الخطاااوات التنفيذياااة خاااالل األياااام القلياااة القادماااة قبااال أن تنهاااار عملياااة الساااالم فبااال 

 أبريل.
 21/8/2118، الشرق، الدوحة

 
 الوسائل األقصى ستدفع شعبنا للدفاع عنه بكل   المسجد الدويك: االعتداءات على .3

ائل الفلسطينية بضرورة اإلسراع في إنجاز (، الفص4-20طالب الدكتور عزيز الدويك اليوم األحد )
 المصالحة الوطنية، من أجل التصدي بشكل جماعي وموحد لالحتالل ومخططاته.

واعتبر الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان له وصل "المركز 
لتغطرس واالستقواء على الفلسطيني لإلعالم" نسخة منه: "إن سنوات االنقسام دفعت االحتالل إلى ا

 أبناء شعبنا ومقدساته".
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وأضاف: "إن هذه االعتداءات، ت تي استمرارًا للمسلسل الذي يقوم به االحتالل، وتنفيذًا لمخططه 
قامة هيكلهم المزعوم، والذي تصاعدت وتيرته في  بطمس الهوية اإلسالمية عن المسجد األقصى وا 

س المي عن فلسطين وقضيتها، وعما يدور في المسجد ا ونة األخيرة، في ظل انشغال عربي وا 
 األقصى المبارك، وفي ظل صمت دولي عن جرائم االحتالل بحق شعبنا ومقدساته".

وأدان الدويك ونواب المجلس االقتحامات المتتالية للمستوطنين الصهاينة بمرافقة عضو في الكنيست 
ارك، واالعتداء على الفلسطينيين الصهيوني، وجنود االحتالل، لباحات المسجد األقصى المب

 المرابطين هناك.
 21/8/2118المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 الحكومة في غزةحماد: تحرير األسرى على سلم أولويات  .4

أكد وزير الداخلية واألمن الوطني فتحي حماد، أن قضية إخراج األسرى وتحريرهم هي على سلم 
يخرجون من سجون االحتالل عاجاًل أم آجاًل, كما خرج أولويات حكومته، مشددًا على أن األسرى س

 األسرى في صفقة "وفاء األحرار".
", الذي تقيمه "رابطة 2وقال حماد في رسالة وجهها لألسرى خالل زيارته لمعرض "أرواح ال صور 

األسرى والمحررين" على أرض السرايا وسط مدينة غزة، اليوم:" إننا قادمون إليكم وسنحرركم, وهذا 
 األمر لن يطول وسنخرجكم كما فعلنا ذلك في صفقة "وفاء األحرار".

وأضاف:" الجميع من حولنا يخذلوننا في قضايانا, وعلى رأسها قضية إخراج وتحرير أسرانا من 
سجون االحتالل"، مشددًا في الوقت ذاته أن الشعب الفلسطيني سينتصر وسيخلع هذا االحتالل من 

 من أرض غزة، وفق قوله. فلسطين كل فلسطين كما خلعه
 21/8/2118، فلسطين أون الين

 
 رضوان: يجب نقل ملف اقتحامات االحتالل لألقصى إلى المحاكم الدولية إسماعيل .5

أكد الدكتور إسماعيل رضوان، وزير األوقاف والشؤون الدينية في غزة، تعقيًبا على : غزة )فلسطين(
صابة 4|20اقتحام باحات المسجد االقصى اليوم األحد ) ( من قبل المستوطنين وقوات االحتالل وا 

عدد من المرابطين فيه لا "قدس برس": أن االحتالل اإلسرائيلي بات يشكل خطًرا كبيًرا على األديان 
وحرية العبادة، داعًيا المنظمات الحقوقية والدولية الى اتخاذ االجراءات الالزمة لمالحقة قادته على 

 األقصى وغيره من المقدسات، ونقل هذا الملف إلى المحاكم الدولية. االعتداءات المتكررة للمسجد
 21/8/2118قدس برس، 
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 المفاوضات إلنقاذجديدة  أفكاراً انديك لم يحمل الجديدة":  الحياة" .6

قال مسؤول فلسطيني بارز مقرب من ملف المفاوضات امس ان المبعوث  :وكاالت-القدس المحتلة 
المفاوضات خالل لقائه الوفد  إلنقاذن انديك "لم يحمل افكارا جديدة" االميركي لعملية السالم مارت

الفلسطيني المفاوض الجمعة. ومن المقرر ان يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية 
السبت واالحد المقبلين اجتماعات في رام هللا للبحث في مستقبل عملية السالم والخيارات المطروحة 

 ساطة االميركية التي يقوم بها بشكل خاص وزير ا لخارجية جون كيري.في حال فشل الو 
وأوضح المسؤول الفلسطيني الذي فضل عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس، في هذا االطار انه تم 
ابالغ انديك بان من هذه الخيارات "تسليم مفاتيح السلطة الى االمم المتحدة لتكون مسؤولة عن 

فلسطين تحت االحتالل، او ان يعود االحتالل لتسلم مسؤولياته عن كل  الشعب الفلسطيني ودولة
 شيء باعتباره دولة احتالل".

 21/8/2118الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 عادة بناء العالقة مع دولة االحتاللا  السلطة غير وارد والبديل هو الصمود و  تيسير خالد: حل   .7

التحرير تيسير خالد ان حل السلطة الفلسطينية بقرار  قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة :رام هللا
فلسطيني أمر غير وارد، مؤكدًا أن البديل المطلوب هو اعادة بناء العالقة مع الدولة االسرائيلية 
باعتبارها دولة احتالل كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري والتعامل معها على 

حضير لفك ارتباط تدريجي على كل المستويات وصوال الى العصيان اساس الندية والتبادلية والت
اذا واصلت اسرائيل خرقها لالتفاقيات الموقعة وادارة “ وأضاف خالد في بيان امس الوطني الشامل.

الظهر للقانون الدولي وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية وتعميق االحتالل فيجب أن ننتقل خطوة الى 
العالقة مع اسرائيل لترسو على أنها دولة احتالل ودولة تمييز وما يترتب على ذلك أمام العادة بناء 

 ”.من مالحفة ومحاسبة في المحافل الدولية على الوضعية التي وضعت نفسها فيها
 21/8/2118الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 فاقات السابقةصيام: مهمة وفد فتح لن تشمل فتح حوارات جديدة بملف المصالحة بل تطبيق االت .8

جدد أمين عام مجلس الوزراء، عبد السالم صيام، ترحيب الحكومة : أحمد المصري -غزة
الفلسطينية، وحركة "حماس" ب عضاء لجنة المصالحة الخماسية الذي يصل لغزة للتباحث في ملفات 

 المصالحة الوطنية.
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د، وأنها ستعمل على تسهيل وأشار صيام لا"فلسطين أون الين"، إلى أن حكومته رحبت بزيارة الوف
مهامه، مشيًرا إلى أن شخصيات من الوفد نقلت وجود معيقات إسرائيلية للسماح لبعض األعضاء 

 بالوصول للقطاع.
وعبر عن أمله في أن يتم تجاوز كافة العقبات الموجودة، والوصول إلى تحقيق الهدف المنشود 

ا في الوقت ذاته أن يكون من طرف حكومته المتمثل في التوافق على إنجاز ملف المصالحة، نافيً 
 أي إشكالية لوصول الوفد.

وأوضح صيام أن للوفد جدول أعمال سيقوم بها فور وصوله، ومن دون أيام محددة لمكوثه في 
القطاع، تتعلق في المقام األساس بالبحث في آليات تنفيذ اتفاق المصالحة، الموقعة في القاهرة 

لن تشمل مهمته فتح حوارات جديدة بملف المصالحة، مشدًدا على أن وأضاف أن الوفد  والدوحة.
األمر سيتركز من قبل الجانبين على تطبيق االتفاقات السابقة، عوًضا عن التباحث أيًضا حول 

 المستجدات السياسية الحاصلة.
 21/8/2118، فلسطين أون الين

 
قالته فوراً  .9  خريشة يطالب عباس برفع الغطاء عن الهباش وا 

طالب حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئيس : محمد القيق -م هللارا
السلطة محمود عباس برفع الغطاء عن وزير األوقاف والشؤون الدينية في حكومة رام هللا محمود 

قالته مباشرة من قبل رامي الحمد هللا رئيس حكومة رام هللا.  الهباش وا 
ح لا"فلسطين أون الين"، اليوم:" يجب على أبو مازن رفع الغطاء عن محمود وقال خريشة في تصري

قالته من مكانه فورا ألن تصريحه عن مساواة الدم الفلسطيني باإلسرائيلي والتصريحات  الهباش وا 
 المتوالية من األخير أضرت كثيرا بالقضية الفلسطينية والمسجد األقصى المبارك".

التي انطلقت في طولكرم جاءت رفضا لتلك السياسة التي يسير بها  وأوضح خريشة أن حالة الغضب
محمود الهباش والمتباعدة كليا عن ثوابت ومقاومة شعبنا الفلسطيني، وقال "أعتقد أن حالة الصمت 
في الفترة الماضية على تصريحات الهباش كسرت من خالل الشباب الفلسطيني وطالبوا برفع الغطاء 

مد هللا بفصله وتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني وكلها دالئل على وعي وعمق عنه ومطالبة رامي الح
 الفكر لدى المواطن".

 21/8/2118، فلسطين أون الين
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أجهزة أمن السلطة تعيد قطعـة سـالح لضـابط إسـرائيلي فقـدها أثنـاء عمليـة اعتقـال لفلسـطيني مـن  .01
 الضفة

ة الفلسطينية أعادت للجيش اإلسرائيلي قطعة سالح كشفت القناة اإلسرائيلية الثانية إن األجهزة األمني
لضابط إسرائيلي فقدها أثناء عملية اعتقال لفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة خالل الليلة 

 الماضية.
وقالت القناة العبرية مساء األحد إن أجهزة أمن السلطة سلمت اليوم قطعة سالح الضباط اإلسرائيلي 

 قال أمس، فيما لم تذكر أيا من التفاصيل حول الحادثة.بعد فقدها في عملية االعت
 21/8/2118السبيل، عمان، 

 
 الظواهري مردود الشهادة وال يمثل اإلسالم والجهاد: الهباش .00

أيمن الظواهري  "القاعدة الدولي"وصف وزير األوقاف الفلسطيني محمود الهباش زعيم تنظيم : غزة
والجهاد، للرد على انتقادات األخير للرئيس محمود عباس في  وال يمثل اإلسالم "مردود الشهادة"ب نه 

 ."رجل خائن وبائع لفلسطين"تسجيله الصوتي األخير، حين قال إنه 
، وزاد في ’ال يمثل اإلسالم‘ومن خالل تصريح صحافي قال وزير األوقاف الفلسطيني إن الظواهري 

ليس ممن يؤخذ عنهم "عباس ب نه  انتقاده بسبب هجومه في تسجيله الصوتي األخير على الرئيس
 ’.العلم الشرعي، عدا عن كونه مردود الشهادة وال يعتد به وال ب قواله

نما يسيء لهذا المفهوم الذي يعتبر ‘الهباش قال أيضا إن الظواهري  ال يمثل الجهاد في سبيل هللا، وا 
ي أعراضهم ال يمكن فشق صف المسلمين والطعن ف‘، مضيفا وهو ينتقد الرجل ’ذروة سنام اإلسالم

 ’.أن يكون دينًا وال جهادًا بل يخدم مصالح أعداء األمة ويزيدها ضعفًا في مواجهة أعدائها
 21/8/2118القدس العربي، لندن، 

 
 ال قيمة للمجلس الوطني وال لقراراته في ظل االنقسام: البردويل .02

الرهاان علاى الادورة المقبلاة قلل القيادي في حركاة حمااس صاالح البردويال مان أهمياة : غزة )فلسطين(
نهاء االنقساام"، وأكاد  للمجلس الوطني المرتقبة، السبت المقبل في رام هللا تحت عنوان "دورة األسرى وا 

 أنها دورة من دون أي قيمة في ظل االنقسام.
ونفااى البردوياال فااي تصااريحات خاصااة لااا"قدس باارس" أن تكااون حماااس جاازءا ماان اجتماعااات المجلااس 

مقبل، وقال: "المجلس الوطني انتهت صالحيته منذ أكثر من عقدين مان الازمن، وال الوطني السبت ال
يعااارف أحاااد ا ن عااادد أعضاااائه وال ساااجالت المتاااوفين مااانهم واألحيااااء، وهاااو، أي المجلاااس، لااايس إال 



 
 
 

 

 
           11ص                                     1198 العدد:     21/8/2118 اإلثنين التاريخ:

وسيلة يتم استعمالها لتمرير سياسات محمود عباس ليس إال. أما حماس فهي ليست جزءا منه، ألنهاا 
 منظمة التحرير الفلسطينية". ليست جزءا من

وأضااااف: "الااادورة المقبلاااة للمجلاااس التاااي تااام اإلعاااالن عنهاااا ليسااات إال مضااايعة للوقااات وهاااروب مااان 
 استحقاقات المصالحة الحقيقية، وهذا المجلس ال قيمة له إطالقا وال لقراراته في ظل االنقسام".

لتصبح ممثلة للكل الفلسطيني وتنفيذ وأكد البردويل المصالحة الحقيقية تتطلب إعادة صياغة المنظمة 
 اتفاقيات المصالحة رزمة كاملة.

علاى صااعيد آخاار جاادد البردوياال ترحيااب حماااس بوفاد الساالطة للمصااالحة الااذي يعتاازم زيااارة غاازة وسااط 
نهااء االنقسااام، لكاان  االسابوع الجاااري، وقاال: "نحاان رحبناا بوفااد السالطة للمصااالحة، ونرحاب بالوحاادة وا 

نما عما إذا كانت لدى السلطة اإلرادة النجاز المصاالحة  القضية ليست في مجيء الوفد من عدمه، وا 
 بما في ذلك الحكومة واالنتخابات والمنظمة والمصالحة المجتمعية واألمن"، على حد تعبيره.

 21/8/2118قدس برس، 
 
 رزقة: أبو مرزوق يتوجه إلى غزة للمشاركة في مباحثات المصالحة .03

زقاااة، المستشاااار السياساااي لااارئيس الاااوزراء إساااماعيل هنياااة، وجاااود موافقاااة أكاااد الااادكتور يوساااف ر : غااازة
مصرية على وصاول عضاو المكتاب السياساي لحركاة حمااس، الادكتور موساى أباو مارزوق، إلاى غازة 

 للمشاركة في مباحثات المصالحة مع الوفد الفصائلي الخماسي.
جاااود موافقاااة مصااارية علاااى وقاااال رزقاااة فاااي تصاااريح خااااص لاااا"المركز الفلساااطيني لإلعاااالم": "نؤكاااد و 

وأضاف "ماا لام يحادث أي عاائقأل فااألمر  مشاركة الدكتور أبو مرزوق في مباحثات المصالحة بغزة".
باتجاه وصول الدكتور أبو مرزوق فعااًل إلاى قطااع غازة"، الفتاًا النظار إلاى توقاع وصاوله غادا االثناين 

ة، فاي غازة، معتبارًا الموافقاة المصارية وأكاد أن الحاديث يادور عان زياارة ولايس إقاما أو الثالثاء المقبل.
 موقفا إيجابيا.

 21/8/2118، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األحمد ال يصلح إلنجاز المصالحة عزام :خضرحسام  .04

قال القيادي في حركة فتح حسام خضر: "إن عازام األحماد مساؤول ملاف المصاالحة فاي فاتح لام : غزة
وأرجاااع خضااار أساااباب عااادم صاااالحية األحماااد لملاااف  يعاااد الرجااال الاااذي يصااالح إلنجااااز هاااذا الملاااف".

 المصالحة إلى أنه فقد جزءا كبيرا من مصداقيته منذ استالمه للملف وحتى ا ن.
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خاالل برناام" "الميادان" عبار رادياو الرساالة الاذي يباث عبار اإلنترنات مان غازة أماس  ،وأضاف خضار
أبرزها إعاالن األحماد أن الهادف  لعل ،أن المصالحة تواجهها الكثير من العقبات على األرض ،األحد

وتااابع "حماااس وفااتح  الرئيسااي ماان المصااالحة هااو التوقيااع علااى التفاهمااات السااابقة ولاايس التفاااوض.
خطااان سياساايان متعارضااان، األول خااط ينااته" المقاومااة، والثاااني خااط ال ياارى إال المفاوضااات كحاال 

مصااداقيته وأهليتااه للحااديث فااي وأكااد أن تصااريحات األحمااد فااي كثياار ماان المنعطفااات أفقدتااه  وحيااد".
ملف المصالحة، متمنًيا أن يتم االتفاق على برنام" وطناي بالحاد األدناى وهاو إعاادة الوحادة السياساية 

 والجغرافية من سلطة أوسلو، وهي سلطة الحكم الذاتي.
وشكك خضر في إمكانية تغيير األحمد من مسؤوليته عن ملف المصالحة، الفًتا إلى أنه جرى توزيع 

 لملفات على قيادة فتح المؤتمر السادس الذي عقدته الحركة.ا

 21/8/2118، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 على الحدود مع قطاع عزة إسرائيليةعبوة ناسفة بقوة  انفجار .05
، أن عباوة ناسافة انفجارت مسااء اإلسرائيليذكرت القناة "العاشرة" في التلفزيون : وكاالت، وال44عرب 

ة لجيش االحتالل بينما كانت تسير على الحدود مع جنوب قطاع غازة ضامن أنشاطة اليوم األحد، بقو 
وحسااب القناااة، لاام يساافر انفجااار العبااوة عاان وقااوع أضاارار أو إصااابات فااي صاافوف  عسااكرية روتينيااة.

 الجنود اإلسرائيليين.
 21/8/2118، 84عرب 

 

 مرغوب به" فتح بطولكرم ترفض زيارة الهباش كونه "غيرأون الين": حركة  فلسطين" .06
اعترضات حركاة فاتح فاي محافظاة طاولكرم علاى زياارة مقاررة لاوزير : عبد الحمياد مصاطفى - طولكرم

، الفتتااح مساجد 20/4األحاد  رام هللا محماود الهبااش، ياوم فاي حكوماةفاي الاألوقاف والشؤون الدينية 
 حفصة جنوب المدينة.

ولكرم عادم موافقتهاا علاى زياارة الهبااش وعلم "فلسطين أون الين" أن حركة فتح أبلغت دائارة أوقااف طا
للمدينااة، مضاايفة أن "الهباااش شااخص غياار مرغااوب بااه"، فيمااا شااهدت المدينااة وقفااة احتجاجيااة ضااد 

وأعلاان العاااملون فااي قاعااة "ساارايا شاايرين" )المكااان المخصااص للحفاال( اإلضااراب عاان العماال  األخياار.
ضاامن حفاال تكااريمهم، مهااددين ورفضاات عااائالت الشااهداء واألساارى حضااور الهباااش  باادواعس سياسااية.

 بمقابلته باألحذية في حال حضوره لمدينة طولكرم.
 21/8/2118، فلسطين أون الين

 



 
 
 

 

 
           12ص                                     1198 العدد:     21/8/2118 اإلثنين التاريخ:

 "أثناء اإلعداد والتدريب" في رفح أحد عناصرنااستشهاد القسام:  كتائب .07
أعلناات كتائاب القسااام الجنااح العسااكري لحركاة حماااس استشاهاد أحااد عناصارها، الليلااة، فاي رفااح : غازة

إن الشاهيد هاو أشارف سامير نصاار  ،فاي بياان وصال وكالاة صافا ،كتائابالوقالات  طاع غزة.جنوب ق
عامااا( ماان رفااح، مشاايرة إلااى أنااه استشااهد "أثناااء اإلعااداد والتاادريب وبعااد مشااوار جهااادي عظاايم  22)

 ومشّرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية، نحسبه شهيدًا وال نزكي على هللا أحدًا".
 21/8/2118، نية )صفا(وكالة الصحافة الفلسطي

 

 ل مسؤولية سعيه لتحويل الصراع من سياسي إلى دينيفتح: االحتالل يتحم   .08
دعت حركة فتح األماة العربياة واإلساالمية إلاى تحمال مساؤولياتها وحماياة المساجد : رام هللا )فلسطين(

 التي تهدف لفرض السيطرة الكاملة عليه. اإلسرائيليةاألقصى المبارك من المخططات 
قااال المتحاادث باساام الحركااة أحمااد عساااف فااي تصااريح صااحفي "إن الهجمااة الممنهجااة والمتصاااعدة و 

التي يتعرض لها المسجد األقصى من رموز االحاتالل ومساتوطنيه برعاياة ومشااركة حكوماة نتنيااهو، 
ساااالمًيا فااااعال وعلاااى كااال المساااتويات، وذلاااك مااان خاااالل دعااام أهاااالي القااادس  تتطلاااب تحرًكاااا عربًياااا وا 

لزامهااا  األقصااىين فااي المسااجد الماارابط المبااارك، أو التحاارك مااع كاال الجهااات الدوليااة للجاام إساارائيل وا 
 ".األقصىبوقف االنتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها 

وأضاف "إن حكومة االحاتالل اإلسارائيلي تتحمال المساؤولية الكاملاة عماا يجاري فاي المساجد األقصاى 
سايحية، وهاي وحادها مان يتحمال تبعاات ماا تقاوم باه مان والقدس من انتهااك للمقدساات اإلساالمية والم

 ديني"، كما قال. إلىوسعيها لتحويل الصراع من سياسي  أفعال

 21/8/2118قدس برس، 
 

 يدعي اعتقال "خلية" فلسطينية شمال رام هللا االحتالل .09
اباك( ادعاات قااوات االحااتالل اإلساارائيلي أن جهاااز االسااتخبارات اإلساارائيلي )الشاا: الناصاارة )فلسااطين(

قااام مااؤخرًا باعتقااال خليااة فلسااطينية متخصصااة بمهاجمااة مركبااات المسااتوطنين اليهااود بالحجااارة فااي 
 شمال مدينة رام هللا، الواقعة وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر إعالمية عبرية أن االحتالل اعتقل أفراد خلية فلسطينية مكونة من ثالثة شابان اعتاادوا 
مستوطنين المارة بالقرب من بلدة ترمسعيا على الشارع الرئيسي الواصل رشق الحجارة على مركبات ال

 بين مدينتي رام هللا ونابلس، شمال رام هللا، مشيرة إلى أن "الخلية مطلوبة منذ أشهر".
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وفاااي ساااياق متصااالأل أفاااادت مصاااادر محلياااة مااان بلااادة ترمساااعيا أن قاااوات االحاااتالل اعتقلااات كااااًل مااان 
جبارة، وقصي أكرم ساطي، بعد اقتحامها للبلدة فاي سااعة متا خرة مان  الشبان: محمد وليد، معاذ زياد

 (.4|19)]أول أمس[ مساء أمس السبت 

 21/8/2118قدس برس، 
 
 .. ونفاع يؤكد على رفض المقترح84ي يويهاجم فلسطين "أم الفحم"مجددًا فصل  يقترحان مليبر  .21

لى الدولة الفلسطينية إم الفحم أضم لى إدور ليبرمان، دعوته جفيأ، إلسرائيليخارجية االكرر وزير 
لدى  ،التي وردت في صفحته على الفيسبوك ،قوال ليبرمانأالعتيدة في أي اتفاق مستقبلي، جاءت 

 الثمن". تدفيعتعليقه على عملية االعتداء على مسجد عراق الشباب في المدينة الذي نفذته عصابة "
سنعمل على أن  :م الفحم قائالً أيض على أهالي ورغم ادانته لالعتداء اال ان انتهز الفرصة التحر 

 نفسهم، في أي اتفاق مع الفلسطينيين، في المكان الذي ينتمون له.أيجدوا 
ولم يفوت ليبرمان فرصة التحريض على القيادات العربية مثل الشيخ رائد صالح والنائب جمال 

 التي يعيشون بها. "إسرائيل دولة"زحالقة الذين وصفهم بالطابور الخامس الذي يهدف للقضاء على 
ن هذه إوفي أول رد فعل على تصريحات ليبرمان قال محمد نّفاع، األمين العام للحزب الشيوعي، 

من سياسة الترانسفير السياسي والجغرافي ضد الجماهير العربية.  التصريحات العنصرية جزءاً 
طيني، وفي نفس الوقت فنحن وأضاف: "نعتّز ب ننا جزء حي وواع ونشيط من الشعب العربي الفلس

على انتمائنا ألرض آبائنا وأجدادنا، وليس مّنة من  مترتباً  مواطنون في وطننا، ونرى في مواطنتنا حقاً 
 دولة إسرائيل وال من المهاجر الجديد ليبرمان وأمثاله من الطارئين المارقين".

 يمكن موازاة أهل البالد األصليين وأكد نفاع رفض كافة مشاريع التبادل السّكاني جملة وتفصياًل، فال 
المتجّذرين في الجليل والمثلث والنقب والساحل، بالمستوطنين لصوص األرض. ولن يكون ثمة حل 

 عادل دون استئصال األورام االستيطانية.
  21/8/2118 ،84عرب 

 
 السلطة والذهاب فلن نمسك به حل   عباسبينيت: إذا أراد  .20

وزير االقتصاد اإلسرائيلي نفتالي بينت، يوم األحد، أنه ال أحد قال رئيس حزب البيت اليهودي 
 محمود عباس إذا أراد حل السلطة والذهاب الى البيت. الفلسطينية سيتشبث برئيس السلطة

"أبو مازن يشجع اإلرهاب وهو على  :على تهديدات عباس األخيرة بحل السلطة رداً  ،وقال بينيت
مع ، تصريحات نقلها موقع "معاريف" ، فيوأشار بينيت بحلها".رأس السلطة ثم ي تي بعدها ليهدد 
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ذا أراد هكذا تصريحات ال مكان للتمنيات، مكرراً  "شعب ابو مازن الذهاب فلن نمسك به، فأ، وا 
 كما قال. ،ال يدير المفاوضات والمسدس مصوب الى رأسه"" ،إسرائيل"، على حد تعبيره

 21/8/2118 ،84عرب 
 
 معزولةو لدولة منبوذة  "إسرائيل"الفلسطينية سيحول السلطة  : حل  نوغالؤ  .22

ن، مساء يوم األحد، رئيس الوزراء و دعت رئيسة حزب ميرتس زهافا غالؤ  :ترجمة خاصة -غزة 
محمود عباس المتعلقة بحل  السلطة الفلسطينية اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أخذ تهديدات رئيس

 ل الجد.السلطة في حال فشلت المفاوضات، على محم
ن من ش ن مثل هذه الخطوة )حل السلطة الفلسطينية( إن في تصريحات صحفية، و وقالت غالؤ 

 للسيطرة على األراضي وتحويلها إلى دولة منبوذة ومعزولة. "إسرائيل"إجبار 
 21/8/2118 ،القدس، القدس

  
 اليسار اإلسرائيلي يستبعد تسوية دائمة .23

من  ،السابق لحركة ميرتس التي تمثل اليسار اإلسرائيلي الرئيس ،حذر يوسي بيلين: صالح النعامي
مخاطر محاولة التوصل لتسوية دائمة للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، مشددًا على أن مثل هذه 

 المحاولة ستنتهي إلى فشل ذريع وتدهور األوضاع األمنية في الضفة الغربية.
إن كل المؤشرات تدلل على أن وزير  ،في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" الجمعة ،وقال

الخارجية األمريكي جون كيري اليزال يصر على محاولة التوصل لتسوية دائمة للصراع، وأن ممثلي 
سرائيل سيست نفون المفاوضات في وقت قريب. ودعا بيلين إلى فحص إمكانية  السلطة الفلسطينية وا 

لسطينية في حدود مؤقتة أو من خالل التوصل لحل مؤقت، سواء عبر التوافق على إعالن دولة ف
زيادة نفوذ السلطة الفلسطينية عبر منحها الصالحيات األمنية بمناطق الضفة الغربية التي تتمتع فيها 

وشدد على أنه في ظل الهوة السحيقة في مواقف الطرفين بش ن  حتى ا ن بالصالحيات المدنية فقط.
والحدود، فإن "أعمى فقط يمكنه أن يسعى لتسوية  قضايا الصراع الرئيسية مثل القدس والالجئين

 دائمة".
وفي السياق ذاته، قال معلق الشؤون العربية آفي يسخاروف إن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 

إلدراكها أن تجميد المفاوضات قد يدفع إلى انفجار  "إسرائيل"معنية تمامًا باستئناف المفاوضات مع 
 يؤدي إلى تهديد بقاء السلطة الفلسطينية.األوضاع األمنية بشكل قد 
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إلى أن القيادة الفلسطينية تدرك أن انهيار  ،في مقال له بصحيفة جيروزاليم بوست الجمعة ،وأشار
أن األخيرة "تحاول إشعال األرض في الضفة الغربية  زاعماً  ،السلطة يخدم مصالح حركة حماس

ال مواجهات مع الشرطة اإلسرائيلية في المسجد لتقليص فرص استئناف المفاوضات. وتبادر إلى افتع
 األقصى بالتعاون مع الحركة اإلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح لتحقيق هذا الغرض".

واتهم يسخاروف السلطة الفلسطينية با"انفصام الشخصية ألنها تتبنى خطابًا إعالميًا متشددًا ضد 
المغلقة رغبة جارفة في استئناف المفاوضات مع إسرائيل في العلن، في الوقت الذي تبدي في الغرف 

 إسرائيل".
وفي سياق متصل، حذر معلق الشؤون االستخبارية رونين بريغمان من التداعيات الخطيرة لمواصلة 

 ،في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة ،األراضي الفلسطينية. ودعا "إسرائيل"احتالل 
لى إدراك حقيقة أن الكثيرين في العالم باتوا يقارنون بين االحتالل دوائر صنع القرار في تل أبيب إ

وضرب بريغمان مثااًل اعتبر  اإلسرائيلي ونظام الفصل العنصري الذي كان سائدًا في جنوب أفريقيا.
، وأوضح أن أستراليا التي كانت أكثر دول "إسرائيل"أنه يعكس طابع التحول في الموقف العالمي من 

واعتبر أن  أصبحت حاليًا تتبنى سياسة تنتقد فيها السياسة اإلسرائيلية. "إسرائيل"ًا مع العالم تعاطف
 في العالم بناًء على وجوده. "إسرائيل"" بحيث يتم التعامل مع فاسداً  االحتالل يمثل "منتوجاً 

 21/8/2118 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 ما بعد عباس تجهز نفسها لمرحلة تل أبيب: سرائيلية"لـ"إذاعة اإل مصادر .24

ذكرت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى أن المستوى األمني والسياسي في الدولة العبرية يعد خيارات 
 متعددة لمرحلة ما بعد رئيس السلطة محمود عباس.

وقالت المصادر إلذاعة االحتالل إن )تل أبيب( أجرت اتصاالت واسعة مع دول إقليمية وغربية 
الفلسطينية حال أقدم عباس على اتخاذ خطوات دراماتيكية في هذا  لمواجهة مخاطر حل السلطة

 كبيراً  "تياراً  نأوأضافت  متفاجئة على المستوى الداخلي واإلقليمي. "إسرائيل"االتجاه وحتى ال تكون 
قدام عباس على تلك الخطوة التي من ش نها أن تغير وجه إفي األجهزة األمنية يحذر من خطورة 

ا تدفع جهات اخرى باتجاه ترك عباس منصبه زاعمة وجود خيارات فلسطينية الشرق االوسط فيم
 كثر واقعية" على حد قوله.أخرى أ

  21/8/2118 ،ون الينأفلسطين 
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 "؟الفلسطينية السلطة "يديعوت": ماذا بعد "حل   .25
 ناحوم بارنيع يستعرضل نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" اإلسرائيلية مقاالً  :ترجمة غسان حالوة

نه "الكرت  مور بعد حل السلطة الفلسطينية، والذي وصفه بليها األإاالحتماالت التي ستؤول 
ن التهديد الفلسطيني بحل السلطة الفلسطينية سقط بكل ثقله على مكتب أواعتبر بارنيع  االخير".

ب يدي  خير الذينه "اللعب بالكرت األ اياه ب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو واصفاً 
لغاء جميع وقال الكاتب: سيترتب عليه )حل السلطة( حل األ السلطة". جهزة االمنية الفلسطينية، وا 

ن هذا القرار أوسلو، و أ اتفاقياتنفسهم في إطار أالتعهدات وااللتزامات التي قطعها الفلسطينيون على 
الذي يعتبر مثل  "إسرائيل" كبر سيكون من هذا القرار هين الخاسر األأنابع من القناعة الفلسطينية 
 واستعرض الكاتب التبعات التي ستترتب على حل السلطة. هذا القرار بمثابة عقاب لها.

  21/8/2118 ،القدس، القدس
 
 فلسطينية يستغلها في التدريب الجيش يطالب بشطب الضريبة عن أراض   .26

مليون متر مربع من  11على  إلغاء ضريبة األمالك ةاإلسرائيلي دفاعطالبت وزارة ال :عكا أون الين
األراضي الفلسطينية الم هولة بالسكان في المجلس االقليمي "وادي عربة" سيطرت عليها بالقوة 

 وحولتها الى مراكز تدريبات عسكرية.
تقدمت بطلب من المحكمة اإلسرائيلية  دفاعحد، أن وزارة ال" العبري، يوم األ1وأوضح موقع "نيوز 

ينص على إلغاء قرار المجلس اإلقليمي "وادي عربة" والذي يقضي بإلزام  القضائية في بئر السبع
 الوزارة بدفع ضريبة أمالك على أماكن تدريبها.

وقد صدر قرار من محكمة احتاللية بالسماح للجيش استغالل االراضي بشكل مؤقت للقيام ب عمال 
ماليين شيكل  10ألماكن بقيمة تدريبية، وبالمقابل فرضت إدارة المجلس اإلقليمي ضريبة على هذه ا

 .2004سنويًا منذ عام 
من المحكمة أن تكون هي من يقرر فرض ضريبة أمالك وليس المجلس  دفاعوتطلب وزارة ال

 اإلقليمي.
اإلسرائيلي قوله: إن "إلزام الوزارة بدفع  دفاعوزارة ال باسمونقل الموقع اإللكتروني عن المتحدث 

شكل عبئًا كبيرًا عليها حيث يكلف الوزارة حوالي مليار شيكل سنويًا ضريبة أمالك ألماكن مثل هذه ي
 إذا طبق على بقية األماكن المشابهة".

 21/8/2118 ،ون الينأعكا 
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 فيها آشتون هاجمالتي تنتقد تصريحات ليبرمان  نوغالؤ  .27
جية ، زهافا غالؤون، تصريحات وزير الخار اإلسرائيلي ميرتسحزب هاجمت رئيسة  :القدس المحتلة

مفوضة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي، كاثرين التي انتقد فيها  ليبرمان أفيجدوراإلسرائيلي 
ووصفها ب نها ال تفقه مشاكل العالم، وقالت: "هذه المرة الثانية التي يسمح ليبرمان لنفسه  ،آشتون

عالقات الديبلوماسية إلسرائيل بمهاجمة وزيرة خارجية االتحاد األوروبي، ويبدي استعداده للتضحية بال
مع أوروبا، من اجل خدمة أهدافه السياسية الضيقة. نحن نشارك االتحاد األوروبي ووزيرة الخارجية 

 اشتون قلقهما بكل ما يتعلق بانهيار عملية التسوية".
 21/8/2118 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 على مسجدها لالعتداء واستنكاراً  تضامناً م الفحم أدعاة السالم اإلسرائيليين يزورون  من مئتان .28

شخصية يهودية  200حد، الزيارة التضامنية التي قام بها حوالي اختتمت، عصر يوم األ: ارب44عاا
م الفحم، ألى مدينة إكاديميين والمحاضرين الجامعيين والنشطاء التقدميين من دعاة السالم من األ

المدينة وأهلها ومستنكرين االعتداء ا ثم على مسجد  لى حي عراق الشباب، متضامنين معإ وتحديداً 
 بي بكر الصديق في الحي فجر يوم الجمعة.أ

المتحدثون  فيه دعا ،لى قاعة االجتماعات في المسجد في لقاء خطابيإبعد ذلك انتقل الزوار 
ا هو ن سكوتها وسكوت وزرائهألى استنكار هذا االعتداء، مؤكدين إورئيسها  اإلسرائيلية الحكومة

بمثابة دعم لألفكار العنصرية الم فونة ضد المواطنين العرب كما شددوا على ضرورة اعتبار جماعة 
تاج مئير )تدفيع الثمن( جماعة ارهابية خارجة عن القانون، وفي الوقت نفسه العمل الجاد والسريع 

سط العربي وفي لضبط واعتقال ومحاكمة من يقفون وراء مثل هذه االعتداءات على المساجد في الو 
 الضفة الغربية. 

 21/8/2118 ،84عرب 
 
 يبني قرية تدريب في الجوالن اإلسرائيليالجيش  .29

كشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية أمس أن الجيش اإلسرائيلي : عبد الرحيم الريماوي -رام هللا 
 300لقرية نحو يعمل على إقامة قرية للتدريب في الجوالن تشبه قرى لبنانية في الجنوب. وتضم ا

مبنى، من ضمنها مبان سكنية ومساجد ومقرات قيادة مفترضة لحزب هللا ومبان عامة، وت خذ 
كما ستقام تحت  بالحسبان التضاريس الطبيعية لقرى الجنوب اللبناني من تالل ومناطق خضراء.

 2012ء عام القرية شبكة أنفاق، وتوضع في المباني رسوم لساكنين. ويتوقع أن تكتمل عملية البنا



 
 
 

 

 
           14ص                                     1198 العدد:     21/8/2118 اإلثنين التاريخ:

حيث ستتيح للقوات من كافة التشكيالت العسكرية اإلسرائيلية بما فيها الدبابات، إجراء تدريبات على 
 احتالل القرية.  

 21/8/2118 ،االتحاد، أبو ظبي
 
 جندي.. واالحتالل يعتقل ويصيب العشرات 811هيئات مقدسية: فيغلين يقتحم "األقصى" بحماية  .31

إلسالمية بالداخل الفلسطيني الشيخ كمال الخطيب صمود ورباط العشرات حيا نائب رئيس الحركة ا
من المقدسيين وأهالي الداخل الفلسطيني، على مدار أسبوع كامل الذي أفشل الدعوات اليهودية 

 القتحام األقصى وتقديم القرابين فيه.
فشل  ،فيجلينوأكد الخطيب أن رئيس الكنيست )البرلمان( اإلسرائيلي عن حزب الليكود موشيه 

لم ، و وتم اخراجه بعد سيره مسافة قليلة -كما كان يريد–باقتحام األقصى ولم يتمكن من السير فيه 
يدخل اليوم إال مذعورا بحماية مئات رجال الوحدات الخاصة بضع دقائق وبضع أمتار، وخرج فارا 

 من المسجد. 
جندي من قوات االحتالل  400من جهته قال مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني أن 

اقتحموا األقصى وهاجموا المصلين بالقنابل الصوتية، وغاز الفلفل، واألعيرة المطاطية، وخالل ذلك 
حاصروا الشبان بالمسجد القبلي وتعمدوا استهدافهم بالقنابل والرصاص، وحطموا زجاج المسجد 

 سجاد المسجد.ب عقاب البنادق وأطلقوا من خاللها الرصاص، مما ألحق اضرارا ب
أما على صعيد أحداث اليوم فقد أصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم األحد بكسور وجروح 

آخرين خالل مواجهات اندلعت في المسجد األقصى والحارات المالصقة،  20ورضوض، وأعتقل 
 احتجاجا على الحصار الشامل الذي فرض على األقصى.

رًا شاماًل على المسجد األقصى منذ صالة الفجر، حيث وكانت قد فرضت القوات االسرائيلية حصا
منعت كافة المواطنين من دخوله وأبقت أبوابه مغلقة، وخالل ذلك اعتدت بالضرب المبرح بالهراوات 

 عاما من دخول األقصى. 10اوالدفع، وقبل آذان الفجر بدقائق سمحت فقط لمن يزيد أعمارهم عن ال
 الحتالل طلبة مصاطب العلم من الدخول الى المسجد.، منع اوعند ساعات الصباح األولى

مواجهات عند باب حطة وباب األسباط بين المواطنين والقوات االسرائيلية التي تعمدت  واندلعت
ضربهم بالهراوات ودفعتهم بالقوة من المكان، إضافة إلى رشهم بغاز الفلفل الحارق بصورة عشوائية 

 ألطفال الصغار، كما القت القنابل الصوتية عليهم.دون استثناء الطالبات أو النساء وا
القوات االسرائيلية على معظم الصحفيين خالل تغطيتهم لألحداث حول األقصى،  اعتدتفي حين 
الهراوات ودفعهم ومنعهم من التغطية، من  باستخدامعليهم بالضرب  واالعتداءغاز الفلفل  باستخدام
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محفوظ أبو ترك، كما منعتهم من الدخول لساحات األقصى بينهم المصورين الصحفيين سعيد القاق و 
 خالل األحداث وبعدها.

21/8/2118مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 

 المسجدمؤشر لنضوج الظروف لجولة عنف جديدة محورها في "األقصى"  مواجهاتال :آرتسه .30
مواطنا فلسطينيا خالل  24ل واعتقا إسرائيلييناعتبرت صحيفة "هآرتس" اصابة شرطيين : 44عرب 

خذ ا  المواجهات التي وقعت، يوم األحد، في االقصى، اعتبرتها تعبيرا عن ارتفاع في سلم التوتر
مؤشر لنضوج الظروف  األخيرة مواجهاتواعتبرت الصحيفة أن هذه البالتعاظم في االسابيع األخيرة. 

تزايد حساسية الوضع في المكان الذي وأشارت الى أن  المسجد األقصى،لجولة عنف جديدة محورها 
يجتذب، على حد قول الصحيفة، نشاطا متطرفا من الجانب الفلسطيني ومن الجانب االسرائيلي، 

 ويحتل مساحة متزايدة في حسابات أجهزة األمن االسرائيلية.
وفي التفاصيل أورد التحليل الذي كتبه المحلل العسكري في الصحيفة، عاموس هارئيل والصحفي 
نير حسون، ونشر مساء يوم األحد على موقع الصحيفة االلكتروني، أورد ان منظمات دينية يهودية 

األخيرة بضك المزيد من أعضاء الكنيست من اليمين االسرائيلي لنشاطها في  ا ونةنجحت في 
محيط االقصى بينما سلمت السلطة الفلسطينية من الجانب االخر بتواجد منظمات محسوبة على 

 إلشعالفي االقصى، مشيرة )هارتس( الى أن حماس ترى في األقصى وبحق مخزونا  حماس
انتفاضة جديدة في القدس والضفة الغربية، في وقت تحافظ فيه بانضباط نسبي على وقف اطالق 

 نار مع اسرائيل على حدود قطاع غزة.
21/8/2118، 84عرب   

 
 ةسوريفي فلسطينيين  "مجموعة العمل": استشهاد ستة .32

السبت،  استشهدوا يوم الجئين فلسطينيين ، من غزة، أن خمسة21/8/2118القدس، القدس، لت قا
 .ةجراء استمرار القصف والهجمات على مخيمات وتجمعات الالجئين في سوري

براهيم طه  وأفادت )مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا( باستشهاد الشابين عبد الرحمن برو وا 
صابة نحو  اء قصف تعرضت له عدة مناطق في مخيم اليرموك لالجئين جنوب آخرين جر  2وا 

دمشق، فيما استشهد ثالث ُيدعى محمد مناد من سكان المخيم جراء تعرضه للقنص في منطقة 
وأعلن في مخيم اليرموك أيضا عن استشهاد الالجئ خالد عمار مت ثرا  المليحة في ريف دمشق.

مفخخة أمام مسجد بالل الحبشي في حي عكرمة بجروحه التي أصيب بها جراء تفجير سيارة 
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، ةواستشهد في مخيم درعا لالجئين جنوب سوري بحمص، أثناء خروج المصلين من صالة الجمعة.
 عاما( جراء قصف بقذائف الهاون على حي الكاشف. 11الطفل أنس ترعاني )

لفلسطيني نصر الالجئ امن رفح، ان ، 21/8/2118وكالة الصحافة الفلسطينية، )صفا(، ونشرت 
جنوبي قطاع غزة، استشهد جراء انفجار وقع أمام مسجد في مدينة  رفح هللا األخرس من سكان

وقالت مصادر بالعائلة لا مراسل "صفا" : إّن "عبد هللا قتل بعد وقوع انفجار )سيارة  حمص السورية.
 أمس".مفخخة( أمام مسجد بالل الحبشي بالمدينة أثناء خروجه من صالة الجمعة أول 

 
 2118وحدة استيطانية في الضفة والقدس منذ بداية  784بناء تقرير:  .33

"األياام": قال مركز معلومات الجدار واالستيطان التابع لملف الجدار واالستيطان في  –رام هللا 
وحدة استيطانية في  244السلطة الوطنية، إن حكومة االحتالل نفذت منذ بداية العام الجاري، بناء 

وأشار المركز في تقرير له، أمس، إلى أن حكومة  ختلفة من القدس والضفة الغربية.مناطق م
وحدة استيطانية جديدة، شملت كافة محافظات  4140بنيامين نتنياهو اليمينية خططت كذلك لبناء 

 الضفة ومدينة القدس المحتلة، منذ بداية العام الجاري.
21/8/2118األيام، رام هللا،   

 
 ن المتطرفين يقتحمون المنطقة الشرقية من نابلسمئات المستوطني .34

اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين يوم االحد المنطقة الشرقية من نابلس بحماية من الجيش  :رام هللا
 االسرائيلي الذي فرض اغالقا تاما على االحياء الشرقية من المدينة ومخيم بالطة المجاور للمنطقة.

لمستوطنين وصلوا الى ما يسمونه قبر يوسف في المنطقة الشرقية "ا وذكرت مصادر فلسطينية ان
من نابلس بواسطة حافالت تحرسها قوات االحتالل االسرائيلي وشرعوا باقامة طقوسهم الخاصة 

 بمناسبة االعياد العبرية ذروة عيد الفصح اليهودي".
ة االسرائيلية وقد اطلق واضافت ان اشتباكات وقعت في محيط القبر بين سكان المنطقة وقوة الحماي

 جنود االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين بحاالت اختناق.
21/8/2118الغد، عمان،   

 
 شجرة زيتون غرب رام هللا 111يهود يقطعون  مستوطنون .35

قطع عشرات أشجار أفادت مصادر محلية فلسطينية وشهود عيان أن مستوطنين يهود قاموا ب: رام هللا
 الزيتون المثمرة من حقول زراعية لفلسطينيين غربي مدينة رام هللا، الواقعة وسط الضفة الغربية.
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(، أن المستوطنين اليهود أقدموا على قطع 4|20وأوضحت المصادر والشهود لا "قدس برس"، األحد )
، عقب دهم منطقة "عنير"، مائة شجرة زيتون من أراض زراعة تابعة لقرية راس كركر، غرب رام هللا

 شمال القرية.
21/8/2118، قدس برس  

 
  2118أمرًا باالعتقال اإلداري بحق فلسطينيين منذ بداية  182االحتالل أصدر نادي األسير:  .36

أظهر تقرير نشره "نادي األسير" الفلسطيني أن االحتالل اإلسرائيلي فرض خالل العام : رام هللا
وأوضح النادي في تقريره الذي تلقت  ن أمر اعتقال إداري بحق األسرى.الحالي مائة واثنين وأربعي

أسيًرا صدر وجدد بحقهم أوامر إدارية خالل الشهور المنصرمة من  142"قدس برس" نسخة عنه أن 
أسيًرا آخر م سورين نتيجة إلصدار أوامر إدارية  00، الفتا النظر إلى أن ما يقارب 141أصل 

م هؤالء األسرى يقضون في أسر االحتالل منذ العام الماضي لفترات جددت لمرات عديدة، ومعظ
 مختلفة.

21/8/2118، قدس برس  
 
 فلسطينيان من غزة ينتجان وقودا من نفايات البالستيك .37

ابتكر فلسطيني من سكان قطاع غزة وابنه الشاب وسيلة لتحويل نفايات البالستيك  :)رويترز( - غزة
 التي يحتاجها قطاع غزة. -ان لم يكن أكثرها على االطالق-السلع  المهملة الى وقود وهو من أكثر

صنعا جهازا بسيطا ُيحول  -بعد تجارب استمرت شهورا-ويقول ابراهيم صبح وابنه محمود انهما 
ابراهيم صبح ان تحويل  ويبين نفايات البالستيك المتوفرة بكثرة في غزة الى حالتها األصلية السائلة. 

الى وقود عملية بسيطة تحتاج الى فرن في غرفة خالية من األوكسجين وان قطع  نفايات البالستيك
البالستيك الممزقة تتحلل في درجات حرارة عالية. وتذوب حبيبات البالستيك في األبخرة المستخدمة 

عاما( إن طريقتهما تعيد تدوير  24محمود صبح ) ويضيف في التقطير والصقل وتتحول الى وقود.
من نفايات البالستيك مكومة في مخازن كبيرة في غزة وتوفر حال بديال ألزمة الوقود.   كميات هائلة

واضاف ان والده كان يامل في البداية ان يجد وسيلة لالبقاء على مولد الكهرباء الخاص بمنزل 
ويقول ابراهيم صبح وابنه ان الوقود الذي ينتجانه عبارة عن وقود ديزل  العائلة يعمل دون توقف.

يوي كثيف وثقيل مشابه للديزل الرخيص المدعوم الذي اعتاد أهل غزة على استخدامه والذي يهرب ح
 من مصر عبر مئات من أنفاق التهريب بين غزة ومصر.

21/8/2118الدستور، عمان،   
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 قطاع غزةبمليون دوالر قيمة المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها  171"القطرية إلعادة اإلعمار":  .38

أعلن مدير المكتب الفني للجنة القطرية إلعادة إعمار غزة أحمد أبو راس أن اللجنة  د:حامد جا
 00وحتى الثلث االول من العام الحالي نحو  2012انتهت منذ مباشرتها للعمل في نهاية عام 

مشروعًا من بينهم مشاريع طرق داخلية، موضحًا أن كلفة المشاريع التي نفذتها والجاري تنفيذها في 
 402مليون دوالر من إجمالي المنحة القطرية البالغ قيمتها  120اع غزة تقدر بما يزيد على قط

 ماليين دوالر.
 29وأشار أبو راس في حديث لا"األيام" عقب احتفال نظمته اللجنة، أول من أمس، بمناسبة تخري" 

ع اللجنة إلى استمرارية مهندسًا ومهندسة ممن شاركوا في برنام" تدريبي تمهيدًا الستيعابهم في مشاري
العمل في جملة من المشاريع االستراتيجية التي تنفذها شركات مقاوالت محلية بتمويل من اللجنة 

 %30ومنها تنفيذ المرحلة االولى من مشروع مدينة حمد السكنية التي انجز منها ما نسبته نحو 
 إضافة الى مشروعي شارع صالح الدين وشارع الرشيد.

21/8/2118هللا، األيام، رام   
 
 المالي االرتهان حالة للتخلص من سريعة اتخاذ قراراتخبير اقتصادي: على السلطة الفلسطينية  .39

فادي أبو سعدى: ال شك أن هاجس انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين بسبب تهديد  -رام هللا
قرارها بحجز أموال الضرائب الفلسطينية، يؤرق كل الفلسطينيين، فا ألمر غير مرتبط بهم إسرائيل وا 

أصاًل، وبالتالي فإن األراضي  ’المنهك‘الفلسطيني  االقتصادوحدهم، فرواتبهم هي التي تحرك عجلة 
يعتبره الفلسطينيون قرصنة إسرائيلية، وال  الفلسطينية برمتها ستكون تحت ت ثير هذا القرار، الذي

 مسمى ثانيا لها.
ألف شخص، بين الموظفين فعاًل، والمتقاعدين الموظفون الحكوميون يصل تعدادهم إلى مئتي 

 االحتالل، مضاف عليهم رواتب األسرى الفلسطينيين في سجون االجتماعيةالعسكريين، والحاالت 
 اإلسرائيلي، وبالتالي فهم من أكبر القطاعات في البلد.

ة تكمن في عدم وهذه ليست المرة األولى التي قد ُتحبس فيها أموال الضرائب الفلسطينية، لكن المشكل
إيجاد بديل حقيقي لتدفق األموال على الحكومة الفلسطينية، لتسيير أمورها، فشبكة األمان العربية 

مليون دوالر شهريًا، لم تنفذ ولو مرة واحدة، األمر  100التي ُأقرت في أكثر من قمة عربية بمبلغ 
 الذي يصعب المهمة على أصحاب القرار.
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المصري مدير المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات ويرى المحلل السياسي هاني 
، أن السلطة عليها اتخاذ قرارات سريعة للتخلص ’القدس العربي’مسارات، في حديثه لا –اإلستراتيجية 

من حالة اإلرتهان لهذه األموال وغيرها، ولو على دفعات، ف موال الضرائب تشكل تقريبًا ثلث الموازنة 
 %21مثاًل من ميزانية األمن التي تصل إلى  ‘ كان بإمكان الحكومة اقتطاع  الفلسطينية، لكن

وتحويلها لصالح الزراعة أو الصناعة، ما يعني لصالح مشاريع إنتاجية متوسطة وصغيرة، توفر 
 فرص عمل وتدر بعض األموال على الحكومة.

21/8/2118القدس العربي، لندن،   
 
 غزة للمشاركة في جلسات المصالحة زوق بالدخول إلىالقاهرة تسمح ألبو مر  مصرية: مصادر .41

صرحت مصادر مصرية رفيعة المستوي أن األمن القومي المصري سمح : وكاالت - 44عرب 
قطاع غزة للمشاركة  إلىمرزوق بالتوجه، اليوم االثنين،  أبوللقيادي في حركة حماس الدكتور موسي 

 في جلسات المصالحة الفلسطينية.
بو مرزوق بدخول غزة بصفته من وقع نيابة عن حركة حماس اتفاق المصالحة ألحت القاهرة موس

 .2011في القاهرة في الرابع من شهر مايو عام 
مرزوق في قطاع غزة خالل  أبوحركة فتح طالبت مصر بضرورة تواجد  أنالمصادر  وأضافت
م االثنين عبر معبر قطاع غزة اليو  إليمرزوق  أبويتوجه  أنالمصالحة ومن المنتظر  إتمامخطوة 

 غزة عبر معبر بيت حانون. إلى األربعاءرفح البري للحاق بوفد حركة فتح الذي يتوجه 
 21/8/2118، 84عرب

 
 األحمد التطورات الفلسطينية عزام يبحث مع فهمينبيل  .40

بحث وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أمس، مع أمين سر حركة فتح وعضو اللجنة : )د ب أ(
للحركة، عزام األحمد، تطورات القضية الفلسطينية في ضوء ما وصلت إليه االتصاالت المركزية 
 اإلسرائيلية بُمشاركة الواليات الُمتحدة. - الفلسطينية

وقال الُمتحدث باسم الوزارة إن األحمد ذكر أنه جاء بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
"اإلسرائيلية" بالُمشاركة  -االتصاالت الفلسطينيةلوضع مصر في الصورة حول آخر ما وصلت إليه 

 نيسان الحالي. إبريل/ 29األمريكية مع اقتراب الموعد الُمستهدف للتواصل التفاق إطاري بحلول 
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وأضاف الُمتحدث أن األحمد أكد تقدير القيادة الفلسطينية للدور المهم والنشيط الذي تقوم به مصر 
ليمية، منوهًا بتحركات الوزير فهمي الُمستمرة لدعم القضية الفلسطينية واستعادة عافيتها ومكانتها اإلق

 رغم المشاغل المصرية الداخلية. 
 21/8/2118الخليج، الشارقة، 

 
 رئيس غرفة تجارة األردن يدعو لتطوير حجم التبادل التجاري مع فلسطين .42

االقتصاادية ماا باين األردن أكد رئيس غرفة تجارة األردن نائل الكبااريتي علاى عماق العالقاات : عمان
ارتباط البلدين بالعديد من االتفاقيات وبروتوكوالت التعاون واتفاقياات  إلىمشيرا  ،وجاره التوأم فلسطين

 التوأمة والتآخي على المستويين العام والخاص.
ني بقيادة جاللة الملك عبد هللا الثاني حاريص علاى مسااندة الشاعب الفلساطي األردن أنوقال الكباريتي 

دولتاه الفلساطينية المساتقلة علاى تراباه الاوطني،  إقاماةبكل المحافل الدولية لنيل حقوقه المشاروعة فاي 
توفير كل التسهيالت الممكنة لدعم االقتصاد الفلسطيني لمواجهاة الممارساات والعراقيال   إلى باإلضافة

 التي تفرضها دولة االحتالل اإلسرائيلي.  
التااي تااربط الشااعبين الشااقيقين  األخااوةضاارورة ترجمااة عالقااات  إلااىي وأشااار الكباااريتي فااي بيااان صااحف

زالاة المعوقاات  أدوات إلى تسهم بتطوير حجم التبادل التجاري بينهما وتقوية عالقاتهماا االقتصاادية، وا 
التاي تواجههاا، مشاددا علاى ضارورة تاوفير كال السابل لادعم االقتصااد الفلساطيني والنهاوض باه ودفعااه  

 .األصعدةافة على ك األمام إلى
وقال الكباريتي ان عقد االجتماعات الثنائية ما باين الجاانبين باساتمرار وبشاكل دوري ومساتمر يعمال  

علااااى تعزيااااز العالقااااات وكساااار المعوقااااات التااااي تقااااف امااااام االرتقاااااء بالعالقااااات االقتصااااادية بااااالحجم 
بااادل التجاااري مااا بااين الت أرقااام أنمشاايرا الااى  ،المطلااوب وبحسااب الطمااوح الااذي يتااوافر لاادى الطاارفين

البلاادين مااا زالاات دون الطموحااات بساابب المعوقااات التااي تتساابب بهااا ساالطات االحااتالل والعماال علااى 
والعربيااااة مكااااان مثيالتهااااا المسااااتوردة للسااااوق الفلسااااطيني خاصااااة منتجااااات  األردنيااااةالبضااااائع  إحااااالل

 االحتالل اإلسرائيلي.
التواصال  إداماةللقطااع التجااري حريصاة علاى  ولىاألالغرفة باعتبارها المظلة  أنوأضاف الكباريتي  

ماااع مؤسساااات القطااااع الخااااص الفلساااطيني بمختلاااف مكوناتاااه وتعزياااز ودعااام قااادرات وكفااااءة الغااارف 
التجارية والصناعية والزراعية في فلسطين لتتمكن من القيام بادورها فاي ظال األوضااع غيار الطبيعياة 

 التي تعيشها.
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تبذل جهودا كبيرة لزيادة حجم المبادالت التجارية وتسهيل  األردنرة غرفة تجا أن إلىالكباريتي  وأشار
عبااور المنتجااات الفلسااطينية إلااى األسااواق الخارجيااة عباار البوابااة األردنيااة التااي تعتباار البوابااة األوسااع 

 لفلسطين على الدول العربية ودول العالم األخرى.
حيااث ارتفعاات  األردنلاادين يمياال لمصاالحة حجاام التبااادل التجاااري مااا بااين الب أن إلااىوأشااار الكباااريتي 

 2013مليااون دينااار فااي العااام  24الااى  2012مليااون دينااار فااي العااام  23ماان  األردنيااةالصااادرات 
مليااون  49الااى  2012مليااون دينااار فااي العااام  01ماان فلسااطين ماان  األردنيااةوانخفضاات الصااادرات 
 دينار العام الماضي.

الى فلسطين تتكون من مصانوعات بالساتيكية وتمار طاازج  يةاألردنوقال الكباريتي ان اهم الصادرات 
 وأثااثكهربائياة  وا التمعدنية ورنيش ودهانات وسجاد ونساي"  ومياهبزر بطيخ ومصنوعات سكرية 

المستوردات مان فلساطين فهاي عباارة عان اسامنت وحجاارة وعسال طبيعاي وبصال زراعاة  وأماوغيرها، 
 وعصائر وصابون وحديد.

تقاااديم كاال التساااهيالت الممكنااة للجاناااب الفلسااطيني وتقاااديم الخااادمات  إلااىد الغرفاااة الاااى اسااتعدا وأشااار
والخباااارات والمشااااورة الفنيااااة والتاااادريب لكااااوادر الغاااارف الفلسااااطينية، وألصااااحاب األعمااااال والمسااااتثمرين 

 الفلسطينيين.
 21/8/2118، الدستور، عم ان

 
 جئين .. عن نكبة فلسطين والالفي "سياسي يتذكر" يتحدثالمصري  طاهر .43

فااي حااوار مااع األساابق طاااهر المصااري األردنااي  رئاايس الااوزراء : قااال محمااد خياار الرواشاادة -عمااان
، كااا كبر األبنااااء والبناااات 1942ولااادت فاااي ناااابلس العاااام : "حلقاااات "سياساااي يتاااذكر"جريااادة الغاااد  فاااي 

ات هجارة لوالدي نش ت، رحمه هللا. ما ميز السنة التي ولدت فيهاا ب نهاا كانات اساتمرارا لمسلسال تاداعي
اليهااود إلااى فلسااطين. فقااد كشاافت األيااام المتتاليااة عاان تفاصاايل حالااة عاادم االسااتقرار، التااي ستعيشااها 
نااابلس وفلسااطين والمنطقااة. لكاان مااا عرفتااه الحقااا هااو أن مطلااع أربعينيااات القاارن الماضااي كااان يشااي 

 ."ا حتى يومنا هذابنهاية ذات العقد، الذي تسبب بنكبة الشعب الفلسطيني، والتي ما نزال نعيش آثاره
 وأتذكر، لم يتجاوز الخمسة أعوام. 1944، عندما حصلت نكبة فلسطين  كنت طفالوقال المصري: "

أعاداد الالجئااين الكبياارة، ممان تاادفقوا ماان مادن وقاارى فلسااطين إلاى الضاافة الغربيااةأل كانات أعاادادا كبياارة 
ومألت هذه األعداد المدارس والمساجد. لم أكن أعارف، وأناا فاي ذلاك العمار، ماا الاذي يحصال. جدا، 

كيااف أن هااذا العاادد الكبياار مااأل الاادنيا، وكيااف كااان الالجئااون يعيشااون فااي ظااروف  أتااابعلكاان كناات 
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ظاروف تشاريد ولجاوء صاعبة، ولام يكان الحاد مان الالجئاين  أنهااصعبة. اقل ما يمكن قوله فيها، هي 
 ."معه ما يعينه على هذه الهجرة القسرية ي خذاط لتلك النكبة، وأن ان يحت

بدأ الالجئون يسكنون مخيمات بعيدة  1944أيار )مايو( من العام  10بعد عام، أو خالل وأضاف: "
عااان المديناااة القديماااة، واختااااروا ألنفساااهم نماااط حيااااة، يتماشاااى ماااع الظااارف الجدياااد لهااام، والاااذي كاااانوا 

 .". لذلك لم تكن هناك مظاهر استقرار في تلك المخيماتيتوقعون أنه لن يطول
هاذا عائاد لطبيعاة االخاتالف ، قاال المصاري: "ألنفسهم نمط حياة مختلفاالالجئين  ارياختوحول سبب 

الثقااافي بااين أهاال الساااحل وأهاال الجباال، وهااو اخااتالف سااببه اشااتباك أهاال الساااحل بالثقافااات المتعااددة، 
حركة النقل ي تي بكل العالم إليهم، ومان هناا، قاد يكاون لهام رأي آخار فهم معبر بحري، وبالتالي نمط 

بالعااادات والتقاليااد،  أكثاارفااي نمااط معيشااتهم فااي ماادنهم، أمااا أهاال الجباال، فهاام محااافظون ومتمسااكون 
 ."الموروثة عن ا باء واألجداد

عيشاون حيااة ثم إن هناك سببا آخر، لعله يعود لطبيعة الظرف، فقاد كاان هاؤالء الالجئاون يوأضاف: "
مستقرة ومزدهرة في مدنهم وقراهم، وفج ة وجدوا أنفسهم مشردين، بدون م وى، وفي ظروف اقتصاادية 
غاياة فاي الصااعوبة. التشارد حاارمهم مان الحياااة المساتقرة، واضااطرهم ألن يخطاوا ألنفسااهم نمطاا جدياادا 

ومواجهاة التحادياتأل كال  من الحياة، ألن تراثهم وأمالكهم بات وراءهم، وصراع البقاء، الذي يعيشونه،
 ."هذه العوامل هي التي حددت لهم طريق الحياة

إلى جانب كل ذلك، فهم اختبروا الصراع الصهيوني مبكرا، ويفصلنا عنهم )فاي الضافة الغربياة( نحاو "
كلاام، فهاام تعرفااوا علااى مظاااهر االحااتالل قبلنااا، عباار وجااود "الكبانيااات" التااي يسااكنها يهااود، لااذلك  40

 ."نهم تقدموا عنا مدنيا، أو أن هناك تفاوتا لصالحهم، أو قد أراه لصالحهميمكن القول ب 
أناا درسات فاي كلياة النجااح مان الصاف الثااني، وحتاى إنهااء مرحلاة الثانوياة العاماة. وقال المصري: "

كااان للمعلمااين أثاار مباشاار فااي تحفيااز وعينااا السياسااي، لكاان األثاار األكباار لتكااوين شخصااياتنا، كااان 
منذ النكبة وحتى لحظة سفري للدراسة في الواليات المتحدة األميركية مطلاع ساتينيات  طبيعة األحداث
 ."القرن الماضي

كاااان للماااد القاااومي فاااي الخمساااينيات، وباااروز نجااام الااازعيم المصاااري جماااال عباااد الناصااار، وأضااااف: "
ة فاي وطبيعة األحداث التاي تادور علاى أرض فلساطين ذلاك العقاد، وحركاة االنقالباات العساكرية الادائر 

العالم العربي، أثر في صياغة شخصياتنا. كما ت ثرنا بمواقاف المعلماين، أمثاال االساتاذ محماد العماد، 
وشاكر ابو حجلة، وقصي هاشم، والشيخ أسعد شرف. فضال عن أنناي مان عائلاة سياساية، انخرطات 

ي باالقرب مان لعل بقائ بالعمل العام مبكرا، وكان لوالدي وأعمامي نشاطات مختلفة على هذا الصعيد.
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كل هذه األحداث، أثر في وعيي المبكر كثيرا، بال كنات أحياناا اتعااطى ماع هاذه الهماوم بانفعاال باالغ 
 ."وت ثر شديد

لقد صاغت تلك األحداث وجداني وطبعت شخصايتي بهوياة فلساطينية عربياة قومياة. فلام أكان وقال: "
 ري على أرض فلسطين.أقل انفعاال تجاه أي قضية عربية من انفعالي تجاه أي تطور يج

استقينا التربية السياسية والوطنية من تلك الفترة، التي كانات ُمشابعة باالهموم والحاروب، وحااالت عادم 
 ."االستقرار. كما أن المد القومي كان ي سر، بلغته ومواقفه وشعاراته، قلوب الشباب اليافع

كل هذه الهموم، بذات التركيز  لقد خفت من ضعف قدرتي، وقتها، على التوفيق بينوختم المصري: "
والقاادرة علااى المتابعااة، لكنااي سااعيت ألماازج بااين أن أعاايش هاام ماان اقُتلااع ماان أرضااهأل وأعاايش جبااروت 
الصاامد علااى أرضااه، وهااو أماار لاام يكاان سااهال علاّي أباادا، باال وتساابب لااي بحالااة نفسااية مركبااة، نتيجااة 

يتشارب اإلنساان المعرفاة، وتساتقر التعايش مع تلك الظروف في مقتبل العمر، ففي ذلك السن تحديادا 
 ."في قلبه، وقد كانت المعرفة والعلم في تلك المرحلة كلها هم فلسطين وهموم العرب

 21/8/2118الغد، عم ان، 

 
 غزةقطاع تصل  قافلة تضامنية تضم نشطاء عرباً  .44

ية وصلت إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر اليوم األحد قافلة تضامن: وكاالت –الجزيرة 
تضم نشطاء عربا وترافقهم مساعدات للقطاع المحاصر، في وقت يفتح فيه المعبر بشكل محدود 

 لدخول معتمرين وعالقين فقط.
 وأكد المتحدث باسم القافلة أن السلطات المصرية وافقت على دخولهم إلى غزة.

معبر رفح منذ وُيعد هذا الوفد المكون من قرابة ثالثين ناشطا هو األكبر الذي يدخل غزة عبر 
 انقالب العسكر في الثالث من يوليو/ تموز الماضي على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.

وقال مراسل الجزيرة في غزة تامر المسحال إن أغلبية المشاركين بالوفد من المغرب العربي ومن 
 ات لكسر حصار غزة.الجزائر تحديدا، الفتا إلى أن الزيارة ت تي في سياق قوافل أميال من االبتسام

وأشار إلى أن الوفد سيلتقي خالل األيام الثالثة التي سيقضيها في غزة رئيس الحكومة الفلسطينية 
 المقالة إسماعيل هنية وعددا من الشخصيات األخرى، كما أنه سيشارك في فعاليات أخرى.

محدود لسفر  وبالتزامن مع السماح للوفد بالعبور، فتحت السلطات المصرية معبر رفح بشكل
 معتمرين من غزة وعودة عالقين بعد إغالقه بشكل كامل خالل األسبوعين األخيرين.

 21/8/2118الجزيرة.نت، الدوحة، 
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 بعد دخول سياح إسرائيليين لتونس التونسي لمساءلة وزير السياحة دعوات .45
 "الغريبة"وسم حسن سلمان: أثار دخول عدد من السياح اإلسرائيليين إلى تونس في إطار م -تونس 

جدال كبيرا في البالد، حيث طالب عدد من النواب في المجلس الت سيسي بمساءلة وزيرة السياحة 
والوزير المكلف باألمن في وزارة الداخلية، فيما انتقد رئيس كنيس الغريبة الدعوات المستمرة لتجريم 

 التطبيع مع إسرائيل.
سائحا إسرائيليا إلى تونس عبر ميناء  10 واليحوكانت مصادر إعالمية أشارت مؤخرا إلى دخول 

)جنوب شرق( ضمن موسم  "جربة"في جزيرة  "الغريبة"في العاصمة بهدف زيارة كنيس  "حلق الوادي"
 أيار/ مايو القادم. 13الذي يفترض أن يبدأ هذا العام في  "الح""

البوا بمساءلة وزير السياحة نائبا في المجلس الت سيسي )البرلمان( هذا األمر، وط 20واستنكر حوالي 
آمال كربول والوزير المكلف باألمن في وزارة الداخلية رضا صفر، بينما دعا آخرون لسحب الثقة من 

 الوزيرين.
وي تي هذا األمر بعد شهر من منع دخول عدد من السياح اإلسرائيليين إلى تونس، وهو ما أدى 

ا إلى البالد، فيما أكدت وزيرة السياحة التونسية إللغاء عدد من الشركات السياحية الدولية رحالته
الحقا أن قرار المنع كان بسبب عدم امتالك السياح اإلسرائيليين لت شيرات دخول، مشيرة إلى أن 

 تونس مستعدة الستقبال السياح من جميع أنحاء العالم بغض النظر عن جنسيتهم ودينهم.
من جميع أنحاء العالم، يفترض أن يزوروا البالد سائح يهودي  2000 حواليوتستعد تونس الستقبال 

أيار/مايو، وفق ما يؤكد رئيس كنيس الغريبة  19و 13بين  "جربة"بجزيرة ’ الغريبة‘في إطار موسم 
عدد الزوار قل كثيرا بعد الثورة، لكنه عاد ": "القدس العربي"ويضيف الطرابلسي لا بيريز الطرابلسي.

 ."أعتقد أن تؤثر األحداث األخيرة كثيرا على موسم الح" هذا العام لالنتعاش بشكل بطيء مؤخرا، وال
 21/8/2118القدس العربي، لندن، 

 
 الموضة برام هللا أسبوعتزور فلسطين وتشارك في  التركية بيرين سات الفنانة .46

 رسميًا مشاركتها في أسبوع ،"بيرين سات"جمال: أعلنت الفنانة التركية الشهيرة  إسماعيل - اسطنبول
 مايو المقبل في مدينة رام هللا الفلسطينية. الموضة الفلسطيني والمقرر إقامته بداية أيار/

ضيفة شرف على أسبوع الموضة الفلسطيني الذي تقيمه شركة موديلشيز للعام  "بيرين سات"وستحل 
بير من في عدد ك "بيرين"الثاني على التوالي في رام هللا، العاصمة الثقافية لفلسطين، حيث شاركت 

 عروض األزياء حول العالم.
 21/8/2118القدس العربي، لندن، 
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 قطر تنشر "أدب السجون" لألسرى الفلسطينيين .47

العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون  أعلن سعادة الدكتور حمد بن عبد: الرحمن طه عبد -الدوحة 
بدعه األسرى الفلسطينيون في والتراث، عن مشروع تعده الوزارة حاليا لنشر أدب السجون، والذي أ

 .اإلسرائيليسجون االحتالل 
القدس"، الذي أقيم برعايته على مسرح قطر الوطني، إن  أبوابألوبريت " إطالقهوقال سعادته خالل 

إنتاج مثل هذه األعمال يؤكد أن "الدوحة ال تعرف المستحيل، وخاصة عندما يتعلق الهدف بفلسطين 
يني في متناول الجميع من خالل الدوحة، كما هو الحال عندما نعمل والقدس، ليصبح الشعر الفلسط

 دائما ليكون الشعر العربي في متناول الجميع".
وتابع سعادته: إن هذه الفكرة جاءت أثناء زيارة الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في 

، اإلبداعيةد من األعمال ، لدولة قطر مؤخرا، وحديثه عن منشورات الوزارة ونشر العدي44فلسطين 
 تابد عا إلىوأن هناك العديد من األعمال األدبية التي كتبها أصحابها في السجون، في إشارة 

 األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل.
 21/8/2118الشرق، الدوحة، 

 
 اليرموكمخيم  المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في األمم .48

متحدة تحذيراتها من كارثة إنسانية في مخيم اليرموك لالجئين جددت األمم ال: نذير رضا - بيروت
الفلسطينيين، الواقع جنوب العاصمة السورية دمشق، مع تعذر إيصال المواد الغذائية إليه منذ عشرة 

 حالة وفاة جوعا داخل المخيم في ا ونة األخيرة. 30أيام، في حين تحدثت تقارير عن 
أعداد المدنيين الذين قضوا جوعا في مخيم اليرموك إلى مائة  وأعلن ناشطون سوريون أمس ارتفاع

شخص، منذ إطباق الحصار عليه قبل عام، بموازاة تحذير األمم المتحدة من كارثة إنسانية. وقالت 
ألف مدني يواجهون خطرا محدقا بالموت  20ونروا التابعة لألمم المتحدة إن أكثر من األوكالة 

اق هش بين أطراف النزاع السوري على السماح بإدخال الطعام. ومنذ جوعا، وذلك بعد انهيار اتف
عشرة أيام، لم تدخل أي إمدادات من الطعام إلى المخيم الذي تفرض عليه القوات الحكومية حصارا. 

حتى قبل هذا، "البريطانية عن كريس غونيس، المسؤول بالوكالة، قوله إنه  "اإلندبندنت"نقلت صحيفة 
ر عن حاالت وفاة من الجوع، وأمهات يطعمن أبناءهن حشائش وتوابل التقطت من كانت هناك تقاري

 ."الوضع في اليرموك كان بائسا بالفعل. وا ن أصبح أكثر من بائس". وأضاف غونيس أن "الطريق
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، إذ يطال المناطق المحيطة به، "ال يقتصر على اليرموك"وقال ناشطو المعارضة إن الحصار 
يقارب عددهم "األسود المحاذية، مشيرين إلى أن المحاصرين جنوب دمشق  وأهمها منطقة الحجر

 . "خمسين ألف مدني
 21/8/2118الشرق األوسط، لندن، 

 
 الر د بإلغاء اتفاقية أوسلو .49

 د . فايز رشيد
بدايااًة ماان الضااروري التوضاايح، باا ن مباحثااات الساالطة الفلسااطينية مااع الجانااب الصااهيوني لاام تنقطااع 

ب عريقااااات يتفاااااوض مااااع تساااايبي ليفنااااي فااااي لقاااااءات ثالثيااااة برعايااااة المناااادوب حتااااى اللحظااااة، فصااااائ
األمريكي الصهيوني مارتن إنديك، أو في لقاءات ثنائية باين الجاانبين الفلساطيني و"اإلسارائيلي"ك ذلاك 
يعني وفق ماا يقاول الابعض مان الماراقبين إن تهديادات الارئيس عبااس بقطاع المفاوضاات ليسات أكثار 

ن، وستعود المياه إلى مجاريها في استنئاف المفاوضات، وبخاصاة أن أنبااًء كثيارة من زوبعة في فنجا
تحاااادثت عاااان مفاوضااااات ساااارية مااااع الكيااااان الصااااهيوني تجااااري بعياااادًا عاااان التصااااريحات اإلعالميااااة . 
لاى األباد،  المطلوب من السلطة إذا كانت جادة في عدم التفاوض، أن تقطع المفاوضات ماّرًة واحادة وا 

ال فاألمر لي  س أكثر من مسخرة، وفي ذلك إضعاف كبير للجانب الفلسطيني .وا 
على صعيد آخر، تسربت أنباء كثيرة عن اتفاقية اإلطار التي كان يحملها جون كيري ليعرضها علاى 
الفلسطينيين و"اإلسرائيليين" قبل الموقف الفلسطيني األخير بوقف المفاوضات . جوهر هذه االتفاقية، 

ألمريكي أن عرضها على عباس، وكاان عريقاات قاد وصافها "بالجنونياة" ألنهاا اقتراحات سبق للوزير ا
تعكس وجهة النظر "اإلسرائيلية" جملًة وتفصياًل . جوهر اتفاقية كيري يحمل المقترحات التالية: إلغااء 
حق عودة الالجئين الفلسطينيين ويتم تثبيتهم فاي األمااكن التاي يعيشاون فيهاا . إلغااء أياة اتفاقياات أو 

رارات سابقة بما في ذلك قرارات األمم المتحدة المتعلقة بالحقوق الفلساطينية، وقارارات مجلاس األمان، ق
وقرارات الجامعة العربية ذات الصلة . يستحق الالجئون الفلسطينيون تعويضًا عن ممتلكااتهم شاريطة 

ر، والايمن وغيرهاا . أن ينطبق ذلك على "اإلسرائيليين" )المهّجرين( من الادول العربياة كاالعراق، ومصا
عاصااامة الدولاااة الفلساااطينية فاااي منطقاااة ضاااواحي القااادس )بيااات حنيناااا(، لاااذلك جااااء الااانص علاااى أن 
نماااا فاااي القااادس. منطقاااة الغاااور الفلساااطينية ال تتباااع الدولاااة  عاصاامة الدولاااة الفلساااطينية لااايس القااادس وا 

" فيهاا مادة عشار سانوات، الفلسطينية حاليًا بل تخضع لترتيباات أمنياة جوهرهاا تواجاد: قاوات "إسارائيلية
على أن تكون خاضعة للتفاوض بعد مضي هذه الفترة . يعترف الفلسطينيون "بيهودية دولة إسرائيل". 
إبقاء القدس موحدة. احتفاظ "إسرائيل" بالتجمعاات االساتيطانية الكبيارة فاي الضافة الغربياة وقطااع غازة 
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رة "إسااارائيلية" علاااى حااادود هاااذه الدولاااة مااع تباااادل لألراضاااي بينهاااا وباااين "إسااارائيل" شاااريطة وجااود سااايط
 وأجوائها، كما أن للقوات "اإلسرائيلية" الحق في الدخول والمطاردة في أراضي هذه الدولة.

هااذه هااي اتفاقيااة اإلطااار التااي عرضااها كيااري علااى الجانااب الفلسااطيني وهااي تعّباار عاان وجهااة نظاار 
يمين الجانب "اإلسارائيلي" . رغام ذلاك فاإن  "إسرائيل" جملًة وتفصياًل . بل األدق تعبيرًا أنها تقف على

الساالطة الفلسااطينية مازالااات تااؤمن بوسااااطة الواليااات المتحااادة، باال ربمااا تاااذهب فااي أحياااان كثياارة إلاااى 
اعتبارهاا وساايطًا نزيهااًاتك ثباات قطعااًا أن الواليااات المتحاادة ُتعتباار طرفااًا فااي الصااراع ولاايس وساايطًا، وآن 

ة األمريكياااااة، فهاااااي فاااااي صاااااميمها ناقااااال لوجهاااااة النظااااار ا وان للسااااالطة الاااااتخلص مااااان وهااااام الوسااااااط
الصااهيونية، وهااي تصااطف إلااى جانااب الحليفاااة "إساارائيل" . وأي ممارسااة لضااغوطات أمريكيااة تكاااون 

 على الجانب الفلسطيني وليس على الجانب الصهيوني.
علااى صااعيد آخاار، باادأت الدولااة الصااهيونية سلساالة عقوبااات علااى الفلسااطينيين بعااد أن قاماات الساالطة 

اتفاقيااة مااع منظمااات تابعااة لألماام المتحاادة ماان أجاال الاادخول فيهااا، منهااا معاهاادة جنيااف .  10بتوقيااع 
العقوبات الصاهيونية بادأت بتجمياد تحويال أماوال الضارائب الفلساطينية التاي تجنيهاا "إسارائيل" والبالغاة 

رواتاب الماوظفين مليون دوالر سنويًا . األمر الذي سيؤثر سلبًا على ميزانية السالطة ودفاع  110نحو 
. كما أن العقوبات ستطال مجاالت المياه والكهرباء والوقاود، وحركاة التنقال للفلساطينيين علاى الطارق 
الخارجيااة والداخليااة وبخاصااة فااي المنطقااة )ج( التااي تتااولى اإلشااراف األمنااي عليهااا "إساارائيل" . ماان 

لمناازل واالعتقااالت واالغتياااالت العقوباات أيضاًا: ارتفااع وتيارة االساتيطان ومصاادرة األراضاي وهادم ا
 وغيرها .

فااي السااياق يمكاان القااول، إن هااذه العقوبااات الصااهيونية مطبقااة حتااى فااي ظاال المفاوضااات وفااي ظاال 
التجميد الفلسطيني لقرارات االنضمام إلى المنظمات الدولية، فاالساتيطان فااق )فاي ظال المفاوضاات( 

الت الصهيونية، واالعتقاالت للفلساطينيين ارتفعات ثم االغتيا %123هذا العام السنة الماضية بنسبة 
وتيرتها هي األخرى . كذلك هدم المنازل وتقيياد حركاة مارور الفلساطينيين علاى الحاواجز "اإلسارائيلية" 
. عليناااا أال ننساااى أن الكياااان الصاااهيوني اليااازال يحاصااار قطااااع غااازة لسااانوات طويلاااة علاااى التاااوالي . 

بقة على شعبنا طالما ظال االحاتالل قائماًا . فا ين هاو الجديادتك المقصود القول: إن هذه العقوبات مط
من ناحية ثانية فقد جّمدت "إسرائيل" تحويل أموال الضرائب الفلسطينية من قبل عدة مارات فهاذا لايس 

 أيضًا بجديد هذا أواًل.
لغاااء بإمكااان الساالطة الفلسااطينية الاارد علااى هااذه العقوبااات ماان خااالل التمسااك بالثواباات الفلسااطينية، و  ا 

التنسيق األمني مع العدو، إلغااء اتفااق بااريس االقتصاادي، والتراجاع عان كافاة التناازالت التاي قادمتها 
الساالطة مجانااًا للكيااان الصااهيوني. وتظاال قمااة الااردود هااي إلغاااء اتفاقيااات أوساالو ومااا ناات" عنهااا ماان 
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وليمااارس االحااتالل تبعااات ولااو أّدى ذلااك إلااى حاال الساالطة نفسااها، وعااودة الصااراع إلااى مربعااه األولك 
دوره مباشااارًة ولااايس بطرياااق غيااار مباشااار، كماااا يمارساااه حالياااًا . اتفاقياااات أوسااالو هاااي أسااااس الااابالء 
ويتوجب إلغاؤها. لعلني استحضار ماا سابق وأن قالاه الراحال المفكار الفلساطيني إدوار ساعيد عنهاا "إن 

هاااول جساااامة االستساااالم  الحفاال االستعراضاااي المبتاااذل الاااذي عقاااده البيااات األباايض إنماااا ياااواري مؤقتااااً 
الفلسااطيني. لااذا دعونااا نساامي االتفاااق باساامه الحقيقااي: صااك االستسااالم الفلسااطيني، معاهاادة فرساااي 

 الفلسطينية".
 21/8/2118، الخليج، الشارقة

 
 الفلسطينية بهدف الوحدة في مواجهة المأزق المصالحة .51

 عزمي بشارة
ساالفًا. ويكفااي لهااذا االسااتنتاج الاارائ" أنهااا ال  المفاوضااات الفلسااطينية اإلساارائيلية قصااة فشاالس معااروفس 

تجاااري علاااى أسااااسس متفاااق علياااه، ساااواء كاااان هاااذا األسااااس قااارارات دولياااة، أو حتاااى مصااالحة مشاااتركة 
بالتوصاال إلااى حاالّس يتااوفر علااى حااد أدنااى ماان العدالااة، مقبااولس ماان الشااعب الفلسااطيني. وتضاااف مااع 

 لي والضعف العربي، إقليميًا ودوليًا وغيره.الزمن َأسباب أخرى، منها تعاظم قوة اليمين اإلسرائي
حصاالت القيااادة الفلسااطينية علااى ساالطةس فااي ظاال االحااتالل، مقاباال االعتااراف بإساارائيل، والتنااازل عاان 
المقاومااة المساالحة، والااذي تحااّول إلااى عقياادةس أمنيااةس بديلااةس عاان المقاومااة، تتضاامن التنساايق األمنااي مااع 

ولة ذات سيادة فعلية على األرض، فقد بات رهينة التفاوض في إسرائيل. أما تحّول هذه السلطة إلى د
ظل ماوازين القاوى باين المحتال والواقاع تحات االحاتالل، ولايس علاى أسااس قاعادةس متفاق عليهاا. نقاول 
َشات القاارارات الدوليااةأل وجارى تهماايش حتااى التضااامن  "رهيناة"، ألنااه منااذ بادأت المفاوضااات الثنائيااة ُهمّر

 الشعب الفلسطيني، إذ أصبح كل شيء رهًنا بنتيجة التفاوض الثنائي.األممي الديمقراطي مع 
األفااق المساادود للتفاااوض لاايس سااكونًا، باال تجااري فااي ظلااه عمليااات تكثيااف االسااتيطان فااي المناااطق 
المحتلة، وتحويل القدس إلاى غيتاو عرباي فاي مديناة يهودياة. ويجااب علياه فلساطينيًا باالتلويح باالعودة 

، مما يعني مغادرة معادلة المفاوضات الثنائية، وهو ماا تعتباره إسارائيل خطاواتس إلى المنظمات الدولية
من طرفس واحد قد تجيب عليها، بدورها، بخطاواتس مان طارف واحاد، ولكان، علاى األرض، ولايس فاي 

 المنظمات الدولية. كل "طرف" يلج  إلى الساحة التي يعتبرها مصدرًا لقوته.
ألرض وعلااى المسااتوى الاادولي. وأضااعف ساااحات المسااتوى الاادولي قااد يقااود ذلااك إلااى مواجهااةس، علااى ا

الساحة العربية التي يطالب األميركيون حكامها، فاي كال مارة، با ن ينصاحوا القياادة الفلساطينية باا"عدم 
 تفويت الفرصة هذه المرة"أل وال فرصة وال يحزنون.
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اد ياسار عرفااات، غالبااًا مااا ومناذ مرحلااة مااا قبال االعتااراف بمنظمااة التحرياار الفلساطينية، وحتااى استشااه
كااان يضااغط علااى القيااادة الفلسااطينية بااالتلويح بإيجاااد باادائل لهااا. ومااؤّخًرا، ونتيجااة مالبساااتس إقليميااةس 
َدت أطراٌف عربيٌة تسااعد فاي طارح هاذه اإلمكانياة البتازاز قياادة السالطة. والمطاروح فاي الواقاع هاو  ُوجر

 بر متطرًفا ومتصّلًبا.بدائل إسرائيلية، فقد أصبح حتى محمود عباس يعت
لغرض مواجهاة هاذا الواقاع، وال سايما الخطاوات اإلسارائيلية األحادياة الجاناب، ال باد مان التوصال إلاى 
صاااايغةس وحدويااااة فلسااااطينيةس تجمااااع حركتااااي حماااااس والجهاااااد اإلسااااالمي مااااع حركااااة فااااتح وبقيااااة القااااوى 

قاماااة حكوماااة وحااادة وطنياااة فلساااطي نية. وثماااة مصااالحة لغااازة الفلساااطينية فاااي قياااادة منظماااة التحريااار، وا 
ولحركاااة حمااااس فاااي ذلاااك، فمساااؤوليات السااالطة فاااي غااازة أصااابحت عبًئاااا علاااى المقاوماااة. وال حاجاااة 
للتفصاايل، فالحصااار المديااد لاايس تفصااياًل، وكااذلك تاا ثيرات الساالطة علااى حركااة حماااس. ال يجااوز أن 

عادة إنتاجها، يدوم وضع غزة كحالة مستقلة عن بقية الشعب الفلسطيني. وتكريس مثل هذه الحالة ، وا 
 وما يتطلبه ذلك في ظل الحصار، هو ذاته م زق حقيقي.

هذا أكيد، ولكن مخاوف حركة حماس من نوايا السلطة الحالية الحاكمة فاي مصار أكيادة أيضاا. وفاي 
حالاااة الوحااادة الفلساااطينية، وقياااام سااالطة مشاااتركة فاااي غااازة، ال باااد مااان مااانح حركاااة حمااااس ضااامانات 

قليميااة أنهااا  سااوف تكااون شااريكًا حقيقيااًا، ولاان تتعاارض لمااا يتعاارض لااه غيرهااا فااي مصاار فلسااطينية وا 
حاليًا. وسوف يبقى ضمانها الرئيسي أنهاا قاوة عساكرية وأمنياة فعلياة، وليسات مجارد سالطة منتخباة ال 

 تحكم فعال.
نشاا ت، فااي الماضااي، شااكوك أن هاادف قيااادة حركااة فااتح الوحيااد ماان المصااالحة هااو إجااراء انتخابااات، 

، وحصارس مديادس لتصحيح ما تعت سرائيليّس ، وا  قد َأنه هفوة تاريخية. ولكن االنتخابات في ظل تهديدس دوليّس
على غزة، نتيجاة لحرياة االختياار التاي مارساها الشاعب الفلساطيني ساابقًا، ال تاوحي بحرياة االنتخااب، 

ًا، بالتحول إلى وال تعني إرال تعميقًا للشرخ. فاالنتخابات التي ال تجري في ظل وحدة وطنية تهدد، غالب
 صراعات أهلية.

لهذا، يجب أن تثبت السلطة في رام هللا أن هدفها من المصالحة لايس االنتخاباات وحادها، بال الوحادة 
الوطنية، في حين يقع على حركة حماس أن تثبت أنها ال تعارض االنتخابات مبدًأ، وال تخشاها، وأن 

يق المصالحة وقيام حكوماة الوحادة الوطنياة التاي تبادر هي وتقترح موعدا لذلك، ولو بعد عام من تحق
 توفر الظروف إلجرائها.

ماان شاا ن حكومااة وحاادةس وطنيااةس سااابقةس علااى االنتخابااات أن تغّياار األجااواء فلسااطينيًا، وتخلااق، أيضااًا، 
أجاااواء الثقاااة الالزمااااة لالنتخاباااات. ولتعتبااار القااااوى الفلساااطينية هاااذه الحكومااااة مرحلاااًة انتقالياااًة محااااددًة 

بمواعيااادك لااايس للفلساااطينيين دولاااة ذات سااايادة، وال هااام حققاااوا الحاااد األدناااى مااان مطاااالبهم  ومنضااابطة
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الوطنياااة، ليخوضاااوا فاااي لعباااة الساااالطة والمعارضاااة. وزياااادًة فاااي ت كيااااد الوحااادة الوطنياااة فاااي مواجهااااة 
االحااتالل، يجااب أن تكااون األولويااة لصااياغة وحدويااة لمنظمااة التحرياار، بمااوازاة تشااكيل حكومااة وحاادة 

ولمااذا ال ُتخااض االنتخاباات نفساها فاي قائماة مشاتركةت هاذه ليسات أضاغاث أحاالم، بال هاي وطنياة. 
أمور طبيعية، إذا كان الهدف هو الوحدة الوطنية فعاًل. البقية، بماا فيهاا الملفاات الخمساة للمصاالحة، 
هاااي، برأياااي، تفاصااايل ال تهااام أحااادًا إذا حضااار ماااا هاااو جاااوهري، وهاااو الوحااادة الوطنياااة فاااي مواجهاااة 

 حتالل، ويصبح كل تفصيل فيها عائقًا أمام المصالحة، إذا لم تكن مواجهة الم زق هي الموضوع.اال
 19/8/2118، العربي الجديد، لندن
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 ماجد كيالي
كاتاااب سياساااي فلساااطيني، مقااايم فاااي دمشاااق، يكتاااب الدراساااات والمقااااالت التحليلياااة والنقدياااة المتعلقاااة 

 نية واإلسرائيلية خصوصا، وشؤون الصراع العربي اإلسرائيلي عموما.بالشؤون الفلسطي
لم يعرف التاريخ أحزابا سياسية أو حركات تحّرر استمرت إلى األبد، فال شيء أصال إلى األباد، ذلاك 
أن هاااذه اإلطاااارات، أو الظاااواهر، هاااي بمثاباااة أجساااام، أو كياناااات سياساااية، واجتماعياااة وثقافياااة، تنماااو 

 شيخ ثم تذهب نحو األفول، هذه هي قوانين الطبيعة.وتزدهر وتكبر وت
طبعا ثمة استثناء من هذه الحاالت لكن األشكال أو الكيانات التاي تساتمر ال تبقاى هاي ذاتهاا إال مان 
ناحية الشكل، إذ إنها تتحاول وتتغّيار وتتكياف، سالبا أو إيجاباا، ماع واقعهاا وعصارها وماع العاالم الاذي 

 تعيش فيه.
مقدماة الباد منهاا للحاديث عاان حاال الكياناات السياساية الفلساطينية، التاي صاار لهااا كانات هاذه بمثاباة 

ردح طويل من الزمن، يناهز نصف قرن، وهي ما زالت تصر على المواصلة على النحو الذي كانت 
عليااه، رغاام أن ذلااك لاام يوصاالها إلااى الهاادف المنشااود، ورغاام أن مظاااهر الشاايخوخة والااتكّلس والفااوات 

 ، ورغم أنها ال تقوم ب ي شيء لتغيير واقعها وتجديد شبابها.باتت تنخر فيها
فصاايال بااين حركااة وجبهااة وحاازب، بااات معظمهااا  10هكااذا نحاان إزاء فصااائل، يقاادر عااددها بحااوالي 

اليوم ال يحظى ب ية مكانة تمثيلية فاي مجتمعاات الفلساطينيين ال فاي الاداخل وال فاي الخاارج، وال تقاوم 
اهيك أن أكثرها فقد مالمحه األولى أو هويته الفكرية أو السياسية التي ب ي دور في مواجهة عدوها، ن

 تمّيزه عن غيره.
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عمومااا، مااا يهّمنااا فااي هااذا اإلطااار الحااديث عاان واقااع "فااتح"، أي الحركااة التااي أطلقاات الكفاااح المساالح 
 الفلسااااطيني فااااي أواسااااط السااااتينيات، والتااااي قااااادت الحركااااة الوطنيااااة الفلسااااطينية، وتحّكماااات بخياراتهااااا

 السياسية والعسكرية طوال العقود الماضية.
فماان أوجاااه عدياادة تبااادو هاااذه الحركااة ك نهاااا وصاالت إلاااى نهاياااة طريقهااا، أو أنهاااا وصاالت إلاااى مرحلاااة 
تفرض عليها الحسام بخياراتهاا، أي بمضاامين خطاباتهاا السياساية وطارق عملهاا، وتحدياد مكانتهاا فاي 

 مكانتها كسلطة أو كحركة تحرر وطني.إطار العملية الوطنية الفلسطينية، ال سيما بين 
أقصد أن مشكلة هذه الحركاة ال تتعلاق باالخالف باين هاذه الشخصاية أو تلاك، وال بمجارد الصاراع باين 
األجيال، وال في الصاراع علاى القياادة، كماا بادا فاي التجاذباات التاي طفات ماؤخرا، السايما علاى خلفياة 

المقابلاااة مااان القياااادي المفصاااول مااان الحركاااة تصاااريحات الااارئيس الفلساااطيني أباااو ماااازن والتصاااريحات 
 محمد دحالن، فالمس لة أكبر وأعقد وأشمل من كل ذلك.

علاى ذلااك أعتقااد أن أزماة "فااتح" ناجمااة عان عواماال متعااددة، أولهاا إخفاااق الخيااارات التاي أخااذتها علااى 
ضااية تباادو عاتقهااا وأهمهااا االرتهااان لعمليتااي المفاوضااة والتسااوية منااذ عقاادين، فهااا هااي العمليااة التفاو 

بمثابااة لعبااة أو "أنشااوطة" تسااتغلها إساارائيل لفاارض إمالءاتهااا، وتحسااين صااورتها، وتغيياار الواقااع فااي 
األراضي المحتلة لصالحها، بالجدار واالساتيطان والطارق االلتفافياة، مقابال إقاماة كياان سياساي هزيال 

الساتعمار والحكام الاذاتي وتابع، تحت هيمنتها السياسية واالقتصادية والعسكرية، في خلطة من نظام ا
 واألبارتايد.

ثانيا، تكمن أزمة حركة "فتح"، أيضا، في تحولها من الناحية العملية إلاى سالطة علاى حسااب طابعهاا 
 كحركة تحرر وطني، رغم أنها ما زالت تبدو ك نها تستخدم خطابات حركة التحرر الوطني.

والتناااوع، باعتبارهاااا بمثاباااة جبهاااة تضااام  ثالثاااا، انطفااااء روح هاااذه الحركاااة التاااي ت سسااات علاااى التعددياااة
 مختلف التيارات الموجودة عند الشعب الفلسطيني، مما جعلها في مرحلة ما أكثر حركة تشبه شعبها.
فقااد باتاات الحركااة اليااوم بمثابااة كيااان جامااد يعباار عاان لااون واحااد، أمااا االختالفااات الظاااهرة فيهااا فهااي 

مماا حرمهاا مان الحيوياة السياساية التاي كانات لهاا فاي تتعلق بالمواقع والمناصب، في أغلاب األحاوال، 
 مراحل سابقة قبل قيام السلطة.

رابعا، هذه الحركة ظلت تفتقد للجهود الالزمة لتطوير بناها التنظيمية والسياسية، وتطوير الديمقراطياة 
ي الداخلية فيها، أي بتحويلها من حركة عفوية من دون مالمح تنظيمية إلاى حركاة ذات طاابع مؤسسا

 وديمقراطي.
ومعلااوم أن الديمقراطيااة فااي هااذه الحركااة تقتصاار علااى حااق التعبياار عاان الاارأي، فااي حااين أن القواعااد 
والكوادر، وضمنهم حتاى قياادات، ال يشااركون فاي عملياة صانع القارار، بمعناى أن إدارة هاذه الحركاة، 
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دارة مواردها وسياساتها، والتقرير في الخيارات والقضايا المصيرية منوط  بالزعيم أو الرئيس، وبعض وا 
 المعاونين أو المقربين منه.

وكااي نكااون منصاافين ينبغااي القااول إن هااذه الحركااة فقاادت ماان قيادييهااا األوائاال أكثاار ماان أي فصاايل 
آخر، من مثل: عبد الفتاح حماود وأباو صابري وأباو علاي إيااد وماجاد أباو شارار وأباو الهاول وأباو إيااد 

 ، وصوال إلى زعيمها ومهندسها وقائدها أبو عمار.وخالد الحسن وأبو الوليد وأبو صالح
كمااا أن هااذه الحركااة واجهاات تحااديات كبياارة وخطياارة حاادت ماان قاادرتها علااى العماال فااي الخااروج ماان 

( وفااي معمعااان الحاارب األهلياااة فااي لبنااان )أواساااط الساابعينيات( والتااداخالت الساااورية 1920األردن )
(، وصااوال إلااى 1943نااان، والحالااة االنشااقاقية فيهااا )المضااّرة فااي شااؤونها، وفااي الغاازو اإلساارائيلي للب

قامة السالطة ) (، بحياث وصالت 1994المتغيرات الدولية واإلقليمية التي دفعتها نحو عملية التسوية وا 
 إلى هذا المآل.

ويمكاان التاا ريخ لبدايااة التصاادعات والتحااوالت والتغياارات السياسااية فااي "فااتح" بااالهّزة التااي نجماات عاان 
(، وحرمانها من العمل وساط أكبار تجماع لالجئاين الفلساطينيين، والتاي تام 1920دن )الخروج من األر 

 تجاوزها، أو التغطية عليها، بسبب صعود مكانتها في لبنان.
( ماان التحرياار، وهادف "الدولااة الواحاادة 1924أماا الهااّزة الثانياة، فهااي تتمثاال فاي تحااول خطاااب "فاتح" )

رحلااي المتمثاال فااي إقامااة دولااة فلسااطينية فااي الضاافة والقطاااع الديمقراطيااة العلمانيااة" إلااى البرنااام" الم
(، والااذي بااات بمثابااة الحاادث المؤّسااس لالنشااقاق السياسااي فااي "فااتح"، وفااي الساااحة 1924المحتلااين )

 الفلسطينية عموما.
وكانت قيادة هذه الحركة اتخذت هذا الخيار منفردة من دون سابق نقاش في اإلطارات الحركية، ومن 

 في مؤتمر عام. دون إقراره
وعلى أية حال فقد استمرت وحدة هذه الحركة، رغم التصدع السياسي الحاصل فيها، بسابب برغماتياة 

 قيادتها وطابعها الذي يقبل التعددية والتنوع وبزخم الكفاح المسلح والتحديات التي واجهتها.
، علاى 1943دث فاي ولعل االنشقاق األبرز الذي ضرب هذه الحركة، والعمال الفلساطيني عموماا، حا

خلفية الهّزة الناجمة عان انتهااء الظااهرة المسالحة فاي لبناان، وخاروج منظماة التحريار مناه، بعاد الغازو 
(. وفي حينه فقد حظيت الظاهرة االنشقاقية بدعم نظامي حافظ األساد فاي ساوريا، 1942اإلسرائيلي )

لقذافي في ليبيا الاذي أّمان التغطياة الذي مّكنها من التحكم في الوضع الفلسطيني في سوريا ولبنان، وا
 المالية، لكن هذه الظاهرة لم تنجح ولم تستطع أن تثبت ذاتها في مواجهة "فتح" األم ألسباب متعددة.
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( التي كانت بمثابة طريق فلسطيني جديد 1993-1942بعد ذلك جاءت االنتفاضة الشعبية األولى )
ألشااكال النضااالية التااي تاام اعتمادهااا فااي مواجهااة لجهااة اإلطااارات التااي حملاات هااذه التجربااة، ولجهااة ا

 االحتالل اإلسرائيلي، إذ إنها اختلفت عن التجربة الفصائلية التي انبنت على الكفاح المسلح.
وكما الحظنا وقتهاا فاإن "فاتح"، وهاي ذاتهاا قياادة المنظماة، راودتهاا المخااوف مان إمكاان تشاّكل مركاز 

صل بسبب التحوالت الدولية واإلقليمياة فاي مطلاع التساعينيات قيادي بديل أو مواز، األمر الذي لم يح
(، ثاام عقاااد اتفاااق أوسااالو بااين قياااادة منظمااة التحريااار 1991التااي ساااّهلت عقااد ماااؤتمر مدريااد للساااالم )

سرائيل )  (.1993وا 
بدوره فإن اتفاق أوسلو كان بمثابة هزة كبيرة في العمل الفلسطيني، وقاد أحادث تصاّدعا فاي "فاتح"، تام 

ه بااالزخم الااذي نجاام عاان قيااام كيااان الساالطة فااي الضاافة والقطاااع، وانتقااال معظاام قيااادات فااتح اسااتيعاب
 والمنظمة إلى األراضي المحتلة، لخوض تجربة مغايرة كليا.

، وماااع انتخاباااات المجلاااس التشاااريعي الثااااني، تعّرضااات "فاااتح" لهزيماااة كبيااارة بسااابب فاااوز 2001فاااي 
، كباديل وكناّد لهاا، بعاد أن كانات اعتاادت علاى تفردهاا "حماس"، وصعودها إلى مكانة القيادة والسلطة

نتيجاة  2002في قيادة الشعب الفلسطيني وتقرير خياراته المصيرية. المشكلة أن األمور تفاقمت عام 
 انقسام النظام الفلسطيني، وهيمنة "حماس" على غزة.

ة وأن مكانتهااا باتاات هكااذا باادت هاتااان الهزتااان بمثابااة إنااذار يؤكااد أن "فااتح" دخلاات فااي طااور الشاايخوخ
قاماة دولاة مساتقلة فاي  إلى انحسار، وقد عزز ذلك انهياار خيارهاا السياساي القاائم علاى المفاوضاات وا 

 الضفة والقطاع.
هكااذا تباادو حركااة "فااتح" فااي هااذه المرحلااة فااي مواجهااة تحااديات كبياارة، فهااي تقااف إزاء لحظااة الحقيقااة 

ن خيااارات بديلااة، وأيضااا إزاء اسااتحقاق إنهاااء بالنساابة لتقرياار مصااير خيارهااا التفاوضااي، أو البحااث عاا
االنقسااام فااي الكيااان الفلسااطيني، ال ساايما مااع وصااول "حماااس" إلااى عتبااة ال تسااتطيع معهااا االسااتمرار 

 في حكم غزة لوحدها، وكما حدث في السابق.
مالحظااة أن التحااديات الخارجيااة والمحاااوالت االنشااقاقية لاام تضااعف فااتح  -ماان كاال مااا تقاادم-ويمكاان 
ماا أضاعفتها العوامال الذاتياة والداخلياة التاي ذكرناهاا. وبالمحصالة، فاإن ماا سابق يفياد با ن "فاتح" بقدر 

اسااتطاعت فاااي كااال ماارة التغلاااب علاااى محااااوالت التصاادع، أو التشاااقق فيهاااا، ألنهااا لااام تتشاااّكل كحااازب 
 أصال، وال كحزب ببنية هرمية.

تفاارغين فااي األجهاازة العساااكرية ويااذكر أن "التنظاايم" فااي هااذه الحركااة، الااذي يضاام األعضاااء غياار الم
والخدمياااة، هاااو مجااارد "جهااااز" فيهاااا، وحتاااى إن حّصاااته فاااي الماااؤتمر العاااام قليلاااة )قبااال تغييااار النظاااام 

 من أعضاء المؤتمر(. %01الداخلي في المؤتمر السادس كان للعسكر 
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تسااميتهم والناحيااة األخاارى، أن كاال مسااؤولي القااوات العسااكرية واألجهاازة األمنيااة والخدميااة وغيرهااا يااتم 
بالتعيين من قبال القياادة )اللجناة المركزياة(، وهاؤالء يشاكلون النصااب األكبار فاي الماؤتمر، لاذا باديهي 
أن يكونوا من المقربين أو الموالين تماماا لهاذه القياادة، التاي تكاون فاي ذلاك ك نهاا تنتخاب ناخبيهاا، أو 

 تنتخب نفسها.
، التي تلعاب دورا كبيارا فاي الحفااظ علاى التماساك، أيضا، ال ينبغي أن نغفل عالقة االعتمادية المالية

 وهذه حال معظم الحركات أو األحزاب ذات الطابع العسكري.
وفوق كل ذلك، ولإلنصاف، فاإن طبيعاة "فاتح" التاي تقبال االخاتالف والتعددياة، ومكاناة ياسار عرفاات 

ة، وتشااتت المجتمااع كاازعيم للشااعب الفلسااطيني، وفكاارة الوطنيااة المسااتقلة التااي اتساامت بهااا هااذه الحركاا
الفلسااطيني، كاناات كلهااا ضاامن العواماال التااي مكنتهاااا ماان الصاامود إزاء كاال محاااوالت التصاادع التاااي 

 تعّرضت لها.
لكاان مشااكلة "فااتح، فااي وضااعها الحااالي، أنهااا باتاات أضااعف ماان السااابق، إذ هااي تفتقااد لاازعيم تاااريخي 

اناتهااا وخياراتهااا السياسااية، بااوزن ياساار عرفااات، كمااا أنهااا باتاات فااي آخاار طريقهااا، بعااد أن خساارت ره
وبعااد أن لاام يعااد لااديها مزيااد لتعطيااه، مااع أعااراض الااتكلس السياسااي والتنظيمااي، الااذي يعتريهااا، ممااا 

ما األفول بطريقة أو ب خرى.  يضعها في مواجهة طريقين، إما تجديد شبابها، وا 
تي، مااثال، الااذي علااى ذلااك قااد يمكاان حااّل مشااكلة القيااادة فااي "فااتح" فااي تصااعيد األسااير مااروان البرغااو 

يحظااى بإجماااع داخاال حركتااه، وبشااعبية عنااد الفلسااطينيين أكثاار ماان غيااره، لكاان هااذه الحركااة، علاااى 
األرجاااح، ليسااات بحاجاااة إلاااى زعااايم بقااادر ماااا هاااي بحاجاااة إلاااى مؤسساااة قيادياااة تساااتطيع استننهاضاااها، 

كيرهاا وطارق وتجديد شبابها، وضمن ذلاك تجدياد خطاباتهاا وبناهاا وخياراتهاا السياساية، وأيضاا نماط تف
 عملها.

قصارى القول، حركة "فتح" في مفترق طرق، فإما أن تتحول إلى مجرد سلطة حكم ذاتاي تتعاايش ماع 
ماا أن تبحاث عان خياارات أخارى، تؤكاد  االحتالل، وتتخلى نهائيا عن طابعها كحركة تحرر وطناي، وا 

الاذي تمثلاه إسارائيل  طابعها كحركة تحرر وطني في مواجهة للنظام االستعماري والعنصاري والهيمناي
 في هذه المنطقة.

هكذا على قيادة "فتح"، أو الطبقة السياسية المسيطرة فيها، تحديد أي من هذين الخيارين، أما الشاعب 
ما من دونها.  الفلسطيني فسيواصل طريقه مع "فتح"، وا 
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 يسكن فينا وفد الرئيس للمصالحة واألمل المنشود مازال الوطن .52
 أحمد يوسف
غاازة تترقااب بمشاااعر مختلطااة وصااول وفااد المصااالحة الفلسااطينية القااادم ماان الضاافة الغربيااة، والموكاال 
من الرئيس أبو مازن باالجلوس ماع اإلخاوة فاي حركاة حمااس، لفاتح ملفاات سابق أن تامع التوافاق عليهاا 

نهااااء فاااي القااااهرة والدوحاااة، والنظااار فاااي كيفياااة تطبيقهاااا للمضاااي قااادمًا فاااي ات جااااه تحقياااق المصاااالحة وا 
 االنقسام.

وبااالرغم ماان الكلمااات الطيبااة ونباارة التفاااؤل التااي تطلقهااا جهااات طرفااي األزمااةأل فااتح وحماااس، إال أن 
الشاارع الفلسااطيني بنخبااه الفكريااة والحركيااة ال يباادو أنااه يحمال نفااس القاادر ماان الحماسااة واألماال، وهااو 

عنهاا األدياب الفلساطيني الراحال إميال حبيباي فاي أقرب إلى وضعية الحائر المضطربأل والتي تحدث 
روايتااه الساااخرة "الوقااائع الغريبااة فااي حياااة سااعيد أبااي الاانحس المتشااائل".. فالفلسااطيني اليااوم هااو أشاابه 
بحالااة "المتشااائل" الااذي تتخاابط أعصااابه فااي دائاارة انعاادام الااوزن بااين خطااين متعارضااين ماان التفاااؤل 

 ب وهام الفرج القريب. -بقوة  -حه األمن واالستقرار والتعلق والتشاؤم، ليعيش حالة سريالية ال تمن
أكثر من شخصس التقيته في جلسات مفتوحة أو على هامش أنشطة فكرية خالل األيام الماضاية، وقاد 
بادرني السؤال حول توقعاتي من وراء هذه الزيارة لوفاد المصاالحة، وهال الفرصاة صاارت مواتياة لطاي 

راتيجية جدياادة يجتمااع حولهااا الجميااع، لتعزيااز قاادرات مشااروعنا الااوطني صاافحة الماضااي، والعماال باساات
فاي التحريار والعاودة، أم أن األمار لان يعادو أكثاار مان تكارار لجاوالت مكوكياة ساابقة.ت ويتسااءل ب ماالس 
وحساارة: هاال مناخااات السياسااة المتقلبااة ا ن، وضااغوطات الواقااع الماا زوم فااي رام هللا وغاازة، وانحسااار 

ل الدوليين للقضية الفلسطينية، هي أسباب كافية إلجبار الطرفين لالعتراف ب خطائهما، الت ييد والتفاع
 والنزول عن الشجرة، وتقديم كل جهة منهما طوق نجاة لآلخر، وتشكيل رافعة إنقاذ لهت.

وهاال حماااس اليااوم لااديها الجاهزيااة واالسااتعداد للتخلااي عاان الحكومااة فااي غاازة، والااذهاب إلااى انتخابااات 
رلمانيااة تجاادد فيهااا شاارعيتها كحركااة تحاارر وطنااي برؤيااة إسااالمية، وت كيااد إثبااات حضااورها رئاسااية وب

السياسااي والجماااهيري، باعتبااار مااا تمثلااه ماان كونهااا حركااة إسااالمية وطنيااة تحماال مشااروعًا رياديااًا فااي 
مقاومااااة االحااااتالل، أم أن "كرسااااي الحكاااام" لااااه جاذبيتااااه وسااااحره، وأن الحركااااة سااااتظل تاااادفع بالشااااروط 

ر التي تجعل من المصالحة مجرد سراب يتراءى، وحلمًا من الماضي، ووهمًا يعتاش عليه من واألعذا
 ال يدركون ما يعنيه واقع أن تكون على رأس األمر وفي سدعة الحكم.تكك

لى أين، مصحوبة بحالة من القلق والخوف والتوتر مما ينتظرنا  أسئلة ال تنتهي من هل وماذا ومتى وا 
جهول.. قلت لكل من س لني: إن المشكلة بكال تعقياداتها مسائول عنهاا الطرفاان، جميعًا من مستقبل م

يحاااول التااذاكي علااى ا خاار وتحميلااه مساائولية التراجااع والفشاال.كك إن الااذي  -لألسااف  –وكاال طاارف 
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يتوجب أن يتفهمه الناس جميعًا أنه ال عذر ألي طرف منهما، وأن التاريخ لن يرحم أحدًا منهما مهما 
ه وأسابابه، ألن قصاير النظار ال حجاة لتبريراتاه وكثارة عثراتاه، إذ بإمكاناه أن يساتعين بمان كانت ذرائع

ي خااذ بيااده ويجنبااه مهاااوي الااردى، حيااث إن جميااع هااؤالء السياساايين ال تغيااب عاانهم حسااابات مااا هااو 
قاائم، فاالوطن تتباعااد حادوده وتنااتقص أطرافاه يومااًا بعاد ياوم، ونحاان بماا هااو متواجاد ماان تياارات دينيااة 
وتجمعات حركية وأحزاب سياسية أشبه بالعاجز الذي يمشي مكباًا علاى وجهاه، فاال بصار وال بصايرة، 

 مطحون مطحون مطحون. -وا أسفاه  –ولكن حناجر تضخ بعنترياتها وعدًا ووعيد، والشعب 
قااد ال يكفااي أن نعاتااب أنفساانا لعاادم إدراكنااا لحجاام المخاااطر التااي تعتاارض مسااتقبل مشااروعنا الااوطني، 

ن كاال المؤشاارات تحماال دالالت ساالبية تشااي بعقابياال مااا هااو آت، إذ أن غطرسااة المسااتوطنين حيااث إ
والحكوماااات اليمينياااة المتطرفاااة فاااي إسااارائيل ساااوف تعمااال علاااى وأد الحلااام الفلساااطيني، وانتزاعناااا مااان 
جذورنا، إذا ما استمر واقع االنقسام قائمًا، وحالة االستقطاب واالصطفاف الحزبي هي المحرك لفعلناا 
النضاااالي.. لقاااد تعلمناااا فاااي السياساااية أن هنااااك أربعاااة ركاااائز لنجااااح أي حركاااة تحااارر وطناااي، وهاااي 

 كالتالي:
 (Military Struggleالكفاح المسلح ) -1
 (Mass Mobilizationالتعبئة الجماهيرية ) -2
 (International Solidarityالتضامن الدولي ) -3
 (Political Discourseالخطاب السياسي ) -4
ن أية اختالالت تقع فاي أركاان هاذه المعادلاة النضاالية ساوف تاؤثر سالبًا علاى مشاروعنا الاوطني فاي إ

التحرياار والعااودة.. ماان هنااا، يتوجااب علينااا الااوعي باا ن كاال مااا ساابق ذكااره ماان تلااك األركااان قااد أدركااه 
ذا لم نستدرك اليوم   مندم.فلن ينفع والت حين  -وقبل فوات األوان  -العطب، ولحق به الخلل، وا 

 
 قطاع غزة: الفقر والبطالة وقسوة الحصار

إن الااذي يشاااهد أحااوال الناااس، ويتفاارس فااي وجااوههم ومااا يعتريهااا ماان حاازن وألاام، ياادرك أن االنفجااار 
قادم ال محالة، وأن الذي يقترب من مرجال أحاالم الشاباب وطموحااتهم سايجد حراكاًا يتفلات مان عقالاه 

لهااادرة، وساايدرك معنااى أن لياال الطمااوح واألماال قااد أرخااى شااهرًا بعااد شااهر، وسيساامع أصااوات الغليااان ا
سااادوله، وأن أحالماااه أصااابحت هشااايمًا تاااذروه الريااااح، وأن لااايس هنااااك ماااا يخساااره حياااث تساااتوي عناااده 
معاني الحياة بالموت، بل ربما يرى الابعض مان هاؤالء الشاباب أن الماوت أعاز وأكارم مان كال أشاكال 

 المذلة التي تحاصره وتجرح هيبته.
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عن المنظمات الدولية العاملة في قطاع غازة، والتصاريحات  -مؤخرًا  -زعتني التقارير الصادرة لقد أف
التااي أشااارت إلااى واقعنااا البئاايس وغاادنا التعاايس، والتااي جاااءت علااى لسااان بعااض المساائولين فااي تلااك 

لصاليب المنظمات والهيئاات.. لقاد ذكار السايد كريساتيان كااردونأل مادير البعثاة الفرعياة للجناة الدولياة ل
( فااي قطاااع غاازة، أن معاادل البطالااة فااي القطاااع ظاال ضاامن أعلااى المعاادالت علااى IRCCاألحماار )

خاالل النصاف الثااني مان نفاس العاام،  %10م، بينماا ارتفاع با كثر مان 2013مستوى العالم في عام 
 وذلك بعد فقدان حوالي ستين ألف شخص لوظائفهم.
ياة فاي قطااع غازة ب نهاا تحات ضاغط شاديد، داعياًا ووصف السيد كاردون األوضاع اإلنساانية والخدمات

إلاااى التوصااال لحلاااول مساااتدامة تماااس حيااااة أهااال القطااااع.. وقاااال إن الخااادمات األساساااية فاااي القطااااع 
يتهاااددها خطااار االنهياااار الوشااايك، وأن حالاااة اإلفقاااار تراكمياااة، معتبااارًا أن الوضاااع المحلاااى واإلقليماااي 

وأضااف: "إن البطالاة والفقار والانقص المتكارر فاي الحالي ساعد في التعجيل بحادوث هاذه الظاواهر.. 
الوقود وعدم توفر الماواد والمعادات ُتعادن مان معاالم الحيااة اليومياة لساكان قطااع غازة، ويانجم عان ذلاك 

 -أيضًا  -آثار سلبية على الصحة والبنية األساسية للمياه والمرافق الصحية والكهرباء. كما أن هناك 
على توفير اإلمكانيات لشرائها، في حين يوجد عجز  -أحيانًا  –عدم القدرة نقصًا في المواد الطبية، و 

شديد في إمدادات مواد البناء األساسية الالزمة للصناعات المحلية"، وأشار إلاى أناه "فاي الوقات الاذي 
ارتفعت فيه أسعار السلع األساسية بصورة كبيرة، فقد تضاعف سعر الوقود خالل النصف الثااني مان 

من الطلب على وقود الديزل،  %10تلبية نحو  -ا ن  -م، ويستطيع اقتصاد غزة بالكاد 2013عام 
مااان  %10ماان الطلااب علااى البناازين، كماااا أن مااواد البناااء المتااوفرة حالياااًا ال تلبااى أكثاار ماان  %40و

 المتطلبات اليومية في غزة، وأن تدهور قطاع البناء سيؤدي للمزيد من البطالة.
المفروضاااة علاااى القطااااع وضاااعت المزياااد مااان األعبااااء المتوساااطة علاااى النظاااام  وأشاااار إلاااى أن القياااود

الصحي الهش أصااًل، حياث تضااعف العجاز فاي العدياد مان الماواد الطبياة واألدوياة، ووصالت نسابته 
 م.2013منذ منتصف عام  %30إلى 

األنفاقأل  ومن الجدير ذكره، أن استمرار الحصار اإلسرائيلي منذ أكثر من سبع سنوات، وحملة إغالق
شااريان الحياااة التجاااري لقطاااع غاازة، والتااي قاماات بهااا مصاار قباال عشاارة أشااهر، قااد تسااببت فااي خلااق 
أزمات خانقة في القطاع، حيث تبخر النمو االقتصادي في القطاع، وقفزت معدالت البطالة إلى نحو 

بوع الماضي. م، وذلك بحسب تقرير أوردته وكالة )رويترز( لألنباء األس2013مع نهاية العام  40%
وقد أشار السيد سكوت آندرسونأل نائب مدير العمليات في وكالة غوث وتشغيل الالجئاين )األوناروا(، 
إلى أن مستوى االعتماد علاى المسااعدات فاي قطااع غازة لايس لاه مثيال ياذكر فاي العاالم، حياث يبادو 

ف السايد آندرساون، القطاع وك نه في حالة انحدار متواصل فاي وهادة الفقار وتادهور االقتصااد. وأضاا
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قائاًل: من حيث الصدمة االقتصادية للسكان، ربما كانت سايراليون هاي المكاان الوحياد الاذي يمار فياه 
الناس بما يمر به سكان قطاع غزة على أساس ياومي.. ومان الحقاائق المعروفاة عان واقاع الحيااة فاي 

لمتحدة، كما أن األعداد قطاع غزة، أن أكثر من نصف سكان القطاع يحصل على الغذاء من األمم ا
هاااي فاااي ازديااااد مساااتمر.. هاااذا وقاااد أشاااارت تقاااارير وكالاااة )األوناااروا(، التاااي تتاااولى تزوياااد الالجئاااين 

ألفااًا عاان  40ألفااًاأل أي بزيااادة  420تتااولى تغذيااة نحااو  -ا ن  -الفلسااطينيين بالغااذاء والمسااكن، إنهااا 
 140لنحااو  -أيضااًا  -عدات غذائيااة ( مساااWFPالعاام الماضااي، فيمااا يقاادم برنااام" الغاذاء العااالمي )

ألفااًا آخاارين ماان سااكان القطاااع. هااذا وقااد حااذر األخ عااالء البطااةأل مساائول لجنااة كساار الحصااار بااوزارة 
الخارجيااااة، أن الوضااااع الصااااحي فااااي القطاااااع ينااااذر بااااالخطر الشااااديدأل ألن نساااابة العجااااز فااااي األدويااااة 

د لوكالااااة )األونااااروا( بيياااار ... أمااااا المفااااوض العااااام الجدياااا %00والمسااااتهلكات الطبيااااة وصاااالت نحااااو 
كرينبول، فقد قال: إن كافة تقارير االمم المتحدة االنسانية أو مؤسسات حقوق اإلنساان أو اإلعاالم ال 
تسااااتطيع أن تعباااار بدقااااة عاااان حجاااام المعاناااااة التااااي يحياهااااا الالجئااااون الفلسااااطينيون فااااي قطاااااع غاااازة، 

ض لعقااااب جمااااعي، وطالاااب قاااادة واإلحسااااس باالساااتبعاد والعااازل المتواصااال.. وأوضاااح أن غااازة تتعااار 
 العالم واألمم المتحدة بإنهاء هذا الحصار غير الشرعي.

إذا كاناات هااذه هااي أحااوال قطاااع غاازة، وأهلهااا بهااذا الحالااة ماان المسااغبة والبااؤس والشااقاء، فعلااى ماااذا 
يااراهن بعااض ماان يرياادون للوضااع الااراهن أن يسااتمرتكك وهاال قاادرة الناااس علااى التحماال والصاابر يمكاان 

أن نساابة مان هام تحاات  –ساانة بعاد أخارى  –إليهاا واالطمئنااان لهاا طاوياًل، خاصااة وهام يارون الركاون 
 ( هي في ارتفاع مستمرتككPoverty Lineخط الفقر )

 
 سؤال برسم االنفجار: الشارع الفلسطيني ومقولة "لقاء الفرصة األخيرة"

نهااء  إن هناك خمسة عوامل تجعلنا بحاجة لسرعة التحرك، وتقديم كل ما ُيعّجال بتحقياق المصاالحة وا 
 االنقسام، وهي كالتالي:

أواًل( مخااااطر سياساااية ومخااااوف أمنياااة، حياااث إن هنااااك مااان بااادأ يتحااادث عااان فشااال أو ماااوت "حااال 
الدولتين"، وهذا الطرح له من يروج له عن قناعة، مثل: السيد هنري سيجمانأل رئيس مشروع الواليات 

ستيك، بروفيسور العلوم السياسية في جامعاة بنسالفانيا، المتحدة والشرق األوسط، وكذلك السيد إيان ال
، قائاًل: لم تعاد الدبلوماساية تحات Two-State Illusionوالذي تحدث عن وهم شعار حل الدولتين ) )

هاو بمثاباة عصابة عاين مريحاة مان  -ا ن  -هذا الشعار طريقًا للحل، حيث إن شعار حال الادولتين 
مااة اإلساارائيلية لرؤيااة "حاال الاادولتين" هااي أنع الالجئااين الفلسااطينيين كاال األوهااام المتضاااربة.. إن الترج

يتخلون عان "حاق العاودة" المقادس، والسايطرة اإلسارائيلية علاى القادس، وتكتال هائال مان المساتوطنات 
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اا الترجماة الفلساطينية لتلاك الرؤياة،  اإلسرائيلية يتخللها شاوارع ال يسامح إال لإلسارائيليين بادخولها.كك أمع
جااالء كافااة المسااتوطنات، والقاادس الشاارقية كعاصاامة فلسااطين. فهااي ت تصااور حااق العااودة لالجئااين، وا 
 في النهاية هو الوهم بعينه. –من وجهة نظر الستيك  –وهذا 

 -قبال سانة تقريباًا، كاان لاي لقااء ماع أحاد السافراء األوروبياين، وكاان النقااش حاول فشال اتفااق أوساالو 
ماان تحقيااق مااا جاارى التفاااهم حولااهأل  -م 1993فااي ايلااول  بعااد عشاارين ساانة ماان توقيعااه فااي واشاانطن

وهو مشروع "حل الدولتين"، فقال بطريقة ال تخلو من الدعابة: "من قال لك أن ذلك لم يتحقق.ت نحن 
الياااوم دولتاااانأل واحااادة فاااي الضااافة الغربياااة تاااديرها السااالطة فاااي رام هللا، والثانياااة فاااي غااازة تحااات سااايطرة 

 حكومة حماس.كك
اقع الحاال، حياث تخطاط إسارائيل لتكاريس واقاع الدولاة فاي قطااع غازة، والعمال علاى لألسف هذا هو و 

ضاافاء الصاابغة اليهوديااة علااى كاال  التهااام الضاافة الغربيااة قطعااة قطعااة، وتهويااد القاادس والمقدسااات وا 
أحيائهااا القديمااة، وطمااس معااالم تراثنااا اإلسااالمي والمساايحي الممتااد علااى كافااة أرجائهااا، وكاال هااذا يااتم 

من "لعبة التفاوض"، والتاي ولجناهاا بادون رؤياة  -بمكر وخداع  -رها إسرائيل بما تمارسه بتغطية توف
واضحة أو تفاهمات متفق عليها حول األهداف وا ليات واالستراتيجية التفاوضية، فقاط انادفعنا تحات 

رام هللا  ضغط الحاجة للدعم المالي، وتطلعًا لمظلة الحماية التي قاد تؤمنهاا الادول الغربياة للسالطة فاي
من سطوة االحتالل اإلسارائيلي وغاالة المساتوطنين، وذلاك عبار االنصاياع لرغباات الراعاي األمريكاي، 

 الذي لم يكن يومًا وسيطًا نزيهًا يمكن االعتماد عليه أو االحتكام إليه.
إن هناااااك ماااان بااااين اإلساااارائيليين ماااان يعماااال علااااى وأد مشااااروع "دولتااااين لشااااعبين"، وجعلااااه ماااان سااااابع 

ت، ويااراهن علااى عاماال الاازمن وسياسااة التوسااع االسااتيطاني، ومااا تفرضااه ماان حقااائق علااى المسااتحيال
األرض في الضفة الغربية سنة بعد أخرى. كما أن هناك مان يناادي بتبناي مشاروع يعتماد علاى إنشااء 

(أل دولاة إسارائيل ودولاة فاي الضافة الغربياة The Three - State Solutionثاالث كياناات سياساية ) 
 ع غزة.ككودولة قطا

وقد شاهدنا أن هذه الفكرة بدأت تطرحها شخصيات سياسية وأكاديمية إسارائيلية، ُيباّين تال أبياب، مثال 
"غيااورا آيالنااد"أل أحااد المفاوضااين اإلساارائيليين المقااربين ماان صاانعاع القاارار فااي بحااث عنوانااه )خيااارات 

دات لألبحااث االساتراتيجية، الساا –إقليمية لفكرة دولتاين للشاعبين( فاي ماذكرة صاادرة عان مركاز بايغن 
غير قابل للتحقيق في الاواقعين  -الذي كثر الحديث عنه  -حيث أشار إلى أن "حل دولتين للشعبين 

 اإلسرائيلي والفلسطيني".
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ويحااول آيالنااد أن "يعاارض حلااوال اخاارى إقليميااة تشااارك فيهااا مصاار واالردن، وترمااي الااى ربااط الضاافة 
دن ورباط غازة بمصار"، ويارى أن هاذا الحال أوفاق وأصالح مان حال بااألر  -في نهاية األمار  -الغربية 
 الدولتين.

 
ويعاارض حلااين إقليميااين بااديلين، أوالهماااأل تتخلااى إساارائيل فيهمااا عاان غاازة وعاان أكثاار الضاافة الغربيااة، 
وهااو تخاالع ُيعباار عاان المطلااب الاادولي، ويحظااى بت ييااد األكثريااة فااي اساارائيل أيضااًا. وثانيهماااأل ليساات 

عان احاراز الحال هاي مساؤولية إسارائيل والفلساطينيين فقاط، ألناه ُيطلاب الاى دولاة أو  المسؤولية فيهماا
 دول اخرى أن تكون مشاركة على نحو نشيط. فهذا هو منطق التصور االقليمي".

فلساطيني، واألخارى التاي  -وتابع أن تلك "الخطتين، التي تتحدث إحداهما عن اتحاد فياديرالي أردناي 
راضااي ال يناااقض بعضااهما بعضااًا. فهمااا ُتعرضااان كاال واحاادة علااى حاادةأل ألن تتناااول الحاال بتبااادل اال

لكل واحادة منهماا مخططاًا مختلفاًا، لكان طريقتاي التفكيار هااتين يمكان أن ت تلفاا فاي حال واحاد يشاتمل 
 على مزاياهما كلتيهما".

الضافة الشارقية  ويقترح آيالند "سيناريو الحل األولأل وهو انشاء مملكة أردنية فيديرالية لها ثالث دول:
والضاافة الغربياااة وغااازة. ساااتكون هاااذه الااادول واليااات باااالمعنى االميركاااي، مثااال بنسااالفانيا أو نيوجرساااي. 

 ويكون لها استقالل كامل في الشؤون الداخلية".
وهناك أيضًا د. أوري زولتسأل األستاذ بجامعة جاورج تااون األمريكياة بالعاصامة واشانطن، والاذي قادعم 

لااى أن حاال الاادولتين غياار عملااي وتواجهااه مشااكالت لوجسااتية وأمنيااة صااعبة، وأن مقترحااًا يشااير فيااه إ
األفضااال هاااو تبناااي خياااار "الااادول الاااثالثأل أي إسااارائيل والضااافة الغربياااة وقطااااع غااازة، كماااا حااادث فاااي 
السابق عندما انفصلت عدة مقاطعات هندية وشكلت دولة الباكستانأل الشرقية والغربية، ثم انتهت بعد 

لاى دولتاين، لينتهاي الصاراع داخال شابه القاارة الهندياة بقياام دول ثاالث، وهاي الهناد مواجهات مسالحة إ
 وباكستان وبنجالديش، وتستقر أمور المنطقة بعد ذلك سياسيًا وأمنيًا.

خراجهااا ماان تحاات ساايطرة حماااس،  وياارى زولااتس أن دولااة غاازة يمكاان مااع الاازمن خنقهااا وحصااارها، وا 
يجاد حالة سياسية قادرة على التعايش  مع جيرانها.كك وا 

ثانياااًا( ت بياااد االنقساااام، وتشاااجيع إسااارائيل والمجتماااع الااادولي للبحاااث عااان حلاااول للقضاااية خاااارج أرض 
فلسااطين التاريخيااة، وهااذه بالنسااابة لإلساارائيليين المتطاارفين هاااي فقااط مساا لة وقااات، وهاام ماضااون فاااي 

 .مخططاتهم في ابتالع األرض الفلسطينية وتهويد مقدساتها اإلسالمية والمسيحية
ثالثًا( استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة وخنق ساكنيه اقتصاديًا، كماا أشارنا ساابقًا، لكسار إرادة 

 ( تحت كنف االحتالل.Colonialismablityالمقاومة، والتسليم بالقابلية االستعمارية )
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تغييار النظاام"،  رابعًا( الرهان على سياسة "الضغط يولد االنفجار"، والدفع باتجاه نداءات "الشعب يريد
 وتحويل قطاع غزة إلى كيانية هزيلة تعتاش على فتات المحتلين.

خامسًا( تردي األوضاع المعيشية واالجتماعية، وذلك في ظل غياب الموارد الطبيعية، واالعتماد شبه 
الكلي على ما تقدمه المنظمات الدولية من مساعدات، والتي قد ي تي الوقت الذي تنقطع فياه، إضاافة 

غياب أي إطاللة أمل قريب للجيال الاذي أنهكتاه سانوات االساتنكاف والبطالاة، وأحالات الكثيارين مانهم ل
 للشعور ب ن حياته ال تساوي شيء، وهي أقرب إلى "سقط المتاع" والعياذ باهلل.

 
 وبشر الصابرين..!!

رباع سااعة إن هناك من كان يبشرنا ليل نهار ب ن الحصاار علاى وشاك أن ينكسار، وأنناا نعايش فاي ال
في التحمل والصمود، وأظهرنا  -فعاًل  -األخيرة منه، ويطالبنا بالصبر والمصابرة، وقد أثبتنا جدارتنا 

من المواقف البطولية والتضحيات الكثير، وذلك من خالل تصدينا لكافة أشكال االجتياحات والعادوان 
م.. ولكن نحان ننتظار أن 2012م وكذلك في تشرين الثاني 2004الذي تعرضنا له في كانون االول 

نهاااء االنقسااام، إذ لاايس ماان العقاال والمنطااق أن نسااتمر علااى مااا  ناارى حراكااًا جااادًا باتجاااه المصااالحة وا 
نحاان فيااه ماان فرقااة وتناااحر وتنااابز باأللقاااب، ونحاان ماادركون لكاال أبعاااد الخطاار الااداهم الااذي يتهااددنا 

يل لتفريغ قضيتنا مان مضامونها، وذلاك جميعًا كشعب، ونعي بإحساسنا الوطني العميق ما تبيته إسرائ
نواصال مسلسال  -ماع كال ذلاك  –بتغييب حقوقناا ومطالبناا المشاروعة فاي التحريار والعاودة، ثام نظال 

المناكفات ووضع العراقيل أمام أية تحركاات جاادة إلنجااز مصاالحتنا الوطنياة.كك إن الخاروج مان نفاق 
منااا ساارعة الااذهاب لالنتخابااات وتجديااد مااا االحااتالل والحصااار والقطيعااة مااع دول الجااوار، يسااتوجب 

صااالحيات الجميااع، ب ماال أن نااتمكن بعاادها ماان  -بالفعاال  -نسااميه بقضااية الشاارعيات، حيااث انتهاات 
ت سااايس شاااراكة سياساااية بتوافاااق وطناااي يجتماااع علياااه شااامل العائلاااة الفلساااطينية الواحااادة ويلتااائم الجااارح، 

مواقااف التضااامن الغربااي، وقااادرين بمااا  ونصاابح مااؤهلين السااتعادة عمقنااا العربااي واإلسااالمي، وكسااب
أعااددناه ماان ممكنااات االسااتطاعة علااى مواجهااة العاادو اإلساارائيلي الغاصااب، وأيضااًا القيااام بمااا تمليااه 
المساائولية الوطنيااة واألخالقيااة والدينيااة تجاااه إخواننااا األساارى فااي سااجون االحااتالل ومعتقالتااه، وكااذلك 

 كل من سوريا ولبنان.أهلنا المشردين في المخيمات الفلسطينية في 
 

 ؟ وهل المطلوب هو عند فتح أم عند حماس، أم عند كليهما معًا؟.ما المطلوب لنجاح المصالحة
أعتقد أن كل طرف مطلوب منه أن يقدم أفضل ما عنده، وأن يبذل جهده لالقتراب من ا خار.. نحان 

ت.. إن من أبجديات علم بحاجة لتنازالت لبعضنا البعض حتى يتحقق النجاح لتلك المساعي والخطوا
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التفاااوض، وأدبيااات عماال لجااان اإلصااالح، أن نباادأ باألسااهل والااذي يمكاان أن نااراكم عليااه المصااداقية 
و"بناء الثقة"، حيث إن هاذه المسا لة وبمعااير "علام الجارح والتعاديل"، تاذكرنا بضارورة أن يتحساس كال 

 رس لف س.تخلو من أث -لألسف  –منا "البطحة التي على رأسه"، ومفيش رأس 
أنا هنا أنصح إخواني في قيادة حركة حماس أال يتشددوا في مطالبهم بتطبيق اتفاق "الرزمة الواحدة"، 
حيااث أن األمااور بخواتيمهااا، وأن لاايس هناااك مااا يقلقهاام إذا اختلاات آليااات التطبيااق، وتبااين أن إخواننااا 

موعااد االنتخابااات، علااى الشاااطئ ا خاار لهاام حسااابات مغااايرة.. فلاانمض فااي موضااوع االتفاااق علااى 
والتفاهم حول الشخصيات التي ستشكل الحكوماة االنتقالياة التاي سايتوالها األخ الارئيس أباو ماازن، ثام 
نعماال علااى تعزيااز إجااراءات بناااء الثقااة، وذلااك ماان خااالل ساادك باااب الااذرائع، الااذي كاناات تفتحااه علينااا 

حقاوق والحرماات، وذلاك عبار اللجاوء األجهزة األمنية بممارساتها القمعية من كبت للحريات وانتهااك لل
 .لى سياسات االعتقال واالستدعاءاتإ

إننا نطمح من وراء هذا للقااء لوفاد المصاالحة هاو بنااء رأس جسار مان التفاهماات يصالنا بإخوانناا فاي 
نهاااء  رام هللا، لترتيااب خارطااة طريااق بمواقياات محااددة نسااتكمل فيهااا مشااوارنا فااي تحقيااق المصااالحة وا 

تشااادد فاااي حاااوار "الرزماااة الواحااادة" معنااااه أنناااا نحفااار خنااادقًا وال نبناااي جسااارًا، إن عليناااا االنقساااام. إن ال
التوافق ب ن هناك رزمة من اإلصالحات والمواقف والبنود المطلوب من الجمياع العمال علاى إنجازهاا، 
والاازمن هااو جاازٌء ماان العااالج، لتخطااي كاال مااا يضااعه العاادو المحتاال ماان عقبااات أمااام إمكانيااة التحاارك 

 ام.لألم
خواننا في حركة فتح مراعاة ما يتداوله البعض مان مفاردات سياساية  إن على األخ الرئيس أبو مازن وا 
ال تبعاااث علاااى االطمئناااان، جميااال أن نسااامع مااان إخوانناااا الفتحااااويين أن حمااااس فصااايل وطناااي مااان 

ساااة الشاااعب الفلساااطيني، ولكااان التشاااهير والغماااز واللماااز بااااإلخوان المسااالمين مسااا لة بالنسااابة لناااا حسا
 وتوجب المراجعة والنظر.

لقد أحببنا مصر تاريخيًا بعمقها القومي واإلسالميأل لقد تعلقنا بالزعيم الخالد جمال عباد الناصار ألناه 
كان أملنا في تحرير فلسطين وعودة الالجئين، كما أننا التزمنا بااإلخوان المسالمينأل ألن اإلماام حسان 

اماات الحركاة، وجايعش األماة ألجال قضايتهاأل وكانات وال البنا اعتبر فلسطين السليبة هي فاي قلاب اهتم
 تزال في أدبيات اإلسالميين في كل مكان هي قضيتهم المركزية.

إننا نحترم خياارات ا خارين وأيادولوجياتهم، حياث إن مسااحة المشاترك بينناا وبيانهم كبيارة، ويمكنناا أن 
 ها "ال تفسد للود قضية".نعمل معًا يدًا بيد، بغض النظر عن تلك االختالفات، التي نرا 

لقاااد آمناااا بالتعددياااة والشاااراكة السياساااية، ونحااان الياااوم أكثااار قناعاااة بالتاااداول السااالمي للسااالطة، ولااادينا 
الجاهزية إلثبات ذلك، وثقتنا بشعبنا العظيم كبيرة، فنحن لن نحمل المصاباح فاي رائعاة النهاار لنبحاث 
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ليوناااني ديااوجين، الااذي عاااش زماان اإلسااكندر عاان "اإلنسااان" أو "الحقيقااة" كمااا كااان يفعاال الفيلسااوف ا
المقااادوني، ألن اإلنساااان الفلساااطيني صااااحب أساااطورة المجاااد يمتلاااك الحقيقاااة ويعلااام أن بوصااالته نحاااو 

 القدس لن تضل طريقها ما توفر االستقرار ووحدة الصف والكلمة.
باارغم  أمااا الطااارئين علااى شااعبنا وأصااحاب األجناادات الخاصااة وطااالب االمتيااازات فسااوف نتخطاااهم،

 حلكة ما نحن فيه من ظروف اختلت فيها موازين القوى لصالح أعداء قضيتنا.
وللمشككين ب ن المصالحة مجرد وهم يتعلق به البسطاء، أقول لهم إننا سنمأل المصابيح زيتًا، ونستعد 

 لكل عادية، ألن كل خياراتنا تبدأ وتنتهي مع المصالحة الوطنية.
 

 ختامًا: من يحمل القنديل؟.
راحة، إن ما نفتقده من رجاالت فتح وحماس ليس إظهار ُحسن النية وصدقية الرغبةأل ألن الجميع بص

أن أكاادع باا ن المصااالحة هااي "فريضااة شاارعية، وضاارورة وطنيااة، وحاجااة إنسااانية  -والحمااد هلل  -ساابق 
لقادرة  أن الاذي نفتقاده هاو االفتقاار –وهذا هو حجر الزاوية وبيات القصايد  -واجتماعية ملحة"، ولكن 

الفعل، والعجز عن امتالك اإلرادة السياسية، وغياب الثقة في ا خر، إن ما نحتاجه بحق هاو القارارأل 
ألن الخيااارات األخاارى غياار إنجاااز المصااالحة ساات خذنا بعياادًا عاان الحلاام الااذي عشاانا عمرنااا ماان أجلااه 

حسااان تقلياااب األماااور نعاااني ونااادفع الاااثمن، إن مااان نحاان بانتظااااره هاااو القائاااد و"الرجااال الرشاايد" الاااذي يُ 
والتشاااور حولهااا، ثاام يقطااع حباال الشااك والهااواجس بعزيمااة التوكاال علااى هللا، وقااديمًا قااالوا: "ماان أكثاار 

 النظر في العواقب لم ينل خيرًا".
( والفطنااة Insightfulnessإلااى ماان يتمتااع بالحكمااة، ويمتلااك البصاايرة ) -ب ماال ورجاااء  -إننااا نتطلااع 
(، ويعمل بطاقة صاحب الزمان، الذي ساتحفظ لاه صافحات التااريخ Political Judgmentالسياسية )

 سجاًل ناصعًا من المآثر واألمجاد، وخطوات واثقة على طريق النه" واألثر.
 21/8/2118القدس، القدس، 
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