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ل: املصالحت جفتلس إلى إلازادة الظياطيت الصادكت من زئاطت الظلطت  البردٍو

 2012\1\9  غزة )فمسطين( ـ خدمة قدس برس
أكػػدضو ػػمضاب كلػػبضابلحرلػػاضبقركػػ ضاب مرم ػػ ضا"لػػال ح ضبق ػػرسبأض ػػالحضاباردمحػػؿأضأفضابقػػمارضاب  ػػربق ض

ابمفرؽضابمطناضابلاضلدحرضابمطػرعضاكػكؿضكر ػؿضفضلبػاضا ػرضىػمض نػمطضللحرضاخطماتضاطحئ ضجداأضمأفضقكم  ض
ضايرضلجرهضغزةضمأىلير.

مأرجػػاضاباردمحػػؿضفػػاضقػػدحثض ػػاضبسػػدسضاػػرسبضبلػػابضوػػدـضسحػػرـضابقكم ػػ ضا لػػؤمبحرليرضلجػػرهضابكػػ بضاببللػػطحناض
نروػػ ضفػػاضسطػػرعضغػػزةضولػػ ض ػػرضسػػرؿضإنػػوضغحػػربضبػػ رادةضابلحرلػػح ضبػػدعضابػػرئحسض ق ػػمدضواػػرسأضموػػدـضمجػػمدضس

ضرالخ ضا ادأضابكراك ضابلحرلح ضابكر ل ب.

مأكررضاباردمحؿأضإب ضأفضبقماراتضابلجرفضاببنح ضول ضاألرضضاكأفضاب  ربق ضللحرضاككؿضإحجرااأضمك ػرضىػمض
فضكرنتضأقحرنرضاككؿضاطاءب. ض لبؽضولحوضما 

أضابػذ ضل ػتضإوردلػوضمذكرضأفضباب ممارتضاب برم  ضول ضسطرعضغػزةأض رزابػتضسرئ ػ أضارلػل نرءضسطػرعضابكيراػرء
بكفضأح رضاطرحم ضسدضلكمفض كلب أضمسدضلخلؽض ككل ض ػاضابلػلط ضفػاض ماػؿضاألحػرـأض ػفضخػالؿضلق حػؿضابلػلط ض

ضبل ماطنحفضلكربحؼضابجارح ب.

منب ضاباردمحؿضمجمدضأ ضجلػـضإدار ض ػماز ضبقكم ػ ضابمفػرؽأضمسػرؿ:ضبفضلمجػدضقكم ػ ض مازحػ ضولػ ضا"طػالؽأض
ن رضأقحرنرضا ضضاب مظب حفضابذحفضلرفضضقكم  ضابمفػرؽضدفػاضرمالػايـأضح ػطرمفضبجارحػ ضا ػضضاب لػلقمرتضما 

ضبل رحؼضرمالايـب.

ضمأ رؼ:ضبابج حاضاآلفضحمرضاأفضاب  رارضمابمزاراتضما"داراتضكليرضلدارض فضطرؼضقكم  ضراـضاهللب.

معضاب ماػػؿأضسػػرؿضمقػػمؿضاب مسػػؼض ػػفضاجل روػػرتضاب جلػػسضاب ركػػز ضب نظ ػػ ضابلقرحػػرضاببللػػطحنح ضاب رلماػػ ضاأللػػا
اباردمحؿ:ضبق رسضبـضل ؿضقل ضاآلفضإب ض مسؼضنيرئاضبل كررك ضأمض مرط ػ ضىػذهضافجل روػرتضابلػاضلػأخرتض

ضك حراأضألفضابمرارضاأل رحكاضاكأفضابمدسضكرفضسراراض رومرب.
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ضاألمؿضبلمػػػرارضاأل رحكػػػاضاكػػػأفضابمػػػدسأضأفضلػػػلـضدوػػػمةضا"طػػػ ررضمأ ػػػرؼ:ضبكنػػػرضنلمسػػػاضأفضلػػػلـضابػػػدومةض نػػػذضابحػػػـم
ابمحرد ضب نظ  ضابلقرحرضاببللطحنح أضألخذضسرارضمطناضول ضج حاضاب لػلمحرتأضبكػفضبفلػؼضبػـضحػلـضذبػؾأضاػؿض

ضجرتضابدومةضبيذاضافجل رعأضمأح رضفاضمستض لأخرضجداب.

ملراا:ضبحادمض ػفضابما ػأضأفضنموحػ ضافجل ػرعضملػأخحرض موػدضان مػردهأضفضحػمقاضاػأفض نظ ػ ضابلقرحػرضفػاضماردض
 ضالخػرذضسػرارضفػاض لػلمعضابمػرارضاأل رحكػاضاب ػروؽضاكػأفضابمػدسأضبكػفض ػاضكػؿضذبػؾضفػنقفض رزبنػرضافسداـضول

ضا ددضدرال ضخحررضاب كررك ض فضود وب.

مقمؿضرىرنرتضل  حدضاب دمافضا"لرائحلاضول ضسطػرعضغػزةضإبػ ضقػربأضسػرؿضاباردمحػؿ:ضب ػفضابما ػأضأفضاب ػدمض
ألخحػػرأضمقػػرمؿضجرىػػرضإبػػ ضقػػربضولػػكرح أضبكنػػوضفكػػؿضقلػػ ضو ػػدضإبػػ ضاخلاػػررضاب مرم ػػ ضخػػالؿضابياػػ ضابكػػ اح ضا

ضاآلفب.

مأ ػػػرفؾضبابياػػػ ضابكػػػ اح ضولػػػ ضلجػػػرمزاتضاب ػػػدمضمابمػػػرارضاأل رحكػػػاضابظػػػربـض رزابػػػتضسرئ ػػػ أضماب مرم ػػػ ضفػػػاضكػػػؿض
ضاألقماؿضبفضلمؼض كلمف ضاألحد ضقحرؿضأ ضقربضحكنيرضاب دمب.

لحنرءأضمسرؿ:ضبلنظػحـضابدمبػ ضىػمضقربػ ضأ نحػ ض رلاطػ ضمسلؿضاباردمحؿض فضأى ح ضابقدحثضوفضبلنظحـضابدمب بضفاض
 اضاب دمأضمحمػحـض  يػرأضمبػحسضقربػ ضفكرحػ ض لطرفػ أضمبػذبؾضىػذهض لػأب ض قلػم  ضاربنلػا ضإبحنػرأضمنل ر ػؿض  ػوض

ضارولاررىرضأقدضأدماتضافقلالؿب.

ضمأ رؼ:ضب  ركلنرضاأللرلح ض اضاب دمضابرئحلاضاب ل  ؿضفاضافقلالؿبأضول ضقدضل احره.

مكػػرفضرئػػحسضاب جلػػسضاب ركػػز ضب نظ ػػ ضابلقرحػػرضاببللػػطحنح أضلػػلحـضابزونػػمفأضسػػدضأولػػفضفػػاضمسػػتضلػػراؽضوػػفض
كػػرنمفض ػػرناضيحنػػرحر ضض15مض14بل جلػػسضا دحنػػ ضراـضاهللأضحػػم اضاألقػػدضما" نػػحفضاب مافػػؽضض28ان مػػردضابػػدمرةضابػػػض

ضابجرر أضلقتضونمافضبابمدسضاب ر   ضاألادح ضبدمب ضفللطحفب.

ضالمجحوضابدوماتضابرل ح ضبكرف ضأو رءضاب جلسضاب ركػز ضاببللػطحناضخػالؿضمذكرضأفضاب  جلسضابمطناضلحمـم
ابحم حفضابمرد حف؛ضا فضفحيـضأو رءضقرك ضبق رسبأضك رضلحلـضلمجحوضدومةضرل ح ضبقرك ضبابجيردضا"لػال ابض

ضبل كررك ضفاضأو رؿضىذهضابدمرة.
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ائ ػػ ض نا مػػ ضوػػفضاب جلػػسضابػػمطناأضابلػػرااضب نظ ػػ ضمحكػػررضإبػػ ضأفضاب جلػػسضاب ركػػز ضاببللػػطحناضىػػمضىحئػػ ضد
أضبل لػػرودةضفػػاضلنبحػػذضسػػراراتضاب جلػػسضابػػمطناضما  ػػدارض1977ابلقرحػػرضاببللػػطحنح أضمسػػدضلمػػررضلكػػكحلوضوػػرـض

ضابلمجحيرتضاب ل لم ضالطمرضابم ح ضاببللطحنح .

آخرىػرضدمرةضومػدتضفػاضضدمرةأضكػرفض27مومدضاب جلسضاب ركز ض فضلررحخضإنكرئوضمابذ ضحلرألوضلػلحـضابزونػمفأض
أضمأ ػػدرضقحنيػػرضوػػدةضسػػراراتأضكػػرفضأارزىػػرضمسػػؼضابلنلػػحؽضاأل نػػاضاأكػػكربوضكرفػػ ض ػػاض2015ابرااػػاض ػػفض ػػررسض

 للطرتضافقلالؿضا"لرائحلاأضفاض مءضودـضابلزا يرضارفلبرسحرتضاب مس  ضاحفضابجرناحف.
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 الشعبيت: طنطلب محاطبت عباض على عدم جنفير كسازاث املسكصي 

 2012\1\9  صفا – رام اهلل
ضابجايػ ضلػلطرحضفػاضافجل روػرتض سرؿضابمحرد ضفاضابجاي ضابك اح ضبلقرحرضفللطحفضو رضكػقردةأضاب ال ػرءأضإفا
اب مال ضبل جلسضاب ركز ضاأللامعضاب ماؿضللرؤفٍتضقمؿضألاربضودـضلنبحذضسراراتضاب جلسضاألخحػرةأضملػلطرببض

 بح ضودـضلنبحذىر.ا قرلا ضرئحسضابلجن ضابلنبحذح ضبل نظ  ضول ضخل

ضكذبؾضقمؿضألاربضودـضومدضاجل ػرعض مأ رؼضكقردةضفاضل رحأض قباض كلمبضأفضبابك اح ضللطرحضللرؤفا
 نظ ػػ ضابلقرحػػرضومػػبضابمػػرارضاأل رحكػػاضابػػذ ضأولػػفضابمػػدسضاب قللػػ ضور ػػ  اضبلكحػػرفضا"لػػرائحلاضم ػػفضحلق ػػؿض

  لؤمبح ضىذاب.

ض28ونػمفضأولػػفضأفضاب جلػسضاب ركػػز ضلػحن مدضفػػاضدمرلػوضابػػػمكػرفضرئػػحسضاب جلػسضابػػمطناضاببللػطحناضلػػلحـضابزض
ضابرئرل ضفاض دحن ضراـضاهللضاب قلل ضحم اضاألقدضماف نحفضاب مالحف.  ا مرا

مقلبضابزونػمفضفػ فضاب جلػسضاب ركػز ضبا ػددضإجػراءض راج ػ ضكػر ل ضبل رقلػ ضابلػرام ضاكرفػ ضجمانايػرضماباقػثض
ضابلاضلماجوضاب كرمعضابمطناضاببللطحناب.ضفاضاللرالحجح ضو ؿضمطنح ضب ماجي ضابلقداحرت

ض  
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 " فىزٍن بىليس ي": عباض ًضلل شعبه وكان ٌعلم بلساز جسامب وال شال ًتىاصل معه

 2012\1\9   المصدر : فورين بوليسي   فمسطين أون الين -واشنطن 
ما ػػؿض ػػاضسربػػتض جلػػ ضفػػمرحفضامبحلػػاضاأل حركحػػ ضإفضرئػػحسضابلػػلط ضاببللػػطحنح ض ق ػػمدضواػػرسضفضحػػزاؿضولػػ ضل

ا"دارةضاف رحكحػػ ضاكػػكؿضغحػػرض  لػػفأض كػػحرةضأنػػوضكػػرفضولػػ ضولػػـض لػػاؽضامػػرارضلرا ػػبضابمر ػػاضاػػ والفضابمػػدسض
 ور   ضبػبإلرائحؿب.

مأم قتضاب جل ضفاضلمرحرضنكرلوأضأفضوارسضفضح للؾضأ ضخط ضبلل ر ؿض اضسرارضابرئحسضاأل رحكاضابخػرصض
 اربمدسضور   ض"لرائحؿ.

 ض  ررلػ ضابل ػػلحؿضمابخػداعضولػػ ضكػ اوضماب ػػربـضفػاضابخطراػػرتضابلػاضأبمرىػػرضومػبضىػػذاضمأ ػرفتضبأنػػوضابلجػأضإبػػ
ابمرارأضفاض قرمب ضفللغالؿضاب مسؼضمج ػؿض ػفض ػمرلوضاطػالاضبللغطحػ ضولػ ضابخلػرئرضابلحرلػح ضابلػاضبقمػتض

 اربم ح ضاببللطحنح ب.

اب  ػػػغرضغحػػػرضجػػػردضا  رر ػػػ ضضمذكػػػرتضاب جلػػػ ضأفضابمحػػػردةضاببللػػػطحنح ضابقربحػػػ ض   لػػػ ضا ق ػػػمدضواػػػرسضمفرحمػػػو
واػػػػرسضأخبػػػػ ضابقمحمػػػػ ضم ػػػػررسضابكػػػػذبضقػػػػحفضأولػػػػفضوػػػػفضسطػػػػاضكػػػػؿضاب السػػػػرتض ػػػػاض–ابمػػػػرارضاأل رحكػػػػاأضمأنػػػػوض

 األ رحكرفضمىمضاأل رضوكسضذبؾضل ر را.

مككػػبتضاب جلػػ ضأفضابػػرئحسضلرا ػػبضوػػرضضأ ػػرـضواػػرسضمفرحػػؽض للكػػررحوض ػػرئبضورحمػػرتضم ػػدحرضاب خػػراراتض
ةضابلػػاضكرنػػتضفػػاضاباحػػتضاألاػػحضضفكرلػػوضاكػػأفضابمػػدسأضمأالغيػػـضاأنػػوضلػػحمساضولػػ ضابلػػماءض رجػػدضفػػرجضفػػاضابزحػػررض

 ابمرارضفاضابلردسض فضدحل ار.

فحـضبـضحمـضوارسضاأ ضخطمةض لام ضكػ االغضسحػرداتضاب  ػؿضابػمطناضاببللػطحناضأمضاألطػرضاببللػطحنح ضاببرولػ أض
 ماماضحخباضذبؾضقل ضجرءضإوالفضلرا بضفاضاب مودضاب قدد.

 جلػػ ضإبػػ ضل ر ػػؿضأجيػػزةضأ ػػفضابلػػلط ضاببللػػطحنح ض ػػاضافقلجرجػػرتضفػػاضاب ػػب ضابغراحػػ ضبلؤكػػدضلمجػػوضمببلػػتضاب
  ق مدضوارسضبمامؿضابمرارأضملحلل رضابلنلحؽضاأل ناض اضبإلرائحؿبضفاضىذاضابكأفضاربذات.
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لت هفظها س اطتراجيجي: املصالحت لن جتحلم إذا أدًسث بالطٍس  جلٍس

 لررضاب برم رتببالبرسح ضأمللمضوجزتضوفضق ؿض 

 2012\1\9  المركز الفمسطيني لإلعالم - بيروت
خلصضلمرحرضاللرالحجاضإب ضأفض لررضاب برم رتضاحفضابجرناحفضاببللػطحناضما"لػرائحلاضسػدضم ػؿضإبػ ضقػرئطض
 لػػدمدأضا ػػدضأفضأ الػػتض نظم ػػ ضالبرسحػػرتضأملػػلمضوجزىػػرضولػػ ضق لػػوضارلجػػرهضقلػػمؿضلحرلػػح ضقمحمػػ أضمأكػػدضذاتض

  ػػربق ضاببللػػطحنح ضبػػفضللقمػػؽضإذاض ػػلتضلػػدارضاربطرحمػػ ضنبلػػيرأضمنػػرسشضابلمرحػػرضكرفػػ ضابم ػػرحرضابلمرحػػرضأفضاب
 اببللطحنح ضمم اضبيرضاللكرافرتضملمس رت.

 قؿضابدمبلحف

أضابػػػذ ضم ػػػؿض2016مض2016مأكػػػدضاب ركػػػزضفػػػاضابلمرحػػػرضاب ػػػردرضوػػػفض ركػػػزضابزحلمنػػػ ضفػػػاضاحػػػرمتأضب ػػػر اض
ضابػػػدمبلحفضمفػػػؽضباب ركػػزضاببللػػػطحناضب وػػػالـبضنلػػخ ضونػػػوضأ نػػػوض ػػرضدا ػػػتضكػػػرمطضابل اػػ ضىػػػاضنبلػػػيرأضفػػ فضقػػػؿا

 اب نظمرضاببللطحناضلحلمطضو لحرا.

ؿضابلػػلط ضاببللػػطحنح ضإبػػ ضدمبػػ ضفللػػطحنح ضكر لػػ ضابلػػحردةضولػػ ضاألرضض مأكػػررضإبػػ ضأنػػوضبػػحسض  ػػ ضأفػػؽضبلقػػما
اضضافقػلالؿأضأك ػرض؛ضمبحسض   ضأفؽضأح راضبلغححرضم اضابللط ضابراىفضكأداةضلخدـضأغػرض1967اب قلل ضلن ض

   رضلخدـضأىداؼضابك بضاببللطحناضملطل رلو.

بفضاػػداض ػػفض راج ػػ ضجذرحػػ ضب لػػررضابللػػمح أضماانحػػ ضابلػػلط ضاببللػػطحنح ضا ػػرضحلمافػػؽض ػػاضاب  ػػربأضاب لحػػرضبلكػػ بض
 اببللطحنابضحممؿضابلمرحر.

 اب  ربق ضاببللطحنح 

نجأضفػػاضلقمحػػؽضإنجػػرزضقمحمػػاضطػػماؿضابلػػنلحفضمفػػاض م ػػمعضاب  ػػربق أضأكػػررضابلمرحػػرضإبػػ ضأفض لػػررىرضبػػـضحػػ
اب ر ػػحلحفأضاػػربرغـض ػػفضل ػػددضافجل روػػرتأضمدخػػمؿض  ػػرضولػػ ضاب لػػررضمرورحلػػوأضملنػػرزؿضق ػػرسضوػػفضإدارةض

 سطرعضغزة.
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ذاضبػـضللػا ضابمحػردةض مسرؿضابلمرحر:ضبحسض فضاب لمساضأفضللقمػؽضاب  ػربق ضإذاض ػرضظلتػتضلاػدارضاربطرحمػ ضنبلػير؛ضما 
ضوفضاألقجرـضابقمحمح ضبلممعضاببللػطحنح ضفػاضابػداخؿضاببللطحنح ضابرل  ح ضإب ضإنجرزضكراك ضقمحمح ضف رب أضلا ارا

 مابخررجأضملاان ضول ضألرسضارنر جضمطناضسرئـضول ضاب ماات.

مأكدتضول ض رمرةضابلركحزضول ض لرراتأضفضحلقكـضايرضابطرؼضا"لرائحلاضأمضاأل رحكا؛ضقحػثضإفض لػرراتض
مافنلخراػػػرتضفػػػاضاب ػػػب ضمابمطػػػرعأضما  ػػػالحضاألجيػػػزةضماب ؤللػػػرتضمخ م ػػػراضفػػػاضضلكػػػكحؿضقكم ػػػ ضابلػػػلط أ

فكػػربوضإلػػرائحلحرا؛ضمىػػمض ػػرضح لػػاضولػػ ضأطػػراؼضاب  ػػربق ضابلػػ اض"وػػردةضانػػرءضملب حػػؿض اب ػػب ضح لػػياؿضل طحلػػوضما 
لحػبض نظ  ضابلقرحرضاببللطحنح أضا حدااضوػفضابيح نػ ضابخررجحػ .ضك ػرضأفض  ػ ضفر ػ ض لػلمالح ضأف ػؿض"وػردةضلرض

 اباحتضاببللطحناضفاض مءضفكؿض لررضابللمح ضابلل ح .

  لحمنرض13

 لحمنػػراض ػػاضاداحػػ ضلػػن ضض13مأم ػػأضابلمرحػػرضأفضابلمػػدحراتضلكػػحرضإبػػ ضأفض ج ػػمعضابكػػ بضاببللػػطحناضالػػ ضنقػػمض
% ضحمح ػػمفضداخػػؿضفللػػطحفضماباػػرساضفػػاض50.6أببػػراضأ ضض590 الحػػحفضمض6أضأك ػػرض ػػفضن ػػبيـضاملحػػؿضي2018

 القظ ضأفضنقمض ال  ضأرارعضفللطحنحاضابخررجضحمح مفضفاضاألردفضمارساضدمؿضابطمؽ.ضخررجيرأض اض 

مناػػوضابلمرحػػرضإبػػ ضأفضابالجئػػحفضاببللػػطحنححفض ػػرضزابػػماضحا  الػػمفضأكاػػرضنلػػا ضفػػاضاب ػػربـضب ػػددضابالجئػػحفضسحرلػػراضا ػػددض
 ػػػفضأانػػػرءضأبػػػؼضفجػػػ ضض160%أض ػػػاضا"كػػػررةضإبػػػ ضأفضىنػػػرؾض لحػػػمنحفضم67ابكػػػ بأضمىػػػاضنلػػػا ضل ػػػؿضإبػػػ ض

 حمح مفضفاضاب ب ضابغراح ضمسطرعضغزة.ض1948فللطحفضاب قلل ضلن ض

مسرؿضابلمرحرضإفضأودادضاببللطحنححفضلللجرمزضأودادضابحيمدضفاضفللطحفضابلررحخح ضىػذاضاب ػرـأضم ػفضاب لمسػاضأفض
 أبؼضنل  .ض300انقمضض2022حزحدضوددضاببللطحنححفضوفضابحيمدضلن ض

رائحلح ض ػػفضذبػػؾأضسػػدضحػػدف يرضفلخػػرذض زحػػدض ػػفضا"جػػراءاتضاب دمانحػػ ضماب ن ػػرح ؛ضملػػراا:ضإفضسلػػؽضابلػػلطرتضا"لػػ
ضمىمض رضحللدواضاذؿضكرف ضابجيمدضبدوـض  مدضابك بضاببللطحناضول ضأر و.

ض
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 افسل رد

ملقػػدثضابلمرحػػرضوػػفضالػػل رارض  رنػػرةضافسل ػػردضاببللػػطحناضفػػاضاب ػػب ضابغراحػػ ضمسطػػرعضغػػزةضلقػػتضافقػػلالؿض
 اأضالابضاللقمرسرتضالبرسرتضأمللمضمارملمكمؿضاررحس.مابق ررضا"لرائحل

%ض ػػػفضقجػػػـضابلاػػػردؿض61.9مفقػػػظضابلمرحػػػرضالػػػل رارضابيح نػػػ ضا"لػػػرائحلح ضولػػػ ض ػػػردراتضابلػػػلط ضممارداليػػػرضي
%ض ػفضمارداليػرأضك ػرضفقػظضأفضابنػرلجض58.2%ض ػفض ػردراتضابلػلط أضم83.2ابلجرر ضبللػلط  ضما ػرضح  ػؿض

  براض فضنظحرهضاببللطحناأضمأفض لملطضدخؿضاببػردضاببللػطحناضض24اضىمضأك رضاػضاب قلاضا"ج رباضا"لرائحل
أضمأفضاب حزانحػػػػػ ض2017أبػػػػػؼضدمفرضبلبػػػػػردضا"لػػػػػرائحلاضفػػػػػاضلػػػػػن ضض40ىػػػػػمضقػػػػػماباض ال ػػػػػ ضآفؼضدمفرض مراػػػػػؿض

ػػػدةضإبػػػ ضقػػػدلضكاحػػػرضولػػػ ضابػػػدوـضابخػػػررجاأضمولػػػ ضإحػػػراداتضاب ػػػرائبضابلػػػاضحجاحيػػػرضافقػػػلالؿض اببللػػػطحنح ض ا ل  
%ض ػػػفض ج ػػػؿضا"حػػػرادات؛ضمىػػػمض ػػػرضحج ػػػؿضابلػػػلط ضرىحنػػػ ض71ا"لػػػرائحلاضمابلػػػاضح  ػػػؿض ج موي ػػػرضأك ػػػرض ػػػفض

 بالقلالؿأضمبالكلراطرتضابخررجح .

 افنليركرتضماب مرم  

مغطػػػ ضابلمرحػػػرضاربلب ػػػحؿضاب ػػػدمافضمافنليركػػػرتضا"لػػػرائحلح ض ػػػداضابكػػػ بضاببللػػػطحناأضك ػػػرضغطػػػ ضاب مرم ػػػ ض
أض2016و لحػ ض مرم ػ ضخػالؿضلػن ضض11415 كحرااضإب ضللجحؿضابكػرارؾضا"لػرائحلاضبػػضمافنلبر  ضاببللطحنح أض

 .2017األمب ض فضلن ضض11و لح ضخالؿضاألكيرضابػضض11267م

أضاحن ػرض ػرض2017فللػطحنحراضلػن ضض94أضك رضاللكيدض2016فللطحنحراضاللكيدماضلن ضض134مأم أضابلمرحرضأفض
   لمالاضإدارحرا.ض453طبالاأضمض311ألحرضاحنيـضض61200قمضحزاؿضفاضاأللرضفاضابلجمفضا"لرائحلح ضن

 ابمدس

ملقػػدثضابلمرحػػرضاربلب ػػحؿضوػػفض  رنػػرةضابمػػدسضماب مدلػػرتضا"لػػال ح ضماب لػػحقح ضلقػػتضافقػػلالؿضا"لػػرائحلاأض
 نايػػراضإبػػ ضزحػػردةضاػػرا جضافلػػلحطرفضمابليمحػػدأضماللػػرعضابقبرحػػرتضلقػػتضاب لػػجدضاألس ػػ ضمقمبػػوأضملزاحػػدضأوػػدادض

اولػػداءضولػػ ضاب لػػجدضاألس ػػ ضماب  ػػلحفضلػػن ضض900حن ضاب ملق ػػحفضبل لػػجدضاألس ػػ أضمقػػدمثضنقػػمضاب ػػير
2017. 
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ك ػػرضأكػػردضابلمرحػػرضا ػػ مدضأىػػؿضابمػػدسضم اػػرليـضمانلبر ػػليـضطػػماؿضاببلػػرةضاب ر ػػح أضمخ م ػػراضفػػاضىاػػ ضاػػربض
 األلارط.

 افللحطرفضارب ب 

ابغراحػػػ ضم  ػػػردرةضاألرا ػػػاضمانػػػرءضابمقػػػداتضضمحلػػػلطضابلمرحػػػرضاب ػػػمءضولػػػ ض كػػػررحاضافلػػػلحطرفضفػػػاضاب ػػػب 
 لػػل  رةضحيمدحػػ أضمأفضأوػػدادضاب لػػػلمطنحفضض90افلػػلحطرنح أضمحكػػحرضإبػػ ضقػػدمثضو لحػػرتضلمليػػػاضفػػاضقػػماباض

اػػػؤرةضض230 لػػػل  رةضمأك ػػػرض ػػػفضض196أضمأفضىنػػػرؾض2017أبػػػؼض لػػػلمطفضفػػػاضاب ػػػب ضلػػػن ضض800لجػػػرمزتض
 اللحطرنح ضفاضاب ب .

تضجدارضابب ؿضاب ن ر ضاب قحطضارب ب ضابغراح أضموػفضو لحػرتضىػدـضاب نػرزؿضك رضلقدثضابلمرحرضوفضلطمرا
ضايرضللطرتضافقلالؿض داضابك بضاببللطحنا.  ابلاضلمـم

مناتػػوضابلمرحػػرضأفضاب كػػرمعضاب ػػيحمناضلػػحقرمؿضلقمحػػؽضأكاػػرضسػػدرض ػػفضاب كرلػػبضمانػػرءضابقمػػرئؽضولػػ ضاألرضأض
لػػال ح ض ػػ حب ضم بككػػ .ضغحػػرضأنػػوض  ػػفضاب لمسػػاضأفضللػػل رضاب مرم ػػ ضاببللػػطحنح أضمأفضلػػزدادضفػػاضاحئػػ ضوراحػػ ضما 

 فر يرضفاضابل رودض اضقرب ضابحأسض فض لررضابللمح .

 بإلرائحؿبض فضابداخؿ

مسػػدضأفػػردضابلمرحػػرضف ػػالاضقػػمؿضاب كػػيدضا"لػػرائحلاضابػػداخلاضمابلػػكرناضمافسل ػػرد ضماب لػػكر ؛ضمناػػوضإبػػ ضأفض
بػػػ ضلراجػػػاضكاحػػػرضبللحػػػرراتضابحلػػػررح ضاب جل ػػػاضاب ػػػيحمناضحلجػػػوضنقػػػمض زحػػػدض ػػػفضابلطػػػرؼض ابح حنػػػاضمابػػػدحناأضما 

اب ػػيحمنح .ضمأفضابقكم ػػ ضا"لػػرائحلح ضلروػػ ض ػػرضحلػػ  ضبابيمحػػ ضابحيمدحػػ بضاكػػكؿضون ػػر ضولػػ ضخلبحػػرتضدحنحػػ ض
 أمضسم ح ضأمضلرا ح ؛ضمأنيرضلكراعضابممانحفضول ضىذاضاأللرس.

أببػراأضأ ػاقماضض560 الحػحفضمض6 ػرض ج موػوضض2018مفقظضابلمرحػرضأفضحيػمدضبإلػرائحؿبأضاباػرب ضوػددىـض طلػاض
آفؼ؛ضك ػػػرضفقػػػظضأفض  ػػػدفتضض410 لحمنػػػراضمض14%ض ػػػفضحيػػػمدضاب ػػػربـأضابػػػذحفضحالػػػ ضوػػػددىـض45.5حكػػػكلمفض

أبػػػػؼضلػػػػنمحرا ضمىػػػػاض مرراػػػػ ضألوػػػػدادضابيجػػػػرةضاب كلػػػػح ض ػػػػفضض25ابيجػػػػرةضالػػػػلمرتضولػػػػ ضأوػػػػدادض قػػػػدمدةضينقػػػػمض
 بإلرائحؿب.
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فضقربػ ضابلمػدـضافسل ػرد ضمارلبػرعضابنػرلجضا"ج ػرباضاب قلػاأضمزحػردةضدخػؿضاببػردضمناوضابلمرحرضإب ضأنوضاربرغـض 
أبػػؼضدمفرضلػػنمحرا ضا ػػرضحػػماز ضنظحػػرهضفػػاضالػػدافضأمرماحػػ ؛ضماػػربرغـض ػػفضابمػػمةضاب لػػكرح ضاب ػػخ  ضض40يقػػماباض

ظؿضلماجػػوضمابنموحػ ضا"لػرائحلح ؛ضماػربرغـض ػػفضقربػ ضاب ػ ؼضابرلػ اضاب راػػاضما"لػال ا؛ضإفضأفضبإلػرائحؿبضلػل
ضاحئػ ضوراحػ ضكػ اح ضمالػ  ض أز رتضقمحمح ضفاضظؿاض  مدضابك بضاببللطحناضم مرم لػوضولػ ضأر ػوأضمفػاضظػؿا
ضاب  ػرد ض ضاحئ ضالػلرالحجح ض قحطػ ضغحػرض لػلمرةأضمحلنػر  ضفحيػرضابمجػمدضاب مػرـم راف  ضبلل ر ؿض  يرأضمفاضظؿا

 بػبإلرائحؿب.

 اب السرتض اضإلرائحؿضم للماؿضابلقمفت

بلمرحػػرضأفضلقػػرفظضابػػدمؿضاب راحػػ أضاب رلاطػػ ضا السػػرتضرلػػ ح ض ػػاضبإلػػرائحؿبأضملقدحػػدااض  ػػرضماألردفأضملمسػػاضا
 ول ضىذهضاب السرت.

مسدضلقرمؿضبإلرائحؿبضإقداثضاخلراسرتضفاضوالسرليرض ػاضا ػضضدمؿضابخلػحجأضولػ ضسروػدةضابلقػربؼض ػداضإحػرافض
مسدضلاب ػؿضأطػراؼضوراحػ ضو ػؿضاب السػرتضبلقػتضضم كرفق ضبا"رىربب؛ضغحرضأفضىذاضافخلراؽضبفضحكمفضليالا.

 ابطرمب بضالابضاب  رر  ضابك اح ضابمال  ضبللطاحاض اضبإلرائحؿب.

 فضجي ضأخرعأضفلحسض فضاب لمساأضقلبضابلمرحرأضأفضلاقلِّفض نظ  ضابل رمفضا"لال اض فضأدائيػرضاب ػ حؼض
 مابارىتضلجرهضفللطحف.

رضابلحرلػػاضابنكػػطضابػػداوـضببللػػطحفأضفػػاضابمسػػتضابػػذ ضلػػلقرفظضفحػػوضملػػللرااضلركحػػرضلقػػتضسحػػردةضأردمغػػرفضأدائيػػ
ولػػػ ضوالسليػػػرضابلحرلػػػح ضاباػػػرردةضمابلجررحػػػ ضابنكػػػط ض ػػػاضابجرنػػػبضا"لػػػرائحلا.ضك ػػػرضلػػػللرااضإحػػػرافضقربػػػ ضدو يػػػرض

 ابلحرلاضماب لكر ضبل مرم  ضاببللطحنح أضموداءىرضاب ككمؼض داضبإلرائحؿبأضمفؽضابلمرحر.

ضبلم ػػاضابػػدمباضمس ػػح ضفللػػطحفأضمناػػوضإبػػ ضأفضاباحئػػ ضابدمبحػػ ضلاػػد ضل رطبػػراضمدو ػػراضمسػػدضأفػػردضابلمرحػػرضف ػػالاض
دمبػ  ضبم ػح ضفللػطحفضفػاضابج  حػ ضاب ر ػ ضبف ػـضاب لقػدةضموػددض ػفضاب ؤللػػرتضض140اأغلاحػ ضكاحػرةضيا  ػدؿض

أضمابلػػاضابدمبحػػ .ضغحػػرضأفضابمفحػػرتضاب لقػػدةضم نظم ػػ ضابمػػمعضابكاػػرعضابلػػاضللػػحطرضولػػ ض جلػػسضاأل ػػفضابػػدمبا
ليػػػح فضولػػػ ضابلحرلػػػ ضابدمبحػػػ أضبػػػفضللػػػ أضاػػػأ ضسػػػراراتضأمضإجػػػراءاتضلجاػػػرضابجرنػػػبضا"لػػػرائحلاضولػػػ ضالخػػػرذض
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خطػػػػماتضحرف ػػػػير.ضك ػػػػرضأم ػػػػأضابلمرحػػػػرضأفضابمفحػػػػرتضاب لقػػػػدةضفمػػػػدتضو لحػػػػراضدمرىػػػػرضكػػػػراٍعضبلللػػػػمح ضابلػػػػل ح أض
فراغيرضو لح ضابللمح ض فض     منير.خ م راضا دضسرارىرضنمؿضلبررليرضبلمدسأضما 

م فضجي ضأخرعأضذكرضابلمرحرضأفضىنرؾضزحردةضمبمضاطحئػ ضفػاضاب ػداءضأمضابنظػرةضابلػلاح ضابكػ اح ضاب رب حػ ضلجػرهض
ضBDSبإلرائحؿبضمأفضىنرؾضلمس رتضارللرويرأضك رضأفض   ضفر  ضبل زحزضنجرقرتضقركػرتض مرط ػ ضبإلػرائحؿبض

ضا.ول ضاب للمعضاب رب اأضمىمض رضحللابضال رودضابملؽضا"لرائحل

ض  
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 حتى ًكىن املجلع املسكصي بمظتىي خطىزة املسحلت

 2012\1\9  مسارات   يهاني المصر 
ضاألقػدضابمػردـأضفػاضظػؿض رقلػ ضلماجػوضفحيػرضابم ػح ض لح مدضاب جلسضاب ركز ضبل نظ  ضاجل روارضغحرضوػرد ضحػـم
اببللطحنح ضخطرضابل بح ضا مرةضأكارض فضأ ضفلرةضلرام أض فضخالؿض قرمب ضفػرضضابقػؿضا"لػرائحلاضاػربممةأض

ف ػػا ضلػػالحضابليدحػػدضارب مرط ػػ أضفضلػػح رضا ػػدضفكػػؿضاب قػػرمفتضاأل حركحػػ ض"سنػػرعضابم حػػردةضاببللػػطحنح ضاػػوأضمبػػذبؾضرا
ممسػػػؼضاب لػػػروداتضبللػػػلط ضمبفمنػػػرماضإذاضبػػػـضلالػػػاضابمحػػػردةضاببللػػػطحنح ضابمػػػرارضاأل حركػػػاضاػػػرفولراؼضاربمػػػدسض
ور   ض"لرائحؿأضل دحمارضبموٍدضكرذٍبضاػأفضابخطػ ضاأل حركحػ ضللل ػ فض ػرضحر ػاضاببللػطحنححفأض ػاضأفضىػذاض

حنطلػػاضولػػ ضأقػػدضورسػػؿأضألفضابخطػػ ضابلػػاضلاػػدأضاػػ خراجضابمػػدسض ػػفضطرمبػػ ضابلبػػرمضضبػػفضلنليػػاضإذاضاأل ػػرضفض
  اررتضإفضال بح ضابم ح ضا خللؼضأا ردىر.

ػرضابلػاضفضلػزاؿضخػررجض نظ ػ ضابلقرحػرأضاب كػررك ضفػاضافجل ػرعضرغػـضان مػردهض ولػ ض خللػؼضابب ػرئؿأضخ م ا
مفض كػػررك ضاب دحػػدض ػػفضأو ػػرئوأضا ػػفضفػػحيـضاأل نػػرءضاب ػػر مفضفػػاضراـضاهللضلقػػتضلػػطمةضافقػػلالؿأض ػػرضحقػػمؿضد

مسحرداتضمازن ض مح  ضفػاضسطػرعضغػزةضأمضفػاضابكػلرت.ضمح كػفضابلملحػؿض ػفضلػلاح ضومػدهضفػاضاب ػب ضاب قللػ ض ػفض
خالؿضراطض كرفضومدضافجل ػرعضالمنحػ ضاببحػدحمضكػمنبرنسض ػاضغػزةضماحػرمتأضألفضوػدـض كػرركليـضللبلػرضاأنيػرض

 ةضاأل حركح ضابلاضلكفضىجم ارضول ضابمحردةضاببللطحنح .للرمؽض اضا"دارض

إفض لػػػأب ضاببحػػػدحمضكػػػمنبرنسضفػػػاض نليػػػ ضاألى حػػػ أضمحجػػػبضا" ػػػرارضولحيػػػرأضقلػػػ ضحكػػػمفضافجل ػػػرعضا لػػػلمعض
خطمرةضاب رقلػ أضفػ ذاضكػرفضابخحػررضاأللػمأضأفضح مػدضاب ركػز ضلقػتضاػرا فضافقػلالؿأضمابخحػررضاألف ػؿضأفضح مػدض

ضاب ػػرضك ػػرضكػػرفضح مػػدضاب جلػػسضفػػاضابخػػررج؛ضفػػ فا خحػػررضابجحػػدضأفضحػػلـضابج ػػاض ػػرضاػػحفضومػػدهضاربػػداخؿضمابخػػررجضل ر ا
 ابلكرح اضاجل رورلوضوارضلمنح ضاببحدحمضكمنبرنسضاحفضراـضاهللضمغزة.

مىنػػرأض يػػـضابمػػمؿضا ػػراق ضكر لػػ ضإفض مرط ػػ ضأ ضف ػػحؿضفجل ػػرعضاب ركػػز ضغحػػرض بيم ػػ ضفػػاضىػػذاضابلمسحػػتض
رضبلمرارضاأل حركاأضبدرجػ ضرفػضضافجل ػرعضانرئػبضابػرئحسضاربذاتضابذ ضالخذضفحوضاب رئحسضأامض رزفض مسبارضراف ا

األ حركػػاأضمرفػػضضالػػل رارضأ حركػػرضكملػػحطضب  لحػػ ضابلػػالـأضمدوػػـضابلقػػرؾضابكػػ ااضمابدحالم رلػػاضولػػ ضا لػػدادض
 اب ربـضبكلرضابمرارضاأل حركا.
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م ضنرس ػ أضملػلج ؿضاب كػرركحفضأكػاوضاكػيمدضإفضاب كررك ضمقدىرضفاضافجل رعضفضلكباأضاؿضإنيرضخطػمةضلػلا
ذاضجػرءضان مػردهضالػلجرا ض ػر.ضما  رضحكػررضاب ػرمضضابلػرام أضأمضلكػاييرضل ر ا مرضب لرقح ض  دةضللبارضلمدـضور ا ابزي
بدومةضابمحردةضبللغطحػ ضولػ ضسػراراتض لخػذةضلػرامارضأدنػ ض ػفضابلػمؼضاب طلػمبأضم ػفضدمفضإلرقػ ضاببر ػ ضبػدمرض

رضغحرضاب ن مح ضفػاضاب نظ ػ أضف نػوضفػاضأقلػفضاألقػماؿضلػحكررض ػرضجػرءضفػاضفروؿضبل جلسضمبلممعأضخ  م ا
أضقحثضالخذتضسراراتضجحدةضمبكنيرضامحتضقارااضولػ ضمرؽأض ػرضأفمػدضاب جلػسض ػرض2015دمرلوضابلرام ضفاضآذارض

 لام ضبوض فضىحا ضماقلراـ.

ػػرضولػػ ض ػػرضلمػػدـأضفضاػػدض ػػفضإكػػراؾضج حػػاضاب ػػدومحفضاربلق ػػحرضابجػػد ضبال جل ػػرع؛ضقلػػ ضحلخػػذضسػػراراتضلألحلا
  حرح ضل ارضوفضاب  لق ضابمطنح ضملقظ ضار"ج رعضابمطناأضمىػذاضبػـضحقػدثضقلػ ضاآلفضرغػـضأنػوضلب ػلنرض
ذاضكػػػرركتضلػػػلكمفض أحػػػرـضسلحلػػػ ضولػػػ ضان مػػػردأضإذض ػػػفضغحػػػرضابما ػػػأض كػػػررك ضا ػػػضضابب ػػػرئؿض ػػػفضوػػػد يرأضما 

ؿضاب كػػػررك ضفػػػاضراـضاهللضأـضواػػػرضابػػػراطض كػػػرركليرضر زحػػػ أضك ػػػرضبػػػـضحاػػػتضفػػػاضكحبحػػػ ضاب كػػػررك أضىػػػؿض ػػػفضخػػػال
 ا"بكلرمنا.

إفضابذ ضح طاضأى ح ض  روب ضب رضلاؽضأفضردةضف ؿضابمحردةضول ضابخطمةضاأل حركحػ ضم ػرضلق لػوض ػفضلقػدحرتض
راىنػػ ضمسرد ػػ ض ي ػػ ضمبكنيػػرضفضلكبػػاأضاػػؿضحجػػبضابانػػرءضولحيػػرض"قاػػرطض خطػػطضل ػػبح ضابم ػػح .ضفػػرب طلمبضردض

مىػػرـضولػػ ض ػػرضللػػ  ضبو لحػػ ضلػػالـبضابلػػاضل ػػحشضفػػاضغرفػػ ضاب نرحػػ ضاب كػػددةض نػػذضز ػػفضإلػػلرالحجاضفضحاامػػاضاأل
طمحؿأضمأطلؽضولحيرضلرا بضر ر  ضابرق  أضمحلـضإخراجيرض فضاب نرحػ ضاب كػددةضاػحفضاببلػرةضماألخػرعضب ػ رفض

لػػ ضالػػل رارضل لػػؽضاببللػػطحنححفضماب ػػربضاأمىػػرـضابلم ػػؿضإبػػ ضابلػػالـضواػػرضاب برم ػػرتأض ػػفضخػػالؿضابرىػػرفضو
 ابرورح ضاأل حركح .

مىنػػرضحجػػدرضابمػػمؿضإفضابخلػػؿضفضحك ػػفضفمػػطضفػػاضابرورحػػ ضاأل حركحػػ ضبيػػرأضفيػػاضو لحػػ ض خللػػ أضاقحػػثضإفضاباقػػثض
وػػػفضراٍعضأمضروػػػرٍةضجػػػددضبػػػفضحنبػػػاأضألفضأ ضرورحػػػ ضاقرجػػػ ضإبػػػ ض مافمػػػ ضابطػػػرفحفضاببللػػػطحناضما"لػػػرائحلاأضمألفض

طحنح ض ػػػػفضخػػػػالؿضال ػػػػرفليرضايػػػػـضاأنػػػػوضفضاػػػػدحؿضوػػػػفضابراوػػػػاضابروػػػػرةضابجػػػػددضاب بلر ػػػػحفضأالغػػػػماضابمحػػػػردةضاببللػػػػ
 األ حركا.

بذاأضاب طلمبضاب  ؿض فضأجؿض لررضجدحدضمو لح ضلحرلح ضجدحدةضفاضإطررضاأل ػـضاب لقػدةأض ػفضخػالؿض ػؤل رض
دمباض لل رضمكر ؿضاب القحرتأضملكمفض رج حلػوضابمػرنمفضابػدمباضمسػراراتضاأل ػـضاب لقػدةضابلػاضل ػ فضابقػدض
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 فضابقممؽضاببللطحنح أضم  ػؿضىػذهضاب  لحػ ض ل ػذرضانطالسيػرضفػاضابمسػتضابػراىفأضاػؿضاقرجػ ضإبػ ضكبػرحضاألدن ض
ضإبػػ ضإقاػػرطض خطػػطضل ػػبح ضابم ػػح ضاببللػػطحنح ض ض-مىػػذاضىػػدؼض  كػػفضابلقمحػػؽضض- ل ػػددضاألكػػكرؿضحيػػدؼضأمفا

اضولػ ضأرضضمطنػو.ضمابقبرظضول ضابم ح ضقح أضملمفحرض مم رتضاب  مدضماب مرم  ضمابامرءضبلكػ بضاببللػطحن
مىذاضحلطلبضإوطرءضاألمبمح ض"نمرذضابمقدةضولػ ضألػرسضإقحػرءضاب كػرمعضابػمطناضابػذ ضغػربض نػذضفلػرةضطمحلػ أض
ملقدحػػػدااض نػػػذضلمسحػػػاضالبػػػرؽضأملػػػلمأضابػػػذ ضحطػػػؿضارألػػػوضامػػػمةضقربحاػػػرضا ػػػدضان ػػػ رـضابمفحػػػرتضاب لقػػػدةضاأل حركحػػػ ض

فنقحػػرزضابلػػررحخاضبيػػرضإبػػ ضب ػػبضدمرضابكػػرحؾضابكر ػػؿض"لػػرائحؿضاربم ػػرءضولػػ ضالبػػرؽضأملػػلمأضمافنلمػػرؿض ػػفضا
 بالقلالؿ.

 فضاب للغربضماب ملؽضجدااضأفضاببلرةض رضا دضسرارضلرا بضبـضلكيدضأ ضجيمدضقمحمحػ ض"نجػرزضابمقػدةأضاػؿضجػرعض
كػػػرتضفػػػاضدما ػػػ ضل كػػػحفضابقكم ػػػ ضابمرئ ػػػ أض ػػػاضأفضابقرجػػػ ضاب لقػػػ ضلمل ػػػاض لج حػػػدضاب  ػػػربق ضو لحيػػػرضابلػػػاضقا

ضفاضككؿضابللط ضممظرئبيػرضمابلزا رليػرضبل ػاأضلككحؿضقك م  ضمقدةضمطنح ضفرول ضفاضلحرؽضإوردةضابنظرضف الا
أداةضفاضخد ػ ضابارنػر جضابػمطناأضمللقػررض ػفضابلزا ػرتضأملػلمأضملل ػرؼضولػ ضألػرسضلجلػحدضدمبػ ضفللػطحفض

لبػػرضض ػػفضخػػالؿضضارولاررىػػرضأقػػدضابقمػػمؽضاببللػػطحنح ضاب  لػػرؼضاػػوضدمبحاػػرأضإذضحجػػبضأفضلطػػرحضبللبػػرمضأضاػػؿ
 و لح ضن ربح ضللليدؼضألرلارضلغححرض مازحفضابممعضقل ضلل أضاذبؾ.

م فضاب للغربضكذبؾض طربا ضابػدمؿضاب راحػ ضامطػاضوالسرليػرض ػاضابمفحػرتضاب لقػدةضاأل حركحػ ضفػاضابمسػتضابػذ ض
دبحؿضأفض كلػػبضبػػـضللػػقبضفحػػوض نظ ػػ ضابلقرحػػرضافولػػراؼضا لػػرائحؿأضمبػػـضلمطػػاضوالسرليػػرضاػػر"دارةضاأل حركحػػ ضاػػ

ذاضأردتضأفضحأخػذؾضاآلخػرمفضولػ ض ق ػؿضابجػدضولحػؾضأفضلكػمفضجػردااض اب نظ  ضفضحػزاؿضح  ػؿضفػاضماكػنطف.ضما 
ض رضلطرببضاآلخرحفضا  لو.  فاضأفضل  ؿضأمفا

 طلػػػػػػمبض ػػػػػػفضاجل ػػػػػػرعضاب ركػػػػػػز ضأفضحكػػػػػػمفضاداحػػػػػػ ضبلقمحػػػػػػؽضمقػػػػػػدةضمطنحػػػػػػ ضقمحمحػػػػػػ ضكػػػػػػر ل ضفػػػػػػاضاب نظ ػػػػػػ ض
مل ددحػػػ ضلكػػػرركح ضا حػػػدااضوػػػفضابيح نػػػ ضمابلبػػػردضما"س ػػػرءأضمولػػػ ضألػػػرسضضمابلػػػلط /ابدمب أضولػػػ ضألػػػسضمطنحػػػ 

ارنر جضمطناضحجلدضابممالـضاب كلرك ضا دضأفضأ اأضابلم ؿضإبحوضألػيؿضفػاضظػؿضانقلػررض لػرق ضابخالفػرتض
ا ػػدضأفضأنيػػ ضلرا ػػبضولػػ ض ػػرضلامػػ ض ػػفضبو لحػػ ضابلػػالـبأضما ػػدضأفضم ػػلتض قػػرمفتضقػػؿضابم ػػح ضواػػرضإسر ػػ ض

 لماءضكقؿضنيرئاضأمضك نجرزض رقلاضإب ضاببكؿ.دمب ضفاضغزةض
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ك رض طلمبض فضافجل رعضأفضحكمفض نارااضبلخطرا ضماب زاحداتضماب نرس رتأضاؿضأفضح درضسػراراتضسػردرةضولػ ض
 ماجيػػ ضابلقػػدحرتضماب خػػرطرضملمظحػػؼضاببػػرصأضمسرالػػ ضبللنبحػػذضقلػػ ضفضلامػػ ضقاػػرااضولػػ ضمرؽ.ضضمبلقمحػػؽضذبػػؾض

ػػرض ػػفضفضاػػدض ػػفضأفضحكػػمفضأمؿضس ذاضكػػرفضىػػذاضاأل ػػرض رفم ا رارالػػوضدوػػمةضا"طػػررضابمحػػرد ضاب ؤسػػتضبالن مػػردأضما 
ابػػرئحسضمقركػػ ضفػػلأأضألفضولػػ ضبق ػػرسبضأفضلػػمفرض لطلاػػرتضاب كػػررك ضفػػاضاب نظ ػػ ضساػػؿضذبػػؾأضفػػ فضاباػػدحؿضفض
ن ػرض حجبضأفضحكمفضامػرءضم ػاضافنملػرـضولػ ضقربػوأضأمضافلػل رارضفػاضو لحػ ض  ػربق ض ػفضدمفض  ػربق أضما 
 ػػفضخػػالؿضابػػدومةضفجل ػػرعضسحػػرد ضا كػػررك ض خللػػؼضأبػػمافضابطحػػؼضابلحرلػػاأضحلػػمب ضابلق ػػحرضب مػػدضاب جلػػسض

و ػػػمااضكقػػػدضأس ػػػ ضمفػػػؽضلم ػػػحرتضابلجنػػػ ضض350ابػػػمطناضابلمقحػػػد ضالركحالػػػوضابجدحػػػدةضابركػػػحم ضابلػػػاضل ػػػـض
 ؿ.اب ككل ضلرامارأضمحلـضفحوضل  حؿض خللؼضابلج  رتضاببللطحنح ضول ضألسضل  فضأملاضل  ح

ىػػؿضاآل ػػرؿضابكاحػػرةضاػػأفضلكػػمفضنلػػرئجضاجل ػػرعضاب جلػػسضاب ركػػز ضا لػػلمعضط مقػػرتضمآ ػػرؿضابكػػ بضاببللػػطحناض
مخطػػمرةضابلقػػدحرتضابلػػاضلماجيػػوضسرالػػ ضبللقمحػػؽضا ػػمرةض ؤكػػدةاضفضطا اػػرأضمبكنيػػرضغحػػرض لػػلقحل أضمفض بػػرض ػػفض

ػرضأفضاباػدحؿض نيػرضو ؿضكؿض رضح كفضبلقمحؽضذبؾض فضخالؿضم اضابممعضمابمحرداتضأ ػرـض لػؤمبح رليرأضخ م ا
بـضحمبدضا دأضمانيحررىرضبػحسضارب ػرمرةضأفضحلػرعضفػاضمفدلػوأضاػؿضح كػفضأفضحػدخلنرضفػاضلػنماتضجدحػدةض ػفضابلحػوض
ماب ػػحرعأضمبكنػػوض ػػفضاب ؤكػػدضفػػاضابنيرحػػ ضأنػػوضلػػحمبدأضألفضابكػػ بضاببللػػطحناضاب ػػؤ فضاقمػػوضمس ػػحلوضاب ردبػػ ض

سػػردرضولػػ ضلبجحػػرض مجػػ ضجدحػػدةض ػػفضض-رضأ اػػتضطػػماؿض رئػػ ضوػػرـضك ػػض-ماب لػػل دضب ما ػػل ضابكبػػرحضبلجلػػحدىرض
ضابكبرحضقل ضحنل رض ي رضطرؿضابز فضمغلتضابل قحرت.

ض  
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 هكرا كسأ محللىن طياطيىن جىكيت عمليت إطالق الناز في هابلع

 2012\1\10  يحيى عياش -21عربي
جرءتضو لح ضإطالؽضابنررضول ضلحررةض للمطنحفضجنمااضنػرالسضفػاضاب ػب ضابغراحػ ضاب قللػ أضم ػرضألػبرضونػوض

جدحػػدةضفنلبر ػ ضاببللػػطحنححفضفػاض ػػدفضاب ػػب ضض ػفض ملػػؿضاب لػلمطفضابػػذ ضكػػرفضحلػلمؿضابلػػحررة؛ضبلكػكؿضكػػ ل 
 ومبضسرارضابرئحسضاأل رحكاضدمنربدضلرا بضافولراؼضا دحن ضابمدسضاب قلل ضور   ض"لرائحؿ.

مفػػمرضقػػدمثضاب  لحػػ أضأولػػفضجػػحشضافقػػلالؿضا"لػػرائحلاضابطػػمؽضاأل نػػاضابكػػر ؿ؛ضبلاقػػثضوػػفض نبػػذ ضإطػػالؽض
ولحيـأضمىمض رضح لارهضافقلالؿضقد رضخطحراضفاضظػؿض ػرضلقػدثضضابنررأضا دضانلقرايـض فضاب كرفضدمفضابل رؼ

 ونوضبإقارطضاب دحدض فضاب  لحرتضاب للق ضخالؿضاب رـضاب ر اب.

مفػػػاض ػػػمءض ػػػرضلكػػػكلوضاب  لحػػػ ض ػػػفضلطػػػمرضنػػػمواأضرغػػػـضابلنلػػػحؽضاأل نػػػاضاب لما ػػػؿضاػػػحفضابلػػػلط ضمافقػػػلالؿأض
 بضدففتضلمسحتضلنبحذضىذهضاب  لح .21بوراام لرى لوضفاضلملحؿض  ؿضىذاضابنمعض فضاب  لحرت؛ضللل رضض

اػػدمرهأضأم ػػأضاب قلػػؿضابلحرلػػاض ق ػػمدض ػػردام ضأفضافقػػلالؿضا"لػػرائحلاضحخكػػ ضك حػػراضىػػذهضاب  لحػػ أضب ػػدةضض
وما ػػؿأض احنػػرضأفضلمسحليػػرضح ػػدضاألخطػػرضفػػاضنظػػرضافقػػلالؿ؛ضكمنيػػرضجػػرءتضفػػاضظػػؿضافولػػداءاتضولػػ ضابمػػدسض

 ماب ب ضماأللرع.

بأضأفضبلنبحذضاب  لحػ ضجنػمبضغراػاضنػرالسضحا ػثضابخػمؼض21فاضلقلحؿضاطل تضولحوضبورااضمأ رؼض ردما أض
بػػدعضسػػردةضافقػػلالؿأضكمنيػػرض ػػفضأخطػػرضاأل ػػركفأضمابلػػاضل ػػدضخر ػػرةضرخػػمةضم  لػػدةض ػػفضنػػرالسضقلػػ ضسلمحلحػػ أض

 محمط يرضكررعضحماضولحوض رضحزحدضول ضأرا حفضسرح ضفللطحنح ضمأك رض فضوكرض للمطنرتضإلرائحلح ب.

أض ردفػػرضاممبػػو:ضبإذاض ػػرضدخلػػتضىػػذهضاب دحنػػ ضولػػ ضض مببػػتضإبػػ ضأى حػػ ض دحنػػ ضنػػرالسضملجراليػػرضفػػاضاب  ػػؿضاب مػػرـم
أضفلحل اض دعضأزحزضر ر يرضلرا بضفاضاباحتضاألاحضبأضفاضإكررةض نوضإب ضسػمةض خطضافنلبر  ضاممةضموـز

 اب  لحرتضابلاضلنطلؽض فضنرالس.

لقػػمفضمنمطػػػ ضفر ػػل ضفػػػاض ػػػزاجضابكػػ بأضمرغالػػػوضفػػاضافنخػػػراطضفػػػاضضملمسػػاض ػػػردام ضأفضبلكػػكؿضىػػػذهضاب  لحػػػ ض
انلبر  ضابمدسبأض ؤكػداضأفضباب نػرخضفػاضابمسػتضابقر ػرض نرلػبضجػداضبلنبحػذضاب  لحػرتضمفػؽضل ػررحسضاب ػب ض

 ابغراح ب.



 

 19فلظطينيتشــــؤون 
 

 ػػفضجرناػػوأضسػػرؿضاب قلػػؿضابلحرلػػاضإحػػردضابمػػراضإفضباب  لحػػ ضجػػرءتضبلمجػػوض ػػرا ضسرللػػ ضبف ػػفضا"لػػرائحلاضفػػاضض
  ب أض فضخالؿضاقلرافح ضاب مرم حفأضمابمدرةضول ضافنلقربضا دضابلنبحذب.اب

بأضأفضباب  لحػػ ضأنيػػتضلبػػرخرضافقػػلالؿضا"لػػرائحلاضاأنػػوضل كػػفض21مأكػػدضابمػػراأضفػػاضلقلحػػؿضاطل ػػتضولحػػوضبوراػػاض
 أضخر  ضاب للق ض نيرب.2017 فضإقارطضوكراتضاب  لحرتضخالؿضورـض

نػػرالسضل طػػاضدفبػػ ضسمحػػ ضولػػ ضأفضف ػػرئؿضاب مرم ػػ ضل للػػؾضابمػػدرةضولػػ ضمأم ػػأضأفضو لحػػ ضإطػػالؽضابنػػررضفػػاضض
لنبحػػذضو لحػػرتضفػػاضمسػػتضسحرلػػاضفػػاضقػػرؿضل ػػرودضاألم ػػرعضاأل نحػػ أض كػػدداضولػػ ضأفض دحنػػ ضنػػرالسض ػػرضزابػػتض

 لل درضاب  لحرتضاب للق ضإب ضجرنبضابخلحؿض فضقحثضاب  لحرتضاب نظ  ضفاضاب ب ضابغراح .

رضم ؿض للمعضابلنلحؽضاأل ناض فضل رمفضاػحفضابلػلط ضمافقػلالؿضا"لػرائحلاأضإفضأفضملرااضابمراضسرئال:ضب ي ض
ىنػػرؾض ػػفضحلػػػلطحاضلجػػرمزضىػػػذاضابل ػػرمفبأض  ػػػحبرضأفضباب مػػرم حفضفػػػاضاب ػػب ضسػػػردرمفضولػػ ضلكػػػرارض  ػػؿضىػػػذهض

 اب  لح ب.

 ج موػػرتضضمرأعضاب قلػػؿضابلحرلػػاضأفضىػػذهضاب  لحػػ ضل ػػدضفر ػػ ضجحػػدةضبلكػػجحاضابكػػارفضولػػ ضابلقػػرؾضمظيػػمرض
ض مرم  ضجدحدةضبلكرارىرأضايدؼضمسؼض  ررلرتضافقلالؿضمودمانوضاب لل رض دضابك بضاببللطحنا.

ض  
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لاث: إدازة جسامب جتبنى مىكف اطسائيل الظاعي لتصفيت اللضيت الفلظطينيت  عٍس

 2012\1\10   -"القدس" دوت كوم -رام اهلل
ضاب ال ػػرءأضا"دارةضاأل رحكحػػ ض سػػرؿضأ ػػحفضلػػرضابلجنػػ ضابلنبحذحػػ ضب نظ ػػ ضابلقرحػػرضاببللػػطحنح ض ػػرئبضورحمػػرتضابحػػـم

 بلرواضبػضبل بح بضابم ح ضاببللطحنح .ابقربح ضالاناضاب مسؼضا"لرائحلاضا

مسػػػػػرؿضورحمػػػػػرتضب ذاوػػػػػ ضابرلػػػػػ ح ضاببللػػػػػطحنح أضإفضبا"دارةضاأل حركحػػػػػ ضابقربحػػػػػ ضلرحػػػػػدضفػػػػػرضضإ ػػػػػالءاتضولػػػػػ ض
اببللػػطحنححفضالانحيػػػرضاب مسػػػؼضا"لػػرائحلاضبل ػػػبح ضابم ػػػح ضاببللػػطحنح ضارب طرباػػػ ضا بغػػػرءضمكربػػ ضاأل ػػػـضاب لقػػػدةض

 نححفضيأمنرما ضمسطاضاب لروداتضاب ربح ضونيرضملجمحاضابالجئحفب.بغمثضملكغحؿضابالجئحفضاببللطح

مأكػررضابػ ضافضابمحػردةضاببللػطحنح ضفضلرحػػدضاب ػداـض ػاضا"دارةضاأل رحكحػ ضببكػػفضابػرئحسضاأل رحكػاضدمنربػدضلرا ػػبض
 ىمض فضخلؽضاب داـضا والنوضابمدسضور   ض"لرائحؿضمىمضاذبؾضأخرجيرض فضأ ض برم رتب.

 ضأفضابمحردةضاببللطحنح ضبفضل مدضب برم رتضابلالـض ػاضإلػرائحؿضارورحػ ضأ رحكحػ ضب ػرضبػـضحػلـضمكددضورحمرتضول
 إلمرطبضإوالفضلرا بضاكأفضابمدس.

مسػػرؿضإفضبابقػػدحثضاأل رحكػػاضاب لما ػػؿضوػػفض ػػبمرتضب ػػناضابلػػالـضمقػػؿضاب ػػراعضاببللػػطحناضا"لػػرائحلاضأمض
 رض بمرتض رضبـضحلـضإلمرطضإوالفضلرا بب.ابدومةضأل ض برم رتضغحرض مامؿضبدحنرضمبفضنرحدضانلظر

ملػػرااضبأفضابجرنػػبضاببللػػطحناضحلػػ  ضبللػػالـضمبكػػفضبػػفضحكػػمفضاػػأ ض  ػػفضإفضاربدمبػػ ضاببللػػطحنح ضاب لػػلمل ضذاتض
مابمدسضابكرسح ضور   ضبيرضمقؿضس رحرضابم اضابنيرئاضاللنرداضبمراراتضابكػروح ضض1967ابلحردةضول ضقدمدض

 ابدمبح ضذاتضاب الس ب.

فضلرا ػبضأولػػفضفػاضابلػردسض ػػفضابكػيرضاب ر ػاضافولػػراؼضاربمػدسضور ػ  ض"لػػرائحؿضمنمػؿضلػبررةضاػػالدهضمكػر
 إبحيرأضمىمض رضفس ضردمدضف ؿضفللطحنح ضموراح ضمدمبح ضغر ا .

محرحػػدضاببللػػطحنحمفضإوػػالفض دحنػػ ضابمػػدسضور ػػ  ضبػػدمبليـضاب لحػػدةأضفح ػػرضل ػػرضإلػػرائحؿضولػػ ضاولاػػررضبابمػػدسض
مبػـضح لػرؼضاب جل ػاضض1967يرأضول رضانيرضاقللتضابجزءضابكرساض فضاب دحن ضاب مدل ضورـضاب مقدةبضور   ضب

 ابدمباضاذبؾ.
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لػرائحؿضماب لمسبػ ض نػذضوػرـض ض2014مابمدسضماقػدةض ػفضس ػرحرضابم ػاضابنيػرئاضبل برم ػرتضاػحفضاببللػطحنححفضما 
عضاب  لػدضاػحفضابجػرناحفض نػذضا دضلل  ضأكيرض فضاب قرد رتضارورحػ ضأ رحكحػ ض ػفضدمفضلقمحػؽضلمػدـضبقػؿضاب ػرا

 ودةضوممد.
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 جحٍد مصيري أمام املجلع املسكصي الفلظطيني

 2012\1\10  العربي الجديد  عيسى الشعيبي
ملػػطضلمس ػػرٍتض لبرملػػ ضانلػػرئجضان مػػردهأضملرسػػبضكػػدحدض ػػفضاب خػػرطاحفضاػػوأضملقػػتض ػػغطضجاػػؿض ػػفضابلطػػمراتض

 ػػ  ض"لػػرائحؿأضح مػػدضاب جلػػسضاب ركػػز ضاب لراك ػػ أضابنرج ػػ ضأخحػػراضوػػفضاولػػراؼضابػػرئحسضاأل حركػػاضاربمػػدسضور
ض15م14اببللػػطحناأضا ػػدضطػػمؿضغحػػربأضاجل روػػراضطررئػػراضبػػوضفػػاضراـضاهللأضاب ر ػػ  ضابلحرلػػح ضاب ؤسلػػ أضحػػم اض

حنرحر/ضكرنمفضاب رناضابجرر أضاجدمؿضأو رؿض فض  رنح ضانمدأضب ؿضأى يرضب راج  ضبل رقلػ ضابلػرام ضابلػاضاػدأتض
وػػػفضانػػػدضبدرالػػػ ضلػػػاؿضابل ػػػد ضبلمػػػرارضاأل حركػػػاضاكػػػأفض دحنػػػ ضابمػػػدسضضاكػػػؿضجمانايػػػربأضنرىحػػػؾض1993وػػػرـض

اب قلل بأضاأل رضابذ ضح روؼض فضدرج ضابلرسبضبدعضاببللطحنححفضمغحرىـأضإزاءض رضسػدضللػبرضونػوضابػدمرةض ػفض
سػػػػػراراتأضحؤ ػػػػػؿض نيػػػػػرضأفضلرسػػػػػ ضإبػػػػػ ض لػػػػػلمعضابلقػػػػػدحرتضاب قدسػػػػػ ض ػػػػػفضكػػػػػؿض ػػػػػمبأضاربقر ػػػػػرضماب لػػػػػلماؿض

 اببللطحنححف.ض

ـضحكػػفضىػػذاضافجل ػػرعضابػػذ ضأ للػػوضىج ػػ ضأ حركحػػ ضإلػػرائحلح ض نلػػم ضولػػ ضرؤمسضاألكػػيردأضدكاػػنيرضدمنربػػدضإذاضبػػ
لرا بض فضاباحتضاألاحضضساؿضأك رض فضكيرأضا والنوضافلل را اضاب للبزضاكأفضابمدسأضف نوضسػدضحكػمفض ػفض

جػػرااءض ػػرضىػػمض ػػدرج ضولػػ ضضأىػػـضاجل روػػرتضىػػذهضابقلمػػ ضابلكػػرح ح ضابملػػحط ضفػػاضانحػػ ضابنظػػرـضاببللػػطحناأضبػػحس
ن ػرضاب ػؿضىػذهضابلقظػ ض أضما  جدمؿضافجل ػرعض ػفض م ػمورٍتضبػـضح ػدض  كنػرضلأجحػؿضاق يػرضإبػ ضأجػؿضغحػرض  لػـم
ابلحرلح ضاببررس ضفػاض لػررضاب ػراعضابلػررحخاضابطمحػؿأضابػذ ضانلملػتضفحػوضابمفحػرتضاب لقػدةض ػفض مسػاضابقلحػؼض

 مػػؿضولػػ ضاببللػػطحنححفضأك ػػرض ػػفضذ ضساػػؿأضمح ػػ يـضأ ػػرـض"لػػرائحؿضإبػػ ضطػػمرضابكػػرحؾضابكر ػػؿضبيػػرأضمىػػمض ػػرضح
 لقدلض  حر ض  روؼضو رضكرفضولحوضابم اضلرامراأضمذبؾضفاضألمأض رقلٍ ضل رضايرضاب نظم  ضاب راح .ض

أك ػرضفػأك رأضنمؿضإنيػرضلكػلداضم اضأفضابخحرراتضاب  ا ضاب لرق ضأ رـضابك بضاببللطحناضفضلزاؿض  ا أضإفضبـض
فضاألمراؽضاب ػػئح ضمغػػدااأضلػػمعضاب ماجيػػ ضما  ل ضاب لامحػػ ضاػػحفضأحػػدحيـضلػػزدادض ػػهب أضإفضأنػػوضفضاػػدحؿضبػػدحيـأضابحػػـم

ابكػػر ل ضولػػ ضكػػؿض ػػ حٍدض  كػػفأضا ػػرضفػػاضذبػػؾضاب مرم ػػ ضابكػػ اح ضاكػػؿضأكػػكربيرضاب لرقػػ أضم ما ػػل ضافكػػلارؾض
 ػػ مدضولػػ ضابدالم رلػػاضمابقمػػمساضولػػ ض ػػ حدضاأل ػػـضاب لقػػدةضم نظ رليػػرضاب لخ  ػػ أضمل زحػػزض مم ػػرتضاب

األرضأضمرفػػػاضلػػػػمح ضاألداءضاب ؤلالػػػاأضملجدحػػػػدضابػػػػد رءضفػػػاضوػػػػرمؽض نظ ػػػػ ضابلقرحػػػرضاببللػػػػطحنح .ضأ ضأنيػػػػـض
 طػربامفضاػػردضافولاػررضبل ر ػػؿضابػذالاأضام ػػبوضون ػػراض قراكػرضبفقػػداثضفػاضابػػداخؿأضمرافػداضبلػػدوـضماب لػػرندةض
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دض ػفضمابل ر فضابب رؿضفاضابخررجأضب ؿضذبؾضحليـضفاضإجراءضل دحؿضطبحؼض ولػ ض حػزافضابمػمعضاب خلػؿأضمحجػما
ضحزدادضفركح ضمون رح .ض   مرةضابكبرحضابمطناأضسارب ضودمل

ولػػػ ض  ػػػؿضىػػػذهضابخلبحػػػ ضاب  رفحػػػ ضاب كػػػلرك ضاػػػحفضأغلاحػػػ ضاببللػػػطحنححفضفػػػاضابػػػداخؿضمابخػػػررجأضحن مػػػدضاب جلػػػسض
ض مػرـضاب جلػسضابػمطناضفػاضقربػ ضل ػذارضان مػردضاب رج حػ ضاببللػطحن ح ضاألولػ أضبحجحػبضولػ ضاب ركز ضابذ ضحمػـم

ج لٍ ضطمحلػٍ ض ػفضاأللػئل ضاب لقػ أضاب طرمقػ ضولػ ضابج حػاضفػاضىػذهضاآلمنػ أضمفػاض مػد لير؛ض ػرضىػاضابخطػماتض
أضبلػػردضولػػ ضابيج ػػ ضا"لػػرائحلح ضاأل حركحػػ ضاب كػػلرك اض ماب ماسػػؼضمابلحرلػػرتضمابلػػدااحرضابنرج ػػ أضاب طلماػػ ضابحػػـم

رضأفضحلقلػػػؿض ػػػفضابلزا رلػػػوضاب ن ػػػمصضولحيػػػرض ػػػاضابجرنػػػبضف لػػػ ضلػػػاحؿضاب  ػػػرؿأضكحػػػؼضبيػػػذاضابكػػػ بضاب قر ػػػ
ا"لرائحلاأضمأفضحل لاؾأضفاضابمستضذالػوأضارب كرلػبضابكحرنحػ ضب  لحػ ضأملػلمأضمفػاض مػد ليرض كلػبضإسر ػ ضأمؿض
لػػػلط ضمطنحػػػ ض نلخاػػػ أضاكػػػؿض ػػػرضأنلجلػػػوض ػػػفض نظم ػػػرتضإدارحػػػ ضم ؤللػػػرتضنظر حػػػ ضمس ػػػرئح ضمأجيػػػزةضأ نحػػػ أض

 يرضول ضأملاضنطرؽضدمبااضمللطرتضلكرح ح ض  لرؼضا

مأح ػػراأضكحػػؼضابلػػاحؿضإبػػ ضابقبػػرظضولػػ ضابلنلػػحؽضفػػاضابكػػؤمفضابقحرلحػػ ضاب لكػػ ا أضممسػػؼضابلنلػػحؽضفػػاضاب جػػرؿض
ضاأل ناضفاضآفض  راأض فضغحرضأفضحؤد ضذبؾضإب ضل  حبضابحم حػرتضاببللػطحنح ضاب ػ ا ضألرلػراأضمرا ػرضج ليػر

بكرؾض فضسحمدضافلبرؽضافسل رد ضاب جقؼأض ػفضدمفضإبقػرؽض للقحل ضإب ضأا دضابقدمداضمىؿض فضاب لرحضافن
 ػػػررضفضح كػػػفضاقل ربػػػوضبانحػػػ ضاسل ػػػردض قلػػػاضىػػػشأضمب لػػػلمعض  حكػػػٍ ضحمػػػؼضولػػػ ضقرفػػػ ضابيرمحػػػ اضم ػػػرذاضإفض
  تضابللط ضابمرئ  ضارفقلالؿضنقمضقجبضاب لق التضاب ػرحاح ضمابج ركحػ ضوػفضخزحنػ ضابلػلط ضابمطنحػ أض

اك ضاأل رفضاب ربح ضاب راح ض جرادضموػدضفػررغض ػفضكػؿض  ػ مفأضمفػؽض ػرضلكػحرضمال أأضا دضمستضس حرأضأفضك
إبحوضابمومدضمابلجرربضابلرام اضمكحؼضح كفضلجنبضردمدضابب ؿضافنب ربحػ ضاب  ػرةضاكػؿض ػفضابكبػرحضاببللػطحناض

 اب كرمعأضماربقحرةضاب  حكح ضبل الححفأض فضغحرضأفضحؤد ضذبؾضإب ضإ  رؼضرمحضاب  مدضماب مرم  اض

قلبضأفضىنرؾضفح راض ػفضاأللػئل ضاألخػرعضابلػاضلخػربجضنبػمسضاببللػطحنححفضفػاضىػذهضاب رقلػ ضابقرجػ أض  ػؿضمأ
كراىػرتضابقمػػرئؽض  ػرضىػاضأمبمحػرتضابن ػػرؿضاببللػطحناضملكلحكرلػوضاب لالئ ػػ ض ػاض مل ػحرتضابظػػرمؼضابذالحػ أضما 

دةضابمقػػػدةضابمطنحػػػ أضاب م ػػػموح اضمكحػػػؼضح كػػػفضم ػػػاضقػػػدضنيػػػرئاضمقرلػػػـضبقربػػػ ضافنملػػػرـضاب دحػػػدةأضمالػػػل ر
خ م ػػػراضأفضىنػػػرؾض ػػػحالاضسمحػػػراضبػػػدعضقركلػػػاضق ػػػرسضمابجيػػػردضا"لػػػال اضإبػػػ ضاب كػػػررك ضفػػػاضدمرةضاجل روػػػرتض
اب جلػػسضاب ركػػز ضىػػذهاضم ػػرضابلػػاحؿضإبػػ ضل زحػػزضاب رج حػػرتأضم أللػػ ضاألطػػرضابمحردحػػ أضمل كػػحفضابكػػ بضفػػاض
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بل لح حػػ ضماب ػػقح أضملخلػػحصضسطػػرعضغػػزةضاألرضضاب قللػػ أضمرفػػاضسدرالػػوضولػػ ضاب جرايػػ أضملقلػػحفضابخػػد رتضا
كػػرو ضاب زحػػدض ػػفضرمحضاب  ػػربق ضمابدح مراطحػػ ضمابكػػبرفح أضمغحػػرضذبػػؾض   ػػرضح ػػرناض نػػوضولػػ ضكػػؿضاأل ػػ دةأضما 
ابك حػػرض  ػػػرضللػػػللز وض لطلاػػػرتضلقػػػدحرتضىػػػذهضاب رقلػػ ضاب  ػػػحا أضمللػػػلدوحوض مجاػػػرتضخػػػمضض ماجيػػػ ضسرلػػػح ض

 مطمحل اض

لبػػػتضاب جلػػػسضاب ركػػػز أضفػػػاضاجل روػػػوضابمكػػػحؾأضإبػػػ ض ػػػرمرةضومػػػدضفػػػاضغ ػػػرةضذبػػػؾضكلػػػوأض ػػػفضاب ػػػرجأضأفضحل
ماب ؤللػػػرتضضاب جلػػػسضابػػػمطناضاببللػػػطحناضفػػػاضأسػػػربضفر ػػػ ض  كنػػػ أضبلجدحػػػدضكػػػروحرتض خللػػػؼضاب رج حػػػرت

ماألطرضابمحردحػ أضا ػرضفػاضذبػؾضابلجنػ ضابلنبحذحػ ضب نظ ػ ضابلقرحػرضاببللػطحنح أضبمطػاضابطرحػؽضاربكر ػؿضولػ ضكػؿض
دفػػػ ضإبػػػ ضإحجػػػردضاػػػدائؿضمالػػػلقداثض ؤللػػػرتض لبمػػػ أضابغرحػػػ ض نيػػػرضلكػػػمحفضىحئػػػرتض مازحػػػ ض قرمبػػػٍ ضإلػػػرائحلح ضىر

م طماوػػػ أضلػػػؤد ضإبػػػ ضإ ػػػررةضفم ػػػ ضداخلحػػػ ضغحػػػرضخالسػػػ أضمللػػػ أضبالقػػػلالؿضال رحػػػرض خططرلػػػوضابرا حػػػ ضإبػػػ ض
ظيػػررضابكػػ بضاببللػػطحناضفػػاض ػػمرةضابكػػ بضاب نملػػـضولػػ ضنبلػػوضفػػاض كػػطبضابقمػػمؽضابمطنحػػ ضاب كػػرمو أضما 

مىاضغرح  ضبـضحل كفضاب قللمفض فضإنجرزىرضفاضأ ضمستض   .ضم اضذبؾأضحناغاضافقلرازضبيػرضلػلبراأضاب  ؽأض
ماب  ػػؿضولػػ ض ن يػػرض ػػفضاآلفأضفضلػػح رضأفضابدمبػػ ضاب ظ ػػ ضابمقحػػدةضسػػدضدخلػػتضامػػمةضولػػ ضخػػطضإنيػػرءضابم ػػح ض

 ابمطنح ضاببللطحنح .ض

رةضا ػػدضأحػػرـأض  ػػحرح ضاكػػؿض ػػرضفػػاضكل ػػ ضإزاءضذبػػؾضكلػػوأضلاػػدمضاجل روػػرتضاب جلػػسضاب ركػػز ضاببللػػطحناأض اب مػػرا
  ػػحرح ض ػػفض  نػػ أضقحػػثضحمػػاضولػػ ضكرىػػؿضاب جل  ػػحفأض ػػفض   لػػاضف ػػرئؿضذاتضق ػػمرضكػػ ااض لبػػرمتأض
مكخ ػػحرٍتضمطنحػػ ضمازنػػ أض ي ػػ ضا"جراػػ ضولػػ ضألػػئل ضفضق ػػرضبيػػرأضاسل ػػليرضلقػػدحرتضابلقػػمؿضاب  حػػؽضفػػاض

لا وض فض ماسؼضإلػرائحلح ضللػراؽضنبلػيرضانبلػيرأضفلػلغالؿضاب مسؼضاأل حركاضإزاءض للماؿض دحن ضابمدسأضم رض
مجػػمدض ػػدحؽضالػػل نرئاضبلح ػػحفضا"لػػرائحلاضاب لطػػرؼأض مػػحـضفػػاضاباحػػتضاألاػػحضض ػػالثضلػػنماٍتضإ ػػرفح أضحكػػدض
ولػػػ ضأحػػػد ضاب لػػػلمطنحفضاكػػػؿضسػػػمةأضمحكػػػجاضولػػػ ضل ػػػرد ضقكم ػػػ ضانحػػػر حفضنلنحػػػرىمضفػػػاضخػػػرؽضكػػػؿضابمػػػمانحفض

ح ػػرضبػػـضحلػػؽضفػػاضاب مراػػؿأضفػػاضاب ػػربـضاب راػػاضما"لػػال اأض ػػفضح مػػؿضولػػ ضحدحػػوأضأمضمافلبرسحػػرتضمافولاػػرراتأضف
حكػػػاأض حمبػػػوضاب لطرامػػػ ض ػػػاضأكػػػدضافلجرىػػػرتضون ػػػرح ضمفركػػػح أضفػػػاضآخػػػرضدمبػػػٍ ضلمػػػررؼضجرح ػػػ ضافقػػػلالؿضفػػػاض

ضو رض رضا دضنيرح ضافلل  ررضفاضاب ربـ.
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 فلظطين الدولت: إلاطتراجيجيت ألاولىٍت

 2012\1\10   أمين لالعالم  شراببقمم: د.ناجي صادق 
لػػلرالحجحرتضك حػػرةضم لنموػػ ضم ل ػػددةأضفربلكػػلتضمابل ػػددضفػػاض فضحكبػػاضابمػػمؿضأفضاببللػػطحنححفضبػػدحيـضخحػػرراتضما 
ابخحرراتضسدضحجيػضضابجيػمدضمابن ػرفتضابلػاضلاػذؿأضمىػذاض ػرضقػدثضف ػالضولػ ض ػدارضأك ػرض ػفضلػا حفضور ػرض

  فضابل قحرتضاباكرح .

اخطػػربضخحػػرباض  ػػرباضغحػػرضماس ػػاأضفألػػيؿضكػػاءضافضنمػػمؿضنرحػػدضكػػؿضكػػاءضمفضنقمػػؽضأ ضضمفضحكبػػاضابقػػدحث
كػػاء.ضابخحػػررضاأللػػرسضحكػػمفضسػػراالضبللقمحػػؽضواػػرضأىػػدافرضما ػػق ضمخطػػماتض درملػػ ضم  نيجػػ ضلم ػػؿضكػػؿض

  رقل ضبل رقل ضابلاضللحير.

مسػاضفحيػرضاببللػطحنحمفضانيػـضمساؿضابقدحثضوفضىذاضابخحررأضفضادض فضا"كررهضاب ضافضأقػدضأىػـضاألخطػرءضابلػاض
بـضحلبمماضول ضىذاضابخحررضابرئحلاضابذ ضلقكػدضبػوضكػؿضا" كرنػرتضم ي ػرضكرنػتض قػدمدةضفيػاضكبحلػ ضافضلقمػؽض
ابيػػدؼض نيػػر.ضفػػػبفلأبضبيػػرضخحرراليػػرأضمبق ػػرسبضبيػػرضخحرراليػػرضابا حػػدةأضمكػػؿضف ػػحؿضبػػوضخحررالػػوأضمىنػػرضا"كػػكربحوض

فمرضبمرنمفضابلقررضابذ ضقكـضكؿضقركػرتضابلقػررضاب رب حػ ضكػرفضحكبػاضابكارعأضابدمرافضقمؿضنبسضاب كرف..ضممض
 لا مفضور رضبكاضحقمؽضاببللطحنحمفضخحررىـضابرئحسأضبكفضاب ككل ضىذاضابخحررضبـضحكفض لبمرضولحو.

فاضحمحن ضىذاضابخحػررضاأللػرسضىػمضخحػررضابدمبػ ضاببللػطحنح أضمخحػررضا"ولػراؼضايػرض ػفضساػؿضاب جل ػاضابػدمبا.ض
مػػػ ضلررحخحػػػ أضمقمحمػػػ ضسرنمنحػػػ ضكػػػروح أضمكقمحمػػػ ضاكػػػرح ضجغرافحػػػ .ضمابلأكحػػػدض نػػػذضاباداحػػػوضأفضوػػػدـضسحػػػرـضأمفضكقمح

ابدمبػػػ ضاببللػػػطحنح ضبػػػـضحكػػػفضلػػػااوضلمػػػروسضاببللػػػطحنححفضمرف ػػػيـضبكػػػؿضأكػػػكرؿضافقػػػلالؿضا ػػػرضفحػػػوضا"قػػػلالؿض
وضابلررحخحػػػ ضم ػػػمفضا"لػػػرائحلاضاألخحػػػرأضمافضلػػػابضوػػػدـضسحػػػرـضىػػػذهضابدمبػػػ ضكػػػرفضلػػػااوضا"لػػػل  ررضاكػػػؿضأكػػػكرب

بارحطرنحػػرضابلػػاضو ػػدتضإبػػ ضوػػدـضسحػػرـضفللػػطحفضابدمبػػ أضمابل يحػػدضبمحػػرـضإلػػرائحؿضابدمبػػ أضمافضلػػااوضأح ػػرضاببكػػؿض
 ابدمباضقل ضاآلفضفاضودـضلرج  ضسرارالوضإب ضماساضلحرلاضلقتضإلـضدمب ضفللطحف.

قحػثضوػرشضاببللػلحمفضفحيػرضفػاضضفبللطحفضمجدتض نذضابلررحخأضمكلبضونيرضىحػردمتضمم ػبيرضارب ػدفضاببللػلح 
ابمرفضاب رن ضوكػر.ضىػذاضمأطلػؽضإلػـضفللػطحفضفػاضابمػرفضاب ػرن ضاب ػحالد ضاقػدمدضلحرلػح ض  رمفػ ضفػاضأومػربض

بل ػحالدأضمورفػتضفللػطحفضفػاضويػدضابخالفػ ضا"لػال ح ضض132مفح ضحيمذاضورـضض-إلمرطضا" اراطمرح ضابرم رنح 
إبػػ ضابنيػػرأضمىػػذاض ػػرضأكدلػػوضاب دحػػدض ػػفضابم ػػرئؽضإبػػ ضأفضلػػدخؿضاجنػػدضفللػػطحفضاقػػدمدىرضابلررحخحػػ ض ػػفضاباقػػرض
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فللطحفضأ  بض راقليرضابلررحخح ضب رضسررلوض فض  حرىرضابلحرلاأضمىاض رقل ضا"نلػدابضمابلػحطرةضمابيح نػ ض
ابارحطرنح أضمبلم اضلقتضا"نلدابضابارحطرناضوػفضس ػدأضقلػ ضحػلـضلقمحػؽضملنبحػذضبموػدضالبػمربضامحػرـضإلػرائحؿض

ل يحداضب ولراؼضايرضدمب ضحيمدح .ضمطماؿضلنماتضا"نلدابضلـضلليحؿضلنبحذضىذاضابمودضاللػيحؿض لكحػ ضكدمب أضمض
ابخػػػرصضض181األرضأضملكػػػجحاضابيجػػػرةضابحيمدحػػػ ضإبػػػ ضفللػػػطحفأضم ػػػمفضبمػػػرارضاأل ػػػـضاب لقػػػدةضابكػػػيحرضرسػػػـض

 الملحـضفللطحف.

تضببجنػ ضاحػؿبضلملػحـضفللػطحفضإبػ ضكحػرنححفضمفكرةضابلملحـضىذهضبـضلكفضاألمب ضفباضأومربضاب ػمرةضابكاػرعضور ػ
سلراحضببجن ضممدىدبضامحرـضفحدرابح ضبدمب ضماقدةأضمبـضلنجأضىػذهضاب كػررحاض1937حيمد ضمورااأضمذبؾضورـض أضما 

فػػػاضقحنيػػػرضألفضابقركػػػ ضاب ػػػيحمنح ضبػػػـضلقمػػػؽضكر ػػػؿضلػػػحطرليرأضمفللػػػطحنحرضكحػػػؼضحماػػػؿضا كػػػررحاضلقػػػمبيـضإبػػػ ض
رضابلملػػحـضاب ػػذكمرضابػػذ ض ػػرضزاؿضح لػػرضألرلػػرضفػػاضاب طرباػػ ضاػػر"ولراؼضادمبػػ ضأسلحػػرتضمىػػـضاألغلاحػػ اضمكػػرفضسػػرا

فللطحفضمور  ليرضابمدسضابكرسح .ضمىػذهضاب طرباػ ضل لاػرضلنػرزفضكاحػراض ػفضساػؿضاببللػطحنححفأضمحناغػاضافضحمػدـض
 ىذاضابلنرزؿضول ضانوض فضأجؿضابلالـضماأل فضما"للمرارضبل نطم ضماب ربـ.

 ضرف ػػوضاب ػػربضماببللػػطحنحمفضمكػػرفضىػػذاضأ ػػراض لمس ػػرض ػػفضابقركػػ ضاب ػػيحمنح ضمارحطرنحػػرضمسػػرارضابلملػػحـضمابػػذ
فػػاضاب رئػػ ضبدمبػػ ضوراحػػ أضمابمػػدسضاكر ليػػرضلقػػتضض44فػػاضاب رئػػ ضبدمبػػ ضحيمدحػػ أضمقػػماباضض55خ ػػصضقػػماباض
 ابم رح ضابدمبح .

حكػػكلمفضاألغلاحػػ ضابلػػكرنح أضمىنػػرضللػػلمسبن ضنمطػػ ض ي ػػو:ضافضاببللػػطحنححفضماب ػػربضرف ػػماضابمػػرارضألنيػػـضكػػرنماض
مح لكلمفضأك رض فضلل حفضفاضاب رئ ض فضاألرض.ضمىنرضفضح ناضىذاضابرفضأضمىذاضىمضاب يـأضإلمرطض كػرمعض
ابمػػرارضألفضىػػذاضابمػػرارضإلػػلندتضإلػػرائحؿضولحػػوضبمحر يػػرضكدمبػػ أضمولحػػوضفضح كػػفضلجزئػػ ضابمػػرار.ضم ػػفض ػػـضحكػػكؿض

ضولحيرضاب مض سؼضاببللطحنا.ضمسرنمنحرضابدمب ضاببللػطحنح ضللػندىرضاب دحػدض ػفضسػراراتضابمرارضأقدضابركرئزضابلاضحمـم
ابكروح ضابدمبح ضابلاضسدضأكدتضفاض ج ليرضول ضقؽضاببللطحنححفضفاضلمرحػرض  ػحرىـضمسحػرـضدمبػليـضاب لػلمل أض

ن  ر يرضبل دحدض فضاب نظ رتضابدمبح .  مامامؿضفللطحفضدمب ض راسبضفاضاأل ـضاب لقدةضما 

هضابرؤحػػ ضابلررحخحػػ ضمابمرنمنحػػ ضمابدمبحػػ ضولػػ ضاببللػػطحنححفضافضحركػػزماضولػػ ضخحػػررضابدمبػػ ضكخحػػررضمانػػرءاضولػػ ضىػػذ
ألػػرسأضمأفضحلمقػػدضابيػػدؼضابلحرلػػاضقػػمؿضىػػذاضابدمبػػ أضمسحػػرـضىػػذهضابدمبػػ ضحلطلػػبضإنيػػرءضافقػػلالؿأضمابػػذ ضفػػاض

 اقدضأا ردهض لؤمبح ضدمبح أضمفاضابجرنبضاآلخرض لؤمبح ضفللطحنح .
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نحرضلاناضىذاضابخحررضكألرسضبقراكيـضابلحرلاأضملقدحػدضاآلبحػرتضما"لػلرالحجحرتضابلػاضلم ػؿضاب طلمبضفللطح
بيذاضابيدؼ.ضمأقدضىذهضاآلبحرتض طربا ضابدمؿضإبػ ضلرج ػ ضلػلمكيرضابلحرلػاضفػاضاأل ػـضاب لقػدةضإبػ ضا"ولػراؼض

لػػػػ ضاألرضأضاب ػػػػرحأضابللػػػػطحفضكدمبػػػػ ضمور ػػػػ ليرضابمػػػػدسضابكػػػػرسح .ضماآلبحػػػػرتضاألخػػػػرعضابن ػػػػرؿضابلػػػػل اضو
وال حػػػ ض لػػػلرالحجح ضدالم رلػػػح ضما  ململػػػحاضىػػػذاضابن ػػػرؿضولػػػ ض لػػػلمعض ؤللػػػرتضاب جل ػػػاضاب ػػػدناضابػػػدمباأضما 
لػػال ح ضمابػػدمؿضاب ػػدحموض"اػػرازض ظػػرىرضافقػػلالؿضا"لػػرائحلاأضمىػػذاضحلطلػػبضابلركحػػزضولػػ ض قر ػػنليرضوراحػػ ضما 

ارازضاب ضاػوضإلػرائحؿض ػفضأفضإلرائحؿضدمب ضإقلالؿأضىذاض يـضفاضىذهضا"للرالحجح أضما  جرنػبضاب ن ػر ضفح ػرضلمػـم
لحرلػػػرتض ػػػدضاببللػػػطحنححفأضم ػػػرمرةضابلركحػػػزضولػػػ ضجرنػػػبضابطبمبػػػ ضاببللػػػطحنحوضاب  لملػػػ أضمىنػػػرضس ػػػ ضويػػػدض

 ابل ح  ضمغحرىرضحناغاضافضللقمؿضإب ضن مذجضورـضمكر ؿأضمل ؿضبكؿضاحتضمبكؿضطبؿضفاضاب ربـ.

غحػػرض ػػقحأأضدمبػػ ضفللػػطحنح ضالػػندىرضابلػػررحخاضمابمػػرنمناضسػػدضحمػػمؿضسرئػػؿضافضىػػذاضابخحػػررضبػػـضح ػػدضسرئ ػػرأضىػػذاض
ضابػػػػذ ضحنحػػػػرضأرضضابدمبػػػػ ض مابلحرلػػػاضفضاػػػػدضأفضلػػػػرعضابنػػػػمرضفػػػػاضابنيرحػػػ ض ي ػػػػرضا ػػػػدضىػػػػذاضابنػػػػمرضفلػػػحألاضابحػػػػـم

ضاببللطحنح .

ض  
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 ألاوهسوا.. مثال الالجئ العالم

 2012\1\10  األردنيةالغد   أحمد جميل عزم
ض رغػػـضأفضياألمنػػرما ضلأللػػتضساػػؿضلألػػحسض نظ ػػ ضابلقرحػػرضاببللػػطحنح ضالػػنماتضمساػػؿضالبػػرؽضأملػػلمضا مػػمدأضفػػ فا

نح ضوارىػرأضمفح ػرضىػذاضابػرئحسضحل ر ػؿضاػردمدضإدارةضابرئحسضاأل حركاضدمنربدضلرا بضليػددضا مػربضابمحػردةضاببللػطح
ضا"لرائحلححفضلػرروماضبدرالػ ضالػلغالؿضاببكػرةضبلقمحػؽضأىػداؼضا حػدةضاب ػدع.ضفػاض ابب ؿضمابيارتضافرلجربح أضف فا
ضاألمنػػرماضمو ليػػرأضارلػػتضأكػػاوضاربلػػكحفضذاتضابقػػدحف؛ضابػػذ ضحبلػػدضقحػػرةضابالجػػ أضمفػػاضابمسػػتضذالػػوض األ نػػرءضفػػ فا

 ناضونيرأضفلقمبتضبلالحضاحدضاببللطحنححفضم دىـ.ضحدح يرضمفضحللغ

كػػػرنمفضاألمؿضيدحلػػػ ار ضض8ونػػػد رضلأللػػػتضمكربػػػ ضاأل ػػػـضاب لقػػػدةضبغػػػمثضملكػػػغحؿضابالجئػػػحفضياألمنػػػرما أضفػػػاض
أضكرفضاب لمسػاضأنايػرضلػلل ر ؿض ػاضس ػح ضابالجئػحفأضاطػرحملحف.ضاألمبػ أضلمػدحـض لػروداتضورجلػ ضبلقحػرةض1949

ضالػػ يرضاقػػدضذالػػوأضما ػػدضنقػػمضوػػرـضفمػػطضولػػ ضنكاػػ ضفللػػطحفأضحكػػاضأنيػػرضلل ػػ فضابحم حػػ ضبلبللػػطحنححفأض ػػاض أفا
ضافلػػػـضاألمؿأضفػػػاضنيرحػػػ ضاب ػػػرـض أضكػػػرفضبىحئػػػ ضإغر ػػػ ض1948ارنر جػػػراضب ػػػدـضاب ػػػمدةأضفينػػػرؾضبلكػػػغحؿب.ضول ػػػرضأفا

ابالجئػػحفضاببللػػطحنححفبأضدمفضذكػػرضابلكػػغحؿ.ضبكػػفضف ػػالضوػػفضأى حػػ ضاب لػػروداتضمفػػرصضاب  ػػؿضابلػػاضسػػد ليرض
ابمكربػػػػ أضلقمبػػػػتضابمكربػػػػ ض"قػػػػدعضطػػػػرؽض ػػػػحرن ضابيمحػػػػ ضمابم ػػػػح ضاببللػػػػطحنح ضاقلػػػػبض ػػػػرضحػػػػرعضجػػػػزءض ػػػػفض

 اببللطحنححفضماب ربـأضول ضاألسؿ.ض

ضابم ػػػح ضابمطنحػػػ ضلزدىػػػرضإذاضمجػػػدضابالجػػػ ضما"نلػػػرفضكبػػػرؼضحم ػػػوضم ػػػرضحكبػػػاض أقػػػدضافلػػػلنلرجرتضاب  كنػػػ ضأفا
حدف ػػوضاب ػػمزضبلنم ػػ أضفا جػػردضل كػػفضا ػػضضابكػػارفض ػػفضضقحرلػػوأضمأقحرنػػراضقلػػ ضونػػد رضح ػػحاوضاب ػػراءأضامػػدرض ػػر

اب  ؿضيوارضابمكربػ ضأمضغحرىػر ضم ػفضابدرالػ ضاػدأماضحنظ ػمفض ػمرليـ.ضمأ ػاأضابللػجحؿضفػاضمكربػ ضابغػمثأض ػاض
ابمسػػػتضجػػػزءاض ػػػفضللػػػجحؿضابقػػػؽضاػػػرب مدة.ضمىػػػذاض ػػػ الض ػػػرضف لػػػوضطاحػػػبضفللػػػطحناض مػػػحـضاأب رنحػػػرأضحكػػػردضفضحػػػلمفض

أضبحق ػؿضولػ ضاطرسػ ضابمكربػ أض1948رئالاأضا ػدضوكػراتضابلػنماتض ػفضنكالػوضفػاضاب ػرـضاب راح أضفاذؿضجيدااضىػ
 طا راضبحسضطلاراضبل لروداتضاؿضبلأكحدض فضىمضمطناأضفاضظؿضغحربضم حم ضل اتضفللطحنحلوضحمر يرضألانرئو.ض

ببللػػطحنححفضولػػ ضاآلفضليػػددضإدارةضدمنربػػدضلرا ػػبضامسػػؼض ػػرضلمد ػػوضبمكربػػ ضابغػػمثأضومراػػراضبلمحػػردةضاببللػػطحنح ضما
رف يـضسرارضبرفاضابمدسضوفضابطرمب بضك رضحل حوضلرا بأضأ ضرف يـضكطبضجػزءضألرلػاض ػفضس ػحليـأض ػاض
ػػرض ضابمكربػػ ضفضلل ر ػػؿضأ ػػالض ػػاضجرنػػبضلحرلػػاأضمبحلػػتضابمحػػردةضاببللػػطحنح ض ػػفضحنبػػؽضأ مابيػػرضمحمجييػػر.ضأ ا أفا
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أضملقمحػػؿض ير يػػرضإبػػ ضاب بم ػػح ضابلػػر ح ضبف ػػـضل لحػػؽضانحػػر حفضنلنحػػرىمأضفكػػرفضلأححػػدهضابقػػؿضابلػػدرحجاضبلمكربػػ 
ضلألحلػيرضا ػدضوػرـضلمرحاػرض ػفضلألػحسضاألمنػرماضملروػ ضكػؤمفضاػرساضفجئػاض ـا اب لقدةضبكػؤمفضابالجئػحفضيابلػاضلػ
اب ربـ أضمىدفوضأفضحكمفضىنرؾض نظ  ضخر  ضارببللطحنححفأضمأفضحجػر ضافىل ػرـضاخػد رتضاب  ػمزحفضمقلػبأض

ضاب بم ح ضابلر ح ضلمدـضخد رتضبالجئحفضلل  فضق رح ضسرنمنحػ ضمأ ػمراضفضلمػد يرضماربقدضاألدن أضىذاضرغـض أفا
 األمنرما.ض

 ػػرضلػػزاؿض كػػكل ضابالجئػػحفضلػػرامحض كرنيػػرضفػػاضك حػػرض ػػفضاب جػػرفتأضفم ػػاضا ػػضض خح ػػرتضابالجئػػحفضفضحلاػػاض
مابقحػرةضاب ػقح ضاقػدىرضض لطلارتضابقدضاألدن ضبلقحرةضا"نلرنح أض فضقحثضابانح ضابلقلحػ أضم لطلاػرتضابنظرفػ أ

األدنػػ أضفػػاضألػػمأضقرفليػػرأضمفضلل ػػ فضلمػػدحـضخػػد رتضألرلػػح أضف ػػ الض ػػاضأز ػػ ضابكيراػػرءضابخرنمػػ أضفػػاضسطػػرعض
بغػػرءض ػػب ض غػػزةأضأحػػفضدمرضابمكربػػ ضفػػاضلمفحرىػػراضرغػػـضذبػػؾضاػػرتضكػػطبضابمكربػػ ض مد ػػ ضبكػػطبضقػػؽضاب ػػمدةأضما 

قػػلالؿأضلق ػػػؿضىػػذهضاب ي ػػػ ضنحراػػ ضوػػػفضافقػػػلالؿضفجػػ أضمبلطلػػػبض ػػفضابلػػػلط ضاببللػػطحنح أضابماس ػػػ ضلقػػػتضاف
 ماب ربـأضمابطلبض فضدمؿضأخرعضلمطحفضابالجئحف.

ليدحداتضابمفحرتضاب لقدةضا مربضاببللطحنححفضلحرلحراضالجػمح يـضمسػلليـضواػرضوػدـضلػمفرض ػرضىػمضأسػؿض ػفضابقػدض
واضب لػرى رتضدمؿضاب ػربـضاألدن ض فضاب الجضم لطلارتضابقحرةأضفر ػ ضببػلأضوػدةض لبػرتأضأمبيػرضابطػرااضابطػمض

ضالػمفحرض لطلاػرتضابمكربػ أض فاض حزانح ضابمكرب أضفقل ضدمؿضلػااتضنكاػ ضفللػطحفض  ػؿضارحطرنحػرضمغحرىػرضفضلللػـز
 ػػرضحج ػػؿضابمكربػػ ضيماربلػػرباضاببللػػطحنا ض للػػمفاضولػػ ضأاػػمابضابقكم ػػرت.ضم رنحػػرأضطاح ػػ ضم لػػلمعضابقحػػرةضفػػاض

 م رب رأضاب  لح ضابلحرلح ضاب طلما ضب مدةضابالجئحف.ضضاب خح رتضما ضضابخد رتضي نيرضابكيرارء أ

أضارولاررىرض نظ  ضابالج ضاببللطحناضبحنر ؿضقلػ ض1964بمدضكرفضلألحسض نظ  ضابلقرحرضاببللطحنح ضاب رـض
ح مدأض ـضلقمبتضبلمطفضاب  نم ضم مػداـضخػد رتضبالجػ أضقر لػ ض ػ نراضجػزءااض ػفض يػرـضاألمنػرما.ضقػرفضابمسػتض

مفضابالجئػػحفضفػػاض نظ ػ ضابلقرحػػرأضماببللػطحنحمفضل ػػمراض ب ػػالضبم ػاضابالجئػػحفضمكحبحػػ ضردعضبلمػدـضدائػػرةضكػؤض
ضاب ربـضممكرب ضابغمثض فضابيرمبض فض لؤمبحرليـ.

ض  
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ث" في التدخل  املصالحت الفلظطينيت "متعثرة" ومصس "جتًر

 2012\1\10العربي الجديد    غزة ــ ضياء خميل
للػػوضا ػػدضكػػيرحفض ػػفضلمسحػػاضقركلػػاضبفػػلأبضفضلػػزاؿضاب  ػػربق ضابمطنحػػ ضاببللػػطحنح ضفػػاض رقلػػ ضابل  اػػرضابػػذ ضدخ

مبق رسبأضفاضابمرىرةأضمرس ض اردئضبلطاحؽض رضلـضابلمافػؽضولحػوضفػاضافلبرسحػرتضاب مس ػ ضفػاضلػنماتضافنملػرـأض
 رغـضلنبحذضا ضض لطلارليرأض فضدمفضإك رؿضابارسا.

ب ر ػػػػاأضمل ػػػػرراتضأكلمار/لكػػػػرحفضاألمؿضاض12ملمساػػػػؼضلطاحػػػػؽضابجػػػػرناحفضبانػػػػمدضافلبرسحػػػػ ضابلػػػػاضمسا ػػػػتضفػػػػاض
ضاب  ػربق ضدخلػتض رقلػ ضاب ػمتضابلػرحر أضمض ػرضساػؿضا"وػالفضابرلػ اضوػفض ابرماحرتضاحني رأضبكفضابػراجأضأفا
ضبـضحلدخاؿضابراواضاب  ر ضابذ ضاولارضلرامراضنبلوضأك ػرض ػفض جػردضراٍعأضملقػداثضوػفض انيحررىرضاككؿضلرـأضإفا

 ضضابماسا.  رنوضبلطرفحفأضمبلنبحذضافلبرسح ضملطاحميرضول ضأرض

مفضلزاؿض  رأض فضجرنايرأضمفؽض  ردرضباب راػاضابجدحػدبأضبللرحاػثبضفػاضوػمدةضمفػدىرضاأل نػاضإبػ ضسطػرعضغػزةض
ابػػذ ضلػػقالوض  لر ػػ اضولػػ ضبلاػػرطؤبضقكم ػػ ضابمفػػرؽضابػػمطناضفػػاضلنبحػػذضابلزا رليػػرأضماولرا ػػيرضولػػ ض ماسػػؼض

ضللذراعضا دـضجدح ض  ابطرفحفضمليراي ر.بػبق رسبضخالؿضلطاحؽضافلبرسح أضمىاضابحـم

ضابلػػلط ضمقكم ػػ ضابمفػػرؽض ضولػػ ضأنيػػرضبػػفضل ػػمدضبالنملػػرـضمأنيػػرضأل اػػتض ػػرضولحيػػرأضأفا ملػػرعضبق ػػرسبأضابلػػاضلا ػػرا
اػػػرفض ػػػفضلطاحػػػؽضابلزا رلي ػػػرأضمخ م ػػػراضفػػػاضللػػػكحفضاب ػػػمظبحفضيد ػػػجضابمػػػدا  ضاربجػػػدد ضابػػػذحفض ابػػػمطناضلليرا

ابػػرئحسض ق ػػمدضواػػرسض ػػفضومػػدضا"طػػررضابمحػػرد ضضوحنػػليـضخػػالؿضلػػنماتضافنملػػرـضاب كػػرأضإ ػػرف ضإبػػ ضليػػراب
 اب ؤساتضاب نمطضاوضإ الحض نظ  ضابلقرحر.

ضايػػرض مظبػػمض أ ػػرضقركػػ ضبفػػلأبضمقكم ػػ ضابمفػػرؽأضفللقػػد رفضوػػفضوراسحػػؿضك حػػرةأض ػػفضاحنيػػرضا" ػػراارتضابلػػاضحمػػـم
نح ض ػػفضاب ػػمدةضقكم ػػ ضغػػزةضابلػػرام أضإبػػ ضجرنػػبض نػػاضبنمراػػ ضاب ػػمظبحفضفػػاضابمطػػرعبضب ػػمظباضابلػػلط ضاببللػػطح

 أل ركفضو ليـأضمفؽضافلبرسحرتضاب ار  ضاحفضابجرناحف.

ض كػػكل ض ػػمظباضغػػزةضارئرلػػ ضنرئػػبضرئػػحسضابػػمزراءضزحػػردضأاػػمض مرغػػـضذبػػؾأضومػػدتضابلجنػػ ضا"دارحػػ ضابخر ػػ ضاقػػؿا
و ػػػرمأض ػػػالثضجللػػػرتضفػػػاضابمطػػػرعضا كػػػررك ض لػػػؤمؿضدحػػػمافضاب ػػػمظبحفضفػػػاضقكم ػػػ ضغػػػزةأضمللػػػلا تضابككػػػؼض

 بحفضاب  حانحفضفاضغزة.ابنيرئاضبل مظ
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مأولنتضابلجن ضم فضساليرضقكم  ضابمفرؽضابمطناأضأنيػرضفػاضمسػتضسرحػبضلػل لفضوػفضوػددض ػفضلػحلـضالػلح رايـض
ضىذاضا"والفضأ ررض خرمؼضبق رسبضماب مظبحفضمابنمراػ ضابلػاضلػدافاضوػنيـأض فاضابمظحب ضابرل ح .ضبكفضحادمضأفا

قربػ ضاآلخػرحفضبل جيػمؿأض فضسامؿضابللط ضأودادااضأسؿض فضاب دنححفضاب   حانحفضفػاضمزاراتضابقكم ػ ضفػاضغػزةأضما 
 رغـضأنيرضل يادتضاأفضفضللرؾضأ ض مظؼضبفاضابكررعب.

ضابل  اػػرضبػػـضحكػػفضما ػػقراضفػػاضملػػرئؿضإوػػالـضابطػػرفحفضفػػاضاأللػػراحاضاألخحػػرةأضإفضأناػػوضوػػردضىػػذهضاألحػػرـض مرغػػـضأفا
ؽضا"وال ػػاضاػػحفضابطػػرفحفأض ػػاض لػػررو ضكػػؿض ني ػػرضمامػػمةأض اػػدخالاضاب  ػػربق ضفػػاضطرحػػؽض لػػدمدأضواػػرضابلراكػػ

 بلق حؿضابطرؼضاآلخرض لؤمبح ض رضحجر ض فضج مدضمل  ارضفاضاب  ربق .

مكػػكاؾضو ػػمضاب كلػػبضابلحرلػػاضبػػػبق رسبض ملػػ ضأاػػمض ػػرزمؽأضفػػاضإ كرنحػػ ضابم ػػمؿضب  ػػربق ض ػػاضقركػػ ض
لنبحػذضاب  ػربق ضم لػررىرضابلحرلػاضبفلأبضفاضاب رـضابجدحدأضمذبؾضبلن اؿضاألخحرةضمرئحلػيرض ق ػمدضواػرسض ػفض

اب ر ح ضاوأضاقلبضسمبو.ضمسداـضأامض رزمؽض القظرتضفاضابمستضذالوضول ضالبرؽضاب  ػربق ضاألخحػرضاب مسػاض
 فاضابمرىرةأضك رضأنوضب أضبلراجاضابراواضاب  ر ضوفضلنبحذض رضل يدضاو.

فق اػؿضبق ػرسبض لػؤمبح ض ػرضحجػر أضأ رضابمحرد ضفاضقرك ضبفلأبضمرئحسض لؼضاب  ربق ضفحيػرأضوػزاـضاألق ػدأض
  لارااضأفضل رحقرتضأاػمض ػرزمؽضبدبحػؿضولػ ضأنػوضفضلمجػدضبػدعضابقركػ ضإرادةضقمحمحػ ضبلنبحػذضالبػرؽضاب  ػربق بض

 أكلمار/لكرحفضاألمؿ.ض12اب مساضفاض

ضابظرمؼضابقربح ضابلاضل حكيرضابلرق ضابلحرلح ضاببللطحنح ض دورةضبلكػكحؿضدافػاضبللمػرربضماب  ػ ربق ضمرغـضأفا
نجرزضا  ما 

ض ػػػرضحقػػػدثضحاػػػدمضوكػػػسضذبػػػؾضل ر ػػػراأضإذضلػػػراعضإوػػػالفضابػػػرئحسض إنيػػػرءضافنملػػػرـضملرلحػػػبضاباحػػػتضابػػػداخلاأضإفاضأفا
األ حركػػػػاضدمنربػػػػدضلرا ػػػػبضابمػػػػدسضور ػػػػ  ضبدمبػػػػ ضافقػػػػلالؿضمابلقركػػػػرتضا"سلح حػػػػ ضابما ػػػػق ض ػػػػدضابلػػػػلط ض

 ر.اببللطحنح أض فضبل  ربضاب  ربق أضمرا رضم مبيرضب رقل ضافنيحر

ػرضولػ ض ضابخ ػحسضاب ماػؿضاقلجرجا مول ضاألرضأضأولنتضنمرا ض مظباضغزةضإ راارضكر الضفاض ػالثضمزاراتضحػـم
بلنكاػػػرضابقكم ػػػ ضب ػػػرؼضرمالػػػبضاب ػػػمظبحفب.ضمسربػػػتضابنمراػػػ ضفػػػاضاحػػػرفض ػػػقرفاأضإفضا" ػػػرابضحكػػػ ؿضمزاراتض

 فرؽضمزراءض فضسطرعضغزة.األكغرؿضاب ر  ضما"لكرفضماب  ؿضماب رأةأضمىاضمزاراتضحرأليرضفاضقكم  ضابمض
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بكفض  ؿضىذاضافقلجػرجأضفضل حػرهضقكم ػ ضابمفػرؽضابػمطناضاىل ر ػراأضإذضإنػوضفضحػؤ ارضولحيػرضاكػكؿض اركػرأضك ػرض
ض لػؼض ػمظباضغػزةضجػرعضلأجحلػوضإبػ ضفاراحر/كػارطضاب ماػؿضانػرءاضولػ ضلبرى ػرتضبق ػرسبضمبفػلأبأض أنيرضلمػمؿضإفا

ضابجارحػػػ ضابداخلحػػػ ضف لق ػػػؿضولحيػػػرضإبػػػ ضاآلفأضمىػػػمض ػػػرضح ن يػػػرض ػػػفضلمػػػدحـضدف ػػػرتض ربحػػػ ضضك ػػػرضأنايػػػرضلؤكػػػدضأفا
ضبل مظبحفضفاضغزة.

ض  
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 حىي التفاهماث التي جمت بين الظلطت وإدازة أوباما و أنهاها جسامبفمظؤول فلظطيني ًكشف 

 2012\1\10  رام اهلل / سما /
دارةضابػ«ضابقحرة»ككؼضسحرد ضفللطحناضبػض رئحسضاأل حركػاضفقمعضابلبرى ػرتضابلػاضل ػتضاػحفضابلػلط ضابمطنحػ ضما 

ابلػػراؽضاػػرراؾضأمار ػػرأضمابلػػاضأنيرىػػرضابػػرئحسضدمنربػػدضلرا ػػبضارب ػػرا ضابمر ػػح ضونػػد رضأولػػفضافولػػراؼضاربمػػدسض
 منمؿضابلبررةضإب ضاب دحن أض رضم اضاببللطحنححفض جددااضول ض لررضابلدمحؿ.«ضور   ض"لرائحؿ»

أضإفضابجرنػبضاببللػطحناضسػدـض«ابقحرة»فناضبػضمسرؿضو مضابلجن ضابلنبحذح ضب نظ  ضابلقرحرضابدكلمرضأق دض جد
ل يػػداتأضىػػاضوػػدـضإقربػػ ضأ ض لػػؼض ػػدضإلػػرائحؿضولػػ ضاب قك ػػ ضابجنرئحػػ ضابدمبحػػ ضيفىػػر  أضض3"دارةضأمار ػػرض

 نظ ػػ ضدمبحػػ ضلرا ػػ ضبف ػػـضاب لقػػدةأضم ما ػػل ضابلنلػػحؽضاأل نػػاض ػػاضابدمبػػ ضاب ارحػػ .ضض22موػػدـضافن ػػ رـضإبػػ ض
سػػػدـضخ لػػػ ضابلزا ػػػرتأضىػػػاضاولاػػػررضاألرا ػػػاضاببللػػػطحنح ضداخػػػؿضقػػػدمدضاب ػػػرـضمأ ػػػرؼضأفضابجرنػػػبضاأل حركػػػاض

أضا ػػرضفحيػػرضابمػػدسضابكػػرسح أضأرا ػػاض قللػػ أضم  رر ػػ ضافلػػلحطرفضفحيػػرأضموػػدـضنمػػؿضابلػػبررةضاأل حركحػػ ض1967
لػػرائحؿأض إبػػ ضابمػػدسأضمالػػل رارضابػػدوـضاب ػػرباضبللػػلط أضم ما ػػل ضرورحػػ ضاب  لحػػ ضابلحرلػػح ضاػػحفضاببللػػطحنححفضما 

 م مفاضإب ضقؿضلل اضول ضألرسضقؿضابدمبلْحف.

ماولاػػرضأفضإدارةضلرا ػػبضخرسػػتضىػػذهضابلبرى ػػرتأضماربلػػرباضفػػ فضابجرنػػبضاببللػػطحناضاػػرتضفػػاضقػػٍؿض ػػفضابلزا يػػرأض
إدارةضلرا بضخرستضكػؿضانػدض ػفضىػذهضابلبرى ػرتأضفيػاضل لاػرضابمػدسضور ػ  ضإلػرائحؿأضمالخػذتض» م قراضأفض

كح ضإبحيرأضمفضلمؼض ػدضافلػلحطرفأضمأمسبػتضدو يػرضاب ػرباضبللػلط أضمبػـضل ػدضلطربػبضسرارااضانمؿضابلبررةضاأل حرض
 «.1967اقؿضابدمبلحفضول ضقدمدضورـض

ابكيرضابجػرر ضسػراراتأضفػاضض14مرجاأض جدفناضأفضحلخذضاب جلسضاب ركز ضب نظ  ضابلقرحرضفاضاجل رووضفاض
لحطرفأضولػػػ ضاب قك ػػػ ضابجنرئحػػػ ضفػػػاضفىػػػر أض مػػػد يرضإقربػػػ ض لبػػػرتضافنليركػػػرتضا"لػػػرائحلح أضخ م ػػػراضافلػػػ

مافن  رـضإب ضاب نظ رتضابدمبح ضكرف أضممسؼضابلنلحؽضاأل ناض اضإلرائحؿأضممسؼضاب  ؿضارفلبرسػرتضاب مس ػ ض
   يرضمغحرىرض فضابمرارات.

أضم فضاب نظ رتضابدمبحػ ضابلػاضللن ػـضإبحيػرضدمبػ ضفللػطحفأض نظ ػ ضاب ػق ضاب رب حػ أضم نظ ػ ضاب  ػؿضابدمبحػ 
م نظ  ضاألغذح ضمابزراو ضياببرم ضمغحرىر.ضمكرنتضابمفحرتضاب لقدةضأولنتضفاضمستضلراؽضأنيرضللنلػقبض ػفض
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ىػػذهضاب نظ ػػػرتضفػػػاضقػػػرؿضان ػػػ رـضفللػػطحفضإبحيػػػرأضبػػػذبؾضلجناػػػتضابلػػػلط ضافن ػػ رـضإبحيػػػرضخكػػػح ضابلػػػأ حرضفػػػاض
 جي ضإبحير.خد رليرضفاضابدمؿضاببمحرةضفاضقرؿضمسؼضاب لرى رتضاب ربح ضاأل حركح ضاب مض

مسرؿضاب جدفناضإفضاب جلسضاب ركز ضحلجوضإب ضإنيرءضاب السرتضابل رسدح ض اضإلرائحؿأضملغححػرضمظحبػ ضابلػلط ض
 ػػفضانلمربحػػػ ضإبػػػ ضدمبػػػ ضلقػػػتضافقػػػلالؿأضماباقػػػثضفػػاضإبغػػػرءضافولػػػراؼضاب لاػػػردؿض ػػػاضإلػػػرائحؿأض كػػػحرااضإبػػػ ضأفض

حمراضبمراراتضاأل ـضاب لقدةأضماب  ؿضول ضخلؽض لػررضابجرنبضاببللطحناضلحل  ضإب ضطلبضابق رح ضابدمبح ضلطا
ضجدحدضبل  لح ضابلحرلح ضارورح ضاأل ـضاب لقدة.

ض

  جم بحمد هللا


