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 ل من عائدات الضرائبكمميون شي 052تقرر تحويل و من احتماالت انييار السمطة  تبدي قمقيا "إسرائيل" 2

ــاة، لنــدن ذكػػرت مػػف   ػػاقمق أبػػدتإسػػرائيؿ ، أف تمحمػػي أسػػعد عػػف مراسػػم االناصػػرة مػػف ، 20/9/0220، الحي
تعػػاظـ اتحتجاجػػات الةػػعبيل لػػد السػػمطل الفمسػػطينيل عمػػأل ضمفيػػل تػػردي األولػػاع اتقتصػػاديل، معربػػل عػػف 

مػػا مػػف ةػػبن  لػػرب »ضةػػيت ا مػػف أف تتطػػور األمػػور إلػػأل إقالػػل رئػػيس الحكومػػل الفمسػػطينيل سػػ ـ  يػػاض، 
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 ػػي اللػػفل «  ػػت »إسػػرائيؿ ولعلػػعل مكانػػل حركػػل  اسػػتقرار السػػمطل، أو حتػػأل انػػدتع انتفالػػل  ال ػػل لػػد
 الغربيل إلأل درجل ان يارها.

 ي األرالي الفمسطينيل المحتمل يمكف أف يحصػؿ  قػط مػف ضػ ؿ « الجرؼ الةعبي»وترى إسرائيؿ أف وقؼ 
تحويػػػؿ هبػػػات ماليػػػل جديػػػل مػػػف الػػػدوؿ المانحػػػل إلػػػأل الفمسػػػطينييف، وعميػػػ  توج ػػػت بطمػػػب عاجػػػؿ إلػػػأل ا دارة 

يل واتتحاد األوروبي بتحويؿ مئات م ييف الدوترات لمسػمطل  نقاذهػا مػف اتن يػار، عممػًا أف اتتحػاد األميرك
األوروبػػي ضفػػض هباتػػ  إلػػأل السػػمطل  ػػي أعقػػاب األزمػػل الماليػػل التػػي تعيةػػ ا أوروبػػا،  يمػػا تماطػػؿ الوتيػػات 

 مميوف دوتر التزمت ب  لمفمسطينييف. 200المتحدة  ي تحويؿ مبمغ 
 ػػي الجػػيش ا سػػرائيمي المسػػاولل عػػف المنػػاطؽ المحتمػػل المػػواء نيسػػتاف ألػػوف « المنطقػػل الوسػػطأل»قائػػد وقػػاؿ 

 ػػي األسػػابيخ األضيػػرة، »ضػػ ؿ لقائػػ  أمػػس قػػادة المسػػتوطنيف ل حتفػػاؿ بمناسػػبل حمػػوؿ السػػنل العبريػػل الجديػػدة  
«. عمػأل نحػو قػد يةػكؿ تحػديًا لنػانمحظ بدايل تغيير، بدايل ما يةب  اتنتفالل  ي أرالي السمطل الفمسػطينيل 

وألػػػػاؼ أف اتسػػػػتعداد لمسػػػػنل الجديػػػػدة يسػػػػتوجب اليقظػػػػل مػػػػف قيػػػػادة الجػػػػيش لمحفػػػػاظ عمػػػػأل اتسػػػػتقرار ومنػػػػخ 
عمينػػػا التصػػػرؼ »وزاد  «.  ػػػي الوقػػػت ذاتػػػ  أف نكػػػوف متػػػبهبيف جيػػػدًا ألي تصػػػعيد قػػػد يحصػػػؿ»التصػػػعيد، و

 «. ا عيداف الكبريت منتةرة  ي أك ر مف موقخكحارس الغابل الذي يرى أن ا قابمل ل ةتعاؿ الكبير  يم
أمػس بػبف إسػرائيؿ توج ػت إلػأل الوتيػات المتحػدة ودوؿ اتتحػاد األوروبػي بطمػب « معاريؼ»وأ ادت صحيفل 

تقديـ دعـ مالي  وري إلأل السمطل لمنخ ان يارها. وتابعت أف مضاوؼ الماسسل األمنيػل ا سػرائيميل تكمػف  ػي 
حػػػاـ المسػػػتوطنات المحاذيػػػل لبمػػػدات ـ، مػػػا سػػػيادي إلػػػأل صػػػدامات دمويػػػل وا  ػػػ ؽ أف يحػػػاوؿ الفمسػػػطينيوف اقت

 الطرؽ الرئيسل نتيجل قذ  ا بالحجارة أو الزجاجات الحارقل، ما سيستدعي ردًا عنيفًا مف المستوطنيف.
وأكدت وسائؿ إع ـ عبريل أف مساولي األمف  ػي عػدد مػف المسػتوطنات تمقػوا تعميمػات مػف جػيش اتحػت ؿ 

تكونػػوا  ػػي حػػاؿ تبهػػب  ػي حػػاؿ اسػػتمرت التظػػاهرات ألنػػ  »يتػػابعوا باسػػتمرار التطػػورات  ػػي اللػفل، وأف بػبف 
مف مصمحل السمطل الفمسطينيل تحويػؿ النػار نحػو إسػرائيؿ لصػرؼ بصػر المػواطنيف الفمسػطينييف  ػي اللػفل 

 «.عف لائقت ـ اتجتماعيل واتقتصاديل
أج زة المضػابرات ا سػرائيميل حػذروا الحكومػل ورئيسػ ا بنيػاميف  أف قادة« أمر مركزي»وذكر الموقخ ا ضباري 

نتانيػػاهو مػػف أف مواصػػمل انت ػػاج سياسػػػل عديمػػل المسػػاوليل تجػػاي السػػػمطل الفمسػػطينيل ستتسػػبب  ػػي ان يارهػػػا 
نتيجػػل األزمػػل اتقتصػػاديل التػػي وقعػػت السػػمطل  ي ػػا. ويػػرى هػػاتء  ػػي عػػدـ ال ػػدوء اتقتصػػادي  ػػي أرالػػي 

ضصػػبل لنةػػاط حركػػل حمػػاس التػػي ولػػعت لنفسػػ ا هػػد ًا والػػحًا هػػو السػػيطرة عمػػأل اللػػفل  أرلػػاً »السػػمطل 
 «.تمامًا كما  عمت  ي اتنق ب ال ادئ  ي القطاع

وأ ػػادت ا ذاعػػل العامػػل بػػبف الماسسػػل األمنيػػل ووزيػػر الػػد اع أي ػػود بػػاراؾ حلػػا رئػػيس الحكومػػل ووزيػػر المػػاؿ 
مميػوف دوتر  إلػأل السػمطل الفمسػطينيل  ػي موعػدها مػف  100 عمأل تحويػؿ العائػدات اللػريبيل الةػ ريل  نحػو

دوف تبجيؿ ليتاح لمسمطل صرؼ معاةات موظفي ا  ي الوقت المحدد. وألا ت أف أوساطًا أمنيل، ضصوصًا 
المضابراتيل، حذرت المستوى السياسي مف احتماؿ أف يمجب الرئيس محمود عباس إلػأل حػؿ السػمطل، مػا يعنػي 

عػب ا سػرائيمي وتحمػؿ الدولػل العبريػل مسػاوليات ا القانونيػل واتقتصػاديل لتصػريؼ ةػاوف عودة الكػرة إلػأل المم
 السكاف الفمسطينييف  ي اللفل.

وأبػػدت محا ػػؿ سياسػػيل إسػػرائيميل ضةػػيت ا مػػف أف تقػػـو قيػػادة السػػمطل بضطػػوات أحاديػػل الجانػػب، م ػػؿ إعػػػادة 
ت اتقتصػاديل بػيف الجػانبيف، أو التوجػ  إلػأل اتقتصادي الذي حػدد طبيعػل الع قػا« اتفاؽ باريس»النظر  ي 

األمـ المتحػدة لمػن   مسػطيف صػفل دولػل مراقػب، وذلػؾ بغيػل صػرؼ نظػر المحتجػيف عػف لػائقت ـ. وأةػارت 
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إلأل أف السمطل سبؽ أف توج ت إلأل منسؽ ةػاوف اتحػت ؿ ا سػرائيمي المػواء أيتػاف دنغػوط بطمػب البػدء  ػي 
 التفاوض عمأل  ت  اتفاقات باريس.

رئػػػػيس الػػػػوزراء  ، أفوكػػػػاتت عػػػػفالقػػػػدس المحتمػػػػل مػػػػف ، 20/9/0220، الحيــــاة الجديــــدة، رام اهلل لػػػػا توأ
ؿ مف عائدات اللرائب التي تجبي ػا اسػرائيؿ كمميوف ةي 250أمر أمس بتحويؿ ، اتسرائيمي بنياميف نتنياهو

حػدد، حسػب مػا جػاء  ػي الأل السمطل الوطنيل لمساعدت ا عمأل تضطي صعوبات ا الماليل وذلؾ قبؿ الموعػد الم
مميػوف ةػػيقؿ  250بيػاف رسػمي. واولػػ  البيػاف الصػػادر عػف مكتػػب رئػيس الػوزراء اف "نتنيػػاهو أمػر بتحويػػؿ 

والػاؼ  مميوف يػورو  مػف الرسػوـ التػي تقتطع ػا اسػرائيؿ بسػبب األزمػل الماليػل التػي تمػر ب ػا" السػمطل. 50 
 يف مف ض ؿ مو دي الضاص اسحؽ مولضو".المصدر اف "رئيس الوزراء نسؽ هذا اتجراء مخ الفمسطيني

وقاؿ نتنياهو ض ؿ ماتمر صحفي عقدي ظ ر أمس مخ نظيري البمغاري  ي القدس  "نعمؿ عمأل عػدة أصػعدة 
لمسػػاعدة السػػمطل الفمسػػطينيل بالتعامػػؿ مػػخ مةػػاكم ا اتقتصػػاديل. قمنػػا بعػػدة تغييػػرات  ػػي اتفاقيػػات اللػػرائب 

ساعدنا أيلا بما يتعمؽ بالعماؿ الفمسطينييف  الذيف يسم  ل ـ بالعمؿ ونعمؿ عمأل نقؿ مبالغ معينل لمسمطل و 
داضػػؿ إسػػرائيؿ  وقمنػػا بسمسػػمل مػػف الضطػػوات مػػف أجػػؿ التسػػ يؿ عمػػأل السػػمطل. ويوجػػد  ػػي طبيعػػل األمػػر واقػػخ 
اقتصػػادي عػػالمي معػػيف يػػرتبط أيلػػا بطريقػػل ا دارة الداضميػػل لكػػؿ اقتصػػاد بحػػد ذاتػػ  ولكػػف مػػف طر نػػا نبػػذؿ 

لج ػػود لنسػػاعد السػػمطل الفمسػػطينيل بتجػػاوز هػػذي األزمػػل. ومػػؿ أن ػػـ سػػينجحوف بتجاوزهػػا وهػػذي هػػي قصػػارى ا
 مصمحل مةتركل لك  الطر يف".

 
 عباس: مستمرون في بناء مؤسسات الدولة رغم صعوبة الوضع المالي 

لوزراء عباس الرئيس ال ندي براناب موضرجي ورئيس االرئيس محمود أطمخ   وكاتت - اتتحاد – عواصـ
مانموهاف سينج  ي نيودل ي عمأل وضر التطورات  ي األرالي الفمسطينيل والةرؽ األوسط. كما دةف مبنأل 

اتفاقيات لبناء مدارس  ي أبو ديس ونابمس وتدريب  سفارة  مسطيف الجديد  ي نيودل ي، حيث تـ توقيخ 
 التدريب الم ني.الفمسطينييف  ي مجاتت تكنولوجيا المعمومات والتكنولوجيا العاليل و 

وأكد عباس، ض ؿ مبدبل عةاء أقام ا موضرجي عمأل ةر  ، استمرار القيادة الفمسطينيل  ي بناء ماسسات 
الدولل وتحسيف الولخ اتقتصادي والحفاظ عمأل القانوف والنظاـ عمأل الر ـ مف ممارسات اتحت ؿ 

يزاؿ يعاني مف اتحت ؿ ا سرائيمي إف ةعبنا ت "ا سرائيمي التي ضنقت وقيدت ولع ا المالي. وقاؿ 
والذي يمنعنا مف حريتنا واستق لنا، وقد ةاهدنا ماضرًا تسارع أنةطل اتستيطاف  المستمر منذ عاـ 

ا سرائيميل التي ت دؼ إلأل تغيير الطابخ الديمغرا ي والجغرا ي لفمسطيف، ضاصل داضؿ وحوؿ القدس الةرقيل 
 ."طبيعيل، وحرماف ةعبنا مف تنميت  اتقتصاديل  ي مضتمؼ الجوانبالمحتمل، واستغ ؿ مواردنا ال

عمأل حدود عاـ  "حؿ الدولتيف"وجدد التزام  الصادؽ بتحقيؽ الس ـ واتستقرار  ي المنطقل، و قا لرايل 
، ما يعني إقامل دولل  مسطينيل مستقمل ديمقراطيل عاصمت ا القدس الةرقيل تعيش مخ إسرائيؿ  ي 

 ف.س ـ وأم
إف ما يجري  ي  مسطيف اليوـ مف أنةطل استيطانيل "وقاؿ عباس،  ي ماتمر صحفي مةترؾ مخ سينج، 

رهاب المستوطنيف وسياسل األمر الواقخ  ي القدس الةرقيل المحتمل وقتؿ المدنييف وحرؽ المساجد  وعنؼ وا 
 ."والكنائس واألةجار والمنازؿ، يصعب تبريري ببي مسوؽ قانوف أض قي

 //، أبو ظبي، االتحاد
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 خفي شعوري باأللم اتجاه ما طرح ضدي من شعاراتأ: ال األزمة بسببفياض لن يقدم االستقالة  
س ـ  ياض ألم  الةديد مما طرح لدي مف ةعارات  د.لـ يضفي رئيس الوزراء   المحرر السياسي - راـ اهلل

يمم  إلأل إمكانيل تقديم  استقالت  مف منصب  وات امات عمأل مدى األياـ القميمل الماليل ومخ ذلؾ   و لـ 
 .أياـكما  عؿ قبؿ عدة 

قاؿ" ت اضفي ةعوري باأللـ اتجاي ما طرح مف ةعارات، وبما ةمؿ الك ير مما هو مالـ، بكؿ تبكيد كبي و 
ةضص عادي ت بد واف أتب ر ضاصل عندما يتناوؿ ما هو مطروح مف ةعارات تتجاوز الحكـ عمأل القدرة، 

 ت اد، عمأل التوج  ليةمؿ عناويف أضرى  ي ا الك ير مف ا ي ـ".عمأل اتج
وردا عمأل سااؿ أف كاف ينوي اتستقالل مف منصب  بعد هذي اتت امات  اف  ياض قاؿ"أنا اعمؿ بالةبف 
العاـ وبالتالي ت يمكف بالر ـ مف إي مي مما طرح مف ةعارات وبما اةتمؿ عمأل الك ير مما ت يمكف لي 

اليوـ.. أقوؿ ت يمكف أف يةكؿ ذلؾ، عمأل إي م ، أساسا تتضاذ أي قرارات أو توج ات ضارج أف أكرري 
إطار ما تعكؼ السمطل الوطنيل الفمسطينيل عمي  اآلف بكامؿ قوام ا لمتصدي ل  والتعامؿ مع  إزاء 

 المساوليات الجساـ التي تواج نا جميعا".
ل الوطنيل لمحؽ والحريل  ي التعبير وبةكؿ مطمؽ ولكف كما قاؿ  ياض"ت بد مف التبكيد عمأل احتراـ السمطو 

ةاهدنا جميعا  ان  لألسؼ الةديد وعمأل مدى األياـ الماليل كانت هناؾ أعماؿ مضمل بالقانوف والنظاـ العاـ 
ةعاؿ ا طارات و ير ذلؾ  بما ةمؿ اتعتداء عمأل ماسسات السمطل الوطنيل الفمسطينيل والمرا ؽ العامل وا 

اذي، يمحؽ األذى بالمواطف الفمسطيني وحتأل بمف يقوـ ب ذي األعماؿ..هذي المسائؿ ت بد مف أف مما هو م
تجد اتهتماـ الكا ي ليس  قط مف ض ؿ السمطل الوطنيل الفمسطينيل عمأل المستوى الرسمي،   ذي مناسبل 

التصدي ل ذي لمتبكيد عمأل أهميل ر خ مستوى الوعي ومنطمؽ الحرص عمأل صوف وحمايل حريل التعبير 
الظاهرة وحةد اكبر ما يمكف مف وعي وطني للرورة تفادي ا وتجنب ا عمما باف السمطل الوطنيل لف تتوانأل 

 عف القياـ بم ام ا  ي منخ م ؿ هذي التعديات".
 //القدس، القدس، 

 
 ضافةحكومة فياض تقر إجراءات الحتواء االحتجاجات: خفض أسعار بعض السمع وضريبة القيمة الم 

اتضذ مجمس الوزراء، أمس، قرارات م مل لتضفيض أسعار سمخ   نائؿ موسأل -الحياة الجديدة  -راـ اهلل 
حيويل وتعدي ت لريبيل وتلمنت تضفيض مزيد مف ا نفاؽ الحكومي، لمف تدابير ت دؼ إلأل التضفيؼ 

 تزاؿ تتواصؿ  ي الةارع مف تداعيات أزمل الغ ء األضيرة عمأل المواطف، والتي أةعمت  تيؿ احتجاجات ت
 الفمسطيني.

وأكد الرئيس محمود عباس دعم  لمقرارات التي اتضذت ا الحكومل والتي تمت بناء عمأل تعميمات . ودعا 
دعـ هذي القرارات واستمرار توج  البوصمل الفمسطينيل باتجاي استحقاؽ  إلألالرئيس الفصائؿ الفمسطينيل كا ل 
وعاصمت ا القدس الةريؼ  ي األمـ المتحدة، ومواج ل اتحت ؿ  علويل دولل  مسطيف عمأل حدود 

ا سرائيمي وممارسات  اتستيطانيل وضنؽ اتقتصاد الفمسطيني، ومصادرة األرالي، وسرقل المياي، وهدـ 
 .البيوت، وعدـ ا  راج عف األسرى، وتدمير مبدأ الدولتيف عمأل حدود

عف قرارات تقلي بإعادة أسعار السوتر والغاز والكاز إلأل ما  أعمفس ـ  ياض  د.وكاف رئيس الوزراء 
لتصب   لالمائكانت عمي  قبؿ األوؿ مف أيموؿ الجاري  ورا، وتضفيض لريبل الملا ل بمقدار نصؼ  ي 

قرار حد أدنأل لألجور  ي المدى % بدت مف  عادة اتستردادات اللريبيل لممزارعيف، وا  % وا 



 
 

 

 

 

           7ص                                    0628العدد:                20/9/0220 األربعاء التاريخ:

نصؼ راتب الموظفيف العمومييف اتربعاء ووعد باستكماؿ صر  ا بعد أسبوع. كما  القريب إلا ل إلأل د خ
  ياض عف تدابير تقةفيل تطاؿ رواتب الوزراء ومف  ي حكم ـ. أعمف

هي ما استطاعت الحكومل عمم   ي ظؿ  ا جراءاتوقاؿ  ياض  ي ماتمر صحفي براـ اهلل إف هذي 
باتجاي التضفيؼ دوف  إلا يل إجراءات"ولعنا ت يسم  باتضاذ  وألاؼوالموارد المتاحل ل ا.  ا مكانيات

 ".ا جراءاتلتو ير التمويؿ ال ـز لتعويض النقص الحاصؿ نتيجل هذي  إلا يل إجراءاتاتضاذ 
تحويؿ مساعدات ماليل عاجمل تعيف السمطل الوطنيل عمأل  إلألودعا  ياض األةقاء العرب والمانحيف عموما 

 الو اء بالتزامات ا.
 //لحياة الجديدة، رام اهلل، ا

 
 حول عالقة السمطة بدولة اإلمارات إسرائيميةفياض ينفي ادعاءات  

نفأل رئيس الوزراء س ـ  ياض، اتدعاءات التي صدرت عف مصدر إع مي   الحياة الجديدة -راـ اهلل 
 تت امات الكاذبل التي احتوت ا.إسرائيمي حوؿ ع قل السمطل الوطنيل مخ دولل ا مارات العربيل المتحدة، وا

، أف دولل ا مارات العربيل المتحدة الةقيقل و ت بالتزامات ا دوما، وتواصؿ أمسوأكد  ياض  ي تصري  ل  
 مساعدت ا لةعبنا ووقو  ا إلأل جانب   ي سعي  لنيؿ حقوق  المةروعل.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 وىيئات حكومة غزة وزاراتخل تنقالت وعممية تدوير واسعة دا 

سما  قالت حكومل  زة  ي ضتاـ اجتماع ا األسبوعي مساء امس ال   اء، أن ا أجرت تنق ت واسعل  \ زة 
 ي عدد مف وزارات ا وهيئات ا، ةممت ترقيات وتعيينات جديدة  ي اطار ضطل تدوير. وقررت الحكومل 

ر األداء الحكومي وضاصل  ي المجاؿ الصحي والزراعي صرؼ    ل م ييف دوتر لموزارات المضتمفل لتطوي
والمروري واتقتصادي. وكمفت الحكومل الوزراء كا ل بإعداد ضطل المائل يوـ بةكؿ ينسجـ مخ توجي ات 

 رئيس الوزراء واستراتيجيت  التي عرل ا اماـ المجمس التةريعي.
 سرائيمي لد قطاع  زة، داعيل إلأل وقف  مف ج ل  انيل عبرت الحكومل عف إدانت ا واستنكارها لمتصعيد ا

بةكؿ  وري ولجـ اتحت ؿ عف عدوان . واستنكرت محاوتت اتحت ؿ تكريس سيطرت  عمأل المسجد 
قامل الحف ت  ي باحات  وتدنيس ، داعيًل اتمل العربيل وا س ميل تحمؿ  األقصأل و رؽ التقسيـ الزمني ل  وا 

 لممسجد اتقصأل. مساوليات ا تجاي ما يجري مف ت ويد
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 
 
 واصل أبو يوسف: قرارات حكومة فياض لمحّد من األزمة االقتصادية ميمة ولكنيا غير كافية 

قاؿ علو المجنل التنفيذيل لمنظمل التحرير واصؿ أبو يوسؼ إف "إجراءات   ناديل سعد الديف -عماف 
زمل اتقتصاديل م مل ولكن ا  ير كا يل، وت تمبي تطمعات حكومل س ـ  ياض لمتضفيؼ مف حدة األ

 المواطف الفمسطيني الذي يعاني مف أزمل ضانقل ويحتاج إلأل حموؿ جذريل وليست تجميميل".
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وألاؼ إلأل "الغد" مف األرالي المحتمل أف "اتحت ؿ ا سرائيمي يتحمؿ مساوليل ما يجري  ي ظؿ اتفاؽ 
رت  عمأل الموارد الطبيعيل الفمسطينيل والمعابر والحدود ومنخ اتستيراد   وسيطباريس اتقتصادي  

 والتصدير إت مف ض ل ".
وأ اد بلرورة "إجراء مراجعل سياسيل واقتصاديل تبضذ بعيف اتعتبار مطالب الجم ور الذي ضرج لمتظاهر 

ب حموًت جذريل لر خ العبء احتجاجًا عمأل ر خ األسعار وزيادة اللرائب وتفةي البطالل والفقر، مما يتطم
ولفت إلأل أهميل "إعادة تقييـ اتفاؽ باريس المجحؼ لمتضمص مف تبعات  اتقتصاديل السمبيل  عف كاهم ".

 عمأل الجانب الفمسطيني".
 //الغد، عمان، 

 
 سنوات مقبمة لتحسين األداء الحكومي لثالثحكومة ىنية: خطة  

إعداد ضطل ل  ث »أن  تـ   ي  زة كتب ا ع مي لرئاسل الوزراءأ اد تقرير أصدري الم  الحياة -  زة
سنوات مقبمل تبّنت الجودة وتحسيف األداء الحكومي  ي المرحمل المقبمل،  يما أعدت وزارة التضطيط بالتنسيؽ 

 «.مخ الوزارات، الضطل التةغيميل الحكوميل لمعاـ الحالي، وتـ اعتمادها مف مجمس الوزراء
، والضطل الضمسيل لمبع ات والتدريب لموظفي وزارة إعداد ضطل عاـ التعميـ »إلأل وأةار التقرير 

، وتقديـ ضطل  –التربيل والتعميـ العالي  ا دارييف والفنييف   ي قطاع  زة لمفترة مف 
ة التربيل استراتيجيل لممةاريخ مخ البنؾ ا س مي لمتنميل ةاممل المةاريخ الجديدة طبقًا ألولويات وزار 

، "-استراتيجيل التنميل والمةاركل متوسطل المدى لوزارة الزراعل ". ولفت إلأل إعداد "والتعميـ
، وضطل تفصيميل -الضطل اتستراتيجيل لوزارة ةاوف المرأة، برامج ضطل التنميل البةريل "و

 ."ارة النقؿ والمواص ت حتأل عاـ .. وضطل استراتيجيل لوز لبرنامج ائت ؼ توعيل المرأة لعاـ 
 //الحياة، لندن، 

 
 خارجية غزة تبعث رسالة شكر إلى األمين العام لألمم المتحدة 

بع ت وزارة الةاوف الضارجيل بغزة أمس ال   اء رسالل ةكر إلأل األميف العاـ لألمـ المتحدة   السبيؿ -  زة
الفمسطيني  ي تقرير مصيري، وبناء دولت  ذات السيادة عمأل باف كي موف؛ وذلؾ بسبب تبكيدي حؽ الةعب 

 أرل  المحتمل، ومطالبت  دولل اتحت ؿ بر خ القيود المفرولل عمأل الةعب الفمسطيني.
وجاء  ي الرسالل  تعتبر الوزارة أف السعي الح يث لمجمس األمف مف أجؿ ترسيخ مبادئ الديمقراطيل 

كرامت  وتو ير حياة كريمل، يعود بالفائدة عمأل المجتمخ الدولي، وهو مف واتحتراـ العالمي لحقوؽ ا نساف و 
الضطوات ال امل عمأل طريؽ ترسيخ العدالل اتجتماعيل العالميل التي تس ـ  ي ترسيخ األمف والسمـ 

 العالمييف.
 //السبيل، عمان، 

 
 ميو وسممصمى اهلل ع منتجي فيمم مسيء لمنبي محمد بمحاسبةطالب "أوقاف غزة" ت 

إسماعيؿ رلواف، وزير األوقاؼ والةئوف الدينيل، قياـ بعض العنصرييف بإنتاج  يمـ مسيء  د.استنكر    زة
لمنبي محمد صمأل اهلل عمي  وسمـ، مدت    ث ساعات بعنواف "محمد نبي المسمميف" تبدأ مقدمت  بتصوير 

ب  ابنت  بتصري  ومباركل مف هجوـ مف قبؿ المسمميف  ي مصر عمأل طبيب قبطي وتحطيـ عيادت  وذ
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سبتمبر  الةرطل ا س ميل  ي مصر، كما يزعـ أف ا س ـ كاف سببًا  ي ال جوـ عمأل أمريكا يوـ 
 ودا عا لسفؾ دماء وتؼ اللحايا عمأل امتداد التاريخ وأف ا س ـ ت يقيـ س ما أو طمبنينل لمبةر. 

  تمقأل "المركز الفمسطيني لإلع ـ" نسضًل من ، أف هذا -واعتبر وزير األوقاؼ،  ي تصريٍ  ال   اء  
الفيمـ يسيء إلأل األدياف ويعمؿ عمأل إ ارة الفتف والنعرات الطائفيل ويدلؿ عمأل المستوى المتدني الذي وصؿ 
إلي  هاتء األةضاص، داعيًا إلأل لرورة محاسبل ومعاقبل منتجي الفيمـ والقائميف عمي  ومقاطعل كؿ 

 عف ذلؾ.المسئوليف 
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 إستغالل اإلحتجاجات الشعبية في الضفة حاولتفتح: أطراف معزولة  11

يػو بػي وي  أف حركػل  ػت ، حػذرت مػف محػاوتت نقػً  عػف وكالػل   12/9/2012الخمـي،، الشـارقة،  ذكرت
أسػامل القواسػمي  ػي ”  ػت “تحدث باسـ حركػل لضمؽ البمبمل وا  ارة الفتنل بيف الفمسطينييف. وقاؿ الم” إسرائيميل“

وكبن ػػػػا حريصػػػػل عمػػػػأل السػػػػمطل الوطنيػػػػل، محاولػػػػل ” إسػػػػرائيؿ“التسػػػػريبات ا ع ميػػػػل التػػػػي تظ ػػػػر “بيػػػػاف، إف 
 ” .مقصودة لدس األسا يف داضؿ الصؼ الفمسطيني

وهػي التػي  دولل اتحػت ؿ هػي المسػاولل عػف كػؿ مػا يمحػؽ بةػعبنا مػف معانػاة“، إف ” ت “وقاؿ الناطؽ باسـ 
تحػػػرض جميػػػخ الج ػػػات الدوليػػػل عمػػػأل ممارسػػػل اللػػػغوط عمػػػأل الػػػرئيس محمػػػود عبػػػاس والقيػػػادة الفمسػػػطينيل، 

 ” . وتفرض الحصار السياسي والمالي عمأل ةعبنا، وتسرؽ كؿ مقدرات  و روات  المضتمفل
حمػد، مػف راـ اهلل أف علػو المجنػل المركزيػل  ػي حركػل " ػت " عػزاـ األ 11/9/2012قدس بـرس،  وألػا ت

قمػػػؿ مػػػف أهميػػػل الرهػػػاف عمػػػأل اتحتجاجػػػات اتجتماعيػػػل التػػػي تةػػػ دها اللػػػفل لإلطاحػػػل بالحكومػػػل وبالسػػػمطل 
الفمسػػطينيل  ػػي اللػػفل الغربيػػل، وات ػػـ أطرا ػػا سياسػػيل لػػـ يسػػم ا وصػػف ا ببن ػػا "معزولػػل" بػػالوقوؼ ضمػػؼ هػػذي 

 اتحتجاجات.
سمطل ومع ا كؿ القوى الفمسطينيل "جميع ـ وأكد األحمد  ي تصريحات لػ "قدس برس" أف حركل " ت " وال

متمسؾ بالمةروع الوطني الفمسطيني وأف مراجعل سياسات الحكومل، وضصوصا  ي مجاؿ اتسعار ت 
 تتعارض مخ ذلؾ" و ؽ ما يرى.

ور ض وصؼ األحداث ببن ا "بدايل لربيخ  مسطيني"، وقاؿ  "إذا كاف المقصود بالربيخ الفمسطيني الربيخ  
الفولأل الض قل التي تجتاح المنطقل العربيل   ذا  ير وارد حدو    ي  مسطيف، وما حدث مف األمريكي و 

احتجاجات باألمس  ي الضميؿ كؿ القوى الفمسطينيل والفعاليات الةعبيل وكؿ العةائر تصدت ل  وأن ت   ي 
أل إلراب م دي، ومعروؼ مف قاـ ب ، حيث لـ يتمكنوا مف الصمود لمدة ساعات وانت أل كؿ ةيء، حت

المعمميف الذي كاف مقررا اليوـ تـ إست ناء الضميؿ من  التزاما بالمةروع الوطني الفمسطيني، أما التلايؽ مف 
 ارتفاع األسعار ومراجعت ا  تمؾ م مل نقوـ ب ا".

مػػف  ػػزة، أف علػػو المجنػػل المركزيػػل لحركػػل " ػػت " ومػػاؿ حمػػد،  12/9/2012القــدس، القــدس،  وجػػاء  ػػي
الةعبيل  ي اللفل الغربيل لد الغ ء، ببن ا "ضطل مبرمجل يديرها طابور مةبوي  لػد  وصفت اتحتجاجات

 الةعب الفمسطيني والقيادة لمصال  وأجندات ضارجيل".
وقالت حمد  ي تصري  صحفي  "إف كؿ هذي األحداث تبتي بعد دعوة واةنطف رسميًا لمرئيس محمود عباس 

، وأف القػػرار األميركػػي بػػذلؾ 76يػػؿ اتعتػػراؼ بدولػػل عمػػأل حػػدود بػػالتراجخ عػػف الػػذهاب إلػػأل األمػػـ المتحػػدة لن
 يبتي تزامنًا مخ  رض حصار اقتصادي عمأل السمطل الفمسطينيل".
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وألا ت أف هناؾ "ضطل مف قبؿ ج ات ضارجيل ت ػدؼ لقطػؼ  مػار أصػوات الفمسػطينييف العادلػل وتوجي  ػا 
اج لحممػل الضنػاؽ والتةػوي  التػي تمػارس الأل مسيرات مصحوبل بػالعنؼ، وأف مػا يحػدث مػف مواج ػات هػو نتػ

 لد الةعب والقيادة".
 

 ست ساعات لبحث االوضاع االقميمية وعالقات الحزب مع حماس نصراهلل"األخبار": الزىار التقى  12
محمود الزهار ال   اء المالي األميف العاـ لحزب اهلل السيد حسف نصر « حماس»التقأل القيادي  ي حركل 

، بح ا  ي ا  ي اتولاع اتقميميل والع قات بيف الطر يف. وكاف الزهار قد التقأل قبم ا اهلل لمدة ست ساعات
األميف العاـ لمجماعل اتس ميل ابراهيـ المصري ومفتي الجم وريل محمد رةيد قباني، ومساوًت إيرانيًا  ي 

 بيروت، قبؿ أف ينتقؿ إلأل ط راف.
 12/9/2012االخبار، بيروت، 

 
 لمحركة في القاىرة كتبمحماس تنفي فتح  13

ص ح جمعل  نفت حركل حماس األنباء التي ترددت عف  ت  مكتب ل ا بالقاهرة، وقاؿ نائب  -القاهرة 
رئيس المكتب السياسي لحركل حماس، موسأل أبو مرزوؽ، إن  ت توجد مقرات أو مكاتب لحماس  ي 

 القاهرة، نا يا موا قل مصر.
 12/9/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 عمى إجراء االنتخابات وال يوجد توجو الستئناف المصالحة مع فتح ُمصرةمد نزال: حماس مح 14

الدوحل  استبعد محمد نزاؿ القيادي بحركل حماس، استئناؼ لقاءات المصالحل مخ حركل  ت   ي العاصمل 
 -"، ال   اءض ؿ األسابيخ المقبمل. وقاؿ نزاؿ  ي تصريحات لفلائيل "الجزيرة مباةر -القاهرة-المصريل 

 "وجدنا أف مصر تحتاج لفترة مف الوقت لترتيب أولويات ا الداضميل".
وأكد نزاؿ أف حماس "ُمصرة" عمأل إجراء اتنتضابات الفمسطينيل، متسائً   ي الوقت ذات ؛ "ماذا لو  ازت 

 حماس مجددًا، هؿ سنعود لنفس المبزؽ؟!".
ؿ تكا ا الفرص، مليفًا  "ليس مف المنطؽ أف ُتدعأل وةدد عمأل أف إجراء اتنتضابات ت يكوف إت  ي ظ

 حماس ل نتضابات وهي ممنوع عمي ا ممارسل أي عمؿ سياسي أو حر باللفل".
وانتقد نزاؿ رهف رئيس السمطل محمود عباس، استئناؼ لقاءات المصالحل بعودة عمؿ لجنل اتنتضابات 

ل حماس، بقمخ أج زة أمف السمطل لممظاهرات المركزيل إلأل  زة. و ي سياؽ منفصؿ؛ ندد القيادي  ي حرك
 الةعبيل المطالبل بتحسيف األولاع اتقتصاديل.

 11/9/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 في نشر الفوضى في الشارع الفمسطيني نجحتجمال نزال: أمريكا  15
الةديد مّما   اطمل ابو سبيتاف  عّبر علو المجمس ال وري لحركل " ت " د. جماؿ نزاؿ عف أسف  -راـ اهلل

أسماي بػ"نجاح امريكا بد خ أهؿ الفولأل  ي الةارع الفمسطيني لدعـ سضط امريكا عمأل نظامنا الوطني 
 الديمقراطي مف ض ؿ سياسل الحصار المالي التي تفرل ا عمأل القيادة".
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م ا عمأل وقاؿ نزاؿ، "إف القيادة الفمسطينيل وةعب ا يتعرلوف لحصار مالي وعقوبات  ير معمنل كميًا لحم
الضلوع"، مليفًا أن  "لمف دواعي األسأل أف ينج  معارلو حممنا الوطني  ي تحريض ةعبنا عمأل قيادت  

 الصامدة عقابًا ل ا ولةعبنا عمأل صمودها  ي وج  اللغوط ا سرائيميل".
 12/9/2012القدس، القدس، 

 
 في الضفة فصائل منظمة التحرير تدعو لسممية االحتجاجات 16

 صائؿ منظمل التحرير الفمسطينيل، أمس، إلأل الحفاظ عمأل الطابخ السممي ل حتجاجات   د .ب .أ   دعت
الةعبيل  ي اللفل الغربيل لد الغ ء . وح ت الفصائؿ  ي بياف عقب اجتماع مةترؾ عقد  ي راـ اهلل، 

محاوتت عمأل توحيد الحراؾ الةعبي السممي المطالب بتحسيف األولاع اتجتماعيل واتقتصاديل والتصدي ل
إ ةال ا عبر عمميات التضريب واتعتداء عمأل الممتمكات العامل والضاصل . وأكدت الفصائؿ دعم ا لحركل 

كحركل احتجاج محقل وعادلل لممطالبل بتحسيف الظروؼ اتقتصاديل التي يعاني ا “اتحتجاجات الةعبيل 
ل أو التي نجمت نتيجل ارتفاع ةعبنا وتغيير عدد مف ا جراءات اتقتصاديل المتضذة مف قبؿ الحكوم

 ” .األسعار
وةددت الفصائؿ عمأل أف حؽ التعبير مكفوؿ تماما والفصائؿ تدعـ التظاهر السممي والديمقراطي واستمرار 

 حركل اتحتجاج بوسائؿ سمميل بعيدة عف أي مساس أو تضريب .          
 12/9/2012الخمي،، الشارقة، 

 
 كم بتحركات كل انسان فمسطيني بالضفة الغربية" تتحاسرائيلسفيان أبو زايدة: " 17

نظير مجمي  أكد سفياف أبو زايدة، أحد قادة  ت  والوزير األسبؽ لةاوف األسرى  ي الحكومل  -تؿ أبيب
الفمسطينيل، أماـ مجموعل مف الصحا ييف ا سرائيمييف وقاؿ ل ـ إف الولخ اتقتصادي الفمسطيني لـ يعد 

متأل »ؾ أن ا  ي صمب المولوع. وعندما بادري صحا ي إسرائيمي بالقوؿ  يحتمؿ وعمأل إسرائيؿ أف تدر 
هؿ تستطيخ أف تنكر »، أجاب أبو زايدة  «ستكفوف عف استضداـ إسرائيؿ ةماعل تعمقوف عمي ا كؿ مةك تكـ

ذا قرر نتنياهو عندكـ أف ير خ أسعار  أف إسرائيؿ تتحكـ بتحركات كؿ إنساف  مسطيني  ي اللفل الغربيل. وا 
لوقود لكي يزيد مف ميزانيل الجيش، تمزمنا اتفاقيات باريس اتقتصاديل ببف نر خ نحف أيلا أسعار الوقود. ا

ذا أراد متموؿ  مسطيني أو عربي أو أجنبي أف يست مر  ي  مسطيف  عمي  أف يبضذ موا قل إسرائيؿ وأف  وا 
 «.ف إسرائيؿيفت  ممؼ جمارؾ ومقاصل  ي إسرائيؿ. نحف ت نستطيخ أف نتنفس إت بإذ

 12/9/2012الشرق األوسط، لندن، 
 
 

 ىآرتس: اعتقال خمية فمسطينية أقامت مصنع سري إلنتاج الوسائل القتالية بالقدس 18
القدس المحتمل  سم  ج از اآلمف العاـ الةاباؾ، نةر تفاصيؿ قياـ الةرطل ا سرائيميل  ي بدايل الة ر 

ل أةضاص، ضمسل من ـ يقطنوف ةرقي القدس، والباقيف مف المالي باعتقاؿ ضميل  مسطينيل مكونل مف  ماني
 مدينل الضميؿ، ل ةتباي بحيازت ـ وسائؿ قتاليل. 
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وحسب المعمومات الواردة  قد لبط بحوزة الضميل الفمسطينيل رةاش ومسدسات وكواتـ لمصوت وعبوتاف 
بعات لحرس الحدود ا سرائيمي ناسفتاف وقنبمل يدويل إلا ل إلأل أع ـ ومواد إع ميل تابعل لحركل حماس وق

 ألؼ ةيكؿ.  050وأك ر مف 
وأ يد أن  تـ تقديـ تئحتي ات اـ لد ا نيف مف المعتقميف وهما ةقيقاف مف حي سمواف  ي القدس، كما تـ 

 تمديد  ترة اعتقال ما حتأل انت اء ا جراءات القلائيل.
وف  ي مصنخ سري  نتاج الوسائؿ القتاليل وأول  موقخ صحيفل هآرتس اتلكتروني أف المعتقميف كانوا يعمم

 موجود داضؿ محؿ لبيخ الضلروات  ي ةارع السمطاف سميماف  ي ةرؽ القدس.
ونقمت الصحيفل عف مصادر  ي الةرطل اعتقادهـ مف ض ؿ التحقيقات مخ أ راد الضميل أن ـ عمموا  ي 

 بعمميات لد أهداؼ إسرائيميل. تجارة الس ح ولـ يكف  ي نيت ـ استضداـ الوسائؿ القتاليل لمقياـ
وألا ت هآرتس أف عمميل اتعتقاؿ أةعمت اللوء األحمر لدى الةاباؾ الذي تولي عمميل التحقيؽ مخ 

 المعتقميف، عف إمكانيل تنفيذ عمميات مستقبً  لد أهداؼ إسرائيميل. 
لمعاديل نابعل مف تمكف وحسب ما نةرت الصحيفل، يقدروف  ي النظاـ األمني ا سرائيمي أف هذي األنةطل ا

حركل حماس ض ؿ السنوات الماليل مف ر خ ةعبيت ا وسط سكاف ةرقي القدس عبر استقطاب الجم ور 
 مف ض ؿ تقديـ الضدمات اتجتماعيل ل ـ

 12/9/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 غمعاد: "انييار السمطة سيقود الى انتياء اتفاقية السالم مع األردن" 29
األمنػػي  ػػي وزارة األمػػف ا سػػرائيميل، الجنػػراؿ احتيػػاط عػػاموس  معػػاد،  -رئػػيس القسػػـ السياسػػيدعػػا   راـ اهلل

الحكومػػل ا سػػرائيميل إلػػأل مواج ػػل عصػػابات اليمػػيف التػػي تطمػػؽ عمػػأل عمميات ػػا لػػد الفمسػػطينييف ةػػعار "تػػاج 
إف  تاج محير  هي محير" أو "د خ ال مف" وكب  جماح ا، معتبرا أن ا ت دد بتوريط إسرائيؿ  ي حرب. وقاؿ "
رهاب حقير هد   األساسي جرنا إلأل حرب يبجوج ومبجوج دينيل قوميل".  جرائـ قتؿ ، وا 

واسػػػتعرض  معػػػاد الػػػذي كػػػاف يتحػػػدث  ػػػي المػػػاتمر السػػػنوي حػػػوؿ مكا حػػػل ا رهػػػاب، الػػػذي انعقػػػد  ػػػي الكميػػػل 
ر  ػػػي حدي ػػػ  أف التنسػػػيؽ "متعػػددة المجػػػاتت" ب رتسػػػميا، األولػػػاع األمنيػػػل واتسػػػتراتيجيل  ػػي المنطقػػػل واعتبػػػ

األمني مخ مصر يدور عبر حوار متواصؿ وأن  تـ إدضاؿ تعدي ت عمأل الممحؽ العسكري تتفاقيػات السػ ـ 
بيف الطر يف، بموا قل الطر يف. وقاؿ  ي هذا السياؽ  " يجب المحا ظل عمأل الس ـ مخ مصر كػؿ يػوـ، مػف 

 مخ مصر". الصعب أف نتصور ولعنا األمني لو لـ يكف هناؾ س ـ
وأبرز موقخ "وات " تطرؽ  معاد إلأل اةتعاؿ األولاع  ػي اللػفل الغربيػل مػخ ضػروج التظػاهرات لػد الغػ ء 
وارتفػػػاع األسػػػعار. ونقػػػؿ الموقػػػخ عػػػف  معػػػاد أنػػػ  دعػػػا  ػػػي هػػػذا السػػػياؽ الحكومػػػل ا سػػػرائيميل إلػػػأل اتهتمػػػاـ 

أل حػرب ضطيػرة لمغايػل"، ماكػدا عمػأل أهميػل باألولاع المعيةيل لمفمسطينييف حتأل "ت يحاولوا جر إسػرائيؿ إلػ
التنسيؽ األمني بػيف إسػرائيؿ والسػمطل الفمسػطينيل  ػي منػاطؽ اللػفل الغربيػل ومةػيرا  ػي الوقػت ذاتػ  إلػأل أف 

 أج زة األمف الفمسطينيل " ير معنيل با رهاب".
ات  ػي المحا ظػل وبحسب الموقخ قاؿ  معاد إن   ي حاؿ تفككػت السػمطل الفمسػطينيل  سػتواج  األردف صػعوب

 عمأل ع قات س ـ معنا.
 20/9/0220، الحياة الجديدة، رام اهلل

 



 
 

 

 

 

           23ص                                    0628العدد:                20/9/0220 األربعاء التاريخ:

 واحتمال توجيو الفمسطينيين ثورتيم نحو المستوطنين أجيزة األمن اإلسرائيمية تخشى انييار السمطة 02
ؽ ذكػػرت ا ذاعػػل ا سػػرائيميل أمػػس أف أج ػػزة األمػػف ا سػػرائيميل تضةػػأل انػػزت -عواصػػـ  اتتحػػاد، وكػػاتت  

اتحتجاجات الفمسطينيل عمأل   ء األسعار الأل است داؼ المستوطنيف الي ود  ي مستوطنات اللفل الغربيل 
المحتمل، لذلؾ أوصت الحكومل ا سػرائيميل بتحويػؿ مسػاعدات  وريػل إلػأل السػمطل الوطنيػل الفمسػطينيل لتػدارؾ 

 األولاع المعيةيل المتدهورة هناؾ.
ع مػػػي ا سػػػرائيمي عمػػػأل ةػػػبكل ا نترنػػػت، نقػػػً  عػػػف مصػػػادر  ربيػػػل، إف ا ” قلػػػايا مركزيػػػل“وقػػػاؿ موقػػػخ 

وج ػػاز اتسػػتضبارات العسػػكريل ا سػػرائيمي سػػيقدماف تقريػػرًا إلػػأل رئػػيس الػػوزراء ا سػػرائيمي بنيػػاميف ” الةػػاباؾ“
 ػػػي األرالػػػي المحتمػػػل، أو لجػػػوء الػػػرئيس ” مرحمػػػل الصػػػفر“نتنيػػػاهو يحذرانػػػ   يػػػ  مػػػف تػػػدهور األولػػػاع إلػػػأل 

عػادة الكػرة الػأل ممعػب إسػرائيؿ الفمس ع ف  ةػؿ ضيػار الحػؿ السػممي وا  طيني محمود عباس إلأل حؿ سمطت  وا 
 لتتحمؿ مساوليات ا القانونيل وا نسانيل واتقتصاديل لمةعب الفمسطيني أماـ العالـ باعتبارها دولل احت ؿ.

ي يو ػػػاؿ ةػػػتاينتس تجػػػاة السػػػمطل وذكػػػر أف التقريػػػر سيلػػػخ المػػػـو عمػػػأل أداء نتنيػػػاهو ووزيػػػر الماليػػػل ا سػػػرائيم
مرحمػػػػل “وأولػػػػ  أف الج ػػػػازيف يضةػػػػياف وصػػػػوؿ األولػػػػاع إلػػػػأل ”.  يػػػػر مسػػػػاوؿ“الفمسػػػػطينيل باعتبػػػػار أنػػػػ  

، وهي ان يار السمطل الفمسطينيل أو حم ا واحتماؿ توجي  الفمسطينييف  ورت ـ نحو المستوطنيف بةكؿ ”الصفر
ة عمأل اللفل الغربيل ب دوء حيث تراقب اتحتجاجات لمسيطر ” حماس“عنيؼ ت يتوقع  أحد، وتضطيط حركل 

 عف ك ب وتعمؿ عمأل تبجيج ا عف بعد.
وألػػاؼ أف وزيػػر الػػد اع اتسػػرائيمي إي ػػود بػػاراؾ طالػػب بمػػن  السػػمطل المزيػػد مػػف التسػػ ي ت ولكػػف نتنيػػاهو 

مفمسػػطينييف. ةػتاينتس واصػػ  التلػييؽ عمػػأل عبػاس بتبليػػب ا دارة األميركيػل لػػدي وتبجيػؿ د ػػخ مسػاعدات ا ل
كما رأى أف تدضً  أميركيا  ػي المحظػل األضيػرة قػد يمنػخ تػدهور األولػاع وانػدتع اعمػاؿ الةػغب العنيفػل  ػي 

 اللفل الغربيل، حيث ستجد إسرائيؿ نفس ا  ي ورطل كبيرة جدًا وضاصل لممستوطنات والمستوطنيف.
 20/9/0220، االتحاد، أبو ظبي

 
 ي: "فرص اندالع الحرب آخذة في االزدياد"نائب رئيس أركان الجيش االسرائيم 02

حػذر نائػب رئػيس أركػاف الجػيش ا سػرائيمي المػواء "يػائير نا يػ " مػف أف  ػرص انػدتع   القدس المحتمل / سػما
الحرب  ي المنطقػل وضػذة  ػي اتزديػاد  ػي ظػؿ التطػورات التػي تعيةػ ا "إسػرائيؿ" عمػأل كا ػل الجب ػات، مةػيرًا 

 مأل الحدود مخ "إسرائيؿ" تزداد وتتعاظـ سواء كاف  ي مصر أو  ي سوريا.إلأل أف الجماعات المسمحل ع
وبحسػػب إذاعػػل الجػػيش  ػػإف "يػػائير نفيػػ " تطػػرؽ إلػػأل الت ديػػد ا يرانػػي ولمقػػدرات التكنولوجيػػل ا سػػرائيميل، قػػائً  

ود ا سػرائيمييف "نحف لدينا مقدرة  ي تكنولوجيا الحواسيب وهذا يقربنا لما وصف  بالضياؿ"، مةػيرًا إلػأل أف الجنػ
 يمكف ل ـ الوصوؿ إلأل أماكف بعيدة جدًا مف ض ؿ لوحل المفاتي .

وأةػػار إلػػأل أف الحػػدود مػػخ كػػؿ مػػف سػػوريا ومصػػر التػػي أصػػبحت مػػف وج ػػل نظػػر ا سػػرائيمييف نةػػيطل نتيجػػل 
 لمتغيرات التي حد ت  ي ما  إف ذلؾ سيزيد مف اندتع حرب إقميميل  ي منطقل الةرؽ األوسط.

 20/9/0220، ا اإلخباريةوكالة سم

 
 مدن المحيطة بقطاع غزة يفرون الى المالجىء بسبب خطأالمئات االف االسرائيميين في  00

 ر مئات وتؼ ا سرائيمييف، إلأل الم جئ  ي مػدف جنػوب إسػرائيؿ   ترجمل ضاصل -القدس دوت كوـ - زة
 ليوـ ال   اء.المحيطل بقطاع  زة وذلؾ عقب اندتع صا رات اتنذار بالضطب، مساء ا
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وذكرت القناة العبريل ال انيل التي  تحت بث مباةرًا مف أسدود وبئر السبخ، أف صا رات اتنذار انػدلعت لمػدة 
دقػػػائؽ كاممػػػل، مػػػا د ػػػخ مئػػػات وتؼ ا سػػػرائيمييف  ػػػي مػػػدف بئػػػر السػػػبخ، واسػػػدود، وجػػػاف يفنػػػ ، وعسػػػق ف،  3

فػػػرار إلػػػأل الم جػػػئ طمبػػػا لمحمايػػػل مػػػف عمميػػػات ونتيفػػػوت، وسػػػديروت، ومنػػػاطؽ أضػػػرى مػػػف النقػػػب الغربػػػي، لم
 قصؼ.

وأولحت القناة أف الةرطل والجيش ا سرائيمي تمكف مف السيطرة عمأل الولخ ر ـ حالل ال مخ والرعب التي 
انتابػػػت ا سػػػرائيمييف، حيػػػث تبػػػيف أف صػػػا رات ا نػػػذار أطمقػػػت بالضطػػػب ولػػػـ يكػػػف هنػػػاؾ أي عمميػػػات إطػػػ ؽ 

 صواريخ مف قطاع  زة.
 22/9/0220، القدس القدس،

 
 ليا« خط أحمر»نتنياىو يصعد تيديداتو بمياجمة إيران بعد رفض واشنطن وضع  03

صعد رئيس الػوزراء ا سػرائيمي بنيػاميف نتنيػاهو، أمػس، مػف ت ديداتػ  بم اجمػل   «الةرؽ األوسط»تؿ أبيب  
وي  ػػ  يمكن ػػا أف تطالػػب إيػػراف، قػػائ  إنػػ  إذا ر لػػت القػػوى العالميػػل تحديػػد ضػػط أحمػػر لبرنػػامج ط ػػراف النػػو 

وذلػػػؾ ضػػػ ؿ المػػػاتمر الصػػػحا ي الػػػذي عقػػػدي  ػػػي القػػػدس الغربيػػػل، ظ ػػػر أمػػػس،  ،إسػػػرائيؿ بعػػػدـ ةػػػف هجػػػوـ
لحػػد اآلف، نسػػتطيخ أف نقػػوؿ بولػػوح إف »باتةػػتراؾ مػػخ رئػػيس الػػوزراء البمغػػاري، بويكػػو بوريسػػوؼ،  قػػاؿ  

اتقتصػاد ا يرانػي، ولكن ػا لػـ توقػؼ البرنػامج  الدبموماسيل والعقوبات عمػأل إيػراف لػـ تكػف  عالػل. إن ػا أصػابت
ذا عممػت  النووي ا يراني. هذي حقيقل، وحقيقل أضرى هي أف كؿ يوـ يمػر تقتػرب إيػراف مػف القنبمػل النوويػل. وا 

أن ػا تواصػؿ  -إيراف أن  ت يوجد ضط أحمر أو موعد أضير  ديدتيف ، ماذا ستفعؿ؟ ما تعمػؿ اليػـو باللػبط 
ف أجؿ امت ؾ القػدرة عمػأل تصػنيخ أسػمحل نوويػل ومػف  ػـ امػت ؾ األسػمحل النوويػل. يقػوؿ العمؿ دوف هوادة م

العػػالـ  سػػرائيؿ إنػػ  يجػػب عمي ػػا أف تنتظػػر ألنػػ  يوجػػد وقػػت كػػاؼ، وأنػػا أتسػػاءؿ  لػػـ اتنتظػػار؟! إلػػأل متػػأل؟! 
بولػػخ ولػػيس ألولئػػؾ  ػػي المجتمػػخ الػػدولي الػػذيف ير لػػوف ولػػخ ضطػػوط حمػػراء أمػػاـ إيػػراف الحػػؽ األض قػػي 

 «.لوء أحمر أماـ إسرائيؿ
ووصػػػفت مصػػػادر سياسػػػيل إسػػػػرائيميل هػػػذا التصػػػعيد بػػػػالقوؿ إف الطػػػر يف قػػػررا اتنطػػػػ ؽ  ػػػي تصػػػعيد جديػػػػد 

، أمػػس، إلػػأل أف نتنيػػاهو يةػػعر ببنػػ  يلػػيخ  رصػػل عنػػدما «يػػديعوت أحرونػػوت»صػػدامي. وأةػػارت صػػحيفل 
تضفػيض مسػتوى التػوتر بػيف البمػديف، عمػأل يرلخ لمموقؼ األميركي عةيل اتنتضابات هناؾ. وقد كػاف أمػر ب

ضصوصػا أف دبموماسػػييف »أمػؿ أف يوا ػؽ الػرئيس بػاراؾ أوبامػػا عمػأل طمبػ  ولػخ ضطػوط حمػػراء أمػاـ إيػراف، 
 عنػدما أعمنػت «. ع تطوير التسم  النووي ا يرانػيأوروبييف كةفوا  ي األياـ األضيرة عف تقدـ جديد  ي مةرو 

بصػػراحل وحػػـز أف ب دهػػا لػػف تلػػخ ضطوطػػا حمػػراء،  لػػب نتنيػػاهو وةػػعر بػػبف التصػػري  يمسػػ  »كمينتػػوف 
ةضصػػيا.  قػػرر العػػودة إلػػأل النلػػاؿ العمنػػي  ر ػػاـ أوبامػػا عمػػأل تةػػديد ل جتػػ  لػػد إيػػراف أو القبػػوؿ الصػػامت 

 «.ديد العسكريلمموقؼ ا سرائيمي الذي يحبذ الت 
وبػػادر مقربػػوف مػػف رئػػيس الػػوزراء ا سػػرائيمي، بنيػػاميف نتنيػػاهو، إلػػأل تصػػعيد جديػػد  ػػي الضػػ ؼ مػػخ ا دارة 
األميركيل، وهذي المرة مف ض ؿ م اجمل وزيػرة الضارجيػل هػي ري كمينتػوف، ألن ػا أعمنػت عػف ر ػض واةػنطف 

ا تسػ ؿ عمػأل ا يػرانييف التقػدـ  ػي عمميػل صػنخ طمب إسرائيؿ تحديد ضطوط حمراء أماـ إيػراف. وات موهػا ببن ػ
وألاؼ هاتء،  ي تسريبات لمصػحا ل ا سػرائيميل، أف إيػراف لػف توقػؼ مةػروع ا النػووي إت إذا  قنبمل نوويل.

ولخ العالـ أمام ا ضطوطا حمراء والحل تقوؿ إن   ي حػاؿ امتنػاع ـ عػف كػذا  ػي موعػد محػدد مػا  سػوؼ 
 .بالروح نفس ا رئيس الوزراء نتنياهو نفس  يد عوف  منا باهظا. وقد تكمـ
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 20/9/0220، الشرق األوسط، لندن
 

 صحف اإلسرائيميةالىآرتس تتيم نتنياىو وباراك بفرض رقابة عسكرية عمى  06
ا سػرائيميل رئػيس الحكومػل بنيػاميف نتنيػاهو ووزيػر د اعػ  إي ػود بػاراؾ، « هػآرتس»تؿ أبيب  ات مػت صػحيفل 
سػييف، بفػرض رقابػل عسػكريل مةػددة عمػأل الصػحؼ ا سػرائيميل هػد  ا الحقيقػي لػيس و يرهما مف القػادة السيا

حمايػػل األمػػف ا سػػرائيمي، بػػؿ منػػخ ر ػػخ أسػػ ـ الضصػػميف السياسػػييف المػػدوديف، إي ػػود أولمػػرت رئػػيس الػػوزراء 
 السابؽ، و ابي أةكنازي رئيس أركاف الجيش السابؽ.

 ي الجيش ا سرائيمي بمنخ الصحؼ ا سرائيميل مف نةر  وكانت الصحيفل تقصد بذلؾ قرار الرقابل العسكريل
 . 2007معمومات عف عمميل تدمير المفاعؿ النووي السوري  ي دير الزور سنل 

 20/9/0220، الشرق األوسط، لندن
 

 إدانة رجل أعمال إسرائيمي باالحتيال عمى أوقاف الكنيسة االرثوذكسية بالقدس  05
محكمل المركزيل  ي القدس الغربيل أمس ال   اء رجؿ أعماؿ ي ودي زهير أندراوس  أدانت ال - الناصرة

بعدة ت ـ  ساد، تتعمؽ باألرالي التابعل لمبطريركيل األر وذكسيل  ي القدس الغربيل، وتبيف مف قرار المحكمل 
ل أف الرجؿ قاـ بعمميات تزوير مستندات وو ائؽ تمن  السكاف الي ود  ي عدد مف أحياء القدس الغربيل  رص

عاما، مخ العمـ أف اتتفاؽ األصمي  99استئجار األرض التي أقاموا عمي ا منازل ـ مف البطريركيل لمدة 
 .2051بين ـ وبيف البطريركيل ينت ي  ي العاـ 

أبرمت صفقل بيخ وتبجير أراض كبرى  ي  ،وكانت البطريركيل األر وذكسيل اليونانيل  ي القدس المحتمل
إسرائيؿ، بر ـ تحذيرات السمطل الفمسطينيل مف مضاطر م ؿ هذي الضطوة عمأل القدس ومناطؽ أضرى لحساب 
  ا سرائيمي إف الصفقل تةمؿ أرالي واسعل تبمغ وتؼ الدونمات NEWS 1مستقبؿ المدينل. وقاؿ موقخ  

  ي القدس الغربيل، أقيمت عمي ا وتؼ الةقؽ السكنيل والماسسات العامل.
مميوف دوتر . كما أةار إلأل أن  بعد  20مميوف ةيكؿ  أك ر مف  80 وأةار إلأل أف قيمل الصفقل تبمغ

مفاولات سريل استمرت ة ورًا تـ اتتفاؽ عمأل صفقل تبيخ  ي ا البطريركيل اليونانيل حقوًقا  ي أراض  ي 
 القدس ومناطؽ أضرى، إلأل مجموعل ترأس ا عائمل بف دا يد الي وديل.

 و يموس ال الث ونائب  لمةاوف الماليل. ووقخ عمأل الصفقل البطريرؾ اليوناني  ي
وتةمؿ الحقوؽ المباعل أيلًا حؽ التبجير لمناطؽ واسعل  ي حي رحا يا، الذي أقيـ  ي  البيت الرسمي 
لرئيس الوزراء ا سرائيمي، وأيلا األرالي التي تلـ الكنيست ا سرائيميل ومقر راساء إسرائيؿ. كما تةمؿ 

يًا كحدائؽ عامل  ي القدس. والحديث الدائر عف األرض  ي وسط القدس أيلًا أرالي ةاسعل تستضدـ حال
 دونمًا تقخ  ي رحا يا والطالبيل. 520الغربيل يتعمؽ بػ 

وركز الموقخ عمأل أف الصفقل أبرمت بةكؿ سري بسبب اللغوط التي مورست مف جانب السمطل 
ء أف الصفقل الجديدة تتعمؽ ببراٍض بنيت الفمسطينيل عمأل البطريركيل اليونانيل لمنخ إبراـ الصفقل. كما جا

عمي ا وتؼ الةقؽ التي أقيمت عمأل أراض ماجرة مف البطريركيل لصندوؽ أرالي اسرائيؿ كانت قد أبرمت ا 
مف الكنيسل وتةمؿ الحقوؽ المباعل أيلًا حؽ  2050عاما تنت ي  ي عاـ  99لمدة  1951البطريركيل عاـ 

أي بعد حوالي أربعيف عاًما مف اآلف  2051رض ابتداء مف عاـ التبجير والتصرؼ الكامؿ كمالؾ لأل
لمناطؽ واسعل  ي حي جنزاريا، رحا يا، والطالبيل وأيلا األرالي التي تلـ مبنأل الكنيست ا سرائيميل 
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ومقر راساء إسرائيؿ وديواف رئيس الدولل، كما تةمؿ أيلًا أرالي ةاسعل تستضدـ حاليًا كحدائؽ عامل  ي 
باعت ض ل ا البطريركيل  10/3/2011الموقخ أيلا أف الصفقل السريل تـ توقيع ا بتاريخ  القدس، وكتب

قطعل ارض بالقدس من ا با لا ل إلأل الطالبيل، منطقل حديقل الجرس، متحؼ  85حقوق ا الكاممل  ي 
 إسرائيؿ، والكنيس الكبير، وسكل القطار، ومنطقل أبراج ولفسف.

 20/9/0220، القدس العربي، لندن
 

 مصاًبا حصيمة مواجيات بين أجيزة السمطة ومحتجين ضد الغالء في الخميل 66 06
   ي 9|10الضميؿ  أكدت مصادر طبيل  مسطينيل أف حصيمل المواج ات، التي وقعت مساء أمس ات نيف  

مدينل الضميؿ الواقعل بجنوب اللفل الغربيل بيف ةباف  مسطينييف محتجيف عمأل   ء األسعار ومطالبيف 
 إسقاط حكومل س ـ  ياض وأ راد مف الةرطل واألج زة األمنيل، بمغت أك ر مف ستيف إصابل مف الجانبيف.ب

 22/9/0220قدس برس، 
 

 : تمممل من تخفيضات فياضالفمسطينياحتجاجات الشارع  07
مف  يبدو أف ا جراءات التي اتضذت ا الحكومل الفمسطينيل بضفض األسعار والقيمل الملا ل لمحد  راـ اهلل

األزمل التي تجتاح األرالي الفمسطينيل منذ أسابيخ احتجاجًا عمأل الغ ء، لـ تكف كا يل بالنسبل لممتظاهريف، 
 الذيف طالبوا بالمزيد مف الضطوات لدعـ صمود الفمسطينييف وتحسيف ظرو  ـ المعيةيل.

ف كانت اتضذت طابعًا أقؿ وضرجت عدة تظاهرات  ي األرالي الفمسطينيل بعد قرارات الحكومل الفمسطينيل وا  
عنفًا مف اليوـ السابؽ، ودعت الحكومل إلأل مراجعل سياسات ا اتقتصاديل، والبحث عف المزيد مف الحموؿ 

ف كانت الم جل الداعيل إلأل رحيؿ رئيس الحكومل س ـ  ياض قد ضفت حدت ا.   ن اء األزمل، وا 
سبوع المالي، وتركزت مطالب ا  ي ةقيف، وة دت األرالي الفمسطينيل موجل مف اتحتجاجات بدأت األ

أحدهما سياسي يدعو لرحيؿ  ياض وحكومت ، ووضر اقتصادي يطالب بتحسيف ظروؼ الحياة ومحاربل   ء 
 األسعار.

 20/9/0220، السفير، بيروت
 
 

 العابثون والمندسون والطابور الخامس مصطمحات اطمقت عمى المحتجين عمى غالء االسعار 08
عوض   يما تواصمت اتحتجاجات الفمسطينيل ال   اء تنديدا بالغ ء وارتفاع اتسعار اطمقت  وليد -راـ اهلل 

الك ير مف المصطمحات عمأل المحتجيف ما بيف مةككل  ي وتئ ـ ومنددة بممارسات ـ حيث وصفوا بان ـ مف 
 اي العم ء. -المندسيف والعاب يف والمنفمتيف والدض ء والطابور الضامس 

مؾ المصطمحات عمأل المحتجيف الفمسطينييف بعد اف وصمت المظاهرات الةعبيل لدرجل اتصطداـ واطمقت ت
مخ الةرطل الفمسطينيل ورةؽ مقرات ـ بالحجارة وقذؼ صور المساوليف باتحذيل واست داؼ بعض 

جاجات الماسسات العامل اتمر الذي ا ار است جاف المواطنيف وضوؼ القيادة الفمسطينيل مف انحراؼ اتحت
الةعبيل عف مسارها مف التنديد بالغ ء وارتفاع اتسعار الأل اسقاط السمطل بماسسات ا اتمر الذي د خ 

  المساوليف الفمسطينييف الأل المجوء لملغط عمأل المجاف المنظمل ل حتجاجات لوقف ا.
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صفيف بالعاب يف و ي ظؿ تمؾ اتولاع يعيش المواطف الفمسطيني  ي حالل مف اترباؾ ما بيف محتجيف مو 
والمنفمتيف والدض ء والمندسيف والطابور الضامس وبيف مساوليف  مسطينييف يعيةوف  ي ابراج عاجيل 
ويتمتعوف بر د العيش وسيارات  ارهل ورواتب عاليل  ي بمد بات يوصؼ مف قبؿ اهم  المحتجيف بػ 'بمد 

ء  ي السمطل وارتفاع قائمل كبار الرتب المميوف وزير وعقيد ومدير عاـ'  ي اةارة الأل ك رة عدد الوزرا
العسكريل والمدنيل  ي سمطل ت يحتمؿ اقتصادها تبميف رواتب ـ واساسيات الحياة الكريمل لةعب يعيش تحت 

 وي ت اتحت ؿ اتسرائيمي، وهبات الدوؿ المانحل، عمأل حد ما يقاؿ  ي الةارع الفمسطيني.
 20/9/0220، القدس العربي، لندن

 
 : نقابة الوظيفة العمومية تنظم وقفة احتجاجية تنديدًا بموجة الغالءرام اهلل 09

نظـ عةرات الموظفيف، اليوـ ال   اء، اعتصامًا أماـ مجمس الوزراء  ي راـ اهلل،   م ند العدـ -راـ اهلل 
 تنديدًا بالغ ء المعيةي، و مطالبيف بتضفيض األسعار.

لوظيفل العموميل  ي حدي   لػ دوت كوـ عف ر ل  لمسياسات وعبر بساـ زكارنل رئيس نقابل العامميف  ي ا
الماليل واتقتصاديل التي تتبناها الحكومل، واصفا إياها بػ"المدمرة"، وطالب بلرورة وقف ا واتستجابل لمطالب 

 المحتجيف.
دـ تةاوري مطمبًا لـ تستجب الحكومل ل ا، مت مًا زكارنل رئيس الوزراء د. س ـ  ياض بع 28وقاؿ إف "لدينا 

مخ النقابات؛ تتضاذ القرارات التي تمبي مطالب وحقوؽ الموظفيف، مفلً  التةاور مخ البنؾ الدولي عمأل 
وأةار إلأل أن  إذا لـ تستجب الحكومل إلأل مطالب المحتجيف " إن  سيعمف عف إلراب  التةاور مخ ةعب .

 مفتوح ض ؿ األياـ القادمل".
 22/9/0220، القدس، القدس

 
 دونم لشق طريق استيطاني غرب نابمس 822ة مصادر  32

دونـ مف أرالي بمدات زواتا والناقورة  800أعمنت سمطات اتحت ؿ ا سرائيمي مصادرة   اللفل الغربيل
  رب نابمس باللفل الغربيل المحتمل؛ لةؽ طريؽ استيطاني.

بيف مستوطنل "ةفي وقاؿ مساوؿ ممؼ اتستيطاف بةماؿ اللفل الغربيل  ساف د مس، إف الطريؽ يصؿ 
 ةمروف" ومعسكر الجيش المقاـ بالمنطقل الغربيل.

وأةار د مس إلأل أف الطريؽ اتستيطاني سيضصص لمركبات المستوطنيف ووليات اتحت ؿ العسكريل، 
 مولًحا أف األرالي مزروعل ببةجار الزيتوف الم مرة.

 20/9/0220، السبيل، عّمان
 

 بمحافظة الخميل  الحتالل في بيت أمرإصابات باالختناق في مواجيات مع ا 32
أصيب عدد مف الفمسطينييف أمس ال   اء  ي مواج ات عنيفل عمأل مدضؿ بيت أمر   اللفل الغربيل

بمحا ظل الضميؿ جنوب اللفل الغربيل المحتمل، ض ؿ تةييخ جنازة الطفمل مراـ محمد محسف عوض بعد 
 محاصرة قوات اتحت ؿ لممقبرة الرئيسيل هناؾ.
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أول  الناطؽ باسـ المجنل الةعبيل لمقاومل الجدار واتستيطاف محمد عوض، أف ما استفز المواطنيف و 
تواجد قوات اتحت ؿ  ي المنطقل،  يما قاـ الةباف بإلقاء الحجارة تجاي جنود اتحت ؿ الذيف ردوا بإط ؽ 

 الرصاص الحي والمطاطي وقنابؿ الصوت والغاز.
حاتت اضتناؽ؛ جراء إلقاء قنابؿ الغاز الذي تعمد جنود اتحت ؿ إط ق ا عمأل وأصيب عدد مف المواطنيف ب

المنازؿ، ما أدى إلأل اةتعاؿ حرائؽ  ي بعض األةجار واألعةاب أماـ المنازؿ، وطارد عدد مف جنود 
ف وض ؿ المواج ات، أصيب بعض الجنود بالحجارة ببقدام ـ، ولـ يتمكنوا م اتحت ؿ الةباف بيف المنازؿ.

 اعتقاؿ أي أحد وتركزت المواج ات عمأل مدضؿ البمدة ومنطقل عصيدة.
و ي أ ناء قياـ الناطؽ ا ع مي لمجنل بتصوير الجنود وهـ يطمقوف النار، حاوؿ "جيب" عسكري دهس ، 

 ومنع  مف التصوير.
 20/9/0220، السبيل، عّمان

 
 الخميلقرية جنوب ب مستوطنون يخطون شعارات عنصرية عمى جدران مسجد سممان الفارسي 30

ضّط مستوطنوف  جر اليوـ اتربعاء، ةعارات عنصريل عمأل جدراف مسجد سمماف   سعيد عموري -الضميؿ 
كيمو متر مف  4والمسجد المذكور يقخ عمأل بعد  الفارسي  ي قريل امريش جنوب بمدة دورا بمحا ظل الضميؿ.

 مستوطنل "عتنائيؿ" عمأل الج ل الجنوبيل لمقريل.
 22/9/0220، لقدسالقدس، ا

 
 شييدًا  00رفض تعويض تالمحكمة المركزية اإلسرائيمية  : المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان 33

 ي مدينل الناصرة، أوؿ أمس، دعوى قلائيل تقدـ ب ا المركز ” ا سرائيميل“ زة  ر لت المحكمل المركزيل 
واحدة، استة دوا ض ؿ المحرقل  مسطينيًا مف أسرة  22الفمسطيني لحقوؽ ا نساف، تطالب بتعويض 

 .2009ومطمخ  2008 ي قطاع  زة ن ايل ” ا سرائيميل“
المحكمل ر لت الدعوى القلائيل المر وعل باسـ عائمل الدايل، بدعوى أف “وقاؿ المركز،  ي بياف، إف 

”. طالت ـ ليست مساولل عف األلرار التي” إسرائيؿ“القتمأل  الة داء  سقطوا  ي إطار عمميل عسكريل، وأف 
وأعمف المركز اعتزام  استئناؼ الدعوى، واستنفاد كؿ ا جراءات الممكنل  ي إطار عمم ، ضاصل أف 

 23المحكمل ارتكزت  ي ردها عمأل تطبيؽ التعديؿ ال امف لقانوف مساوليل الدولل المدنيل الذي تـ إقراري  ي 
 المتعمؽ بتعريؼ مف ـو العمميل العسكريل. 2012يوليو/تموز ،

 20/9/0220، خمي،، الشارقةال
 

 الفمسطينيين مع تنحي األسد % من 82استطالع:  36
ذهبت الغالبيل العظمأل مف الفمسطينييف المقيميف باللفل الغربيل وقطاع  زة    أمجد العبسي –عماف 

 .%  إلأل أف األ لؿ لسوريل اليوـ هو "تنحي الرئيس بةار األسد"81 
لعربّي لألبحاث ودراسل السياسات  إف نسبل أقؿ مف الفمسطينييف وو ؽ اتستط ع الذي أجراي المركز ا

%  تعتبر ما يجري  ورة ةعب لد النظاـ الحاكـ، الفارؽ الذي سجؿ لصال  أولئؾ المقتنعيف ببف ما 59 
% ، لكف ال  ت هو أف جزءا مف هاتء يعتبر نظاـ األسد جزءا مف 32يجري  ي سوريل ماامرة ضارجيل  

 هذي الماامرة.
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واحد  ي المائل  قط مف المستطمعل ورااهـ مف الفمسطينييف رأوا  ي أف القلاء عمأل ال ورة  ي سوريل هو 
 الحؿ، وهي نسبل كما يقوؿ المركز العربي "لئيمل ليست ذات دتلل إحصائيل وتقخ لمف هامش الضطب".

الي، وهي الفترة التي   تموز  يوليو  الم21-15وأجرى المركز اتستط ع الفمسطيني  ي الفترة بيف  
  وانتةار قوات الجيش الحر 18/7تصاعد  ي ا عنؼ النظاـ بةكؿ كبير ضصوصا بعد تفجير ضميل األزمل  

  ي مدينل حمب.
%  لصال  7وذكر اتستط ع ببف تحميؿ اتجاهات الرأي العاـ الفمسطيني أظ رت تفوقا ممموسا بنسبل  

 قطاع  زة
بةار األسد، وكذلؾ أظ رت عينل الةباب الفمسطيني حماسل أكبر مف  %  بيف أولئؾ المايديف لتنحي86 

  .54-47الفئل العمريل التي تقخ بيف  
وبيف اتستط ع أف تبييد الفمسطينييف أو معارلت ـ لتنحي األسد ت يكاد يضتمؼ بيف المستجيبيف بحسب 

نا ا .  تقسيمات ـ الجندرّيل  ذكورا وا 
 20/9/0220، الغد، عّمان

 
  60الل ييدم قرية العراقيب بالنقب لممرة االحت 35

هدمت قوات اتحت ؿ اتسرائيميل صباح األربعاء بيوت قريل العراقيب  ي النقب داضؿ األرالي   النقب
 لممرة ال انيل واألربعيف. 48المحتمل عاـ 

 ب دوء. وذكرت إذاعل اتحت ؿ أف عمميل ال دـ التي قامت ب ا ما تسمأل دائرة أرالي "إسرائيؿ" تمت
را ر" قبؿ  -وتبتي عمميل ال دـ كما ترى لجنل التوجي  العميا لعرب النقب  ي إطار تنفيذ مضطط " ولدبرغ 

ألؼ دونـ مف األرالي العربيل  860سف الضطل كقانوف، عمًما أف المضطط ينص عمأل مصادرة نحو 
 ألؼ عربي مف سكاف القرى  ير المعترؼ ب ا  ي النقب. 30وت جير قرابل 

 20/9/0220، الة الصحافة الفمسطينية )صفا(وك
 

 االنقسام يحول دون تنفيذ منطقة التجارة الحرة بين غزة ومصر 36
أكدت مصادر  مسطينيل مطمعل أف مباح ات متقدمل، جرت بيف الحكومل المقالل  ي   صال  النعامي - زة

بيف القطاع ومصر. وذكرت  قطاع  زة وبيف الحكومل المصريل بةبف إقامل منطقل تجارة حرة عمأل الحدود
أف الجانب المصري تضمأل  ي اآلونل األضيرة عف تجاهم  لممطالب الفمسطينيل « الةرؽ األوسط»المصادر لػ

بإقامل المنطقل، مةيرة إلأل أف الحكومل المصريل ةرعت  ي إجراء مةاورات مخ القطاع الضاص المصري 
الضاص  ي كؿ مف  زة والقاهرة بةبف الفكرة. حوؿ الفكرة،  ي حيف تك فت المةاورات بيف القطاعيف 

واستدركت المصادر أف العائؽ الوحيد الذي ظؿ يعيؽ القرار المصري بمباركل الفكرة هو حالل اتنقساـ 
الفمسطيني الداضمي، إذ ليس  ي وسخ الحكومل المصريل التوصؿ تتفاؽ بةبن ا مخ حكومل إسماعيؿ هنيل 

يتـ بموا قل ومةاركل السمطل الفمسطينيل. ورجحت المصادر أت يتجاوب المقالل؛ ألف اتتفاؽ يتوجب أف 
رئيس السمطل محمود عباس  أبو مازف  بةكؿ إيجابي مخ اتقتراح  ي حاؿ لـ يكف جزءا مف اتفاؽ رزمل 

  ن اء حالل اتنقساـ.
 20/9/0220، الشرق األوسط، لندن
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 كان ذكيًا التدخل فوراً إيران عمى حزب اهلل إذا  "إسرائيل"عون: إذا ىاجمت  37
النيابي المبناني ميةاؿ عوف عمأل الموقؼ ا يراني األضير « تكتؿ التغيير وا ص ح»رئيس    عمؽبيروت

إذا قالوا هذا  سيكوف صحيحًا، »مف لبناف، قاؿ  « حزب اهلل»ببن   ي حاؿ هاجمت إسرائيؿ إيراف سيرد 
ذا كاف «حزب اهلل»دوف لرب سوريل و  حيف يريدوف أف يلربوا إيراف   ذا يعني أن ـ يري « حزب اهلل»، وا 

سرائيؿ حيف  ذكيًا يبدأ  ور تعرض سوريل أو إيراف ل جوـ،  إما يروحوف كم ـ سوا أو يضمصوف كم ـ سوا، وا 
؟ ببي صفل تريد أف تلرب «حزب اهلل»تجري مناورات، ألـ تعمف أن ا  ي كؿ مرة لد إيراف وسوريل و 

 «.إيراف؟ ما ل ا مخ إيراف؟
، «السوريل، وتحديدًا  ي ةماؿ لبناف -تحركات عسكريل  ير ةرعيل عمأل الحدود المبنانيل »وتحدث عف 

 «.إلأل قدـو أناس  ير مراقبيف وت مسجميف»ورد زيادة الجريمل مف حوادث السرقات وات تياتت 
 20/9/0220، الحياة، لندن

 
 القاىرة فيفتح مكتب لحماس بنية  عممياالرئاسة المصرية تنفي  

باسـ رئاسل الجم وريل، أف ماسسل الرئاسل ليس  الرسميياسر عمي، المتحدث  د.أكد   وكاتت -القاهرة 
 وسائؿ ا ع ـ حوؿ قياـ حركل حماس بفت  مكتب ل ا بالقاهرة.  يمعمومات حوؿ ما تردد  أيلدي ا 

لمجمس التنفيذي لحركل حماس وردًا عمأل سااؿ حوؿ استقباؿ الرئيس محمد مرسأل األسبوع المقبؿ لرئيس ا
بغزة إسماعيؿ هنيل أ ناء زيارت  ن ايل األسبوع لمصر قاؿ ياسر عمأل  إن  لـ يتحدد بعد لقاء الرئيس 

إطار المصالحل الفمسطينيل، كما أكد الرئيس   يتقوـ ب ا مصر  التيبإسماعيؿ هنيل، مةيرا إلأل الج ود 
واحد   مسطينيلرورة وجود صوت  الماليسبوع محمود عباس األ الفمسطينيمحمد مرسأل مخ الرئيس 

 إقامل الدولل الفمسطينيل المستقمل.  يالمرحمل المقبمل، لتحقيؽ الس ـ والمساعدة   يلمقليل الفمسطينيل 
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 التحدث عن النووي اإليراني ألنيا تمتمك ترسانة نووية "إسرائيل"إيران: ليس من حق  

إيراف ت تـ بالحفاظ عمأل "د ب ا  أكد المتحدث باسـ الضارجيل ا يرانيل راميف م ماف برست أف  -ط راف 
 ."أمف المنطقل والد اع عن 

عف م ماف برست القوؿ  ي ماتمر صحا ي إن  ليس مف حؽ إسرائيؿ التحدث  " ارس"ونقمت وكالل أنباء 
 عف الممؼ النووي ا يراني ألن ا تمتمؾ ترسانل نوويل.

إيراف لدي ا "، مليفا أف "المحاد ات النوويل يجب أف تتابخ مخ إيراف  ي إطارها القانوني والفني" قاؿ  و 
 ."حقوؽ  ي المجاؿ النووي يجب أف تحتـر و ؽ معاهدة حظر اتنتةار النووي

 //القدس العربي، لندن، 
 

 لى األمم المتحدةبعدم التوجو إ الفمسطينية السمطة إقناعتحاول  الواليات المتحدة 40
أعمنت الوتيات المتحدة ان ا تسعأل الأل اقناع الرئيس محمود عباس باتمتناع عف   أ ؼ ب -واةنطف 

طمب ولخ دولل  ير علو  ي اتمـ المتحدة ض ؿ اجتماع الجمعيل العامل لممنظمل الدوليل ن ايل الة ر 
 الجاري.
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ما زلنا نقوؿ بولوح اننا نعتقد اف الطريؽ »وريا نوتند  وقالت الناطقل باسـ وزارة الضارجيل اتميركيل  يكت
 مخ اسرائيؿ.« الواقعي الوحيد لتكوف لمفمسطينييف دولل، يمر بالمفاولات المباةرة

نعمؿ بجد عبر المجنل »وألا ت  «. بالتبكيد اتصاتت مخ الرئيس عباس»وقالت نوتند اف واةنطف تجري 
ـ المتحدة والوتيات المتحدة واتتحاد اتوروبي وروسيا  ومباةرة مخ الرباعيل مف اجؿ الةرؽ اتوسط  اتم

لكف كؿ ما يمكننا »وأولحت  «. اتسرائيمييف والفمسطينييف لتةجيع ـ عمأل العودة الأل طاولل المفاولات
 عم  هو حل ـ. ت يمكننا اف نر م ـ. عمي ـ اتضاذ قرار الس ـ ببنفس ـ، وعمي ـ اتضاذ قرار العودة الأل 

 «.طاولل المفاولات ببنفس ـ
 12/9/2012الحياة، لندن، 

 
 ترتيب لقاء لنتنياىو مع أوباما يرفضىآرتس: البيت األبيض  41

أةارت صحيفل "هآرتس" إلأل أف البيت األبيض رد بالنفي، اليوـ ال   اء، عمأل طمب رئيس الحكومل 
مخ وصول  إلأل نيويورؾ  لقاء كممل  ي  ا سرائيميل بنياميف نتانياهو لقاء الرئيس األمريكي باراؾ أوباما

 الجمعيل العامل لألمـ المتحدة ن ايل الة ر الجاري.
ونقؿ عف مصدر سياسي إسرائيمي قول  إف مكتب نتانياهو توج  إلأل البيت األبيض برسالل مفادها أن  نظرا 

 مل الرئيس أوباما.لمكوث نتانياهو  ي أرالي الوتيات المتحدة مدة يوميف ونصؼ  قط  إن  معني بمقاب
وألاؼ المصدر نفس  أف الرسالل تلمنت أف نتانياهو عمأل استعداد لمسفر إلأل واةنطف  جراء المقاء، بيد 
أن  أةار إلأل أف البيت األبيض ر ض الطمب بذريعل أف "جدوؿ أعماؿ الرئيس أوباما ت يسم  بإجراء المقاء 

  ي هذي المرحمل".
ت األبيض بالنفي يعني أف األزمل بيف رئيس الحكومل ا سرائيميل وبيف وأةارت "هآرتس" إلأل أف رد البي

الرئيس األمريكي وصمت إلأل حليض جديد، حيث أن  لممرة األولأل منذ تسمـ ات نيف لمنصبي ما ت 
 يجتمعاف ض ؿ زيارة لنتانياهو إلأل الوتيات المتحدة لحلور اجتماع الجمعيل العامل لألمـ المتحدة.

 11/9/2012، 48عرب
 
 

 الفمسطينية دوالر لخزينة السمطة ماليينعشرة  اليند تتبرع بـ 42
أعمف رئيس وزراء ال ند مانوهاف سينغ، عف تقديـ عةرة م ييف دوتر لموازنل السمطل الوطنيل   نيودل ي

 ووقعت السمطل الوطنيل وال ند، قبؿ ظ ر اليوـ ال   اء،   ث لمتضفيؼ مف األعباء الماليل عف السمطل.
 اتفاقيات، بحلور الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ال ندي مانموهاف سينغ.

وتةمؿ اتتفاقيات، بناء مدرستيف  ي ابو ديس ونابمس، وتقديـ تج يزات وتدريب  ي مجاؿ تكنولوجيا 
 المعمومات لوزارة اتقتصاد الوطني وجامعل القدس، واتفاقيل لمتدريب الم ني بالتعاوف مخ وزارة العمؿ.

 11/9/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 احتجاجات الضفة تفضح موقف السمطة من المصالحة 63
 ماجد أبو دياؾ
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إعػػػادة تكػػػرار ات امػػػات عبػػػاس لحمػػػاس ببن ػػػا تريػػػد تعطيػػػؿ المصػػػالحل، ت يمكػػػف اف يف ػػػـ بعيػػػدا عػػػف تصػػػاعد 
ياسػػي الػػذي اتحتجاجػػات  ػػي اللػػفل عمػػأل  ػػ ء المعيةػػل التػػي عػػززت مػػف عوامػػؿ  ةػػؿ مةػػروع السػػمطل الس

 ةؿ  ي تحويؿ الحكـ الذاتي إلأل دولل مستقمل والعقبات ا سرائيميل واألمريكيػل أمػاـ التوجػ  الفمسػطيني لألمػـ 
 المتحدة لنيؿ اتعتراؼ ب ذي الدولل  ير الموجودة أص !

ار ومػػػف المعػػػالـ الجديػػػدة لفةػػػؿ مةػػػروع السػػػمطل اسػػػتنادها إلػػػأل اتفاقيػػػل بػػػاريس اتقتصػػػاديل التػػػي تػػػربط األسػػػع
بالكيػػاف ا سػػرائيمي، ر ػػـ الفػػرؽ ال ائػػؿ  ػػي مسػػتوى الػػدضؿ،  لػػ  عػػف تحويػػؿ الفمسػػطينييف إلػػأل جػػيش مػػف 
الموظفيف الذيف ينتظروف رواتب ـ وضر الة ر، بدت مف اعتماد اقتصاد انتػاجي قػائـ عمػأل الزراعػل والصػناعل 

 والتطوير التكنولوجي.
إف الػرئيس الفمسػطيني ت يريػد أف تػتـ المصػالحل  ػي و ي لوء هػذا الفةػؿ الملػاعؼ  سياسػيا ومعاةػيا ،  ػ

هذا الوقت، ولذلؾ   و يرمػي بػالكرة  ػي ممعػب حمػاس التػي تطالبػ  بػإط ؽ سػراح المعتقمػيف قبػؿ إتمػاـ لجنػل 
اتنتضابات عمم ا  ي  زة، وهو مطمب برأينا عادؿ ومنصؼ، إذ ت مصالحل بػدوف إطػ ؽ سػراح المعتقمػيف، 

 هذي القليل.وت انتضابات بدوف حؿ 
إف الذي د خ عباس إلأل محاولل إتماـ المصػالحل بعػد التغييػر الػذي حصػؿ  ػي مصػر كػاف مجػاراة األولػاع 
 ي مصر، وليس تغييرا حقيقيا  ي ممؼ ت يممؾ عباس وحدي كممل الفصؿ  ي .  المصػالحل ت يمكػف أف تػتـ 

دراؾ عبػاس لػذلؾ ي د عػ  إلػأل المراهنػل عمػأل اتنتضابػات؛ كػي  ي ظؿ المعارلل األمريكيل وا سرائيميل ل ا، وا 
ي بػػػػت أف حمػػػػاس ت تريػػػػدها، بينمػػػػػا الحقيقػػػػل أف عبػػػػاس نفسػػػػ  مقتنػػػػػخ اآلف أف إتمام ػػػػا حتػػػػأل مػػػػخ اسػػػػػتمرار 

 اتعتقاتت  ي صفوؼ معارلي  لف يكوف  ي صال  حركل  ت .
عمػػػأل سػػػمطت  لقػػػد باتػػػت جعبػػػل الػػػرئيس الفمسػػػطيني  ار ػػػل  ػػػي ظػػػؿ األولػػػاع الجاريػػػل التػػػي تنػػػذر بانتفالػػػل 

المت الكػػل،  يمػػا يػػدير األمريكيػػوف وا سػػرائيميوف الظ ػػر لػػ   ػػي عمميػػل السػػ ـ المجمػػدة، ويعطمػػوف كػػؿ تحػػرؾ 
 ةكمي ل  لتحقيؽ مكسب اتعتراؼ بالدولل.

وبدت مف أف يتج  عباس إلأل إص ح الولخ الداضمي، وتةكيؿ جب ل موحدة لمواج ل الغطرسػل ا سػرائيميل، 
ويػػؿ عمػػػأل التحػػػرؾ السياسػػي دوف  يػػػري، بػػػؿ يجػػػـر مػػا هػػػو أعمػػػأل مػػف ذلػػػؾ مػػػف مقاومػػػل  إنػػ  يسػػػتمر  ػػػي التع

 مسمحل، معتبرا إياها تلر بالمصمحل الفمسطينيل العميا!
إف اطمئناف ا سرائيمييف إلأل جمود الولخ الفمسطيني، وعػدـ قػدرة الفمسػطينييف عمػأل إطػ ؽ انتفالػل سػمميل 

 اللغط عمأل سمطل عباس، وعدـ التجاوب مخ مطالب ا. أو مسمحل لد العدو، تد ع ـ إلأل المزيد مف
ولكػػػف أجػػػواء ال ػػػورات العربيػػػل تقػػػوؿ إف الحسػػػابات ا سػػػرائيميل قػػػد تكػػػوف ضاطئػػػل ولػػػو عمػػػأل المػػػدى المتوسػػػط؛ 

 ي اللفل احتماؿ يظػؿ قائمػا، وعنػدها سػيدرؾ ا سػرائيميوف « إسرائيؿ» اندتع انتفالل لد سمطل عباس و
 سوء تقديرات ـ.

 ػػػي هػػػذي الحالػػػل تحػػػرؾ قػػػوى المقاومػػػل  عػػػداد الةػػػارع الفمسػػػطيني لمواج ػػػل المةػػػروع الفمسػػػطيني،  والمطمػػػوب
 ومنع  مف اتستمرار  ي تجاهؿ مطالب الفمسطينييف، وتحقيؽ ما لـ يتـ تحقيق  بالتسويل السياسيل.

هػػو مػػا يحفػػز ولعػؿ أجػػواء التغييػػر الحاصػػمل  ػػي مصػػر، ومػػا قػػد يقػػودي ذلػػؾ إلػػأل تغييػػرات  ػػي المنطقػػل برمت ػػا 
 الفمسطينييف عمأل القياـ بدورهـ  ي هذا األساس.

 20/9/0220، السبيل، عّمان
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 عمي بدواف
َة دت األرالػي الفمسػطينيل  ػي مضتمػؼ منػاطؽ اللػفل الغربيػل عمػأل وجػ  التحديػد،  ػي األيػاـ األضيػرة عػددًا 

لتي َعّبرت عف حالل الغلب واتحتقاف المتراكم  عنػد النػاس جػراء تفػاقـ مف الفعاليات الةعبيل اتحتجاجيل ا
األولػػاع العامػػل و ػػي القمػػب من ػػا األولػػاع اتقتصػػاديل، وقػػد أضػػذت تمػػؾ الفعاليػػات زضمػػًا جماهيريػػًا ممموسػػًا 
 وهامػػًا  ػػي مةػػاركل النػػاس، و ػػي ةػػعارات ا التػػي أطمقت ػػا لػػد السياسػػات الحكوميػػل التػػي تتبع ػػا حكومػػل سػػ ـ

والتي ألحقت عمميًا اتقتصاد الفمسطيني  1995 ّياض ولد اتفاقيل باريس اتقتصاديل الجائرة والموقعل عاـ 
 باتقتصاد ا سرائيمي. 

، وضصوصًا  ي 1967 ما هي حقيقل األولاع العامل وأولاع الناس  ي األرالي الفمسطينيل المحتمل عاـ 
 جاجات الةعبيل ض ؿ األياـ الماليل ..؟اللفل الغربيل التي َة دت إندتع تمؾ اتحت

نبدأ القوؿ اف تمؾ اتحتجاجات والفعاليات الةعبيل جاءت صارضل وحادة،   ي المرة األولػأل التػي تةػ د  ي ػا 
مدف اللفل الغربيل احتجاجات ب ذا الحجـ لد   ء المعيةل منذ تةكيؿ سػ ـ  يػاض أوؿ حكومػل لػ  عػاـ 

نفسػ  وابنتػ  المريلػل التػي تبمػغ ضمسػل أعػواـ قبػؿ وصػوؿ رجػاؿ األمػف  وتضمم ا محاولػل رجػؿ إحػراؽ 2007
 الفمسطينييف ل  ومنع  مف ذلؾ. أما عوامم ا   ي متعددة وُمركبل، ويمكف تمضيص ا بضمسل عوامؿ مجتمعل 

ل كاف أول ا األزمات الماليل العامل التي تعاني ا السمطل الفمسطينيل بةكؿ عػاـ منػذ  تػرات طويمػل،  األزمػ -1
، وقػػد اةػػتدت  ػي األةػػ ر اتضيػػرة جػػراء 2010الماليػل الطاحنػػل تعيةػػ ا السػمطل الفمسػػطينيل منػػذ أواسػػط العػاـ 

عدـ ورود ما يكفي مف مسػاعدات ضارجيػل، وبمػا ت ينسػجـ مػخ الولػخ المػالي لحػاؿ السػمطل، وقػد أدى ذلػؾ 
سػػػات السػػػمطل الفمسػػػطينيل. لتػػػبضير متتػػػاؿ  ػػػي د ػػػخ رواتػػػب المػػػوظفيف والعسػػػكرييف العػػػامميف  ػػػي مضتمػػػؼ ماس

 السمطل تعاني مف عجز مالي  ي موازنت ا العامل وصؿ إلأل أك ر مف مميار دوتر بسبب نقص المسػاعدات 
الضارجيػل التػػي تةػػكؿ  م ػػي ميزانيت ػػا األمػػر الػػذي أ ػػر عمػػأل صػػرؼ رواتػػب موظفي ػػا البالغػػل قيمت ػػا نحػػو مائػػل 

ل، أف معانػػاة المػػواطنيف ازدادات مػػخ انتةػػار حالػػل الفاقػػل وضمسػػيف مميػػوف دوتر ةػػ ريًا. ومػػا زاد  ػػي الطػػيف بمػػ
والبطالػػػل حيػػػث تقػػػدر مضتمػػػؼ المصػػػادر المسػػػاولل بمػػػا  ي ػػػا المصػػػادر الحكوميػػػل أف أك ػػػر مػػػف مػػػائتي ألػػػؼ 
 مسطيني ب  عمؿ  ي مناطؽ اللفل الغربيل والقدس وحدهما دوف قطاع  زة،  يما ةبكل األماف اتجتماعي 

حػدودة ر ػـ اترتفػػاع المطػرد  ػي عػدد األسػر المسػػتفيدة من ػا، والػذي وصػؿ إلػأل نحػػو التػي تقػدم ا الحكومػل م
 مائل ألؼ أسرة تستفيد ة ريًا مف هذي الةبكل. 

وكػػاف  اني ػػا استةػػراء انفػػ ت السياسػػات األمنيػػل ومػػا أدت إليػػ  منقمػػخ لمحريػػات، وقػػد سػػبق ا حممػػل  مػػش  -2
تمػػؼ الفصػػائؿ بمػػا  ػػي ذلػػؾ اسػػتدعاء كػػوادر مػػف حركػػل رايػػ   لػػد اتسػػتدعاءات األمنيػػل لمنػػاس ولكػػوادر مض

لػػػراب المعتقمػػػيف  ػػػي سػػػجوف األج ػػػزة األمنيػػػل عػػػف الطعػػػاـ، واعتصػػػامات الطػػػ ب  ػػػي الجامعػػػات،   ػػػت ، وا 
والمظاهرات التي تمت لد المقاء الذي كاف مقػررًا بػيف الػرئيس محمػود عبػاس والجنػراؿ ةػااوؿ مو ػاز، ومػف 

ات واتحتجاجات التي جرت وتجري اآلف بمقمل العيش  قط، مخ أهميػل لقمػل هنا تيمكف أف نربط تمؾ الفعالي
 العيش بالنسبل لمناس. 

وكاف  ال  ا تفاقـ األزمات السياسيل الناتجل أصً  عف انسداد أ ؽ العمميل السياسيل  ي المنطقل وضاصل  -3
ات ا سػػػرائيميل تجػػػاي الةػػػعب عمػػػأل المسػػػار التفاولػػػي الفمسػػػطيني ا سػػػرائيمي، ملػػػا ًا إليػػػ  اسػػػتفحاؿ السياسػػػ

الفمسػػػطيني واسػػػتمرار  ػػػوؿ اتسػػػتيطاف  ػػػي ن ػػػب األرض وت ويػػػدها حتػػػأل داضػػػؿ األحيػػػاء العربيػػػل  ػػػي مدينػػػل 
 الحالل العامل السائدة  ي هذا الجانب تتلػمف  مفاولػات  اةػمل  1967القدس وجزئ ا الةرقي المحتؿ عاـ 
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صػمت دولػي وأميركػي عػف ممارسػات اتحػت ؿ،  يػاب ومتوقفل أصػً ، تنسػيؽ أمنػي ُمضتػؿ، ت ويػد ُمسػتمر، 
 الرا عل العربيل... .

وكػػاف رابع ػػا أف واقػػخ اتحػػت ؿ مػػف ج ػػل، وحالػػل واتنقسػػاـ الػػداضمي  ػػي السػػاحل الفمسػػطينيل مػػف ج ػػل  - 4
ي  انيل، أ را سمبًا عمأل قدرة السمطل الفمسػطينيل  ػي التعامػؿ مػخ اتحتياجػات واألزمػات اتقتصػاديل الناجمػل  ػ

جػػزء من ػػا عػػف اترتفػػاع العػػالمي  ػػي أسػػعار السػػمخ األساسػػيل المسػػتوردة.  اتنقسػػاـ الػػداضمي  ػػاقـ مػػف عمػػـو 
، وقػػػد أحػػػدث ةػػػرضًا وتعطػػػيً   ػػػي البػػػرامج 1967المةػػػك ت الواقػػػخ  ػػػي األرالػػػي الفمسػػػطينيل المحتمػػػل عػػػاـ 

ؿ المانحػل عمػػأل الػتممص مػػف التنمويػل المطموبػل بػػيف اللػفل الغربيػػل والقػدس وقطػػاع  ػزة، وسػػاعد بعػض الػػدو 
 التزامات ا التي سبؽ وأف كانت قد أعمنت عن ا تحت دعوى وجود انقساـ  مسطيني. 

وجػود حػػاتت مػػف الفسػػاد والتسػػيب، وهػػو مػػا يفتػرض متابعػػل ممفػػات الفسػػاد اتقتصػػادي المحالػػل لمقلػػاء  - 5
ف ظاهرة الفسػاد موجػود ومو ػّؽ، ضصوصػًا ولمجنل المعنيل التي يرأس ا ر يؽ النتةل،  الَفَجخ المالي المتوالد ع

 ػػػي ظػػػؿ المنعطفػػػات واألولػػػاع الصػػػعبل التػػػي مػػػرت ب ػػػا الحػػػاؿ الفمسػػػطينيل، حيػػػث أصػػػب  عنػػػدها الفسػػػاد 
والفاسػػدوف كالطحالػػب التػػي تنمػػو  ػػي الميػػاي اآلسػػنل، وقػػد اسػػتغؿ أصػػحاب ا الواقػػخ الػػراهف،  يػػر وب ػػيف بحيػػاة 

تنزا  ، وتنظيػػؼ جيوبػػ  ةػػب  الفار ػػل أصػػً ، وعمػػأل حػػد قػػوؿ ولقمػػل عػػيش المػػواطف العػػادي، عػػامميف عمػػأل اسػػ
 الةاعر الكبير سميماف العيسأل 

أج ػػدوا النعجػػل المسػػكينل بالحمػػب  ضػػارت مػػف وطػػبة اتج ػػاد.و ي هػػذا المجػػاؿ نةػػير الػػأل أف هيئػػل مكا حػػل 
ًا تتلػمف   ممفػ142الفساد والتي ُةكمت بمرسوـ رئاسػي أصػدري الػرئيس محمػود عبػاس َتمقػت ومنػذ تبسيسػ ا  

  ممفػػًا، وقػػد بػػدأت ال يئػػل بالطمػػب مػػف كا ػػل مسػػاولي 81  ممفػػًا وتتػػابخ  61قلػػايا  سػػاد، ردت من ػػا ال يئػػل  
السػػمطل الفمسػػطينيل إقػػرارا بػػذمم ـ الماليػػل و قػػا لقػػانوف مكا حػػل الفسػػاد، كمػػا  ػػي تقػػديـ إقػػرار ذمػػل عنػػد ن ايػػل 

 المواعيد المقررة قانونا.الضدمل عف ممتمكات  وممتمكات زوجت  وأبنائ  القصر  ي 
وعمي ،  إف السمطل الفمسطينيل، وتحديدًا حكومل س ـ  ياض، ومخ ازدياد األزمات اتقتصاديل لعامل النػاس، 
ملػا ًا إلي ػا األزمػل السياسػيل العامػػل وانسػداد أ ػؽ التسػويل السياسػػيل، واسػتمرار اتحػت ؿ بسياسػات  المعرو ػػل 

نفسػػ ا اآلف أمامصػػعوبات متزايػػدة  ػػي أف تكػػوف ُمم مػػًا اجتماعيػػًا لمةػػعب التػػي أكمػػت األضلػػر واليػػابس، تجػػد 
، ومصػػدرًا ألجوبػػل مقنعػػل ذات صػػدقيل ولػػذلؾ  ػػإف الةػػعب ُمحػػبط 1967الفمسػػطيني  ػػي الػػداضؿ المحتػػؿ عػػاـ 

 اآلف تمامًا، كما وصؼ س ـ  ياض ذات  الحاؿ الفمسطيني  ي مقاب ت  الصحفيل األضيرة. 
فاء س ـ  ياض وعموـ وزرائ  مف المساوليل عف هػذي الحػاؿ بعػد ملػي عةػر سػنوات وبالطبخ، ت يمكف إع

تقريًبا كاف  ي ا هو اآلمر الناهي منػذ أف كػاف وزيرًالمماليػل، وسػط ِحػراؾ ةػعبي جػارؼ يجتػاح عمػوـ المنطقػل 
لػيس أقػؿ  مطالبًا بتنحػي كػؿ القػادة واألنظمػل المسػاوليف عػف إدامػل الولػخ الػراهف  ي ػا،  الولػخ الفمسػطيني

حاجل إلأل التغيير وا ص ح مف األولاع العربيل، بؿ إف الحالػل الفمسػطينيل بحاجػل لربيػخ  مسػطيني حقيقػي 
 يستند لحركل الناس بةكؿ ديمقراطي وةعبي بعيد كؿ البعد عف العمؿ العنفي المسم  أو ما ةاب  . 

تقػوـ عمػأل إجػراء تبػدي ت سياسػيل  ػي  إف الواقخ المعيش لمناس ت َيطُمب وت يدعو  جراء إصػ حات ةػكميل
مواقخ مضتمؼ الوزارات أو مواقخ السمطل هنا وهناؾ، أو تبديؿ أةضاص ببةػضاص أو طربػوش بطربػوش، بػؿ 
َيطمُػػب باألسػػاس حمػػوًت جذريػػل مركبػػل، حمػػوًت تمحػػظ المواءمػػل بػػيف الجػػانبيف اتقتصػػادي والسياسػػي المػػذيف ت 

باللبط إعادة بناء النظػاميف السياسػي واتقتصػادي الفمسػطيني.  ينفصماف عف بعل ما البعض. وهذا يعني
 النظاـ السياسي المطموب ت يمكف الوصوؿ إلي  إت عمػأل أسػاس ديمقراطػي ائت  ػي تةػاركي ين ػي اتنقسػاـ 
ويفت  الطريؽ أماـ تفعيؿ وت مير كؿ عناصر وأدوات القوة المتوا رة باليػد الفمسػطينيل، كمػا يفػت  المجػاؿ أمػاـ 
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ور عربي ُممـز بدعـ الموقؼ الفمسطيني عمأل كؿ المستويات بما  ي ذلؾ المستوييف اتقتصادي والسياسي، د
ألف اتنقسػػاـ الفمسػػطيني يػػو ر لمنظػػاـ الرسػػمي العربػػي  رصػػل ال ػػروب مػػف اتسػػتحقاقات المطموبػػل منػػ  عمػػأل 

 المستوييف السياسي واتقتصادي. 
تجاوز الواقخ المعيةي الصعب يتـ عبر صيا ل سياسػل اقتصػاديل كما أف بناء النظاـ اتقتصادي المطموب ل

، و ػت  الطريػؽ أمػاـ بنػاء 1995وطنيل  مسطينيل مدروسل والتضمص مف اتفاؽ باريس المجحؼ والموقخ عػاـ 
حالل است ماريل جاذبل  ي  مسطيف، وتعزيػز التعػاوف مػخ مضتمػؼ البمػداف العربيػل وا سػ ميل والػدوؿ الصػديقل 

وَطمػػِب مسػػاعدت ا  ػػي هػػذا اتتجػػاي. والوصػػوؿ إلػػأل مرحمػػل أ لػػؿ باتعتمػػاد عمػػأل المػػوارد الذاتيػػل  ػػي العػػالـ 
لزيػػػػادة ا يػػػػرادات وتحسػػػػيف األداء اللػػػػريبي وضفػػػػض النفقػػػػات، وبالتػػػػالي تقميػػػػؿ اتعتمػػػػاد عمػػػػأل المسػػػػاعدات 

عربيػل يجعػؿ مصػادر الضارجيل،  اعتماد السػمطل الفمسػطينيل عمػأل األمػواؿ التػي تػبتي مػف الػدوؿ األوروبيػل وال
 ميزانيت ا  ير  ابتل و ير دائمل وبالتالي يحدث العجز والتبضير  ي صرؼ الرواتب.

يعػػود ل حػػت ؿ  1967ويبقػػأل القػػوؿ بػػبف األسػػاس  ػػي كػػؿ مػػا يجػػري  ػػي األرالػػي الفمسػػطينيل المحتمػػل عػػاـ 
اتحػػت ؿ يبقػػأل الم مػػل  وسياسػػات ،   ػػو الطػػرؼ األك ػػر تػػب يرًا عمػػأل اتقتصػػاد الفمسػػطيني، ومػػف هنػػا  إن ػػاء

المركزيػػػل واألساسػػػيل التػػػي ت تعمػػػو  وق ػػػا م مػػػل.  ػػػاتحت ؿ هػػػو الػػػذي يحػػػد  ػػػي ن ايػػػل المطػػػاؼ مػػػف النمػػػو 
اتقتصػػادي  ػػي  مسػػطيف بفعػػؿ نظػػاـ الػػَتحكـ والسػػيطرة التعسػػفي سػػواء عمػػأل المعػػابر و يرهػػا مػػف ا جػػراءات 

لمتد قػل لملػفل الغربيػػل وقطػاع  ػزة، با لػا ل إلػػأل كاتسػتحواذ عمػأل أمػواؿ اللػرائب المجبػػاة لقػاء البلػائخ ا
الحصار المفروض عمأل الةعب الفمسطيني  ي قطاع  زة. حيث تم ؿ جبايل إسرائيؿ لملرائب التي تجمع ا 
نيابل عف السمطل الفمسطينيل  م ي ميزانيل السػمطل الفمسػطينيل، وتفػوؽ مبمػغ مميػار دوتر أميركػي سػنويا وذلػؾ 

اتقتصػػادي، لكن ػػا تبقػػأل تحػػت رحمػػل اليػػد ا سػػرائيميل التػػي تصػػر  ا وتسػػمم ا لمسػػمطل بموجػػب اتفػػاقي بػػاريس 
 الفمسطينيل أو تدع ا محجوزة بيف يدي ا تبعًا لمحالل السياسيل.

 20/9/0220، المستقبل العربي
 

 لن يسيطروا عمى الحكم ااالخوان المسممون في سوري 65
 تسفي برئيؿ

زراء ضارجيػػل الجامعػػل العربيػػل يػػـو اتربعػػاء المالػػي عػػرض ضطػػاب الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي أمػػاـ و 
أضيػػرا موقفػػا مصػػريا ت لػػبس  يػػ   'هػػذا لػػيس الوقػػت المناسػػب ل صػػ حات، بػػؿ لمتغييػػر... ت تسػػتمعوا الػػأل 
اتصوات التي تدعوكـ لمبقاء  ي الحكـ'، اقترح مرسي عمأل بةار اتسد. وليس م مما  ي ضطابػ   ػي مػاتمر 

 ي ط ػراف، والػذي حمػؿ  يػ  مسػاوليل المذبحػل  ػي سػوريا الػأل النظػاـ، ووصػف  بػػ 'النظػاـ دوؿ عدـ اتنحياز 
'، هذي المرة دعا اتسد الأل الرحيؿ عف السمطل.  المجـر

عمػػػأل مػػػدى اةػػػ ر تػػػرددت الجامعػػػل العربيػػػل بػػػيف موقػػػؼ اتمػػػيف العػػػاـ لمجامعػػػل، نبيػػػؿ العربػػػي وبػػػيف موقػػػؼ 
قوبػات التػي سػتمـز اتسػد بتطبيػػؽ اصػ حات والةػروع  ػي حػػوار السػعوديل، الكويػت، قطػر والبحػريف. بػػيف الع

حقيقػي مػػخ المعارلػػل، وبػػيف مطمػب دوؿ الضمػػيج بتسػػمي  وتمويػػؿ المعارلػل المقاتمػػل. مصػػر، م ػػؿ الجامعػػل، 
 ترددت حتأل وقت أضير ملأل بيف هذيف المف وميف.

سيصػؿ بعػد نحػو  مرسي حسف. وسيكوف هذا هو الموقؼ الػذي سيعرلػ  عمػأل ملػيفي   ػي واةػنطف، حيػث
عةرة أياـ. موقف  الصمب، الذي  رس ضنجػرا مةػحوذا  ػي الػبطف اتيرانيػل، وأجػؿ حاليػا احتمػاتت اسػتئناؼ 
الع قػات الدبموماسػيل بػيف الػدولتيف، واف كػاف ةػجخ نةػطاء المعارلػل السػوريل ات أنػ   ػي نفػس الوقػت أ ػار 
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مػؼ بػيف اتضػواف المسػمميف'، الػذي مػف ةػبن  أف  ي اوساط الم قفػيف السػورييف  ػي المنفػأل المضػاوؼ مػف 'الح
 يمن  ري  اسناد لحركل اتضواف  ي سوريا.

المداوتت حوؿ صورة سوريا بعد سقوط اتسد هػي بالفعػؿ سػابقل توان ػا.  عنػدما تجػد الػدوؿ الغربيػل صػعوبل 
سػػوريا الػػػأل   ػػي مسػػاعدة قػػوات ال ػػوار لحسػػـ المعركػػل العسػػكريل، وحػػػيف تلػػطر الميميةػػيات التػػي تقاتػػؿ  ػػي

التوجػػػ  الػػػأل منظمػػػات الما يػػػا وتجػػػار السػػػ ح كػػػي تةػػػتري البنػػػادؽ باسػػػعار تصػػػؿ الػػػأل الفػػػي دوتر لمبندقيػػػل 
ودوتريف لمرصاصل، وحيف تمنخ الض  ات بيف الميميةيات المقاتمل اقامػل قيػادة موحػدة مػف الصػعب التعػاطي 

 زمني تقامت ا. بجديل مخ المحاد ات تقامل حكومل موحدة  ي المنفأل او عف جدوؿ
ولكػػف م ممػػا  ػػي مصػػر  ػػي ع ػػد ال ػػورة، هكػػذا أيلػػا  ػػي سػػوريا الجسػػـ اتكبػػر واتك ػػر تنظيمػػا هػػـ اتضػػواف 

اعلػػاء  ػػي المجمػػس الػػوطني السػػوري جسػػـ المعارلػػل السػػوريل اتكبػػر  310المسػػمموف.   ػػـ لػػدي ـ ربػػخ الػػػ 
المسػاوؿ الكبيػر  ػي حركػل اتضػواف. الذي يعمؿ  ي المنفأل. نائب رئيس المجمػس هػو محمػد  ػاروؽ طيفػور، 

كمػػا أف مػػف كػػاف المرةػػػد العػػاـ لمحركػػل، عمػػي صػػػدر الػػديف البيػػانوني، هػػو علػػػو نةػػط  ػػي المجمػػس. وهػػػـ 
مسػػاولوف عػػف قسػػـ النقميػػات والمسػػاعدة  ػػي المجمػػس كمػػا يسػػيطروف عمػػأل قسػػـ كبيػػر مػػف الميزانيػػل. وداضػػؿ 

أل سػمطل حمايػل المػواطنيف وجعموهػا م ابػل الػذراع سوريا يقيمػوف منظومػل ضػدمات لممػواطنيف بػؿ وسػيطروا عمػ
العسكري لمنظمت ـ. هذي السمطل  ير الرسميل كانػت حتػأل وقػت اضيػر ملػأل تحػت سػيطرة منظمػل عسػكريل 

 دينيل تسمأل 'صقور سوريا'، قررت التضمي عف السمطل بعد أف سيطر عمي ا اتضواف.
مػأل مػدى عةػرات السػنيف، وهػي تسػم  لمحركػل ل ضواف  ي سوريا توجد أيلا مصادر تمويؿ مستقمل بنيػت ع

بتمويؿ النةاط العسكري أو المدني بةكؿ مستقؿ. ولكف ض  ا لحركل اتضػواف  ػي مصػر،  ػاف قاعػدة التبييػد 
لمةػقيقل السػوريل محػػدودة اك ػر بك يػػر. والسػبب  ػي ذلػػؾ يعػود الػػأل القمػخ العنيػؼ بػػ  هػوادة الػػذي اتبعػ  نظػػاـ 

سنيف لد الحركل. الفرع السوري ل ضواف، الذي أسس   ػي اتربعينيػات، د. اتسد اتب عمأل مدى عةرات ال
مصػػػطفأل السػػػباعي، صػػػديؽ وزميػػػؿ لحسػػػف البنػػػا ماسػػػس الحركػػػل  ػػػي مصػػػر، رأى  ػػػي نظػػػاـ حػػػزب البعػػػث 

عػػدوا مريػػرا يبعػػد الدولػػل عػػف تحقيػػؽ حمػػـ دولػػل  1963العممػػاني الػػذي اسػػتولأل عمػػأل السػػمطل  ػػي سػػوريا  ػػي 
 الةريعل.

ل، ومػػخ أنػػ  كػػاف مم مػػو اتضػػواف قبػػؿ ذلػػؾ ةػػركاء  ػػي البرلمػػاف السػػوري، بػػدأت حػػرب ابػػادة بػػيف مػػف تمػػؾ السػػن
عنػدما قػاد ر عػت اتسػد، ةػقيؽ الػرئيس  ػي حينػ  حػا ظ اتسػد،  1982اتضواف والنظػاـ. وكانػت ذروت ػا  ػي 

ينػل، اقػتحـ حممل تصفيل عةرات اتؼ المواليف لمحركل مف مدينل حماة. عمأل مػدى    ػل أسػابيخ قصػؼ المد
منازل ػػا، أعػػدـ دوف تمييػػز ودمػػر الةػػبكل التنظيميػػل والمدنيػػل لمحركػػل. ولكػػف ل ػػذي المذبحػػل، التػػي تركػػت أ ػػرا 
ةديدا  ي ذاكرة السورييف والعالـ يوجد جانب وضػر.  قػد سػبق ا قتػؿ الم قفػيف، اتطبػاء، المحػاميف والمػواطنيف 

زرعػ  اتضػواف  ػي سػوريا  ػي السػبعينيات د ػخ النظػاـ البسطاء عمأل أيدي اتضػواف المسػمميف. اترهػاب الػذي 
 قانونا يفرض عقوبل الموت عمأل كؿ مف يداف بعلويل الحركل. 1980الأل اف يةرح  ي 

ليس النظاـ وحدي رأى  ي اتضواف ت ديدا.  مواطنو الدولل العممػانيوف، الم قفػوف، اعلػاء اتتحػادات الم نيػل 
 ديد لطابخ الدولل. ودليؿ عمأل ذلؾ يمكف أف نراي  ي أف المذبحل  ي ورجاؿ اتعماؿ، تعاطوا مخ اتضواف كت

 حماة، م ؿ ات تياتت الفتاكل بيف النظاـ واتضواف، لـ تبعث حركل اتحتجاج القطريل  ي صال  اتضواف.
ومقارنل باتنظمل  ي مصر، التػي كا حػت اتضػواف، ولكػف ر ػـ اع ن ػـ كحركػل  يػر قانونيػل سػمحت ل ػـ بػػ 

ل اج زة ارةاد ووعي بؿ والمةاركل  ي الحياة السياسيل،  اف ولع ـ  ي سوريا مضتمػؼ.  تػدمير الةػبكل اقام
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التنظيميل لمحركل هناؾ منع ا مف إقامل منظومل تجنيد ووعظ، و ر معظـ زعمائ ا الأل ضارج الػب د وواصػموا 
 إدارة ةاون ا مف بعيد.

مف الحركات السمفيل، الذيف اقػاموا كتائػب مقاتمػل  ػي  حياؿ اتضواف المسمميف يعمؿ اتف مف ج ل ضصوم ـ
سػػوريا، ومػػف ج ػػل اضػػرى القػػوى العممانيػػل التػػي تعػػارض تحويػػؿ سػػوريا الػػأل دولػػل ةػػريعل. اتضيػػروف ينتقػػدوف 
ايلػػػا المجمػػػس الػػػوطني السػػػوري الػػػذي بػػػرأي ـ يسػػػيطر عميػػػ  اتضػػػواف ول ػػػذا  انػػػ  ت يمكنػػػ  أف يم ػػػؿ سػػػوريا 

 'الحقيقيل'.
ف هذي المعارلل، مف الصػعب ات تػراض بػاف اتضػواف المسػمميف  ػي سػوريا سيسػيطروف عمػأل ولكف حتأل دو 

الدولل م مما  عؿ أعلػاء الحركػل  ػي مصػر.  نحػو  مػث مػواطني سػوريا هػـ مػف اتقميػات المسػيحيل والعمويػل 
عيػػدوف عػػف ممػف لػػف يايػػدوا الحركػػل. كمػػا أف قبائػػؿ البػػدو اتكػػراد ممػف يةػػكموف معػػا قسػػما كبيػػرا مػػف السػػكاف ب

ايديولوجيا الحركل. يبدو أف مف يضاؼ مف  ورة اس ميل عموـ عربيل عمػأل ضمفيػل التيػارات الدينيػل  ػي مصػر 
 و ي تونس، بانتظاري مفاجبة  ي سوريا.

 22/9/0220ىآرتس 
 20/9/0220، القدس العربي، لندن
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 22/9/0220الراية، الدوحة،           


