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 داخليت غزة: جهت واحدة جقف خلف محاولت اغخيال الحمد هللا وأبو وعيم

 8102\4\82  خدمة قدس برس -غزة )فمسطين( 
كشفت وزارة الداخمية واألمج الوطني فيي ططي ع ةيزةل الن ي   نيج ةج ايية وافيدة   يا خميا مف ولية اة يي ت 

ل واسييي يدااو موكيييِ  ر ييييِس 2017ةك يييونر  27ييييب ةنيييو ن ييييث فيييي ميييدير نييي ث طيييود األميييج اليييداخمي الميييوا   وف
 م رس الم ضي. 13الوزرا  رامي الفمد اهلل ةثن   زي ر و لغزة في 

وط ت الن طب ن سث وزارة الداخميةل إي د النوزثل فيي ميم مر فيففي مسي   الييوث السينتل إنيو طيد ثنيت  ميج خي ت 
 فايييِر موكيي  الفمييد اهلل  مييت زران وييي  طنييت  ثم نييية ةييي ث  مييج  ال ف ي يي ِت ةج ال نييواِت ال ييي  ييث اسيي خدامي  فييي

 دخوِت الموك ل و زويدى  ندوا ِر ال فاير طنت  ث ثة ةي ث  مج ال نفيذ.
واس درة النوزث: "فيي فييج ليث نكيج فيي وزارِة الداخميية نميب نميث  نمونيد زيي رة ر ييس اليوزرا  لغيزةل وال يي ةونمغني  

 س نة  ف ط". 48ني  طنت 
 يي ن : "وىييو ميي  يمشييرو نيييج  المنفييذيج ك نييت لييدييث م موميي تن دطي ييةن ومسيين ةن نييج مونييِد الزييي رة طنييت نمييِث وزارة و 

 الداخمية".
وةض ا: "ةظيرت ال ف ي  ت ةج مدير  المخ نرات الموا  م ايد فيرج طيد اسي  ت نفيس السيي رِة مي  ر ييس اليوزرا  

    د ن لرةث مج  وااودى  ضمج  سي رات الموك ".رامي الفمد اهللل ولث يس  ت سي ر  و الخ فة ك لمو 
وفوت  فاير موك  الفمد اهللل ةوضح ةج المنفذيج ط موا ن فايِر ال نوِة ن د ةج  ا وز ي  سي رةو ر يِس اليوزرا  

 ونففن و مديرو المخ نراِت نمس فة  آمنة.
 د ني  موراف وه وسي راِت المراف ِة األخرد".وةكد ةنو "طد وط   ال فايرو م  نت سي رِة الموا  م اد فرج ال ي  واا

ولفييت النظيير إلييب ةج الاييية  ال ييي   ييا خمييا  نممي ييي اة ييي ت الفمييد اهلل وةنييو ن يييث "كيي ج لييي  دورن فييي ةنميي ت  
  خرينية  س ن ة  في طط ع ةزة وسين  ل  فت ةط   ام ن ت   كفيرية  م شددة ".

ا "نيي لمننر االن مييي الاييي د " وىييو من ييدد خيي ص  م يييدو ونييي ج ةج  ميية الام نيي ت   مييت مييج خيي ت ميي  ي يير 
ن وايييييو مييييج اييييي ت  ةمنييييية اسيييي  ط   ن ييييض الشيييين    2011الييييدخوتى نمييييب االن رنييييت  ييييث  يسيسوييييو نيييي ث 

 واس غ ِليث ل نفيذ ةنم ت إارامية نغط     كفير   في س ف ت  مخ مفة.
مييي الاييي د " ومييديره ىييو شييخص يم يي  نييي "ةنييو وذكيير النوييزثل ةج ال ف ي يي ت ةثن ييت نيييج ممسييس  "المننيير االن 

 فمزة األنف ر "ل والذ  مج خ لو ي ث إدارة الخ ي  ال خرينية و واييي  و ن دت الم موم ت.
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ونوه إلب ةنو طد  ث  انيد الخميية ال يي نفيذت مف ولية اة يي ت ةنيو ن ييث و فايير موكي  الفميد اهللل ورنطيي  ميج 
 خ ت المننر االن مي الاي د .

وةشيي ر إلييب ةج "ةنييو فمييزة األنفيي ر " ىييو المييدنو ةفمييد فييوز  سيي يد فييوافطةل مييج الضييفِة الغرنييية وي مييت 
 لف لح اي ز المخ نرات ال  مة في راث اهلل.

وةكيييدت ال ف ي يييي تل وفيييب نييييي ج الداخمييييةل ةج الضيييي نطيج فيييي مخيييي نرات راث اهلل  فييييدر كميييي ت فمييي دة ونييييي   
 الم موم ت لمخ ي  "ال خرينية" في ةزة. ن موشةل ىم  مج ك ن  ي وم ج ن وايو

وةردا: "ةثنت ال ف ي  ت ةج شخفي ت  رفي ة  المس ود في اي ز المخي نراِت ال  مية فيي راث اهلل ىيي الموفير ة 
و لخ ي   خرينية    مت لضرِ  ااس  راِر األمني في طط ع ةزة".  والمووا 

خفي ت دولية  زور طط ع  ةزةل إليب ا ني  اسي يداا ولفت النظر إلب ةج الخمية  ك نت  خططو اس يداا ش
 الوفد األمني  المفر   وطي دات ن رزة في فركة فم س.

وةوضييح ةج اييي ز األمييج الييداخمي فييي ةييزة ان  ييت شيي د  مفمييد زىييد  مييج الخميييةىل الييذ  كيي ج نمييب ار نيي ط 
يوث ط ث اافي  ت االسيرا يمي ةنريت الا ر ل وفي ذات ال 3نفوافطة المم   ني  ةنو فمزة األنف ر ىل ن  ريخ 

 ن ل ففِظ نمب "فوافطة" ف ب ىذه المفظة.
فنيي ط اييرا ث  ةخييرد ك نييت فييي  وذكيير نييي ج الداخميييةل ةج ال ف ي يي ت  مكنييت مييج كشييفت خيييوط ىييذه الاريميية وان

 طري ي  لم نفيذ.
سي  ا سيد ا مني ي   وشددت داخمية ةزةل نمب ةني  "س وافت ال يي ث نواانيي  فيي فم يية ةميج شي نن  واسي  رارهل و 

 ةم ث كت المف وات ال ي  يدا لم نث ن س  رار ش نن ".
ل وسيط 2017ةك يونر  27وك ج الموا   وفيب ةنو ن يثل طد نا  مج مف ولة اة ي ت ن د ف ة الام ة ن ي ريخ 

 طط ع ةزةل فيث ةفي  ناراح طفيفة.
ليذ  كي ج ي يت  ر ييس فكومية ال وافيب مج شير م رس الم ضيل وط  انفا ر لدد مرور الموكي  ا 13وفي الي 

اليوطنيل رامييي الفميد اهللل وم اييد فييرج ميدير المخيي نرات الفمسيطينية ال  ميية ن لضييفة الغرنييةل ن يي  وفييوليم  
 ل ط ع ةزةل دوج ةج يسفر ذلة نج وطوع إف ن ت.
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 معلوماث جدًدة حول دوز مخابساث زام هللا في غزة

 8102\4\82الرسالة نت  
خمية في طط ع ةيزة السي  ر نيج لغيز ال فاييرات ال يي اسي يدفت موكي  راميي الفميد اهلل وميج ةزافت وزارة الدا

طنميييو الميييوا   وفييييب انيييو ن ييييثل ل كشيييا نيييج مسمسيييت ميييج ال  طييية نييييج الفكييير المنفيييرا ومشيييغميو ميييج ايييي ز 
 مخ نرات راث اهلل وااف  ت م   الذيج ي   مموج م و كيداة ل ففية فس ن  يث م  طط ع ةزة.

ا خنييرا  ومخ فييوج فييي السي سيية واألمييج فييي ةف ديييث خ فيية نييي"الرس لة نييت" نييج ةدوار انيطييت نيييذه وكشيي
 المامون ت ال ي   ودى  مخ نرات راث اهلل  لم نث في األمج ن ط ع ةزة وسين  .

المخيي ص فييي الشيييج السي سييي مفييطفب الفييواال كشييا نييج اطيي ع فميي س اطم ييت مفيير نمييب اييز  مييج 
شييييروط  اسيييي  ن ا المفيييي لفة وىييييي "ان ييييذار السييييمطة لمشيييي   الفمسييييطيني نييييج  ال ف ي يييي ت وطرفييييت ث ثيييية

اا ي م ت ورف  ال  ون ت نيج ةيزة و ياييت ن يد الماميس اليوطني المزمي  ن يده ااثنييج ال ي دث نيدوج مشي ركة 
 الفف  ت".

 ونييي ج الفييواا فييي فديثييو لييي"الرس لة نييت" ةج فميي س اطم ييت مفيير نمييب  ف فيييت م  م يية نيي امج المفيير ل
ومج نيني  مف وات لضر  فواريخ نمب ااراضيي المفيرية  نغيية ضير  ال  طية المشي ركة نييج الطيرفيجل 
ا سيم  في ظت م  سنب  مة المف وات مج  فريف ت ندا ية اطم  ي  طي دات السيمطة ضيد اليدور المفير  

 الراني لممف لفة.
الفكير المنفيرا نفيور انيداث الشي    وكشا الفواا ةج المدنو فوافطة زود ةفد ال  مميج م يو ميج ذو 

السيين و  موسيب انييو زمي ط نمييب ييد مي  يسييمب نيي"دانش سييين  " طنيت نيث ث سيي ن ت ميج نشيير ال نظييث لفييور 
 نممية اانداثل م  يشير الب م رفة المخ نرات ن ل ممية و ورطي  فيي .

دا   ودفيي  فركيية فميي س وي ييوت الفييواا: "المخيي نرات ا ايييت ل انيييد ذو  الفكيير مييج ةاييت ضيير  اامييج ان يي
ل سميمو وفب رمية م اد فرجل  وازي   مي  ضير  ال  طي ت السي سيية نييج ةيزة ومفير ميج ا ني  ونينيي  ونييج 
ال ييي لث ميييج ا نييي  آخيييرل ا سييييم  وةج ان رافييي ت ىيييما  ااشيييخ ص  شيييير اليييب رةنييي يث اسييي يداا شخفيييي ت 

 ااننية.
ل ا سيييم  وةج م اييد فييرج مييج يسيييطر نمييب م  ليييد ورةد ةج المفيي لفة ودنييت نف ييت سييموة مخيي نرات راث اهلل

 السمطة  م م ل ونن س يندو ةنو ةير م ني نيذه المف لفة.
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 ني ة خفنة ل س  ط
ال ميد انيو ني ت الشيريا ن  ي  ر ييس ايي ز ال واييو السي سيي فيي وزارة الداخمييةل كشيا نيج طني ية ال  طية 

منفيييرال مشييييرا إليييب ةج ة لنيييية نن فيييرىث يييي ث  انييييدىث اامنيييية نييييج ايييي ز مخييي نرات راث اهلل وذو  الفكييير ال
نداني السيذااة والنسي طةل فييث ةج الفييديو اليذ  اظير يو وزارة الداخميية اثن يت اييت واضيح نييج ةفيد ىيما  

 ال ن فر ومشغمو المدنو ةنو فمزة وىو افمد فوافطة مج اي ز المخ نرات.
  ااشييييخ ص ي  نييييروج ةداة سيييييمة لييييدد ىييييذه وذكيييير الشييييريا فييييي  فييييريح خيييي ص نييييي"الرس لة نييييت" ةج  ىييييما

المخييي نرات كيييونيث فريسييية سييي  غة سييييمة لكيييت مميييوت سيييوا  كييي ج م ليييي  او ميييج يسيييد ف ا يييو الفكريييية والم ليييية 
 والففية وي ث اشن ع اندف نو الديني ن  ن ة خ ط ةل  ا ت منو ن طم   ضد الم  ومة.

 يييي  مثيييت خفيييم  شرسييي  لمخييي نرات اافييي  ت وةوضيييح ةج ىيييما  ي  نيييروج اداة ن ا ييية فيييي مواايييية فمييي س ال
والسيمطة م يي ل "فيييث يغميي  نمييييث السيمت المم ييزثل ولكييج ييي ث  انيييدىث ميج اطييراا مخ نرا ييية  فييرا اولوييي  يث 

 ونوفم يثل و ا ت مج اولب اىدافيث مف رنة انن   الما م  نوففيث مر ديج".
ىيييما  فيييي مواايييية فمييي س و فيييفية  وةضييي ا ةنيييو نييي ت: "المخييي نرات وايييدت افضيييت وسييييمة   مثيييت ن انييييد

 الفس ن ت م ي ل لم  يم مكوه مج مظ ىر دينية مخ دنةل لكج ي ث ال فكث ني  و  ن  ي  نطرب مخ نرا ية".
ويمفيييت ةنيييون ت إليييب "ةج المسيييموت نيييج م  ن ييية ىيييذه اانشيييطة  يييث اخ يييي ره ن ن يييية ل يديييية دوره نشيييكت مكثيييا 

وا نف ييده وكرىييو نمييب ططيي ع ةييزةل نييدا نييج  كونييو موظييا ومركيي ل مييج خيي ت اخ ييي ر نييي   ن موشيية الم يير 
 لدد السمطة في وث ندور مرك ".

 ن طة  ك ممية
ويميده الن فيث فيي الماي ت األمنيي وال سيكر  اليدك ور رفييب انيو ىي نيل اليذ  ةكيد  وايود ار ني ط نضيو  نييج 

 ي  كذلة اايزة اطميمية.ذو  الفكر المنفرا ومخ نرات السمطة وااف  تل ضمج ن طة  ك ممية  ش رة في
وط ت انو ى ني لي"الرس لة نت" ةج ىذه الشخفي ت   مت م   ضمج فم ي ت م وافيمة ونشيكت نضيو ل  فيت 
ةطيي   مفييطمف ت وىميييةل مشيييرا الييب سيييولة اخ ييراب ىييما  ااشييخ ص و انيييدىثل وي ممييوج نيييوامر  انيييد 

 نضو .
نييج  ييورط شخفييي ت مييج المخيي نرات نر  سيية نييي    وك نييت وزارة الداخمييية فييي ةييزة طييد ةنمنييتل مسيي   السيينتل

 ن موشة ن لوطوا خما نممية اس يداا رامي الفمد اهلل و وفيب انو ن يث.
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و  ييرض موكيي  الفمييد اهلل خيي ت زي ر ييو األخيييرة ل طيي ع ةييزة فييي شييير ميي رس الم ضيييل ل فايييرل ثنييت فييي 
 لف دث. ف ي  ت اار ي  وزارة الداخمية وطوا المطمو  ةنس انو خوفة خما ا

 وط ت ةنو خوفة خ ت مط ردة ااايزة اامنية لو الشير الم ضي شرب مخيث النفيرات وسط طط ع ةزة.
كميي  واسيي يدا المييوا   وفيييب انييو ن يييث فييي شييير اك ييونر الم ضيييل لمف وليية اة ييي ت افييي  نمييب اثرىيي  ناييراح 

 طفيفة.
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 شيىاءالحيت: مصؤولون باملخابساث مخوزطون في اشتهداف الامً بغزة و 

 8102\4\82الرسالة نت  
ةكيد  ن  يي  ط  ييد "فمي س" فييي ةييزة خميييت الفييةل ةج شخفييي ت طي دييية وازنيية فيي اييي ز المخيي نرات فييي راث اهللل 
  ا خما  شغيت ام ن ت " كفيرية ارى نية منفرفيةل  ييدا لم نيث ني ألمج فيي سيين   وةيزة"ل مرفن ي  ن شيكيت 

 ت ااط ع نمب  ف فيت ال ف ي  ت فوت ىذه الف دثة.لانة امنية دولية ونرنية وفمسطينية مج ةا
وطييي ت الفيييية فيييي ميييم مر فيييففي ن يييد نغيييزةل مسييي   السييينتل   مي ييي  نميييب ن ييي    ال ف ييييب اليييذ  اظير يييو وزارة 
الداخمية نشيج مف ول ي اس يداا رامي الفمد اهلل و وفيب انيون يثل إج "شخفيي ت ميج ةطير  الفم ي ت لم ايد 

 ت ي فوج خما ىذه ال ممي ت".فرج ر يس اي ز المخ نرا
وةثن ت ال ف ي  ت ال ي اظير ي  الداخميةل وطوا شخص يدنب ةفمد فوافطة وي ميت ليدد ايي ز المخي نرات 
 فييت مسييمولية الضيي نط فيييدر فميي دة الييذ  ي مييت ن شييراا نييي   ن موشييةل خمييا  انيييد الشيينك ت ال ييي   ييا 

 خما مف ول ي اة ي ت انو ن يث والفمد اهلل.
ىييذه ااطييراا  ييييدا ل خويييا الشخفييي ت اااننييية  لمفيمولييية دوج وفييولي  لغييزةل ان يي   ال طييي ع  وةكييد  اج

 فييت الييث الففيي رل مشيييرا  إلييب ةج ىييذه ااطييراا ىييدفت ل  ييت المفيي لفة ال ييي رن ييي  مفيير وانييدف ت لييي  
 فم س.

ال ف ي يي ت  وكشييا الفييية نييج  وافييت ميي  ال يي ىرة ون ييض الففيي  ت الفمسييطينية واط نييي  نمييب طني يية ىييذه
الا رية فوت  مة الف دث يجل مشيرا إلب ةج السيمطة ف وليت اسي غ ليم  ميج ةايت م  طنية ةيزة وخن يي  و مريير 

 ن د المامس الوطني نيذه الطري ة.
وشدد نمب ةج فرك و "نري ة مج مسرفية الفمد اهلل كنرا ة الذ   مج دث يوسا"ل مط لني  السيمطة الفمسيطينية 

خيي ت ال ف يييب ميي   ميية الشخفييي ت الم ورطيية فييي ىييذه الاريمييةل واان ييذار لمشيي    ن فمييت مسييمولي  ي  مييج
  ا ه اا ي م ت ال ي واي ي  السمطة لفركة فم س ن لمسمولية نج  مة الف دثة.

وةضيييي ا: "ا ياييييوز ةج ين ييييب ىييييما  ااشييييخ ص فييييي  ميييية الممسسيييية وناييييد مييييج يف ضيييينيثل ن ييييد انكشيييي ا 
 الاريمة".

 ت الف دثة ضدن  دليت نمب ةج السموة ليس وطني  ".و  ن  الفية: "اس غ 
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وفييث  الفييية السييمطة نمييب ال وطييا نييج ااسيي مرار فييي ن ييد المامييس الييوطني نفيييغ و ال ييي يييراد منييي  ففييت 
 الضفة نج الوطج.

  



 

 10فلصطيييتشــــؤون 
 

 ألازدن .. حشييع جثمان قيادي في "حماس" بمشازكت مً قياداث الحسكت

 8102\4\82قدس برس  
ركيييية الم  وميييية االسيييي مية "فميييي س"ل اليييييوث السيييينتل فييييي  شيييييي  اثميييي ج الن شييييط شيييي رة نييييدد مييييج طييييي دات ف

الفمسييطيني وا ييت ةنييوى تل نضييو األم نيية ال  ميية لممييم مر الشيي ني لفمسييطينيي الخيي رجل و مييت نممييية ال شيييي  
 في مف فظة الزرط   شرب ال  فمة األردنية نم ج.

ل نيييدخوت الييين دل ننييير  نسييييب ةمنيييي مسييينبل و سيييمح السيييمط ت األردنيييية ل يييدد ميييج طيييي دات فركييية "فمييي س"
ونفس  مف در ةردنيةل ف د منفت السمط ت نددا ميج طي دة الفركية إذني  ليدخوت الين د لممشي ركة فيي  شييي  

 الاثم جل
وك ج مج ةنرز المش ركيج في الان زةل مفمد نزاتل ن    ر ييس فركية "فمي س" فيي الخي رجل ونضيو المك ي  

 طيي ت ال رنييية واالسييي مية فيييي  نييزت الرشيييبل إضيي فة إلييب نيييدد مييج طيييي دات السي سييي لمفركيية ومسيييموت ال 
 الفركة االس مية في األردج.

وكيي ج األميييج ال يي ث السيي نب لفييز  انييية ال مييت االسيي مي فييي األردجل فمييزة منفييورل ةل ييب كمميية ن ييد ا ميي ث 
 فيي إشيي رة إلييب فميي سىل وةفييرزت  نمميية الييدفجل ةشيي د فيييي  ن لف ييد ةنييو ىيي ت "وفييي  الفركية ال ييي ان مييب إليييي 

 نددا كنيرا مج ال ي دات ال  ممة في امي  المي ديج" نمب فد   نيره.
يش ر إلب ةج انوى ت ك ج طد   رض لامطة دم ةيية فيي ال  فيمة النريط نيية لنيدجل طنييت مشي رك و فيي نيدوة 

في  جل لكنو م  لنيث ةج في رب فوت سنت دنث ال ضية الفمسطينية ك نت م ررة ىن ةل وةاريت لو نممي  ج ارا
 ن م . 57الفي ة نج 

  



 

 11فلصطيييتشــــؤون 
 

 السئيض ًلخقي هبيل عمسو لقاء اًجابيا وشلصا -شىواث  9بعد اهقطاع 

 8102\4\82  –حصري معا  -رام اهلل 
ال  ييب اليير يس ةنييو ميي زج ن ل ييي د  فييي فركيية فيي ح ونضييو المامييس الييوطني ننيييت نمييرول و ن فييث م ييو نيي  خر 

  نية طنيت ان   د المامس الوطني الفمسطيني الم رر يوث ااثنيج ال  دث .ال طورات السي سية والن 
ارد الم    الس نة الس ن ة مس   امس في م ر الر  سة نمدينة راث اهلل . ندوره ةكد د. ننيت نمرو ىيذا الم ي   

الفيوار مي  ووففو ن ايا ني والسمس . وفوت  ف فيت ىذا الم    ل ةارت ةرفة ال فرير في وك لة م   ىيذا 
 السيد ننيت نمرو :

 س : كيا ك ج الم    م  السيد الر يس وم ذا ط ت لة ؟
ننيييت نمييرو : ال  يييت ن لسيييد اليير يس فييي مك نييو ن ييد ان طيي ع طويييت نييج مثييت ىييذه الم يي  اتل واسيي م ت منييو 

 لخ فة الموطا السي سي ثث ل ر ين  و و ر ين ت ااخوة في المانة ال فضيرية لمامس الوطني .
 : م ذا طمت ةنت لمر يس ن د ىذه اان ط ع الطويت ؟ س

 ننيت نمرو : ان  نففت السيد الر يس نواية نظر  فوت المامس الوطني وطمت لو م  يمي :
المامس الوطني يفظب ن ف راث كت ال  لث نندم  يم زث ن اارا ات السميمة وندطة ون ل وانيج واانظمة انيو  -

 سطيني .النرلم ج اانمب لمش   الفم
كييييذلة طرفييييت اج يكييييوج ىنيييي ة مايييي ت ل طييييوير الفييييي ة الديموطراطييييية الداخمييييية وان خيييي   المانيييية ال نفيذييييية  -

نييي اط راع السييير  المن شييير ا سييييم  واج طييي نوج منظمييية ال فريييير يييينص نميييب ف ميييية ان خييي   انضييي   المانييية 
 ال نفيذية ن اط راع السر  المن شر .

 -ميج خي ت واي يو ال  نونيية نميب السيمطة  -ةج ي خيذ الماميس اليوطني كذلة اط رفت نمب السيد الر يس  -
 طرارا ن ارا  اان خ ن ت الر  سية والنرلم نية واج يكوج ال رار ممزم  نيذا اا ا ه .

اج   وافييت اانميي ت والايييود ف ييب المفظيية ااخيييرة اشييراة امييي  الف  لييي ت وال ييود الفمسييطينية نينميي ت  -
م نميييوج نميييب مرفميية فييي نة نميييب الفيي يد السي سيييي فييييث   ييا الوايييي ت الم فيييدة  المامييس خفوفييي  واننيي 

 اامريكية نكت ث مي  م  اسرا يت في واين  وفي واو ف وطن  .
كيي ج الم يي   ايا نييي  وسمسيي  وطييد ونييد السيييد اليير يس ندراسيية الم  رفيي ت ال ييي   ييدمت نييي  وانيي  ا مييت اج  مخييذ  -

 ن يج اان ن ر .
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 ت عضو في املجلض الوطني الفلصطيني ًطالبون بخأجيل اوعقادهخسيشت: اكثر مً مئ

 8102\4\82سما    – وكاالت
انمييج ن  يي  ر يييس المامييس الييوطني الفمسييطيني فسييج خريشيية السيينت اج اكثيير مييج م يية نضييو فييي المامييس 

ف يب الوطني الفمسطيني ط لنوا الر يس مفميود نني س ن ياييت ن يد امسية لمماميس م يررة ااثنييج فيي راث اهلل 
  ف يب الوفدة الفمسطينية.

نضيوا  114وط ت خريشة في رس لة ن ث ني  الب نني س ووزنيي  فيي ميم مر فيف في السينت "ن سيمي واسيث 
فيي المامييس اليوطني  ...ى نمكييد اىميية ان  يي د المامييس  ...ى لكيج ذليية ليج يكييوج ذا طيمية اا نفضييور الكييت 

 الوطني الفمسطيني".
نضوا في المامس اليوطني وط يوا نريضية  واييوا نيي   114  مة ن سم   وففمت وك لة فرانس نرس نمب ط

الب ر يسو سميث الزننوج يط لنوج فيي  ن ياييت ااا مي ع المنيو  ن يده ااثنييج فيي راث اهلل فيي الضيفة الغرنيية 
 المف مة.

مسيييطيني وايي   فييي ال ريضيية "در ا ل خطييي ر المفدطيية ن ضييي ن  الفمسيييطينيةل وفرفيي  منيي  نميييب لييث الشييمت الف
ن ييييدا نيييج ال ميييزب واان سييي ثل ف ننييي  ن وايييو الييييكث نفيييج اانضييي   فيييي الماميييس اليييوطني الفمسيييطيني نضيييرورة 
  يايت ن د امسة المامس في دور و الث لثة وال شريجل وال ي  ث ارس ت دنوات مج طنمكث ل  دى  في راث اهلل".

سي  مة واخيرد  مثيت ففي  ت فمسيطينية ن  ني  فيي الماميس ال شيري ي وشخفيي ت سي سيية م 87ووط  ال ريضة 
 مخ مفة.

وفيييي السييي ن  ميييج اذار/مييي رسل ذكيييرت وسييي  ت انييي ث رسيييمية فمسيييطينية اج الماميييس اليييوطني سييييا م  آخييير 
نيسيييي ج/انريت وسييييط م  ط يييية ففيييي  ت اىمييييي  فرك يييي  فميييي س والاييييي د ااسيييي مي والانييييية الشيييي نية ل فرييييير 

 طفي  ااثنيج.فمسطينيةل نمب اج   مج الانية الديموطراطية مو 
وطيي ت نضييو المامييس الييوطني راسييث ننيييداتل وىييو افييد مييوط ي ال ريضيية مييج مدينيية ال ييدسل لفييرانس نييرس 

 السنت "ا ياوز ن د دورة المامس ن  مية ش   مج ش   وانب مج انب
وك نت فركة ف ح ال ي   ود السمطة الفمسطينية انمنت في وطت س نب  رشيح كت ميج الير يس مفميود نني س 

يج سيير منظميية ال فرييير الفمسييطينية فيي    نري يي ت ور يييس ك ميية فيي ح النرلم نييية نييزاث اافمييد ل ضييوية واميي
 المانة ال نفيذية.
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ومج الم وط  اج يي ث خي ت ىيذه الامسية فيي في ت ان   دىي  ان خي   انضي   المانية ال نفيذيية لمنظمية ال فريير 
 الفمسطينية.
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 مصيراث العودة.. ما قبل الاهفجاز الوشيك!   

 8102\4\82  الجزيرة نت  بسيسومؤمن 
مييدخ  لمفييتل  -ضييمج مسيييرات ال ييودة الكنييرد نمييب فييدود ططيي ع ةييزة-ىييت يشييكت الفييراة الشيي ني السييممي 

وسييينن  النيييي   األزمييية االنسييي نية ال يييي   فيييا نيىييي لي ال طييي ع  فيييي ظيييت فشيييت مفييي وات ااف يييوا  االطميميييية 
 والدولية؟

األفييداث الم فيي ندة ال ييي  سيينب اانفايي ر الم وطيي  خيي ت األييي ث سييمات ينييدو شييديد الواط ييية والوضييوح نرسييث 
 ال ميمة ال  دمة.
 سممي  ي  طو ي 

ن  ا  لفكرة  ف  ت ننيي   1948ندةت مسيرات ال ودة الكنرد نمب فدود طط ع ةزة م  فمسطيج المف مة ن ث 
شييوط  ليييس ىي نيي  كييي طريفيية ن شييطيج شيين ج ىيي ليث الفييراع نيييج الففيي  ت الفمسييطينيةل وطط ييت ىييذه الفكييرة 

  س  ر في طن ن ت المكون ت الفمسطينية المخ مفةل و فوز طنوت الفف  ت السي سية والمنظم ت الما م ية.
إلب نرن م  نمت وطني  ث  ننيو وال نظير ليو والرىي ج نمييول فيي ظيت انسيداد الخيي رات  -مج ن دو -ثث ل  فوت 

دةىل و فييي طث األزمييية الم يشيييية واالنسييي نية ايييرا   وافيييت الوطنيييية ك فييية  وفيييي م يييدم ي  خيييي ر المفييي لفة والوفييي
 الفف ر واش داد وطية ال  ون ت الام نية ال ي فرض ي  السمطة الفمسطينية نمب ةى لي ال ط ع.

 ف فييت ن لغية الوضيوح مشيفونة نخطية منظمية  ر كيز نميب الن يد  -منيذ الندايية-فممت فكرة مسيرات ال ودة 
ب الفف  ت والمنظم ت الما م ية وال ود الش نية المخ مفةل وليث  ميب فم سية السممي الك متل و ث نرضي  نم

مييج الففييي  ت األس سيييية إا فيييي مرفميية م ييييخرة نسيييني ل وخفوفييي  إثييير  راايي  ا مييي ت ن مك نيييية ناييي ح مسييييرة 
 المف لفة الداخمية نيج فركة ف ح وفركة فم س.

لسيممية ال  مية لييذه المسييرات ميج األليا إليب ويكمج سر طوة مسييرات ال يودة فيي ننفيريج ةس سيييج  ىمي : ا
 الي  ل واف ض ج الكت الوطني الفمسطيني لي  ومش رك و فيي  ودنمو  لي ت اس مرارى .

زالييية األسييي ة  ف يييب المفظييية  فييي ج المواييية السيييممية  ا ييي ح ىيييذه المسييييرات رةيييث فيييوادث الرشيييب ن لفاييي رةل وان
طيي ب األطنيي ب الورطييية الطيي  رة المفم ميية ن لزا ايي ت الف رطييةل ال ييي  سييننت فييي اشيي   ت ال ديييد مييج الشيي  كة وان

 الفرا ب نمواط  إسرا يمية نمب الا ن  ا خر مج الفدود.
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وفي كت يوث ي  زز الط ن  السممي لممسيرات ننر النرام  الم نونية ال يي  يث إشيراة مخ ميا الشيرا ح الشي نية 
سييي ت السيييمر وال رفييييو وال ث ييييال ون يييض ففييي ت فييييي ل ميييج طنييييت ل ييي  ات الوايييي   وال شييي  ر والمخييي  يرل وام

 الزواج.
وكذلة الميرا ن ت الوطنية ذات ال  طة ن لمن سن ت وال ض ي  الوطنية الكنيردل ك ألسيرد وال يدس وال ا ييجل 
والزي رات المدرسيةل وةيرى  مج الف  لي ت اليومية ال ي كرست آليي ت الرني ط اليدا ث فيي مخيمي ت ال يودة طير  

 لفدودية.المنط ة ا
لكج الثغرة األىث  كميج فيي اسي مرار اان سي ث الفمسيطيني اليداخميل وةيي   ال وافيب والمفي لفة الوطنيية اليذ  
فرث ىذه المسيرات مج زخث الممييديج لفركية في ح والسيمطة الفمسيطينيةل الم ييج رة ي  فيي مسييرات ال يودة خيي را 

 ةل ال ي  ث فرضي  الان ر فم س نمب  سيميث الفكيث ةف دي  يس يدا اال ف ا نمب ال  ون ت الام نية الخ ن
 في ةزة.

فييي  يخفيييب ةج موطيييا السيييمطة وفييي ح ا سيييث ن لغضييي  وااسييي ي   فيييي النداييييةل طنيييت ةج ي رااييي  ممشييير الموطيييا 
 ك يكييي   لاييية نييدث ال فيي دث ميي  االرادة الشيي نيةل دوج ةج ي نييي ذليية السييم ح نمشيي ركة مميييد  فيي ح والسييمطة 

 في ىذه المسيرات.
 الرى ج األخير

 راىج فم س وةىي لي ةيزة نميب اسي مرار الفيراة الشي ني ضيمج مسييرات ال يودةل و ضي  ث ميي  خميا  في يد 
 .1948المش ركة الش نية الواس ة فيي  وفوا إلب من فا م يو/ةي ر ال  دث الذ  يمرخ لنكنة فمسطيج ن ث 

لث   د  ففر رى ني  في ذلية  -م يو/ةي رال ي  راىج نمب ذروة المش ركة الش نية من فا -نت إج الفركة 
ال ييي ريخل و سييي  د لمن ففييية طويمييية الميييدد مييي  إسيييرا يت ننييير ةسيييمو  الم  ومييية الشييي نية اليييذ  ثن يييت ف  لي يييو 

 نمب المس ود السي سي. -نشكت ةو نآخر-الميدانية وطدر و نمب إفداث فراك ت 
ن يد ميج الففي ر المشيدد اليذ  ةرخيب  ثمة نش  ر مي   يدان  مخيمية فمي س وةىي لي ةيزة ن ي  مي  يزييد نميب

ظ لييو السييمنية نمييب ك فيية منيي في الفييي ة داخييت ال طيي عل إذ إنييي  المييرة األولييب ال ييي  خييرج فيييي  فميي س نييج 
طن ن ي  ال  ميدية وسي س ي  الدا مة نشيج اس خداث ال مت ال سكر  في موااية إسيرا يتل و نفيو ن  اي ه وسي  ت 

 ىمم ي  و ا ىم ي  طوي  في الم ضي.الم  ومة الش نية السممية ال ي ة
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ج ك نيت وثي ية فمي س  لث يكج انخراط فم س في الم  ومة الش نية السيممية خيي را ةفيي  ني لم نب اليوطنيل وان
طييد ةشيي دت ن لم  وميية الشيي نية  -ال ييي فييدرت ال يي ث الم ضييي وننييرت خ لييي  نييج رمي ييي  السي سييية الفديثيية-

   ننييي فميي س فييي ىييذا الوطيت ن لييذات اضييطراري  مفضيي  نكييت م نييب كيفيد ةشييك ت وةسيي لي  الم  ومييةل نييت اي 
 الكممة.

لييث  ييدرة فميي س فييي النداييية مييدد اييدود الفييراة الشيي ني وف  لي ييو فييي موااييية اافيي  تل لكنييي  ةي نييت ميي  
انطيي ب ةوليييب موايي ت مسييييرات ال ييودة ني يييية ميي رس/آذار الم ضيييي ةج ىييذا الخيييي ر يخ ييزج طيييوة ن لغيية األثييير 

وةنييي  طيي درة ننييره نمييب  غيييير الم  دليية وطميي  الط وليية فييي واييو إسييرا يتل والنظيي ث االطميمييي والييدولي وال يييثيرل 
 الذ  يفرض ويرنب الفف ر نمب ةزة.

ول ت الم  ن  لففود ال فيريف ت والمواطيا الفي درة نيج ال يود الدانمية لمفيراةل وطيي دات فمي س نميب وايو 
مي ييو فييي سييمة الفييراة الشيي نيل وةج آم لييي  ورى ن  ييي  الخفييوص  يييدرة  م ميي  ةج الفركيية وضيي ت نيضييي  ا

م  ودة نشكت ك مت نمب إمك نية  وليد فموت م  ولة مج وى  المش ركة الشي نيةل و يرد ةج اسي مرار و طيوير 
 و ف يد مس ر الفراة الش ني ط در نمب  فرية المواطا االطميمية والدولية في ني ية المط ا.

الك مييت الييذ   نديييو فميي س إزا  ال مسيية نيي لفراة الشيي نيل والوفييوت نييو إلييب ومييج دوج من لغيية  فيي ج ال شييدد 
وضييي  اليييذروة من فيييا م يو/ةيييي ر ال ييي دث  يننييي  ميييج شييي ورى  نييييج ىيييذا الخيييي ر يمثيييت الفرفييية األخييييرة ةم ميييي  
لمخروج مج ك نوس اانييي ر المريي  المفيدب ن طي ع ةيزة وطط ن  يو األس سيية والفيوييةل ايرا  طسيوة الففي ر 

 ند و يرة ال  ون ت الام نية ال ي ةف لت في ة الن س إلب افيث.و ف 
ولييذا  فيي ج فمييي س س مضييي فيييي ىييذا الخييي رل وسييي راىج نميييو نكيييت ميي  ةو يييت ميييج طييوة ميمييي  ك نييت األثمييي ج 

 وال داني ت.
 فشت ااف وا 

مييداج ال ييدرة منيذ انطي ب مواية الفيراة الشي ني الفمسيطيني  ةدركيت إسييرا يت ةنيي  ف يدت  فوطيي  ال  مييد  فيي 
والفسييث ال سييكر ل وةج الن ييد الشيي ني السييممي النفييت كفيييت ن اريييدى  مييج نن فيير طو ييي  ال سييكرية والم دييية 

 ال ي ان مدت نميي  في إخض ع الفمسطينييج.
واايت إسرا يت مش ة ن لغة في  سويب رواي ي  نشييج ال فيد  لممف اييج الفمسيطينييج المسي لميجل ف يد ك نيت 

مسطينييج ذو  ةنداد مفدودة فيمي  مضيب يسييت  نريير ميوااي يث و فيفي يثل إا ةنيي   واايو  وااو مسمفيج ف
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الييوث ةنييدادا ةفيييرة نيزا مييج السيي حل و  ييلا مييج مخ مييا الف ي ت شيين ن  وشيييوخ  ونسي   وةطفيي ال مميي  يا ييت 
 رواي ي  االن مية المن ولة مج الميداج مثمومة وةير ذات مفداطية.

اييرةة المشيي ركيج فييي المسيييراتل وال اييييز الضييخث لممسيييرات الكنييرد فييي ذكييرد النكنيية فييوب ذليية  فيي ج مييدد 
من فا الشير ال  دثل وخشية إسرا يت مج السيين ريو المرني  ال ي  ث نميب اط في ث م ي ت ةو آاا ةو نشيرات 

ت فيي ا اا مج الفمسطينييج نمب األطت لمفدودل وم  طد ي ر   نمب ذلة مج  داني تل وضي  طي دة اافي  
 ميزب ف ي ي لث يكج يخطر ليث نمب ن ت.

ومييج ىنيي   لييث يكييج ةرينيي  ةج  نشييط المنيي درات الرامييية إلييب  ييدارة األزميية طنييت وطونييي ل وةج  نييرز إلييب السييطح 
 ايود سي سية اف وا  الموطا الميداني ا يت ن وة إلب اانفا ر.

األورونيييي نموانيييو ال ميييت نميييب  دشييييج  فمميييت األننييي   فيييديث  نيييج نيييرض ةورونيييي ليييي"فم س" ي يييولب اا فييي د
مش ري   زيد طيم ي  نمب نفا ممي ر دوار في الا ن  االنسي ني والننيية ال ف ييةل نغيية ال خفييا ميج األزمية 
االنسيي نية الم ف طميية فيييي ال طيي عل م  نيييت طييي ث فمييي س نيي ف وا  الفييراة الشييي ني و يييميج الانيييية الفدودييية مييي  

 إ سرا يت.
ض األورونيييي ليييث يفيييظ نييييدنب اى مييي ث ليييدد فمييي س لكونيييو ا يف يييب الفيييد األدنيييب ميييج وممييي  ينيييدو  فييي ج ال ييير 

مط ل  رف  الفف ر وفت األزمة االنس نية في ةزةل ألنو ي  ل  ا نن  مج ةنيراض وةسين   األزمية االنسي نية 
 وينزع نني  ط ن ي  السي سي والوطني الي ث.

ألمنييي المفيير  خيي ت الف ييرة الم ضيييةل لنييزع الف يييت نمييوازاة ذليية  نشييطت الدنموم سييية المفييرية ننيير الوفييد ا
وال يييثير نمييب فميي س نغييية وطييا الفييراة الشيي ني ال يي  ثل و  فييي ال ييداني ت المف مميية فييي ذكييرد النكنيية ال ييي 
  يواس منيي  مفير و يرد فيييي  طننمية موطو ية طيد  ييمد  إليب  فايير الموطيا نرم ييول ولرنمي    سين  فيي انييداع 

 فرييج.فر  اديدة وفب رمية الم
فييط  الوفييد األمنييي المفيير  رف لييو فييي ةييزة مييمخرال وال  ييب نمييب ناييت طييي دة فميي س مطييوا ولكنييو رةد فييي 
موطفييي  فيي نة ظييي ىرةل ففيي وت ن ييت فييين نة الفييدث إلييب م ييير طييي دة المخيي نرات المفيييرية كييي  كييوج ال يييدرة 

 رس ت وفد إلب ال  ىرة.المفرية نمب الضغط نمب الفركة ةكثر طوة و مك ن ل وناح ف   في إطن ني  ن 
لكيج الوفيد خي  ميج إسيم نيت ىنييية  ر ييس الفركية ال ي ثى ويفييب السينوار  ر يييس الفركية فيي ةيزةىل وىيو ميي  
ندا وكينو رس لة واضفة مج الفركة نرفض ال   طي م  الموطا المفر  الداني إلب وطا مسييرات ال يودة 
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نييدا  المرونيية النايي ز المفيي لفة ميي  فيي حل وااسيي مرار فييي موطييا الفركيية ال  ضييي ن ييياي  الفييراة السييممي  وان
 ف ب الني ية.

وىكيذا  لييث يكييج ةرينيي  ةج  يي مخض ل يي  ات وفييد فميي س مي  المفييرييج نييج فييفر كنيييرل وةج ي ييود الوفييد مييج 
 فيث ا   دوج ة  ا ف ط ت ةو  ف ىم ت.

 اف م ات ال ف يد
ة   غييييييرل ولييييث يفييييدر نييييج الفكوميييية إسييييرا يمي   ميييي  زالييييت المواطييييا الفيييي دة والم شييييناة نمييييب ف لييييي  دوج 

االسييرا يمية ميي  يشييي ن مك نييية نمييورة رمييية ةو فييف ة ميي  لفييت م ضييمة ةييزة وةوضيي ني  الم ف طمييةل ةو االي يي ز 
طن ني  ن ل دوت نج الفيراة  لفمف   إطميمييج ودولييج ننمورة من درات   دث  ن زات ذات ن تل الرض   فم س وان

 الش ني. 
يي ني لخطي   فمي س السي سيي واالن ميي اليذ    في ند و ير يو يومي  ن يد ييوث  ييدرة ومج ي  ن  المنفنيب الن

ال  فيرة ميج وايية -ةني  فسمت موطفيي  وخي را يي  الراىنيةل وليج  سيمح لممسي ني والاييود االطميميية والدوليية 
 ن  ويض الفراة الش ني وةىدافو المرسومة. -نظر الفركة

المواطا الدانمة والممازرة ال ي ينديي  نيدد ميج ال يود والففي  ت  ننر -ةكثر م  يكوج-و   زز رمية فم س 
الفمسطينية األس سية  فركة الاي د االس مي والاني  ج الش نية والديم راطية ل فريير فمسيطيجىل وال دييد ميج 
 الشييرا ح الشيي نيةل الييذيج ينييدوج ثن  يي  وفيي نة فييي ضييرورة موافييمة الفييراة الشيي نيل وااسيي مرار فييي ف  لي  ييو

 الموضونة ف ب الني ية.
في ضو  ذلة    ض  ت السين ريوى ت المف ممة ال يي  ني طش ميآات الفيراة الشي ني الفي لي إليب ةن يد ميددل 

 و ك د  نففر في سين ريوىيج اثنيج ا ةكثر:
إليييب ال يييوت نييييج األوضييي ع الميدانيييية س شيييب طري يييي  نفيييو  -وىيييو األكثييير راف نييي -ي ايييو السيييين ريو األوت  -

ر ال ييدرياي خي ت األييي ث ال ميميية ال  دميةل وةج ال مييب الكنيير الييذ  ي  يير  فين ع ال ييرار فيي إسييرا يت ميي  ال يدىو 
نطيي ت  اط يرا  مونيد الزفيا الكنييير اط في ث الفيدود من فييا الشيير ال ي دثل سييدف يث إلييب اسي ن ب األفيداث وان

 ال ننمة الموطو ة طنت س وط آاا الضف ي .
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ا يت طد   مد إلب  سخيج الانية الميدانيةل و ماي مايددا إليب ةسيمو  ال فيا وفس  ىذا السين ريو  ف ج إسر 
وااة ييي ات خيي ت األييي ث ال  دميية اسيي ا   ردود فمسييطينية ننيفيية   ييدفرج إلييب ةشيينو ميي  يكييوج نكييرة الييثم ل 

 وفوا إلب فر    فكث إسرا يت في م ظث م  ييسي  و ف فيمي .
مراوفيية وان ظيي ر إسييرا يت ميي  طييد يفييدث فييي ذكييرد النكنييةل وىييو ميي  طييد ةميي  السييين ريو ا خيير فيييكمج فييي ال -

يفضيييي إليييب اف مييي ت  يييدفرج األفيييداث إليييب مسييي ود الفييير  ال يييي  فيييرض نفسيييي  نميييب الطيييرفيجل ةو اف مييي ت 
ال مكج مج السيطرة نمب الموطا الميداني ةي  ك نت طني ة الفدثل ون ل  لي اس مرار الفراة الش ني ةسي ني  

 طويمة.
ت األفوات  ف ج نوذور الفير   خييث نميب األايوا  ألج إسيرا يت المر نكية والميزومية ا  سي طي  اان ظي ر وفي ك

ةو ااف م ت طوي ل وم  الفر  ةو ندوني  ف ج إسرا يت س كوج مضطرة لمنفث والدف  في ا ا ه  ولييد فميوت 
 موضونية ألزمة ةزة وم ض  ي  الكنرد طرين .
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ً قدًم  شباهت: مخابساث الصلطت مخوزطت بالقرازة ودعمها للخكفيًر

 8102\4\82الرسالة نت 
كشييا المفيي مي فيمييي شيين نة الييذ  شييغت منفيي  مسييموت ةمييج اييي ز المخيي نرات فييي راث اهلل سيي ن  ل وكيي ج 

مومي ت ادييدة    ميب نمي  ةسيم ى  الرات الث ني فيي الايي ز ن يد  وفييب الطييراو  المسيموت السي نب ليول نيج م 
نييي"اادوار ال ييذرة" لماييي ز ول ييي دات   مييت فيييول مييج نييينيث نييي   ن موشيية الميي يث نيي لوطوا خمييا  شييكيت خ ييي  

  كفيرية لضر  اامج في ةزة وسين  .
وطيي ت شيين نة الييذ  وطييا خمييا فضييح ن ييض طييي دات السييمطة لييي"الرس لة نييت" إج  "مخيي نرات السييمطة نممييت فييي 

  الوسخة كثيرال ووظفت اشخ ص م روفيج نفيف  يث السيي ة"ل مشييرا إليب ةج نيي   ن موشية اليذ  ي يا األشي 
 خما  انيد ىذه الشنك ت م روا نكرىو الشديد لغزة.

وذكر ةج ن موشة الذ  ي زنث مسمولية طسث ال ساي ت وال نفت في الاي ز إضي فة لمسيمولي و نيج ال نسييب 
 ىو وافد مج اشخ ص ندة ي مموج في الا ن  ال ذرة الم   د نميو الاي ز".م  اايزة المخ نرات األخردل "

ونييي ج ةج ميي   سييمب ن لمانيية األمنييية المشيي ركة ال ييي  ضييث السييمطة واافيي  ت واامريكيي ج وممثميييج نييج دول يييج 
 نرني يجل "نفت ال  ث الم ضي نمب  شديد ال  ون ت ضد ةيزةل ن ي ي ز ومواف ية ميج م ايد فيرجل ول سيا ليث

 ي فرة الن س لفسث ىذه المسيلة ن س  ط ىما  الذيج ي فكموج نمفيرىث".
وفوت  درج ىذه الشخفي ت ال ي وففي  ني"المشنوىة" فيي ر  سية الايي ز طي ت "الم يي ر طط ي  لييس مينيي وا 
وطنيييل ىيييما  ي مميييوج وفييب  ر ينييي ت و رطيييي ت  ييي ث ن زكييية مخييي نرات دوليييية"ل مس شيييد ا ن  يييييج شخفيييية فيييي 

 سة اان رنوت الفمسطيني "نميو شني ت اس  ط وفب ادلة واضفة ضده".ر  
وةضييي ا: "نيييي   ن موشييية ميييث  نميييت منيييذ ف يييرة امييييج الينيييد  ل وفييييب الطييييراو  لمفميييد منفيييور ف يييب م ايييد 

 فرج ..ى ينفذ م  نميو وزي دة فيضمج ن  مه في منفنو نت وال درج فيو".
الم طرفييةل طيي ت إج ىييذا ااميير ليييس اديييد ال "فمنييذ ال ييدث سيي ت ونييج ن طيية المخيي نرات ن انيييد ذو  اافكيي ر 

 اسرا يت ل انيد اشخ ص ن سث ال  ندةل ثث دخت م اد فرج واشخ ص آخريج ل انيد ذو  ىذه اافك ر".
وخ ث شن نة طولو : "في الني ية اي ز المخ نرات ىذه اادوار من طة نو وكمي    سث ن ل يذارةل وا م يي ر فييو ا 

 وا لنزاىة".لكف  ة 
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وكشييفت وزارة الداخمييية فييي ةييزة نييج  ييورط المخيي نرات نيي دارة شيينك ت م طرفيية فييي ةييزةل منيي ط نييي  اسيي يداا 
 شخفي ت ااننية ووفود نرنيةل ووطفت خما مف ول ي اس يداا رامي الفمد اهلل والموا   وفيب انو ن يث.

فيييوافطة ويشيييرا نمييييو ضييي نط وني نيييت ال ف ي ييي ت ةج ميييج ي يييا خميييا ىيييذه الشييينك ت شيييخص ييييدنب ةفميييد 
 المخ نرات فيدر فم دة  فت اشراا ال ميد ني   ن موشة.

و  ييرض موكيي  الفمييد اهلل خيي ت زي ر ييو األخيييرة ل طيي ع ةييزة فييي شييير ميي رس الم ضيييل ل فايييرل ثنييت فييي 
  ف ي  ت اار ي  وزارة الداخمية وطوا المطمو  ةنس انو خوفة خما الف دث.

 ااايزة اامنية لو الشير الم ضي شرب مخيث النفيرات وسط طط ع ةزة. وط ت ةنو خوفة خ ت مط ردة
كميي  واسيي يدا المييوا   وفيييب انييو ن يييث فييي شييير اك ييونر الم ضيييل لمف وليية اة ييي ت افييي  نمييب اثرىيي  ناييراح 

 طفيفة.
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 املىظمت... وعم، تهميشها... ال« جسشيق»

 8102\4\82  الدستور  عريب الرنتاوي
ل وطيد ايرد  يميشيي  ”إن طية مزمنية“منظمية ال فريير الفمسيطينيةل ةميرن ىي ث ومميحل ف لمنظمية   ي ني ”  رشيب“ 

   مس ف فة الموت.” شيخوخة”ىي    ني مج  رىت مفرط ونخ ا االرادة الام ية لمش   الفمسطينيل و 
ةكيييت نمييييي  اليييدىر وشييير ل ف يييب ةج ن ضيييي  طضيييب نفيييا طيييرج فيييي ” موميييي  ات“و خمييييص المنظمييية ميييج 

وليييس فييي السييمطةل ” الم  رضيية“نضييوية المانيية ال نفيذييية لممنظمييةل طنييت ةج يييدرة  ةو ي ييررى ةج موط ييو فييي 
  ييد مواييودةل ىييذا إج طمنيي  إنييي  ك نييت مواييودة ةفيي  ل فيفسيي  ةنييي  والخيي ص مييج ةمنيي   نيي مي ج لففيي  ت لييث 

ج ك نت م يخرة رن  طرج نمب ةطت   دير.  خطوة في الطريب الففيحل وان
نييج ممسسي ت المنظمية وىي كميي  ميج اييةل وممسسي ت السيمطة وىي كميي ل ال يي   يوث ” اازدواج“و ف د  ف ت 

نييدت  نديييده مييج اييية ةخييردل فيييذا ةمييرن مفمييودل سيييم  نواييود ” ساال نيي “نيي ألدوار ذا ييي ل وةفي نيي ل نميي  ي مييب 
الييذى   آخيير كييت ”  اشييث ننيي  “ايييوش مييج األسييم   نمييب كشييوا الروا يي ل ا وظيفيية لكثيييريج ميينيثل سييود 

 اس  ث الرا  ل ةو م   يسر منو.” فراا آلي“شيرل إلب ةطر  
ل فييذا إايرا  نمميي ”الشي   الفيينيماميس “و  ميص ندد ةنضي   الماميس اليوطني ليفينح ةطيت طميي   ميج 

ل سييم  فيي ضيو    يدد ”المونيدي ت“ل سيم  ن د ةج ن  ت ميمة ان   د الماميسل ةطير  إليب  نظييث ”اط ف د ”و
الرواي ت فوت نضوية المامسل كث  نمغ وممج   كوجل إليب ةيير مي  ىن لية ميج ةسي مةل ميج المخايت إث ر يي  

والف ي يييية ةج نضييييوية المامييييس الييييوطني ”... الفمسييييطينيةنمييييب سييييمطة لييييدد الشيييي   ”فيييييج ي  مييييب األميييير نييييي
ةو طيد ي وفي ة اهللل ”  ف ت نمب الم ي ش”الفمسطيني  وفر  ارنة فريدة مج نوني ل فينت طد  نمغ سج ال   ند و
 طنت ةج    ح لة الفرفة في المش ركة في ااا م ع ال  لي لممامس.

ا ت ااس نف ر لمخيروج نمنظمية رشيي ة وماميس كت ىذا وةيره ففيحل نت وففيح  م م  ل وي وا  ةنمب در 
ف نييت وممسسيي ت شييرنية من خنييةل وطييي دات شيي نةل ةو نفييا شيي  خة نمييب األطييتل وةذكيير مييذ ةج نييدةت ن  نيي  

ل فيي دمشيبل ةج مطمي  إفي ح منظمية ال فريير 1979اا م ن ت المامس نج كثي ل وألوت ميرة فيي ال ي ث 
ل ن  ييت الميميية المن ظييرة طييوي  ل ةكثيير ”والسييج“فييي الييزمج كيي ج مييدرا   نمييب اييدوت األنميي تل وكمميي    ييدمن  

 ف ونة وةشد إي م   وةنمب كمفة.
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” ال سيييرين ت“لكيييج ال ميييب يسييي ورني كمييي  كثيييير  ميييج الفمسيييطينييج وةفيييدط   الشييي   الفمسيييطينيل ميييج ةج  كيييوج 
لغ   دوا ر وىي  تل إنم   ي ي في سيي ب آخيرل ةو ني ألفرد   يو  ج سيي ط   نيدة نفدد   ميص نضوية المامس وان

ضي  في  لفي لح السيمطةل ل فينح األخييرة  منذ زمج طويتل و ف طث ن د ةوسمو وطي ث السمطة:  فكية المنظمة وان
ل نخيي ا ف يي  ب الكييوج والطني يية والما ميي  .... ىييذا ةمييرن م مييب لمغ يييةل وا ياييوز ”الننييت ال ييي ولييدت ةمييي “

 فرا النظر ننو ةو ااس خف ا ن   نيمو.
مج انسيداد نمميية السي ث و آكيت فيت ” الدرس المس ف د“الظج سذااةل وليس إثم   ف طل ةج  كن   نظجل ون ض

ل سييييوا   ييييود إلييييب ”سييييمطة نيييي  سييييمطة“ل وكونييييي  ”سييييي د ي ”الييييدول يج وانكميييي ش مسيييي فة السييييمطة وفييييدودى  و
 يييت ااسييي ن  ج النيييدىي:   زييييز مك نييية المنظمييية و طيييوير دورىييي  و وثييييب روانطيييي  مييي  شييي ني  فيييي اليييوطج المف

 والش  تل فيت ىذا م  ي فد ن ل سرين ت فوت ال رشيب وال  ميص والدم  وااللغ  ؟
مييي  زات م ش شييي   فيييي ال  يييوتل وةج  ا ر يييو مييي  زاليييت رانفيييةل فييييت يمنييي  طيييي ث دولييية ” اليييوىث“وف يييب نفيييرض ةج 

فييي   منظميية ال فريييرل ةطمييو ل م ييي ث فمسييطينية فييي منيي طب مييج الضييفة وال طيي عل  كثيييا ال مييت الايي د لن ييث وان
طنيييت ون يييد طيييي ث إسيييرا يت ... فييي ذا ك نيييت األخييييرةل ” الوك لييية الييوديييية“نييي ألدوار ااسييي را ياية ال يييي ط ميييت نيييي  

” لوني ي ت” “ةنويية“نافت في اط  ع م ييج الييود مج ما م ي  يث األفيميةل وىاير يث إليب إسيرا يتل وةنشييت 
د ةج نفكر ندور لمنظمة ال فريرل يكرس ار ني ط إسرا يمية في م ظث دوت اان ش ر الييود ل ةليس مج األاد

األطراا ني لمركزل وال ا ييج نيوطنيث األثل والشي   الميي ار/ال اش ن لشي   الم ييث؟ ... ةلييس ميج المميحل 
” لوني يييي ت“لييييي ” ةنوييييية“ان ييييداع شيييي ب الطييييرب وان كيييي ر مخ مييييا األدواتل ل فويييييت ااة ييييرا  الفمسييييطينيل إلييييب 

 زز مك نة الدولة نند طي مي ل و ذود نج مف لفي  و  مت نمب   ظيمي ؟فمسطينيةل  دنث السمطة و  
نمييب ىييذا ال ييدر مييج األىميييةل ميي  ةج ةكثيير مييج سيي ة م ييييج ااييشل ” نورطيية“ا ةدر  كيييا ةمكييج ال فييريط نييي 

نفييي ت ميييج األفيييواتل فييييث نفيييا الشييي   الفمسيييطينيل وىيييث ميييج فمميييوا الفركييية الوطنيييية نميييب ” ورطييية“ليسيييوا 
 مج رفدى  ن لغ لي والنفيسل وىث مج ارد ال خمي ننيثل وشطنيث... نارة طمث. ةك  فيثل وىث
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 املجلض الوطني الفلصطيني.. ملاذا آلان؟

 8102\4\82  العربي الجديد  معين الطاهر
ي  مييج إييداع الماميس الييوطني الفمسيطيني فييي الث ايةل منيذ آخيير اا مي ع شيرني لييو فيي الازا يير  27ن يد  ن م 
ر فاية إن د و إلب الواودل مج دوج ةج يوفيث سين  ن   يو ماميد ال ةو   يرا ةسين   إن د يو ل    ر  1991ن ث 

ىل يو  يد دوري ي  ميرة كيت 8إلب الفي ةل إج ك ج م  زالت فيو ن ية روح. م  ةج  المامسل ونفس  نظ مو  الم دة 
 21ل نو يدت ليو 1991في ال يدسل وف يب دور يو فيي الازا ير ني ث  1964ن ثل ومنذ ن ده لممرة األولب ن ث 

ن م   ثث ة   ف رة مم ثمة. وننر ىذه المدةل ارت مفي وات ل وظيفيو سي سيي  ل لكن يي  ليث  فيظ  27دورة خ ت 
دونيييي ةنضييي   الماميييس إليييب اا مييي ع فيييي ةيييزةل فضيييره الييير يس األميركيييي نييييت  1996نشيييرنية ك فيييية  ففيييي 

رير الفمسطينيةل وىيو مي  ةونميج ةج  الماميس طيد كمين وجل وك ج الغرض المو مج وط ي    ديت ميث ب منظمة ال ف
ييظ فييي ةدنييي ت المامييس المنشييورة نمييب موط ييو ال نفييت مييج ذلييةل وي  نيير ر يييس المامييسل  طيي ث نييول لكييج يو ف 
يية  ل يايي  ةج  وفيي ت إلييب لايي جل وىييذا ميي  لييث ييي ث. وثم  سييميث الزننييوجل ةج  ميي  ا خييذ فيييو كيي ج مفييض  وفييي ت 

 لم نب النرلم نيل ن در م  ك نت  ظ ىرة لم رفي  ن لر يس األميركيي وزوا يول إام عن نمب ةن ي  لث  كج دورة ن
نضيو ا. وطنيت  730نضيو ال نفسي  دور يو األخييرةل إليب  483ف د ار ف  ندد األنضي   فينيفة ان  ي ده ميج 

ن ييده نييدط  بل اييرد  ف ييد الفضييورل واسيي ندت مييج ةيي   مييج األنضيي  ل نمييب الييرةث مييج  وايييو رطيي ع الييدنوة 
ي ل ف سي ندت ةييره نيو. وايرت إلييثل  نغيرىث ممج  ف دا فضورىث. وك    ىذه السطور مميج ةي نوا اف ا ا 

مف وليية ل  يييد دورة ةييير ن ديييية لممامييس اليييوطنيل  فييت ننيييد الظييروا ال ييي ىرة. ون ييد ايييدت  2015فييي نييي ث 
سيييطيني سي سييي وطيي نوني كنيييرل انفيي ع ر يييس المامييسل وخيي لا إرادة ال ييي دة السي سيييةل وان يي  الشيي   الفم

 ان س م   كنير ا يمس  نشرنية منظمة ال فرير ونظ مي  الداخمي.
يية ف ايية لمففيي ظ نمييب منظميية ال فرييير ني يي  لامييي  وممييث   الفمسييطينييج فييي فمسييطيج والشيي  ت  ا شيية ةج  ثم 

شيييرني   لييييثل وةج  الف اييية ممفييية ل  يييد دورة ادييييدة لمماميييس اليييوطني الفمسيييطينيل ذات فيييفة  مثيميييية لاميييي  
ير شرا ف يث وطواىث ومنظم  يث الش نية وةم كج واودىثل وىو م  ا فب نميو ليدد  ييليا لانية   فضييرية   فض 

ل  يييد ماميييس وطنيييي ادييييدل ييييي ث ندايييية  ن  يييييث نميييت ال يييي دة السي سييييةل وننييي   المشيييروع اليييوطني الفمسيييطيني 
 ر طي د  موفد.الا م . وىو م  لث ي ث ةيض  ل فيث ارد   طيت المانة و ا ىت طرارات نن   إط 
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ييية ةننييي   ةج  سييين  ن يييد الماميييس ىيييو إنييي دة  شيييكيت المانييية ال نفيذيييية لمنظمييية ال فريييير الفمسيييطينيةل نذري ييية  ثم 
 اديييد الييدم   فيييي ل وىييو ةميير ا يف يي ج وفييده إلييب ن ييد دورة لممامييسل ا   ييوفر ان   دىيي  امييي  الظييروا 

فيييج اسيي كمت ةنضيي    2009ذ  ةوخييذ إليييو نيي ث ال زمييةل فن المكيي ج الماييو  إلييب الفييت نفسييو نمييب سييو ول واليي
في النظ ثل فنفج ىن  نف فظ نميب وضي  طي  ث ةيير مرةيو  نيو  14المانة ال نفيذيةل وف    لمم دة ج مج الف رة 

 إلب فيج االنداد الاد   لمامس وطني ف ي يل يشك ت نداية مرفمة اديدة في النض ت الفمسطيني.
يية آرا  ةخييرد   ييوت إج  اليييدا ىييو ل وىييو ميي  18/1/2010فييت المامييس ال شييري ي المن يييية واي ييو منييذ  وثم 

يي  منييذ  ل والمسيي مر فييي موط ييول كميي  المامييس ال شييري ي. وىييو 8/1/2009يمكييج لميير يس المن يييية واي ييو ةيض 
طيييرارن ا ةىمييييية ليييول إذ نيييي ت الماميييس م طيييي   منيييذ اان سيييي ثل إا  إذا كييي ج اليييييدا ميييج ذليييية إنطييي   شييييرنية 

ديييد فييي اييز  مييج الييوطجل كميي  ةج ثم ية رةييي  سيي  دا ي ييوت إج فييت المامييس ال شييري يل ن ييرار ان خي   مامييس ا
مج المامس الوطنيل يان  السمطة الط ج ن ل رارل إذا م  ا خذه الر يس المن يية واي يول نيت وةكثير ميج ذلية 

الر  سيية يفيي ح المايي ت فييي فيي ت شييغور موطيي  الر  سييةل أل  سيين  كيي جل ألج ي ييولب ر يييس المامييس الييوطني 
ل ةو  ممط يي ل في يييح الوطييت لماييي ت الم نييية اا فيي ب نمييب ر يييس نييديتل ويغمييب النيي   ني  ييي  نمييب ة  اف ميي ت 
ادنييي   نشيييرنية  يييولي ر ييييس الماميييس ال شيييري ي المن ييييية واي يييول والمفسيييو  نميييب فركييية فمييي س الر  سييية 

 الفمسطينية.
نضيو اى  483 د؟ ىت ىيو ماميس الازا ير  إارا ات ن د المامس يمفي  الغموضل في  مامس ىو الذ  سيو 

ي ل  27نضيو ال وازدادت ةنمي ر الني طيج  88نضيو اى؟ ومنيذ ماميس الازا ير  يوفي  730ةث ميرا ج ةزة   ن م 
ة  ةج  الشيييخوخة ىييي السييمة السيي  دة فيييو. ثييث ميي ذا فييت  ن ألنضيي   فييي المنظميي ت الشيي نية ال ييي يوف ييرض ةج 

 راطييييية فييييي فييييفوفي ؟ ومييييج الييييذ  سييييي وث ن سيييي نداليث ون  ييييييج نييييدت ي غي يييير ةنضيييي مى  ن يايييية ان خ نيييي ت  ديم
الم ييوفيج؟ وميي ذا سيييفدث نكو يي  ال سييكرييج؟ وىييت سيييفت مكيي نيث فييي المامييس الييوطني طيي دة ةايييزة ال نسيييب 
األمنيي؟ ومي ذا نييج ففي  ت اضييمفمتل وليث ي ييد ةمينيي  ال يي ث المسي ظت ن لسييمطة الفمسيطينية طيي در ا نميب فشييد 

ىرة سيممية؟ ةم ي  نيج  مثييت الشي  تل ففيد ث وا فيرجل ف يد ةي نيو ا في ب ةوسيمول ومي  ييزات م  ة شخص في  ظ 
ة  ن   نج ة   ر ين ت    م ب نول وةفنح يودنب في منظمة ال فريير نيدا رة المغ يرنيجل م ن سييج ةج  شي نن  فيي 

 المن في طد ىوا ر طسر ا مج ن دهل ويومن  مج ال ودة إليي .
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ال  دث؟ وىت  ث اس ثن   ةفد ميج األنضي   السي ن يج؟ دفي  ىيذا الغميوض نضيوا فيي مج ىث ةنض   المامس 
المانية ال نفيذييية لمنظمية ال فريييرل  يسيير خ لييدل إليب السييمات مي  إذا ميي  كي ج طييد  يث اسيي ثن   ث ثية ةنضيي   مييج 

ةج  المانيية ال نفيذيييية مييج نضيييوية المامييس الادييييدل فيي روب ال يييدومي وي سيير ننيييد رنييو ونميييي إسييف بل ممكيييدا
نضوية ةنض   المانة ال نفيذية ث ن ة في المامس الوطنيل ف ذا ك ج ةنض   المانة ال نفيذيةل وطنت ةيي ث ميج 
ان   د الماميسل ا ي مميوج ميج ىيث ةنضي مهل نيت وا ي مميوج نيج مفيير زم  ييث فيي المانية ال نفيذييةل فميج 

ميج اخ ي رىث؟ى طنيت   ييينيث لم يكيد مييج ي ميث؟ نممي  ةج ثم ية فيديث  نيج مسي وم ت  ايرت مي  األنضي   الايدد  
مييواف  يث نميييب الفضيييور. وشيييروط ووضييي ت نميييب الففييي  ت المشييي ركة ن خ يييي ر ةنضييي  يث ميييج داخيييت األرض 

 المف مةل ةو مج ال  دريج نمب الففوت نمب مواف ة ال دو لدخولي ل وذلة في مف ولة ل كريس النف  .
د  األدنييب مييج الففيي ظ نمييب ال م سيية الييداخمي. شيي  ر األخطيير الفمميية نمييب الم  رضيييجل و شييك ت ننث يي  ن لفيي

الشييد ي سر نرف ت "ش   مج ش   وةنيب ميج ةنيب" اليذ  رف يو فيي وايو ةنيدا  فمسيطيج ةفينح يوسي خدث ضيد  
يي  ةىييت ةييزة وةنضيي    ةنن  ييي . وفركيية فميي سل ننظيير مييج ينسييب ةمني يي  ميي  ال ييدول طييد ةسسييي  إسييف ب رانيييج. ةم 

ث المسيي  موج والففيي  ت وةننيي   فركيية فيي حل فيي ج  نمييييث ةج يشييرنوا مييج الاييز  المامييس الييوطني فيييي ل نمييج فيييي
المميييوث نميييي ه الماييي رير ميييج نفييير ةيييزة اليييذ  ازداد  موثيييو نف يييت ن ونييي ت السيييمطة الفمسيييطينية ال يييي طط يييت 
الكيرن   نج مفط ت ال كرير. ن ىية نج إث رة ال فني ت الفف  ميةل ومف وات  يايايي ل ل نريير ااسي غن   

 ج ا خريج.ن
الشيي   الفمسييطيني فييي ةمييس  الف ايية إلييب مامييس وطنييي فمسييطيني  وفيييد ل يفيي فظ نمييب منظميية ال فرييير 
الفمسييطينية ممييث  شييرني  ووفيييدا لمشيي   الفمسييطيني كمييول وي يييد فييي ةة مشييرونو الييوطني مييج ةاييت م  وميية 

ال رنيية مي  اافي  ت. ماميس  ااف  ت ودفرهل وال فد  الاد   والف نت لفيف ة ال يرجل ولمفي وات ال طنيي 
موفيد يشيك ت راف ية لم فرييرل وةداة لمنني  ل ولييس مامس ي  يرفي  ميدم ك   ادييد ا فيي ننيية اان سي ثل ويوضي ا مييج 
شيييج منظميية ال فرييير ال ييي ان م  ييي  السييمطةل وشييم  ي  المف وضيي ت وا فيي ب ةوسييمول وشييك كت السييمطة ن سييمطي  

 ال مثيمية. نمب المنظمةل وليس ةفد ةيرى ل نفف ي 
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موقع امسيكي ًزعم: قطس حصعى للخفاوض مع حماس لقبول "صفقت القسن"و العمل ضمً إطاز 

 الصلطت

 8102\4\82  المصدر :" سبوتنيك الروسيةسما 
كشا موط  "ميدت إيست فورث" األمريكيل نيج  فيرة ططير  سيي يد الدوفية إليب الط وليةل ن يد ةيي ث ميج زيي رة 

 شيخ  ميث نج فمد آت ث نيل إلب واشنطج واا م نو م  الر يس األمريكي دون لد  رام .ةمير الن د ال
ون ييييت الموطيييي  األمريكيييييل نييييج مفييييدر وفييييفو ن لييييي"مطم "ل ةج ططيييير  سيييي ب لم فيييي وض ميييي  فركيييية "فميييي س" 
ان رىيي  نمييب طنييوت "فييف ة ال ييرج"ل وط لييت إج الدوفيية وايييت رسيي لة إلييب ا يسييوج اييرينن تل  الفمسييطينيةل وان

وث الييير يس األمريكيييي الخييي صل   ضيييي ن فدييييد شيييروط الانييي ر فركييية فمييي س الفمسيييطينية نميييب ال ميييت من ييي
 ضمج إط ر السمطة الفمسطينيةل و  ديث نوع مج اانف  ح نمب إسرا يت نموا  م  يير "فف ة ال رج".
سيينوب ووف يي  لييي"ميدت إيسييت فييورث" ةضيي ا المفييدرل ةج ىييذا مييج شييينو ةج يميينح فميي س نفييوذا اديييدا وةييير م

ل موضف   ةج ىذا سي يد ال طرييج إليب الط ولية نميب ةنييث 2006نمب السمطة الفمسطينية لث  شيده منذ ن ث 
وسييط   ننيييوع ميي  ميييج المنيي دراتل كمييي  ةج مييج شيييينو ةج يشيييير إلييب إدارة  رامييي  نيييج نفيييوذ الدوفيية نميييب ةيييزة 

 ال ي   ودى  ف ح في راث اهلل. ف ي ي ويمكج ةج يف ب ن    ل وذلة طنت اولة مج ااا م ن ت الفمسطينية
وةوضيييح ةج "النفيييوذ ال طييير  نغيييزة يمكيييج رنطيييو ننيييزاع الدوفييية مييي  السييي ودية واالمييي راتل ومفييي وات الدوفييية 

 لموفوت إلب وض ية ايدة في واشنطجل مج خ ت ل   دور إيا ني في مسيرة الس ث".
المخي نرات ن لسيمطة الفمسيطينية م ايد كم  ن يت الموطي  نيج مفيدر آخيرل كشيا ةج "األميريكييج ةنمغيوا ر ييس 

فيييرجل نوايييود رسييي لة  فيييدد شيييروط فمييي س لم ميييت  فيييت إطييي ر السيييمطة الفمسيييطينيةل ممكيييدا ةج األميييريكييج ةو 
 ال طرييج ن موا ىذه الرس لة ن لف ت لمسمطة الفمسطينية.

يطرة نميب ةيزة ويرد المفدر ا خرل ةج "فم س مس  دة لم مت م  األمريكييج فوت فف ة ال رج م  نيت السي
والنفوذ في الضفة الغرنيةل مشيرا  إلب ةنو ميج الواضيح ةج "ىيذه الرسي لة مفيدرى  ىيو ةميير ططير الشييخ  مييث 

 نج فمد آت ث ني".
ةنريت/نيس جل وسط ف لة ميج  30وةش ر الموط ل إلب ةنو مج الم رر اا م ع المامس الوطني الفمسطيني في 

مي سل نم  ط ية ااا مي عل فيمي  ط ليت ففي  ت ةخيرد ةج مفميود الادتل فيث ط لنت ن ض الففي  ت مثيت ف
 نن س وفركة ف ح يس ي ج لمييمنة نمب ااا م ع.
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وكيي ج اليير يس األمريكييي دون لييد  راميي  ال  ييب ةمييير ططيير الشيييخ  ميييث نييج فمييد ميير يج فييي ين ير/كيي نوج الثيي ني 
 الم ضيل وفي ةنريت/نيس ج الف لي.
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 ون طسفا في "صفقت القسن"عسيقاث: الجاهب الفلصطيني لً ًك

 8102\4\82 -)شينخوا( -"القدس" دوت كوم -رام اهلل
ةكييييد ةميييييج سيييير المانيييية ال نفيذييييية لمنظميييية ال فرييييير الفمسييييطينية فيييي    نري يييي ت اليييييوث األفييييدل ةج الا نيييي  

 الفمسطيني لج يكوج طرف  في ة  خطة س ث يطرفي  الر يس األمريكي دون لد  رام .
 فيييوت فمسيييطيجى الرسيييميةل إج الموطيييا الفمسيييطيني ىيييو ةج  رامييي  نيييزت نفسيييو نيييج وطييي ت نري ييي ت الذانييية 

نممية الس ث ن يراره اان يراا ن ل يدس ن فيمة السيرا يت ون يت السيف رة األمريكيية إلييي  ونسي يو السي  ط مميا 
 ال ا يج الفمسطينييج.

الييييدولي والشييييرنية الدولييييية وان نييير ةج  راميييي  "ي خييييذ ا ج مكيييي ج ال ييييي دة فييييي إسيييرا يت نخرواييييو نييييج ال يييي نوج 
 والمرا ي ت المفددة ل ميمة الس ث م  ا مو خ رج إط ر الم نة".

وشدد نري  ت نمب ةنو "ا يمكج ةج  كوج الوايي ت الم فيدة شيريك  ةو وسييط  فيي نمميية السي ث مي  ليث  غيير 
 كيييوج ال يييدس  موطفيييي  ميييج اان يييراا ن ل يييدس ن فيييمة السيييرا يت ألنيييو ا م نيييب ةج  كيييوج فمسيييطيج دوج ةج

 الشرطية ن فمة لي ".
يي ي ذلة فيم  ةوردت وس  ت إن ث إسرا يمية الميمة الم ضية ةج  رام  طد يطيرح خط يو لمسي ث لفيت الفيراع 

 الفمسطيني االسرا يمي من شرة ن د  دشيج السف رة األمريكية في ال دس من فا الشير الم نت.
ت سي سيييي إسيييرا يمي وفيييف و نيييي"الرفي " ةج "الخطييية الميييذكورة ال يييي ون ميييت ال نييي ة االسيييرا يمية الث نيييية نيييج مسييي و 

 سي مني   رام  س  ضمج   ويض ت م لية لمفمسطينييج.
وةشييي رت ال نييي ة إليييب ةج وزيييير الخ رايييية األمريكيييي الادييييد م يييية نومنييييو اليييذ  سييييزور إسيييرا يت ىيييذا األسييينوع 

 "يفر نمب إن دة الفمسطينييج إلب ط ولة المف وض ت".
ذا الفددل ندد نري  ت ن لفديث نج   ديث ةموات لما ن  الفمسيطيني م  نيت نود يو لممف وضي تل طي    وفي ى

 "ىذا ك ث ني  وفمسطيج ا  ن ع و ا  ش رد ن لم ت".
وشدد نري  ت نمب ال مسة الفمسطيني ن لرمية المدنومة دولي  لمس ث م  إسرا يت ال   مة نمب فيت اليدول يج 

 .1967راضي الفمسطينية المف مة ال  ث نمب ةس س فدود األ
وطيي ت "الفمسييطينيوج يسيي وج لفييت ي ييوث نمييب ةسيي س فييت طضيي ي  الوضيي  النييي  ي ك فيية نمييب رةسييي  ال ا يييج 

 واألسرد اس ن دا ل رارات الشرنية الدولية ذات ال  طة".
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 فيييدة ليييديي  ةفكييي را وةضييي ا "ياييي  ةج ا يخيييدنن  ةفيييد وليييج نسييي ط فيييي اليييوىث ن مك نيييية ةج  كيييوج الوايييي ت الم
م وازنة ممكج ةج   ود إلب فن  الس ث الف ي ي وال  دت ألج واشنطج ةفنفت از  مج المشيكمة ولييس ميج 

 الفت".
وك ج  رام  ةنمج في الس دس مج ديسيمنر الم ضيي اان يراا ن ل يدس ن فيمة السيرا يت ون يت سيف رة ني ده 

 .إليي  وىو م  ةث ر ةض  فمسطيني ونرني واس  النط ب
ويريد الفمسطينيوج إن ج الاز  الشرطي مج مدينة ال دس ن فمة ليدول يث ال  ييدةل فيمي   فير إسيرا يت نميب 

وليث  1967ان ن ر ال دس الموفدة ن فيمة ليي ل نممي  ةنيي  اف ميت الايز  الشيرطي ميج المدينية الم دسية ال ي ث 
 ي  را الما م  الدولي نذلة.

سيرا يت والم وطفية منيذ ال ي ث وال دس وافدة مج طض ي  الوض  الني    2014ي لممف وضي ت نييج الفمسيطينييج وان
ن د  س ة ةشير مج المف دث ت نرن يية ةمريكيية ميج دوج  ف ييب   يدث لفيت الفيراع المم يد نييج الاي ننيج منيذ 

 ندة ن ود .
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جخضمً حعويضاث ماليت للفلصطيييين.. جلفزيون اشسائيل: في هرا املوعد شيطسح جسامب خطت 

 الصالم

 8102\4\82 القدس المحتمة / سما /
اوردت ال ني ة الث نييية لم مفزيييوج االسيرا يميل مسيي   السيينتل اسي ن دا الييب مسييموت سي سيي رفييي  فييي إسييرا يتل اج 
اليير يس اامريكييي دون لييد  راميي  سيييطرح "خطيية السيي ث" اامريكييية من شييرة ن ييد  دشيييج السييف رة اامريكييية فييي 

مج شير م يو/ةي ر الوشيةل واج الخطية الميذكورة س  ضيمج   ويضي ت م ليية  ال دس الم ررة يوث الران  نشر
 لمفمسطينييج.

واضيي فت ال نيي ة ن يي  نييج مفيي در امريكييية اج اليير يس  راميي  م ييردد فييي طييراراه فييوت فضييور مراسييث  دشيييج 
لييذ  سييف رة نيي ده فييي ال ييدس. ن لم  نييت ةنرنييت مفيي در إسييرا يمية نييج دىشيي ي  مييج  فييريح  راميي  المفيي اش ا

 ط ت فيو انو طد يي ي شخفي  لفضور ااف   ح.
وةوضيفت ال نيي ة ال مفزيونييية ااسييرا يميةل ةنييو سييوا يفييت وزييير الخ راييية اامريكييي الاديييد م ييية نومنيييو الييب 
إسييرا يتل الوسيييط الاديييد الييذ  يفيير نمييب انيي دة الفمسييطينييج الييب ط وليية المف وضيي تل وانييو سييوا ي ييرض 

 ية م  نت نود يث لممف وض ت ن د اف   ح السف رة.نمييث   ويض ت م لية ماز 
وةنمييج  راميي ل الام ييةل ةنييو طييد يفضيير اف  يي ح السييف رة األمريكييية ال ييي طييرر ن مييي  مييج  ييت ةنييي  إلييب ال ييدس. 
وفي مم مر فففي في النيت األنيض م  المس ش رة األلم نيية ةنايي  ميركيتل طي ت  رامي : "رنمي  ةذىي ل ةني  

س ك نيت موضيون  لمونيود منيذ سينوات طويمية كمي    مميوج. الكثيير ميج الرمسي   ونيدوا فخور ايدا نييذال ال يد
نن ت سف ر ن  الب ال دسل طدموا ونودا ان خ نية كثييرة لكينيث ليث يممكيوا الشيا نة لن ميي ل ةني  ف م يي  وليذلة رنمي  

 ةذى ".
ي الضييرا   األمييريكييج وةضيي ا  راميي  اج ن ييت السييف رة اامريكييية مييج  ييت انييي  الييب ال ييدس لييج يكمييا داف يي

الكثير. وط ت: "ا موني ن روض نمغت ممي ر دوار ىي  كمفة ن ت السف رة الب ال دسل ف س يانت ىذا المنميغ 
وا فييمت نسييفيرن  فييي إسييرا يت فريييدم جل ف يي ت لييي انييو يسيي طي  إط ميية سييف رة فييي ال ييدس نم  يية وخمسيييج ةلييا 

  ت ث ثة اشير"دوار ف طل ألج المننب م وفر ويف  ج الب  رميث خ
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 عسيقاث: إوعقاد املجلض الوطني الفلصطيني شيؤشض ملسحلت شياشيت جدًدة

 8102\4\82قدس برس   رام اهلل)فمسطين(
شيييدد ةمييييج سييير المانييية ال نفيذيييية لمنظمييية ال فريييير الفمسيييطينيةل فييي    نري ييي تل نميييب ةىميييية ان  ييي د دورة 

ا يوايد مي  ينيرر نيدث فضيور ىيذه اليدورةل ألج الماميس المامس اليوطنيل الم يررة ةيدا ااثنييجل ممكيدا ةنيو "
الييوطني ىييو مييج سيمسييس لممرفميية السي سييية الاديييدة الم نميية"ل فييي إشيي رة إلييب رفييض ففيي  ت فمسييطينية كنييرد 

 المش ركة في ااا م ع.
وةوضح نري  ت في  فريح الذانة فمسطيج الرسمية اليوث األفدل ةج "ش نن   الفمسطينيى ةم ث مف يرب طيرب 
ف ي ي ومفير ل يسي وا  ان  ي د الماميس اليوطني ل ادييد ال يي دةل ووضي  ااسي را ياي ت و ف ييت ممسسي ت 
وةطييير منظمييية ال فرييييرل لمواايييية مييي   سيييمب نفيييف ة ال فييير ومخططييي ت الوايييي ت الم فيييدة ال يييي  سييي يدا 

 ال ضية الفمسطينية".
ييي دة السييمطة الفمسييطينيةل ةج اليير يس مييج اييية ةخييردل نفييب نري يي ت ةج  كييوج الواييي ت الم فييدة طييد ةنمغييت ط

األمريكي دون ليد  رمي ل سيي مج نيج فيف ة ال يرج ن يد ن يت سيف رة ةمريكي  إليب ال يدس المف ميةل وال يي   ضيمج 
   ويض ت لمفمسطينييج.

وشيييدد نري ييي ت فيييي  فيييريف ت االذانييييةل نميييب ةج "كيييت مييي  يشييي ع نيييج فيييف ة ال يييرجل ومييي  يطرفيييو  رمييي  
الواط ييية السي سييية"ل مشييددا نمييب ةج فمسييطيج "ا  ونيي ع وا  وشيي رد نييثمجل وةج وي فييدث ننييو ىييو خيي رج إطيي ر 

 الفديث نج   ويض ت ىو ك ث مج ةير ال  ب الفديث نو".
ليزاث اليدوت ال يي  رةي  نن يت سيف ر ي   ولفت نري  تل إلب ةج المانة السداسية ال رنية   ميت ميج ةايت إطني ع وان

ليييب طيييرارات طميييث نرنيييية سييي ن ة  يييدنو لم  ط ييية اليييدوت ال يييي    يييرا إليييب ال يييدس نوطيييا ىيييذه الخطيييوةل مشييييرا إ
 ن ل دس ن فمة السرا يت و ن ت سف ر ي  إليي .

وةش ر إلب واود مش كت في ىذا االط ر مي  ةوا يمي ا وىنيدوراسل واي ر  ال فيرة لمن يمي  ميج االطيداث نميب 
 ىذه الخطوة.

نرنييي  فكيير نطري يية لرفيي  مك نيية فمسييطيج مييج خيي ت  وطيي ت نري يي ت إج "ال ييي دة  السييمطة الفمسييطينيةى ونييدنث
الام يييية ال  ميييةل وطمييي   يييوفير الفم يييية الدوليييية لشييي نن ل ن الضييي فة إليييب وايييود فركييية دنموم سيييية واسييي ة مييي  

 المفكمة الان  ية الدولية لم  ض ة ط دة إسرا يت نمب ارا ميث نفب ش نن ".
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 فتها قواهين املىظمت"املؤجمس الشعبي" ًدعو لخأجيل جلصت "الوطني" ملخال

 8102\4\82  صفا –غزة 
دنيي  الميييم مر الشيي ني اليييوطني األفييد الييير يس مفمييود ننييي س وفركيية فييي ح ل يايييت امسييية "المامييس اليييوطني" 

 الم رر ن دى  في راث اهلل ةد ا ااثنيج.
مر فيي ا   ذلة خ ت الني ج الخ  مي الذ    ه نضو المامس الوطني ف يز ةنو شم لة ن   انط ب الميم 

 ط نة مركز "رش د الشوا" نغزةل نمش ركة ط دة فف  ت وشخفي ت ما م ية مج الداخت والخ رج.
وةنمنيييت كنيييرد الففييي  ت الفمسيييطينية ممثمييية نيييي"فم س والايييي د االسييي مي والانيييية الشييي نية وطيييود الم  ومييية" 

نمدينيية راث اهلل خ ف يي   رفضيي  المشيي ركة فيي ةنميي ت المامييس الم يرر ان  يي ده ييوث ةييد فييي ط نية ةفمييد الشي ير 
 لم واف  ت الوطنية.

وةكييد ةنييو شييم لة نمييب ضييرورة  يايييت امسيية المامييس الييوطني  "ألنييي   خيي لا طييوانيج وةنظميية ولييوا ح منظميية 
ل ال ي ةكدت نميب ضيرورة  مثييت الكيت اليوطني 2017ومخرا ت نيروت  2011ال فرير وا ف ب ال  ىرة ن ث 

 من س  وةا  يكوج  فت فرا  ااف  ت". في ىذا المامسل وةج ي  د في مك ج
وط ت إج منظمة ال فرير ممية لمشي   الفمسيطيني كميو وا يفيب لشيخص وا لففييت وا لمامونية ففي  ت ةج 
يف كروىيي  ةو يسيي يثروا نييي  ضييمج  واييي ت سي سيية ضييي ة ةو ةدا  إدار  مفييدودل "فيييذا يوف ييدى  ذا ييي  ال  ميية 

 لامي  شرا ح الش   والف رسة لف وطو".الخ دمة لمكت الفمسطيني والرانية 
ونييي ج ةنييو شييم لة ةج اسيي غ ت منظميية ال فرييير ألةييراض ةييير وطنييية وألانييدات خ فيية  يف ييدى  اليييدا مييج 
 يسيسييي  والييذ   فممييو فييي اسييمي  وىييو ال فرييير لييقرض واانسيي ج والم دسيي ت مييج المف ييت الغ فيي ل مط لنيي   

 خ لفة.ةج  ن ب المنظمة ذات فنغة وطنية ا م ية 
وةضي ا "إج المف فظية نميب ممسسي ت منظمية ال فريير وااي  وطنيي يننغيي نميب الاميي  ةج يسي ب إلييو وا 
يفب ألفد ةج يس ب إلب اض  فو ةو ان   و في دا رة ال يميشل نفييث يف يد مف يواه اليوطني  ألنيو نيذلة يغميد 

 سيف  مج ةسمفة الش   الذ  يا  ةج ي ويو وي يو نمب ان زاع ف و".
كييير ةنيييو شيييم لة ةج الماميييس اليييوطني الممسيييس لمنظمييية ال فريييير ىيييو ةرث وطنيييي ياييي  المف فظييية نمييييو وذ

ردافييو نم وميي ت ال مييت الييوطني الف نييت والم طيي  ل ننيير ضييث ك فيية  و  زيييزه و فسيييج ادا ه و  وييية ةوافييرهل وان
 األطر الف نمة في الس فة الفمسطينية.
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في ت السي سييية ىيو فييرا لييذا الماميس نييج الغ يية ونييج ولفيت إليب ةج اسيي غ ت الماميس الييوطني فيي المن ك
ةىدافو الوطنيية  ممي  يزييد ميج إضي  ا م ومي ت ال ميت اليوطني و  ويية المف يت الغ في ل نيدا  ميج م ف  يو 

 ومف كم و نمب ارا ث الفر  ال ي ار كني  وير كني  نفب ةنن   ش نن .
ضييرورة ال مييت الايي د لموااييية طييرارات  راميي  نميي  وط ليي  المييم مر امييي  ال ييود السي سييية الفمسييطينية الفييية ن

 ي  مب ن ل دس وفف ة ال رجل وذلة ن ف يب الوفدة الوطنية و  زيز فمود ش نن  الفمسطيني.
ض فة األنض   في امسة المامس والوطني الم ررة ةد ا ااثنييج  مخي لا  وةكد ةنو شم لة ةج آلي ت الدنوة وان

ثيير ميج األنضي    يث شيط  نضيوي يث مميج ي وطي  مينيث الم  رضية ةو ل  نوج المامس نفسول ونمييو في ج الك
 ندث الفضور.

وةضيييي ا "ىنيييي ة نييييدد مييييج األنضيييي   م ييييوفيل وىييييذا ينييييزع نييييج ىييييذه الامسيييية شييييرني ي  وط نوني ييييي  ويف ييييدى  
 مفداطي ي ل ويا ت كت م  يخرج نني  مج طرارات ندمية ا طيمة لي ل وىذا م  ا نريده لممامس الوطني". 

الميم مر ةج اليدنوة إليب ماميس وطنيي نييذا الشيكت ونييذه ا ليي ت  ىيي  ف ييت لوفيدة الشي   وم درا يو  ويرد
 في موااية مخطط ت  رام ل وطرارا و الي دفة إلب  ففية ال ضية الفمسطينية نرم ي .

وشييدد ةنييو شييم لة نمييب ضييرورة ةج ي ييوث اليير يس مفمييود ننيي س ن مييت وطنييي يفسيي  لييول "وىييو اانفييي ز إلييب 
 نول وندث ااس مرار في خنب الشي   فيي ةيزةل وان  ي ت الكفي  ات وال يي داتل وخ فية األسيرد المفيرروج ش

 في الضفة".
و يي ن  "ىييذا ةىييث مييج امسيية مامييس وطنييي  رسييخ اان سيي ثل و  سييث الييوطج و زيييد م  نيي ة الفيي مديج فييي ةييزة 

 ة ااف  ت".والضفة   ظيرن  نمب إنن  منشغميج نينفسن ل ندا مج انشغ لن  نم  وم
 

  جم بحمد هللا


