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 اتفاقيتي "أوسمو" و"باريس" ىنية: احتجاجات الضفة تؤكد فشل .5
رئػػػيس الػػػوزراس اليمسػػػطيني ،  ف رائػػػد  بػػػو  ػػػرادف مراسػػػميا عػػػ، 54/9/1051، ، فمســـطيننـــت الرســـالة ذكػػػرت

قاؿ  ف ما ي ري بالضية الغربية مف احت ا ات ىو تأكيد عمى فشؿ اتياقية  وسمو وبػاريس،  ،إسماعيؿ ىنية
داعيا إلى مرا عة شاممة ليذه السياسات واالتياقيات ولوضع حد لالرتباط السياسي واألمنػي واالقتصػادي مػع 

  االحتالؿ.
ضػػػاؼ ىنيػػػة بػػػالؿ بطبػػػة ال معػػػة مػػػف المسػػػ د العمػػػري بغػػػزة :"  حػػػداث الضػػػية تشػػػير إلػػػى فشػػػؿ سياسػػػة و 

االحتػػواس ألبنػػاس شػػعبنا، وعمػػى السػػمطة وضػػع "اسػػتراتي ية  ديػػدة تقػػـو عمػػى  سػػاس اسػػتعادة الحقػػوؽ وال وابػػت 
 والمقاومة والوحدة".

يس لمنبي محمػد صصػمى اع عميػو وسػمـ ، وفي سياؽ منيصؿ  دد رئيس الوزراس استنكار الحكومة لمييمـ المس
"نقؼ اليـو  مػاـ  وتابع: واصيًا إياه بػ"ال ريمة والميزلة التاريبية والمعبة القذرة والعدواف السافر عمى الرسوؿ".

مو ػة  ديػدة مػف التعػدي عمػػى ارسػالـ ورسػولو و مػة بع ػت بالحضػػارات وحقػوؽ ارنسػاف والقػيـ واألبالقيػػات 
  والعمـ والمعرفة".

وطالػػب اردارة األمريكيػػة باالعتػػذار لسمػػة ارسػػالمية عػػف اليػػيمـ المسػػيس و ف تقػػدـ ال نػػاة الم ػػرميف لمعدالػػة 
 الدولية، داعيا الستمرار االحت ا ات والمسيرات السممية الحضارية.

لمنبػػي   ألقبػػاط العػػرب والمي ػػر فػػي اليػػيمـ المسػػيس إسػػرائيؿواسػػتي ف ىنيػػة زج الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة وص
 الكريـ، مؤكدا  ف الييمـ المسيس  اس بتحالؼ ييودي  مريكي وصميبي صييوني.

 خط أحمر
وعػػدا المػػس بػػػالنبي صصػػمى اع عميػػو وسػػػمـ  بطػػا  حمػػر و ف األمػػػة كميػػا تيػػدي نبييػػػا بػػالنيس والػػروح والمػػػاؿ 

قػػػػوؼ المسػػػػمميف و مػػػػف و  والميػػػػس، مسػػػػتدركًا "مػػػػف اعتػػػػدن عمػػػػى نبينػػػػا عادينػػػػاه وقاتمنػػػػاه ووقينػػػػا فػػػػي و يػػػػو".
والمسيحييف صيًا واحدًا في التصدي لإلساسة لمنبي الكريـ ولإلسالـ وقيـ الديف، مردفًا "األمػة واحػدة وارسػالـ 

 وعاس حضاري ألبناس األمة مسممييـ ومسيحيييـ.
 مخيم اليرموك

"شػػعبنا  فػػي سػػياؽ  بػػر،  ػػدد ىنيػػة مطالبتػػو بتحييػػد المبيمػػات اليمسػػطينية عمػػا ي ػػري فػػي سػػوريا، مسػػتطرداً 
و كػد عػدـ  ضيؼ عمى الدوؿ التػي استضػافتو وال ي ػوز  ف يسػيؾ دمػو عمػى يػد االحػتالؿ واألنظمػة العربيػة".

قبػػوؿ اليمسػػطينييف  ف يكػػوف دميػػـ "ربيصػػًا ميانػػًا" إلػػى ىػػذا الحػػد وىػػـ يقيػػوف فػػي البػػط المتقػػدـ لمػػدفاع عػػف 
ـ اليرمػوؾ بدمشػؽ وفػي كػؿ المبيمػات، و دد تأكيده وقوؼ الحكومػة إلػى  انػب اليمسػطينييف فػي مبػي األمة.

 مضييًا "ىـ بضع مف  سدنا وفي القمب عمى مدار عقود الصراع".
دعػػػا إلػػػى اسػػػتمرار ،  ف ىنيػػػة رائػػػد الفػػػي عػػػف مراسػػمياغػػػزة  مػػػف، 55/9/1051، الخمـــيا، الشـــارقة و ضػػافت

رسػػػوؿ الكػػػريـ المظػػػاىرات السػػػممية مػػػف   ػػػؿ الضػػػغط لعػػػدـ تكػػػرار ىػػػذه األفعػػػاؿ ضػػػد ارسػػػالـ والمسػػػمميف وال
حمايػػة األبػػوة المسػػيحييف فػػي فمسػػطيف “واألنبيػػاس . لكنػػو شػػدد عمػػى سػػممية اليعاليػػات االحت ا يػػة، وضػػرورة 

إبواننػا فػي الػدـ والػوطف، ”، واصػيًا إيػاىـ ب”وباقي بمداف العرب والمسمميف ما لـ يشػاركوا فػي ارسػاسة وار ػـ
 ”.ليـ ما لنا وعمييـ ما عمينا

شػػػدد عمػػى  ىميػػة الوحػػػدة التػػي تحمػػػي األرض  ف ىنيػػة، ، الـــى 54/9/1051، يــنفمســـطين أون ال و شػػارت
عاما  59ي"، وقاؿ: "ىذه  وسمو التي مر عمييا  ك ر مف سرائيموالمقدسات وتيرغ شعبنا لمتصدي لالحتالؿ ار
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سوط استبدميا االحتالؿ لالستيراد باألرض، ولقتؿ روح المقاومة والصمود وتحويؿ  زس مف  بناس شعبنا إلى 
 في يده".

مـ المسيس لمرسػوؿ صػمى اع يوعقب الصالة شارؾ رئيس الوزراس بالمسيرات الحاشدة التي انطمقت تنديدًا بالي
 وعميو وسمـ.

 وفود متضامنة
مػػف  انػػب  ػػافب اسػػتقبؿ رئػػيس الػػوزراس اسػػماعيؿ ىنيػػة، قافمػػة  منػػاس األقصػػى ووفػػد عممػػاس اليمػػؾ ال زائػػري، 

 عادة كؿ بيت فمسطيني بكؿ متضامف يأتي ليمسطيف لنصرة  ىميا ودعميـ.ورحب بيـ وعبر عف سعادتو وس
و وضػػػػي ىنيػػػػة  ف ىػػػػذه القوافػػػػؿ تؤكػػػػد  ف القضػػػػية اليمسػػػػطينية ىػػػػي القضػػػػية المركزيػػػػة لسمػػػػة، و ف الشػػػػعب 
اليمسطيني ليس وحده في موا ية االحتالؿ، مشددا عمى تمسؾ الشعب اليمسطيني بال وابت والحقوؽ الوطنية 

 ؿ عنيا، معمنًا انتصار غزة عمى الحصار.ولف يتناز 
بدورهب عبر رئيس القافمة د. و دي العربي، عف سعادتو وسعادة قافمتو بدبوؿ قطاع غػزة، مؤكػدًا  ف القضػية 
اليمسػطينية حاضػػرة فػػي قمػب الشػػعب المصػػري والشػػعوب العربيػة وارسػػالمية و ف ىػػذا الوفػد لػػف يكػػوف األبيػػر 

عضػاس الوفػد فػي مػدابالت  كػدوا فييػا تضػامنيـ مػع غػزة وقيادتيػا وشػعبيا وشارؾ عدد مػف   إلى قطاع غزة.
 ومقاومتيا الباسمة. 

 
 يين برأس السنة العبريةسرائيمعباس يياتف نتنياىو ويينئو واإل .1

ىاتؼ نتنيػاىو ، ية العامة  ف رئيس السمطة اليمسطينية محمود عباسسرائيمذكرت ارذاعة ار: القدس المحتمة
ييف لمناسػػبة قػػرب حمػػوؿ سػػرائيملتينئتػػو وار ،ي بنيػػاميف نتنيػػاىوسػػرائيمرئػػيس الػػوزراس ار ،عػػةعصػػر اليػػـو ال م

"ر س السػػػنة العبريػػػة ال ديػػػدة". و شػػػارت ارذاعػػػة إلػػػى  ف نتنيػػػاىو  عػػػرب عػػػف شػػػكره إلػػػى عبػػػاس عمػػػى ىػػػذا 
 االتصاؿ.

 54/9/1051، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 الالجئين الفمسطينيين والييود الذين تركوا الدول العربيةعريقات: ال مجال لمربط بين قضية  .3
ية لمػػػػربط بػػػػيف قضػػػػية الال ئػػػػيف إسػػػػرائيمرفضػػػػت السػػػػمطة اليمسػػػػطينية  ي محػػػػاوالت : كيػػػػاح زبػػػػوف - راـ اع

. وقػػػاؿ عضػػو الم نػػػة سػػرائيؿاليمسػػطينييف الػػذي طػػػردوا مػػف بالدىػػـ، والييػػػود الػػذيف قػػدموا مػػػف دوؿ عربيػػة ر
ية سػرائيمىػذا  ػزس مػف األالعيػب ار»التحرير، رئيس دائرة المياوضػات، صػائب عريقػات  التنييذية في منظمة

 «.ومحاولة لمربط بيف قضيتيف مبتميتيف ال إمكانية لمربط بينيما
ية  عػػدىا م مػػس األمػػف القػػومي قبػػؿ نحػػو عػػاـ، وانكشػػؼ  مرىػػا قبػػؿ إسػػرائيموكػػاف عريقػػات يعقػػب عمػػى و يقػػة 

عػالف إنيػاس الصػراع. ب إسرائيؿيوميف، وتوصي حكومة  الربط بيف القضيتيف قبؿ التوصؿ إلػى اتيػاؽ سػالـ وان
الال ئوف اليمسػطينيوف الػذيف اقتمعػوا مػف  راضػييـ نصػت القػوانيف واألعػراؼ »وقاؿ عريقات لإلذاعة الرسمية 

 انػب والموا يؽ الدولية والقرارات الدولية ذات الصمة عمى إنصػافيـ وحقيػـ فػي العػودة والتعػويض، ويحػاوؿ ال
إننػا لسػنا ضػد  ي »و ضػاؼ «. ي اآلف  ف يضرب القيمػة القانونيػة لال ئػيف مػف بػالؿ ىػذه المعادلػةسرائيمار

ييودي يريد العودة لبمده األصػمي فػي المغػرب والعػراؽ وليبيػا ومصػر وغيرىػا، وباعتقػادي ال تػرفض  ي دولػة 
 «.مصريا ييوديا، وىذه ىي الحقيقةعربية حؽ  ي ييودي في العودة ألف يكوف مواطنا مغربيا ييوديا  و 
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ىذه محاولة لضرب الال ئيف ومشروعية وقانونية حؽ العودة.. وىػي محػاوالت وادعػاسات واىيػة »واعتبر  ف 
واىمة ال يمكف  ف تبمػؽ حقػا  و تنشػل التزامػا مػع قولنػا، مػرة  بػرن، إف  ي ييػودي يريػد  ف يعػود مػف حيػث 

م ػػاؿ لػػو، وقضػػيتنا مصػػانة بالشػػرعية الدوليػػة، وقػػد  نشػػئت منظمػػة  تػػى فميعػػد،  مػػا الػػربط بػػيف األمػػريف فػػال 
 «.باصة ىي صاألونروا  لمعال ة قضايا الال ئيف، حتى تحؿ القضية مف كؿ  وانبيا

 55/9/1051، الشرق األوسط، لندن
 

 اليباش يشبو حماس بميبرمان .4
محمػػود اليبػػاش،  مػػس،  ف حركػػة ر ن وزيػػر األوقػػاؼ والشػػؤوف الدينيػػة اليمسػػطيني الشػػي   :راـ اع صوكػػاالت 

ي  في ػدور ليبرمػاف فػي معػاداة الػرئيس اليمسػطيني محمػود عبػاس. سرائيممشابية لوزير البار ية ار” حماس“
بمقػر الرئاسػة اليمسػطينية، وسػط راـ ” التشػرييات“وقاؿ اليباش، بالؿ إلقائو بطبة صالة ال معػة فػي مسػ د 

يف والمتربصػػػيف الػػػذيف يحػػػاولوف تػػػدمير وتبريػػػب مقػػػدرات الشػػػعب نػػػدعو إلػػػى التنبػػػو واليقظػػػة مػػػف الميسػػػد“اع 
 ”.اليمسطيني، وبث اليوضى دابؿ الم تمع اليمسطيني، بما يصب في مصمحة االحتالؿ و ىدافو التوسعية

اليػػوـ، نحػػف نوا ػػو  عػػداس ك ػػرًا، بصػػيات وادعػػاسات ك يػػرة، تبتمػػؼ  ىػػواؤىـ لكػػنيـ عمينػػا يتوحػػدوف. ‘و ضػػاؼ 
ي سوستو، والبعض يريد إبياس حقيقة  مره، غير  ف الذي يدعو إلى الع ب والحذر الذي البعض يريد  ف يبي

 مر بو اع سبحانو وتعالى،  ف الكممات نيسيا التػي يسػتبدميا  عػداؤنا ضػد قيادتنػا م ػؿ ليبرمػاف، يسػتبدميا 
 . ”متحد وف باسـ حماس ليقيوا في صؼ واحد وبندؽ واحد مع المتطرؼ ليبرماف ومع االحتالؿ

ىنػاؾ “وبشأف مسيرات االحت اج عمى الغالس في عدد مف مدف الضية الغربية المحتمػة مػؤبرًا، قػاؿ اليبػاش: 
فػػرؽ بػػيف حريػػة التعبيػػر والػػر ي والتظػػاىر السػػممي، التػػي تقػػدرىا وتحمييػػا السػػمطة الوطنيػػة اليمسػػطينية، وبػػيف 

ي سػرائيمنحػو االحػتالؿ واالسػتيطاف ارودعا اليبػاش إلػى تو يػو البوصػمة ”. حرية التشييرواليوضى والتبريب
 الذي ينيب  روات الشعب اليمسطيني ومقدراتو ويدمر اقتصاده.

 55/9/1051، بوظبيأاالتحاد، 
 

 : فتحنا مع القيادة المصرية كافة الممفات األمنية وتوصمنا لتفاىمات مشتركةغزة داخمية .5

إسػػالـ شػػيواف،  ف وزارتػػو ومػػف بػػالؿ وفػػد  منػػي   كػػد النػػاطؽ باسػػـ وزارة الدابميػػة واألمػػف الػػوطني بغػػزة،: غػػزة
متبصص فتحت مع القيادة المصرية كافة المميات األمنية المشتركة، الفًتا النظر إلى  ف المناقشات  فضػت 

و وضػي شػيواف فػي تصػريي بػاص لػػ"قدس بػرس"  ف ال ػانبيف  إلى اتياقات وتياىمات، رفػض الكشػؼ عنيػا.
ايا األنياؽ والحدود ومعبر رفي وترحيؿ اليمسػطينييف مػف مطػار القػاىرة اليمسطيني والمصري تياىما حوؿ قض

 وقوائـ المواطنيف الممنوعيف  منًيا مف السير، والمنطقة الت ارية الحرة بيف البمديف، وقضايا  برن.

 54/9/1051، قدس برس
 
 
 

 : اتفاق أوسمو خديعة أميركية أوروبية"البيان"لـ ةخريش .6
 ،اعتبػػر النائػػب ال ػػاني لػػرئيس الم مػػس التشػػريعي اليمسػػطيني د. حسػػف بريشػػا: نظيػػر طػػو - القػػدس المحتمػػة

اتيػػاؽ  وسػػمو بديعػػة  ميركيػػة  وروبيػػة، الفتػػا إلػػى  نػػو  ضػػر ك يػػرا بالقضػػية اليمسػػطينية حيػػث سػػاىـ فػػي تقسػػيـ 
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الػذي ،  ف ىذا االتياؽ «البياف»و كد بريشا، في تصريحات لػ الم تمع اليمسطيني إلى فئات مبتمية مشرذمة.
بم ابػػة الكار ػػة الوطنيػػة التػػي حمػػت عمػػى القضػػية اليمسػػطينية »حمّػػت ذكػػراه التاسػػع عشػػر  وؿ مػػف  مػػس، ىػػو 

والشعب اليمسػطيني فػي كافػة  مػاكف توا ػده، وعمػى األسػرن بالتحديػد كونػو ت اىػؿ ارفػراج عػنيـ  ميعػا دوف 
 ، مؤكدًا  نو اكبر  ريمة ارتكبت بحؽ القضية اليمسطينية.«قيد  و شرط

اتياؽ  وسمو ي بت عاما بعد عاـ عيوبو ومساوئو الكبيرة ونتائ ػو السػمبية، ومػا يحػدث اليػـو »وقاؿ بريشا إف 
فػػي الشػػارع اليمسػػطيني فػػي الضػػية الغربيػػة ىػػو  ػػورة غضػػب ضػػد ىػػذا االتيػػاؽ ومػػا تػػاله مػػف اتياقيػػة بػػاريس 

سػرائي، بػيف منظمػػة التحريػػر اليمسػػطينية و 5991االقتصػادية التػػي وقعػػت عػػاـ  والتػػي  دت إلػػى تػػردي الواقػػع  ؿان
، مشػػيرا إلػػى  ف الشػػعب يػػدفع اليػػـو   مانػػا باىظػػة «االقتصػػادي اليمسػػطيني وعػػدـ بمػػؽ اقتصػػاد حػػر ومسػػتقؿ

 لم ؿ ىذه االتياقيات.
القيػػادة اليمسػػطينية التػػي كانػػت تعػػيش فػػي المنيػػى قبػػؿ اتيػػاؽ  وسػػمو وعػػادت بعػػده إلػػى »و ضػػاؼ بريشػػا إف 

حظى باحتراـ و قة  كبر مف شػعبيا، بعكػس مػا ىػو مو ػود اليػوـ، فحتػى منظمػة األراضي اليمسطينية كانت ت
التحرير اليمسطينية التي ىي المم ؿ الشرعي لمشػعب اليمسػطيني انصػيرت فػي السػمطة اليمسػطينية و صػبحت 

 «.تابعة ليا بدؿ  ف تكوف مر عية ليا
 55/9/1051، البيان، دبي

 
 مسؤولية الفقر والغالءية ويحمميا فمسطينالقضية البرفع يدىا عن يطالب السمطة  التحريرحزب  .7

صعد حزب التحرير االسالمي مف ى ومو االعالمي عمى السمطة مطالبيا برفع :  وليد عوض - راـ اع
 يدىا عف قضية فمسطيف، وحمميا مسؤولية اليقر والغالس في االراضي اليمسطينية.

غالس واالحتكار، واستئ ار قمة مف الناس بالماؿ في 'وقاؿ حزب التحرير ' ف ما  صاب  ىؿ فمسطيف مف ال
الم تمع، وغرؽ ك رة مف الناس في الديوف، وال وع، ولياث ارنساف وراس لقمة العيش، تر ع مسؤوليتو إلى 
السمطة اليمسطينية والنظاـ الر سمالي الذي تطبقو عمى الناس'، مؤكدا عمى  ّف السمطة ىي المسؤولة عف 

رة 'ألنيا منذ  وسمو ومرورًا باتياقية باريس،  عمت  ىؿ فمسطيف رىائف القتصاد مو ة الغالس األبي
 ي.سرائيمار

وشدد الحزب عمى  ّف السمطة ىي المسؤولة عف إي اد الحموؿ، وليس رئيس الوزراس الدكتور سالـ فياض 
مؤتمره وحده، فكؿ زعماس السمطة لو شركاس، مستشيدا بما  اس عمى لساف الرئيس محمود عباس في 

في راـ اع، صفياض  زس ال يت ز  مف السمطة و نا  وؿ مف يتحمؿ المسؤولية   8/9/2012الصحافي في 
 وقولو صال فرؽ بيني وبيف الحكومة، وما تعممو بأمري... .

ىذا و  نى الحزب عمى االحت ا ات التي بر ت في االراضي اليمسطينية مؤبرا، معتبرا  نيا  مر عظيـ 
ذاقتيـ األمريف في المعاش واألمواؿ.  سنيا إعالس لمصوت في و و مف يعمؿ رفقار الناي مس الصدر، أل وان

 بحسب تعبير الحزب.
ودعا حزب التحرير في تصريي لعضو مكتبو ارعالمي، الميندس باىر صالي، السمطة اليمسطينية إلى رفع 

ؿ البيارات  صبحت ميتوحة  ماـ يدىا عف قضية فمسطيف قبؿ  ف ي برىا الناس عمى ذلؾ. مشيرا إلى  ّف ك
وبر يو فإف البيار البديؿ لقضية فمسطيف ىو األمة ارسالمية التي  الناس بعد  ف  ذاقتيـ السمطة األمريف.

 سماىا بالحضف األصيؿ لقضية فمسطيف، والتي ر ن فييا ال ية القادرة عمى تحرير فمسطيف مف االحتالؿ 
 وقمعو مف  ذوره.
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 11/9/2012 ،القدس العربي، لندن
 

 مخيماتالفي لبنان يستقبل أسر الشيداء من  فمسطينسفير  .8
اسػتقبؿ سػػيير دولػػة فمسػػطيف فػػي لبنػػاف  شػػرؼ دبػػور، وفػػدًا مػػف  سػػر الشػػيداس مػػف مبيمػػات لبنػػاف الػػذيف قػػدموا 
مػػذكرة مو يػػة لمقيػػادة اليمسػػطينية تطالػػب بمعاممػػة الوفيػػات مػػف الشػػيداس كغيػػرىـ مػػف الشػػيداس وكػػذلؾ اعتمػػاد 

و كػػػد دبػػػور لموفػػػد  ف "الػػػرئيس اليمسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس ىػػػو األك ػػػر  داس الػػػذيف لػػػـ يعتمػػػدوا حتػػػى اآلف.الشػػػي
حرصػػًا عمػػى تػػوفير الحيػػاة الكريمػػة ألبنػػاس شػػعبنا اليمسػػطيني عمومػػًا وألبنػػاس مبيمػػات لبنػػاف وألسػػر الشػػيداس 

معيشية وذلؾ مػف بػالؿ بصورة باصة، ويتابع ىذا الممؼ شبصيًا ويعمؿ عمى تحسيف الظروؼ الحياتية وال
وطمػػأنيـ  ف "مطػػالبيـ  البػػرامس والمشػػاريع العديػػدة التػػي نيػػذت فػػي المرحمػػة السػػابقة وتنيػػذ فػػي الوقػػت الػػراىف".
 تحظى بدعـ عباس وقيادة منظمة التحرير اليمسطينية ومؤسسة الشؤوف اال تماعية".

 55/9/1051، المستقبل، بيروت
 

 مجمساً  535كتمة تتنافس عمى  581بدء االنتخابات المحمية في الضفة:  .9
بد ت المعركػة االنتبابيػة عمػى الم ػالس المحميػة صالقػرن والمػدف  فػي الضػية الغربيػة : محمد يونس –راـ اع 

بعػػد اغػػالؽ بػػاب التسػػ يؿ  مػػاـ الكتػػؿ االنتبابيػػة المبتميػػة. وقػػاؿ مسػػؤولوف فػػي ل نػػة االنتبابػػات المركزيػػة لػػػ 
م مسػػًا بمػػديًا وقرويػػًا، و ف  531لبػػوض االنتبابػػات، متنافسػػة عمػػى  كتمػػة سػػ مت رسػػمياً  181إف « الحيػػاة»

 م مس قروي. 100كتمة  برن توافقت في  100
امر ة تنافس ست كتؿ  برن ر الية في مدينة البميػؿ  نػوب  55ومف بيف الكتؿ المتنافسة كتمة نسائية تضـ 

 الضية. 
رفضػت المشػاركة  حمػاسمقبػؿ، عممػًا اف حركػة ومف المقرر اف ت ري االنتبابات في العشػريف مػف الشػير ال

 في انتبابات الضية او السماح بإ رائيا في قطاع غزة، مشترطة  ف يتـ ذلؾ بعد المصالحة.
عف المنافسة إلى إشاعة ك ير مف البرود في الحممة االنتبابية، اذ اتسػمت غالبيػة الكتػؿ  حماسو دن غياب 

ظيػرت كتػؿ يسػارية فػي بعػض المػدف، وتحاليػت قػون اليسػار مػع  و العػائالت  و كمييػا. و  فػتيبسيطرة حركة 
 في ك ير مف المواقع. فتي

 55/9/1051، الحياة، لندن
 

 موال السمطة تذىب لفتح بالقطاعأفضل من الضفة و أغزة  اقتصادلمعا:  الزىار .10
النسحاب انو وبعد مرور سبع سنوات عمى ا ،قاؿ الدكتور محمود الزىار القيادي في حركة حماس :بيت لحـ

 فاف اشياس ك يرة تغيرت ال سيما عمى المستوييف السياسي واالقتصادي. ،ي مف قطاع غزةسرائيمار
واضاؼ في لقاس عبر الياتؼ مع وكالة معا: غزة االف ليس فييا احتالؿ والوضع االمني افضؿ والتواصؿ 

حصمت انتبابات  اع غزة...فضال عف تمكف الزوار مف  ميع الدوؿ القدوـ الى قط ،مع البارج بات متاحا
وانقالب فتي عمى نتائ يا وفرض الحصار فضال عف سياسات  ،2002البمديات والتشريعي بعدىا بعاـ 

 النظاـ المصري السابؽ واغالقو لمعبر رفي.
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 ،حيث ىناؾ اكتياس ذاتي في ك ير مف السمع ،وقاؿ": بالرغـ مف ذلؾ فاف الوضع االقتصادي تحسف ك يرا
غالؿ الك ير مف اراضي المستوطنات السابقة وزراعتيا...لدينا اكتياس ذاتي في بعض ال وانب بعد اف تـ است

 .باست ناس البتروؿ والكيرباس"
وفي سؤاؿ الزىار عف رايو فيما حصؿ في الضية الغربية مف احت ا ات, ا اب" اف ىذا نتي ة مف يربط 

سرائيؿاقتصاده بامريكا و   التي تتحكـ بكؿ شيس". ان
ار الى اف الوضع االقتصادي في قطاع غزة افضؿ مف الضية الغربية, فالناس في غزة يتمقوف لكنو اش

 رواتبيـ كاممة ...وكؿ ما تحولو حكومة راـ اع مف امواؿ لغزة تذىب لعناصر فتي فقط".
 وعف رايو اذا ما انيارت السمطة الوطنية. ا اب الزىار: البديؿ  اىز وىو برنامس المقاومة التي  است

 السمطة بديال عنو.
كما رفض الزىار الحديث عف حؿ دولة  نائية القومية بعدما فشؿ بيار حؿ الدولتيف , وقاؿ": انا قمت في 
الماضي اف اوسمو ستاتي لكـ بصير كبير وما يروج لو قريع بالحديث عف دولة  نائية القومية والحديث 

برنامس فتي وصؿ لنيايتو واف دولة  نائية ايضا عف امـ متحدة ويونسكو والمياوضات كميا تعكس اف 
ىذا يعني اف مشروع حماس يكسب والدليؿ  القومية تعني اف القومية ال انية ليا نيس الحؽ في كؿ فمسطيف..

 ما حصؿ حولنا".
وعف زيارتو اليراف والعالقة معيا في ظؿ تصريحات قادة حماس اف العالقة تشيد توترا...قاؿ الزىار عالقتنا 

كما العالقة بكؿ الدوؿ االسالمية فيي راسبة منذ القدـ واف الزيارة تاتي في االطار العاـ لسياسة بايراف 
 الحركة والتواصؿ مع العالـ".

لكنو اضاؼ: مف يقدـ لنا الدعـ فاىال وسيال لكف بشرط اف ال يطمب منا  مف لذلؾ ومف يطمب  منا نبتعد 
 ىا لكف بال  مف وىذا موقينا.قبمنا دعما مف تركيا وغير  عنو وال نقاطعو...

وقاؿ: انا مف ضمف الوفد  .كما تطرؽ الزىار الى زيارة مشعؿ ووفد مف الحركة الى القاىرة االسبوع المقبؿ
 وسوؼ نبحث في كؿ المواضيع وعمى راسيا مشاريع تبص قطاع غزة.

 11/9/2012، وكالة معًا اإلخبارية
 

 ة فتح باالنتخابات المحمية سيواجو بالفصل: الترشح خارج قائملحركة فتح الثوريالمجمس  .11
دعت  مانة سر الم مس ال وري لحركة فتي  بناس الحركة إلى العمؿ ال اد والم ابرة لميوز ب قة  :راـ اع
في االنتبابات المحمية المقررة في العشريف مف الشير المقبؿ. و ضافت األمانة في بياف عقب  ،المواطف

قاش الواقع اليمسطيني والوضع الحركي واالنتبابات المحمية "اف قوائـ فتي ا تماع ليا في راـ اع لن
مضيية انو ال يحؽ ألحد الترشي بارج القائمة باعتباره يتعارض  ،وشركاسىا ىي قوائـ االستقالؿ والتنمية"

 .مع  ىداؼ الحركة وتضحيات  بنائيا وىو ما سيوا و باليصؿ
اىر واالحت اج، مكيوؿ في القانوف األساسي اليمسطيني، و ىابت بكؿ و كدت األمانة اف الحؽ بالتعبير والتظ

ممارسي ىذا الحؽ بعكس الصورة الحضارية والوطنية عف شعبنا، الذي عمد مكانتو الحالية بالتضحيات 
والدماس اليمسطينية والعربية الزكية، وعدـ االعتداس عمى الحؽ العاـ  و المساس بالحقوؽ والحريات العامة، 

 .ية الممتمكات العامة لشعبناوحما
وقاؿ البياف اف "بمال في سياسات الحكومة  دن الى تغير في النمط المعيشي لممواطف، وبناس  قافة 
، دوف حساب الى متربص لشعبنا وقضيتو، وو ود متربصيف بشعبنا  استيالكية مغايرة لشعب محتؿ ومقاـو
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امة في الم اؿ االقتصادي واال تماعي، يتطمب وقضيتو" مشيرا إلى  ف تصويب السياسات الحكومية الع
استراتي ية وطنية عامة، ت مع بيف اليصائؿ والشرائي المينية المبتمية عبر نقاباتيا والم تمع المدني 

 .الوطني مف المنظمات األىمية والبيرية، وفي المقدمة الببراس االقتصاديوف اليمسطينيوف
 11/9/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 غزة  قطاع مساجدعمى معظم تسيطر التحرير: حركة حماس  حزب .12

اتيـ حزب التحرير ارسالمي في قطاع غزة حركة حماس بمحاولة السيطرة عمى : كياح زبوف -راـ اع
المسا د التي يعطي فييا دروسا دينية  و يمقي فييا بطبا، وقد وصؿ األمر إلى حد االعتداس عمى عناصره 

حركة حماس تيرض منطؽ القوة في التعامؿ مع » سبوع. وقاؿ الحزب في بياف إف بالضرب مرتيف بالؿ 
ال ميع، وتتعامؿ مع المسا د وكأنيا ممؾ مقرات باصة بيا وال تراعي حرمتيا، وال تريد  ف يسمع الناس إال 

 «.ما يرضييا، وذلؾ عمى نيس ما  ريكـ إال ما  رن وما  ىديكـ إال سبيؿ الرشاد
الحزب يحارب في «: »الشرؽ األوسط»ف عضو المكتب ارعالمي لمحزب في فمسطيف، لػوقاؿ حسف المدىو 

وبحسب المدىوف ف مة ضغوط «. معظـ مسا د القطاع، يمنعوننا في الك ير منيا مف إلقاس البطب والدروس
ترسؿ ليـ رسائؿ عبر ال واالت، وتتصؿ بيـ، وتعيف بطباس »كبيرة تمارسيا حماس عمى عناصر الحزب: 

ويتيـ المدىوف «. وفي النياية وصؿ األمر إلى االعتداس والتيديد تحت قوة السالح»و ضاؼ: «. ال منيـبد
الح ة تقابؿ بالح ة لكنيـ ضعاؼ الح ة، والمسا د ع، »حماس، بمحاولة منع اليكر والدعوة. وقاؿ: 

 «.لمتحريري ولمسميي والصوفي وكؿ الناس طالما اليدؼ ىو الدعوة لإلسالـ
حماس سيطرتيا عمى غالبية مسا د القطاع، وكانت قد دبمت في موا يات قبؿ ذلؾ، مع السميييف  وتيرض

وحركة ال ياد ارسالمي مف   ؿ السيطرة عمى مسا د. وتعيف حماس  ئمة المسا د وتديرىا. وقاؿ المدىوف 
عداس مع حماس لكني  ريد  ف  قوؿ لسنا في حالة »و ضاؼ: «. لسسؼ نعـ إنيـ يسيطروف عمى المسا د»

 و غير حماس، نحف نريد إقامة البالفة ومحاسبة كؿ الحركات ارسالمية التي وصمت لمحكـ ولـ تحكـ بما 
 حد  ىـ ىذه الحركات. وكاف الحزب قد رفض مشاركة « اربواف المسمميف»ويعتبر الحزب  ف  «. نزؿ اع

 وبدمة  ىدافيا. إسرائيؿإلى االعتراؼ ب . وقاؿ: إنيا ستقودىا2002حماس في االنتبابات التشريعية في 
 11/9/2012، الشرق األوسط، لندن
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ي  فيغدور ليبرماف سرائيموصيت حركة التحرير الوطني اليمسطيني 'فتي' وزير بار ية االحتالؿ ار :راـ اع
مى األمف واالستقرار في المنطقة، معتبرة استمرار التعاطي معو مف قبؿ الم تمع بالشبصية البطرة ع
 الدولي بالعار السياسي.

وقاؿ المتحدث باسـ الحركة فايز  بو عيطة في تصريي صحيي صادر عف ميوضية ارعالـ وال قافة اليـو 
النيسية، وليس وزارة  السبت 'إف ليبرماف شبصية بطرة مكانيا الطبيعي الس ف  و الح ر  و المصحة

رىابو'.  البار ية، رنقاذ المنطقة مف شروره و رائمو وان
و ضاؼ، ' ف ى ـو وزير بار ية االحتالؿ عمى الرئيس محمود عباس و لياظو النابية، إرىاب دولة 

 وتحريض منظـ عمى العنؼ يقتضي موا يتو بحـز ومسؤولية قبؿ فوات األواف'.
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بالوقوؼ عند مسؤولياتيـ في توفير الحماية  -دوال ومنظمات -الدولي  وطالب  بو عيطة  عضاس الم تمع
الدولية لمشعب اليمسطيني مف  رائـ حكومة ليبرماف العنصرية، معتبرا استمرار التعاطي معو كوزير بار ية 

 بػ'العار السياسي الذي يتناقض مع قواعد األبالؽ الدولية التي استقرت في الضمير العالمي'.
 55/9/1051، اإلخبارية وكالة سما

 
 وليس االنتخابات األميركية أجيزة الطرد اإليرانية ىم ي :نتنياىو .54

نيػػى رئػػيس الػػوزراس ارسػػرائيمي بنيػػاميف نتانيػػاىو  مػػس، اتيامػػو بالتػػدبؿ :   ب، رويتػػرز،   ؼ ب –تػػؿ  بيػػب 
ُيحّظر عمػى « ط  حمرب»في انتبابات الرئاسة األميركية، مف بالؿ حّضو الرئيس باراؾ  وباما عمى تحديد 

ىػػذا ىػراس. مػػا يػػوّ يني لػػيس «: »إسػػرائيؿ اليػػوـ»ايػراف تبطيػػو فػػي برنام يػا النػػووي، وقػػاؿ نتانيػػاىو لصػحيية 
االنتبابػػػات فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة، بػػػؿ   يػػػزة الطػػػرد المركػػػزي فػػػي ايػػػراف، ومػػػاذا يمكننػػػا فعمػػػو إف كانػػػت تمػػػؾ 

لػو  وقػؼ االيرانيػوف التبصػيب »و ضػاؼ: «. يػات المتحػدةاأل يزة ال تيتـ بال دوؿ الزمني السياسي في الوال
عػػداد قنبمػػة صنوويػػة  الػػى اف تنتيػػي االنتبابػػات األميركيػػة، ألمكننػػي االنتظػػار و شػػار الػػى  نػػو اسػػتمع الػػى  «.وان

لكػف مػاذا سػيحدث إف لػـ تتحػّرؾ الواليػات »، متسػائاًل: «مْف يقولوف بو ػوب االنتظػار حتػى المحظػة األبيػرة»
 «.ا ىو السؤاؿ الذي ي ب طرحوالمتحدة؟ ىذ

األمػػر ال عالقػة لػػو باالنتبابػات األميركيػة. بالنسػػبة إلػّي، ذلػػؾ «: » يػروزاليـ بوسػت»وقػاؿ نتنيػاىو لصػػحيية 
 «.موضوع يتصؿ برسـ السياسات، ومسألة  منية، ال قضية سياسية

وف الدابميػػػة لمواليػػػات التػػػدبؿ فػػػي الشػػػؤ «وكػػػاف زعػػػيـ المعارضػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ شػػػاووؿ موفػػػاز اتيػػػـ نتانيػػػاىو بػػػػ
 «.المتحدة، وتحويؿ اردارة االميركية مف حميؼ الى عدو، ما سّبب لنا ضررًا بالغاً 

 55/9/1051، الحياة، لندن
 

 سنحاور كل من يخمفوو  ن يرحلأي كرامة ويجب أليبرمان: عباس كذاب وجبان وبعوضة وال يممك  .55
ليبرمػػاف، ى ومػػو عمػػى الػػرئيس اليمسػػطيني محمػػود  صػػّعد وزيػػر البار يػػة ارسػػرائيمي،  فيغػػدور: محمػػد بػػدير

، مشػيرًا إلػى  نػو بصػدد إعػادة النظػر فػي اتياقيػات  وسػمو مػع «كػّذاب و بػاف وبعوضػة»عباس، ووصيو بأنػو 
و فادت وسائؿ ارعالـ ارسرائيمية،  مس، بػأف ليبرمػاف قػاؿ  اليمسطينييف وفي العالقة مع السمطة اليمسطينية.

اتيػاؽ  وسػمو ىػو البطػوة السياسػية األك ػر فشػاًل منػذ »السنة العبرية في وزارتػو، إف  بالؿ حيؿ بمناسبة ر س
موا يػػة الواقػع والكػؼ عػف اليػػرب »ودعػا ليبرمػاف فػػي كممتػو إلػى ضػرورة «. قيػاـ الدولػة وي ػب إعػػادة تقييمػو

 «.مف الحقائؽ ومف الحا ة إلى اتباذ قرارات صعبة
بطػػأ  ساسػػيًا فػػي الموقػػؼ مػػف  بػػو مػػازف »نية، معتبػػرًا  ف ىنػػاؾ وىػػا ـ ليبرمػػاف بشػػدة رئػػيس السػػمطة اليمسػػطي

اليمسطينيوف يتيموف دولة إسرائيؿ في كؿ شػيس بالضػبط م ػؿ تمػؾ األنظمػة الياسػدة فػي »و ضاؼ «. وحكمو
الػػدوؿ العربيػػة التػػي فعمػػت ذلػػؾ دومػػًا.  بػػو مػػازف غيػػر قػػادر عمػػى فػػرض النظػػاـ فػػي السػػمطة اليمسػػطينية، وىػػو 

 «.ى زمف مستقطع. لقد فقد كؿ حظوة لو لدن الشعب اليمسطينيوحكمو يعيشاف عم
ال يمكنو  ف يبقى في السمطة  ك ر »، فقد ر ن وزير البار ية ارسرائيمية  ف عباس «ىآرتس»ووفقًا لصحيية 

لو كاف لديو إحساس بالكرامة بالحػد »و ضاؼ «. كذاب،  باف وبعوضة»بعدما وصيو بػ« مف سنة  و سنتيف
اؿ. كؿ ما تبقى لو ىو اتياـ إسرائيؿ. كؿ ما ييعمػو ىػو إرىػاب سياسػي صػرؼ. لػيس شػأننا مػف األدنى الستق

 «.يأتي بعده، إذا كاف بمييتو يرغب في  ف ي ري معنا حوارًا، فسن ري حواراً 
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مميػػوف شػػيكؿ مػػف  110وانتقػػد ليبرمػػاف قػػرار رئػػيس الػػوزراس ارسػػرائيمي، بنيػػاميف نتنيػػاىو، تحويػػؿ سػػمية بقيمػػة 
لضػػػرائب لمسػػاعدة السػػػمطة عمػػى موا يػػػة االحت ا ػػات فػػػي الشػػارع اليمسػػػطيني واألزمػػة االقتصػػػادية،  مػػواؿ ا

 وذلؾ بالتزامف مع تحرؾ اردارة األميركية  يضًا لمساعدة السمطة اليمسطينية.
مف المحظػور تكػرار بطػأ التػنيس االصػطناعي وصػيانة  نظمػة عينػة »واعتبر وزير البار ية ارسرائيمي  نو 

فػػي الػػدوؿ العربيػػة. فم ممػػا حصػػؿ ىنػػاؾ، فػػإف نظػػاـ  بػػو مػػازف ىػػو اآلبػػر سػػينيار، وىػػذه مسػػألة وقػػت م ممػػا 
 «.فقط

عػػف مصػدر فػػي وزارة البار يػة ارسػػرائيمية قولػو إف ليبرمػػاف لػـ يترا ػػع عػف مبػػد  « معػاريؼ»ونقمػت صػػحيية 
، إال  ف الصػحيية ر ت  ف «ية إلى استعادة المسؤولية عف  راضي ييودا والسامرة صالضية الغرب»الدولتيف وال 

ليبرماف يسعى برغـ ذلؾ إلػى تقػديـ نمػوذج اسػتراتي ي  ديػد لمعالقػات بػيف إسػرائيؿ واليمسػطينييف يحػؿ مكػاف 
 اتياقات  وسمو.

، فإنػػو لػػيس واضػػحًا إذا كانػػت تعميمػػات ليبرمػػاف بشػػأف إعػػادة النظػػر فػػي اتياقيػػات  وسػػمو «معػػاريؼ»ووفقػػًا لػػػ
 ىو.صدرت بالتشاور مع نتنيا

 55/9/1051، االخبار، بيروت
 

 نتنياىو ينتقدون تصرفاتو مع إدارة أوباما منمقربون  .56
حتػػى المقربػػوف مػػف رئػػيس الػػوزراس ارسػػرائيمي، بنيػػاميف نتنيػػاىو، لػػـ يعػػودوا يقبمػػوف : نظيػػر م مػػي - تػػؿ  بيػػب

ائػد ارسػرائيمية.  سموبو في التطاوؿ عمى الواليات المتحدة. فيا مو عدد منيـ،  مس، مف عمى صيحات ال ر 
فػػػي عػػػددىا الصػػػادر  مػػػس، ال معػػػة، بأنػػػو « يػػػديعوت  حرونػػػوت»وىػػػا ميـ  حػػػدىـ، والػػػذي وصػػػيتو صػػػحيية 

لػدينا رئػػيس حكومػة منيػػوخ، يحسػب  نػػو »، بقسػوة شػػديدة، إذ قػاؿ: «مصػدر سياسػي إسػػرائيمي رفيػع المسػػتون»
صػر عميػو نتنيػاىو بوضػع بطػوط وتطرؽ ىذا المصدر إلى الطمػب الػذي يطرحػو وي «.يدير الواليات المتحدة

ىذا طمب وقي. وقد مػّؿ  وبامػا كميػا مػف نتنيػاىو، وبػّيف لػو مػف ىػو صػاحب البيػت »حمراس  ماـ إيراف، فقاؿ: 
 «. في واقع الحاؿ، فيو يتعامؿ مع نتنياىو كما لو كاف م رد سياسي رفيع المستون في الحزب ال ميوري

بالعالقػػات ارسػػرائيمية األميركيػػة، ضػػررا سيسػػتغرؽ وقتػػا طػػويال  واتيػػـ المسػػؤوؿ ارسػػرائيمي نتنيػػاىو بارضػػرار
 دت سياسة نتنياىو عمميا إلى عزؿ إسرائيؿ بشػكؿ لػـ يسػبؽ لػو »قبؿ  ف تتمكف إسرائيؿ مف إصالحو. وقاؿ 

م يػػؿ، وبػػدال مػػف  ف يت نػػد العػػالـ ضػػد إيػػراف فقػػد ت نػػد العػػالـ ضػػد تو يػػو ضػػربة عسػػكرية إسػػرائيمية ألىػػداؼ 
 «.إيرانية

وكشؼ المصدر  ف نتنياىو استقبؿ في األسبوعيف الماضييف مسؤوليف مف  لمانيا وبريطانيا وفرنسا و ميعيـ 
 عمموا عمى ح و عمى االلتزاـ بموقؼ التحالؼ الغربي والكؼ عف التيديد بضربة عسكرية ريراف. 

 55/9/1051، الشرق األوسط، لندن
 

 ر يخشى من موجة الغضب من الفيمم المسيء لإلسالمالشرطة تستنفر قواتيا وبن اليعاز "إسرائيل":  .57
نشرت الشرطة ارسرائيمية قػوات كبيػرة ليػا فػي القػدس : " الحياة االلكترونية" - ماؿ شحادة  -القدس المحتمة 

ومحػػػيط المسػػػ د االقصػػػى ومنطقػػػة السػػػيارة األميركيػػػة، فػػػي تػػػؿ ابيػػػب، تحسػػػبا مػػػف حػػػدوث موا يػػػات بػػػالؿ 
 التي تشيدىا مبتمؼ المناطؽ احت ا ا عمى الييمـ المسيس لالسالـ التظاىرات واعماؿ االحت اج
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وكاف الوزير السابؽ، بنيػاميف بػف اليعػازر قػد حػذر مػف اتسػاع مو ػة الغضػب المندلعػة فػي العػالـ العربػي ردًا 
عمى الييمـ وتوقع اتساع رقعة البطر النات ة عف تمؾ األحداث وارتياع بطورتيا، مشددا عمى ضرورة تقويػة 

غالؽ الحدود قدر المستطاع مع الدوؿ العربية المحيطة بإسرائيؿ.ام  ف إسرائيؿ وان
وفػػي مقابمػػة مػػع القنػػاة ال انيػػة فػػي التميزيػػوف ارسػػرائيمي قػػاؿ بػػف اليعػػازر:" يكمػػف البطػػر فػػي اف ين ػػر العػػالـ 

تطػػورات، العربػػي كمػػو وراس مو ػػة الغضػػب وىػػذا ي عمنػػا متشػػائميف بالنسػػبة لمسػػتقبؿ إسػػرائيؿ فػػي ضػػوس ىػػذه ال
باصة ما تشيدىا مصػر وليبيػا والتػي اسػتيرت عػف مقتػؿ السػيير االمريكػي". وعبػر بػف اليعػازر عػف تشػاؤمو 
بالنسػػبة لمسػػتقبؿ بػػالده، فػػي ضػػوس التطػػورات التػػي تشػػيدىا كػػال مػػف مصػػر وليبيػػا، والتػػي  سػػيرت عػػف مقتػػؿ 

 السيير األميركي في ليبيا.
" اس لنا بعػالـ متػديف و ك ػر  سػالما وكرىػا رسػرائيؿ والواليػات وبحسب بف اليعازر فاف ربيع الشعوب العربية 

المتحػػدة األميركيػػة، وي ػػب اف نتعػػود عمػػى ذلػػؾ وفػػي الوقػػت نيسػػو اف نتحػػرؾ بحػػذر، ونبمػػؽ ألنيسػػنا طريقػػة 
 لميرب مف كؿ موا ية تندلع في العالـ العربي".

 55/9/1051، الحياة، لندن
 

 لمانيا يوثق انتياكات الجيش اإلسرائيميأ "كسر الصمت" تنظم معرضا وتنشر كتابا في .58
ذكػػرت صػػحيية معػػاريؼ العبريػػة اف منظمػػة "كسػػر الصػػمت" ارسػػرائيمية قػػد اقامػػت فػػي  :القػػدس المحتمػػة/ سػػما

العاصػػمة االلمانيػػة بػػرليف البمػػيس معرضػػًا تضػػمف شػػيادات وصػػور عػػف ممارسػػات ال ػػيش ارسػػرائيمي فػػي 
 لمنظمة عف االحتالؿ ارسرائيمي.الضية الغربية، كما نشرت كتابًا اصدرتو ا

شػيادات  -وفي المؤتمر الصحيي الذي عقد البميس في برليف بمناسبة نشر كتاب " االحتالؿ في المنػاطؽ 
 000" توا ػػػػد اك ػػػػر مػػػػف  ال ػػػػيف صػػػػحافيًا، كمػػػػا شػػػػارؾ فػػػػي إفتتػػػػاح المعػػػػرض حػػػػوالي  1050-1000 نػػػػود 

ي الحػػػزب الػػػديموقراطي االشػػػتراكي، كمػػػا شػػػبص، مػػػف ضػػػمنيـ اعضػػػاس فػػػي البرلمػػػاف االلمػػػاني، واعضػػػاس فػػػ
 ندي إسرائيمي بدموا في  505ويتضمف الكتاب شيادات اك ر مف  حضر ايضا ُ سقؼ برليف البروتستانتي.

 المناطؽ اليمسطينية المحتمة.
 54/9/1051، وكالة سما اإلخبارية

 
 
 

 المصرية الحدودية من دون طيار قرب إسرائيمتحطم طائرة : يديعوت .59
ذكػرت صػحيية "يػديعوت احرونػػوت" عمػى موقعيػا االلكترونػي اف طػائرة إسػرائيمية مػػف دوف  -محتمػة القػدس ال

طيػػػار تحطمػػػت عمػػػى الحػػػدود ارسػػػرائيمية المصػػػرية وسػػػقطت فػػػي منطقػػػة رفػػػي المصػػػرية. ونقػػػؿ الموقػػػع عػػػف 
منػاطؽ مصادر في سيناس قوليا "اف التحطـ  رن في منطقة يسكنيا البدو في شبو  زيرة سػيناس بػالقرب مػف 

الحدود" دوف الحديث عف سبب التحطـ. واضاؼ الموقع: "ال يعرؼ بعد حقيقة اذا ما كانت الطائرة مف دوف 
 طيار إسرائيمية بشكؿ مؤكد حيث لـ تؤكد اي مصادر إسرائيمية ذلؾ حتى اآلف".

 55/9/1051، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 دخل في نطاق بوادر حسن النوايا وسمو تأ: جميع االفراجات التي تمت تحت سقف "أحرار" .10
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 سير فمسطيني تـ ارفراج عنيـ تحت سقؼ اتياقية  وسمو بالؿ  9001كشيت دراسة تاريبية تو يقية  ف 
  سيرًا. 8111 سيرًا  نائيًا ليكوف عدد األسرن األمنييف  185عامًا مف ضمنيـ  10

ية لسسرن وذوييـ", التي  عدىا الباحث و شارت الدراسة التي تحمؿ عنواف "إفرا ات " وسمو" نكسات حقيق
المبتص في شئوف األسرن فؤاد البيش, مدير مركز احرار لدراسات األسرن وحقوؽ ارنساف، إلى  ف  ميع 
مف االفرا ات ضمف االتياقيات كانت بمبادرات صحسف النية  ولـ ييرج عف فمسطيني واحد "متيـ" بقتؿ 

 ييف.إسرائيم
فد اليمسطيني المياوض في  وؿ  مسة لو بالقاىرة، في شير تشريف ال اني عاـ ونوىت الدراسة إلى  ف الو 

" إذا لـ يحصؿ عمى إسرائيؿ, لبحث االنسحاب مف غزة و ريحا  عمف بأنو "لف يوقع  ي اتياؽ مع "5993
ضمانات وتعيد مكتوب وعمى  دوؿ زمني لإلفراج الكامؿ عف المعتقميف اليمسطينييف", لكف ما حدث كاف 

ذلؾ تمامًا حيث وقعت اتياقيات واتياقيات دوف ارفراج عف األسرن  و دوف حدوث عممية إفراج عكس 
 حقيقية يكوف قائدىا وميندسيا ومحدد معاييرىا ال انب اليمسطيني.

والتي شممت عددًا  5999و وضي البيش،  نو في نيس الوقت ال يمكف إنكار بعض ارفرا ات وبالذات عاـ 
األحكاـ العالية, ولكف لـ يكف  ي شبص منيـ ممف "يتيـ" بقتؿ ييود  و معتقؿ قبؿ  ال بأس بو مف  صحاب

  ي تاري  توقيع اتياقية  وسمو. 53/9/5993
وقد  كدت الدراسة  ف مف  ىـ النتائس التي توصمت إلييا ىي  ف كؿ االتياقيات لـ تمّب الحد األدنى مف 

عد كؿ عممية إفرا ات تتـ, يحدث نوعًا مف ارحباط طموحات اليمسطينييف مف األسرن  و ذوييـ، وكاف ب
لدن األسرن الذيف ضاقت بيـ السبؿ وطاؿ انتظارىـ لعممية تبادؿ حقيقية كتمؾ التي قادتيا فصائؿ المقاومة 

 والتي كاف  برىا صيقة  حمد  بريؿ.
مف  ائيؿإسر إف  ي مراقب حيادي  و  ي متابع لشئووف األسرن يالحظ كيؼ تتنصؿ  وقالت الدراسة:

بالنصوص والمعايير  إسرائيؿاتياقياتيا, وكيؼ تعمد إلى ت زئة قضية األسرن بقصد, ناىيؾ عف تالعب 
لكي تقرر ىي و تقوـ بوضع األسماس ىي  يضًا, وتحديد المعايير وفرز الكشوفات, دوف عالقة لم انب 

 اليمسطيني بيرض  و تحديد  ي اسـ  و كشؼ.
وبعد صيقة تبادؿ  حمد  بريؿ الشييرة، لـ يكف ىناؾ  ي اتياقية  و  5981و فادت الدراسة  نو منذ عاـ 

وكؿ ما سبؽ ذلؾ كانت  58/50/1055صيقو حقيقية لإلفراج عف األسرن سون صيقة وفاس األحرار في 
 بوادر حسف نية ال  قؿ وال  ك ر.

 53/9/1051، اإلنسانمركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق 
 

 في الضفة الغربية  قمع مسيرات الجمعة خالل واعتقاالتصابات إ .15
تواصمت المسيرات األسبوعية المناىضة ل دار اليصؿ العنصري واالستيطاف في  وكاالت: –مندوبو االياـ 
مواطف ب روح، والعشرات بحاالت ابتناؽ،  ب صي، قرية النبي صالي شماؿ غربي راـ اع. فيي الضية امس

لمعدني المغمؼ بالمطاط، وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع، لقمع  راس إطالؽ قوات االحتالؿ الرصاص ا
 المشاركيف في مسيرة القرية األسبوعية المناىضة لالحتالؿ واالستيطاف.

، شرؽ قمقيمية، وناشطي سالـ  ييف، إسرائيمواعتقمت قوات االحتالؿ،  مس،  ال ة مواطنيف مف قرية كير قدـو
ـ في القرية احت ا ا عمى استمرار إغالؽ الشارع الرئيسي منذ بالؿ قمعيا لممسيرة األسبوعية التي تنظ

 سنوات.
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ي ب روح، وعشرات المواطنيف والمتضامنيف األ انب باالبتناؽ إسرائيمكما  صيب،  مس، ناشط سالـ 
والتقيؤ الشديديف، في قرية بمعيف، غرب راـ اع،  راس استنشاقيـ الغاز المسيؿ لمدموع الذي  طمقتو قوات 

 الؿ، ورش المتظاىريف بالمياه العادمة.االحت
واعتدت قوات االحتالؿ،  مس، عمى المشاركيف في مسيرة المعصرة األسبوعية، التي نظمتيا الم نة الشعبية 
لمقاومة ال دار واالستيطاف في الريؼ ال نوبي لبيت لحـ، ومنعتيـ مف مواصمة طريقيـ بات اه منطقة  دار 

حاصرة، قرب مستوطنة "إفرات" المقامة عمى  راضي بمدة البضر وقرن اليصؿ العنصري، واألراضي الم
 الريؼ ال نوبي.

حياًس لمذكرن ال ال يف لم زرة صبرا وشاتيال،  ونظمت المسيرة تنديدًا بالييمـ المسيس لمنبي محمد صص  وان
وحصارىا  التي ارتكبتيا قوات االحتالؿ ضد اليمسطينييف في مبيمي صبرا وشاتيال،   ناس غزوىا لبناف

 ، وتضامنًا مع األسرن في س وف االحتالؿ.5981بيروت عاـ 
 55/9/1051، األيام، رام اهلل

 
 نصرة لمرسول الكريم و األراضي الفمسطينية تنتفض تنديًدا بالفيمم األمريكي المسيء  .11

شارؾ عشرات اآلالؼ مف اليمسطينييف الغاضبيف في قطاع غزة والضية الغربية :  حمد المصري -غزة
، في مسيرات حاشدة احت اً ا عمى الييمـ األمريكي المسيس 5918والقدس المحتمة واألراضي المحتمة عاـ 

 لمنبي محمد صعميو الصالة والسالـ  وسيرتو العطرة، ونصرة لشبصو الكريـ.
وفي قطاع غزةب انطمقت المسيرات عقب  داس صالة ال معة مف معظـ المسا د، لتمتحـ مع مسيرات فرعية 

  ودوؿ الغرب، ودعوات لمحاكمة منت ي إسرائيؿن، وسط ىتافات غاضبة ومنددة بكؿ مف  مريكا وص بر 
 الييمـ ومحاسبتيـ عمى فعمتيـ النكراس.

وفي مدينة القدس المحتمة، فقد اندلعت موا يات بيف قوات االحتالؿ و موع المواطنيف بعد صالة ال معة 
الحـر القدسي الشريؼ، تنديًدا بالييمـ األمريكي المسيس  المشاركيف في مسيرة سممية انطمقت مف باحات

 لمرسوؿ.
و فادت ارذاعة العبرية بأف مئات المقدسييف ات يوا عقب  دائيـ صالة ال معة في المس د األقصى صوب 
مقر القنصمية األمريكية سابًقا في شارع طريؽ نابمس شرقي المدينة، غير  ف قوات معّززة مف  يش وشرطة 

 ؿ تصّدت ليـ ومنعتيـ مف الوصوؿ إلى و يتيـ.االحتال
فيما برج مئات المواطنيف في مدينة نابمس عقب صالة ال معة، في مسيرة سممية احت ا ا واستنكاًرا لمييمـ 
األمريكي المسيس لمنبي محمدب و ابت شوارع المدينة و زقتيا البمدة القديمة، فيما تو يت إلى دوار الشيداس 

 ييتيوف بشعارات لنصرة النبي محمد عميو السالـ. وسط المدينة، وىـ
، فقد شيدت ىي األبرن مسيرات حاشدة نصرة لمنبي محمد، 5918 ما في مدف الدابؿ المحتؿ عاـ و 

 واحت ا ًا عمى الييمـ المسيس.
 فيما تظاىر عشرات الشباف مف مدينة  ـ اليحـ عمى مبتمؼ انتماساتيـ السياسية والحزبية نصرة لرسوؿ اع
صمى اع عميو وسمـ، بعد  ف تمقى العشرات منيـ رسائؿ نصية ورسائؿ فيس بوؾ وقاموا بإعادة تحويميا إلى 

  صدقائيـ الذيف ىبوا  يًضا لنصرة رسوؿ اع.
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كما وىب المواطنوف في مدينة طمرة بعد صالة ال معة لنصرة النبي محمد عميو الصالة والسالـ في تظاىرة 
مية، وذلؾ ب انب دوار القدس وبحضور العشرات مف الشباب وكبار العمر وشيوخ نظمتيا الحركة ارسال

 ونساس و طياؿ.
 55/9/1051، فمسطين أون الين

 
 االحتالل يستنفر قواتو ويشدد األمن القدس و توترات في أحياء  .13

لقدس، وعزز ي البناؽ عمى اليمسطينييف في اسرائيمشدد االحتالؿ ار: الوكاالت–البياف  -األراضي المحتمة
ة وقت شيدت  حياس المدينة المحتمقواتو التدابير األمنية في القدس الشرقية بالؿ صالة ال معة.. في 

توترات بيف متظاىريف ضد  دار اليصؿ وقوات االحتالؿ، وقاؿ الناطؽ باسـ شرطة االحتالؿ ميكي روزنيمد 
ف المعتاد مف الشرطة وحرس الحدود في بسبب التوترات في المنطقة، ستنتشر  عداد اضافية و ك ر م»إنو 

، في اشارة الى االحت ا ات عمى الييمـ االميركي المسيس لإلسالـ «القدس الشرقية لعدـ تعكير صيو االمف
 الذي ادن الى اعماؿ عنؼ في  نحاس متيرقة مف العالـ العربي واالسالمي.

وسط القدس المحتمة حالة مف الغمياف في موازاة ذلؾ، شيد مبيـ شعياط وضاحية ر س بميس القريبة منو 
والتوتر الشديديف وسط إصرار قوات االحتالؿ منع اليعاليات الشعبية في المنطقة مف تنييذ فعاليات 

غالؽ حا ز ر س بميس.  احت ا ية ضد استكماؿ بناس مقاطع  دار الضـ والتوسع العنصري وان
 55/9/1051، البيان، دبي

 
   زة الجوفية غير صالحة لالستخدام اآلدمي% من مياه غ95وزارة الزراعة:  .14

 زمة مياه حقيقية تشكؿ “ كد وزير الزراعة اليمسطيني السابؽ محمد رمضاف األغا  ف قطاع غزة يعاني  غزة:
، ”المياه في قطاع غزة واقع وطموحات“تيديدًا حقيقيًا لكؿ مناحي الحياة. و وضي األغا بالؿ لقاس بعنواف 

المشكمة في قطاع غزة  شد بطورة بسبب األوضاع “،  ف ”راسات االستراتي يةمعيد فمسطيف لمد“نظمو 
المبزوف االستراتي ي لممياه يعاني “وذكر  ف ”. االست نائية التي يعيشيا القطاع بيعؿ ممارسات االحتالؿ

قطاع غزة ت اوز البطوط الحمراس في “، مؤكدًا  ف ”مف ع ز حقيقي يقدر بمئة مميوف متر مكعب سنوياً 
 ”.استنزاؼ المياه مف المبزوف االستراتي ي

، و شار إلى  ف  ك ر ”قطاع غزة إضافة إلى  زمة شي المياه يعاني مف  زمة تتعمؽ ب ودة المياه“وقاؿ إف 
% مف المياه ال وفية غير صالحة لمشرب  و االستبداـ اآلدمي بشكؿ عاـ، ما ينذر بانتشار العديد 91مف 

ىو  حد األسباب الرئيسية ألزمة المياه مف بالؿ ” يسرائيمار“ ف االحتالؿ مف األمراض واألوبئة. و كد 
نيب وسرقة المياه ال وفية اليمسطينية، مبينًا  ف االحتالؿ يقيـ عشرات اآلبار عمى الحدود الشرقية لقطاع 

 غزة لشيط المياه ال وفية المنحدرة مف شمالي فمسطيف المحتمة ومنع وصوليا لمقطاع.
ا الحكومة في غزة بإعالف حالة الطوارئ القصون لحؿ األزمة، مشددا عمى ضرورة تشكيؿ ل نة وطالب األغ

ي اد الحموؿ الواقعية التي مف  وطنية عميا تكوف ميمتيا رسـ السياسات ووضع البطط واالستراتي يات وان
 شأنيا تطويؽ األزمة.

باللو الضوس عمى األوضاع الصادر عف األمـ المتحدة والذي تسمط مف ” 1010غزة “وحوؿ تقرير 
المعيشية في قطاع غزة ومنيا قطاع المياه، اتيـ األغا األمـ المتحدة بمحاولة بدمة االحتالؿ مف بالؿ 
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مطالبا األمـ  1010الترويس  ف القطاع ال يعاني حاليا مف  ية مشكالت مائية والمشكمة ستحدث عاـ ،
 في حؿ األزمة.المتحدة بإرساؿ فرؽ المبتصيف والببراس لممساىمة 

 55/9/1051، الخميا، الشارقة
 

 مستوطنون يياجمون مركبات فمسطينية بالحجارةالخميل:  .15
 ىا ـ مستوطنوف ييود  مس مركبات فمسطينية  نوب الضية الغربية بالح ارة.: ردينة فارس -غزة 

مدينة دورا في  و فادت وسائؿ إعالـ محمية  ف عشرات المستوطنيف اقتحموا منطقة واد  بو القمرة  نوب
البميؿ  نوب الضية الغربية، وقطعوا الطريؽ الرابط بيف دورا وميترؽ اليوار، وىا موا عددا مف المركبات 

الم اورة، « بيت ح اي»وذكر سكاف محميوف  ف المستوطنيف قدموا مف مستوطنة  اليمسطينية بالح ارة.
وا إلى المنطقة مف بيف المنازؿ ووسط األحياس ي وتسممسرائيممشيا عمى األقداـ، برفقة قوات مف ال يش ار

وقاؿ سكاف إف المستوطنيف ت ولوا بيف المنازؿ وعيوف المياه في المنطقة، والحقوؿ الزراعية،  السكنية.
 و  روا عمميات مسي وكاف معيـ برائط لممنطقة.

 55/9/1051، عكاظ، جدة
 

 م عين الحموة صيدا: مسيرة غضب واستنكار لمفيمم المسيء لإلسالم في مخي .16
عمت مشاعر الغضب واالستنكار لمييمـ المسيس الى النبي محمد وارسالـ والمسمميف  :ر فت نعيـ - صيدا

مدينة صيدا ومبيماتيا، فشيدت بعد صالة ال معة سمسمة تحركات تديف ىذه ارساسة ومف يقؼ وراسىا 
سرائيؿوتحمؿ المسؤولية عنيا لمواليات المتحدة األميركية و   .ان

ا  كبر ىذه التحركات و ك رىا تعبيرًا فكانت تمؾ التي شيدىا مبيـ عيف الحموة حيث برج  الؼ  م
اليمسطينييف بعد صالة ال معة مف مسا د المبيـ في تظاىرات غاضبة  ابت شوارعو، ورفع المعتصموف 

وقاـ المتظاىروف  بالليا الرايات ارسالمية والمصاحؼ والالفتات المنددة بارساسة الى الرسوؿ وارسالـ.
حراقيا، و طمقوا ىتافات مناىضة لو ومشيدة بالزعيـ  بضرب دمية تم ؿ الرئيس األميركي باراؾ  وباما وان
السابؽ لتنظيـ "القاعدة" اسامة بف الدف، وشعارات دعوا فييا الى ميا مة السيارات األميركية في العالـ 

 ي.يمسرائوتي يرىا.  ـ  رن إحراؽ العمميف األميركي وار
وقاؿ رئيس الحركة ارسالمية الم اىدة الشي   ماؿ بطاب في كممة: "إف ىذه التظاىرة تعبير عف السبط 
ضد ىذا الييمـ األميركي التافو الذي تتحمؿ مسؤوليتو اردارة األميركية التي تبضع لموبي الييودي، بحيث 

تركيب فيمـ كاذب ميتٍر ضد رسوؿ اع قامت حينة مف ىؤالس الحاقديف بإنياؽ بمسة مالييف دوالر مف   ؿ 
صمى اع عميو وسمـ يمس مشاعر  ك ر مف مميار ونصؼ المميار مسمـ. ولذلؾ فإف  قؿ تعبير عندنا ىو  ف 

 نستنكر ونندد بيذا الييمـ الحاقد عمى نبي ارسالـ ودينو".
بمغ ما يقارب الممياري وقاؿ الناطؽ باسـ عصبة األنصار ارسالمية الشي   بو الشريؼ عقؿ: "إف  مة ت

نسمةُ يشتـ نبييا ي ب  ف تري العالـ   مع كيؼ تكوف ردود اليعؿ. وما يحصؿ مف مسيرات وتظاىرات 
 وميا مة لمسيارات  زس مف التعبير عف حبنا لرسوؿ اع".

 55/9/1051، المستقبل، بيروت
 

 الفمسطينيينالالجئين  ممتزمون العمل لتحسين أوضاع المنس ق الخاص لألمم المتحدة في لبنان: .17
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 اؿ المنّسؽ الباص لسمـ المتحدة في لبناف ديريؾ بالمبمي في مبيـ برج البرا نة لال ئيف اليمسطينييف، 
في حضور مم ميف لوكالة األمـ المتحدة لغوث الال ئيف وتشغيميـ في الشرؽ األدنى صاالونروا  لمعاينة 

 االوضاع االنسانية والحياتية في المبيـ.
ر بالؿ  ولتو في المبيـ الى الصعوبات التي توا و سكاف المبيـ، منوىا "ب يود االونروا في معال ة و شا

 بعض التحديات اليومية في ىذا المبيـ".
 ضاؼ بالمبمي: "إف األمـ المتحدة ممتزمة متابعة العمؿ عمى المساعدة في تحسيف األوضاع ارنسانية 

في لبناف بالتنسيؽ الكامؿ مع السمطات المبنانية". و مؿ "مواصمة  واال تماعية واالقتصادية لميمسطينييف
 اليمسطيني والحكومة المبنانية".-العمؿ في ىذا االطار بالتنسيؽ مع األونروا ول نة الحوار المبناني

 55/9/1051، المستقبل، بيروت
 

 االحتالل يخنق الزراعة الفمسطينية .18
راعة في الضية الغربية الدعامة األساسية لالقتصاد اليمسطيني كانت الز  : يياف عبد اع -الضية الغربية

في يوـ مف األياـ، لكنيا اليـو تتدىور في ظؿ الصعوبات التي يوا ييا المزارعوف لحماية مصادر رزقيـ 
 و راضييـ.

وبسبب حرمانيـ مف المياه ومنعيـ مف الوصوؿ إلى األسواؽ الرئيسية ال يسع المزارعيف في  نحاس األرض 
المحتمة، إال  ف ينظروا بمزيس مف الغضب والحسد إلى المستوطنيف وىـ يرووف زراعاتيـ ويصدرونيا كييما 
شاسوا. وىناؾ ضغوط قوية لممحافظة عمى الزراعة ليس  قميا بشية المزارعيف اليمسطينييف مف  ف تسمب 

عمى استبداـ المياه  والمستوطنوف  راضييـ إذا تركوىا غير مزروعة. لكف في ظؿ القيود” إسرائيؿ“
التي يتـ توريدىا إلى ” يةسرائيمار“واألراضي قمما يرقى إنتاج المزارعيف اليمسطينييف إلى مستون المنت ات 

المتا ر اليمسطينية، مف حيث التكمية المنبيضة وال ودة العالية. ويقوؿ البنؾ الدولي إف الزراعة اليمسطينية 
وقاؿ ال ياز  5991% عاـ ،5330ف انبياضًا م 1050عاـ  % مف الناتس المحمي ار مالي1شكمت 

لكنو  5991% مف إ مالي القون العاممة عاـ 11المركزي اليمسطيني لإلحصاس إف ىذا القطاع قاـ بتشغيؿ 
%  فقط  وقاؿ وزير الزراعة اليمسطيني وليد عساؼ إف المزارعيف اليمسطينييف يبوضوف 5130يشغؿ اآلف 

 عمى األراضي والمياه.” يةسرائيمار“القيود معركة يومية باسرة ضد 
عمى القاعدة ” يسرائيمار“وقالت منظمة تابعة لسمـ المتحدة في تقرير صدر ىذا الشير إف تأ ير االحتالؿ 

ارنتا ية لالقتصاد اليمسطيني السيما الزراعة التي كانت مزدىرة في يوـ مف األياـ مدمر. و ضاؼ مؤتمر 
% مف  راضي الضية الغربية 10فقد االقتصاد إمكانية استغالؿ ” “ ونكتاد“ة والتنمية األمـ المتحدة لمت ار 

 ”.% مف مياىيا ال وفية و ك ر مف  م ي مراعييا81و
% مف الموارد المائية لمضية 80عمى  ك ر مف  إسرائيؿتسيطر  5991وبمو ب اتياقيات تـ توقيعيا عاـ 

نى بالمياه. وتقوؿ منظمات المساعدات الدولية إنيا  ك ر سباس الغربية، مف بالؿ احتالؿ المناطؽ األك ر غ
 في توزيع المياه عمى مواطنييا مقارنة باليمسطينييف.

لترا مف المياه يوميًا بينما يستيمؾ  00وتقوؿ منظمة العيو الدولية إف اليمسطينييف يستبدموف في المتوسط 
ات غور األردف وشماؿ البحر الميت، حيث تقوؿ لتر يوميًا. ويتسع اليارؽ في مستوطن 300المستوطنوف 

لتًرا يوميًا عاـ  5351ية لمدفاع عف حقوؽ ارنساف إف السكاف ىناؾ استبدموا نحو سرائيممنظمة بتسيمـ ار
ضعيًا المياه المتاحة  58 ف ىذا يساوي تقريبا نحو  1055 غمبيا لمزراعة. وتضيؼ في تقرير لعاـ  1008
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ستوطنوف. لميمسطينييف، و ف التكمية الشيرية لممياه عمى اليمسطينييف تساوي  ال ة  م اؿ ما يدفعو الم
والنتي ة المباشرة ليذا ظاىرة بوضوح. فبساتيف الياكية  افة في بمدة بيت  مر الزارعية الواقعة إلى الشماؿ 
مف البميؿ ألنيا تعتمد فقط عمى األمطار التي يندر ىطوليا، لكف في مزرعة لممستوطنيف عمى ال انب 

 اآلبر مف الطريؽ تو د  نابيب لمري.
اليمسطينيوف في معظـ مناطؽ الضية الغربية حير  بار  ديدة مف دوف إذف وال يستطيع المزارعوف 

وبالتأكيد ال يحصؿ اليمسطينيوف  ث.ي، ما يقوؿ دبموماسيوف في االتحاد األوروبي إنو نادرا ما يحدإسرائيم
بية. عمى مساعدة كبيرة  و تش يع مف السمطة اليمسطينية التي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا في الضية الغر 

 % فقط مف ميزانيتيا لمزراعة رغـ  ىمية القطاع.5وتبصص السمطة 
ويقوؿ المزارعوف  يضًا إنيـ ممنوعوف مف استغالؿ  راض مف  ك ر  راضي الضية بصوبة السيما فيما 

 يعرؼ بالمنطقة صج  التي تشمؿ غور األردف والتي يسيطر عمييا االحتالؿ.
ية، ويتعيف  ف إسرائيمتقيد وصوؿ إنتاج الضية الغربية إلى  سواؽ  يؿإسرائويقوؿ المزارعوف اليمسطينيوف إف 

تمر كؿ المنت ات عبر نقاط تيتيش و ف تبضع ليحوص وان راسات تأبذ وقتًا طوياًل ما يزيد تكاليؼ ارنتاج 
 ويقمص الربحية.

يواكو مميوف دوالر مف ال 0131وتظير إحصاسات رسمية محمية  ف اليمسطينييف استوردوا ما قيمتو 
 مميوف دوالر. 1391بينما صدرت مزارعيـ ما قيمتو  1051عاـ ” إسرائيؿ“والبضراوات مف 

بعد  ف كانت البساتيف توصؼ يومًا بأنيا سمة فاكية فمسطيف صار المزارعوف اآلف يتركوف بعض 
ا محصوليـ يتعيف تحت الشمس غير راغبيف في بيعو ببسارة. وفي ظؿ المشكالت العديدة التي يوا يي
 10القطاع ال ع ب  ف ك يرًا مف المزارعيف يستسمموف لسمر الواقع . ويتذكر نافذ باليمة كيؼ  نو قبؿ 

عامًا كاف مئات المزارعيف يبر وف مف منازليـ كؿ يـو في البامسة صباحًا ويسيروف إلى البساتيف. ويقوؿ 
 ”.     تي اً اآلف  عمؿ طيمة اليوـ وال  رن مزارعًا واحدًا  و شبصًا واحدًا مب“

 53/9/1051، وكالة رويترز لألنباء
 

 وقبة الصخرة بكمفة مميوني دينار  "األقصى"مشاريع ترميم في  .19
 عمف نائب رئيس ل نة إعمػار المسػ د األقصػى المبػارؾ وقبػة الصػبرة المشػرفة : اليادي نيييف عبد -عماف 

ني، يعمػؿ حاليػا عمػى تنييػذ مشػروع تػرميـ اع ال ػا ، وبتو ييات مف الممؾ عبػداألردفالميندس رائؼ ن ـ  ف 
كمػا  عمػف  مميػوني دينػار. إلػىاليسييساس في دابؿ رقبتي قبة الصػبرة والمسػ د القبمػي، بكميػة إ ماليػة تصػؿ 

بتنييذىا بعد االنتياس مػف  األردف، عف  ال ة مشاريع ترميـ  برن سيبد  «الدستور«ن ـ، في تصريي باص لػ
لػػيس فقػػط موقػػع المسػػ د واألبنيػػة الباصػػة بػػو كمػػا  األقصػػىـ  ف المسػػ د و وضػػي ن ػػ«. اليسييسػػاس»مشػػروع 
نمػا ىػو  ميػع المسػاحة التػي تضػـ المسػ د وكػؿ مػا حولػو مػف منػاطؽ و راض، إسػرائيؿتػدعي  وىػذا ىػػو »، وان

 .«الحؽ الذي ال تنازؿ عنو
55/9/1051، الدستور، عم ان  

 
 في لبنانلف الجئ فمسطيني أ 400من تداعيات الظمم في فمسطين وجود أكثر من سميمان:  .30

مف تػداعيات الظمػـ »ف ،  البابا بينيديكتوس السادس عشر واستقبال ، بالؿ مس : قاؿ الرئيس المبنانيبيروت
 لػػػؼ ال ػػػل فمسػػػطيني عمػػػى األرض  100ومظػػػاىره، و ػػػود  ك ػػػر مػػػف  5918الػػػذي حػػػؿ فػػػي فمسػػػطيف عػػػاـ 
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، لتػػأميف حا ػػاتيـ «ونػػروااأل»بالتنسػػيؽ مػػع وكالػػة  المبنانيػػة والعديػػد مػػنيـ ىنػػا، فػػي ىػػذا ال ػػوار، تسػػعى الدولػػة
الحياتيػة األساسػػية، مػػف ضػػمف القػػدرات. وىػػي مناسػػبة لمتػػذكير بػػأف رعايػػة شػػؤوف الال ئػػيف اليمسػػطينييف عمػػى 
الصعيد ارنساني، مسؤولية دولية قبؿ كؿ شػيس، وذلػؾ بانتظػار إي ػاد حػؿ سياسػي عػادؿ لقضػيتيـ ولقضػية 

لطبيعي في العػودة إلػى  رضػيـ وديػارىـ األصػمية، ويحػوؿ دوف  ي شػكؿ مػف الشرؽ األوسط، يضمف حقيـ ا
 شػػكاؿ تػػوطينيـ فػػي لبنػػاف، وفقػػًا لمنػػدر ات المبػػادرة العربيػػة لمسػػالـ، ولمػػا يػػنص عميػػو الدسػػتور المبنػػاني ومػػا 

 «.تقتضيو مستمزمات وفاقنا الوطني
اف »فييا لمبابػا   كدال الث لحاـ كممة بطريرؾ الرـو الممكييف الكا وليؾ غريغوريوس  عمى صعيد متصؿ  لقى

االعتػراؼ بيمسػطيف   مػػف ىديػة تقػدـ لممشػػرؽ العربػي ب ميػع طوائيػػو، وىػذا يضػمف تحقيػػؽ اىػداؼ السػػينودس 
حقيقية و ورة قادرة عمى  ف تغير و و العالـ العربي  وديموقراطيةالرسولي ويميد لربيع عربي حقيقي  واررشاد

 «.ولمشرؽ االوسط والعالـوتؤمف السالـ لالرض المقدسة 
اليمسػػطيني العربػػي كييػػؿ بػػأف يحػػؿ مشػػاكؿ العػػالـ العربػػي االك ػػر تعقيػػدًا  -يسػػرائيمحػػؿ الصػػراع ار»ور ن  ف 

ول ػػـ ى ػػرة المسػػيحييف وت بيػػت و ػػودىـ فػػي الشػػرؽ ميػػد المسػػيحية، ليتػػابعوا دورىػػـ مػػع ابػػوتيـ ومػػواطنييـ 
 «.حرية وكرامة وعدالة المسمميف لتكوف لم ميع الحياة وليـ  وفر و ك ر

55/9/1051، الحياة، لندن  

 
 إلطالق فيمم "براءة المسممين"عن التخطيط  "إسرائيل"ال يمكن تنزيو جنبالط:  .35

مموقػػع ارلكترونػػي لمحػػزب "التقػػدمي لرئػػيس  بيػػة "النضػػاؿ الػػوطني" النائػػب وليػػد  نػػبالط، فػػي تصػػريي   داف
ذا كنػػت صػػمى اع عميػػو وسػػمـ، حيػػث قػػاؿ " النبػػي محمػػد ىالمسػػيس إلػػاالشػػتراكي":  فػػيمـ "بػػراسة المسػػمميف"  وان

لست ممف يؤيدوف  و يبشروف بنظرية المؤامرة التي ارتكبػت تحػت رايتيػا  بشػع اليظػائع فػي العديػد مػف الػدوؿ 
ىػػذا اليػػػيمـ  رطػػػالؽعػػػف المشػػاركة فػػػي التبطػػيط  إسػػرائيؿالعربيػػة عمػػى مػػػدن عقػػود، إال  نػػػو ال يمكػػف تنزيػػػو 

ة عنػػو، وىػػي قػػد تكػػوف مرتبطػػة بحقػػد بنيػػاميف نتنيػػاىو عمػػى الػػرئيس األميركػػي بػػاراؾ  وبامػػا والنتػػائس المتوقعػػ
 وحممتو الشعواس ضده لمنع إعادة انتبابو".

، بقيادتيا الحالية بزعامة نتنياىو، تمػارس كػؿ  شػكاؿ الضػغوط الممكنػة ل ػر الواليػات إسرائيؿو شار الى  ف "
ما سيدفع المنطقة نحو اليوضى العارمة والكبرن، فاالقتتاؿ الطائيي المتحدة األميركية إلى الحرب ضد إيراف 

وي عميػػػا تتيػػػوؽ فػػػي العديػػػد مػػػف المسػػػتويات"،  إسػػػرائيؿ و المػػػذىبي يصػػػب فػػػي صػػػورة مباشػػػرة فػػػي مصػػػمحة 
موضػػحًا  ف "التوقيػػت ال ُييصػػؿ عػػف زيػػارة الحبػػر األعظػػـ إلػػى لبنػػاف فػػي رسػػالة تأكيػػد عمػػى العػػيش المشػػترؾ 

دحض لػػيس نظريػػة األقميػػات فحسػػب، إنمػػا ي ػػدد دور لبنػػاف فػػي  ف يكػػوف ديموقراطيػػة تعدديػػة والتنػػوع، بمػػا يػػ
 ي األحادي".سرائيمبعكس النموذج ار

55/9/1051، المستقبل، بيروت  
 

 رعاية النازحين الفمسطينيين تناقشبيية الحريري في اجتماع "المبنانية الفمسطينية لمحوار"  .31
 اليمسػطينيةي بالؿ ترؤسيا فػي م ػدليوف اال تمػاع الػدوري لم نػة المبنانيػة النائب بيية الحرير : ناقشت صيدا

لمحوار والتنمية في صيدا وال وار والمبيمػات، عػدد مػف القضػايا واألنشػطة المشػتركة المبنانيػة اليمسػطينية وال 
ب الطالب سيما موضوع مواكبة ورعاية النازحيف اليمسطينييف والسورييف الى صيدا ومبيماتيا، وسبؿ استيعا
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النػػازحيف فػػي مػػدارس المدينػػة واألونػػروا، وعػػرض تقييمػػي ألعمػػاؿ المبػػيـ الشػػبابي المبنػػاني اليمسػػطيني الػػذي 
 استضافو دير المبمص الشير الماضي. 

55/9/1051، المستقبل، بيروت  
 

 لإلسالم يصرف االنتباه عن مشاكل فمسطين وسوريا المسيء الفيمممرسي:  .33
في العاصمة اريطالية روما،  ف الييمـ المسيس  51/9 مرسي، يـو ال معةاعتبر الرئيس المصري محمد 

لإلسالـ يشكؿ عدوانًا، ويحّوؿ االنتباه عف المشاكؿ الحقيقية في الشرؽ األوسط، وقاؿ مرسي، إ ر لقاس مع 
ليرقة.. الرئيس اريطالي  ور يو نابوليتانو: "ال يمكننا قبوؿ ىذا النوع مف التعدي، وىذه المحاوالت لبث ا

ولة ال ت مب  ي بير وتحوؿ االنتباه عف المشاكؿ الحقيقية، م ؿ سوريا ؤ ىذه األفعاؿ غير المس
في الوقت نيسو  عماؿ العنؼ التي   ارىا  مديناً  ،واليمسطينييف، وعدـ االستقرار في منطقة الشرؽ األوسط"

 في المنطقة.
 54/9/1051موقع فمسطين أون الين، 

 
 يإسرائيمىجوم أي سيرد  عمى  حزب اهلل... و ستقربيا من نيايتيا بأبيإيران: حماقة تل  .34

 إيراففي  ارسالميةوصؼ ال نراؿ يحيي رحيـ صيوي، مستشار مرشد ال ميورية الوكاالت:  – طيراف
ييف في تيديد سرائيموقاحة المسؤوليف ار"، مضييًا: "حمقاس"لبالده بأنيا  "إسرائيؿ"لمشؤوف العسكرية، تيديدات 

 إيرافي عمى بعد بطوة واحدة مف القبر، وعمى األعداس  ف يدركوا  ف رد سرائيم، وضعت المواطف ارفإيرا
في ذروة اقتدارىا  اريرانيةالقوات المسمحة "وشدد عمى  ف  ."عمى  ي تيديد سيكوف مدمرًا وسي عميـ يندموف

ف نّيذ الكياف الصييوني  ي شيس ضدنا، فإف م مو  عات المقاومة، وبصوصًا حزب واستعدادىا الدفاعي، وان
 ."اع لبناف، سترّد في كؿ سيولة عمى ىذا الكياف، باعتبارىا تشّكؿ عمؽ دفاعنا االستراتي ي

 55/9/1051الحياة، لندن، 
 

 دوالر من قطر الخيرية لدعم مشروع الصيد البحري في غزة ماليين عشرة .35
غزة،  -برامس في  معية قطر البيرية فمسطيف مدير ال ، كد بالد الوكيؿ :ومحمد  ماؿ ،ريما زنادة -غزة 

و شار   ف مشروع الدعـ الطارئ لمصيد البحري بقطاع غزة  اس ضمف الدعـ اليني وارنساني لمصياد الغزي.
موتور لنش لسحب شباؾ الصيد،  قامتو وزارة الزراعة في  530بالؿ حيؿ توزيع معدات  ،الشرؽ  ريدةل

مالييف دوالر منحة  50الوزير عمي الطرشاوي، إلى  ف تكمية المشروع حكومة غزة في ميناس غزة، بحضور 
 مقدمة مف وزارة البار ية القطرية.

 55/9/1051الشرق، الدوحة، 
 

 األوروبي يتعيد بمساعدات إضافية بقيمة مائة مميون يورو لمفمسطينيين االتحاد .36
يورو ليمسطيف في م االت المياه  مميوف 500القدس:  عمنت الميوضية األوروبية عف تمويؿ  ديد بقيمة 

والصرؼ الصحي ودعـ الال ئيف، فضاًل عف حزمة مف الدعـ لممنطقة صج  ودعـ مشاريع في شرقي القدس 
 وتقديـ الدعـ لمنيقات ال ارية لمسمطة اليمسطينية.
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عبر  لية م االت  ساسية وىي: ال زس ال اني مف دعـ لمنيقات ال ارية لمسمطة اليمسطينية  0وتشمؿ الحزمة 
مميونًا  10مميوف يورو، ودعـ الحكـ/ سيادة القانوف ومؤسسات القطاع اال تماعي بقيمة  35بيغاس بقيمة 

 لؼ يورو، ودعـ  100مميونًا و 55العادية لسونروا بقيمة  1051 لؼ يورو، والمساىمة في ميزانية  100و
 لؼ يورو، وتطوير األراضي والبنية  100ومميونًا  55لمقطاع الباص في الضية الغربية وقطاع غزة بقيمة 

مالييف يورو، ودعـ إيصاؿ البدمات الم تمعية في القدس  0التحتية األساسية في المنطقة صج  بقيمة 
 مميوف يورو. 55مالييف يورو، واردارة المستدامة لمموارد الطبيعية في غزة بقيمة  8الشرقية بقيمة 

التمويؿ ال ديد سوؼ يذىب عمى و و التحديد مف   ؿ تحسيف نوعية و شارت الميوضية األوروبية إلى  ف "
دارة النيايات الصمبة في قطاع غزة، والحد مف المموحة وزيادة فرص الحصوؿ عمى المياه، وكذلؾ  المياه وان

و شارت إلى  ف الحزمة ال ديدة  العمؿ مع ال يات المانحة األبرن عمى التبمص مف النيايات الصمبة".
مميوف يورو سترفع قيمة مساعدات االتحاد األوروبي إلى األراضي اليمسطينية المحتمة لعاـ  500بقيمة 
مميوف. وقالت "ىذا الماؿ ىو  زس مف المساعدة المقدمة في إطار  لية ال وار  100إلى ما م موعو  1051

الليا توفير التمويؿ  ، وىي األداة الرئيسية لممالية والتعاوف والتي يتـ مف بENPIوالشراكة األوروبية ص
   وروسيا".ENPلسياسة بمداف ال وار األوروبية ص

 55/9/1051، رام اهلل، األيام
 

 مميون دوالر مساعدة لمفمسطينيين 100واشنطن تعمل لتقديم  :األمريكية الخارجية .37
فع رس لكي تد ال معة،  نيا تعمؿ مع الكون  كدت وزارة البار ية األمريكية ليؿ البميس/:  .ص .ؼ.ب

مميوف دوالر كانت وعدت السمطة اليمسطينية بتقديميا ليا، بصوصا و ف  100واشنطف مساعدة بقيمة 
وقالت المتحد ة باسـ البار ية األمريكية فيكتوريا نوالند ردًا عمى سؤاؿ حوؿ  األبيرة تمر بأزمة مالية بطرة.

إلى  "ذا الماؿ ي ب  ف يذىبنحف مقتنعوف  ف ى"تقديـ المساعدة المنتظرة منذ  شير لميمسطينييف 
 ."رس عمى ىذا األمر ونحف نعمؿ مع الكون"اليمسطينييف، 

 55/9/1051الخميا، الشارقة، 
 

 ىي "أقرب حميف" "إسرائيلويشدد عمى أن " عن لقاء نتنياىو وبسبب امتناعرومني ينتقد أوباما  .38
و الديموقراطي الرئيس باراؾ انتقد المرشي ال ميوري لمرئاسة األمريكية ميت رومني، بصمالوكاالت: 

ي بنياميف نتنياىو بالؿ زيارة األبير الواليات سرائيم وباما، بسبب نيتو االمتناع عف لقاس رئيس الوزراس ار
ُمرِبكًا "المتحدة األسبوع المقبؿ، لممشاركة في ا تماعات ال معية العامة لسمـ المتحدة. واعتبر رومني ذلؾ 

 فضؿ صديؽ ليا في "لواشنطف و " قرب حميؼ"ىي  "إسرائيؿ"مشددًا عمى  ف  ،"ومقمقًا في شكؿ است نائي
 ."الشرؽ األوسط

 55/9/1051الحياة، لندن، 
 

 لمنبي محمد )ص( ىو مصعب حسن يوسفبطل الفيمم المسيء ": المصرية"الوطن  .39
شبصية  الواليات المتحدة حوؿ فيفّ رت التحقيقات المحمومة : وكاالتالو  ،وحساـ حسف ، سامة بالد

براسة "لمرسوؿ صصمى اع عميو وسمـ ، ميا أة مف العيار ال قيؿ، باكتشاؼ  ف فيمـ  المسيسصناع الييمـ 
 "تريمر"، و نو غير مو ود عمى  رض الواقع، و ف ما  رن تداولو م رد لـ ي ر تصويره  صالً  "المسمميف
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 ميف، بعممية دوبالج رديئة، فيما دقيقة،  رن تمييقيا، بتركيب  صوات عمى صور المم 51مدتو  إعالني
، حركة حماس حسف يوسؼ يف القياديالوطف عمى معمومات تؤكد  ف بطؿ الييمـ، ن ؿ  ريدة  حصمت
يقؼ  مصعب. وكشيت مواقع إلكترونية عف  ف مصعب ىو بطؿ الييمـ، وتداولت المواقع صورا لمصعب

قاـ فيو بدور الرسوؿ صعميو الصالة  الذيمـ اليي فيلحماس وقارنتو بصورتو   ماىيريمؤتمر  فيبمؼ والده 
 والسالـ . 

، بعد  بوت يسرائيماركاف مصعب  عمف قبؿ عاميف اعتناقو الديانة المسيحية وكشؼ عف عمالتو لمموساد و 
 اغتياؿ واعتقاؿ قيادات مف مبتمؼ اليصائؿ. فيتورطو 

 53/9/1051قاىرة، ال الوطن،
 

 المسممين من خالل الواليات المتحدة األمريكية " أشعمت غضبإسرائيل" :سبانيةإ جريدة .40
، بأنيا مف  شعمت غضب المسمميف في  ميع  نحاس العالـ "إسرائيؿ"سبانية، اتيمت  ريدة إيو بي سي ار

ي إسرائيموقالت إنو عمى الرغـ مف  ف مؤلؼ الييمـ ساـ باسيؿ  كد  نو  مف بالؿ الواليات المتحدة األمريكية.
و كدت ال ريدة  ف  .تياية نيت و ود مواطف بيذا االسـ يحمؿ  نسيسرائيمالحكومة ار مريكي، إال  ف  –

ي وليس  مريكيا  نو تـ إنتا و مف بالؿ  مع إسرائيمباسيؿ ييودي األصؿ، والدليؿ عمى  ف ىذا الييمـ 
ات التي بشيت مف الي وـ واالنتقاد "إسرائيؿ"ييودي، ولكف  500مالييف الدوالرات التي تـ ت ميعيا مف 

تتعرض ليا الواليات المتحدة في الوقت الحالي بسبب باسيؿ والييمـ المسيس لرسوؿ اع صمى اع عميو 
 ."إسرائيؿ"وسمـ، ولذلؾ فيي  نكرت انتماس باسيؿ إلى 

 54/9/1051موقع فمسطين أون الين، 
 

 يسرائيممركز أبحاث األمن القومي: عممية الرصاص المصبوب لم تزد الردع اإل .45
ي،  عػػدىا سػػرائيمزىيػػر  نػػدراوس: قالػػت دراسػػة  ديػػدة صػػادرة عػػف مركػػز  بحػػاث األمػػف القػػومي ار  -لناصػػرة ا

و وائػػؿ العػػاـ  1008ي عمػػى قطػػاع غػػزة فػػي  وابػػر العػػاـ سػػرائيمالباحػػث، غػػاي  فيعػػاد، إنػػو بػػالؿ العػػدواف ار
مػاس، وقتػؿ المئػات، إال تمكف  ػيش االحػتالؿ مػف إلحػاؽ ىزيمػة كبيػرة بحركػة المقاومػة ارسػالمية ح 1009

 ف ىذا االنتصار ال ُيمكف اعتباره انتصاًرا، ذلؾ  نو   بت لممنظومة العسكرية واألمنيػة فػي الدولػة العبريػة  ف 
ال ناح العسكري في حركة حماس تحوؿ مػف م ػرد باليػا إرىابيػة إلػى قػوة عسػكرية منظمػة تػتقف إدارة حػرب 

 العصابات.
ييف  ف حركة حمػاس عممػت الك يػر واسػت مرت األك ػر فػي التيكيػر ببنػاس رائيمسواضافت الدراسة  نيا  كدت لإل

قوة عسكرية، وبذلت  يوًدا  بارة في تحويؿ ال ناح العسكري في الحركة إلػى مػا ُيشػبو ال ػيش النظػامي مػف 
 ناحية التركيبة والعتاد العسكري.

قػػدرة حركػػة حمػػاس عمػػى اسػػتيعاب ونصػػحت الدراسػػة صػػناع القػػرار فػػي تػػؿ  بيػػب بعػػدـ الشػػؾ  ْو التقميػػؿ مػػف 
الػػدرس واسػػتنتاج المالحظػػات والعبػػر والػػدروس، و ْف تعمػػؿ بشػػكؿ مك ػػؼ عمػػى زيػػادة ترسػػانتيا العسػػكرية مػػف 

ي، الذي  ضاؼ قائاًل إنو بداًل مف سرائيمناحية، وتنظيـ  يشيا مف الناحية األبرن، عمى حد قوؿ الباحث ار
ت بعد العممية البربرية التي ُتسمى في دولة االحتالؿ عممية الرصاص ية ازدادسرائيمالتب ي بأف قوة الردع ار

ي والمنظومػػػة األمنيػػػة  ْف يييمػػػوا وُيػػػذوتوا  يضػػػا  ف ال ػػػػيش سػػػػرائيمالمصػػػبوب، فإنػػػو يتحػػػتـ عمػػػى ال ػػػيش ار
 ي انتصر في المعركة، ولكنو ما زاؿ بعيًدا  ًدا عف االنتصار في الحرب ضد حماس.سرائيمار
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االحتيػػاط، غػػابي سػػيبوني، الػػذي شػغؿ منصػػب رئػػيس قسػػـ التبطػػيط فػػي شػػعبة االسػػتببارات  مػا ال نػػراؿ فػػي 
العسكرية ص ماف ، ويعمؿ اليوـ باح ًػا فػي المعيػد ومحػررا لمنشػرة ارسػتراتي ية التػي ُيصػدرىا المركػز فقػاؿ إنػو 

إلػى  ف ىػذه في عيد األنوار القريب ستكوف قػد مػرت  ربػع سػنيف عمػى عمميػة صالرصػاص المصػبوب ، مشػيًرا 
ي إلػػػى العمػػػؿ فػػي واحػػػدة مػػػف  ك ػػر منػػػاطؽ العػػػالـ ك افػػػة سػػرائيمالعمميػػة كانػػػت عمميػػػة احتػػاج فييػػػا ال ػػػيش ار

سكانية، إزاس عدو يعمؿ مف دابؿ مناطؽ  ىمة مدنية غير مشاركة، مع إطػالؽ نػار عمػى منػاطؽ مدنيػة فػي 
 .إسرائيؿ

مػػات م ػػؿ حػػزب اع وحمػػاس لقوتيػػا. فيػػذاف يزيػػداف وتػػابع سػػيبوني قػػائاًل نشػػيد فػػي السػػنيف األبيػػرة زيػػادة منظ
القػػدرات الناريػػة المائمػػة المسػػار فػػي  ميػػع المعػػايير: بالكميػػة والمػػدن والقػػدرة عمػػى الػػدمار وقػػدرات الدقػػة  بػػر 

ي  ْف يطػػور رًدا مناسػػًبا لحالػػة تنشػػب فييػػا  ولػػة سػػرائيماألمػػر. وتطػػورات ىػػذا التيديػػد تو ػػب عمػػى ال ػػيش ار
 ى حد تعبيره.موا ية عنيية، عم

ي مف إحراز تغيير عميؽ سرائيماالستراتي ي ال ُيمكف ال يش ار إسرائيؿوزاد قائاًل إف ىناؾ إدراًكا بأف وضع 
ُيبطؿ التيديد كمًيا ومع عدـ حؿ سياسي لمصراع، ي ب  ف يقدـ الػرد العسػكري عنصػريف  ساسػييف: العنصػر 

ع نشػوب الحػرب، وىكػذا يػتـ تػأبير الموا يػة القادمػة األوؿ ىو بناس الردع مف  ديػد بػدؿ ذاؾ الػذي انيػار مػ
سنيف، ويتـ إحراز ىذا العنصر بضربة قوية ُتسدد لمعدو وتتركو يوا ػو مسػارات إعػادة بنػاس طويمػة، عمػى حػد 

 قولو.
  نػاس القتػاؿ، ويػتـ  إسرائيؿ ما العنصر ال اني، فيكمف في مضاسلة مدة القتاؿ ومقدار الضرر الذي سيصيب 

العنصػػر بمػػداورة سػػريعة وقويػػة فػػي منػػاطؽ إطػالؽ النػػار مػػع اسػػتعماؿ نػػار مو يػػة عمػػى مصػػادر تحقيػؽ ىػػذا 
عادة البناس  تيديد العدو، وفي النياية  يًضا القدرات الدفاعية السمبية واليعالة، لتحسيف القدرات عمى التحمؿ وان

 السريع لم بية المدنية.
قتػػاؿ الشػػػمالي وال نػػػوبي يو ػػب القتػػػاؿ فػػػي منػػػاطؽ ي فػػػي ميػػػداف السػػرائيمور ن سػػيبوني  ف نشػػػاط ال ػػػيش ار

مزدحمة، في استعماؿ النار وفي الحا ة إلى مداورة في ىذه المناطؽ. ويو ب ىذا بناس تصور نظري مالئػـ 
ي مف  ف يصيب العدو  بمغ إصابة مع مضاسلة األضرار بغير المشاركيف فػي القتػاؿ، سرائيمُيمكف ال يش ار

ئؿ التػي ُتمكػف مػف ىػذا التيريػؽ ىػي إ ػالس السػكاف غيػر المشػاركيف فػي القتػاؿ عػف الفًتا إلى  ف إحدن الوسا
 منطقة القتاؿ وبيذا يقؿ عدد المدنييف غير المشاركيف في القتاؿ الذيف سيصابوف.

ي يعمػػؿ بطريقػػة ذات  ػػالث مراحػػؿ: فػػي سػػرائيموقػاؿ  يضػػا:  ظيػػرت ت ربػػة حػػرب لبنػػاف ال انيػػة  ف ال ػػيش ار
اَ ـ، مػػع و ػػود السػػكاف،  ىػػداؼ ىػػي تيديػػد حقيقػػي مباشػػر لمػػواطني الدولػػة. وفػػي المرحمػػة المرحمػػة األولػػى تيػػ

 ال انية ُيطمب إلى السكاف في منطقة القتاؿ  ف ي موا كي يحموا  نيسيـ.
وفي المرحمة ال ال ة فقػط ُي ػرن ى ػوـ ومػداورة واسػعاف إلػى دابػؿ المنطقػة. بيػذه الطريقػة يمكػف  ف نأمػؿ  ف 

المصابيف مف المػدنييف غيػر المشػاركيف فػي القتػاؿ قػدر المسػتطاع. ور ن  ف إ ػالًس سػريًعا يتـ مضاسلة عدد 
 ونا ًعا لمسكاف عف منطقة القتاؿ ىو تحد كبير.

وليت إلى  نو قبػؿ عػدة  شػير نشػرت بريطػة فػي صػحيية صواشػنطف بوسػت   ظيػرت عشػرات القػرن المبنانيػة 
، مشػػيرا إلػػى  ف موافقػػة إسػػرائيؿف يطمػػؽ منيػػا صػػواري  عمػػى التػػي يممػػؾ فييػػا حػػزب اع وسػػائؿ قتاليػػة ينػػوي  

حكومة لبناف ولػو بالصػمت عمػى إقامػة مواقػع عسػكرية دابػؿ محػيط مػدني ي ػب  ف تضػيس مصػباحا احمػر 
عنػػد ال ماعػػة الدوليػػة، وينبغػػي  ف ُتطمػػب مسػػؤولية حكومػػة لبنػػاف، و ضػػاؼ إف تيصػػياًل عمنًيػػا ليػػذا ار ػػراس 

يضػػا يسػػتطيعاف تمكػػيف  يػػات دوليػػة فػػي المنطقػػة مػػف  ف ُتعػػد مقػػدما مسػػاعدة والضػػغط عمػػى حكومػػة لبنػػاف  
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لمسكاف في طور ار الس. ويمكف تزويد السكاف بيذه المعمومات بطرؽ شتى منيا إنشاس موقع عمى االنترنت 
 بالمغة العربية يشمؿ المعمومات ذات الصمة المطموبة.
عػػدادىـ وقػػد يعمػػؿ حػػزب اع لمعرقمػػة عمػػى إ ػػراس ار ػػالس لكػػ ف فػػي الرؤيػػة العامػػة، سيسػػاعد إشػػراؾ السػػكاف وان

حػراز شػرعية دوليػة  مسبقا، وكذلؾ إ ارة ىػذا الموضػوع فػي كػؿ منتػدن دولػي عمػى مضػاسلة عػدد المصػابيف وان
 ي، عمى حد تعبيره.سرائيملعمؿ ال يش ار

 55/9/1051، القدس العربي، لندن
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كشػػؼ المراسػػؿ العسػػكري لصػػحيية ىػػآرتس، عػػاموس ىارئيػػؿ،  ف تػػدريبات ومنػػاورات ال ػػيش : حممػػي موسػػى
ال تقػػـو عمػػى  سػػاس عمميػػة عسػػكرية بػػؿ عمػػى  سػػاس »ي لسػػيناريوىات الحركػػة فػػي ال بيػػة المبنانيػػة سػػرائيمار

حنات ت اريػة تحمػؿ و شار إلى  ف حركػة طػائرات ومروحيػات و رتػاؿ مػف العربػات العسػكرية، بػؿ شػا«. حرب
ييف سػػػرائيمرا مػػػات صػػػواري  وىميػػػة   ػػػارت القمػػػؽ مػػػؤبرا فػػػي طػػػرؽ ال ميػػػؿ و يضػػػا فػػػي لبنػػػاف. فقػػػد ذّكػػػرت ار

، كمػػػا  نيػػػا تعػػػزز الشػػػبيات الدائمػػػة فػػػي ال انػػػب المبنػػػاني بو ػػػود مػػػؤامرات «حػػػرب لبنػػػاف ال انيػػػة»بمظػػػاىر 
ة بػد ت مطمػع األسػبوع و ػرن التبطػيط صييونية بطيػرة. ولكػف ىػذه التحركػات كانػت  ػزسا مػف منػاورة واسػع

  ي.سرائيمليا منذ شيور ك زس مف بطة التدريبات السنوية لم يش ار
، والتي كانت  وؿ مف  صيب بصدمة حػرب تمػوز «95اليرقة »، المعروفة بػ«فرقة ال ميؿ»وكرست المناورة لػ

لمنػػاورة التػػي تسػػتند إلػػى . والكػػؿ فػػي اليرقػػة يتػػذكر تمػػؾ الحػػرب فػػي كػػؿ زاويػػة وحركػػة، بصوصػػا فػػي ا1001
  العودة تقريبا إلى المناطؽ التي لـ تن ي فييا الحرب السابقة.

ويشير ىارئيؿ إلى  ف قيادة اليرقػة تقػع عمػى مقربػة مػف الحػدود المبنانيػة ويقودىػا اآلف العميػد ىرتسػي ىػالييي 
فػي « لواس المظميػيف»قاد و « سييرت متكاؿ»في ىيئة األركاف المعروفة باسـ « وحدة النببة»الذي سبؽ وقاد 

الحرب األبيرة عمػى غػزة وتػر س وحػدة العمميػات فػي شػعبة االسػتببارات، وىػذا األسػبوع، تػولى قيػادة المنػاورة 
 الكبرن لميرقة ليس عمى  ساس سيناريو عممية واسعة بؿ عمى  ساس سيناريو حرب مع لبناف. 

ف مع اليرقػة ميػدانيا، إلػى مسػتون المصػاعب وقد  شار رئيس األركاف ال نراؿ بني غانتس، الذي حضر يومي
الميمػػات التػػي انطػػوت عمػػى  عبػػاس ماديػػة « الر ػػاؿ طحنػػوا»التػػي وضػػعت  مػػاـ اليرقػػة ووحػػداتيا، وقػػاؿ إف 

  ومعنوية.
ية لمعػاـ المقبػؿ، تشػير إلػى سرائيمفإف تقديرات شعبة االستببارات العسكرية ار« ىآرتس»وبحسب التقرير في 
 مف  انب  ي مف ال يوش العربية.  إسرائيؿحرب عمى تدني احتماالت شف ال

وفي المقابؿ، فإف فرضية العمؿ في ىيئة األركاف تعطي احتماال عاليا نسبيا الحتماؿ  ف يقود التوتر في  ي 
 مف القطاعات إلى حرب واسعة، غير مبطط ليا. 

الػدابميتيف، ستشػناف حربػا، ولكػف ويعتبر  ف ال تناقض بػيف التقػديريف. فػال سػوريا وال مصػر، نظػرا ألزمتييمػا 
وبيف  ممة المبػاطر القائمػة يحتػؿ لبنػاف مكانػا  عدـ االستقرار في كؿ القطاعات زاد بطر تشوش الظروؼ.

ال يػزاؿ يبشػى الموا يػة،  ػراس « حػزب اع»مركزيا، وفؽ ىارئيؿ. ويضيؼ: برغـ تقديرات االستببارات بأف 
إذا مػا ىا مػت األبيػرة منشػآت إيػراف  إسػرائيؿا بالعمػؿ ضػد ، لكنػو قػد ي ػد نيسػو ممزمػ1001 راحات حػرب 

النووية. كما  نو ليس مستبعدا  ف تشتعؿ ال بية المبنانية العتبارات محمية كما حدث قبػؿ سػت سػنوات  ػراس 
والمطالبة بنزع سالحو. والحظ ىارئيػؿ حساسػية الموضػوع المبنػاني مػف ح ػـ كبػار « حزب اع»اشتداد النقد لػ
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لقيادة المناورة ىذا األسبوع. و شار الى  نو تـ التركيز عمى ات اىات تطور المعركة سػواس فػي القتػاؿ الزائريف 
 و فػػػي النظػػػر إلػػػى المسػػػتقبؿ. وىنػػػا، الحػػػديث يػػػدور عػػػف قتػػػاؿ مشػػػبع بالعمػػػؿ االسػػػتبباري حيػػػث يػػػتـ ضػػػ  

 المعمومات فورا لممراتب الميدانية. 
 فمي ال يش في  ف يحدد لنيسػو سػميا عػددا  كبػر مػف األىػداؼ، فكمما «. بنؾ األىداؼ»واألمر يتعمؽ  يضا بػ

ىػدفا  83كمما زادت فعالية العممية. وتبػيف الحقػا  نػو فػي تمػؾ الحػرب لػـ يتػوافر لقيػادة ال بيػة الشػمالية سػون 
تضػػمنتيا بطػػة القتػػاؿ القياديػػة. وبػػالؿ  ربعػػة  يػػاـ ىػػا ـ ال ػػيش كػػؿ ىػػذه األىػػداؼ بواسػػطة سػػالحي ال ػػو 

عمػى الشػماؿ طػواؿ  ال ػيف يومػا « كاتيوشػا»مػف مواصػمة إطػالؽ الػػ« حزب اع»وىو  مر لـ يمنع والمدفعية، 
  برن. 

وىنػاؾ  ي عمى  ف عدد األىداؼ في الحرب المقبمة سيكوف  كبر بمػا ال يقػاس.سرائيمويشددوف في ال يش ار
مبتميػة، وتػـ تيعيميػا بتػردد،  مسألة الحركة البرية. في الحرب السابقة عممػت فػي لبنػاف  ربػع قػون تابعػة ليػرؽ

عبػػر تغييػػر متواصػػؿ فػػي الميمػػات. ولكػػف فػػي المػػرة المقبمػػة يػػرن ال ػػيش و ػػوب إرسػػاؿ القػػوات بسػػرعة وعبػػر 
تنسيؽ ومف دوف تضييع الوقت. ولكف قد ال يكوف ىذا حال بالضػرورة لمبالفػات حيػث عػاد ال ػيش لالىتمػاـ 

ة فػػي ال ػيش بػأف ىػامش الوقػت لػف يسػمي ببطػوات بريػػة بػالتحرؾ البػري والتػدرب عميػو. وىنػاؾ قناعػة متزايػد
 ستضطر لالستناد إلى الضربات ال وية المك ية.  إسرائيؿفعالة و ف 
نحػف نييػـ  نػو ينتظرنػا فػي لبنػاف قتػاؿ »عػف ضػابط كبيػر فػي قيػادة ال بيػة الشػمالية قولػو: « ىآرتس»ونقمت 

حػدة لمشػكمة إطػالؽ الصػواري . ولكػف ينبغػي صعب. ال  حد ييكر فػي  نيػا نزىػة  و  ف ىنػاؾ حػاًل بضػربة وا
 ف نييػػـ سػػميا  نػػو إذا نشػػبت الحػػرب فسػػتكوف عمػػى نطػػاؽ شػػامؿ، ولػػيس عمميػػة، وىػػي تسػػتدعي عمػػال واسػػعا 

إف العػػدو فػػي لبنػػاف ينتشػػر فػػي المنطقػػة المأىولػػة طػػوال «: »ىػػآرتس»وقػػاؿ العميػػد ىػػالييي لػػػ«. بقػػوات مناسػػبة
ك ير مف األماكف دفعة واحدة والتصرؼ بشكؿ مشػتت لػدعـ القػوات وعرضا. وىذا يتطمب منا الوصوؿ إلى ال

لوقت طويؿ. واليـو نحف نبػذؿ  يودنػا لرسػـ صػورة الحػرب بكػؿ   زائيػا. وكممػا فعمنػا ذلػؾ، فسػتكوف النتي ػة 
 «.تغييرا  وىريا نحو األفضؿ عندما نوا و االبتبار الحقيقي
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يوف الػػذيف ال يعػػانوف مػػف إحػػتالؿ، بػػؿ يتمتعػػوف بػػو، فػػي مظػػاىرات احت ا يػػة تبمػػو مػػف سػػرائيمكمػػا بػػرج ار
السياسة، كذلؾ برج اليمسطينيوف تحت شعارات بالية مف السياسة وبالية مف االحتالؿ، الذي يعػانوف منػو. 

في سياؽ الكرامة،  صر اليمسطيني وبدؿ  ف يحذو اليمسطيني حذو ابف  متو العربي الذي وضع لقمة العيش 
في الشارع كما  صػر المحتػؿ عمػى  ف مظاىراتػو اقتصػادية تتعمػؽ ب'غػالس األسػعار'. فػي ىػذا الوصػؼ ظمػـ 
كبيػر لمك يػػر مػف اليمسػػطينييف غيػر المنظمػػيف، ولػبعض الم موعػػات شػبابية التػػي تتشػكؿ فػػي البميػػؿ وراـ اع 

نيػػا بشػػكؿ  ك ػػر نشػػاطا، لكنػػو ككػػؿ األوصػػاؼ يصػػيب عنػػدما وغيرىػػا، سػػواس ميػػدانيا بشػػكؿ ضػػعيؼ  و  لكترو 
يتعمؽ األمر بما يسيطر عمى المشيد الحالي ويحركو، مع ارحتياط بكامؿ األمؿ في كواليس ستحرؾ مشاىد 

 قادمة.
تـ إغالؽ شوارع، و حرقت  طر سيارات، و ضربت النقابات، و عمنت إضرابات عامػة، وبر ػت بعػض كػوادر 

الرئيسػػية، ولػػـ تػػدبؿ   يػػزة األمػػف كعادتيػػا فػػي قمػػع المظػػاىرات، لكػػف ... تمػػت السػػيطرة فػػتي لشػػوارع المػػدف 
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المطمقة عمى  ال تمس المظاىرات نقاط التماس والموا ية مع المحتػؿ فػي الحػوا ز، وتػـ حصػرىا فػي المػدف 
 الرئيسية.

بػػرن، ومػػا كػػاف ارحػػتالؿ ينشػػط، لكػػف األىػػـ  ف معادلػػة ارنيصػػاـ بينػػو وبػػيف النضػػاؿ ضػػده، تنشػػط ىػػي األ
لإلحػػتالؿ  صػػال ليستشػػرس لػػوال تمػػؾ المعادلػػة. ومػػف شػػدة اسػػترباس االحتالؿ،ػػػ وواقػػع االحػػتالؿ السػػيؿ، تنقػػؿ 

ية الكاممػة، وتػذىب بميردىػا، راضػية كالعػب وحيػد عمػى سػرائيممرتبة ارحػتالؿ إلػى مرتبػة السػيادة ار إسرائيؿ
لحػ ' مػف 11' مػف اؿ C ( 64' مػف المنطقػة 10-10اؽ الساحة، إلى حالة تشػبو 'الحػؿ النيػائي' عبػر قضػـ وان

 .إسرائيؿفمسطيف التاريبية  إلى 
ية عبر مصادرات مف الريؼ اليمسػطيني وت رييػو فقػط، بػؿ يػتـ اسػتيداؼ سرائيمال يتـ توسيع المستوطنات ار

فػي بيػت لحػـ  البنية التحتية و راضي كافة المدف اليمسطينية، فيي  نيف تغمؽ عشػرات  بػار الميػاه االرتوازيػة،
يػتـ إقامػة مشػروع لمتنزىػات وحػػدائؽ توراتيػة، يػدعو إليػو سػاعار وزيػػر 'التربيػة'، كمحاولػة رحيػاس كتمػة غػػوش 

مبنػػػى منػػػذ بدايػػػة ىػػػذه السػػػنة واسػػػتيداؼ  بػػػار ميػػػاه وترحيػػػؿ  100غتصػػػيوف  نوبػػػا، وفػػػي البميػػػؿ تػػػـ ىػػػدـ 
 ر االحتالؿ في مصادرة  راضييا.اليمسطينييف مف بمدة سوسيا، في نابمس تيدـ  حياس تاريبية ويستم

 مػا القػدس، الػذي يريػد نتانيػاىو  ف يسػ ؿ إغػالؽ ممييػا تحػت إسػمو، فأصػبحت كبػرن وميػودة عمػى الطريقػة 
التوراتيػػة، عبػػر حػػدائؽ ومتػػاحؼ ومػػدف توراتيػػة، وتػػـ عزليػػا بشػػكؿ شػػبو كامػػؿ عػػف الضػػية، وتوسػػيعيا ييوديػػا 

 لػؼ  10يط غوش عتصيوف مف  ية، والتبمص مف مستوطنة ليا في مح 51' مف الضية بضـ 50لتشكؿ 
 فمسطيني وعزليـ بارج حدود القدس في مبيـ شعياط وراس بميس مف  ية  برن.

وبػرج اليمسػػطينيوف لشػػوارع راـ اع ونػابمس ... بر ػػوا ليحت ػػوا عمػى ارتيػػاع الضػػرائب، و سػعار الغػػالس وعػػدـ 
، بينمػػػا الحكومػػػة الحقيقيػػػة التػػػي تػػػدير شػػػؤونيـ دفػػػع الرواتػػػب، بر ػػػوا ضػػػد 'حكومػػػة' يسػػػمونيا 'تػػػدير شػػػؤونيـ'

  بيب.-مو ودة في القدس المحتمة  و تؿ
وتحػػدث  بػػو مػػازف عػػف 'عػػدـ تػػوفر  ي مػػوارد لميمسػػطينييف'. لػػـ يتحػػدث عػػف ىػػدـ المػػوارد اليمسػػطينية،  و ىػػدـ 

الذي قضى عمى البنية التحتية وتعزيز تبمييا. تحدث عف البارج البعيد، وليس عف الدابؿ والسيد الحقيقي، 
ارقتصاد الزراعػي ناىيػؾ عػف منػع تطػوره، ومنػع تطػور اقتصػاد حػديث، ف ػرؼ األرض وبػرب المزروعػات، 
ولػػػوث واسػػػػتولى عمػػػػى الميػػػػاه ال وفيػػػة، وىػػػػدـ األبػػػػار، و غػػػػرؽ الضػػػية ببضػػػػائع ربيصػػػػة، حتػػػػى المزروعػػػػات 

ىػػذا االحػػتالؿ الػػذي ىػػدـ  ربػػص مػػف زراعتيػػا  و إنتا يػػا.  إسػػرائيؿوالبضػػار والحبػػوب يبقػػى اسػػتيرادىا مػػف 
الريؼ، و تمؼ مزروعاتو، ومنػع حتػى ارتبػاط مسػاحات منػو بالتيػار الكيربػائي، كمػا منػع تطػوير شػبكات ميػاه 
عادمة في العديد مف قراه، وك ؼ المدينػة وىػدـ بنيتيػا التحتيػة، ومنػع التطػور الصػناعي فييػا، فريييػا، وحػوؿ 

ية نيسػػيا، تمػػؾ المصػػانع التػػي وفػػر ليػػا سػػرائيمسػػتوطنات ار و عمػػى منتو ػػات الم إسػػرائيؿارعتمػػاد  و عمػػى 
 ارحتالؿ  رض اليمسطيني وساعده.

ىذا ارحتالؿ الػذي يبنػى لييػدـ، يبنػي المسػتوطنات لممسػتوطف ليقطػع  وصػاؿ اليمسػطيني ويسػرقو ويحػد  فػؽ 
دار الػذي قضػى ي في تؿ  بيػب،  يضػا لييػدـ لميمسػطيني، ال ػسرائيمتطوره، ويبني  دار اليصؿ العنصري لإل

غػػػالؽ منػػػاطؽ باعتبارىػػػا  عمػػػى االقتصػػػاد الزراعػػػي الػػػذي لػػػـ تقػػػض عميػػػو مصػػػادرة األراضػػػي وشػػػؽ الطػػػرؽ وان
عسػػػكرية، فصػػػودرت األرض وتػػػـ االسػػػتيالس عمػػػى البيػػػارات والكػػػرـو والمػػػزارع، وعػػػزؿ المرازعػػػوف حتػػػى عػػػف 

 راض بػػور، و ػػرؼ   رضػػيـ التػػي لػػـ تصػػادر ومنعػػوا مػػف استصػػالحيا وزرعيػػا، فمػػا لػػـ يصػػادر تحػػوؿ إلػػى
ال ػػدار معػػو  الؼ الػػدونومات مػػف األراضػػي ومئػػات  الؼ  شػػ ار الزيتػػوف والحمضػػيات والػػدفيئات والمشػػاتؿ 
كما  رؼ بطوط الري واآلبار االرتوازية. األمر الوحيد الذي 'سػمي' بػو االحػتالؿ ىػو تطػوير قػوات 'األمػف'، 
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' مػػػػف إ مػػػػالي المػػػػوظييف 11التػػػػي تصػػػػؿ إلػػػػى التػػػػي ال عالقػػػػة ليػػػػا بتاتػػػػا بالحيػػػػاظ عمػػػػى  مػػػػف اليمسػػػػطيني، و 
 .إسرائيؿالحكومييف، وتمتيـ  زسا ضبما مف ميزانية ىزيمة، كاف مف األ در  ف تذىب لبناس ما تيدمو 

  ـ، نبرج لمشارع ضد سالـ فياض!
  ـ نتح س برواتب قوات األمف!

أف تعيػػد النظػػر فػػي بػػ!  سػػية، ، لنػػذكر  نيػػا المحتػػؿ، بػػأف تعيػػد النظػػر فػػي اتياقيػػة بػػاريسإسػػرائيؿ ػػـ 'نطالػػب' 
بعػػض شػػػروط اتياقيػػة بػػػاريس.  ي نحػػف مبمصػػػوف وحريصػػػوف فػػي الحيػػػاظ عمػػى عالقتنػػػا مػػع المحتػػػؿ، لكػػػف 

 'نطالب' بتغيير بعض بنود ارتباطنا بو!
صحيي، نحتاج لطاقات مف اررادة والكبرياس لكي نناضؿ، لكننا نحتاج لموارد كبيرة مف الدىشة  ماـ تبريػرات 

 وقدرتنا عمى تسويغ حياتنا و'تعديؿ بنودىا' في ظؿ القمع وارحتالؿ والقتؿ. عدـ النضاؿ،
بػػػارحتالؿ بنػػػاس عمػػػى بنػػػود بػػػاريس  و  وسػػػمو؟ ص وسػػػمو التػػػي لػػػـ تطالػػػب حتػػػى بت ميػػػد  إسػػػرائيؿىػػػؿ اسػػػتمرت 

 ال ػدار وحاصػرت إسػرائيؿاالستيطاف كما طالبت كامب ديييد ، وىػؿ 'طالبتنػا' بتعػديؿ ىػذه البنػود؟ ىػؿ بنػت 
 الؼ عامؿ كانوا يتو يوف يوميا لمعمؿ  50غزة بناس عمى 'اتياقيات'  وسمو  و باريس؟ وىؿ منعت  ك ر مف 

 دابؿ البط األبضر ص يضا حسب اتياقية باريس  عندما بنت ال دار بموافقة السمطة اليمسطينية؟
 يػػة  و دولػػة  و ؟ ىػػؿ 'غػػالس المعيشػػة' شبصػػا  و مؤسسػػة  و إسػػرائيؿىػػؿ نناضػػؿ ضػػد االحػػتالؿ بموافقػػة 

ية' فػػي بطابنػػا مػػع إسػػرائيمسػػمطة  و محػػتال، مسػػؤوال عمػػا ي ػػري؟ ىػػؿ نسػػمي المبطػػط الكولونيػػالي 'نشػػاطات 
 رئيس مصر؟

لمحؿ السياسي'، وىي مشػغولة وغارقػة فيمػا تػراه ىػي، ألنيػا ىػي تقػرر  إسرائيؿ -ىؿ 'ندعو مف عائمة نطالب
إذا لػـ تكػف تحػدد 'الحػؿ السياسػي' عبػر  إسػرائيؿما تيعؿ بمييوميا وبمييوـ غيرىا مف السمطة، حال سياسيا؟ 

 رسميا لحدود ما لف تتياوض عميو؟
كػػاف يكيػػي رسػػميا ودوليػػا تقريػػر لييػػي، لكػػي يشػػكؿ ذريعػػة مقبولػػة حتػػى ضػػمف البطػػاب العػػالمي المتيػػادف مػػع 

لسالـ بؿ ارحتالؿ. ال تريد ا إسرائيؿبالكامؿ، لوقؼ التنسيؽ األمني، ورعالف  ف  إسرائيؿ، لمقاطعة إسرائيؿ
 لكف ال إرادة سياسية لذلؾ.

الحقيقة العارية تكيي لكي نقوؿ  ف المشكمة ليست في بنود اتياقية بػاريس، بػؿ فػي و ػود اتياقيػة بػاريس التػي 
مميارد $. كاف يكيي  ف تقػوؿ السػمطة  ف مػف يعػاني مػف ارحػتالؿ ال  110مميارد $ بموازنة  1تربط موازنة 

تو عبر اتياقيات تربطو مع المحتؿ، ولػف يسػتطيع  ف يتحػرر مػف االحػتالؿ بموافقػة ورضػى يستطيع إدارة حيا
 المحتؿ. رضى المحتؿ مطموب فقط لمبقاس في السمطة.

المشػػػػكمة ليسػػػػت فػػػػي إدارة مػػػػا يسػػػػمى دوف ب ػػػػؿ 'حكومػػػػة فمسػػػػطينية'، بػػػػؿ فػػػػي طبيعػػػػة الكيػػػػاف اليمسػػػػطيني.. 
سػتطيع تطػوير اقتصػاد بمعػزؿ عػف ارحػتالؿ،  و غيػر مربػوط والمشكمة  نو ليس 'كيانا' لكي يدار، فأنػت ال ت

بػػو، وال تسػػتطيع تطػػوير اقتصػػاد ضػػمف ارحػػتالؿ وتحػػت سػػيطرتو. إذا المشػػكمة ليسػػت كيػػؼ تػػدير ارقتصػػاد، 
 ي.سرائيمفأنت ال تستطيع إدارتو إال كاقتصاد تابع، و'كقطعة غيار' كما قاؿ باحث فمسطيني، لإلقتصاد ار

تقػػػر  بطريقػػػة غيػػػر ميزومػػػة  إسػػػرائيؿ. إسػػػرائيؿ' يػػػا سػػػيادة الػػػرئيس، كمػػػا ال تطالبػػػؾ ئيؿإسػػػرانحػػػف ال 'نطالػػػب 
 مصمحة شعبيا وتنيذه،  و تستقيؿ عندما تيشؿ.

فميستمر اليمسطينيوف بالتظاىر ولتنضـ ليـ قون 'األمف' و ولئؾ الػذيف ال يوافقػوف عمػى منطمقػات المظػاىرات 
 در عمى رفع معاناتيـ: ' التحرير'.'االقتصادية' وليرفعوا الشعار الوحيد القا

 55/9/1051، القدس العربي، لندن
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 فياض ليس وحده المسؤول .44

 نقوال ناصر
مف المقرر  ف ير س الػرئيس محمػود عبػاس بػراـ اع فػي الضػية الغربيػة المحتمػة اليػـو السػبت ا تماعػا قياديػا 

تي واألمنػاس العػاميف لميصػائؿ األعضػاس يضـ  عضاس الم نتػيف التنييذيػة لمنظمػة التحريػر والمركزيػة لحركػة فػ
في المنظمة وشبصيات وطنية لبحػث األزمػة الوطنيػة السياسػية واالقتصػادية الراىنػة، ولػيس مػف المتوقػع  ف 
يتمبض اال تماع عف  ي  ديد نوعي يقود إلى تغيير  ذري في الوضع الراىف سواس مػف الناحيػة السياسػية 

د األدنػػػػى مػػػػف مطالػػػػب الحػػػػراؾ الشػػػػعبي، الػػػػذي يتوقػػػػع إضػػػػافات إلػػػػى  ـ مػػػػف الناحيػػػػة االقتصػػػػادية ليمبػػػػي الحػػػػ
ار ػػراسات التػػي اتبػػذىا رئػػيس حكومػػة تسػػيير األعمػػاؿ د. سػػالـ فيػػاض ووصػػييا الحػػراؾ الشػػعبي وقيػػادات 

 ستكوف مشاركة في اال تماع بأنيا كانت "غير كافية".
لػزمف، مسػتقوية بػػ"شركائيا" فػي "عمميػة وىذه القيادات ىي المحتكرة لمقرار اليمسطيني منذ حوالي عقػديف مػف ا

السالـ"، وبالتالي فإنيا المسؤولية عف األزمة الراىنة مسؤولية ت عؿ مف الصعب  دا عدـ شبصنتيا ، فيذه 
القيادات بأشباصيا معمرة ومبضرمة وعمػر األزمػة الوطنيػة مػف  عمػار  صػحابيا الػذيف ال يبػدو فػي المػدن 

 لت ديد شباب القيادة واستراتي يتيا و ساليبيا في العمؿ الوطني. المنظور ما يشير إلى قرب تغييرىـ
لذلؾ ال يكوف مف الت ني االستنتاج بأف  شباص ىذه القيادات قد تحولوا فعال،  فػرادا و ماعػات، إلػى رمػوز 
لسزمة الوطنية و زس مف  سبابيا، ال  زسا مف حميػا، وليػذا السػبب عمػى و ػو التحديػد لػيس مػف المتوقػع مػف 

تمػػاع السػػبت  و مػػف  ي ا تمػػاع الحػػؽ ليػػـ  ف يػػتمبض عػػف  ي  ديػػد نػػوعي يقػػود إلػػى تغييػػر  ػػذري فػػي ا 
 الوضع الراىف.

وبقػػدر مػػا ىػػي األزمػػة الماليػػة االقتصػػادية الحاليػػة دليػػؿ عمػػى فشػػؿ المشػػروع االقتصػػادي لييػػاض وحكوماتػػو 
وحكوماتو في الوفاس بتعيداتيـ رن اح المتعاقبة، فإنيا دليؿ عمى فشؿ المانحيف األ انب والعرب الذيف تبنوه 

مشػػروعو، تمامػػا بقػػدر مػػا ىػػو إصػػرار عبػػاس وقيادييػػو عمػػى التو ػػو إلػػى األمػػـ المتحػػدة بػػالرغـ مػػف الضػػغوط 
األمريكية والعربية ل نيو عف ذلؾ دليؿ فشؿ لمشػروعيـ "الػوطني" السياسػي لػػ"حؿ الػدولتيف" فػي إطػار الرعايػة 

ي ودليػػؿ فشػػؿ الواليػػات المتحػػدة فػػي وعودىػػا و يودىػػا سػػرائيماالحػػتالؿ ار األمريكيػػة لالتيػػاؽ عميػػو مػػع دولػػة
 رن اح ىذا المشروع.

 إنو فشل استراتيجي موضوعي وشخصي لكل أطراف ما سمي "عممية السالم".
لذلؾ فإف تركيز كؿ األضواس عمى شبص سالـ فياض كعنػواف لسزمػة، ولكػؿ ىػذا اليشػؿ، والمطالبػة برحيمػو 

الك ير مف الت نػي الشبصػي الػذي يكػاد يحولػو إلػى "كػبش فػداس" مػف المؤكػد  ف التضػحية بػو دوف غيره، فيو 
لف تحػؿ األزمػة الوطنيػة المزمنػة المركبػة ولػف يوقػؼ رحيمػو اليشػؿ االسػتراتي ي متعػدد األطػراؼ. صػحيي  ف 

فياض في  فياض كاف منذ حوالي تسع سنوات عنوانا لتطبيؽ اتياقيات  وسمو مف  انب فمسطيني واحد، لكف
نياية المطاؼ كاف م رد  داة لتطبيؽ اتياقيات لـ يكف ىو الذي وقعيا، فيو  زس  ضيؼ الحقا إلى منظومػة 
كاممة، و زس مػف المشػكمة لكنػو لػيس كػؿ المشػكمة، وكمػا قػاؿ عبػاس فػإف "فيػاض  ػزس ال يت ػز  مػف السػمطة، 

 و نا  وؿ مف يتحمؿ المسؤولية".
ورات السياسية التي تستيدؼ تنصؿ قيادات المنظمة وفتي مف  ي مسؤولية وفي ىذا السياؽ ، ليس سرا المنا

األميركػي سػاـ  –عما  ؿ إليو الوضع اليمسطيني بتحميميا ليياض وحده، وكما قاؿ ر ؿ األعماؿ اليمسػطيني 
بحػور فػػإف قػػون  مػػف السػػمطة لػػـ تتبػػع إ راساتيػػا المعتػػادة بتيريػػؽ المظػػاىرات المطالبػػة برحيمػػو بػػؿ سػػمحت ليػػا 
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باالستمرار،  و كما قالت المستشارة السػابقة لػدائرة المياوضػات بمنظمػة التحريػر ديانػا بطػو: "ف ػأة، سػمي لنػا 
 بالبروج إلى الشوارع". 

لقد وصيت الصحيية عميرة ىاس في ىآرتس العبرية الحراؾ الشػعبي األبيػر بأنػو " كبػر عػرض لعػدـ الرضػا 
عامػا"، ووصػيو تقريػر لوكالػة  سوشػيتدبرس بأنػو "غيػر  58 الشعبي عػف السػمطة اليمسػطينية منػذ و ودىػا قبػؿ

مسبوؽ"، ووصيو قائد المنطقة الوسطى في  يش االحتالؿ نيستاف  لوف بأنػو "بدايػة مػا يشػبو االنتياضػة ... 
عمػػى نحػػو قػػد يم ػػؿ تحػػديا لنػػا"، ووصػػؼ رئػػيس تحريػػر "القػػدس العربػػي" عبػػد البػػاري عطػػواف رد فعػػؿ حكومػػة 

يبعػػث عمػػى الب ػػؿ" بعػػد  ف راقبػػت دولػػة االحػػتالؿ االحت ا ػػات الشػػعبية "بقمػػؽ متزايػػد، االحػػتالؿ عميػػو بأنػػو "
بشػػػية  ف يتػػػدحرج إحبػػػاط اليمسػػػطينييف مػػػف قيػػػادتيـ م ػػػؿ كػػػرة الػػػ مس لتتحػػػوؿ إلػػػى انتياضػػػة عامػػػة  ال ػػػة ضػػػد 

نتنياىو إلى  ي" كما قاؿ تقرير لرويترز، وبعد  ف سارع رئيس وزراس دولة االحتالؿ بنياميفسرائيماالحتالؿ ار
األمر بتحويؿ مستحقات السمطة مف الضػرائب التػي ت نييػا حكومتػو قبػؿ موعػدىا "بصػية سػمية عمػى حسػاب 
العائدات الضريبية" ناقصة ديوف السمطة مف اسػتيالؾ الكيربػاس، ضػمف إ ػراسات  بػرن منيػا حػث المػانحيف 

مبيا عمى  زمتيا المالية "مصمحة مشتركة" عمى الوفاس بتعيداتيـ المالية لمسمطة والمسارعة إلى دعميا ألف تغ
 كما قاؿ.

لػػذلؾ سػػارعت حكومػػة فيػػاض إلػػى الترا ػػع اقتصػػاديا  مػػاـ الحػػراؾ الشػػعبي دوف  ف تترا ػػع المنظمػػة وقيادتيػػا 
سياسػػيا، فػػي فصػػؿ تعسػػيي بػػيف االقتصػػادي والسياسػػي، واسػػت ابت  زئيػػا فقػػط لحػػرؽ المحت ػػيف لنسػػ  مػػف 

ية" تطمػػب السػػمطة فيػػو "رسػػميا سػػرائيمية عبػػر وزارة الػػدفاع ارسػػرائيمحكومػػة اراتياقيػػات  وسػػمو بتقػػديـ "طمػػب لم
كما قاؿ وزير الشؤوف المدنية حسيف الشػي  لوكالػة فػرانس  5991إعادة فتي اتياقية باريس االقتصادية" لسنة 

ض عمييػػا بػػرس، فػػي التيػػاؼ عمػػى المطالبػػة الشػػعبية بإلغائيػػا ال بإعػػادة التيػػاوض عمييػػا حتػػى ال يكػػوف التيػػاو 
 بداية الستئناؼ مياوضات مرفوضة ىي واستئنافيا شعبيا.

وقد لوحظ حرص عباس وقيادييو عمى حصر مطالب الحراؾ الشعبي بمطالب اقتصػادية لػػ"تبييض األسػعار 
واستالـ الرواتب كاممة" كما قاؿ، وحصروا است ابتيـ ال زئية لمحراؾ بدوافعو االقتصادية، بػالرغـ مػف تحػذير 

ال اريػػة مػػف  ف " فػػاؽ التنميػػة  1051  فػػي تقريػره لسػػنة UNCTADمػػـ المتحػػدة لمت ػػارة والتنميػػة صمػؤتمر األ
االقتصػػػادية فػػػي األراضػػػي اليمسػػػطينية المحتمػػػة فػػػي المػػػدن الطويػػػؿ قػػػد ازدادت سػػػوسا" نتي ػػػة لسػػػبب سياسػػػي 

يف مػف كػؿ  ال ػة رئيسي يتم ؿ في االحتالؿ كػ"سبب حقيقي مباشر النعداـ األمف الغذائي الػذي يػؤ ر فػي ا نػ
%، فػي شػرقي 08فمسطينييف "، وبباصة في قطاع غزة، ومما "ي ير الذعر  يضا معدؿ اليقر،الذي يقدر ب 

 القدس"، كما  اس في التقرير.
وىذا اليصؿ التعسػيي المػدروس بػيف االقتصػادي وبػيف السياسػي ييسػر حػرص السػمطة وقيادتيػا عمػى ت اىػؿ 

نياس اتياقيات  وسمو وما انب ؽ عنيا، وييسػر حرصػيـ عمػى منػع الحػراؾ المطالب السياسية لمحراؾ الشعبي بإ
الشعبي منعا " منيا" مف "التماس" مع قوات االحتالؿ، وييسر كذلؾ التو و الواضي في إعالميـ وتصػريحات 
مسػػؤولييـ لحػػرؼ البوصػػمة الشػػعبية بعيػػدا عػػف االحػػتالؿ نحػػو االنقسػػاـ وتحميػػؿ المسػػؤولية عنػػو وعػػف األزمػػة 

صادية كاممة لمطرؼ اآلبر، وحد وصػؼ المحت ػيف الػذيف يت ػاوزوف السػمطة وحكومتيػا ورئػيس وزرائيػا االقت
وقيادتيا لمتو و مباشرة نحو "التماس" مع االحتالؿ كمسؤوؿ  وؿ و بير عف األزمة الوطنية بشػقييا السياسػي 

 واالقتصادي بأنيـ "مندسوف" و"منيمتوف" و"دبالس" و"عاب وف" و"طابور بامس".
غيػػر  ف "الشػػعب لػػـ يعػػد قػػادرا عمػػػى تحمػػؿ وضػػع يبضػػع فيػػو لالحػػتالؿ لكنػػػو مػػرغـ  يضػػا عمػػى دفػػع  مػػػف 
االحػػػتالؿ" بعػػػد  ف "فشػػػمت بطػػػة فيػػػاض لبنػػػاس مؤسسػػػات فمسػػػطينية تحػػػت االحػػػتالؿ" كمػػػا قػػػاؿ األمػػػيف العػػػاـ 
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وسػوؼ يتحػوؿ لممبادرة الوطنية د. مصطيى البرغو ي، لػذلؾ مػف المتوقػع  ف "يعػود الشػعب إلػى النضػاؿ ... 
 " كما قاؿ قيادي في السمطة وفتي ومنظمة التحرير م ؿ د. نبيؿ شعث. إسرائيؿفي نياية المطاؼ ضد 

 55/9/1051، فمسطين أون الين
 

 من كل اتفاق مستقبمي الالجئون الييود سيكونون جزءاً  .45
 باراؾ رابيد

مػع  نيػا ولػدت فػي القػاىرة، إال ، تو د ذكريػات طيولػة صػعبة وباع ػة عمػى الصػدمة. و 08لروزا مولبو، ابنة 
. 'عنػد الظيػر سػمعت ضػ ي ا'، تػروي فػي فػػيمـ 5915انػو لمحظػة يبيػؿ  نيػا تتحػدث عػف  حػداث فػي بولنػدا 

صدر عمػى قنػاة باصػة فػي اليػو تيػوب. 'نظػرت فػي النافػذة... ر يػت دائػرة نػار فيربػت. صػربت  مػي!  مػي! 
  ة  مي صػربوا 'لمػاذا تػدفف الييوديػة القػذرة؟'...  ابدا لف  نسى مشيد ال  ث عمى االرضية... عندما  بذوا

 ...  نا روزا مولبو و نا ايضا ال ئة'.5919تركت مصر في كانوف االوؿ 
في  فالـ مشابية صدرت في ذات القناة تظيػر بنينػا بصػراوي، لبنػى زميػر ولوسػي كممػارو المػواتي ىػربف مػف 

واسػػحؽ البػػاز وبػػف  5915بػػا مػػف بغػػداد فػػي مصػػر فػػي البمسػػينيات، ديييػػد نػػوي ودوريػػس اسػػحؽ المػػذاف ىر 
 . ' نا ايضا ال ىس'، يقوؿ كؿ واحد منيـ الى الكاميرة.5911تسيوف سيمع المذاف ىربا مف ال زائر في 

األفػالـ التػػي يظيػػر فييػػا مولبػػو زميػر و بػػروف صػػدرت عمػػى الشػػبكة ك ػزس مػػف حممػػة إعالميػػة يقودىػػا نائػػب 
 وزير البار ية، داني ايالوف.

ة يقؼ قرار سياسي مف مكتب رئيس الوزراس ووزارة البار ية بمو بو فاف مشكمة الال ئيف الييود بمؼ البطو 
مػػف الػػدوؿ العربيػػة سػػتندرج مػػف االف فصػػاعدا فػػي المياوضػػات مػػع اليمسػػطينييف. دوف حػػؿ قضػػية الال ئػػيف 

 عمى االعالف عف نياية النزاع. إسرائيؿالييود، قرروا في القدس، لف توافؽ 
عف االنشغاؿ بقضية الال ئيف الييود الذيف ىربوا مف الدوؿ العربية.  إسرائيؿنيف امتنعت حكومة لعشرات الس

وكاف لمسياسة في ال ال يف سنة االولى لمدولة نصيب كبير في ذلؾ. فنائب وزير البار ية ايالوف، الذي  اس 
اف وزيػري البار يػة يغئػاؿ الػػوف  بػوه مػف ال زائػر، يقػوؿ اف مم مػي منظمػات سػميمي ليبيػا  و العػراؽ رووا لػو بػ
 وموشيو دياف رفضا رفضًا باتا طمباتيـ رفع الموضوع في الساحة الدولية.

'قالو ليـ اف الػزمف غيػر  يػد'، يػروي ايػالوف. 'رئػيس الػوزراس االسػبؽ دافيػد بػف غوريػوف ابتعػد ىػو ايضػا عػف 
لتػي حػاولوا بمقيػا وتقػوؿ اف ييػود الػدوؿ ىذه المسػألة كمػا يبتعػد المػرس عػف النػار. فيػذا لػـ يكػف يالئػـ اليكػرة ا

العربيػػة ىػػا روا لػػدوافع صػػييونية وانبرطػػوا فػػي الم تمػػع. الم ػػوس، حسػػب ىػػذا المييػػوـ، لػػـ يكػػف إال فػػي ييػػود 
 '.إسرائيؿاوروبا. مشكمة الال ئيف الييود مف الدوؿ العربية اسكتت بؿ ولـ تدبؿ في المناىس التعميمية في 

غاؿ بالمسألة بك افة بعد زيارة رئيس الوزراس بنياميف نتنياىو االولى في واشنطف، االنش إسرائيؿوبد ت حكومة 
، وبطػاب بػار ايػالف بعػد شػير مػف ذلػؾ. و عػرب نتنيػاىو فػي حينػو، الوؿ مػرة، عػف موافقتػو 1009في ايار 

 عمى مبد  الدولتيف لمشعبيف.
القػومي لمشػروع فػي االسػتعداد السػتئناؼ وو و نتنياىو تعميماتو الى عوزي  راد، في حينو رئيس قيػادة األمػف 

المياوضات مع اليمسطينييف. وعنػدما كػاف باح ػا كبيػرا فػي مركػز ىرتسػيميا متعػدد الم ػاالت، نسػؽ اراد عمػؿ 
 فريؽ  كاديمي عني بال وانب السياسية والقانونية لمشكمة الال ئيف الييود مف الدوؿ العربية.
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يػػؽ بػػاص مػػف منػػدوبي الحكومػػة وببػػراس مػػف االكاديميػػا لبمػػورة كمستشػػار لسمػػف القػػومي قػػرر  راد تشػػكيؿ فر 
فػػػي موضػػػوع الال ئػػػيف الييػػػود مػػػف الػػػدوؿ العربيػػػة. ورون اراد بانػػػو تمقػػػى مباركػػػة  سػػػرائيؿالموقػػػؼ الرسػػػمي ر

 نتنياىو وعيف المقدـ احتياط اورنا مزراحي لرئاسة اليريؽ.
زارة البار يػػة، وزارة العػػدؿ، وزارة الماليػػة ووضػػع اراد فػػي الصػػورة الػػوف ايضػػا، وضػػـ الػػى المػػداوالت ر ػػاؿ و 

ووزارة شػػؤوف المتقاعػػديف. وفػػي مػػداوالت اليريػػؽ شػػارؾ ايضػػا مؤربػػوف واقتصػػاديوف مػػف االكاديميػػا، ومم مػػو 
منظمػػات ييوديػػة م ػػؿ الكػػونغرس الييػػودي العػػالمي والمنظمػػة الييوديػػة االمريكيػػة العػػدؿ لييػػود الػػدوؿ العربيػػة 

  .JJACص
 5968حتى  5948من 
رفعت قيادة االمف القومي لنتنياىو ومسؤوليف كبار  بريف فػي القيػادة السياسػية بالصػة  1055 يار  11في 

دراسػػتيا لممسػػألة. اليريػػؽ، الػػذي تنكشػػؼ تياصػػيؿ عػػف الو يقػػة التػػي وضػػعيا الوؿ مػػرة ىنػػا،  وصػػى بادبػػاؿ 
 سطينييف.مسألة التعويضات لال ئيف الييود مف الدوؿ العربية الى المياوضات مع اليم

واعتقػػػد فريػػػؽ قيػػػادة االمػػػف القػػػومي بانػػػو ي ػػػب االعتػػػراؼ بػػػاليوارؽ بػػػيف ييػػػود الػػػدوؿ العربيػػػة وبػػػيف الال ئػػػيف 
اليمسطينييف. وبعػد اليحػص القػانوني قػرر اليريػؽ بػاف الييػود الػذيف تركػوا منػازليـ فػي الػدوؿ العربيػة وىػا روا 

ورقػة الموقػؼ مػف قيػادة االمػف القػومي تتضػمف، يستحقوف مكانة ال يس حسػب القػانوف الػدولي.  إسرائيؿالى 
الوؿ مػػرة، تعرييػػا رسػػميا لمييػػـو الال ػػيس الييػػودي مػػف الػػدوؿ العربيػػة. وحسػػب الو يقػػة، فػػاف نقطػػة البػػدس فػػي 
احصاس الال ئيف الييود مف الدوؿ العربية ىي قرار ال معية العمومية لالمـ المتحػدة فػي مشػروع التقسػيـ فػي 

 ، بعد حرب االياـ الستة.5918صاس الال ئيف الييود ينتيي في . اح5910تشريف ال اني 
الػؼ. الال ئػوف اليمسػطينيوف  800عدد الال ئػيف الييػود فػي اليتػرة موضػع البحػث، حسػب الو يقػة، ىػو نحػو 

 لػػؼ  300 100. 5919 5910 لػؼ. معظػـ الال ئػػي اليمسػطينييف تركػوا فػي  000 100يعػدوف، بالمقابػؿ، 
 ، يعتبروف نازحيف.5910الضية الغربية الى االردف بعد حزيراف  منيـ، ممف انتقموا مف

 إسػػػرائيؿالو يقػػػة التػػػي رفعتيػػػا قيػػػادة االمػػػف القػػػومي الػػػى نتنيػػػاىو، وعنوانيػػػا 'بالصػػػة دراسػػػة واقتػػػراح موقػػػؼ 
ية ىي ت بيت صمة سرائيملممياوضات مع اليمسطينييف في موضوع الال ئيف الييود'، تقضي باف المصمحة ار

اة الال ئيف الييود' وبيف مسألة الال ئيف اليمسطينييف. ويشدد واضػعوىا عمػى  ف المسػألتيف مرغػوب بيف 'مأس
 فيو عرضيما ك ممة واحدة في البحث في موضوع الال ئيف في المياوضات عمى التسوية الدائمة.
المطالػػب وحسػػب قيػػادة االمػػف القػػومي، فػػاف كشػػؼ مشػػكمة الال ئػػيف الييػػود يمكػػف  ف يسػػتبدـ 'لتمطيػػؼ حػػدة 

 اليمسطينية  و عمى االقؿ لكبي  ماح  نماط االنشغاؿ بمسألة الال ئيف اليمسطينييف'.
وتشػػاور اليريػػؽ مػػع مػػوظييف كبػػار سػػابقيف، كػػانوا مشػػاركيف فػػي المحاد ػػات مػػع اليمسػػطينييف فػػي كامػػب ديييػػد 

حػػػت رئػػػيس ت 1008، تحػػػت رئػػػيس الػػػوزراس اييػػػود بػػػاراؾ، وفػػػي المياوضػػػات فػػػي مسػػػار  نػػػابوليس فػػػي 1000
الػػػوزراس اييػػػود اولمػػػرت. وكتػػػب واضػػػعو التقريػػػر بانػػػو فػػػي ال ػػػوالت السػػػابقة مػػػف المياوضػػػات طرحػػػت مسػػػألة 

 الال ئيف الييود في اليوامش فقط.
بردود عمى المطالب اليمسطينية ولـ  إسرائيؿويضيؼ اليريؽ بانو في ال والت السابقة مف المياوضات اكتيت 

التقريػر اف 'اليمسػطينييف   ػادوا فػي تييئػة التربػة لممياوضػات مػف بػالؿ تطرح مطالب مف  انبيا. و ػاس فػي 
ت بيت الرواية عف مصيبة الال ئػيف اليمسػطينييف فػي البطػاب الػدولي. وقػد تمكنػوا مػف تحقيػؽ اعتػراؼ دولػي 
واسػػػع بالحا ػػػة الػػػى حػػػؿ مناسػػػب لال ئػػػيف اليمسػػػطينييف بػػػؿ واالسػػػتعداد لممسػػػاعدة فػػػي تمويػػػؿ الحػػػؿ'. ويقػػػوؿ 

فػي  إسػرائيؿبير سابؽ اف مشكمة الال ئػيف الييػود بالػذات بح ػت بشػكؿ  ػدي فػي الماضػي. موقػؼ موظؼ ك
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كػػاف  نػػو 'ال ي ػػب اىمػػاؿ قضػػية الييػػود الػػذيف طػػردوا مػػف البمػػداف العربيػػة  و  1000محاد ػػات كامػػب ديييػػد 
ة بيػػػا'. بػػػؿ ي العربػػػي، والمطالػػػب المرتبطػػػسػػػرائيم و النػػػزاع ار 18اضػػػطروا الػػػى تركيػػػا فػػػي  عقػػػاب حػػػرب الػػػػ 

الى المسألة فػي ردىػا عمػى االفكػار التػي طرحيػا الػرئيس االمريكػي بيػؿ كمينتػوف فػي كػانوف  إسرائيؿوتطرقت 
 . فقد اقترح كمينتوف تشكيؿ صندوؽ تعويضا لال ئيف اليمسطينييف والييود عمى حد سواس.1000االوؿ 

رة البار يػة فػي حينػو، تسػيبي لينػي. في المياوضات في مسار  نابوليس طرحت مشػكمة الال ئػيف الييػود وزيػ
ي بػػدفع تعويضػػات لال ئػػيف سػػرائيممصػػدر شػػارؾ فػػي المحاد ػػات يقػػوؿ اف اليمسػػطينييف لػػـ يرفضػػوا الطمػػب ار

الييود، ولكف ادعوا باف االمر ي ب  ف يطرح في المياوضات مع الدوؿ لعربية وشددوا عمى  نيـ ليسوا طرفا 
وف، ال تو ػػػػد  ي صػػػػمة بػػػػيف مشػػػكمة الال ئػػػػيف اليمسػػػػطينييف ومسػػػػألة فػػػي المسػػػػألة. وبالتػػػػالي، قػػػػاؿ اليمسػػػطيني

 الال ئيف الييود.
'لـ ييمؿ احد مشكمة الال ئيف الييود. عممنا عمى ذلؾ بيدوس'، يقوؿ شبص كاف ضالعا في المياوضات في 

عدالػػة فتػرة بػاراؾ وفتػرة اولمػػرت. 'االسػيؿ ىػو البػروج فػػي حممػة اعالميػة والصػراخ فػػي وسػائؿ االعػالـ عػف ال
ولكف ىذا لف ي مب حال بؿ وحتى سيضع المزيد مػف العصػي فػي الع ػالت'. ويعقػب  راد فيقػوؿ: 'لػـ يحػاوؿ 

 احد عرقمة المياوضات. لـ تكف ىنا في  ي مرحمة اي محاولة لمتسييس'.
 مسؤولية عربية

مياوضات مستقبمية مع ية في سرائيمورقة موقؼ رفعتيا قيادة االمف القومي الى نتنياىو ترسـ االستراتي ية ار
المسػػؤولية فػػي بمػػؽ مشػػكمة  إسػػرائيؿاليمسػػطينييف فػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بػػالال ئيف الييػػود. وىػػي تقتػػرح اف تمقػػي 

 'الم وس المزدوج' عمى ال امعة العربية وعمى الدوؿ العربية.
عماؤىػا شػ عوا 'الدوؿ العربية مسؤولة مباشػرة، باليعػؿ وبالقصػور، عػف الم ػوس الييػودي'،  ػاس فػي التقريػر. 'ز 

 و لـ يمنعػوا العنػؼ الشػديد ضػد الييػود ودفعػوا نحػو طػردىـ... وىػـ لػـ يسػمحوا لمييػود بػالبروج مػع  مالكيػـ 
سنة'.  1100و  بروىـ عمى الي ر بال شيس... وىكذا تسببت الدوؿ العربية ببراب  اليات فابرة تعود الى 

رغبتيػػا فػػي حػػؿ  إسػػرائيؿالدائمػػة ستشػػدد  وحسػػب ورقػػة الموقػػؼ، فػػي كػػؿ مياوضػػات مسػػتقبمية عمػػى التسػػوية
اال تكػػوف مسػػألة الال ئػػيف الييػػود واليمسػػطينييف  ػػزًس مػػف المياوضػػات  إسػػرائيؿ'مشػػكمتي الال ئػػيف'. وسػػتقترح 

المباشرة مع اليمسطينييف، بؿ اف تتـ في إطار متعدد االطراؼ، بسبب الحا ػة لتمويػؿ التعويضػات لال ئػيف. 
م مػو ال امعػة العربيػة والػدوؿ العربيػة وكػذا االسػرة الدوليػة. و ػاس فػي الو يقػة في ىذا االطار سيكوف شركاس م

'توصػػػيتنا ىػػػي اال تشػػػكؿ مشػػػاركة محافػػػؿ عربيػػػة شػػػرطا ال غنػػػى عنػػػو كػػػي ال ييشػػػؿ تمامػػػا الحػػػؿ المقتػػػرح... 
 كنياية لمنزاع'. إسرائيؿفتسوية ال تقدـ  وابا لم وس الييودي لف تعتبره القيادة والشعب في 

تطالب  إسرائيؿة حؽ العودة يوصي التقرير بتحديد حسـ متساٍو بيف الال ئيف اليمسطينييف والييود. 'في مسأل
بالتنازؿ عف حؽ العودة لمطرفيف، الف ىذا حؿ غير عممي'،  اس في الو يقة. 'ليس لال ئػيف الييػود رغبػة  و 

 امكانية لمعودة الى الدوؿ العربية حيث سيصبحوف رىينة  و موضع تمييز'.
ويوصػػػي واضػػػعو التقريػػػر عػػػدـ قبػػػوؿ التعريػػػؼ اليمسػػػطيني فػػػي  ف كػػػؿ سػػػميمي الال ئػػػيف يعتبػػػروف ال ئػػػيف، 
والتعاطي فقط مع  بناس ال يؿ االوؿ. اذا كاف تعريؼ 'ال يس' ينطبؽ  يضا عمى سػميمي الال ئػيف، كمػا قػرر 

 ـ ال ئوف.الييود ومالييف  بريف في البارج ى إسرائيؿاليريؽ، فالمعنى ىو  ف نصؼ مواطني 
فػػي المياوضػػات  إسػػرائيؿوتعنػػى ورقػػة الموقػػؼ ايضػػا بمسػػألة التعويضػػات. فقػػد  وصػػى اليريػػؽ بػػاف تعػػرض 
بطمػػػػب التعػػػػويض  إسػػػػرائيؿالمسػػػػتقبمية تشػػػػكيؿ صػػػػندوؽ تعويضػػػػات دولػػػػي. توصػػػػية ابػػػػرن ىػػػػي اال تكتيػػػػي 

يعاب الال ئػػيف الشبصػػي لال ئػػيف، بػػؿ تطمػػب ايضػػا تعويضػػا لمدولػػة عمػػى المقػػدرات التػػي اسػػت مرتيا فػػي اسػػت
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مستعدة الف تعترؼ بحؽ مشابو بالتعويض  إسرائيؿالييود في البمسينيات والستينيات. و اس في التقرير اف '
الشبصي لال ئيف اليمسطينييف وكػذا لمػدوؿ التػي اسػت مرت فػي اسػتيعابيـ، اي االردف'. ويوصػي اليريػؽ بػاف 

في صالي الال ئيف الييود. وحسب التقػدير  1:3في المياوضات باف تكوف نسبة التعويضات  إسرائيؿتطمب 
، فػي مػو تي الم ػوس فقػد اليمسػطينيوف ُممكػا باصػا قيمتػو فػي اليتػرة موضػع 1008الذي ادرج فػي البحػث فػي 

مميػار دوالر. امػا الييػود فيقػدوا ُممكػا  339مميوف دوالر. قيمة ىػذا المبنػى اليػوـ ىػي  110الحديث كانت نحو 
. وقضت قيادة االمف القومي باف 'ىذه النسبة ي ب  ف  1و نحو مميوف دوالر،   000بقيمة  مميار دوالر اليـو

 تقبع في  ساس كؿ بحث في موضوع التعويضات.
 يالوف ووزارة البار ية ىما المحرؾ االساس الذي يدفع نحو رفع مشكمة الال ئيف الييود في الساحة الدوليػة. 

يف االبيرتيف مقاالت عديدة في المسألة في صحؼ رائػدة فػي  يالوف والسيراس في دوؿ  ساس نشروا في السنت
 العالـ.

بطرح المشكمة في المحاد ات السياسػية وتشػ يع  إسرائيؿوو يت تعميمات الى الدبموماسييف في كؿ مم ميات 
ال اليػػات والمنظمػػات الييوديػػة عمػػى االىتمػػاـ بيػػا. وبعػػد اسػػبوعيف، الػػى  انػػب مػػداوالت ال معيػػة العموميػػة 

المتحدة ستعقد وزارة البار ية والكونغرس الييودي العالمي ندوة باصة عف الال ئيف الييود مػف الػدوؿ لالمـ 
العربية. وتأمؿ وزارة البار ية في  ف يعطي ال يد الدبموماسي  مػاره، بعػد بضػع سػنوات سػي رن بحػث  ولػي 

 في المشكمة في مؤسسات االمـ المتحدة نيسيا ايضا.
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