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 تعده تغٌٌراً نوعٌاً  الفلسطٌنٌة .. والسلطةلألمم المتحدة "االشتراكٌة الدولٌة" تإٌد انضمام فلسطٌن .2
عبد الرؤوف أرناؤوط: جددت االشتراكٌة الدولٌة التزامها العمٌق والثابت باعتراف األسرة الدولٌة بدولة 

والقدس الشرقٌة عاصمتها، وبانضمامها إلى األمم المتحدة،" تنفٌذاً لحق  7691عام  فلسطٌن على حدود

الشعب الفلسطٌنً فً تقرٌر المصٌر والحرٌة والعدالة والكرامة". وشددت فً قرار مؤتمر قمة االشتراكٌة 

على عن فلسطٌن، الذي صدر امس، فً مدٌنة كٌب تاون فً جنوب إفرٌقٌا، بعد حصوله  42الدولٌة الـ

اإلجماع من قبل كافة المشاركٌن، على التزامها بالعمل الدؤوب لضمان الوصول إلى هذا االعتراف 
وبتوفٌر دعم الدول األعضاء فٌها، لقبول فلسطٌن عضواً فً األمم المتحدة. وحثت االشتراكٌة الدولٌة 

ضات عند وضع حد األطراف كافة "على مضاعفة جهودها للوصول إلى حوار ٌؤدي إلى استئناف المفاو
ونهاٌة كاملة للسٌاسات االستٌطانٌة التً تشكل مخالفة فاضحة للقانون الدولً وتضع عراقٌل خطٌرة فً 
وجه السالم، ترقى لممارسة الفصل والتمٌٌز". وأكدت أن هذه السٌاسات اإلسرائٌلٌة تتمثل بشكل أساسً 

لمنازل بما فً ذلك فً القدس الشرقٌة فً العملٌات االستٌطانٌة واالستٌالء على األراضً وتدمٌر ا
وحصار غزة، بما ٌوجب مقاطعة البضائع التً تنتجها المستوطنات التً تستغل األرض والموارد 
الفلسطٌنٌة. ودعت االشتراكٌة الدولٌة إلى تحرٌر آالف األسرى السٌاسٌٌن الفلسطٌنٌٌن من السجون 

المسلحة، وعلى ضرورة صٌانة أرواح المدنٌٌن اإلسرائٌلٌة، وأكدت إصرارها على تفادي المواجهات 
والحفاظ علٌهم. وجددت دعمها لحل قضٌة فلسطٌن حالً عادال وشامال ودائما ٌستند إلى القانون الدولً، 

، واحترام جمٌع الحقوق لمواطنٌهما كافة. 7691وٌتمثل بحل الدولتٌن تعٌشان بسالم وأمن على حدود عام 

قٌق السالم، أفضل الضمانات ألمن إسرائٌل ولحرٌة وسٌادة وتطوٌر فلسطٌن وأكدت أن إنهاء االحتالل وتح
 وتحقٌق الدٌمقراطٌة فٌها.

توقع د.نبيؿ شعث، عضو المجنة المركزية لحركة )فتح(، في تصريح لػ "األياـ" أف تنعكس مف جيتو 
دىا االشتراكيوف باتجاه القرارات التي اتخذتيا االشتراكية الدولية إيجابا عمى الدوؿ األوروبية التي يقو 
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التصويت لصالح اعتراؼ األمـ المتحدة بفمسطيف. وقاؿ د.شعث، رئيس الوفد الفمسطيني إلى مؤتمر 
االشتراكية الدولية في كيب تاوف في جنوب إفريقيا، "أعتقد أف ما جرى إقراره مف قرارات يمثؿ تغييرًا نوعيًا 

حدة فاف الغالبية العظمى مف الدوؿ األوروبية ستقؼ إلى وأنًا عمى ثقة أننا عندما نذىب إلى األمـ المت
جانبنا". وأضاؼ "القرارات التي اتخذتيا االشتراكية الدولية تكمؿ القرارات التي حققيا الرئيس محمود عباس 

 في قمة حركة عدـ االنحياز في طيراف والقمة اإلسالمية في السعودية". 
دولة كاممة العضوية في  01الشتراكية الدولية فإف ىناؾ عضوا في ا 021وأشار شعث إلى انو مف أصؿ 

األمـ المتحدة، وقاؿ "وعميو فاف القرارات التي خرجت عف المؤتمر ىي في غاية األىمية خاصة وأنيا 
وحقيا باالنضماـ إلى األمـ  0691خرجت باإلجماع، فيي أكدت عمى االعتراؼ بدولة فمسطيف عمى حدود 

ذا األمر ودعمو، وأكدت ضرورة وقؼ االستيطاف ورفضت جميع الممارسات المتحدة وسعييا لتحقيؽ ى
اإلسرائيمية ضد شعبنا الفمسطيني". وأضاؼ شعث "المؤتمر أكد باإلجماع عمى مقاطعة المستوطنات 
اإلسرائيمية المقامة عمى األراضي الفمسطينية بعد أف كاف يكتفي سابقًا بتمييز بضائع المستوطنات 

أكد وجوب اإلفراج عف األسرى مف السجوف اإلسرائيمية واعتبر أف الجدار وحصار غزة ومقاطعتيا، كما 
 وبناء المستوطنات وىدـ المنازؿ أنيا جميعا اعتداءات ضد القانوف الدولي وأنيا يجب أف تتوقؼ". 

وكشؼ د.شعث النقاب أف وفد حركة )ميرتس( اإلسرائيمية اعترض عمى استخداـ كممة )ابارتييد( عند 
زاء ذلؾ فقد تـ االستعاضة عف ىذه الكممة بعبارة )التمييز والفصؿ( اإل شارة إلى اإلجراءات اإلسرائيمية، وا 

وبالمقابؿ فاف "ميرتس" وافؽ عمى كؿ ما جاء في البياف الختامي لممؤتمر بما في ذلؾ مقاطعة المستوطنات 
طيني الذي ترأسو ضـ عبد اهلل عبد . وأشار إلى أف الوفد الفمس0691واالعتراؼ بدولة فمسطيف عمى حدود 

اهلل وماجد بامية وعمي حميمة والنائب مصطفى البرغوثي وقاؿ" لقد عممنا كفريؽ واحد ولـ نترؾ وفدًا إال 
والتقينا معو، وكانت فرصة لمتواصؿ مع األحزاب االشتراكية في إفريقيا وأميركا الالتينية وأماكف أخرى في 

 ب إفريقيا دورًا مساعدًا جدًا في خروج ىذه القرارات اليامة".العالـ". وأضاؼ "لقد لعبت جنو 
 2/9/2102األيام، رام اهلل، 

 

 هنٌة: غزة لم ولن تكون تهدٌدا ألمن مصر .2
أكد رئيس الحكومة الفمسطينية اسماعيؿ ىنية تقديره العالي لمصر وقيادتيا في التعامؿ الحكيـ الواثؽ مع 

 ة عمى وجو الخصوص.الشعب الفمسطيني عامة وسكاف قطاع غز 
وأوضح ىنية أنو بات أكثر اطمئنانا بعد زيارة وفد أمني مف غزة إلى مصر، باف غزة لـ تكف ولف تكوف 

 مصدر تيديد أمني لمصر بؿ مصدر امف واستقرار وتعاوف.
جاء ذلؾ خالؿ لقاء ىنية بالوفد األمني عقب عودتو مف مصر لالطالع عمى مجريات المقاءات مع جياز 

 رات المصرية والمسؤوليف ىناؾ.المخاب
واستمع رئيس الحكومة إلى شرح واؼ لما جرى في ىذه المقاءات معبرا عف ارتياحو لنتائج الزيارة، وأكد عمى 

  الموقؼ الثابت بحماية األمف القومي المصري الفمسطيني المشترؾ.
 

يعزز الروابط والعالقات  وطمب ىنية مف الوفد االستمرار في االتصاالت مع المسئوليف المصرييف بما
 االخوية بيف الشعبية وبما يرسخ التعاوف االمني ويساعد عمى مواجية أي تطورات في ىذا الصعيد.

 0/9/2102فمسطين أون الين، 



 
 
 

 

 

           5ص                                    2608العدد:                2/9/2022 األحد التاريخ:

 
 السلطة الفلسطٌنٌة تعلن عن فتح باب الترشح لالنتخابات المحلٌة فً الضفة .3

ية، أمس، فتح باب الترشح لالنتخابات المحمية التي أعمنت لجنة االنتخابات المركزية الفمسطين: )ا ؼ ب(
ستجري في العشريف مف أكتوبر/ تشريف األوؿ المقبؿ . وأعمف مسؤولوف مف المجنة في مؤتمر صحفي، فتح 

 باب الترشح مف يـو السبت وحتى العاشر مف سبتمبر/ أيموؿ الحالي.
اهلل إف عدد الناخبيف مف اصحاب حؽ االقتراع وقاؿ األميف العاـ لمجنة االنتخابات المركزية رامي الحمد 

ىيئة محمية ستجري فييا االنتخابات. وستجري  959ناخبًا، موزعيف عمى  369ألفًا و 699وصؿ الى 
كانت منعت لجنة االنتخابات المركزية ” حماس“االنتخابات المحمية في الضفة الغربية فقط خاصة أف حركة 

 ع إجراء ىذه االنتخابات في القطاع . مف العمؿ في قطاع غزة، ما يعني من
 2/9/2102الخميج، الشارقة، 

 
 تشرٌعً" لمنح حكومة هنٌة الثقة على التعدٌل الوزاريلغزة: جلسة لـ"ا .4

(، جمسة خاصة لو لمنح الثقة لموزراء 2/6يعقد المجمس التشريعي الفمسطيني في غزة، يـو األحد ): غزة
 عد التعديؿ الوزاري الذي أجري عمييا.الجدد في الحكومة الفمسطينية بغزة، ب

وكاف رئيس الحكومة بغزة إسماعيؿ ىنية حظي األسبوع الماضي بموافقة كتمة "التغيير واإلصالح" 
 البرلمانية، صاحبة األغمبية، عمى التعديؿ عمى حكومتو، دوف االفصاح عف حجـ ىذا التعديؿ.

وزارًيا عمى حكومتو حيث تـ تغير عدد مف الوزراء  وكاف ىنية قد أجرى قبؿ حوالي عاـ ونصؼ العاـ تعديالً 
ومف المقرر أف يمقي ىنية كممة ىامة خالؿ الجمسة المقرر أف تعقد يتطرؽ خالليا إلى  ودمج وزارات جديدة.

 مجريات األمور.
 0/9/2102قدس برس، 

 
 محررٌن وتستدعً آخرٌن فً رام هللاأسرى ثالثة  تعتقلأجهزة السلطة  .5

ت أجيزة أمف السمطة حممة االعتقاالت واالستدعاءات األمنية التي تشنيا في أوساط واصم: راـ اهلل
المواطنيف مف أنصار حركة حماس وكوادرىا في الضفة الغربية، فاعتقمت ثالثًة منيـ واستدعت عددًا آخر 

 لمتحقيؽ واالستجواب في راـ اهلل.
صر الحركة وكوادرىا مف محافظة راـ اهلل األمف الوقائي العشرات مف عنا مف جانٍب آخر؛ استدعى جياز

وتـ التحقيؽ معيـ حوؿ أفؽ مشاركة حركة "حماس" في االنتخابات البمدية التي تجرييا السمطة دوف توافؽ 
 في الضفة الغربية.

 0/9/2102المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 

 48: ال ٌوجد قرار بحجب موقع عربغزةوزٌر االتصاالت فً حكومة  .6

، وجاء ذلؾ في 30التصاالت في قطاع غزة أسامة العيسوي أنو ال يوجد قرار بحجب موقع عربأكد وزير ا
 ع غزة.اأف الموقع محجوب في قط 30أعقاب النشر في موقع عرب
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واشتكوا مف أنيـ ال يمكنيـ دخوؿ الموقع بسبب الحجب، غير  30وكاف متصفحوف قد توجيوا لموقع عرب
أنيـ ال يواجيوف أية مشكمة في دخوؿ الموقع، مشيريف إلى أف المشكمة  أف العديديف أكدوا بعد نشر الخبر

 إف وجدت فيي محصورة في عدد قميؿ مف المتصفحيف ألسباب غيرمعمومة.
 2/9/2102، 83عرب

 
 برهوم: عباس ٌتنازل عن كل شًء وكؤن الشعب غٌر موجود .7

، التصريحات األخيرة وصؼ الناطؽ الرسمي باسـ حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، فو : غزة زي برىـو
 لرئيس السمطة محمود عباس التي قاؿ فييا "إف إسرائيؿ ُوجدت لتبقى"، بأنيا "مكافأة سياسية لالحتالؿ".

، في تصريحات أوردىا يوـ السبت ) (، عمى صفحتو الشخصية عمى موقع التواصؿ 9|2وقاؿ برىـو
ؿ وجدت لتبقى واقتصار حديثو في مؤتمر دوؿ االجتماعي "فيسبوؾ"، "نعتبر حديث عباس عف كوف إسرائي

معانو  عدـ االنحياز عمى القدس الشرقية فقط، بمثابة إىداءات ومكافئات سياسية لالحتالؿ رغـ استمراره وا 
 في جرائمو بحؽ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

تصريحات عباس ىي وانتقد برىوـ محاولة رئيس السمطة التفّرد بتقرير مصير الثوابت الفمسطينية، قائاًل "
وأضاؼ "عباس  تنازؿ عف حقوؽ وثوابت شعبنا التي ضحى وما زاؿ يضحي مف أجميا ودفع الثمف غاليًا".

يتنازؿ عف كؿ شيء ويستفرد بكؿ شيء وكأف الشعب غير موجود"، مشّددًا عمى أف "ال أحد يممؾ أو 
زب بؿ ىي وقؼ لألمة اإلسالمية يستطيع التنازؿ عف ذرة تراب مف فمسطيف؛ فيي ليست ممكًا لفرد أو لح

 جمعاء والمعركة المستقبمية عنوانيا الصراع مف أجؿ القدس".
 2/9/2022، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 باإلفراج عن القٌادي حسام خضر الرشق ٌهنئ حركة فتح .8

اج ىنأ عضو المكتب السياسػي لحركػة حمػاس عػزت الرشػؽ، الشػعب الفمسػطيني وحركػة "فػتح" بػاإلفر : بيروت
عف النائب حساـ خضر، مف مخيـ بالطػة قضػاء مدينػة نػابمس، وذلػؾ بعػد خمسػة عشػر شػيًرا مػف االعتقػاؿ 

 اإلداري في سجوف االحتالؿ.
 2/9/2022قدس برس، 

 
 حماس: مغازلة العدو على حساب الوطن جرٌمةدائرة شإون الالجئٌن فً  .9

حساب الوطف جريمة وطنية، منتقدة اعتبرت دائرة شؤوف الالجئيف في حماس مغازلة العدو عمى : غزة
 تصريحات رئيس السمطة محمود عباس التي قاؿ فييا إف "إسرائيؿ" وجدت لتبقى.

( وتمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخًة منو، إف تصريحات 9-2يـو السبت )ليا وقالت الدائرة في بياٍف 
 ".عباس األخيرة خالؿ لقائو عددًا مف الحاخامات الييود، "مفجعة

وأضافت "تصريحات عباس ىذه يفيـ منيا الحرص عمى بقاء )إسرائيؿ(، وىو أمر يرفضو حتى أصغر 
فمسطيني، فكيؼ بمف يرأس منظمة التحرير الفمسطينية، كما وصفت الدائرة التصريح بأنو جاء في ظؿ حالة 

 متردية، واعتداء الكياف الصييوني عمى كؿ ما ىو فمسطيني وفشؿ عممية التسوية.
 2/9/2022، مركز الفمسطيني لإلعالمال
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 "مجلس شورى المجاهدٌن": تنظٌم سلفً ٌضم عدة مجموعات وٌنشط فً غزة وسٌناء .10
ينشط في قطاع غزة وشماؿ سيناء تنظيـ سمفي جديد تحت اسـ "مجمس شورى المجاىديف  حسف جبر:

اإلسرائيمي انطالقًا مف  أكناؼ بيت المقدس"، ونسب إليو مؤخرًا توجيو عدة ضربات إلى قوات االحتالؿ
 األراضي الفمسطينية والمصرية.

طالؽ  وتتراوح أعماؿ ىذا التنظيـ الجديد بيف اليجوـ عمى موقع إسرائيمي عبر الحدود المصرية اإلسرائيمية وا 
الصواريخ محمية الصنع انطالقًا مف قطاع غزة، التي ىدد في أعقابيا وزير الجبية الداخمية اإلسرائيمي آفي 

 ر بتنفيذ عممية عسكرية رادعة ضد قطاع غزة إذا استمر إطالؽ الصواريخ.ديخت
صادر عف مجمس شورى المجاىديف أعمف المجمس مسؤوليتو عف استيداؼ بمدة  20وفي بياف حمؿ الرقـ 

سديروت االسرائيمية بصاروخيف، ما أدى إلى إصابة منزؿ إسرائيمي بشكؿ مباشر، كرد كما يقوؿ البياف 
عمميات الغطرسة والعربدة الييودية عمى المقدسات والحرمات واألعراض واستمرار تيويد "عمى تصاعد 

المسجد األقصى وتدنيسو وتحضير المستوطنيف الفتتاح حفؿ لمخمور في أحد مساجد بئر السبع"، إلى 
مزارعات جانب استمرار االعتداءات ضد األبرياء اآلمنيف وآخرىا ما قاموا بو مف إطالؽ لمنار عمى إحدى ال

صابتيا إصابة خطيرة.  شرؽ مدينة دير البمح وسط قطاع غزة وا 
وأكدت المجموعة أنو ال عالقة ليا بأي أعماؿ ضد الجيش المصري، عمى اعتبار أف ضرباتيا موجية فقط 

 ضد قوات االحتالؿ اإلسرائيمي.
 2/9/2022، األيام، رام اهلل

 

 نتخابات العامةاللٌكود ٌرّجحون تبكٌر موعد اال حزب مسإولون فً .11
رّجح عضػو الكنيسػت مػف الحػزب الحػاكـ، أوفيػر أوكيػانوس، والػذي يعتبػر مقربػا مػف رئػيس الحكومػة بنيػاميف 
نتنياىو أف تبادر الحكومة إلى تبكير موعد االنتخابػات العامػة بسػبب الخالفػات بػيف مركبػات االئػتالؼ حػوؿ 

برايػػر شػػباط المقبػػؿ، فيمػػا توقػػع عضػػو الكنيسػػت الميزانيػػة، وأف تجػػرى االنتخابػػات حتػػى موعػػد أقصػػاه نيايػػة ف
 تساحي ىنغبي، الذي انضـ إلى الميكود مؤخرا أف تجرى االنتخابات في النصؼ األوؿ مف العاـ المقبؿ.

 2/9/2022، 48عرب 

 
 على الحدود المصرٌة "كوماندوز نسائٌة"تنشر كتٌبة  "إسرائٌل" .12

عف وضع قيادة الجيش اإلسرائيمي لكتيبة كوماندوز خمؼ  وكاالت: كشفت القناة العاشرة االسرائيمية -القدس 
% مػػف جنودىػػا مػػف النسػػاء، وذلػػؾ القتفػػاء أثػػر العناصػػر المسػػمحة والمتسػػمميف األفارقػػة 00الحػػدود المصػػرية 

 المتسمميف عبر الحدود المشتركة بيف البمديف.
ؽ سػػػػتعمؿ خمػػػؼ الحػػػػدود وأوضػػػحت القنػػػػاة اإلسػػػرائيمية أف الكتيبػػػػة المتخصصػػػة فػػػػي العمميػػػات واسػػػػعة النطػػػا

 المشتركة لترقب المتسمميف األفارقة مف النساء ومف ثـ احتجازىـ بالمعتقالت اإلسرائيمية.
وأضاؼ التمفزيوف اإلسرائيمي: "إف تمؾ الحدود مف المفترض أف تكوف سممية مع دولػة لنػا معيػا اتفػاؽ سػالـ، 

تياف بشكؿ دقيػؽ كػؿ ليمػة، وبالتػالي تػـ وضػع ولكف محاوالت تدفؽ المتسمميف ال تسمح لرصد مف الفتيات والف
الكمػػائف وتنفيػػذ العديػػد مػػف اإلجػػراءات لمحفػػاظ عمػػى حمايػػة أمػػف إسػػرائيؿ مػػف خػػالؿ إنشػػاء كتائػػب متخصصػػة 

 جديدة".
 2/9/2022، األيام، رام اهلل

 



 
 
 

 

 

           8ص                                    2608العدد:                2/9/2022 األحد التاريخ:

  فاٌسغالس: تحقٌق تلفزٌونً وراء جلطة شارون  .13
الكياف األسبؽ أرئيؿ شاروف أف ىذا األخير أصيب رّجح دوؼ فايسغالس مدير مكتب رئيس حكومة  القدس:

 .نتيجة تحقيؽ تمفزيوني عف تورطو وأوالده في قضية فساد 2000بجمطة دماغية أدخمتو في غيبوبة عاـ 
وقاؿ فايسغالس، أحد المقربيف جدًا مػف شػاروف، فػي كتابػو الجديػد )عنػاؽ الػدب( الػذي يوشػؾ عمػى الصػدور 

الصػػييونية مقػػاطع منػػو إف القنػػاة العاشػػرة بثػػت وقتيػػا تقريػػرًا عػػف فسػػاد  ”يػػديعوت أحرونػػوت“ونشػػرت صػػحيفة 
شػاروف اسػػتثاره وأغضػبو جػػدًا مػػا أدى النييػاره . وأشػػار إلػػى أف شػاروف فػػي ذلػؾ اليػػوـ تنػػاوؿ كميػة زائػػدة مػػف 

 دواء ممّيع لمدـ وبالتزامف رفع التحقيؽ التمفزيوني ضغطو فأصيب بجمطة خطرة في الدماغ.
الصػػػحيفة قػػػاؿ فايسػػػغالس إف شػػػاروف مػػػا كػػػاف سػػػيياجـ إيػػػراف لػػػو أنػػػو رئػػػيس لمػػػوزراء اليػػػوـ.  ورًدا عػػػف سػػػؤاؿ

 واعترؼ أف شاروف اعتبر جدار الفصؿ العنصري في الضفة الغربية حدًا سياسيًا ال أمنيًا. 
 2/9/2022، الخميج، الشارقة

 
 أٌلول شهر نصرة قدامى األسرى فً السجون اإلسرائٌلٌةنادي األسٌر:  .14

أعمف رئيس نادي األسير قدورة فارس، "أف جيود جدية وحثيثة تبذليا القيادة : أحمد رمضاف -هللراـ ا
الفمسطينية لإلفراج عف األسرى القدامى"، مؤكدًا أف شير أيموؿ الجاري سيكوف شيرًا لنصرة األسرى القدامى 

 في السجوف اإلسرائيمية.
، شدد عمى ضرورة تضافر كؿ الجيود مف أجؿ فارس، وفي تصريح صحافي وزع عمى وسائؿ اإلعالـ أمس

نصرة األسرى، وتنظيـ المزيد مف الفعاليات التضامنية مع األسرى المضربيف عف الطعاـ واألسرى القدامى، 
الفتًا إلى أف نادي األسير سينظـ سمسمة مف الفعاليات في جميع األراضي الفمسطينية لدعـ صمودىـ 

 ونصرتيـ.
 2/9/2022، المستقبل، بيروت

 
 تساوم أسٌرا على فك إضرابه مقابل حقنة مسكنة آلالمه اإلسرائٌلٌةإدارة سجون  .15

كشؼ نادي األسير الفمسطيني أمس النقاب عف أف إدارة مستشفى سجف الرممة ساومت  :حامد جاد -غزة 
يؼ ما عمى تقديـ العالج الالـز لتخف 06األسير أيمف شراونة مف مدينة الخميؿ المضرب عف الطعاـ لميـو 

يعانيو مف ألـ شديد في ظيره " حقنة مسكنة لأللـ " مقابؿ فؾ إضرابو األمر الذي رفضو األسير مؤكدا أنو 
 لف يسمح ليـ أف يساوموه عمى فؾ اضرابو مقابؿ عالج ألـ ظيره.

ويشار الى أف األسير شراونة يعد أحد األسرى المحرريف الذيف أفرج عنيـ ضمف صفقة شاليط التي جرت 
شيور، وتـ اعتقالو مجددًا، وتطالب نيابة االحتالؿ بإعادة تفعيؿ الحكـ القديـ حيث حكـ عمى  20قبؿ 

 عاما. 68بالسجف  2002شراونة عقب اعتقالو العاـ 
 2/9/2022، الغد، عّمان

 
 جرحى فً غارات إسرائٌلٌة على غزة عشرة .16

ة غارتيف استيدفتا موقعيف ألذرع شنت طائرات إسرائيمية بعد منتصؼ الميمة الماضي: ردينة فارس -غزة
 فمسطينية مسمحة شماؿ قطاع غزة؛ ما أسفر عف إصابة عشرة فمسطينييف بجروح.
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وقاؿ الناطؽ باسـ وزارة الصحة، الدكتور أشرؼ القدرة إنو جرى نقؿ الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي وىما 
 سمييما.في حالة صحية متوسطة بعد إصابتيما بشظايا في أنحاء متفرقة مف ج

وأدانت وزارة الداخمية في الحكومة المقالة القصؼ اإلسرائيمي. وقاؿ المتحدث باسميا إيياب الغصيف إف 
يؤكد استمرار اإلرىاب المنظـ الذي يرتكبو االحتالؿ ضد المدنييف في قطاع »القصؼ اإلسرائيمي الجديد 

 «.غزة والضفة المحتمة
 2/9/2022، عكاظ، جدة

 
 رة سلمٌة فً الخلٌلاالحتالل ٌقمع مسٌ .17

قمعت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي امس، مسيرة سممية مناىضة لمجدار  : وكاالت –كامؿ ابراىيـ  –القدس
واالستيطاف في منطقة الحمرا بقرية التوانة شرؽ بمدة يطا جنوب الخميؿ، نظمتيا المجاف الشعبية بالتعاوف مع 

 جمعية شباب الريؼ.
مقاومة الجدار واالستيطاف في يطا راتب الجبور إف جنود االحتالؿ منعوا وقاؿ منسؽ المجاف الشعبية ل

العشرات مف المتضامنيف األجانب ونشطاء السالـ اإلسرائيمييف والمزارعيف الفمسطينييف مف االحتجاج 
وأشار إلى  والتظاىر ضد اعتداءات المستوطنيف المتواصمة عمى المواطنيف وممتمكاتيـ في يطا ومشارفيا.

جنود االحتالؿ استخدموا اليراوات لقمع المشاركيف في المسيرة، مما أدى إلى إصابة عدد منيـ برضوض أف 
 وكدمات خفيفة.

 2/9/2022، الرأي األردنية
 

 الفلسطٌنٌٌن متصاعداً ضدّ  اعتداءات المستوطنٌن اتخذت منحى "هآرتس": .18
توطنيف الييود عمى المواطنيف كشفت صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية، عف اتخاذ اعتداءات المس -القدس

اعتداًء عنيفًا خالؿ الشير  20الفمسطينييف في الضفة الغربية والقدس المحتمة منحًى تصاعديًا، حيث سجؿ 
 فمسطينيًا بجراح متفاوتة، فضاًل عف أضرار في الممتمكات العامة والخاصة. 29الماضي، أدى إلى إصابة 

عاميرا ىاس نشر امس أف شير تموز شيد خمسيف اعتداء  وذكرت الصحيفة في تقرير أعدتو المراسمة
 متفرقًا ارتكبيا مستوطنوف، ومف ذلؾ نجاة عائمة مكونة مف ستة أفراد مف استيداؼ سيارتيـ بزجاجات 

 
وكذلؾ سجمت اعتداءات أخرى، وخاصة اإلحراؽ المتعمد  حارقة مف قبؿ مستوطنيف جنوب غربي بيت لحـ.

 لشير الماضي. الذي رصد سبعة منيا خالؿ ا
 2/9/2022، األيام، رام اهلل

 
 ٌهود متطرفون ٌرشقون منازل فلسطٌنٌٌن فً مخٌم شعفاط فً القدس الشرقٌة بالحجارة  .19

قامت مجموعة مف الييود المتطرفيف برشؽ حجارة عمى منازؿ فمسطينييف في مخيـ شعفاط : ا ؼ ب-القدس
 بحسب الشرطة.في القدس الشرقية المحتمة ما ادى الى اصابة شخص، 

ييوديا مف حي رامات شمومو لمييود  20وقالت المتحدثة باسـ الشرطة االسرائيمية لوبا السمري "قاـ نحو 
المتطرفيف المجاور لشعفاط، بالقاء الحجارة عمى منازؿ فمسطينييف ما ادى الى اصابة احد سكاف المخيـ 

 الييود.واضافت انو جرى اعتقاؿ ثالثة مف  بجروح طفيفة في الراس".
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 وتابعت "ورد الفمسطينيوف بالقاء الحجارة ما ادى الى اصابة ييودييف اثنيف بجروح طفيفة".
 2/9/2022، الحياة، لندن

 
 بكل الوسائل من تنظٌم مهرجان للخمور فً مسجد بئر السبع "إسرائٌل": سنمنع 48إسالمٌو الـ  .20

، بتنظيـ احتجاجات شعبية ضد نية 48ىددت  قيادات إسالمية في فمسطيف المحتمة عاـ : بئر السبع
سمطات االحتالؿ تنظيـ ميرجانا لمخمور في باحات مسجد بئر السبع التاريخي، والذي تحظر سمطات 

 .2948االحتالؿ عمى المسمميف الصالة فيو منذ احتالؿ المدينة عاـ 
ة العربية الموحدة"، أف وقاؿ الشيخ إبراىيـ صرصور النائب العربي في البرلماف اإلسرائيمي ورئيس "القائم

عرب الداخؿ سينفذوف مجموعة مف المظاىرات والنشاطات، ستصؿ ذروتيا قبؿ الموعد المحدد لعقد 
الميرجاف، في بداية شير أيموؿ، يمكف أف تصؿ إلى حد تنظيـ مظاىرة ضخمة ، لمنع تنظيـ الميرجاف 

ا، فنحف قررنا واتخذنا القرار وال عودة حتى لو أدى ذلؾ إلى زعزعة االستقرار في مدينة بئر السبع وغيرى
 عف ىذا القرار، ولف نسمح مطمقا باستمرار ىذه المؤامرة عمى مقدساتنا وعمى مسجد بئر السبع بالذات.

 2/9/2022قدس برس، 

 
 اقتصادٌا "إسرائٌل"بإلغاء بروتوكول بارٌس واالنسالخ عن اقتصادٌون ورجال أعمال ٌطالبون  .21

يطمح االقتصاد الفمسطيني في الضفة الغربية المحتمة إلى تخطي الحواجز : محمد محسف وتد -الناصرة
والعراقيؿ التي يضعيا أمامو االحتالؿ اإلسرائيمي لمنع تطوره وانتعاشو وانفتاحو عمى البوابة االقتصادية 

غمت اتفاقيات العالمية، ولقد ارتأت تؿ أبيب اإلبقاء عمى االقتصاد الفمسطيني رىينة لسياستيا وأىوائيا، واست
أوسمو وبروتوكوؿ باريس الذي نظـ العالقات االقتصادية ما بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية لتعزيز عالقة 

 التبعية والتحكـ في السوؽ الفمسطينية.
خالؿ تنظيـ معرض المنتجات الفمسطينية بمشاركة عشرات الشركات -وأجمع اقتصاديوف ورجاؿ أعماؿ 

عمى  -الضفة الغربية، الذي افتتح بالناصرة وتتواصؿ عروضو حتى االثنيف المقبؿ والمؤسسات التجارية مف
ضرورة التشبيؾ والتعاوف والتبادؿ التجاري واالقتصادي بيف الضفة وغزة والداخؿ الفمسطيني، في سبيؿ 

إسرائيؿ  تشجيع المنتجات الفمسطينية محميا، والعمؿ عمى تسويقيا عالميا، بعيدا عف اإلمالءات التي تحاوؿ
 فرضيا عمى االقتصاد الفمسطيني.

وطالب العديد مف التجار الفمسطينييف والحركات الناشطة في مجاؿ االقتصاد والتعاوف التجاري بإلغاء 
بروتوكوؿ باريس واالنسالخ عف إسرائيؿ اقتصاديا، وطرح بديؿ لمنظومة فمسطينية لتحديد العالقات التجارية 

المطمب الذي ينسجـ مع الحممة التي أطمقتيا حركة "ترابط" التي تضـ نشطاء  واالقتصادية مع العالـ، ىذا
خراجو مف  مف اإلسرائيمييف والفمسطينييف، يطالبوف بإلغاء البروتوكوؿ لمنح االقتصاد الفمسطيني استقاللية وا 

 حالة التبعية إلسرائيؿ.
 2/9/2022، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ى المدارس غًدا وال أزمة فً الكتب والقرطاسٌةنصف ملٌون طالب من غزة ٌتوجهون إل .22

أكد مدير عاـ المواـز في وزارة التربية والتعميـ في غزة رائد صالحية أف األجيزة اإلدارية بالوزارة أتمت : غزة
 (.9|2األحد )يـو ، والذي يبدأ 2022/2026استعداداتيا الستقباؿ العاـ الدراسي الجديد 
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لمذىاب إلى مقاعد الدراسة االبتدائية واإلعدادية والثانوية في المدارس  ويستعد زىاء نصؼ مميوف طالب
 الحكومية ومدارس وكالة الغوث "أونروا" في قطاع غزة.

وأشار صالحية في تصريحات خاصة لػ"قدس برس"، أنو ال أزمة ىذا العاـ في قرطاسية المدارس، الفتا إلى 
الكتب وتـ إيصاليا لكافة المدارس الحكومية، وكذلؾ مدارس أنو تـ توفير الجانب األىـ مف القرطاسية وىو 

 الوكالة والتي يقع إيصاؿ الكتب ليا تحت مسئولية الوزارة.
 2/9/2022قدس برس، 

 
 راضٌهاأالمتجهة الى غزة بالمرور عبر  "3انصار "السلطات المصرٌة توافق لقافلة األردن:  .23

الى قطاع  6ف الحياة االردنية تسيير قافمة انصار وافقت السمطات المصرية عمى طمب لجنة شريا: عماف
 غزة نياية الشير الجاري.

وقاؿ منسؽ القافمة الميندس كفاح عمايرة اف السمطات المصرية ابدت موافقتيا عمى مرور القافمة باراضييا 
 واضاؼ في تصريح صحفي أف خط سير القافمة سيكوف إما جًوا مف عماف ايموؿ الجاري. 28اعتبارا مف 

ما بحًرا مف ميناء العقبة الى ميناء النويبع ومف ثـ بًرا الى معبر  الى القاىرة ومف ثـ بًرا الى معبر رفح وا 
 رفح. 

 2/9/2022، الدستور، عّمان
 

 سجٌنا مصرٌا مقابل سجٌن إسرائٌلً واحد  83 "األهرام":  .24

بجميع السجناء المصرييف في ادت صفقة تبادؿ الجاسوس اإلسرائيمي المدعو عودة ترابيف ع  : محمد دنيا
السجوف اإلسرائيمية إلي دائرة األىتماـ اإلعالمي بعد أف أذاع راديو إسرائيؿ الثالثاء الماضي خبرا يتضمف 

 ، 09 وعددىـ  , استعداد إسرائيؿ لإلفراج عف جميع السجناء المصرييف في السجوف اإلسرائيمية
بيف المسجوف في مصر بعد أف أديف بالتجسس لصالح مقابؿ اإلفراج عف المواطف اإلسرائيمي عودة ترا

وقد عممت األىراـ أف المسئوؿ األمني اإلسرائيمي الذي زار القاىرة األسبوع الماضي قادما مف تؿ  ، إسرائيؿ
أبيب عمي متف طائرة خاصة قد التقي مع عدد مف المسئوليف األمنييف في مصر لبحث التطورات األمنية 

ثات حوؿ تنفيذ صفقة الجاسوس عودة ترابيف, وقد تقدـ المبعوث اإلسرائيمي بطمب األخيرة, واجراء مباح
 مسجونا.  09رسمي لمحكومة المصرية لتسميـ ترابيف مقابؿ جميع المصرييف في السجوف اإلسرائيمية وعددىـ

اسية وأكد المواء سامح سيؼ اليزؿ الخبير اإلستراتيجي رئيس مركز الجميوريو لمدراسات واألبحاث السي
واألمنية أف الجانب المصري اليزاؿ يدرس الطمب الذي تقدمت بو إسرائيؿ بتسميـ الجاسوس مقابؿ اإلفراج 
عف جميع السجناء المصرييف المسجونيف, وأضاؼ أف الجانب المصري كاف قد قاـ بحصر جميع أسماء 

ف قبؿ السمطات اإلسرائيمية وتـ تسميميا بالفعؿ إلي تؿ أبيب لتشمميـ المصرييف والتيـ الموجيو إلييـ م
صفقة تبادؿ الجاسوس عودة ترابيف المتيـ بالتجسس لصالح الموساد اإلسرائيمي والموجود حاليا بالسجوف 

 عاما. 00المصرية منذ
 0/3/2102األهرام، القاهرة، 

 
 فً الشرق األوسط ول أمنً مصري كبٌر: مٌزان القوى العسكرٌة سٌتغٌرإمس .25
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وكاالت: نقؿ موقع "ىآرتس" اإلسرائيمي، تصريح مسؤوؿ أمني مصري كبير، أف ميزاف القوى  –القدس 
العسكرية في الشرؽ األوسط سوؼ يتغير بشكؿ كبير في المستقبؿ القريب، وذلؾ في أعقاب الزيارة التي قاـ 

 بيا الرئيس محمد مرسي في الصيف ىذا األسبوع.
"إنو خالؿ زيارة مرسي لمصيف وقعت سمسمة مف االتفاقيات األمنية، والتي سوؼ تنتج واقعًا  وقاؿ المسئوؿ

 جديدًا لمقوى العسكرية في الشرؽ األوسط".
وأضاؼ "نحف ننتظر لنرى نسور مصر في ثوبيـ الجديد، وحذر المسؤوؿ البمداف المجاورة لمصر، بأنيا 

 ءنا".سوؼ تكوف محمية مف الصواريخ التي ستضرب أعدا
كما أكد المسؤوؿ أف القوات الجوية المصرية مف المتوقع بشكؿ كبير أف ترفع مستوى قدراتيا والمعدات 
والطائرات وتدريب الموظفيف عقب التعاوف مع الصيف، مضيفًا أف ىذا التطور سيذىؿ جميع األطراؼ في 

قادرة عمى الدفاع عف  الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا، واف قوات الدفاع الجوي المصرية سوؼ تكوف
 المصرييف ضد أي عدواف.

 2/9/2102األيام، رام اهلل، 
 

ر "إسرائٌل" من المساس بمسجد بئر السبع .26  "التعاون اإلسالمً" تحذِّ
حذر األميف العاـ لمنظمة التعاوف اإلسالمي البروفيسور أكمؿ الديف إحساف  منتصر حمداف: -راـ اهلل 

 9/6/2102-5اف لمنبيذ في باحات مسجد بئر السبع التاريخي يومي أوغمو بشدة مف خطورة تنظيـ ميرج
معتبرًا ذلؾ انتياكًا خطرًا يضاؼ إلى جريمة إغالؽ المسجد ومنع المسمميف مف الصالة فيو . ونقمت عنو 

أف ىذا االنتياؾ يأتي ضمف سمسمة مف االعتداءات المتواصمة بحؽ المقدسات واآلثار اإلسالمية في ” واـ“
بيدؼ طمس معالميا وتدنيس قدسيتيا ما يعتبر استفزازًا متعمدًا لممسمميف في شتى أرجاء العالـ . فمسطيف 

المسؤولية الكاممة عف استمرار مثؿ ىذه االعتداءات عمى المقدسات وأماكف ” إسرائيؿ“وحمَّؿ أوغمو في بياف 
الدولية ويغذي أجواء التوتر وعدـ  العبادة معتبرًا ذلؾ استيتارًا بالغًا بمبادئ القانوف الدولي واألعراؼ

 االستقرار في المنطقة .
كما دعا األميف العاـ المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ومنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة 

والممثؿ السامي لتحالؼ الحضارات إلى تحمؿ المسؤولية والتحرؾ العاجؿ مف أجؿ وقؼ ىذه ” يونسكو“
لزاـ  االعتداءات  باحتراـ المقدسات ودور العبادة .” إسرائيؿ“وا 

 2/9/2102الخميج، الشارقة، 
 

 بتونسمنشق عن المرزوقً ٌإكد تغلغل الموساد اإلسرائٌلً فً تونس بعد الثورة  .27
التونسي عبد الرؤوؼ العيادي، تقارير سابقة عف تغمغؿ مئات عناصر ” الوفاء“أكد زعيـ حزب : وكاالت

في تونس، خصوصًا بعد الثورة، في حيف نفت وزارة الدفاع التونسية تمقييا طائرات ” يمياإلسرائ“الموساد 
 مقاتمة أمريكية متطورة ضمف صفقة سالح ضخمة .

قاـ باختراؽ ” اإلسرائيمي“وقاؿ العيادي، المنشؽ عف حزب الرئيس التونسي المنصؼ المرزوقي، إف الموساد 
عميؿ، ميمتيـ زعزعة االستقرار في البالد  911مؿ عمى زرع قرابة وزارة الداخمية التونسية بعد الثورة وع

 ، منيـ الجزائر الحدودية مع تونس .”إسرائيؿ”ومحاولة استيداؼ الشخصيات العربية والوطنية المناىضة ؿ
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التونسية، أمس األوؿ الجمعة، أف الموساد يسعى  لمتجسس ” المغرب“وأكد العيادي في حوار نشرتو جريدة 
 .ييوني عمى المدى المتوسط والبعيدزائر ألنو يعتبرىا خطرًا محدقًا بمستقبؿ الكياف الصعمى الج

وأشار إلى أف مسؤواًل أمنيًا رفيع المستوى رفض الكشؼ عف اسمو أخبره بكؿ تمؾ المعمومات، وأف ىنالؾ 
 .التونسي محاوالت إلخفاء بعض الوثائؽ في وزارة الداخمية، تثبت اختراؽ الموساد لمجياز األمني

دخاؿ  ورفض وزير الداخمية عمي لعريض ىذه المعمومات قائاًل إف العيادي يريد التشويش عمى األمف وا 
البمبمة في الوزارة، مع العمـ أنيا ليست المرة األولى التي يشير فييا العيادي إلى مثؿ ىذه المعمومات، حيث 

صانع الصمب بمدينة منزؿ بورقيبة تثبت أكد في حوار سابؽ لو، قياـ بعض األمنييف بحرؽ ممفات في م
 تغمغؿ الموساد في األجيزة األمنية التونسية .

 2/9/2102الخميج، الشارقة، 
 

 التركٌة -فلسطٌن والعالقات اإلسرائٌلٌة .28
 فايؽ توناي
مرت سنتاف تقريبًا منذ أبحر أسطوؿ مف ست سفف، مف بينيا السفينة التركية "مافي مرمرة"، حاماًل مئات 

طيف المحتجيف عمى حصار غزة. قبؿ وصوؿ السفف إلى ىدفيا، قاـ فدائيو األسطوؿ اإلسرائيمي الناش
 بالصعود إلييا، ونتج عف العممية مقتؿ تسعة ناشطيف أتراؾ في مواجية عمى متف السفينة.

 التركية، رغـ أنو تدىور يمكف عكس اتجاىو. -نتج عف الحدث تدىور شديد في العالقات اإلسرائيمية
ت تركيا بعد حادثة "مافي مرمرة" مجموعة مف مجاالت التعاوف األمني والعسكري، ولكنيا لـ تكف مشاريع ألغ

كبيرة. تأثرت التجارة اإلسرائيمية التركية سمبًا نتيجة لمحادث، ولكف ليس بشكؿ حرج أو حاسـ. اىتزت 
لتي غّطاىا اإلعالـ. إال أنو العالقات بيف البمديف مف حيث الجوىر بشكؿ حقيقي، ولكف ليس إلى الدرجة ا

ليس ىناؾ شؾ بأف مفتاح إصالح العالقات بشكؿ كامؿ بيف إسرائيؿ وتركيا يكمف في إيجاد حؿ عادؿ 
 لمنزاع اإلسرائيمي الفمسطيني.

سرائيؿ أمور كثيرة مشتركة يمكف البدء منيا لمعمؿ معًا حوؿ ىذا الموضوع. يتشارؾ البمداف في  لدى تركيا وا 
واستراتيجية في المنطقة، وقد أثبتت ىذه العالقة أنيا مفيدة بشكؿ متبادؿ. تحتاج تركيا،  مصالح عسكرية

عمى سبيؿ المثاؿ، إلى التكنولوجيا اإلسرائيمية لمكافحة اليجمات الداخمية العنفية مف جانب حزب العماؿ 
ماني وتحالفيا العسكري الكردي، واعتبرت إسرائيؿ تركيا، منذ زمف بعيد، مف خالؿ موقفيا الديمقراطي العم

 مع الواليات المتحدة وأوروبا، شريكًا إقميميًا طبيعيًا.
استمر التعاوف بيف الدولتيف حتى في مواجية حادثة "مافي مرمرة"، بعد اشتعاؿ الحرائؽ في غابة الكرمؿ في 

ئرات ، بعد شيور قميمة مف حادثة أسطوؿ االغاثة، أرسمت تركيا طا2101إسرائيؿ في أواخر العاـ 
لممساعدة في إخماد النيراف. وفي ىذه المناسبة، أوضح رئيس الوزراء التركي أف العقوبات األخيرة كانت ضد 

 الحكومة اإلسرائيمية وليس ضد الشعب اإلسرائيمي أو ضد الييود.
في تركيا الواقع ىو أف العالقات المتدىورة ال تعكس تغييرًا في مواقؼ غالبية األتراؾ تجاه الجالية الييودية 

نما عدـ موافقة متنامية لسياسات إسرائيؿ تجاه الفمسطينييف. لـ تكف حادثة "مافي  أو الييود بشكؿ عاـ، وا 
الفمسطيني حجر عثرة بالنسبة لتركيا. كاف النزاع  -مرمرة" سوى نقطة االنقالب. طالما كاف النزاع اإلسرائيمي
رًا أىمية لعدد مف األسباب. أواًل، ىناؾ أىمية ميمًا لألتراؾ المسمميف، إال أف القضية اكتسبت مؤخ

لشخصيات المعنييف. أصبحت تركيا مع انتخاب أردوغاف رئيسًا لموزراء وتعييف أوغمو وزيرًا لمخارجية أكثر 
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نشاطًا وتطمعًا إلى الخارج، ساعية إلى إعادة تأكيد ىيمنتيا التاريخية عمى الشرؽ األوسط. وقد أصبح ذلؾ 
ذا رغبت تركيا في أف صحيحًا بشكؿ خاص  في أعقاب "الربيع العربي" وانييار نظاـ مبارؾ في مصر. وا 

تكوف الالعب الرئيسي في السياسة اإلقميمية، فإف األزمة اإلقميمية الرئيسية، وىي النزاع اإلسرائيمي 
 الفمسطيني تتطمب مشاركتيا.

سنوات األخيرة، فقط أعطيت أىمية أكبر ثانيًا، وبما أف المجتمع التركي المسمـ أصبح محافظًا أكثر في ال
لواحدة مف أىـ القضايا المتعمقة بالمسمميف، أال وىي النضاؿ الفمسطيني. يواجو معظـ األتراؾ المتدينيف 
مشكمة مع إسرائيؿ تتعمؽ بما يعتبرونو إنكارًا لمحقوؽ الفمسطينية في إنشاء دولة. ولكف مف الضروري تكرار 

 سياسي وليس أمرًا دينيًا أو عرقيًا. أف انتقاد إسرائيؿ ىو أمر
أعتقد في ضوء ىذه الحقائؽ أف مفتاح إعادة العالقات بيف الدولتيف عمى الطريؽ الصحيح ىو إنشاء دولة 
فمسطينية مستقمة، جنبًا إلى جنب مع إسرائيؿ، بحيث تكوف القدس عاصمة لمدولتيف. إضافة إلى ذلؾ، وعمى 

ياء عممية السالـ اإلسرائيمية الفمسطينية عمى تيسير العالقات، حتى المدى القصير، سوؼ يعمؿ إعادة إح
 قبؿ إنشاء الدولة الفمسطينية.

لست متشائمًا حوؿ المستقبؿ، أعتقد أنو في نياية المطاؼ تحكـ المصالح الذاتية العالقات بيف الدوؿ. 
سرائيؿ أنو مفيد بشكؿ متبادؿ.ومف ال واضح أف فمسطيف حرة ومستقمة وأثبت التعاوف التاريخي بيف تركيا وا 

سرائيؿ، وتسمح بعودة الروابط التي سادت في الماضي.  سوؼ تزيؿ العائؽ الرئيسي بيف تركيا وا 
 عضو في لجنة الشؤوف الخارجية بالبرلماف التركي* 

 ينشر بترتيب مع خدمة "كوموف جراوند" اإلخبارية
 2/9/2102االتحاد، أبو ظبي، 

 
 

 حصاد قمة عدم االنحٌاز .29
 قوال ناصرن

تفعيؿ صندوؽ إقراض الطالب بالجامعات الفمسطينية اليالؿ اإلماراتي يستقبؿ دفعة مف أطباء االمتياز 
 الثورة المصرية ومرسي والقضية الفمسطينية

كانت قمة حركة عدـ االنحياز التي اختتمت أعماليا في العاصمة اإليرانية طيراف، أمس، الجمعة فرصة 
لتحديد موعد لتصويت الجمعية العامة لألمـ المتحدة عمى منح فمسطيف وضع ضائعة لمتعويض بدعميا 

دولة مراقبة غير عضو فييا عف تردد المجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السالـ العربية في الجامعة العربية في 
 المقبؿ.تحديد موعد ليذا الغرض قبؿ ظيور نتائج انتخابات الرئاسة األمريكية في تشريف الثاني/ نوفمبر 

وكاف تحديد الموعد مطمبا لمنظمة التحرير الفمسطينية مف اجتماع لجنة المتابعة العربية في اجتماعيا 
مت البت في تحديد موعد إلى اجتماعيا التالي في  األخير في العاصمة القطرية الدوحة، لكف المجنة أجَّ

ييا الرئيس محمود عباس بعد مشاركتو السادس مف أيموؿ/ سبتمبر الجاري في القاىرة، التي سوؼ يتوجو إل
 في قمة طيراف.

واألرجح أف لجنة المتابعة العربية لف توافؽ عمى تحديد موعد لتصويت الجمعية العامة لألمـ المتحدة عندما 
يودع عباس طمب االعتراؼ بفمسطيف دولة مراقبة غير عضو فييا بعد إلقاء خطابو أماميا في السابع 



 
 
 

 

 

           25ص                                    2608العدد:                2/9/2022 األحد التاريخ:

ر، ليفوض مراقب منظمة التحرير في األمـ المتحدة السفير رياض منصور بتقديـ والعشريف مف ىذا الشي
 طمب التصويت "في الوقت المناسب" كما قاؿ وزير الخارجية د. رياض المالكي.

لذلؾ كاف الجديد الوحيد في دعـ قمة طيراف لمشعب الفمسطيني ىو تأليؼ "مجموعة عمؿ" لدى األمـ 
مع المسائؿ ذات الصمة بالقضية الفمسطينية، ليظؿ دعـ الجامعة العربية المتحدة في نيويورؾ لمتعامؿ 

وحركة عدـ االنحياز ليذا الطمب دعًما مف حيث المبدأ ومجرد مشروع قرار أممي تؤكد كؿ المعطيات أف 
 تحويمو إلى قرار ىو أمر ممكف تماًما، ويمتمؾ األصوات الكافية التخاذه وال يحوؿ دوف اتخاذه سوى استمرار
ارتياف مفاوض منظمة التحرير لرىاف جامعة الدوؿ العربية عمى وعود أمريكية ال توجد أي ضمانات لموفاء 

 بيا.
وحتى سفير دولة االحتالؿ اإلسرائيمي لدى األمـ المتحدة، روف بروسور، قاؿ إف الفمسطينييف يممكوف 

 و في األمـ المتحدة.."أغمبية مضمونة" في الجمعية العامة لمنحيـ وضع دولة مراقبة غير عض
وسبؽ لعضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصؿ أبو يوسؼ، أف أعمف بأف ىناؾ دواًل عربية تطالب 
بتأجيؿ تحديد موعد لمتصويت إلى ما بعد االنتخابات األمريكية. وسبؽ لزميمتو في المجنة حناف عشراوي 

 ـ ولذلؾ "عمينا التحرؾ بسرعة".قوليا إف األميركييف لـ يفعموا شيًئا لموفاء بوعودى
وسبؽ لزميميما الثالث عضو المجنة المركزية لحركة فتح محمود العالوؿ أف أعمف بأف المنظمة قررت 
الذىاب إلى الجمعية العامة بغض النظر عف "الضغوط والتيديدات"، ليستدرؾ بأف تحديد "موعد" يعود في 

و "بالنسبة لنا... كمما كاف ذلؾ أسرع كاف أفضؿ"، والخالصة نياية المطاؼ إلى الجامعة العربية، مضيًفا أن
أف ما قاؿ نمر حماد مستشار عباس، إنو قرار اتخذتو "القيادة الفمسطينية" فعال "ولـ يعد موضع نقاش" 
بالذىاب إلى األمـ المتحدة سوؼ يظؿ حبرا عمى ورؽ بانتظار قرار جريء "مستقؿ" حًقا عف رىاف جامعة 

 عمى الواليات المتحدة.الدوؿ العربية 
وال يوجد تفسير لتردد المنظمة في االستعاضة بدعـ حركة عدـ االنحياز عف دعـ الجامعة العربية لطمبيا 
سوى عدـ ثقة قادتيا في "شبكة األماف" المالية التي وعدىـ وزراء الخارجية العرب بتوفيرىا في حاؿ تحدييـ 

 يات المتحدة بذىابيـ إلى األمـ المتحدة.لمضغوط والتيديدات مف دولة االحتالؿ والوال
ودوؿ الجامعة العربية لدييا المالءة المالية لتوفير شبكة األماف الموعودة، لكنيا ال تممؾ المالءة السياسية 
لتوفيرىا ألنيا في معظميا ممتزمة باالستراتيجية األميركية اإلقميمية وبػ"عممية السالـ" التي ترعاىا الواليات 

خارج إطار األمـ المتحدة مف ناحية، وألف إحدى عشر دولة منيا "شريكة" في حمؼ الناتو الذي المتحدة 
تقوده أميركا مف ناحية أخرى، وبالتالي فإنيا لف توفر شبكة أماف مالية ألي تحرؾ فمسطيني تعارضو 

 نحياز.الواليات المتحدة، مما يثير التساؤؿ عف أىمية ىذه الدوؿ لتكوف أعضاء في حركة عدـ اال
وفي المقابؿ تممؾ الدوؿ األساسية في حركة عدـ االنحياز قرارىا السيادي والسياسي كي تدعـ تحرًكا 
فمسطينًيا تعارضو الواليات المتحدة، لكنيا ال تممؾ المالءة المالية، أو اإلرادة السياسية، لتوفير شبكة أماف 

 مالية بديمة لتحرؾ كيذا.
شأنا ماليا"، فذلؾ لف "يضمف مستقبال مستداما" لممنظمة و"السمطة لكف "عممية السالـ ليست كميا 

الفمسطينية" المفترض أنيا تقودىا "إذا لـ تكف قادرة أيضا عمى إحراز تقدـ في اليدؼ السياسي"، كما قاؿ 
مؤخرا روبرت سري منسؽ األمـ المتحدة الخاص لعممية السالـ في الشرؽ األوسط، الذي خمص إلى أف 

 فمسطينية" نتيجة لذلؾ، "تفقد اآلف بسرعة، في رأيي، شرعيتيا في أعيف جميورىا"."السمطة ال
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غير أف "عممية السالـ كميا شأف مالي" كما يبدو بالنسبة لرئيس وزراء حكومة تسيير األعماؿ براـ اهلل، د. 
المركزي  سالـ فياض، الذي كاف منشغال عشية قمة عدـ االنحياز في إيراف في اجتماع مع محافظ البنؾ

في دولة االحتالؿ ستانمي فيشر في فندؽ أميريكاف كولوني" بشرقي القدس في الخامس والعشريف مف الشير 
 الماضي بحثا عف حؿ األزمة المالية الخانقة التي تحاصر حكومتو.

لقد كانت المساىمة "السياسية" الوحيدة لفياض في قمة عدـ االنحياز مسارعتو إلى استغالؿ إشكاؿ 
وكولي نتج عف دعوة رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية في غزة لممشاركة في القمة ليحاوؿ تضخيـ ىذا بروت

اإلشكاؿ إلى أزمة دبموماسية مع إيراف تحوؿ دوف مشاركة الرئيس عباس في القمة، وىذا ىو اليدؼ المعمف 
 لضغوط دولة االحتالؿ وراعييا األميركي.

ية بأنيا "تطور خطير" في الموقؼ االيراني، ووصؼ ىذا إف تسرع فياض ومسارعتو إلى وصؼ دعوة ىن
الموقؼ بأنو معادي ؿ"الوحدة االقميمية" لمفمسطينييف، متذرعا بحجة الدفاع عف وحدانية تمثيؿ المنظمة 

 2119لشعبيا، لـ يكف تسرعا مبرأ عف اليوى السياسي في ضوء تجاىؿ فياض لجيوده الحثيثة منذ عاـ 
الحكـ الذاتي اإلداري المحدود باعتبارىا نواة الدولة الفمسطينية المأمولة في إطار  الستبداؿ المنظمة بسمطة

"حؿ الدولتيف" الذي يمفظ أنفاسو األخيرة اآلف، وال مبرأ ربما عف اليوى الشخصي ألف إيراف وجيت الدعوة 
توجيييا الدعوة لعباس  لينية ولـ توجييا لو، ناىيؾ عف تجاىمو لحقيقة احتراـ إيراف لممنظمة وتمثيميا بدليؿ

 أوال.
وكـ كاف موقؼ فياض "المعيف" سيكوف معبرا حقا عف الوحدة الوطنية وعف الحرص عمييا لو أنو نصح 
الرئيس عباس بضـ ىنية "المنتخب" إلى الوفد الفمسطيني برئاستو، وكـ كاف الموقؼ الفمسطيني سيتعزز 

كيذا إلى المجتمع الدولي وقبمو إلى الشعب الفمسطيني، دوليا بالرسالة القوية التي كاف سيبعثيا وفد موحد 
 بغض النظر عف الشرعية "التمثيمية" المنتيية التي يفتقدىا اآلف كؿ القادة والمؤسسات الفمسطينية. 

 0/9/2102فمسطين أون الين، 
 

 بلدٌات الحزب الواحد .30
 د. يوسؼ رزقة

ابات البمدية التي تعتـز حكومة فياض إجراءىا % مف المواطنيف في القدس المحتمة غير ميتميف باالنتخ66
في الضفة والقدس في أوؿ أكتوبر القادـ. المواطف المقدسي ال ييتـ وال يبالي ألنو لـ يتمؽ أية خدمة حقيقية 

 مف سمطة راـ اهلل. القدس خارج التغطية، وال ثقة بيف مواطنييا وبيف حكومة فياض.
ربية يرفض االنتخابات البمدية، وال ييتـ بيا، ويرى أنيا انتخابات وكؿ اثنيف مف ثالثة مف سكاف الضفة الغ

تجري بيف فتح وفتح، وأف فتح تنزؿ فييا بعدة قوائـ متنافسة ألنو ال منافسة لفتح في الضفة ال مف حماس، 
 وال مف المستقميف، وال حتى مف اليسار الذي يعتـز بعضو المشاركة.

ح في قوائـ عديدة متنافسة بعضيا عنوف لنفسو بالقائمة المستقمة. قادة في انتخابات الغرؼ التجارية نزلت فت
األجيزة األمنية يريدوف مشاركة واسعة مف المواطنيف في االنتخابات لتحقيؽ الشرعية لذا فيـ الجية الوحيدة 
 التي تقؼ خمؼ حممة التخويؼ التي تيدد المواطف بحرمانو مف الخدمات إذا لـ يشارؾ في االنتخابات.
االنتخابات إذا تمت في أكتوبر سيغيب عنيا التنافس الحزبي والتنافس السياسي، وستكوف ميداًنا رائًعا 
لممنافسة العشائرية مع قميؿ مف النكية الحزبية. العشائرية تقوـ عمى القربة والدـ، وال تقوـ عمى الفكر 

 بالشؾ والريب.والكفاءة والخدمة، لذا ينظر كثير مف المواطنيف لمتشكيمة القادمة 
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اليسار الفمسطيني، قيؿ إنو سيشارؾ، ألف االنتخابات حؽ وطني لألفراد، وأف غياب االنتخابات في فترة 
االنقساـ أضر بحقوؽ المواطنة، وقد يبدو اليسار محًقا في ىذا الموقؼ عمى المستوى النظري، ولكنو سيفشؿ 

وفي ظؿ سيطرة فتح وأجيزة األمف عمى في تحقيؽ أىداؼ ىذا الموقؼ في ظؿ العشائرية مف ناحية 
 االنتخابات ومخرجاتيا.

جراؤىا في الضفة دوف غزة، ودوف توافؽ وطني ىو  االنتخابات المحمية ليست أوؿ األجندة الوطنية، وا 
تكريس لالنقساـ، وىو استبعاد لمنافسة حماس التي ال تجد أجواء مف الحرية لممشاركة، لذا فإف القادـ لف 

، مع األخذ بالحسباف أف حكومة فياض قد أقالت المجالس يكوف حالو أف ضؿ مف حاؿ الماضي المنصـر
 المنتخبة وأدارت البمديات بمجالس معينة عمى قواعد حزبية كاممة.

في ضوء ما تقدـ، ومالـ يتقدـ، يسأؿ المواطف الفمسطيني ما قيمة ىذه الخطوة وطنًيا؟! وما جدواىا في ممؼ 
دود الخدمي الذي ينتظرنا مف المجالس التي تقودىا العشائرية أو يقودىا الحزب المصالحة؟! وما ىو المر 

الواحد، وتقرر نتائجيا أجيزة أمف راـ اهلل. المصالحة أواًل، فإف لـ تكف فاالتفاؽ الوطني أواًل ثـ االنتخابات 
 ثانًيا.

 0/9/2102المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 راشٌل كوري والذئاب .31

 خيري منصور
شبو تبِرَئة َجْيش الحرب الصييوني مف دـ األمريكية راشيؿ كوري إال تمؾ المحاكمة التي َغرمت الضابط ال تُ 

الذي أمر بقتؿ خمسيف فمسطينيًا في كفر قاسـ قرشًا واحدًا، وذلؾ عمى سبيؿ التنكيؿ، وكاف يمكف لممحاكـ 
ا لّطخ واجية الدبابة التي سحقتيا، أو في الدولة الصييونية أف تتجاوز تبرئة الجيش إلدانة راشيؿ، ألف دمي

الجرافة التي طحنت عظميا ولحميا وأدخمتيا إلى باطف األرض الفمسطينية، لتنادـ جذور الزيتوف 
والصفصاؼ والسندياف. تتزامف تبرئة الذئب االستيطاني مف دـ راشيؿ مع اعترافات نشرت لثالثيف جنديًا 

طفاؿ في قطاع غزة. فأييـ ُنصدؽ؟ وبأية معايير أو قوانيف تعمؿ اقترفوا جرائـ ضد المدنييف وبالتحديد األ
تمؾ الدولة مادامت قد تحولت إلى مستوطنة كبرى تغطي رأسيا خوذة فوالذية مثمما تحولت البيوت فييا 

، فذكرونا عمى الفور ِبكسر آخر، ”كسر الصمت“والمدارس أيضًا إلى ثكنات؟ لقد سمى الجنود اعترافاتيـ 
رًا َعشّريًا قوميًا، بؿ َكْسر العظاـ عندما شاىد العالـ بأسره عمى الشاشات جنودًا يسحقوف سواعد ىو ليس َكس

الفتياف  ألنيا تجاسرت عمى َحْمؿ حجر مقابؿ عشرات أو مئات الرؤوس النووية التي تمأل َجْعَبة الموت 
 والدمار الشامؿ.

ذا باعتيا الواليات المتحدة ولـ تطالب بثأر أو ِدية راشيؿ أمريكية األصؿ لكنيا عربية وفمسطينية المصير، لي
ممف سحقوىا، ذلؾ ربما ألنيا أصبحت عربية وذات وْشـ فمسطيني عمى الجبيف. إف مف برأ ىؤالء القتمة مف 
َدـ صبرا وشاتيال وقانا األولى والثانية وِقبْية ودير ياسيف ومخيـ جنيف، ىو ذاتو الذي أعاد اقتراؼ الجريمة 

 يشو مف دـ راشيؿ.بتبرئة ج
فيذا نمط أو ساللة مف البشر ال يوجد االعتذار في ثقافتيا وال َتْعرؼ التْوبة أو طمب الغفراف، ألنيا ال ترى 

الذي ال سعر لديو، وال دية لسحقو، وال قيمة لحياتو. وال نعرؼ ما إذا كاف العالـ ” الُجوييـ“في اآلخر إال 
الجريمة لـ تكف كاممة، واْفتضحيا شيود منيـ مف قضى ومنيـ مف  سيضحؾ أـ يبكي أماـ ىذه التبرئة؟ ألف

اليزاؿ يشيد، ألف القتؿ مستمر وكذلؾ سحؽ العظاـ. قبؿ أعواـ رأى الناس الجنراؿ باراؾ وىو يجّر الشييدة 
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دالؿ الُمغربي مف َشْعِرىا الُمخّضب بالدـ، وال نظف أف لمجنراؿ بدياًل أو ما يسمى الدوبمير في األفالـ 
السينمائية. تبرئة القتمة مف دـ راشيؿ أو غيرىا ممف دافعوا عف أطفاؿ فمسطيف حتى الموت ىي جريمة 
ذا كاف ىناؾ رىاف عمى أف العالـ كمو أصيب  ُمْزدوجة، ألنيا تَقُتؿ الموتى أيضًا، بؿ تُنّكؿ بيـ في القبور، وا 

لى أف يحدث فإف جيش بزىايمر سياسي فإف َتمّرير ىذه التبرئة يصبح ممكنًا، لكف ىذا ل ـ يحدث بعد، وا 
االحتالؿ وجنراالتو ومستوطنيو ىـ َقَتمة راشيؿ وكؿ مف ساروا عمى الدرب ذاتو. وما يثير الَعَجب ىو 
الصمت األمريكي عمى مصير راشيؿ كوري مّرتيف، مّرة عندما سحقتيا الجرافة وتوأميا الدبابة، ومّرة عندما 

الحمراء وىي تبرئة القتمة. وكأف معنى ذلؾ أف راشيؿ انتحرت أو َقَتميا  ُنشَرت ىذه الكوميديا السوداء بؿ
األطفاؿ الفمسطينيوف الذيف جاءت لتذود عف ميودىـ الرصاص. إف صمت العالـ عف ىذه الجريمة التي 
ُنسبْت إلى العدالة والقانوف، ىو تواطؤ بامتياز، ومف يدري لعؿ التبرئة ستشمؿ ذات يوـ الصييونية كميا 

 يث يقاؿ إف الفمسطينييف ىـ الذيف اْحتّموا أرضيـ.بح
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لف ننتظر شيئًا مف الحكومة االسرائيمية وجيشيا لحمايتنا مف اعتداءات المستوطنيف التي طالت كؿ شيء، 

يخفى عمى أحد اف الجانب االسرائيمي يستعمؿ  االرواح والممتمكات والمقدسات والطرقات والبيوت، فمـ يعد
مستوطنيو عصا غميظة "شعبية" منفمتة و غير منضبطة تخيؼ و ترعب، و ىي عصا حسب الطمب، فيي 
تعمؿ خارج اطار القانوف اذا ارادت الحكومة االسرائيمية، و ىي ضمف القانوف عندما تريد ىذه الحكومة 

 ..0630فذتو الحركة الصييونية قبؿ عاـ ذلؾ، في اعادة مرعبة لمسيناريو الذي ن

ذلؾ السيناريو الذي اقنع "العالـ الحر" بضرورة تقسيـ فمسطيف مف جية، و ارعب المواطنيف الفمسطينييف مف 
جية أخرى. السيناريو يعاد مرة أخرى ىنا في الضفة الغربية المحتمة، فالمستوطنة  ساكنوىا ال يحتموف 

بأنيـ اصحاب حؽ  -ال فرؽ -يا فقط، و لكنيـ يقنعوف العالـ أو يخدعونواالرض فقط و ال يطردوف اصحاب
 يساوي أو يزيد عمى أصحابيا الحقيقييف ، و العالـ ال يبحث عف العدؿ و ال عف الحؽ..

وما تقوـ بو اسرائيؿ عمى مستوى حكومتيا وجيشيا ومستوطنييا فعميًا ىو انياء عممية التسوية بكؿ 
التيديدات المتكررة لمسيد الرئيس محمود عباس و تعزيز االستيطاف في جنوب  تفاصيميا، وادعي ىنا اف

بيت لحـ و اغالؽ مدخؿ راس خميس و تبني تقرير ليفي و اطالؽ المستوطنيف إلذالؿ المواطنيف و رفض 
 كؿ مبادرات التسوية العربية و الدولية ،ما ىي اال قرار اسرائيمي نيائي بتغيير قواعد المعبة السياسية
تمامًا،بمعنى، تفصيؿ رئيس فمسطيني بصالحيات محددة و ىندسة شعب فمسطيني يتألؼ مف قبائؿ أو 
طوائؼ أو قطعاف ال تطالب اال بشروط البقاء عمى قيد الحياة فقط ، تفتؾ بيا الفتف أو الخالفات أو االقتتاؿ 

 عمى ما يجود بو االحتالؿ مف فتات تسمى امتيازات بشكؿ أو بآخر.

رة القاتمة قد تستطيع اسرائيؿ خمقيا أو تسويقيا لمعالـ باعتبارىا حاًل مؤقتًا أو دائمًا لمصراع ىذه الصو 
الفمسطيني االسرائيمي يساعدىا في ذلؾ صمت و تواطؤ و شرعنة الغرب مف جية، و غياب العالـ العربي 

رى، و انقساـ فمسطيني أو تحييده أو اغراقو أو توريطو في حروب طائفية ال تنتيي الى االبد مف جية اخ
 فمسطيني ال يموح في االفؽ حؿ لو مف جية ثالثة.
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وضمف ىذا القرار الذي ادعي اف اسرائيؿ قد اتخذتو تمامًا، فإف اعتداءات المستوطنيف ليست ظواىر فردية 
ربية أو منفصمة أو تنفذىا ميمشيات خارج القانوف أو جماعات دينية متطرفة أو لدوافع انتقامية أو بسبب الت

المتشددة أو حتى بسبب العنصرية ، و اذا افترضنا اف كؿ ما ذكر صحيح، اال اف السبب الحقيقي برأيي 
لمثؿ ىذه االعتداءات التي وصمت الى مستويات بالغة الخطورة، يكمف في قرار ممنيج و خطة تطبؽ 

 بنجاعة ييدؼ الى اعادة السيناريو القديـ: الطرد او التقسيـ مف جديد.

و ألننا ال ننتظر مف حكومة اسرائيؿ أو عدالتيا أو جيشيا أو شرطتيا شيئًا، باعتبار اف خصمؾ ال  وعميو،
 يمكف أف يكوف قاضيًا، فإف مواجية ىذه المرحمة تتمثؿ فيما يمي:

أواًل:تخطئ اسرائيؿ اذا استعممت ذات السيناريو مرتيف، لسبب بسيط اف ما نجح سابقًا لو ظروفو و مالبساتو 
، ال العقمية و ال السموؾ و ال حتى المزاج. ىذه 2102ال يشبو اطالقًا سنة  0630ناتو، ما كاف قبؿ و تواز 

اكثر مف ستيف عامًا مف الصراع ، عممنا و تعممنا، بالدـ و الدموع. اف اطالؽ المستوطنيف الذالؿ 
ضبط"، فيتساوى الرعب المواطنيف و محاولة طردىـ سيؤدي بالتأكيد الى ردات فعؿ مختمفة أغمبيا "غير من

 و الموت و الدمار. وىكذا تقـو اسرائيؿ بما مف شأنو االضرار بمف تمثميـ.

ثانيًا: ال يمكف السرائيؿ اف تفصؿ بيف السمطة الفمسطينية و بيف شعبيا في الضفة الغربية المحتمة، و يعني 
مية بشكؿ ما. فإف ما يفعمو بصريح العبارة، اذا كانت السمطة الفمسطينية ما تزاؿ تشكؿ مصمحة اسرائي

 -و في ظؿ استمرار ىذه االعتداءات -المستوطنوف ال يخدـ ىذه المصمحة أبدًا، كما اف السمطة الفمسطينية
ميما  -سترى انيا مطالبة بأكثر مف مجرد االعتراض أو الشكوى، و بيد السمطة الفمسطينية أوراؽ كثيرة

ضغط بيا عمى اسرائيؿ، ألف السمطة الفمسطينية في نياية تستطيع اف ت -كانت قميمة، فيي ىامة رغـ ذلؾ
 األمر ىي لحماية أمف الفمسطيني و ليس لحماية االسرائيمي.

ونقوؿ بصراحة شديدة، اذا كاف بعض االخوة العرب يتدخموف في الشأف السوري لحماية الشعب السوري 
وـ ىؤالء األخوة أيضًا بالتدخؿ في الشقيؽ مف شرور الحرب األىمية و ما تجر مف ويالت، فمماذا ال يق

الشأف االسرائيمي و الضغط مف أجؿ انقاذنا مما نحف فيو مف اذالؿ و اىانة و مصادرة اراٍض و ممتمكات و 
اف  -و ىـ يممكوف أوراؽ ضغط أيضاً  -حصار و تجويع، لماذا ال يقوـ ىؤالء األخوة بالطمب مف اسرائيؿ

الحركة و الصالة في األقصى و تزويده بالماء المنيوبة و الكيرباء يتوقفوا عف قتؿ الفمسطيني و منعو مف 
 المقطوعة و الدواء المفقود و الرواتب المضطربة و باقي أعراض المعضمة الفمسطينية.

ثالثًا: لماذا ال يقوـ االعالـ العربي بحممة عالمية مف أجؿ فضح اعتداءات المستوطنيف و تعدياتيـ، لماذا ال 
ما يقوـ بو االعالـ الغربي بدعـ اسرائيؿ و تبييض وجييا و تسويؽ أكاذيبيا. لماذا ييتـ يقوـ االعالـ ب

االعالـ العربي بكؿ انواع الثياب و الطبيخ و االفالـ القريبة مف االباحية و شؤوف كؿ البمداف اال ما 
حياتنا، و لماذا  نتعرض لو مف قتؿ و اذالؿ، لماذا نشعر بأف االعالـ العربي يتخمى عنا في اسوأ مراحؿ

 نشعر في بعض االحياف بأف ىذا االعالـ ينقمب عمينا؟

 -سمطة و احزابا و فصائؿ و نخب ثقافية و بالتعاوف مع النخب الفمسطينية في الداخؿ -رابعًا: لماذا ال نعيد
ىنا، و كـ بحممة كبيرة، اعالمية و ثقافية، داخؿ الشارع االسرائيمي لنظير لو كـ صورة اسرائيؿ التي نراىا 

ىو المستوطف و المحتؿ عدو لكؿ ما يحمـ بو االسرائيمي العادي، و اف حكومتو تخدعو، و اف مشروعو 
الشخصي فييا ينيار عمى رأسو، و انو الميدد حتى في بيتو بتؿ أبيب أو نياريا اذا ما استمر المستوطف 

 فيما يفعؿ.
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ساف في سريالنكا و ضدىا بعد شبريف مف عتبة لماذا ال نوضح لو أنو ال يستطيع اف يكوف مع حقوؽ االن
بيتو ،وقد تثار ىنا فكرة التطبيع و الحوار العبثي و انييار قوى السالـ وارد بسرعة:نحف ندافع عف انفسنا 

 اييا السادة؟!

خامسًا: لماذا ال نتوجو الى المحاكـ الدولية و نقدـ شكوى باسـ الشعب الفمسطيني كمو طمبًا لمحماية و 
ض، بمعنى دمج المطالب السياسية بالمطالب الحقوقية،و في القانوف الدولي ما يسمح بذلؾ، و يمكف التعوي

لمقانونييف الفمسطينييف أف يجدوا الصيغة و الترجمة المناسبة و الظرؼ المواتي لتحويؿ ذلؾ الى محاكمة 
 القرف.

جنائي يمكف تقديمو لجيات دولية ما أقصده ىنا، اف نتجاوز فكرة توثيؽ االعتداءات و تحويميا الى ممؼ 
معينة، و حتى لو تخاذلت تمؾ الجيات، فإف ذلؾ يعني تعريتيا و اثبات ازدواجيتيا، االمر الذي يعممنا أف 
الحقوؽ ال تنتزع في المحاكـ فقط، و اف االحتالؿ و االذالؿ يعممنا اف نستخرج اسوأ ما فينا، و ىذه ىي 

 ، انو يدفعنا دفعًا الى الركوف الى غرائزنا.بالذات خصيصة االحتالؿ االكثر سوءاً 
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