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 ن"قاذ حكمو المتعفغير قادر عمى إن عباس"أوسمو" فاشمة.. و  ليبرمان: 5
 ػػي تصػػريحات  وزيػػر الرارجيػػة ائسػػرافيغي أ ييػػدور ليبرمػػاف امػػس الرمػػيس  : قػػاؿبرهػػـو جرايسػػي -الناصػػرة 

صحفية نشرت  ي وسافؿ إعالـ اسػرافيغية أمػس  إف الػرفيس محمػود عبػاس  يعمػؿ ااف  ػي الوقػت ال ػاف   
ف  ولهػػذا لػػيس مو ػػوعيا اجػػرات مفاو ػػات وهػػو ريػػر قػػادر عغػػح إن ػػاذ حنمػػف المػػتعفف  و  ػػد   ػػة الفغسػػطينيي

 معف   حسب تعبير وزير االحتالؿ.
ودعػػا ليبرمػػاف حنومتػػف إلػػح إجػػرات ت يػػيـ جديػػد لشػػنؿ عالقػػة اسػػرافيؿ بالسػػغطة الفغسػػطينية  وقػػاؿ   إننػػي أ هػػـ 

ة  الروؼ مف الو   ال ػافـ  ولنننػا مغزمػوف بػءجرات ت يػيـ جديػد لشػنؿ وجػوهر العالقػة مػ  السػغطة الفغسػطيني
ف أرغينػػا االرا ػػي إلػػح حػػدود    وأرغينػػا المسػػتوطنات   ءننػػا سػػنر  إرهابػػا أن ػػر  وعػػدـ شػػرعية 4301 حتػػح وا 

 ئسرافيؿ أن ر .
وهاجـ ليبرماف السغطة الفغسػطينية نونهػا تػد   رواتػب شػهرية لاسػر  ال ػابعيف  ػي سػجوف االحػتالؿ  واي ػا 

 ر ػت عغيهػا أحنامػا بمػد  الحيػاة تصػؿ إلػح  ال ػة  المحرريف منهـ  وزعـ اف الراتػب الشػهري لاسػير الػذي
آالؼ دوالر شهريا  وانت د حنومتف نونها حولػت هػذا ابسػبوع د عػة عغػح حسػاب أمػواؿ ال ػرافب الفغسػطينية 

 التي تجبيها حنومة االحتالؿ  ي المعابر الدولية  عغح الب اف  المستوردة لمناطؽ السغطة الفغسطينية.
عاما جػر  التوقيػ  عغػح اتفاقيػات اوسػغو  ومػف الصػعب رؤيػة مػا الػذيف ربحنػا   43بؿ وتاب  ليبرماف قافال  ق

 مف هذ  االتفاقيات  وما مف شؾ أنف العمغية السياسية ابن ر  شال  ي تاريخ إسرافيؿ.
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نما حذر ليبرماف مف استفناؼ ال يادة الفغسطينية لحرانها عغح الساحة الدوليػة لغحصػوؿ عغػح اعتػراؼ دولػي 
 غسػػطينية وعاصػػمة ال ػػدس  لتنػػوف ع ػػوا مراقبػػا  ػػي ابمػػـ المتحػػدة  داعيػػا إلػػح تو يػػؽ التنسػػيؽ مػػ  بدولػػة 

 الواليات المتحدة وأوروبا الحباط هذا ابمر.
 54/9/1051، الغد، عم ان

 
 "اإلسالميون.. نظام الحكم وفمسطين بعد الثورات" مركز الزيتونة يشارك بتنظيم مؤتمر: بيروت 1

االسالمي المعاصر  و مرنز الزيتونة لغدراسات واالستشارات  و مرنز دراسات  نظمت  مؤسسة الفنر
 غسطيف والعالـ   مؤتمرًا بعنواف  االسالميوف: نظاـ الحنـ و غسطيف بعد ال وراث العربية    ي قرية الساحة 

 طريؽ المطار. -الترا ية 
رنة شرصيات إسالمية و نرية  ي   بمشاأمس واول أمس طيلة نهار التي استمرتبدأت أعمال الجلسات، 

عدد مف الدوؿ  ومم غيف لاحزاب الوطنية والسياسية  مف أبرزهـ: أسامة حمداف وعغي برنة عف حرنة 
حماس  ابو عماد الر اعي عف  الجهاد االسالمي   ع و منتب المجغس السياسي لػ حزب اهلل  حسف 

اسـ  جماعة ائرواف المسغميف   ي مصر محمود حدرج  النافب السابؽ زهير العبيدي  الناطؽ ائعالمي ب
اليزالف  المفنر الدنتور عبداهلل ابشعؿ  معف بشور  مم ؿ السفارة ائيرانية عغي آياتي  الشيخ أحمد 
النحالوي رفيس  دعـ الم اومة   ي تونس  أحمد أبو الحسف المستشار ائعالمي  ي السفارة المصرية  

 ح ارة لغفنر ائسالمي  إبراهيـ الصالح عف منتد  طرابغس ال  ا ي.محمد ت ي سبحاني مدير مرنز ال
وقاؿ عريؼ المؤتمر طارؽ رشيد:  إف هذا المؤتمر يساعد عغح بغورة نظرة أن ر و وحا حوؿ موق  ال  ية 
الفغسطينية مف ال ورات العربية. وأل ح نغمة المؤسسات الداعية لغمؤتمر نجيب نور الديف الذي قاؿ انف  ب در 
ما نانت صحوة الشعوب العربية حغما يراود ابحرار  ي هذ  ابمة  نانت نابوسا ي ض م اج  الحناـ 
المستبديف  ي هذا العالـ . ورأ   أف المارد قد استي ظ وشنؿ را عة رير مسبوقة لغ و  ائسالمية  ي الدوؿ 

ستراتيجيتها؟ وهؿ ما زاؿ لها التي حصؿ  يها التييير. وسأؿ:  أيف  غسطيف مف رطاب ال ورات العربية وا
 ابولوية  ي برامجها وتحرنها؟

وأل ح منير شفيؽ نغمة المشارنيف  وقاؿ:  التحديات التي راحت تواجف الشعب وقوا  الحية  وال سيما 
الحنومات الجديدة ب يادة ائرواف المسغميف  واالفتال ية نسبيا  ال حصر لها. وقد أرذ يبرز عغح السطح 

ات االقتصادية المتعغ ة بالبطالة والف ر  ناهيؾ بوعود التنمية والنهوض وتح يؽ العدالة منها التحدي
االجتماعية. عغما أف التحدي االقتصادي مف حيث ابهمية وابولوية يأتي  ي المرتبة ال ال ة بعد الصراع 

شناليات تج اوز التجزية العربية حوؿ بنات نظاـ حنـ جديد وترسيخ دولة مدنية  نما بعد تحديات الرارج وا 
 ومواجهة النياف الصهيوني .

لح تبني ال  ية الفغسطينية والم اومة  وتوق   أف تؤدي التطورات إلح اندالع الصراع م  العدو الصهيوني وا 
 ودعـ الشعب الفغسطيني .

ب ونانت مدارغة رفيس المنتب السياسي لغجماعة ائسالمية  ي لبناف عزاـ ابيوبي تالها رفيس المنت
االعالمي لغجماعة وافؿ نجـ  وقاؿ:  بدأت تباشير التييير المنشود تغوح باب ؽ  وبدأت رموز ابنظمة 
ال معية بالتهاوي الواحد تغو اارر  وبدأت الشعوب المتعطشة لغحرية رحغة إعادة بنات أنظمتها وسط تحديات 

التها المستميتة ئعادة ع ارب الساعة إلح ن يرة  منها ما يتعغؽ بعدـ استسالـ ب ايا ابنظمة البافدة ومحاو 
الورات   مشيرًا الح  أف ال ورات العربية د عت بالحرنات ائسالمية تحديدا إلح م دـ ال و  السياسية المرشحة 



 
 
 

 

 

           6ص                                    1610العدد:                54/9/1051 الجمعة ريخ:التا

لطالما ُصّورت لغناس عغح أنها رمز االنيالؽ والتسغط وعدـ  -لغحنـ  وهي أي الحرنات ائسالمية 
صؼ الذي ناف دافما الحجة التي تتذرع بها ابنظمة البافدة الستبدادها وتسغطها . االعتراؼ باارر  وهو الو 

أ اؼ:  ال تعارض بيف ال يـ والمفاهيـ ائسالمية وبيف الديم راطية والحرية والتعددية والدولة المدنية  
ف راصة إذا ما حررنا المصطغحات ونظرنا إلح الم اميف  مف دوف أف يعني هذا النالـ ترغيا ع

مصطغحاتنا ائسالمية التي نراها أن ر دقة  ي التعبير عف الم اميف  مو حا اف  التنوع والتعددية ليست 
 ريارا بؿ هي إرادة اهلل .

 وقاؿ :  و عنا نحرنة إسالمية أرب  قواعد أساسية لغعيش المشترؾ وهي:
ألة شرعّية  تشمؿ االرتالؼ احتراـ اارر واالعتراؼ بف والتعامؿ معف: وهذا بالنسبة لغمسغميف مس - 4

 الديني والسياسي  بحسب الت سيـ المعاصر.
ابرالؽ: وهي  ي نظر ائسالـ قيـ مطغ ة يتعامؿ بها ائنساف م  الموا ؽ والمرالؼ  ال تتأّ ر  - 1

 بارتالؼ الديف  وال بأّي اعتبار آرر.
 العدالة: وهي أهـّ ال يـ ائنسانية عغح ائطالؽ. - 3
 ال معنح لغعيش المشترؾ إذا لـ يتعاوف  يف الناس لتح يؽ المصالح المشترنة. التعاوف: - 1

تاب  مؤتمر  ائسالميوف: نظاـ الحنـ و غسطيف بعد ال ورات العربية   أعماؿ جغساتف  ي قرية الساحة الترا ية 
 .ػ طريؽ المطار   انع دت الجغسة ابولح حوؿ المحور السياسي لغمؤتمر  وترأسها محسف صالح

بداية تحدث صالح  رأ  أنف سيتـ تجاوز العنؼ  ي هذ  ابمة باتجا  الصراع م  هذا العدو. وقدـ النافب 
عغي  ياض  م اربة حوؿ ما لف صغة بنظاـ الحنـ و غسطيف والصغة بالتحوالت التي يعيشها العالـ العربي 

االنت الية قد تفرض رؤية معينة ولنف حاليا . وأند أهمية ترشيد رطاب ال ورات العربية . ورأ  أف  المرحغة 
عغح المدييف المتوسط والبعيد ستعود ال  ية الفغسطينية إلح الواجهة  وستتحد قو  المرحغة االنت الية  ي 

 تناقض مو وعي م  العدو .
وانع دت الجغسة ال انية برفاسة حسف جابر وتمحورت حوؿ المحور االقتصادي واالجتماعي. وتحدث  يها 

رنة االستشارية لغدراسات والتو يؽ عبد الحغيـ   ؿ اهلل  والمستشار ائعالمي  ي السفارة المصرية مدير الح
 ي بيروت أحمد أبو الحسف الذي عرض لواق  االقتصاد المصري  وقاؿ:  هناؾ مشنغة اقتصادية  ي مصر 

والمتنوعة و ي طغيعتها  مف   ر وبطالة وريرها  ولنف مصر ليست دولة   يرة  وهي رنية ب رواتها المتعددة
مغيار دوالر هي قيمة التحويالت المالية التي وصغت يوـ أمس إلح مصر مف  42ال روة البشرية  وأعغف أف 

 المصرييف العامغيف  ي الرارج  وهذا يدؿ عغح وطنيتهـ الح ي ية .
ات السياحية  ومداريؿ وأشار إلح ال روات الزراعية والحيوانية ومشاري  استصالح ابرا ي  وتطوير ائمنان

قناة السويس  متحد ا عف مشاري  مست بغية  ي مجاؿ االست مار االقتصادي مف قبؿ الدولة ومف جهات 
 رارجية   ال تا الح اف الشرانة ستنوف أساسًا  ي عالقات مصر الرارجية اقتصاديا.

حمداف الجغسة ال ال ة مف  وترأس مسؤوؿ العالقات السياسية  ي حرنة الم اومة ائسالمية  حماس  أسامة
المؤتمر  معتبرا  ي نغمة م ت بة أف حراؾ ابمة صن  تييرا استراتيجيا تم ؿ  ي وصوؿ ائسالمييف إلح 

 الحنـ  مشيرا إلح أف ال  ية الفغسطينية نانت وال تزاؿ المحور الرفيسي  ي ال ورات.
لمسغميف   ي مصر محمود رزالف  الذي  ـ نانت النغمة ابولح  ي هذ  الجغسة لغناطؽ باسـ  ائرواف ا

 اعتبر أف ائرواف المسغميف  ي مصر لـ يستحوذوا عغح الحنـ  بؿ نجحوا  ي الوصوؿ إلح الرفاسة.
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وعف منانة  غسطيف عند ائرواف  قاؿ:  ابرواف دعموا هذ  ال  ية منذ وطأت أقداـ الصهاينة أرض 
حا رة  ي ال ورات المصرية النبر   معتبرا أف موقؼ   غسطيف  مؤندا   غسطيف  ي ع يدتنا   وانها نانت

 حسني مبارؾ مف  غسطيف وأهغها أحد أهـ أسباب ال ورة.
ورغص إلح أف المنط ة لف تست ر ما داـ النياف الصهيوني يعيش  ي قغبها  وأف تحرير  غسطيف مسؤولية 

  مف دوف التفريط  ي حؽ 4301عاـ عربية ال بد أف تتنامؿ  وقاؿ:  ندعـ قياـ دولة  غسطينية عغح حدود ال
 الشعب الفغسطيني  ي باقي  غسطيف .

بعد ذلؾ  تحدث مسؤوؿ  الجهاد ائسالمي   ي لبناف أبو عماد الر اعي  وقاؿ:  نحف نؤمف أف تحرير 
 غسطيف وتح يؽ التنمية والنه ة أمراف ال ينفصالف . ودعا  حنومات ما بعد ال ورات عغح الحنومات 

  لعب دور أساسي  ي إنهات حالة االن ساـ الفغسطيني الدارغي .العربية الح 
 ـ أل ح رفيس الهيفة الوطنية لدعـ الم اومة العربية ومناه ة التطبي   ي تونس أحمد نحالوي النغمة 
ف أي تنمية وأي ربر  ابريرة  ي هذ  الجغسة وقاؿ:  إف مست بؿ أي أمة مرهوف بفغسطيف وحرية  غسطيف  وا 

  تتـ إال بفغسطيف وعبر  غسطيف .وأي حرية ال
صالحها  ولنف شعب سوريا هو الذي يييرها  وليس  وعف الو    ي سوريا قاؿ:  ال بد مف تيير سوريا وا 

 حغؼ شماؿ ابطغسي .
 53/54/9/1051، المستقبل، بيروت

 
 بناء عمى طمب مصري الخارجيةىنية يرجئ جولتو  3

هنية زيارتف التي نانت م ررة اليـو لغ اهرة لغ ات نظير  المصري  رزة: أرجأ رفيس الوزرات الفغسطيني اسماعيؿ
هشػاـ قنػػديؿ لاسػػبوع الم بػؿ ئتمػػاـ بعػػض ائجػػراتات الفنيػة ونظػػرا النشػػياؿ المسػفوليف المصػػرييف  ػػي جولػػة 
رارجيػػة. وقػػاؿ قػػاؿ مصػػدر حنػػومي رػػاص لػػػ الرسالة نػػت  إف هنيػػة قػػد أجػػؿ جولتػػف الرارجيػػة التػػي نػػاف مػػف 

 يبدأها اليـو وتشمؿ مصر وماليزيا, ليوـ ابحد الم بؿ.الم رر أف 
وعغمت  الرسالة نت  مف مصادر راصػة بػأف مصػر هػي مػف طغبػت تأجيػؿ الزيػارة نظػرا النشػياؿ المسػفوليف 

 المصرييف  ي جوالت رارجية. وناف مف الم رر أف يغت ي هنية اليـو الرميس رفيس الوزرات هشاـ قنديؿ.
 53/9/1051الرسالة، فمسطين، 

 
 ىنية يطالب االدارة االميركية باالعتذار عن الفيمم المسيء لالسالم 4

ا ؼ ب: داف اسماعيؿ هنية رفيس الحنومة الفغسطينية الم الة التي تديرها حرنة حماس  ي قطاع رزة -رزة
وقػػاؿ هنيػػة الفػػيغـ المسػػيت لالسػػالـ   بػػراتة االسػػالـ  مطالبػػا الواليػػات المتحػػدة ب االعتػػذار لالمػػة االسػػالمية . 

رػػالؿ اسػػت بالف لو ػػد مػػف لجنػػة االرا ػػة االنسػػانية  ػػي ن ابػػة االطبػػات المصػػرييف الػػذي وصػػؿ رػػزة  ػػي منتبػػف 
 بمدينة رزة انف  يستننر الفيغـ المسيت لغرسوؿ والذي قاـ بتم يغف مم ؿ اميرني .

 54/9/1051الحياة، لندن، 
 

 السمطة الفمسطينية" وتقصير المانحين أضعفا مكانة إسـرائيلفياض: سياسات " 5
د ب أ: قاؿ رفيس الوزرات الفغسطيني سالـ  ياض أمس  إف سياسات إسػرافيؿ وعػدـ و ػات الجهػات  -راـ اهلل 

الدولية بالتزاماتها المالية أ عفا منانة السغطة الفغسطينية. وذنر  ياض  ي بياف صحفي ع ب ل افػف  ػي راـ 
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يػػا هورسػػت زيهػػو ر  أف السػػغطة تعػػاني مػػف مػػف  ػػعؼ قػػدرتها اهلل رفػػيس البرلمػػاف ابلمػػاني وحػػانـ واليػػة بفار 
 عغح االستجابة الحتياجات الفغسطينييف ومعالجة اا ار المترتبة عغح صعوبة أو اعهـ المعيشية.

مرػػاطر االنتهانػػات ائسػػرافيغية  ػػد شػػعبنا وح وقػػف والتػػي تتنػػاقض مػػ  ال ػػانوف الػػدولي  »ونبػػف  يػػاض إلػػح 
وطنيف ائرهابيػػة وائمعػػاف  ػػي سياسػػة االسػػتيطاف وسغسػػغة ائجػػراتات التػػي وراصػػة تصػػاعد اعتػػداتات المسػػت

وناشػػد  يػػاض الػػدوؿ والجهػػات المانحػػة وراصػػة الػػدوؿ العربيػػة بػػالوقوؼ إلػػح «. تسػػتهدؼ الوجػػود الفغسػػطيني
جانػػب الشػػعب الفغسػػطيني وسػػغطتف بمػػا يمننهػػا مػػف ال يػػاـ بواجبهػػا  ػػي تػػو ير المزيػػد مػػف م ومػػات صػػمود   

 االلتزامات المالية المطغوبة منها.والو ات ب
 54/9/1051الدستور، عم ان، 

 
 ليبرمان المتكررة ال يمكن السماح بيا بعد اليوم تصريحاتأبو ردينة:  6

راـ اهلل: قػػػػاؿ النػػػػاطؽ الرسػػػػمي باسػػػػـ الرفاسػػػػة نبيػػػػؿ أبػػػػو ردينػػػػة  إف التصػػػػريحات المتنػػػػررة لػػػػوزير الرارجيػػػػة 
ل بػوؿ أو السػماح بهػا بعػد اليػوـ. وأ ػاؼ أبػو ردينػة  ػي تصػريح لػػ و ا  ائسرافيغي أ ييدور ليبرماف ال يمنػف ا

أف المطغػػوب مػػف رفػػيس الحنومػػة ائسػػرافيغية بنيػػاميف نتنيػػاهو أف يحػػدد موقفػػف مػػف هػػذ  التصػػريحات  ولػػيس 
م بػػػوال مػػػف الحنومػػػة ائسػػػرافيغية أف ت ػػػوؿ إف ليبرمػػػاف ال يم غهػػػا. وشػػػدد النػػػاطؽ باسػػػـ الرفاسػػػة عغػػػح أف هػػػذ  

ريحات تػػدلؿ عغػػح شرصػػية إنسػػاف مهػػزوـ يػػر ض العػػالـ اسػػت بالف أو التعامػػؿ معػػف  مؤنػػدا أف الشػػعب التصػػ
 الفغسطيني هو الذي يرتار قيادتف وليس ليبرماف وأصدقات .

 53/9/1051وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 مني والرواتبالسمطة وتحاول حصر وظيفتيا في التنسيق اال تدمرعريقات: "إسرائيل"  7
راـ اهلل ػ وليػػد عػػوض: أنػػد الػػدنتور صػػافب عري ػػات نبيػػر المفاو ػػيف الفغسػػطينييف ع ػػو الغجنػػة التنفيذيػػة 
لمنظمة التحرير الفغسطينية لغ دس العربي الرميس  باف السغطة الفغسطينية تنهار وتدمر بممارسػات اسػرافيؿ 

واقامة السػغطة الفغسػطينية  4333ؽ اوسغو عاـ عاما عغح توقي  اتفا 43عغح ارض الواق   وذلؾ بعد مرور 
 بموجبف. 

عاما عغح توقيػ  اتفػاؽ اوسػغو    ػي هػذ  المناسػبة  43وأ اؼ عري ات قافال لػ ال دس العربي  بمناسبة مرور 
نحمؿ الحنومات االسرافيغية المتعاقبة مسؤولية انهيار عمغية السالـ وتدمير ريار الدولتيف وراصػة الحنومػة 

ولنػػػػف اي ػػػػا الحنومػػػات السػػػػاب ة التػػػػي ارتػػػػارات ال ػػػوؿ بػػػػاف لػػػػيس هنػػػاؾ مواعيػػػػد م دسػػػػة وارتػػػػارت الحاليػػػة  
المسػػتوطنات واالمػػالتات واالعت ػػاالت واالرتيػػاالت واالرػػالؽ و ػػرض الح ػػافؽ عغػػح االرض وتهويػػد ال ػػدس 

لة واستمرت  ػي جػرافـ الحػرب مػف هػدـ لغبيػوت وتهجيػر لغسػناف و ػرض الح ػافؽ عغػح االرض. وهػي المسػؤو 
 عف انهيار عمغية السالـ .

وتاب  عري ات قافال   ي الح ي ة ال يوجد نتيجة لهذ  الممارسات االسرافيغية وهذ  الجرافـ عبػر هػذ  السػنيف الػػ 
 الحاصؿ عغح االرض االف .  -التمييز العنصري  -اال نتيجة واحدة وهي االبرتهايد  43

عاما مف توقي  اتفػاؽ اوسػغو ال  ػات  43رض الواق  بعد وبشأف اذا ما استطاعت اسرافيؿ بممارساتها عغح ا
عغػػح حػػؿ الػػدولتيف النهػػات الصػػراع  ػػي المنط ػػة قػػاؿ عري ػػات  انػػا باعت ػػادي بػػاف العيػػب لػػـ ينػػف  ػػي يػػـو مػػف 
االياـ  ي عمغية السالـ وليس  ي ريار الدولتيف وال  ي ال انوف الػدولي وال  ػي الشػرعية الدوليػة ولنػف العيػب 

الممارسات االسػرافيغية االسػتيطانية و ػرض الح ػافؽ عغػح االرض واالمػالتات والمسػتوطنات   نؿ العيب  ي 
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 -االسػػرافيغيوف  -مشػػيرا الػػح انػػف نمػػا ي ػػ  الجانػػب الفغسػػطيني اسػػتراتيجية لغوصػػوؿ لغدولػػة واالسػػت الؿ  هػػـ
ولػدت  ػي اتفػاؽ  ي عوف استراتيجية الب ات االو اع عغح ما هي عغيف. وهذا مستحيؿ   السػغطة الفغسػطينية

تعاقدي دولي لن ؿ الشػعب الفغسػطيني مػف االحػتالؿ لالسػت الؿ  واالف حنومػة نتنيػاهو تحػاوؿ اف تجعػؿ مػف 
هذ  السغطة وظيفة امنية مالية تتعغؽ بالرواتب والتنسيؽ االمني وهذا مستحيؿ   االب ات عغح الو ػ  الحػالي 

بػػانني ال ادعػػو لحػػؿ السػػغطة  والسػػغطة بممارسػػات  نمػػا تريػػد  حنومػػة نتنيػػاهو مسػػتحيؿ  وهنػػا اريػػد اف اقػػوؿ
اسرافيؿ تنهار  والسغطة بممارسات اسرافيؿ تدمر  وهذ  هي الح ي ة هـ يدمروف السغطة بشنؿ ممػنه  النهػـ 
يػػدمروف ريػػار الػػدولتيف بشػػنؿ ممػػنه   ااف المجتمػػ  الػػػدولي يعػػرؼ ذلػػؾ تمامػػا  وبالتػػالي الطري ػػة الوحيػػػدة 

طني الفغسػػطيني هػػو اف تو ػػ   غسػػطيف ندولػػة تحػػت االحػػتالؿ عغػػح حػػدود عػػاـ لغحفػػاظ عغػػح المشػػروع الػػو 
وعاصمتها ال دس الشرقية ندولة رير ع و  ي االمـ المتحدة  وهذا ما ينوي الػرفيس محمػود عبػاس  4301

  .ال ياـ بف رالؿ الفترة ال ريبة ال ادمة باذف اهلل م  ا تتاح الدورة السنوية لغجمعية العامة لالمـ المتحدة
وشدد عري ات الح اف الجانب الفغسطيني سيبدأ المشاورات لت ديـ طغب ر   منانة  غسطيف  ي االمـ المتحدة 

الشػهر الجػاري  ػي الجمعيػة  11لدولة رير ع و  ػي االمػـ المتحػدة ع ػب ال ػات عبػاس رطابػف المرت بػة  ػي 
لمشػػاورات  ولنػػف هػػذا يتطغػػب جهػػد العامػػة  وا ػػاؼ قػػافال  سػػنبدأ المشػػاورات  وانػػا ال اعغػػـ نػػـ سػػتأرذ هػػذ  ا

صػػوتا  وهػػذا مػػا  410الػػح  450ووقػػت الننػػا نريػػد لفغسػػطيف اف تعػػود ندولػػة تحػػت االحػػتالؿ عغػػح االقػػؿ بػػػ 
 تستح ف  غسطيف .

 54/9/1051القدس العربي، لندن، 
 

 الحكومة في غزة: ال معوقات أمام إقامة منطقة تجارة حرة مع مصر 8
القتصػػاد الػػوطني  ػػي الحنومػػة الم الػػة عػػالت الػػديف الر ػػاتي  وجػػود أي صػػالح النعػػامي: نفػػح وزيػػر ا -رػػزة 

معوقات تمن  إقامػة منط ػة تجاريػة حػرة بػيف مصػر وقطػاع رػزة. وقػاؿ إنػف سػينوف هنػاؾ اجتماعػات مصػرية 
رػػالؿ الفتػػرة الم بغػػة ئصػػدار قػػرارات بعمػػؿ مرا ػػؽ لغتجػػارة الحػػرة  ػػي نػػؿ مػػف المػػدف المصػػرية الواقعػػة قػػرب 

زة وهي نويب  والعريش ور ح  متمنيا أف ينوف هناؾ ل ات  غسطيني مصري قريب لتوقي  االتفاؽ الحدود م  ر
عغػػح إنشػػافها بالنامػػػؿ مػػف الجػػانبيف. واسػػػتدرؾ الر ػػاتي أف الػػرفيس المصػػػري مرسػػي لػػـ يصػػػدر بعػػد موا  تػػػف 

د  بهػؿ ال طػاع الرسمية عغح إقامة منط ة التجػارة الحػرة  متمنيػا أف يسػرع  ػي ذلػؾ  ال سػيما  ػي  ػوت وعػو 
بنسر الحصار. وأ اؼ  ي ورشة عمؿ نظمت  ي الجامعة ائسػالمية بيػزة حػوؿ منط ػة التجػارة الحػرة  أنػف 

دارة المنط ػػة   15تػػـ ترشػػيح  شرصػػية مػػف الجانػػب الفغسػػطيني ونفػػس العػػدد مػػف الجانػػب المصػػري لتنظػػيـ وا 
دونـ  100ؼ متر مرب (  منها   ط ألؼ دونـ )الدونـ يساوي أل 10مو حا أف مساحة المشروع ستبغغ نحو 

  ي الجانب الفغسطيني وسي   الباقي  ي الجانب المصري. 
وناف إيهاب اليصيف  الناطؽ الرسمي باسـ وزارة الدارغية الم الة  قد أند أف نال مػف حنومتػف ومصػر اتف تػا 

 -حػػدود الفغسػػطينية عغػػح تشػػنيؿ لجنػػة أمنيػػة تنػػاقش جميػػ  ابمػػور  ورصوصػػا ال  ػػايا ابمنيػػة المشػػترنة وال
 المصرية. 

 54/9/1051الشرق األوسط، لندن، 
 

 خريشة لـ"قدس برس": الحديث عن دولة ثنائية القومية نسف ألسس النضال الفمسطيني 9
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: أند حسف رريشة  النافب ال اني لرفيس المجغس التشريعي الفغسطيني   ي تصريحات لػ قدس برس   طولنـر
ينييف ال يعتر ػػػوف بػػػاليهود ن وميػػػة  را ً ػػػا تصػػػريحات ال يػػػادي  ػػػي حرنػػػة ( أف الفغسػػػط3|43اليػػـو الرمػػػيس )

  ػػػتح  ومنظمػػػة التحريػػػر الفغسػػػطينية أحمػػػد قريػػػ   حػػػوؿ اسػػػتعداد السػػػغطة ئجػػػرات مفاو ػػػات ومباح ػػػات مػػػ  
 الجانب ائسرافيغي حوؿ إنشات دولة  نافية ال ومية.

ية حػؿ الػدولتيف ريػر ممننػة  ػي ظػؿ مػا واعتبر رريشػة  حػديث أحمػد قريػ  بأنػف  جػات بعػد أف أصػبحت ق ػ
يرتنبػػػف االحػػػتالؿ مػػػف ممارسػػػات عغػػػح ابرض . وشػػػدد ع ػػػو المجغػػػس التشػػػريعي عػػػف مدينػػػة طػػػولنـر بػػػأف 
 تصريحات قري  تتناقض م  موقؼ حرنة   تح  حػوؿ قيػاـ دولػة ديم راطيػة يعػيش  يهػا الفغسػطينيوف واليهػود 

ح أف  قياـ دولة  نافية ال ومية يعني نسؼ نػؿ ابسػس التػي ولنؿ ح وقف ولنف بدوف قوميات   ال تا النظر إل
 قاـ عغيها الن اؿ الفغسطيني منذ عشرات السنيف .

وعف حديث ال يادي  ي حرنة   تح   جماؿ محيسف بأف  موقؼ قري  جػات  ػي إطػار موقفػف الشرصػي   قػاؿ 
  ػتح  وع ػػو  ػػي  الغجنػػة  رريشػة بأنػػف  ال يجػػوز ل ريػ  أف يتحػػدث بصػػفتف الشرصػػية   هػو قيػػادي  ػػي حرنػػة

التنفيػػذي لمنظمػػة التحريػػر وهػػو مػػف ابشػػراص الػػذي شػػارنوا  ػػي إعػػداد اتفػػاؽ أوسػػغو   مؤنػػًدا عغػػح أف  ذلػػؾ 
 يشير بأنف ال يوجد انسجاـ  ي الموقؼ الفغسطيني بشنؿ عاـ   حسب قولف.

 53/9/1051قدس برس، 
 

 ألسير أبو سيسيبتحمل مسؤولياتيا تجاه قضية ا أوكرانياحكومة ىنية تطالب  50
رػػػزة: بع ػػػت وزارة الشػػػؤوف الرارجيػػػة  ػػػي الحنومػػػة الفغسػػػطينية بيػػػزة رسػػػالة إلػػػح وزيػػػر الرارجيػػػة ابونرانػػػي 
قسػػطنطيف هريشػػننو  طالبػػت راللهػػا بتحّمػػؿ أونرانيػػا مسػػؤولياتها تجػػا  ق ػػية ابسػػير الفغسػػطيني  ػػرار أبػػو 

 حو عاـ ونصؼ العاـ.سيسي الذي ارتطفف  الموساد  ائسرافيغي مف أونرانيا قبؿ ن
وشػػػرحت الػػػوزارة  ػػػمف رسػػػالتها  الو ػػػ  الصػػػحي لاسػػػير  ػػػرار أبػػػو سيسػػػي  غسػػػطيني ابصػػػؿ وأونرانػػػي 
الجنسػػية  حيػػث أنػػف يعػػاني مػػف تػػدهور صػػحي و  ػػداف لغػػوزف و ػػعؼ الرؤيػػة  نمػػا أنػػف مصػػاب بمػػرض   ػػر 

نيػػة بتحمػػؿ مسػػفوليتها تجػػا  الػػدـ  ويعػػاني مػػف عػػدة أمػػراض أرػػر . وطالبػػت الػػوزارة حنومػػة الجمهوريػػة ابونرا
َـّ ارتطا ف عغح أرا يها بواسطة  الموساد  ائسرافيغي يوـ التاس  عشر مف  ق ية ابسير أبو سيسي  الذي ت

   ي عمغية مرالفة ببسط الح وؽ ائنسانية وقواعد ال انوف الدولي. نما طالبت الوزارة 1044شباط ) براير( 
طالؽ سراحف مف سجوف االحتالؿ ائسرافيغي.بالعمؿ عغح إنهات عزؿ ابسير أبو س  يسي  وا 

 53/9/1051قدس برس، 
 
 

 التدخل الفوري إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن الطعام مونالسمطة تناشد بان كي  55
راـ اهلل ػ  وليد عوض: ناشدت السغطة الفغسطينية الرميس االميف العاـ لالمـ المتحدة باف ني موف بالتػدرؿ 

اسر   غسطينييف م ربيف عف الطعاـ درغػوا مرحغػة  1طات االحتالؿ االسرافيغي الن اذ حياة العاجؿ لد  سغ
 الرطر الشديد.

ووجف وزير شؤوف ابسر  والمحرريف  ي الحنومة الفغسطينية عيسػح قراقػ  رسػالة عاجغػة إلػح بػاف نػي مػوف 
الػذيف أصػبحت حيػاتهـ  ػي رطػر طالبف بالتدرؿ العاجؿ والفوري ئن اذ حياة ابسر  الم ربيف عف الطعاـ و 

شديد بسبب تدهور و عهـ الصحي  مو حا أف جريمة  ػد ائنسػانية وح ػوؽ ائنسػاف ترتنػب  ػي سػجوف 
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االحتالؿ بحؽ ابسر  حسف الصفدي وسامر البرؽ وأيمف شراونة وسامر العيسػاوي الم ػربيف عػف الطعػاـ  
 وقد ساتت أو اعهـ إلح درجة التهديد بالموت.

 54/9/1051، لندن، القدس العربي
 

 أن أقول لميباش من أين لك ىذا!؟ حقيخريشة يرد: من  51
راـ اهلل: رد نافػػب رفػػيس المجغػػس التشػػريعي حسػػف رريشػػة عغػػح وزيػػر ابوقػػاؼ والشػػؤوف الدينيػػة  ػػي ال ػػفة 
اليربيػػة محمػػود الهبػػاش الػػذي أعغػػف أنػػف ت ػػدـ بشػػنو  إلػػح النافػػب العػػاـ  ػػد رريشػػة بتهمػػة  النػػذب والت ػػغيؿ 

 اع الرأي العاـ  وا  ارة الفتف .ورد
ور ض رريشة  ي بياف تو يحي وصؿ )صفا( نسرة عنف  مسػات الرمػيس  الغيػة التػي اسػتردمها الهبػاش  
معتبرًا إياها  تشهيرًا وتجريحًا مػف شػرص يػؤدي رطػب الجمػ   ػي المسػاجد ويعتمػد م ػؿ هػذ  المفػردات التػي 

 ي المساجد وال حتح  ي الشارع .تؤند أنف ال يمنف أف ينوف صادقا  ي قولف  ال  
وأ اؼ  أؤند مػر  أرػر  عغػح ح ػي ننافػب منترػب يعبػر عػف إرادة النػاس الػذيف يجوعػوف بصػمت ويموتػوف 
بصمت ويعيشوف أزمة ماليف واقتصاديف ران ف وال يستطيعوف تدبر أمور حياتهـ اليومية  مف ح ي ننافب اف 

الماؿ العاـ وقػد  عغػت عبػر وسػافؿ ائعػالـ الرسػمية وريػر أطالب الرفيس ورير  بترفيض النف ات منعا لهدر 
 الرسمية  حيث مف حؽ المواطف اف يعغـ ما يرهؽ رزينة السغطة ويمن  رواتب صيار الموظفيف .

وتسػػػاتؿ رريشػػػة قػػػافاًل:  ابصػػػؿ  ػػػي وزيػػػر ابوقػػػاؼ أف ينػػػوف زاهػػػدا وورعػػػا وت يػػػا ويرػػػاؼ اهلل ويبتعػػػد عػػػف 
لناس يوميا عبر مونبف المؤلؼ مػف  ال ػة سػيارات و مانيػة مػف الحػراس  والػذي الشبهات  والدليؿ اف ما يرا  ا

يرترؽ مدينف راـ اهلل  والفيال الممغونة لف  ػي المصػايؼ  ػي راـ اهلل ؟؟؟ هػؿ يسػتطي  احػد أف ي تنػ  اف وزيػرا 
ظػػؿ  آالؼ دوالر يسػػتطي  أف يشػػتري أر ػػا  ػػي راـ اهلل ويبنػػي عغيهػػا  ػػيال  مػػف ح ػػي ننافػػب و ػػي 3براتػػب 

 ابزمة اف أتساتؿ مف أيف لؾ هذا ؟؟؟ .
 54/9/1051وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 ىيئة محمية توافقت عمى قائمة موحدة لمفوز بالتزكية 100وزارة الحكم المحمي:  53

راص معا: قػاؿ عبػد النػريـ سػدر الونيػؿ المسػاعد لشػؤوف الهيفػات المحغيػة  ػي حػديث لػػ معػا إف  -بيت لحـ
ة محغيػة موّزعػة عغػح محا ظػػات ال ػفة اليربيػة سػجغت  ػي قػػوافـ الترشػح لالنترابػات المحغيػة التػػي هيفػ 353

هيفػػة محغيػػة جػػر  التوا ػػؽ  يهػػا عغػػح قافمػػة واحػػدة وبػػذلؾ لػػف تجػػري  يهػػا  100ارغ ػػت أمػػس  مػػف بينهػػا نحػػو 
هيفػة  40ّينػا أف انترابات. وبيف سدر أف محا ظة ال دس )ال دس الشرقية( ستروض االنترابػات المحغيػة  مب

محغية  ي المحا ظة قد تـ التوا ؽ  يما بينهػا عغػح قافمػة واحػدة وبػذلؾ سػينوف  ػوز المرشػحيف  يهػا بالتزنيػة. 
وحػػوؿ الهيفػػات التػػي لػػـ ت ػػدـ قػػوافـ مرشػػحيف لالنترابػػات  قػػاؿ سػػدر إف االنترابػػات  ػػي هػػذ  الهيفػػات سػػتؤجؿ 

 تح باب الترشح لها مػرة أرػر   و ػي حػاؿ لػـ يت ػدـ احػد اربعة اسابي  حسب ال انوف االنترابي ومف  ـ يعاد 
لغترشح  ي المرة ال انية حينها تبػادر وزارة الحنػـ المحغػي إلػح تعيػيف هيفػة اداريػة لهػذ  المجػالس أو البغػديات. 
وأو ح أف وزارة الحنـ المحغػي الت ػت بجميػ  الفصػافؿ المشػارنة  ػي االنترابػات وبح ػت معهػا وجهػة نظرهػا 

ات المتبعة نحو تنظيـ هذ  االنترابات  باست نات الفصافؿ ائسالمية )الجهاد االسػالمي وحمػاس(  ي االجرات
 الغتيف قاطعتا االنترابات المحغية  ي ال فة اليربية.
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مػػف جهتهػػا اصػػدرت لجنػػة االنترابػػات المرنزيػػة بيانػػا قالػػت  يػػف : تناقغػػت وسػػافؿ ائعػػالـ تصػػريحات بعػػض 
المرشػػػحة لالنترابػػػات  وتػػػود لجنػػػة االنترابػػػات المرنزيػػػة أف تو ػػػح  ػػػي هػػػذا  المسػػػفوليف حػػػوؿ أعػػػداد ال ػػػوافـ

الصػػدد بأنهػػا صػػاحبة االرتصػػاص قانونيػػا بالتصػػريح عػػف عػػدد ال ػػوافـ والمرشػػحيف  وأنهػػا سػػت وـ بػػذلؾ حػػاؿ 
دارة البيانات ومصادقة الغجنة عغح طغبات الترشح بعد ظهر اليوـ الرميس.  االنتهات مف تدقيؽ الطغبات وا 

 53/9/1051لة معًا اإلخبارية، وكا
 

 : طريق سياسي فقط لمخروج من األزمة االقتصادية الفمسطينيةوالسياسةخبراء االقتصاد  54
محمػػػد يػػػونس: لػػػـ تجػػػد الحنومػػػة الفغسػػػطينية وسػػػيغة لرفػػػض أسػػػعار الوقػػػود سػػػو  تعػػػويض الفجػػػوة  -راـ اهلل 

مسػػؤوليف  ػػي السػػغطة و ػػي منظمػػة الناجمػػة عػػف هػػذا الترفػػيض مػػف رػػالؿ اقتطػػاع جػػزت مػػف رواتػػب نبػػار ال
 التحرير ومؤسساتها.

وبدا رفيس الحنومة الدنتور سالـ  ياض وا حًا وهو يعرض رزمة ائجراتات الحنومية الجديدة الرامية إلػح 
تهدفة الشارع  إذ قاؿ إف قدرة حنومتف عغح التدرؿ  ي ابسعار  فيغة جدًا  مشػيرًا إلػح أف أي ترفػيض  ػي 

 تموياًل حنوميًا  وهو أمر رير متوا ر لد  حنومة تعاني أزمة مالية ران ة. سعر أي سغعة يتطغب
إ ػػر توقػػؼ عػػدد مػػف الػػدوؿ المانحػػة عػػف ت ػػديـ مػػا  1040وبػػدأت ابزمػػة الماليػػة  ػػي السػػغطة الفغسػػطينية عػػاـ 

التزمتػػف مػػف مسػػاعدات لغسػػغطة. وترانمػػت ابزمػػة رػػالؿ ابعػػواـ التاليػػة نتيجػػة عػػدـ د ػػ  بعػػض الػػدوؿ تغػػؾ 
 اللتزامات  ي اؼ إليها تراج  االقتصاد الناجـ عف تراج  ائنفاؽ الحنومي.ا

وتشػػير أرقػػاـ وزارة المػػاؿ الفغسػػطينية إلػػح أف  يػػاض وجػػد رزانػػة السػػغطة م  غػػة بػػديف نبيػػر بغيػػت قيمتػػف نحػػو 
رقػاـ . وتبػيف أ1001 ال ة بالييف دوالر عندما شنؿ حنومتف ابولح ع ب االن ساـ  ػي حزيػراف )يونيػو( عػاـ 

 الوزارة أف  ياض وجد الديوف التالية عغح وزارتف:
بغيوف دوالر مستح ات متأررة لغموظفيف وال طاع الراص ترانمت أ نات حنومػة سػغفف إسػماعيؿ هنيػة التػي  -

 تعر ت إلح حصار مالي دولي منذ يومها ابوؿ.
 مغيوف دوالر ديوف لغبنوؾ المحغية. 300نحو  -
الر ديوف لغصػناديؽ العربيػة منػذ عهػد الػرفيس الراحػؿ ياسػر عر ػات. وابريػرة نحو بغيوف ونصؼ بغيوف دو  -

 هي ديوف مف دوف  افدة وربما تتحوؿ إلح منحة.
وتبػػيف ابرقػػاـ أف أمػػواؿ المػػانحيف السػػاعيف إلػػح تػػو ير نمػػوذج  ػػي ال ػػفة اليربيػػة ميػػاير لنمػػوذج الحنػػـ  ػػي 

ابولح عغح نحو قػاد معػف ائنفػاؽ الحنػومي إلػح قطاع رزة  تد  ت عغح حنومة  ياض  ي السنوات ال الث 
  ي المفة. 44نمو اقتصادي نبير وصؿ حتح 

لنػػف  يػػاض السػػاعي أي ػػًا إلػػح ت ػػديـ نمػػوذج حنػػـ مرتغػػؼ يعتمػػد عغػػح الػػذات بالدرجػػة ابولػػح  اسػػتيؿ هػػذ  
يف. ومػف المساعدات  ي انتهاج سياسة مالية هد ت إلح الػترغص التػدريجي مػف االعتمػاد عغػح أمػواؿ المػانح

ابسػػاليب التػػي اتبعهػػا  ػػي ذلػػؾ  تشػػجي  االسػػت مار العربػػي وابجنبػػي  ػػي ابرا ػػي الفغسػػطينية بهػػدؼ رغػػؽ 
 وظافؼ  وتو ير تمويؿ لرزينة السغطة.

وتبّيف أرقػاـ وزارة المػاؿ أف سياسػة  يػاض ح  ػت ت ػدمًا ال تػًا  ػي السػنوات ابربػ  ابولػح  إذ ت غّػص االعتمػاد 
مغيػوف دوالر عػاـ  310إلػح  1002بغيػوف دوالر عػاـ  4.2جيػة برػراض الموازنػة مػف عغح المساعدات الرار 

1044. 
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لنػف طريػػؽ االعتمػػاد عغػػح الػػذات سػرعاف مػػا تع ػػرت بعػػد تعمػػد عػػدد مػف الػػدوؿ العربيػػة عػػدـ ت ػػديـ مسػػاعدات 
ف البنػوؾ لغسغطة  نؿ بسبابف. وأدت الفجوات الناجمة عف ن ص التمويؿ إلح لجوت السػغطة إلػح االسػتدانة مػ

 4.1المحغية إلح أف وصغت إلح مرحغة تجاوزت  يها الرط ابحمر المرسوـ لها مف سغطة الن د الفغسػطينية )
ألفػػًا. نمػػا ترانمػػت عغػػح السػػغطة  453بغيػػوف دوالر(   بػػدأت بتجزفػػة الراتػػب الشػػهري لموظفيهػػا البػػالغ عػػددهـ 

وصػػًا مػػوردي ابدويػػة  ولصػػندوؽ الت اعػػد أي ػػًا ديػػوف أرػػر  محغيػػة بغيػػت نحػػو بغيػػوف دوالر لغمػػورديف  رص
 وريرها.

مغيػوف  400 - 450مغيوف دوالر  بينما ال تزيد إيراداتها عػف  300وتبغغ قيمة النف ات الشهرية لغسغطة نحو 
 دوالر.

نما تراجعت إيرادات السغطة نتيجة تراج  أدات االقتصػاد  مػا أد  إلػح تعمػؽ ابزمػة. وأد  ارتفػاع أريػر  ػي 
   رصوصًا الوقود والسجافر  إلح تفجر احتجاجات شعبية واسعة  ي ال ػفة  مػا اررػـ الحنومػة أسعار السغ

عغح التدرؿ ررـ  آلة ائمنانات. نمػا أد  توقػؼ االسػت مار  ػي السػنوات ابريػرة إلػح زيػادة م ػطردة  ػي 
صػرًا مهمػًا  ي المفػة  ػي ال ػفة  مػا شػنؿ عن 10 ي المفة  ي قطاع رزة و 12معدالت البطالة وصغت إلح 

  ي تفجر االحتجاجات.
ألػػؼ  غسػػطيني ين ػػموف سػػنويًا إلػػح سػػوؽ العمػػؿ  بينمػػا ال تسػػتطي   10وحسػػب ائحصػػاتات الرسػػمية   ػػءف 

الحنومػػة وال طػػاع الرػػاص اسػػتيعاب سػػو  ب ػػعة آالؼ مػػنهـ. وتتػػوزع نف ػػات السػػغطة بػػيف رواتػػب المػػوظفيف 
سػػر  وعػػافالت الشػػهدات والف ػػرات تبغػػغ مفػػة مغيػػوف مغيػػوف دوالر شػػهريًا( ومرصصػػات ماليػػة وراتػػب لا 100)

 دوالر شهريًا.
وتعػػود جػػذور ابزمػػة الماليػػة إلػػح سياسػػة التوظيػػؼ التػػي اتبعتهػػا ال يػػادة الفغسػػطينية لػػد  تأسػػيس السػػغطة عػػاـ 

  إذ لجأت إلح  تح باب التوظيؼ  ي مسعح منها إلح حؿ مشنغة البطالة المستفحغة  ي البالد  وحؿ 4331
 «. تح»بسر  المحرريف والناشطيف الساب يف  ي التنظيمات  رصوصًا  ي حرنة مشنالت ا

وي ػػوؿ ربػػرات االقتصػػاد والسياسػػة إف المرػػرج الوحيػػد مػػف ابزمػػة االقتصػػادية الفغسػػطينية هػػو طريػػؽ سياسػػي. 
ابزمػػػػة نجمػػػػت أساسػػػػًا عػػػػف سػػػػيطرة االحػػػػتالؿ ائسػػػػرافيغي عغػػػػح نحػػػػو  غ ػػػػي ال ػػػػفة  ومنػػػػ  »وقػػػػاؿ  يػػػػاض: 

«. نييف مػػف االسػت مار  يهػػا  والسػػيطرة عغػح المعػػابر  ومنػػ  الحرنػة التجاريػػة بػػيف ال ػفة وقطػػاع رػػزةالفغسػطي
ويػػر  المراقبػػوف االقتصػػاديوف أف السػػغطة سػػتظؿ تعتمػػد عغػػح المسػػاعدات الرارجيػػة بدرجػػة نبيػػرة طالمػػا ب ػػي 

ف تتزايػد ابزمػة الماليػة نتيجػة االحتالؿ ائسرافيغي متحنمًا  ي الموارد والمعابر الفغسػطينية. ويػرجح ن يػروف أ
 تييير أوليات الدوؿ المانحة و شؿ العمغية السغمية.

 54/9/1051الحياة، لندن، 
 

 عن حالة اإلفالس التي تعيشيا فتح ومنظمة التحرير ث عن دولة ثنائية القومية تعبيرٌ الحدي: الزىار 15
ل ومية تعبيرًا عف حالة ائ الس اعتبرت حرنة حماس الحديث عف دولة  نافية ا: مهند عز الديف -راص

التي تعيشها حرنة  تح ومنظمة التحرير ومحاولة ئيجاد حؿ لغمأزؽ التاريري التي تعيشف  مؤندة عغح 
 ر  ها لنا ة الحغوؿ التي تنت ص الحؽ الفغسطيني مهما ناف المصطغح الذي يطغؽ عغيها .

ار  ي تصريحات راصة لموق    غسطيف وأند ع و المنتب السياسي لحرنة حماس الدنتور محمود الزه
أف هذا الجيؿ ال يمغؾ الحؽ  ي التوقي  عغح دولة  نافية ال ومية أو  –ـ 13/9/2012ااف  صباح الرميس 
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ريرها   مبينًا أف هذا الحؿ سيحرر الدولة الفغسطينية مف صفتها المحتغة والتي ال زالت موصو ة  يها حتح 
  ي ابمـ المتحدة .

  ر أف هذا الطرح يعنس حالة ائ الس والمأزؽ التاريري التي وصغت إليف منظمة التحريروأو ح الزها
وجدد الزهار ر ض حرنتف لنا ة الحغوؿ التي تنت ص مف حؽ الشعب الفغسطيني وعغح رأسها حؿ الدولتيف 

ي المحررة حتح وقاؿ:  نحف ال ن بؿ بحؿ الدولتيف   نحف ن بؿ بءقامة دولة عغح ابرا  أو الدولة المؤقتة  
  دوف أي تنازؿ عف باقي  غسطيف التاريرية والتي مف حؽ ابجياؿ ال ادمة  1991لو نانت أرا ي 

 تحريرها والعودة إليها  .
 13/9/2012موقع فمسطين األن، 
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سالمية ، حامد جاد عف مراسغها ن الً رزة مف  14/9/2012الغد، عمان، ذنرت  أجمعت  صافؿ وطنية وا 
عغح  رورة التحرر مف اتفاؽ أوسغو وسافر االتفاقات السياسية التي وقعتها منظمة التحرير الفغسطينية م  
إسرافيؿ  ي ظؿ عدـ التزاـ االريرة بتعهداتها بؿ انها  اسرافيؿ  تمعف  ي احتالؿ ومصادرة ونهب ابرض 

 .عبر االستيطاف 
ئعالف اتفاؽ المبادئ الفغسطيني  19واعتبرت نؿ مف حرنتي  تح وحماس والجبهة الشعبية  ي الذنر  

االسرافيغي المعروؼ باتفاؽ أوسغو الذي صادؼ يوـ أمس أف الرروج مف مأزؽ اتفاقية أوسغو بات يشنؿ 
ها المرنزية لغحرنة  رورة وطنية ال يجوز االنتظار طوياًل أمامف حيث دعت حرنة  تح بغساف ع و لجنت

محمود العالوؿ السغطة الفغسطينية الح التنصؿ والرالص مف اتفاقية اوسغو والتزاماتها بنها منذ البداية ناف 
لها قراتتاف مرتغفتاف قراتة  غسطينة وارر  اسرافيغية  هي بالنسبة لنا تعني انها مسألة مرحغية والرطوة التي 

تالؿ وبالنسبة لهـ نانت رؤية ومحاولة لتهدفة الصراع واالستمرار ستوصغنا الح االست الؿ وزواؿ االح
 االحتاللي بأي شنؿ.

وقاؿ العغوؿ  ي تصريحات صحا ية  اف السغطة تستطي  اف تتنصؿ مف اوسغو بنف عمغيا لـ يبؽ منها 
لؾ ندعو شيت  ي ظؿ ر ض اسرافيؿ االلتزاـ بتعهداتها بؿ واصغوا احتالؿ االرض ونهبها عبر االستيطاف لذ

الح التنصؿ منها ليس رربة  ي ذلؾ بؿ بف اسرافيؿ لـ تؼ بالتزاماتها حتح الشؽ ابمني سوؼ نتجف 
لغرالص منف بف التنسيؽ ابمني ناف الم صود منف حماية مشروع السالـ وهو لـ يعد قافما لذلؾ ال  رورة 

 لغتمسؾ بف .
ة أوسغو يم ؿ  رورة وطنية ال يجوز االنتظار مف جهتها اعتبرت حرنة حماس أف الرروج مف مأزؽ اتفاقي

طوياًل أمامف وذلؾ عبر إعادة االعتبار لغمشروع الوطني والتمترس رغؼ ريار الم اومة  ي الد اع عف 
 ح وؽ شعبنا.

وقالت حماس  ي بياف تغ ت اليد نسرة عنف أمس  بعد تسعة عشر عامًا مرت عغح اتفاؽ أسغو المشفـو ما 
 ساوية عغح الشعب وال  ية وابرض والم دسات تتوالح .تزاؿ تداعياتف المأ

ورأت حماس أف اتفاقية أوسغو ُ ر ت عغح الشعب الفغسطيني  ر ًا  ي ظؿ انتفا ة شعبية مبارنة  حيث 
 أرادوا بهذا االتفاؽ وأد االنتفا ة وتدجيف  ورة الشعب وتحجيـ أحالمف وحرؼ أهدا ف عف مسارها الصحيح.

ؽ أوسغو أ رز  سغطة وظيفية أمنية تحت ظؿ احتالؿ عنصري مجـر واف التعاوف وحيث اعتبرت أف اتفا
ابمني بيف السغطة وحنومة االحتالؿ بم ابة عنواف ال هر  د المواطف الفغسطيني ومصالحف و د 
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رهاقًا  الم اومة  نما أف اتفاقية باريس االقتصادية تشنؿ عنواف السرقة واالستيالؿ لالقتصاد الفغسطيني  وا 
 غمواطف الذي يعيش حياة قاسية وهو يغهث ورات ل مة الربز .ل

وقالت  اف منظمة التحرير انزل ت منزل ًا رطيرًا بتوقيعها التفاقية أوسغو وما تالها مف اتفاقيات ظالمة  
وأرطأت بتنازلها عف مي اقها  وقد آف ابواف ئعادة بنات هذ  المنظمة بشنؿ وطني وديم راطي يم ؿ النؿ 

 يني ويستعيد ابهداؼ التي وجدت المنظمة مف أجغها  .الفغسط
وشددت عغح أف المصالحة الوطنية ينبيي أف تتـ رزمة واحدة وأف ت وـ عغح برنام  وطني مشترؾ ينطغؽ 
مف ال وابت ويوقؼ التعاوف م  االحتالؿ  ويوحد الجهود لم اومتف ودحر  وأنف ال معنح لتجزفة المصالحة 

ات دوف رير  مف المغفات م  العغـ بأف ابجوات رير جاهزة لهذ  االنترابات  وال وانت ات مغؼ االنتراب
  مانة لنزاهتها  ي ظؿ ال م  واالحتالؿ  .

بدورها أرجعت الجبهة الشعبية لتحرير  غسطيف ابو اع الفغسطينية الصعبة التي يعاني منها الشعب 
صادية وابمنية  التي باتت السغطة الفغسطينية مف الفغسطيني الستمرار العمؿ باتفاؽ اوسغو ومالح ف االقت

لحاقف باقتصاد  راللها  مجرد منفذ لهذ  االتفاقات التي ا  ت لمزيد مف تبعية االقتصاد الفغسطيني وا 
االحتالؿ  وزيادة الف ر والبطالة وتدني مستو  المعيشة  واستمرار الرهاف عغح المفاو ات وعدـ الفناؾ م  

 دـ تح يؽ شعبنا لح وقف الوطنية النامغة.المحتؿ  ناهيؾ عف ع
وطالبت الجبهة ب رورة االنفناؾ مف االتفاقات السياسية م  االحتالؿ وعغح رأسها اتفاقية أوسغو ومالح ها 
االقتصادية وابمنية داعية السغطة الفغسطينية لغمباشرة  ي وقؼ التعامؿ م  هذ  االتفاقات  عغح مرتغؼ 

 يير السياسات االقتصادية المتبعة والمفرو ة  ونذلؾ وقؼ التنسيؽ ابمني .المستويات  ومف  منها تي
لجاف الم اومة الشعبية   أف رافد ال ي ن اًل عف مراسغها رزةف م 14/9/2012الخميج، الشارقة، وأ ا ت 
اومة الرطأ التاريري واالستراتيجي الحاصؿ بتوقي  اتفاقية أوسغو يجب أف يعال  عبر تعزيز الم “أندت أف 

الشامغة نريار لغشعب الفغسطيني الواق  تحت االحتالؿ السترداد أر ف وتحرير م دساتف  ولف يتسنح ذلؾ 
االتفاقية جاتت “واعتبرت  ي بياف أف ” . إال بالم اومة المسغحة التي نفغتها نؿ ابعراؼ والموا يؽ الدولية
وحغفافف  وناف هد ها بابساس ” ائسرافيغي“نتيجة لحظة  عؼ تاريرية عاشتها ابمة واستفاد منها النياف 

قبوؿ النياف نجسـ سياسي طبيعي  ي الشرؽ ابوسط  ي تصادـ وا ح م  المنونات التاريرية 
 ” .واالجتماعية وال  ا ية  ي المنط ة العربية

 
 
 

 الرئيس المصري محمد مرسي يستقبل مشعل األسبوع المقبلالحياة:  17
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 ي رزة لين ـ إلح و د الحرنة الذي « حماس»ابسبوع الم بؿ أي ًا و د ي ـ أع ات المنتب السياسي لػ 

  ي مرسي.سيغت
 14/9/2012الحياة، لندن، 

 
 منتجي فيمم اإلساءة لمرسول الكريم لمحاسبةحماس تدعو واشنطن  18
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دعت حرنة الم اومة ائسالمية  حماس  ائدارة ابمرينية إلح محاسبة ومالح ة منتجي الفيغـ : بيروت
 المسيت لغرسوؿ صغح اهلل عغيف وسغـ قانونيا.

وصؿ  المرنز الفغسطيني لإلعالـ  نسرة عنف   –( 13/9مي الرميس )و ي بياف صادر عف منتبها ائعال
قالت حماس:  نديف ونستننر بشدة إنتاج وعرض  يغـ  براتة المسغميف  المسيت لإلسالـ ولغنبي محمد صغح 

هانة واستهتارًا بد يننا اهلل عغيف وسغـ  ي الواليات المتحدة ابمرينية  ونعد  اعتداًت عغح م دساتنا ورموزنا  وا 
 الحنيؼ .

وبعد أف دعت الحرنة ائدارة ابمرينية إلح محاسبة منتجي الفيغـ  طالبت نذلؾ منظمة التعاوف ائسالمي 
وجامعة الدوؿ العربية بػ اتراذ مواقؼ حازمة وصارمة ور   دعاو   د منتجي وممولي الفيغـ ومالح تهـ 

 رسوؿ النريـ محمد صغح اهلل عغيف وسغـ .قانونيُا  بنهـ يسيفوف إلح ائنسانية جمعات  ي صورة ال
 13/9/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 قريع حول دولة ثنائية القومية ويعدىا تشريع لممستوطنات تصريحاتجمال محيسن يرفض  19

الناصرة: ر ض جماؿ محيسف  ع و الغجنة المرنزية لحرنة   تح  تصريحات أحمد قري  حوؿ قبوؿ 
 ات ئنشات دولة  نافية ال ومية  مؤنًدا أف السغطة ستتوجف إلح ابمـ المتحدة الفغسطينييف روض مباح

 .1991لغمطالبة بدولة  غسطينية عغح حدود عاـ 
وقاؿ محيسف   ي تصريحات راصة لػ  قدس برس :  إف الموقؼ الفغسطيني الرسمي مف رالؿ الغجنة 

ية ال ومية  وأف تصريحات أحمد قري  تأتي  ي المرنزية لحرنة   تح  ومنظمة التحرير  د مشروع دولة  ناف
 إطار موقفف الشرصي .

وشدد ال يادي  ي   تح  عغح أف ال بوؿ بدولة  نافية ال ومية  سيمنح الشرعية لغمستوطنات اليهودية ويمنح 
الجانب ائسرافيغي الحؽ  ي مناطؽ  سي  التي ت   تحت السيطرة ابمنية والمدنية ائسرافيغية )بحسب 

 اقات أوسغو( .اتف
 13/9/2012قدس برس، 

 
 "": حراك داخل الحركة لتبني خيار "الدولة ثنائية القوميةبرسلـ"قدس  قيادي في فتح 20

نشؼ ع و الهيفة ال يادية العغيا لحرنة   تح   ي قطاع رزة الدنتور  يصؿ أبو شهال أف حراًنا جدًيا : رزة
 ." الدولة  نافية ال وميةونبيًرا تشهد  أروقة الحرنة لغبحث  ي تبني ريار 

وأو ح أبو شهال وهو ع و  ي المجغس التشريعي  ي تصريحات راصة لػ قدس برس  أنف بات وا ًحا أف 
قامة أي دولة  غسطينية عغح حدود الراب  مف حزيراف  إسرافيؿ مسؤولة بالنامؿ عف  شؿ حؿ الدولتيف وا 

 .وعاصمتها ال دس 1991
حراؾ دارغي  ي أروقة الحرنة لتبني ريار الدولة  نافية ال ومية  وأف  وشدد ال يادي  ي   تح  عغح وجود

هناؾ إرهاصات بدأت تررج لغعغف حوؿ هذا الفنر  ومنها تصريحات ابخ قري   وذلؾ بعد ما رأينا  مف 
سياسات إسرافيغية ال تريد حؿ الدولتيف الذي ارت ينا  بنات عغح وعود مف المجتم  الدولي بأف هناؾ شريؾ 

 ."رافيغي  لنف  بت عنس ذلؾإس
 13/9/2012قدس برس، 
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 في صمب أي مفاوضاتمن الدول العربية وثيقة إسرائيمية: الالجئون الييود ىآرتس تكشف  15
  أمس  عف م موف و ي ة رسمية إسرافيغية تت مف الموقؼ الرسػمي «هآرتس»نشفت صحيفة : محمد بدير

  رالؿ مفاو ات التسوية م  الفغسطينييف. «يف اليهودالالجف»الذي يفترض بتؿ أبيب أف تعر ف  ي ق ية 
وأشػػارت الصػػحيفة إلػػح أف الو ي ػػة هػػي حصػػيغة قػػرار سياسػػي إسػػرافيغي مصػػدر  رفاسػػة الحنومػػة  يػػنص عغػػح 

مشنغة الالجفيف اليهود مف الػدوؿ العربيػة مػف ااف  صػاعدًا ق ػية أساسػية  ػي المفاو ػات »لزوـ أف تنوف 
ينييف. ومف دوف حؿ هذ  ال  ية   ءف ال ػرار ائسػرافيغي هػو عػدـ الموا  ػة عغػح حوؿ الحؿ الدافـ م  الفغسط

 «.إعالف إنهات الصراع
وو  ػػًا لغصػػحيفة   ػػءف الو ي ػػة أعػػدها مجغػػس ابمػػف ال ػػومي ائسػػرافيغي قبػػؿ أن ػػر مػػف عػػاـ  بػػأمر مػػف رفػػيس 

  وعغح «الالجفيف اليهود»ية الوزرات  بنياميف نتنياهو. وتت مف توصيات بشأف نيفية تعامؿ إسرافيؿ م  ق 
رأس هذ  التوصيات إدراج التعوي ات لغيهود الذيف هاجروا مف الدوؿ العربية إلػح إسػرافيؿ نبنػد عغػح طاولػة 
المفاو ػػػات مػػػػ  الفغسػػػػطينييف  بػػػػؿ وجعػػػػؿ هػػػػذا البنػػػػد جػػػػزتًا ال يتجػػػػزأ مػػػػف التفػػػػاوض حػػػػوؿ ق ػػػػية الالجفػػػػيف 

 الفغسطينييف.
  مشػػيرة إلػػح أنػػف ينطبػػؽ «الجػػي يهػػودي مػػف الػػدوؿ العربيػػة»لمصػػطغح  وتشػػتمؿ الو ي ػػة عغػػح تعريػػؼ قػػانوني

بحسػػب ال ػػانوف الػػدولي عغػػح اليهػػود  الػػذيف ترنػػوا بيػػوتهـ  ػػي الػػدوؿ العربيػػة وهػػاجروا إلػػح إسػػرافيؿ. أمػػا عػػدد 
هػػؤالت الالجفػػيف    ػػد جػػر  احتسػػابف انطالقػػًا مػػف تػػاريخ قػػرار الت سػػيـ الصػػادر عػػف ابمػػـ المتحػػدة  ػػي تشػػريف 

ألػؼ الجػي يهػودي   ػي  200. وبحسػب هػذا المعيػار    ػد أحصػت الو ي ػة 4302وانتهات بعػاـ  4311  اني
 ألؼ الجي  غسطيني رالؿ هذ  الفترة. 100إلح  000م ابؿ 

رالصة العمؿ ابرناني واقتراح الموقؼ ائسرافيغي  ي المفاو ات مػ  »وأوصت الو ي ة التي حمغت عنواف 
 ي المفردات الدولية « الغجوت المزدوج»تنريس مصطغح »بوجوب « فيف اليهودالفغسطينييف  ي مو وع الالج

ق ػػػية »و« مأسػػػاة الالجفػػػيف اليهػػػود»المسػػػتردمة. ورأت أف هنػػػاؾ مصػػػغحة إسػػػرافيغية  ػػػي تأسػػػيس رابػػػط بػػػيف 
  مشددة عغح  رورة طرح المسألتيف ننتغة واحدة  ي المفاو ات حوؿ الالجفيف  ػي «الالجفيف الفغسطينييف

 الحؿ الدافـ.إطار 
نذلؾ أوصت الو ي ة بػأال تنتفػي تػؿ أبيػب بالمطالبػة بتعوي ػات شرصػية لالجفػيف اليهػود مػف أصػؿ عربػي  

لدولػػػػػة إسػػػػػرافيؿ التػػػػػي أنف ػػػػػت مػػػػػوارد  ػػػػػي سػػػػػبيؿ اسػػػػػتيعابهـ رػػػػػالؿ الرمسػػػػػينيات »بػػػػػؿ أف تطالػػػػػب بتعػػػػػويض 
الالجفػيف اليهػود  »لمصغحة  3 إلح 1ودعت الو ي ة إلح أف تنوف نسبة المطالبة بالتعوي ات «. والستينيات

 «.ليس   ط بسبب عددهـ  بؿ أي ا  ي  وت و عهـ االقتصادي اب  ؿ إباف تغؾ الفترة
مغيػوف دوالر   150وقّدرت الو ي ة قيمػة الممتغنػات التػي رسػرها الالجفػوف الفغسػطينيوف  ػي تغػؾ الفتػرة بنحػو 

 100    ػد رسػروا مػا قيمتػف «الالجفػوف اليهػود»ا مغيػارات دوالر. أمػ 3.3وهو مبغغ ت در قيمتف الحالية بنحػو 
 مغيار دوالر و  ًا لغ يمة الراهنة. 0مغيوف دوالر  أي نحو 

   ػػػءف وزارة الرارجيػػػة ائسػػػرافيغية أصػػػػدرت تعغيمػػػات لمم غياتهػػػا  ػػػي الرػػػارج بء ػػػارة هػػػػذا «هػػػآرتس»وبحسػػػب 
 االنشياؿ بها أي ًا. المو وع  ي أنشطتها السياسية وتشجي  الجاليات اليهودية المحغية عغح

 54/9/1051، االخبار، بيروت
 

 ولو اضطر لمواجية األصدقاء "إسرائيل" الحيوية نتنياىو يتعيد بحماية مصالح 11
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بعػػد االنت ػػادات الشػػديدة التػػي تعػػّرض لهػػا  ػػي وسػػافؿ ائعػػالـ ابميرنيػػة  توجػػف رفػػيس الػػوزرات : عغػػي حيػػدر
أيها المواطنوف ينبيي اف تعر وا ما أعر ف أنػا  »سرافيغي بال وؿ: االسرافيغي بنياميف نتنياهو  الح الجمهور اال

   ػي اشػارة الػح الجػدؿ الحاصػؿ حػوؿ جػدو  «يوجد مف تعتمدوف عغيف  ويوجد مف هو مسػتعد لغ يػاـ بالعمػؿ
 توجيف  ربة اليراف.

  الػػح أف ولفػػت نتنيػػاهو  رػػالؿ حفػػؿ ر ػػ  النػػؤوس بمناسػػبة السػػنة الجديػػدة مػػ  منتػػد  هيفػػة ابرنػػاف العامػػة
  وأف قػوة الجػيش هػي ال ػماف  ػي ظػؿ «متفجرة وعاصفة.. آرػذة بالتزايػد»المنط ة التي تعيش  يها اسرافيؿ 

حالة الالست رار السافدة دارؿ العواصؼ  ومف حيف الح آرر المطغوب ال ياـ بنشػاطات  وهػي تجػري بنجػاح 
 «.دقيؽ

ادة تمػػتحف مػػف رػػالؿ محا ظتهػػا عغػػح المصػػالح إف ال يػػ» ػػي هػػذ  ابجػػوات  ن غػػت االذاعػػة عػػف نتنيػػاهو قولػػف 
الحيوية لدولة اسرافيؿ  حتح  ي حاؿ اندالع رال ات  ػي وجهػات نظػر مػ  أصػدقافها  بػؿ وحتػح أهػـ هػؤالت 

 «.ابصدقات
المصػػػغحة النبػػػر  »  مشػػػّددًا عغػػػح اف «هنػػػذا تصػػػر ت ليايػػػة ااف وسأواصػػػؿ هػػػذا الػػػنه »وأ ػػػاؼ نتنيػػػاهو 

مف مواصغة رطواتها الوا حة نحو تطوير أسغحة نووية وحيازة هذ  ابسغحة مف وابهـ اليوـ هي من  ايراف 
 «.قبؿ دولة تدعو الح إبادتنا وتعتـز تح يؽ هذا الهدؼ

 54/9/1051، االخبار، بيروت
 

 يرانإكية قوية عمى الرغم من الخالف حول يمر األ -سرائيميةليبرمان: العالقات اإل 13
  لننػف ا ػاؼ إف «هنػاؾ رال ػات»سرافيغي ا ييػدور ليبرمػاف  أمػس  بػأف عغي حيدر: أقّر وزير الرارجية اال

أساس عالقتنا قوي ومبني عغح مباد ت مشترنة وصداقات شرصية وعمغية.. إ ا ًة الح تعاوف اقتصادي »
 «.وعغمي

وقاؿ ليبرماف  ي تصريح لف  ي ال دس المحتغة  إف المحاد ات م  واشنطف بشأف مسألة الموقؼ مػف  ػرب 
 حوؿ هذا الشأف.« الحوارات العغنية»  منت دًا «يجب إجراؤها بعيدًا عف االعالـ» ايراف

الواليات المتحػدة نانػت اوؿ مػف ي ػؼ معنػا  ػي اي منتػد  دولػي  والعالقػات سػتب ح »وشدد ليبرماف عغح اف 
 «.ديؽ لنادافمًا حجر الزاوية  ي عالقاتنا الرارجية  وسنتأند دافما مف إب ات عالقات ممتازة م  ا  ؿ ص

 54/9/1051، االخبار، بيروت
 
 

  مصدر سياسي إسرائيمي: نتنياىو يظن أنو يدير الواليات المتحدة 14
نشفت صحيفة  يديعوت أحرونوت   ي عددها الصادر اليوـ  الجمعة  اتسػاع رقعػة االنت ػادات السياسػية  ػي 

ية إلح حد أنف يعت د أنف يػدير ابمػور إسرافيؿ لتوجهات رفيس الحنومة وتدرغف  ي المعرنة االنترابية ابمرين
  ي الواليات المتحدة.

وقالػت الصػػحيفة إف مصػدرا سياسػػيا إسػرافيغيا ر يػػ  المسػتو  قػػاؿ لغصػحيفة إف  نتنيػػاهو يعت ػد أنػػف يػدير أمػػور 
الواليػػات المتحػػدة   هػػو يطالػػب الػػرفيس ابمرينػػي  بتحديػػد رطػػوط حمػػرات ئيػػراف  وهػػذا طغػػب وقػػح. وقػػد مػػّؿ 

يا مف نتنياهو  وبّيف لف مف هو صاحب البيت  ي واق  الحاؿ   هو يتعامؿ م  نتنياهو نما لو نػاف أوباما نغ
 مجرد سياسي ر ي  المستو   ي الحزب الجمهوري .
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وتطرؽ المسفوؿ ائسػرافيغي إلػح مسػألة الغ ػات بػيف نتنيػاهو وأوبامػا   ػاؿ إف نتنيػاهو راهػف عغػح أف أوبامػا لػف 
يؿ االنترابات رو ا مف هروب ابصػوات اليهوديػة  لنػف أوبامػا أدرؾ أف نتنيػاهو يجازؼ بر ض ل ات نهذا قب

يعد لف  رػا سياسػيا ليظهػر رػالؿ الغ ػات وأمػاـ الشػعب ابمرينػي ونػأف نتنيػاهو يعػظ أوبامػا   ػأدرؾ أوبامػا أف 
 أ رار ر ض ل ات نتنياهو أقؿ بن ير مف أ رار إجرات الغ ات.

 54/9/1051، 48عرب 
 
 

 ىو يعارض وضع "خط أحمر" إليراننائب نتنيا 15
أبػػد  نافػب رفػيس الػوزرات ائسػػرافيغي لشػفوف المرػابرات والطاقػة الذريػػة  :مػف داف وليػامز -ال ػدس )رويتػرز( 

معار تف لدعوة بنياميف نتنياهو إلح و    رط أحمػر  ئيػراف    ي م ابغة إذاعية يوـ الرميس  داف مريدور
 شآتها النووية.تواجف بعد  هجوما عسنريا يستهدؼ من

ودعػػا إلػػح تشػػديد الع وبػػات الدوليػػة عغػػح طهػػراف  نػػي تعػػي أف الػػ مف الػػذي تد عػػف يػػزداد وأف السػػبيؿ الوحيػػد 
 لغترغص مف ذلؾ هو وقؼ السباؽ )النووي( أو التوصؿ إلح اتفاؽ أو تفاهـ دولي ئنهات الرالؼ.

 53/9/1051، وكالة رويترز لألنباء
 

 قرار الميزانية إنتنياىو لموعد االنتخابات في حال فشل  توقعات بتقديمصحف إسرائيمية:  16
ذنػػػرت وسػػػافؿ االعػػػالـ االسػػػرافيغية امػػػس اف رفػػػيس الػػػوزرات االسػػػرافيغي بنيػػػاميف : ا ؼ ب -ال ػػػدس المحتغػػػة 

نتنيػػاهو قػػد ي ػػـو بت ػػديـ موعػػد االنترابػػات الم ػػررة العػػاـ الم بػػؿ  ػػي حػػاؿ  شػػؿ  ػػي اقػػرار مػػا يعتبػػر  ن يػػر مػػف 
ف سياسة ت شؼ ع ابية. ون غت صحيفتا معاريؼ وجيروزاليـ بوست عػف مستشػار نتنيػاهو ال ػانوني االسرافيغيي

لنف مف المحتمػؿ اجرافهػا  ػي  1043مف المفترض اف تجر  االنترابات  ي تشريف االوؿ »ا ي هغيفي قولف 
ت وجػػػػات«. 1043 ػػػػي حػػػػاؿ عػػػػدـ التوصػػػػؿ التفػػػػاؽ حػػػػوؿ ميزانيػػػػة الدولػػػػة لعػػػػاـ  1043النصػػػػؼ االوؿ مػػػػف 

 تصريحات هغيفي  ي منتد  دارغي ع د  حزب الغينود اليميني الحانـ بزعامة نتنياهو بحسب الصحؼ.
 54/9/1051، الدستور، عم ان

 
 
 
 

 تعارض بناء الجدار العنصري في قرية بتير " اإلسرائيميةسمطة الطبيعة والحدائق" 17
هيفػػة   وهػػي غطة الطبيعػػة والحػػدافؽذنػػرت صػػحيفة  هػػآرتس  العبريػػة  ػػي عػػددها الصػػادر أمػػس اف سػػ: راـ اهلل

اعغنػػت عػػف معار ػػتها لبنػػات الجػػدار العنصػػري مػػف قريػػة الولجػػة وصػػوال الػػح بتيػػر حتػػح   حنوميػػة اسػػرافيغية
مستوطنة  بيتار  ررب مدينة بيت لحـ  بسبب اب رار الجسيمة التي سيغح ها  ػي طبيعػة ابرض والمنط ػة 

 العمؿ ببنات الجدار. مشيرة الح اف هذا ال رار يعد ابوؿ منذ بدت
وا ا ت الصحيفة:   ي و ي ة ن غتها مؤررا سػغطة الطبيعػة والحػدافؽ الػح جهػاز ابمػف  تتراجػ  عػف موا  تهػا 

 .عغح إقامة الجدار  ي منط ة بتير وتطالب بالنظر  ي بديؿ لغحفاظ عغح ابمف  ي المنط ة
 54/9/1051، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 : نستعد لمواجية خطر حرب عمى أربع جبياتا في الجوالن.. غانتز"إسرائيل" تعزز قواتي 18
  أف الجػػػيش ]أمػػػس   يػػديعوت أحرونػػػوت   أ ػػػادت اليػػـو الرمػػػيس  أف 53/9/1051، 48عـــرب موقـــع ذنػػر 

ائسػرافيغي بػػدأ بحمغػػة واسػػعة النطػػاؽ مػف أجػػؿ زيػػادة التعزيػػزات عغػػح طػوؿ الحػػدود مػػ  سػػورية  وذلػػؾ بادعػػات 
مف سورية  وعغػح رغفيػة مرػاوؼ الجػيش مػف  تزعػزع النظػاـ  ػي دمشػؽ وتعػزز راليػا  التهديدات المتصاعدة

  تنظيـ ال اعدة  ي الجوالف السوري .
النػاطؽ بغسػاف الجػيش   أف تػؿ أبيػبمػف  نظير مجغػيعف    54/9/1051، الشرق األوسط، لندنوأ ا ت 

د  ترمػي إلػح مواجهػة التػدهور المتوقػ  ائسرافيغي  أمػس  أنػد أف التػدريبات التػي ترا ػؽ هػذ  التعزيػزات لغحػدو 
الجهػػػاد »و« ال اعػػػدة» ػػػي سػػػوريا بانهيػػػار نظػػػاـ بشػػػار ابسػػػد ومواجهػػػة رطػػػر سػػػيطرة تنظيمػػػات مسػػػغحة مػػػف 

 عغح المنط ة الحدودية واستردامها ن طة انطالؽ لعمغيات  د إسرافيؿ.« العالمي
إيهػود بػاراؾ  ورفػيس أرنػاف الجػيش بينػي رفيس الوزرات بنياميف نتنياهو  ووزير د اعف  وح ر هذ  التدريبات

 رانتس  ووزير الجبهة الدارغية آ ي ديرتر  وريرهـ. 
وقالت مصادر عسنرية إف هذ  التدريبات جزت مػف مسغسػؿ منػاورات واسػ  يهػدؼ إلػح مواجهػة رطػر نشػوب 

يػػراف وق طػػاع رػػزة حػػرب إقغيميػػة شػػامغة  ت اتػػؿ  يهػػا إسػػرافيؿ عغػػح عػػدة جبهػػات  ػػي آف واحػػد  تشػػمؿ سػػوريا وا 
جنػػديا مػػف سػػالح ائمػػداد قتغػػوا  ػػي  035ولبنػػاف. وتنغػػـ بهػػذ  الػػروح رػػانتس  رػػالؿ مهرجػػاف ئحيػػات ذنػػر  

التحػػديات المحيطػػة بءسػػرافيؿ واسػػعة ومع ػػدة جػػدا  والهػػزات التػػي وقعػػت وت ػػ   ػػي الػػدوؿ »الحػػروب    ػػاؿ إف 
  لػػػذلؾ  ػػػءف الجػػػيش يجػػػري المحيطػػػة  تهػػػدد أمنهػػػا وتفػػػرض عغيهػػػا أف تسػػػتعد لمواجهتهػػػا عغػػػح عػػػدة جبهػػػات

 «.استعداداتف عغح نؿ جبهة عغح حدة وعغح نؿ الجبهات معا
وشرعت قوات الجبهة الدارغية  ي الجيش  أمس  تحت إشراؼ قافد الجبهة  الجنراؿ إياؿ إيزنبرغ  وبمشػارنة 

يربيػػة   ػػي ال ػػدس ال« هداسػػا عػػيف نػػاـر»قافػػد الطػػب  ػػي الجبهػػة الع يػػد آ ػػي أبرحيػػؿ   ػػي منػػاورة بمستشػػفح 
 تحاني س وط عدد نبير مف ائصابات.

وقػػػاؿ النػػػاطؽ بغسػػػاف الجػػػيش إف هػػػذ  التػػػدريبات تػػػتـ بشػػػنؿ متصػػػاعد  ػػػي نػػػؿ المستشػػػفيات  بهػػػدؼ ارتبػػػار 
 جاهزية أجهزة ائن اذ وائسعاؼ وائرالت   ي استيعاب أعداد نبيرة مف ائصابات رالؿ حاالت الطوارئ.

 
 
 

 اليجوم عمى إيران تحذيرات من كارثة اقتصادية جراء  19
االقتصػػاد ائسػػرافيغي   ػػي    أفاالقتصػػادي ػػي مغح هػػا  « يػػديعوت أحرونػػوت»صػػحيفة : نشػػرت يحيػػح دبػػوؽ

اليوـ الػذي يغػي انطػالؽ طػافرات سػالح الجػو باتجػا  ايػراف  سػيبدأ بمواجهػة واقػ  جديػد  منغػؼ عغػح الصػعيد 
 المادي  وقد يتسبب بنار ة اقتصادية وبشرية.

  تؤند أف أنػالؼ تغػؾ 1000لح أف المعطيات الرسمية التي ُجمعت وُنشرت بعد حرب عاـ تشير الصحيفة إ
بغيػت ابنػالؼ »الحرب  لـ تنف سهغة أبػدًا مػف الناحيػة االقتصػادية.  و  ػًا لحسػابات بنػؾ إسػرافيؿ المرنػزي  

أدت الحػرب الػح  »  أما لجهة ال رر  ي ابنشطة االقتصادية  «مغيار دوالر أميرني 1.4المباشرة لغحرب  
لػػح أ ػػرار مباشػػرة لح ػػت بالصػػناعة ائسػػرافيغية  قػػدرت بػػػ  0.5 ػػياع   4.3 ػػي المفػػة مػػف النػػات  ال ػػومي  وا 

مغيػػار دوالر  ػػي ال طػػاع التجػػاري  ومفػػة مغيػػوف دوالر  ػػي  4.1مغيػػار دوالر  وأي ػػًا رسػػافر مترانمػػة بحػػوالح 
 «.ال طاع الزراعي
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المشار إليف  جات نتيجة لمواجهة عسنرية متواصغة م  حزب  وشددت الصحيفة عغح أف ال رر االقتصادي
يومًا  لنف  ي منط ة محصورة وهي شماؿ إسػرافيؿ  التػي يترنػز  يهػا عشػروف  ػي المفػة مػف  33اهلل  دامت 

المسػػػألة »م اتػػػؿ احتيػػػاط. إال أف  1300م اتػػػؿ نظػػػامي  و  100النػػات  ال ػػػومي ائسػػػرافيغي  مػػػ  تنظػػػيـ يعػػّد 
 ػعفًا مػف  120ألػؼ م اتػؿ  أي أن ػر بػػ  550جهػة مػ  إيػراف  التػي لػديها جػيش نظػامي يعػد ميايرة إزات موا
 SIPRIمغيػػوف جنػػدي احتيػػاط  نمػػا أف حجػػـ ائنفػػاؽ العسػػنري ائسػػرافيغي  بحسػػب معهػػد  4.2حػػزب اهلل  و 

« نػوتيػديعوت أحرو »وأشارت «. مغيارات دوالر  ي العاـ الما ي 1)السويدي االستراتيجي(  ناف أن ر مف 
هذ  ابرقاـ  مف شأنها أف تدؿ عغػح أف التعػرض ئيػراف  سػينوف أسػوأ بن يػر  مػف التعػرض لحػزب »إلح أف 

 «.اهلل
 54/9/1051، االخبار، بيروت

 
 بعد منطورت عربة عسكرية جديدة يتم التحكم بيا " إسرائيل"صحيفة أمريكية:  30

رميس  أف إسػرافيؿ طػورت عربػة عسػنرية جديػدة ذنرت صحيفة  وورلد تريبيوف   ابمرينية  الصادرة اليـو ال
 يتـ التحنـ بها مف مرنز قيادة أر ي  وال تحتوي عغح مف ي ودها ويوجهها مف الدارؿ. 

عػف أف الجػيش ائسػرافيغي   - ي سياؽ ت رير أوردتػف عغػح موقعهػا ائلنترونػي -ونشفت الصحيفة ابمرينية
طػوؿ حػدود قطػاع رػزة وحػدود إسػرافيؿ  ي جوارديػـو    عغػبدأ عمغية نشر هذ  المرنبػات المتطػورة مػف طػراز 

 الجاري.  1041الجنوبية م  مصر  وذلؾ رالؿ عاـ 
وأشارت  الصحيفة  أف  جوارديـو  تحتوي عغػي أجهػزة اسػتطالع وحمولػة مػف ابسػغحة والمعػدات التػي تشػمؿ 

ي محاولػػػة ئرهػػػاب نػػػاميرات حراريػػػة    ػػػال عػػػف تمننهػػػا مػػػف إصػػػدار أصػػػوات شػػػبيهة بابصػػػوات البشػػػرية  ػػػ
 المتسغغيف مف قطاع رزة وشبف جزيرة سينات. 

 54/9/1051، األىرام، القاىرة
 

 مسؤولون إسرائيميون: الطمب األمريكي بإرجاء ىجوم إسرائيمي عمى إيران ليس معقوال  35
الطغػب »ن غت ائذاعػة العامػة ائسػرافيغية أمػس  عػف المسػؤوليف ائسػرافيغييف قػولهـ إف : ردينة  ارس -)رزة(

ابمرينػي بءرجػػات هجػـو إسػػرافيغي عغػح إيػػراف لػيس مع ػػوال  بنػػف لػف تنػػوف هنػاؾ إمنانيػػة  ػي المسػػت بؿ لتنفيػػذ 
 «.عمغيات عسنرية بائمناف تنفيذها اليوـ
رراجػف إلػح حيػز »وأ اؼ المسؤولوف ائسرافيغيوف أنف  يوجد لػد  إسػرافيؿ ريػار عسػنري بائمنػاف تح ي ػف وا 

 «.ف دوف مساعدة أمرينيةالتنفيذ ب وة نبيرة م
 54/9/1051، عكاظ، جدة  

 
 من مخيم اليرموكفمسطينًيا  55 الجزيرة نت: استشياد 31

أف ُسنانا  واأ اد ناشطوف  ي ريؼ دمشؽ  عف وناالت  أف 53/9/1051، الجزيرة نت، الدوحةذنرت 
 ال.ج ة لفغسطينييف أعدموا ميدانيا عغح أيدي قوات النظاـ  ي بغدة ببي 45ع روا عغح 

ف الج ث تعود بشراص اعت غوا  ي وقت سابؽ  وقاؿ الناشطوف إف مف بيف ال تغح عشرة مف عافغة واحدة  وا 
 مف مريـ اليرموؾ الذي ت طنف أرغبية مف الالجفيف الفغسطينييف بدمشؽ.
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مف عافغة المصري  40مف بيف الشهدات   أف 53/9/1051، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(وأ ا ت 
مف عافغة السيدي وشاب مف عافغة المجدالوي وشابيف مجهولي الهوية لـ يتـ التعرؼ عغيهما بسبب  وأستاذ

  ظاعة التم يؿ بهـ.
وي وؿ المدير العاـ لمنظمة   ابت  لحؽ العودة عغي هويدي إف أن ر مف عشرة آالؼ الجي  غسطيني مف 

 ابزمة.سوريا نزحوا إلح مريمات الالجفيف  ي لبناف بانتظار أف تنتهي 
صابة المفات  عدا عف ابو اع االقتصادية الصعبة  و  داف  رص  100وأشار إلح ارت ات حوالي  شهيد وا 

 العمؿ  ون ص المواد اليذافية ورالت ابسعار.
% مف النازحيف ي يموف  ي 30وحوؿ توزع النازحيف الفغسطينييف مف سوريا ي وؿ هويدي  أن ر مف 

%   عدد الالجفيف الذي وصؿ 100انتظاظ سناني وصؿ إلح ما نسبتف  المريمات التي أصال تعاني مف
ألؼ الجي مسجؿ حسب  150إلح لبناف إباف الننبة ناف حوالي المفة ألؼ  بينما ااف وصؿ إلح أن ر مف 

 ابونروا  ي يموف  ي نفس المساحة الجيرا ية .
الصحية والنفسية ال سيما عغح ابطفاؿ وأ اؼ   وهذا يسبب المزيد مف المشانؿ االجتماعية واالقتصادية و 

 منهـ  ليس عغح مستو  العافالت النازحة  حسب بؿ عغح مستو  العافالت المست يفة نذلؾ .
 

 تحذر من ىبة كبرى احتجاجًا عمى الغالء الضفةفي  "نقابة العاممين" 33
ل فة اليربية  بء راب هدد رفيس ن ابة العامغيف  ي الوظيفة العمومية بساـ زنارنة  ي ا: ال فة اليربية

مفتوح مطغ  الشهر الم بؿ إذا لـ تستجب الحنومة  ي راـ اهلل لغمطالب العادلة والمشروعة بتو ير حياة 
 نريمة ور   المعاناة عف المواطنيف.

وحذر زنارنة  ي تصريحات صحفية أمس الرميس مف هبة نبيرة ابسبوع الم بؿ  يشارؾ بها نؿ قطاعات 
الحتوافها  وراصة أف مطالبهـ وا حة بر ض السياسة المالية واالقتصادية لغحنومة  الشعب ال إمنانية 

 وهذا لـ يتيير.
وقاؿ:  الحنومة لـ تصرؼ رواتب الموظفيف  وال تـ سداد ديوف ال طاع الراص وال المزارعيف وال 

جور  وال إليات قانوف المت اعديف  ولـ يتـ تو ير  رص عمؿ لغعاطغيف مف العمؿ  وال إقرار لغحد ابدنح لا
 % نما نانت قبؿ شهريف .41 ريبة الدرؿ وال إعادة  ريبة ال يمة الم ا ة لػ 

وأ اؼ:  لاسؼ نؿ سياسة الحنومة متجهة لسياسة  رض رسوـ و رافب عغح الموظؼ والمواطف  لذلؾ 
صؿ لإل راب  ءف  عاليات الن ابة ستستمر  وسوؼ يعغف برنام  نامؿ ابحد بعد اجتماع المجغس قد ي

 المفتوح اعتبارا مف ابوؿ مف الشهر الم بؿ بعد إعطات الحنومة الفترة الالزمة .
 54/9/1051، السبيل، عم ان

 
 اعتصامات ومسيرات برام اهلل وخان يونس تضامنا مع األسرى القدامى والمضربين عن الطعام 34

راـ اهلل  ي الذنر  التاسعة عشرة  شهد ميداف المنارة وسط مدينة :نافؿ موسح  -راف يونس  -راـ اهلل 
لتوقي  اتفاقية إعالف المبادئ االنت الية بيف منظمة التحرير واسرافيؿ  عاليات ت امف م  ابسر  ال دامح 
الذيف اعت غوا ما قبؿ  أوسغو  وتواصؿ سغطات االحتالؿ احتجازهـ  ي سجونها و ؽ معايير وتصنيفات 

  ر تها  ير  ها الجانب الفغسطيني.
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شهد الميداف مسيرة صباحية واعتصاما مسافيا طالب راللف وزير شؤوف ابسر  والمحرريف ابمـ المتحدة و 
أسيرا  443وابطراؼ الدولية التي رعت و منت االتفاؽ بال يط عغح حنومة إسرافيؿ لإل راج عف 

 محتجزيف برالؼ روح االتفاقية واستح اؽ المسيرة السياسية منذ أن ر مف عشريف عاما.
ونفذ ابسر   ي سجوف االحتالؿ أمس ا رابا عف الطعاـ ت امنا م  ابسر  ال دامح والم ربيف عف 

واندت رفيس لجنة ابسر   ي المجغس التشريعي وع و المنتب السياسي لغجبهة الشعبية النافب  الطعاـ.
ر ابسر  ما قبؿ اوسغو رالدة جرار  رورة بغورة استراتيجية عمؿ وطني تنطغؽ مف المسؤولية الوطنية لتحري

 وانت دت  عؼ المشارنة الشعبية  ي  عاليات اسناد ابسر .
و ي راف يونس نفذت ال و  الوطنية اعتصاما ت امنيا م  ابسر  ال دامح. وندد المشارنوف  ي االعتصاـ 

 بممارسات االحتالؿ بحؽ ابسر  الذيف أ نوا حياتهـ مف أجؿ ق يتنا الوطنية.
 54/9/1051، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 فمسطينيين بالضفة ويتوغل في غزة ستةاالحتالل يعتقل  35

اعت ؿ الجيش االسرافيغي  جر امس  ستة مواطنيف  غسطينييف  ي مداهمات نفذها  :نامؿ ابراهيـ –ال دس
 بأنحات مرتغفة مف ال فة اليربية  مف بينهـ محا ر بجامعة الرغيؿ.

 الجيش ائسرافيغي   جر امس  مسا ة محدودة وسط قطاع رزة.وتورغت قوات مف 
مترًا شرؽ مريـ  150وقالت مصادر محغية  إف ست آليات عسنرية إسرافيغية  بينها جرا تاف  تورغت مسا ة 

 الميازي وسط قطاع رزة.
 54/9/1051، الرأي، عم ان

 
 الييودية بب األعيادالتجاري بس كرم أبو سالمتقرر إغالق معبر  "إسرائيلرائد فتوح: " 36

رزة ػ  ال دس العربي : ستبدأ إسرافيؿ بءرالؽ معبر نـر أبو سالـ المنفذ التجاري الوحيد لسناف قطاع رزة 
 ابتدات مف يوـ ابحد ال ادـ  لعدة أياـ  بداعي إجازة ابعياد اليهودية.

ائسرافيغي أبغغ الغجنة أنف وقاؿ رفيس لجنة تنسيؽ إدراؿ الب اف   ي ال طاع  رافد  توح  اف االرتباط 
 سييغؽ معبر نـر أبو سالـ لعدة أياـ رالؿ الشهريف الجاري وال ادـ  بحجة ابعياد اليهودية.

ايغوؿ )سبتمبر( الجاري  إ ا ة  30و 10و 15و 42و 41و 40وأو ح  توح أف المعبر سينوف ميغ ًا  ي 
 ة ابعياد.تشريف االوؿ )أنتوبر( الم بؿ بذريع 2و 1و 4إلح إرالقف  ي

 54/9/1051، القدس العربي، لندن
 

 نقطة عسكرية مقامة منذ عامين في سموان ىخمالجيش اإلسرائيمي ي 37
أرغت ال وات ائسرافيغية  أمس  ن طة مراقبة عسنرية نانت أقامتها قبؿ حوالي عاميف عغح سطح  :ال دس

 عمارة سننية  ي حي بطف الهو  ببغدة سغواف.
ي حغوة عف عافغة أبو رموز  إحد  العافالت التي ت طف العمارة  أف السناف ون ؿ مرنز معغومات واد

 وجفوا  أمس  بءرالت ال وات ائسرافيغية ن طة المراقبة الم امة عغح سطح عمارتهـ  حيث قاـ الجنود بأرذ 
 ادر.معداتهـ بالنامؿ  نما أزالوا ابقفاؿ المو وعة عغح باب السطح  وأزالوا ابسالؾ الشافنة والشو 

 54/9/1051، األيام، رام اهلل
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 "عين الحموة"مخيم األولى من مشروع تأىيل البنى التحتية في  المرحمةتمول اليابان  38

أعادت مشنغة تغوث ميا  الشفة بميا  الصرؼ الصحي  ي مريـ عيف الحغوة جذب : رأ ت نعيـ -صيدا
الونالة اليابانية لغتعاوف الدولي  سنتيف عبر اهتماـ الحنومة اليابانية بتحريؾ الهبة التي نانت اقرتها قبؿ

مغيوف دوالر مف أجؿ تمويؿ المرحغة ابولح مف مشروع تأهيؿ البنح التحتية لغمريـ وذلؾ و  ا  1.5ب يمة 
لرطة ساب ة نانت و عتها ونالة ابونروا ئعادة تأهيؿ شامغة لهذ  البنح  ي المريـ بأنمغف وعغح اربعة 

 غيوف دوالر.م 41مراحؿ بنغفة نحو 
وزار السفير الياباني سيتشس اوتزونا ظهر الرميس مريـ عيف الحغوة لتف د او اع سنانف الحياتية 
الردماتية ولتجديد تعهد الياباف بتمويؿ المرحغة ابولح مف مشروع البنح التحتية الذي يت مف تأهيؿ شبنات 

 ميا  الشفة والصرؼ الصحي وقنوات ميا  ابمطار.
جولة سغـ صالح اليوسؼ السفير الياباني نسرة مف رارطة لمريـ عيف الحغوة تت مف تفصيال و ي رتاـ ال

 لاحيات ولغطرؽ وشبنات الميا  والصرؼ الصحي.
 54/9/1051، المستقبل، بيروت

 
مون العودة إلييا ".. و األونروا"عمى التصعيد تجاه  الحموةعين في اتفاق  39  فمسطينيو سوريا يفض 

عافغة  مف الفغسطينييف النازحيف مف مريمات سوريا إلح صيدا ومريماتها   511تعيش : محمد صالح
هماؿ  « ابونروا»أو اعا إنسانية قاسية جدًا بسبب الت صير  ي تأميف الحد ابدنح مف م ومات الحياة  وا 
ي ابقطار الحتياجاتهـ   ي الوقت الذي تعتبر  يف الونالة  هي المسؤولة عف إرا ة الالجفيف الفغسطينييف  

الرمسة  وبالتالي هي المسؤولة عف النازحيف الفغسطينييف  وت ديـ المساعدات الالزمة لهـ بدتًا مف المسنف  
منظمة التحرير » ءف « ابونروا»والمعونات  واالستشفات النامؿ  إلح جانب التعغيـ. وبالتوازي م  

المم ؿ الشرعي »دات لغنازحيف  بصفتها تعتبر الجهة ابرر  المسؤولة عف ت ديـ المساع« الفغسطينية
لنف النازحيف الفغسطينييف باتوا يف غوف العودة إلح سوريا  بالررـ مف نؿ «. والوحيد لغشعب الفغسطيني

نف ؿ الموت بنرامة »  نما قاؿ أحد النازحيف  «العيش هناؾ بنرامة  حتح لو أد  إلح الو اة»ابحداث  و
   بسبب إهماؿ الجهات المعنية  ي ت ديـ المساعدات الالزمة.«ح اببوابوال الحياة  ي إهانة والتسوؿ عغ

منظمة التحرير »  و«الغجاف الشعبية»وع دت  ي مريـ عيف الحغوة سغسغة مف االجتماعات بيف 
دارة «تحالؼ ال و  الفغسطيني»  و«الفغسطينية مف « ابونروا»  وال و  ائسالمية مف جهة  م  مدرات وا 

الغجاف »أجؿ و   رطة لمساعدة النازحيف وتأميف المسنف لهـ قبؿ  صؿ الشتات. مصادر جهة أرر   مف 
وجدنا أف ال جدو   ي قياـ ابونروا بواجبها »  تشير إلح أنف بالررـ مف سغسغة االجتماعات «الشعبية

غنازحيف  ائنساني  وبعدما وصغنا إلح طريؽ مسدود  بيف ابونروا والغجاف الشعبية  مف ت ديـ مساعدة ل
اترذت الغجاف الشعبية قرارا بال ياـ بحمغة واسعة  د ابونروا  وال يط عغيها لغ ياـ بواجبها ائنساني  ي 

 «. إرا ة النازحيف
 54/9/1051، السفير، بيروت

 
  إلى غزة من لجنة االغاثة اإلنسانية  أدويةوصول قافمة  40
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ا غة إنسانية محمغة بابدوية الالزمة لغ طاع وصغت إلح قطاع رزة عبر معبر ر ح م  مصر  أمس  ق رزة:
الصحي  يت دمها و د ر ي  يترأسف ابميف العاـ المساعد  ي لجنة ائرا ة ائنسانية رالد عبد العزيز. ورحب 
ونيؿ وزارة الصحة الدنتور حسف رغؼ بو د الغجنة عغح ما قدمو  لغ طاع الصحي مف مساعدات تم غت  ي 

ة الالزمة لعالج مر ح السرطاف ومحاليؿ رسيؿ النغح  إ ا ة إلح أدوية نميات متنوعة مف ابدوي
 التردير والم ادات الحيوية  والمستغزمات الطبية.

بدور   أعرب عبد العزيز عف سعادتف اليامرة  ور أف وطأت قدما  أرض  غسطيف  معتبرًا أف هذ  ال ا غة 
نسانيًا. وأند أف هذ  وريرها مف الجهود التي تهدؼ إلح تعزيز صمود الشعب ال فغسطيني واجبًا شرعيًا وا 

ال ا غة تأتي  ي إطار الجهود الرامية إلح نسر الحصار المفروض عغح قطاع رزة  وهي رطوة ستتبعها 
 رطوات أرر   ي سبيؿ ترفيؼ المعاناة عف الشعب الفغسطيني الصابر.

 54/9/1051، الخميج، الشارقة
 

 ة األميركية في تل أبيب إحتجاجًا عمى الفيمم المسيء قبالة السفار  ونظاىر ي 48فمسطينيو  45
تظاهر العشرات مف المواطنيف العرب  ي إسرافيؿ قبالة السفارة ابميرنية  ي تؿ أبيب : يو بي أي -ال دس 

ودعت  إحتجاجًا عغح الفيغـ المسيت لغنبي محمد صغح اهلل عغيف وسغـ الذي تـ إنتاجف  ي الواليات المتحدة.
الجناح الشمالي برفاسة الشيخ رافد صالح  وردد المتظاهروف  –تظاهرة الحرنة ائسالمية إلح هذ  ال

شعارات بينها  حبًا بالرسوؿ عغيف السالـ  و بالروح بالدـ نفديؾ يا رسوؿ اهلل   ور عوا ال تات نتبت عغيها 
 شعارات تندد بالفيغـ وائساتة لغرسوؿ

العتذار رسميا لنؿ المسغميف بسبب إنتاج هذا الفيغـ الذي يمّس بنؿ وطالب المتظاهروف الواليات المتحدة بػ ا
 مسغـ عغح وجف النرة ابر ية .

 54/9/1051، الحياة، لندن
 
 
 

 الرجبي في الخميل لممستوطنينفايز في القدس تقرر تسميم منزل  المركزيةالمحكمة  41
لزاـ الدولة ت ديـ المنزؿ الذي تـ أصدرت المحنمة المرنزية  ي ال دس   الرميس  قرارا ي  ي بء: ال دس

  منزؿ  ايز الرجبي  لغمستوطنيف. وادعح قرار المحنمة 1002إرالؤ   ي نانوف ابوؿ /ديسمبر مف العاـ 
أف عمغية امتالؾ المستوطنيف لغمنزؿ تمت بشنؿ قانوني  ونتب ال ا ي موشي برعاـ أف ادعاتات الباف  

 ألؼ شينؿ مصاريؼ المحنمة. 50ليست مو وقة  وألـز بد   مبغغ الفغسطيني بءليات الصفة قبؿ استنمالها 
  حيث درؿ المستوطنوف المنزؿ 1001يذنر أف ق ية منزؿ  ايز الرجبي بدأت  ي آذار/ مارس مف العاـ 

الم اـ بيف مستوطنة  نريات أرب   وبيف الرغيؿ بادعات أنهـ قاموا بشرافف بشنؿ قانوني. وردا عغح ذلؾ توجف 
زؿ الرجبي إلح الشرطة وادعح أنف صاحب المنزؿ  وأف صف ة البي  لـ تستنمؿ أبدا. و ي صاحب المن

و ي  .1002أع اب ذلؾ قامت قوات ابمف ائسرافيغية بءرالت المنزؿ  ي نانوف ابوؿ/ ديسمبر مف العاـ 
ف يتـ أع اب عمغية إرالت المستوطنيف مف المنزؿ  قررت المحنمة و عف تحت مسؤولية الدولة إلح حي

 البت بمغنية المستوطنيف  ي المحنمة.
 54/9/1051، وكالة سما اإلخبارية
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 سنوات خمسةحكمًا باالعدام ُنفذت في األراضي الفمسطينية خالل  17: الفمسطينيمركز ال 43

قاؿ المرنز الفغسطيني لح وؽ ائنساف  اف احناـ االعداـ الصادرة  ي االرا ي الفغسطينية قد  :رزة
) رالؿ  1001حنما بائعداـ نفذت  ي االرا ي الفغسطينية منذ العاـ  11ما مجموعف  ازدادات  واف

 منها نفذت  ي قطاع رزة. 15رمس سنوات ت ريبا( 
وتظهر هذ  االرقاـ اف ما معدلف  أن ر مف رمسة احناـ باالعداـ نانت تنفذ نؿ سنة  ي االرا ي 

 الفغسطينية رالؿ السنوات الما ية.
فغسطيني لح وؽ ائنساف  أف أحناـ ائعداـ الصادرة  ي ابرا ي الفغسطينية ارتفعت إلح واو ح المرنز ال

  بعد الحنـ ابرير الصادر بحؽ أحد المواطنيف  ي رزة  بائعداـ شن ًا حتح 4331حنمًا منذ عاـ  413
 الموت بتهمة الترابر م  االحتالؿ.

 53/9/1051، القدس، القدس
 

 أشير 7ر أرباح الجياز المصرفي خالل دوال  مميون 71سمطة النقد:  44
قالت سغطة الن د إف حجـ ابرباح التي ح  ها الجهاز المصر ي  ي  غسطيف رالؿ ابشهر السبعة : راـ اهلل

 مغيوف دوالر. 11.1ابولح مف العاـ الحالي بغغ حوالي 
ز المصر ي لاشهر وأصدرت دافرة الرقابة والتفتيش  ي سغطة الن د اليوـ الرميس  مغرص أدات الجها

السبعة ابولح مف العاـ الحالي  وت مف الت رير معغومات حوؿ حجـ التسهيالت ونسبة التوظيفات الرارجية 
جمالي ح وؽ المغنية لغجهاز المصر ي. جمالي حجـ الوداف  وا   وقيمة موجودات الجهاز المصر ي وا 

مستو   غسطيف  ررـ نونها أقؿ بن ير وأو ح البياف أف حجـ التسهيالت وصؿ إلح مستويات قياسية عغح 
% مف وداف  العمالت  نما وارتفعت نسبة التوظيفات 55.1مف المعدالت ائقغيمية  إذ بغيت نسبة االفتماف 

مغيوف دوالر   ي  300%  أما رأس الماؿ المد وع    د است ر عند 31.0الرارجية إلح إجمالي الوداف  إلح 
 مغيار دوالر. 4.11مغيوف دوالر  لتصؿ إلح حوالي  11.3 حيف ارتفعت ح وؽ المغنية بحوالي

 53/9/1051، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا( 
 

 أردنيين من أصل فمسطينيبوجود تعميمات سرية لسحب جنسيات  مرةاألردن يعترف ألول  45

 ػػايز الطراونػػف بمجػػرد  منػػاؿ الشػػمغة: الح ػػت تهمػػة التػػوطيف بسػػرعة ونالعػػادة رفػػيس الػػوزرات ابردنػػي -عمػػاف
مغفا لمواطنيف أردنييف مف أصؿ  غسطيني سحبت أرقػامهـ الوطنيػة  430ائعالف عف تصويب أو اع نحو 

 تعسفا وبأرطات إدارية وأمنية  ي الما ي.
وسػػارع صػػحفي يسػػاري هػػو نػػاهض حتػػر ئتهػػاـ الطراونػػة بائن ػػماـ لمعسػػنر التػػوطيف  يمػػا هاجمػػت بعػػض 

بة عغح تيارات يمينية قرار الحنومة ابردنيػة الػذي جػات محصػغة لجػدؿ نبيػر أ ارتػف المواق  الصحفية المحسو 
 قصة سحب الجنسيات.

وقاؿ النافب محمد الحجوج ع و مجغػس النػواب لغ ػدس العربػي أف الحنومػة ابردنيػة أعػادت اليػـو جنسػيتها 
درة بنػػػات عغػػػح أردنيػػػا مػػػف أصػػػؿ  غسػػػطيني نػػػاف سػػػحبت مػػػنهـ بسػػػبب تفسػػػيرات رطيػػػة سػػػرية صػػػا 431لنحػػػو 

وجدد الحجوج المطالبػة بالنشػؼ عػف جميػ  التعغيمػات  .4322تعغيمات  ؾ ائرتباط م  ال فة الشرقية عاـ 
بطاؿ مفعولها مشيرا ئف مفات الحاالت ابرر  ينبيي أف تبحث أي ا.  السرية وا 



 
 
 

 

 

           17ص                                    1610العدد:                54/9/1051 الجمعة ريخ:التا

( مػف 44و 1دتيف )نما قرر المجغس تشنيؿ لجنة لدراسة التعغيمات النا ذة ومعالجة االرػتالؼ  ػي نػص المػا
بحيث يتـ إقرار تعغيمات ناظمة ل رار  ؾ االرتباط  1001التعغيمات الصادرة عف وزير الدارغية االردني لعاـ 

بيف ال فتيف الشرقية واليربية ينوف  يها الو وح والشفا ية عنوانا لعمؿ دافرة المتابعػة والتفتػيش وهػي الػدافرة 
وهػػذ  هػػي المػػرة ابولػػح التػػي تعتػػرؼ  يهػػا  المرػػابرات العامػػة ابردنيػػة. المعنيػػة بابرقػػاـ الوطنيػػة وتتبػػ  دافػػرة

الحنومة ابردنية  منيا بوجود تعغيمات )رير شفا ة( تسػتوجب تشػنيؿ لجنػة لمراجعتهػا عغمػا بػأف نربػة مػف 
 العمؿ  يها. واستمراروزرات الدارغية ساب ا تمسنت بنفي وجود تعغيمات سرية يؤند الحجوج وجودها 

54/9/1051، لعربي، لندنلقدس اا  
 
 

 يؤكدون أنيا ليست سمة أصوات تشترى بالتحالفات   المخيماتنواب األردن:  46
أصػػدر نػػواب المريمػػات بيانػػا أنػػدوا  يػػف أف المريمػػات ليسػػت سػػغة مػػف ابصػػوات تشػػتر  بالتحالفػػات  ف: عمػػا

مػا نػانوا إال أحػرارا وهػذ  سػمة  هي  ي أبجدياتنا ب عة م دسة مف الوطف ي طنها شػر ات لػـ يعر ػوا الػذؿ يومػًا و 
اهلل جبراف  ي بياف  النواب محمد الظهراوي  محمد الحجوج  صالح درويش  عبد وأ اؼابردنييف أجمعيف. 

أبنات المريمات وارتباطها بأسمافنا يزيدنا شر ا وعغوا   منذ  بأننانرد عغح مف عيرنا بالمريمات  نحف نفرر »
 المريمػػػات ليسػػػت نانتونػػػات مػػػف الصػػػفيح انمػػػا ن ػػػاؿ و ػػػورة  انتمػػػات متػػػح نػػػاف االنتمػػػات لغمريمػػػات سػػػبة  

 «.ومواطنة اردنية منتمية وحؽ عود  م دس
54/9/1051، الدستور، عم ان  

 
 
 

 إلنقاذىم من الحصار مميون دوالر شيري اً  500يحتاجون  الفمسطينيونصبيح: محمد  47
د لجامعة الدوؿ العربية لشؤوف  غسطيف قاؿ السفير محمد صبيح  ابميف العاـ المساع: رغيفة جاب اهلل

وابرا ي العربية المحتغة  إف الو    ي ابرا ي الفغسطينية  ي منتهح الرطورة  نتيجة االحتجاجات 
الشعبية التي تصاعدت وتيرتها  ي الفترة ابريرة  والتي تأتي نرد  عؿ عغح ارتفاع ابسعار  وعدـ صرؼ 

تمارس أقصح درجات ال يط عغح الرفيس الفغسطيني  محمود   يؿإسراف وقاؿ صبيح:  رواتب الموظفيف.
يعيشوف عغح  عباس  نما تمارس أقصح درجات الحصار عغح رزة  م يًفا أف المواطنيف الفغسطينييف 

التي ت در   شبنة ابماف الدوؿ العربية بءن اذ الشعب الفغسطيني مف رالؿ تنفيذ ما يتعغؽ بػ   مطالباً  النفاؼ
   حتح يترفؼ ال يط عغح السغطة الفغسطينية والمواطنيف.دوالر شهرّياً  مغيوف 400بػ

وحوؿ المبالغ التي رصصتها الواليات المتحدة لدعـ الشعب الفغسطيني  والتي ير ض النونجرس تسغيمها 
عف الننيست ائسرافيغي  وهو  لغسغطة الفغسطينية حتح ااف  قاؿ صبيح  إف النونجرس ال يرتغؼ ن يراً 

لغفغسطينييف  ي نؿ شيت  وبالررـ مف أف هذ  ابمواؿ هي حؽ  لغفغسطينييف و ؽ االتفاقيات إال أف  معاد  
   بحسب وصفف.  ي مهب الريح مسؤولية أمرينا  ي السالـ أصبحت 

 51/9/1051المصريون، القاىرة، 
 

 سيناء متيمين فمسطينيين بحادث خمسىوية  كشف: "المصريون"جريدة  48
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مسؤوؿ أف حرنة حماس طغبت مف مصر عدـ ائعالف عف  ي مصريد مصدر أمنأن: محمد البحراوي
 جندياً  40أد  إلح استشهاد  ي  الذ ر ح بػ  الحرية االعتدات عغح نميف   يأسمات الفغسطينييف المتورطيف 

عغح عالقة بال  ية الفغسطينية  إف   مهماً  يتولح مغفًا  يالذ  وقاؿ المصدر .الما يالشهر  مصرياً 
 يمف الفغسطينييف المتورطيف   5الحادث توصغت إلح هوية  يتجريها النيابة المرتصة   يح ي ات التالت

عمغية  يتنفيذ الجريمة وواحدًا شارؾ   يارتناب الحادث  وأ بتت التح ي ات أف أربعة منهـ شارنوا  
الحادث مؤررًا   يالترطيط  وأند المصدر أنف ناف مف المفترض أف يتـ إعالف أسمات بعض المتهميف  

المسؤولوف   التمس أجهزة سيادية بالدولة  و يحماس م  مسؤوليف   يلنف حد ت اتصاالت مف مسؤوليف  
 يا طراب   يال يحدث أ يلن يالوقت الحال يحماس عدـ إعالف أسمات المتهميف الفغسطينييف   ي 

مصر  مف مشارنة عناصر قد ينت  عف ر ب الشعب ال يوالفغسطين يالعالقات بيف الجانبيف المصر 
  غسطينية  ح الهجوـ عغح الجنود المصرييف.

وقاؿ المصدر إف التح ي ات أ بتت أف المتهميف الفغسطينييف ال عالقة لهـ بحرنة حماس  وهـ تابعوف 
ومتوترة   عدافية لتنظيميف جهادييف يترذاف مف رزة م رًا لممارسة أنشطتهما  وهذاف التنظيماف عغح عالقة 

حتح  األول:وأشار المصدر إلح أف ائدارة المصرية قررت تأجيؿ ائعالف ل ال ة أسباب رفيسية   بحماس 
حوؿ أف قطاع  ي  رصوصًا تو يح الح ي ة لغشعب المصر يوالفغسطين يتهدأ ابجوات بيف الشعبيف المصر 

هادية المتطر ة  ال يجب الرغط بيف حماس والتنظيمات الج ينؿ مواطنيف إلح حماس وبالتال يرزة ال ينتم
ابحداث والتوصؿ إلح جمي  أطرا ف  حيث  يتجريها النيابة العسنرية   يحتح تنتمؿ التح ي ات الت :يوالثان

إف التح ي ات توسعت بشنؿ نبير وتدرغت  يها أطراؼ متعددة وهو ما يتطغب مزيدًا مف الوقت والجهد  
حماس حتح تستطي  ال بض عغح المتهميف  ية  إعطات الفرصة والوقت النا ييف لغجهات ابمني والثالث:

وتسغيمهـ لجهات التح يؽ المصرية  حيث إف التح ي ات أ بتت أف المتهميف الفغسطينييف  روا إلح قطاع رزة 
عبر ابنفاؽ بعد تنفيذ الجريمة. وشدد المصدر عغح أف السغطات المصرية تتفهـ جيدًا الفرؽ بيف حماس 

تترذ مف قطاع رزة مرنزًا ئدارة أعمالها ائرهابية  ويجب عغح الشعب  يالت والحرنات الجهادية المتطر ة
الفرؽ بيف الطر يف  وأشار المصدر إلح أف المسؤوليف المصرييف حّمغوا حماس المسؤولية  يأف يع يالمصر 

مر قطاع رزة واتهموها بعدـ ال درة عغح السيطرة عغح ال طاع أمنيًا  وهو أ يعف وجود هذ  التنظيمات  
 سينات. يشديد الرطورة يهدد أمف مصر وقواتها المسغحة  
  يبيف الرفيس محمد مرسح والمشير حسيف طنطاو   الحاد ونشؼ المصدر عف حدوث رالؼ وصفف بػ

وأ اؼ  الحادث. يالتورط   يالسابؽ  حوؿ ائعالف عف هوية المشتبف بهـ   الحربيوزير الد اع وائنتاج 
الحادث  ولنف ي  ؽ مؤررًا عغح إعالف أسمات المتهميف الفغسطينييف  المصدر أف الرفيس مرسح وا

حماس بتأجيؿ ائعالف إلح وقت الحؽ تمت الموا  ة عغيف  وطغب الرفيس مف  يالمسؤوليف    التماس 
التح ي ات. وأند  يجهات سيادية إعطات  رصة لحماس لغ بض عغح المتهميف والتعاوف   يالمسؤوليف  

بداية تسغمف منصبف نرفيس  يمف الحادث  رصوصًا أنف جات    را ب جداً  س مرسح المصدر أف الرفي
لغجمهورية  وراح  حيتف عدد مف الجنود المصرييف وهـ صافموف ليس لهـ ذنب    ط نانوا يدا عوف عف 

 رد مف حماس قبؿ تسغيـ المتهميف الفغسطينييف  ح  يحدود بالدهـ  وأشار إلح أف الرفيس ير ض م ابغة أ
 الحادث لسغطات التح يؽ المصرية.

 51/9/1051المصريون، القاىرة، 
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 "تضييع لموقت" دون تحقيق كل مطالب أنقرة "إسرائيل"العالقات مع  عودةأردوغان: الحديث عن  49
رالؿ   يـو الرميس أردورافقاؿ رفيس الوزرات الترني رجب طيب : أحمد حسف  محمود ر ا مراد -نييؼ 

المستمرة منذ عاميف بيف  ابزمة ئنهاتإف أي  رد يررب  ي التوسط   نييؼ رانيةابونزيارتف لغعاصمة 
 .أن رة مف تح يؽ نؿ مطالب  إذا إاليجب أال ي ي  وقتف  و إسرافيؿ بالد  

سرافيغيةترنية  إعالـوذنرت وسافؿ  الرالؼ لنف لـ تصدر أي  ئنهاتالواليات المتحدة تسعح لغتوسط  أف وا 
 بشأف هذ  الت ارير. وائسرافيغييف ابتراؾليف تعغي ات مف المسؤو 

 53/9/1051وكالة رويترز، 
 

 "كامب ديفيد"تخدم "إسرائيل" بحراسة حدودىا طبقًا لبنود  في مصر "اإلخوان"حكومة : الظواىري 50
لندف: دعا زعيـ ال اعدة أيمف الظواهري  ي شريط صوتي و   عغح ائنترنت  أمس  جمي  المسغميف إلح 

ار ة  ي سوريا  قافال إف ائطاحة بالرفيس بشار ابسد ست ربهـ مف هد هـ النهافي  وهو هزيمة دعـ المع
سبتمبر  إف الواليات المتحدة  /أيغوؿ 44وقاؿ الظواهري  الذي ناف يتحدث  ي ذنر  هجمات . إسرافيؿ 

عـ الجهاد  ي د تدعـ ابسد بنها ترشح صعود نظاـ إسالمي آرر يهدد حغيفتها إسرافيؿ. وأ اؼ أف 
الشاـ ئقامة دولة مسغمة جهادية  يف رطوة أساسية لغتوجف نحو بيت الم دس  ولذلؾ تعطي أميرنا النظاـ 

 .  رصة تغو الفرصة رشية أف ت ـو  ي شاـ الرباط والجهاد حنومة تهدد إسرافيؿ يالعغماني البع 
الن اؿ مف أجؿ   اعسها عما سما  بػوانت د الظواهري الحنومات ائسالمية  ي الشرؽ ابوسط وآسيا  لت

. وانت د ال يادة الجديدة  ي مصر بشنؿ راص اللتزامها بمعاهدة السالـ التي وقعتها م   نصرة ائسالـ
تحرير   ي حاجة بف ترنز عغح هدؼ   ابمة ائسالمية وقاؿ الظواهري إف  .4313 ي عاـ   إسرافيؿ 

  وانت د إيراف وترنيا  إسرافيؿ ات اتفاقيات السالـ م  . وأ اؼ أنف يجب عغح الحنومات إلي  غسطيف
والحنومات العربية. ورص الظواهري بالذنر مصر قافال إف الحنومة التي ي ودها ائرواف المسغموف تردـ 

أناشد الشر ات ابحرار  ي الجيش  لبنود معاهدة نامب ديفيد. وأ اؼ:  بحراسة حدودها  طب اً   إسرافيؿ 
لحدود إسرافيؿ  وأال يدا عوا عف حدودها  وأال يشارنوا  ي حصار  ير  أال ينونوا حراساً المصري  وهـ ن 

 . أهغنا  ي رزة
 54/9/1051الشرق األوسط، لندن، 

 
 تجديد برنامجيا النووي إلىيستبعد سعي مصر  ال سرائيميإلامعيد بيجن السادات  55

جامعة بار إيالف  دراسة جديدة حوؿ مصر ف السادات  التاب  لجزهير أندراوس: نشر معهد بي -الناصرة 
برنام  لغطاقة النووية  إال أف هذا الواق  قد  جات  يها أنف عغح الررـ مف أف بالد النيؿ ليس لديها حالياً 

يتيير قريبا    د صرح الرفيس الجديد  محمد مرسي  أف بالد  تررب  ي إنشات برنام  مدني لغطاقة النووية  
د الدراسة  د. شاؤوؿ شاي  ينمف  ي تصريحات قادة ائرواف المسغميف الذيف ولنف ال غؽ  بحسب ًمع

يدعوف مصر إلح متابعة برنام  لاسغحة النووية  ال ًتا إلح أنف مف رير الوا ح ااف  ي ما إذا ناف 
مرسي صادًقا  ي الوصوؿ إلح النووي السغمي  أو  ي ما إذا ناف يؤيد مطغب حرنة ائرواف المسغميف  

 ي ينتمي إليها  بحسب الدراسة.الت
ولفتت الدراسة إلح أف مصر ال تمتغؾ حاليا برنام  لغطاقة النووية  لعدة أسباب  بما  ي ذلؾ أولويات ال يادة 

 الساب ة  وال يود ال افمة عغح المورد  والصعوبات المالية  ومراوؼ تتعغؽ بالسالمة.
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ـ انتشار ابسغحة النووية والمؤيدة الرفيسية لتحويؿ نذلؾ أشارت الدراسة إلح أف مصر ع و  ي معاهدة عد
الشرؽ ابوسط إلح منط ة رالية مف ابسغحة النووية. وأشارت الدراسة إلح أف الرفيس مرسي قاؿ مؤررا 
لمجموعة مف المصرييف العامغيف الذيف يعيشوف  ي الصيف إف ال اهرة تدرس تجديد البرنام  النووي 

اض مدنية بحتة  لت ديـ الطاقة النظيفة لمواطني مصر  ورالؿ جولتف  ي المصري  والذي سينوف برر 
 مغيارات دوالر مف الصيف لبنات محطات لغطاقة. 3الصيف طغب مرسي 

ورأت الدراسة إلح أنف إذا نانت مصر جادة التراذ قرار بتطوير أسغحة نووية   ءف ذلؾ ال يبدأ مف الصفر  
ذوي الربرة  ي مجاؿ الفيزيات والمهندسيف  وعدد مف الجامعات  ذلؾ أنها تمغؾ مجموعة مف العغمات مف

ورغصت الدراسة إلح ال وؿ إنف حتح ااف  عغح الررـ  قادرة عغح تدريب جيؿ جديد مف العغمات النووييف.
 ي مجاؿ التننولوجيا النووية   ءف مصر ما زالت بعيدة سنوات عديدة عف  مف امتالؾ ال درة المت دمة نسبياً 

 ة بءنتاج أسغحة نووية  إذا ارتارت أف تفعؿ ذلؾ.ال در 
 54/9/1051، لندن، القدس العربي

 
 إلخضاع النووي اإلسرائيمي لموكالة الذرية دعوتيا تجدد الدول العربية 51

جمي  المرا ؽ النووية  ي منط ة الشرؽ ابوسط بما  إر اع إلحجددت الدوؿ العربية دعوتها : )واـ(ونالة 
رافيغية لنظاـ ال مانات الشامغة لغونالة الدولية لغطاقة الذرية تح ي ًا لعالمية المعاهدة  يها المرا ؽ ائس

السغـ وابمف  إحالؿ إلحوتعزيزا لجهود المنظومة الدولية لجعؿ المنط ة رالية مف ابسغحة النووية بما يؤدي 
غها الدافـ لد  المنظمات  يها. وقاؿ رفيس مجغس السفرات العرب  ي  يينا سفير تونس لد  النمسا ومم 

نيابة عف الدوؿ ابع ات أماـ أعماؿ مجغس محا ظي الونالة  أل اهاالدولية محمد سمير قوبعة  ي نغمة 
تناوؿ ما تم غف قدراتها النووية مف تهديد لامف والسغـ  ي الشرؽ ابوسط   إسرافيؿ استمرار ر ض  أفالدولية 

. يعد أمرًا يرالؼ .ت غيؿ مف شأف معاهدة انتشار ابسغحة النوويةوتعمدها ال 41ور  ها تنفيذ ال رار رقـ 
 الواق  ويسهـ  ي تهديد المعاهدة  ي المنط ة.

 54/9/1051الخميج، الشارقة، 
 

 بـ"إسرائيل"مستقبل عالقتيم في ندوة اإلسالميون يناقشون مركز الجزيرة لمدراسات:  53
 ي   وال ورات العربية  ائسالميوفنيف  ي ندوة رغب الحذر والتبايف عغح م اربات المشار : (.ب.ؼ.)أ

سدة الحنـ  ي عدد مف  إلح ائسالمييفالشافنة بعد صعود   إسرافيؿ مسألة العالقات م   إزاتالدوحة 
البارزيف عغح مد   ائسالمييفالبغداف العربية ال سيما مصر. وبحث عدد نبير مف المفنريف وال يادييف 

لما ييف  ي الدوحة التحديات التي تواجف هذا التيار بما  ي ذلؾ العالقة م  ا وابربعاتيومي ال ال ات 
 .ابساسيةتنوف عدوتهـ  أفالتي هي مف حيث المبدأ يفترض   إسرافيؿ 

. وقاؿ المفنر  إسرافيؿ الدروؿ  ي تفاهمات رارجية جديدة بما  ي ذلؾ م   إلحودعا بعض المشارنيف 
عغح العرب الدروؿ  إنف   والعالقات الرارجية  ائسالميوفا رة بعنواف مح أ نات  عزاـ التميمي ائسالمي

قر التميمي بأف هذا أ. و  الحنـ إلح ائسالمييف ي سغسغة تفاهمات جديدة تحؿ محؿ الساب ة بعد صعود 
حنومة ي    إلحمف حرنة سياسية ت وؿ ما تشات  ائسالميوفيشنؿ تحديا بؿ مأزقا عندما يتحوؿ  المو وع 

 . بحنمة و تع ؿ ابمر إدارةا واجب عغيه
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عادة النظر  ي اتفاقيات السالـ بيف  إ إلحرحيؿ ررايبة  ابردني ائسالمي  دعا ال يادي أي اً مف جهتف 
سرافيؿبعض الدوؿ العربية  بعد  ورات الربي  العربي. وقاؿ ررايبة   و  ا لغ واعد الدولية ولغمصالح العربية وا 

 .أبدية ال وجود لمعاهدات  إذمشروع  أمرالمعاهدات النظر  ي هذ    إعادةإف 
هذ  المعاهدات تناقض ن يرا ال وانيف الدولية وتنت ص مف سيادة الدوؿ  ابردني أف  ائسالمي وأ اؼ

 . لـ تعرض عغح مؤسسات منتربة ولـ تنف بالشفا ية النا ية أنهاالعربية نما 
وجوب احتراـ المعاهدات  المصري عغح  إبراهيـناف  ي لب ائسالميةوب در ما شدد أميف عاـ الجماعة 

النظر  ي هذ  االتفاقيات وعغح  إعادةوجوب   أي اانف ير   إال   الساب ة والتعامؿ معها بوعي وع النية
المصري  وأ اؼبحسب رأيف.   التي لـ تح ؽ شيفا لغمصرييف وال لغفغسطينييف دديفيرأسها اتفاقية نامب 

 . الديموقراطية و بعيدا عف التشن  بابساليبلنف  ابمورالنظر  ي نؿ هذ   يوفائسالمي ينا  سيعيد  
  أماـأف   المسغميف  ي سوريا ائروافالمراقب العاـ السابؽ لجماعة   نما اعتبر عغي صدر الديف البيانوني

نهـ  أ إلحرا   مشي المبادئ والنظريات عغح ارض الواق  إس اطتحديات نبيرة عندما يحيف وقت  ائسالمييف
.  بنؿ الوسافؿ المتاحة أوسغميا  ابرضبالنسبة لنا هي تحرير   ابولويةرأ  أف و  .  ي موق  ارتبار ااف

 ي  ائسرافيغية ي مو وع مست بؿ العالقات السورية  ائسالمييفلنف البيانوني نأ  بنفسف عف الحسـ برأي 
نهذا سير    أمرالف ن بؿ الحنـ بمفردنا  ومف  ـ  ءف  أننا أواللينف وا حا  حاؿ تمننوا مف السغطة. وقاؿ 

الفاسدة د عة واحدة. ستنوف  ابو اعال يمنف معالجة  ابحواؿ ي نؿ  . ورغص لغ وؿ  لغتشاور الوطني
 . بنات دولة مهدمة إعادةوعغح رأسها  أولوياتهناؾ 

عغح المعاهدات ال افمة  سالمييفائالسوداني حسف الترابي ان الب  ائسالمي ابمةنما استبعد زعيـ حزب 
المشنغة ليست  ي  عف اعت اد  باف  وأعرب.  مدتف إلحعهدهـ  إليهـ  أتموامستشهدا بآية مف ال راف النريـ 

نمابحد ذاتها  إسرافيؿ  ابحواؿ ي نؿ  أنف  وأ اؼ. ابميرني  ي الغوبيات الصهيونية التي تتحنـ بال رار  وا 
نسارع بذنات وبغطا ة  ي  أففنا ورادرا بالعهد لنف  ي نفس الوقت يجب ينوف را أفال يغيؽ بالمسغـ 

 بحسب تعبير .  وسعها إالالترغص مف ذلؾ... وال ينغؼ اهلل نفسا 
يبدوف اليوـ م اربات حذرة  ي   ائسالمييفالتاريخ والباحث الفغسطيني بشير نا    ءف  بستاذبالنسبة  أما

 ي المد  المنظور هو تحسيف المناسب الفغسطينية  أمامهـالمتاح   أفد . ويعت إسرافيؿ مو وع العالقة م  
نما هي  إسرافيؿي بؿ هؤالت بوجود دولة  أالعغح المد  البعيد يجب  . ويرجح نا   إسرافيؿ بال يط عغح 

 . عغيف اليـو مف بنية تيغب  يها الصهيونية عغح اليهودية
ابسؼ والشعور بابلـ الف  النويتي ناصر الصان  عف  سالميائالناشط  أعربهذ  الم اربات الحذرة  وأماـ

. لنف  منرف ة جدا م  مغؼ العالقات الرارجية بأولويةالصاعد  ي الدوؿ العربية يتعاطح  ائسالميالتيار 
 . حدا تهـ  ي السغطة الصان  وجد لهؤالت عذر 

 54/9/1051السفير، بيروت، 
 

 "إسرائيل"يات المتحدة ال زالت إلى جانب : الوال"إسرائيل"السفير األمريكي في  54
وصؿ يـو أمس ابربعات الن ير مف المسؤوليف الحالييف والساب يف : إذاعة الجيش ائسرافيغي  إيغفيؿ شاحر

إلح منزؿ السفير ابمريني داف شابيرو  ي هرتسيغيا لح ور حفؿ االست باؿ الذي أقامف بمناسبة رأس 
ر ابمف ائسرافيغي إيهود براؾ ووزير الطاقة والميا  عوزي النداو السنة. وناف مف بيف الح ور وزي

وقد قاؿ السفير  وسنرتير الحنومة تسيفينا هاوزر ومستشار رفيس الوزرات ائسرافيغي يتسحاؾ مولرو.
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ابمريني رالؿ الحفؿ:  إف التزاـ الواليات المتحدة تجا  إسرافيؿ ال يمنف التشنيؾ  يف  والواليات المتحدة 
تساعد إسرافيؿ  ي نؿ تهديد يواجهها  ورصوصًا من  إيراف مف الحصوؿ عغح سالح نووي. ال يمنف س

والواليات المتحدة قوية جدًا  ولنف يجب   إسرافيؿ السماح لتهديد نهذا بأف يصبح واقعًا. إف العالقات بيف 
 ائعالـ .إيجاد طرؽ جديدة لتعميؽ التعاوف وت وية التنسيؽ رير المسبوؽ  ويجب إصالح 

، مركز دراسات الشرق األوسط، 1584العدد ، نشرة الرصد اإلذاعي والتمفزيوني العبري اليومية
53/9/1051 

 
  1051 مميون دوالر خالل 5.5الدولية يساعد الفمسطينيين بنحو  لمتنميةصندوق أوبك  55

ألفا  313مالييف و 5لندف: قدـ صندوؽ أوبؾ لغتنمية الدولية مساعدات لغشعب الفغسطيني  بغغ مجمغها 
دوالر أميرني  شمغت قطاعات الصحة والتعغيـ والزراعة والعوف االجتماعي والطاقة المتجددة وتن ية  300و

الميا  وتأميف اليذات لالجفيف ومساعدة ابسر  وابسر  المحرريف  بائ ا ة إلح دعـ تو يؽ ح وؽ 
ازؿ. ووصغت هذ  المساعدات عبر عدد مف المواطنيف الفغسطينييف المت رريف مف تشييد الجدار الع

مف منظمات المجتم  المدني ومنظمتاف دوليتاف تنفذاف برام  لمساعدة الشعب  30الشرنات مف بينهـ 
وناالت المترصصة التابعة لهيفة ابمـ المتحدة هي ونالة ابونروا  وبرنام  مساعدة  3الفغسطيني  و

متحدة ائنمافي  وسجؿ ابمـ المتحدة لا رار الناشفة عف تشييد الشعب الفغسطيني التاب  لبرنام  ابمـ ال
 الجدار  ي ابرض الفغسطينية المحتغة  بائ ا ة إلح الوزارة الفغسطينية لشؤوف ابسر  والمحرريف.

 54/9/1051الشرق األوسط، لندن، 
 

 الطوارئ واإلغاثة والخدمات االجتماعية في مكتبيا بغزة برنامجياألونروا تدمج  56
قررت ونالة ابونروا دم  دافرتي الطوارئ وائرا ة والردمات االجتماعية مًعا  ي منتبها ائقغيمي  ي  :رزة

 ل د أتمت إدارة ابونروا  ي رزة  :قدس برس نسرة عنفونالة ت ابونروا  ي بياف لها  تغ ت قالو  قطاع رزة.
حد  ا لن اط ابساسية التي تـ التعبير عنها  ي حوارات موسعة وبناتة م  الموظفيف وم  شرنات آرريف  وا 

هذ  الغ اتات والحوارات هو أف ال تؤدي عمغية الدم  هذ  بية ت غيصات بالوظافؼ ال افمة  وأف أيا مف 
 . العامغيف  لف يف د و عف االعتباري  ي الونالة

 53/9/1051قدس برس، 
 

 يمو حماسيرفض طمب البنك العربي إسقاط قضية تمو  أمريكي : قاضنيويورك 57
ف مف حؽ مواطف أ إلحرغص قاض اتحادي أمريني : رويترزونالة يناؿ البرماوي و  -عماف  نيويورؾ 

ور ض  دعو  ق افية  د البنؾ العربي لت ديمف دعما ماديا لحرنة حماس. إجراتاتأمريني الم ي  ي 
مف  1044م امة  ي العاـ لر ض الدعو  ال ابردف وم ر    ال ا ي جاؾ واينستايف طغبا قدمف البنؾ العربي

بنيراف أطغ ت مف  1002والذي أصيب عاـ  وائسرافيغية  ابمرينيةجانب مات جيؿ الذي يحمؿ الجنسيتيف 
 . إسرافيؿ رزة عغح 

النار الذي أصيب  يف جيؿ   إطالؽمتحد ا زعـ أنف يم ؿ حماس أعغف المسؤولية عف  أفوجات  ي الحنـ 
 ائرهابلمنا حة  ابمرينيي مف البنؾ العربي بموجب ال انوف ويسعح جيؿ لغحصوؿ عغح تعويض مال

 متهما البنؾ بانتهاؾ ال انوف مف رالؿ ت ديـ دعـ مالي لحماس.
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جيؿ حوصر وسط نيراف قوتيف عسنريتيف وانف لـ  إفوينفي البنؾ العربي االتهامات المنسوبة لف وي وؿ 
 مسؤولية البنؾ ال انونية  ي الحادث. إ باتيتمنف مف 

واالدعات  ابساسي المبدأر ض  ابمرينيال ا ي  إفالبنؾ العربي صبيح المصري  إدارةوقاؿ رفيس مجغس 
صحة  إ باتالمحنمة وطغب مف المدعي  إلحباف البنؾ العربي لف ارتباط م  حماس وتـ تحويؿ ال  ية 

لها مف الصحة  ساسأوال  ال  ية  عيفة جداً  إفالدستور  جريدةالمصري  ي تصريح ل وأ اؼ ادعاتاتف.
 وهي تسير باتجا  ايجابي لصالح البنؾ؟

أحد مزاعـ جيؿ التي تسعح لتحميؿ البنؾ العربي مسؤولية مساعدة حماس  ابمرينيور ض ال ا ي 
النار ال يندرج تحت قواعد المسؤولية ال انوية.  إطالؽحادث  أف إلحالنار ورغص  إطالؽوتحري ها عغح 

البنؾ العربي عف باقي االتهامات التي وجهها لف صاحب الدعو  ومف بينها لننف قاؿ انف يمنف مساتلة 
 عنؼ وقدـ دعما ماديا لغحرنة الفغسطينية. أعماؿمزاعـ بأنف تواطأ م  حماس الرتناب 

 ي رب ال  ية رطوة مف بدت المحانمة. بنفالحنـ مشج   إف  احد محامي جيؿ أوسف وقاؿ جاري 
 54/9/1051الدستور، عمان، 

 
 يحذرون اإلدارة األميركية من شن ىجمة عسكرية ضد إيران سابقونبراء ومسؤولون خ 58

حذرت مجموعة ت ـ  ال يف مف السفرات والجنراالت المت اعديف وربرات السياسة : هبة ال دسي - واشنطف
رانية الرارجية مف الحزبيف الديم راطي والجمهوري  مف هجـو أميرني أو إسرافيغي محتمؿ عغح المنشآت ائي

النووية. وقالت  ي ت رير أرسغتف لإلدارة ابميرنية  الرميس  إف  ربة عسنرية أميرنية عغح إيراف قد تؤدي 
لصن  قنبغة نووية.  إيرافإلح ائ رار ب درة المنشآت النووية ائيرانية  لنف ذلؾ مف شأنف   ط تأرير سعي 

اـ ائيراني  وت ويض النفوذ ائيراني  ي الشرؽ وقاؿ الت رير إف ال ياـ بعمؿ عسنري بهدؼ ائطاحة بالنظ
ابوسط  سيتطغب عمغيات برية عغح ابرا ي  واحتالؿ جزت أو نؿ البالد  وسيتنغؼ مبالغ تفوؽ تنغفة 

 حربي العراؽ وأ يانستاف مجتمعتيف.
وت ـ المجموعة التي صارت الت رير شرصيات سياسية مهمة  م ؿ الجنراؿ المت اعد أنتوني زيني  

مستشار ابمف ال ومي السابؽ برنت سنونرو ت  ونافب وزيرة الرارجية السابؽ ريتشارد أرميتاج. وأيد عدد و 
نبير مف الديم راطييف اارات الواردة  ي الورقة  م ؿ السيناتور الديم راطي السابؽ ساـ ناف  وع و مجغس 

سغوتر  ومستشار ابمف ال ومي النونيرس السابؽ لي هاميغتوف  ومسؤولة الرارجية الساب ة آف ماري 
  ابسبؽ زبيينيو بريجنسني  ورفيس االحتياطي الفيدرالي السابؽ بوؿ  ولنر  وابدميراؿ ويغياـ  الوف

 توماس بينرينغ  السفير السابؽ لد  ابمـ المتحدة.و 
 54/9/1051الشرق األوسط، لندن، 

 
 وصول اإلخوان لمحكم في الخميج تحذير صييوني من استعادة مصر لموقع "الدولة الرائدة" ومن 59

حذر  آ ي ديرتر  وزير حماية الجبهة الدارغية  والػرفيس : ترجمة مرنز دراسات وتحغيؿ المعغومات الصحفية
ابسبؽ لجهاز  الشاباؾ  مف امتالؾ مصػر لغسػالح النػووي ممػا يهػدد أمػف النيػاف والمنط ػة نغهػا  زاعمػًا أنهػا 

الرافػدة   ػي الشػرؽ ابوسػط نغػف  ولعػؿ تسػغحها النػووي سػينوف أحػد سػبؿ تسعح جاهدة الستعادة ل ب  الدولػة 
 استعادتها لذلؾ  نما أنها لف تصبح نما نانت  ي الما ي بعد صعود ائرواف المسغميف لسدة الحنـ  يها.
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وأ اؼ: حرنة ائرواف المسغميف  ي طري ها لتسغـ الحنـ  ي السعودية ودوؿ الرغي   بعدما وصغت لمرانػز 
طة بمصر وتػونس والػيمف وليبيػا  بنهػـ ال يعتزمػوف السػيطرة   ػط عغػح الػدوؿ ذات االقتصػاد ال ػعيؼ  السغ

  الرالص االقتصادي لف يأتي مف مصر وسوريا وابردف.
وأشػػػارا إلػػػح أف دوؿ الرغػػػي  سػػػتنوف الهػػػدؼ بعيػػػد المػػػد  الػػػذي تتطغػػػ  إليػػػف أنظػػػار الحرنػػػة لوصػػػوؿ الرال ػػػة 

مؿ السياسي لغحرنة بأنهـ ي يموف جمعيات تحمؿ مسميات اجتماعيػة إسػالمية  ائسالمية  واصفًا أسغوب الع
 وعندما تسنح الفرصة يزيغوف اليطات االجتماعي لتظهر بأهدا ها الح ي ية .

وانت د  ديرتر  أدات أجهزة المرابرات العربية واليربية التي  شغت  ي توق  الربيػ  العربػي قػافاًل: النظريػة التػي 
واف المسػػػغميف ال يسػػػتطيعوف ال يػػػاـ بػػػان الب ظهػػػرت راطفػػػة  بنهػػػـ انت غػػػوا إلػػػح إسػػػتراتيجية ت ػػػوؿ بػػػأف ائرػػػ

 السيطرة عغح الدوؿ  وهذ  المفاجأة النبر .
وقػػدر بػػأف العػػالـ العربػػي بشػػنؿ عػػاـ والػػدوؿ المجػػاورة بشػػنؿ رػػاص بػػدأت الحمغػػة الطويغػػة التػػي سػػينوف  يهػػا 

ائرواف المسغميف  ررـ أف هذا سيناريو ناف يبدو هاذيا قبؿ  الشرؽ ابوسط نهاية المطاؼ نتغة دوؿ بسيطرة
 سنتيف   ط.

مػػف جهتػػف  أعػػرب نافػػػب رفػػيس أرنػػاف الجػػيش الصػػػهيوني  يػػافير نا يػػف  عػػف ترو ػػػف مػػف  ػػرص الحػػرب  ػػػي 
المنط ة اارذة  ي االزدياد  ي ظؿ التطورات التي تعيشها  إسرافيؿ  عغح نا ة الجبهات  وهو ما ير   وتيػرة 

ع حرب إقغيمية  ي منط ة الشرؽ ابوسػط  بف الجماعػات المسػغحة عغػح الحػدود معهػا تػزداد وتتعػاظـ  اندال
  ي مصر وسوريا.

 ان البات قادمة
وقػػػاؿ  رػػػابي أشػػػننازي  رفػػػيس أرنػػػاف الجػػػيش السػػػابؽ أف الشػػػرؽ ابوسػػػط يمػػػر  ػػػي متييػػػرات حػػػادة وسػػػريعة  

  وتتػػأ ر بهػػا أي ػػا  وبالتػػالي  ػػءف الصػػراعات التػػي وابو ػػاع االقتصػػادية تػػؤ ر بشػػنؿ نبيػػر عغػػح المتييػػرات
 تشهدها الدوؿ المحيطة بنا والمجاورة شيت مرتغؼ  ي حجمها.

نما هي صراع عغح طبيعتػف  وهػو مػا لػـ ينتهػي  وأو ح أنها ليست جولة جديدة مف الصراع لتيير النظاـ  وا 
 مست رة  وينتنفها اليموض.بعد  ويجب عغح  إسرافيؿ  التعامؿ م  هذ  المتييرات عغح أنها رير 

وأ اؼ: ال نعرؼ ما الذي سػيحدث مػ  الواقػ  الحػالي  ػي مصػر  والتييػر الحاصػؿ  يهػا لػف ينػوف ابريػر  
 بؿ ستشهد ان البات أرر .

 ػػي ذات السػػياؽ  ن ػػؿ  أحينػػاـ موشػػيف دا يػػد  المراسػػؿ العسػػنري الصػػهيوني عػػف رفػػيس شػػعبة االسػػتربارات 
 إسػرافيؿ  يمننهػا أف تواجػف نػؿ التحػديات التػي ت ػؼ أمامهػا  ررػـ الػ مف الػذي السابؽ   عػاموس يػادليف   أف 

 ستد عف.
 يمػا قػاؿ وزيػر الحػرب  ايهػػود بػاراؾ : نجتػاز  ػي السػػنة ابريػرة هػزات هافغػة  ػػي المنط ػة  ترغػؽ لنػا تحػػديات 

ح ػًا  ػي محػيط  مرنبة لغياية  وقفنا أمامها عف قرب شديد  وتحتـ الحاجة لغعمػؿ  ولننػوف مسػعديف لػف  نحػف
 صعب  ويمنف تشبيهنا بػ  يال وسط رابة .

مػػف جهػػة أرػػر   طالػػب نافػػب رفػػيس الحنومػػة الصػػهيونية  سػػيغفاف شػػالـو  باالسػػتعداد لشػػيت مػػا عغػػح  ػػوت 
التطػػورات  ػػي المنط ػػة  أن ػػر بن يػػر مػػف ذي قبػػؿ   ظػػاهرة الربيػػ  العربػػي و ػػعنا لهػػا ت ػػدير جديػػد منػػذ زمػػف 

 لتطورات  ي نؿ واحدة مف هذ  الدوؿ.طويؿ  ونحف نتاب  جمي  ا
وأ ػػاؼ: لاسػػؼ الشػػديد   ػػءف  حػػص النتيجػػة أظهػػر أنػػف  ػػي نػػؿ منػػاف حصػػؿ  يػػف تبػػدؿ لغسػػغطة  أوصػػؿ 

 المجموعات ائسالمية إليها  وجاتت نتيجة االنترابات  ي نؿ دولة بالجهات ابن ر عدافية لػ إسرافيؿ .
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 د. إبراهيـ حمامي
أن ر مف عشريف  عالية احتجاجية  ي مدف وبغدات ال فة اليربية المحتغة  00/03/1041شهد يوـ الرميس 

وتميزت بارتفاع س ؼ وحدة الهتا ػات  د سياسات السغطة الهاد ة لتجوي  وترني  الشعب الفغسطيني هناؾ  
 د سالـ  ّياض تحديدًا و د أوسغو واتفاقية باريس االقتصادية وريرها مف ابمور التي صػب أبنػات ال ػفة 

 اليربية ر بهـ عغيها  لنف  ي ذات الوقت تفادوا الزج بمحمود عّباس بشنؿ مباشر.
ريحف ابربعػات أف ربيػ   غسػطيف قػد بػدأ وأنػػف ابمػر لػيس رريبػًا  حتػح  ػي ظػؿ محػاوالت عّبػػاس لغتػذاني بتصػ

ي ؼ م  المطالب المح ة لغمحتجيف  ونذلؾ تصريحف الذي يعغف  يف مسؤوليتف عما يجػري لي ػوؿ  ػي ال ػاهرة 
إف الحنومة الفغسطينية هي حنومتنا  وتغتـز ب راراتنا وتعغيماتنا  ولذلؾ ال يوجػد  صػؿ هنػا »وبالحرؼ الواحد 

أو رفيسها   نحف واحد, الحنومة أنا مف يعينها وأنا مف يوجهها  وبالتالي أي مسؤولية بيف الحنومة والسغطة 
 «.ت   عغح عات ي وليس عغح عاتؽ أي شرص آرر

 لماذا إذف ال ت ور ال فة  ي وجهف ولماذا يتصرؼ بهذا الصغؼ؟
ممػا ال شػؾ  يػف أو اع ال فة اليربية تراقبهػا أجهػزة مرػابرات بن ػر مػف دولػة ترصػد  يهػا نػؿ شػيت  و  -4

 أنف تـ رصد حالة احت اف ورغياف ح ي ية بيف أبنات الشعب الفغسطيني هناؾ.
الي ب ليس مف أجؿ ل مة العػيش   ػط لنػف أي ػًا مػف حالػة االرتهػاف المشػينة التػي ت ػ   يهػا السػغطة  -1

 عيشي.ق ايا الشعب: مفاو ات  اشغة  تنسيؽ أمني  تهويد مستمر  قم  لغحريات  إ ا ة لغيالت الم
 ػػي ال ػػفة التظػػاهر ممنػػوع بي سػػبب  والتجمػػ  ممنػػوع حتػػح ولػػو نػػاف لالحتفػػاؿ بيػػـو المػػرأة نمػػا حػػدث  -3

لفعاليػػات حػػزب الشػػعب اليسػػاري يومػػًا  بػػؿ إف احتفػػاالت حرنػػة  ػػتح بػػذنر  انطالقتهػػا نانػػت  ػػي قاعػػة ميغ ػػة 
 حتح ال تررج ابمور عف السيطرة.

و ػي ظػؿ دعػوات االحتجػاج التػي أرػذت زرمػًا جماهيريػًا  وربمػا  ولغتنفيس عف حالة الي ب واالحت ػاف  -1
نػػػزواًل عػػػف نصػػػافح بعػػػض ابجهػػػزة المتابعػػػة  ُسػػػمح باحتجاجػػػات محػػػدودة  و ػػػي اتجػػػا  واحػػػد   ػػػط  أي سػػػالـ 

  ّياض.
بتوجيف الغوـ لسالـ  ّياض ينوف عّباس قد استفاد بالترغص مف شرص مفروض عغيف بػال وة ال يسػتطي   -5

ًا  ػػي حنومتػػف  ونػػذلؾ الظهػػور بمظهػػر المن ػػذ عبػػر إليػػات بعػػض قػػرارات زيػػادة ابسػػعار الح ػػًا  أف يييػػر وزيػػر 
 هنذا ظف عغح ابقؿ.

نما أف التظاهرات ابريرة  د ل ات عباس بمو از قبؿ أسابي  وقمعها بالوحشية التي تـ تو ي ها  تسببت  -0
اض وعػػػدناف ال ػػػميري  وتشػػػنيؿ لجنػػػة  ػػػي إحػػػراج إعالمػػػي نبيػػػر نػػػاف ال بػػػّد معػػػف مػػػف اعتػػػذار مػػػف قبػػػؿ  ّيػػػ

 لغتح يؽ  ي ما جر   وعّباس وسغطتف ليسوا بحاجة الح مزيد مف التيطية السغبية.
هذا ما ُيفسر رنوب المحسوبيف عغح عّباس دارؿ حرنة  تح موجة االحتجاجات وقيادتهػا بدايػة عغػح ابقػؿ  

التوجهػػػات  لتظهػػػر نأنهػػػا ت ػػػود وتوجػػػف  وتسػػػرير بعػػػض اببػػػواؽ ائعالميػػػة نءذاعػػػة الحريػػػة مػػػ اًل المعرو ػػػة
 االحتجاجات.
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وقػػد ظػػف عّبػػاس أنػػف بالسػػماح بػػبعض االحتجاجػػات هنػػا أو هنػػاؾ سػػيمتص الن مػػة وتنتهػػي ال صػػة  ػػي يػػوـ أو 
يزيػػد قغػػياًل. لنػػف المحتجػػيف يػػدرنوف تمامػػًا أف التظػػاهر ممنػػوع  لنػػنهـ اسػػتيغوا المسػػاحة ال ػػي ة لغتحػػرؾ التػػي 

 ليزيدوا مف حجـ وقوة ومستو  احتجاجاتهـ    اًل عف توسعها الجيرا ي.أتاحها عّباس  د  ّياض 
يبدو أف  ػيوطًا أدت الػح تصػريح عّبػاس ابريػر واعترا ػف بمسػؤوليتف عمػا ت ػوـ بػف حنومػة  ّيػاض  راصػة 
 ي ظؿ ر ض ابريػر العغنػي لغتنحػي  وهػو مػا أنػد   ػي تصػريحات سػب ت تصػريحات عّبػاس. وهنػا تطػورت 

 شعارات باتت تطالب بءس اط أوسغو  ووصؿ بع ها ولو ال غيؿ لعّباس نفسف.االحتجاجات وال
لهػػذا تصػػّرؼ أبنػػات ال ػػفة اليربيػػة بػػذنات من طػػ  النظيػػر أ شػػغوا  يػػف تػػذاني عّبػػاس  حػػيف حصػػروا مطػػالبهـ 

 وشعاراتهـ بداية بما ُسمح لهـ بف  أي  ّياض.
لالحتجاجػػات التػػي أرػػذت صػػورة دعػػوات أمػػا يؤنػػد مػػا سػػبؽ  هػػو ان ػػماـ طب ػػات و فػػات ومجموعػػات جديػػدة 

 ائ راب  ساف ي سيارات ابجرة  أساتذة الجامعات وريرهـ.
مػف ربػط دافػـ ومتعمػد بػيف أي حػديث عػف « الصػيار»وال ننسح  ي ر ػـ هػذ  التطػورات مػا يمارسػف بعػض 

مػف  «مرػرج»مرازي السغطة  ي ال فة  وبيف قطاع رزة  الذي يزجوف بف  ي نػؿ حػديث وتعغيػؽ  نسياسػة 
 المنشو ة ما عادت تنطغي عغح أحد.« الصيار»أزمتهـ  لنف تذانيهـ وسياسة 

 54/9/1051، األمان، بيروت
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 مأموف الحسيني
مف السػذاجة والرفػة والػبالدة السياسػية والوطنيػة  االعت ػاد بػأف حمغػة التحػريض المتدحرجػة التػي يشػنها وزيػر 

أ ييػػػدور ليبرمػػػاف عغػػػح رفػػػيس السػػػغطة الفغسػػػطينية محمػػػود عبػػػاس  واتهامػػػف بممارسػػػة ” رافيغيائسػػػ“الرارجيػػػة 
  وال ػػعؼ وعػػدـ ال ػػدرة عغػػح ترتيػػب انترابػػات  ػػي منػػاطؽ السػػغطة الفغسػػطينية  وعغػػح ”ائرهػػاب السياسػػي“
إلػػح   هػػي مجػػرد رد  عػػؿ  اشػػي مػػف قبػػؿ بغطجػػي متطػػرؼ  سػػبؽ وأف دعػػا ”إسػػرافيؿ“تجػػا  ” احتػػراـ التزاماتػػف“

لػح تفجيػر نا ػة مرانػز ومؤسسػات السػغطة الفغسػطينية وتػدمير قطػاع رػزة  عغػح توجػف  قصؼ السد العػالي  وا 
 ي المنظومة الدولية  ” الدولة الفغسطينية“السغطة إلح ابمـ المتحدة لنيؿ اعتراؼ أممي بع وية من وصة ؿ 

يسػها ندولػة  صػؿ عنصػري  ومحانمػة وما يمنف أف يجَر  ذلؾ مف تشجي  عغح م اطعة الدولة العبرية  وتنر 
 ي المحنمة الجنافية الدولية  أو أنها ليسػت أن ػر ” ارتناب جرافـ  د ائنسانية“بتهمة ” ائسرافيغييف“الجنود 

  وال سيما ”االرتراؽ والنجاح الدبغوماسي الفغسطيني“لغحد مما أسما  البعض  ي السغطة ” يافسة“مف محاولة 
 العرب   ي اجتماعهـ ابرير  ي ال اهرة  التوجف الفغسطيني نحو ابمـ المتحدة.بعد تبني وزرات الرارجية 

حي يات هذا الت دير الذي ينبيػي أف يشػنؿ جػرس إنػذار لغفغسػطينييف  تتػوزع  ػي أن ػر مػف اتجػا : ابوؿ  هػو 
ابمػػـ أف هػذا العنصػػري البيػيض الػػذي يرشػح تطر ػػًا ووقاحػة  بػػادر إلػػح توجيػف رسػػافؿ رسػمية إلػػح أمػيف عػػاـ 

المتحدة  ومجموعة الرباعية ووزرات الرارجية  ي العالـ  دعا  يها إلح ممارسة النفػوذ وال ػيط لتنحيػة رفػيس 
الػػذيف حػػاولوا التنصػػؿ مػػف ” ائسػػرافيغية“السػػغطة الفغسػػطينية  وأعغػػف  بو ػػوح  أف رفػػيس وأع ػػات الحنومػػة 

عبػاس  مػا يؤشػر إلػح أف ليبرمػاف الػذي لػـ  تصريحاتف  نانوا عغح عغـ بالرسافؿ التي يرسغها إلػح العػالـ  ػدّ 
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الػذيف تتمػاهح لػديهـ المصػالح االنترابيػة بػػالرؤ  ” ائسػػرافيغييف“نييػر  مػف المسػؤوليف ” الت يػة“يتعػَود ممارسػة 
والتوجهات السياسية واالستراتيجية  ينطؽ   ي الواق   بغساف االفػتالؼ الحنػومي الػذي يتنػاقض موقفػف حيػاؿ 

  مػػ  موقػػؼ المؤسسػػة العسػػنرية واالسػػتربارات التػػي تػػر  أف ”ائسػػرافيغية“المصػػادر  مسػػت بؿ السػػغطة  و ػػؽ
وتتمسػؾ بالتنسػيؽ ابمنػي  ررػـ ” عاف ا أساسيا أماـ أي هجـو إرهابي  ػد إسػرافيؿ“تفنؾ السغطة التي تم ؿ 

رزة  مف شأنف توقؼ المفاو ات  وتدهور العالقات بيف الجانبيف  والتهدفة الواقعية ما بيف االحتالؿ وسغطة 
مػػػف جديػػػػد  نمػػػا أنػػػػف ” ائرهػػػاب“لػػػد  الشػػػػعب الفغسػػػطيني  وتد عػػػف نحػػػػو ” موجػػػات مػػػػف الحػػػوا ز“أف يطغػػػؽ 

الػػػذي يتمو ػػػ   ػػػي مربعػػػات التعّصػػػب والتطػػػّرؼ ” ائسػػػرافيغي“)ليبرمػػػاف( يعنػػػس صػػػورة مػػػا يسػػػمح المجتمػػػ  
 ”.ن اوة وتفوؽ اليهودي“والعنصرية ال افمة عغح مبدأ 

قػػة بح ي ػػة انهيػػار وهػػـ حػػؿ الػػدولتيف الػػذي سػػبؽ وأف نعػػا  البرو يسػػور ابمرينػػي جػػوف االتجػػا  اارػػر لػػف عال
 ػػي جامعػػة شػػينارو عنػػدما شػػرح  ” سياسػػة ابمػػف الػػدولي“ميرشػػايمر  أسػػتاذ العغػػـو السياسػػية ومنسػػؽ برنػػام  

وارد ليسػت  ػي ” “إسػرافيؿ“ ي واشنطف قبؿ أن ر مػف  ال ػة أشػهر  نيػؼ أف ” مرنز  غسطيف“رالؿ ندوة  ي 
وهنػػا ال يتصػػؿ ابمػػر   ػػط بػػرؤ  ” . السػػماح لغفغسػػطينييف بءقامػػة دولػػة قابغػػة لغحيػػاة  ػػي رػػزة وال ػػفة اليربيػػة

المتعاقبػػػة  وبػػابرص حنومػػػة نتانيػػاهو الحاليػػػة المترمػػة برمػػػوز ” ائسػػرافيغية“وتوجهػػات وسياسػػة الحنومػػػات 
ة تسػػودها حالػػة مػػف عػػدـ الي ػػيف وعػػدـ التطػػرؼ والعنصػػرية  والتػػي يجػػب عغيهػػا مواجهػػة بيفػػة إقغيميػػة ودارغيػػ

نمػػا نػػذلؾ بترنػػدؽ هػػذ  الحنومػػة  ػػي ” ائسػػرافيغية“االسػػت رار  و ػػؽ ت ػػديرات أجهػػزة االسػػتربارات  المرتغفػػة  وا 
رنػػادؽ االسػػتيطاف االسػػتعماري  و ػػرب رنػػافز التسػػوية السياسػػية المفتر ػػة  وحسػػـ المسػػتوطنيف لغمسػػألة  

عغيػف نظريػػا ومبػدفيا  إلػح هػذياف وهػػذر وعبػاتة لغتيطيػة عغػح عمغيػػة وتحػويغهـ ريػار الػدولتيف مػػف حػؿ متفػؽ 
التصفية الفعغية لغ  ية الفغسطينية ورنافزها  بعد ارتفاع أعداد هؤالت المستوطنيف  ي ابرا ي المحتغة العاـ 

ألػػػؼ مسػػػػتوطف  وائعػػػػالف عػػػف مشػػػػاري  لبنػػػػات عشػػػرات ااالؼ مػػػػف الوحػػػػدات  050إلػػػح أن ػػػػر مػػػػف  4301
 الجديدة. االستيطانية

عغح هذ  ابر ية  واستنادًا إلح البيفة االستراتيجية المستجدة المفتوحة عغػح احتمػاالت شػتح  يجػوز الت ػدير 
بأف تصريحات ورسافؿ ليبرماف المعادية لرفيس السغطة الفغسػطينية الػذي يعتبػر السياسػي ابن ػر اعتػدااًل  ػي 

رسػمية ” إسػرافيغية“أنفسهـ  هػي توجهػات ” ئسرافيغيوفا“التاريخ الوطني الفغسطيني المعاصر  و ؽ ما يصفف 
 -تعنػػػس السياسػػػة الرارجيػػػة لغحنومػػػة  وتؤشػػػر إلػػػح ولػػػوج مرحغػػػة سياسػػػية نوعيػػػة  ػػػي العالقػػػات الفغسػػػطينية

مسػػػتمرة لغسػػػغطة  ” إسػػرافيغية“يمنػػػف انتظامهػػا  ػػػي أحػػػد احتمػػاليف: إمػػػا محاولػػة ئعػػػادة صػػػيارة ” ائسػػرافيغية“
ي محدود وونياًل أمنيًا لالحػتالؿ  وتنػؼ عػف العمػؿ مػف أجػؿ السػيادة واالسػت الؿ بحيث تب ح سغطة حنـ ذات

قامة دولػة  غسػطينّية عغػح حػدود   بػدليؿ اسػتعادة سػغطات االحػتالؿ جػزتًا مهمػًا مػف صػالحيات هػذ    4301وا 
مػػػا ر ػػػض التعامػػػؿ مػػػ  هػػػذا الشػػػريؾ الفغسػػػطيني الػػػذي مػػػازاؿ يعَبػػػر بشػػػنؿ أو بػػػآرر  وررػػػـ نػػػؿ  السػػػغطة  وا 

لتحفظػػات  عػػف وحػػدة التم يػػؿ الػػوطني والسياسػػي الفغسػػطيني  والسػػعي إلػػح تػػدمير  بهػػدؼ تهيفػػة التربػػة أمػػاـ ا
ممنف أال وهي رطػة االنسػحاب مػف طػرؼ واحػد مػف منػاطؽ ” إسرافيغي“الرطة الوحيدة التي تحظح بءجماع 

فغسػػػػطينييف التجمعػػػػات السػػػػنانية  ػػػػي ال ػػػػفة اليربيػػػػة )نحػػػػو نصػػػػؼ أرا ػػػػي ال ػػػػفة( ورسػػػػـ حػػػػدودها مػػػػ  ال
وابردنييف  مف دوف مفاو ات وال اتفاقيات وال مرجعيات وال شرعية دولية  ما يفتح الباب أماـ تنػازع  وربمػا 
اقتتػػاؿ  غسػػطيني دارغػػي و و ػػح أمنيػػة جػػرات مواجهػػات مػػ  السػػغطة الفغسػػطينية تتعػػاظـ مؤشػػراتها با ػػطراد  

دارتها و بط أمنهػا ” المحررة“بهدؼ السيطرة عغح ابرض   ػي إطػار صػورة الرػرافط السياسػية التػي ترتسػـ وا 
  ي مجمؿ المنط ة.



 
 
 

 

 

           38ص                                    1610العدد:                54/9/1051 الجمعة ريخ:التا

المت منة تنويها ” ائسرافيغي“رير أف المفارقة التي تسترعي االهتماـ  ي تصريحات ورسافؿ وزير الرارجية 
  لغعػودة إلػح المحاد ػات المباشػرة  والتػي تػأتي  ػي ”التي أجه ها عبػاس وشػرناؤ “بجهود الحنومة ابردنية  

ة سياسػػية اسػػت نافية تػػؤج   يهػػا حنومػػة نتانيػػاهو الحػػرب عغػػح أن ػػر مػػف جبهػػة   ػػي م ابػػؿ واقػػ  سياسػػي لحظػػ
عربي م  ؿ بالصمت المريب حياؿ الفغسطينييف ومست بؿ ق يتهـ  هي تزامنها م  ارتفاع وتيرة الحديث عػف 

تحريػػػر إلػػػح تأنيػػػد الػػػر ض ومؤشػػػراتف الميدانيػػػة  والػػػذي د ػػػ  الغجنػػػة التنفيذيػػػة لمنظمػػػة ال” دويغػػػة رػػػزة“مشػػػروع 
بشػػنؿ قػػاط  أيػػة محاولػػة  مػػف أي نظػػاـ عربػػي أو إقغيمػػي  لغمسػػاس بوحدانيػػة تم يػػؿ الشػػعب الفغسػػطيني مػػف “

الػػذي سػػعح دافمػػًا إلػػح محاولػػة ” ائسػػرافيغي“  وتحػػذيرها مػػف ميبػػة الوقػػوع  ػػي  ػػخ المرطػػط ”رػػالؿ المنظمػػة
ف منفصػػؿ يػػد   نحػػو مصػػر  وتزامنهػػا نػػذلؾ مػػ  الفصػػؿ التػػاـ بػػيف رػػزة وال ػػفة اليربيػػة  وتنػػريس رػػزة ننيػػا

” ائسػػػرافيغية“بعػػػدـ إمنانيػػػة الرػػػروج مػػػف العبػػػاتة “هجومهػػػا  ػػػد عبػػػاس  واتهامػػػف ” حمػػػاس“تصػػػعيد حرنػػػة 
  وهي ذات االتهامات التي نانت توجػف لغػزعيـ الراحػؿ ياسػر عر ػات قبػؿ استشػهاد   وتحَولػف إلػح ”وابمرينية

 مف الفغسطينييف والعرب. لد  رصومف السياسييف ” حافط مبنح“
 54/9/1051، الخميج، الشارقة
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 د. أسعد عبد الرحمف
تصر الحنومات ائسرافيغية المتعاقبة عغح استمرار احػتالؿ ال ػفة اليربيػة  مبػررًة ذلػؾ بأنػف  احػتالؿ د ػاعي 

تجمػػ  نػػؿ يهػػود العػػالـ  وحػػدودها مػػف النيػػؿ إلػػح  عػػف إرث دينػػي  يرتنػػز  ػػي الػػدعوة إلػػح أرض إسػػرافيؿ التػػي
الفرات . لنف  مف االحتالؿ ائسرافيغي وتأ يراتف عغح الػدارؿ ائسػرافيغي نبيػر جػدًا  ومػف ذلػؾ وجػود تػأ يرات 
سػػغبية عغػػح منػػاحي الحيػػاة  م ػػؿ د ػػ  ق ػػايا مرنزيػػة اقتصػػادية واجتماعيػػة نحػػو الهػػامش. وقػػد نشػػؼ مرنػػز 

 ػي المفػة مػف ائسػرافيغييف يعيشػوف تحػت  30لػة الصػهيونية مػؤررًا  أف أن ػر مػف ائحصات المرنػزي  ػي الدو 
رط الف ر  وأف نسبة الف ر  ي إسرافيؿ تعد ابعغح مػف بػيف دوؿ منظمػة التعػاوف والتنميػة االقتصػادية .  يمػا 

طفػػؿ ألػػؼ  454أف هنػػاؾ  نحػػو  1044نشػػؼ ت ريػػر لػػوزارة الت ػػامف االجتمػػاعي ائسػػرافيغية  ػػي نهايػػة عػػاـ 
ألػػػؼ طفػػػؿ  ػػػي سػػػف مبنػػػرة  ي عػػػوف تحػػػت رطػػػر الف ػػػر وائهمػػػاؿ والعنػػػؼ  11وقاصػػػر  ػػػي إسػػػرافيؿ  بيػػػنهـ 

 والمردرات .
  قػػاؿ  شػػغومو رازيػػت   منسػػؽ النشػػاطات ائسػػرافيغية  ػػي المنػػاطؽ الفغسػػطينية حينهػػا  إف 4325ومنػػذ عػػاـ 

لبعيػد  وسػوؼ يػأتي اليػـو الػذي  االحتالؿ ريػر محتمػؿ  ولػف ننػوف قػادريف عغػح التعػايش معػف عغػح المػد  ا
ست طر  يف الحنومة ائسرافيغية إلح اتراذ قرار صعب. والريار الذي سػنواجهف قػد ينػوف قاسػيًا  ريػار بػيف 
قرار سيؤدي إلح نزاع عسنري محتـو م  العػالـ العربػي  وقػرار سػيؤدي إلػح نػزاع دارغػي سػيجعؿ مػف إرػالت 

يبػػدو نمسػػرحية أطفػػاؿ . وعغػػح نحػػو  -والتػػي أعيػػدت إلػػح مصػػرالمسػػتوطنة ائسػػرافيغية  ػػي سػػينات -)ياميػػت( 
متمـ  جات  ي م اؿ نشرتف  واشػنطف بوسػت  لرونالػد نيػربس  ابسػتاذ المشػارؾ  ػي العغػـو السياسػية بجامعػة 

يواجػػف تهديػػدات ح ي يػػة تػػأتي  - ندولػػة يهوديػػة ديم راطيػػة ومزدهػػرة-مينيسػػوتا  رالصػػتف أف مسػػت بؿ إسػػرافيؿ 
  والػذي ي يػر اسػتمرار  01مما تأتي مف الرػارج  عغػح رأسػها االحػتالؿ ائسػرافيغي لفغسػطيف مف الدارؿ أن ر 

  زمػػف انػػدالع االنتفا ػػػة 1000نزعػػًة قوميػػًة عرقيػػًة دينيػػػة عدوانيػػًة  أصػػبحت تبػػػرز بشػػنؿ متزايػػد منػػذ عػػػاـ 
قػػانطيف إزات آ ػػاؽ الفغسػػطينية ال انيػػة . ويحػػدث هػػذا  ػػي اليالػػب  ي ػػيؼ الناتػػب  بف  ائسػػرافيغييف أصػػبحوا 

 السالـ .
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وعغػػح صػػعيد اقتصػػػادي  تتصػػدر ابرقػػاـ وقافعػػػف  ظهػػر  ػػي نهايػػػة العػػاـ الما ػػي نتػػػاب بعنػػواف  االقتصػػػاد 
ائسػػرافيغي لالحػػتالؿ ائسػػرافيغي... ال مػػ  مػػا ورات االسػػتيالؿ   لغباحػػث االقتصػػادي ائسػػرافيغي شػػير هيفيػػر. 

ق ػػػة  و شػػػغت قيادتهػػػا عغػػػح مػػػد  أربعػػػة ع ػػػود  ػػػي تشػػػنيؿ وقػػػد أنػػػد  يػػػف أف  إسػػػرافيؿ اتّبعػػػت سياسػػػات متنا
استراتيجية متماسنة عغح المد  الطويؿ  لغتعامؿ م  ابقاليـ الفغسطينية المحتغػة. ومػف بػيف تغػؾ التناق ػات 
بنات المستوطنات  ػي منػاطؽ نانػت إسػرافيؿ تررػب  ػي االنسػحاب منهػا  و ػـ المنػاطؽ دوف أف يرا ػؽ ذلػؾ 

سػرافيؿ عغػح إعطات المواطنة . ويت اب  هيفر:  أي توقػؼ لغمسػاعدات الرارجيػة سػيؤدي إلػح نار ػة إنسػانية  وا 
ف وقعت النار ة ائنسػانية  ػال يوجػد  إدراؾ تاـ بمسؤوليتها النبيرة تجا  الفغسطينييف تحت ال يوط الدولية. وا 

 هػذ  المسػػاعدات ال  وازع أرالقػي يغزمهػا بتغبيػة متطّغبػات أن ػػر مػف  ال ػة ماليػيف  غسػػطيني . ويػر  هيفػر أف
عطات الناشطيف الفغسطينييف  رصػة لمراجعػة ريػاراتهـ  تردـ من  النار ة   ط  بؿ  ي إب ات اليأس وال نوط  وا 
ريػػػػر العنيفػػػػة  ػػػػي النفػػػػاح  ػػػػد االحػػػػتالؿ .  ػػػػـ يحغػػػػؿ تنػػػػاليؼ االحػػػػتالؿ  وي ػػػػوؿ:  قامػػػػت إسػػػػرافيؿ بتمويػػػػؿ 

نبيػرة مػف ابمػواؿ  لتجنػب السػرط العػاـ دارػؿ إسػرافيؿ المستوطنيف  ػي ابقػاليـ الفغسػطينية المحتغػة بنميػات 
 ي تف يؿ المستوطنيف عغيهـ . وبعد أف يتطرؽ إلح عبت صػواريخ الم اومػة وحمايػة المسػتوطنيف و ػعؼ 

  يجم  التناليؼ ابمنية التي ت در 1000  مرورًا باالنتفا تيف وحرب لبناف 4313 جيش الد اع  منذ حرب 
ؿ إسػػرافيغي. ويػػدرؿ هيفيػػر  ػػي م ارنػػات بػػيف التنػػاليؼ التػػي تنبػػدتها إسػػرافيؿ  ػػي مغيػػار شػػين 324،01بػػػنحو 

 ػػي المفػػة مػػف  2،11السػػنوات ابريػػرة مػػف االحػػتالؿ والسػػنوات ابربعػػيف ابولػػح  ويجػػد أنهػػا  تنفػػؽ مػػا ي ػػارب 
غػػح سػػتنفؽ نصػػؼ ميزانيتهػػا ع 1032ميزانيتهػػا عغػػح االحػػتالؿ رػػالؿ هػػذ  السػػنوات   ويتوقػػ  أنهػػا   ػػي عػػاـ 

 االحتالؿ  وذلؾ بالنظر إلح أعداد المستوطنيف المتزايدة .
وبالم ابػػػؿ  ومػػػ  تمسػػػؾ إسػػػرافيؿ بػػػاحتالؿ ال ػػػفة  و ػػػياع ابمػػػؿ  ػػػي انزياحهػػػا نحػػػو السػػػالـ  ي ػػػوؿ دوؼ 
 ايسػػجالس  ػػي م ػػاؿ نشػػرتف  معػػاريؼ  بعنػػواف  الرطيفػػة ابولػػح... اتفػػاؽ أوسػػغو  عػػؿ ريػػرًا لغيهػػود :  اليػػوـ  

مغيوف  غسطيني يسػننوف  ػي يهػودا والسػامرة ورػزة هػي عغػح  3.5أوسغو   ءف إدارة حياة نحو بف ؿ اتفاقات 
السغطة الفغسطينية وليس عغح دولة إسرافيؿ.  غتتذنروا  أيها الم ربوف: قبؿ اتفاقات أوسغو  إسرافيؿ هي التي 

ـ الرػػػدمات المدنيػػػة تحمغػػػت المسػػػؤولية عػػػف الحيػػػاة اليوميػػػة  ػػػي المنػػػاطؽ الفغسػػػطينية. هػػػي التػػػي قػػػدمت عمػػػو 
الالزمة لغسناف ود عت رواتب آالؼ العػامغيف  ػي ائدارة العامػة الفغسػطينية . وي ػيؼ:  مػاذا نػاف سيحصػؿ 
لنا اليـو  لو نانت حنومة نتنياهو  تغؾ التي تجد صػعوبة  ػي  ػماف ر ػا  معظػـ سػناف إسػرافيؿ  ست ػطر 

سػػػػيد عف ائسػػػػرافيغيوف عغػػػػح إدارة حيػػػػاة ماليػػػػيف  لغعنايػػػػة أي ػػػػًا بماليػػػػيف الفغسػػػػطينييف؟ مػػػػا الػػػػ مف الػػػػذي نػػػػاف
المسػػتهغنيف لالسػػت مارات والرػػدمات ولنػػنهـ ال يسػػاهموف بشػػيت  ػػي اقتصػػاد الدولػػة  ال  ػػي ال ػػرافب وال  ػػي 
المشارنة  ي قوة العمؿ؟ هذ  ستنوف ببساطة مصيبة . ويرتـ  ناقاًل عف شػاهد  غسػطيني:  اتفػاؽ أوسػغو هػو 

ا هػو السػجف الوحيػد  ػي العػالـ الػذي ينػوف  يػف السػجنات   ػط هػـ المسػؤولوف عػف ترتيب إسرافيغي عب ري. هذ
إعالػػػػػة أنفسػػػػػهـ  دوف أي مشػػػػػارنة مػػػػػف ائدارة. إسػػػػػرافيؿ تتمتػػػػػ  بصػػػػػالحيات صػػػػػاحب السػػػػػيادة  ػػػػػي منػػػػػاطؽ 

 الفغسطينييف  لننها رير مغزمة بواجبات صاحب السيادة  هذ  هي رالصة أوسغو اليوـ .
سجغف جغعاد با دا  ي صحيفة  يديعوت أحرنوت  تحت عنػواف  العدالػة االجتماعيػة ونرتـ  ب وؿ بغيغ موجز  

 ػػي المسػػتوطنات   و يػػف أف  االحػػتالؿ ال يظغػػـ ويػػذؿ الفغسػػطينييف   ػػط  بػػؿ يظغػػـ ويػػذؿ أي ػػًا ائسػػرافيغييف 
مغغنػػا  الم يمػػيف دارػػؿ الرػػط ابر ػػر  ويمػػس بػػالف رات والشػػريحة الوسػػطح  وال عدالػػة اجتماعيػػة دوف السػػالـ.

مف م ولة إنف ال توجد أمواؿ لد  دولة إسرافيؿ  ال  بؿ يوجد الن ير مف ابمواؿ. ولعغمنـ   ءف ميزانية السنة 
مغيػار شػينؿ ميزانيػة السػنة الماليػة الحاليػة .  325مغيػار شػينؿ  و 300.2المالية الفافتة لدولة إسرافيؿ نانػت 
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السػػػيطرة عغػػػح ابرض المحتغػػػة  بواسػػػطة سػػػب  وحػػػدات ويفسػػػر:  لمعر ػػػة تنغفػػػة االحػػػتالؿ ينفػػػي العغػػػـ بػػػأف 
مغيػػػار شػػػينؿ  وبمبغػػػغ نهػػذا يمنػػػف منػػػ  عديػػػد ائسػػػرافيغييف مػػػف ائ ػػػالس   1.5عسػػنرية  تنغػػػؼ سػػػنويًا نحػػػو 

 ويمنف نذلؾ ت ديـ المساعدة لغف رات وابرامؿ وابيتاـ والعجزة .
 54/9/1051، االتحاد، ابوظبي
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 سيؿباتريؾ 
بهػػػدؼ  هػػػـ مرػػػاوؼ إسػػػرافيؿ ابمنيػػػة وطموحاتهػػػا  يجػػػب تتّبػػػ  تصػػػريحات مستشػػػار رفػػػيس الػػػوزرات بنيػػػاميف 
نتانيػػػػاهو لامػػػػف ال ػػػػومي عػػػػوزي آراد.  هػػػػذا الرجػػػػؿ يمغػػػػؾ ربػػػػرة واسػػػػعة  ػػػػي جهػػػػاز االسػػػػتربارات ائسػػػػرافيغي 

يػاهو. وي ػ  منتبػف عغػح عامػًا. نمػا أّنػف يحظػح ب  ػة نامغػة مػف نتان 10الذي عمؿ  يف عغح مد  « الموساد»
م ربة مف منتب نتانياهو ويبػدو أّنػف نجػح بف ػؿ قػوة تػأ ير  عغػح رفػيس الػوزرات  ػي إبعػاد نػّؿ منػا س لػف مػف 
رؤسات ابجهزة ابمنية ومف قادة ابمف واالستربارات. يعّد الدنتور آراد صػ ر إسػرافيؿ الرػارؽ. وأطغػؽ عغيػف 

 يؿ. ي إسراف« الدنتور سترين  لوؼ»البعض اسـ 
ي وـ هد ف الرفيس عغح و   حّد دافـ بي طموح إيراني بصناعة قنبغة نووية أو حيازة الوسافؿ وال ػدرة عغػح 

لػػػف تفػػػي بػػػاليرض حتػػػح أّنػػػف اسػػػتننر ن ػػػص عػػػـز الزعمػػػات « الع وبػػػات الشػػػاّلة»ال يػػػاـ بػػػذلؾ.  هػػػو يعتبػػػر أّف 
 تنعًا أّف إيراف عازمة عغػح أف تصػبح اليربييف عغح وقؼ سباؽ إيراف عغح صناعة ابسغحة النووية.  يبدو م

 قوة نووية وذلؾ  ي ظّؿ رياب أي دليؿ دامغ ي بت ذلؾ.
يررب عوزي آراد  ي أف تواجف الواليات المتحّدة وحغفاؤها اليربيوف إيراف و ي أف تشّف هجومًا عسنريًا عغيها 

 عف ذلؾ  يعتبر آراد أّف شّف  ي حاؿ لـ تترؿ بالنامؿ عف ترصيب اليورانيوـ وعف إنتاج البغوتونيوـ.   الً 
هجػػوـ اسػػتباقي عغػػح إيػػراف هػػو تصػػرؼ شػػرعي نمػػا أنػػف يشػػّدد عغػػح  ػػرورة وقػػؼ أنشػػطة إيػػراف قبػػؿ  ػػوات 

الرطر ابنبر عغح السالـ »ابواف. وبما أّف نتانياهو ال يفّوت  رصة لتشويف سمعة إيراف باعتبار أّنها تشنؿ 
  ال شػػّؾ  ػػي أّف الرطػػاب الػػذي سػػيغ يف «لػػدولي اببػػرز  ػػي العػػالـراعػػي ائرهػػاب ا»وباعتبػػار أّنهػػا « العػػالمي

رػػػالؿ الػػػدورة السػػػابعة والسػػػتيف لغجمعيػػػة العامػػػة لامػػػـ المتحػػػّدة التػػػي سػػػُتع د  ػػػي هػػػذا الشػػػهر سػػػينوف معاديػػػًا 
 ئيراف.

مػػػا هػػػو السػػػبب الػػػرفيس الػػػذي ي ػػػؼ رغػػػؼ عدافيػػػة إسػػػرافيؿ ئيػػػراف؟ ال شػػػّؾ  ػػػي وجػػػود عنصػػػر مػػػف عناصػػػر 
دو اليهود الذيف واجهوا إبادة عغح يد هتغر عازميف عغح إبعػاد إمنانيػة حصػوؿ هولونوسػت آرػر  الروؼ. يب

التصػػػريحات ائيرانيػػػة تحتػػػوي عغػػػح نعػػػوت »ورأ  آراد أّف «. لػػػف يتنػػػّرر أبػػػداً »مطغ ػػيف شػػػعارًا مفػػػاد  أّف ذلػػػؾ 
ت إسػرافيؿ ترسػانة نوويػة قويػة لنف   مة عنصر نبريات  ي الم اربػة ائسػرافيغية. بعػد أّف بنػ«. متعغ ة بائبادة

الما ية حيث يتراوح عدد الرؤوس الحربيػة بػيف مفػة ومفتػي رأس حربػي  إلػح جانػب  15عغح مّر السنوات الػ
بف ػػػػؿ اليواصػػػػات المػػػػزّودة «  ػػػػربة  انيػػػػة»مجموعػػػػة مػػػػف أجهػػػػزة ائطػػػػالؽ بمػػػػا  يهػػػػا ال ػػػػدرة عغػػػػح توجيػػػػف 

لميداف النووي.  هي تررب  ػي أف تنػوف ال ػوة النوويػة بالصواريخ  ال تررب إسرافيؿ  ي أف ينا سها أحد  ي ا
الوحيدة  ي الشرؽ ابوسط  ابمر الذي يعّد عنصرًا أساسػيًا  ػي عزمهػا عغػح الب ػات ال ػوة العسػنرية المسػيطرة 

  ي المنط ة.
نػف  ػي حػاؿ يعت د الرجاؿ م ؿ آراد ونتانياهو أّف قادة إيراف ليسػوا متهػّوريف وال انتحػارييف.  هػـ يػدرنوف جيػدًا أ

ـّ إبادتها. تعد ال نابؿ الذرية أسغحة د اع  حازت إيراف ابسغحة النووية   غف تستردمها  د إسرافيؿ حتح ال تت
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وليست أسغحة هجوـ.  هي توّ ر قدرة الردع لغبغد الذي يمتغنها أي أنها تساهـ  ػي ردع أي قػوة نوويػة عدافيػة 
ي شػػّف هجػػوـ عغػػح نوريػػا الشػػمالية التػػي تمغػػؾ أسػػغحة مػػف إطػػالؽ هجػػوـ  ػػدها.  غػػف تفّنػػر أي قػػوة نوويػػة  ػػ

 نووية.
ال تريػػد إسػػرافيؿ أف تحػػوز إيػػراف أو أي دولػػة أرػػر   ػػي الشػػرؽ ابوسػػط ابنبػػر عغػػح قػػدرة الػػردع عبػػر حيػػازة 
ابسغحة النووية بما أّف ذلؾ قد يحّد مف قدرتها عغػح شػّف هجػوـ عغػح الػدوؿ المجػاورة لهػا متػح شػاتت. و ػي 

ف أو أي دولػػة عربيػػة تمغػػؾ ال ػػدرة النوويػػة  لمػػا نانػػت إسػػرافيؿ شػػّنت هجومػػًا عغػػح لبنػػاف عػػاـ حػػاؿ نانػػت إيػػرا
 .1002وعغح قطاع رزة عاـ  1001وعغح سورية عاـ  1000

يجػدر »ير  آراد أّنػف يجػدر بالواليػات المتحػّدة وحغفافهػا توجيػف إنػذار وا ػح إلػح إيػراف حػوؿ المسػافؿ التاليػة: 
ال سيتـّ شّف هجوـ  دها. ينبيي عغح إيراف عدـ شّف هجوـ م اد بءيراف تفنيؾ صناعتها ال نووية بالنامؿ وا 

ـّ  ـّ تػدمير  بنػف سػيت ـّ إنزاؿ ع وبة بها. يترتب عغح إيراف عدـ إعادة تشييؿ برنامجها النػووي حػيف يػت بنف سيت
 «.تدمير  مف جديد

رطاب الذي أل ا   ي شهر شباط ) براير( ل د عّبر عف هذ  اارات ال اسية  ي عدة مناسبات ال سّيما رالؿ ال
الما ػػػي أمػػػاـ المػػػؤتمر السػػػنوي حػػػوؿ الػػػد اع وابمػػػف  ػػػي ننػػػدا. مػػػا الػػػذي يوصػػػي بػػػف؟ أواًل  يجػػػب تعػػػريض 

وأف « جراحيػػػة» انيػػػًا  يجػػػب أف تنػػػوف الهجمػػػات التػػػي تشػػػّف  ػػػد إيػػػراف «. لغرطػػػر»صػػػادرات إيػػػراف النفطيػػػة 
ـّ تسػػتهدؼ أواًل منشػػآتها النوويػػة والحػػػرس ال ػػور  ي.  سػػينوف شػػػّف هػػذ  الهجمػػات أسػػهؿ مػػػف الحػػربيف الغتػػيف تػػػ

شنهما  ي أ يانستاف والعراؽ وقد يتسّبب ب رر أقؿ. يعتبر آراد أّف الروؼ بأف تشعؿ إيراف المنط ة بنامغها 
 ال أساس لف مف الصحة.

ويػػر ض وجهػػة عغػػح رػػرار رفػػيس الػػوزرات نتانيػػاهو  يػػر ض آراد نػػّؿ مسػػاومة مػػ  إيػػراف حػػوؿ المسػػألة النوويػػة 
النظر ال افغة بأّنف يحّؽ ئيراف ترصيب اليورانيوـ عغح أر ها بهدؼ توليد الطاقة أو بهداؼ طبيػة بمػا أنهػا 
وّقعت عغح معاهدة عػدـ انتشػار ابسػغحة النوويػة.  هػو يػر ض ذلػؾ تمامػًا. ت ػوـ ذريعتػف عغػح أّف شػّف هجػوـ 

العػػيش مػػ  إيػػراف مسػػغحة نوويػػًا. وحػػّذر أّنػػف  ػػي عسػػنري عغػػح منشػػآت إيػػراف النوويػػة سػػينوف أقػػؿ رطػػورة مػػف 
وقػػد يػػد   الػػدوؿ « قػػد يعػػّزز ذلػػؾ  رصػػة قيػػاـ نظػػاـ إسػػالمي ومتطػػّرؼ ون ػػالي»حػػاؿ حػػازت إيػػراف ال نبغػػة 

 العربية إلح أف تصبح دواًل نووية أي ًا. قد يجعؿ انتشار ابسغحة الحياة  ي الشرؽ ابوسط بم ابة نابوس.
اؾ أوبامػػا ليايػػة اليػػوـ  ػػيوط إسػػرافيؿ المسػػتمرة لشػػّف الحػػرب وتهديػػداتها المسػػتمرة قػػاـو الػػرفيس ابميرنػػي بػػار 

إف لػـ يشػػف هجومػًا عغػػح إيػراف   ستشػػّف إسػرافيؿ هػػذا الهجػوـ وسػػينوف مجبػرًا عغػػح االن ػػماـ »وابتزازهػا بأنػػف 
  أرػدؽ «الحا غػةلرمػي إسػرافيؿ تحػت »وبهػدؼ رّد االتهػاـ ال افػؿ بأنػف مسػتعّد «. إلينا سوات أعجبػف ذلػؾ أـ ال

أوبامػػا ابمػػواؿ ورػػدمات االسػػتربارات السػػرية عغػػح الدولػػة اليهوديػػة واسػػتردـ حػػؽ الػػن ض )الفيتػػو(  ػػي ابمػػـ 
المتحّدة الذي يصب  ي مصغحتها و ي مصغحة أسغحتها بما  ي ذلؾ الطافرات الحربية ابريرة وقنابؿ نووية 

لػػح إرهػػاب دولػػة م ػػؿ شػػّف حػػرب عغػػح ائنترنػػت  ػػد تنتينيػػة. وان ػػـ إلػػح إسػػرافيؿ  ػػي ارتنػػاب أ عػػاؿ ترقػػح إ
ـّ تدمير صناعة إيػراف  إيراف. إال أّف ذلؾ لـ ينف نا يًا بالنسبة إلح الص ر ائسرافيغي الرارؽ.  هو يريد أف يت

 النووية.
 وبعد تتبع تصريحات عوزي آراد، ما ىي الضرورات التي ينادي بيا؟

حيويػػة مػػ  ال ػػوة ابميرنيػػة الرارقػػة مهمػػا نػػاف الػػ مف.  تعػػّد هػػذ  أواًل الحاجػػة إلػػح الحفػػاظ عغػػح العالقػػة ال -
العالقة أن ر مف مجرد تحالؼ  هي زواج ودم  وتدارؿ  ي مجتم  الطػر يف إلػح حػّد أنػف يصػعب معر ػة أي 

 منهما هو الشريؾ المسيطر.
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افؿ المتاحػة مػف  انيًا  الحاجة إلح  ماف هيمنة إسرافيؿ العسػنرية عغػح الشػرؽ ابوسػط ابنبػر بنػؿ الوسػ -
حروب وم اطعة وت طي  أوصاؿ الدوؿ التػي تفػرض رطػرًا وحشػد جهػود الواليػات المتحػّدة لتيييػر النظػاـ نمػا 

يػػػػراف وارتيػػػػاؿ المعار ػػػػيف السياسػػػػييف.  1003حصػػػػؿ  ػػػػي العػػػػراؽ عػػػػاـ  ونمػػػػا يحصػػػػؿ حاليػػػػًا  ػػػػي سػػػػورية وا 
  ػػاًل عػػف « حمػػاس»وحرنػة « هللحػػزب ا»)وتت ػمف الالفحػػة الطويغػػة مػف  ػػحايا إسػػرافيؿ قػػادة سػاب يف  ػػي 

 عغمات إيرانييف. نما تندرج شرصيات  غسطينية عغح الالفحة بما  يها ياسر عر ات(.
 ال ًا  الحاجة إلح تفادي قياـ دولة  غسطينية بما أنها ست   حدًا لحغـ إسرافيؿ النبػر  وقػد ت ػّوض شػرعية  -

 مشروع إسرافيؿ ال افـ عغح أن اض  غسطيف العربية.
عػػوزي آراد مستشػػارًا رطػػرًا لػػرفيس وزرات رطػػر. و ػػي ابسػػطورة اليونانيػػة  يػػؤدي النبريػػات إلػػح االنت ػػاـ. يعػػّد 

قامة عالقات  يعتمد ب ات إسرافيؿ عغح المد  الطويؿ عغح السماح ب ياـ دولة  غسطينية والتشجي  عغح ذلؾ وا 
 نة والحرب.سغمية وتعاونية م  المنط ة بأنمغها وليس عغح ال تؿ وائر اع والهيم

 54/9/1051، الحياة، لندن
 
 
 
 
 

 إخفاق فياض 64
 آري شبيط
نانػػت ابنبػػات التػػي صػػدرت عػػف الشػػرؽ االوسػػط  ػػي السػػنيف االريػػرة أنبػػاتا سػػيفة  ػػي ابن ػػر    ػػد سػػيطرت 
حمػػاس عغػػح قطػػاع رػػزة  وسػػيطر االرػػواف المسػػغموف عغػػح مصػػر  وتحولػػت ترنيػػا الػػح قػػوة ع مانيػػة جديػػدة 

مرد االيراني وُجر العػراؽ الػح مجػاؿ التػأ ير الشػيعي وأصػبحت سػوريا مػذبحا مريفػا. بػؿ عدوانية. وتـ قم  الت
 انف  ي ليبيا التي أ ارت أمال وقتا ما  ُقتؿ أمس السفير االمريني.

 ي أن ر أجزات العالـ العربي أصبح التطرؼ  ػي ارتفػاع واالعتػداؿ  ػي انحػدار  وأصػبح المسػت بؿ يبػدو أن ػر 
عات التي أ ارها الربي  العربي أصبح أن ر الدوؿ  ي المنط ة أقؿ اسػتنارة أو أقػؿ اسػت رارا ظالما. وبررـ التوق

 أو أقؿ هدوتا مما نانت مف قبؿ.
نانػت االمػػور تبػػدو مرتغفػػة  ػي بغػػد واحػػد   ػػط.   ػػد نػاف منػػاف واحػػد   ػػط  ػػي العػالـ العربػػي ُينػػت   ػػي السػػنيف 

 تػرة نمػات لػـ يسػبؽ  1001بية تحت قيادة سػالـ  يػاض منػذ الرمس االريرة أنباتا طيبة.   د رأت ال فة الير 
 ػػي المافػػة نػػؿ سػػنة  40لهػػا م يػػؿ. وقػػد عػػاد ال ػػانوف والنظػػاـ الػػح مػػا نانػػا عغيػػف ونمػػا االقتصػػاد بنسػػبة بغيػػت 

 . وانتشر التطبي  النسبي لغحياة بالتػدري  مػف راـ اهلل الػح الرغيػؿ وبيػت لحػـ ونػابغس وجنػيف وقغ يغيػة وطػولنـر
 و ح االنتفا ة االولح  وسني  ساد ياسػر عر ػات  وسػني نػابوس االنتفا ػة ال انيػة  سػاد نػوع  وبعد سني

ما مف الهدوت  ي نهاية االمر. وتحوؿ المتطر وف الح برارماتييف  وتحوؿ االرهابيوف الح أصحاب مشػاري   
ُيحػػدث  ػػي ال ػػفة وعػػادت روح حػػب الحيػػاة لت ػػـو  ػػي مرنػػز الحيػػاة. ونجػػح رفػػيس الػػوزرات الفغسػػطيني  ػػي اف 

 اليربية معجزة اقتصادية ذات معاف بعيدة المد .
لـ تنف أهمية مشروع  ياض اقتصادية   ط ولـ تنف ن طية   ط.  غـ يحظ الفغسطينيوف طوؿ تاريرهـ بزعامة 
وطنيػػة أحسػػنت الػػيهـ وحسػػنت حيػػاتهـ   غػػـ يهػػتـ الحػػاج أمػػيف الحسػػيني وال احمػػد الشػػ يري وال عر ػػات بالر ػػا  
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ببنات شعبهـ. وقد نا غت حرنتهـ التحريرية البريطانييف والصهاينة واالسرافيغييف ب ػوة لننهػا لػـ تهػتـ  اليومي
بالفغسطينييف أنفسهـ ولـ تعمؿ مف اجؿ جهاز التربية وجهاز الصػحة ولػـ تػبِف بنػح تحتيػة أساسػية ُتمّنػف مػف 

 العيش بنرامة.
 ػفة والػذي تربػح  ػي تنسػاس وترعػرع  ػي صػندوؽ ورّير  ياض ذلؾ.   ػد أصػبح االقتصػادي المولػود  ػي ال

الن د الدولي  أصبح الزعيـ الفغسطيني االوؿ الذي يغتـز بالبنات والنمات. ولـ يترَؿ عف أي هػدؼ وطنػي لننػف 
 أراد التوصؿ الح الهدؼ بتعظيـ الحياة ال بالت حية بها.

حػػادث  يػػاض. ونػػاف يمنػػف وهنػػذا نانػػت سػػني  يػػاض الرمػػس الطيبػػة سػػني  رصػػة ذهبيػػة.  نػػاف يمنػػف اف نُ 
 إتماـ أعماؿ م   ياض. وناف يمنف بنات دولة  غسطينية م   ياض.

صػحيح اف رفػيس وزرات السػػغطة نػاف ير ػػ  بصػورة رسػػمية لػرا ض السػػالـ المحنػؾ الػػرفيس محمػود عبػػاس. 
ة المطغوبػػة ولػػـ تنػػف لػػف السػػغطة ال انونيػػة أو االرالقيػػة لغتوقيػػ  عغػػح اتفػػاؽ سػػالـ. ولػػـ تنػػف لػػف ال ػػوة السياسػػي

لي ود الح مصالحة تاريرية. لنف  ياض ناف يستطي  اف ينوف شرينا م اليا  ي مسػيرة تدريجيػة حػذرة لت اسػـ 
البالد. وناف  ياض يستطي  اف ينوف الشريؾ الهاديت الذي يتـ تسغيمف أجزاتا مف ال ػفة اليربيػة نػي يبنػي 

ني الذي حغمنا بػف دافمػا والػذي نػاف يمنػف العمػؿ  يها نيانا  غسطينيا يطغب السالـ. وناف  ياض هو الفغسطي
 معف بصورة عمغية عغح تح يؽ حغـ التعايش.

لنػػف حنومػػة بنيػػاميف نتنيػػاهو أ ػػاعت الفرصػػة الذهبيػػة. وبػػررـ اف نتنيػػاهو تحػػدث حػػدي ا ن يػػرا عػػف السػػالـ 
هود باراؾ يغتػـز االقتصادي  انف لـ يوس  سالـ  ياض االقتصادي ليصبح سالما سياسيا ذا ب ات. وبررـ اف ا

بت سيـ البالد  انف لـ يد   الح ابماـ بمسػيرة ح ي يػة لت اسػـ الػبالد مػ   يػاض. وقػد جعػؿ االسػرافيغيوف طريػؽ 
البنػػات والنمػػات التػػي ُعبػػدت  ػػي راـ اهلل  ػػي السػػنيف االريػػرة طري ػػا بػػال مرػػرج. ولهػػذا ُيحشػػر  يػػاض ااف أمػػاـ 

وقػد ال يجتػاز . لنػف رفػؽ نػور ابمػؿ الػذي نػاف نامنػا  ػي المبػافي  أعيننا  ي الزاوية. وقد يجتاز التمرد عغيػف
 الفغسطيني ابوؿ أرذ يرفت.

 53/9/1051 ،ىآرتس
 53/9/1051، 7189نشرة المصدر السياسي 
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