
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 م2018/05/02
  



 

 2فلعطُيُتشــــؤون 
 

 املحخـــىٍـــاث

 4...................................................................ػجبطنخالفخرًٓذنزغٍٍشادٌُِؼذانٕطًُانًجهظ

 6.....................................................ٔاعشائٍمايشٌكبيغثؼاللزُبٔلشٌجخصؼجخخطٕاد:انشئٍظ

 22......................................خطشفًانفهغطًٍُانٕطًُانحهىنكبٌانًجهظْزاٌؼمذنىنٕ:ػجبط

 22..............يًٓخٔرُظًٍٍخعٍبعٍخلضبٌبػذحأٌبوأسثؼخيذاسػهىعٍجحثانٕطًُانًجهظ:األحًذ

 26..............................................انًمبٔيخٌٔطبسدغضحثحصبسٌشبسنالانٕطٌٍشٌذيٍ:انُخبنخ

 22.....................................ٔانزذاػٍبداالحزًبالدفًلشاءح:انٕطًُانًجهظثؼذيب..ٔضغرحهٍم

 83.............................................................انفهغطًٍُانٕطًُانًجهظػضٌٕخٔيغزمجمربسٌخ

 44..................................................انٍغبسٔحذحاألٔل؛انًغزحٍمانثالثخانفهغطٍٍُخانًغزحٍالد

 42..............................................انفهغطًٍُنهكمٔرششروشؤوَزٌش"انٕطًُ"اَؼمبد:شخصٍبد

 42............................................ٔإعشائٍهٍخٔأسدٍَخفهغطٍٍُخثًشبسكخأسٌحبفًصُبػًيششٔع

 42........................................................................................ٔػجشدسٔط:انٕطًُانًجهظ

 22........................................................................فهغطًٍُانانٕطًُانًجهظأػضبءيحبكًخ

 28................................................."انصشاع"نحم"ػجبط"سؤٌخسفضٓبرؼهٍ"انذًٌمشاطٍخ"

 24...........انًجبسنسيضبٌشٓشيغعزصذسانفهغطًٍُانذاخهًثبنٕضغرزؼهكعؼٍذحأَجبء:شٓالأثٕ

 26...............................انمضٍخػهىثبنزآيشٌٔزًّٓػجبطػهىػٍُفبْجٕيبٌشٍحًبطػٍَبئت

 23.........................................................رًضلًبانٕطًُانصفصادػجبطخطبة:ٔانجٓبدحًبط

 64..............................................................انٕطًُنهًجهظانثالثخانًخشجبدػٌٍجٍتاشزٍخ

 62......................................................!االَمغبوأعبطػهىرشرٍت..انفهغطًٍُٕطًُانانًجهظ

«ٔانًشكضيانزُفٍزٌخ»ٌُزختانٕطًُٔانًجهظثذأدانزحشٌشنًُظًخانجذٌذحانمٍبدحاخزٍبسيشبٔساد

 62..........................................................................................................................غذاً



 

 3فلعطُيُتشــــؤون 
 

 63.............................................................................................غضحيشآحانٕطًُانًجهظ

 24................................................................................انضبئؼخانفهغطٍٍُخاالعزحمبلبدْزِ

 28.................................................................................ٔطٍُبٌالفئٌٕبٌٔانًؤرًشانًجهظ

 22...............................................ػهٍّاالرفبقرىيبٔرطجٍكٔطٍُخاكخششانًطهٕة:يشصٔقأثٕ
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ِعذ لخغُيراث جمهذ لخالفت عباط ٌُ  املجلغ الىطني 

 8112\5\1« الحياة»محمد يونس،  -اهلل، غزة رام 
بػػد ت  الػػلؿ لسلالػػس لسػػػسطين لسيلرػػطاين اػػن رلـ لب بلسمػػػيس لسنرباػػس  لػػسن سرػػط لي رػػػلـ  باػػر بػػاف  ػػػس  

ساػدل  رللػؿ  7>سحمػر لسالرػس لتاررلحاػس سللالػس لؤادة س خر  لعلرمسن ساػدـ ل رػرلثال تاػت اػن لس.ػلرع  
 برسلليلت سح سللت سدسؿ صدا س سل.عب لسيلرطاين 

س .ؼ رئاس لسلالس رلاـ لسزايسف  ف لسلالس لسذي ُاللؿ برسللف لس.عب لسيلرػطاين اػن لسػسطف سلس.ػرلتن 
ظلػػػس اػػن لسحػػػلتت رػػارخذ  ػػرلرلت ل لػػػسن باي ػػل  ػػػرلر اػػيص الػػل رس اػػػؿ ل للرػػل مسػػػل لسلالػػس لسلر ػػزي سللي

رػيسن اػن  8=لسطلرئس  سار  لسلرل بسف  ف هذل لس رلر ال ػد سخفاػس لسػرئاس لحلػسد ابػلسن لسبػلسل لػف لسعلػر 
حػػػلؿ لنلدررػػػل لسل.ػػػ د ني رػػػبب  ػػػلف  س سمػػػ   حػػػد لسلرػػػؤسساف  ف لسلالػػػس لسلر ػػػزي لسػػػذي ا.ػػػ ؿ ارػػػلل  

 لسليصب لصنرل  سللالس لسسطينن راخرلر رئارل  سلرلطس ان حلؿ .نسر هذل 
سحرػػػب لسيظػػػلـ لسرالرػػػن سلرػػػلطسن اػػػاف رئػػػاس لسلالػػػس لسر.ػػػراعن ارػػػسسل لسرئلرػػػس اػػػن حػػػلؿ .ػػػنسر ليصػػػب 

رػر   ف « اػر »لسرئاسن سلدة . رافن ُاصلر خفس ل مسل مارلء ليرخلبلت سليصب لسػرئاس  س ػف  اػلدة حر ػس 
ؿ لتي رػػلـ سرعطُػػؿ الػػؿ برسلػػلف ليظلػػس لسرحراػػرن بصػػير ل لراعاػػس لسرػػلطسن هػػس لسػػذي اخرػػلر لسػػرئاس اػػن ظػػ

 « حللس»لسلالس لسر.راعن لسذي ر سده حر س 
سُرعػػد ساػػلف لسلالػػس ترخػػلذ رلرػػلس  ػػرلرلت رالرػػاس  باػػرةن للػػؿ رالاػػد لتارػػرلؼ بارػػرلئاؿ سحػػاف لتارػػرلؼ 
لف بدسسس الرطافن سس ؼ لسريراؽ لنلين سلسعلؿ بلتريل لت لسلس عسن سباي ل لتريل اس لت رصلداس سغارهػل  س ػ

ن سالد مسل رأ اده لاددل  ان لارلػلع :570لسلالس لسلر زي سلليظلس لرخذ  رلرل  بس ؼ لسريراؽ لنلين الـ 
ا ػػد لسعػػػلـ لسللمػػػنن س يػػػل سػػػـ اييػػذن لنلػػػر لسػػػذي الاػػػر  لاػػػرل  لػػف لس.ػػػ سؾ مزلء مل ػػػلف رطباػػػؽ لس ػػػرلرلت لسرػػػن 

 رارخذهل لسلالس 
لسرػػػن  اليػػػت رامػػػ ل لخرالرػػػل س طل ػػػت الاػػػل س ػػػب « حلػػػلس»سلػػػف  بػػػرز لس ػػػس  لسلعلرمػػػس سع ػػػد لسلالػػػسن 

 « لساب س لس.عباس سرحرار الرطاف«س« لسا لد لإلرفلن»ن س ذسؾ «لسلالس لتي رللن»
مرػػللااؿ هياػػس ا ػػد لسلالػػس لسػػسطينن سسلػػ  مسػػل لحرلػػلؿ « حلػػلس»سلرػػربؽ رئػػاس لسل رػػب لسرالرػػن سحر ػػس 

اػن ساػل لسحر ػسن لعربػرل   ف لسع سبػلت « لنل س»بسلب ل ر. اؿ مطلر بداؿ لف ليظلس لسرحرار ان حلست ب اس  
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ليرخلبلت رئلراس سر.راعاس سسللالػس لسػسطين اػسرل ن » لل دال مسل «  ملف لخطط لررـس»الل  طلع غزة 
 « ا.لرؾ اا ل  ؿ لس.عب سراداد لس.راالت سلسبرللج

اػػزله لرل بػػسف مسػػل لتي رػػلـن سابػػدي لس.ػػلرع لسيلرػػطاين اػػدـ ل رػػرلث تاػػت مزلء ا ػػد لسلالػػسن لنلػػر لسػػذي 
سادـ حدسث ليرخلبلت سلللللاف لسذاف رخرلر غلسبار ـ لس س  لسرالراس  س ف لررلع حاـ لسلعلرمسن ستلبػلتة 
لس.ػػلرعن سػػـ الياػػل لسػػرئاس ابػػلس اػػف لسلمػػن  ػػدلل  اػػن ا ػػد لسلالػػس ب ػػدؼ لسحيػػلظ الػػل لسيظػػلـ لسرالرػػن 

لسخلرااػػس لي ػػل لسيلالػػس اػػف لسلرػػلان لنلار اػػس سيػػرض حػػؿ سرعزاػػز  سرػػل اػػن لسلا ػػس لسرحػػدالت لسرالرػػاسن 
لسرػػػن « حلػػػلس»سل مػػػاس لسيلرػػػطاياسن سلسدلخلاػػػس لسيلالػػػس اػػػف لتي رػػػلـ بػػػاف لسرػػػلطس س « رصػػػيسي»رالرػػػن 

 رراطر الل  طلع غزةن ساؽ ادد لف لرلادال 
اػػن ا ػػد لسلالػػس لسػػد رسر لحلػػد م.ػػراس  ف لزاػػدل  لػػف لسرػػأخر « اػػر »س ػػلؿ امػػس لسلايػػس لسلر زاػػس سحر ػػس 

صػلبس  لسسطينن ا سد مسل ا دلف لسيصلب لس ليسين ان  الدة ليظلس لسرحرارن يرااس ساػلة اػدد لػف لنامػلء سلة
رل ػػاف لسح سلػػس « حلػػلس»اػػدد رخػػر بػػألرلض لس.ػػاخسخس  س مػػلؼ  ف ليرػػدلد  اػػؽ لسلصػػلسحس يرااػػس راػػض 

ل.ػارل  مسػل  ف لسرػأخار رػاؤدي مسػل لزاػد  لف  دلء الل لن داع بلس الدة لسيلرطاياس مسل ا د لسلالس لسػسطينن
 لف ممعلؼ لسلؤررس لسرالراس لف دسف ساسد  ي بلدرة تير لء لتي رلـ 

امػسل ن سخيػض  8:7مسػل  77>اف رسال سخيض اػدد  امػلء لسلالػس لػف « لسحالة»س .ؼ لرؤسسسف سػ 
لؿ امػس لسلايػس لسريياذاػس امػسل   س ػ :0امػسل  مسػل  =0ادد  املء لسلايس لسريياذاس سليظلػس لسرحراػر لػف 

 سلليظلس لسد رسر  حلد لادتين  ف لس دؼ لف ر لاص لناملء هس رر اؿ ا د لسلؤررلت 
اػػن هائػػس رئلرػػس لسلالػػس لسػػسطين ساحػػؿ « لساب ػػس لسدالس رلطاػػس»س  ػػد لسزايػػسف  يػػل رػػارـ لخراػػلر لللػػؿ اػػف 

  لرل بػػػسف اػػػن ذسػػػؾ ل لاػػػأة سػػػػ رارػػػار  بعػػػس لسػػػذي رػػػسان  بػػػؿ رػػػيسلت  ساػػػر « لساب ػػػس لس.ػػػعباس»لحػػػؿ لللػػػؿ 
لسرػػػػن ُرعػػػػد لسيصػػػػاؿ لسلػػػػلين اػػػػن « لس.ػػػػعباس»الػػػػل حمػػػػسر لارللاػػػػلت لسلالػػػػسن سا لبػػػػل  سػػػػػ « لسدالس رلطاػػػػس»

 ي ػل لخرػلرت  حػد  لدر ػلن رلػزي ربػلحن سرػسسن « لسدالس رلطاػس»لسليظلسن الل لسل لطعػس  س ػلؿ لرػؤسسسف اػن 
 هذل لسليصب 
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بت بعالكخ كا واظشائُلالشئِغ: خطىاث صعبت وكٍش  ىا مع امٍش

 8112\5\1  -معا -بيت لحم 
ن " ت رفـ بدسف لس دس لسعلصلس لتبداس سدسسس الرطاف"   لؿ لسرئاس لحلسد ابلسن لرلء لساـس

 سللالس لسسطين لسيلرطاين "ت دسسس ان غزة ست دسسس دسي ل"  58س ملؼ ان لاررلح  اللؿ لسدسرة لسػ
 رالس "لصبرسل سصلبرسل سرلبطسل"  ي ل يزست ان .عبيل س لؿ? .عسري  للل  ر ت لتاس لس 

سحاػل لسػرئاس لترػر  لسلحػرراف لسػذاف االرػسف اػن لاررػلح لالػلؿ لسلالػسن لرلياػل لف احمػر  لاػس لترػر  
 لف سرلء لس مبلف سالرس لسلالس لسسطين لس لدلس 
 سدال لسرئاس لسعرب سلسلرللاف لسل زالرة الرطاف 

سػػذاف مػػحسل لػػف لاػػؿ هػػذل لسػػسطف لف لذ ػػر دلئلػػل سلبػػدل ليرػػن الرػػطاف لت بػػر س ػػلؿ? اطاػػب سػػن لف لذ ػػر ل
لسحلج للاف لسحراين لسذي بػد  لسيمػلؿ اػن لسع.ػرايلت سلرػس لس ائػس لسعرباػس لسعلاػل لسرػن هػن لسبػذرة سللالػس 

 لسسطين لسذي لررل لس. اد لحلد لس. اري 
خطاػػرة ساظالػػس تف هػػذل لسلالػػس اػػأرن سرػػلبع? ل ػػسؿ سلالاػػع يحػػف اػػن لالػػس للاػػز لالػػس سػػل صػػيس  باػػرة س 

 ريس لف لسلالس لسذي  بلل سسس سـ اع د هذل لسلالس س لف لسحلـ لسيلرطاين ان خطر  55بعد 
 س لؿ? هيلؾ لف ساس سل رغبس ان ا د لسلالس لسسطين لسيلرطين 

ليرسحػػس س ػػـ  س ػلؿ? برػػسار لسيصػػلب ياحيػػل بع ػػد لسلالػػس سي ػػسؿ سفخػػراف      س ػػد ا.ػػلرـ سس ػػف رب ػػل لتبػػسلب
تييل يحػف سطياػسف سسحػدساسف ت يرػربعد لحػدل ست يرػرليل لحػدل ست ي رػؿ لحػد لػف .ػعبيل لس يعل بػل ليلػل ي ػسؿ 

 سل لخطأت 
س ػػلؿ?  ػػلف هيػػلؾ لػػؤللرلت  لاػػرة الػػل لسليظلػػس سيحػػف هػػذه لتاػػلـ يعػػاش هػػذه لسلػػؤللرلت تف هيػػلؾ لػػف هػػس 

 ي لء لسحلـ لسيلرطاين ساس رلغب بع د لسسطين سلي لء ليظلس لسرحرار سل
س ػػلؿ? " يػػل حراصػػاف الػػل ا ػػد لسالرػػس بلرػػرع س ػػت لل ػػف س يػػل يرليػػل سيراػػسل لف  ػػؿ لػػف احػػرص الػػل 

 لرر بؿ الرطاف سلسحلـ لسيلرطاين لف ا سف هيل      س ي ـ لخرلرسل لف ا سيسل ان لسخلرج سفرؼ" 
 لريل ل سلحلربس لترهلب لايلل  لف  8=س لؿ? س عيل 
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 بؿ صي س ررللب سسف ي بؿ بللرا ل لف ر ػسف سرػاطل سلرػفـ سحػدهل سسػف ي بػؿ بلػل رراػد لف ر دلػل س لؿ? "سف ي
)لسصػػي سف اػػن ليرصػػؼ لس.ػػ ر لسل بػػؿ    لذل للرا ػػل رراػػد لف ر ػػدـ .ػػنء ر ػػسؿ يحػػف لػػع خاػػلر حػػؿ لسػػدسسراف 

 سلس دس لس.ر اس الصلس للل غار هاؾ سف ي بؿ" 
 ف سلس دس لس.ر اس الصلس الرطاف س لؿ?سف ي بؿ بحؿ ت ارملف حؿ لسدسسرا

سرحػػدث اػػف للػػؼ لسلصػػلسحس? س ػػلؿ "يراػػد لصػػلسحس سطياػػس  لللػػس    رغػػـ لحلسسػػس لغراػػلؿ لسحلػػد لب ساػػرج 
 رلر يل بلسلصلسحس لسسطياس" 

 س لؿ? الل حللس  ف ررلـ  ؿ .نء سح سلس لسسالؽ  س ررحلؿ لرؤسساس  ؿ .نء 
 سسحاد لسلرلح سيعبر اف لسل ييل س لؿ? لسل لسلس لس.عباس لسرللاس لسطراؽ ل

ليظلػػلت دسساػسن لخرهػػل  ليػت لتيرربػػسؿ س رابػل رػػر ر سف لرػللء بعػػض لسلاػػرلاف  :07س ػلؿ ? ليمػػلليل لسػل 
 لسذاف ررفح  ـ لسرلطس 

 طيف  >575يحس  >570سحرل  5777س لؿ لف لتحرفؿ  رؿ لف لسعلـ 
  لء  ماريل س لؿ? يراض لسدسسس ذلت لسحدسد لسلؤ رس ني ل رعين مي

 س لؿ? ريذهب سلايلئاس لسدسساس  رابل سلحلربس مررلئاؿ الل ارلئل ل 
 س لؿ?  ؿ حار ان لسلررسطيلت غار .ران 

 سرليل لسرئاس الل لسلالس لسسطين ربين رؤارل سلرفـ لسرن طرح ل ان لالس لتلف 
اارلييػػل لس لػػع للرا ػػل سسػػف س ػػلؿ?  ػػد ي ػػدـ الػػل خطػػسلت صػػعبس اػػن لسلرػػر بؿ لس راػػب رػػسلء اػػن اف لريػػل لػػع 

 لاص  اي ل تي ل ل لس سخطارة 
 سهذل يص  للس لسرئاس  للف?

 ت رفـ بدسف لس دس لسعلصلس لتبداس سيلرطافن ست دسسس ان غزةن ست دسسس بدسف غزة 
 برـ لب لسرحلف لسرحاـ

 دؽ لب لسعظاـ"ال  ا ل لسذاف رليسل لصبرسل سصلبرسل سرلبطسل سلر سؿ لب سعل ـ ريلحسف"  ص
س يػل   ػػر  هػػذه لراػػس لػػرلت سلػػرلت  .ػػعر .ػػعسرل غرابػػلن سهػػس  ف هػػذه لسصػػسرة يزسػػت سل.ػػعب لسيلرػػطاينن يزسػػت 
لف  اليلن لب  الـن س ف هذل .عسرين ايدلل ا سؿ لب ربحليل سرعلسل "ال  ا ل لسذاف رليػسل لصػبرسل سصػلبرسل 

 سرلبطسل سلر سؿ لب سعل ـ ريلحسف"  يحف ريصبر 
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 للػػػس لسربػػػلط سػػػـ رػػػأت لت الايػػػل سسيػػػل لػػػف لسررػػػسؿ لتاظػػػـ صػػػلل لب الاػػػل سرػػػلـن سسعل ػػػـ ريلحػػػسف  ي لي ػػػـ 
رػػػػريلحسف لذل لػػػػل صػػػػبررـن ريصػػػػبر سيصػػػػلبر سير ػػػػن لبن اػػػػيحف بلسرأ اػػػػد سلصػػػػلسف سليصػػػػر لح  ػػػػسف لسدسسػػػػس 

 لسيلرطاياس لسلرر لس 
اف لػف  ػؿ ب ػلع لسػدايلن  صػد لء س .ػ لء سهػـ باييػل ت بد ان لسبدلاس  ف  حان ماسايل لس ػرلـن لسمػاسؼ لس ػلدل

 لساـس ماسال  ازلء 
يلػػل يرليػػل الػػا ـ دلئلػػل  ربلػػل بعمػػ ـ اػػزسر الرػػطاف نسؿ لػػرة س ػػف ل ػػسؿ س ػػـ يراػػس  ف ت ر ػػسف رخػػر لػػرة سلة
ذه س بدل  ف رزسرسيلن س ف رطلعسل الل لػل سػدايلن  ف رعراػسل  سمػلايل س ف رعراػسل ل،رػايلن س ف ر.ػلر سيل للػؿ هػ

 لسيرحس لس بارة لسعظالس لسرن لرل ل لسلالس لسسطين لسيلرطاين 
 حان لنرر  لسذاف االرسف باييل سلسذاف  ارج اي ـ  رابل سزلرسين  بؿ  الـ س لت س ـ ت بد  ف رحمرسل هػذل 
ف .ػػػلء لب اػػػن لسػػػدسرة لس لدلػػػس سللالػػػس لسػػػسطين راحمػػػر  ػػػؿ  لسلالػػػسن ميػػػل لالػػػس اػػػن لير ػػػل لتهلاػػػس سلة

لػػف سرلء لس مػػبلفن سػػذسؾ لسرحاػػس  ػػؿ لسرحاػػس سكرػػر  لسرحاػػس  ػػؿ لسرحاػػس س.ػػ دلئيلن .ػػ دلء لس ػػػدسن  لترػػر 
س.ػػ دلء لرػػػارة لسعػػػسدة الػػػاع ـ يحاػػػا ـ .ػػػ دلء سارحػػػل لػػف  اػػػؿ هػػػدااف يبالػػػاف? لس ػػػدس سلسعػػػسدة اػػػاذف  ػػػؿ 

لس.ػػ دلء لػػف  ػػؿ لسرحاػػس س ػػؤتء لس.ػػ دلء س ػػؿ لسرحاػػس س.ػػ اديل لنسؿ لسػػرئاس الرػػر اراػػلت سلسػػل  ػػؿ لس ػػلدة 
 لس.عب لسيلرطاين دسف  ف  يرل  حدل 

س ػػف اطاػػب سػػن دلئلػػل س يػػل لذ ػػر لس ػػلدةن  ذ ػػر لسزالػػلء لسخلسػػداف لسػػذاف مػػحسل لػػف  اػػؿ هػػذل لسػػسطف  ف  ذ ػػر 
دلئلل ليرل الرطاف لن بر لسحلج  لاف لسحراين نيل هس لسذي بد  لسيملؿ ان لسع.رايلتن سهس لسػذي  رػس 

اػػل لسرػػن هػػن لسبػػذرة سللالػػس لسػػسطين لسيلرػػطاين لسػػذي  ررػػل لس.ػػ اد س  ػػسؿ لس.ػػ اد  حلػػد لس ائػػس لسعرباػػس لسعل
لس.ػػ اري لسػػذي رػػلايل هػػذه لس لاػػس بلرػػلل ا ػػؿ لسرحاػػس س ػػؤتءن س ػػؿ لسلحبػػس س ػػؤتءن س  ػػسؿ سلالاػػع يحػػف اػػن 
د لالػػس للاػػز يحػػف اػػن لالػػس سػػل صػػيس  باػػرة سسػػل صػػيس  باػػرة سخطاػػرة ساظالػػس نف هػػذل لسلالػػس اػػأرن بعػػ

اللل لف لسلالس لسذي  بللن سسػس سػـ اع ػد هػذل لسلالػس س ػلف لسحلػـ لسػسطين اػن خطػر نف لسليظلػس لذل  55
 صابت بأي  ذ  س لف لل ف  ف رصلب بأي  ذ  الف لسحلـ لسيلرػطاين راصػلب بػلنذ  لس.ػدادن سلػف هيػل 

ل يراػس  ف  ػؿ لػف  يل حراصاف  ؿ لسحرص الػل  ف رع ػد هػذه لسالرػس بأرػرع س ػت لل ػف س يػل يرليػل س يػ
احرص الل لرر بؿ الرطاف سالل لرر بؿ لس.ػعب لسيلرػطاين سالػل لسحلػـ لسيلرػطاين  ف ا ػسف هيػل س ػي ـ 

 لخرلرسل  ف ا سيسل ان لسخلرج لع لنرؼ لس.داد  
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هػػذه لسػػدسرة للل ػػل دسرلت لػػرت بيػػل س ليػػت  امػػل اػػن لير ػػل لسخطػػسرةن س ػػف  راػػد  ف   ػػسؿ  للػػس بحػػؽ  حلػػد 
س.ػػ لت ح سلػس الػػـس الرػػطاف لسرػػن سػػـ ا رػػب س ػػل لسحاػػلةن  =9<0 ف لير ػػت لسحػػرب اػػن اػػلـ لس.ػ ارين بعػػد 

نف  لاراف سـ ارادسل س ل لسحالةن سـ ارادسل س ذل لس.عب  ف ا سف سػل رللاػؿ ارػ طت سمػلات سرلهػت ح سلػس 
مسػػػػل  ف اػػػػلء لس.ػػػػ اري لسػػػػذي  ػػػػلؿ  للرػػػػل  9;<0لسػػػػل اػػػػلـ  =9<0الػػػػـس الرػػػػطاف سر يػػػػل لع ػػػػلن ليػػػػذ اػػػػلـ 

سل. سرة " ليت لف  بؿ لساللعس لسعرباس نف  ذهب سليلرطايااف سادت ليدسبل اف لساللعػس لسعرباػسن ساػدت ل
 =9ليػػدسبل سيلرػػطاف اػػن لساللعػػس لسعرباػػس"ن سلػػف هيػػل ي.ػػأت ليظلػػس لسرحراػػرن لذف ا.ػػيل را ػػل سمػػالال ليػػذ 

نء رخػرن لس مػاس لسيلرػطاياس ن سيل صيس سلحدة "تائسف"ن سلسصرلع  لل سل صيس سلحدة لسحدسد ست .ػ9;لسل 
ان لتدرلج لير تن لير ت رلللل ان هذه لسيررة سسـ اعػد لحػد اػذ رهل س بػلر لسرػف للليػل اػذ رسف ذسػؾن  ػلف ت 
ال ػػف سػػؾ  ف رػػذ ر  للػػس الرػػطافن سبلسليلرػػبس هيػػلؾ  غياػػس سلحلػػد ابػػد لسسهػػلب سلػػف احبػػسف لسطػػرب "لخػػن 

 :0 ليػلء لسحػرب سلخريػت لػف  ػؿ لتذلاػلت لسعرباػس سلػدة ن اػن =9السز لسظلسلسف لسلػد "ن غيلهػل اػن اػلـ 
رػػػيسن نف  حػػػدل ت اراػػػد  ف ارػػػذ ر  للػػػس الرػػػطافن  س  ف ارػػػلع  للػػػس الرػػػطافن  امػػػل رلهػػػت اػػػن لتدرلجن 

س ليػػت لسبدلاػػػس سساػػسد لس.ػػعب لسيلرػػػطاينن سساػػسد هػػذه لس مػػػاس لػػرة  خػػػر   9;اػػلءت ليظلػػس لسرحراػػػر اػػن 
س لسلالػػػس لسػػػسطينن س رػػػس لسصػػػيدسؽ لس ػػػسلنن س رػػػس اػػػاش لسرحراػػػر س ررػػػ ل  حلػػػد لس.ػػػ اري ايػػػدلل  رػػػ

لسيلرػػطاينن سبػػد ت لتيطف ػػػس ليػػذ ذسػػػؾ لسس ػػتن سلػػػع لنرػػؼ لس.ػػػداد  ػػلف هيػػػلؾ لػػؤللرلت  لاػػػرة الػػل هػػػذه 
لسليظلػػػسن سيحػػػف هػػػذه لناػػػلـ يعػػػاش رلػػػؾ لسلػػػؤللرلتن نف هيػػػلؾ لػػػف سػػػاس سداػػػل رغبػػػس اػػػن  ف اع ػػػد لسلالػػػس 

 ػػن ليظلػػس لسرحراػػرن س ف اير ػػن لسحلػػـ لسيلرػػطاينن سهػػذه  هلاػػس هػػذه لسالرػػسن لػػرت لسػػسطين سبلسرػػلسن  ف رير
 لدت لسلايس لسريياذاس  ف ري د يصلب ل  للفن بلعيل لذل رػسان  حػد  9=<0الايل دسرلت   ذه لسدسرة ان الـ 

لػػف   امػػلئ ل رير ػػن لس.ػػرااسن س ػػلف ت بػػد سيػػل  ف يع ػػد لسلالػػسن  سطػػع لسلالػػسن سحػػسرب لسلالػػسن سس ػػف
خػػفؿ اػػػد لسيصػػػلب لسػػػذي اػػػده لحلػػد صػػػبا  لرػػػرطعيل  ف يػػػيا  سيع ػػػد لسػػدسرة سي ػػػسؿ س خػػػراف لػػػع لنرػػػؼ 
لس.ػػداد ا.ػػلرـ س ػػف رب ػػل لنبػػسلب ليرسحػػسن نييػػل يحػػف سطياػػسف سحػػدساسف ت يرػػربعد  حػػدل ست يرػػرلين  حػػدل ست 

 ليػػت  >=<0رسحػػس  لػػلـن اػػلـ ي رػػؿ  حػػدل لػػف .ػػعبيل  س يعل بػػلن ميلػػل ي ػػسؿ سػػل  خطػػأتن ت زلسػػت لنبػػسلب لي
لسدسرة لسرسحاداس سللالس لسسطين لسيلرطاينن حاث اػلدت  ػؿ لسيصػلئؿ سرلػت لسسحػدة لػرة  خػر ن رغػـ  يػؼ 
 سسئؾ لسذاف حلربسل لسسحدة ست ازلسسل احػلربسف لسسحػدة  بلسليلرػبس ساسُديػل غاػر لرغػسب ااػلن غاػر لرغػسب ااػل 

دسرة  ==<0س لسرحراػر سل ػدت لسطراػؽ سلػدسرة لسرػن رلر ػل اػلـ  ليت سيل سحػدة ليظلػ >= لار سلع ذسؾ دسرة 
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يلػػػل لسػػػدخسؿ مسػػػل لسيػػػلدي لسػػػدسسن سهيػػػل  لسدسسػػػس لسيلرػػػطاياس لسلرػػػر لسن سلامػػػل سػػػاس ا ػػػط سلدسسػػػس لسيلرػػػطاياسن سلة
لنهلاػسن يحػف حلربيػػلن  لرليػلن مػػحايلن  ػدليل .ػػ دلء س رػر ن سلرف يراػػد  ف ي ػسف الػػل طلسسػس لسليلسمػػلتن 

ن س ليػت  امػل لػف  هػـ لسػدسرلت لسرػن ==<0ل  ف يدخؿ لسيػلدي لسػدسسنن اػدخليل لسيػلدي لسػدسسن اػلـ اف بد سي
 اع دهل لس.عب لسيلرطاين ان ذسؾ لسس ت ان لسازلئر 

هػػػذل لسلالػػػس اػػػن لير ػػػل لنهلاػػػس نيػػػل احلػػػن لسحلػػػـ لسيلرػػػطاينن سبصػػػرلحس  يػػػت  مػػػع اػػػدي الػػػل  لبػػػنن 
امػػػػػسلن  =<9يصػػػػػلب  س تن سلسيصػػػػلب ااػػػػػب  ف ا ػػػػسف  ساعػػػػرؼ  ػػػػػؿ زلفئػػػػنن ساييػػػػػر ـ  يػػػػل هػػػػػؿ هيػػػػلؾ

لل ان لالسن سدخليل حربل .عسلء لع لس لارافن بعم ـ  رلدسل ا د لالػس اػن سبيػلف سنرػبلب ت  ><9اعين
اعرا ػػػل لت هػػػس س يػػػل سلػػػلذل لسنػػػن هػػػذل لسلالػػػسن هػػػس ا ػػػط س يػػػل سال ػػػف اػػػن بعػػػض لتخػػػسلف هػػػسف بعراػػػسلن ا ػػػـ 

سللرن هؤتء سارسل ليلملافن ت لراد لف  غسص س غلطن سهيلؾ لػف لرلدسل لف اعللسف بلنسللر سايلملسف بلن
 اع د ان غزة سا.لسل 

سهيػػلؾ لالػػس  رلدسل  ف اع ػػدسه اػػن .ػػا لغسل سنف لسط ػػس لػػش  ػػساس بػػدهـ اع ػػدسه اػػن لترػػ لن لػػل هػػذل  لػػل 
لياػػسن سهيػػل ي ػػدر  ف اػػن ايػػل سطػػفد سيع ػػده اػػن سطيػػلن ايػػدف حراػػس يح ػػن ببلػػديل بلسرأ اػػد ل رػػر لػػف  ي بلػػد ر

 يح ن اف لس ؿن يحف  لبلسف 
رلدة هذل لس.عبن نسسئؾ لسذاف الءسل لػف  يػدل  حلسسسل  ف اليعسيل لف ا د لسلالس لسسطين سس ف بعسف لب سلة
سلف للرا ل لسفراياس سللرا ل لس.للساس سلسصاف سلسرسبػلن  ل ػـ اػلءسل زحيػلن ساػن يػلس حرػل سمػع ـ لسصػحن 

ءسلن اراػػدسف  ف احلػػسل لسحلػػـ لسيلرػػطاين ني ػػـ لرر.ػػعرسل لسخطػػرن اػػلءسل سحللاػػس لسحلػػـ ت ارػػل ن س ػػي ـ اػػل
 لسيلرطاين سلف ا سؿ رحت حرلب لتحرفؿن ت ال  خن ي سؿ لل يراد 

ب رلر لف لنلار لف با يلؿ ل رب ليظلس لسرحرار ان سل.يطفن للذل حدثن يحف  صد لءن سيربلدؿ لسزاػلرلتن 
تن لفلػػػس رؤرػػػلء زلرسيػػػل ررػػػلال س دسل رحاػػػس لسعلػػػـن لس ػػػسينرس اعربػػػر ليظلػػػس لسرحراػػػر سر ػػػدلسف سيػػػل لسلرػػػلادل

 ل. رن سس ف لرف سللذل هذل لس رلرد  ;لسيلرطاياس لرهلباسن لسرئاس لنلار ن اادد لدة ار  لسل رب  ؿ 
 8=سسيػػل لرف لسل رػػب بػػاف ل يػػؿ سغاػػر ل يػػؿن رالرػػريل  ف يحػػلرب لترهػػلب اػػن  ػػؿ ل ػػلف بلسعػػلسـ  اػػل  ػػلفن 

دسسس بلل اا ل لسستالت لسلرحدةن سلحلربس لترهلب لايلػل  ػلفن اعيػن لس لاػدةن دلاػشن لسيصػرة    8=لريل ل لع 
يحػػف ت يػػؤلف بلإلرهػػلبن يحػػف يػػؤلف بلسرػػفـن رعػػلسسل سيريػػلسضن  ػػلسسل سػػدايل صػػي سن لرػػل رػػأرن هػػذه لسصػػي سد 
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لب س رحمػػر سلصػػي س   اسائيػػل لف لسصػػي س صػػيعس? هػػن لساػػـس غػػدل بعػػد غػػدن بلسليلرػػبس  ػػليسل ا سسػػسل لتدلرة لسرػػ
 لي لء س ماس لسرفـن  سي ل  خرات لس دس سلسفائاف سلترراطلف اف طلسسس لسليلسملت 

لخػػذيل  ػػرلرل سالليػػله س ليػػله اػػن لنلػػـ لسلرحػػدة سلس لػػس سرػػيلبرل ايػػدؾ اػػن رخػػر لسالرػػسن لػػلذل يراػػد سلػػل هػػس 
لطعػػل سػػف  اػػلائ ـن هػػذل  ػػفـ لراػػسض سػػف ي بػػؿ بػػل سسػػف ي بػػؿ لس ييػػلن يعػػـ هػػذل لسلسمػػسع لراػػسض رامػػل  

بلسصي سن سسف ي بؿ  ف ر سف  لار ل سراطل سحدهلن سسـ ي بؿ بلل ر دلل سيل لرف  ا سسػسل لسصػي س لػل خلصػتن 
لس.ػػ ر رلح ا ػػدلسل صػػي لن لػػل هػػند لذل رلحػػت لس ػػدس سلسفائػػاف سلترػػراطلف لػػلذل ب ػػل سػػذسؾن  ;0ا سسػػسل اػػن 

ن هيلؾ لف ا سؿ طسسػسل بػلس ـ ال ػف ا ػدلسل س ػـ .ػنءن لػلذل رػا دلسف لذل  لرا ػل رػر دـ .ػنء يحف سف ييرظر
بر ػػسؿ يحػػف لػػع خاػػلر لسػػدسسرافن سلس ػػدس لس.ػػر اس الصػػلس الرػػطافن سهػػن سارػػت سرػػاطل سحػػدهلن هػػذل  ػػفـ 

 يي ر بل  لل غار ذسؾ ت 
د لحلداػث طسالػس سل.ػلالت  لاػرة  ف ن  بؿ لربساافن ا دت لس لل لسعرباس لسعلداػس اػن لسظ ػرلف بعػ9-:0ان 

لس لل سف رع ػدن سيحػف يرػلع سييرظػرن سػـ يصػدؽ لس ػفـن بصػرلحل سسػاس لالللػس سلرػعسداس سػاس هػذل لس ي ػل 
لسرلراخن لعيلن ذهبيل مسل لس لسن الء لساػد حػداث لسللػؾ رػلللفن  ػلؿ  بػؿ  ف لاطػن لس للػس سلػرئاس ابػلس 

يربرع سكس لؼ سيحف رالرال لع لسيلرطاياافن ريمؿ ال  بس لػلزف   سؿ? مف هذه لس لس لرل ل  لس لس دسن سر
لح ػنن سسػـ ابػؽ سػن .ػنء  ح اػلن  خػذيل  ػؿ لػل يراػد بلػل اػن ذسػؾ لسلبػلدرة لسرػن  ػدليلهل اػن لنلػـ لسلرحػدةن 

 سمعت سرلات ان لسيص  لل هن 
س  ل ل  ادت س خػذت لس ييػل ه ذل  ليت هذه لس لسن سيحف رعدلء ادلن رب  ل لس لس لترفلاس سلساللعس لسعربا

االل ارعلؽ بصي س لسعصرن يحف لرريدسف لسل ظ ر  سين لسعرب سلسلرللاف س لاػر لػف دسؿ لسعػلسـ بلػل اا ػل 
 سرسبػػػلن سييػػػس لس ػػػفـ لسػػػػذي  لرػػػل  لسرػػػل لػػػسغاراين لسرػػػػن ر للػػػت  فلػػػل بلير ػػػل لسرساػػػػسن لس لػػػل  ليػػػت لػػػػف 

 لسعفللت لسيلاحس سلسبلرزة لسرن لرريل ب ل 
اللػػل سسػػـ احصػػؿ  ي ر ػػدـن رػػللت سلصػػرن سلصػػر لػػر الا ػػل ا ػػسد لخرليػػسن  00لسحس لمػػل الا ػػل لسلصػػ

لسعػلـ لسللمػن رػـ لتريػلؽن  07 - 05حرل لررلـ لسرارن سالد لرة  خر  سلسرلطس باييل سباف حللسن سان 
ل س ػلسس الل لف يرار بلسلصلسحسن س لف هيلؾ ساد لف حللس رحػدلسل لػع لنخ اػزلـن لسلصػراسف رحػدلسل لعػ

سل لساللاس ايديلن سيحف لرػرعدسف سللصػلسحس سلػل هػن طلبػلر ـد سايػس لسعلػؿ لسرػن لرػل ل لسح سلػس النسهػلن 
ُرلَ ػػف لػػف لس اػػلـ  5709رلػػا ف ح سلػػس لسساػػلؽ لسػػسطين لسرػػن .ػػ لت بػػلسرسلاؽ لس للػػؿ باييػػل سبػػاف حلػػلس اػػلـ 
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 سين لذل ياحرـ اػن لتيرخلبػلت لسرئلرػاس بل لل ل  لل ر سف ان لسميس لسنرباسن ليرخلبلت حرة سيزا س   سصد
د ػػلئؽن  ػػلسسل لػػسلا افن لرػػرلرايلن لسل ػػـ   سسػػـ احصػػؿ  :لس لسر.ػػراعاس سػػف يرػػسليل اػػف ررػػلال ـ لسرػػلطس اػػن 

.ػػػنءن لررػػػليل لسح سلػػػس  ل ػػػل سنػػػزة لرػػػرللسل لسلعػػػلبرن لس مػػػلءن سػػػـ ارػػػرللسل .ػػػائلن س لػػػت لراػػػس ـ خلػػػسل لسبػػػلب 
لتخػػسلف لرػػرددافن س ػػف الايػػل لتب ػػلء الػػل لسلصػػلسحس سيػػذهب بلرػػرلرلر  لػػسلرب يحػػف يراػػد لسلصػػلسحس ربلػػل

 سي لبؿ لسيلس 
ايدلل  يت ان اللفن لرصؿ للاد ارجن س لؿ? لحيل بخار  ارأسرل للذل حػدثد  ػلؿ لحلسسػس  8-08ان اـس 

ئاس لغرالؿ سرئاس لسسزرلء سسنن  لت  افد     لؿ ان غزةن ررللايل اف  ؿ .نءن  يػت اػن لصػر  لػت سلػر 
لسرارػػػن? لب رػػػلل ـن ليػػػل لراػػػد لصػػػلسحسن لسليػػػرسض  ف  خػػػرج اػػػف طػػػسري سلػػػل  الػػػؿ لصػػػلسحسن اػػػل رػػػالدة 
لسػػرئاس هػػلسلرة بػػديل يح ػػن بصػػرلحسن بػػدهـ لصػػلسحس  س تد  ػػلؿ? هػػـ  ػػلسسل بػػدهـن  لػػت? اػػل يرػػرلـ لسبلػػد يحيػػل 

ر  سػػػف ي بػػػؿ غاػػػر هػػػذلن يراػػػد سيرحلػػػؿ لرػػػؤسسار لن اػػػل هػػػـ ارػػػرللسل لسبلػػػد سارحللػػػسل لسلرػػػؤسساسن سبعػػػد لسػػػذي اػػػ
لصلسحس  لاسن ت لصلسحس "لال.الت"ن ت رساد دسسػس بلسعػلسـ رحرػـر ييرػ ل سر ػاـ رػلطرافن سلري يػل الػل هػذلن 
ملل لف يررلـ يحف سيرحلؿ لسلرؤسساسن لسػذي ت اعػرؼ  يحػف يػداع يصػؼ لازلياريػل سنػزةن هػذل سػاس ِلّيػسن هػذل 

 ساالعسل لسيص لف لصلدر  خر ن ت  حد السليل سلابن لساللاس اأخذسل لسيص لف ايديلن 
للاػػػسف دستر .ػػػ رال  سلػػػع ذسػػػؾ  057رػػػيسن يػػػداع  00لرف يحػػػف  لػػػلـ هػػػذل لسلس ػػػؼن ت  حػػػد الػػػـس  َصػػػَبْريل 

 يرحلؿن سبلسرلسن هذل لس ييلن اسؽ لنرض س ـ رحت لنرض سيلن هذل  فـ ت ي بلل 
لػػػل  ف لترػػػرلئالاسف بلن صػػػل  ػػػلسسل ييػػػس لس ػػػفـن "مس ػػػـ  اػػػسؽ مسيػػػل رحػػػت"ن هػػػذه  صػػػس للياػػػسن ملػػػل لف ا بلػػػسل سلة

ل.ػ ر ياػري لتيرخلبػلتن  8ارامسلن يحف يمعل  للل ـن بصرلحس لذل  ليسل ارادسف لسلصلسحس الاأرسلن سبعد 
خررر ل ار ن هلريت هياس سطبػت  ;577ليرخلبلت يزا س سلحررلس ت رحدث ان  ر ل دسؿ لسعلسـن ليرخلبلت 

 لس ليل ر. اؿ لسح س 
لسل لسلس لس.عباس لسرللاس بر ان هن لسطراػؽ لسسحاػد لسلرػلح سلرعباػر اػف ر ايػلن سلسحلػد ب لي ػـ ل ريعػسلن س ل ػـ 
رحػػدلسل اي ػػل سهػػن اعلسػػسن سبصػػرلحس ايبػػسل لنستد  لػػافن سػػاس لػػف لسمػػرسري  ف اصػػلسل لسحػػدسدن ساصػػلبسل  س 

 ا رلسلن ت  راد ااف لعل ل 
رػػػيسلت س ػػػلسسل يعػػػرض  07رػػػلعرـ اي ػػػل  لاػػػرن رحػػػدث اي ػػػل لترػػػرلئالاسف  بػػػؿ  لسدسسػػػس ذلت لسحػػػدسد لسلؤ رػػػس

بلسلئػػػػس لػػػػف لسمػػػػيسن سيربلحػػػػث لرػػػػر بف اػػػػن لسب اػػػػسن  7;-7:الػػػػا ـ لسدسسػػػػس ذلت لسحػػػػدسد لسلؤ رػػػػس سيعطاػػػػؾ 
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سلن.الء لسصعبس يؤال لن سلس دس سلسفائاف  ذسؾن ارمسهل سراميلهلن حلػلس  بلػت ب ػلن س لسػت? لسلا ػسف 
 اػؼ لسلا ػػسف الا ػلد سهػػذل اعيػن مي ػػلء لس مػاسن ست زلسػػت لسي ػرة  لئلػػسن سس ػت لسػػرئاس لحلػد لررػػن الا ػلن 

 ليػت لساػػسدةن اعطسييػل بعمػػل لػف رػػايلءن .ػعبيل اػػدخؿ هيػلؾ ساعػػاش هيػلؾن س صػػس طسالػس ارامػػس لرػػل ل 
طاياسن سليػل  لػت ل.رسع غاسرل  افيدن سحرل لرف ار للسل ب ػذل لسل.ػرسعن سهػذل ل.ػرسع رصػيسي سل مػاس لسيلرػ

هذل لس فـ بصرلحس سلرئاس لررنن هس  ػلؿ سػن? لسلاػؽ  ميػل سرصػياس لس مػاسن بلسرػلسن ااػب لف يي ػـ  ييػل ت 
 ي بؿ بل لطف ل 

ايػػدلل لصػػبحيل لامػػلء لػػرل باف بػػلنلـ لسلرحػػدةن اعيػػن لرل ػػب لرسلمػػعن يحػػف لفلػػس لػػرل بافن سراعيػػل لسعلػػـن 
برسرس ػػست سليظلػػس دسسػػسن سلي ػػل لسايلئاػػس  57: يػػل  ف ييمػػـ ؿ س ػػف ايػػدلل  صػػبحيل لامػػلءن  صػػب  لػػف ح

لسدسساسن سلف ح يل بعد لتارلـ لسذي ارر ب بحؽ لسيلس س.عبيل    رميل س هل ل ت بد  ف اراع لسيلس .ػ لس  
سللح لس لسايلئاسن سهذل حؽن س يل ت د ليع لحدلن ست   درن سساس لف ح ػن لف  ليػع لحػدلن س ػف  امػل ايػديل 

لء  خػػر  رػػيذهب لسا ػػل  ح سلػػس سهػػذل بلس راػػب لسعلاػػؿ  يحػػف راعيػػل  مػػلال سرأخػػذ سمػػع ل اػػن لسلح لػػس ل.ػػا
لسدسساػػس سليمػػلليل سبيرربػػسؿن سلنلرا ػػلف غمػػبسل تيمػػللليل ساراػػدسف ل لطعريػػل  اػػل  خػػن هػػذه ليظلػػس دسساػػس 

سسػػـ يػسلا  ـن سيحػػف  سلإليرربػسؿ لعيلهػل  يػػل  ي سلحػد ارر ػػب ارالػس ايػػدي لس مػدي سا ػربن  اػػؼ لتح ػلدن
حرللاػػػػػلن رعراػػػػػسي ـ  س بعمػػػػػ ـ  س اػػػػػزء لػػػػػي ـن سيراػػػػػد  ف  7=-7>-7;لرف لامػػػػػلء بػػػػػلإليرربسؿ سايػػػػػديل 

يحمػػػرهـ اػػػف طراػػػؽ لتيرربػػػسؿن س رابػػػل اػػػدل رػػػر رؤسف لرػػػللءهـ اػػػن لسصػػػحؼ  هػػػذه لػػػف لسليظلػػػلت لسرػػػن 
ليظلػػسن سرييمػػـ  957ن ليظلػػلت دسساػػس لامػػلء اا ػػلن ب ػػ :07ليمػػلليل لسا ػػل  يحػػف لرف ليمػػلليل لسػػل 

 لسا ل الاعلن سل.رت سللح لس لسايلئاس سلتيرربسؿ نهلار لل ايديل 
ذ ػػر  خػػن  بػػس لنداػػب بعػػض لس.ػػ دلء سلنرػػر  لنطيػػلؿ سلسارحػػلن سلراػػد ذ ػػرهـ بلترػػـن سااػػب  ف يحاػػا ـ 

ب.ػػسن ساػػلرس ب ػػذه لسليلرػػبس? ا ػػد لسرلالػػنن سيػػسر لسرلالػػنن سلحلػػد لسػػدرةن سلحلػػد  بػػس خمػػارن سالئلػػس دسل
اسدةن سلالػلف حاػسن سلبػرلهاـ لبػس لراػل "لبرػسر لسػرالاف"  رلػسه لررػلفن لػرة  طعػسل رالاػل سلػرة  رلػسهن سيلرالػلف 
لسرلالػػننن الئلػػس لسرلالػػن  ل ػػـ هاػػؾ  بمػػلالتن لػػن سراػػس سيػػسر  بػػس لسعػػاشن س لاػػرة لبػػس اصػػر "رمػػاعس"ن 

 >575لسػػذاف  رلػػسل لػػف لتطيػػلؿ  >570لسػػل  5777سباػػدلء  صػػفف "رمػػاعس"ن سلصػػعب رلالػػن  ليػػذ اػػلـ 
الهـ سلسزلف طساؿ  >0طيف سطيلسن خفؿ   اللل سلسحبؿ الل لسارلرن سيحف سلة
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ان لسل لء بلسلالس لسلر زي بلسالرػس لنخاػرةن رحػدلت اػف لسرسلاػس لإلرػرلئالاس سلسيلرػطاياس لسرلراخاػسن سااػب 
ن رراػػد  ف ر ػػسؿ سلعػػلسـ .ػػس ل لسػػل صػػ اسف سنرض يي ػػـ لسرػػلرال سلسحلمػػر سلسلرػػر ؿن سلسرسلاػػس لترػػرلئالاس لسرػػ

لسلاعػػػػلد راعيػػػػل س ػػػػذه لسػػػػبفدن سهػػػػذل  ػػػػفـ غاػػػػر صػػػػحا ن سلسلػػػػرة لسللمػػػػاس  للػػػػت لس اللػػػػس الػػػػن سلسصػػػػحلاس 
لتررلئالاسن لسصحين لترػرلئالن اػداسف سايػنن  ػلؿ لسػذي  لسػل لبػس لػلزف صػحا   لراػد  ف  لػر الػل بعػض 

 ربػػل  لاػػرة س ل ػػل سلػػؤسياف ا ػػسدن بػػؿ سلػػؤسياف صػػ لايسن ذ ػػرسل لسرسلاػػس لسلحطػػلت لػػف  باػػؿ لسػػذ ر ن س ػػد  ػػر ت 
 لسرن  راد لسرحدث اي ل 

لست?  حد لسلؤسياف سلرلل ررلر  سررلرن ا سدي للار ن ص اسينن  رب  رلبل اػف لس بالػس لسللسلػس ا.ػرةن اراػد 
لسخػزر اػن لس ػرف لسرلرػعن  "لخرراػسه"  ساػن للل ػس 08  لػف  اػف ائػت بػػ 08 ف ا سؿ لف لبيلء راديل اع ػسب 

هػػذه للل ػػس  ليػػت ت داياػػسن سلػػف لػػـ صػػلرت للل ػػس ا سداػػسن ر ػػسدت سلػػـ لييمػػت سهػػلار  ػػؿ رػػ لي ل لسػػل 
لسرسبػػلن سهػػؤتء هػػـ لسا ػػسد لت.ػػ يلزن ت رػػللااف سسػػاس س ػػـ اف ػػس بلسرػػللااف ست برػػاديل لبػػرلهاـن ست برػػاديل 

ا سداػػسن سصػػلر لسا ػػسد ا سسػػسف  رض لسلاعػػلدن سهػػذل لػػل  اع ػػسبن  ليػػت دسسػػس  رلراػػس رر اػػس ت داياػػس سصػػلرت
  لسل  سررلر لسص اسين 

ريس ارعرمػسل سلذبحػس لػف دسسػس لػلن  :0-07هؤتء لسا سد لسذي لير لسل لسل  سرسبل لس.ر اس سلسنرباس  ليسل  ؿ 
"ن لراػد ليذ لس رف لسحلدي ا.ر حرل لس سسس سرت لسذي حدثن سسللذل  ليػت رحصػؿد هػـ ا سسػسف "نييػل ا ػسد

ا ػػسد بلفلػػس  رػػبن سلػػي ـ? اسزاػػؼ رػػرلسافن سلبرلهػػلـ سلرػػحلؽ يسر.ػػردن ا سسػػسف لس رلهاػػس سلا ػػسد  8لحمػػلر 
سارػػت برػػبب داػػي ـ  سليلػػل برػػبب سظايػػر ـ لتارللااػػسن لذ لسلرػػلسس لسا سداػػس لسرػػن  ليػػت لير.ػػرة اػػن لسرسبػػل 

ذسؾ  لف هيلؾ ا سد ان لسػدسؿ لسعرباػسن  مد لسا سد سارت بربب داي ـ بؿ بربب لسربل سلسبيسؾن سلسدساؿ الل
 ريس تي ـ ا سد ان  ي بلد اربن  0977لرحد  لف ر سف حدلت  ماس مد لسا سد ان لسسطف لسعربن ليذ 

ا ػػػسؿ لسرػػػلرال ت لرػػػلس لػػػف لسصػػػحس سلػػػسطف لسا ػػػسدين بػػػدساؿ لسؿ لػػػف داػػػل سدسسػػػس ا سداػػػس لسػػػزااـ لسبراطػػػلين 
سػػػػس ا سداػػػػس اػػػػن الرػػػػطاف سسػػػػـ اسلا ػػػػل  حػػػػدن سبعػػػػده يػػػػلبسساسف س ػػػػلؿ يراػػػػد  ف يعلػػػػؿ دس  8:;0 رسلساػػػػؿ رػػػػيس 

 ػليسل اػػداسف سر ااػر لسا ػسد سلرػػ لي ـ  7:=0بسيػلبرتن س.ر.ػف ساػدن سبعػػده  يصػؿ للار ػل اػػن لس ػدس رػيس 
 ان الرطافن ا ؿ لسذاف  ليسل اداسف لسل دسسس ا سداس سارسل ا سدل 

براطليال نيل ا ره لسا سد س ذه لنرػبلبن سلػف لػـ سيصؿ لسل بليسرن  بؿ ساده صدر  رلر بليع لسا سد دخسؿ 
اػػلء بليػػسر سساػػده اػػلء بل.ػػلر س لسػػرئاس لتلار ػػن سل.ػػلسرة لسػػرئاس لسيريرػػن سلتاطػػلسنن .ػػلسر  ربػػع دسؿن 
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لارلػع رؤرػلء سسزرلء خلرااػس سسزرلء  :7<0رئػاس سزرلء براطلياػل  رػيس سهيل يأرن لسل  مػاس  سيرػؿ بليػؿن 
دالع لسدسؿ لنسرسباس سلدة ريراف ان براطليالن لسعيسلف  ف لسحملرة لنسرسباس رالس سلرػ سط سلسلؤهػؿ لف احػؿ 
لحل ل هس بفد .رؽ سايسب لسبحر لسلرسرط سلل س ل لف لس ع لرػررلراانن سس ػن يحػسؿ دسف ذسػؾن ااػب لف 

ن س حػػؿ رػػراع ااػػب لف يػػزرع .ػػرؽ لسرػػساس .ػػعبل ي ب ػػن هػػذه لسػػبفد لاػػز ة لريػػلحرة سلرػػأخرةن هػػذل يحػػف لساػػـس
ب رلر لسر رػاـن  >9<0غرابل الل لهل لن هـ لسا سدن سسذسؾ الء ساد بليسر سربيرل براطليال سرسست ريياذه الـ 

 لللري س لف لل  لفن سهيلؾ  ملال  لارة رؤ د الل لف هذل لسل.رسع ل.رسع لرر
بعػػد لف صػػعد هرلػػر سلح ػػـ ب.ػػ رن اػػر  لريػػلؽ بػػاف سزلرة لت رصػػلد لتسللياػػس  88<0لراػػد لف  الاػػأ ـن رػػيس 

سبيؾ ليالس بلررلاف ان لس دسن س ف لي ا سدي لسللين احب لف ا لار لسل الرطاف ري ؿ سػل للسلسػل لسلي سسػس 
 ػلن س ػلف اراػد لف ا ػسف هػذل لسػسطف لساداػد سغار لسلي سسػس لسػل الرػطاف  سلذل سػـ اراػد الػي  رػذ رة رػير سبلاا

لسػؼ لسلػلين اػن ذسػؾ لسس ػت  بليػسر  ػلف ا ػره لسا ػسدن اراػد  7;لسلسال سل   سهلار خفؿ رت ريسلت حسلسن 
 ف ا اـ س ـ دسسسن سسزار لسخلرااس لسرسرن لسلعرسؼ ب رلهارل سلا سد اراد س ـ دسسس ان الرػطاف  لسح ا ػس لف 

 رع ارـ غراب ان لسبلد لسل.رسع لررعللري الء سز 
يحػػػف ي ػػػسؿن ت ي ػػػرلع ـن يحػػػف ي ػػػسؿ يرعػػػلاش لع ػػػـ الػػػل لرػػػلس لسػػػدسسراف سايػػػد ذسػػػؾ ي بػػػؿ ب ػػػذل لسلسمػػػسعن 

  سردت هذه لسرسلاس نف رسلاس لررلئاؿ غار صحاحسن سلعظـ لسذاف  ربسل لس رب ص لايس 
سرػػػػلات  <5<0س 50<0سرلت يحػػػػف لسيلرػػػػطايااف لػػػػلذل الليػػػػل لسا ػػػػسدن بعػػػػد لتيرػػػػدلب  ػػػػلـ لسيلرػػػػطاياسف بلػػػػ

لسرة لسبرلؽن س لف لسا سد ا سسسف حلئط لسلب ل سيحػف ي ػسؿ لسبػرلؽن سلسبراطػلياسف .ػ لسل سايػس لػف دسؿ <5<0
اصػػبس لنلػػـ سحراػػت ب ػػرلر لف لرػػلل حػػلئط لسبػػرلؽ سهػػس سللرػػللافن سااػػسز سلا ػػسد لف اصػػلسل  بلسرػػلن س ػػي ـ 

 ارادسف لسبرلؽ سلسصخرة سلت صل  
اللػػسل سايػػس باػػؿ سلر رػػاـ سسػػـ رػػيا ن سبعػػد ذسػػؾ اػػلء  ػػرلر لسر رػػاـن سبعػػده  >8ت لػػسرةن ساػػلـ للػػ ;8<0اػػلـ 
ر ػسؿ لف لػف اعرػدي الػل  95س 90%ن ساػن لالػلؽ لتلػـ لسلرحػدة لسلػلدة =>%ن سلخدت لرػرلئاؿ 99لخديل 

رعرراػػسل  لرخػػر ااػػب لرػػرخدلـ لس ػػسة لسعرػػ راس إلبعػػلدهن سسلػػل ر ػػدلسل بطلػػب امػػساس س ػػـ  ػػلسسل س ػػـ? ااػػب  ف
ن 0=0نس9<0ن سرع ػػػد لس.ػػػن .ػػػلرات لف اعرراػػػسل ب ػػػذاف لس.ػػػرطافن سحرػػػل لساػػػـس  ػػػرلرل 9<0س 0=0ب ػػػرلر 
  رلرل ان لالس لتلف سـ اييذ سلحد لي لن  اف يذهبد  ;= رلرلت ان لسالعاس لسعللس س :7>سسدايل 
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سلبت لسرػن سمػعت اػلـ ن سسـ يريلزؿ اف رـن هذه هن لسل==<0يحف للرزلسف بلسلبت لسلالس لسسطين الـ 
ن ست اساػػػػػد هيػػػػػلؾ  ي ريػػػػػلزتتن سلس ػػػػػرلرلت لسرػػػػػن لرخػػػػػذهل لسلالػػػػػس لسػػػػػسطين لسيلرػػػػػطاين س ػػػػػلف اػػػػػدد ==<0

لعررمػػػاف الاػػػلن س ػػػف اػػػلء لسرصػػػسات بلإلالػػػلع لػػػف  ػػػؿ لس ػػػلدة  :0لس  07ن  ػػػلف هيػػػلؾ ;8>لنامػػػلء 
 رحل ـ لب 

ـ لسليلسملت سيادهل  ي  ػفـ نيػل ح ا ػس سػـ ا ػف  خذيل لس رلرلتن سا سسسف  س يسل لسليلسملتن سسس ادديل  ال
هيػػلؾ ليلسمػػلت بعػػد  سرػػلس رػػس  لػػل اػػر  بعػػد  اػػلـ لعػػدسدة حرػػل لػػلت رلبػػاف لػػـ  طعػػتن ساػػلءت  للػػب 

 ل. رن س ي ل سـ ر رلؿ بعد لار لؿ لس.رطس سل  =دايادن سسلي راير سلسليلسملت لع لسسلرت لررلرت سلدة 
 >;راف الػػػػل لرػػػػلس لس.ػػػػرااس لسدسساػػػػس دسسػػػػس الرػػػػطاف الػػػػل حػػػػدسد لذف يحػػػػف يرلرػػػػؾ بلسلسلبػػػػتن حػػػػؿ لسػػػػدسس

سالصلر ل لس دس لس.ر اسن لع ربلدؿ طياؼ بلس الػس سلسللػؿن ست ي بػؿ بناػر لس ػدس لس.ػر اس لسرػن لحرلػت اػلـ 
الصلس سدسسس الرطافن سسف ي بؿ لسرفاب بلنسيلظن سيطلسب بس ؼ لترػراطلف ب.ػ ؿ  للػؿن نيػل غاػر  >;

لزلسػػػسل لسلرػػػرسطيلت نرػػػبلب ـ لسخلصػػس ااػػػب  ف ازالػػػسل لسلرػػػرسطيلت لػػػف لاػػػؿ لسرػػػفـ لذل .ػػرانن سلرػػػؿ لػػػل 
يلػل   رلدسل لسرفـن سلتريلؽ الل اررة زلياس باف لسطرااف سرطباؽ لسحؿن ت يراد ليلسملت لسل لل ت ي لاػسن سلة

 سلدة لحددة سلرطباؽ 
ن س ف رطبػؽ 9<0رة لسعرباس سلرػفـ سلس ػرلر لل يراده هس حؿ الدؿ سلريؽ الال س ماس لسفائاف حرب لسلبلد

لسلبػػلدرة لسعرباػػس لػػف لتسؿ س خػػرن سسػػاس لػػف لرخػػر سػػكسؿن سبعػػدهل ررػػرطاع لسػػدسؿ لسعرباػػس سلترػػفلاس  ف 
 رعلؿ حلست لع لررلئاؿ ان اـس سلحد  سس ف لسرطباؽ لست لف لتسؼ سلالء 

رحلػػػس لسي لئاػػػس اػػػن لريػػػلؽ لسرػػػلسن لػػػف خػػػفؿ يراػػػد لطػػػفؽ رػػػرلح الاػػػع لترػػػر ن س ف رحػػػؿ بػػػل ن  مػػػلال لسل
لسليلسمػػػلتن هػػػذل لس ييػػػل لرػػػريدافن سيحػػػف يرػػػعل إلااػػػلد حػػػؿ لػػػف خػػػفؿ لسليلسمػػػلت سلسل لسلػػػس لس.ػػػعباس 
لسرػػػللاس سلحلربػػػس لترهػػػلب ب ػػػؿ ل.ػػػ لسل ساػػػدـ لسرػػػدخؿ اػػػن لس.ػػػؤسف لسدلخلاػػػسن ست يراػػػد نحػػػد  ف ارػػػدخؿ اػػػن 

 .ؤسييل 
س لػػػل ارػػػلل بػػػلسرباع لسعربػػػن ل ذسبػػػس لخررار ػػػل للار ػػػلن سلخرراػػػت لس.ػػػرؽ سلػػػف لسلعػػػرسؼ  ف لسرباػػػع لسعربػػػن ل

لتسرػػط لساداػػد لػػـ لسيسمػػل لسخف ػػسن لػػـ سرد بلسصػػحؼ ل لػػر لػػف لػػرة لسخػػرلئط سر رػػاـ لسػػبفد لسعرباػػس لػػلف 
دسؿن سسبيػلف سه ػذل اػلء لسرباػع لسعربػن سيحػف  9دسؿن سرػسرال  8دسؿن سلسعرلؽ  8دسؿن سلسرعسداس  9لصر 
ة سيلن  لل  ف هيػلؾ ل.ػل ؿ اػن ساباػلن سرػسرالن سلسعػرلؽن سلسػالفن سر ايػل لػل اػرله لسلالػس  ف الػل هػذه ت داس 
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لسدسؿ سلس.عسب لف رحػؿ ل.ػل ل ل بييرػ لن الػل  ػؿ سلحػد  ف احػؿ ل.ػل لل بػلسطرؽ لسرػللاس سػذسؾ يحػف سرػيل 
لخلاػس لػع هػذه لسا ػس لس لع  ي خفؼ اربن سسف ي سف لع هذه لسدسسس لس رلؾن سسف ي ػسف اػن لسخفاػلت لسد

 رلؾن سليلل ي سؿ الا ـ لف احلسل ل.ل ل ـ بأيير ـ 
يحػػف سػػف يخػػرج لػػف الػػديلن سيحػػف اػػرب اػػزء لػػف هػػذه لتلػػس لسعرباػػسن سحلمػػيرل لتلػػس لسعرباػػس سحللاريػػل لػػف 
لتلػػس لسعرباػػس للػػل لذل لخرليػػسل لػػع بعػػض ليػػل ل ػػسؿ بطلػػت اربػػن  ن ت ت ت ن سليػػل لػػع  ي اربػػن مػػد غاػػرهن 
س ي  حد اعردي الل  ي اربن لف لسخلرجن ليل لع لسعربن سازاػؿ لػف اراػد لف ازاػؿ سارمػل لسلػن ارمػلن 
ساػػن دسسػػس  يػػل زاػػفف لي ػػلن سلذل حػػد لارػػد  الا ػػل لػػف غاػػر لسعػػرب  يػػل لع ػػلن يحػػف اػػزء لػػف لنلػػس لسعرباػػسن 

ن سلسحيػػلظ الػػل ل لاػػس ==سااػػب لسحيػػلظ الػػل لس ػػرلر لسػػسطين لسلرػػر ؿن سلتسرػػزلـ ب ػػرلرلت لسلالػػس لسػػسطين 
لسرفـ ان لسعلسـن سلسل لسلس لس.عباس لسرللاسن سلسلا ػس لتحػرفؿ لػف خػفؿ لسصػلسد سداػـ لهليػل اػن ليط ػس 

 "ج" سان لس دس بلسذلتن
يحف لػع ليصػلر لسرػفـ اػن لرػرلئاؿن سيراػد لسرعػلسف لع ػـ اػن بيػلء لسرػفـ بلسليط ػسن الػل لرػلس دسسػس س ػـ 

 رسلصؿن يرسلصؿ لع لف اراد لسرفـن سيرس ع  يل اراد لسرفـ سدسسس سيلن سسذسؾ اساد 
 لمػاسن لسيلئػب لسعػلـ اػن لس مػلء  95 لمال س 597 ي.أيل لسلح لس لسدررسراسن سبلسيربس سل ملء اساد سدايل 

لس.ران رادةن سهذل ت اساد ان  ي ل لفن  ي.أيل لح لس لتحدلثن سلؤررس ل لاحس لسيرػلدن   ػسؿ س ػـ  ػؿ 
اػػف الرػػد الا رػػب ررػػلسس سػػرئاس لسلؤررػػسن ت اساػػد .ػػخص الءيػػل اػػن  مػػاس ارػػلد سسػػـ رحػػسؿ لػػف ارػػلع 

 اػسلـن هيػلؾ  :سلا لت لسلخرصسن س ف لس مػلال لس اداػس رػرد الػل لصػحلب لن يعلػؿ اػن ل لاحػس لسيرػلد ليػذ 
 .خصل لح ـس الا ـ ب ملال ارلدن سريفحؽ  ؿ لسيلرداف  7=ليلس ارسلن سهيلؾ 
الػػل سببػػدلع سلسرلاػػزن سػػدايل اػػاف اب راػػلن سخػػفؿ اػػدة رػػيسلت ري.ػػلهد لػػي ـ لتخررلاػػلتن سػػدايل لسلالػػس لن

بد سل ارالسف لخررلالر ـ سػد  لسلالػسن سهػذل يسساػل لهرلللػل  باػرلن سػاس ا ػط بلسمػيس سغػزة سلس ػدسن بػؿ اػن 
 لي ل لف ارسلاد اال لسيلرطاياسف  

لس طػػػلع  بػػػؿ خلرػػػس  اػػػسلـ سيصػػػؼن سػػػـ ا ػػػف هيػػػلؾ لس.ػػػبلب سلسرالمػػػسن  بػػػؿ لف اررػػػلـ ابراػػػؿ لسراػػػسب هػػػذل 
لهرللـ بلسرالمػسن س ػف يحػف لتف ر ػـ ل ػـ بلسرالمػس اػن  ػؿ ل ػلفن رررابيػل لتف الػل  لئلػس لترحػلد لسػدسسن 

ن سيحف لرف ير دـ الل مررلئاؿ ان هذل لسررراػبن  هػـ .ػنء ت <>0بعد لف  لف  بؿ ريسلت  8=س رة لس دـ 
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لف يلئػب لتخ ابراػؿ لسراػسب اػن غػزة ابػد لسرػفـ هياػسن  يػل لراػد رالمػس لػف اساد رالرػس اػن لسرالمػسن لػ
 لاؿ ا ؿ سارـ .بلبيلن ت يرادهـ  ف اعللسل ان لسرالرس 

  سلياف لسلر ةن ليازيل "رادلس" سيعلؿ الل رعدافرلن سيعلهد ف الل رلباس  ؿ لل رطلبف 
يسلت سػػػداـ رعلػػػال ـ اػػػن لساللعػػػلتن سلرف بػػػد سل رػػػ ;ي ػػػـس برعلػػػاـ لبيلئيػػػل اػػػن سبيػػػلفن س ي.ػػػأيل صػػػيدس ل ليػػػذ 

ارخراػػسفن لي الرػػطاين احصػػؿ الػػل لسلليساػػس لسعللػػس يعللػػل اػػن لساللعػػسن سهػػذل لياػػلزن  لػػل يعلػػؿ  ػػؿ لػػل 
يرػػػرطاع سلرػػػلادة لسفائػػػاف اػػػن لسخػػػلرجن سػػػدايل لسصػػػيدسؽ لس ػػػسلن ا ػػػـس بسلابػػػلت لبل.ػػػرةن لي .ػػػنء يلباػػػل 

 خاللر ـ لـ لسسطف  إلخسلييل ان لسخلرجن حرل اعسدسل سل
لسطل س لسيظايسن لاد ـ بعد رػيراف لس لػفثن بػأف ر ػسف سػدايل اػن لسمػيس لسنرباػس سغػزةن سسػدايل لػفث لس لربػع 
ف .ػػلء لب اػػن رر سلاػػل بلسخلاػػؿن ل.ػػاع لسلػػدف لسصػػيلااسن  لػػدف صػػيلااسن اػػن  راحػػل سباػػت سحػػـ سايػػافن سلة

 سا لين لسريلاس سلسرصدار سر.ناؿ لتادي لسعلللس 
لرر.ػيل خلسػد لسحرػف سلرػرطلف اػن رلـ لبن يعلػؿ الاػل لتفن سلذل ياػ  ريرػرنين اػف لسرحػسافت سلخػػلرجن 
بػد يل بأالػلؿ لسحيراػػلتن سسػدايل لرر.ػػيل رخػر سلعاػػسف اػن ررلرػػعالن سيعلػؿ الػػل بيػلء لرر.ػػيالت اػن لعظػػـ 

 لسلدف لسيلرطاياس 
لسظيافن لرحد  دسؿ  بارة  ف ا سف سػدا ل هػذل ا لرل خلرج لسسطفن ريلرلتن باست ريرلءن باست  0:9سدايل 

 % لف لسدسلئر لسح سلاس ّللؾن يعلؿ ان لسسطف سلسخلرج :<ريلرة ُللؾن س 7;لسعددن سدايل ل لر لف 
بػػػػلنلسن حصػػػػؿ لتخ اػػػػزلـ لس.ػػػػسل رئػػػػاس رػػػػلطس لسي ػػػػدن الػػػػل سرػػػػلـ لترحػػػػلد لسػػػػذهبن سبياػػػػلز لػػػػف لرحػػػػلد 

 لال لسلصلرؼ لسعرباسن سهس لسسحاد لسذي حصؿ ا
لس ػػسلياف? لسمػػللف لتارلػػلان ل ػػـ اػػدلن سلار ػػد  يػػل رػػاطبؽ  رابػػلن ل لاحػػس لسلخػػدرلتن س ػػليسف لسلعػػللفت 
لتس ررسياػػػسن س ػػػليسف لساػػػرلئـ لتس ررسياػػػس ل ػػػـن سحػػػدث الاػػػل مػػػاس  باػػػرةن لسح سلػػػس رلاعرػػػل س اػػػرت الاػػػل 

 رعدافتن هذل ل ـ ادل سلرخلص لف لسارلئـ لتس ررسياس 
ن ذهبيػػل مسػػل لنلػػـ لسلرحػػدة سحصػػليل الػػل صػػيس دسسػػس لرل ػػبن سراعيػػل الػػـ الرػػطاف اػػسؽ لبيػػل لنلػػـ لسلرحػػدة

لنلـ لسلرحدةن سيرعل لرف سلحصسؿ الل لسعمساس لس لللسن سلسحللاػس لسدسساػس س.ػعبيلن سسػدايل لصػد لءن س ػف 
هػػذل ت اعيػػن لييػػل اػػن لػػلذل يعلػػؿ بأصػػحلب لسيارػػسد    سػػدايل لس لاػػر سييرخػػر بػػل االػػل ارعلػػؽ بلإلياػػلزلتن س ػػف 

 ي لاس لسلطلؼ 
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سلخارل لسبالف لسذي رلسرل ان لالس لتلفن سلدرج ان حالالت سسلػلئؽ لساللعػس لسعرباػسن لرليػل الػل لسلالػس 
 لسسطين لسيلرطاينن لف اربيله 

 ػػد ي ػػدـ الػػل خطػػسلت صػػعبس اػػن لسلرػػر بؿ لس راػػبن رػػسلء اػػن اف لريػػل لػػع اارلييػػل  س لػػع  لار ػػلن سػػف   ػػسؿ 
 لن ريرحدث اي ل خفؿ الرلت لسلالس ني ل طسالس سل لس سخطارة .ائ

 سذ ر رالدرل ان لسبالف لسذي رفه  للـ لالس لتلف لسدسسنن
لسػػذي  ػػػلؿ ااػػػل? "اػػن ظػػػؿ لتيرػػػدلد لسحػػلسن اػػػن اللاػػػس لسرػػفـن برػػػبب  ػػػرلر لإلدلرة لنلرا اػػس حػػػسؿ لس ػػػدسن 

  ل سفريل الت لسلس عسن سادـ لسرزلل ل ب ػرلرلت لالرػ ـن سلسلصلس مررلئاؿ سي.لطلر ل لترراطلياسن سادـ رطبا
سرغبػػػس لػػػف لساليػػػب لسيلرػػػطاين اػػػن لرػػػرلرلر لسعلػػػؿ بااالباػػػس س.ػػػالاس اػػػن بيػػػلء ل لاػػػس لسرػػػفـ سيبػػػذ لسعيػػػؼن 
سلسحيػػلظ الػػل لبػػد  لسػػدسسرافن سلػػف  اػػؿ رح اػػؽ لنلػػف سلترػػر رلر سلالاػػعن سبعػػث لنلػػؿ اػػن ييػػسس .ػػػعبيل 

 رسج لف لسلأزؽ لسرلهفنس.عسب لسليط سن سسلخ
سليطف ػػل  لػػف ماللييػػل بلسرػػفـ لس.ػػللؿ سلسػػدلئـ سلسعػػلدؿن لسػػذي يعربػػره خالريػػل لترػػررلراانن سحرصػػل  ليػػل الػػػل 
لناالؿ لس لدلس ان ليط ريل سبلل اا ل لسيلرطاياسف سلإلررلئالاسفن اػايين  اػرض الػل لالرػ ـ لسلػس ر خطػس 

 ررببت ان ا.ؿ لرلان لسرفـ الل لدلر ا سدن سريص سلرفـن رعلسج لإل. لتت لساسهراس لسرن
 -خطريل الل لل الن? 

ن ارػػريد س ػػرلرلت لس.ػػرااس لسدسساػػسن ساػػرـ =570 ست ? يػػداس مسػػل ا ػػد لػػؤرلر دسسػػن سلرػػفـ اػػن ليرصػػؼ لسعػػلـ 
ء بل.ػػلر س دسساػػس سلرػػعس ر.ػػلؿ لسطػػرااف لسلعياػػافن سلنطػػرلؼ لإل لالاػػس سلسدسساػػس لسيلالػػس سالػػل ر رػػ ل  امػػل

لالػػس لنلػػف لسػػدلئلاف سلسربلااػػس لسدسساػػسن الػػل غػػرلر لػػؤرلر بػػلراس سلرػػفـ  س ل.ػػرسع لسلػػؤرلر اػػن لسرػػ س 
 ن الل  ف ا سف لف لخرالت لسلؤرلر لل الن?7:=0 لل دال سل  رلر لالس لنلف 

اف  بػػسؿ دسسػػس الرػػطاف امػػسل   ػػللف  اػػن لنلػػـ لسلرحػػدةن سلسرساػػل سلالػػس لنلػػف سرح اػػؽ ذسػػؾن رخػػذاف بعػػ -
 ن سرألاف لسحللاس لسدسساس س.عبيل 5705سريس  >;/<0لتاربلر  رلر لسالعاس لسعللس 

  >;<0ربلدؿ لتاررلؼ باف دسسس الرطاف سدسسس مررلئاؿ الل حدسد لسعلـ  -
ر.ػػ اؿ رساػػس دسساػػس لرعػػددة لنطػػرلؼ ررػػلاد لساػػػليباف اػػن لسليلسمػػلت سحػػؿ الاػػع  مػػلال لسسمػػع لسػػػدلئـ  -

س ػػػػدسن لسحػػػػدسدن لنلػػػػفن لسلرػػػػرسطيلتن لسفائػػػػافن لسلاػػػػلهن لنرػػػػر فن سذسػػػػؾ إلاػػػػرلء حرػػػػب لريػػػػلؽ  سرػػػػلس )ل



 

 20فلعطُيُتشــــؤون 
 

لسليلسمػلت للرزلػػس  بلس.ػرااس لسدسساػػسن سريياػػذ لػل اريػػؽ الاػل مػػلف ارػػرةال زلياػسال لحػػددةن لػع رػػساار لسمػػلليلت 
 سلريياذ 

ليػبن سبخلصػس لي ػل لليال ? خػفؿ ارػرة لسليلسمػلتن ررس ػؼ الاػع لنطػرلؼ اػف لرخػلذ لنالػلؿ لنحلداػس لسا
ن سالػػل ر رػػ ل 8<<0ف لػػف لريػػلؽ  سرػػلس سلعػػلـ 80رلػػؾ لسرػػن رػػؤلر الػػل يرػػلئج لسحػػؿ لسي ػػلئنن حرػػب لسلػػلدة )
سبلػل اا ػل لس ػدس لس.ػر اسن سرالاػد لس ػرلر  >;<0س ؼ لسي.لطلت لترراطلياس ان لنرض لسلحرلػس لػف لسعػلـ 

نلرا اػػس سل ػػدسن لسرزلػػل  ب ػػرلرلت لالػػس لنلػػف لسػػذي اعرػػرؼ بلس ػػدس الصػػلس إلرػػرلئاؿن سس ػػؼ ي ػػؿ لسرػػيلرة ل
ن س ػذسؾ اػدـ ليمػللـ دسسػس ES-10/19س رلر لسالعاس لسعللس  5889ن =>9ن ;>9ذلت لسصلس سبخلصس 

 ليظلس سلعلهدةف  77:ليظلس دسساس لف  صؿ  55الرطاف سلليظللت لسرن لسرزليل ب ل رلب ل   )سهن 
 لػػل لارلػػدتن سا ػػد لريػػلؽ م لالػػن ايػػد لسرسصػػؿ تريػػلؽ رػػفـ بػػاف للسلػػل ? اػػرـ رطباػػؽ لبػػلدرة لسرػػفـ لسعرباػػس 

 لسيلرطايااف سلإلررلئالااف 
 سان هذل لإلطلرن ااييل يؤ د الل لنرس لسلراعاس ناس ليلسملت  لدلسن سهن?

ن 595لتسرػػزلـ بلس ػػليسف لسػػدسسنن س ػػرلرلت لس.ػػرااس لسدسساػػس ذلت لسصػػلسن سبلػػل ا.ػػلؿ  ػػرلرلت لالػػس لنلػػف  -
 ن سلبلدرة لسرفـ لسعرباسن سلتريل الت لسلس عس 5889صست  سل رلر س  =88
لبػػد  حػػؿ لسػػدسسرافن  ي دسسػػس الرػػطاف بعلصػػلر ل لس ػػدس لس.ػػر اسن سرعػػاش بػػألف سرػػفـ مسػػل اليػػب دسسػػس  -

 ن سراض لسحلسؿ لسازئاسن سلسدسسس ذلت لسحدسد لسلؤ رس >;<0مررلئاؿ الل حدسد لسرلبع لف حزارلف الـ 
 لدؿ طياؼ سكرض بلس الس سلسللؿ بلسلا س لسطرااف  بسؿ رب -
 لس دس لس.ر اس الصلس دسسس الرطافن سر سف لدايس ليرسحس  للـ  ربلع لسداليلت لسرللساس لسلفث  -
 مللف  لف لسدسسراف دسف لسلرلس برالدة سلرر فؿ  ي لي للن لف خفؿ ساسد طرؼ للسث دسسن  -
ن سا ل  سلبلدرة لسرػفـ لسعرباػس 9<0اف لسيلرطايااف الل  رلس لس رلر حؿ الدؿ سلريؽ الال س ماس لسفائ -

 سلررلرلر لتسرزلـ لسدسسن بداـ س لسس لنسيرسل سحاف حؿ  ماس لسفائاف 
 برـ لب لسرحلف لسرحاـ

َيػل َت ُرَؤلِخػْذَيل ِمف يَِّرػاَيل َ ْس َ ْخَطْأَيػلن َربََّيػل "َت ُاَ لُِّؼ لسلَُّل َيْير ل ِمتَّ ُسْرػَعَ لن َس َػل َلػل َ َرػَبْت َسَاَلْا َػل َلػل لْ َرَرػَبْتن َربَّ 
ْلَيػل َلػل َت َطل َػَس  َسَيػل بِػِلن َسلْاػُؼ َايَّػل َسلْغِيػْر َسَت َرْحِلْؿ َاَلْاَيل ِمْصر ل َ َلل َحَلْلَرُل َاَلل لسَِّذاَف ِلف َ ْبِلَيػلن َربََّيػل َسَت ُرَحلِّ

 َتَيل َاليُصْرَيل َاَلل لْسَ ْسـِ لْسَ لِاِراَف" َسَيل َسلْرَحْلَيلن َ يَت َلسْ 
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 صدؽ لب لسعظاـ
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 عباط: لى لم ٌعلذ هزا املجلغ لكان الحلم الىطني الفلعطُني في خطش

 8112\5\1 خدمة قدس برس -رام اهلل )فمسطين( 
لسيلرػطاين   لؿ رئػاس لسرػلطس لسيلرػطاياسن لحلػسد ابػلسن ميػل سػس سػـ اع ػد هػذل لسلالػس س ػلف لسحلػـ لسػسطين

ان خطر  لماي ل? "لسليظلس مذل  صابت بأي  ذ ن ااف لسحلـ لسيلرطاين راصلب بلنذ  لس.ػدادن سلػف هيػل 
  يل حراصاف  ؿ لسحرص الل  ف رع د هذه لسالرس بأررع س ت لل ف" 

لسرػلطس سللالس لسسطينن لرلء لساـس لتليافن ان ل ر رئلرػس  58س.دد ابلس ان  للس سل بلاررلح لسدسرة لسػ 
بلدايػػس رلـ لبن " يػػل ت رػػفـ دسف لس ػػدس لسعلصػػلس لنبداػػس سدسسػػس الرػػطافن س يػػل ت دسسػػس اػػن غػػزة ست دسسػػس 

 دسي ل" 
س ردؼ? "هيلؾ لف ت ارغب بع د لسلالس لسػسطينن س ف اير ػن لسحلػـ لسيلرػطاينن سبلسرػلسن  ف رير ػن ليظلػس 

 لسرحرارن سهذه  هلاس هذه لسالرس" 
لسلحلستت سع د لالس لسلزال ان غزة سخػلرج لسػسطفن  ػد ا.ػلت"  لرػردر  ل? " يػل يرليػل سيراػس سذ ر  ف " ؿ 

 ف  ؿ لف احرص الل لرر بؿ الرطاف سلس.عب سلسحلـ لسيلرطاين  ف ا ػسف هيػلن س ػي ـ لخرػلرسل  ف ا سيػسل 
 ان لسخلرج لع لنرؼ لس.داد" 

س رحػػد   ف ي ػػسف  ػػد ريلزسيػػل اػػف  حػػد  ==<0 س اػػلد لحلػػسد ابػػلس? "للرزلػػسف بلسلبػػت لسلالػػس لسػػسطين اػػلـ
 هذه لسلسلبت"  لماي ل? "دخليل حرب ل .عسلء لع لس لاراف  بؿ ا د هذه لسالرس" 

? "حرػػل ر سيػػسل بلسصػػسرةن رػػيرخذ خطػػسلت  سساػػل ابػػلس  فلػػل سلحمػػسر لػػف  امػػلء لسلالػػس لسػػسطين  ػػلئف 
ني ػػػل طسالػػػس"ن دسف رسمػػػا  طباعػػػس هػػػذه  صػػػعبس سخطاػػػرةن لػػػع اارلييػػػل  س لنلرا ػػػلفن رػػػيرحدث ب ػػػل تح  ػػػل

 لسخطسلت 
سداػػلن لسعػػرب سلسلرػػللاف مسػػل زاػػلرة الرػػطاف "سلرعػػرؼ الػػل  سمػػلايل سل،رػػايلن سسل.ػػلر ريل للػػؿ هػػذه لسيرحػػس 

 لس بارة لسعظالس لسرن لرل ل لسلالس لسسطين لسيلرطاين" 
سػػػ "صػػي س لس ػػرف"ن لؤ ػػد ل? "سػػف  ساػػن  مػػاس اللاػػس لسررػػساس لسرالرػػاسن اػػدد ابػػلس راػػض لسرػػلطس لسيلرػػطاياس

 ي بؿ بصي س لس رف س "سف ي بؿ  ف ر سف  لار ل سحدهل سراط ل ان اللاس لسرفـ" 
سسصؼ صي س لس رف لسرن  ادر ل لإلدلرة لنلرا اػس برئلرػس دسيلسػد ررلػبن بأي ػل "صػيعس إلي ػلء لسرػفـ  سي ػل 

   خرات  مارن لس دس سلسفائافن سلترراطلف لف لسليلسملت"
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سلرػػردرؾ? "سػػػف ي بػػؿ  ف ر ػػػسف  لرا ػػل سرػػػاط ل سلرػػػفـ سحػػدهلن سسػػػف ي بػػؿ بلسصػػػي س لنلرا اػػس سسػػػف ييرظرهػػػل"ن 
لمػػاي ل? "مذل  رلدت  لرا ػػل  ف ر ػػدـ .ػػنء الر ػػؿ مي ػػل لػػع حػػؿ لسػػدسسراف سلس ػػدس لس.ػػر اس الصػػلس سيػػلن س ر ػػل 

 ال ف  ف يي ر بأي ل ررح" 
حػػػسؿ لس مػػػاس لسيلرػػػطاياس"ن لباي ػػػل? "هػػػذل غاػػػر صػػػحا ن س لػػػس  سييػػػل "لإل.ػػػلالت اػػػف لسل ػػػؼ رػػػعسداس رػػػلباس

 لسظ رلف  ليت  لس لس دس" 
 >;<0سلرػػػرطرد? "رلرػػػ يل بحػػػؿ لسػػػدسسراف الػػػل  رػػػلس لس.ػػػرااس لسدسساػػػس سلس ػػػدس لس.ػػػر اس لسرػػػن لحرلػػػت اػػػلـ 

 الصلس دسسس الرطافن س ف  ؿ حار ان لسلررسطيلت غار .ران" 
ف باي ػػػل لسستاػػػلت لسلرحػػػدة لنلرا اػػػس سلحلربػػػس لإلرهػػػلب بلػػػل اا ػػػل دلاػػػش لريػػػلؽ لػػػع دسؿ لػػػ 8=سرػػػلبع? "سػػػدايل 

 ساب س لسيصرة سلس لادةن نييل يؤلف بلسرفـن سس ف ت اعين ذسؾ  ف يأ ؿ  يسؼ" 
سحػػػسؿ لسلصػػػلسحس لسيلرػػػطاياسن صػػػّرح ابػػػلس? "بػػػلسرغـ لػػػف لحلسسػػػس لغراػػػلؿ رئػػػاس لسػػػسزرلء رللػػػن لسحلػػػد لب 

 للس لسلسلء للاد ارج رلر يل بلسلصلسحس لسسطياس" سرئاس ا لز لسلخلبرلت لسع
ل سـ رحرز  ي ر ػدـ"ن لرحػدلل اػف ريلصػاؿ لتريػلؽ لسػذي س ػع بػاف حر رػن اػر   00س سم ? "الل لدلر  الل 

 سحللس ان لس لهرة سريياذ لسلصلسحسن سلل  رللهل "لسعرل اؿ" لسرن س يت  للـ رل اف لسح سلس ان غزة 
ررلـ  ؿ .نء سح سلػس لسساػلؽ  س ررحلػؿ لرػؤسساس  ػؿ .ػنءن لػف  اػؿ رح اػؽ س سم   ف "الل حللس  ف 

 لسلصلسحس لس.لللس" 
سسيت لسيظر مسل  ف "لسل لسلس لس.عباس لسرللاس لسطراؽ لسسحاد لسلرلح سيعبر اػف لسل ييػل"ن ل.ػدد ل الػل راػض 

 لسدسسس ذلت لسحدسد لسلؤ رس "ني ل رعين مي لء  ماريل" 
ل لف لسرسال مسل لسلح لس لسايلئاس لسدسساس سراع . لس  مػد لساػرلئـ لإلرػرلئالاس"ن ل.ػار ل س ردؼ? "ت يليع  حد  

 طيف   >575الل ل لنخارة  >0مسل  ف مررلئاؿ  رلت خفؿ لسػ 
لػػف ا رػػلن ل رػػرح رئػػاس لسلالػػس رػػلاـ لسزايػػسف  ف "ر ػػسف محػػد  لخراػػلت لسلالػػس لسػػسطين لإلاػػفف اػػف 

 .لللس ان دسسس الرطاف"  رحداد لساد إلارلء ليرخلبلت
س  د خفؿ  للرل ان لسالرس لتاررلحاس  ف صي س لس رف لنلرا اس سف رلرن ل.ارل مسل  ف لسبداؿ اف لسرالاػس 

 لنلرا اس لسلييردة سعللاس لسرفـ هس لسداسة سلؤرلر دسسن 
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هػػس لتي رػػلـ لنرػػسد"ن س مػػلؼ لسزايػػسف  يػػل "سػػف ا ػػد  سيػػل بػػلؿ حرػػل يي ػػن لسيصػػؿ لنرػػس  اػػن رػػلرال  مػػاريل س 
 بحرب رعباره 

سللالػس لسػسطين بل ػر رئلرػس لسرػلطس لسيلرػطاياس  58سليطل ت لرلء لساـس لإلليػافن  الػلؿ لسػدسرة لسعلداػس لسػػ 
ػػػلن سرػػػط ل لطعػػػس لػػػف اػػػدة اصػػػلئؿ  55اػػػن لدايػػػس رلـ لب ).ػػػللؿ لس ػػػدس لسلحرلػػػسفن سللػػػرة لنسسػػػل ليػػػذ  الل 

 س.خصالت الرطاياس 
ت لسلالػس لسػسطينن ساػػؽ لسبريػللج لسػذي حصػلت " ػدس بػػرس" الػل يرػخس ليػلن الػل لػػدلر سررسلصػؿ الرػل
 للاسفن بعيسلف "لس دسن سحللاس لس.رااس لسيلرطاياس"  8 - براؿ 87 ربعس  الـ )

سرُ ػلطع  ػػؿن لػف حر رػػن "حلػػلس" س"لسا ػلد لإلرػػفلن"ن سلساب ػس لس.ػػعباس سرحراػػر الرػطافن الرػػلت لسلالػػس 
 لسسطين 
.خصػػالت س ػػس  رالرػػاس  لاػػرة ليع ػػلد لسلالػػس لسػػسطين لسيلرػػطاين رحػػت لتحػػرفؿن سدسف رسلاػػؽ سرعػػلرض 

 الرطاين الل بريللال سل ررلرل 
  



 

 25فلعطُيُتشــــؤون 
 

 ألاحمذ: املجلغ الىطني ظِبحث على مذاس ؤسبعت ؤًام عذة كضاًا ظُاظُت وجىظُمُت مهمت

 8112\4\01أمد/ رام اهلل: 
 ػػس اػػر ن مف لسلالػػس لسػػسطين رػػابحث الػػل لػػدلر  ربعػػس  اػػلـ  ػػلؿ اػػزلـ لنحلػػدن امػػس لسلايػػس لسلر زاػػس سحر 

 ادة  ملال رالراس سريظالاس ل لس 
س  ػػد لنحلػػد خػػفؿ رصػػراحلت سيمػػلئاس لسنػػد الػػل  ف لارللاػػلت لسلالػػس رر.ػػ د ماػػلدة ر.ػػ اؿ  ػػؿ هائػػلت 

رـ لير لسػل مسػل ليظلس لسرحرار لسيلرطاياسن ل.ار ل مسل  ف لسلالس رسؼ اعلف  يل رخر دسرة ب.ػ لل لسحػلسل ساػ
 امس ا ط سبلتيرخلب سهذل رـ لتريلؽ الاس ال لس لهرة  0:7. ؿ اداد سلحدد 
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طاسد امللاومت ذ الىطً ال ٌشاسن بحصاس غضة ٍو  الىخالت: مً ًٍش

 8112\4\01بيروت: أمد/ 
د لارلػلع يدد يلئب لنلػاف لسعػلـ سحر ػس لسا ػلد  اػن الرػطاف زاػلد لسيخلسػس اػن رصػرا  سػل لساػـس لتليػافن بع ػ

 لسلالس لسسطين رحت حرلب لتحرفؿ لإلررلئالن 
 س لؿ ساس لالرل  سطيال لسذي احلصر غزهن سلف اراد لسسطف ت اطلرد لسل لسلل ساعر ؿ لسل لسلاف 

سررػػلءؿ  ي لػػؤرلر سطيػػن هػػذل لسػػذي اع ػػد بلرػػـ لسػػسطف سبلرػػـ الرػػطاف سرػػط غلبػػل لسلرػػرسطيلت لسصػػ اسيال 
 لسذي سـ ابؽ سيل لرمل ي اـ الا ل خالل بلرـ الرطاف  سحللار ل  هذل لترراطلف

سدال يلئب لنلاف لسعلـ مسل رصعاد لتيريلمػس سلسل لسلػس ب ػؿ  .ػ لس ل اػن لسلا ػس لترػراطلف لسػذي سػـ ابػّؽ 
 سيل  رمل  ي اـ الا ل خالس بلرـ الرطافن  لل  لؿ 
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 جحلُل وضع.. ما بعذ املجلغ الىطني: كشاءة في الاحخماالث والخذاعُاث

 8112\5\1  مسارات  بقمم: هاني المصري
 ل دلس  

ذل سػـ رحصػؿ لعاػزة رػؤدي مسػل رنااػر حلرػـن رػاع د لسلالػس لسػسطينن  مذل رلرت لنلسر  لل لخطط س لن سلة
 رلف لسالري اـس لتليافن ان لسلفلاف لف يا

لػػف غاػػر لسسلمػػ  حرػػل لرف رػػسار لسيصػػلب لسعػػددي لس ػػليسين سللالػػس لسػػسطينن رغػػـ رأ اػػد لسليظلػػاف رػػساره  
 لل لسيصلب لسرالرنن انار لرسار ب. ؿ  باػرن ذسػؾ سعػدـ داػسة حر رػن حلػلس سلسا ػلدن لسلرػاف  ػلف ال ػف 

سة بيصػػػلئؿ لسليظلػػػسن سل لطعػػػس داسر لػػػل  أامػػػلء لػػػرل باف مسػػػل حػػػاف ليمػػػللل لل بصػػػيرا لل اصػػػالاف  رػػػ
امػػػػس لن ا.ػػػػػللسف  امػػػػلء  رلػػػػس لسرنااػػػػر سلإلصػػػػػفح  :09لساب ػػػػس لس.ػػػػعباسن مسػػػػل اليػػػػػب ل لطعػػػػس حػػػػسلسن 

 )حللسفن س رلس لسيلئب لحلد دحففن ساصلئؿ ان ليظلس لسرحرارن سلرر لاف 
ا ـ لساب ػس لسدال رلطاػس  لل  ّف لسعداد للػف  اليػسل ل.ػلر ر ـ  س لرس ػع  ف ا.ػلر سل اػن دسرة لسلالػسن بلػف اػ

سلسلبػػػلدرة ساػػػدلن  اربػػػسل اػػػف لسل ػػػؼ لعلرمػػػس سع ػػػد لالػػػس سطيػػػن دسف رسلاػػػؽن لػػػع دال ػػػـ سريمػػػال ـ سع ػػػد 
لالػػس سطيػػن رسحاػػدي اػػن لسخػػلرجن  س الػػل لن ػػؿ رػػساار ر ياػػس "لسياػػداس  ػػسييريس" سرل ػػاف  ػػؿ لػػف ارغػػب 

ن  س لػف رسلاػؽ رػلطلت لتحػرفؿ الػل بلسحمسرن سساس ل رصلر لسحمسر الل لف ا ػاـ اػن لسمػيس لسنرباػس
 مصدلر رصرا  سل س ن ارل ف لف لسحمسر 

 لير لص لف لسرللاؿ سلس.رااس   
سػػـ ا ػػػف لػػػف  باػػؿ لسرػػػ س  ّف لسيظػػػلـ لنرلرػػن سليظلػػػس لسرحراػػػر يػػّص الػػػل مػػػرسرة رػػسار لسلللػػػاف سع ػػػد دسرة 

يلػل الداس سللالس لسسطينن ذسؾ نف لسليظلس سارت ارا  ل رالرا لن ست اا ب  ف ررحسؿ مسل اراؽ رالرػنن سلة
 اػػلف سطيػػن االػػع ساللػػؿ  ػػؿ  اػػرلد لس.ػػعب لسيلرػػطاين  أامػػلء طباعاػػاف اػػن لسليظلػػسن ا ػػن بليزسػػس اب ػػس 
سطياػس ارامػس حصػلت الػل لس.ػرااس لسيلرػطاياس سلسعرباػس سلسدسساػس بسصػي ل لسلللػؿ لس.ػران لسسحاػد سل.ػعب 

 لسيلرطاين 
س.رااس لسرن اردر ل لسليظلس تلرحلف لصػاري بعػد مبػرلـ لريػلؽ  سرػلس لسػذي س د رعرمت لسل ليس لسرللالاس سل

راػػػػلسز لنرػػػػس لسرػػػػن ررػػػػريد مسا ػػػػل لسليظلػػػػس  سزلد لسطػػػػاف بلػػػػس  ف دسر لسرػػػػلطس لسرػػػػن رػػػػلهلت لسليظلػػػػس اػػػػن 
مي.لئ لن رمّخـ الل حرلب لنخارةن مذ ر ـز دسر لسليظلس مسػل دراػس رنااب ػل ب.ػ ؿ .ػبل  للػؿن بػدساؿ اػدـ 
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ن لػػع  ف لسيظػػلـ لنرلرػػن سلليظلػػػس ;<<0لسلالػػس لسػػسطين  اػػس دسرة بعػػػد رلػػؾ لسرػػن ا ػػدهل اػػن لسعػػػلـ ا ػػد 
 ايّص الل ا ده دسرا ل لرة  ؿ الـ 

رأرار ػل الػػل ذسػؾن مّف ا ػػد دسرة لسلالػس لسػػسطين بعػد رػػيسلت طسالػس الػػل رخػر دسرة الداػػس سػلن  ػػلف ايبنػػن 
للمػػاسن لػػف مػػلي ل صػػعسد "حلػػلس" س"لسا ػػلد لترػػفلن"  ف ارلاػػن لرناػػرلت سلعطاػػلت اػػدة طالػػس لسيرػػرة لس

سلرلهلر لل اػن لسيمػلؿ لسيلرػطاينن سلسلا ر لػل الػل لتيمػللـ مسػل لسليظلػسن سلسلا ػس  اػلدة لسليظلػس الػل 
ن سليخػػػرلط 5700 اػػػلر  9ن سلريػػػلؽ لس ػػػلهرة لسلس ػػػع اػػػـس :577ذسػػػؾ  لػػػل اػػػلء اػػػن ماػػػفف لس ػػػلهرة اػػػن رذلر 

ف ;577س :577لػػف خػػفؿ لسل.ػػلر س اػػن لتيرخلبػػلت لسلحلاػػس سلسر.ػػراعاس ) "حلػػلس" بعػػد ذسػػؾ اػػن لسرػػلطس
 سحصسس ل الل  غلباس لسل لاد 

 لف ست اػزلؿ لػف لسللػ  سلػف لسليرػرض لتريػلؽ الػل لرطلبػلت س سلاػد ل.ػلر ر لل اػن لسليظلػس  بػؿ لسلسلا ػس 
ان ذسؾ مػرسرة لسلا ر لػل الػل  الا لن سساس لسلسلا س لـ رحب ل اللا ل لف دسف ربرار ل يعن سساس لسل صسد

 لريلؽ  سرلس سلسرزلللرل 
سػػػذسؾن سػػػف ررػػػرطاع دسرة الداػػػس بحمػػػسر لسلللػػػاف لػػػف لنامػػػلءن  س اػػػدـ رػػػسار يصػػػلب ل لس ػػػليسينن  ف رؤ ػػػد 
صحس لتدالء بأي ل رللؿ لس.عبن  س رارد لس.رااس  سهػس لػل  ػلف ا رمػن رحساػؿ لسػداسة مسػل ا ػد لارلػلع 

ساؽ لسيظلـ لنرلرنن ا ب لرر لسس لػف ارغػبن  س ارغػب اصػالل بلرػربدلسلن لػف  غار الدي سلؿء لس.سلغر
 املء لسلايس لسريياذاسن الل  ف ررسلصؿ لسا سد سلسرحمارلت سع د لالس سطيػن رسحاػدين درء ل سلرػدلاالت 

ا ػسد لسرلباس لسرن رسؼ ررررب الل ليع لد لسدسرة لسعلداس سرػط ل لطعػس سلرػعسن ساػدـ مغػفؽ لنبػسلب  لػلـ 
 لسلصلسحس 

مّف اللاس لررعلدة لسدسر سلس.رااس لرعذرة مذل سـ ُرعلسج لنرػبلب لسرػن  دت مسػل سصػسؿ لسليظلػس مسػل لسسمػع 
لسذي رست مسالن ارلء رس اع لريلؽ  سرلس سلل رمليل لف ريلزتت  بارة سـ رررلاؽ لع رح اؽ ميالزلت رسلزا ػلن 

رحػػت سطػػأة رػػألار لسػػسهـ بػػأف لسدسسػػس الػػل لرلػػل حاػػرن س ف سلػل رررػػب الاػػل لػػف رالاػػد اعلػػن سػػدسر لسليظلػػس 
ل بعد سصسؿ لسلرػارة لسرالرػاس لسرػن  لسليلسملت هن لنرلسب لسسحاد سرح ا  ل  سريل ـ هذل لسسمعن خصسص 
ليطل ت بعده ارلء رحرر مررلئاؿن سلف لـ  لار ل بعد لانء دسيلسػد ررللػب مسػل لسباػت لنبػاضن لػف لتسرػزلـ 

لن لػػػػف لتسرزللػػػػلت بلسرسصػػػػؿ مسػػػػل ررػػػػس  اس ريلسمػػػػاسن مذ .ػػػػ ديل رخلا ػػػػل مرػػػػرلئالا ل لرزلاػػػػد لن لػػػػـ اسهرا ػػػػل سحلرػػػػل 
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لإلرػػرلئالاسن سلير ػػلؿ لسح سلػػلت لإلرػػرلئالاس لػػف رالرػػس مدلرة لسصػػرلع رل اػػد ل سحػػؿ غاػػر لرػػسلزفن مسػػل رالرػػس 
 ارض لسحؿ لإلررلئالن 

لترػػػراطلينن ساصػػػؿ لسمػػػيس اػػػف لس طػػػلعن  اػػػن هػػػذل لسرػػػالؽن .ػػػ ديل رعلاػػػؽ لتحػػػرفؿن سرسرػػػاع لترػػػرعللر
سرحسسػػل مسػػل  رػػس  س  بػػر رػػاف ابػػر لسرػػلرالن سلإللعػػلف اػػن رالرػػس لرػػر للؿ ر ساػػد لس ػػدس س رػػرسر لن سر طاػػع 
لنسصػػلؿن سالػػع لسيلرػػطايااف اػػن لعػػػلزؿ لييصػػلس اػػف بعمػػ ل لسػػػبعضن لػػف خػػفؿ لسلرػػرسطيلت سلسطػػػرؽ 

لسيصػػػؿ سلسمػػػـ سلسرسرػػػع لسعيصػػػرين لػػػل  د  مسػػػل سصػػػسؿ  لتسريلااػػػس لسعيصػػػراس سلسليػػػلطؽ لسعرػػػ راس ساػػػدلر
 لس ماس مسل سمع حرج ا ددهل بلسرصياس 

لررلر لسلمن ان ا د لسلالس لسسطين رغـ ساسد مل لياس سيالح لحلسسس لسلحظػلت لنخاػرة إلي ػلذ لػل ال ػف 
للسػل بيػد سحاػد مي لذهن اف طراؽ رحساؿ لسداسة لف دسرة الداس مسل لارللع غار الدي ا سف الػل اػدسؿ  ا

 هس راداد لسلايس لسريياذاس ابر لتيرخلبن سلف لـ لرخلذ  رلر برساار لرطلبلت ا د لالس سطين رسحادي 
 لسرايلراسهلت سلسردلاالت  

 ان مسء لل ربؽ هيلؾ رايلراسهلت لحرللس ادة الل لسيحس لررن?
 لسرايلراس لنسؿ?  ف ا سف ا د لسلالس ي لاس لسلطلؼ

رػػايلراس ابػػر مغػػفؽ لسطراػػؽن بعػػد لير ػػلء  الػػلؿ دسرة لسلالػػسن  لػػلـ لسلصػػلس لسا ػػسد لسرللاػػس ارح ػػؽ هػػذل لس
إلي ػػلء لتي رػػلـ سلرػػرعلدة لسسحػػدةن س ػػذسؾ مذل رسلصػػؿ لسرلرػػؾ بلسرزللػػلت لريػػلؽ  سرػػلس  لػػل اظ ػػر بلسرلرػػػؾ 

سل لل يحػف ااػلن رغػـ بلبلدرة لسرئاس لحلسد ابلس لسرن رعربر مالدة ميرلج سللرلر لسريلسمن لسذي  سصليل م
لسحداث لسليظن اف رامل سرالسزهن سدراس لرخػلذ  ػرلرلت رػلب س ب ػذل لسخصػسص اػن لسلالػس لسلر ػزي دسف 

  ف رييذن سسريل بحلاس مسل مصدلر  رلرلت ت رساد ياس سريياذهل 
 ي ػـ   لل ارح ؽ هدل لسرايلراس مذل لاربر  يصلر ا د لسلالس "بلف حمػر" س".ػلء لػف .ػلء س بػل لػف  بػل"ن

 بع ده اددسل لس الدة سلس.رااس سسـ رعد هيلؾ حلاس سلسلصلس لسا سد سرح اؽ لسسحدة 
س ػذسؾ مذل سػـ ارخػػذ لسلالػس  ػػرلرلت رلػـز لسلايػػس لسريياذاػس لساداػدة بااطػػلء لنسسساػس إلي ػػلء لتي رػلـ سلرػػرعلدة 

سالل  رلس لارلػلد صػانس "ت  لسسحدة ساؽ ليظسر رألاف لرطلبلت ساس لف باي ل لإل صلء سلس اليس سلسريردن
رػررلراااس سلحػدةن س اػلدة سلحػدةن سمػـ لخرلػؼ  سػسلف لسطاػؼ  غلسب ست لنلسب"ن ليطف  ػل لػف رؤاػس سلحػدةن سلة
لسي ػػري سلسرالرػػن لسرػػن رػػؤلف بلسل.ػػلر س الػػل  رػػلس بريػػللج ليظلػػس لسرحراػػرم بريػػللج حػػؽ ر راػػر لسلصػػار 
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ن سحػؽ لسعػسدةن سلسلرػلسلة س.ػعبيل اػن >;<0رالدة الػل حػدسد لسذي ا.لؿ حؽ م للس لسدسسس لسلرر لس  لللس لس
ن سرنااػػر سظػػلئؼ سلسرزللػػلت لسرػػلطس ساػػؽ اللاػػس ردرااػػس سرصػػب  رػػلطس رمػػـ لسالاػػع بعاػػد ل اػػف =9 رلمػػن 

ػػل اػػن لنا ػػزة لنلياػػس لسرػػن ااػػب  ف  لسر لرػػـ لسسظػػلئين سلسلحلصصػػس لسيصػػلئلاسن لسليلئاػػس سلسعللػػسن خصسص 
اد ل اف لسحزباس سلسيصلئلاسن لل ا رمػن لسعلػؿ ساػؽ هػذه لسل لربػس سع ػد لالػس سطيػن ر سف ل ياس سسل.عب بع

 رسحادي بأررع س ت لل ف 
رزاػػد لحرلػػلتت رح ػػؽ هػػدل لسرػػايلراس مذل لي ػػلرت اللاػػس لسلصػػلسحس لسرػػن ررالهػػل لصػػر  لا ػػلن لػػع مدرل يػػل  ي ػػل 

لبػػد  لسرزلػػس لس.ػػلللس لسرػػن ررمػػلف  سصػػلت مسػػل طراػػؽ لرػػدسد ساػػؽ لسل لربػػلت لسرػػن اربػػتن ني ػػل سػػـ رعرلػػد
 رل اف لسح سلس لسرن ااب مالدة ر. ال ل س ن رللؿ لس ؿ لسسطين 

سالػػػل لسػػػػرغـ لػػػف  ف لسلصػػػػلسحس  ليػػػت ست رػػػػزلؿ .ػػػػ لاسن س ػػػف يعا ػػػػل ب.ػػػ ؿ ررػػػػلن ال ػػػف  ف ررررػػػػب الاػػػػل 
لسلصػػػلس لالساػػػس لػػػف لسخطػػػسلت سلسرػػػدلاالت لسرػػػن رػػػرعلؽ لتي رػػػلـ سرحسسػػػل مسػػػل لييصػػػلؿن سلػػػف مػػػلي ل 

لإلاػػرلءلت لسع لباػػس الػػل  طػػلع غػػزة الػػل  رػػلس رطباػػؽ لعلدسػػس "ملػػل لسح سلػػس ر.ػػاؿ  ػػؿ .ػػنء لػػف لسبػػلب 
لػػػل رػػػلطس لنلػػػر لسسل ػػػع ر.ػػػاؿ  ػػػؿ .ػػػنء"  سهػػػذل اعيػػػن مي ػػػلء  ػػػؿ  يػػػسلع لسعف ػػػلت بػػػاف لسمػػػيس  سللحػػػرلبن سلة

ػل لرلػرد لن سحػؿ لسلالػس لس ر.ػراعنن س ػد اصػؿ لنلػر مسػل سلس طلعن بلل ان ذسػؾ مل لياػس ماػفف لس طػلع م لال 
ل الل لس ليسف   مافف "حللس" ريظال ل خلرا 

لػػف لسيرػػلئج لسرػػن  ػػد ررررػػب الػػل لػػل رػػبؽ رياػػر لسصػػرلع الػػل لس.ػػرااس ابػػر  اػػلـ "حلػػلس" سلػػف اريػػؽ لع ػػل 
بيزع لس.ػرااس اػف لسػرئاسن سهػذه خطػسة خلطئػسن اللللػل ت ارػرطاع لسػرئاس سلعرػ ره لداػلء رللاػؿ لس.ػرااسن 

رػػرطاع "حلػػلس" سلعرػػ رهل يػػزع لس.ػػرااس سلداػػلء رللاػػؿ لس.ػػعب سحػػدهـ بع ػػد الرػػس سللالػػس لسر.ػػراعن ت ر
بل.ػػػلر س يػػػسلب "حلػػػلس" س رلػػػس لسيلئػػػب دحػػػففن سر.ػػػ اؿ ح سلػػػس إلدلرة  طػػػلع غػػػزة ال ػػػف  ف ررػػػلل "سايػػػس 

 مدلراس"ن  س "لالس مي لذ" 
افف يزع لس.ػرااس اػف لسلالػس لسػسطين لسػذي  س د رذهب لنلسر مسل حد ر. اؿ "ح سلس الـس الرطاف"ن سلة

اسصؼ بػ"لالس رلـ لب"ن سراض لتاررلؼ بلػل اصػدر ايػل لػف يرػلئج س ػرلرلتن سر.ػ اؿ  طػر لسلزاػس ريػلزع 
 لسليظلس الل رللاؿ لسيلرطايااف بصسرة لبل.رة  س غار لبل.رة 
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اػػفف ت يرػرطاع  ف ي لػػؿ لػػف لحرلػلتت س ػػسع هػػذل لسرػايلراس اػػن ظػػؿ لس ػسة لسسلرػػعس  بػػاف طراػن لتي رػػلـن سلة
"حللس"  ف لنلسر بعد لسلالس سف ر سف للللل  ليت  بلػلن سبعػد س ػؼ رسلرػب لػسظين لس طػلع مػلف رزلػس 

 ا سبلت ررطبؽ ردرااا ل 
رػرزدلد لحرللساػس رح ػػؽ هػذل لسرػػايلراس بع ػد لسلالػس لػػف دسف رسلاػؽ سطيػػنن سس ػف سػاس لػػف لسلػرا  س ساػػلن 

ف لسلعرػ راف لسلرخلصػلاف لػف اعلرمػل ب.ػدةن سهيػلؾ لعلرمػس  ساػس سػل لػف نف هيلؾ دلخؿ  ؿ لعر ر ل
 طلع سلرع لػف لسيصػلئؿ سلسلرػر لاف سلسلارلػع لسلػدين سلس طػلع لسخػلصن بلػل اػن ذسػؾ لسيصػلئؿ لسدال رلطاػس 
سلسا ػػػلد لإلرػػػفلنن ت رػػػالل  ف هيػػػلؾ لخػػػلطر رر ػػػدد لسالاػػػع سراعل ػػػـ بحلاػػػس مسػػػل بعمػػػ ـن اػػػرلء ربيػػػن 

س م للس "مررلئاؿ لس بر " لع ح ـ ذلرن سليلرطاياافن سلس.رسع ان رطباؽ صي س ررللبن لسرػن ت مررلئاؿ سخط
ل لف اا ل ني حؽ لف لسح سؽ لسيلرطاياسن ست ااب  ف ريطلن الػل  حػد لتداػلءلت حػسؿ مل لياػس رعػدال ل 

ابرلعػػػػل سرصػػػػب  ل بسسػػػػس  س لرسلزيػػػػسن ا ػػػػؿ لػػػػل ااػػػػري هػػػػس لحلسسػػػػس سسمػػػػع بعػػػػض لسعرػػػػؿ الػػػػل لسرػػػػـ حرػػػػل 
لسيلرػػطاياسفن سذسػػؾ رغػػـ لداػػلء "اػػر "  ف "حلػػلس"  ػػلطرة رلراػػر صػػي س ررللػػبن سلداػػلء "حلػػلس"  ف لسػػرئاس 

 س"ار " هلل لف ارعالف ساعلفف الل رلرارهل 
صػػي س ررللػػب مػػد لس ػػؿ لسيلرػػطاينن سلسػػرئاس س"اػػر " س"حلػػلس" سغاػػرهـ لػػف لسيلرػػطايااف مػػدهلن س ػػف اػػدـ 

حػػػدة سر ػػػداـ لسريػػػلزتت لسلربلدسػػػس لػػػف  ال ػػػل ارػػػلاد الػػػل رلرارهػػػلن  س الػػػل اػػػدـ ماطػػػلء لنسسساػػػس سرح اػػػؽ لسس 
 لعلرمر ل بأامؿ طرا س لل يس 

لػػػل ااعػػػؿ هػػػذل لسرػػػايلراس لرػػػربعد ل  ف لصػػػرن سهػػػن لسدسسػػػس لسعرباػػػس لس بػػػر ن سرلااػػػس لسلصػػػلسحسن سلسلاػػػلسرة 
س طػلع اػن حمػف لصػرن س ّف لسلارلػع انرلاا ل سل طلعن ت ررادهن نيل ا دد لنلف لس سلن لسلصري سارلػن ل

لسدسسن س سرسبل سلسصاف سرسرال مدهن س ف مررلئاؿ سلسستالت لسلرحدة ساررل .ػدادرن لسحللرػس سػلن نيػل ال ػف 
 ف اػػداع لسسمػػع لسيلرػػطاين يحػػس لسيسمػػلن بحاػػث ت ارػػرطاع  حػػد  ف ارػػاطر سحػػده الاػػلن لػػل ارػػرؾ لسبػػلب 

ل س ؿ لنطرلؼ سلسفابافن سازاد  لف لحرللؿ س سع لسحرسب الل هذه لساب س  س رلؾ  س الػل لساب ػلت ليرسح 
الاع ػػػل  اػػػف  حػػػد اراػػػد ليػػػدتع حػػػرب م لالاػػػس رحرلػػػؿ لسرحػػػسؿ مسػػػل حػػػرب السلاػػػسن سلػػػل ااػػػري لػػػف صػػػرلالت 

 سر دادلت بلسحرب ا دؼ سررـ خلرطس رسرال سلسليط س سلحلسسس  ؿ طرؼ  ف اأخذ   بر حصس لل يس 
 لسسمع الل حلسل سادـ مغفؽ طراؽ لسلصلسحس لسرايلراس لسللين? ب لء
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ارح ؽ هذل لسرايلراس مذل ل ريل لسرئاس س"ار " براداد لس اػلدة سرعزاػز لسرػاطرة الػل ليظلػس لسرحراػرن سسػـ اػرـ 
لترػػػرلرلر سلإللعػػػلف اػػػن رالرػػػس لإلاػػػرلءلت لسع لباػػػسن سسػػػـ اػػػرـ لإلاػػػفف اػػػف ا.ػػػؿ لسا ػػػسد لسلصػػػراس سرالاػػػس 

 ر لسسل ع لسرلهف ب. ؿ  بارن ت ان هذل لتراله ست ان ذسؾ لتراله لسلصلسحسم  ي ادـ رناا
ن ساعززه  ف لنطرلؼ لسلخرليػس ت رللػؾ  رغػـ لدالئ ػل خػفؼ ذسػؾ  -ابدس هذل لسرايلراسن الل رسئلن لحرلف 

 بدلئؿ اعلاس سسمع ل لسرلهفن بصرؼ لسيظر اف ر دادهل بذسؾ بصسرة .بل لررلرة  -
 ػػػسد لسلصػػػلسحس لػػػع لرػػػرلرلر لس طاعػػػس لػػػع لإلدلرة لنلار اػػػس راخرػػػر   لػػػرن سرػػػاداع اػػػلسرئاس مذل  س ػػػؼ ا

خصػػػسلل يحػػػس لسخاػػػلرلت لسلرطراػػػسن مذ مف "حلػػػلس" اػػػن لػػػأزؽ سس ي ػػػل سارػػػت مػػػعايس مسػػػل حػػػد لترررػػػفـ 
س.رسطلن بلل اعين  ي ل سػف ر بػؿ بػأف "رخػرج لػف لسلسسػد بػف ُحلنػص"ن دسف مػلليلت بلتحريػلظ بػدسرهل حرػل 

 ر ت لسرلطس بلس للؿ سس ر
رػػػرلئاؿ سلسستاػػػلت لسلرحػػػدة دسف لارػػػرلؼ   لػػػل  ف "حلػػػلس" ال ػػػف  ف رػػػذهب   لػػػر يحػػػس لسلرسيػػػس لػػػع لصػػػر سلة
باررلئاؿن س د رػذهب لمػطرة  خاػلر  خاػر يحػس لسلسلا ػس لسعرػ راسن س ػد رخرػلر لت رػرلب   لػر لػف لسلحػسر 

ع  ي ل ردرؾ  س ااػب  ف رػدرؾ خطػسرة ذسػؾ الػل لسرسري لسذي اح ؽ ي لط ل ل لس ان لسليط سن ل -لإلارلين 
رحلسيلر ػػػل لنخػػػر  لػػػع رر اػػػل س طػػػر سحػػػدسد لسرهػػػلف الػػػل  هلاػػػس هػػػذل لسلحػػػسرن ساػػػدـ لسلبلسنػػػس ااػػػل سب درلرػػػل 

 س هدلال 
س ػػد رلاػػأ "حلػػلس"ن سهػػذل لحرلػػؿ اػػد لن مسػػل لسلمػػن اػػن لرػػارلت لسعػػسدة لسرػػن ح  ػػت رأااػػد ل .ػػعبا ل ساصػػلئلا ل 

 لسحر س  فاب لف لسصعب رالسزه سسحدسا لن سارمت 
 لسرايلراس لسللسث? لسسحدة سلسر دـ يحس ا د لالس سطين رسحادي

هذل لسرايلراس لحرلؿن سس يل غار لرا  حرل لرف الل لن ؿن نيل بحلاس مسل رلاعس رحللػلن لػع  يػل خاػلر 
غػػزة لػػف "حلػػلس" دسف  لسخػػفص لسػػسطينن نّف  سسساػػس لسػػرئاس س"اػػر " لػػل زلسػػت لرػػرعلدة لسرػػلطس اػػن  طػػلع

رساار ملليلت بػأف ر ػسف .ػرا س اػن لسرػلطس سلسليظلػسن ت رػالل  ف ل.ػلر ر ل ال ػف  ف ري ػن ريػرد لسػرئاس 
سهاليػػػس "اػػػر " لسلػػػذاف ارلهيػػػلف الػػػل مل لياػػػس ررلاػػػع مدلرة ررللػػػب اػػػف خطر ػػػلن  س رعػػػدال ل اسهرا ػػػلن  س رحاػػػؿ 

ف اح ػػؽ لعػػل الػػل خلياػػس امػػلئحلن سامػػطر ررللػػب رحػػت مػػربلت لسيمػػلئ  لسرػػن رفح ػػلن بحاػػث ال ػػف  
 سفرر لسسن  س  ف ا لؿن  س ا ـز حزبل ان لتيرخلبلت لسيصياس سل سيارس ان ي لاس هذل لسعلـ 
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سدراػػس لس ػػسؿ ميػػل  حػػبط  -سهػػس ل ػػـ اعػػف   -سهيػػلؾ لػػف ابػػلسل االػػل  ياػػزه لسػػرئاس ابػػلس الػػل هػػذل لسصػػعاد 
يياػذ بعػض لساسليػب مػلف هػذه لسخطػسن سبخلصػس االػل مافف صي س ررللبن غاػر  ف سل.ػيطف رلمػن اػن ر

ارعلؽ بلس دس سلسفائافن بدساؿ  ف لحريلتت ي ؿ لسريلرة ان لسرلبع ا.ػر لػف  اػلر الػل لنبػسلبن سرا.ػلرؾ 
 اا ل ص ر لسرئاس سلبيرلن بؿ  سل  ررللب مسل مل لياس ل.لر رل .خصا ل ان لتحريلؿ 

ػل إلرػرلئاؿن س ف لاػنء لر.ػ  لسحػزب الل لسرئاس  ف اعلـ  ّف لرر لسس ررللب  ررعين رػسسن يلئبػل لن.ػد دال 
لسػػدال رلطن اػػن لتيرخلبػػلت لسرئلرػػاس لنلار اػػس لس لدلػػس سػػف اناػػر لسس ػػلئع لسرػػن  ساػػدهل ررللػػبن اػػن ظػػؿ  ّف 
رررلرااا ل بػداـ مرػرلئاؿ س طللا ػ ل لسحزباف لسال سري سلسدال رلطنن سلنهـن لسيظلـ لنلار ن للرـز امسا ل سلة

 لسرسرعاس سلسعيصراس 
مف محبػػػلط صػػػي س ررللػػػب سلسلخطػػػط لإلرػػػرلئالن سرصػػػياس لس مػػػاس لل ػػػف اػػػد لن سس يػػػل ارطلػػػب سمػػػسح لسرؤاػػػس 
ل ليلرػػل س ػػسله اػػن الاػػع  سسحػػدة سطياػػس سخطػػس الػػؿ  ػػلدرة الػػل لرػػرييلر سح.ػػد طل ػػلت لس.ػػعب لسيلرػػطاين سلة

  لل ف رسلاده 
ريلظ برػلطر ل اػن غػزةن سلسلرل لػس الا ػل برح اػؽ مياػلزلت  خػر ن مف لل اعاؽ ذسؾ  ست   ف "حللس" رراد لتح

للػػؿ صػػرؼ رسلرػػب لسظيا ػػل سدخسس ػػل لسليظلػػسن سذسػػؾ لػػف خػػفؿ لرػػرلرلر رح ل ػػل بلصػػلدر لسح ػػـ سلس ػػسةن 
لسرن ساس بلسمرسرة  ف ررـ لف خػفؿ ر.ػ اؿ ح سلػس لييػردة  س لسل.ػلر س اػن لسح سلػسن امػف  اػف رلرػ  ل 

 ن اليح ل لزلال ت اررطاع  حد لسر لاؿ لف .أي ل برفح لسل لسلس لسر
رػرلئالا ل سدسسا ػل لػل سػـ  ردرؾ "حللس"ن  س اادر ب ل  ف رػدرؾن  يػل سػف ُاعرػرؼ ب ػل سبرػلطر ل سدسرهػل  لار ا ػل سلة
رعررؼ ب.ػرسط لسلايػس لسربلااػس لسدسساػسن سسػاس رػ ف  الػل لإلطػفؽ م ػدلل ل الػل ذسػؾن اػلتاررلؼ بارػرلئاؿ 

لسساػػػسدن سلسرخلػػػن اػػػف لسل لسلػػػس سيبػػػذهل سلحلربر ػػػلن سلتسرػػػزلـ ب ػػػؿ لػػػل رررػػػب الػػػل  سرػػػلس ل لبػػػؿ سح  ػػػل اػػػن 
لتاررلؼ برلطر ل الل غزةن اعربر ليرحػلر ل رالرػا لن س  بػر دساػؿ الػل ذسػؾ لػل حصػؿ لػع "اػر " بعػد م ػدلل ل 

يػػس طسالػػسن سمػػللف الػل رلػػؾ لسخطػػسةن سػػذسؾ   صػػل لػل   ػػدلت سال ػػف  ف رُ ػػدـ الاػػل "حلػلس" لترػػرعدلد س د
لتسرػػزلـ ب ػػدـ لنييػػلؽ لس اسلاػػسن سس ػػؼ بيػػلء لسلزاػػد لي ػػلن سس ػػؼ  س لسحػػد لػػف رػػعا ل سلحصػػسؿ الػػل  رػػلحس 
ػػل لسصػػسلرالن س ػػد رصػػؿ مسػػل ررػػلسؽ لػػع ا ػػرة م للػػس دسالػػس اػػن غػػزة    لػػر ر ػػدل لن سرطػػسار لنرػػلحسن سخصسص 

 لييصلس اف لسميس 
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لدسػس "هػدسء ل لبػؿ هػدسء"ن سلػل ال ػف  ف ر دلػل ال ػف  ف ارػػلهـ لسحػد لسػذي سصػلت مساػل "حلػلس"  اطلهػل لع
اػن رخياػؼ لسحصػلر ت راعػلن الػف رراػع مرػرلئاؿ لسحصػلر  س ررػل  ب اػلـ "دسسػس" ذلت رػالدة اػن  طػلع غػػزة 
اػػن ظػػؿ رح ػػـ ريظػػاـ ا لئػػدي اطػػرح مػػرسرة زسلؿ مرػػرلئاؿ لػػف خػػفؿ لسل لسلػػس لسلرػػلحس  طراػػؽ  رلرػػنن 

 ل لسلس لسرللاس سُ ماؼ مسا ل لؤخر ل لس
مّف لسحدسد لسرن ال ف  ف رذهب مسا ل لنلسر  د ت ررالسز لسحؤسؿ دسف لييالر  طلع غزة  س لي اػلرهن خ.ػاس 
لػػػف س ػػػسع لسيسمػػػل لسرػػػن ت ريػػػر  لسطراػػػؽ سعػػػسدة لسرػػػلطسن بػػػؿ راعػػػؿ لس طػػػلع رػػػلحس ليرسحػػػس ترػػػرخدلـ  ػػػؿ 

 .ااف س لادااف سغارهـ لسفاباف لسعرب سلإل لالااف سلسدسسااف لسررلااف لف دلا
 لل لسرئاس ابلسن ا س اراد لسب لء ان لسح ـ سلررلرلراس لسرلطسن سلسحيػلظ الػل لسسمػع لس ػلئـ دسف لرررػفـ 
ست لسلا سن ست رناار اسهري ب سلاد لسلعبس لسلررلرة ليذ ريسلت مسل  ف ا مػن لب  لػر ل  ػلف ليعػست   س  بػر 

لسرػن طرح ػل اػن لالػس لنلػفن سلسرػن ر ػدؼ مسػل مب ػلء لنلػر  لػل  ػلف  دساؿ الل ذسؾ لسلبلدرة لتاررلمػاس
 بؿ صي س ررللبن سهس ت ازلؿ ارلهف لف خفس ل الل لسخالر لسريلسمن ان ظؿ لسلزاف  س  لخرلس سصػلس  

 مررلئاؿن لع  ّف لنحدلث سلسرطسرلت رالسزرل ب. ؿ  بار 
رلرن ست ال ػػف لسحيػلظ الػػل لسسمػع لسػػرلهف سلسر ػدـ مسػػل لػأزؽ ي ػػج لسػرئاس اريػػل ـن نف لنلػسر ررػػدهسر بلرػرل

لنللـ دسف لارللد ل لربس ادادة لخرليس اسهرا لن بلل ا يؿ رناار لسلرلر  الاس لسلطلسب لسرخلػن اػف هػدؼ 
يلػل لارلػػلد مرػررلراااس اداػدة سلخرليػػس  لسحراػس سلترػر فؿ لسػػسطينن ست اػف لسعلػؿ لسرالرػػن سلسدابلسللرػنن سلة

 رح ا ل  لدرة الل 
 لل "حللس"ن اررلهف الل لسس ت سالل لرنارلت ارباس سلة لالاس سدسساسن ت ااب ليرظلر حدسل لن ني ػل حرػل 
سس حدلت  لل رألؿ لسحر سن ااّف لتيرظلر ساس رالرس ال ف لسرهلف الا لن سبخلصػس  ف لسرطػسرلت  ػد ر ػسف 

ر سلنسهػػػلـ سلسرهػػػلف الػػػل لػػػل ال ػػػف  ف اػػػأرنن لنػػػلارة  سػػػذلن ت بػػػد لػػػف لنػػػلدرة طراػػػن لتي رػػػلـ لربػػػع لتيرظػػػل
سلتير لؿ مسل لسلبلدرة سلسيعؿ سلسرهلف الػل لسػذلتن سالػل لس.ػعب لسيلرػطاين لسعظػاـن سادلسػس  مػارل سريس  ػل 
لنخف ػػنن سرألارهػػل الػػل لنلػػف سلترػػر رلر سلسرػػفـ اػػن لسليط ػػس سلسعػػلسـن لػػف خػػفؿ لتيمػػسلء لػػف لسالاػػع 

سلسلصلس لسطراؽ لسذي رلرت اال "حللس"ن  لل ظ ر ان لارللد سلا ر ل لسرالرػاس  رحت لسلظلس لسيلرطاياسن
ن سرعلاػػػػؽ لسطػػػلبع لسػػػسطين س ػػػػل الػػػل حرػػػػلب  سي ػػػل للرػػػدلد ل ساللاػػػػس لإلخػػػسلف لسلرػػػػللافن >570اػػػن  اػػػلر 

سلترػػرعدلد سلرػػار خطػػسة  خػػر  يحػػس لسسل عاػػس لسرالرػػاسن سس ػػف لػػع لسرلرػػؾ بػػلسح سؽ سلنهػػدلؼن ت رػػالل لػػل 
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رعلؽ بلسلسلا س الل  رلرلت لس.رااس لسدسساس لسرن ررملف لسحد لنديل لف لسح سؽ لسيلرػطاياسن دسف لارػرلؼ ا
بارػػػرلئاؿن سلػػػل ارػػػلل .ػػػرسط لسلايػػػس لسربلااػػػسن سذسػػػؾ إلا.ػػػلؿ لحػػػلستت .ػػػاطير ل سرصػػػياي ل مػػػلف  لئلػػػس 

ظلػػػس مذل ليمػػػلت مسا ػػػل "لإلرهػػػلب"ن سسرػػػحب لسذراعػػػس لسلرلللػػػس بلسخ.ػػػاس لػػػف رػػػحب لتارػػػرلؼ لسػػػدسسن بلسلي
 "حللس" 

هيػػل ت بػػد لػػف لس ػػسؿ مف لػػف لسعبػػث سلسفا فياػػس لطلسبػػس "حلػػلس" بػػلتاررلؼ بلريػػلؽ  سرػػلس سلسرزلللرػػلن اػػن 
لسس ػػػت لسػػػذي ا ػػػسؿ ااػػػل لسػػػرئاس س"اػػػر " ميػػػل سصػػػؿ مسػػػل طراػػػؽ لرػػػدسدن سااػػػب رػػػحب  س رعلاػػػؽ لتارػػػرلؼ 

س ػػسؿ بػػلراس لت رصػػلدي لسػػذي  ػػرس ربعاػػس لت رصػػلد بارػػرلئاؿن سس ػػؼ لسريرػػاؽ لنليػػنن سلسخػػرسج لػػف برسر
 لسيلرطاين سف رصلد لإلررلئالن 

اا يػػػن  ف اسلاػػػؽ  ػػػؿ لػػػف ايمػػػـ سلليظلػػػس الػػػل بريػػػللج حػػػؽ ر راػػػر لسلصػػػارن سلسعػػػسدةن سلسدسسػػػس لسلرػػػر لسن 
خمػػ=9سلسلرػػلسلة س.ػػعبيل اػػن  لع ن سلحرػػرلـ ح ػػسؽ لإليرػػلف سحرالرػػلن سلتحر ػػلـ سل.ػػعب ابػػر لتيرخلبػػلتن سلة

 ػػرلر لسرػػلـ سلسحػػرب )لسليلسمػػلت سلسل لسلػػسف سللؤررػػلت لسسطياػػس لسلسحػػدة  سرػػبؽ  ف  ػػدلت سلا ػػس لنرػػر  
لسرن  صػبحت "سلا ػس لسساػلؽ لسػسطين" صػانس سلرعللػؿ لػع رػفح لسل لسلػسن س  ػدت "حلػلس" ابػر رصػراحلت 

ػػل الػػل سرػػلف احاػػل لسرػػيسلرن  لئػػدهل اػػن  طػػلع غػػزةن  ف رػػفح لسل لسلػػ س سػػف ارػػرخدـ سحرػػـ اداػػدةن خصسص 
لنلسر سصلسح ل ان لنسملع لسدلخلاػسن ست إلحػرلج لسرػلطسن سال ػف  ف اخمػع سلظلػس سطياػس لريػؽ الا ػلن 
سل ررحت ر. اؿ ااش سطين امـ  ؿ  ارلد لنايحس لسعر راس سليصػلئؿ لسلخرليػسن سهػذل لس ػؼ ل ػـ اػد ل سػـ 

 د لف اطرحل سرطبا ل ارـ لسرعللؿ لعل بلهرللـ ساداسن سااب لخربلر لد  لررعدل
 خلرلس سرسصالت   

ان مسء لل ربؽن ال ف  ت اصب  ا د لسلالس لسسطين دسف رسلاؽ سطينن الل خطسررلن ي لاػس لسلطػلؼن 
 مذل رسارت لسلرطلبلت لرراس?

لتلريػػلع بعػػد ا ػػد لسلالػػس لسػػسطين اػػف حصػػر لس.ػػرااس بػػل سبلػػف .ػػلرؾ ااػػلن نف .ػػراارل يل صػػس  ساػػن • 
 لع لسل لطعاف سلسرلاماف اف يزع لس.رااس سر. اؿ ليظللت س طر لسلزاس سلليظلس لسل لبؿن للري

ل سلسلصلس لسا سد سع ػد •   ف ُال ن لسرئاس ابلس ان لاررلح لسلالس خطلب ل ماالبا ل رسلا ا لن ُاب ن لسبلب ليرسح 
.ػػ الل بسصػػيل لالػػس سطيػػن رسحاػػدين الػػل  ف اػػرـ لتريػػلؽ الػػل ر.ػػ اؿ سايػػس سطياػػس سفريػػلؽ الػػل  اياػػس ر

لالر ل اداد ل  سيل را. ؿ لف اداد ساؽ  رس رملف رللاف  ح ا ا ل س ػؿ رالعػلت لس.ػعب لسيلرػطاين ابػر 
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لتيرخلبػػػػلت حاللػػػػل  ل ػػػػف ذسػػػػؾن سلسرسلاػػػػؽ لسػػػػسطين الػػػػل  رػػػػس سلعػػػػلاار لسمػػػػسااس ايػػػػدلل ارعػػػػذر ماػػػػرلء 
لػػؿ لسلايػػس لسرحمػػاراس لسرػػن لتيرخلبػػلتن س ف اصػػدر الػػل  رػػلس ذسػػؾ  ػػرلرن لػػف لسلالػػس لسػػسطين بلرلبعػػس ا

 ا دت ان بارستن الل  ف امـ س ل للللسف اف لس.بلب سلسلر ة سلس.رلت 
لسررلاػػع اػػف  ػػرلر س ػػؼ لسرسلرػػب سلػػسظين لس طػػلعن ساػػدـ لرخػػلذ ا سبػػلت اداػػدة ررػػر دؼ .ػػعبيل اػػن غػػزة • 

 سس ؼ لسع سبلت لسرلب س 
ظؿ غالب ل سيلت  رلرػاس  ساػن لسل لبػؿن ادـ حّؿ لسلالس لسر.راعنن  س لرخلذ  ي خطسلت اسهراس ان • 

اػػدـ داػػسة لسر.ػػراعن سفيع ػػلد بصػػسرة لييرلداػػسن ساػػدـ ماػػلدة ر.ػػ اؿ لسلايػػس لإلدلراػػس اػػن لس طػػلعن  س لالػػس 
 مي لذن  س ح سلس الـس الرطاف 

لارلػػلد رؤاػػس .ػػلللس ريطلػػؽ لػػف مػػرسرة لسرخلػػن اػػف لريػػلؽ  سرػػلس سلسرزلللرػػلن ابػػر اللاػػس ردراااػػس ُاريػػؽ • 
 ػل لػف خػفؿ حػسلر سطيػن .ػللؿ ارػر دؼ لتريػلؽ الػل ل لربػس اداػدة الػل  رػلس هػذه لسرؤاػس لس.ػلللسن الا

 سريبلؽ اي ل مرررلراااس سلحدة س الدة سلحدة 
اػدـ لإل ػدلـ الػل لبلاعػس لسػرئاس  س ليرخلبػل لػػف لسلالػس لسػسطين لبل.ػرة سسػاس لػف لسلايػس لسريياذاػػسن نف • 

ن لسليظلػػس سلسرػػػلطسن لسػػذي  سحػػػؽ  اػػدح لنمػػػرلر بلس مػػاس سزلد لس ػػػسة بػػػاف هػػذل اعلػػػؽ لػػف لسريػػػرد لسلريػػل ـ اػػػ
 لس.عب سلس الدة 

لتسرػػزلـ بلسػػداسة سع ػػد لػػؤرلر دسسػػن لرػػرلر س للػػؿ لسصػػفحالت اػػن مطػػلر لنلػػـ لسلرحػػدةن لراعارػػل لس ػػليسف • 
سدسساػػػس سسػػػاس لسػػػدسسن س ػػػرلرلت لنلػػػـ لسلرحػػػدةن الػػػل  ف راػػػري لسليلسمػػػلت ب ػػػدؼ ريياػػػذ  ػػػرلرلت لس.ػػػرااس ل

لسريػػلسض حسس ػػلن لػػع لإلدرلؾ  ف هػػذل حرػػل ارح ػػؽ بحلاػػس مسػػل يمػػلؿ سرنااػػر لػػسلزاف لس ػػس  سلسح ػػلئؽ الػػل 
 لنرض  طراؽ لملسف تررعلدة لسح سؽ سرح اؽ لنهدلؼ 

لرخػلذ  ػػرلر بلسلصػلس لسا ػػسد إلياػلز لسلصػػلسحس الػل  رػػلس لريػلؽ لس ػػلهرة سللح لرػل سرطسارهػػلن بحاػث اػػرـ • 
ياػلز رػالدر ل سلرػر فس لن اػف سحػػدة لتريػلؽ  الػل دسر لسرػلطس اػن لسلرحلػس لساداػدةن س اياػس رارػاد لسدسسػس سلة

 دسف لتريلؽ الل بريللج رالرن اارد لس سلرـ لسل.رر سن سدسف لتريلؽ الل  رس لس.رل س 
ذ ليػدتا ل داـ لرارلت لسعسدة سرعلال ل الل لخرلؼ  لل ف سرالعلت لس.عب لسيلرػطاينن سلػل  يازرػل ليػ• 

سحرػػل لرفن بسصػػي ل ُرارػػد ل لسلػػس .ػػعباس رػػللاس سحدساػػس  لػػل رػػدؿ الاػػل ل.ػػلر س لخرلػػؼ لس ػػس  لسرالرػػاس 
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سلسلارلعاس سلس.بلباسن سااب  ف رب ل  ذسؾن ني ل ررا  ل.لر س اللهاراس سلرعسن س سي ل ررريير ي ػلط لس ػسة 
 ط معي ل لسيلرطاياس سُرحاد ي لط لس سة لإلررلئالاس سرمنط الل ي ل
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خ ومعخلبل عضىٍت املجلغ الىطني الفلعطُني  جاٍس

 8112\5\1  األردنيةالغد   أحمد جميل عزم
لف لسل رر  ف ر سف بد ت  لسن ان رلـ لبن لسدسرة لسللسلس سلسع.ػرسف سللالػس لسػسطين لسيلرػطاين )لسبرسلػلف 

ف  لػػسر  ػػد رػػؤدين  س ت رػػؤدين لسيلرػػطاينفن سرراػػل لنيظػػلر سرؤاػػس ريلصػػاؿ لسلالػػسن سلػػل  ػػد احػػدث ااػػل لػػ
سرناار ان لسسل ع لسيلرطاين  سلف .ػبل لسللبػت  ّيػل ت رنااػر اػن لسسل ػع لسيلرػطاينن لسلػأزـس دلخلاػل  سخلرااػل ن 
مت براداػػد لسلالػػس لسػػسطين سريعالػػلن سهػػس لػػل ال ػػف  ف اػػرـ اػػن دسرلت ل بلػػس  رابػػسن سسػػاس لسػػدسرة لسحلساػػسن 

 لخرالر  س ليرخلب لناملء لرر بفن سحاـ لسلالس س سؿ لل ااب لسيظر اال الريس 
ن س ليػػت >;<0لػػر لسلالػػس بػػأربع لرلحػػؿ  رلرػػاس   ليػػت لنسسػػلن سهػػن ليػػذ لسرأرػػاس سحرػػل حػػرب لسعػػلـ 

لسعمػػػساس ريػػػسؽ لنربعللئػػػس .ػػػخصن رساػػػن اػػػا ـ لسرللاػػػؿ لسانرلاػػػنن سليػػػلطؽ لس.ػػػرلت لسيلرػػػطاين سلسمػػػيس 
لدلت لسر لاداػػػس الػػل لسحمػػػسرن س ػػلف للللػػػس لسيصػػلئؿ لسيل.ػػػئس حاي ػػػل لسنرباػػس سغػػػزةن لػػع غلبػػػس لسسا ػػلء سلس اػػػ

 احمرسف بصيس .خصاس ت  يصلئؿن سليحت لترحلدلت لسل ياس سلس.عباس سلسلر ة يحس خلرس بلسللئس 
سرناار ل ػـن ارػاطرت لسيصػلئؿ لسلرػلحس الػل ليظلػس لسرحراػرن س ػررسل ر لػاص لسلالػس  >;<0 دت حرب 

سبػل ن لسيئػلت  سب ػذل  85ل عدلن س 57ل عدلن سمبلط ااش لسرحرار  =9لسيصلئؿ مسل للئس امسن بااطلء 
رناػػرت الرػػيس لسلالػػس لػػف لإلطػػلر لسلارلعػػن لس اػػلين لسػػسطينن مسػػل لسصػػانس لساب ساػػسن لسرػػن رالػػع لس ػػس  

 لسل لرلسن لع لار لد ملين  ف اللاس لسرحرار سف رطسؿ سررعرلد الل لسيصلئؿ لسلرلحس 
ن ;ل عػػدلن اػػاش لسرحراػػر  >: امػػلءن )لسيصػػلئؿ  :07) <;<0رزاػػدن ليػػذ لسعػػلـ  ظلػػت امػػساس لسلالػػس

ل عػدل  99 اطػن "لسلرػر لاف"  0><0ففن سبد ت لسعسدة سلرللاػؿ لسانرلاػن رػدرااالن ساػن لسعػلـ 95لسلرر لاف 
لػع زاػلدة رللاػؿ لسليظلػػلت  7=0ن مسػل 8><0  سزاػدت لسعمػساس اػن  ػليسف لسلػػلين )ايػلارف ::0لػف  صػؿ 

 باسن لسرن ار  لاربلرهل  رلرل  سعلؿ لسليظلس سيلاذة س ل الل لسعلسلاف لسعربن سلسدسسن لس.ع
ن سرػػعت لسعمػػساس بلللياػػس  .ػػخلص  بعػػدر ـ  ػػسلت لتحػػرفؿ لػػف دلخػػؿ 9><0ساػػن لالػػس حزاػػرلف )اسياػػسف 

لسلبعػداف .ػ لت رػلب س سزاػلدة اػدد  امػلء  ن سلسسل ػع  ّف لرػأسس مػـ>=0الرطافن سصلر  املء لسلالس 
م حاػػػث  صػػػبحت لسعمػػػساس >;<0لسلالػػػس لػػػف دسف  رػػػسن سلسعػػػسدة سلعمػػػسالت لسيميلمػػػس لسرػػػلب س سلعػػػلـ 

 يسال لف لسر راـ  امل  
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ن سصػػلر اػػدد لنامػػلء >><0رػػأخرت لسػػدسرة لسللسلػػس ا.ػػرةن لػػفث رػػيسلتن حرػػل ا ػػدت اػػن رذلر )لػػلرسف 
 5<س امػػس لػػف لسػػدلخؿ سػػـ رعلػػف  رػػللؤهـ سسػػـ ا.ػػلر سلف  س اطػػن سليصػػلئؿ ن )لػػع لإل.ػػلرة سساػػسد للئػػ8<5

امػػسلن س اطاػػت ل لاػػد سللللػػاف اػػف لسرالعػػلت لسلخرليػػسن للػػؿ لسرػػعسداسن  0:ل عػػدلن سسفرحػػلدلت لس.ػػعباس 
ن سلسعرلؽن سلإلللرلتن س طرن سسابالن سلسازلئػرن سلسستاػلت لسلرحػدةن س لار ػل لسفراياػسن ساػف لخالػلت لسفائػاف

  س.ػ د لسلالػس رعزاػز لسػدسر لتارلػلان سلليظلػسن ابػر ر.ػ اؿ ساػلف رربساػس >;<0س =9<0ساف  رلمن 
سل لااػػس سلارللااػػسن سلتير ػػلؿ ) س لسعػػسدةف لػػف ا ػػرة لساب ػػس لسل لرلػػس مسػػل ا ػػرة لسػػسطف لسلعيػػسي  ا ػػس رطػػسر 

س ّف لإلطػػػلر لساب ػػػسي لسػػػذي لسعمػػػساس اػػػن هػػػذل لسلالػػػس لإلدرلؾ  ّف مهلػػػلؿ لسرللاػػػؿ لسانرلاػػػن سػػػاس لل يػػػل ن 
اع ػػس ا ػػرة رللاػػػؿ لس ػػس  لسل لرلػػس سػػػـ اعػػد ا يػػنن سبػػػد  ازاػػد لتهرلػػلـ ب يػػػلءلت   لدالاػػس سلرػػر لسن سبللللػػػن 

 لسدلخؿ لسيلرطاين 
امػسلن س ػلف  :80لرحلس للسلسن لع رسرع لسعمساسن ابلل ادد لناملء  0=<0دخلت لسعمساس لع لسعلـ 

للػر ةن لػل احلػؿ طلبعػل ر رالاػل سلبعػداف سلبعػدلت  سر ػرر اػن هػذه لسػدسرة  08امػسل اداػدلن لػي ـ  =0يحس 
صػلر  0<<0ر. اؿ سالف س ؿ الساس الرطاياس ان  ؿ بلدن سه ذل الدت ا ػرة لسعمػساس لس باػرةن ساػن لسعػلـ 

  9:7ادد لناملء 
لراعاػػلت  صػػب  سللالػػس طػػلبع لحريػػلسن مسػػل حػػد لػػلن اااػػري لسرصػػسات  حاليػػل  بلسرصػػياؽن ساصػػعب لعراػػس 

ن  ػلف للػلت  سلمػحل  الػل هػذه لسطرا ػس لػف لسعمػساس لسيميلمػس حاػث ;<<0لناملء ح ػل ن سسعػؿ لالػس 
 دخؿ لسلالس لرحلس رلبعسن سالؽ ادد  املء ذسؾ لسلالسن لسللليللئس امس 

الػػلر ررػػلؤؿ هػػؿ رػػا رر لسلالػػس لسحػػلسنن  س ا لػػؼ سايػػسن بااػػلدة لسيظػػر اػػن طرا ػػس ر.ػػ اللن ساػػدرس لسلػػزج 
ف لسرللاػػؿ لسانرلاػػن سرللاػػؿ لس طلاػػلت لس.ػػعباس سلسل ياػػسن لػػع ر لػػاص رللاػػؿ لسيصػػلئؿ سلسعرػػ راافن سذسػػؾ بػػا

سػػػل اليػػػب هػػػذل لسرػػػؤلؿن ااػػػدر لإلالبػػػس اػػػف رػػػؤلؿم هػػػؿ  لرػػػرالبس سلرنااػػػر اػػػن طباعػػػس لسل.ػػػ د لسرالرػػػن  سلة
لسلالػس اػسدة مسػل لتيرخلبلت لل يس اعف ان لسلرر بؿن سساؽ  ي يظلـن س افد سهؿ ااب ر لػاص امػساس 

 للئس  س للئرن امس حرل ال ف  ف ا سف تيع لده لعيل اللنن سا سف هيلؾ ي ل.لت لل يس اال 
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 املعخحُالث الفلعطُيُت الثالثت املعخحُل ألاول؛ وحذة الِعاس

 8112\5\1  الدستور  عريب الرنتاوي
حاػػث حال ػػل سييسذهػػلن ريراػػت  ن رريػػلست لػػف”لاػػللاع“ررػػسزع  ػػس  لسارػػلر لسيلرػػطاين مسػػل  ربعػػس  س خلرػػس 

الاع ػػػل لػػػف .ػػػارراف? ارػػػلر لس ػػػسلااف لسعػػػربن لساب ػػػس لس.ػػػعباس سرحراػػػر الرػػػطافن لسرػػػن رػػػرياب اػػػن .ػػػبلط 
ن 5><0لساب س لسدال رلطاػس سرحراػر الرػطافن سر.ػ د بعػد رخػر لي.ػ لؽ رئػاس اػن صػيسا ل اػن رذلر  <;<0

ن لساب ػػػس لسدال رلطاػػػس رر.ػػػ  د بعػػػد اػػػدة ا ػػػسد  سؿ لي.ػػػ لؽ سلرػػػع اػػػن اللاػػػلت يػػػزؼ سػػػـ ررس ػػػؼ حرػػػل لساػػػـس
ايػػػدهل     لس.ػػػارة لسللياػػػسن لسحػػػزب لس.ػػػاسان لسيلرػػػطاينن لسػػػذي رػػػريبلؽ لػػػف رحلػػػل ” اػػػدل“صػػػيسا لن سريبلػػػؽ 

لسلبػػػلدرة لسسطياػػػس     خلرػػػس اصػػػلئؿ ريراػػػت لػػػف .ػػػاررافن مسػػػل اليػػػبن لئػػػلت مف سػػػـ ي ػػػؿ  سػػػسؼ لس ػػػسلدر 
لسارػػلرين سلسػػذي لػػف لسطباعػػن  ف ر ػػسف ليخرطػػس اػػن راػػلر  سلس اػػلدلت سلس.خصػػالت لسارػػلراسن  س ذلت لساػػذر

 سلرع ساراض  –للسث  –ارلري 
الػػل  ف هػػذل لس طػػب لسللسػػث سػػـ اي.ػػأن بػػرغـ لسلحػػلستت لسبلئرػػس سلسالئرػػس لسرػػن اػػرت بػػاف لسحػػاف سلرخػػرن س ػػد 

ب ػػػس اػػػن لعظل ػػػلن اػػػن لسرسحػػػد اػػػن مطػػػلر ا”  يلياػػػس“ خيػػػؽ لسارػػػلر طػػػسلؿ   لػػػر لػػػف  ربعػػػس ا ػػػسدن نرػػػبلب 
اػػػن حػػػزب سلحػػػدن سرر ػػػت لسيصػػػلئؿ لسارػػػلراس ااس.ػػػل  لػػػف لس.خصػػػالت ” لتيػػػدللج“ارامػػػسن حرػػػل ت ي ػػػسؿ 

لسارػػلراس لسرػػن غلدرر ػػلن لػػف دسف  ف رلريػػت مسا ػػل  س ر.ػػر  ل اػػن حػػسلر الاػػؽ حػػسؿ لسرطػػسرلت سلسلرػػرادلت 
سلرػلطس  س حلػلسن  لػل هػس سرؤلؿ? لل لسعلؿد      خيؽ لسارلر ان  ف ا سف  طبل  للسلػل ن سلخرػلر لترػرربلع 

حلسػػل اػػن لعظػػـ لسػػدسؿ لسعرباػػسن حاػػث رػػسزع لسارػػلر الػػل لسليلئاػػس لس لرلػػس )رلطس/ارػػ ر/ دسسػػس الا ػػسف لػػف 
 لف ا س للياس ” لسل لـس”ا سن سلإلرفـ لسرالرن س

ؿ ن  لػل لسااػ”لس طػب لسللسػث“سس د  مل ااؿ لف لسارلرااف يحبل  بؿ  ف ارح ؽ حللل بسحدة لسارلر سليبعلث 
لسللين ليلن اا لد انلدر لسديال  بؿ  ف ار   لرل    ذل ارالل الل لنرضن سايرػلبين محرػلس الاػؽن  ف هػذه 
لسل لػػس لسلرػػرحالسن سػػف ررح ػػؽ اػػن لس راػػب  س لسبعاػػدن سلسرػػايلراس لنراػػ ن هػػس لي ػػرلض هػػذل لسارػػلرن ُلخلاػػل  

 طاياس لسرلحس ربلل سطبعس ادادة لف لسحر لت لسارلراس سلسر دلاس لسيلر
 لسلررحاؿ لسللينم لسسحدة لسسطياس

س ف لس لاػدة هػن ” لسسحػدة لسسطياػس“ راع بذل ررن مسػل لسػسرلءن س ر   ف لترػرليلء اػن لسراربػس لسيلرػطاياس هػس 
لتي رلـ     رعددت لتي رلللت لف حاػث  رػبلب ل سدسلاع ػل سلس ػس  لسلحر ػس س ػل     سرعػددت  دسلت لسرعباػر 
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اب س لس س  لسيلرطاياس لسرلامس سلحلسؿ لترررفلاس ) سلخر ربعايلت لس ػرف لسيلئػتف “ اف هذل لتي رلـن لف
ن لػـ لالػس الػلف لسػذي  اػؿ اػن 8=<0ن بعد لتي رلـ لسعياؼ سلسلدلر ان لسعلـ ”اب س لإلي لذ لسسطين“مسل 

ل  بصػػعسد سصػػيل لػػل ا ػػلؿ لساػػـس اػػن سصػػؼ لالػػس رلـ لب? لي رػػللنن سارػػعل اػػن ر ػػراس لتي رػػلـ    لػػرسر 
 حللسن ستح ل  لسا لد لإلرفلنن سب اس لس صس لعرساس 

لع ليع لد  ؿ لالػس سطيػن الرػطاينن  ليػت  لػسب لسيلرػطايااف ربلػل مسػل حيػلارهـن خ.ػاس لتي اػلر لس باػر 
افلػل ن      سلع  ف سليلرطايااف راربس لرارة سحزايس لع لتي رلللتن مت  ف لتي رلـ لنخارن   لػر خطػسرة سلة

 رس  لل ان لنلػرن  ف سػاس اػن لسلػدااف لسليظػسر سلسلرسرػطن لػل ا.ػن بػأف للػس ارصػس إلي لئػل سلسعػسدة مسػل س 
.ػػ ؿ لػػف  .ػػ لؿ لسسحػػدة     لسل ػػـ مت مف س عػػت لسلعاػػزةن سابػػدس  ف زلػػف لسلعاػػزلت سػػـ اي طػػعن ا ػػد س عػػت 

لػف لسطػرلز ذلرػلن اػيحف ذلهبػسف لسلعازة الل لسحدسد باف لس سرارافن سيمرع مسل لبن  ف الف الايل بلعازة 
 لسعصر لسحداث ” دلحس سغبرلء“مسل 

 ”حؿ لسدسسراف“لسلررحاؿ لسللسثم 
ر لػػص حلػػـ لسيلرػػطاياافن بلسػػذلت اػػن لسلي لػػب لسلػػلين لػػف رػػبعايلت لس ػػرف لسيلئػػتن سبػػلرسل اراػػدسف دسسػػس الػػل 

ي  بػؿ  ربعػاف اللػل   س ازاػدن ن سليػذ ذسػؾ لسرػلرالن  ”لررمسل بػلس ـن س ػف لس ػـ سػـ اػررض ب ػـ“ن س د >;حدسد 
” لسرػػسر لسػػػسل ن“سهػػـ اطػػلردسف خػػػاط دخػػلف     ليػػػرعش لسحلػػـ بعػػد  سرػػػلس س اػػلـ لسرػػػلطسن  بػػؿ  ف اربػػدد لػػػع 

الدة لحرفؿ لسميسن سلتيرحلب  حلدي لساليب لف غزةن سب اس لس صس لعرساس سل لصن سلسدلين   سلة
لسيصػػػؿ بػػػاف لسا ػػػسد سلسيلرػػػطاياافن خ.ػػػاس طساػػػلف رلهػػػف لسيلرػػػطاياسف الػػػل ساػػػسد راػػػلر اػػػن مرػػػرلئاؿ ايػػػلدي ب

ن اأ صػػن لسالػػاف لسػػداين سلس ػػسلنن  لسػػدالسغرلاال لسيلرػػطاياس     س ػػف مرػػرلئاؿ زلػػف  سرػػلسن غاػػر مرػػرلئاؿ لساػػـس
لترػػراطلفن هػػس صػػلحب لساػػد لسعلاػػل اػػن لسرالرػػلت لإلرػػرلئالاسن ” سػػسبن”بػػلت اللػػؿ لسراػػلر لسلر ػػزي دلخل ػػلن س

 ن الال لرلاعس حرلبلرلن بؿ سلرلاعر ل رراعل ن س بؿ اسلت لنسلف سلف اعر د بخفؼ ذسؾ
لسدسسػػػس لسيلرػػػطاياس سػػػـ ر ػػػف اسلػػػل  الػػػل لرلػػػل لسحاػػػرن سهػػػن لساػػػـس الػػػل لرلػػػل سلحػػػدال لػػػف لسصػػػسلرال لسعػػػلبرة 

 سل لرلتن بعادة ادل ن بؿ سرزدلد لبرعلدل  
 ل لؿ الئسن ربلل     باد  يين سف لصطيع لسريلؤؿ 
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 شخصُاث: اوعلاد "الىطني" هزًش شؤم وحششرم للكل الفلعطُني

 "لارالرل رلت ب. ؿ لراب بعادل  اف لإلاللع "
 8112\5\1ففمسطين أون الين    مصطفى صبري -رام اهلل / طولكرم  

رحلؿ ررلئؿ ريػلؤؿ سليلرػطايااف دسرة لسلالس لسسطين لسليع دة ان لدايس رلـ لب بلسميس لسنرباس لسلحرلسن سـ 
اػػػن لسػػػدلخؿ لسلحرػػػؿ سلسخػػػلرجن سل لطعػػػس اصػػػلئؿ الرػػػطاياس سلزيػػػس للػػػؿ حلػػػلس سلسا ػػػلد لإلرػػػفلنن سلساب ػػػس 
لس.ػػػػػعباس سرحراػػػػػر الرػػػػػطافن سغارهػػػػػل لػػػػػف لسيصػػػػػلئؿ سلس.خصػػػػػالت لسيلرػػػػػطاياس لسرلراخاػػػػػس لنخػػػػػر ن بحرػػػػػب 

  =9<0.خصالت لف لسميس لسنرباس سلس دس سلنرلمن لسلحرلس الـ 
س  د هؤتء ان  حلداث لييصػلس سصػحايس "الرػطاف"ن  ف ليع ػلد لسلالػس لسػسطين اػن هػذه لسظػرسؼن رػاؤدي 

 مسل رساال مربس  لصلس س ؿ لس ملال لسل لسن سان ل دلر ل  ماس لس دس لسلحرلس 
.ػلرع س لؿ لسلحلػؿ لسرالرػن لسل درػنن يلصػر لس ػدلن? "مف لػف ذهػب ساللّػؿ يػبض لس ػدسن ت اللػؿ يػبض لس

 لسل درنن بؿ اللؿ ييرل ا ط"ن ساؽ رعباره 
سلاربػػر ليع ػػلد لسلالػػس لسػػسطين اػػن هػػذل لسرس اػػت سدسف ل.ػػلر س  لاػػر لػػف لس اليػػلت لسسلزيػػسن "اػػلء سامػػاؼ 

 ار س ادادة سر.رذلل  اسؽ ر.رذـ" 
حػػػدة س مػػػلؼ لس ػػػدلنن  ف  هػػػؿ لس ػػػدس  ػػػليسل ايرظػػػرسف رػػػللع خبػػػر ياػػػلح لسلصػػػلسحس لسيلرػػػطاياس سزاػػػلدة لسس 

لسسطياػػػس سلسلحلػػػس سلرليػػػس لسصػػػؼن مت  ف لسررػػػلسس لس لدلػػػس لػػػف ليع ػػػلد لسلالػػػس سلل درػػػااف هػػػن زاػػػلدة .ػػػ اس 
 لتحرفؿ ان ر ساد لس دس س مـ لل رب ل لف  رلمن لسميس لسنرباس لسلحرلس 

 لػػػل لسل درػػػن د  الػػػلؿ الػػػرسن ا ػػػد سصػػػؼ لسلالػػػس لسػػػسطين بػػػػ"لتييصلسن" لسػػػذي ت اللػػػؿ رػػػس    لاػػػس لػػػف 
س.ػػعب لسيلرػػطاينن لرداػػل   ف هػػذل لسريػػرد لسخطاػػر اػػن هػػذه لسلرحلػػس لسخطاػػرة ايبػػ  بػػأف هيػػلؾ صػػي لت اػػرلد ل

 رلرارهل بأي للف بلرـ لس.عب لسيلرطاين 
سداػػػػل مسػػػػل "سحػػػػدة لسصػػػػؼ رحػػػػت .ػػػػعلر لس ػػػػدس رالعيػػػػلن سا ػػػػد لػػػػؤرلر رػػػػسلا ن .ػػػػللؿ بعاػػػػدل  اػػػػف برػػػػلطار 

  س لسازلئر  س غارهل" حرب رعباره لتحرفؿن ا سف ان  ي الصلس ارباس للؿ اللف 
ن د  لحلد ل.ػراسي? "هػذل اػـس حػزاف  بدسرهن  لؿ  ررلذ لسعلـس لسرالراس سلإلافـ ان اللعس خمسري بطسس ـر
اػػن رػػلرال لس مػػاس لسيلرػػطاياسن ارعػػزز ااػػل لتي رػػلـ سلسريػػرد سلإل صػػلءن سريػػرح )مرػػرلئاؿف لسرػػن ُاع ػػد لسلالػػس 

 لسسطين رحت ااي ل" 
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"حػػزب لسرػػلطس لسلرللػػؿ بحر ػػس اػػر  لػػع اصػػلئؿ هلل.ػػاس ذهبػػسل مسػػل ا ػػد لسلالػػس لسػػسطين لسػػذي س مػػلؼ? 
ايررض ااػل  ف اللػؿ لس ػؿ لسيلرػطاينن سهيػل يررػلءؿ?  اػؼ رػا سف هػذل لسلالػس سل ػؿن سحر ػلت سلزيػس سس ػل 

 ل صيس رللالاس رألار غلئبس ايلد"ن لررطردل ? هذل لسلالس ب ائرل لسحلساس ا. ؿ حلسس لف لسريرد سسف ا سف س
لػػف ا رػػلن اػػّد لسلحلػػؿ لسرالرػػن اػػفء لسرالػػلسين رر ابػػس لسلالػػس لسػػسطين لسحلساػػس " حػػد  ذرع ل رػػب لسػػرئاس 
رث  ان لسل لطعسن سلالس لرر.ػلري سلرػلطسن بعػد ل لطعػس  حػزلب  ساػس اػن لس.ػلرع س.خصػالت س ػل رػألار سلة

 يملسن  بار" 
 لالس لي. ل ن

 ػلؿ لس اػػلدي اػن حر ػػس  بيػػلء لسبلػدن راػػل مغبلراػس? "يحػػف  اليػل  ييػػل مػػد  ن=9<0سلػف لنرلمػػن لسلحرلػس اػػلـ 
 ا د الرس لسلالس لسسطين ان رلـ لبن سيعربر هذل لتارللع غار .ران" 

اللػػل ن  55س مػػلؼ  ف لسلالػػس لسػػسطين لسحػػلسن برر ابرػػل لسحلساػػس هػػس  صػػف  ال ػػد سل.ػػرااسن سسػػـ اارلػػع ليػػذ 
  ـ لف  صاب بلسخرؼن سسـ اعد اللؿ لس.عب لسيلرطاين سهيلؾ لف  املئل لف رسالن سلي

سحذر لف  ف مصرلر رئاس لسرلطس لحلسد ابلس الل ا د لسلالس ان هذل لسرس ات سهػذه لسظػرسؼ "اخيػن 
خطسرة رالراس رر دد برصياس لس ماس لسيلرػطاياس"ن لؤ ػدل   ف لسلالػس ت اللػؿ لس.ػعب لسيلرػطاينن ست احػؽ 

 س ماس سلس.عب لسيلرطاين  سل لرخلذ  ي  رلر اخص ل
لف يلحارلن  لؿ رئاس سايس لسحرالت سلس. دلء سلنرر  ان سايس لسلرلبعس لسعلاػل سيلرػطايان لسػدلخؿ لسلحرػؿن 
لس.ال  للؿ لسخطابن مف مصرلر رئاس لسرلطس الل ا ػد لارلػلع لسلالػس لسػسطين سرس ارػل رغػـ لسليل.ػدلت 

 ت  يل سرلء لن لس لل سرلءهل سلسداسلت برأااؿ ا دهن ت اساد ريرار سل م
س مػػلؼ  يػػل سلمػػ   يػػل اػػن ا لاػػس ابػػلس لخطػػط اراػػد ريياػػذهن سهيػػلؾ  لػػل هػػس سلمػػ   طػػرلؼ ر.ػػاعل الػػل 

 ذسؾ سا د الرس لسلالس سريياذ هذل لسلخطط بلسريراؽ لع هذه لنطرلؼ 
ابػػلس ليػػذ رس اػػع  س .ػػلر مسػػل  ف ا ػػد لسلالػػس ا.ػػار مسػػل  ف لسلصػػلس حػػرؼ لس مػػاس لسيلرػػطاياس لسرػػن بػػد هل

لريلؽ  سرلسن لررلرةن س ف هيلؾ .ائل    بر س خطػر ايرظػر لس مػاس لسيلرػطاياس لػف سرلء ا ػد الرػس لسلالػس 
 لسسطين 
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بدسرهن  لؿ لس الدي ان حزب لسرالع لسػسطين لسػدال رلطن اػسض ابػد لسيرػلحن مف ا ػد الرػس لسلالػس خطػسة 
عربػػرل   يػػل اراػػد لػػف ا ػػد الرػػس لسلالػػس لسحصػػسؿ الػػل  خػػر  ارخػػذهل ابػػلس سرعلاػػؽ لتي رػػلـ لسيلرػػطاينن ل

 .رااسن سذؾ سـ ُا.رؾ  حدل  ان  ايدة لسلالس سلررليل لسيصلئؿ لف ذسؾ 
 سر    ف لسل.لر اف ان الرس لسلالس هـ "لارد دا سرن سلالس سطين لي. ل ن" 

لسس ػت لسػذي اخػسض  سسصؼ ا د لسلالس ب ذل لسرس اػت "اػزءل  لػف لسعبػث لسػذي ا ػسده ابػلس بلس مػاسن اػن
ااػل  هػػلسن غػػزة سلالعػػس لسخللرػػس الػػل لسرػػسلسنن ل لسلػػس لدياػس بطسساػػسن  ػػلف اػػّدان ابػػلس  يػػل اراػػدهلن سا ػػـس 
ب ذل لسعبث ساخلطر بلزاد لف لتي. لؽن بدت  لف م.علؿ لسمػيس لسنرباػس بيمػلؿ .ػعبن رػللن اػرد الػل  ػؿ 

 " لسلخططلت لسرصيساس سلسعدسلياس سالل ر ر ل صي س لس رف
 العس? ردلاالت خطارة رررررب الل ا د "لسسطين" دسف رسلاؽ الرطاين

 =570\:\0الرطاف  سف تاف    ابد لسرحلف لسط رلسي -غزة 
  د لس الدي ان لسرالر لإلصفحن بحر س "ار " لسيلئب  .رؼ العس  ف الرػس لسلالػس لسػسطين لسليع ػدة اػن 

رػػػارررب الا ػػػل رػػػدلاالت خطاػػػرة ا ػػػسف لس.ػػػعب لسيلرػػػػطاين لدايػػػس رلـ لبن سرػػػط لسمػػػيس لسنرباػػػس لسلحرلػػػسن 
 لسخلرر لن بر اا ل 

س لؿ العس سصحايس "الرطاف"? "ررعزز لسالرػس حلسػس لتي رػلـ لسػدلخلن سرػرزاد لػف لس ػسة بػاف  بيػلء لس.ػعب 
امػس لػف  امػلء  077لسيلرطاينن سذسؾ  لف لف لنامؿ رأااؿ لسالرس بيلء الل لطلسبلت لل ازاػد اػف 

لػػس لسػػسطين لػػف لخرلػػؼ لنطاػػلؼ لسػػذاف رامػػسل لسل.ػػلر س مسػػل اليػػب  ػػس  بػػلرزة"  س مػػلؼ? "رػػرخدـ لسلا
لخراػػلت لسلالػػس لتحػػرفؿ لإلرػػرلئالن بلسدراػػػس لنسسػػل س ػػد رصػػب اػػػن لصػػلحس صػػي س لسػػرئاس لنلرا ػػػن 

رلر دسيلسػػد ررللػػبن ساػػن ذلت لسس ػػت  امػػل سػػف رللػػؿ لخراػػلت لسلالػػس لس ػػؿ لسيلرػػطاين ني ػػل اػػلءت ساػػؽ  ػػ
 لريرد  صر الال رئاس لسرلطس لحلسد ابلس" 

س سمػػ  العػػس  ف لسلرناػػرلت سلسظػػرسؼ لإل لالاػػس سلسدسساػػس ررػػرساب ا ػػد لسلالػػس لسػػسطين سس ػػف ساػػؽ رؤاػػس 
لرررلراااس لسحدة  لئلس الل لسرسلاؽ بلل املف ل.لر لت  ؿ لنطالؼ ساؽ لل ار  لسريلهـ الاػل بلريل ػلت 

  >570لارللع بارست  لسلصلسحس لسدلخلاس سلخرالت
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حا بمشاسهت فلعطُيُت وؤسدهُت وإظشائُلُت  مششوع صىاعي في ؤٍس

 8112\5\1 خدمة قدس برس -الناصرة )فمسطين( 
ذ ػػػرت صػػػحايس "هػػػ،ررس" لسعبراػػػسن  ف لسل ػػػلء لسربػػػلان لسػػػذي ُا ػػػد اػػػن ليط ػػػس لسبحػػػر لسلاػػػتن لرػػػلء لنحػػػد 

 ربع سزرلء للللاف اف لنردف سلسرلطس لسيلرطاياس سلسح سلس لإلررلئالاس سلسالبلفن بحػث ل رػرح  لسللمنن باف
 ل.رسع ل.ررؾ سرسراع لسليط س لسصيلااس ان  راحل ).رؽ لس دس لسلحرلسف 

س سمحت لسصحايس لسعبراس ان اددهل لسصػلدر لساػـس لسلفلػلءن  ف  ػف  لػفم سزاػر لت رصػلد لإلرػرلئالن مالػن 
افن سسزار لسرعلسف لإل لالن لنردين اللد الخسرين سسزار لسخلرااػس لسيلرػطاين راػلض لسلػلس نن سيظاػره  سه

 لسالبلين رلرس  سيسن يل .سل لع ل داع لبلدرة البلياس سرسراع لسليط س لسصيلااس ان  راحلن ساعل ل ل.رر س 
رتؼ اللػػؿن سرػػـ لخراػػلر  :علػػؿ لصػػيع ل ا 85س لسػػت لسصػػحايس مف لسالبػػلف ررغػػب برسرػػاع لسل.ػػرسع سامػػـ 

لسلس ػػػع نيػػػل  راػػػب لػػػف لنردفن سرػػػررل ف لسرػػػلطس لسيلرػػػطاياس لػػػف رصػػػدار لسرػػػلع ليػػػل مسػػػل لسعػػػلسـ لسعربػػػنن 
 خلصس مسل دسؿ لسخلاج 

لف اليب لن  الدت صحايس "اداعست  حرسيست" بأف لس دؼ لف هذل لسل لء هس "خلػؽ  لاػدة ل رصػلداس سلرػفـ 
 لإل لالن" 
صػػحايس "اػػن مطػػلر ا سدهػػل لسرللاػػس سفيػػدللج اػػن لسرػػفـ لإل لالػػنن  للػػت لسح سلػػس لسالبلياػػس برعزاػػز س لسػػت لس

ن لسػذي امػـ JAIP Jerico Agro Industrial Parkسرلساػؿ لسل.ػرسع لسصػيلان لسل.ػررؾ اػن  راحػلن 
 حلسا ل ررعس لصليع" 

طػػسار لسليط ػػس لسصػػيلااس اصػػب اػػن سي لػػت "اػػداعست  حرسيػػست" اػػف سزاػػر لت رصػػلد لإلرػػرلئالنن  سسػػل مف "ر
لصػػلحس الاػػع لنطػػرلؼن سرالرػػريل هػػن ر ػػداـ لسررػػ افت حاػػث ال ػػفن سبػػذؿ  ػػؿ ا ػػد سرػػساار حاػػلة طباعاػػس 

 نسسئؾ لسذاف ت ا.لر سف ان لإلرهلب" 
ن سُا.لر مسل  ف رئاس لسح سلس لسالبلياس .ايزس ربنن رازسر رؿ  بابن لنربسع لسل بؿن سل لء يظاػره لإلرػرلئال

 بياللاف يريالهسن س.خصالت  خر ن سرارلا ل خفؿ لسزالرة ساد لف رالؿ لناللؿ لسالبليااف 
ساذ ر  ف لسالبلف  اربت خفؿ لسريسلت لنخارةن اف رغبس لريللاس سللرلادة ان رعزاػز "اللاػس لسرػفـ" بػاف 

 رؿ  باب سلسرلطس لسيلرطاياس 
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سرئػاس لسرػلطس لسيلرػطاياس لحلػسد ابػلس لػع  امػلء اراػؽ  سل ررحت طس اػسن هػذل لسعػلـن لررمػلاس يرياػلهس
 لسريلسض لنلرا ن سع د  لس خلصس ان لسالبلف 

ساػػػػن لسرػػػػيراف لنخاػػػػررافن س اػػػػزء لػػػػف رعزاػػػػز لسعف ػػػػلت لسدبلسللرػػػػاسن زلر لسعداػػػػد لػػػػف لسػػػػسزرلء لإلرػػػػرلئالااف 
 لسالبلفن س لف رخرهـ سزار "لسرعلسف لإل لالن" ررلحن هينبن 
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 املجلغ الىطني: دسوط وعبر

 8112\5\1  مسارات   هاني المصري
بػػػد ت  الػػػلؿ دسرة لسلالػػػس لسػػػسطين لسيلرػػػطاين بعػػػد مصػػػرلر لسػػػرئاس لحلػػػسد ابػػػلس الػػػل ا ػػػدهن غاػػػر ربػػػل 
بلسلعلرمػػس لسسلرػػعس لسرػػن حلسسػػت رأاالػػل سيرػػرة  صػػارةن الػػل  ف اػػرـ اا ػػل رػػذساؿ لسع بػػلت لسرػػن رعرػػرض ا ػػد 

د سل مػػاس  س  ػػلن سس ي ػػل ا.ػػلت   لػػل ا.ػػلت لحلسسػػس لسلحظػػس لنخاػػرة سع ػػد لارلػػلع لالػػس سطيػػن رسحاػػدي اعاػػ
 غار الدي سللالسن سسس ياحت سخرج لسالاع ليرصر ل 

 =570س :570لعلرمس ا د لسلالس لل باف 
 ان رأااؿ لسلالس سسـ ريا  هذه لسلرة لع  ي ل   س  لف رلب ر لد :570سللذل ياحت لسلعلرمس ان لسعلـ 

لف لسريراؽ باف لسظرسؼ لسرالراس لسرػن  ليػت اػن رلػؾ لسيرػرة سلس لئلػس لرفن سخلصػس  ف صػي س ررللػب  ت بد
سػػـ ر ػػف لطرسحػػس ب ػػؿ لسلخػػلطر لسلحد ػػس لسرػػن رطرح ػػلن  لػػل  ف حر ػػس اػػر   ليػػت اػػن حػػرلؾ دلخلػػن الػػل 

لسريياذاػس سلسلالػس  لررس  ادد ت ارر لف بل لف لسلايس لسلر زاس طلسبسل بحرـ  رللء للللن اػر  اػن لسلايػس
لسلر زي سرئلرس لسلالس لسسطين ان لسلايس لسلر زاس  بؿ ا د لسلالػسن س ػلف اػدد لسلر.ػحاف  باػر لن امػف  
اف يصلئ   ردياس سلصراس رلهلت ان رأاالل حايذلؾن السلخلطر لرف  اظـن سراطرة لسػرئاس الػل "اػر " 

 بعد لؤرلرهل لنخار   س  
لف لالساس اللت الػل رأااػؿ لسلالػس لسػسطينن س للػت برلرػلس لػف لسي.ػلطلتن  يت ان رلؾ لسيررة ازء ل 

 برزهػػػػل الػػػػؿ ارامػػػػس رطلسػػػػب برأااػػػػؿ لسلالػػػػس س ّػػػػع الا ػػػػل   لػػػػر لػػػػف  سػػػػؼ .خصػػػػاس بػػػػلرزة لػػػػف مػػػػلي ـ 
  ػػلدالاسفن س يػػلءلت ل.ػػ سد س ػػلن س امػػلء اػػن لسلالرػػاف لسػػسطين سلسر.ػػراعنن سسعػػب  ػػرلر لساب ػػس لس.ػػعباس 

 دسر ل ان رأااؿ لسلالس حايذلؾ مملاس س ؿ لل ربؽ 
سرػساار لرطلبػلت ا ػد لالػس  =570مسػل يارػلف  :570سللذل سـ رررنؿ لسلعلرمس لسسلرػعس لسيرػرة لػف  الػسؿ 

 رسحاديد
سػػس سلصػػلت لسلعلرمػػسن لسرػػن رمػػـ لسيصػػلئؿ لسدال رلطاػػس سلؤررػػلت لسلارلػػع لسلػػدين س.خصػػالت لاربلراػػس 

د" سغارهـن لسعلَؿ سلل سصليل مسل ا د لسلالس بلسطرا س لسرػن ُاِ ػد س سرلط ل لس ان "ار " س"حللس" س"لسا ل
اا ػػلن سس ي ػػل لعلرمػػس غاػػر لرعػػسدة الػػل لسعلػػؿ لسل.ػػررؾن سسػػـ رػػدرؾ  هلاػػس بلػػسرة راػػلر امػػـ  ػػؿ لسناػػسراف 

 الل لس ماس سا. لسل رالر ل للسل ل لف دسيل لف لسصعب مي لء لتي رلـ 
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رير ػس س.ػلئخس سرحػت رػألار لسلصػلس  لسيرداػس سلسيئساػس سلسيصػلئلاسن ب ؿ  رؼن لسيصلئؿ سلسيخب ب. ؿ اػلـ ل
 سهن ت ر بض يير لن سلف ت ا بض ييرل ت  حد ا بمل 

  ػسؿ هػػذل لس ػػفـ سرحيازهػػل الػػل لسعلػػؿ  ليػػلء دسرة لسلالػس سلػػل بعػػدهلن حرػػل ت ر ػػسف ي لاػػس لسلطػػلؼن سحرػػل 
سس ػػؼ لإلاػػرلءلت لسع لباػػس الػػل  طػػلع غػػزةن ارسلصػػؿ لسعلػػؿ لػػف  اػػؿ ر.ػػ اؿ سا ػػد لالػػس اداػػد رسحاػػدين 

رررلراااس سرساار مرلدة سرطبا  ل   سبلسرة رؤاس .لللس سلة
 لسحيلظ الل لسلؤررلت

 اػػرؼ  ف لسػػسلرد اػػن هػػذل لسل ػػلؿ  ػػد ايػػلا   س ت اعاػػب بعػػض لس ػػّرلء سلسلعابػػافن ني ػػـ ارس عػػسف  ف ا ػػسف 
اػػؿ مسػػل لسل.ػػلر س   لػػر رغػػـ  ػػؿ دسلاػػن لسل لطعػػسن لػػس ين هػػس لسػػداسة سل لطعػػس لسلالػػس   يػػل لرػػردد اػػد ل س ل

سػل مػرسرة اػدـ رمػخاـ  سذسؾ لرعلظ ػل لػف لسراربػس لسرػلب سن سللػل ااػري اػن رػسرال سلسعػرلؽ سساباػل سلسػالفن سلة
 سرنلاب لسريل ملت لسدلخلاس ل لل  برت الل لسريل ض لسرئارن لع لتحرفؿ 

ررػلريلن سليػع لسرػدهسر سلسر، ػؿ لسلررػلرع لسحلصػػؿ  لػل  ييػن ل ريػع بمػرسرة الػؿ  ػؿ .ػنء سلحيػػلظ الػل لؤ 
صػػفح ل لػػف لسػػدلخؿ سلػػف لسخػػلرجن لػػف  اا ػػلن  س لسحػػد ليػػلن سلسرػػعن اػػن ييػػس لسس ػػت سراداػػدهل سرناارهػػل سلة
ذل سػػـ ررناػػر الُرَنّاػػر   خػػفؿ رسساػػد مػػنط رالرػػن سالػػلهاري لرػػرل ـ حرػػل ايػػرض لس.ػػعب لسرنااػػر لسلػػألسؿ  سلة

سيل ت ال ف لسر دـ مسل لنلػلـ  سلسلطلسبػس بػلسرناار للػف ارحللػسف لسلرػؤسساس رغػـ السرناار ريس لسحالةن سلف د
 خطػػلئ ـ سخطلاػػلهـ سريػػلزتر ـ ت رعيػػن لنسهػػلـ حػػسس ـن بػػؿ رعيػػن سمػػع ـ  لػػلـ لرػػؤسسالر ـن سهػػذل لػػف .ػػأيل 

 لسلرلادة الل حدسث لسرناار لف خفؿ مظ لر ادـ ادلرر ـ 
ـ ارـ  بسسن امس ل ان لسلالس لسسطينن لع  يين  ررحؽ ب ػؿ لسل ػلااسن   رب هذل لسل لؿ ان لسس ت لسذي س

سذسؾ رغـ طرح لرلن لف  .خلص سا لت ادة ل.ػ سرافن لػل اػدؿ الػل  ف هيػلؾ لػف اخ.ػل حمػسر لػف 
هـ لللنن  لل ادؿ الل غالب لعلاار لسمػسااس سلػي  لسعمػساس سللرػر لاف مسػل حػاف لتحر ػلـ سفيرخلبػلتن 

ن سرؤرػػػلء لؤررػػػلت ل لػػػسن س.خصػػػالت لاربلراػػػس سلااػػػس س يػػػؤة لعػػػلاار ررمػػػلف  ف ا  سيػػػسل لرػػػر لاف اعػػػف 
 سلخلصس سسطياس سسحدساس سالالس بلسعلؿ لسعلـ سلحؿ ل س .عباس 

 لس ؼ لساب راف     سر.رت لسا سد 
  لف بل دسر لسيصلئؿ لسخلسن  س الل لن ػؿ لساب رػاف لس.ػعباس سلسدال رلطاػسن لتريػلؽ الػل ي ػلط لحػددة اػرـ
افلاػس لرػرلرة سلرعلظلػس )لػؤرلرلتن  لإلصرلر الل رساارهلن لف خفؿ ريظاـ حلفت رالراس ساللهاراس سلة
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لارصلللتن لظلهرلتف  ػلف ااػب  ف ربػد  لػف سحظػس لرخػلذ  ػرلر ا ػد لسلالػس اػن لسلايػس لسريياذاػسن ب ػدؼ 
ؿ ا ػد لارلػلع غاػر اػلدي رأااؿ ا د لسلالس سيررة  صارة سي لئاس  س لف ال ف  ف رربيػل بعػد راػض لسرأااػ

ػػػل بػػػأف لسيػػػرؽ باي لػػػل  ف لسػػػدسرة لسعلداػػػس اػػػدسؿ  اللس ػػػل للػػػـز س للػػػؿ سرلػػػلرس  بػػػدت  لػػػف لسػػػدسرة لسعلداػػػسن الل 
لتي رلـن  لل لتارللع غار لسعلدي اال ف  ف ا رين ببيػد سلحػدن سهػس ليرخػلب سايػس ريياذاػس اداػدةن سلس.ػرسع 

   اسر ل ان لسرحمار سع د لالس سطين رسحادي
سس  لف هيلؾ لررعدلد سلل.لر س ان  ؿ لنحسلؿ .ػرط رػسار ر ياػس "لسياػداس سييريس" اػن غػزة سباػرست لػع رلـ 
لب سارل ف لسالاع لف لسل.لر سن بلف اا ـ يسلب "حللس" ان لسلالس لسر.راعنن س ػلف هيػلؾ رػألار ت بػأس 

لسل.ػػػلر اف لري ػػػسف الػػػل  امػػػس لػػػف لسل ػػػلطعاف سلػػػف 577بػػػل الػػػل  الػػػلؿ لسلالػػػسن نف هيػػػلؾ حػػػسلسن 
 لطلسب ل.رر سن للؿ راع لإلارلءلت لسع لباس اف  طلع غزةن سلسداسة مسل لالس سطين رسحادي 

 ا سد لر ز لرلرلت حسؿ ا د لسلالس لسسطين  
رأمع  لسر ي لسعلـ بصسرة لل  لـ بل لر ز لرلرلتن س لت بل .خصا لن حاث  ػلـ لسلر ػز با ػسد  باػرة لػف 

 سلؤرلرلت سلارللالتن سلسلرلادة الل رس اع ارلئض ادة خفؿ ا د يدسلت 
دليػػػس ا ػػػدهن سحلسسػػػت  لػػػع رخػػػراف رسحاػػػد لس ػػػؼ لسيصػػػلئؿ  س لػػػت بي.ػػػلطلت ل ليػػػس سرأااػػػؿ ا ػػػد لسلالػػػس سلة
لسدال رلطاس سلؤررلت لسلارلع لسلدينن سس عت الل لذ رة لس عس لف لسع.رلت رللت مسػل لنليػلء لسعػللاف 

سست ب سة   لسداسة مسل ا د لتارللع غار لسعلدي بعد  ف لرمػ   ف لنلػسر ررػار سليصلئؿ لسدال رلطاسن سحل
 يحس ا د لسلالس لتييرلدي  لل  لف ل رر لن س ليت هيلؾ ارصس س بسؿ "ار " ب ذل لت ررلح 

ن لنلػػر لسػػذي لػػف .ػػأيل لسر لاػػؿ لػػف :570سل ررحػػت ا ػػد لسلالػػس لسػػسطين ابػػر لسياػػداس  ػػسييريس ليػػذ لسعػػلـ 
ر لسرػػلبن سع ػده اػػن رلـ لبن مذ رػػارل ف الاػع لنامػػلء لػػف لسل.ػلر س   لػػل  ربػػت اػدد ل لػػف لسل ػػلتت لسرػألا

 س سرلؽ ر دار لس ؼن س.لر ت ان لسع.رلت لف لسل لبفت سلتارللالت 
.خصػاسن ربيػل سلا ػس داػـ لسسحػدة  77>لؤرلر ل .لرؾ اال   لػر لػف  ;570 لل يظـ لر ز لرلرلت ان رب 

ن رمليت ل ررحلت سرذساؿ لسع بلت سلسعرل اؿ لسرن رحسؿ دسف مي ػلء لتي رػلـ سلرػرعلدة لسسحػدة ن لسسطياسن لسر
 سليبلؽ اف هذل لسلؤرلر سايس داـ لسسحدة لسسطياس لسرن  لف س ل مر لللت ان هذل لساليب 

س ػل سالا ػل  ان هذل لسرالؽن  لف لف لسلل ف سااب لسعلؿ   لر سباداس   بر  الل رػبؽ ر اػاـ سراربػس س ػل لػل
 لل الا لن الل  لؿ لترريلدة لي ل ان لسلرلت لس لدلس 
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 لسل لطعس سارت لسخالر لسسحاد
 ربلل سارت  لسل لطعس لسخالر لسسحاد سلنرلـ رغـ سالهس  ربلب لسل لطعاف سكربلب لرراس?
ػل سصػي س ررللػبن سهػذل  لػر  رلرػن ااػب  ف اؤ  خػذ بلسحرػلبن رغػـ لرخلذ لسرئاس س"اػر " لس ي ػل .ػالا ل رلام 

ل لياػػػػػػس لسررلاػػػػػػع ايػػػػػػلن سلت ريػػػػػػلء برعػػػػػػدافت الػػػػػػل   ػػػػػػؿ لػػػػػػل ا ػػػػػػلؿ ايػػػػػػل ساػػػػػػف غاػػػػػػلب خطػػػػػػس لر لللػػػػػػسن سلة
لسصي س/لسصيعسن سخطسرة ارض لإلارلءلت لسع لباسن سادـ ماطلء لنسسساس إلي لء لتي رلـ سلررعلدة لسسحػدة  

رحؽ لسر.ػااع سالػؿ   صػل لػل ال ػف ا ؿ لل ربؽ صحا ن مت  يل ال ف لسبيػلء الػل لسلس ػؼ لسػرلاض  سارػ
 تررييلده 

ليظلس لسرحرار هن لإليالز لن بر سلسرلراخن لسذي ح  رل لسحر ػس لسسطياػسن ااػب لسحيػلظ الا ػل ل لػل  ليػت 
حلسر ػػػل رػػػائسن مسػػػل  ف يػػػرل ف لػػػف ماػػػلدة بيػػػلء لؤررػػػلر ل الػػػل  رػػػس سطياػػػس سدال رلطاػػػس رسلا اػػػس سل.ػػػلر س 

 ح ا اس 
ن ظػػػؿ حلسػػػس لس بػػػسط سلساػػػزر لسرػػػن رلػػػر ب ػػػل لس مػػػاس لسيلرػػػطاياسن ساػػػدـ ساػػػسد  رػػػلسب لسل لطعػػػس خػػػلط  اػػػ

 ليظللت س طر الالس سلرسلزيس ال ف لسرحرؾ ان مطلرهل بدت  لف لسليظلس 
ف سػػػـ ا ػػػف  -لسبػػػداؿ اػػػف لتيخػػػرلط اػػػن لسليظلػػػس سلسلؤررػػػلت ب.ػػػ ؿ اػػػلـ  لسػػػذي ال ػػػف  ف ُاحػػػدث رنااػػػر ل سلة

رظػػػلرن سخرػػػلرة لسل ػػػع سل لرػػػبن  س لتيخػػػرلط اػػػن  طػػػر سي.ػػػلطلت هػػػس لسعزسػػػس سلتي -بلسلرػػػرس  لسلطلػػػسب 
 لسلزاس سلليظلس بصسرة لبل.رة  س غار لبل.رة 

مف  رلر لس.عباس لسذي رملف لسل لطعس رحدث اف  هلاس لسليظلس سدسرهلن مسل حد  ػلف لػف لسلرػرنرب  ي ػل 
رلػلع غاػر اػلدين ا لػل  ػلف ا ػسؿ  ليت لع لسل لطعسن اعلل لن ؿ  لف بل دسرهل لسلسلا سن سسس الل ا ػد لا

سايػػاف لسعلػػؿ اػػن لسبرسلػػلف لسبراػػسلزي صػػحا  رغػػـ دال رلطارػػل لسزلئيػػس مذل سػػـ ا ػػف هيػػلؾ ي ػػسض لػػسرين ا اػػؼ 
سيحػػف اػػن مطػػلر حر ػػس رحػػرر سطيػػنن الػػس سلا ػػت "لس.ػػعباس" الػػل رحساػػؿ لسػػدسرة مسػػل لارلػػلع غاػػر اػػلدين 

ن سُحرب سلاب س هػذل لإلياػلز لسلللػسس لسػذي اح ػؽ  خػؼ سسلا ت "ار "ن س لف هيلؾ لل اسحن بأي ل  د رسلاؽ
 لسمرراف 

 ربت رػلب  ل  ف لتهػـ لػف لسل.ػلر س سلسل لطعػس  ف ر ػسف اعػلت  مذل .ػلر تن اػف ر ػسف "راػؿ  ررػن" سغطػلء 
سلػػل احػػدثن سلت ريػػلء بررػػااؿ لس ػػؼ سلرػػلرال لػػف دسف خػػسض لعػػلرؾ دلئلػػس حػػسؿ  ػػؿ .ػػنءن سسمػػع لسػػر ي 
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ػل مذل  لطعػتن بحاػث ا ػػسف سػداؾ  طػر اّعلسػس سلعلػؿ سلسرػألارن ست ر ػسف لسل لطعػػس لسعػلـ بلسصػسرةن س  اعػلت   ام 
 ان هذه لسحلسس طرا  ل سلعزسس سادـ لس الـ بلل ااب لس الـ بل بأامؿ . ؿ 
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 محاهمت ؤعضاء املجلغ الىطني الفلعطُني

 8112\5\1  رأي اليوم   عبد الستار قاسم
ل بػلسسطين لسيلرػطاين بالرػس راداػد لس.ػرااسن سسػـ ايربػل لسلرػلسف مسػل  ف رّلات الرس لسلالس لسلرلل زسر 

ال ػػػد لس.ػػػنء ت اعطاػػػل  لسلالػػػس هػػػذل غاػػػر .ػػػرانن ست ال ػػػف  ف الػػػي  .ػػػرااس  هػػػذل لسلالػػػس غاػػػر .ػػػران 
 سكربلب لسرلساس?

اػػب هػػس لالػػس  بػػل ن لاػػلسس ليظلػػس لسرحراػػر لسيلرػػطاياس اخػػلسؼ سسلئحػػل لسدلخلاػػس ليػػذ زلػػف بعاػػدن س ػػلف ا
م صػػلء  امػػلئل ليػػذ زلػػف  اي ػػد  ػػؿ لػػف اخػػلسؼ لس ػػسلياف لسدلخلاػػس سللاػػلسس  س لسلاػػلف  س لس ائػػلت .ػػراارل 

 رل لئال 
ن سسلاؽ الل لريلؽ  سرلس لسذي اير ػؾ لس ػرلرلت لسلررلساػس ==<0هذل لسلالس لاررؼ بلس الف لسص اسين الـ 

 عب لسيلرطاينن ساعردي الل لسلسلبت سللالسس لسيلرطاياسن سارر رر بلسح سؽ لسسطياس لسللبرس سل.
هذل لسلالس  سنل لسلاللؽ لسسطين لسيلرطاين لسذي ا. ؿ لصدر لس.رااس لنسؿ ان لسرلحس لسيلرػطاياس  ست 

 اساد ذ ن ان لسعلسـ النن لصدر .راارل غار لسلالس لسسطين لسيلرطاين 
 سالال ااف لسلالس غار .ران س خرج ييرل لف دلئرة لسصؼ لسسطين 

ف لسذي دال مسالد لحلسد ابلس هس لسذي بلدر سدال ابر رئاس لالس معاؼ ادلن سابلس ييرػل غاػر سل
 .ران  رئاس سليظلس لسرحرارن سغار .ران  رئاس سلرلطس لسيلرطاياس 

لسلعيػػػل  ف هػػػذل لسحػػػرلؾ لسرالرػػػن الػػػل لسرػػػلحس لسيلرػػػطاياس حػػػرلؾ غاػػػر .ػػػرانن ست اررػػػلسؽ لػػػع لس ػػػسلياف 
سلسح ػػػسؽ لسيلرػػػطاياس  سا ػػػـس الػػػل لسحػػػرلؾ  يػػػلس غاػػػر .ػػػراااف راػػػب لحػػػل لر ـ ساػػػؽ لسيلرػػػطاياس سلسلسلبػػػت 

لس ػػػليسف لسلػػػسري سليظلػػػس لسرحراػػػر س ػػػليسف لسرػػػلطس لسيلرػػػطاياس بخلصػػػس لػػػف ايطبػػػؽ الاػػػل هػػػذل لس ػػػليسف  هػػػذل 
 لارللع رحلالنن سلف .أيل خدلع لس.عب لسيلرطاين سلتسريلؼ الل لصلسحل لسسطياس لسللبرس 

ف هػػػػن إلاػػػػلدة بيػػػلء ليظلػػػػس لسرحراػػػػر لسيلرػػػطاياس بطرا ػػػػس ا.ػػػػلرؾ اا ػػػل لسالاػػػػعن سا ػػػػـس لس.ػػػػعب لنسسساػػػس لر
الػػػل ماػػػلدة بيػػػلء ليظلػػػس  :577لسيلرػػػطاين بليرخػػػلب   امػػػلئل حاللػػػل  ل ػػػف  لري ػػػت لسيصػػػلئؿ ليػػػذ اػػػلـ 

ايااف ن س ػف لسلرػرألراف بلسلػلؿ سلس ػرلر لسيلرػط>570لسرحرار لسيلرػطاياسن س  ػدت الػل ذسػؾ اػن باػرست اػلـ 
سـ احر سل رل يل ان هذل لسلالؿ  سس اعلسل سخررسل هاليػر ـ الػل لس.ػعب لسيلرػطاينن سرػلادهـ اػن لسػرللص 

 لسلسل ؼ لسللئعس سليصلئؿ لسيلرطاياس 
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 "الذًملشاطُت" حعلً سفضها سؤٍت "عباط" لحل "الصشاع"

 8112\5\1 المركز الفمسطيني لإلعالم –رام اهلل 
 -رامت لساب س لسدال رلطاس سرحرار الرطافن رؤاس رئاس لسرلطس لحلػسد ابػلسن سحػؿ "لسصػرلع لسيلرػطاين

 لسلالس لسسطين لسليع د ان رلـ لب  لإلررلئالن"ن لسرن  الد طرح ل لاددل خفؿ  اللؿ
س لف رئاس لسرلطس  د   د اػن  للػل خػفؿ لاررػلح  الػلؿ لسلالػس لسػسطين اػن رلـ لبن  لػس لتليػافن الػل 

.ػػبلط/ابرلار لسللمػػنن سلسرػػن داػػل اا ػػل سع ػػد لػػؤرلر  57رؤارػػل لسرػػن  ػػدل ل  لػػلـ لالػػس لنلػػف لسػػدسسن اػػـس 
 دسسن سلررساس برالاس دسساس 

ت لساب س ان بالف س لن لساـس لسلفللء? مف "رؤاس لسرئاس لسرن  الد لسرأ اد الا ػل اػن خطلبػل هػن لي ػفب س لس
 الل  رلرلت لسلالس لسلر زي لسيلرطاين سليظلس لسرحرارن سلير لؾ س لن ساسدة مسل لريلؽ  سرلس سلسرزلللرل" 

الػػل  ػػرلرلت لسلالػػس لسلر ػػزي بلػػل اعاػػد  سداػػت لساب ػػس لسلالػػَس مسػػل "راػػض هػػذه لسرؤاػػسن سلسرأ اػػد بلسل لبػػؿ
 سل ماس لسسطياس سا  ل لسح ا ن بلاربلرهل حر س رحرر سطين سل.عب لسيلرطاين رحت لتحرفؿ" 

سطلسبػػػت لساب ػػػس بيػػػؾ لترربػػػلط لػػػف لريل اػػػس  سرػػػلس لػػػع "مرػػػرلئاؿ"ن سبرسرس ػػػسؿ بػػػلراس لت رصػػػلدين سس ػػػؼ 
 "مررلئاؿ"ن سرحب لتاررلؼ بلنخارة  "لسريراؽ لنلين"ن سلسرحرر لف لسربعاس ت رصلد

اػػلدة ررػـ صػفحالت لسرػػلطس  اػلدة لتاربػلر س ػلن سلة  لػل طلسبػت بااػلدة ررراػػب لؤررػلت ليظلػس لسرحراػػرن سلة
بلاربلرهػػػل رػػػلطس إلدلرة لسليػػػلطؽ لسيلرػػػطاياس سرػػػساار لرػػػرلزللر لن بايلػػػل اب ػػػل لسرللاػػػؿ لسرالرػػػن باػػػد ليظلػػػس 

 لسرحرارن سلؤررلر ل 
 س سلعلػؿ لساػلد الػل مي ػلء لتي رػلـ لسيلرػطاينن ساػؾ لسحصػلر اػف  طػلع غػزة سراػع لسع سبػلتن سدات لساب

سلتسرزلـ بلسلسلبت لسيلرػطاياسن سلسعلػؿ إلي ػلء لتحػرفؿ لإلرػرلئالن س اػلـ دسسػس الرػطاياس لرػر لس الػل لسحػدسد 
 ن س.رؽ لس دس الصلر لن ساؽ رعبارهل >;<0لسلحرلس الـ 

سللالػػس لسػسطين بل ػػر رئلرػس لسرػػلطس اػن لدايػػس  58تليػافن  الػػلؿ لسػدسرة لسعلداػػس لسػػ سليطل ػت لرػلء  لػػس ل
 رلـن سرط ل لطعس لف ادة اصلئؿ  برزهل حللس سلسا لد سلساب س لس.عباسن س.خصالت الرطاياس 

  



 

 54فلعطُيُتشــــؤون 
 

 ؤبى شهال: ؤهباء ظعُذة جخعلم بالىضع الذاخلي الفلعطُني ظخصذس مع شهش سمضان املباسن

 8112\5\1  غزة/سما/
 .ػػؼ سزاػػر لسعلػػؿ اػػن ح سلػػس لسساػػلؽ لسػػسطين د  لػػألسف  بػػس .ػػ ف ظ ػػر  لساػػـس لسلفلػػلءن اػػف  يبػػلء رػػعادة 

 ررعلؽ بلسسمع لسدلخلن لسيلرطاين ررصدر لع . ر رلملف لسلبلرؾ 
س ػػػلؿ  بػػػس .ػػػ ف اػػػن  للػػػس لرليػػػزة ? "هيػػػلؾ  ػػػس  اداػػػدة اػػػن لسعػػػلسـ رحػػػلسؿ ما ػػػلض الليػػػل ساعػػػؿ لسسحػػػدة 

 عبس" لسيلرطاياس ص
ف ر ارـ لسصسرة مبلباس خػفؿ لنرػبسااف لسللمػااف  سلرردرؾ ? "س ف لرف سصليل سي لاس لرحلس لسخفالتن سلة

 )  ف لع . ر رلملف لسلبلرؾ رررلعسف  خبلر ل رعادة" 
سرػػػػدلسست سرػػػػلئؿ ماػػػػفـ الرػػػػطاياس  يبػػػػلء رياػػػػد بساػػػػسد  ػػػػرلر لػػػػف ح سلػػػػس لسساػػػػلؽ بصػػػػرؼ رسلرػػػػب لسلػػػػسظياف 

 سميس لسنرباس س طلع غزة اـس لسخلاس لسل بؿ لسعلسلااف ان ل
سسيػػت مسػػل  ف لسي ػػر سلسبطلسػػس اػػن الرػػطاف رػػبب لل لتحػػرفؿن ل.ػػار ل مسػػل  يػػل )لتحػػرفؿف اعلػػؿ ابػػر لػػفث 
لرررلرااالتن سهن  يل ت اراد سحدة باف غزة سلسمػيسن ست اراػد دسسػس الرػطاياسن ست اراػد رػفـ نيػل اظػف لف 

 لف لسدلخؿ  لسرفـ رالزؽ دسسر ـ
س ملؼ ? "ااب  ف يي ـ لنلسرن س ت ياعؿ لتي رػلـ لرػرلر ل )  ف ت اساػد لػل اليػع لف يريػؽ الػل لػل يريػؽ 

 الال سيررؾ لل يخرلؼ الال اليبل" 
 سرلبع ? "يحف لرف ان ل.رسع سطين سااب لف يرحلسؼ الاعل لف لاؿ لبيلئيل سلرر بؿ بفديل" 

سدي اػػن لسح سلػػس سلتسرػػلط لس رابػػس لػػف  ػػؿ لسا ػػلتن  لػػؽ اػػن سطياػػس  ػػؿ س ردؼ ? "ر ػػداري لػػف خػػفؿ ساػػ
 لس الدلت لسيلرطاياسن سهذه سارت ابلرة الطياس" 

سان رػالؽال لرصػؿن  ػلؿ  بػس .ػ ف مف لس.ػعب لسيلرػطاين سػـ اخلػؽ ا اػر لن ل.ػار ل مسػل  يػل  ػلف   لػر لػرلء  لػف 
 لرة"  87لف ـن "س ف لرف هـ لنغيل بأ لر =9<0لإلررلئالااف الـ 

 س  د ا ايل بأف "لنالـ لسرائس ان رلرال لس.عب لسيلرطاين ان ي لار لن س ف لنالـ لساادة  لدلس" 
 سػػؼ اللػػؿ الرػػطاين الطػػؿ اػػف لسعلػػؿن ليسهػػل مسػػل  ف اػػدد لسلؤررػػلت لسيلرػػطاياس  957س سلػػ  مسػػل ساػػسد 

لؤررػس " غلب ػل الئلػس" ر.ػنؿ   ػؿ  :<لؤررػسن االػل  رلبػس  7:اللػؿ ت اراػلسز  077لسرن ر.نؿ   لر لف 
 اللف  57لف 
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س مػػلؼ ? "يحػػف لرف اػػن سزلرة لسعلػػؿ بصػػيريل لسخػػط لتلػػللن سلح سلػػس اػػن لسلا ػػس ل.ػػل ؿ لسي ػػر سلسبطلسػػسن 
يحلسؿ ما لؼ  ذؼ يظلـ لسرعلاـ ان الرطاف بع.رلت لرتؼ لف لسخراااف لسػذاف ت رػرفئـ رخصصػلر ـ لػع 

 لحرالالت رسؽ لسعلؿ" 
% لػػف خرااػػن الرػػطاف لػػف حللػػس لس.ػػ لدلت لإليرػػلياسن لرػػردر  ل ? "س ػػف رػػسؽ لسعلػػؿ 7=ر مسػػل   لػػر س .ػػل

 احرلج مسل ازء براط لي ل" 
سسال يصاحس سعلئفت لسطلبسن دلاا ل مالهل سرعداؿ لسل لاس بأف لس. لدة لسعلال ل لػل بلسيعػؿن س ػف ااػب لخراػلر 

 يلريل حالة  رالس بعد لسرخرج" رخصص ايلرب رسؽ لسعلؿم  ن "يملف نبيلئيل سب
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تهمه بالخأمش على اللضُت  هائب عً حماط ٌشً هجىما عىُفا على عباط ٍو

 8112\5\1 خدمة قدس برس -غزة )فمسطين( 
.ػػف لسيلئػػب لسيلرػػطاين اػػن لسلالػػس لسر.ػػراعن )لسبرسلػػلفف اػػف حر ػػس "حلػػلس" احاػػل لسرػػلن هاسلػػل ايايػػل 

 حػد لسلرػ،لراف الػل لس مػاس لسيلرػطاياسن لطلسبػل اػن لسس ػت ذلرػل الل رئاس لسرػلطس لحلػسد ابػلس بلاربػلره 
 بر. اؿ اب س سطياس لسحدة سلس سؼ ان سا ل 

سلر ػػػـ لسرػػػلن اػػػن رصػػػراحلت سػػػػ " ػػػدس بػػػرس" لساػػػـس لسلفلػػػلءن رئػػػاس لسرػػػلطس "بلسعلػػػؿ الػػػل ر ػػػراس رػػػلطرل 
 سهاليرل الل ليظلس لسرحرار لسيلرطاياس سلخرطلا ل" 

اين هاسلل الل رئػاس لسرػلطس بػلس سؿ بأيػل "اػزء لػف حلسػس لسرػ،لر الػل لس مػاسن سر س سرلبع لسيلئب لسيلرط
 لسيرلد ان لسلؤررس لسيلرطاياس س يل ارعل سللحلاظس الل لصلسحل سلصلس   بيلءه"ن الل حد  سسل 

سر    ف خطلب لسرئاس ابػلس اػن لاررػلح الرػس لسلالػس لسػسطين "ل ػرر سػاس ااػل  ي .ػنء اداػد"ن ل.ػارل 
  يل "ا رب دلئلل لف لررح ل لت لسسل ع مسل لسحداث ان لسرلرال" مسل 

س ردؼ? " ػػػؿ لػػػل رحػػػدث بػػػل ابػػػلس حػػػسؿ ليظلػػػس لسرحراػػػر لسيلرػػػطاياس ت اريػػػؽ لػػػع لسسل ػػػعن سامػػػعؼ هػػػذه 
 لسلؤررس سا.رذل ل سادلرهل بدت  لف  ي ارري ض هذه لسلؤررس" 
رلػب " ػفـ سفرػر فؾ لتافلػن سلسلحلػنن سلاربر  ف خطلب ابلس حسؿ صي س لس رف سلخططلت دسيلسد ر

 بايلل ان لسح ا س هس ت ازلؿ اربع ييس ي ج لسليلسملت سلسذي لبت ا.لل" 
س مػػلؼ? "حػػداث لسػػرئاس ابػػلس حػػسؿ لعلرمػػرل سصػػي س لس ػػرف غاػػر صػػحا ن سهػػس  .ػػلد بلس ػػؼ لسرػػعسداسن 

 ل" لسرن هن  حد لنطرلؼ لإل لالاس لسرن رربيل رلؾ لسصي س س  بر ارلب س 
سبػػػاف? " ف لسػػػدسر لسلررػػػـس بعبػػػلس اػػػن مطػػػلر لإل لػػػاـ سلتحػػػرفؿن هػػػس  ف احػػػلسؿ ممػػػعلؼ غػػػزة لػػػف خػػػفؿ 
لسحصػػلر س طػػع لنلػػسلؿ ليرظػػلر لم حرب ػػل لػػدلرة لػػع لس اػػلف لسصػػ اسين يراار ػػل  ف اػػأرن مسػػل غػػزة الػػل ظ ػػر 

 دبلبس مررلئالاس" 
 ؿ لسخاػلرلت سلرػر ر الػل خاػلر سلحػد ا ػطن  س.دد لسيلئب اف حر س "حللس" الل  ف رئاس لسرلطسن " ي ل

 خالر لسريلسض لسذي ا.ؿ" 
سرلبع? "هػس ارحػدث اػف لسل لسلػس لس.ػعباس ست يي ػـ اػف  ي ل لسلػس ارحػدثن ايػدلل اػراض  ي حلسػس ل.ػربلؾ 

 رللن لع لسعدس لعيله  يل غار صلدؽ ان ربيال سلل لسلس لس.عباس لسرللاس" 
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 ة سلسلصلسحس سلسرياارلت "  لذاب لخرل س ت  رلس س ل لف لسصحس" س  د  ف حداث لسرئاس ابلس اف غز 
سللالػػس لسػػسطين بل ػػر  58س س ػػل لسػػرئاس ابػػلس  لػػس خلطب ػػل اػػن لرػػر ؿ ليطػػفؽ  الػػلؿ لسػػدسرة لسعلداػػس لسػػػ 

رئلرػػػػس لسرػػػػلطس لسيلرػػػػطاياس اػػػػن لدايػػػػس رلـ لب ).ػػػػللؿ لس ػػػػدس لسلحرلػػػػسفن سرػػػػط ل لطعػػػػس لػػػػف اػػػػدة اصػػػػلئؿ 
 اس س.خصالت الرطاي

ساػػن رػػالؽ لرصػػؿن ليعػػت رػػلطلت لتحػػرفؿن حػػسلسن ا.ػػرة  امػػلء لػػف لسلالػػس لسػػسطين لسيلرػػطاينن لػػف 
 لنلدرة  طلع غزة مسل رلـ لب ابر "لعبر بات حليسف" )مارزف 

سصّرح امس لسل رب لسرالرن ساب س لسرحرار لسعرباسن  حلد رفلسن سػ " دس برس"ن بأف رػلطلت لتحػرفؿ 
ل سللنلدرة مسل رلـ لب ابر لعبر "بات حليسف"  د رامت ليحل رص  راح 

س سم   ف لتحرفؿ راض لي  ادد رخر غاره لػف  امػلء لسلالػس لسػسطين رصػرا  سلرػيرن ل ػدر ل اػددهـ 
  .خلص  07بػ 

س الد لسخبار ان .ؤسف لنرر ن لسلحرر ابد لسيلصر ارسليػسن بأيػل رل ػل داػسة ررػلاس سلل.ػلر س  لرػر ؿ اػن 
ل تارالز لعبر بات حليسف الرس لسل  الس لسسطين سس ف رلطلت لتحرفؿ رامت ليحل رصراح 

سيددت لساب س لسدال رلطاسن بليع رلطلت لتحرفؿ للللا ل ان لسلالس لسػسطين لػف  طػلع غػزةن لػف لسعبػسر 
 سللالس  58مسل لسميس لسنرباس ابر لعبر بات حليسف سلل.لر س ان  اللؿ لسدسرة لسػ 

باػلف س ػل  ف ليػع لتحػرفؿ  امػلء لسػسطين لػف لسسصػسؿ سػرلـ لب "رعطػاف  لرعلػد ل سلػدسر لسػذي  سلاربرت اػن
 ر ـس بل لساب س لسدال رلطاس ان لسداع يحس لتسرزلـ لس للؿ ب رلرلت لسلالس لسلر زي" 

امػػس ل لػػف  امػػلء لسلالػػس لسػػسطين لسيلرػػطاين لػػف لنػػلدرة  طػػلع غػػزة ابػػر لعبػػر باػػت  7>سرل ػػف  رلبػػس 
 ليسف سلل.لر س ان الرس لسلالس لسسطين ان رلـ لب ح

سللالػس لسػسطين بل ػر رئلرػس لسرػلطس لسيلرػطاياس  58سليطل ت لرلء  لس لإلليافن  الػلؿ لسػدسرة لسعلداػس لسػػ 
 ان لدايس رلـ لب ).للؿ لس دس لسلحرلسفن سرط ل لطعس لف ادة اصلئؿ س.خصالت الرطاياس 
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احماط والجهاد: خطاب عباط صا
ً
 د الصف الىطني جمضك

 8112\5\1فمسطين أون الين    يحيى اليعقوبي -غزة 
  ػػػدت حر رػػػل حلػػػلس سلسا ػػػلد لإلرػػػفلن  ف خطػػػلب رئػػػاس لسرػػػلطس لحلػػػسد ابػػػلس خػػػفؿ لاررلحاػػػس الرػػػس 

ن ازاػد لػف رلزاػؽ لسصػؼ لسػسطين ساعطػن ارصػس   بػر سفحػرفؿ سلسػرئاس 58لسلالس لسسطين ان دسررػل لسػػ 
ررللػب سرلراػر لخططػلر ـن س ف لسخطػلب سػـ احلػؿ رػس  لسعلػؿ الػل لب ػلء لتي رػلـ سراػض  لنلرا ن دسيلسد

  ي .رل س ح ا اس 
س ػػلؿ لس اػػلدي اػػن حر ػػس حلػػلس د  رػػللن  بػػس زهػػري? "مف خطػػلب ابػػلس   ػػد الػػل رامػػل سللصػػلسحس لػػف 

رل تريػلؽ لسلصػلسحس خفؿ لررخدلـ لعلدسس "ملل لسرل اف  س رحلاؿ حلػلس لرػؤسساس لس طػلع"ن سهػذل اعربػر ري ػ
 باف ار  سحللس" 

سلاربر  بس زهري ان حدالل سصحايس "الرطاف"  ف ساسء ابلس سر داد غزة سلللررس ا سبلت ممػلااس بح  ػل 
 لرل خطارل سغار  خف نن لردال? " يل يألؿ  ف يرلع هذه لسعيا اس ان لسلا ػس لتحػرفؿن س يػل اػن لسلحظػس 

 رحت برلطار لتحرفؿ ا دد لس.عب لسيلرطاين ان غزة" لسرن اريلخر ب ل ابلس  يل اعاش 
سرػػلبع? "مف ابػػلس راي.ػػؿ االػػل ا.ػػؿ ااػػل لتحػػرفؿ سلحلسسػػس رر اػػع غػػزةن  لػػل  ف رالرػػاس ابػػلس  صػػبحت 
سلمػػحس لػػف خػػفؿ خطلبػػل سهػػن ل لديػػس لتحػػرفؿ ابػػر لس.ػػرل س لنلياػػس لعػػلن سلسريرػػاؽ لسلربػػلدؿ سخيػػؽ غػػزة 

 ا سد تررعلدة لسسحدة لسسطياس"  سلعلدلة حر س حللس سراض  ي
س  د  ف ابلس سـ احرـر لس عل حايلل للرس لتاررلء الل حللس بلسمسع لسحلػسؿ لسلؤ رػسن رغػـ  ف لسحر ػس 
رامت ا رة لسحلػسؿ لسلؤ رػس ا.ػرلت لسلػرلتن س ػلؿ? "مف لػف الػلرس لسريرػاؽ لنليػن لػع لتحػرفؿ ساريػلخر 

 لسل لسلس لسرن رارد لسل ي ل لسرالراس بدللء  لدر ل س بيلئ ل"  بذسؾن اايل رخر لف ارحدث اف لر لـ  س 
سحػػػػسؿ طػػػػرح ابػػػػلس سخطػػػػس سلررػػػػساسن لاربػػػػر  بػػػػس زهػػػػري  ف اػػػػسدة ابػػػػلس سلحػػػػداث اػػػػف ل.ػػػػرسع لسررػػػػساس 
سلسليلسمػلت هػػس لرػػرلرلر سحلسػس لسػػدسرلف اػػن حل ػػس ليرغػسن لؤ ػػدل  ف ابػػلس ت اللػؿ لس.ػػعب لسيلرػػطاين اػػن 

 لسيلرطاين لالع الل راض لسليلسملت لع لتحرفؿ هذل لسلس ؼن نف لس.عب 
س  د  ف رالرس لتبرزلز لسللسن لسرن اللرر ل ابلس مد غػزة سلس ػس  لسيلرػطاياس لس.ػرايس سػف ريلػ  اػن رلراػر 

 هذه لسرالرلت لتي زللاس 
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رػػللء لسرػػن س ػلؿ  بػػس زهػػري? "مف لسالرػس لتاررلحاػػس ا رػػت ل زسػس  باػػرة لػػف خػفؿ هػػذل لسعػػدد لس باػر لػػف لن
 مػػايت سللالػػس لسػػسطينن رغػػػـ  ي ػػـ سارػػسل  امػػػلء ااػػلن مسػػل اليػػػب رناػػب اػػدد  باػػػر اػػف لسحمػػسر للػػػل 

 اعاليل  للـ لررحاس هزساس" 
س ملؼ " سسلهـ لف اظف  ف للؿ هذه لسل لءلت لس. لاس ال ف  ف رعطاػل .ػرااسن الس.ػرااس طرا  ػل ا ػط هػس 

ف هػذل لسرػلسؾ اػن مدلرة ليظلػس لسرحراػر ا.ػ ؿ مػربس  باػرة سلػل لسرسلاؽ لسسطين سصيدسؽ لت ررلع"ن لعربػرل  
 رب ل لف  ي .رااس س ذه لسليظلس 

لف اليبلن  لؿ لسلرحدث بلرـ حر س لسا ػلد لإلرػفلن دلسد .ػ لب? "مف ليظلػس لسرحراػر بلرػت  حػد لندسلت 
سظاياػػس سرلراػػر رالرػػلت لسرػػن اػػرـ لرػػردالؤهل سر ػػراس لتي رػػلـن اػػلسيراؽ لسلرييػػذ حػػسؿ لسليظلػػس  صػػب   دلة 

 رريل ض لع لسلاللؽ لسسطين سلس سلنن سرريل ض لع لرارة لس يلح سلسيملؿ لسيلرطاين" 
س ملؼ . لب سصحايس "الرطاف"? "مف هذل لسيراؽ لا د لسليظلس .ػراار ل لسرللالاػس ابػر لترػريرلد بلسليظلػس 

رراػػب لؤررػػلت لسليظلػػس ساعل ػػل لطػػلرل سلؤررػػلر ل سلتي ػػفب الػػل  ػػؿ لتريل ػػلت لسسطياػػس لسرػػلب س ب.ػػأف ر
 اللعل سل.عب لسيلرطاين" 

سباف  ف ذسؾ  ا د لسليظلس .راار ل لس يلحاس ابر لررلرلر لسريراؽ لنلين لسذي رراػله  اػلدة لسليظلػس سدراػس 
 ف  امػػػػلء اػػػػن ريياذاػػػػس لسليظلػػػػس ا.ػػػػلر سف  مػػػػاسؼ دلئلػػػػاف اػػػػن لػػػػؤرلر لتلػػػػف لس ػػػػسلن لإلرػػػػرلئالنن س ف 

 لسليظلس ادخلسف رلـ لب برصلرا  لف ليرؽ لتدلرة لسلدياس سفحرفؿ  املء لالس 
س .لر . لب مسل  ف ليظلس لسرحراػر لي ػت  ػؿ  .ػ لؿ لسل لسلػس سرفحػؽ لسل ػلسلاف سررػ ـ اػن حصػلر غػزة 
 سخي  لن لبايل  ف خطلب رئاس لسرلطس سـ احلؿ رس  لسعلؿ الل لب لء لتي رلـ سراض لي .رل س ح ا اس 
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 ًجُب عً املخشجاث الثالثت للمجلغ الىطني اشدُت

 8112\5\1  –خاص معا  -رام اهلل 
  د امس لسلايس لسلر زاس سحر س ار ن سامس لسلالس لسسطين لسيلرطاينن د  لحلد ل.راسن لساػـس لسلفلػلءن 
 ف لسلالػػػس لسػػػسطين رػػػايرخب سايػػػس ريياذاػػػس اداػػػدة سليظلػػػس لسرحراػػػر لسيلرػػػطاياسن سلالػػػس لر ػػػزي اداػػػدن 

 راخرج ببالف رالرن سلم  اررـ لسلرر بؿ سل ماس لسيلرطاياس س 
الءت هذه لن ػسلؿ سلػد رسر ل.ػراس اػن حػداث خػلص لػع لرلرػؿ س لسػس "لعػل" اػن رلـ لب الػل هػللش ليع ػلد 

 لسدسرة لسللسلس سلسع.راف سللالس لسسطين لسيلرطاين ان لدايس رلـ لب 
د اػػن لدايػػػس رلـ لب رػػاخرج بلفلػػػس لخراػػلتن  سس ػػػل باػػػلف س.ػػدد د  ل.ػػػراس الػػل  ف لسلالػػػس لسػػسطين لسليع ػػػ

رالرػن سلمػ  لسلفلػ ن اررػـ لسلفلػ  لسلرػر بلاسن ساػداس لسلايػػس لسريياذاػس سريياػذ لػل اػلء اػن  ػرلرلت الرػػس 
لسلالػػس لسلر ػػزي لتخاػػرن  لػػل لسلخػػرج لسلػػلين ا ػػس لخراػػلر  امػػلء لسلالػػس لسلر ػػزي سهػػس لالػػس ل ػػـ اػػن 

ن  س لػػف اػػلـ  <577رػػل ت اب ػػل لسلالػػس لسػػسطين لعلػػؽ لػػف اػػلـ لسلرحلػػس لس لدلػػسن ح  ;<<0سحرػػل لساػػـس
ن سر سف هيلؾ رساس سلمحس لساسدة ررد ل لف لسلالػس لسػسطين اػن حػلؿ رعػذر لي عػلدهن سمػلف لسلػسلئ   سلاـس
لسلعلػػسؿ ب ػػل اػػن ليظلػػس لسرحراػػرن سصػػلحب لسستاػػس اػػن هػػذل لنلػػر هػػس لسلالػػس لسلر ػػزي لسػػذي ابلػػل اػػدد 

امػػسل ن  لػػلـ لسلخػػرج لسللسػػث هػػس ليرخػػلب سايػػس ريياذاػػس اداػػدةن حاػػث  للػػت لسيصػػلئؿ بررػػلاس  007ل  امػػلئ
ليػػدسبا لن سلػػف مػػلي ل حر ػػس اػػر ن سلسرسلاػػؽ الػػل  رػػللء اػػدد لػػف لسلرػػر لافن سا سيػػسل  امػػلء  اػػن لسلايػػس 

 لسريياذاسن سالدة هذل لسرسلاؽ ارـ باف لسيصلئؿ 
هيػػػلؾ رنااػػػر اػػػدي سح ا ػػػن الػػػل ر.ػػػ الس لسلايػػػس لسريياذاػػػس سليظلػػػس سلمػػػلؼ ل.ػػػرال لسالاػػػع اراػػػد  ف ا ػػػسف 

لسرحراػػػر لسيلرػػػطاياسن س ف ا ػػػسف الػػػل   ػػػؿ ر ػػػدار  ف ا.ػػػلؿ لسرنااػػػر   لػػػر لػػػف لسيصػػػؼن س ف ا.ػػػلؿ لس.ػػػبلب 
 سلسيرلء 

س مػػلؼ د  ل.ػػراس لف لس.ػػعب لسيلرػػطاين اراػػد لالساػػس ررػػلئؿ لػػف لسلالػػسن اراػػد  ف اػػر  رسح لس.ػػبلب لػػع 
ف رب سيل سررلسل سيل لسطراؽ ان هذل لسلالسن سيحػف ي ػف س ػـ  ػؿ لتحرػرلـن س امػل  لسلػر ة يحرػلج لتحررلـ سل

  ف ا سف رللاؿ  بار ادل  سللر ة ان لسلايس لسريياذاس 
سرػػػلبع? يحػػػف يراػػػد لالػػػس سطيػػػنن سلالػػػس لر ػػػزي سسايػػػس ريياذاػػػس لػػػف  اػػػؿ ماػػػلدة ريعاػػػؿ ليظلػػػس لسرحراػػػر 

لسػػسطين  ف اصػػل  لسعف ػػس بػػاف لسرػػلطس سلسليظلػػس لػػف ا ػػسن حرػػل ت  لسيلرػػطاياسن سلػػف صػػفحالت لسلالػػس
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رذسب لسرلطس ان لسليظلسن ست رػذسب لسليظلػس اػن لسرػلطسن نف  ػؿ سػل سظايرػلن س ػؿ سػل لسريػساض لسلليػسح 
 سل لف  بؿ لس.عب لسيلرطاين 

س لسػسطينن اػن ظػؿ س .لر د  ل.راس مسل  ف لسي لش را سف حللال  اػن لسالرػس لسلرػلئاسن بػاف  امػلء لسلالػ
 ساسد لليلت ادادة رلخيسن لي ل للؼ لس دسن للؼ غزة سلسسحدة لسسطياس 

بلسلئػس لػف  < ==س .لر د  ل.ػراس مسػل  ف ليع ػلد لسلالػس لسػسطين ب ػذل لسػزخـ لس باػر لػف لسحمػسرن سبيرػبس 
امػػسن اؤ ػػد صػػسلباس ا ػػده اػػن دلخػػؿ لسػػسطفن س.ػػ دت لسػػدسرة  >9>لػػف  صػػؿ  :7;لنامػػلءن بحمػػسر 

 الدة طرح لسرئاس لسرؤاس لسرن  الف اي ل ان لنلـ لسلرحدةن سرارـ رعلال ل الل دسؿ لسعلسـ م
مػػػايل  سللالػػػػس سهػػػػـ لػػػف اػػػػدة دسؿ اػػػن لسعػػػػلسـن سلػػػي ـ سزاػػػػرة لسخلرااػػػػس  ::سسيػػػت د  ل.ػػػػراس مسػػػل حمػػػػسر 

 لسرساداسن سساسد دسساس  بارةن س ليت لس دس حلمرة ان الاع لدلستت لسلالس 
ررػػلسس مسػػل لساب ػػس لس.ػػعباس سرحراػػر الرػػطافن لسرػػن  ػػررت اػػدـ لسحمػػسر  ف لسع ػػؿ سلس لػػب  سساػػل د  ل.ػػراس

ليرسحاف سلنبسلب ليرسحس نف ليظلس لسرحرار هن لئرفؼ اب لتن سهن سارت ذلت سسف سلحػدن س ف لساب ػس 
  <;<0هن لف لؤررن لسليظلس سهن .راؾ  رلرن ان لسيملؿ سلس يلح ليذ لسعلـ 

ن سهػن 9;<0/:/=5لس.عب لسيلرطاين سػف اريػلزؿ اػف ليظلػس لسرحراػرن لسرػن رأررػت اػن س  د د ل.راس  ف 
لسخالس لساللعس سل.عب لسيلرػطاينن لسػذي ا.ػعر  ف هيػلؾ لػؤللرلت دسساػس رحػلؾ مػد  مػارل لسسطياػس سالػل 
 .راارلن سذسؾ  لف لسحمسر لس بار سللالس لسسطين إلافف  ف لسس ت  ػد حػلف سريعاػؿ لسليظلػس سلؤررػلر ل

 لس.رااس 
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 شجِب على ؤظاط الاهلعام!املجلغ الىطني الفلعطُني.. ج

 8112\5\1  81عربي  ساري عرابي
"ررراػػػب لسباػػػت لسيلرػػػطاين" سلحػػػدة لػػػف لسلصػػػطلحلت لسخطلباػػػس لس لاػػػرة لسرػػػن  بػػػدا ل لسيلرػػػطاياسفن بعمػػػ ل 
اصاب بلسللؿن ساحاؿ مسل لسفلعيل   لي ل هذل لسلصطل ن لسذي  خذ اصعد لـ ارسلر   سه ذلن ليػذ رأرػاس 

ن ا ػػػد اػػػلدت ليظلػػػس لسرحراػػػر لػػػف لسخػػػلرج اػػػن صػػػسرة لسرػػػلطس لسيلرػػػطاياسن سلصػػػطدلت لسرػػػلطس لسيلرػػػطاياس
بح ا ػػس ليلدهػػل  ف  ػػّسة  رلرػػاس سالا ػػس سسلرػػػعس لساللهاراػػس سلسيلالاػػسن لساػػسدة دلخػػؿ لنرض لسلحرلػػسن اػػػن 

 ليلطؽ لسرلطس لسيلرطاياسن سسـ ر ف اسلل ازءل لف ليظلس لسرحرار 
س اداػػدة الػػل حر ػػس اػػر ن لس ػػّسة لسل اليػػس اعػػفن سلسلرييػػذة ح ا ػػسن سلس لئػػدة الػػل  ػػؿ حػػلؿن سػػـ ر ػػف هػػذه لسح ا ػػ

لريردةن سليظلس لسرحرار لسيلرطاياسن ا د اازت ار  اف لحرػسلء حلػلس بلسطرا ػس لسرػن لحرػست اا ػل اصػلئؿ 
ة ليظلس لسرحرارن س ررت حللس طسلؿ لتيريلمس لنسسل  ف ريلمؿ لف خػلرج مطػلر لس اػلدة لسسطياػس لسلسحػد

سفيريلمسن سل.ررطت  سلاد ادادة تيمللل ل سلليظلس   هػذه لس سلاػد رأخػذ بعػاف لتاربػلر لنسزلف لسح ا اػس 
سليصػػلئؿ لسيلرػػطاياسن للػػل الػػّس ب اليػػس اػػر  الػػل لسليظلػػسن سلحر لرهػػل سل ػػرلر لسيلرػػطاين سسصػػالغس لي ػػـس 

 لسل.رسع لسسطين لسيلرطاين 
 دة لسرللاؿ لسرػن رحّ لػت بيػر  ري اػرل سرػلس ل طػسلؿ رلراخ ػلن س ّدت ب ػل س ف سبعد  الـ لسرلطسن سبلإلملاس سع

سلػػدخسؿ اػػن لعػػلرؾ سصػػرلالت م لالاػػس سلحيػػلظ الػػل ل لير ػػل لسرللالاػػس لسلريػػردةن لػػـ لتيػػدالع يحػػس رالرػػلت 
ل ررعلرض لع ليطل لت اػر  ييرػ لن باػد  ف لرػأسس لسرللاػؿ سلس ػرلر سلس اػلدة  ليػت دلئلػل سػد  اػر  لر دلػس الػ

 سسسالت لسليطل لت سلسلبلدئ سلس اـ لسعلال سليملؿ لسيلرطاين  ابلإلملاس مسل ذسؾن لصطدلت ار ن بعػد  اػلـ 
لسرلطسن سلف خفؿ لسرلطسن ب ّسة سـ رزؿ ر لـس لتحرفؿ بعييسلفن سبدت لسلرأسس لرّ بسم لف  ّف هذه لس ػّسة ت 

 ػّسة اّداػس س ػلدرة ساصػاس اػن لزلحلر ػل سيػر ن  -س  ي حلػل -ر ّر سير  بلحر لرهل رللاػؿ لسيلرػطاياافن سهػن 
بخػػفؼ لػػل  ػػلف الاػػل حػػلؿ اصػػلئؿ لسليظلػػس  لػػـ مف لللررػػس هػػذه لس ػػّسة  ػػد رعصػػؼ بل.ػػرسع اػػر  لسػػذي هػػس 

 لسرلطس لسيلرطاياسن سلسرن رصرات ب. ؿ دسترن لرردال لف لسرلطسالت لسعرباس 
لسيلرػطاين لسػدلخلن"ن احلػلس رلرلػؾ .ػرااس  يلحاػسن  هذل لتصطدلـ َاَرَ  لسحداث الل لرػأسس "ررراػب لسباػت

سهػػػن رػػػداسن سبلإلمػػػلاس سفحر ػػػلـ س ػػػذه لس.ػػػرااسن مسػػػل لتحر ػػػلـ مسػػػل  دسلت  الرػػػاس رلػػػي  لتاربػػػلر سػػػكسزلف 
سلنحاػػػػلـن بحاػػػػث ا ػػػػسف لسرللاػػػػؿ لرػػػػرحّ لن ت لػػػػّدال ست لرػػػػريدل تاربػػػػلرلت رلراخاػػػػس لير اػػػػس  مت  ف ا ػػػػدة 
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ليس سلتحر لرن سلسرصسرلت لسعدسلياس لسرلراخاس لسرن حللر ل ار  راله حلػلسن حلسػت دسف لسرللاؿن سيزاس لس ا
  ف رخطس ار   ي خطسة راله لسح لئؽ لسرن راّردت بساسد حللس 

الػػػل لسع ػػػسن اعلػػػت اػػػر  لسرػػػلطس ا ػػػدة اػػػن ساػػػل حلػػػلسن السرػػػلطس ح ا ػػػس سل عػػػس بلترػػػريلد مسػػػل لس.ػػػرااس 
رريلد مسػل لترػريرلء لس.ػعبن لسعػلـن لػـ سنف حلػلس لساػسدة دلخػؿ لنرلمػن لس يلحاس سليظلس لسرحرار ت بلت

لسرن رح ل ػل لسرػلطسم لمػطرة سلرعللػؿ لػع ها ػؿ دسترػن ت ر ػّر حلػلس بلنرػس لسرالرػاس لسرػن  ػلـ الا ػلن 
اصلرت حللس مّلل  ف رظؿ خرج لسرلطسن سبلسرلسن لفح س سلر لسن  لل  لف لسحلؿ ليذ  الـ لسرػلطس سحرػل 
لػػل بعػػد دخػػسؿ لتيريلمػػس لسللياػػسن  س  ف رػػدخؿ لسرػػلطس  اللػػل  ػػّررت دخسس ػػلن  ػػّررت اػػر  اػػن لسل لبػػؿ ر بال ػػل 

ا.لس ل  السرلطس هن ار ن ا اؼ ردارهل حللسد  بلخرصلر هذل ربب لتي رلـن  ي لسرلطس   سلة
حراػػر سحر ػػس اػػر ن هػػذه لسرػػلطس ليطػػست الػػل اليػػب لػػف لس.ػػرااس لس يلحاػػسن بلاربػػلر  ي ػػل ل.ػػرسع ليظلػػس لسر
  سطػػسلؿ لسلرحلػػس >;سبلاربػػلر  ّي ػػل لاػػرد لرحلػػس لؤ رػػس رعػػد بدسسػػس الػػل حػػدسد لػػل لحرػػّؿ لػػف الرػػطاف اػػلـ 

لسللمػػاسن حلّػػت لسرػػلطس اعلّاػػل ل ػػلف ليظلػػس لسرحراػػرن سررلاػػع بػػذسؾ لسطػػلبع لسرللالػػن سلليظلػػس بر ػػّدـ لسرػػلطس 
  لػػـ لػػع ا.ػػؿ ل.ػػرسع لسررػػساس سرحػػّسؿ لسرػػلطس مسػػل الا ػلن سلسرػػن ت رلرػػد رػػلطر ل مسػػل خػػلرج لنرض لسلحرلػػس

هدؼ بذلرل ُرعيل بل يخبرل لسرالراس سلت رصلداس سلنلياس لسلرريادة احربن بلعيل راّرد لسرػلطس لػف بعػدهل 
لسرحػػػرري برػػػبب ا.ػػػؿ ل.ػػػرسع لسررػػػساسن  خػػػذت لس.ػػػرااس لس يلحاػػػس اػػػن لسر، ػػػؿن لػػػع ليعػػػدلـ  للػػػؿ سل.ػػػرااس 

  الراس لحررلس  لسرللالاس لسلحر لس ندسلت
اليرػذ ر لػػلف  ف  اػػلدة لسرػػلطس  حاػػت دلئػرة لسعف ػػلت لسدسساػػس اػػن ليظلػػس لسرحراػر ا ػػطن بعػػد اػػسز حلػػلس اػػن 
لتيرخلبػػػلت لسر.ػػػراعاس سر.ػػػ ال ل سلح سلػػػس سلرػػػرفل ل سزلرة لسخلرااػػػسن لرػػػُرخِدلت ليظلػػػس لسرحراػػػر اػػػن هػػػذه 

سرحراػػر ررػػردال سراداػػد لس.ػػرااسن  س سلػػي  لس.ػػرااس لسحلسػػس سعر لػػس لسح سلػػس لسليرخبػػسن سه ػػذل ظلػػت ليظلػػس ل
 سرالرلت لس الدة لسلرييذةن  س رررخدـ  دلة ان لسخصسلس لسرالراس لع حللس 

خػػرلج لس ػػدس لػػف  لرفن سلسحػػلؿ هػػذهن سبعػػد  ف سصػػؿ ل.ػػرسع لسررػػساس سي لارػػل لسحرلاػػس لػػع خطػػس ررللػػبن سلة
ب لس الدة لسحلساس سلرػلطس إلدلرة ل لسلػس .ػعباس سلرػعس لسليلسملت باافيل س ل الصلس سػ"مررلئاؿ"ن سادـ ذهل

سالالػػػػسن ست سلرلاعػػػػس ل.ػػػػرسا ل لسػػػػذي ا.ػػػػؿ با رلرهػػػػل هػػػػنن ست سلررلاػػػػع اػػػػف هػػػػذل لسل.ػػػػرسعن ست سليظػػػػر اػػػػن 
رالرلت الّدة سالالس سلسلا س لسل.لراع لسرصػيساس لسالراػسن سطلسلػل  ف اػر  رحسسػت مسػل حػزب سلرػلطسن س ف 

ت ادادةن  س لسداع بلساللهار لاددل سلسلا س لتحرفؿ لف .أيل ا ػدد ل.ػرسع لسرػلطس لسذهلب بلراله رالرل
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لسػػذي صػػلر هػػدال اػػن ذلرػػلن سطلسلػػل  ف يزاػػس لتحر ػػلر سهػػلاس لسرللاػػؿ ظػػؿ ل اليػػل الػػل اػػر ن اػػاّف لسيخبػػس 
راالت لسلر، لػسن لس لئدة سلرلطس سلسلرريادة لي ل سـ ا ف  للل ل مت لرردالء ليظلس لسرحرار لاددل سرػرلاـ لس.ػ

اػػن مطػػلر لػػف رصػػعاد خطػػلبن مػػد خطػػس ررللػػبم ت ارػػريد اػػن  حرػػف حلترػػل مت سلدبلسللرػػاس لسرلامػػسن ت 
 سلاللهار ست سلل لسلس لس.عباس لسسلرعس 

سطلسلػػل  ف لنلػػر  ػػذسؾن ا ػػد ليع ػػد لسلالػػس لسػػسطين اػػن ظػػرؼ لي رػػللن صػػلرخن لػػع ررلاػػع  اػػلدة اػػر  اػػف 
لسل ػػػػلف  ػػػلف ل.ػػػػ ف  ػػػسف لدايػػػػس رلـ لب خلمػػػػعس سفحػػػرفؿ لسلبل.ػػػػرن هػػػػذل  لرػػػلر لسلصػػػػلسحسن سلػػػف ا ػػػػس

بلإلملاس س ؿ لترر. لتت لسرن طرحر ل اصلئؿ  خر   لسا لد لإلرفلن  س لساب ػس لس.ػعباس لسرػن  لطعػت 
هن سلسا لد لسلالسن امف اف ل لطعس  س لفحظلت لسعداد لف لس س  سلس.خصالت لف اػر  سلػف غارهػلن 

 ػػػلف لس ػػػدؼ لػػػف هػػػذل لسلالػػػس لرػػرخدللل سريصػػػاؿ لسرالرػػػلت سلس ػػػرلرلت س"لسباػػػت لسيلرػػػطاين" الػػػل  سبلسرػػلسن
 ل لس لسيخبس لس لئدة 

اػػن ظػػّؿ حلسػػس   ػػذهن سلػػع لتلريػػلع اػػف ريياػػذ لسريلهلػػلت سلتريل ػػلت لسرػػن  خػػذت ُرس ّػػع بلرػػرلرلر ليػػذ لسعػػلـ 
ن بلػػل اػػن ذسػػؾ لتريل ػػلت لسلرعل ػػس بليظلػػس  :577 لسرحراػػرن سلػػع اػػدـ لسلرلاعػػس لساػػلدة سلسعللاػػس سحرػػل لساػػـس

سلرلر لسررساس سرالرلت لسرلطسن سلع لسررلاع اػف لرػلر لسلصػلسحسن لػف لسعبػث لس ػسؿ مّف لسل.ػلر س  ليػت 
  اد  لف لسل لطعس 
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ش بذؤث واملجلغ الىطني ًيخخب  الخىفُزًت »مشاوساث اخخُاس اللُادة الجذًذة ملىظمت الخحٍش

 « واملشهضي 
ً
 غذا

 خيض  املء لسلالس تح ل مسل لسيصؼ بيلء الل لريلؽ لسلصلسحس«? لس دس لسعربن» بس اسرؼ سػ 
 8112\5\8«: القدس العربي» أشرف الهور:غزة ـ

 رر حرب لسرررابلت لسرن سمػعر ل لسلايػس لسرحمػاراس سللالػس لسػسطين لسيلرػطاينن لسػذي بػد   اللسػل لف لسل
لرػػػلء لإلليػػػافن  ف اػػػرـ ليرخػػػلب لس ائػػػلت لس الداػػػس لساداػػػدة سليظلػػػس لسرحراػػػرن لسلرلللػػػس اػػػن لسلايػػػس لسريياذاػػػس 

  بؿن ساؽ لرساس لس دالس سلسلالس لسلر زين ان ي لاس  اللؿ لسالرلت لسرن رررلر حرل لرلء لسخلاس لسل
 ف لسلايػػػس لسرحمػػػاراس سللالػػػس لسرػػػن ا ػػػدت رخػػػر لارلػػػلع س ػػػل ظ ػػػر  سؿ  لػػػسن « لس ػػػدس لسعربػػػن»ساللػػػت 

 لري ت الل  ؿ لسرررابلت لسخلصس س ذه لسالرس 
سحرب لل ار  لسرسلاؽ الال اايل رارـ ان ي لاػس  الػلؿ لسلالػس لسرػن ررػرلر حرػل لرػلء لسخلػاس لسل بػؿن 

ر.ػػػلؿ للللػػػن لسيصػػػلئؿ لسليمػػػساس رحػػػت سػػػسلء « رسلاػػػؽ سطيػػػن»لسلالػػػس لسػػػسطين اػػػف  لئلػػػس  ماػػػفف رئػػػاس
ليظلس لسرحرارن س ذسؾ للللػاف اػف لسلرػر لافن سعمػساس لسلايػس لسريياذاػس سليظلػس لسرحراػرن سعرمػ ل بطرا ػس 

 الل لناملءن سياؿ لسل سن حاث رر سف لسلسلا س بلنغلباس « لسرصسات لسلبل.ر»
 امػػػلء لسلالػػػس لسلر ػػػزي لساداػػػد بلسطرا ػػػس ذلر ػػػلن حاػػػث رػػػارـ لسرسلاػػػؽ خػػػفؿ الرػػػلت  سرػػػااري ليرخػػػلب

لسلالػػس لسػػسطين بػػاف لسل.ػػلر اف لػػف  ػػلدة لسيصػػلئؿ سلسلرػػر لاف سلترحػػلدلت سلسي لبػػلتن الػػل للللػػن لسلالػػس 
لت لساداػػػدن بحاػػػث اػػػرـ ررػػػلاس لنامػػػلء لػػػف  ػػػسلئـ لسلرػػػر لاف سلترحػػػلدلتن سا سيػػػسل برا ػػػس لر.ػػػحن لسريظالػػػ

 لسيلرطاياسن  ؿ حرب يربرل لسلحددة رلب ل 
 ب  املء لسلالس لسلر زيليرخل

لػػػف لصػػػلدر خلصػػػس  ف لسل.ػػػلسرلت تخراػػػلر  امػػػلء لسلالػػػس لسلر ػػػزي بػػػد ت « لس ػػػدس لسعربػػػن»ساللػػػت 
بلسيعػػػؿن لػػػع سصػػػسؿ لنامػػػلء لسل.ػػػلر اف اػػػن  الػػػلؿ لسلالػػػس مسػػػل لدايػػػس رلـ لبن س بػػػؿ ليطػػػفؽ لسالرػػػس 

س ف رلؾ لسل.لسرلت ررلان ان لخرالر للللن لسلالس لف لسلرر لاف رحدادل ل لف لسرػ فن بحاػث لتاررلحاسن 
ا ػػػسف لنامػػػلء لساػػػدد للللػػػاف سلالساػػػلت سلسرالعػػػلت لسيلرػػػطاياس اػػػن  لاػػػس  راػػػلء لسلعلػػػسرة ساػػػن لخالػػػلت 

 لسفائاف ان لسدلخؿ سلس.رلت 
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لسرحراػػػرن مف هػػذه لسطرا ػػػس اػػن لتيرخػػػلب  س ػػلؿ لسػػد رسر سلصػػػؿ  بػػس اسرػػػؼ امػػس لسلايػػػس لسريياذاػػس سليظلػػس
  9;<0لربعس ليذ رأراس لسلالس لسسطين ان الـ 
لسػػػذاف رػػػارـ رر.ػػػاح ـ سعمػػػساس لسلايػػػس لسريياذاػػػس « لسلرػػػر لاف»س سمػػػ   امػػػل  ف لسليل .ػػػلت ر.ػػػلؿ لخراػػػلر 

 سليظلس لسرحرار لسيلرطاياس بلسرسلاؽ 
امػػسلن باػػي ـ لفلػػس للللػػاف اػػف حر ػػس اػػر ن  =0لػػف  سرر ػػسف لسلايػػس لسريياذاػػس سليظلػػس لسرحراػػر لسيلرػػطاياس

ن سرخػرسف لػف لسلرػر لافن اػن حػاف ار ػسف لسلالػس لسلر ػزي 08سللللاف اػف  لاػر لػف اصػلئؿ لسليظلػس لسػػ 
امػػػػسلن للللػػػػاف  امػػػػل اػػػػف لسيصػػػػلئؿ سلسلرػػػػر لاف سرؤرػػػػلء لسلاػػػػلف اػػػػن لسلالػػػػس لسػػػػسطينن ساػػػػف  05لػػػػف 

 لترحلدلت سلسي لبلت سلسعر رااف 
مف رر ابس لسلالس لسلر زي ل سيس لف  امػلء لسلايػس لسريياذاػسن ممػلاس « لس دس لسعربن»س اسرؼ سػ س لؿ  ب

مسل هائس رئلرػس لسلالػس لسػسطين ساػددهـ  ربعػس  امػلءن سهػـ لسػرئاس سيلئبػله س لػاف لسرػرن سرؤرػلء لسلاػلف 
رػػػ راسن سرػػػبعس امػػػسل اػػػف لسلرػػػر لافن سلفلػػػس  امػػػلء اػػػف لسلايػػػس لسع 87ساػػػددهـ لللياػػػسن ممػػػلاس مسػػػل 

امػػػسل اػػػف  00 امػػػلء اػػػف حر ػػػس اػػػر ن سلليػػػاف لػػػف لنامػػػلء اػػػف  ػػػؿ اصػػػاؿ لػػػف اصػػػلئؿ لسليظلػػػسن س
 لترحلدلت سلسي لبلت 

ا.ػػلر مسػػل  ف لتارللاػػلت لنخاػػرة سللالػػس لسلر ػػزي سليظلػػس لسرحراػػرن .ػػللت  امػػل امػػساس  امػػلء لػػف 
 لسلالس لسر.راعن لسيلرطاين 

ف رئػػػاس لسلالػػػس لسػػػسطينن   ػػػد خػػػفؿ لارللاػػػلت لسلايػػػس لسرحمػػػاراس ساػػػن هػػػذل لسرػػػبلؽ  ػػػلؿ  بػػػس اسرػػػؼن م
سللالػػسن  يػػل بيػػلء الػػل لريل اػػلت لسلصػػلسحس سخلصػػس لريػػلؽ لس ػػلهرةن رػػاار  خيػػض اػػدد  امػػلء لسلالػػس 

امػػس للػػف  0:7امػػس لػػف لسخػػلرجن س 577امػػسلن بحاػػث اػػرـ لخراػػلر  8:7لسػػسطين اػػن لسلرػػر بؿ مسػػل 
 لسدلخؿ 

لسس ػػػت لسػػػذي رػػػارـ ااػػػل م ػػػرلر هػػػذل لنلػػػرن لسػػػذي ا.ػػػلؿ خيػػػض اػػػدد  امػػػلء  س ػػػف  بػػػس اسرػػػؼ سػػػـ ا.ػػػر مسػػػل
لسلالس لسسطين مسل لسيصؼن اػن ظػؿ لعلسلػلت ر.ػار مسػل  ف ذسػؾ لنلػر لسػذي رسلا ػت الاػل لسيصػلئؿ اػن 
لريػػػلؽ لس ػػػلهرةن رػػػاطبؽ حػػػلؿ لير ػػػت حلسػػػس لتي رػػػلـن سدخلػػػت حر رػػػل حلػػػلس سلسا ػػػلد لإلرػػػفلن اػػػن ليظلػػػس 

 لسرحرار 
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بلتيرخػػلب اػػن لنلػػل ف لسرػػن ررػػل  بػػذسؾن  8:7سلاػػسء س ر ػػل تخراػػلر  امػػلء لسلالػػس لساداػػد لسػػػ سرػػارـ ل
 سبلسر لاؼ حلؿ رعذر مارلء لتيرخلبلت ان  لل ف لسساسد لسيلرطاين ان لسخلرج 

 لرررلراااس ادادة سليظلس لسرحرار
لػس لسرػلب س لسرػن ليطل ػت اػلـ سالل صلسن   د  بػس اسرػؼ  ف لسلالػس لسحػلسن رػااري لرلاعػس ح ا اػس سللرح

 ن سسمع لرررلراااس ادادة ر دؼ مسل ريعاؿ ليظلس لسرحرار 8<<0
ن بل سيلرػػل «لريػػلؽ  سرػػلس»س  ػػد الػػل  هلاػػس لػػل رػػابحلل لسلالػػس لسػػسطين لػػف خػػفؿ ماػػرلء لرلاعػػس .ػػلللس سػػػ 

لسرزلل ػػػل بلريل اػػػلت ن سحػػػاف «رعلاػػػؽ لتارػػػرلؼ بارػػػرلئاؿ»لسرالرػػػاس سلت رصػػػلداس سلنلياػػػسن س يػػػل رػػػاؤ د الػػػل 
 لسرفـ لسلس يسن سلتاررلؼ بدسسس الرطاف 

سرػػاؤ د لسلالػػس  امػػل ساػػؽ لػػل  ػػلؿ  بػػس اسرػػؼن الػػل  ػػرلرلت لسلالػػس لسلر ػػزي لنخاػػرن لسخلصػػس بس ػػؼ 
بػػػػلراس »لسريرػػػػاؽ لنليػػػػن ب لاػػػػس  .ػػػػ لسلن سبلتيي ػػػػلؾ لػػػػف اف ػػػػس لسربعاػػػػس لت رصػػػػلداس لسرػػػػن  ررػػػػ ل لريػػػػلؽ 

ح اػػػؽ لرػػػػر فؿ لت رصػػػلد لسػػػػسطينن سلسطلػػػب لػػػػف لسلايػػػس لسريياذاػػػػس سليظلػػػس لسرحراػػػػر ن سذسػػػػؾ سر«لت رصػػػلدي
 سلؤررلت دسسس الرطاف لسبدء ان ريياذ ذسؾ 

سللالػسن لسرػن ليطل ػت رحػت  58لف  املء لسلالس لسسطين احمرسف حلسال لسػدسرة لسػػ :7;ا.لر مسل  ف 
امػسلن حاػث ح ػؽ ذسػؾ لسيصػلب لسػذي  90>ن لػف  صػؿ «دسرة لس ػدس سحللاػس لس.ػرااس لسيلرػطاياس».علر 

 امس  77:ارطلب حمسر 
س.للت الرس لتاررلح  للس سلرئاس لحلسد ابلسن ريلسست لسلليلت لسرالرػاس لسخلصػس بلس مػاس لسيلرػطاياس  

 « .لللس س ؿ .نء»س لؿ لحلسد لسعلسسؿن يلئب رئاس حر س ار ن مف لس للس  ليت 
« ساػػل»احلت  سردر ػل س لسػػس لنيبػلء لسيلرػػطاياس لسررػلاس س مػلؼ سهػس امػػس اػن لسلالػػس لسػسطينن اػػن رصػر 

 ف لسلالس لسسطين رايل ش خفؿ لنالـ لسل بلس اددل لف لنا لرن لػف باي ػل لسلبػلدرة لسيلرػطاياس لسلطرسحػس 
 للـ لالس لنلفن سلسرن ر.رلؿ الل لسعداد لف لساسليبن  برزهل خلؽ لصطيلؼ دلخلن صلب اػن لسلا ػس 

ارلءلت لتحرفؿ لإلررلئالنن سلطلسبػس لسعػلسـ بلػؤرلر دسسػن سحللاػس لس.ػعب لسيلرػطاينن لسرالرس لنلرا  اس سلة
 سلسرأ اد الل مرسرة  بسؿ الرطاف 

 سد  لنلـ لسلرحدةن سحؿ لسدسسرافن الل  رلس  ف لس دس لس.ر اس الصلس سدسسس الرطاف « امس دلئـ» ػ
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 املجلغ الىطني مشآة غضة

 8112\5\8  األردنيةالغد   أحمد جميل عزم
اعد ليع لد لسبرسللف ان لسعلدة لطلبل  اللل  .عبال  ان  ي بلدن سلسلالػس لسػسطين لسيلرػطاينن محػد  لؤررػلت 

لس لسرحرار لسيلرطاياسن هس هذل لسبرسللف بلسيربس سل.ػعب لسيلرػطاينن ساعرػرؼ ب ػذل حرػل لعلرمػس  اػلدة ليظ
ت سلل للرت هذه لسماس الل ليع لد لسلالسن لسذي بد  اللسل لرلء  سؿ لف  لس    لسليظلسن سلة

ا ػػدهن نرػػبلبن  اػػن لسحلسػػس لسيلرػػطاياسن صػػلر هيػػلؾ راػػلر ايػػلدي برأااػػؿ ليع ػػلد لسلالػػسن  للػػل طرحػػت ا ػػرة
سخص ل رئاس لسل رب لسرالرن سحر ػس "حلػلس"ن اػن خطػلب  س ػله اػن غػزة بػلسرزللف لػع لاررػلح لسلالػس اػن 
اطػلء لنسسساػس إلاػرلء  رلـ لب  س لؿ اال "س د  لف لسخالر لسليمؿ سلل ازلؿ ارللؿ ان رأااؿ ا ػد لسلالػس سلة

رمػػلف لسبريػػللج لسرالرػػنن س رػػس لس.ػػرل سن حػػسلر .ػػللؿ امػػـ لنطػػرلؼ  لاػػس سفريػػلؽ الػػل رزلػػس .ػػلللس ر
سريعاػػػػؿ لسلالػػػػس لسر.ػػػػراعنن سر.ػػػػ اؿ ح سلػػػػس سحػػػػدة رحمػػػػر تيرخلبػػػػلت اللػػػػسن سلرػػػػر للؿ  الػػػػلؿ لسلايػػػػس 

 لسرحماراس سع د الرس لالس سطين سحدسي تيرخلب  املئلن سهذل لسخالر سـ ارـ حرل حايل" 
ساػل ارػرلر ليػذ لطلػع لسررػعايالتن  ي ليػذ يحػس سهيل ااب ررااؿ لالساػس ي ػلطن لي ػل  ّف لسحػسلر لسل.ػلر م

الللن س لف اصطدـ بألسر للؿ ادد ل لاد حر س "حلػلس" اػن لسلالػس لسػسطينن س ػد  صػرت "حلػلس"  >5
الل مالدة صالغس طرا س ر. اؿ لسلالسن بدلاس بطلب  ف ُا َرَرـ لسلالس بػاف لسيصػلئؿن سا ػسف س ػل لبل.ػرة 

سلترحػػلدلت لسل ياػػس سلس.ػػعباس سلسلؤررػػلت لسلخرليػػس س ػػل ِيَرػػب  باػػرة  يحػػس يصػػؼ لسلالػػسن لػػع  ّف لسلرػػر لاف
ان لسرللاؿن لنصؿ  ف اأرن ازء لي ل بلتيرخلب  س ػد سلا ػت "اػر " لػع "حلػلس" اػن لسرػيسلت لنخاػرة الػل 

 لطلب مسنلء ل لاد هذه لترحلدلت سصلس  "ليرخلبلت يرباس" 
ن راعؿ ت ارؽ لػع بريػللج >570لس" لسلعليس ان  الر )للاسف بلسيربس سلبريللج لسرالرنن رغـ  ف سلا س "حل

ن مت  ّف ا ػػرة لتريػػلؽ الػػل لسبريػػللج  بػػؿ دخػػسؿ لسلالػػسن اعلػػـ لسالاػػع  ي ػػل ==<0ليظلػػس لسرحراػػرن لسعػػلـ 
سارت لس ماس لنرلراسن سهػن  لػر غاػر دال رلطػنن اأيػت ريرخػب  س ررسلاػؽ الػل  امػلء لسلالػس لسػسطين 

رالرن سساس لسع س  س د رس يت حسلرلت مالدة مطفؽ لسلالس  لسعلـ لسيلئتن بعد رأرػاس سر رر لسبريللج لس
"حلػػلس" سايػػس إلدلرة  طػػلع غػػزةن االػػل اػػد رامػػل ترػػرئيلؼ لرػػارة لسلصػػلسحس  لػػـ اػػلد لنلػػؿ س ػػذه لسلرػػارة 

لياػػس" اػػن ي لاػػس لسعػػلـن  بػػؿ  ف ريػػر س برػػبب لليػػلت "ابلاػػس لسمػػرلئب سلسررػػـس سسحدلياػػس رػػفح لنا ػػزة لن
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غزةن سهلل لليلف رػراض "حلػلس" لسرعػلطن لع لػلن بايلػل رػراض لسح سلػس لسيلرػطاياس ربيػن لإلييػلؽ لسرػلـ اػن 
 غزة سربين لسلسظياف لسذاف ااير ـ "حللس"  بؿ رسسا ل هذه لسلليلت  

ح ػل  سل.ػعب  سان لسل لبؿن بلت لتي رلـن سريسلتن ذراعس  سرعطاؿ مالدة ريعاؿ ليظلػس لسرحراػرن سر ػسف للللػس
لسيلرطاين  سهيلؾ ل. لس ح ا اس ان رر ابػس لسلالػس لسحلساػس لسرالرػاسن  لػل اػن خصػلئص  اػرلده لػف حاػث 
 الػػلرهـن سلػػػف حاػػػث لػػػد  رللػػػال ـ لس.ػػػعبن  ا يػػػلؾ  ست  اصػػػلئؿ بلرػػػت غاػػػر لساػػػسدة .ػػػعبال  ست رلػػػلرس  ي 

بػػلرزة اػن لسليظلػػسن سرحصػؿ الػػل  الػؿ يمػلسن  س سطيػػن نرػبلب  ي ػػل بػف  امػػلء ر رابػلن سرحػػريظ بلسل ػع
مل ليالتن الل حرلب ائلت .ػلبس س.ػعباس دلخػؿ سخػلرج الرػطاف  احللػس ُطفِبّاػس ر سدهػل .ػلبس اػن لسستاػلت 
لسلرحػػدة لػػلفن  ػػد ا ػػسف س ػػل ساػػسد سرػػألار   لػػر  لاػػرل  لػػف هػػذه لسيصػػلئؿ  سلترحػػلدلت لسل ياػػس لعطلػػسن سبػػف 

 ااف  ي   الدة ت رمطر سلسلا س لسلعلرمس سلسلحلربس  راداد ليرخلبن  سبدسف لالس )برسللفف 
ت ال ف لترر لف سلرسلاؽ لسيصلئلن مسل لل ت ي لاسن نّف سمع ليظلس لسرحراػر سدسلئرهػل سلالرػ ل لسػسطينن 

 هس بصعسبس سمع  طلع غزةن  فهلل صسر ان لررة س خر  
سريعاػػؿ لسالساػػلتن سلتيرخلبػػلت حاػػث  ل ػػفن  ال ػػف ماػػلدة ريعاػػؿ لسليظلػػس ابػػر لترحػػلدلت لسل ياػػس سلس.ػػعباس

سبطرا س راعل ل ليرسحل  سلالاعن بدءل لف لسلرر لاف سلسيل.ػطاف خػلرج لسيصػلئؿن سصػست سليصػلئؿن سس ػف لػف 
دسف "بداس" ليرظلر لسليلسملتن سليرظلر لسرسصؿ سبريللج رالرن  السليظلس سدا ل لالرػ ل لسػسطينن سسػدا ل 

  ف رعدالل بلسطرا س ذلر ل لسرن   ر ب ل )دلخؿ لسلالسف  بريللال لسرالرنن لسذي ال
لل رحرلاػل ليظلػس لسرحراػر هػس ريعال ػل سراداػدهل ساػؽ لنرػس لسلحػددة دلخل ػل  صػفن لس يالػس بيػر  لنبػسلب 
سلالاع بطرا س بعادة اف ا رة "لسر لرـ"ن لع مرسرة مالدة لسيظر بألسر للؿ " سرل" لسيصػلئؿ لسلرف.ػاسن اػن 

لسريياذاػػػسن سال ػػػف سللالػػػس لسحػػلسن مطػػػفؽ  رػػػس اداػػػدةن ررػػر طب لسيئػػػلت لس.ػػػعباسن خصسصػػػل ن اػػػن لسلايػػس 
 لسلرحلس لنسسلن خلرج لسيصلئؿ لسرن سـ ردخؿ ليظلس لسرحرارن سرألاف رساس سدخسؿ لسيصلئؿن مذل رغبت    
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 هزه الاظخحلاكاث الفلعطُيُت الضائعت

 8112\5\8  العربي الجديد  ماجد الشيخ
سيػػػػرد دلسػػػػس  .ػػػػرااس  ني يظػػػػلـ رالرػػػػنن بػػػػؿ مف لس ػػػػؿ لسػػػػسطين هػػػػس لسػػػػذي الػػػػي  لسلؤررػػػػلت .ػػػػراار ل سػػػػاس ل

بليرخلبػػلتال دال رلطاػػسال يزا ػػسن سبلسرػػلسن لسرأرػػاس س.ػػرااس لسيػػردن سا ػػس ذسػػؾ رعػػاش لس.ػػرااس ارلغػػل ل ػػستن ت 
لـ لسرالرػن دلسػس رػلطسن اررطاع  حد  ف اليح ل سييرل  س سنارهن سطلسلل  ف لسيرد دلسس رلطسن  ذسؾ هس لسيظ

بػػؿ   لػػر رػػلطساس ن حػػاف اعػػزؿ ييرػػل اػػف لسلؤررػػلتن اػػف اعػػسد اللػػؿ لػػل ايبنػػن  ف الللػػل لػػف سل ػػعال رالرػػن  
ليرخػػػبن  س لػػػل ااػػػري رسلاػػػؽ لس ػػػؿ لسػػػسطين الػػػل لاربػػػلره لس.ػػػرااس لسرػػػن رع ػػػس لصػػػلس  سرطلعػػػلت رالرػػػاس 

 .عباسن للللس سكغلباس لسنلسبس لف لس.عب  
 دالػػس سللالػػس لسػػسطين لسيلرػػطاينن الػػل لسػػرغـ لػػف  –سػػداسة "لسلرعالػػس" تيع ػػلد دسرة اداػػدة لػػف هيػػلن اػػاف ل

لنرلت لسيصلب سادـ رسلاؽ لس ؿ لسيلرطاينن سب لء لتي رلـ لسرالرن سلسانرلان  لرل  سل عل م ارعػل س سلرػأسس 
ر ػػػػل الػػػػل طباعػػػػس لسعلػػػػؿ لسسحػػػػدة لسسطياػػػػسن سابعػػػػد لس.ػػػػراالت اػػػػف رح اػػػػؽ سحلر ػػػػل لسسطياػػػػس سرسلا لر ػػػػل سلريل ل

لسرالرن سلسريظالن  سسف ا ػسف هػذل  لػل خلا ػل باياػلح ليع ػلد هػذه لسػدسرة "لسلرعالػس" غاػر لسرسحاداػس سرللاػرهن 
سل لػػػل ر ػػػف  رلرلر ػػػلن سػػػف ررػػػرطاع رح اػػػؽ  هػػػدلؼ لس ػػػؿ لسػػػسطينن لرػػػرالبس سطلسحػػػلت لرػػػرعلدة سحػػػدة لس ػػػس  

 مسػل لػل اسحػد سطياػلن ت مسػل لػل ا ػّرس لسير ػس سلتي رػلـن سلسبريللج لسرالرن لسلسحدن  س .بل لسلسحدن سصػست
ا ػؿ هػػذل لػػل ررػػعل مساػػل  اػػلدة لسرػػلطس سلػػف اسلسا ػل لػػف اصػػلئؿن سراداػػد .ػػرااس لسلالػػس لسػػسطين لسيلرػػطاين 

 بلاربلره لؤررس  سطياس  لف لسليرسض  ي ل ر.ّرع سبريللج رالرن سحدسين ايمسي لس ؿ لسيلرطاين  
رراػػب لسباػػت لسيلرػػطاين بعاػػدل  لػػف رسح لس يػػلح لسرحػػّرري" رحػػت رلارػػلن ساريػػؽ لسالاػػع "هيػػلؾ لػػف ارػػعل مسػػل ر

الل مرسررل ان هذه لسلرحلس لسد ا ػس لسرػن لار ػد اا ػل لس يػلح لسػسطين لسيلرػطاين بسصػلرل لسلسا ػسن سا ػدت 
 س ررػػلطاسن  لس.ػػراالت  ػػؿ لس.ػػراالت اػػن رػػال  ل  دسلرهػػل لس يلحاػػسن لرػػربدسس  مالهػػل بيػػسلزع سيزاػػلت رػػلطساس

.خصػػػاس سائساػػػس ساصػػػلئلاسن .ّر.ػػػت  لػػػل لترػػػربدلد اػػػن رربػػػسال خصػػػبر ل لسررلاعػػػلت سلتيحرلاػػػلت سلسرالرػػػلت 
 لسزبلئياس سلسسظلئياس لسع السن ليذ غاـس " سرلس" لسرن  ملات رسلدل مسل رسلد لسي بس  

ست )اػػػر  لرػػػربعلده بػػػلسرسلزين  س اػػػن لسل لبػػػؿن  ليػػػت هيػػػلؾ لرػػػلع حلالػػػس مسػػػل ا ػػػد لػػػؤرلر سطيػػػن اػػػن باػػػر 
نرػػػبلب اداػػػدةفن سرخػػػر اػػػن غػػػزةن بل.ػػػلر س  ػػػس  ساصػػػلئؿ سهائػػػلت س امػػػلء لسلالػػػس لسػػػسطين )للئػػػس الػػػل 
لن ػػؿف لسػػذاف  اليػػسل ل ػػلطعر ـ خطػػسة ليع ػػلد لسلالػػػس اػػن رلـ لبن رأ اػػدل سلحرالاػػل الػػل اػػدـ ل.ػػػرساارلن 
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عاػػػدل لػػػف لسحػػػرص الػػػل سحػػػدة ليظلػػػس سريػػػّرد حر ػػػس اػػػر  ساصػػػلئؿ  خػػػر  بلسػػػداسة مسػػػل ليع ػػػلدهن سذسػػػؾ  لػػػل ب
لسرحراػػر لسيلرػػطاياس س سلهػػل ساصػػلئل ل بلػػل رللػػؿ لػػف باػػت سسطػػف لعيػػسي سالاػػع لسيلرػػطاياافن  س بلػػل  ليػػت 
رلللػػػػل لػػػػف سحػػػػدةال  يلحاػػػػسالن  ا ػػػػدهل لتي رػػػػلـ لسرالرػػػػن سلسانرلاػػػػن يصػػػػلب ل لسػػػػسطينن لػػػػل  مػػػػعؼ لسلسل ػػػػؼ 

لجن سبلسرػػػلسن بػػػلت لسالاػػػع غاػػػر  ػػػلدرال الػػػل  اػػػلدة لسعلػػػؿ لسيلرػػػطاياس الاع ػػػلن س ا ػػػدهل سحػػػدة لس ػػػدؼ سلسبريػػػل
لس يلحن سلسسطين لسيلرطاينن ا ليت لسبداؿن  س محد  لسبدلئؿ لسللحػسن رلػؾ لسلرػارة لس يلحاػس لسرلهيػس? لرػارة 
لسعػػسدة مسػػل لنرض ايسليػػل سلسلصػػلس لرػػلر لسل لسلػػس لس.ػػعباس لسرػػن ر.ػػّؽ طرا ػػل  يلحاػػل رحّرراػػلن راػػلسزت ااػػل 

س.عب لسيلرطاينن  سملال  الداس سـ رعد رررطاع  ف رع س رللؿ سطلسحػلت .ػعب بنلسبارػلن سػاس اللهار ل
 لنرلل برالرلت لترربدلد سلسريرد بلسرلطساسن الل لخرفؼ رلّسيلر ل سلرالهلر ل لسيئساس  

ارطلػػب   ليػػل اعػػرؼ  ف راداػػد لس.ػػرااسن  س لس.ػػراالت لسيلرػػطاياس بعللػػسن سصػػالير ل لػػف لسربداػػد  س لسمػػالعن
 ست رح اػػؽ ليرػػالـ سطيػػن اب ػػسين سيبػػذ لسير ػػس سلتي رػػلـن سلسسصػػسؿ مسػػل ساػػلؽ سطيػػن االػػع لس ػػؿ لسػػسطينن 
الػػػل  رػػػس س سلاػػػد دال رلطاػػػس لتيرخلبػػػلت لسرللالاػػػس لسرػػػن رػػػؤلف سلالاػػػع ح ػػػل لسرللالػػػن لسصػػػحا ن بػػػدت لػػػف 

اػػػع اػػػن لرػػػري علت لسر ػػػسد سلسررػػػلط " سرػػػلت لس اليػػػس" سلرػػػربدلد رالرػػػلت "لسػػػرحّ ـ لسلػػػلسن" لسرػػػن  غر ػػػت لسال
سلتييػػػرلد سلسريػػػرد بػػػلس رلرن س بعػػػدت لسسمػػػع لسػػػسطين  لػػػل اػػػف لمػػػللاف لسساػػػلؽ لسرالرػػػنن لسمػػػللف لسسحاػػػد 
تررعلدة سحدة  س  لسل.رسع لسسطينن سبلسرلسن سحدة لسرسلا لت الػل لرػرعلدة راداػد لس.ػراالت  سبػدسف ذسػؾن 

 لس.راالت لنخر ن  س ررالسزهل ان لرالهلتال  حلداسال  س لييرلداس   ت ال ف س.رااسال بليردهل  ف ر ّرر خطسلت
الػػل  ف ا ػػدلف "لسيصػػلب لسرالرػػن" سع ػػد دسرة غاػػر الداػػس سللالػػس لسػػسطينن ت الػػي  دسررػػل "لسلرعالػػس" لرف 
لس.ػػرااس لسلطلسبػػسن لرػػريلدل مسػػل يصػػلبال اػػددي  اػػر  "طبخػػل" سرػػدباره" الػػل ااػػؿ  ػػذسؾن س ػػأف لػػف ارػػعسف 

لسز ا بلت ا د دسرةال  ليسياسال صحاحس سطباعاس سللالس لسسطينن ارلب سف لسزلف  بؿ حػدسث م ػرلهال لػل مسل را
 س ردلاالت م رلهاس ليرظرةن ت اعسد بعدهل سلرلطس  درة لس اليس الل لرخلذ لس رلرلتن ت رػالل لسليرػالس لػع 

 رصلداس  لحّددلت لريلؽ  سرلس سل.ررلطلرلن بملليلرل لنلياس سلسرالراس سلت 
سه ذل س بؿ لسس سع ان لسيرلغ لس بار سلسيسمل لسلدلرةن هيلؾ لف ارػعل مسػل ررراػب لسباػت لسيلرػطاينن بعاػدل 

بدلالت لسل لسلس لس.عباس سلرربرلؿ لسلسلطف    لف رسح لس يلح لسرحّرري سلة
رض سحػػؽ "هػػل هػػن لعػػلسـ ي بػػس  خػػر  اػػرلد س ػػل  ف ررػػرلر سررسلصػػؿ" لسيلرػػطاين اػػن لسػػدالع اػػف  مػػاس لن

لسعػػػسدةن س للػػػؿ ح ػػػسؽ لسفائػػػاف اػػػن سطػػػي ـ ساػػػن لخالػػػلت لسلاػػػسء سلس.ػػػرلتم سهػػػذه طللػػػسن  بػػػر ن سلسارالػػػس 
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لن بػػر لسرػػن ررر ػػب بحػػؽ .ػػعبال بػػد ت لأرػػلرل  بػػؿ رػػبعاف اللػػل  سهػػل هػػن لعػػلسـ ي بػػس  خػػر  اػػرلد س ػػل  ف 
سعػدس لترػرعللري ا ػطن بػؿ هيػلؾ رررلر سررسلصؿن ان بدلاس لسع د لسلللف سي بس  س ي بلت ت اسلصل ل  اػلف ل

لػػف ا.ػػررؾ اػػن لسلصػػلر ل اسيػػل سدالػػل سلرػػلادة لػػف  اػػؿ لصػػلسحل  امػػلن بلسل يػػل  لػػل ب رلرلرػػل لسخلطئػػسن 
سبأخطلئل لسرلراخاس لسرن  للتن ليذ لسبدلاسن الل  لادة لسخطائس لسرسرلراس  خطائػس بػدء خرلااػسن حػاف ساػدت 

س"ن مػػّاعت الرػطاف سلع ػل .ػعب ل اػن .ػرلت دلخلػن سخػػلرانن لػف اصػّد  ل ساصػلدؽ الا ػل  أ ذسبػس "ل ّدرػ
 ل .سال بف  ي غطلء  الدي  

سبذل ا سف لتي رلـ لسرالرن سلسانرلانن س د بلت ايرخ ظسلهر لي رللاس ادادةن اذهب الاع ػل اػن لرالهػلت 
س ػػػؿ رعظػػػاـ لسلػػػأزؽ لسػػػسطين لسيلرػػػطاينن بػػػدت لػػػف لعلسارػػػلن بلػػػل ا يػػػؿ مااػػػلد حلػػػسؿ رصػػػب اػػػن لصػػػلحس ل

لسػػسطينم س لػػل يػػر  اػػاف لإلصػػرلر الػػل رالرػػلت لسريػػرد لنحلداػػس ا ػػسد لساػػـس مسػػل ليرعػػلش رالرػػلت لسيئساػػلت 
لسيصػػػلئلاسن سلرػػػري لض اصػػػبالر لم اػػػن رالهػػػؿال لرعلػػػد سحػػػلؿ لسل لسلػػػس لس.ػػػعباس لسيلهمػػػس بلاربلرهػػػل لرػػػل ل 

ئالنن سلػػػف ار.ػػػلرؾ لعػػػل ريرػػػا ل لرػػػررلرااال احػػػلسؿ لتيريػػػلض لاػػػددل اػػػن ساػػػل لتحػػػرفؿ لس سسسياػػػلسن لإلرػػػرل
سرطباعػػلن سانػػػزؿ لعػػل "يلالػػػل"ن  لػػػف اػػن لسعػػػسدة مسػػػل ليلسمػػلتال اػػػلت  سلي ػػػلن ت رػػالل بساػػػسد مدلرة  لار اػػػس 
هساػػػلءن رزلاػػػد اػػػن الايار ػػػل سايصػػػرار ل الػػػل الػػػاف مرػػػرلئالن لرطػػػرؼن ارػػػعالف مسػػػل اػػػرض سريياػػػذ صػػػي س 

ت اػفن سهػذل لػل سػف ا بػؿ بػل  .ػد "رلراخاس" سارت سلريلسضن بؿ سل بسؿ ب ل رزلس  س  لحدة  ليرسمس  لل هػنن سلة
 لترررفلااف خيسال لف باف لسيلرطايااف  

 خاػػػػرلن لػػػػل لسػػػػذي  ب رػػػػل لسرػػػػلطس سلسيصػػػػلئؿ لسرػػػػن رػػػػدسر اػػػػن ال  ػػػػلن  س لسرػػػػن رعلدا ػػػػلن لػػػػف ليظلػػػػس لسرحراػػػػر 
رحراػػر سلسعػػػسدة لسػػػذي  ػػػلف لسيلرػػطاياسن سررلػػػل  س رسرلػػػل سكااػػلؿ لس لدلػػػسن  ػػػن رسلصػػؿ لرػػػارر ل الػػػل درب لس

لسطراػػؽ لسسحاػػد رلػػلؿ لسػػذاف رليػػسل ساؤليػػسف بلسل.ػػرسع لسػػسطين لسيلرػػطاينن لس ػػدؼ سلسنلاػػس نااػػلؿ لس.ػػعب 
لسيلرػػػػطاينن سراػػػػع لسرلاػػػػس خيل ػػػػس  لػػػػف دسف ري ارػػػػ ل اػػػػن ليرصػػػػؼ لسطراػػػػؽن بػػػػدسف رح اػػػػؽ  ي  لػػػػف لنهػػػػدلؼ 

 لسسطياسد
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 املجلغ واملؤجمش فئىٍان ال وطىُان

 8112\5\8   الحياة  شيخماجد ال
اػػػن رػػػالؽ لتارػػػرلؽ لسرالرػػػن سلسانرلاػػػن لسيلرػػػطاينن بػػػلت ارررػػػب الػػػل رػػػلسؾ لس لاػػػر لػػػف  ػػػس  لسل.ػػػرسع 
لسسطينن سل ع   لر لي رللل  سريرارل  سر.رارل  سلا د لسسطينن سلير لؿ لأرسين  ؿٌّ مسل ميسن لي ػل ال ػن لسالاػع 

رفسػػن لإلرػػرلئالن ا ػػاـ  رػػسلره لسحداداػػس اػػن  ػػؿ ل ػػلف لػػف بأحاػػلره مػػد لسمػػيس لنخػػر ن لػػع  ف لسعػػدس لتح
لنرضن اطػػسؽ ساحرػػؿ  للػػؿ الرػػطاف لسرلراخاػػسم االػػل  هػػؿ لنرض ايريمػػسف اػػن لرػػارة اػػسدر ـ سا ػػلسلسف 
.عبال ن ان رأ اد لرادد نهػدلؼ لسيلرػطايااف  .ػعب ارػعل مسػل لسخػفص لػف لتحػرفؿ الػل  لاػدة رحراػر 

ت »س ػػػػػس ريلسمػػػػػاسن اػػػػػر  ما.ػػػػػلس لن اػػػػػن س ػػػػػت ااػػػػػري ااػػػػػل لسرأرػػػػػاس س سلاػػػػػد لنرضن ت الػػػػػل  سلاػػػػػد لر ل
ن اػػػػأرن ب ػػػػل لسالػػػػاف لسررللبػػػػن لنلار ػػػػن اػػػػن رسلاػػػػؽ سليرػػػػالـ لطل ػػػػاف لػػػػع هػػػػس  ح سلػػػػس لسالػػػػاف «ريلسمػػػػاس

ريرصػػر سعيصػػراس لترػػرعللر لترػػراطلينن س هدلاػػل اػػن لس مػػلء الػػل « رؤ  خفصػػاس»لإلرػػرلئالنن سيػػرض 
 لسيلرطاياس  سساس هيلؾ  امؿ لف هذل لسس ت سب دلـ الل للؿ هذه لسخطسة حلـ لسحر س لسسطياس 

ت »ان هذل لسس ػت رحداػدل ن رؤرػس  ػس  لتي رػلـ لسرػلطساس سللمػن  ػدلل ن اػن رررػال سر ػراس سل ػع لػراض 
هػدي ن مت بلررعلدة رلؾ لسسحدة لسسطياس لساب ساسن لسرن رعاػد سل يػلح لسػسطين لسرحػرري  س ػلن الػل «.يلء ليل

لنهػػػدلؼ سلسليطل ػػػلت لسرػػػن اػػػلءت لسحر ػػػس لسسطياػػػس لسيلرػػػطاياس سرؤررػػػ ل اػػػن سل ػػػع لسر ػػػسد سلس ػػػزلئـ سخابػػػلت 
لسي.ؿن لسرن رلدت طسلؿ اررة لل بعد لسي بس لنسسػلن سصػست  مسػل بػدلالت لسي بػس لسللياػسن سبػدء لس يػلح لسلرػل  

ظلػػس لسرحراػػر لسيلرػػطاياسن لػػف  بػػؿ لالػػسع لػػل  بلػػل سلػػل بعػػده  س ػػد رأررػػت س ػػذه لسنلاػػس لي :;<0اػػن لسعػػلـ 
لسريظاللت سلسيصلئؿ لسرن الدت سرعاش لرلرلت لتي رػلـ سلتي.ػ لؽ سلسربلاػد سلتارػرلؽم س ػد رارػد  خاػرل  اػن 
ر راس لررلرػاف سرػلطراف رريػلحرلف سلحيػلظ الػل لصػلس  .خصػاس سائساػس سزبلئياػس خلصػسن رغػـ ساػسد حلسػس 

مسػػل  رػػر حلسػػس لسالػػسد سلسرػػرلراؾ لسرػػلطسين اػػن لحلسسػػس ترػػرئيلؼ ي ػػسض .ػػعبن سل لسلػػس .ػػعباس ررػػعل 
 لسعلؿ لف  اؿ لنهدلؼ لسسطياس لسرن رالع لس ؿ لسيلرطاين حسس ل 

اػن لسل لبػؿن ر.ػ ؿ لسػػداسة مسػل ليع ػلد دسرة اداػػدةن غاػر رسحاداػس سللالػس لسػػسطين لسيلرػطاينن لرػرح س ليػػذ 
ظػؿ لرػػربعلد سلحراػلج سراػػض رخػػرافن ممػلاس اصػػؿ اداػػد زلػف طساػػؿم بػداسة لػػف  اػػلدة لسرػلطس ساػػر ن اػػن 

لػػف اصػػسؿ لي رػػلـ لس.ػػراالت لسسطياػػسن لنلػػر لسػػذي امػػين اطلسػػس سبطلسػػس رالرػػاس اللااػػسن اػػن ظػػؿ لييػػرلد 
سريػػرد  اػػلدي  حػػلدي اػػن لرخػػلذ لس ػػرلرن س ػػؿ هػػذل لػػف بر ػػلت لريل ػػلت  سرػػلسن سلػػل اّررػػل لػػف رػػدلاالت ي.ػػسء 
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يس  صػػػف ن سلرػػػر سلئ ل  يػػػرع الػػػل  صػػػؿ لسباػػػت لسيلرػػػطاين س اليػػػل لساػػػللع لسرػػػلطس سرنػػػسؿ لؤررػػػلر ل لسمػػػعا
ل ليالر ػل لس الداػسن سلصػلحس لي اػلد خلػؼ لصػلس   لللف  ان ليظلس لسرحرار لسيلرطاياسن رخلال  اػف  اليار ػل سلة

  ػػػس  لػػػف لسريرػػػاؽ « لسدلارسياػػػس».خصػػػاس سزبلئياػػػس خلصػػػسن  مػػػحل لع ػػػل لسريرػػػاؽ لنليػػػن ساػػػؽ لسليػػػلهاـ 
طينن سفحريػػلظ بسحػػدة سطياػػس  يلحاػػس بػػاف  ػػس  لسصػػؼ لسػػسطين لسيلرػػطاينم س ػػد اػػلء لتي رػػلـ لسرالرػػن لسػػس 

سامين لزادل  لف اسللؿ سلرػببلت لس.ػرخ لسعػللسدي بػاف لسمػيس لسنرباػس س طػلع  >577سلسانرلان ان لسعلـ 
 غزةن سهل هس ار رس بيعؿ  طرلؼ لتي رلـن سلف سّؼ سّي ل لف ائسالت اصلئلاس 

الػل هػللش دسرة لسلالػس لسػسطينن ذ ػػر  ف هيػلؾ لرػلاَن سع ػد لػؤرلر سطيػػن اػن باػرستن سرخػر اػن غػػزة س 
ف لسػػػذاف  اليػػػسل 007اػػػن ييػػػس لسس ػػػت ر رابػػػل ن بل.ػػػلر س  ػػػس  ساصػػػلئؿ سهائػػػلت س امػػػلء لسلالػػػس لسػػػسطين )
ساصػػلئؿ  خػػر   «اػػر »ل ػػلطعر ـ خطػػسة ليع ػػلده اػػن رلـ لبن رأ اػػدل  سلحرالاػػل  الػػل اػػدـ ل.ػػرساارلن سريػػرد 

 بلسداسة تيع لده 
ه ػػػذل سب ػػػدرة لتي رػػػلـ لسرالرػػػن سلسانرلاػػػنن رحسسػػػت لسلؤررػػػلت لس.ػػػرااس  لؤررػػػلت سطياػػػس مسػػػل لؤررػػػلت 
ائساسن سـ اعد لل يل  لسحػداث اػف رصػيايلت سطياػس اللعػس سرلػؾ لسلؤررػلتن سهػن ري ػد لصػدل ار ل لسسطياػسن 

لع ل  رس لسعف لت لساب ساػس لسسطياػس لسرػن لارػلد لسسمػع سلصلحس رسا لت ائساس سلصلحاس ارداسن رريلال 
لسسطين لسيلرطاين  ف احؿ م. لترل لسلررعصاس دلخػؿ  طرهػل لسسطياػس لس.ػرااسن س ػف لساػـس س ػد اػر  رػلب 
سراراد  للؿ لسلؤررلت لس.رااس لف ل.رساار لن سـ ابؽ لف رهػلف مت الػل لسل لسلػس لس.ػعباس سلساللهاراػسن 

ل لسبسصػػلس لس يلحاػػسن لسرػػن ااػػري لسري ػػر س ػػل سرالهل ػػلن لػػف  بػػؿ  هػػؿ لسرػػلطس الػػل اػػليبن اػػن  ف رعاػػد رسااػػ
 لتي رلـ لسل ات 
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 ؤبى مشصوق: املطلىب ششاهت وطىُت وجطبُم ما جم الاجفاق علُه

 8112\5\8  –"القدس" دوت كوم  -هلل رام ا
 ػػلؿ لسرػػل  بػػس لػػرزسؽ امػػس لسل رػػب لسرالرػػن سحر ػػس حلػػلسن لساػػـس لنربعػػلءن مف لسلطلػػسب الرػػطايا ل هػػس 

 يس لسنرباس س طلع غزة .رل س سطياس سرطباؽ لل ار  لتريلؽ الال ان لسم
س ارب  بس لرزسؽ ان رنراػدة سػل اػف لرػرنرلبل للػل اػلء اػن خطػلب لسػرئاس لحلػسد ابػلس  ف "سػل لػل اػسؽ 

 لنرض س ف سحللس لل رحت لنرض" 
س مػػلؼ لس اػػػلدي اػػػن حلػػلس "يحػػػف سػػػـ يطػػرح هػػػذه لسلعلدسػػػس لسبلئرػػس اػػػن  ي س ػػػت ست اػػن  ي لرحلػػػسن يحػػػف 

 لل سّ عيل الال  للف  ان لسميس سلس طلع"  يطلسب ب.رل س سطياس سرطباؽ
 سرلبع "ااب حللاس ل.رسع لسل لسلس رحت لنرض ساسؽ لنرض سان لسميس سلس طلع س ؿ الرطاف" 
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 الجبهت الشعبُت: ملىح ال ًمثلىا في جلعاث "الىطني" وملتزمىن بعذم املشاسهت

 8112\5\8 خدمة قدس برس -رام اهلل )فمسطين( 
س.ػػعباس سرحراػػر الرػػطاف"ن  ف ل.ػػلر س  حػػد  الداا ػػل اػػن لارلػػلع لسلالػػس لسػػسطين لسػػذي بػػد  ذ ػػرت "لساب ػػس ل

يارػػػلف/  براػػػؿ لسللمػػػنن "ت الّلل ػػػل" ست اعّبػػػر اػػػف لس ي ػػػل لسػػػرلاض تيع ػػػلد  87 اللسػػػل اػػػن رلـ لب برػػػلرال 
 لسلالس دسف رسلاؽ سطين 

س لسريياذاػس اػف ليظلػس لسرحراػر ابػد لسػرحاـ س لؿ لس اػلدي اػن لساب ػسن بػدرلف اػلبرن مف ل.ػلر س امػس لسلايػ
 للسح ) الدي رلبؽ ان لس.عباسف "ت رللؿ لساب س ست لس ي ل" 

سذ ر البر ان حداث سػ " دس برس"ن لساـس لنربعػلءن  ف لس اػلدي للػسح اػن سمػع صػحن رػنء ساعػلين لػف 
 ػس لس.ػعباسن سلبػررلت سطرا ػس الطس دللغاسن لعربرل  ف "لسبعد لسلرمن ااعلػل خػلرج لسلرػلئلس اػن  طػر لساب

 البل سللالس لسسطين لساـس غار لي سلس"ن الل حد رعباره 
س مػػػلؼ "ت يعلػػػـ  اػػػؼ سسلػػػلذل رػػػـ الػػػب للػػػسحن سهػػػس لػػػراض ست اػػػرح ـ بييرػػػلن سلسحػػػداث لعػػػل مػػػلف  ي 
لػػل لبػررلت سي لػل سل ػػر لسل لطعػسن سهػؿ حمػػسره اػن مطػػلر  سيػل امػس بلسلايػػس لسريياذاػس ساػدلاع اػػف ييرػل"ن  

  لؿ 
س  ػػد لس اػػلدي اػػن "لس.ػػعباس" الػػل  ف لس ػػرلءلت لسرالرػػاس سلاب ػػس رعل ػػت لػػف خػػفؿ لسرأ ػػد لػػف لسلبػػررلت لسرػػن 

 داعت ترخلذ لسلس ؼ غبر رالهؿ لسلالس سنزةن سغالب ا رة لسسحدة سلترررلراااس لسسطياس لسلسحدة 
للؿ بللريلع لسلالس لسسطين اف لرػلئلس س.دد الل  ف  ربلب راض "لس.عباس" لسل.لر س ت زلست  لئلسم سرر

سلحلربس رئلرس لسرػلطس لسيلرػطاياس الػل لػل ررخػّذه لػف ماػرلءلت ا لباػس مػد  طػلع غػزةن مسػل اليػب غاػلب 
 لسرؤاس لس.لسساس سلسبعد لسرللالن سللالس 

لسيلالػػس سيػػسه لس اػػلدي اػػن "لساب ػػس لس.ػػعباس" مسػػل  ف لسلالػػس لسػػسطين " ػػد رالهػػؿ لسعػػدد لن بػػر لػػف لسيصػػلئؿ 
 الل لسرلحس لسيلرطاياس" 

سسصػػػػؿ امػػػػس لسلايػػػػس لسريياذاػػػػس سليظلػػػػس لسرحراػػػػر اػػػػف لساب ػػػػس لس.ػػػػعباس )رػػػػلب  لف ابػػػػد لسػػػػرحاـ للػػػػسحن لساػػػػـس 
 سللالس لسسطين  58لنربعلءن مسل ل ر لسرئلرس ان لدايس رلـ لبن سلل.لر س ان الرلت  اللؿ لسدسرة لسػ 

ن مف "لس ػؼ للػسح ت اراػلسز  سيػل لس يػل خلصػل ارحّلػؿ لرػؤسسارل س لست "لساب س لس.عباس" ان بالف س ػ ل لساػـس
 .خصا لن ست اعّبر بأي حلؿال لف لنحسلؿ اف  ي لرالهال ان لساب س" 
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ساػػلء اػػن لسباػػلف "ابػػد لسػػرحاـ للػػسح لسػػذي اػػلش ست اػػزلؿ  سمػػلا ل صػػحاس صػػعبسن  ػػد غػػلدر طسلااػػس لسلسل ػػع 
 الداس رسلء  يلئب  لاف الـ سلاب س  س امس ل ان ل رب ل لسرالرن" لس الداس سلاب س سسـ رعد سل  ي صيس  
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 "الىطني" ًىاصل اوعلاده بشام هللا وجحضيراث للبُان الخخامي

 8112\5\8  81عربي -لندن
 58ررسلصػػػؿ الرػػػلت لسلالػػػس لسػػػسطين لسيلرػػػطاينن لساػػػـس لنربعػػػلءن الرػػػلرل لسخلصػػػس لػػػف  الػػػلؿ لسػػػدسرة لسػػػػ

 بن لسرن بد ت لتلياف لسللمن لسليع دة ان لدايس رلـ ل
س ػػلؿ  لػػاف رػػر لسلايػػس لسريياذاػػس سليظلػػس لسرحراػػر صػػلئب ارا ػػلتن إلذلاػػس "صػػست الرػػطاف" لسررػػلاسن ميػػل 
ار  رلبات سلة رلر امساس لئس سلفلس  املء اػدد اػن لسلالػس لسػسطينن االػل بػد   امػلء لسلايػس لسريياذاػس 

لرن ان  ؿ لس ملال لسرن ر ـ لسلالسن سالل ر ر ل  مػاس لس ػدسن ر داـ ر لرارهـ ل رسبسن سبدء لسي لش لسرا
 سبدء لسلرلاعس لسرالراس ليذ لسعلـ لفلس سررعاف سحرل اسليل هذل" 

سبػػاف ارا ػػلت  ف اػػدسؿ  الػػلؿ لسلالػػس ارلحػػسر برػػؤلسافن  سس لػػل لل لياػػس لترػػرلرلر اػػن ريياػػذ لتسرزللػػلت 
اؿن سلسلػلين?  اياػس لسلا ػس رالرػس لإلدلرة لنلرا اػس راػله لس مػاس لسيلرطاياس ان لتريل لت لسلس عس لػع لرػرلئ

 لسيلرطاياس 
س الف  ف سايس صالغس بالف لسلالس بد ت  اللس ل ليذ صبلح لساـس بعد طرح رئػاس لسلالػس لنرػللء لسرػن 

 ر.حت س ذه لسلايس 
رلباػر ـ سل ػرلرهـ هػـ لػف? لسرن رـ  078سذ ر لرلرؿ "صست الرطاف" لسررلاسن  ف لناملء لسادد ساددهـ 

رؤرػػػلء اللعػػػلتن سسزرلءن سراػػػلؿ داػػػف لرػػػللاف سلرػػػاحاافن سرؤرػػػلء لػػػف لاػػػلسس لسطلبػػػس اػػػن لساللعػػػلت 
 لسيلرطاياسن س املء لف لخرلؼ لسالسالت لسيلرطاياس 

ساالػل ارعلػؽ بلسلااػػد ليرخلبػلت لسلايػس لسريياذاػػس سليظلػس لسرحراػػر س امػلء لسلالػس لسلر ػػزي  سمػ  ارا ػػلت 
 سـ ارحدد لسلااد د ا س سذسؾن س ي لل   رل ان ادسؿ  اللؿ لسلالس لسسطين   يل

س  د رئاس لسلبلدرة لسسطياس لسيلرطاياسن لصػطيل لسبرغػسلن بأيػل رػـ  بػسؿ حر ػس لسلبػلدرة لسسطياػس لسيلرػطاياس 
 ان ليظلس لسرحرار سلسلالس لسسطين 

ب ػػس لس.ػػعباس ابػػد لسػػرحاـ للػػسحن سالرػػس لسلالػػس س ػػلف تارػػل لساػػـس حمػػسر سل.ػػلر س يلئػػب لنلػػاف لسعػػلـ سلا
ن رغـ  رلر لساب س بلسل لطعس    لسسطين لساـس

" الػػػل يرػػػخس ليػػػلن   ػػػد  ف حمػػػسر للػػػسح ".خصػػػن ست اللػػػؿ لساب ػػػس 50س ػػػف باليػػػل سلاب ػػػس حصػػػلت "اربػػػن
 سلسل ي ل سحمسرهل لسرالرن"  
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رزسؽن اػػػن رنراػػده سػػل اػػن لس ػػػع ساػػن لسرػػالؽ لير ػػد امػػػس لسل رػػب لسرالرػػن سحر ػػس حلػػػلسن لسرػػل  بػػس لػػ
 "رسارر"ن خطلب رئاس لسرلطس لحلسد ابلس ان لاررلحاس لسلالس لسسطين  

 س لؿ  بس لرزسؽ " ت  دري لف  اف الء  بس للزف بلسمسع?  ف سل لل اسؽ لترض س سيل لل رحت لترض"
ف يطلسػب ب.ػرل ل سطياػل س ملؼ " يحف سـ يطرح هذه لسلعلدسس لسبلئرس ان  ي س ت س ت اػن  ي لرحلػلن يحػ

سرطباؽ لل س عيل الال  للف ان لسمػيس س لس طػلعن سحللاػل ل.ػرسع لسل لسلػس رحػت لترض ساػسؽ لترض س 
 ان لسميس سلس طلع س  ؿ الرطاف 

سرررلر الرلت لسلالػس لسػسطين لسيلرػطاين حرػل اػـس غػد لسخلػاسن سرػط غاػلب سيصػلئؿ الرػطاياس سلزيػسن 
لن سلساب ػػس لس.ػػعباسن س راعػػت هػػذه لسيصػػلئؿ رػػبب غالب ػػل سلػػل  رػػلرل ريصػػؿ  برزهػػل حلػػلس سلسا ػػلد لإلرػػف

  الدة لسرلطس سلل رـ لتريلؽ الال ان بارست بخصسص ليع لد دسرة لسلالس لسل بلس 
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عين  عخعذ الخخُاس "املشهضي" و"الخىفُزًت" 301"الىطني" ًثبذ َو  ؤعضاء جذد َو

 8112\5\8  صفا –اهلل رام 
رئلرػػس بلدايػػس رلـ لب بلسمػػيس لسنرباػػس لسلحرلػػس لساػػـس لنربعػػلء الرػػلت لساػػـس لسللسػػث لػػف ررسلصػػؿ اػػن ل ػػر لس
سللالػػػس لسػػػسطينن دسف رسلاػػػػؽ سطيػػػنن سرػػػط لترػػػػرعدلد تيرخلبػػػلت لسلايػػػس لسلر زاػػػػس  58 الػػػلؿ لسػػػدسرة لسػػػػػ 

 سلسريياذاس سليظلس لسرحرار 
ت إلذلاس "صست الرػطاف" لسررػلاس "ميػل اػر  س لؿ  لاف رر لسلايس لسريياذاس سليظلس لسرحرار صلئب ارا ل

  املء ادد ان لسلالس لسسطين"  078بلنلس رلبات سلة رلر امساس 
سسيػػػت ارا ػػػلت مسػػػل  ف " امػػػلء لسلايػػػس لسريياذاػػػس بػػػد سل ر ػػػداـ ر ػػػلرارهـ ل رسبػػػسن سلسي ػػػلش لسرالرػػػن اػػػن  ػػػؿ 

سحرػل اسليػل  8<سرالرػاس ليػذ لسعػلـ لس ملال لسرن ر ـ لسلالػسن سالػل ر رػ ل  مػاس لس ػدسن سبػدء لسلرلاعػس ل
 هذل" 

سبػاف  ف هيػلؾ رػػؤلساف لطرسحػلف الػل لسلالػػس لسػسطينن  سس لػل? هػػؿ ال ػف لترػرلرلر اػػن ريياػذ لتسرزللػػلت 
لسيلرػػطاياس اػػن لتريل ػػلت لسلس عػػس لػػع "مرػػرلئاؿ" اػػن ظػػؿ ري رهػػل س ػػؿ هػػذه لتريل اػػلت سلسرػػؤلؿ لسلػػلين  اياػػس 

 ا اس راله لس ماس لسيلرطاياس لسلا س رالرس لإلدلرة لنلر 
س الف ارا لت  ف سايس صالغس بالف لسلالس لسػسطين بػد ت  اللس ػل صػبلح لساػـس بعػد طػرح رئػاس لسلالػس 

 لنرللء لسرن ر.حت س ذه لسلايس 
ساالػػل ارعلػػؽ بلسلااػػد ليرخػػلب لسلايػػس لسريياذاػػس سليظلػػس لسرحراػػر س امػػلء لسلالػػس لسلر ػػزي  سمػػ  ارا ػػلت 

 دد لسلااد د ا س سذسؾ س ي لل ُ  رل ان ادسؿ  اللؿ لسلالس لسسطين" " يل سـ ررح
سللالس لسسطين بل ر لسرئلرس ان رلـ لب رغػـ  58سليطل ت لرلء لتلياف  اللؿ لسالرس لتاررلحاس سلدسرة لسػ 

 لف لسراض لسيصلئلن سلس.عبن لسسلرع 
الػس لسر.ػراعن س عػسل الػل ارامػس رطلسػػب يلئب ػػل اػن لسل >=امػس ل اػن لسلالػس لسػسطين باػي ـ  :09س ػلف 

برأااػؿ ليع ػػلدهن سحػاف مي ػػلء لتي رػػلـ سرح اػؽ .ػػرل س رللػؿ لس ػػؿ لسيلرػػطاينن مت  ف رئارػل لسرػػلطس سلسلالػػس 
 رالهف هذه لسلطلسب 
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س  ػػد  امػػلء ل ػػلطعسف سػػدسرة لسلالػػس اػػن  حلداػػث لييصػػلس سس لسػػس "صػػيل" اػػن س ػػت رػػلبؽ  ف ا ػػد لسػػدسرة 
دع لاػػلت  سل.ػػؾ  ف لسػػرئاس اػػراض لسلصػػلسحس ليػػذ بػػدلار ل ساراػػد لرػػربعلد ا ػػلت بعاي ػػل لػػف "اؤ ػػد بلػػل ت اػػ

  اؿ لتررلرلر بلسريرد بلس رلر لسرالرن" 
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ل غضة"!  مجذالوي: املجلغ الىطني ظِخخز كشاس بـ"وكف جمٍى

 8112\5\8أمد/ رام اهلل: 
سليع د ان رلـ لب ليذ  سؿ لف  لػسن ُاعػد لسليدياسن  ف لسلالس لسسطين لسيلرطاين ل« لسحالة»ذ رت صحايس 

ن «حلػػػلس»ترخػػػلذ  ػػػرلرلت ررعلػػػؽ برالاػػػد لتارػػػرلؼ بارػػػرلئاؿن سس ػػػؼ رلساػػػؿ  طػػػلع غػػػزة رحػػػت ح ػػػـ حر ػػػس 
حلسس بعض سظلئؼ لسلالس لسر.راعن )لسبرسللفف الل لسلالس لسلر زي سليظلس لسرحرار   سلة

ليظلػس لسرحراػر رػررخذ »مف « لسحاػلة»حلػد لاػدتين سػػ  لؿ امس لسلايس لسريياذاس سليظلس لسرحرار لسد رسر  
اللػل   00رػيرخذ لس ػرلرلت لسرػن  ػلف الايػل لف يرخػذهل  بػؿ »ان غزةن لسمحل ? «  رلرل  بس ؼ رلساؿ لتي فب

مف  ليت هيػلؾ ا ػس رح ػـ غػزة سراػد لػف الػّسؿ ح ل ػلن ااي ػل سػف ررخلػل »س ملؼ? «  ايدلل س ع لتي فب
اػػػلء لسس ػػػت لسػػػذي ررس ػػػؼ ااػػػل لسرػػػلطس اػػػف رلساػػػؿ ح ػػػـ حلػػػلسن نف هػػػذه لسطرا ػػػس اػػػف هػػػذل لسح ػػػـن سػػػذسؾ 
 « لسسحادة إلي لء لتي رلـ

س ػػلف لسػػرئاس لحلػػسد ابػػلس حػػّدد لعػػلسـ  ػػرلرلت لسلالػػس لسػػسطينن لسلرس ػػع صػػدسرهل اػػن خرػػلـ دسررػػل لرػػلء 
ن ان خطػلب لطػّسؿ لرػلء  سؿ لػف  لػسن  .ػلر ااػل مسػل ازلػل لرخػلذ  ػرلرلت  اػن .ػأف « سخطاػرة ل لػس»غدال

ن ساعػػؿ «حلػػلس»لسعف ػػس لػػع مرػػرلئاؿ س لار ػػلن سس ػػؼ رلساػػؿ لسخػػدللت اػػن  طػػلع غػػزة لسسل ػػع رحػػت ح ػػـ 
 برسللف ليظلس لسرحرار لراعاس سلرلطس لسيلرطاياس ان ظؿ غالب لسلالس لسر.راعن 

اػػن « حلػػلس»س ػػلف ابػػلس  الػػف اػػن خطلبػػل لسػػذي لرػػرلر يحػػس رػػلارافن  ف لسرػػلطس رػػرس ؼ رلساػػؿ ح ػػـ 
« حلػػػػلس»للاػػػػسف دستر اػػػن  طػػػػلع غػػػزةن س ف  057-:00غػػػزةن ل.ػػػػارل  مسػػػل  ف لسرػػػػلطس رػػػداع .ػػػػ رال  بػػػاف 

ابػػر لنييػػلؽ سلسمػػرلئب سغارهػػل  س ػػلؿ ميػػل  بلػػل لسػػرئاس « لسر راػػب»رحصػػؿ الػػل لبلػػل .ػػبال لػػف اللاػػلت 
هػس ملػل  ف « حلػلس»لسلصري ابدلسيرلح لسرارن لسذي ا ـس بدسر لسسرلطس باف لساػليبافن  ف لسلطلػسب لػف 

ح ػػػـ يػػػص يػػػصن سربػػػع ربػػػعن ت »ررخلػػػل اػػػف لسح ػػػـ بصػػػسرة  لللػػػسن  س  ف ررػػػسته بصػػػسرة  لللػػػس  س مػػػلؼ? 
لس ػػلئـ الػػل  ف ررػػسسل لسرػػلطس « حلػػلس»ن تارػػل  مسػػل  يػػل  بلػػل لساليػػب لسلصػػري  امػػل  رامػػل اػػرض «اييػػع

 نييلؽ سلخلزف لسرفح لسراطرة رحت لنرض حاث ر اـ ل« حللس»لسراطرة اسؽ لنرضن س ف ررسسل 
مف خطػػلب ابػػلس را.ػػ ؿ اػػسهر  ػػرلرلت لسلالػػس لسػػسطين  س .ػػؼ « لسحاػػلة»س  ػػد لرػػؤسسسف الرػػطاياسف سػػػ 

ل ربػػسف لػػف لسػػرئاس  يػػل رػػاطلب لػػف لسلالػػس رالاػػد لتارػػرلؼ بارػػرلئاؿ سرعلاػػؽ لسعلػػؿ بلتريل ػػلت لسلس عػػس 
 لع ل سحاف لاررلا ل بدسسس الرطاف 
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اػػـز ابػػلس الػػل لطلسبػػس لسلالػػس لسػػسطين برعػػداؿ لسلػػلدة لسللسلػػس لػػف لسيظػػلـ « اػػلةلسح»س .ػػؼ لرػػؤسسسف سػػػ 
لنرلرػػن سللالػػس لسػػسطينن سريػػساض صػػفحالرلن  ليػػلء غالبػػلن لسػػل لسلالػػس لسلر ػػزي سليظلػػس لسرحراػػرن لػػل 
ارا  ريساض صفحالت لسلالس لسػسطين مسػل لسلالػس لسلر ػزي ساحػؿ لحػؿ لسلالػس لسر.ػراعن لسػذي رس ػؼ 

ؿ ليذ لتي رلـن اػن اػدد لػف لسسظػلئؼ لسل لػسن للػؿ رعاػاف رئػاس سلرػلطس اػن حػلؿ .ػنسر ليصػب اف لسعل
 لسرئاس سغارهل 

ساػػيص لسيظػػلـ لنرلرػػن سلرػػلطس الػػل  ف لسلالػػس لسر.ػػراعن هػػس لسا ػػس لسلراعاػػس سلرػػلطس لسريياذاػػس  س ػػلف 
ؼ لتيرخلبػلتن اػاف لسلالػس لادتين  لؿ ميل ان ظػؿ لرػرلرلر لتي رػلـن سرعطاػؿ لسلالػس لسر.ػراعنن سرس ػ

لسلر زي سليظلس لسرحرار رػا سف لراعاػس لسرػلطس لسريياذاػس  سا.ػ ؿ هػذل لس ػرلر حػف  سلعمػلس خفاػس لسػرئاس 
 ابلس ان حلؿ لنلدررل لسل. د ني ربب  لف 

سرػػُا ر لسلالػػس لسػػسطين ر ػػداـ .ػػ لس  ارداػػس ساللااػػس مػػد اػػرلئـ لسحػػرب لإلرػػرلئالاسن مذ  .ػػلد ابػػلس اػػن 
بلسل لسلس لس.عباس لسرػللاسن س يػل طلسب ػل بابعػلد لنطيػلؿ اػف ي ػلط لسرلػلس « ل ريلع حللس»بل بلل رلله خطل

ن ل.ارل  مسل ا دلف ا.رلت لنطيلؿ سلس.بلف  طػرلا ـ «ت يراد ااف  لف لسلعل اف»لع ااش لتحرفؿن  لئف ? 
 يرااس لسرعرض سيارلف لسااش لإلررلئالن 

 

  جم بحمذ هللا


