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صابة الخليل بدعوى محاولة طعنبفتاة فلسطينية م اعدإ .1  إسرائيليين بعملية دهس بالقدس.. وا 
فتداة فلسدنينية، ، أن نادية سعد الددين، انعم  ، نقاًل عن مراسلتها في 14/2/2016 ،الغد، عّماننشرت 

استشددهدت أمددن، بنيددران الددوات اسحددتالي ايسددراةيلي فددي مدينددة الخليددي، بددزع  محاولتهددا نعددن جنددد  
، فيمددا أقلدددت اسحددتالي المننقدددة واتددا  تعزيزاتدددم العسددارية عندددد مددداخلها، ومنددد  حراددة تنقدددي إسدد راةيلي 
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والالددددت وزارة الاددددحة اليلسددددنينية إن ساليتدددداة اليلسددددنينية الددددزار محمددددد  المددددواننين اليلسددددنينيين فيهددددا.
لة، عامددًا ، استشددهدت براددا  الددوات اسحددتالي، عنددد مدددخي بدداب الخددان فددي حددي السدده 18العويددو   

وأضدددافت، فدددي بيدددان، إن سالدددوات اسحدددتالي أنلقدددت عددددة  الدددرب الحدددر  ايبراليمدددي الشدددريا، بالخليددديس.
رااادددات ضدددد  اليتددداة، ومنعدددت وادددوي المدددواننين وندددواال  ايسدددعاا اليلسدددنينية مدددن اليتددداة لتقددددي  

 ما لبتت أن استشهدت متأترة بجروحهاس. العالج الالز ، إتر إاابتها بجروح خنرة، ت   
 اليلسددنينيةبهددا، نقلددت المواالدد  ايسددراةيلية ايلاترونيددة عددن الددوات اسحددتالي زعمهددا بددأن ساليتدداة مددن جان

نعندت أحدد الجندود ايسدراةيليين عندد حداجز عسدار ، الدرب المسدجد ايبراليمدي بالخليدي، حيد  أنلددت 
 جنود اسحتالي النار عليها، ما أدى ياابتها بجروح خنرة، ومن ت  وفاتهاس، وفت الولها.

 ، أن تالتددددةوادددداست، وعددددن الالقدددددن، نقدددداًل عددددن مراسددددلها فددددي 14/2/2016 ،الــــرأي، عّمــــانأضددددافت و 
السددبت، بعددد اتهددامه  بتنييددةل  عمليددة  أمددنبراددا  الشددرنة ايسددراةيلية، مسددا   وافلسددنينيين أادديب

والالدددت لوبدددا  سدلدددنس، الدددرب مديندددة القددددن، أسددديرت عدددن إادددابة تالتدددة مدددن أفدددراد الشدددرنة ايسدددراةيلية.
فلسدنينيين يسدتقلون مرابدة دلسدوا،  تالتدةر ، المتحدتة باس  الشدرنة، فدي تادريك ماتدوب، إن سالسم

مجموعة مدن شدرنة حدرن الحددود، عندد ميتدرت متسدودات أدومدي ،  الدرب بلددة العيسدوية شدرالي مديندة 
وأضددافت السددمر ، أن سعنااددر الشددرنة أنلقددوا  القدددن ، مددا أدى ياددابة تالتددة مددن أفددراد الشددرنةس.

، لتلقدي المستشديىنقلهد  إلدى  على اليلسنينيين التالتة، ما أسير عن إادابته  بجدروح، حيد  تد    النار
 ن الشرنة أقلقت مننقة العملية، وتجر  تحقيقًا بالحاد .الالت إو  العالج، ول  اليد اسعتقايس.

 
صابة التوافق حكومة .2  تاللشبان قرب القدس جريمة في سجل جرائم االح ثالثة: إعدام "العويوي" وا 

نالت النار خالي  :را  هللا اعتبرت الحاومة اعدا  النيلة الزار العويو  براا  الوات اسحتالي وا 
الساعات األخيرة على تالتة مواننين الرب القدن على إتر حاد  سير، جريمة جديدة تضاا إلى 

 السجي ايجرامي اسحتاللي المتوااي ضد أبنا  شعبنا.
ومة يوسا المحمود إن الحاومة تجدد منالبتها المجتم  الدولي والاي النانت الرسمي باس  الحا

بالمسارعة الى توفير الحماية الدولية ألبنا  شعبنا، وتحمي الحاومة اسسراةيلية المسؤولية الااملة عن 
 اافة اسعتدا ات وعلى رأسها جراة  القتي اليومي بحت األنياي والنسا  والشيوخ العزي.

تماد  اسحتالي في االتراا جراة  حرب بحت أبنا  شعبنا لو نتيجة لتقاعن  اما اعتبرت الحاومة أن
مؤسسات المجتم  الدولي ةات الالة عن محاسبة إسراةيي على جراةمها وفت توايا القانون 

 الدولي.
 14/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 



 
 
 
 

 

 5 ص                                              3843 العدد:        14/2/2016 األحد التاريخ: 
  

 
 الحمد هللا يطالب بتدّخل أمريكي لإلفراج عن األسير القيق .3

نالب رةين حاومة التوافت اليلسنينية، رامي الحمد هللا، ايدارة األمرياية : زينة األخرن -را  هللا
نقاة  بالتدخي العاجي واليور  يلزا  السلنات ايسراةيلية بايفراج عن األسير الاحيي محمد القيت، وا 

 يوما. 18حياتم بعد ترد  حالتم الاحية نتيجة إضرابم عن النعا  منة 
اادر عن المراز ايعالمي الحاومي برا  هللا، فإن الحمد هللا أنل  ممتلة واشننن وبحسب بيان 

في األم  المتحدة السييرة سامانتا باور، على آخر مستجدات اسنتهااات ايسراةيلية، خااة ما يتعل ت 
رع في بعمليات القتي واسستينان ولد  المنازي اليلسنينية، بايضافة إلى ملا األسير القيت الة  ش

، احتجاًجا على اعتقالم ايدار  5182تشرين تاني/ نوفمبر  52إضراب ميتوح عن النعا  بتاريخ 
 داخي السجون ايسراةيلية.

ونلب الحمد هللا، من المسؤولة األمرياية التي استقبلها في ماتبم برا  هللا، يو  السبت، نقي رسالة 
ر حماية دولية لليلسنينيين في وجم لةه اسنتهااات، القيادة اليلسنينية إلى واشننن، داعيا إلى توفي

 ودع  عقد مؤتمر دولي للسال  ينهي اسحتالي ويضمن اليا  الدولة اليلسنينية ااملة السيادة.
 13/2/2016، قدس برس

 
 الخضري يطالب مصر بزيادة عدد أيام فتح معبر رفح .4

الحاارس، الناةب جماي الخضر ، نالب رةين ساللجنة الشعبية لاسر : سعد الدين نادية -عم ان 
بقاةم بعيدًا عن أ  تجاةبات  سمار بزيادة عدد أيا  فتك معبر رفك، وخالي فترات متقاربة، وا 

 وخالفات سياسية للتخييا عن معاناة ساان الناع قزةس.
والاي الخضر ، في تاريك أمن، إن سفتك المعبر يعد  حاجة ملحة وضرورية ألبنا  الشعب 

اع قزة، باعتباره معبرًا إنسانيًا، بما يشاي القيا  بيتحم بعدًا إنسانيًا، في المقا  اليلسنيني في الن
األساسي، اون الة  يجتازه المريض، والنالب، والتاجر وأاحاب الحاجاتس. وبي ن أن سإقالت 
المعبر ليترات نويلة أسير عن زيادة أعداد المسافرين، الةين س ياييه  يو  أو يومين فقن، مما 

وتاب  الاةاًل سنحن نقدر الظروا األمنية والتي تحين  نلب تمديد فترة فتحم ألسبوع على األاليس.يت
بالواال ، ولان ننمك أن ياون عدد األيا  أاتر من يومين نظرًا سرتياع أعداد المسافرينس، داعيًا إلى 

 داة س. ضرورة ستجنيب معبر رفك أ  تداعيات ياون لها تأتير على فتحم، وضمان فتحم بشاي
 14/2/2016الغد، عمان، 
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 وبدء مغادرة المسافرين 2016فتح معبر رفح للمرة األولى منذ بداية  :وزارة الداخلية في غزة .5
بدأ اباح يو  السبت العمي في معبر رفك البر ، بعدما الررت السلنات المارية فتحم لمدة : رفك

 ر .يومين في استجالين، وةلك ألوي مرة منة بد  العا  الجا
والامت بتجميعه  في االة سأبو  وأعلنت وزارة الداخلية اليلسنينية في قزة أسما  المقرر سيرل 

 يوسا النجارس في خان يونن البي التوجم به  للجانب اليلسنيني في معبر رفك.
ين والاي إياد البز  النانت باس  وزارة الداخلية في قزة لد سالدن برنس: سإن الوزارة ارتأت تجمي  المسافر 

في ماان بعيد عن المعبر حتى يتمانوا من دخوي المعبر بسهولة دون أن ياون لناك أ  ازدحا س، 
 مؤادا أنم ست  تجهيز الحافالت المعدة للسير من أجي تجهيزلا للدخوي للاالة الماريةس.

والاي مراسي سالدن برنس في رفك إن أوي حافلة، وسيارتي اسعاا تقي أربعة مرضى، تمانوا من 
 رة الاالة اليلسنينية إلى المارية للمعبر إيةانا بيتك المعبر.مغاد

 13/2/2016، قدس برس
 

 بشكل دائم هيطالب مصر بفتح... و انفتاح حماس تجاه أي مبادرة لفتح معبر رفح ؤكديهنية  .6
إسددماعيي لنيددة، ناةددب رةددين الماتددب  ، أنقددزة، مددن 13/2/2016 ،المركــز الفلســطيني لإلعــالمنشددر 

والداي لنيدة،  ة حمان، نالب السلنات المارية بيتك معبر رفك الحدود  بشاي داةد .السياسي لحرا
يدو  السدبت، إندم المدا فادتك المعبدر ليتدرة محدددودة، فادتك لندا جدرح ابيدر، فهنداك السا مدن الندان علددى 

 الواة  اسنتظار للسير، ونحن النا أمي في أن يت  فتحم بشاي داة .
م لنية إلى السلنات الم اما ارية بالشار لقيامها بإتاحة المجاي أما  ةو  اسحتياجات اينسانية توج 

لنيددة وأضدداا  مددن ألددالي الندداع قددزة للسددير إلددى الخددارج عددن نريددت معبددر رفددك الميتددوح لمدددة يددومين.
 سنحن منيتحون على أ  مبادرة من شأنها أن تنهي مأساة استمرار إقالت معبر رفكس. الاةاًل:

ر أمندددي أو عسدددار  تلعبدددم قدددزة فدددي مادددر أو قيرلدددا، ونحدددن س نتددددخي وجدددد د تأايدددده علدددى أن سس دو 
 بشؤون أحدس، اما الاي.

وفي السيات ةاتم، دعا لنية إلى إنها  ملدا المختنيدين اليلسدنينيين األربعدة فدي مادر، والدةين أالدد  
سمجهولونس على اختنافه  بعد اعتراضه  يحدى حافالت ترحيي المسافرين من معبر رفك، ولي فدي 

 .2015قها إلى منار القالرة، في آب/ أقسنن نري
 إسددماعيي لنيددة، أن قددزة راةددد سفددي، نقدداًل عددن مراسددلها فددي 14/2/2016 ،الخلــي ، الشــارقةوأضددافت 

فدي قدزة، أمدن، علدى أن األجهدزة األمنيدة  2015 سدنةخالي المتم أما  مؤتمر حاداد الشدرنة ل ،شدد
والاي سإننا أما  وض  فلسنيني  ومي العربي المار .في قزة ملتزمة بأمن الحدود والمعبر واألمن الق
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نهددا  اسنقسددا  وأن ياددون لنددا نظددا  واحددد وحاومددة  داخلددي ييتددرض علينددا اسددتعادة الوحدددة والماددالحة وا 
 واحدة ومنظمة تحرير جامعة، وعلى رأن ةلك تعزيز المقاومة باافة أشاالها الشعبية والمسلحةس.

، والداي: إن ستجربدة الشدرنة واألجهدزة األمنيدة فدي ظدي حاومدة مدا وأشاد بعمي األجهزة األمنية في قزة
بعد اسنتخابات  الحاومة العاشرة  وما ااحبها من تنورات يؤشر إلى رسدالة مهمدة لدي أن الشدرنة 
لنددا اننلقددت مددن عقيدددة أمنيددةس، وأضدداا أن سالشددرنة شددالت مظلددة أمنيددة لاددي أبنددا  شددعبنا وأللنددا فددي 

 ومة اليلسنينية وعامي إسناد له  أتنا  الحروب والمواجهات م  اسحتاليس.قزة، وردييًا ليااةي المقا
لنيدددة الددداي سلدددن  . ، أن إسدددماعييب.ا.أ، نقددداًل عدددن واالدددة  14/2/2016 ،الحيـــاة، لنـــدنوجدددا  فدددي 

ماددر س تسدددتني   أن، امددا وايسددالمينسددتني  اسسددتغنا  عددن الدددور الماددر  التدداريخي والعروبددي 
يلسنينيةس. ونالب السلنات المارية سبتمديد فدتك معبدر رفدك للسدماح ألابدر اسستغنا  عن القضية ال

 عدد ممان من الحاست اينسانية بمغادرة الناع قزةس.
 

 لبنان بالعمل على تخفيف معاناة الالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريةيطالب  مرزوقأبو  .7
لة اللبنانية بدسالعمي على تخييدا الماتب السياسي لحراة حمان موسى أبو مرزوت الدو عضو نالب 

، لجهددة مددنحه  إالامددة موالتددة تجدددد اددي سددتة أشددهرس ةمعاندداة الالجةددين اليلسددنينيين النددازحين مددن سددوري
وحددددد  السدددددلنات اللبنانيدددددة علدددددى ايسدددددراع فدددددي إنجددددداز وتددددداةت السدددددير الجديددددددة الخاادددددة بدددددالالجةين 

 اليلسنينيينس.
 اللبندداني لقاةددم المددير العدا  لامدن العدا ، بعدد مدرزوت وعدن تقلدي  واالدة ساألوندرواس خدددماتها الداي أبدو

سلةه القضدية سياسدية بامتيداز ألنهدا تمدن مسدتقبي الالجةدين اليلسدنينيين وحقهد   :إبرالي اللوا  عبان 
فددي العددودة إلددى ديددارل س، منالبددًا الدددوي العربيددة المضدديية بددالتحرك العاجددي مددن أجددي المحافظددة علددى 

 أعمالها في إقاتة وتشغيي الالجةين اليلسنينيين لحين عودته .واالة األونروا واستمرار 
 14/2/2016 ،المستقبل، بيروت

 
 تقليصات األونروا زادت من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني: اإلسالمي الجهاد .8

أبدو سدامر موسدى،  اليلسنينية راة الجهاد ايسالميحدعا القياد  في  / جنوبي لبنان:مخي  الرشيدية
عب اليلسنيني في المخيمات اليلسنينية فدي لبندان إلدى أوسد  مشداراة فدي فعاليدات البرندام  أبنا  الش

 .اليلسنينيةالة  أالرتم لجنة إدارة األزمة م  ساألونرواس المنبتقة عن القيادة السياسية لليااةي 
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علدددى والددداي موسدددى: سإن التقليادددات التدددي أالرتهدددا األوندددروا زادت مدددن معانددداة أبندددا  الشدددعب اليلسدددنيني 
 أبواب المستشييات وفي رف  تااليا العالج البالظةس.

 14/2/2016 ،المستقبل، بيروت
 

 : الحكم على حوار الدوحة بعد انعقاد الجلسة المقبلةزهريأبو  .9
أاد النانت باس  حرادة حمدان سدامي أبدو زلدر  أندم س يمادن الحاد  علدى نتداة  حدوار الدوحدة،  :قزة

والداي أبدو زلدر  فدي تادريك  خدا     للنظدر فدي مجمدي المالحظدات. البي انعقاد جلسة الحدوار المقبلدة 
لدددسالمراز اليلسددنيني ل"عددال س: سس تددزاي بعددض القضددايا عالقددة، ومددن ألمهددا الضددية  13/2يددو  السددبت 

امددا أشددار إلددى مشددالة ساسعتقدداست السياسددية فددي الضددية، إلددى جانددب  المددوظيين، وبقيددة مشددااي قددزةس.
 التي تحتاج لعالج في اللقا  المقبيس. العديد من القضايا األخرى،

 13/2/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فتح تبحث اليوم لقاء الدوحة مع حماس آلليات تطبيق المصالحة .11
دد تجتمدد  اللجنددة المرازيددة لحراددة فددتك، اليددو  فددي را  هللا، لبحدد  مباحتددات : ناديددة سددعد الدددين - انعم 

وحة، مؤخرًا، حوي آليات تنبيدت خندوات المادالحة، ضدمن اللقا  الة  عقد م  حراة حمان في الد
 جدوي زمني محدد، بهدا إنها  اسنقسا  وتحقيت الوحدة الوننية.

ومدددن المقدددرر، بحسدددب ماددددر فلسدددنيني منلددد ، فضدددي عدددد  اشدددا اسدددمم، فدددي حددددي  لددددسالغدس مدددن 
حددوي  فلسددنين المحتلددة، أن تسددتم  اللجنددة إلددى عددرض مياددي مددن عضددو مرازيددة فددتك عددزا  األحمددد

تياادددديي لقددددا  الدوحددددة، والددددة  تددددرأن مباحتاتددددم مددددن جانددددب الحراددددة، خددددالي يددددومي األحددددد واستنددددين 
والدداي إن سالنددرفين اتيقددا، خددالي اجتماعهمددا فددي النددر، علددى تشددايي حاومددة وحدددة وننيددة  الماضدديين.

جددرا  اسنتخابددات الرةاسددية، ولانهمددا لدد  يبحتددا مددا يتاددي بددالمجلن التشددريعي، بينمددا مددا تددزاي ل ندداك وا 
 مليات إشاالية عالقة مارحلة من اتيااليات سابقةس.

نمددا التأايدد علدى ضددرورة تنبيدت مدا جددا  فدي مضددمون  وليدت إلدى أنددم سلد  يدت  إبددرا  اتيااليدات جديددة، وا 
جدرا  اسنتخابداتس.2011سيما اتيات القالرة في العا   استيااليات السابقة، س  ، حوي تشايي الحاومدة وا 
هي اال الحراتين من تدارن ما جدرى التوافدت بشدأنم فدي لقدا  الدوحدة، وتداولدم وأوضك بأنم سحالما تنت

مدد  القددوى واليادداةي والشخادديات الوننيددة، ضددمن اينددار الددونني اليلسددنيني، فسدديت  بحدد  مسدداره 
العملي لليات التنبيت، في قضون فترة معينةس. وبدين أن سلنداك مليدات إشداالية مدا تدزاي عالقدة رقد  

النيات الحقيقية الجادة للماالحة، وتحقيت الوحدة الوننية المضاد ة لالحدتالي، والنداردة توفر ايرادة و 
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سنعاددان مالبسددات أحدددا  المننقددة فددي السدداحة اليلسددنينيةس.  واعتبددر أن ساسنشددغاي بدداألدوات الينيددة 
د  الخدر سياسديًا، الدد يدؤ  يخضداعلتنبيت استيات، وبروز خالفات حوي ملياتم، أو استهداا ندرا 

 إلى عراللة مسارهس.
وزاد الدددداةال سالددددد يبددددرز الشددددد  عنددددد مشدددداورات تشددددايي الحاومددددة، فددددي حدددداي استيددددات عليهددددا، أو إجددددرا  
اسنتخابددات، فيمددا تنددي  الضددية التنسدديت األمنددي بددين أجهددزة السددلنة وسددلنات اسحددتالي برأسددها التقيددي 

مددا مسددان، مدد  دمدد  أفددراد علددى أفددت استيددات، عدددا عددن منالبددة سحمددانس بإبقددا  سددالح المقاومددة دون
الشرنة واألمن في الناع قزة ضمن إنار األجهزة األمنية التابعة للسلنة، فضال عدن الخدالا حدوي 

 موظيي قزةس.
ويقدددا تبددداين البرندددام  السياسدددي حجدددر عتدددرة عندددد اييغددداي بعيددددًا فدددي تنبيقدددات لجندددة تيعيدددي وتندددوير 

 مي تحت مظلتها.المنظمة، التي تستهدا دخوي حراتي حمان والجهاد ايسال
ورأى المادددر نيسددم أن سإنجدداز التوافددت بشددأن تشددايي الحاومددة الددد يخلددت أجددوا  التقددة بددين النددرفين، 
ويعددزز الماددداالية والجديددة فددي تنييددة الماددالحة بددين ادديوا الشددعب اليلسددنيني، امددا يهيدد  المندداخ 

 المناسب يجرا  اسنتخابات في ظي الوحدة الوننيةس.
ك الجدداد  لبددد  التنييددة اليعلددي ستيااليددات الماددالحة، مددن أجددي مواجهددة عدددوان وأاددد علددى ألميددة سالتحددر 

اسحدددددتالي ايسدددددراةيلي المتاددددداعد ضدددددد  الشدددددعب اليلسدددددنيني، مدددددن حيددددد  القتدددددي والتنايدددددي واسعتقددددداي 
 واسستينان وماادرة األراضي ولد  المنازي واسعتدا  على المواننينس.

 14/2/2016 ،الغد، عّمان
 

 قطر "المشرف" في إنجاز المصالحة حماس تشيد بموقف .11
أشدددادت حرادددة حمدددان بالددددور القندددر  ينجددداز المادددالحة اليلسدددنينية، والددداي : أشدددرا مندددر -قدددزة 

النانت باس  الحراة، سامي أبو زلر ، لدسالشرتس: إننا فدي حمدان نقددر الددور القندر  والجهدد الابيدر 
لدةا الجهدد الماقددر مدن جاندب الحرادة تجداه  الة  تبةلم القيادة القنرية لتحقيدت المادالحة، لدةلك وأمدا 

القيددادة القنريددة فإننددا حرياددون علددى إنجدداح لددةه الجهددود مددن خددالي تحاددين استيددات وعددد  السددماح 
 بتارار التجارب السابقة.

 13/2/2016موقع صحيفة الشرق، الدوحة، 
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نهاء االنقسام الفلسطيني الجهود القطرية لرأب الصدعيثمن جميل شحادة  .12  وا 
اليلسددنيني جميددي شددحادة الجهددود  تمددن عضددو اللجنددة التنييةيددة لمنظمددة التحريددر: أشددرا منددر -ة قددز 

نهدا   والداي إن تجددد الحدوار مدا  .اسنقسدا القنرية التدي تبدةلها الندر الن وفدي السدابت لدرأب الاددع وا 
نجدداز الماددالحة، فقندد اددرار النددر  ينهددا  اسنقسددا  وا  ر بددين فددتك وحمددان فددي الدوحددة، جددا  برقبددة وا 

الوض  الاعب الة  تعيشم القضية اليلسنينية الن، فدي ظدي الحادار المضدروب علدى  تقدر تماماً 
قددزة منددة سددنوات، وفددي ظددي مددا تعانيددم الضددية الغربيددة مددن اعتدددا ات يوميددة للمسددتوننين ومحدداوست 

وأضدداا: سجددا  حددر  القيددادة القنريددة علددى جمدد  الحددراتين فددي  لتهويددد المسددجد األالاددى المبددارك..
عددادة اللحمددة بددين أبنددا  الشددعب الواحددد، ولددةا الد وحددة مددن جديددد مددن أجددي إقددالت ادديحة الماضددي، وا 

الموالا بالنسبة لنا في اللجنة التنييةية لو موالدا مشدرا، ألنندا نلمدن تمامدًا حدر  الندر علدى دعد  
 القضية اليلسنينية في ظي انشغاي العرب بالظروا الاعبة التي تمر بها المننقة.

 13/2/2016رق، الدوحة، موقع صحيفة الش
 

 "أسرى حماس" يبدؤون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تضامنًا مع "القيق" .13
بيددنه  أعضددا  فددي الهيةددة القياديددة  ،الدداي ماتددب إعددال  األسددرى إن عددددًا مددن أسددرى حراددة حمددان :قددزة

ر سيخوضدددون إضدددرابًا ميتوحدددًا عدددن النعدددا ، ابتددددا  مدددن يدددو  قدددد األحدددد  تضدددامنًا مددد  األسدددي ،العليدددا
واشا سإعال  األسرىس أن من بين الةين سيخوضون ايضراب األسدير حسدن  الاحيي محمد القيت.

 سالمة واألسير جماي أبو الهيجا والااتب األسير تامر سباعنة واألسيرين معاة وعتمان بالي. 
 13/2/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ول إلى الشارع ومواجهة المستوطنينهو النز  "القيق" الطريق لضمان إطالق سراح :"الجهاد" .14

خالددد الددبنل، علددى ادديحتم علددى  ايسددالمي اليلسددنينية الدداي القيدداد  فددي حراددة الجهدداد :واالددة سددما
القيدددت، فدددإن ]محمدددد  سفايسدددبوكس أمدددن: سفدددي ظدددي المرحلدددة الحرجدددة التدددي وادددي إليهدددا األسدددير البندددي 

مسددتوننين علدددى ميدددارت الندددرت الشدددارع ومواجهدددة ال إلددىالنريددت لضدددمان إندددالت سددراحم لدددو الندددزوي 
والشوارع ومنعه  من التحرك عبر التظالرات والمواجهات الشدعبية بادي السدبيس. وأادد ألميدة الضدغون 
السياسية اليلسنينية والعربية والدولية وايعالمية، مشيرًا إلى أن سالواليات والندا ات واسعتاامات لد  

لمضرب القيتس، مؤادًا أن سمواجهة المستوننين لي تعد اافية الن، وس تناسب الوض  الة  يعيشم ا
 الوسيلة لحرية القيتس.

 14/2/2016 ،الحياة، لندن
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 "اإلسالمي سنوات بتهمة االنتماء لـ"الجهادخمس على أسير بالسجن  الحكم .15

 ايسدددراةيليةأاددددرت محامدددة سسدددال س العسدددارية : تحريدددر إيهددداب العيسدددى، مدددن زيدددد أبدددو عدددرة -را  هللا 
 ، بالسددجن اليعلددي خمددن عامدداً  32علددى األسددير محمددود ندداجي نددالر ايايددة   نددين ، حامدداً  شددمالي ج

وةادددرت مؤسسدددة سمهجدددة القدددددنس  ألدددا دوسر . 25ألدددا شددددياي   100سدددنوات، وقرامدددة ماليدددة الددددرلا 
تهمدة  ايسدراةيلية، ووجهدت لدم المحامدة 2014 سدنةللشهدا  واألسرى، أن األسير محمود اياية اعتقدي 

 اة سالجهاد ايسالميس والمشاراة في أنشنة وفعاليات تابعة للحراة في الضية الغربية.اسنتما  لحر 
 13/2/2016قدس برس، 

 
 "ج"المنطقة  على أعمال البناء في "إسرائيل"عدم موافقة يبلغ ممثلة االتحاد األوروبي  نتنياهو .16

 يتاااسإن  ،إيمانويي نحشون ،متحد  باس  وزارة الخارجية ايسراةيليةالالاي : اياح زبون - را  هللا
بين رةين الوزرا  ايسراةيلي بنيامين نتنيالو وميوضة  الياةتة جرى ليلة الجمعةالة  هاتيي ال

 منك اليلسنينيين تراخي  تنرت إلىفيديرياا موقيريني  العالالات الخارجية في استحاد األوروبي
بحسب اتيات أوسلو.  مدنية إسراةيليةوالتي تخض  لسينرة أمنية و  سجسفي المنانت المسماة  بنا 

فإن نتنيالو ابلغ ممتلة استحاد  ،وعلى الرق  من أن استحاد األوروبي يدع  البنا  في لةه المنانت
 دون الحاوي على التراخي  الالزمة. سجسالمننقة  على أعماي البنا  في سإسراةييسعد  موافقة 

 14/2/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 الفلسطينية هدم المنازل لية من دعاوى أوروبية ضدّ مخاوف إسرائي .17

حةرت وزارة خارجية اسحتالي ايسراةيلي من إالدا  استحاد األوروبي على تقدي  شااوى الضاةية ضد 
 بسبب لدمها عشرات المنازي اليلسنينية التي موي استحاد بعضها.ومنالبتم بالتعويض  سإسراةييس

تق  داخي المننقة سأس  تعشرات المنازي التي ت  لدماحيية يديعوت أحرونوت أن وةارت 
واان بعض أعضا  الانيست من أحزاب اليمين  الخاضعة للسلنة اليلسنينية وفت اتيات أوسلو.

وفت -لاجموا خالي اجتماع للجنة الخارجية واألمن الحاومة ايسراةيلية بأنها س تحرك ساانا 
. وني لليلسنينيين في بعض منانت الضية الغربية المحتلةإزا  ما وايوه بالبنا  قير القان -تعبيرل 

منظمة بيتسيل  الحقوالية ايسراةيلية أن الرارات الهد  األخيرة بحت عشرات المنازي في حين أعلنت 
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تؤاد أن لناك نوايا جدية للحاومة ايسراةيلية لنرد الساان اليلسنينيين من منانت سسيس، وأن 
 نة احتالي.الحاومة تتجالي واجباتها اسل

 13/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تواصالن ضرب أنفاق غزة "إسرائيل"مصر واإلسرائيلية:  الصحافة .18
ةار المراسي العسار  لموال  سإن آر جيس اليميني ايسراةيلي آساا قيبور أن السلنات المارية 

أن آخر لةه  موال الوأوضك  توااي جهودلا ساتشاا أنيات إضافية على الحدود م  الناع قزة.
الجهود ما الا  بم الجيل التال  المار  حين سااتشا البي أيا  نيقا جديدا مجهزا باورة جيدة 
لتهريب الوساةي القتالية والعبوات الناسية، وبعمت تسعة ايلومترات داخي مدينة رفك المارية، وبلغ 

عن التوااي األمني بين المسؤوي ، عن الجنراي المار  محمد إبرالي  مونقي مراسل متراس. 35نولم 
أن تدمير أنيات الناع قزة اييي بالقضا  على ظالرة ايرلاب في سينا ،  ،إسراةيي واليلسنينيين

 باعتبارلا أنبوب األاسجين لاعماي العداةية لناك، حسب تعبيره.
وحسب الموال  اليميني، فإن حمان ترى في استمرار حيريات األنيات جبهة التالية مرازية ضد 

 خالي فترة التهدةة. سةييإسراس
من جانبها، ةارت لآرتن أن تهديد أنيات حمان في قزة يوااي إحدا  حالة من القلت في أوسان و 

 جهاز اسستخبارات ويتير خالفات حادة في األوسان السياسية ايسراةيلية.
 13/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في "إسرائيل" نتنياهو تتصدر األخبار "الشريرة" .19

مرة أخرى، تحتي سارة نتنيالو، زوجة رةين الوزرا  ايسراةيلي بنيامين : أسعد تلحمي –اارة الن
نتنيالو، ادارة األخبار، خاواًا بعد الرار محامة إسراةيلية األسبوع الجار  تعويض مدير منزي 

لوايته  ألا دوسر على إلاناتها لم، ما فتك الباب أما  ايسراةيليين ليمارسوا  40العاةلة بمبلغ 
أاتر شخاية يحبون أن سالقديمة، ولي التهج  قير المنضبن عليها، ولي التي تاواا، اد

، بسبب حياة البةخ التي تعيشها على حساب خزينة الدولة، ونيوةلا على زوجها بإالحا  سيارلولا
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 أنيها في الرارات يتخةلا، خاواًا في اختيار الوزرا  أو ةو  المنااب الرفيعة، وفي تعاملها
 ، م  الخد .ساليظس

 13/2/2016، الحياة، لندن
 

 ساعة 48عالمات جلطة تظهر على القيق وال نوم منذ  :هيئة شؤون األسرى والمحررين .21
أادت محامية ليةة شؤون األسرى والمحررين لبة ماالحة من داخي مستشيى العيولة، : را  هللا

ى جسد األسير الاحيي محمد مسا  يو  السبت، أن عالمات جلنة تظهر في لةه اللحظات عل
، منب هة إلى أن حالتم أابحت معقدة للغاية، والد يرتقي يوماً  81القيت المضرب عن النعا  منة 

 شهيًدا في أ  لحظة.
وأوضحت ماالحة، في بيان  لها تلقى سالمراز اليلسنيني ل"عال س نسخًة منم، أن حالة من 

 لةين بدؤوا التحد  علًنا عن خنورة حالة محمد.اسستنيار العا  أعلنت بين أنبا  المستشيى، ا
وأشارت إلى أن األعراض التي ترافت األسير باستمرار خالي األيا  الماضية، وتتمتي بأوجاع وآس  
في الادر ونخزات الوية بالقلب وارتياع ابير في درجة حرارتم، بايضافة إلى فقدانم للننت والسم  

ن والراب وأوجاع في األنراا، والهزي والتعب وفقدان العشرات بدرجة عالية، والتهابات في العيني
وأادت أن أ  جلنة مهما  من الايلوقرامات من وزنم، تجعي منم ياارع الموت في مرحلة اعبة.

 اان نبيعتها فإنها ستناي منم  ألنم س يملك القدرة على مقاومتها بهةا الجسد الضعيا والمنهك.
ن زيدان، والموجود لو الخر في مستشيى العيولة، أن القيت يمر بدوره، أاد محامي الهيةة يام

والاي زيدان  ساعة  بسبب األوجاع والس . 48بوض  حرج، ول  يستن  النو  نهاةيا منة أاتر من 
في بيان  لم تلقى سالمراز اليلسنيني ل"عال س نسخًة منم: سمحمد أابك ليااًل عظميًّا، ويعاني من 

ونخزات الوية بالقلب ودرجة حرارتم مرتيعة جدا، ويارخ باستمرار من األوجاع آس  شديدة بالادر 
 الشديدة، واألنبا  يتحدتون أنم الد ييارت الحياة م  مرور اي تانية عليم ولو على لةه الحالةس.

واشا زيدان أن سمحمد ل  يعد يوجد ما يياي بينم وبين الشهادة شي ، خاواا في ظي استمرار 
نها  اعتقالم قير الشرعيس.الجريمة ايسرا  ةيلية بحقم، وعد  التجاوب م  منالبم وا 

 13/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 نحالين غربي بيت لحم لليوم الخامس على التوالي يحاصر قرية االحتالل .21
واالت الوات اسحتالي، حاارلا وا قالالها المحا  لقرية نحالين قربي بيت لح ، لليو  الخامن على 

والاي رةين مجلن الرو  نحالين إبرالي  شاارنة إن الوات اسحتالي توااي حاارلا المحا   لتوالي.ا
للقرية لليو  الخامن، ولو ما ألقى بظاللم على حياة المواننين اليومية، وأضاا أن المراز الاحي 

حتالي تمن  الوحيد في القرية س يعمي لعد  الدرة العاملين فيم من دخوي القرية، اما أن الوات اس
إدخاي المواد الغةاةية، ما ينةر بازدياد األوضاع سو ًا في حاي استمرار الحاار الميروض على 

 القرية.
وفتحت الوات اسحتالي، نيران أسلحتها الرشاشة في تجاه المزارعين شرت حي الزيتون جنوب شرالي 

 ر السودانية شماي الناع قزة.مدينة قزة، فيما استهدفت زوارت اسحتالي الحربية الايادين البالة بح
والالت ماادر أمنية ومحلية إن األبراج العسارية ايسراةيلية على السياج األمني، وفي محين موال  

وةارت الماادر أن  ملاة، شرت حي الزيتون، فتحت نيرانها اوب المزارعين في المننقة.
 في ظي اتافة إنالت النار.المزارعين اضنروا إلى مغادرة أراضيه  الزراعية خشية على حياته  

 14/2/2016الخلي ، الشارقة، 
 

 في بيت لحمشبان خمسة اإلسرائيلي يعتقل  الجيش .22
اعتقلت الوات اسحتالي فجر اليو  اسحد، خمسة شبان في عدة منانت من محافظة بيت  :بيت لح 

عاما ،  22وأفادت ماادر محلية أن الوات اسحتالي اعتقلت اال من سال  الاس  المار    لح .
عاما  من  23عاما ، من مخي  الدليشة جنوبا، وادا  حسين عبيات   35وعمار سامي حجاجرة  

عاما ، من بلدة  18عاما ، وعز الدين سميك توابتة   18مننقة العبيات شرالا، ورزت وليد توابتة  
ن والوات وأشارت إلى ان مواجهات اندلعت في مخي  الدليشة بين الشبا بيت فجار جنوب المدينة.

 اسحتالي التي انلقت النابي الاوت والغاز، دون ان يبلغ عن ااابات بين المواننين.
 14/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 إصابة طفل فلسطيني بانفجار جسم من مخلفات االحتالل في طوباس .23

تياسيرس سجس  مشبوهس في محين منزلم بقرية س انيجارأايب نيي فلسنيني بجروح نتيجة : نوبان
 ، عاماً  11وةارت ماادر محلية ونبية أن النيي ياسر شريا حسن   شمالي مدينة نوبان.

أايب بحروت متوسنة في الوجم والايين، إتر انيجار سجس  مشبوهس في وجهم أتنا  لهوه بالقرب من 
وةار مدير مشيى سنوبان الترايس الحاومي، محمد سمارة، في حدي  لدسالدن برنس، أن  منزلم.
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النيي حسن مااب بحروت من الدرجة التانية والتالتة، وأنم ناقي لغايات استاماي العالج في 
 مستشيى سرفيدياس الحاومي في نابلن.

من جانبها، أوضحت ماادر أمنية فلسنينية أن الحدي  يدور حوي انيجار جس  من مخليات 
لعسارية الواسعة التي تنيةلا في اسحتالي التي عادة ما تتراها الوات الجيل بعد عمليات التدريب ا

 المننقة، بين مساان المواننين وداخي أراضيه  الزراعية.
 13/2/2016، قدس برس

 
 تقرير: االحتالل يواصل مصادرة الحريات اإلعالمية في فلسطين .24

توااي سلنات اسحتالي ايسراةيلية، انتهاااتها واعتدا اتها المتواالة بحت : زينة األخرن -را  هللا 
 الاحييين اليلسنينيين والحريات ايعالمية في األراضي المحتلة.

شبان/ فبراير من  13وراد تقرير فلسنيني بمناسبة ساليو  العالمي ل"ةاعةس الة  ياادا تاريخم 
اي عا ، تعر ض العديد من ايةاعات العاملة في فلسنين ل"قالت والتشويل من البي اسحتالي 

 قاي نواالمها واسعتدا  عليه  أتنا  ممارسته  للعمي الاحيي.ايسراةيلي، فضاًل عن اعت
ي ساتحاد ايةاعات والتليزيونات 2015القدنس منل  تشرين أوي/ أاتوبر  انتياضةومنة بداية س ، سج 

 ايسالمية في فلسنينس العديد من اسنتهااات التي يتعرض لها العاملون في مجاي ايةاعة.
إةاعات  ولي سمنبر الحريةس،  3ن سلنات اسحتالي ايسراةيلي أقلقت وأوضك استحاد في تقريره، أ

ةاعة سدري س، فيما لد دت بإقالت  إةاعات أخرى  ولي راديو سون أا إ س  3وراديو سالخلييس، وا 
ةاعة سنانس التي تب  من جنين.  وسالرياس اللةان يبتان من الخليي، وا 

 13/2/2016، قدس برس
 

 حادث سير بالضفة خالل أسبوع 155إصابة في  134 :الفلسطينية الشرطة .25
حاد  سير  155أايبوا بجراح مختلية إتر والوع  فلسنينياً  موانناً  134ةار تقرير رسمي، أن : الخليي

وأوضحت الشرنة اليلسنينية، في بيان احيي،  في شوارع الضية الغربية المحتلة، األسبوع الماضي.
وأشار البيان، إلى أن الوات شرنة  راحه  بأنها خنيرة.أن من بين لؤس  الماابين أربعة وايت ج

 51مرابة خالي األسبوع الماضي، أسيرت عن إزالة  3,745المرور اليلسنينية أجرت عمليات فح  لد 
تالا   مرابة قير الانونية، 52مرابة عن الشارع، على خليية انعدا  شرون السالمة العامة فيها، وا 

 وتحرير مخاليات مرورية بحت مةات المرابات.فضاًل عن احتجاز عشرات أخرى 
 13/2/2016، قدس برس
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 السيسي حول دعم فلسطين تثير انتقادات واسعة تصريحات .26

أتار خناب الرةين المار  عبد اليتاح السيسي في مجلن النواب، يو  السبت، انتقادا : القالرة
ياةه  إزا  ما وايوه بد سسياسة واسعا في أوسان نشنا  مواال  التوااي اسجتماعي الة  أبدوا است

ورأى البعض أن خناب السيسي احتوى على العديد من التناالضات  من أبرزلا تاريحم  التضلييس.
بأن سالضية فلسنين لي الضية الشعب المار س، في الوالت الة  يوااي فيم إقالت معبر سرفكس 

 الحدود  م  الناع قزة، ويسال  في إنبات الحاار الميروض عليم.
واليمن وليبيا  ةي السيسي في خنابم سإن مار تسعى للتواي لتسوية سياسية لازمات في سوريوالا

 وتحقيت سال  عادي وشامي للقضية اليلسنينية التي اانت وستظي الضية شعب مارس، اما الاي.
واعتبر نشنا  على موال  التوااي اسجتماعي ستويترس، أن تاريحات السيسي تننو  على محاولة لد 

نية على الدع  ايسراةيلي الواضك لمس، مستغربين تجاللم لحاار قزة وتجنبم الحدي  عنم، سالتغ
 في الوالت الة  يعلن فيم دعمم للقضية اليلسنينية.

 13/2/2016، قدس برس
 

 أنفاق على الشريط الحدودي أربعةالجيش المصري يدمر  .27
لحدود  المحاة  لقناع قزة، أعلن الجيل المار ، تدمير أربعة أنيات على الشرين ا القالرة:

بمحافظة شماي سينا ، فيما التي ضابن ومجند بالجيل، أتنا  تيايك عبوة ناسية، في ةات 
، إن سالوات حرن 13/2والالت وزارة الدفاع المارية، في بيان احيي مسا  السبت  المحافظة.

ت أنيات جديدة، على فتحا 4الحدود، تمانت على مدار األيا  القليلة الماضية، من ااتشاا وتدمير 
وأشارت أن، الوات الجيل ضبنت فلسنينيًا، أتنا  اليامم بالتسلي  الشرين الحدود  بشماي سينا س.

 إلى األراضي المارية، عبر المننقة الحدودية. 
 14/2/2016فلسطين أون الين، 

 
 مع قطاع غزة يومين في االتجاهين تفتح معبر رفح مصر .28

تحت السلنات المارية أمن، معبر رفك البر  م  الناع قزة للسير في ف: الرحي  حسين عبد –قزة 
استجالين مدة يومين. واان المعبر مغلقا أما  ساان الناع قزة منة فتك ليومين استتناةيًا في التال  

  الماضي.من ديسمبر 
 14/2/2016االتحاد، أبو ظبي، 
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 من القضية الفلسطينيةردني ائتالف األحزاب القومية واليسارية يثمن الموقف األ  .29

األحزاب القومية واليسارية الجهود األردنية لدع  القضية  اةتالاتم ن : نييين عبدالهاد  -عمان
واسنتياضة الشبابية اليلسنينية، والتأايدات على حت الشعب اليلسنيني في مقاومة اسحتالي 

ليلسنينية، ومواالة الاياح باي ومواجهة السياسات العدوانية التي تستهدا تايية القضية الوننية ا
الوننية في العودة  ألدافمبالرق  من التحديات الابرى الداخلية والخارجية واوًس إلى تحقيت  أشاالم

الامةوتقرير الماير   دولتم المستقلة ةات السيادة على تراب وننم وعاامتها القدن. وا 
حزاب القومية اليسارية في مقر األ سةتالاجا  ةلك في بيان ادر أمن عن اسجتماع الدور  

السياسية العامة ومناالشة عدد من  األوضاعسحشدس، تناوي خاللم  األردنيحزب الشعب الديمقراني 
 القضايا الوننية.

 14/2/2016الدستور، عمان، 
 

 "صاحب األحقية بفلسطين"وزارة التربية والتعليم تحقق في كتاب مدرسي يجعل الكيان الصهيوني  .31
أنها تتاب  من اتب ما ت  تداولم عبر وساةي  األردنية أادت وزارة التربية والتعلي  :محمد محيسن

حد المدارن الخااة بتدرين منهاج أعن اليا   ايلاترونيةالتوااي اسجتماعي، وبعض المواال  
 بيلسنينس. األحقيةاجنبي رسخ في احد دروسم سأن الايان الاهيوني لو ااحب 

ارة التربية والتعلي  وليد الجالد في تاريحات خااة بدسالسبييس إن الوزارة لوز  ايعالميوالاي النانت 
لن تتهاون في اتخاة ايجرا ات القانونية بحت من يقومون بةلك، منالبا تلك الجهات بتزويد الوزارة 

 باس  الاتاب وبالمدرسة التي اليي إنها تقو  بتدريسم.
 13/2/2016السبيل، عمان، 

 
 بإصدار وثائق سفر جديدة لالجئين الفلسطينييند بالبدء َيعِ إبراهيم  عباس .31

الماتب السياسي لحراة حمان  عضوبرالي ، بعد لقاةم إشدد المدير العا  لامن العا  اللوا  عبان 
موسى أبو مرزوت على سالتمسك بواالة األونروا واستمرار أعمالها باعتبارلا الجهة المالية دوليًا 

بإادار وتاةت السير اللبنانية  بالبد ، واعدًا العودةساليلسنينيين إلى حين  بإقاتة وتشغيي الالجةين
 .سالجديدة الخااة بالالجةين اليلسنينيين

 14/2/2016المستقبل، بيروت، 
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عادة إعمار البيوتإيران استعداد  يعلنالريجاني  .32  لدعم أسر شهداء انتفاضة القدس وا 
مسدا  يدو  السدبت، رةدين مجلدن الشدورى اييراندي علدي  التقى وفدد مدن الياداةي اليلسدنينية، :نهران

اسستعداد لدع   وأاد سريجاني خالي اللقا ، على الدع  اييراني للقضية اليلسنينية، مبدياً  سريجاني.
عددادة إعمدار البيددوت التدي دمرلددا اسحددتالي الادهيوني. وأشددار إلددى أن  أسدر شددهدا  انتياضدة القدددن، وا 

اربه  الياريددة والسياسددية، متيقددون علددى سدعدد  الشددعب اليلسددنيني المظلددو  اييدرانيين علددى اخددتالا مشدد
 والضيتم العادلةس.

مددن جهتددم، تحددد  أعضددا  الوفددد فددي المددات منياددلة عددن األوضدداع اليلسددنينية، وانتياضددة القدددن، 
 مؤادين على المقاومة اخيار استراتيجي سسترجاع الحقوت المغتابة.

 13/2/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أوباما سيوقع على قانون يتعلق بمحارقة حمالت المقاطعة لمنتجات المستعمرات اإلسرائيلية .33
رن جأعلن الرةين األمرياي باراك أوباما أنم سيوال  على الانون سنم الاون: فارن عبدالقادر-قزة

المنظمات ايسراةيلية، ومحاربة المستعمرات األمرياي يتعلت في محاربة حمالت المقانعة لمنتجات 
التي ترفض النشانات اسستينانية ايسراةيلية في منانت السلنة اليلسنينية ضمن الوانين التجارة 
األمرياية الجديدة رق  أنم يتعارض م  السياسة الخارجية للوسيات المتحدة باي ما يتعلت بالنشانات 

لمتحد  الاحيي للبيت اسستينانية يسراةيي في منانت الضية الغربية. وأشار بيان اادر عن ا
 20عضوا وعارضم  75األبيض جول ايرنست، أن أحد بنود مشروع القانون الة  اادت عليم 

يتعارض م  سياسة حاومة الوسيات المتحدة منة فترة نويلة تجاه إسراةيي واألراضي اليلسنينية 
 المحتلة، بما في ةلك اي ما يتعلت بالنشان اسستيناني ايسراةيلي.

 14/2/2016ة، عكاظ، جد
 

 إسرائيلي حول حجم المساعدات السنوية –خالف أمريكي  :"هآرتس" .34
سراةيي حوي حج  الزيادة على المساعدات : بالي ضالر تبين من المياوضات بين الوسيات المتحدة وا 

السنوية األمرياية أنم يوجد خالا ابير بين الجانبين. وةارت احيية سلآرتنس اليو ، األحد، أن 
مليون دوسر، في حين أن إسراةيي  400ت المتحدة وافقت على زيادة لةه المساعدات بمبلغ الوسيا

 توالعت زيادتها بما بين مليار إلى مليار  دوسر في السنة.
، لمدة عشر سنوات، ويقضي بمنك الوسيات المتحدة 2007 سنةواان الجانبان والعا على اتيات في 

. وستنتهي مدة لةا استيات ر، أ  تالتة مليارات سنوياً مليار دوس 30مساعدات يسراةيي بحج  
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وتجر  مياوضات بين الجانبين حوي زيادة لةه المساعدات منة شهر تشرين  .2018 سنةبحلوي 
التاني الماضي، في أعقاب لقا  بين الرةين األمرياي باراك أوباما ورةين الحاومة ايسراةيلية 

ن ياي حج  المساعدات إلى خمسة مليارات سنويا في إنار بنيامين نتنيالو. وتنالب إسراةيي بأ
 .2028اتيات للسنوات العشر المقبي وتنتهي بحلوي العا  

وارح نتنيالو خالي اجتماع للجنة الخارجية واألمن التابعة للانيست أنم معني بزيادة المساعدات 
 في السنوات العشر. لتاي إلى أاتر من أربعة مليارات في السنة أو أاتر من أربعين مليارا

لان خالي تال  جوست مياوضات بين الجانبين، خالي الشهور الماضية، تنورت سأزمة توالعاتس. 
والاي مادر إسراةيلي منل  على لةه المياوضات إن حج  زيادة المساعدات الة  ينرحم 

قيدون األمريايون أالي باتير من الهدا الة  وضعم نتنيالو، وأن األمريايين يدعون بأنه  م
باعتبارات تتعلت بالموازنة وأن السما من اسحتياجات العسارية التي تنالب بها إسراةيي، وخااة في 

 مجاي مخزون الةخيرة للناةرات، مبالغ فيها.
واان نتنيالو الد ارح على خليية سأزمة التوالعاتس لةه بأنم ييضي انتظار الرةين األمرياي المقبي، 

في بداية العا  المقبي. والد أدى لةا التاريك إلى قضب في البيت  الة  سيدخي إلى البيت األبيض
األبيض، حي  نالبت ماادر أمرياية نتنيالو بالتوالي  على اتيات المساعدات فورا والالت إنم لن 

 يحاي على اتيات أفضي.
لة  ويشار إلى أن زيادة المساعدات األمرياية تشمي تعويض إسراةيي على استيات النوو  م  إيران ا

 عارضم نتنيالو بشدة.  
 14/2/2016، 48عرب 

 
 الرباعية قلقة بشأن قابلية حل الدولتين اللجنة .35

فيديرياا موقيريني  ميوضة العالالات الخارجية في استحاد األوروبي: الالت اياح زبون - را  هللا
لجنة تخنن إن ال ،عقب لقاةها في ميونيخ وزرا  من اللجنة الرباعية للسال  في الشرت األوسن

 ،س نريد فقن أن نتحد  عن الوض  الرالنسمضيية: س. تقرير حوي الوض  على األرضسلاياقة 
موضحة  .سولان نريد أن نض  توايات للتقد  نحو إالامة دولة فلسنينية مستقلة إلى جانب إسراةيي

. سالدولتين للحياةاللجنة الرباعية لوسنا  السال  في الشرت األوسن اللقة للغاية بشأن الابلية حي أن س
بالسياسات  تؤاد اللجنة الرباعية ضرورة أن ياظهر النرفان على وجم السرعة سومضت تقوي: 

داةرة التاعيد. وتشدد على أن وجود  التزاما فعليا بحي الدولتين من أجي بنا  التقة وتياد  واألفعاي 
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وأن إالامة وحدة  ،دولة فلسنينيةاالتااد فلسنيني الو  وتعزيز الدرة الحاومة بمتابة حجر الزاوية ل
ديمقرانية ومبادئ منظمة التحرير اليلسنينية أمر أساسي لتوحيد قزة  فلسنينية الوية على أسن

 .سوالضية الغربية تحت مظلة سلنة فلسنينية ديمقرانية شرعية واحدة
 14/2/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 بيتنا، يا سيادة الرئيس لنارتب  .36

 فايز أبو شمالة د.
اتدددر الدددداعون فدددي اليتدددرة األخيدددرة إلدددى ترتيدددب البيدددت اليلسدددنيني، وتوجدددم معظمهددد  إلدددى السددديد محمدددود 
عبان، مناشدين وننيتم ونخوتم وارمم بأن يرتب له  البيت اليلسنيني، ولةا أمر حسن فيما لو اان 

مددن السدديد محمددود عبددان س يعددرا أن البيددت اليلسددنيني بحاجددة إلددى ترتيددب، وأن ترتيددب البيددت حددت 
 حقوت الشعب اليلسنيني، ولم األولوية على مقاومة المحتلين.

فهددي يشددك أحددد فددي أن ترتيددب البيددت اليلسددنيني لددو اللبنددة األولددى لمواجهددة عدددونا الاددهيوني، ولددو 
األادددي فدددي التادددد  للمسدددتوننين الغدددزاة، لدددةلك متلدددت دعدددوة بعدددض الشخاددديات والقيدددادات والاتددداب 

بيدددت، متلدددت اعترافدددًا ضدددمنيًا بدددأن البيدددت اليلسدددنيني أشدددع  أقبدددر، والميادددرين اليلسدددنينيين لترتيدددب ال
ومهلهددي األوادداي، ومتندداتر األحددزاب، ومبعتددر الرؤيددة، وتاةددم فددي الغابددة السياسددية التددي ييتددرن فيهددا 

 األسد اليهود  األرض اليلسنينية اي يو  بأمن وسال .
ضددعا ولشاشددة النظددا  السياسددي اليلسددنيني الددة  رعدداه رتددب لنددا بيتنددا يددا سدديادة الددرةين، دعددوة تؤاددد 

الرةين، وتؤاد في الوالدت نيسدم قيداب الزعامدة اليلسدنينية، واضدمحالي القدادة القدادرين علدى ادناعة 
 الحد  وترتيب األوضاع، لةلك انقس  دعاة ترتيب البيت إلى السمين:
مادديرل  بماددير الددرةين، فراحددوا القسدد  األوي: يمتلددم أولةددك الخدداةيون علددى مسددتقبله ، والددةين ارتددبن 

 يتوسلون إليم أن يرتب له  البيت بالشاي الة  يضمن له  ماالحه .
القسدد  التدداني: أولةددك الاددارلون لجيددي الشددباب، والخدداةيون مددن التغيددرات اسسددتراتيجية التددي ستعاددا 

 بالقيادة التقليدية، ولهؤس  تحالياته  م  بعض الشخايات المنااية، وله  ماالحه .
نسي الجمي  أن الرةين شخايًا لو المسةوي عن حالة اليوضى السياسية التي تضرب أننابهدا فدي و 

البيت اليلسنيني، أل  يان الرةين لدو المسدةوي عدن شدي فعاليدة المجلدن التشدريعيك ألد  يادن الدرةين 
، حين لو المتيرد الشخاي بالقرار السياسيك أل  يان لو من ران على اللوب أعضا  اللجنة التنييةية

نرد أمين سرلا بشاي مخدالا للقدوانينك ألد  يغيدب عدن الادد أعضدا  المجلدن الدونني، ولمدل بعلد  
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الرارات المجلن المراز ، وفرض على معظ  اليادات حراة فتك أن تسبك بحمده خشدية مواجهدة تهمدة 
اليسدداد والخيانددة العظمددى، امددا حددد  مددن الناةددب محمددد دحددالنك ألدد  ياددن لددو الددة  لمددا يددزي يددرفض 

لدعوة سجتماع اينار القياد  لمنظمدة التحريدر، ولدو الدة  يقددن التنسديت األمنديك فايدا تندالبون ا
 بالمسةوي عن لشاشة الوض  وللهلتم بترتيبمك 

إن اددي متدداب  للمشددهد السياسددي اليلسددنيني ليشددهد بددأن الوضدد  الددداخلي اليلسددنيني لدد  يشددهد انقسددامًا 
العشر األخيرة التي اار فيها السيد محمود عبان رةيسًا،  أسوأ من اسنقسا  الة  نشهده في السنوات

وأن حراة فتك ل  تشهد انقسامًا أسوأ من اسنقسا  الة  تشهده لةه األيدا ، وأن التنظيمدات اليلسدنينية 
ل  تشهد حالة مدن التننديل والتهمديل متدي الدة  تشدهده فدي زمدن محمدود عبدان، ولد  يشدهد المجلدن 

متددي التحقيددر الددة  يشددهده الددرار والددا التنسدديت األمنددي مددن العدددو ايسددراةيلي  المراددز  تحقيددرًا لقراراتددم
 الة  ادر عن المجلن البي عا  تقريبًا، ول  ينية حتى اليو ك.

رتددب لنددا بيتنددا يددا سدديادة الددرةين  دعددوة تحمددي معدداني العجددز وايحبددان وعددد  التقددة بددالنين، وقيددداب 
لسياسددية، واسحتقددار للقددانون، وتعاددن اسنقيدداد الجبددان اسسددتراتيجية الناظمددة للعمددي، وفقدددان البواددلة ا

للماالك الحزبية واليةوية، واسنقسا  المقيت، وس تبشر بخير لمجتم  يقاتي فيم الشباب اليلسنيني في 
الضدية الغربيددة وقدزة عدددول  ايسدراةيلي مددن نقنددة الادير، فددي الوالدت الددة  س تهدل فيددم اليددادته ، وس 

 الحًا فلسنينيًا يحر  أرضم بالارامة.تنل على مستونن يهاج  ف
على النخبدة السياسدية والتقافيدة فدي فلسدنين أن تادون شدجاعة، وأن تتجدرأ علدى الدوي الحقيقدة فدي لدةه 
األيددا  بالتحديددد، ولددين بعددد عدددة أشددهر حددين يخلددو موالدد  الددرةين، ليبدددأ النيددات والتقددرب إلددى الددرةين 

لنخدددب التقافيدددة والسياسدددية أن تتجدددرأ فدددي ندددرح الجديدددد، والاشدددا عدددن عيدددوب الدددرةين الراحدددي، علدددى ا
رؤيتها، وأن تياك عالنية عما يدور بينها من أحادي  ورا  الاوالين، فال يادير أن يسدب المتقيدون 
والسياسددديون سدددرًا سياسدددة الدددرةين محمدددود عبدددان، ليتسدددابقوا أمدددا  وسددداةي ايعدددال  فدددي مدحدددم وتمجيدددد 

لقضددية اليلسددنينية، علدديا  الجهددر بمددا تهمسددون، وأن تضددحياتم، والتنددا  علددى المعجددزات التددي حققهددا ل
ياددون شددعارا : اترانددا اددي نرتددب بيتنددا بأنيسددنا يددا محمددود عبددان، اترانددا نسددترد بعددض مددا ضدداع مددن 
أرضددنا، اترانددا نلملدد  شددمي الضدديتنا ومجتمعنددا وأللنددا وشددعبنا، اترانددا نوحددد حراددة فددتك امقدمددة لتوحيددد 

، ونرتدددب بيتندددا، اتراندددا يدددا محمدددود عبدددان ادددي نحشدددو بنادالندددا السددداحة اليلسدددنينية، اتراندددا نددددبر أمرندددا
بالغضب الشعبي  الة  سديتيجر حقددًا مقدسدًا فدي وجدم عددونا ايسدراةيلي  اتراندا نقلقدي راحتدم بعدد أن 

 نا  اي الليي آمنًا لانةًا بيضي تنسيقا  األمني المقدن.
 13/2/2016 ،الين أونفلسطين 

 



 
 
 
 

 

 22 ص                                              3843 العدد:        14/2/2016 األحد التاريخ: 
  

 ية... بداية نهاية االنقسام؟الوطنية" الفلسطين الوحدةوثيقة " .37
 خالد الحروب 
ي لددددسالمراز اليلسدددنيني ألبحدددا  السياسدددات والدراسدددات اسسدددتراتيجيةس فدددي را  هللا مواادددلتم علدددى  ياسدددجل
مدار سنوات جهدًا ابيرًا في تحليدي جدةور اسنقسدا  اليلسدنيني، وعقدد لقدا ات تشداورية داخدي فلسدنين 

ح مبددادرات عدددة بهدددا تيعيددي دور المجتمدد  المدددني اليلسددنيني وخارجهددا لمواجهددة اسنقسددا ، واددةا نددر 
 ينها  الشرخ اليلسنيني المدمر وبنا  وحدة وننية.

البدي أيددا  أادددر المرادز واحدددة مددن ألدد  الوتداةت التددي اشددتغي عليهددا خدالي السددنتين الماضدديتين بعنددوان 
دارلددا المراددز بددين نخددب سوتيقددة الوحدددة الوننيددة: مسددودة مقترحددةس، تمتددي خالاددة نقاشددات وحددوارات أ

فلسددنينية وسياسددية داخددي فلسددنين وخارجهددا. تسددتحت الوتيقددة واليددة ونقددال ماسددتييض، خااددة وأنهددا 
 - تتنددداوي مسددددألة اسنقسدددا  اليلسددددنيني مدددن موضدددد  مسدددتقي لدددد  يخضددد  لواالدددد  اسسدددتقناب السياسددددي

ضدية الغربيدة. الجغرافي الحاد الة  يحشر الوضد  اليلسدنيني بدين حمدان فدي النداع قدزة وفدتك فدي ال
ما تأملم وتستهدفم الوتيقة، ولو مدا يأملدم أ  فلسدنيني أو عربدي أو مناادر للقضدية اليلسدنينية، أ  
اننالت حراك حقيقي وماعمت في أوسدان التجمعدات اليلسدنينية بشدأن الوادوي إلدى اديغة فعالدة مدن 

وننيدددة وألددددافه  الوحددددة الوننيدددة تدددوفر لليلسدددنينيين منادددة نضددداي ادددلبة تتوحدددد عليهدددا بوادددلته  ال
 ونموحاته  المشروعة في تقرير الماير.

في تحليي جةور اسنقسا ، تعود بنا الوتيقة إلى اسستراتيجيات ايسراةيلية التي لدفت على الددوا  إلدى 
تقني  روابن التوااي بين الناع قزة والضية الغربية، وتبلورت على أامي وجم من خالي اسنسحاب 

مددن القندداع وةلددك، وبحسددب الوتيقددة، وفددت اسددتراتيجية سخنددوة  2005ب عددا  ايسددراةيلي أحدداد  الجاندد
واحدة في الناع قزة، من أجي عشر خنوات في الضية الغربيةس، ولو فعاًل ما حد . فغزة والناعهدا 
لدد  تحتددي عمليددًا وتاريخيددًا موالعددًا رةيسددًا فددي المشددروع الاددهيوني التددوراتي امددا احتلددت الضددية الغربيددة 

ها مشدروعات الضد  اسسدتيناني والتوسدعي باعتبارلدا يهدودا والسدامرة، الجدز  العضدو   التي تتنل  إلي
عادة التموض  العسار  حولها ادان يخدد  ألددافًا عليدا. لد  تهدت  إسدراةيي ألفدت  من إسراةيي الابرى ، وا 
 سينرة حمان على الناع قزة إتر انسحابها مندم، بدي ربمدا سدرللا ةلدك، ألندم يخدد  اسدتراتيجية اليادي
والتقنيدد . إضددافة إلددى لددةه السياسددة ايسددراةيلية، وتبعددًا للوتيقددة، عمددي اسسددتقناب الحدداد بددين سفددتكس و 
سحمانس وتبلور الوتين شرعيتين انتخابيًا، علدى تسدوية األرض لالنقسدا ، خاادة وأن اداًل مدن القدوتين 

ا ، اخدتالا الدرؤى فرض سينرتم على جدز  مدن الجغرافيدا اليلسدنينية. وعمدت التباعدد والتهيةدة لالنقسد
السياسية بشاي ابير سال  في تغةية اسنقسا  التدريجي وترايب أيديولوجيات أو سمشروعات سياسيةس 
فددوت اسسددتقناب الحزبددي والجغرافددي. بعددد حدددو  اسنقسددا  لدد  تشددتغي تلددك العنااددر علددى تعميقددم و 
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دوار التددي لعبتهددا سالمحافظددةس عليددم وحسددب، بددي أضدديا إليهددا عنااددر خارجيددة أخددرى تمتلددت فددي األ
إسدددراةيي والوسيدددات المتحددددة فدددي ايالادددا  والمحافظدددة علدددى الوضددد  القددداة ، وادددةلك الددددور الدددة  لعبتدددم 
اسسدددتقنابات العربيدددة وايالليميدددة حيددد  وجدددد النرفدددان اليلسدددنينيان نيسددديهما فدددي معسدددارين إالليميدددين 

 متناالضين.
الوتيقدة مبدادئ ومننلقدات عامدة للتوجدم  بعد تحليدي جدةور اسنقسدا  والبيةدة التدي حافظدت عليدم، تندرح

نحددو وحدددة وننيددة مبنيددة علددى أسددن مشددتراة بددين األنددراا المختليددة. وتحدددد الوتيقددة أربعددة مننلقددات 
التوافت على البرنام  السياسي واستراتيجية التحرر الونني، وتانيها استيدات علدى  أولهالتحقيت ةلك، س

ماالحة تاريخية بين التيدارات اليلسدنينية المختليدة،  عقد اجتماعي  ميتات ونني  على أسان إجرا 
الوننيددة والقوميددة وايسددالمية، وتالتهددا إنهددا  اسنقسددا  فددي سدديات إعددادة بنددا  الحراددة الوننيددة والتمتيددي 
عدددادة بندددا  مؤسسدددات منظمدددة التحريدددر، بحيددد  تضددد  مختلدددا ألدددوان النيدددا السياسدددي واسجتمددداعي،  وا 

 لنة ودورلا ووظاةيهاس.ورابعها إعادة النظر في شاي الس
الرؤيددة التددي تقدددمها الوتيقددة وتدددعو إلددى إتددارة نقددال وحددوارات حولهددا تتمتددي فددي نددرح سالرزمددة الشدداملةس 
والتدددي تعندددي التوافدددت علدددى ادددي الماوندددات السياسدددية والبرامجيدددة والمدنيدددة، سدددوا  خدددالي النضددداي ضدددد 

ن اليلسددنيني علددى الاعدددة تاامليددة اسحددتالي أو عنددد وفددي بنددا  السددلنة والدولددة، وبشدداي ياددو  التسددي
وتعدديددة وانيتاحيددة. تنددرح سالرزمددة الشدداملةس مقاربتهددا للماونددات األساسددية ضددمن خارنددة نريددت تمددر 
بمرحلددة انتقاليددة ستيرضددها تعقيدددات الواالدد  الندداج  عددن اسنقسددا  وتراددز علددى معالجددة مختلددا المليددات 

ليددة تدريجيددة وترااميددة فددي تنييددة المليدداتس. يددت  بددالتوافت الددونني، اسددتنادًا إلددى مبدددأ التددواز  وضددمن عم
ةلك وفت الوتيقة من خالي إنالت حوار ونني شامي وعرض ومستمر لم سقا زمني الاير. ويقدود 
لددةا الحددوار الددونني ساينددار القيدداد  الموالددتس، ولددو اينددار الددة  مددن الميتددرض وجددوده بندداً  علددى 

ين فتك وحمان وبقية اليااةي اليلسنينية، واسدتهدا جوست الحوار واستياالات سالتاالحيةس السابقة ب
ضافة القوى قير المنضوية تحت مظلة منظمدة التحريدر اليلسدنينية،  توسي  داةرة القيادة اليلسنينية وا 

 وأبرزلا حراتا حمان والجهاد ايسالمي.
اي مدن أجدي سالرزمة الشاملةس، بحسب الوتيقة، تيتك المليات الابرى واألساسدية لقضدية فلسدنين والنضد

الحقوت المشروعة لليلسدنينيين، وس تنحادر فدي محاولدة الوادوي إلدى سمادالحةس بدين فدتك وحمدان. 
ولهددددةا، فإنهددددا تنددددرح النقددددال فددددي العندددداوين األساسددددية والمؤسسددددة للنضدددداي اليلسددددنيني، وتبدددددأ بعنددددوان 

ة والشدددعب سالمشدددروع الدددوننيس، الدددة  تدددرى ضدددرورة إعدددادة تعرييدددم بشددداي يعيدددد اسعتبدددار لوحددددة القضدددي
واألرض، وبهدددا اسددتعادة ماانددة الضددية فسددنين سبادديتها الضددية حقددوت وتحددرر وننددي وديمددوالراني، 
وليست مجرد إالامة أو بنا  دولة على جز  من فلسنين، واةلك إعادة تعريا العالالة م  إسراةيي من 
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يجدداد حيدد  اونهددا عالالددة اددراع مدد  عدددو ولددين شددريك سددال س. وتحددت لددةا العنددوان، تحدداوي الوتيقددة إ
سخيدار تالد س يتوسدن  ويجمدد   خيدار  سالحدي التدداريخيس القداة  علدى التحريددر الاامدي والتمسدك بالروايددة 
اليلسددددنينية التامددددة، و سالخيددددار الددددواالعيس القدددداة  علددددى فاددددرة بنددددا  دولددددة فلسددددنينية علددددى أ  جددددز  مددددن 

 فلسنين.
ةا اان عنوان سالمشروع الوننيس وبنوده تحاوي نظد  الرؤيدة العامدة لل نضداي اليلسدنيني، فدإن عندوان وا 

سالعقدددد اسجتمددداعي  الميتدددات س، ولدددو العندددوان التددداني ضدددمن الرزمدددة الشددداملة يسدددتهدا ادددو  عالالدددة 
اليلسنينيين في ما بينه ، بحي  تقو  على عقد اجتمداعي جديدد أساسدم إنجداز مادالحة تاريخيدة بدين 

وافدددددت مددددد  خاوادددددية التجربدددددة ادددددي التيدددددارات اليلسدددددنينية، وتأسدددددين شدددددرااة توافقيدددددة وديموالرانيدددددة تت
 اليلسنينية.

تدد  تنددرح سالرزمددة الشدداملةس ماونهددا التالدد ، ولددو سإعددادة بنددا  التمتيددي ومؤسسددات المنظمددة والمجلدددن 
الددوننيس، ولددةا يتوجددم مباشددرة إلددى اددلب الخددالا اليلسددنيني الددداخلي، ويهدددا لددين فقددن إلددى إعددادة 

ت التمتيدي، سدوا  مدا اعتمدد منهدا علدى اسنتخداب تشايي المؤسسدات القياديدة، بدي واأللد  مندم بندا  آليدا
مباشرة إن سمك الظرا المعين، أو التعيين بالتوافت. لان المه  في الحالتين وامدا تأمدي الوتيقدة، لدو 
أن تض  لةه المؤسسات والبنى الماعاد تشايلها سمختلا ألوان النيدا السياسدي، بادورة تجعلهدا الدادرة 

ي الشرعي والوحيد للشدعب اليلسدنينيس، أ  أن تتحقدت شدمولية التمتيدي على أن تاون الوًس وفعاًل الممت
الدددونني مدددن جهدددة وديموالرانيتدددم مدددن جهدددة أخدددرى. المادددون التدددالي لدددد سالرزمدددة الشددداملةس لدددو البرندددام  
السياسددي، وتددرى الوتيقددة إماانددًا حقيقيددًا لتوافددت فلسددنيني علددى متددي لددةا البرنددام  فددي ضددو  التقددارب 

  المختلية خالي العقدين الماضيين. وترى ضرورة أن يتمحور لةا البرنام  حوي التدريجي بين البرام
فادددرة تقريدددر المادددير التدددي تشدددمي جميددد  اليلسدددنينيين فدددي فلسدددنين  الضدددية الغربيدددة، والنددداع قدددزة، 

 والداخي  وخارجها.
تددد  تيدددرد الوتيقدددة بنددددًا خاادددة حدددوي السدددلنة اليلسدددنينية وتدددرى ضدددرورة إعدددادة تعريدددا شددداي السدددلنة 

خضدداعها فددي نهايددة المندداا لمنظمددة التحريددر، التددي يجددب أن تاددون لددي عنددوان القيددادة و  وظييتهددا، وا 
اليلسنينية وحي  يتشاي القرار والبرنام  السياسي، فالسلنة لي مجرد إدارة سحتياجدات اليلسدنينيين 

بنددا  فددي الضددية والقندداع، بينمددا المنظمددة لددي الاةدددة نضدداله  نحددو حددت تقريددر الماددير واسسددتقالي و 
الدولة. تلقي وتيقة سالوحدة الوننيةس حجرًا ناي انتظاره في براة رادود التسدين اليلسدنيني الدة  دخدي 
مرحلدددة تالدددن أفقدتدددم بريقدددم، ونشدددرت ايحبدددان عندددد اليلسدددنينيين ومناادددريه ، وآن األوان ادددي يخدددرج 

 الجمي  من تلك المرحلة والشروع في ورشة حوار ونني شامي وحقيقي.
 14/2/2016 ،الحياة، لندن
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 مهمة كفاحية... لماذا؟ الفلسطينيةالدولة  .38

 علي جرادات
شددك فددي أن حاومددات سإسددراةييس الددتال  األخيددرة، بقيددادة ساللياددود س نتنيددالو، تمتددي  بددادئ ة  بددد ، س

اليزة نوعية في سيات تنور الايان الاهيوني، اايان استعمار  استيناني عنار  عدواني توسعي. 
لددة أن تجددالر، حاومددات نتنيددالو، بالشددرون التياوضددية الاددهيونية التعجيزيددة، وأن وبالتددالي، اددان بدا 

تاشددا أنهددا س تددرفض، فقددن، تسددوية سياسددية للاددراع، تعنددي الشددعب اليلسددنيني حقوالددم فددي سالعددودة 
 والدولة وتقرير المايرس، بي، وترفض، أيضًا، ما ياسمى سحي الدولتينس، حتى م  ستبادي  لاراضيس.

، أيضددًا، أن ترتيدد  عدوانيددة الايددان الاددهيوني وعناددريتم، بقيددادة حاومددات نتنيددالو، إلددى واددان بدالددةً 
أالادددالا. ومدددا تبرةدددة األخيدددر لسددداحة لتلدددر ممدددا ارتابدددم مدددن إبدددادة لليهدددود، وتحميدددي مسدددؤوليتها لميتدددي 
حرات األنياي أحيا ، وايعدا  الميداني لاي مشتبم بحمد ي فلسنين، المرحو  الحاج أمين الحسيني، وا 

ساين، والتمتيي بالجرحى، واحتجاز جتامين الشهدا ، والتنايي باألسرى، ولد  البيوت، وتدمير أحيا  
في مدن والرى ومخيمات الضية، وشن تال  حروب إبادة وتدمير علدى قدزة، سدوى أدلدة الانعدة علدى 

مدن ينتقددلا،  مدى انتقاي عدوانية لةا الايدان وعنادريتم، المقدوننتي ن، إلدى فاشدية ادريحة، ياق دة ا ادي
دت تهمدة سمعداداة  حتى لو اان أمين عا  األم  المتحدة، بان اي مون، بتهمة ستشجي  ايرلابس، وتالا 
السدداميةس باددي المشدداراين فددي حمددالت مقانعددة سإسددراةييس، متعددددة األشددااي، لمجددرد اشدديها لجراةمهددا 

اةيليةس، متدي سحرادة السدال  اايان احتاللي مارت، وتاهددلد بدالحظر منظمدات قيدر حاوميدة يهوديدة سإسدر 
النس، وسمنظمة بتسيل س لحقوت اينسدان، وحرادة ساشدا الادمتس، لمجدرد أنهدا تنتقدد جديل اسحدتالي 
وأجهزتدددم األمنيدددة، علدددى مدددا تسدددميم سايفدددران فدددي اسدددتخدا  القدددوةس، وياحظ دددر سالجنددداح الشدددمالي للحرادددة 

ت سددددلمية ضددددد اسددددتباحة جدددديل ، لمجددددرد دعوتددددم ومشدددداراتم فددددي تظددددالرا48ايسددددالميةس فددددي منددددانت 
اسحتالي ومستوننيم، بغنا  من حاومتم، للمسجد األالاى، وياوبخ تالتة من أعضا  سالانيستس من 

، وتاعللت مشاراته  في جلساتم ولجانم، بي وياهددون برف  الحاانة عنه ، لمجرد لقاةه  48فلسنينيي 
 عاةالت مقدسية تنالب باستعادة جتامين أبناةها الشهدا .

بهةا الم وقيره، مما س يتس  المجاي، لنا، لةاره، تبددت، في ظي حاومات نتنيالو، امدا لد  يحادي 
مددن البددي، أابددر أااةيددب العاددر، أوسلددا اةبدددة أن سإسددراةييس مسددتعدة يسالسددال س، وتانيتهددا، اةبددة أنهدددا 

بدة أن تشدايي أحزابهدا سدولةس ديمقرانية، بي، سواحة الديمقرانية الوحيددة فدي المننقدةس، أمدا تالتتهدا، فاة
الادددهيونية ينقسددد  إلدددى معسدددارين: سيسدددار ويمدددينس، فيمدددا الحقيقدددة أن توزيعهدددا، ادددان، وس يدددزاي، بدددين 
معسدددارات: سيمدددينس، يمتلدددم سحدددزب العمددديس، وسيمدددين متندددراس، يمتلدددم سحدددزب الليادددودس، وسيمدددين أاتدددر 
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د األخير، ادي إماانيدة لتشدايي تنرفًاس، تمتلم أحزاب اهيونية دينية. ولو ما ييسر أن تنعد ، في العق
اةتالفات حاومية، خارج الحدود القاوى لرؤى حزب ساللياودس، انو سالمحافظين الجددس في الوسيدات 

 المتحدة، سوا  لناحية السياسة الخارجية، أو لناحية السياسة اسالتاادية اسجتماعية الداخلية. 
خدددر، للقدددوي، بدددال مبالغدددة أو تعسدددا: إن إن اسستخالادددات أعددداله مهمدددة، أساسدددًا، والبدددي أ  شدددي  آ

سإسراةييس النظا ، س الحاومدات، فحسدب، فدي قيدر وارد التسدوية السياسدية للادراع، ةلدك أن حاومدات 
نتنيالو ل  تيعي، لنا، سوى أنها أظهرت للجمي ، عربدًا وعجمدًا، وبدال لدبن أو شدك، الهددا األسدان، 

رض مقابدددي السدددال س. فدددإدارة المياوضدددات مددد  عامدددًا مدددن سمياوضدددات األ 25يدارة حاومدددات الايدددان ي
اسددتمرار العدددوان والتهويددد واسسددتينان، ليسددت سياسددة لحاومددات نتنيددالو، بددي لاددي حاومددات الايددان، 

فاداح حاومدات نتنيدالو 1991بألوانها الحزبية المختلية، منة اننالت مياوضات سمدريدس في العا   . وا 
للشدعب اليهدود س، أ  سدولدةس دينيدة عنادرية فاشدية، لدو  عن عزمها تارين، والوننة، سإسراةييس سدولدة

مجدددرد اشدددا  لهددددا ادددهيوني تابدددت، أضدددمره سحدددزب العمددديس عندددد تواليددد  سأوسدددلوس، ونبقتدددم ميددددانيًا، 
بادددمت، حاوماتددددم بقيدددادة رابددددين، وبيدددرن، وبدددداراك علدددى التددددوالي. أمدددا منلددددب اسعتدددراا  سبيهوديددددةس 

ب ااديمداس سالليادود س األادي بقيدادة أولمدرت، وحدزب سإسدراةييس ، فسدبت ونرحتدم حاومدة اةدتالا سحدز 
العمددي بقيددادة بدداراك، البددي أن تجددالر بددم، وتجعلددم ناظمددًا لسياسددتها، وشددرنًا لموااددلة المياوضددات أو 
ن اانت حاومات نتنيدالو أشدد حاومدات الايدان  لتحديد نتاةجها النهاةية، حاومات نتنيالو.. يعنيك وا 

يديولوجيدددة، فإنهدددا لددد  ت يعدددي سدددوى المجدددالرة، مددد  ادددلا زاةدددد، وعنجهيدددة قيدددر مسدددبوالة، بمدددا تنرفدددًا وا 
خننت لم، وأرادتم، الحراة الاهيونية، ونيةتم على األرض، جمي  حاومات وليددلا سإسدراةييس، مندة 

 .1967، ت  توسعها بعدوان مبيت سافر عا  48إنشاةها بعملية تنهير عرالي بشعة عا  
ةا ما أردنا سالتغمين في الاحن، س ا لدوران حولمس، فلنقدي، إن اسخدتالا بدين األحدزاب الادهيونية وا 

س يعددددو اوندددم اختالفدددًا، نسدددبيًا، بدددين أحدددزاب يجمعهدددا لددددا تاددديية القضدددية اليلسدددنينية مدددن جميددد  
ن اسددددتعداد لددددةه األحددددزاب للتيدددداوض، مجددددرد قنددددا  لموااددددلة سياسددددة العدددددوان والتهويددددد  جوانبهددددا، وا 

وادي، بالتيداوض، لتسدوية تقدو  بموجبهدا دولدة فلسدنينية مسدتقلة، واسستينان، بمدا س يتدرك متسدعًا للت
ددردوا  فمددا بالددك بتسددوية يعددود بموجبهددا الالجةددون، جددولر القضددية وأاددي الاددراع، إلددى ديددارل  التددي شا

ك! مدا يعندي أن الادراع مدا زاي شداماًل وميتوحدًا. إة لدي تمدة معندى لقدوي 194منها، وفقًا للقرار الدولي 
الدددادة اسحدددتالي:  سإسدددراةييس سدددتعيل إلدددى األبدددد علدددى حدددد السددديا ، سدددوى أن أ  نتنيدددالو، وقيدددره مدددن 

ضدداعة للوالددت والجهددد والبواددلة، وأن تحقيددت أدنددى  اسددتةناا للمياوضددات لددو مجددرد حددر  للبحددر، وا 
الحقدوت اليلسدنينية، أ  إالامددة دولدة فلسددنينية مسدتقلة، لددو مهمدة اياحيددة أوًس وأخيدرًا، وأنهددا لدن تقددو ، 

س، ما دامت المياوضدات المباشدرة، برعايدة أمريايدة، لدي خيدار الرسدميات العربيدة 67د حتى على سحدو 
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الوحيدددد، ومدددا دامدددت رلاندددات سأوسدددلوس، وانقسدددا  وتقاسددد  سدددلنتم الادددورية، الاةمدددة، وتحدددوي دون تسدددليك 
اسنتياضة المسدتمرة بقيدادة وألدداا وننيدة محدددة وموحددة، بهدا، فقدن، ترتقدي إلدى اسدتراتيجية سياسدية 

 ية جديدة يدارة الاراع م  اسحتالي. سلنا الوردة، فلنرال  لناس.ونن
 14/2/2016 ،الخلي ، الشارقة

 
 المعقدة لمسألة التمثيل الفلسطيني اإلشكاليات .39

 ريتشارد فولك
 ترجمة: عال  الدين أبو زينة

 خدالي فتدرة عملدي امقددرر خدا  لامد  المتحدددة لشدؤون فلسدنين المحتلدة، خااددة فدي سدنواتي األولددى
، توالعددت تمامددًا مواجهددة معارضددة تشددهيرية لعملددي مددن إسددراةيي والاددهاينة 2010و 2008بددين العددامين 

المتشددددين. لاددن مددا فاجددأني فددي ةلددك الوالددت اانددت الجهددود الحتيتددة التددي بددةلتها السددلنة اليلسددنينية 
لتقددويض دور  فددي مجلددن حقددوت اينسددان فددي جنيددا. والددد مددارن ممتلهددا ضددغونًا مختليددة لتشددجي  

تقالتي، والددا  بتحراددات قيددر متوالعددة للنعددن فددي تقددارير ، خااددة إةا اانددت تاددا حقيقددة ممارسددة اسدد
حمان سدلنة الحاد  فدي قدزة. وفدي ةلدك الوالدت، تشداي لدد  اسننبداع بدأن السدلنة اليلسدنينية ااندت 

  أاتر التمامًا باتير بهةا الاراع الداخلي في داخي الحراة اليلسنينية مدن التمامهدا بتوجيدم نقدد جدد
للنبدداة  المسدديةة التددي يننددو  عليهددا اسحددتالي. وبينمددا انددت أبددةي الاددارى جهددود  نيابددة عددن األمدد  
المتحدة ل"بال  بأماندة عدن اسنتهاادات ايسدراةيلية للحقدوت اليلسدنينية وفدت القدانون الددولي اينسداني 

إةا ادان الشدعب ومعالدات حقوت اينسان، أاابتني الحيرة فدي البدايدة، تد  شدرعت فدي التسداؤي عمدا 
 اليلسنيني ممتلاًل بشاي مناسب على المسرح العالمي.

تجلددت مسددألة التمتيددي لددةه بحدددة فيمددا يعددود جزةيددًا إلددى السياسددات ايسددراةيلية التددي سددعت إلددى تقسددي  
الشعب اليلسنيني، ت  شاوالا من أنم لين لدديها شدريك يمادن أن تادن  معدم السدال . وتقدو  التجزةدة 

اد حددت تقريددر الماددير الددةاتي لليلسددنينيين، عددن نريددت جعددي نبيعددة سالددةاتس التددي بشدداي مباشددر بإفسدد
تريددد تقريددر مادديرلا  أ  الشددعب الددة  يحددت لددم اسسددتيادة مددن لددةا الحددت  قامضددة وقيددر مرضددية. 
ويدددأتي لدددةا التأايدددد علدددى التعدددارض بدددين سالدددةاتس وسالشدددعبس مدددن اللغدددة الموتوالدددة للمدددادة األولدددى مدددن 

سدددان، واللتدددين تجعدددالن مدددن حدددت ستقريدددر المادددير الدددةاتيس لدددو األاتدددر أساسدددية معالددددتين لحقدددوت اين
وبسدددانة بدددين ادددي الحقدددوت، والدددة  يشدددمي الحقدددوت األخدددرى، ويمدددنك لدددةا الحدددت لددددسالشعوبس أاتدددر مدددن 

 سالدويس أو سالحاوماتس.
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خضداعم بنريقدة تنادر علدى سالدةاتس اليلسدنيني ة ولين الشعب اليلسنيني لو الوحيدد الدة  يدت  الهدره وا 
الحدددت فدددي أن يادددون لهدددا تمتيدددي مناسدددب. ولنياددددر فدددي محندددة الشدددعب الادددرد ، أو فيمدددا أاددددبك الن 
سشعوبًاس، والتي يمان تعقب تاوينها إلدى التجزةدة التدي فارضدت علدى األادراد بسدبب النريقدة التدي أعداد 

نوريدة بها النموح اسسدتعمار  تادوين المجتمعدات السياسدية التدي شدالت فدي السدابت جدز ا مدن ايمبرا
العتمانيددددة، فيمددددا يدددددعى سدبلوماسددددية السددددال س التددددي أعقبددددت الحددددرب العالميددددة األولددددى. لقددددد اددددان إنددددار 

بياوس سي  السمعة الة  فرض علدى المننقدة، لدو المسدؤوي بشداي ابيدر عدن اسضدنرابات -سسايان
تها الرالندددة فدددي المننقدددة، والتدددي يمادددن فهمهدددا علدددى أنهدددا سلسدددلة مدددن النضددداست المتعالقدددة التدددي خاضددد

األالليات المقهورة من أجي تأسين مجتمعات سياسية أاتر نبيعية، والتي تستني  أن تحمدي لواياتهدا 
 وحقوالها.

يمادن أن ينيددت الحقواليددون والسياسدديون سداعات نويلددة فددي مناالشددة مدا إةا اددان المنال ددب بددالحقوت لددو 
اتيددرون تهادد  قولدددا فددي الحقيقددة شددعب، مددن وجهددة نظددر القددانون الدددولي لحقددوت اينسددان. ويتددةار ال

ماةير الشهير: سمن ل  اليلسنينيونكس ولنداك الاتيدر مدن الشدعوب قيدر الممتلدة فدي العدال ، والمهمشدة 
مليونددًا أو نحددو ةلددك ممددن  350فددي بيةددات مختليددة، ولددين لندداك مددا لددو أاتددر مدددعاة لاسددا مددن الددد

ر العرالي وايبدادة الجماعيدة، يادعون سالشعوب األاليةس، والةين اانوا ضحايا للنرد الوحشي، والتنهي
ومجموعددة متنوعددة مددن أشددااي القمدد  وايخضدداع. واددان مددن شددأن نظددا  عددالمي إنسدداني حقددًا أن يجددد 
السبي لمعالجة لةه المظدال  التاريخيدة، مد  اسعتدراا بدأن الماضدي س يمادن أن يعداد، وبدأن الحاضدر 

يددت بددين عددد  إماانيددة اسددتعادة س يماددن نقضددم. ويجددب أن ياددون لندداك بعددض الجهددد حسددن النيددة للتوف
الماضي وبين التغلب على المعاناة التي يتحملها الضحايا في الحاضر. إنها عملية التوفيت لدةه لدي 

 التي عبر عنها إدوارد سعيد وآخرون امسار ممان لتحقيت سال  مستدا  لليهود واليلسنينيين.
فيددم، فددإن اعتبددارات القددرن الحدداد  مهمددا ياددن السددرد التدداريخي الددة  يسددتننت ظهددور إسددراةيي ويشدداك 

والعشرين العملية والمعياريدة علدى حدد سدوا ، تتالالدى علدى ضدرورة السدعي إلدى تحقيدت تقريدر المادير 
الةاتي لليهود واليلسنينيين. ولنالحظ أن الاهيونية لي مشروع سياسي تبناه الشعب اليهود ، لانهدا 

اليهود، إةا ادددان ةلدددك يتعددددى علدددى حدددت ليسدددت بالضدددرورة انعااسدددًا لحدددت تقريدددر المادددير الخدددا  بددد
ر ومهدد  بالمقدددار نيسددم، ويددرفض التعامددي مدد  سالمسددتونناتس علددى أنهددا جددز  مددن فاددرة  فلسددنيني مندداظ 
استحالة إعادة الماضي أو ينظر إلى الالجةين اليلسنينيين الةين يعيشون في المخيمات في داخي أو 

ة إلددى ونددنه  أدنددى مددن ةلددك الممنددوح للشددعب خددارج فلسددنين علددى أن لهدد  حقددًا فددي العددودة أو ايعدداد
اليهددود . ويعنددي مننددت لددةه العبددارة أن تبدددو تضددليلية عندددما يتعلددت األمددر بموااددلة السددعي إلددى حددي 
الددددولتين، لادددن لدددةا األمدددر يبقدددى متروادددًا للشدددعبين لادددي يقدددررا بنيسددديهما إةا مدددا ادددان الحدددت فدددي تقريدددر 
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سار المواوا للعمي إلى القضية التي تحين بشدرعية الماير يجب أن يحتر  أ  س. ويعيدنا لةا الم
وماددداالية التمتيددي. وحتددى يددت  حددي لددةه المسددألة، سددتظي أ  عمليددة سددلمية إشدداالية، إةا اددان الهدددا 

 منها لو التواي إلى سال  داة  وعادي.
 

 التمثيل في األمم المتحدة
خن واضك للتمتيي، بي وحتى  من بين العقبات العديدة التي تواجم الشعب اليلسنيني، تمة قياب أ 

. ومدن 2004اليادة سياسية تحظى باحترا  واس  الننات، على األالي مندة وفداة ياسدر عرفدات فدي العدا  
منظددور األمدد  المتحدددة، فضدداًل عددن الدبلوماسددية بددين الحاومددات، فددإن لددةه القضددية المتعلقددة بالتمتيددي 

تحدددة تقبددي بمنظمددة التحريددر اليلسددنينية اليلسددنيني تعامددي علددى أنهددا ليسددت مشددالة أادداًل. فدداألم  الم
باعتبارلا الممتي الشرعي الوحيد للشعب اليلسنيني، على الرق  من أن واال  الحاد  اليلسدنيني الدد آي 

. ولنداك انقسدا  مماتدي الدداة  1993إلدى السدلنة اليلسدنينية مندة تد  تأسدين دبلوماسددية أوسدلو فدي العدا  
 130يدة فدي الدبلوماسدية الدوليدة، علدى الدرق  مدن أن معظد  الددبين الشالية القانونيدة وبدين السدلنة اليعل

حاومة أعلنت اعترافها بمنظمة التحرير اليلسنينية، ولين بيلسنين، وعلى الرق  من أن دور السلنة 
اليلسنينية يابك أاتر لامشية بانراد فدي تشدايي السياسدة اليلسدنينية الوننيدة والدوليدة فدي السدنوات 

، تد  حسد  مسدألة 2012لجمعية العامة اعترافها بإالامدة دولدة فلسدنينية فدي العدا  األخيرة. ومنة منحت ا
تشددرين  29، 67/19التمتيددي اليلسددنيني فددي األمدد  المتحدددة فددي إنددار األمدد  المتحدددة  بمننددوت القددرار 

  .2012التاني  نوفمبر  
قامضدددًا بالنسدددبة  مدد  أن لدددةا التمييدددز بدددين السدددلنة اليلسدددنينية ومنظمدددة التحريدددر اليلسدددنينية مدددا يدددزاي

لجميدد  المعلقددين والمتددابعين لمسددألة الاددراع ايسددراةيلي/ اليلسددنيني، فددإن لددم مدد  ةلددك تددداعيات مهمددة 
على الدبلوماسية، وعلى مدى وحج  التمتيي اليلسنيني. إن السدلنة اليلسدنينية، التدي يرأسدها محمدود 

ية الخاادددة، امدددا أنهدددا بددددت عبدددان، تبددددو منشدددغلة بشددداي أساسدددي بالضدددية الغربيدددة وبألميتهدددا السياسددد
ماليددين سجدد   7إلددى  5متحاليددة بشدداي قريددب مدد  إسددراةيي فيمددا يتعلددت بماددير قددزة، وحتددى ماددير 

فلسددنيني منتشددرين فددي اددي أنحددا  العددال . وعلددى العاددن مددن ةلددك، تايهدد  منظمددة التحريددر اليلسددنينية، 
واددةلك فددي -زمددا  األمددور علددى األالددي فددي تاوينهددا الددة  اانددت عليددم إلددى أن تولددت دبلوماسددية أوسددلو 

فددي إنددار دورلددا باعتبارلددا الممتددي لليلسددنينيين القددادمين مددن نيددا متيددارت مددن  -الممارسددة العمليددة
أ  اشدددعب -اسنتمدددا ات السياسدددية، وسدددوا  ادددانوا يعيشدددون تحدددت اسحدددتالي أو االجةدددين أو منييدددين 

 مقتل ، بدًس من تمتيي مننقة تخض  سحتالي استبداد  والمعي.
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 سلو الدبلوماسيفشل أو 
اددان مددن بددين عيددوب عمليددة أوسددلو، تأايدددلا علددى ولدد  أنددم يماددن تحقيددت سددال  مسددتدا  ببسددانة عددن 
نهدددا  احدددتالي الضدددية الغربيدددة، وربمدددا قدددزة والقددددن الشدددرالية. تددد  سددديانظر إلدددى بقايدددا  نريدددت التيددداوض وا 

سيادية في داخي تلدك األراضي التي ستاترك بعد اسنسحاب ايسراةيلي على أنها فلسنين، ادولة شبم 
الحدود التعسيية. لان لةا الحي القاة  على فارة سالدولتينس والة  يتمت  بايجماع الددولي، وحتدى بعدد 

وعلددى الددرق  مددن الحددوافز ايالليميددة التددي منحتهددا مبددادرة  1988موافقددة منظمددة التحريددر عليددم فددي العددا  
ًا بمددزي  مددن رفضددوية الدبلوماسددية ايسددراةيلية، ، تدد  التلددم فعليدد2002السددال  العربيددة يسددراةيي فددي العددا  

 وعنادلا الة  س لوادة فيم.
لةا الرفض ايسراةيلي لخيار الدولتين، الة  شاي في ةاتم من وجهة النظر اليلسنيينية مجرد نسدخة 
الحددد األدنددى مددن السددال  علددى أاتددر تقدددير، تجلددى علددى مدددى السددنوات الخمددن والعشددرين األخيددرة مددن 

سددداان المسدددتوننات، وتأسدددين بنيدددة تحتيدددة لاةلدددة مدددن الندددرت اسلتيافيدددة المقادددورة علدددى  خدددالي زيدددادة
استخدا  المستوننين، ومن خالي بنا  جدار فاي لاةي يمر عميقًا في داخي فلسنين المحتلة. وم  

عامًا من المياوضات في لةا اينار خدمت إسراةيي جيدًا، واةلك فعي الول   20ةلك، فإن أاتر من 
  بأن التسوية الوحيدة القابلة للتنبيت لي تنيية حي الدولتين. امدا تسداعد إدامدة لدةا الدول  أيضدًا المقي

اددال مددن الوسيددات المتحدددة، وأوروبددا، وربمددا السددلنة اليلسددنينية أاتددر مددن الجميدد ، عددن نريددت ايبقددا  
تحتاج إليم لمواالة  على ماانته  الدولية موتوالة. اما أتاح يسراةيي أيضًا ةلك الغنا  الحامي الة 

عمليددات الضدد ، والبنددا ، والتنهيددر العرالددي حتددى تدد  الواددوي إلددى نقنددة الالرجعددة عمليددًا البددي بضدد  
سددددنوات. والددددد الوضددددت لددددةه األعمدددداي الالمباليددددة علددددى األرض بيعاليددددة اددددي فاددددرة الدددددولتين، مددددن دون 

نمددا أوروبددا التعددرض حتددى ألدنددى النتدداة  العاسددية. امددا ماددن ةلددك الوسيددات المتحدددة بشدداي خدد ا ، وا 
أيضًا، من إدامة الول  الدولي بوجود سعملية سال س، بينمدا تقدو  الحقداةت علدى األرض بجعدي سالسدال س 
مجدرد المدة خادعدة الدةرة. والدد أادبحت فادرة السدال  والددولتين سحداًل يسديرا ولدو ميدتس، حيد  اسالتددراح 

 التي تدعيها. يتجاوز إماانية التحقت، والعملية تخد  الها أقراضًا أخرى قير
أاتددر مددن اددي شددي  آخددر، جعلددت مهزلددة أوسددلو السددلنة اليلسددنينية تبدددو امددا لددو أنهددا تمتددي مرحلددة 
انتقالية مؤالتة أايلة لبنا  دولة، والتي تسبت إالامة دولة فلسنينية وجوديدة. وفدي وضد  ليسدت لدم أ  

لمعتددرا بهددا مددن خددالي سددابقة حديتددة، حققددت السددلنة اليلسددنينية شددااًل ضددعييًا مددن الدولددة الشددرعية ا
المندداورات الدبلوماسددية واعتددراا الجمعيددة العامددة الجزةددي، فددي ظددي ظددروا افتقددرت إلددى أاتددر السددمات 
أساسددية لدولددة األمددر الواالدد . وفددي العددادة اددان لددةا الوضدد  معاوسددًا  حيدد  عمددي وضدد  الدولددة بهددةا 

ةيي بشدداي جيددد مدد  لددةه المعنددى اشددرن مسددبت لالعتددراا الدبلوماسددي والقددانوني بهددا. والددد لعبددت إسددرا
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اللعبة اليلسنينية عن نريت شجب متي لةه الخنوات التي تتخةلا السلنة اليلسدنينية، باعتبدار أنهدا 
خارج خندة عمدي أوسدلو المتيدت عليهدا، والتدي تقدوي إن إالامدة الدولدة يجدب أن تتحقدت فقدن مدن خدالي 

ا الخاادة لمعارضدة حتدى إالامدة المياوضات بين اليرالا . وبنبيعدة الحداي، ااندت لددى إسدراةيي أسدبابه
متددي لددةه الدولدددة اليلسددنينية الشدددبحية  حيدد  ادددان حددزب الليادددود واليادتددم اليمينيدددة معارضددين بنريقدددة 
عنيدددة قيددر الابلددة للتغيددر أل  البددوي رسددمي بدولددة فلسددنينية، حتددى لددو أن ةلددك س يتدددخي فددي سددلوك 

 إسراةيي ونموحاتها اليعلية.
 استننات السلنة اليلسنينية

ك، تمة المزيد من األسباب ايضافية لمسا لة تمتيي السلنة اليلسنينية للشدعب اليلسدنيني فدي م  ةل
الوضدد  الحددالي. وربمددا ياددون األاتددر أساسددية مددن بددين اددي لددةه األسددباب لددو الدرجددة التددي البلددت بهددا 

جزا  من السلنة اليلسنينية بلعب دور توفير األمن بالتوافت م  السياسة ايسراةيلية في داخي تلك األ
الضية الغربية التي تق  تحت سينرتها، والتي تشمي المدن الرةيسية. وبةلك، ياون من قير المياج  
أن تقو  را  هللا بقم  العديد من أنشنة المقاومة الالعنيية لليلسنينيين، بمدا فدي ةلدك التظدالرات التدي 

باعتقداي أولةدك المناضدلين  تدع  شعبه  المحاار في قزة. واةلك، تقدو  السدلنة اليلسدنينية بحمدان
اليلسنينيين الةين يازع  أنه  يدعمون حمان أو الجهاد ايسالمي، ولي متهمة بممارسة التعةيب فدي 
حددت الاتيددرين مددن أولةددك المعتقلددين فددي سددجونها، مددن دون توجيددم تهمددة فددي اتيددر مددن األحيددان. امددا 

ي المدا ظهدرت الضدايا تتعلدت بغدزة مندة مالت السلنة اليلسدنينية باسدتمرار فدي اتجداه الجاندب ايسدراةيل
. وربمددا اانددت ةروة لددةا السددلوك 2007اسددتيال  حمددان علددى الحادد  ايدار  فيهددا مددن فددتك فددي العددا  

التعاوني الد تجلت في الجهود التي بةلتها السلنة اليلسنينية لتأجيي النظر في أدلة تقرير قولدسدتون 
 عمليددددة الراددددا   2009-2008لعددددامين المياددددلة علددددى إجددددرا  إسددددراةيي فددددي سدددديات لجومهددددا فددددي ا

الماددبوب  علددى قدددزة  والددد فاهمددت متدددي لددةه الخنددوة علدددى ننددات واسدد ، وداليدددت، علددى أنهددا تسددداعد 
إسراةيي والوسيات المتحدة في دفن لةه الماتشيات الدولية الضارة للغايدة، والتدي أاددت اسعتقداد واسد  

مدددات قيدددر الحاوميدددة، بدددأن إسدددراةيي مةنبدددة النندددات، الدددة  سدددبت وأن أتبتتدددم الاتيدددر مدددن تقدددارير المنظ
 بارتااب جراة  حرب خنيرة في حت اليلسنينيين.

ااندددت لنددداك العديدددد مدددن الجهدددود الياشدددلة التدددي بدددةلتها السدددلنة اليلسدددنينية وحمدددان مدددن أجدددي تشدددايي 
حاومة وحدة وننية، والتي اان من شأنها أن تحسن نوعية التمتيي اليلسنيني، لانها ل  تان لتتغلدب 

ادددي عيوبهدددا البنيويدددة. والدددد أخيقدددت تلدددك الجهدددود بسدددبب انعددددا  التقدددة وعدددد  استيدددات بدددين لدددةين  علدددى
نمدا أيضدًا بسدبب ردود اليعدي المعاديدة الاتييدة  استجالين السياسيين المهيمنين في فلسنين المحتلدة، وا 

هما على من نرا واشننن وتي أبيب، اللتين ظلتا تستجيبان بنريقة عقابية وتزيدان من تشديد البضت
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السلنة اليلسنينية، معتمدتين على تادنييها لحمدان علدى أنهدا سمجموعدة إرلابيدةس، ممدا يجعلهدا قيدر 
مؤللة بشاي الان  لتمتيي الشعب اليلسنيني. ويوافت الجمي  في الجانب اليلسنيني، شيهيًا، على أن 

ألمدددر إلدددى العمدددي الوحددددة س قندددى عنهدددا لتعزيدددز الفدددات واليدددر  اليلسدددنينية. ولادددن، عنددددما يدددأتي ا
والتنبيت، فإننا نشدالد عرضدًا تعنيليدًا مدن اسزدواجيدة علدى ادال الجدانبين. فمدن جهتهدا، تبددو السدلنة 
اليلسنينية، واليادتها، مترددة في التخلي عن ماانتها الدوليدة اممتدي شدرعي وحيدد. ومدن جهدة أخدرى، 

، بالنظر إلى اليرت في وجهات تبدو حمان مترددة لي األخرى في ض  الوالا إلى السلنة اليلسنينية
، لد  يدت  إجدرا  أ  انتخابدات، والتدي ادان مدن شدأنها أن تضديي 2009نظرلا وفدي لويتهدا. ومندة العدا  

 الشرعية الشعبية، في الضية الغربية على األالي، على منالبات السلنة اليلسنينية المتعلقة بالتمتيي.
 ما الة  ينبغي عملمك

سددبب للتسدداؤي عمدا إةا اددان وضدد  السددلنة اليلسددنينية، باعتبددار أنهددا فدي نهايددة المندداا، لددين لندداك 
تمتدددي الشدددعب اليلسدددنيني فدددي ادددي المحافدددي الدوليدددة، يسدددتحت اسحتدددرا  الدددة  تتمتددد  بدددم الن. إندددم فدددي 
الحقيقة وض  معقد واعب، والة  ينبغي تأنيره في سيات عالالتم م  اسدتراتيجية التيتيدت والتجدز   

تي أحد أقراضها في بدةي جهدد دؤوب فدي سدبيي الحيلولدة دون أن يادون للشدعب ايسراةيلية، والتي يتم
اليلسنيني تمتيي متماسك ومتسداوت وموتدوت، تد  الدزع  بمنتهدى المادر بدأن إسدراةيي سلدين لهدا شدريكس 
فددي مياوضددات السددال ، فددي حددين أن الشددعب اليلسددنيني لددين لددم فددي الحقيقددة شددريك حقيقددي فددي تددي 

ة ايسددراةيلية بمددا س يقبددي الشددك أنهددا لددن تسددمك أبدددًا بقيددا  دولددة فلسددنينية أبيددب  حيدد  أوضددحت القيدداد
 الابلة للحياة وتتمت  بسيادة حقيقية.

أعتقددد أن لنددداك فددي أوسدددان فلسددنينيي الشدددتات تقدددديرا متزايدددا بأندددم س السددلنة اليلسدددنينية وس حمدددان 
عية يتاي إمدا بمنالدب المجتمد  الادرتان على اسضنالع بمتي لةا التمتيي، وبأن الدرًا أابر من الشر 

المدددني اليلسددنيني التددي تامددن ورا  حملددة المقانعددة وسددحب اسسددتتمارات مددن إسددراةيي، أو بأشددخا  
متي مروان البرقوتي، السجين في سجون إسراةيي  أو بمادنيى البرقدوتي، القاةدد المعتددي والعلمداني 

تعرضدددم لدددةه األشدددااي األالدددي شددديوعًا مدددن والدددديمقراني للمبدددادرة اليلسدددنينية فدددي الضدددية الغربيدددة. ومدددا 
التمتيي، بايضافة إلى وجدود الدادة حدازمين وقيدر مسدتعدين لتقددي  تندازست، لدو برندام  لتحقيدت سدال  
مستدا ، والة  ياون وفيًا لتنلعات اي الشعب اليلسنيني، والة  س يت  اختراالم بتمويالت المدانحين، 

عاونية، أو األولويات الجيوسياسية. وينبغي أن تتحمي القيدادة أو بالضوابن ايسراةيلية، أو المواالا الت
بجديدددة مسدددؤولية تمتيدددي الشدددعب اليلسدددنيني بندددرت تمتدددد لتشدددمي الالجةدددين اليلسدددنينيين فدددي الشدددتات، 

مليدون نسدمة ممدن يعيشدون فدي إسدراةيي، وادةلك أولةدك الدةين يعيشدون تحدت  1.6واألاللية الماونة من 
 .1967اسحتالي منة العا  
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اي عا ، ليست الاورة أبيض وأسود بالمنلت. ويبدو أن السدلنة اليسدنينية، التدي أادبحت تددرك بش
جزةيددًا أنهددا تعرضددت للخددداع بعمليددة أوسددلو، وأن إسددراةيي لددن تسددمك أبدددًا بظهددور دولددة فلسددنينية الابلددة 

مدا فيهدا ةلدك للحياة، الد عادت إلى اتخاة مواالا دبلوماسية أاتر حزمًا في السنوات القليلدة الماضدية، ب
الجهدد الددة  الاومتددم إسددراةيي بشدددة، فددي اتجدداه نقددي اسدعددا ات الجرميددة الخااددة بإسددراةيي، فددي أعقدداب 
الرار السلنة المتير للجدي أن تابك نرفًا، إلى محامة الجراة  الدولية. وأيضدًا، مدن المهد  أن المقعدد 

  بددديي مقبددوي دوليددًا عددن تمتيددي اليلسددنيني فددي األمدد  المتحدددة لددين خاليددًا، وأنددم لددين لندداك حاليددًا أ
السلنة اليلسدنينية. وربمدا يادون القبدوي بعيدون ميتوحدة علدى وسدعها بالوضد  الدرالن أفضدي الخيدارات 
اليلسنينية الحالية، حتى م  أن النه  المتب  في التمتيدي سديعود فدي نهايدة المنداا إلدى اليلسدنينيين 

امدا ندوالل -قريدر المادير، والدة  يشداي أنيسه . ولو بال شدك جاندب حيدو  مدن جواندب الحدت فدي ت
أسان اي الحقوت اينسانية األخرى. وعلى أالي تقدير، وبالنظر إلى سدجلها الاةيدب علدى مددى  -آنياً 

العقددود القليلددة الماضددية، فددإن ايايددة التمتيددي الحددالي للشددعب اليلسددنيني تسددتحت تمحياددًا نقددديًا جددديًا، 
 خااة من البي اليلسنينيين أنيسه .

ظتددان أخيرتددان ينبغددي التعددري  عليهمددا. أوًس، ربمددا ياددون مددن المييددد أن نميددز مددا الددد ياسددمى تمددة مالح
سالتمتيددددي الرسددددميس عددددن سالتمتيددددي الشددددعبيس. إن التمتيددددي الرسددددمي لددددو نتدددداج الدبلوماسددددية البينيددددة بددددين 

يعزز  الحاومات، والة  يتحا  بقنوات الواوي إلى المحافي الدولية، بما في ةلك األم  المتحدة. والد
التمتيددي الرسددمي التمتيددي الشددعبي والددد س ييعددي، وينبغددي أن يرتاددز إلددى نظددرة المجتمدد  المدددني إةا مددا 
أخةت شاي ايجماع في الرا . وفي الوالدت الدرالن، لنداك بعدض التدوتر القداة  بدين لداتين الندريقتين 

لتمتيدي الرسدميس، علدى في فه  التمتيي. ولناك أيضًا القضية التي أتارلا استبعاد حمدان مدن عمليدة سا
 الرق  من أنها تمارن سينرة حاومية على الس  ابير من واال  المنانت اليلسنينية.

تانيًا، من المه  تقدير أن السلنة اليلسنينية تبدو بادد السعي إلى حي سالدولتينس عن نريدت مبدادرة 
اتهددا الخااددة ببنددا  أحاديددة الجانددب، ولددين مددن خددالي المياوضددات وموافقددة إسددراةيي. ويبدددو أن مبادر 

الدولددة فددي الضددية الغربيددة، ماددحوبة بمبادراتهددا الدبلوماسددية مددن أجددي إالامددة الدولددة، ماددملمة لتخليددت 
ندوع مدن سالدولددةس التدي تتمتد  بماانددة دوليدة معيندة، حتددى مد  أن واالد  القهددر وايخضداع تحدت الهيااددي 

شدددعب اليلسدددنيني الدددة  يواادددي ايداريدددة لنظدددا  اليادددي العنادددر  مدددا تدددزاي لدددي التدددي تميدددز تجربدددة ال
 العيل م  محنة احتالي شبم داة .

 3/2/2016 ،ذا بالستاين كرونيكل
 14/2/2016 ،الغد، عّمان
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 مأزق المشروع االستعماري التوسعي اإلسرائيلي .41
 حمادة فراعنة
علددى الددرق  مددن اسمتيددازات التيضدديلية التددي يتمتدد  بهددا المشددروع اسسددتعمار  التوسددعي ايسددراةيلي فددي 
مواجهدددة المشدددروع الدددونني الدددديمقراني اليلسدددنيني، بدددد ًا مدددن تيدددوت العامدددي الدددةاتي سياسددديًا وبشدددريًا 
واالتادداديًا وعسدداريًا وتانولوجيددًا واسددتخباريًا علددى العامددي الددةاتي اليلسددنيني الددة  يعدداني مددن الضددعا 

ن العامدي اليلسددنيني والتمدزت والتشدتت، مددرورًا بعامدي المواجهددة العربيدة الددة  س يقدي سددو ًا وانحددارًا عدد
حيدد  الحددروب البينيددة بددين العددرب فددي لبنددان وسددورية رقدد  وجدد  اسحددتالي ايسددراةيلي لجنددوب لبنددان، 
واسعتدا ات المتاررة على السيادة اللبنانية، واسحتالي للجدوسن السدور  والتنداوي علدى اامدي السديادة 

 اليمن والاوماي وليبيا والسودان. السورية بالنيران والاواريخ والمؤامرات، واةلك في العرات و 
إضددافة إلدددى ضدددعا العامددي الددددولي وانحيددداز الندداع واسددد  مدددؤتر لديددم لالحدددتالي ايسدددراةيلي والتغنيدددة 
عليددم، وعددد  الدرتددم علددى ردع العناددرية ايسددراةيلية، واسحددتالي الاولونيددالي، وتشددريد ناددا الشددعب 

فقاره المتعمدد، وفدرض الحادار عليدم  اليلسنيني خارج وننم، وتمزيت أرضم من خالي اسستينان، وا 
بتجويعددم المنهجددي، ورقدد  ايخددالي بقددرارات األمدد  المتحدددة وعددد  اسناددياع للشددرعية الدوليددة، والسددلوك 
الشاةن بما يتعارض والي  وحقوت اينسان، ورفض تي أبيدب تنبيدت القدرارات ةات الشدأن والنيدي منهدا، 

، 242، والددرار اسنسددحاب وعددد  الضدد  194ةددين بددالعودة ، والددرار حددت الالج181بددد ًا مددن الددرار التقسددي  
، فال تجد إسدراةيي مدن يردعهدا عدن قلولدا وتنرفهدا 1515، وخارنة النريت 1397والرار حي الدولتين 

 وعناريتها وانتهاااتها لاي المعايير والقوانين واألعراا والرارات الشرعية الدولية. 
يلي محليدًا فدي مواجهدة الشدعب اليلسدنيني، وفدي مواجهدة إةًا، على الدرق  مدن امتيدازات التيدوت ايسدراة

العددرب، وفددي مواجهددة المجتمدد  الددددولي، إس أنددم فددي مددأزت، ومددأزت ابيدددر لددن يخددرج منددم معددافى مدددن 
المسؤولية، ومن التراج ، واوًس نحدو الهزيمدة ألندم ضدد إرادة الشدعب العربدي اليلسدنيني، وضدد إرادة 

لمجتم  اينساني الددولي الدة  س يسدعى للتايدا معدم، فالشدةوة الشعوب العربية المحينة بها، وضد ا
والخاواية واسمتيازات عوامي مؤالتة أنية متدحرجة الابلدة للتغييدر، فبرينانيدا لد  تادن تغيدب الشدمن 
عدددن مسدددتعمراتها، والمعسدددار اسشدددترااي واستحددداد السدددوفيتي ادددان القدددوة الابيدددرة التدددي تيدددرض التناةيدددة 

أفغانسدتان والعدرات ااندت الوسيدات المتحددة تتمتد  بدالقوة الوحيددة المنيدردة يدارة  والتوازن الددولي، والبدي
العال ، ولا لي تادي لتيدال  ومدن تد  ستيدات مد  إيدران التدي ااندت عنواندًا لددسالشر والتندراس ولدا لدي 

 تتقاس  معها الماالك في مننقتنا العربية، على حساب أادالاةها الخليجيين. 
سدراةيي نيسدها رضد خت لمادالك الشدعب العربددي اليلسدنيني وساوعدتس أمدا  نضدالم وبسدالتم لمددرتين، وا 

بنتددداة  مياوضدددات  1993حينمدددا البدددي اسددحت رابدددين العددا   1987األولددى فدددي مواجهددة اسنتياضدددة العددا  
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أوسددددلو وأالددددر اسعتددددراا بالعندددداوين التالتددددة: بالشددددعب اليلسددددنيني ومنظمددددة التحريددددر وحقددددوت الشددددعب 
مددينتي قدزة وأريحدا أوًس علدى نريدت اسنسدحاب التددريجي المتعددد المراحدي،  اليلسنيني، وانسحب مدن

، والرر ترك الناع قزة 2000وساوعتس مرة تانية حينما رضخ شارون لنتاة  اسنتياضة المسلحة العا  
زالة الواعد جيل اسحتالي العا    . 2005ااماًل بعد فايات المستوننات وا 

ايسددراةيلي يامددن بعامددي واحددد أساسددي ورةيسددي وجددولر  ولددو  مددأزت المشددروع اسسددتعمار  التوسددعي
فددي الجليددي والمتلدد   1948وجددود شددعب عربددي فلسددنيني علددى أرض فلسددنين سددوا  فددي منددانت العددا  

، في الضية اليلسنينية والقدن والقنداع، فقدد 1967والنقب ومدن الساحي المختلنة، أو منانت العا  
شدعب اليلسدنيني مدن ونندم، ولاندم فشدي فدي ندرد ناديم استناع المشدروع الادهيوني ندرد نادا ال

الخر وأخيدت برنامجدم التوسدعي علدى تشدريد مدا تبقدى مدنه  داخدي وندنه ، رقد  المحداوست المسدتميتة 
لجعي األرض اليلسنينية ناردة ألللها وشعبها بايفقار والتجوي  والقم  والحاار وايةسي والحواجز 

 اينسان. ومن  مقومات الحياة النبيعية عن 
شعب فلسنين الباالي الحي، يرفض إسراةيي ومشروعها وسياستها وايانها وبرنامجها سوا  في منانت 

نشددرت فددي يددو  واحددد يددو   تالتددة مقدداست، وس أدلددي علددى ةلددك أاتددر مددن اسددتعراض 67أو منددانت  48
 ، في احيية سلآرتنس العبرية. 11/2/2016

لدي مدن مننقدة النقدب البدويدة، تحدت عندوان سنحدن فلسدنينيونس المقالة األولى اتبتها راوية أو ربيعدة و 
وتخانددب نتنيددالو بقولهددا، سسدديد  رةددين الحاومددة، نحددن فلسددنينيون ولددين لدددينا نيددة لالعتددةار عددن 
ةلددكس، وتتحددد  عددن إخددراج الحراددة ايسددالمية مددن القددانون ومعاالبددة تالتددة نددواب انيسددت مددن القاةمددة 

راة وينتمدون لحددزب التجمد  الددونني الدديمقراني بعددزله  المؤالدت مددن البرلمانيدة العربيددة اليهوديدة المشددت
البرلمان، ومحاولة إخراجه  عن القانون انمدوةج لحجد  العنادرية ايسدراةيلية فدي تعاملهدا مد  الشدعب 

 . 48اليلسنيني الة  بقي على أرض وننم في منانت 
الشدعب اليلسدنينيس ردًا علدى  والمقالة التانية اتبها دمتر  شومساي تحت عنوان سالدون علدى حقدوت

مقالددددة اتبهددددا رةدددددين الواالددددة اليهوديددددة ناتدددددان شيرانسدددداي الددددة  ارسدددددها لمهاجمددددة إحدددددى المنظمدددددات 
الجماليرية العاملدة ضدد اسحدتالي واسدمها سنحند  الادمتس ومحاولدة شيرانسداي نيدي الادية القانونيدة 

نظمة حقوت إنسان ألنها تداف  والوظييية لمنظمة سنحن  الامتس على أنها منظمة سياسية وليست م
عدددن نضددداي الشدددعب اليلسدددنيني وتهددداج  وتاعدددر  وتاشدددا ممارسدددات جددديل اسحدددتالي، وألن البرلمدددان 
األوروبي منك منظمة سنحن  الامتس جداةزة حريدة التعبيدر ستقدديرًا لشدجاعة القداةمين عليهدا وانحيدازل  

 ة لعنا جيل إسراةيي ضد اليلسنينيين. لليلسنينيين الغالبى ورفضه  لمننت القوة ايسراةيلية وتعري
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والمقالة التالتدة اتبهدا الادحافي أر  شدبين تحدت عندوان سقدزة أوًسس والداي فيهدا، سيعديل فدي النداع قدزة 
مليون فلسنيني، ليسوا إخوتندا ولادنه  جيرانندا، جدز  ابيدر مدنه  مدن الالجةدين، وألسدباب أخالاليدة  1.8

مايرل ، وس نستني  أن ناون عميان أما  حقيقة أنم لدين وسياسية س يماننا أن ناون قير مبالين ب
عندددل  مددا  مالةدد  للشددرب، وس اهربددا ، وس يوجددد لددديه  أمدديس ولهددةا فهددو يدددعو لخنددة مارشدداي شدداملة 

 ينقاة قزة من الحاار ايسراةيلي. 
يددوت المقدداست التالتددة تعاددن حالددة الددوعي ايسددراةيلي، واليقظددة علددى مشددهدين متضدداربين، مشددهد الت

والعنجهيددة واسحددتالي ايسددراةيلي وممارسدداتم العناددرية، ومشددهد الوجدد  اليلسددنيني وحاجتددم السياسددية 
واينسددانية للارامددة والمسدداواة والحريددة والعددودة للعدديل علددى أرض وننددم أسددوة باددي القوميددات والشددعوب 

 المتحضرة. 
العامي، بدي تمدة عامدي أخالالدي مأزت المشروع اسستعمار  التوسعي ايسراةيلي س يامن فقن في لةا 

 فقده يحتاج لوالية أخرى. 
 14/2/2016 ،األيام، رام هللا
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