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 عمنا منذ انتخابو "إسرائيل"م عم  رأس أولوياتنا ومرسي لم ينطق كممة معاىدة السال نتنياىو: .6

كشؼ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو عف أنو لـ يجر أي اتصاؿ مباشر بينو وبيف  :القدس المدحتمة
 الرئيس المصري مدحمد مرسي منذ تولي األخير منصبو قبؿ أشير.

ة "جيػروزاليـ بوسػت" اإلسػرائيمية نشػرتيا عمػع موقاليػا انلكترونػي يناىو أوضح في مقابمة مػ  صػدحي نولكف نت
اليوـ األدحد أف عدة اتصانت جرت بيف دحكومتو والدحكومة المصرية، وقػاؿ: "لػـ تتػ ار انتصػانت الالسػكرية 

 والدح اظ عمع مالاىدة السالـ عمع رأس أولوياتنا".
ذا ألصػػػدقائنا األميػػػركييف والدحكومػػػة وأضػػػاؼ: "نشػػػالر بقمػػػؽ شػػػديد بشػػػ ف مػػػا يدحػػػدث فػػػي سػػػيناء. وأوضػػػدحنا ىػػػ

المصػػرية. وأعتقػػد أف اسػػتقرار سػػيناء ميػػـ لمصػػر تمامػػا كمػػا ىػػو إلسػػرائيؿ، ولكػػف مصػػر ىػػي المسػػؤولة عػػف 
 دح ظ األمف في سيناء".

وعف تقييمو لألشير األولع مف دحكـ مرسي، قاؿ: "إنو لـ يرغب دحتع في النطؽ بكممة إسرائيؿ عمنا. وأعتقد 
قرار بش ف عمؽ التزاميا بمالاىدة السالـ، فقد أعمنا التزامنا الشديد بيا. وآمؿ أف يكونػوا أف عمع مصر اتخاذ 

 ىـ كذلؾ".
 66/9/1061، وكالة سما اإلخبارية

 
 بحاجة لدعم كل العرب والمسممين لتعزيز صمودىا القدس: عباس .2

المسمميف لتصمد وتقؼ "وفا": قاؿ الرئيس مدحمود عباس، إف القدس بدحاجة إلع دعـ كؿ الالرب و -راـ اهلل 
عمع أقداميا، وتواجو اندحتالؿ وانستيطاف، واليجمات البربرية التي يقوـ بيا قطالاف المستوطنيف ليدحتموا 

 القدس ويخرجوا أىميا منيا.
جاء ذلؾ خالؿ دحضور الرئيس، مساء امس، توقي  ات اقيتيف، بيف المؤسسة ال مسطينية لمتالميـ مف أجؿ 

ارية الصناعية الالربية في مدينة القدس المدحتمة، وصندوؽ مؤسسة روابي، في مقر التوظيؼ، والغرفة التج
 الرئاسة بمدينة راـ اهلل.

، لف يستطيالوا ذلؾ، فالقدس الشرقية ىي عاصمة لمشالب ال مسطيني، وستبقع عاصمتو، ولف عباسوأضاؼ 
 نقبؿ دولة فمسطينية بدوف أف تكوف القدس الشرقية عاصمة ليا.

، بانت اقيات الموقالة قائاًل، ىذه مبادرة كريمة تماؿ ردًا دحقيقيًا عمع تمؾ ال تاوى التي قالت وأشاد الرئيس
لمالرب والمسمميف ن تذىبوا إلع القدس، وىي ت كيد عمع أننا سنالمؿ مف أجؿ القدس، ولكف نطمب منيـ 

د ديني عمع اإلطالؽ، ن أيضًا أف ي توا إلع القدس ألف تمؾ ال تاوى التي أصدرىا البالض ن تستند إلع سن
 إلع القرآف الكريـ ون إلع السنة النبوية.

 16/9/2012األيام، رام اهلل، 
 
 أغنية تدعوه لمرحيل "فيس بوك"يبث عم  صفحتو با فياض .3

فاج  رئيس الوزراء ال مسطيني سالـ فياض أمس أصدقاءه وأنصاره قبؿ أعدائو عندما : ك اح زبوف - راـ اهلل
أغنية شالبية لم ناف ال مسطيني قاسـ « فيس بوؾ»خصية عمع الموق  انجتماعي بث عمع ص دحتو الش
 النجار تطالبو بالردحيؿ.



 
 
 

 

 

           5ص                                    1611العدد:                66/9/1061 األحد التاريخ:

، انتشرت بشكؿ واس  خالؿ أياـ قميمة عمع ص دحات «دبر دحالؾ يا فياض»واألغنية التي تدحمؿ عنواف 
ال قر باض.. ما  اسم  اسم  يا فياض.. شالبؾ مف»التواصؿ انجتماعي وأجيزة الجواؿ. وتقوؿ األغنية 

قراض ودبر دحالؾ يا فياض.. ط ح الكيؿ شالب الض ة ما فيو دحيؿ.. كؿ الشالب عمع )فيس  بدو قروض وا 
إف كاف »وجاء في األغنية أيضا «. بوؾ( عمؿ لمدحكومة بموؾ، ألنيا طمالت ستوؾ.. ودبر دحالؾ يا فياض

 «.الدحؿ ىو الردحيؿ اردحؿ يالاله أوعع تظؿ، واردحـ شالبؾ يا فياض
 «.الراتب كمو يا بالش نصو ما بك يناش ىذا الوض  بن الناش»د األغنية تجزئة الراتب، دحيث تقوؿ وتنتق

بنطالب إدحنا الرئيس يمغي ات اقية باريس.. »كما تدعـ األغنية مطمب إلغاء ات اقية باريس انقتصادية قائمة 
 «.نـز قبؿ ما نغيص نقيس، ودبر دحالؾ يا فياض

 16/9/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 كي أوروبي لمنع انييار السمطة الفمسطينيةيتحرك أمر المالكي:  رياض .4
قاؿ وزير الخارجية ال مسطيني رياض المالكي امس إف إعالف  :وكانت –كامؿ إبراىيـ  -القدس المدحتمة 

 اإلدارة األمريكية وانتدحاد األوروبي تقديـ مساعدات مالية لمسمطة ال مسطينية يستيدؼ من  انييارىا.
وذكر المالكي لإلذاعة ال مسطينية الرسمية، أف تدحركات واشنطف وأوروبا تستيدؼ تجنب السيناريو األسوأ 
لت ادي التالامؿ م  شالب ياليش بشكؿ كامؿ تدحت اندحتالؿ، في إشارة إلع إمكانية انييار السمطة 

 ال مسطينية.
خيرة شالرت اإلدارة األمريكية أف واضح أنو بالد بدء الدحراؾ الشالبي في فمسطيف خالؿ األياـ األ»وأضاؼ 

 «.عمييا التدحرؾ قبؿ أف تصبح األمور بشكؿ اسوأ
مف أجؿ إنقاذ الوض  اإلسرائيمي وليس إنقاذ الشالب ال مسطيني » لكف المالكي رأى أف واشنطف تتدحرؾ 

 «.والوض  ال مسطيني
 16/9/2012الرأي، عمان، 

 
 مميون دوالر 30ومة قدم لمحكالفمسطيني صندوق االستثمار  :محمد مصطف  .5

قاؿ الرئيس التن يذي لصندوؽ انستامار ال مسطيني د.مدحمد مصط ع اف األزمة المالية الدحالية  :راـ اهلل
نما عمع ذاتو عبر تطوير  تؤكد الدحاجة إلع اقتصاد وطني ن يرتبط باسرائيؿ، ون يالتمد عمع الماندحيف، وا 

نولوجيا، وأشار في دحديث لصوت فمسطيف إلع أف المنتج قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات الالامة والتك
ال مسطيني ن يزاؿ في موقؼ تنافسي ضاليؼ، ما يقتضي تدحسيف قدرتو التنافسية في ظؿ منظومة اقتصادية 

 متكاممة ومبنية عمع اسس جديدة.
صندوؽ مميوف دونر ك رباح مقدمة مف ال 30واوضح أف صندوؽ انستامار ال مسطيني قدـ لمدحكومة مبمغ 

ضمف مساىمتو الالاجمة لمخروج مف انزمة الراىنة، مذكرا ب ف الصندوؽ رفد الخزينة الالامة  2012عف عاـ 
، وىي 2011ودحتع الالاـ  2003مميوف دونر( بيف ال ترة الواقالة مف الالاـ  653لمسمطة الوطنية بمبمغ )

 جزء مف انرباح انجمالية لمصندوؽ.
 16/9/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 : نتنياىو مول إنتاج الفيمم المسيئ لمرسول األكرمعرفات السابق مستشار .6
ادعع بساـ أبو شريؼ مستشار الرئيس الرادحؿ ياسر عرفات ،اف رئيس الوزراء انسرائيمي بنياميف : وكانت 

.  نتنياىو ضال  في إنتاج ال يمـ المسيء لمرسوؿ األكـر
قدت في أريدحا ظير اليوـ الجمالة ودحضرىا عدد مف انعالمييف الالرب جاءت اقواؿ ابوشريؼ، أاناء ندوة ع

وغير الالرب ، تدحدث خالليا دحوؿ أسباب عرض فيمـ ساـ باسيؿ اآلف وابالاد ذلؾ واألىداؼ مف عرضو 
 واعطائو دعاية كبيرة في ىذا الوقت بالذات.

بصناعة السينما في  عف أف مالمومات عف صناعة ىذا ال يمـ،، قد وصمت ألطراؼ عربية ليا عالقات
ىوليوود واف المالمومات وردت قبؿ عاـ تقريبا ، وأشارت المالمومات الع أف باسيؿ يقوـ بجم  أمواؿ إلنتاج 

 فيمـ يالمؽ الخالؼ واليوة بيف انسالـ والمسمميف ، وبيف المسيدحييف واألمريكييف تدحديدا
 15/9/2012، 48عرب 

 
 لمالحقة مجرمي الحرب "اإلسرائيميين"تدعو  وشاتياللمجزرة صبرا  30الذكرى البالتحرير  منظمة .7

أكدت دائرة الاقافة واإلعالـ في منظمة التدحرير ال مسطينية أف الشالب ال مسطيني لف يتوانع عف : )وكانت(
اإلسرائيمييف" وتقديميـ لممدحاكـ الدولية، ومساءلة اندحتالؿ عمع جرائمو ضد “مالدحقة مجرمي الدحرب 

 األدحادية المنافية لقواعد القانوف الدولي ودحقوؽ اإلنساف.اننسانية وخروقاتو 
عامًا عمع مجزرة صبرا وشاتيال التي ارتكبتيا  30جاء ذلؾ في بياف أصدرتو الدائرة، أمس، بمناسبة مرور 

اإلسرائيمي"، ووزير جيشيا أرئيؿ شاروف، ضد آنؼ المدنييف الالزؿ مف الالجئيف “قوات اندحتالؿ 
 يمي المجوء في لبناف.ال مسطينييف في مخ

ودحّممت الدائرة المجتم  الدولي المسؤولية عف استمرار وجود اندحتالؿ، وشددت عمع أف التوجو إلع األمـ 
إسرائيؿ" وتقديميا لممدحاكـ “المتدحدة لمدحصوؿ عمع مكانة دولة غير عضو ىو أدحد اآلليات القانونية لمالدحقة 

 الدولية.
ة التدحرير رئيس دائرة شؤوف الالجئيف زكريا األغا، أمس، المجتم  وطالب عضو المجنة التن يذية لمنظم

الدولي وىيئة األمـ المتدحدة ومجمس األمف بمالدحقة مرتكبي مجزرة مخيمي صبرا وشاتيال وتقديميـ لمدحكمة 
 الالدؿ الدولية وتوفير الدحماية الدولية لمشالب ال مسطيني.

 16/9/2012الخميج، الشارقة، 
 
 م إغالق األنفاق قبل إيجاد البديلمصر بعد تطالب حماس .8

طالب المئات مف كوادر وعناصر دحركة دحماس مصر بالتراج  عف قرار إغالؽ األن اؽ : دحامد جاد -غزة 
الممتدة في جوؼ األراضي الدحدودية ال اصمة بيف جنوب قطاع غزة ومصر والالمؿ عمع إيجاد بديؿ فالاؿ 

إقامة منطقة دحدودية تجارية وصناعية قبؿ أف تغمؽ  لتوفير المستمزمات الرئيسة ألىالي غزة مف خالؿ
 األن اؽ.

وقالت دحركة دحماس بمساف المتدحدث باسميا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة  منصور بريؾ خالؿ كممة 
ألقاىا باسـ الدحركة عمع ىامش مسيرة دحاشدة نظمتيا الدحركة في المنطقة الدحدودية "ن تتركوا أىؿ غزة 

 تتركونا رىنًا لمضغوطات والالنجيية الصييونية".يالانوف مف الدحصار، ن 
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وأضاؼ بريؾ "نقؼ اليـو والمالابر مغمقة بسبب ما يسمع باألعياد الييودية، وىي كؿ يـو في دحاؿ فضاًل 
عف التضييؽ وسياسات اندحتالؿ لخنؽ قطاع غزة فما نريده مف مصر التي تماؿ شرياف دحياة ال مسطينييف 

 أف ترف  الدحصار عف غزة ".
دعا بريؾ مصر إلع عدـ إغالؽ األن اؽ قبؿ إيجاد بديؿ فالاؿ، بدًن مف إغالقيا وترؾ أىالي غزة يتسولوف و 

غذاءىـ ودواءىـ، موضدحًا أف المجوء لألن اؽ لـ ي ت سوى لتوفير اندحتياجات والدواء ووسائؿ التالميـ 
 لألط اؿ.

، إن أنيـ فالموا ذلؾ لمدحاجة والضرورة بدحاًا وقاؿ "دح رنا األن اؽ التي كانت تماؿ الموت والرعب لمف دح روىا
عف الدحياة وتوفير مستمزماتيا"، مؤكدًا أف دحركة دحماس ودحكومتيا المقالة عمع أتـ انستالداد لدحماية دحدود 

 مصر وت مينيا.
وشدد بريؾ عمع ضرورة رف  الدحصار والتوصؿ لقرار سياسي مصري يقضي بإنياء الدحصار وفتح المالابر 

نستغناء عف األن اؽ، مؤكدا أف األن اؽ لـ ولف تكوف ىاجسًا أمنيًا لمصر، وأف غزة ستكوف التجارية قبؿ ا
 دحصنًا دحصينًا ألمف مصر وسيادتيا.

 16/9/2012الغد، عمان، 
 
 مشعل غدًا في القاىرة ويمتقي مرسي بعد غدالحياة:  .9

الؿ إلع القاىرة غدًا خالد مش« دحماس»يصؿ رئيس المكتب السياسي لدحركة : جيياف الدحسيني –القاىرة 
 عمع رأس وفد مف الدحركة في زيارة يمتقي خالليا الرئيس مدحمد مرسي بالد غد.

16/9/2012الحياة، لندن،   

 

 حمدان: ىناك من يريد توريط فمسطينيي سوريا بأزمتيا الراىنة أسامة .10
ىناؾ مف يريد  قاؿ مسؤوؿ الالالقات الدولية في دحركة )دحماس( أسامة دحمداف إف: جياد أبو الاليس -بيروت

توريط فمسطينيي سوريا ب زمتيا الراىنة، رغـ ات اؽ مختمؼ ال صائؿ عمع أف ما يجري إنما يماؿ "أزمة 
 سورية داخمية".

ول ت إلع أف الموقؼ ال مسطيني منذ بداية األزمة في سوريا ارتكز عمع عدـ التورط فييا، لسببيف، األوؿ 
وريا، والااني التجربة المريرة التي انالكست عمع شالبنا عندما التقدير الذي لقيو الشالب ال مسطيني في س

 انخرط البالض في الشؤوف الداخمية لبالض الدوؿ.
وعبر دحمداف عف إدانتو لمقصؼ الذي طاؿ ون يزاؿ ال مسطينييف بسوريا وخمؼ قتمع وجردحع، خصوصا 

 اف".بمخيـ اليرموؾ. وقاؿ "دحماس أدانت ىذا ال الؿ وتدينو وستبقع، مف أي جية ك
وقاؿ لمجزيرة نت "إذا كاف ال مسطيني أعمف أنو ن يريد التورط فيما يجري مف أدحداث، فمف غير المقبوؿ أف 

 يالقع موق و ىذا بما يجري دحاليا مف قصؼ وقتؿ متكرر".
وأضاؼ "كنا وما زلنا ندحرص بشدة عمع أن يتورط ال مسطينيوف في سوريا في أي مف وجوه األزمة القائمة"، 

 ف ال مسطينييف في سوريا "ليسوا طرفا في األزمة ون يرغبوف تدحت أي مسوغ أف يكونوا جزءا منيا".وأكد أ
وفيما إذا كاف لدى الدحركة عمـ بالجية التي تستيدؼ مخيـ اليرموؾ قاؿ دحمداف "عمميا ودحتع اآلف األمور 

دحدانا عف ذلؾ دوف أي لدى الدحركة غير واضدحة عف الجية التي تقوـ بيذا ال الؿ، ولو كنا مستيقنيف لت
 مواربة".
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وعف قياـ الدحركة وماليا ال صائؿ بإجراء تدحقيؽ لتدحديد الجية ال اعمة، أوضح أنو "في ظؿ الظرؼ الراىف 
مف الصالب الدحديث عف أي شكؿ مف أشكاؿ التدحقيؽ لمالرفة ال اعؿ بدقة ووضوح، وأشير ىنا لدحالة 

 ة بو وت اره بما يق  فييا".التداخؿ الكبيرة بيف أطراؼ المخيـ واألدحياء المدحيط
وفيما إذا كانت ىناؾ اتصانت م  أي جية رسمية سورية إزاء ما يتالرض لو المخيـ قاؿ "مف مجموع 
ال صائؿ ىناؾ اتصانت بالقدر الذي يك ي لتوضيح وجية النظر ال مسطينية ولضماف عدـ تكرار دحوادث 

 القتؿ كالتي وقالت ودحماية الوض  ىناؾ".
ود نية وغاية لدى أي مف المكونات السورية نستيداؼ ال مسطينييف تدحديدا قاؿ "ن أعتقد وعف إمكانية وج

ذلؾ، ون أظف أف وجودىـ مستيدؼ. ال مسطينيوف عالوة عمع ادحتضاف النظاـ ليـ كانوا أيضا مندمجيف 
 ومردحبا بيـ مف قبؿ الشالب، فيناؾ عالئؽ اجتماعية ومصاىرة كبيرة بيف الطرفيف".

ف ال مسطينييف في سوريا "لـ يكونوا يوما موض  إشكاؿ أو انقساـ بيف مختمؼ أطياؼ الشالب وشدد عمع أ
 السوري، ون أظف أف ىذا الوض  سيتغير بالد انتياء األزمة".

لكنو في المقابؿ أقر بوجود "بالض مف يريد توريط الوجود ال مسطيني في سوريا"، وقاؿ إف ذلؾ وارد، لوجود 
ود وبيذه الصورة، وبالتالي يريد توريطيـ ألسباب تتالمؽ بو ىو وليس نرتباط ذلؾ "مف ن يالجبو ىذا الوج

 باألزمة القائمة".
وردا عمع سؤاؿ عف ىذا البالض قاؿ "الميـ أف يجري الالمؿ عمع تدحصيف الوض  ال مسطيني مف ىذا 

تدحصيف، وأرجو أف البالض، بدن مف الت شير عميو، وأستطي  أف أقوؿ إننا دحتع المدحظة نجدحنا في عممية ال
 نبقع كذلؾ دحتع انتياء كؿ ما يجري".

وعف اتياـ بالض ال صائؿ ال مسطينية بالتورط والمشاركة في األدحداث القائمة قاؿ "إذا ابت ىذا فالمع مف 
 يقوـ بو أف يتدحمؿ مسؤوليتو، وأن يجري تدحميؿ الكؿ ال مسطيني جريرة ىذا ال الؿ".

 15/9/2012الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 : موقف واشنطن من الفيمم المسيء لمنبي محمد صم  اهلل عميو وسمم ليس كافًياالرشقعزت  .11

اعتبر عزت الرشؽ، عضو المكتب السياسي لدحركة "دحماس"، أف ما ذكرتو وزيرة الخارجية : بيروت
األمريكية ىيالري كمينتوف مف عبارات انشمئزاز مف ال مـ المسيء لمرسوؿ الكريـ مدحمد صمع اهلل عميو 

سمـ "ليس كافيًا"، رافضًا "مدحاولة التستر بدحرية الرأي لتمكيف مف قاموا باإلساءة ألقدس المقدسات و 
 اإلسالمية مف اإلفالت مف المالدحقة والمساءلة القانونية".

وأضاؼ الرشؽ: "إنو ليس لذلؾ ال يمـ الذي تضمف تمؾ اإلساءات الساخرة مف الرسوؿ األعظـ سيدنا مدحمد 
مـ أية قيمة فنية أو نقدية أو مالنوية، ولكنو استخدـ انست زاز واستاارة غضب المسمميف صمع اهلل عميو وس

 والالقالء لجمب اننتباه ل يممو المريض مما يدؿ عمع وجود أجندات خاصة تتجاوز ما يسمونو دحرية الرأي".
 15/9/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 رد من اسماء في ما سمي بالمجنة االمنية المشتركةعدم دقة ما و للجريدة الحياة  حماسمن  توضيح .12

عدـ دقة المالمومات التي »اشار الع « دحماس»دحركة بيانًا مف المكتب انعالمي ل« الدحياة»جريدة تمقت 
، نفتًا ايضًا الع «المتالمقة بافتتاح مكتب رسمي لدحماس في القاىرة»نشرتيا الصدحي ة الامااء الماضي، و

خبر مف اسماء في ما سمي بالمجنة انمنية المشتركة، سواء لجية الخمط بيف انسـ عدـ دقة ما ورد في ال»
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ادحمد »وأوضح انو ورد في الخبر اف «. والص ة، او ذكر اسماء ن عالقة ليا بالممؼ انمني بيف الجانبيف
ر الصدحة الجالبري ىو قائد كتائب القساـ، والصدحيح اف قائد القساـ ىو انخ مدحمد ضيؼ. كما ورد اسـ وزي

ال مسطيني السابؽ باسـ ناليـ ك دحد اعضاء المجنة انمنية المشتركة، وىذا غير صدحيح. وورد اسـ ايمف طو 
 «.بص ة مستشار امني لرئيس الوزراء اسماعيؿ ىنية، وىذا غير صدحيح

انتيامات المصرية، مؤكدًا عدـ ضموع أي عناصر مف « دحماس»عمع خط مواٍز، رفض قيادي رفي  في 
تسممنا مف الجانب المصري أسماء اتضح أف ليست ليا »الجريمة التي ارتكبت في رفح، وقاؿ:  غزة في

، مشيرًا إلع أف عددًا منيـ قتؿ قبؿ الدحادث بيوـ نتاج قصؼ إسرائيمي انتقامي ... كما «عالقة بدحادث رفح
ؼ السنة، أف عددًا آخر مف أصدحاب ىذه األسماء مدحتجز في السجف لدينا منذ أكار مف سنتيف ونص

تـ التدحقيؽ مرتيف م  »ول ت إلع أنو «. وآخريف في الخارج وغير موجوديف في غزة منذ فترة ليست بقريبة
، «المدعو دغمش الذي تتيمو مصر بالضموع في الدحادث، لكف ت كد لنا عدـ وجود أي عالقة لو بالدحادث

وابت بالدليؿ القاط  عدـ وجود أي موضدحًا أف بقية األسماء تـ التدحقيؽ ماليا بوسائؿ مختم ة، لكف اتضح 
ن يمكننا اعتقاؿ الناس بمجرد الشبية مف دوف أي دليؿ أو »عالقة ليذه األسماء إطالقًا بالدحادث. وقاؿ: 

، مؤكدًا أف األجيزة األمنية في غزة ستتدحرؾ فالاًل إذا تـ التوصؿ إلع أي خيط أو مالمومة ليا «ذنب اقترفوه
ندحف عمع استالداد »توصؿ ألٍي مف الجناة المرتكبيف ليذه الجريمة. وقاؿ: صمة بالدحادث يمكف أف تساعد لم

تاـ لمتدحرؾ، ولف نتساىؿ م  أي عنصر لو شبية في الدحادث ... ولقد طمبنا مف السمطات المصرية أف تقدـ 
 «.، مشددًا عمع أنو لـ يابت تورط دغمش في الدحادث«أدلة وبراىيف

 16/9/2012الحياة، لندن، 
 
 في سجون االحتالل يدعون لمقاطعة المنتجات األمريكية حماسأسرى  .13

، ال يمـ المسيء لمرسوؿ مدحمد ”اإلسرائيمي“استنكر أسرى فمسطينيوف في سجوف اندحتالؿ  رائد نفي: -غزة 
ودعا أسرى ” . وقؼ ىذه الميزلة ضد اإلسالـ“عميو الصالة والسالـ، مطالبيف الجمي  ب خذ دورىـ في 

اندحتالؿ في بياف مف داخؿ السجوف، جمي  المسمميف إلع مقاطالة المنتجات  في سجوف” دحماس“دحركة 
مف أجؿ الضغط عمع دحكومة الونيات المتدحدة لالدـ تكرار ىذا الالمؿ المشيف، وانعتذار رسميا “األمريكية 

 ” .لألمة اإلسالمية عف اإلساءة لنبييا
 16/9/2012الخميج الشارقة، 

 
 اق اوسمو فشل ومطموب رسم استراتيجية وطنيةاتف :التحرير الفمسطينية جبية .14

اكدت جبية التدحرير ال مسطينية عمع ضرورة التدحرر مف ات اؽ أوسمو الذي وقالتو منظمة التدحرير  :راـ اهلل
ال مسطينية م  إسرائيؿ في ظؿ عدـ التزاـ انخيرة بتاليداتيا وامالانيا في ادحتالؿ ومصادرة ونيب األرض 

 عبر انستيطاف.
و المكتب السياسي لجبية التدحرير ال مسطينية عباس الجمالة في بياف صدح ي أمس، اف ات اؽ واعتبر عض

اوسمو فشؿ وىو اضر بالقضية ال مسطينية ولـ يدحقؽ عمع انرض اي شيء في ظؿ مواصمة اندحتالؿ نيب 
اق  تدحت انرض عبر انستيطاف، ودعا الع تالزيز المقاومة الشالبية الشاممة كخيار لمشالب ال مسطيني الو 
 اندحتالؿ نسترداد أرضو وتدحرير مقدساتو، مؤكدا اف المقاومة ك متيا كؿ األعراؼ والمواايؽ الدولية
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ودعا الجمالة الع الشروع بدحوار وطني شالبي فمسطيني، لمقياـ بالممية مراجالة شاممة، لمواق  والمستقبؿ 
نياء دحالة اننقساـ، وتطبيؽ اليات ات اؽ المصالدحة و  استالادة الودحدة الوطنية وت اليؿ منظمة ال مسطيني، وا 

 التدحرير ال مسطينية ومؤسساتيا بشكؿ ديمقراطي، ورسـ استراتيجية وطنية.
 16/9/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 تعمن عن قائمتيا االنتخابية بسمفيت بالتحالف مع الديمقراطية فتححركة  .15

لخوض ” قائمة دحركة فتح والجبية الديمقراطية“تخابية أعمنت دحركة فتح إقميـ سم يت عف قائمتيا انن :سم يت
 انتخابات مجمس بمدية سم يت بالتدحالؼ م  الجبية الديمقراطية.

دحركة فتح والجبية “وأشاد عبدالستار عواد أميف سر دحركة فتح إقميـ سم يت خالؿ انجتماع األوؿ لقائمة 
الديمقراطية ورح الالمؿ والشراكة التي سادت  الذي عقد امس في مكتب إقميـ سػػم يت ب جواء” الديمقراطية

 مرادحؿ تشكيؿ القائمة.
وأكد عواد أف القائمة تضـ مجموعو مميزة بقدراتيا ومينيتيا وتتمت  بقاعدة جماىيرية داخؿ فتح وخارجيا، 

 وندحف جازموف أف نتائج مميزة ستدحصدىا القائمة.
اشتيو أف أعضاء القائمة تالاىدوا عمع الالمؿ  وأكد رئيس قائمة دحركة فتح والجبية الديمقراطية د. شاىر

 المشترؾ والتالاوف ك ريؽ وادحد وفؽ منيجية عممية ىدفيا األوؿ خدمة مدينو سم يت وسكانيا والنيوض بيا.
 مرشدحًا بينيـ أربالة سيدات، وىـ: 14وأعمف عواد عف أسماء أعضاء القائمة التي تضـ القائمة 

أبو اسميمو، والميندس يوسؼ ابو شمو، وعبدالردحيـ جودت، والمربية الدكتور شاىر اشتيو، والميندس جماؿ 
ص ية شاىيف، ودحميمو دحسف، والميندس كماؿ مدحمد عيس، وشادي زىد، ويونس فخر، وجاسر بني نمرة، 

 وسيير طو، وبساـ مرايطو، والميندس سمير المصري، وسوسف اسماعيؿ.
 16/9/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 اىو ينقل معركتو مع أوباما ال  الداخل ويحاول اجتذاب الرأي العام األمريكينتني: ىآرتس .66

أفػػػادت صػػػدحي ة "ىػػػمرتس" فػػػي موقاليػػػا عمػػػع الشػػػبكة، اليػػػـو اندحػػػد، اف رئػػػيس الدحكومػػػة اإلسػػػرائيمية، بنيػػػاميف 
يرانػي، نتنياىو أطمؽ في نياية األسبوع دحممة إعالمية تيدؼ إلع استمالة الرأي الالاـ األمريكي فػي الممػؼ اإل

لصػالح سياسػػة "تدحديػػد خطػوط دحمػػراء إليػػراف" التػي يتباليػػا نتينيػػاىو فػي األسػػبوع األخيػػر، فػي مواجيػػة موقػػؼ 
إدارة بػػراؾ أوبامػػا المالػػارض لمدحػػاونت إسػػرائيؿ فػػرض موق يػػا عمػػع الونيػػات المتدحػػدة بوضػػ  خطػػوط دحمػػراء 

 مقابؿ امتناع إسرائيؿ عف شف ىجـو عسكري ضد إيراف.
". NBG"و " CNNنتنيػػاىو أجػػرى مقابمػػة مطولػػة مػػ  كػػؿ مػػف شػػبكات التم ػػزة األمريكيػػة " وقالػػت الصػػدحي ة إف

ودحاوؿ نتنياىو خالؿ المقابالت التم زيونية إقناع الجميور األمريكي بػ ف تدحديػد خطػوط دحمػراء  سػيخ ؼ مػف 
طػاؽ. دحماس إيراف لممضي قدما في مشروعيا الذري، ويقمؿ مػف ادحتمػانت وقػوع مواجيػة عسػكرية واسػالة الن

ومػػػف المتوقػػػ  بدحسػػػب الصػػػدحي ة أف يدحػػػاوؿ نتنيػػػاىو تػػػذكير الجميػػػور األمريكػػػي بالمظػػػاىرات الصػػػاخبة ضػػػد 
السػػ ارات األمريكيػػة فػػي أندحػػاء الالػػالـ الالربػػي وانسػػالمي، وتوظيػػؼ ىػػذه المظػػاىرات لمقػػوؿ مػػاذا سػػيدحدث لػػو 

 امتمكت ىذه الجيات سالدحا ذريا".
ـ تدحديد خطوط دحمراء ىػو الػذي يزيػد مػف ادحتمػانت الدحػرب، ألف إلع ذلؾ يتوق  أف يقوؿ نتنياىو  ب ف " عد

إيراف تشالر ب نيا قادرة عمع مواصمة التقدـ ندحو السالح الذري دوف أي تشػويش أو مالارضػة. وضػ  خطػوط 
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دحمراء سيقمؿ مف ادحتمانت اندنع موجية عسكرية ولف يزيد مف فرص ىػذا اندحتمػاؿ، إف تػـ تدحديػد خطػوط 
راف يجالميػػا تػػدرؾ أف إعػػداد وبنػػاء قنابػػؿ ذريػػة ىػػو خػػط ن يمكنيػػا اجتيػػازه، فػػإف ذلػػؾ دحمػػراء واضػػدحة أمػػاـ إيػػ

 سيقمؿ مف أساب الدحاجة لالممية عسكرية"، يقوؿ نتنياىو.
ونقمت الصدحي ة عف جيات مقربة مف نتنياىو قوليا إف نتنياىو مقتن  بػ ف الخطػاب بشػ ف تدحديػد خػط أدحمػر 

يػػود مشػػددة  أكاػػر عمػػع إيػػراف ويضػػ  أماميػػا صػػالوبات فػػي سػػيؤدي فػػي نيايػػة المطػػاؼ إلػػع تدحديػػد ووضػػ  ق
 الطريؽ إلع األسمدحة الذرية.

 66/9/1061، 48عرب 
 

 اإلسرائيمي ُيجري تدريبات تحضيرًا الندالع حرب ثالثة مع لبنان الجيش .67
وكػػػانت: قالػػػت القنػػػاة الالاشػػػرة انسػػػرائيمية فػػػي تقريػػػر ليػػػا باتػػػو امػػػس، إف مػػػف يتجػػػوؿ فػػػي الجبيػػػة  –القػػػدس 

مالية لمدولة الالبرية سػيرى آنؼ الجنػود مػف الجػيش اإلسػرائيمي يجػروف تػدريبات عسػكرية مكا ػة اسػتالدادا الش
 لمدحرب الاالاة م  تنظيـ دحزب اهلل المبناني.

وأجرت القنػاة مقابمػة مػ  أدحػد الضػباط المشػرفيف عمػع التػدريبات دحيػث قػاؿ: "إنيػا لػف تكػوف دحػرب السػتة أيػاـ 
 لف تكوف خالية مف اإلصابات والدمار في المنطقة".)النكسة( أو امانية أياـ و 

وأوضػػح مراسػػؿ القنػػاة فػػي تقريػػره أف دحػػرب لبنػػاف الاانيػػة سػػتبدو وك نيػػا نزىػػة لمػػا ىػػو متوقػػ  بالنسػػبة لمدحػػرب 
صػاروخ مالظميػا خ ي ػة والتػي وصػمت  0000الاالاة عمع لبناف، دحيث اف في الدحرب الاانية تـ إطالؽ ندحػو 

ألػػؼ صػػاروخ وآنؼ منيػػا اقيمػػة تغطػػي جميػػ   30ًا اف دحػػزب اهلل ينشػػر اليػػوـ ندحػػو لمنطقػػة الخضػػيرة)..( مبينػػ
 مناطؽ إسرائيؿ.

كيمومترات داخؿ األراضي المبنانية في الدحرب الاانية، وفػي  0وأضاؼ مراسؿ القناة إف الجيش توغؿ لمسافة 
 قبؿ. الدحرب المتوق  دحصوليا قريبًا سيدخؿ أكار الي الالمؽ المبناني وبشكؿ أسرع مف ذي

وقػػاؿ ضػػابط آخػػر مشػػارؾ فػػي التػػدريبات: "ن نسػػتطي  التدحػػدث عػػف دخػػوؿ الالمػػؽ المبنػػاني فػػي ىػػذه المردحمػػة 
 ولكننا نجري تدريبات مف أجؿ قير الالدو في أي مكاف وزماف".

وبػػيف مراسػػؿ القنػػاة الالاشػػرة أف الجػػيش اإلسػػرائيمي أصػػمح عػػددًا ن بػػ س فيػػو مػػف األخطػػاء التػػي دحػػدات فػػي 
ة مف أجؿ الوصوؿ الع الالمؽ المبناني، بدحيث تـ تطوير وتقوية نظاـ اإلمداد والتمويف لكي يػتـ الدحرب الااني

 إيصاؿ الالـز لمقوات التي ستكوف باليدة عف مركز البالد.
وتػػاب  إف الجػػيش اإلسػػرائيمي يريػػد اسػػتخداـ القػػوة الم رطػػة فػػي الدحػػرب المقبمػػة، كمػػا قػػاؿ ضػػابط إسػػرائيمي إف 

 شادحبًا بالمقارنة لما سيدحدث في لبناف. تقرير غولدستوف سيكوف
وقػػاؿ الضػػابط المسػػؤوؿ لمقنػػاة: "القريػػة التػػي سػػيتـ إطػػالؽ الصػػواريخ منيػػا عمػػع خمػػيج دحي ػػا يجػػب عمينػػا تػػدبر 
أمرىػػا بالطريقػػة المامػػع، ولػػف تكػػوف عمػػع شػػكؿ مجموعػػة مػػف الجنػػود التػػي سػػتقوـ بػػالت تيش بالمنطقػػة لمالرفػػة 

 مؿ بالقوة الم رطة".مطمقي الصواريخ، دحيث سيتـ التالا
وقالػػت القنػػاة اإلسػػرائيمية إف زعػػيـ دحػػزب اهلل دحسػػف نصػػر اهلل يالمػػـ أيضػػًا أف ىػػذه الدحػػرب سػػوؼ تػػ تي بالػػدمار 
عمع لبناف وىو يتدحضر ليا جيدًا ويقوـ بنشػر الصػواريخ الاقيمػة وفػي مدينػة بيػروت لكػي يؤكػد أف اي ضػربة 

 لبيروت ستؤدي لضرب تؿ أبيب.
يوجد مصمدحة ألي مف األطراؼ لموصوؿ الع ىذه الدحرب، ولكػف يمكػف بسػيولة اشػتالاليا، وقالت القناة : "ن 

ماؿ ضربة قوية لتنظيـ دحزب اهلل أو ىجوـ إسػرائيمي بسػبب نظػاـ الصػواريخ الػذي سػيتـ نقمػو مػف سػورية الػي 
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)..( مبينػة لبناف أو عمميػة عسػكرية إسػرائيمية ضػد إيػراف، كػؿ ىػذه المؤشػرات ك يمػة بإشػالاؿ الجبيػة الشػمالية 
 اف الجيش يتوق  في السنة الجديدة اندنع دحرب.

 66/9/1061، األيام، رام اهلل
 

 شركة "قطارات إسرائيل" تساعد المستوطنين عم  إقامة متنزه عم  أراض فمسطينية .68
كشػػ ت صػػدحي ة "ىػػمرتس" فػػي موقاليػػا عمػػع الشػػبكة، اليػػـو األدحػػد، النقػػاب أف شػػركة قطػػارات : القػػدس المدحتمػػة

الدحكومية تساعد المستوطنيف في الض ة الغربية في إقامػة متنػزه جديػد عمػع أراض فمسػطينية خاصػة إسرائيؿ 
لسكاف قرية بشتيف ال مسطينية المجاورة لمستوطنة "نيمي". وقالت الصدحي ة إف اإلدارة المدنية وردا عمع توجو 

مػػاؿ، وطالبػػت الطػػرفيف مػػف الصػػدحي ة استصػػدرت مػػؤخرا أمػػرا لممسػػتوطنة ولشػػركة القطػػارات بوقػػؼ ىػػذه األع
 بإعادة الوض  إلع ما كانت عميو.

الػود دونمػا نصػ يا أراض خاصػة ت 00وأشارت الصدحي ة إلع أف الدحػديث يػدور عػف متنػزه يمتػد عمػع مسػادحة 
، دحيث ات ؽ مجمس المستوطنات اإلقميمػي "ماطيػو بنيػاميف" مػ  شػركة قطػارات لسكاف قرية بشتيف ال مسطينية

خيػػرة بنقػػؿ وطػػرح ن ايػػات التربػػة الناجمػػة عػػف دح ػػر األن ػػاؽ  فػػي منطقػػة المطػػروف إسػػرائيؿ عمػػع أف تقػػـو األ
، دحيث تقـو الشركة لوادي القائـ عمع س وح المستوطنة)كجزء مف عمميات بناء سكة دحديدية لمقدس( لتسوية ا

 عربة ذات دحاويات مزدوجة في المكاف لسد الوادي وتسوية األرض لممنتزه. 600يوميا بكب ندحو 
ؾ نقمت الصدحي ة عمع لساف المختص اإلسرائيمي لشػؤوف انسػتيطاف، درور أتػيكس قولػو،  إف المبنػع إلع ذل

الطبػػوغرافي فػػي الموقػػ  المػػذكور ن يسػػمح بإقامػػة منشػػمت يمكػػف استصػػدار رخػػص قانونيػػة ليػػا دوف تسػػوية 
يسػػتغؿ لمزراعػػة األراضػػي التابالػػة لسػػكاف قريػػة بشػػتيف. وقػػاؿ أتػػيكس إف الصػػور الجويػػة تؤكػػد أف المكػػاف كػػاف 
وأضاؼ أتػيكس،  دحتع أواخر التسالينايت ويبدو أف المكاف أغمؽ في وجو ال مسطينييف منذ اننت اضة الاانية.

أف إسرائيؿ ن تكت ي باستخراج الموارد الطبيالية مف األراضي المدحتمة وب سالار زىيػدة بػؿ تقػـو بتصػدير جػزء 
 سكاف ال مسطينييف.  مف ن اياتيا إلع أألراضي ال مسطينية وعمع دحساب ال

 66/9/1061، وكالة سما اإلخبارية
 
 
 
 

 "مجموعات إسالمية متشددة تسع  لمسيطرة عم  شبو جزيرة سيناء" جمعاد:عاموس  .69
مالػػػػاد بػػػػ ف جزعػػػػـ رئػػػػيس الييئػػػػة السياسػػػػية واألمنيػػػػة فػػػػي وزارة الدحػػػػرب انسػػػػرائيمية عػػػػاموس : القػػػػدس المدحتمػػػػة

مػػػع شػػػبو جزيػػػرة سػػػيناء وتقػػػويض مالاىػػػدة السػػػالـ اإلسػػػرائيمية "مجموعػػػات إسػػػالمية متشػػػددة تسػػػالع لمسػػػيطرة ع
 المصرية" .

وأكد غمالاد فػي دحػديث لبرنػامج )لقػاء مػ  الصػدحافة( فػي القنػاة التم زيونيػة الاانيػة انسػرائيمية، ضػرورة تصػدي 
 الجانب المصري ليذه المجموعات وفرض سيادتو عمع سيناء. 

ركًا عمػػع نطػػاؽ واسػػ  بػػيف إسػػرائيؿ والونيػػات المتدحػػدة إزاء عمػػع صػػاليد آخػػر رأى غمالػػاد أف ىنػػاؾ قاسػػمًا مشػػت
 الممؼ النووي اإليراني وضرورة التالامؿ مالو رغـ الخالؼ دحوؿ كي ية التالامؿ.

 وأضاؼ أف اإلنجاز الرئيسي الذي دحققتو إسرائيؿ يتماؿ بوجود توافؽ دولي دحوؿ خطورة التيديد اإليراني.
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وف تجاوز الخطوط وتكايؼ عمميـ لمدحصوؿ عمع السالح النووي خشية وتاب  غمالاد يقوؿ إف اإليرانييف يتجنب
 .مف تالرضيـ لضربة عسكرية أو لمزيد مف الالقوبات الدولية الشديدة

 66/9/1061، وكالة سما اإلخبارية
 

 «ليكود»مقعدًا لا  18نتنياىو سيظل رئيسًا لمحكومة بارأي:  استطالع .10
بزعامػػة بنيػػاميف نتانيػػاىو سػػي وز « ليكػػود»اإلسػػرائيمي أف دحػػزب كشػػؼ اسػػتطالع لمػػرأي أجػػراه التم زيػػوف : لنػػدف

مقالػػدًا فػػي  14باننتخابػػات إذا أجريػػت اآلف فػػي إسػػرائيؿ، موضػػدحًا أف الدحػػزب سيدحصػػؿ فػػي المتوسػػط عمػػع 
بزعامػػػة أفيغػػػدور « إسػػػرائيؿ بيتنػػػا»مقالػػػدًا لدحػػػزب  61، و«الالمػػػؿ»مقالػػػدًا سيدحصػػػؿ عمييػػػا دحػػػزب  65مقابػػػؿ 

 صؿ عمييا األدحزاب الالربية.مقالدًا ستدح 66ليبرماف، و
بزعامػػػػة اإلعالمػػػػي « يوجػػػػد مسػػػػتقبؿ»بػػػػ ف م اجػػػػ ة ىػػػػذا انسػػػػتطالع دحصػػػػوؿ دحػػػػزب « سػػػػما»وأفػػػػادت وكالػػػػة 

الػديني المتشػدد. كمػا أف « شػاس»مقاعػد لدحػزب  60مقالػدًا فػي مقابػؿ  66اإلسرائيمي السابؽ يائير لبيد عمػع 
مقاعػػػد فقػػػط، بينمػػػا انيػػػار دحػػػزب  1 الػػػذي كػػػاف األوؿ فػػػي وقػػػت مػػػف األوقػػػات دحصػػػؿ عمػػػع« كػػػديما»دحػػػزب 

 مقاعد فقط. 0ليدحصؿ عمع « ميرتس»
 66/9/1061، الحياة، لندن

 
 سرائيمية غير جاىزة لمواجية حالة حرب محتممةالداخمية اإل الجبية .16

دحػػذر شػػمومو بودحبػػوط رئػػيس مركػػز السػػمطات المدحميػػة انسػػرائيمية مػػف خػػالؿ رسػػالة عاجمػػة : القػػدس المدحتمػػة
وزراء انسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو، باتيػػا اذاعػػة الجػػيش، أمػػس مػػف عػػدـ جاىزيػػة الجبيػػة أرسػػميا الػػع رئػػيس الػػ

 الداخمية لمواجية دحالة دحرب مدحتممة.
وطمػب بودحبػػوط فػي رسػػالتو مػف نتنيػػاىو عقػد اجتمػػاع عاجػؿ لمناقشػػتو فػي الموضػػوع، ومطالبتػو بتاليػػيف لجنػػة 

الداخمية، وبدحث موضوع النقص الشديد في  عمؿ مف موظ ي السمطات المدحمية لمالالجة القصور في الجبية
 الكمامات الواقية واىميتيا لخدمة الجميور مف كبار السف واألط اؿ.
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ونقمػػت اإلذاعػػة عػػف بودحبػػوط قولػػو: "لقػػد انيينػػا عامػػا كانػػت تدحػػـو دحولػػو ريػػاح الدحػػرب، وأنػػا ن أريػػد أف أطػػرح 

نػاف الاانيػة، وفدحػص مػدى جاىزيػة الجبيػة أسئمة، فقط أريد أف نتالمـ الدروس والالبر المستخمصة مف دحرب لب
 الداخمية واستالداداتيا".

 66/9/1061، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

  قذيفتان صاروخيتان من غزة عم  عسقالن الجيش اإلسرائيي:  .11
أعمػػف متدحػػدث باسػػـ جػػيش اندحػػتالؿ أف قػػذي تيف صػػاروخيتيف أطمقيمػػا مقػػاوموف فمسػػطينيوف مػػف قطػػاع  غػػزة:

. وقػػاؿ 04فػػي مدحػػيط مدينػػة عسػػقالف )المجػػدؿ( السػػادحمية، داخػػؿ فمسػػطيف المدحتمػػة عػػاـ  غػػزة سػػقطتا، أمػػس،
المتدحػػػدث إف ان جػػػار القػػػذي تيف لػػػـ يسػػػ ر عػػػف وقػػػوع إصػػػابات أو أضػػػرار. ولػػػـ تالمػػػف أي جماعػػػة فمسػػػطينية 

 مسؤوليتيا عف إطالؽ القذي تيف.
 66/9/1061، الخميج، الشارقة

 
 الالجئين الفمسطينيين العراق: نرفض ربط قضيتنا مع قضية ييود .13

رفضػػت لجنػػة ييػػود الالػػراؽ فػػي إسػػرائيؿ، بشػػدة ربػػط قضػػية أمالكيػػـ فػػي الالػػراؽ مػػ  قضػػية : وفػػا –تػػؿ أبيػػب 
واتيمػػوا  6510الالجئػػيف ال مسػػطينييف، وطػػالبوا بتشػػكيؿ لجنػػة تدحقيػػؽ دحػػوؿ ت جيػػرات الكنػػيس فػػي بغػػداد عػػاـ 

 الموساد بيذه الت جيرات إلرغاميـ عمع اليجرة ل مسطيف.
، الدحكومػة اإلسػرائيمية عمػع قياميػا السػري  «وفػا»وشكرت المجنة في بياف أصدرتو، أمس وصمت نسخة منو لػ

لكػي ن يرسػموا »عامػا، لكػنيـ طػالبوا أيضػا بػانعتراؼ بانشػكناز كالجئػيف  20بانعتراؼ بيػـ كالجئػيف بالػد 
 ، كما ورد بالبياف.«لنا ودحدة عوز المختصة بمطاردة الالجئيف

الالػػراقييف سػػيطالبوف بتالويضػػات مػػف الدحكومػػة الالراقيػػة ولػػيس مػػف السػػمطة ال مسػػطينية، وأوضػػح  وأضػػاؼ: إف
 «.لف نقبؿ أف يتـ خصـ تالويضاتنا مف أمالؾ ال مسطينييف»البياف 

وجػػاء فػػي البيػػاف أف المجنػػة تطالػػب بإقامػػة لجنػػة تدحقيػػؽ رسػػمية دحػػوؿ السػػبؿ التػػي انتيجيػػا بػػف غوريػػوف مػػ  
دحوؿ المدحافظة عمع أمالؾ ييود الالراؽ، كما طالب بمالرفة مػف  6510الراؽ عاـ دحكومة نوري الساليد في ال

ىػػؿ كػػانوا ىػػؤنء عمػػالء الموسػػاد لكػػي يػػتـ تسػػري  « مسػػالودة»أعطػػع األوامػػر بوضػػ  المت جػػرات فػػي الكنػػيس 
سػنطمب نصػؼ تالويضػاتنا مػف الدحكومػة اإلسػرائيمية والنصػؼ اآلخػر »ردحيميـ مف الالراؽ. وقػالوا فػي بيػانيـ: 

 «.لدحكومة الالراقيةمف ا
 66/9/1061، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
  تطرح دولة فمسطينية عم  نصف الضفة الغربية "إسرائيل": زحالقة .14

أكػػد نائػػب عربػػي فػػي "الكنيسػػت" )البرلمػػاف( اإلسػػرائيمي، أف تػػؿ أبيػػب لػػف توافػػؽ عمػػع مػػا : الناصػػرة )فمسػػطيف(
 مسػطينية، أدحمػد قريػ  )أبػو عػالء(، والػذي يػدعو إلػع طردحو رئيس دائػرة شػؤوف القػدس فػي منظمػة التدحريػر ال

 إقامة دولة انائية القومية في فمسطيف ياليش فييا الييود وال مسطينييف.
وقاؿ الدكتور جماؿ زدحالقة، رئػيس كتمػة التجمػ  الػوطني الػديمقراطي فػي "الكنيسػت": إف ىػذا الدحػؿ طػرح فػي 

رج مػف الوضػ  السياسػػي القػائـ، دحيػث أنػػو كػاف قػػد الماضػي مػف قبػػؿ قريػ ، لتخويػؼ اإلسػػرائيمييف ولػيس كمخػػ
 صرح ب نو في دحاؿ فشؿ دحؿ الدولتيف، ولـ تقـ دولة فمسطينية مستقمة، فسنطالب بدولة انائية القومية".
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نما نوع مف  ورأى زدحالقة، أف عودة قري  لطرح ىذا المشروع مجددا، ليس كدحؿ دحقيقي لمقضية ال مسطينية، وا 
سياسي الصالب الذي تاليشو القضػية ال مسػطينية، مػف النادحيػة السياسػية، دحيػث أف التيديد، في ظؿ الوض  ال

 دحؿ الدولتيف يدحتضر ويموت، ودحؿ الدولة الوادحدة لـ يولد بالد، ون توجد مشاري  سياسية في الوقت الدحالي.
ؿ إلػع ودعا النائب الالربي في "الكنيست" السمطة ال مسطينية إلع "عدـ دحرؼ النضاؿ والمقاومػة ضػد اندحػتال

 مشاري  سياسية تدور في الجانب األكاديمي وليس السياسي".
وأكد زدحالقة أنو "مف المستدحيؿ أف توافؽ إسرائيؿ عمع دحؿ الدولة الوادحدة، ألنو يشكؿ خطًرا عمييػا، كمػا أنيػا 
نما مف باب الضغوط لمالودة لمم اوضات".  تالمـ أف ىذا الطرح ليس دحقيقيا مف جانب السمطة ال مسطينية، وا 

وأوضػػػػح أف "إسػػػػرائيؿ تالػػػػرض دحػػػػال وفقػػػػا لرؤيتيػػػػا، يقػػػػـو عمػػػػع تقسػػػػيـ الضػػػػ ة الغربيػػػػة مناصػػػػ ة بينيػػػػا وبػػػػيف 
ال مسطينييف، بدحيث تدحصػؿ ىػي عمػع نصػؼ الضػ ة الغربيػة، بينمػا يقػيـ ال مسػطينيوف عمػع النصػؼ اآلخػر، 

اتيجية م  دوؿ أخػرى، دولة غير دحقيقية منزوعة السالح ومدحدودة السيادة ون يدحؽ ليا أف تقيـ تدحال ات إستر 
وم تودحػػة لالدحػػتالؿ يػػدخميا متػػع يشػػاء"، مشػػيًرا إلػػع أف "ىػػذا الدحػػؿ ىػػو وىػػـ لػػدى بالػػض القيػػادات اإلسػػرائيمية 

 اليمينية التي ترى ب ف الزمف ك يؿ بإقناع ال مسطينييف لمقبوؿ بيذا الطرح".
 65/9/1061قدس برس، 

 
 في الدولة العبرية بشكل كبيرإسرائيمية رسمية تظير اتساع الفجوة الطبقية  معطيات .15

كشؼ استطالع إسرائيمي لمرأي، عف مالطيػات ُوصػ ت ب نيػا ُمقمقػة بشػ ف اتسػاع ال ػوارؽ : الناصرة )فمسطيف(
 انجتماعية بيف سّكاف الدولة الالبرية بشكؿ كبير.

ائػػة فػي الم 24وبدحسػب نتػائج انسػتطالع الػذي أجػراه مكتػب اإلدحصػاء المركػزي بتػؿ أبيػب، فػإف مػف نسػبتيـ 
في المائة ىـ طبقػة عميػا، فػي دحػيف أف  10مف اإلسرائيمييف يصّن وف عمع أنيـ مف الطبقة المتوسطة، وندحو 

 في المائة مف إجمالي عدد سّكاف الدولة الالبرية. 61الطبقة الُدنيا  تبمغ ندحو 
بانتسػػاع بشػػكؿ  وأشػار انسػػتطالع إلػػع أف فػػارؽ متوسػػط الػدخؿ الشػػيري بػػيف أفػػراد الطبقػػة الػُدنيا والالميػػا آخػػذ

دونر(، فػي دحػيف يصػؿ  144شػيكؿ )ندحػو  1142مستمر، دحيث يبمغ الدخؿ الشيري لم رد مف الطبقػة الػدنيا 
 دونر(. 6223شيكؿ ) 2041متوسط الدخؿ الشيري ألفراد الطبقة الالميا 

ئيمييف بالمائة مف اإلسرا 01وأوضدحت المالطيات الصادرة عف مكتب اإلدحصاء المركزي اإلسرائيمي، أف ندحو 
في المائة مػف  2، 66، 62غير قادريف عمع دف  ن قات انقتصاد المنزلي مف الغذاء والكيرباء وغيرىا، وأف 

أفػراد الطبقػات الػػدنيا، الوسػطة والالميػا عمػػع التػوالي، اضػطروا إلػػع التخمّػي عػف الغػػذاء ل تػرات بسػبب الضػػائقة 
 انقتصادية التي يالانوف منيا.

 65/9/1061قدس برس، 
 

 يوما لمتضامن ن يكونويدعون أل  المقبل األسرى يضربون عن الطعام الثالثاءع: قراق .16
دعػا وزيػػر شػؤوف األسػػرى لػدى السػمطة ال مسػػطينية عيسػع قراقػػ  إلػع اعتبػػار يػـو الاالاػػاء : دحامػد جػػاد -غػزة 

ة المقبػػؿ يومػػا شػػالبيا لمتضػػامف مػػ  األسػػرى ال مسػػطينييف المضػػربيف عػػف الطالػػاـ بالػػد أف أكػػدت تقػػارير مؤسسػػ
أطبػػػاء دحقػػػوؽ اإلنسػػػاف والمجنػػػة الدوليػػػة لمصػػػميب األدحمػػػر الػػػدولي والمدحػػػاميف أف األوضػػػاع الصػػػدحية لألسػػػرى 

 المضربيف تدىورت بشكؿ خطير وأنيـ باتوا مالرضيف لإلصابة بالشمؿ أو الموت ال جائي.
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يف ودحمػػػػؿ قراقػػػػ   دحكومػػػػة اندحػػػػػتالؿ وأجيزتيػػػػا األمنيػػػػة والقضػػػػائية المسػػػػػؤولية عػػػػف دحيػػػػاة األسػػػػرى المضػػػػػرب
المدحتجزيف في مستش ع سجف الرممة الذي ي تقد ألي مقومات صدحية وطبية، ويدحتاجوف لتدحويميـ لمستشػ ع 

 عاـ مدني إلجراء فدحوصات طبية مف قبؿ أطباء مختصيف.
وقاؿ قراق  "إف األسرى في سجوف اندحتالؿ سيالمنوف يوما تضامنيا م  رفاقيـ المضربيف يػوـ الاالاػاء القػادـ 

لطالػػاـ لمػػدة يػػـو وادحػػد، بالػػد أف أرسػػموا رسػػائؿ تدحػػذير إلدارة سػػجوف اندحػػتالؿ ودعوىػػا إلػػع بإرجػػاع وجبػػات ا
التدخؿ الالاجؿ لالستجابة لمطالب المضربيف مدحػذريف مػف أف أي مكػروه يدحػدث ليػـ سػيترتب عميػو تػداعيات 

 خطيرة في واق  الدحركة األسيرة".
دحزيػػراف  16 دي المضػػرب عػػف الطالػاـ منػػذ وأفػاد تقريػػر لػوزارة األسػػرى أف األسػػرى المضػربيف ىػػـ دحسػػف الصػ

ايػػار الماضػػي واألسػػير  11الماضػػي ضػػد اعتقالػػو اإلداري واألسػػير سػػامر البػػرؽ المضػػرب عػػف الطالػػاـ منػػذ 
أيمػػف شػػراونة المضػػرب عػػف الطالػػاـ منػػذ انوؿ مػػف شػػير تمػػوز الماضػػي واألسػػير سػػامر الاليسػػاوي المضػػرب 

 عف الطالاـ منذ انوؿ مف الشير الماضي.
كش ت مؤسسة التضامف الدولية لدحقػوؽ اإلنسػاف النقػاب عػف أف إدارة سػجوف اندحػتالؿ قامػت أخيػرا الع ذلؾ 

 في الزنازيف انن رادية في سجف عسقالف.  04بالزؿ أسير مف مدينة دحي ا المدحتمة عاـ 
واكدت المؤسسة في بياف ليا أمس "السبت" أف اندحتالؿ نقؿ قبؿ أياـ األسػير عمػاد راجػح مصػط ع سػردحاف 

عاًمػػا( مػػف سػػجف بئػػر السػػب  إلػػع الزنػػازيف انن راديػػة فػػي سػػجف عسػػقالف مشػػيرة إلػػع أف األسػػير سػػردحاف  00)
كػػانوف الاػػاني الماضػػي ويقضػػي دحكمػػا  10وىػػو مػػف قريػػة وادي النسػػناس فػػي مدينػػة دحي ػػا، مالتقػػؿ منػػذ تػػاريخ 

زة أسػػمدحة ومت جػػرات بالسػجف المؤبػػد باإلضػافة إلػػع عشػػرة أعػواـ بتيمػػة قتػؿ جنػػدي إسػػرائيمي وجػرح آخػػر ودحيػا
واننتماء لدحركة فتح، وأف إدارة السجوف بررت عزليػا لألسػير سػردحاف بذريالػة أنػو يالػاني بدحسػبيا مػف مشػاكؿ 

 ن سية.
وأوضػػدحت التضػػامف أف سػػردحاف يقبػػ  لودحػػده فػػي زنزانػػة ان راديػػة قريبػػة مػػف زنزانػػة األسػػير ضػػرار أبػػو سيسػػي، 

فتػة إلػع أنػو بالػد عػزؿ األسػير سػردحاف ارت ػ  عػدد األسػرى وىو ممنػوع مػف زيػارة ذويػو ولػـ تدحػدد فتػرة عزلػو ن
المالػػزوليف فػػي سػػجوف اندحػػتالؿ إلػػع االاػػة، باإلضػػافة إلػػع األسػػيريف سػػردحاف وأبػػو سيسػػي واألسػػير عػػوض 

 الصاليدي المالزوؿ في سجف "ايال" الموجود داخؿ مجم  سجف بئر السب ".
 66/9/1061، الغد، عّمان

 
 تستيدف األقص  تحت حجج كاذبة "ائيلإسر : "الييئة اإلسالمية العميا .17

أكػػدت الييئػػة اإلسػػالمية الالميػػا ومجمػػس األوقػػاؼ والشػػؤوف والمقدسػػات اإلسػػالمية فػػي : ردينػػة فػػارس - )غػػزة(
القػػدس أف سػػمطات اندحػػتالؿ اإلسػػرائيمي تتػػذرع بدحجػػج عقائديػػة واىيػػة وكاذبػػة تسػػتيدؼ مػػف خالليػػا المسػػجد 

عمع ضوء التصريدحات والدحممة الشرسة وانقتدحامات المتوالية مػف  وأصدرت الييئة اإلسالمية بيانا األقصع.
قبػػؿ الجماعػػات الييوديػػة ومػػف قبػػؿ الجنػػود اإلسػػرائيمييف لممسػػجد األقصػػع. وتطػػرؽ البيػػاف إلػػع التصػػريدحات 
اإلسػػػرائيمية التػػػي تقػػػوؿ باندعػػػاء أف األقصػػػع جػػػزء مػػػف دولػػػة إسػػػرائيؿ، واندعػػػاء بػػػ ف بادحػػػات األقصػػػع ىػػػي 

 .خيرا اندعاء بتخصيص أياـ في األسبوع لزيارة الييود لألقصع وأياـ أخرى لممسمميفسادحات عامو. وأ
 66/9/1061، عكاظ، جدة

 
 

 محكمة االحتالل تمّمك المستوطنين وحكومتيا تشرعنو عم  األراضي المصادرة .18
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ض ومقامػػة "األيػػاـ": قػػاؿ التقريػػر األسػػبوعي الصػػادر، أمػػس، عػػف المكتػػب الػػوطني لمػػدفاع عػػف األر  -راـ اهلل 
 انستيطاف إف "مدحكمة اندحتالؿ تممؾ المستوطنيف ودحكومتيا تشرعنو عمع األراضي ال مسطينية المصادرة".

مسػػػتوطنة أقيمػػػت عمػػػع  00وأضػػػاؼ التقريػػػر إف "دحكومػػػة اليمػػػيف انسػػػرائيمية تسػػػالع لتوسػػػي  انسػػػتيطاف فػػػي 
اطؽ الضػػ ة الغربيػة عمػػع أراض أراض كانػت قػد صػػادرتيا ودحولتيػا الػع مالسػػكرات لمجػيش اإلسػػرائيمي فػي منػ

تالود ممكيتيا لمواطنيف فمسطينييف وقامت بالمميات بناء استيطاني عمع جزء مف ىػذه األراضػي، ومػف ضػمف 
 ىذه المواق  انستيطانية "أرئيؿ، بيت ايؿ، افرات، كريات ارب ، ومستوطنات في غور األردف".

شػػرعنة عمميػػات بنػػاء اسػػتيطاني فػػي ىػػذه المالسػػكرات وأوضػػح التقريػػر أف الدحكومػػة انسػػرائيمية "تقػػـو بمدحاولػػة 
عامًا مف المدحكمة الالميا اإلسرائيمية والذي من  عمميات البناء عمع  00وتجاوز القرار الذي سبؽ وصدر قبؿ 

 األراضي التي سيطرت عمييا اسرائيؿ ألىداؼ عسكرية.
لتقريػػر أف "الدحكومػػة اإلسػػرائيمية أقػػدمت وفػػي خطػوه اسػػتيطانية جديػػدة تكػػرس انسػػتيطاف وتشػػرعو عمػػع وبػيف ا

عطائيػػػا اسػػػـ "جامالػػػة ييػػػودا والسػػػامرة"، بمػػػا  انعتػػػراؼ بكميػػػة "ارئيػػػؿ" المقامػػػة عمػػػع األراضػػػي ال مسػػػطينية وا 
سػػػرائيمية فػػػي األراضػػػي يتالػػػارض مػػػ  القػػػانوف الػػػدولي وقػػػرارات الشػػػرعية الدوليػػػة التػػػي تالتبػػػر المسػػػتوطنات اإل

 المدحتمة كميا غير شرعية وينبغي إزالتيا".
وفي الوقػت ن سػو، دحسػب التقريػر "قػّررت الكنيسػت اإلسػرائيمية ولممػرة الاانيػة عمػع التػوالي مناقشػة طػرؽ إن ػاذ 
قػػانوف التخطػػيط والبنػػاء اإلسػػرائيمي عمػػع دحػػي البسػػتاف بسػػمواف جنػػوب األقصػػع المبػػارؾ، الػػذي تنػػوي سػػمطات 

 تالؿ ىدمو لصالح تن يذ مخطط إنشاء "دحديقة الممؾ" التممودية".اندح
( فػػػإف القسػػػـ 64000ووفقػػػًا لممخطػػػط الػػػذي وضػػػالتو بمديػػػة اندحػػػتالؿ فػػػي القػػػدس الػػػذي دحمػػػؿ الػػػرقـ الييكمػػػي )

الغربي مف الدحي سيتـ إعالنو كػ"دحديقة وطنية" باسـ دحديقة الممؾ عمع أف يتـ تخصيص الجانب الشرقي مف 
 لالمراني لمسكاف.الدحي لمتوس  ا

منزًن فمسطينيًا في دحي البسػتاف، إلجبػار  00وستالمؿ سمطات اندحتالؿ وفقًا لممخطط عمع ىدـ ما يزيد عف 
أصدحاب ىذه المنازؿ عمع التوجو إلع الجانػب الشػرقي مػف الدحػي ومشػاركة اآلخػريف بممكيػاتيـ الخاصػة وفقػًا 

 لمخطط بمدية اندحتالؿ.
دحتالؿ عمع توزي  أوامر ىدـ لمنازؿ فمسػطينية فػي دحػي وادي دحمػوة وشػارع وكترجمة فالمية أقدمت سمطات ان

بيضوف، بدحجة البناء دوف ترخيص وبالمقابؿ فاف بمدة سمواف تشيد دحركة بناء نشطة ىذه األياـ لممستوطنيف 
سنوات، إضػافة  2"دحيث يتـ بناء بناية جديدة في عيف أـ الدرج بالبمدة في أرض تمت مصادرتيا قبؿ دحوالي 

متػػرًا مربالػػًا، عمػػع أرض  610إلػػع بنػػاء منػػزؿ فػػي شػػارع وادي دحمػػوة بػػالقرب مػػف مسػػجد عػػيف سػػمواف مسػػادحتو 
منازؿ جديدة فػي شػارع  0مترًا مربالًا، وكذلؾ بناء  61مصادرة كاف مبنيًا عمييا غرفة مف اإلسمنت مسادحتيا 

 وادي دحموة لممستوطنيف".
ه المسػػجد األقصػػع دحيػػث تواصػػمت الدح ريػػات وعمميػػات فيمػػا تواصػػمت انتياكػػات اندحػػتالؿ والمسػػتوطنيف تجػػا

النبش التي ين ذىا اندحتالؿ اإلسرائيمي في مواق  آاػار تاريخيػة عريقػة مػف عيػد الخالفتػيف األمويػة والالباسػية 
سػػمواف وعمػػع بالػػد أمتػػار جنػػوبي المسػػجد األقصػػع المبػػارؾ وقيػػاـ دائػػرة  -اكتشػػ ت فػػي مػػدخؿ دحػػي وادي دحمػػوة

دحميؿ شادحنات األتربة مف الدح ريػات التػي تجػري بموقػ  القصػور األمويػة جنػوب المسػجد اآلاار انسرائيمية بت
 األقصع في مدحاولة يائسة لموصوؿ ألي دليؿ ااري يؤكد روايتيـ التوراتية.

 66/9/1061، األيام، رام اهلل
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  مستوطنون يقتمعون أشجار زيتون قرب الخميل  .19
المقامػػػة عمػػػع أراضػػي بمػػػدة يطػػػا قػػرب الخميػػػؿ جنػػػوب ” مػػاعوف“اقتمػػػ  مسػػتوطنوف مػػػف مسػػػتوطنة : )وكػػانت(

الض ة الغربية المدحتمة، أمػس، عػددًا مػف أشػجار الزيتػوف فػي أرض زراعيػة مدحاذيػة لممسػتوطنة. وقػاؿ منسػؽ 
المجاف الشالبية والوطنية في بمدة يطا راتب جبور إف عشرات المستوطنيف اقتدحموا أراضػي المػزارعيف واقتمالػوا 

أف سياسػػػػة دحكومػػػػة اندحػػػػتالؿ وممارسػػػػات مسػػػػتوطنييا تيػػػػدؼ إلػػػػع تيجيػػػػر السػػػػكاف شػػػػجرة. وأشػػػػار إلػػػػع  61
ال مسطينييف مف أراضييـ لتن يذ مخططات استيطانية جديدة وتوسي  البؤر انسػتيطانية المقامػة عمػع أراضػي 

 ال مسطينييف.
 66/9/1061، الخميج، الشارقة

 
 تدىور صحة أسير في الرممة وعزل آخر في عسقالن .30

أفاد مدحامي وزارة األسرى فادي عبيدات، أف الوض  الصدحي لألسير سامر عمي داوود عويسػات : )وكانت(
فػػي تػػدىور خطيػػر لمغايػػة، دحيػػث يالػػاني مػػف إصػػابات بالرصػػاص عمػػع يػػد قػػوات اندحػػتالؿ فػػي منطقػػة الظيػػر 

 ومف دحالة ن سية غير مستقرة نتيجة مالاناتو مف مرض الصرع ونوبات تصيبو بيف الدحيف واآلخر.
عبيػػدات الػػذي زار األسػػير عويسػػات فػػي مستشػػ ع سػػجف الرممػػة أنػػو اعتقػػؿ بالػػد أف أطمػػؽ عميػػو جنػػود  وأفػػاد

شرؽ القدس المدحتمة، بزعـ اقتدحاـ ” مالاليو أدوميـ“اندحتالؿ النار في يونيو/ دحزيراف الماضي قرب مستوطنة 
 .دحاجز لالدحتالؿ ومدحاولتو دىس جندي

 66/9/1061، الخميج، الشارقة
 

  أولمرت زيارة ينيون وألمان يتظاىرون ضدفمسطألمانيا:  .36
نظمت الالديد مف المؤسسات والجماليات ال مسطينية واأللمانية فػي مدينػة إيسػارلوىف األلمانيػة تظػاىرة : مالا()

السػػػابؽ اييػػػػود أولمػػػرت أللمانيػػػػا. ورفػػػػ  ” اإلسػػػػرائيمي“دحاشػػػدة لمتنديػػػػد بالزيػػػارة التػػػػي يقػػػـو بيػػػػا رئػػػػيس الػػػوزراء 
. وقػػاؿ عضػػو اتدحػػاد 1005ة األعػػالـ ال مسػػطينية وصػػورًا لضػػدحايا مدحرقػػة غػػزة عػػاـ المشػػاركوف فػػي التظػػاىر 

الجاليات ال مسطينية في ألمانيا عمي الدحيمػة إف التظػاىرة تػ تي ردًا عمػع الجػرائـ البشػالة التػي قػاـ أولمػرت بيػا 
نية في المانيػا نبيػؿ إباف توليو رئاسة الوزراء وجرائمو ضد ال مسطينييف. واعتبر مماؿ اتدحاد الجاليات ال مسطي

ابو استينو أف دعوة أولمرت الع المانيا ن يخدـ السالـ في الشرؽ األوسط، مطالبا الدحكومة األلمانية بالالمؿ 
لزاميػػػا تن يػػػذ انت اقػػػات الدوليػػػة، قػػػائاًل ” إسػػػرائيؿ“لمضػػػغط عمػػػع  إف الموقػػػ  الطبيالػػػي لمجرمػػػي الدحػػػرب ىػػػو “وا 

 ”.صرح الالمميمدحكمة الالدؿ الدولية وليس ىنا في ىذا ال
كمػػػا طالػػػب الدحيمػػػة الدحكومػػػة األلمانيػػػة وانتدحػػػاد األوروبػػػي بػػػالكؼ عػػػف تقػػػديـ الػػػدعـ لالدحػػػتالؿ وعػػػدـ توقيػػػ  

 انت اقيات مالو والكؼ عف ممارسة الضغط عمع القيادة والشالب ال مسطيني. 

 66/9/1061، الخميج، الشارقة
 

 
 ستشياد فمسطينيين في ريف دمشق ومخيم اليرموكسوريا: ا .31

تشػػيد فمسػػطينياف، اليػػوـ، فػػي قصػػؼ تالػػرض لػػو ريػػؼ دمشػػؼ ومخػػيـ اليرمػػوؾ مػػف قبػػؿ الجػػيش السػػوري اس
عامػا" الػذي تندحػدر أسػرتو مػف بمػدة دحمدحػوؿ فػي شػماؿ  13وقد استشيد الشاب مدحمود أدحمد انالػيـ " النظامي.

 الخميؿ، في قصؼ عمع منزلو بريؼ دمشؽ في سوريا.
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صؿ انجتماعي ال يسػبوؾ: "إف الشػاب ال مسػطيني يدحيػع أبػو في غضوف ذلؾ، قاؿ ناشطوف عمع شبكة التوا
 راشد استشيد السبت، نتيجة نستيدافو مف قبؿ قناص قرب مشدحـ عامر في مخيـ اليرموؾ".

وأضاؼ النشطاء: "إف قذي تيف سػقطتا فػي مخػيـ اليرمػوؾ، األولػع فػي شػارع اليرمػوؾ عمػع سػطح بنػاء ال ػرف 
 أف ُتسّجؿ إصابات". اآللي والاانية في شارع ص ورية دوف

 65/9/1061، فمسطين أون الين
 

 حممة ىدم في النقب تطال بيتا لمسن تجاوز عمره المائة عام .33
داىمت قػوات اليػدـ اإلسػرائيمية عػددا مػف القػرى الالربيػة غيػر المالتػرؼ بيػا فػي النقػب، وىػدمت دحتػع المدحظػة 

د لمدحػاج المسػف جمالػة أبػو ىػديرة البػالغ مػف االاة بيوت، منيا بيتاف في قرية بير ىداج، ادحد ىذه البيوت يالو 
سنوات(، وىو ادحد المالمريف الالجزة، ولـ يش   لو عجزة اماـ جرافات وزارة الداخميو انسرائيمية  660الالمر ) 

 التي دحولت بيتو الع دمار وتركتو في الالراء ي ترض انرض ويمتدحؼ السماء.
لالربيػػة غيػػر المالتػػرؼ بيػػا فػػي النقػػب، مالرضػػة لميػػدـ ألػػؼ بيػػت فػػي القػػرى ا 01وتجػػدر اإلشػػارة إلػػع أف قرابػػة 

 بدحجة أنيا غير مرخصة، وىذا المالطع وفؽ مالطيات وزارة الداخمية اإلسرائيمية.
 66/9/1061، الدستور، عّمان

 
 االحتالل يعتقل ثالثة شبان وفت  عبروا السياج األمني مع غزة .34

و تمكػف مػف اعتقػاؿ االاػة فمسػطينييف تمكنػوا وكانت: أعمف الجػيش اإلسػرائيمي مسػاء امػس انػ –القدس، غزة 
 مف عبور السياج األمني الدحدودي م  قطاع غزة.

وأضافت القناة اإلسرائيمية الالاشرة إف الجيش اعتقؿ المتسمميف الاالاة، مشػيرة إلػع أنػو تػـ اسػتجوابيـ مػف قبػؿ 
 'جياز األمف الالاـ' الشاباؾ، وقالت انيـ لـ يكونوا مسمدحيف.

 66/9/1061، األيام، رام اهلل
 

 مسيرة في نابمس تضامنًا مع األسرى المضربين عن الطعام .35
"وفػا": شارؾ الالشرات مف أىالي األسرى، ومماموف عف مؤسسات وفالاليات مدحافظة نابمس، أمػس،  -نابمس 

 في اعتصاـ ومسيرة تضامنًا م  األسرى المضربيف عف الطالاـ.
طنيػة لػدعـ األسػرى فػي نػابمس، صػور األسػرى المضػربيف عػف ورفالت خالؿ المسيرة، التي نظمتيا المجنة الو 

الطالػػػاـ وشػػػالارات تطالػػػب بػػػإطالؽ سػػػرادحيـ، وىتػػػػؼ المشػػػاركوف بدحريػػػة األسػػػرى، وطػػػالبوا بإلغػػػاء انعتقػػػػاؿ 
 اإلداري، كما طالبوا المجتم  الدولي بالتدحرؾ إلنقاذ األسرى في سجوف اندحتالؿ.

دحيػػث أكػد رئػػيس نػػادي األسػػير قػػدورة فػػارس، فػػي كممتػػو  وتوجيػت المسػػيرة إلػػع منػػزؿ األسػػير دحسػػف الصػػ دي،
 خالؿ انعتصاـ أماـ منزؿ الص دي، ضرورة إيجاد دحؿ سري  لألسرى المضربيف، يضمف إطالؽ سرادحيـ.

واعتبػػر فػػارس أف موقػػؼ الم وضػػة الالميػػا لمسياسػػة الخارجيػػة واألمػػف فػػي انتدحػػاد األوروبػػي كػػااريف اشػػتوف ن 
روبي بالضغط عمع إسرائيؿ لإلفػراج عػف األسػرى المضػربيف عػف الطالػاـ وضػرورة يك ي، مطالبًا انتدحاد األو 

 التدحرؾ السري  إلنقاذ دحياتيـ.
 66/9/1061، األيام، رام اهلل

 
 المينيةوقفة تضامنية مع األسرى األردنيين في سجون االحتالل بمجمع النقابات  .36
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 قوديف األردنييف في المالتقالت الصييونية نظمت المجنة الوطنية لشؤوف األسرى والم :غادة الشيخ - عّماف
عصر أمس، وق ة تضامنية م  األسرى في مجم  النقابات المينية بمشاركة المجاف ال اعمة في الدفاع عف 
قضية األسرى، وبدحضور نقابييف ودحزبييف ودحقوقييف. وجاءت الوق ة، بدحسب الناطؽ اإلعالمي باسـ المجنة 

رسة التي تمارسيا مصمدحة السجوف اإلسرائيمية، وتواصؿ إضراب األسير فادي فرح، تزامنا م  اليجمة الش
لسياسة التنكيؿ التي يتالرض ليا. كما ت تي الوق ة  يوما، استنكاراً  664األردني سامر برؽ عف الطالاـ، منذ 

التضامنية، في ظؿ تردي دحالة األسير األردني مدحمد الريماوي الصدحية، ونقمو لممستش ع وىو في دحالة 
ة صالبة، جراء اإلىماؿ الطبي داخؿ المالتقالت، فضال عف تزامف الوق ة م  اعتقاؿ المواطنة األردنية صدحي

يونيو الماضي، وت جيؿ مدحاكمتيا أكار مف / منذ الالشريف مف شير دحزيراف نسيبة جرادات وتوقي يا إدارياً 
جنيف لمتابالة قضايا ن قة م   مرة، عقب اتياميا بإرساؿ مساعدات مالية إلع دحركة دحماس أاناء زيارتيا إلع

، زوجيا السابؽ. كما ت تي الوق ة في ظؿ استمرار عزؿ األسير األردني الميندس ضرار السيسي ان رادياً 
م قودا. ودعا المشاركوف  15أسيرا، فضال عف  11واعتقاؿ باقي األسرى األردنييف الذيف وصؿ عددىـ إلع 

مع أسراىا مف تنكيؿ وانتياكات لمدحقوؽ اإلنسانية، مستنكريف الدحكومة إلع تدحمؿ مسؤوليتيا إزاء ما يق  ع
تقاعسيا في ممؼ األسرى وعدـ إدراجو في سمـ أولوياتيا، ناىيؾ عف نكاانيا لموعود السابقة في ت ميف 

 .زيارات ألىالي األسرى لالطمئناف عمع أوضاعيـ
 66/09/1061، الغد، عّمان

 
 "سرائيل"إدير الزيتون ال  يتعاقدون مع سماسرة لتص أردنيون مزارعون .37

اجراء تالاقدات  األردنية بدأ عدد مف المزارعيف في المناطؽ الشرقية مف المممكة :مدحمود كريشاف -عماف 
في تشريف الااني المقبؿ، وفؽ ما افضع  "سرائيؿ"إمبكرة م  سماسرة لتصدير كميات مف امر الزيتوف الع 

دحمود الالوراف. وطالب الالوراف وزارة الزراعة بمن  تصدير مس مدير عاـ اتدحاد المزارعيف الميندس مأبو 
ف الدعوة . وبيف أف انتاج المممكة ىذا الموسـ سينخ ض الع النصؼأو  خصوصاً  "سرائيؿلػ"إامار الزيتوف 

لمن  التصدير ىي دحماية لممنتج األردني الذي يخض  لتدحايؿ الشركات اإلسرائيمية التي تقوـ بالصره أو 
 .اسرائيمياً  اعتباره منتجاً تخميمو وتصديره ب

 66/09/1061، الدستور، عّمان
 

 وحدىا مصدر الفتن "سرائيل"إ: والقوى الوطنية المبنانية لا"البابا" مذكرة االحزاب .38
 رف  "لقاء اندحزاب والقوى والشخصيات الوطنية المبنانية" مذكرة عبر الس ارة البابوية في دحريصا الع البابا

دت ")...( اف شالوب المنطقة عمع اختالؼ انتماءاتيا الدينية متدحابة وتريد أك بنديكتوس السادس عشر
الخير الوادحدة لالخرى. واف اسرائيؿ ودحدىا ىي مصدر ال تف بيف تمؾ الشالوب لخدمة أىدافيا ومصالدحيا 

ب الالدوانية في المنطقة. وأف المقاومة دحؽ مف الدحقوؽ التي ضمنتيا انعراؼ والمواايؽ الدولية لكؿ الشالو 
المدحتمة أرضيا، انمر الذي ينطبؽ عمع كؿ مف لبناف وفمسطيف وسوريا لكوف أراضييا ن تزاؿ مدحتمة مف 

 الالدو انسرائيمي".
 66/09/1061، النيار، بيروت

 
 رئاسة المصرية تكتفي بمقاء إسماعيل ىنية مع ىشام قنديل القطرية: ال لشرقا .39



 
 
 

 

 

           16ص                                    1611العدد:                66/9/1061 األحد التاريخ:

نكت اء ب ف يمتقي رئيس دحكومة دحماس فع قطاع غزة قررت الرئاسة المصرية ا :أيمف قناوي -القاىرة 
األدحد م  رئيس الوزراء الدكتور ىشاـ قنديؿ، مف دوف لقاء الرئيس مدحمد مرسع. وقاؿ  إسماعيؿ ىنية،

مصدر مطم  إف مؤسسة الرئاسة قررت ذلؾ، بدعوى دحساسية ماؿ ىذه المقاءات لدى السمطة الوطنية 
أف استقبؿ الرئيس المصري فع وقت سابؽ فع قصر انتدحادية ال مسطينية ودحركة "فتح"، خاصة بالد 

إسماعيؿ ىنية، وىو انستقباؿ الذي وصؼ ب ف "مف يستقبؿ إسماعيؿ ىنية كرئيس وزراء يشج  عمع 
اننقساـ". وأكد مصدر مطم  أىمية زيارة ىنية إلع القاىرة، وقاؿ إنو سيبدحث عدة مم ات ىامة م  الجانب 

عادة إعمار غزة.المصري أبرزىا دحصار ال  قطاع والوقود والكيرباء وا 
 66/09/1061، الشرق، الدوحة

 
 حكومة حماس بالتعاطي جديًا من أجل اعتقال عناصر ضالعة في حادث رفح: نطالب مصر .40

المقالة بالتالاطي جديًا م  السمطات  "دحماس"طالب مصدر مصري رفي  دحكومة : جيياف الدحسيني –القاىرة 
أغسطس الماضي / عناصر ارىابية ضالالة في دحادث رفح الذي وق  في آب المصرية مف أجؿ اعتقاؿ

لدينا مالمومات بؿ وشواىد ب ف ىناؾ عناصر مف مرتكبي "ضابطًا وجنديًا مصريًا. وقاؿ:  61وراح ضدحيتو 
اعتقمنا عناصر إجرامية مصرية في سيناء اتضح تورطيا في "، مضي ًا: "ىذه الجريمة تسممت مف قطاع غزة

. "يمة، والمطموب مف السمطات األمنية في غزة التالاوف مالنا في ىذا الصدد مف أجؿ تدحديد الجناةىذه الجر 
اسمًا. ودعا المصدر األجيزة األمنية لدحكومة  10و 61وأشار إلع أف مصر سممت الدحكومة المقالة ما بيف 

تقؼ وراء الدحادث، مضي ًا:  غزة إلع التالاوف التاـ في ىذا الش ف، نفتًا إلع عدـ وجود جماعة مدحددة بالينيا
، مرجدحًا أف قائد جيش اإلسالـ في غزة ممتاز دغمش متورط في "ىناؾ جماعات متناارة لسم ييف وتك يرييف"

إف الوفد األمني الذي جاء إلع "ن ع وجود ات اؽ أمني م  قطاع غزة، وقاؿ: وفي السياؽ ذاتو، ىذا األمر. 
دحركة دحماس، كتائب عز الديف القساـ، أدحمد الجالبري تناوؿ مصر برئاسة القيادي في الجناح الالسكري ل

 ."بشكؿ مست يض ىذه القضية
 66/09/1061، الحياة، لندن

 
 إل  قطاع غزة ستسمح باستئناف ضخ الوقود القطري القاىرة .46

غزة: كش ت مصادر مصرية أف القاىرة ستسمح باستئناؼ ضخ الوقود القطري المخصص لمدحطة توليد 
رفح "يوما بسبب عممية  00بالد توق و ألكار مف ، ة في قطاع غزة خالؿ األياـ المقبمةالكيرباء الودحيد

أغسطس الماضي. وأكدت المصادر أنو ن توجد أي / التي ن ذىا مسمدحوف مجيولوف بداية آب "المصرية
ت عالقة بيف قطاع غزة وبيف ما يجري في سيناء مف عمميات عسكرية وأمنية، مشيرة إلع أف ىذه الالمميا

تيدؼ بشكؿ أساسي إلع ت ميف المنطقة وعدـ تكرار عمميات استيداؼ الجنود المصرييف والمواطنيف 
لع قطاع غزة عبر سيناء.  المسافريف مف وا 

 66/09/1061، الشرق األوسط، لندن
 

 نقابي مصري زار غزة: ما شيدناه من معاناة لمحصار أكبر بكثير مما يبرزه اإلعالم .41
األميف الالاـ المساعد في لجنة اإلغااة اإلنسانية في نقابة  ،خالد عبد الالزيز ريمصالنقابي الأكد : غزة

أف دحجـ الدحصار والمالاناة في قطاع غزة أكبر  ،األطباء و رئيس الوفد الطبي المصري الذي زار قطاع غزة
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ع غزة المؤسسات الصدحية والدولية لمتوجو إلع قطا اً يعاد بكاير مما تظيره وسائؿ اإلعالـ المختم ة.
 لإلطالع عف قرب عمع دحجـ المالاناة وانلتزاـ بتاليداتيا اإلنسانية.

 65/9/1061، قدس برس
 

 ... وزير جورجي يزور مستوطنات نابمس دبموماسيةفضيحة  .43
"مالا": قالت مصادر يمينية إسرائيمية إف المستوطنيف نجدحوا في تسجيؿ خرؽ دبموماسي خطير  -القدس 

لشتات في جورجيا بزيارة مستوطنة شماؿ الض ة الغربية والتقاط الصور مالو. دحيف تمكنوا مف إقناع وزير ا
ويدور الدحديث عف الوزير بوبونا دوديتايا والذي دحّؿ ضي ًا عمع المجمس انستيطاني "شومروف" بؿ انو قاـ 
رة بجولة ىناؾ والتقع م  رئيس المستوطنة جرشوف مسيكا. واعتبر المستوطنوف في مواق  أخبارىـ أف زيا

  .وزير أجنبي لمستوطناتيـ رغـ كؿ المقاطالة الدولية يالتبر انتصارًا عظيماً 
 16/09/2012، األيام، رام اهلل

 
 بيع غواصتين لمصر في شأن "إسرائيل"ترفض ضغوط  برلين .44

ا.ؼ.ب: رفض وزير الدفاع األلماني توماس دو ميزيير امس ضغوطًا إسرائيمية لالمتناع عف بي   -برليف
لمصر، مقرًا في ن س الوقت أف ىذه الدولة "ليست مستقرة" بالقدر الذي  202وميتيف طراز غواصتيف ىج

يرغب فيو. وقاؿ الوزير لصدحي ة فرانك ورتر روندشاو "ما مف دولة في الالالـ ليا دحؽ انعتراض عمع قرارات 
ص قة بي  أسمدحة  يأف أألمانيا تصر باستمرار عمع  إن أنو تجدر اإلشارة إلع أفالدحكومة األلمانية". 

 وادحتراـ دحقوؽ اإلنساف. "إسرائيؿ"لدحكومات أجنبية مشروطة ب مف 
 16/09/2012، الحياة، لندن

 
 اإلسرائيمية تصمم عم  تمييز منتجات المستوطنات أفريقياجنوب  .45

 "إسرائيؿ"رفض وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا روب دي يز، أمس، اعتراض :)د ب أ( - بريتوريا
قرار دحكومة بالده بتمييز منتجات المستوطنات الييودية في األراضي ال مسطينية المدحتمة عف بقية  عمع

 البضائ  اإلسرائيمية، كي يالمـ المستيمؾ ب نيا مف األراضي المدحتمة.
 16/09/2012، االتحاد، أبو ظبي

 
 
 
 األسرى الفمسطينيين المضربين عن الطعام آشتون تتابع وضع كاثرين .46

ناطؽ باسـ الم وضة الالميا لمسياسة الخارجية واألمنية في انتدحاد األوروبي كااريف آشتوف في  : أعمفغزة
البرؽ ال مسطينييف سامر  لألسيريف "تتاب  باىتماـ عميؽ التقارير عف تدىور الظروؼ الصدحية"بياف أنيا 

دحتيما، وتاليد الت كيد بالمؿ كؿ ما في وساليا لمدح اظ عمع ص"الص دي، وتطالب الدحكومة انسرائيمية دحسف و 
. "عمع موقؼ انتدحاد األوروبي الاابت في ش ف انستخداـ المتواصؿ مف إسرائيؿ ألوامر انعتقاؿ اإلداري

تتاب  أيضًا قضية أيمف شراونة الذي يخوض إضرابًا عف الطالاـ، وت يد التقارير ب ف "وأشار الع أف آشتوف 
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الذي تـ التوصؿ اليو  "التزاـ جمي  بنود انت اؽ"ؼ عمع . وتاب  انيا تدحض جمي  األطرا"وضالو في تدىور
 مايو الماضي./ أيار 14بيف مصمدحة السجوف اإلسرائيمية وممامي األسرى ال مسطينييف في 

 16/09/2012، الحياة، لندن
 
 "الحرب الكالمية"يرفض توجيو ضربة إسرائيمية إليران.. وقمق من كي مون بان  .47

ضربة عسكرية إليراف  "إسرائيؿ"مـ المتدحدة باف كي موف عف رفضو أف توجو لندف: أعرب األميف الالاـ لأل
 بيف البمديف دحوؿ الدحرب المزعومة بينيما. "قمقو الشديد مف الدحرب الكالمية"وعف 

 16/09/2012، الشرق األوسط، لندن
 
 الفمسطينيون إذ يتقدم نضاليم االجتماعي  .48

 عمي جرادات
ننت، وقابؿ لت ويالت متنوعة، لكنو في الدحانت كافة، يالكس م زقًا امة دحدث فمسطيني جديد ماقؿ بالد 

سياسيًا شاماًل مركبًا متالدد األوجو ياليشو ال مسطينيوف بالامة منذ سنوات، ما يالني أّف ت اقـ أزمة األوضاع 
 إلع دحّد خروج سكاف مدف الض ة إلع الشوارع ،6523انقتصادية والماليشية في األراضي المدحتمة الالاـ 

مدحتجيف عمع تزايد نسب البطالة، وارت اع نسب الضرائب، وتصاعد نسب الغالء، ن يالدو كونو تجميًا 
لوادحدة مف أزمات ماان ؾ ىذا الم زؽ ُينتجيا. لكف جديد ىذه األزمة بالذات، إنما يتماؿ في ان جارىا في وجو 

بينما امة أوضاع اقتصادية قيادة السمطة ال مسطينية في الض ة، أي تقدـ انجتماعي عمع الوطني، 
وماليشية أكار بؤسًا وقسوة يالانييا سكاف غزة، ويخطئ كؿ مف يستبالد ادحتماؿ ان جارىا بذات الطريقة، وربما 
بصورة أشد مما وق  في الض ة. عمع أية دحاؿ، في عداد البدييي الت كيد أف تصاعد استبادحات اندحتالؿ 

تو، يشكؿ السبب األوؿ المباشر واألساسي لمالاناة اإلسرائيمي ألرض فمسطيف ودحقوؽ شالبيا وتطمالا
ال مسطينييف داخؿ الوطف وخارجو، وعمع المستويات كافة، بينما تتدحمؿ الونيات المتدحدة القائدة لتدحالؼ 
الدوؿ انستالمارية الغربية مسؤولية، مباشرة عف ىذه المالاناة، ذلؾ ليس فقط أنيا الراعي الاابت ليذا 

انيتو وتوساليتو واستبادحاتو، بؿ أيضًا ألنيا صادحبة النظرية انقتصادية الميبرالية اندحتالؿ وتصاعد عدو 
الجديدة ووليدىا إمبراطورية رأس الماؿ اندحتكاري المالولـ الناىب لاروات شالوب البشرية وتجويؼ استقالليا 

فقارىا واستشراء البطالة والتجوي  والجيؿ والتخمؼ في أو  ساطيا. وأكار، فإنو وسيادتيا وادحتجاز تطورىا وا 
ليس تجنيًا القوؿ إّف امة قسطًا كبيرًا مف المسؤولية عف ت اقـ مالاناة ال مسطينييف وتيميش قضيتيـ، يق  عمع 
عاتؽ تقاعس األنظمة الرسمية الالربية عف القياـ بواجبيا القومي تجاىيـ، ونسيما منذ انطالؽ الدحراؾ 

إلع زيادة انشغاؿ ىذه األنظمة، بما في ذلؾ الجديد منيا، الشالبي الالربي وتدحونتو الالاص ة التي قادت 
بمشكالتيا الداخمية. لكف كؿ ىذا ن يمغي دحقيقة أف النخب السياسية ال مسطينية تتدحمؿ قسطًا وافرًا مف 

 المسؤولية عف مالاناة شالبيا، وان جار ما تخمقو مف أزمات في وجييا.
أف تقدـ الدحالة الشالبية بمطالبيا المشروعة، انجتماعي * أما لماذا؟ فألف عمع ىذه النخب أن تستغرب 

عمع الوطني، ماداـ أف ىذه النخب، )كقيادة(، تمالف بانقساميا وادحترابيا في تقديـ ال ئوي وال صائمي 
والجيوي، بؿ والشخصي أدحيانًا، عمع الوطني، بينما تستمرئ في تشخيصيا، وبالتالي في عالجيا لما آلت 

لوطني ال مسطيني، التيّرَب مف إجراء تشخيص دقيؽ ليذه الدحالة، وتصّر عمع توصي يا إليو دحالة النضاؿ ا
باألزمة وليس بالم زؽ خالطة بذلؾ، سياف بوعي أو بجيالة، بيف ىذا وذاؾ إلع درجة اعتبارىما مترادفيف، 
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ؿ طريؽ فقط لمجرد أف كمييما يالبر عف مشكمة، بينما الدحقيقة ليست كذلؾ، بدحسباف أف األزمة ىي وصو 
م توح إلع مصاعب تدحتاج إلع دحّؿ أو إدارة بانتظار دحؿ، أما الم زؽ فيو دخوؿ في طريؽ مسدود ن دحؿ 
لو، ولما يخمقو مف أزمات، إن بالالودة عنو وتغييره، وىذا ىو بالضبط التشخيص الدقيؽ لما بمغو نضاؿ 

 "أوسمو"اقد السياسي نت اؽ الشالب ال مسطيني ومشروعو الوطني، خالفًا لرؤى المتمسكيف بخيار التال
بمالدحقو، )بؿ بإمالءاتو(، األمنية وانقتصادية، والممالنيف في تالميؽ ما تسبب بو مف انقساـ داخمي، يتقاسـ 

انتقالية شكمية تدحت اندحتالؿ وسيطرتو التامة، بكؿ ما  "سمطة"طرفاه، قيادتا منظمة التدحرير ودحماس، فتاَت 
ياسية وأمنية واقتصادية اقيمة ن يمكف مواجيتيا، أو قذؼ ما تخمقو مف ي رضو ذلؾ عمييما مف التزامات س

أزمات في وجو اندحتالؿ، مف دوف استالادة ودحدة الصؼ الوطني، كشرط نـز لمتخمص مف ىذه انلتزامات، 
لع متع، يستمر طرفا تقسيـ وتقاسـ  ْف بتدّرج، وبمالزؿ عف شكؿ القياـ بذلؾ . عميو، لست أدري لماذا، وا  وا 

لسمطة ال مسطينية، في تغييب دحقيقة أف ان جار غضب شالبيما في وجييما، وليس في وجو اندحتالؿ، ا
 المسؤوؿ األوؿ عف مالاناة ىذا الشالب، إنما يالود في أدحد أسبابو إلع:

سمطة فمسطينية "إغ اليما لدحقيقة أف الشالب ال مسطيني مازاؿ ياليش مردحمة تدحرر وطني، برغـ نشوء  -6 
ولـ يتبؽ مف صالدحياتيا عمميًا سوى اسميا والتزاماتيا  ،6555يع عمرىا الزمني في مايو/ أيار انت "انتقالية

 السياسية وانقتصادية واألمنية الجائرة والاقيمة.
تجاىميما لدحقيقة أف إطالة أمد انقساميما الالباي، ليس في مصمدحة شالبيما، ون دحتع في مصمدحة أي  -1 

صافيًا لالدحتالؿ، ويشج  أكار دحكوماتو تطرفًا عمع التمادي في استبادحاتيا منيما، وأنو، إنما يشكؿ ربدحًا 
 الميدانية المتصاعدة، وفي تن يذ خطتيا السياسية لتيميش القضية ال مسطينية عمع طريؽ تص يتيا. 

يدحيؿ ما تقدـ إلع أىمية، واستراتيجية، ومركزية، إعادة نظـ الشالب ال مسطيني ونضالو الوطني في إطار 
راتيجية سياسية مودحدة، وتدحت قيادة وطنية وادحدة، وفي مؤسسة وطنية جامالة، األمر الذي ن يكوف إن است

باستالادة ائتالؼ أطراؼ دحركة التدحرر الوطني ال مسطيني في إطار منظمة التدحرير ال مسطينية التي لـ 
اتيا وتاريخيا النضالي المديد، ي ِض استخداـ قيادتيا ليا، فضاًل عف منافسة قيادة دحماس ليا، وتنكرىا إلنجاز 

إن إلع وصوؿ مشروع النضاؿ الوطني إلع م زقو الشامؿ والمرّكب الذي يالكس في ما يالكس، تدني جدية 
أطراؼ دحركة التدحرر الوطني ال مسطيني، وعدـ إقرارىا بتنوع مشاربيا ال كرية وبرامجيا السياسية، وتشوه 

طي انجتماعي مف النضاؿ. إذ لئف كاف مف الطبيالي أن تمن  وعييا ب ىمية الربط بيف الوطني والديمقرا
ضرورات الودحدة السياسية والمجتمالية ال مسطينية ضد اندحتالؿ اإلسرائيمي، التنافس الديمقراطي عمع قيادة 
إدارة الصراع مالو، فإنو مف غير الطبيالي، تدحويؿ ىذا التنافس إلع دحالة مف تقديـ ال ئوي وال صائمي عمع 

)اننقساـ(، بما يسيـ في دف  الطاقة الشالبية المضغوطة باستبادحات اندحتالؿ السياسية والميدانية  الوطني،
المتصاعدة، والماقمة بيمـو ال قر والبطالة وغالء األسالار، ندحو فقداف التوازف المطموب بيف الوطني 

بالمشروع الوطني وانجتماعي مف النضاؿ. فيؿ تالي قيادتا منظمة التدحرير ودحماس ما يدحيؽ بيما و 
 .لشالبيما مف خطر داىـ؟

 66/09/1061، الخميج، الشارقة
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سمط ضوء المصابيح في األسبوع الماضي عمع مؤتمر الدحزب الديمقراطي في شارلوت في كارونينا 
ة القدس. بخالؼ البرنامج الشمالية وبيف يديو الجدؿ الذي نشب في مس لة صوغ برنامج الدحزب بش ف مكان

في االث مالارؾ انتخابية سابقة لمرئاسة دحذؼ في الصيغة األصمية مف البرنامج الذي صيغ ىذه السنة عف 
. ووجو السيناتور مف نيويورؾ تشارلز شومير انتقادا "سرائيؿ"إعمد التطرؽ الع القدس باعتبارىا عاصمة 

آخروف مف الدحزب الديمقراطي اف الدحذؼ ينب  مف  عمع صيغة البرنامج. وفي مقابؿ ذلؾ قاؿ متدحداوف
"خط  تقني" وأرادوا ضمنا اف يدحداوا انطباعا اف التغيير لـ يتـ عمع عمد. وفي نياية األمر تـ اصالح 

عف ادراؾ اف الصيغة الجديدة  "سرائيؿ"إالبرنامج وأعيد اليو التطرؽ التقميدي لمقدس باعتبارىا عاصمة 
ا ننتقاد شديد مف المرشح الجميوري لمرئاسة ميت رومني عمع الطريقة التي تالرض الرئيس باراؾ اوبام

. يدحسف اف ننتبو الع صورة اصالح البرنامج الذي أاار اختالفا "سرائيؿ"إتختارىا اندارة نبالاد ن سيا عف 
داخؿ الدحزب الديمقراطي ن سو. عرض رئيس المؤتمر الديمقراطي، رئيس بمدية لوس انجموس انطونيو 

ياراغوسا انصالح لتجيزه الجمسة الالامة وادحتاج الع االاة تصويتات متتابالة ندحراز أكارية الامايف ف
المطموبة نجازتو. وقيست األكارية دحسب تقدير قوة صوت المصوتيف ت ييدا أو مالارضة. وعادت آنت 

ة بالمغة الالربية وكاف تصوير التم از وتركزت عمع وادحد مف نواب الدحزب الديمقراطي لبس قميصا عميو كتاب
يالدحظ عميو الغضب لقرار فياراغوسا. لـ يس ؿ أدحد مف المراسميف لماذا اختار الدحزب الديمقراطي اف يغير 
مف البدء صيغة المادة في برنامجو التي تتناوؿ مكانة القدس؛ وىؿ كاف في أساس ذلؾ تقدير اف قضية 

في الماضي كانت  "سرائيؿ"إبات ازاء دحقيقة اف دحكومات القدس لف يكوف ليا ت اير كبير ااناء فترة اننتخا
مستالدة لتقسيـ المدينة في اطار تسوية دائمة. كاف ي ترض اف يالرؼ شيوخ الدحزب الديمقراطي صورة 
الوض  جيدا. فقد أارت قضية القدس ت ايرا كبيرا في مالركة اننتخابات دحينما نافس الرئيس كارتر في 

 021أجاز مجمس األمف القرار  6540نية رئاسية اانية. في األوؿ مف آذار الترشح لمدحزب الديمقراطي لو 
الذي ندد بشدة بالبناء في المستوطنات، ودعا الع دحميا واشتمؿ بصرادحة في ىذا السياؽ وبصورة شاذة ايضا 

لنقض عمع األدحياء الييودية التي بنيت في القدس. اعتادت الونيات المتدحدة بصورة تقميدية عمع استالماؿ ا
كي في األمـ المتدحدة دونالد مكينري رف  يده ىذه المرة يلقرارات مف طرؼ وادحد كيذه، لكف الس ير األمر 

مؤيدا القرار وأجازه اعضاء مجمس األمف واستتب  عاص ة في الجياز السياسي في الونيات المتدحدة. ظف 
قد دحذؼ زمف تقديمو ليجيزه مجمس الرئيس كارتر، كما زعـ، اف ذكر القدس الذي ظير في مسودة انقتراح 

األمف، وليذا أمر بت ييده. وكاف خمؿ في انتصاؿ بيف وزارة الخارجية والم وضية في األمـ المتدحدة، ويبدو 
أنو أسيـ في التصويت المؤيد لمقرار. ولـ ياؽ زعماء ييود في الونيات المتدحدة ومنيـ مسؤولوف كبار في 

. وىاجـ آرار غولدبرغ الذي عينو الرئيس كنيدي لممدحكمة الالميا وخدـ الدحزب الديمقراطي بت سيرات كارتر
بالد ذلؾ س يرا في األمـ المتدحدة، ىاجـ سياسة ادارة كارتر في قضية القدس برسالة أرسميا الع مدحرر 
صدحي ة "نيويورؾ تايمز". بالد اسبوعيف مف "الخمؿ" في مجمس األمف ىـز السيناتور ادوارد كنيدي خصـ 

ئيس الذي يتولع عممو في اننتخابات التمييدية في نيويورؾ وكونتكت. ولـ تنس الجماعة الييودية كارتر الر 
تصويت كارتر في قضية القدس في اطار مجمس األمف، وفي انتخابات الرئاسة في شير تشريف الااني مف 

أقؿ نسبة مف  تمؾ السنة فاز مرشح الدحزب الجميوري رونالد ريغاف، أما كارتر فدحصؿ كما تالمموف عمع
أصوات الييود قياسا بمرشدحيف ديمقراطييف آخريف. فالرسالة عف أىمية القدس لمجماعة الييودية واضدحة اذا 

، وربما 6540كية. ن تشبو انتخابات ىذه السنة بالطب  انتخابات سنة يلمناس ذوي الخبرة بالسياسة األمر 
ظنت انو لـ يالد اآلف لمقدس أىمية في نظر  يوجد امكانية اف تكوف جيات رفيالة في الدحزب الديمقراطي
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ييود الونيات المتدحدة كما كانت في الماضي. فيؿ صدحيح ىذا دحقا؟ فدحص البروفيسور مارفف فيربت في 
المدة األخيرة عف مواقؼ ييود الونيات المتدحدة مف القضايا المركزية لممسيرة السياسية اعتمادا عمع 

يركية الييودية )إي.جي.سي(. وكانت استنتاجاتو التي نشرت في مقالة استطالعات الرأي الالاـ لمجنة األم
آسرة. عرضت استطالعات الرأي الالاـ لمجنة الييودية األميركية في كؿ سنة سؤان متشابيا: "ىؿ يجب 
عمع اسرائيؿ في اطار تسوية دائمة م  ال مسطينييف اف تيادف عمع مكانة القدس باعتبارىا مدينة مودحدة 

في المئة مف المستطمالة آراؤىـ تقسيـ  00أيدت نسبة عالية بمغت  1006ة اسرائيمية؟". في سنة تدحت سياد
في المئة في المقابؿ عف مالارضة. وأشارت نتائج استطالع الرأي في سنة  10القدس مف جديد وعبر 

سيـ القدس مف في المئة فقط مف المستطمالة آراؤىـ تق 01الع تغير موقؼ الجماعة الييودية. فقد أيد  1060
في المئة كؿ مصالدحة. وتدؿ ىذه المالطيات عمع اف القدس المودحدة ما تزاؿ ميمة عند  20جديد وعارض 

ييود الونيات المتدحدة وأف مف ظف خالؼ ذلؾ لـ يدحضر دروسو المنزلية جيدا. دحظيت فكرة القدس المودحدة 
قد قدـ قانوف "الس ارة في القدس" في بصورة تقميدية بت ييد الديمقراطييف والجميورييف عمع السواء. و 
، قدـ "سرائيؿ"إوب نيا عاصمة  "سرائيؿ"إتسالينيات القرف الماضي، الذي اعترؼ بودحدة القدس تدحت سيادة 

بصورة مشتركة ليجيزه مجمس الشيوخ، عمع يد زعيـ الدحزب الديمقراطي السيناتور توـ داتشؿ وزعيـ الدحزب 
ؼ ت ييد الونيات المتدحدة لمقدس المودحدة ىو اندحراؼ دحاد لمموقؼ الجميوري السيناتور بوب دوؿ. اف ضال

كي عف تراث الدحزبيف الذي كاف موجودا سنيف كايرة. وقد انتيت القضية الدحالية بال "ىدؼ ذاتي" ياألمر 
 بالنسبة نولئؾ الذيف دحاولوا الدف  بيذه األجندة الع األماـ.

 اسرائيل اليوم
 66/09/1061، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 ماجد الّشيخ
وفؽ الالقمية القديمة إياىا، يواصؿ توراتيو اليوـ ابتكار وابتداع كؿ ما مف ش نو الدحط مف اآلخر، كؿ 
لع األبد! عمع  اآلخريف )األغيار( الذيف ن ينتموف إلع "الغيتو التوراتي" الذي أنش  جيناتو الورااية، مرة وا 

ذا السموؾ المقيت مف انستالالء والتمييز الالنصري، التي دحممت وتدحمؿ في طيات كامؿ تصرفاتيا شاكمة ى
الالممية ذاؾ النوع مف التمييز، دحتع في فضاء القضاء؛ ابتغوا أف يكوف لمتمييز السيادة الالميا، واليد الطولع؛ 

المزيد مف التشريالات والقوانيف إلع ابتكار  "إسرائيؿ"ف ي ظؿ ائتالفيا الدحكومي اليميني المتطرؼ، تمضي 
دراجيا في  اليادفة إلع تابيت سياسات تمييزية، عبر قوننتيا أو إض اء المزيد مف "شرعية التشري " عمييا، وا 
سياؽ "سياسة دولة" تمنيج تمييزىا الالنصري وتصّوبو في اتجاه أبناء الشالب ال مسطيني؛ النقيض التاريخي 

الوطف ال مسطيني، وكؿ مف تواجد أو سيتواجد عمع تمؾ األرض مف  لموجود اندحتاللي الصييوني ألرض
 قبيؿ متسمميف أفارقة، نالوا وينالوف اليـو نصيبيـ مف عنصرية اإلسرائيمييف.

وبدحسب انئتالؼ المناىض لمالنصرية، فإف الكنيست الدحالي ىو األكار عنصرية منذ إنشائو، دحيث زادت 
 30األقمية ال مسطينية، عف مجموع القوانيف الالنصرية السابقة بنسبة القوانيف الالنصرية التي تنتقص مف دحؽ 

بالمئة. وىي قوانيف ىدفت وتيدؼ لتدحجيـ دور ال مسطينييف في القطاع المدني. فالمع مدى سنوات الكنيست 
الدحالي قدمت عشرات القوانيف الالنصرية، وقؼ وراءىا أعضاء مف اليميف المتطرؼ، تضمنت ال صؿ بيف 

لمواطنيف ال مسطينييف، ووصمت إلع دحد المناداة بطرد أصدحاب األرض األصمييف مف وطنيـ. بؿ الييود وا
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وصمت الوقادحة ببالض أعضاء اليميف المتطرؼ، لمتقدـ مف الكنيست بقانوف أسموه "قانوف طرد الغزاة"، وىو 
 خاص بمواطني النقب مف البدو الذيف تواجد أجدادىـ عمع ىذه األرض منذ آنؼ السنيف.

أخطر ما أقدـ عميو الكنيست الدحالي الذي فازت باقتو دحكومة اليميف القومي والديني المتطرؼ، ىو 
المصادقة عمع قانوف يتيح لمدحكومة نيب أمالؾ الالجئيف ال مسطينييف، دحيف سمح بخصخصة واسالة 

شراء أراضي النطاؽ لما يالرؼ بػ "أراضي الدولة"، ويمّكف الصندوؽ القومي إلسرائيؿ )الكيرف كيمييت( 
 الالجئيف ال مسطينييف بموجب ما يسمع "قانوف أمالؾ الغائبيف" ومف اـ بياليا لمييود.

وىذا القانوف الالنصري يتناقض وكؿ المواايؽ الدولية المناىضة لمالنصرية، بخاصة وأنو نص عمع أف 
قبوؿ منباقة مف الوكالة السكف أو شراء األرض في القرى الزراعية والقرى الصغيرة عموما، يتـ بموافقة لجاف 

الييودية والمؤتمر الصييوني الالالمي، ما يالني دحرماف أىؿ البالد األصمييف مف السكف في مناطؽ واسالة 
بالمئة مف األراضي ىي أراضي دولة )مصادرة أو  50مف أرض وطنيـ، وىذا يكّرس الواق  القائـ، دحيث 

 55أو  05لالجئيف( يجري ت جيرىا ل ترات طويمة )جرى انستيالء عمييا بالقوة وبالتزوير، وىي خاصة با
 بالمئة لمياجريف ييود. 0بالمئة لمواطنيف فمسطينييف و 0عاما ولمييود فقط( والباقي أراض خاصة: 

قانونا ساري الم الوؿ،  00ودحسب أدحمد الطيبي رئيس الدحركة الالربية لمتغيير، فإف ىناؾ ما ن يقؿ عف 
في الجميؿ والمامث والنقب، وتالتبر قوانيف عنصرية وفقا لممالايير  6504تمّييزي ضد فمسطينيي الالاـ 

االاة أنظمة دحكـ، ىي وفقا لمطيبي: نظاـ دحكـ  "إسرائيؿ"القانونية الدولية. ليذا وفي تمييز تاـ ومطمؽ، تدير 
ز بالمئة مف السكاف الييود، وتمؾ "ديمقراطية عرقية". ونظاـ دحكـ قائـ عمع التميي 40ديمقراطي لندحو 

بالمئة مف السكاف، ىـ المواطنوف ال مسطينيوف الذيف بقوا في أرض وطنيـ، بالد  10الالنصري موجو ضد 
. أما النظاـ الاالث فيو اندحتالؿ، دحيث يمارس اإلسرائيميوف في ظمو 6504نكبة تشريد شالبيـ في الالاـ 

ف الذيف خضالوا لالدحتالؿ منذ تمييزا عنصريا ممااال لنظاـ األبارتيايد في جنوب إفريقيا، ضد ال مسطينيي
 .6523الالاـ 

 
 االحتالل يحتل حت  ساحة القضاء

مؤخرا وفي خطوة نوعية مبتكرة وجديدة، وق  وزير الالدؿ اإلسرائيمي يالقوب نئماف عمع أنظمة قانونية جديدة 
ىوية  تدحوؿ دوف السماح لم مسطينييف والمياجريف األجانب مف التوجو إلع القضاء؛ إن إذا كاف بدحوزتيـ
سبتمبر  إسرائيمية أو جواز س ر أجنبي. ومف الم ترض أف يبدأ الالمؿ بالتالديالت الجديدة مطم  أيموؿ/

 الجاري.
وذكرت صدحي ة "ىمرتس"، أنو بموجب التالديالت الجديدة لـ يالد باستطاعة ال مسطينييف رف  دعوى لممطالبة 

ابة عمع يد جيش اندحتالؿ، إن إذا كانوا بالتالويض ضد إسرائيؿ في دحاؿ تالرضيـ لمضرب والتنكيؿ واإلص
ممف ن يممكوف جوازات س ر، فإنيـ سُيمنالوف مف  "إسرائيؿ"يممكوف جواز س ر أجنبيا. أما المياجروف إلع 

التوجو إلع مدحاكـ الالمؿ ضد مشغمييـ أو إذا أصيبوا في دحوادث طرؽ، كما ن يدحؽ ليـ التوجو إلع 
يـ دعاوى ضد وزارة الداخمية نستئناؼ قرارات تردحيميـ. ونقمت الصدحي ة المدحاكـ في دحاؿ تـ اعتقاليـ أو تقد

عف المدحامي عوديد فيمر مف جمالية "دحقوؽ المواطف" قولو إف القرارات الجديدة مف ش نيا المس باألساس 
 بال مسطينييف الذيف يقدموف مئات الدعاوى ضد إسرائيؿ سنويًا.

ي ة "يديالوت أدحرونوت" النقاب عف أف الالنصرية اإلسرائيمية، وبالتزامف م  إقرار ىذا القانوف، كش ت صدح
باتت ن تقتصر عمع أصدحاب البالد فقط، بؿ أف ىذا الوباء انتشر أيضا ضد األفارقة، وليس فقط أولئؾ 
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الذيف دخموا إلع فمسطيف المدحتمة عف طريؽ الدحدود المصرية بدحاًا عف لقمة الاليش، ودحسب المراسؿ 
لصدحي ة، إيتمار آيخنر، فقد اشتكع الس راء األفارقة في تؿ أبيب مف ت شي أجواء لمشؤوف السياسية في ا

، األمر الذي انالكس عمع روتيف دحياتيـ اليومي دحتع باتوا يخشوف عمع أن سيـ مف "إسرائيؿ"الالنصرية في 
 السير في الشوارع بسبب المضايقات الالنصرية.

خارجية أفيغدور ليبرماف، إف س راء كٍؿ مف أنغون،  وتابالت الصدحي ة قائمًة، نقاًل عف مصادر رفيالة في
وغانا، ونيجيريا، وكينيا، وأايوبيا، وسادحؿ الالاج، قالوا خالؿ لقاء م  نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي داني 
أيالوف، ورئيس قسـ أفريقيا في الخارجية اإلسرائيمية، والذي ُعقد في مقر الوزارة بالقدس الغربية، قالوا إننا 

خشع عمع أن سنا مف المشي في الشوارع بسبب التصريدحات الالنصرية والالدوانية مف قبؿ السياسييف ن
 اإلسرائيمييف.

في أفريقيا، مشددًا عمع أنو مف دحؽ  "إسرائيؿ"ووفقا لمس راء فإف التصريدحات الالنصرية تضر أيضا بصورة 
إنسانية مف دوف المساس بدحقوؽ أف تتصدى لمشكمة المتسمميف، ولكف أف تالالجيا بطريقة  "إسرائيؿ"

المتسمميف األفارقة. لذلؾ طالب الس راء الدحكومة اإلسرائيمية بانمتناع عف تغطية عممية تردحيؿ المتسمميف 
عبر وسائؿ اإلعالـ، األمر الذي يصورىـ بدحسب ما قالوا ك نيـ مجرميف خطيريف، ويالرضيـ لإلىانة مف 

أقامت مالسكًرا داخؿ أراضييا بالقرب مف الدحدود  "إسرائيؿ"، فإف قبؿ اإلسرائيمييف وغيرىـ. عالوة عمع ذلؾ
المصرية نستقباؿ المياجريف األفارقة، تجبر مف يناؿ منيـ ص ة الالجئ عمع أداء الخدمة الالسكرية في 
جزء مف قانوف اإلقامة، أما غير المرغوب فييـ، فبالد وضاليـ تدحت اإلقامة الجبرية مدة ستة أشير، يردّحموف 

 مدانيـ.إلع ب
، فإف بالض التقارير غير الرسمية "إسرائيؿ"وفي دحيف ن توجد تقديرات دقيقة لالدد الالجئيف األفارقة في 

 21ألؼ نجئ، فيما التقارير الرسمية لسمطة اليجرة اإلسرائيمية تتدحدث عف  50تتدحدث عف وجود أكار مف 
، وت يد 1002جزيرة سيناء منذ الالاـ  عف طريؽ دحدودىا م  شبو "إسرائيؿ"ألؼ نجئ إفريقي، دخموا إلع 

أل ا تقريبًا، موزعيف  11المالطيات الرسمية اإلسرائيمية ب ف عدد الالجئيف األفارقة في جنوب تؿ أبيب دحوالي 
، وفي بئر السب  1000آنؼ، وفي نتانيا  0آنؼ، وفي ريشوف لتسيوف  1عمع الندحو التالي: إيالت 

، 000، وفي ي نو 100، وفي عراد 6600، وفي القدس 6000 ، وفي أسدود6100، وفي عسقالف 6200
 ، وفي بني براؾ عدة مئات.100وفي دحي ا 

ريتريا فقط  بالمئة تقريبًا مف مجمؿ الالجئيف السياسييف في  41وتبمغ نسبة طالبي المجوء مف السوداف وا 
وؿ عمع المجوء السياسي، ، كما أف ىناؾ كايرا ممف لـ يدحصموا عمع فرصة لمقياـ بإجراءات الدحص"إسرائيؿ"

نما عمع واائؽ ترجئ طردىـ، وينبغي تجديدىا مرة كؿ بضالة شيور. ومف بيف ىؤنء الالجئيف، بموجب  وا 
ألؼ نجئ جاؤوا مف إريتريا والسوداف والكونغو، وىي دوؿ منكوبة بدحروب  10التقارير الرسمية، ىناؾ 

وتالمؿ شبكات تيريب الالجئيف األفارقة عمع نقميـ مف أىمية، ويمن  القانوف الدولي إعادة الالجئيف إلييا، 
ريتريا ودوؿ أفريقية أخرى إلع  ، وأخرى "إسرائيؿ"، وبالض مف ىذه الشبكات ينشط في "إسرائيؿ"السوداف وا 

تنشط في أفريقيا، والباقوف يالمموف مف أوروبا، ويدحصؿ الميربوف عمع آنؼ الدونرات لقاء عمميات 
مف أجؿ البدحث عف الالمؿ وىروبا مف المالاناة في دوليـ.  "إسرائيؿ"مميف ي توف إلع التيريب، وغالبية المتس

وتالمؿ الدحكومة اإلسرائيمية عمع مواجية ىذه الظاىرة مف خالؿ الالمؿ عمع إعادة ىؤنء المتسمميف إلع 
 دوليـ بدعوى الدح اظ عمع ىوية دولة إسرائيؿ.
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 كنيست ضد القضاء
نية الجديدة التي أقرتيا الكنيست، أكد النائباف مدحمد بركة، ودوؼ دحنيف، مف وفي تالقيب عمع األنظمة القانو 

كتمة الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة، في كممتيف ليما، أف القانوف الذي اقره الكنيست، لمن  ال مسطينييف 
إنما يالكس  مف المطالبة عبر المدحاكـ بتمقي تالويضات نتيجة أضرار تكبدوىا مف جرائـ جيش اندحتالؿ،

الوجو الدحقيقي والالنصري لمكنيست، والدحضيض الذي وصؿ إليو التشري . وكانت كتمة الجبية الودحيدة التي 
تقدمت باعتراضات جوىرية عمع ىذا القانوف الالنصري، وقد عرض التدح ظات النائباف بركة ودحنيف. وقاؿ 

ي كممتو، إف ىذا القانوف ببساطة، جاء النائب مدحمد بركة، رئيس الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة ف
يبسط شرعية ادحتاللية لمجرائـ التي ن ذىا اندحتالؿ، وينوي ويخطط نرتكابيا ندحقا، فيو يريد أيضا أف 

 يرتكب جرائمو مف دوف مدحاسبة، رغـ كؿ تدح ظاتنا عمع جياز القضاء ومدى إنصافو لضدحايا اندحتالؿ.
ري والخطير، ىو خطوة تمييدية لجرائـ تستالد نرتكابيا ىذه ودحذر بركة مف أف سف ىذا القانوف الالنص

الدحكومة وجيشيا. وتاب  قائال، ىذا ليس القانوف األسوأ، الذي عرفناه في السنوات األخيرة، بؿ ىو األكار 
فظاظة، واستمرار لمتدىور في الدحضيض الال أخالقي الذي يندحدر فيو الكنيست باستمرار، وىو قانوف 

ست الدحالي، ووجو رئيس لجنة القانوف والدستور، خاؿ مف أي إدحساس ومشاعر إنسانية، يالكس وجو الكني
وىو تالبير عف دحالة الال منطؽ التي تسود عقميتكـ ونيجكـ )مخاطبا أعضاء الكنيست مف اليميف 

 المتطرؼ( فمف نادحيتكـ فإف الشرعية ىي الجرائـ ضد اإلنسانية.
بدحاجة فورا الع تدحسيف  "سرائيؿ"إي األساس( اف دحكومة كما اعتبر النائب دوؼ دحنيف )وىو مدحاـ ف

صالح في المستشاريف القانونييف، ألف ىذا القانوف سيؤدي بالضرورة الع عكس األىداؼ التي تنوي  وا 
الدحكومة الدحصوؿ عمييا مف ورائو، فيو لف يسكت ال مسطينييف ولف ينقذ ضباط وقادة جيش اندحتالؿ مف 

ـ تكف "في الممالب البيتي" )المدحاكـ انسرائيمية(، فستكوف أماـ المدحاكـ الدولية. مالدحقتيـ في المدحاكـ؛ اف ل
أسباب رئيسية لمالارضتو لمقانوف األوؿ عدـ أخالقيتو. أما الااني فيو مناقضتو  0وعّدد النائب دوؼ دحنيف 

لاالث ىو كوف لقرار المدحكمة الالميا، والتي كانت قد رفضت قوانيف عمع ىذه الشاكمة في السابؽ والسبب ا
القانوف بماابة إضالاؼ آخر لممؤسسة القضائية في البالد. بتدحويؿ إمكانية التوجو الع القضاء الدولي، والتي 
كانت قائمة أيضا في السابؽ، الع اإلمكانية الودحيدة أماـ األط اؿ، الرجاؿ والنساء والشيوخ ال مسطينييف 

 جيش اندحتالؿ في المناطؽ ال مسطينية.المتضرريف جسديا ومالنويا مف عمميات غير دحربية ل
 66/9/1061المستقبل، بيروت، 

 
 صبرا وشاتيال .51

 أمجد عرار
االاوف عامًا مّرت عمع المجزرة األشير في التاريخ بتوقي  مميور بالدـ ال مسطيني المس وح عمع أيدي 

مف مجزرة تواصمت  كاف اليوـ األوؿ 6541الصياينة وعمالئيـ. في السادس عشر مف سبتمبر/أيموؿ الالاـ 
طواؿ االاة أياـ بميالييا، ولـ يالرؼ عنيا الالالـ شيئًا إن بالد انبالج فجر اليوـ الراب . القتمة وجدوا الطريؽ 
سالكة تمامًا إلع المدنييف الالزؿ، فمقد كاف مقاتمو الاورة ال مسطينية وبالض قادتيا غادروا لبناف لمتو بالد 

بيروت لتسالة وامانيف يومًا. وككؿ الجبناء، استغؿ القتمة مف انجتياح التدميري ودحصار الالاصمة 
الميميشيات الالميمة لمصياينة والمموليف منيـ، غياب أسود المقاومة وىاجموا أشباليا نيامًا، وأمالنوا ذبدحًا 
 وتقتياًل بالنساء واألط اؿ والشيوخ. الصور التي باتيا التم زة الالالمية في اليوـ الراب  كانت صدمة لكؿ
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صادحب ذّرة مف ضمير، كانت تدحديًا لقدرة اإلنساف عمع النظر في صور تختزؿ اإلجراـ فنونًا ن يتقنيا إن 
مف ينتموف إلع الغابة. كؿ ت اصيؿ المذبدحة كانت بإشراؼ مباشر مف زعيـ الالصابة الصييونية المسمع 

تنّصؿ مف الجريمة بمجنة تدحقيؽ منادحيـ بيغف ووزيرىا أرييؿ شاروف. وكالادتو لج  الكياف الصييوني إلع ال
شاروف  -خمصت إلع تدحميؿ ميميشيا لبنانية المسؤولية الميدانية المباشرة، والانائي اإلجرامي بيغف 

أدحداث "تدحقؽ وتدحاسب، وأف ما يرتكب مف جرائـ  "دولةػ"المسؤولية السياسية، في مدحاولة إلظيار الكياف ك
ومات والسياسييف الساذجيف، انتيجوا السياسة ذاتيا ظنًا . ىؤنء دحيف نجدحوا في خداع بالض الدحك"فردية

منيـ أف ىذا التضميؿ الذي يمكف أف يخدع بالض الناس كؿ الوقت، وكؿ الناس بالض الوقت، يمكف أف 
ينطمي عمع كؿ الناس كؿ الوقت. ىؿ يستطيالوف أف يجالموا الالالـ ينسع ما اقترفتو أيدييـ مف مذابح في 

ي يـ لف تمسدحو األكاذيب واألباطيؿ، ولف تتالشع ب الؿ الزمف عناويف كتبت فمسطيف ولبناف ومصر؟ أرش
بالدـ في دير ياسيف، تمؾ القرية الوادعة التي ذبح الصياينة مالظـ أبنائيا، وفي ك ر قاسـ دحيف ذبدحوا 
المزارعيف الالائديف مف أراضييـ مساء في موسـ الزيتوف، وفي الطنطورة التي قتموا مف أبنائيا مئتيف 

خمسيف بدـ بارد، وفي الدوايمة دحيث لـ يبؽ فييا بيت مف دوف شييد، وفي السموع وندحاليف، وليس أخيرًا و 
أط اؿ غزة إلع دحقؿ تجارب لقذائؼ  "إسرائيؿ"مجزرة غزة األشد إجرامًا في السنوات األخيرة دحيف دحّولت 

بالة لوكالة غوث الالجئيف. لف ال وس ور األبيض المجّرـ دوليًا، وقص ت مكتبًا لألمـ المتدحدة ومدرسة تا
يستطي  الصياينة من  ذوي الضمائر في الالالـ مف تذّكر مجازرىـ في لبناف، ومنيا قانا مرتيف، أونىما 

تموز الذي دّمر  قصؼ مقر لألمـ المتدحدة لج  إليو األط اؿ والنساء والشيوخ، واانييما في عدواف يوليو/
 وؽ في قوتو التدميرية القنبمتيف النوويتيف المتيف أسقطتيما نصؼ لبناف فوؽ رؤوس سّكانو بإسقاط ما ي

أف  "إسرائيؿ"الونيات المتدحدة عمع ىيروشيما وناغازاكي اليابانيتيف في الدحرب الالالمية الاانية. لف تستطي  
تشطب مف ص دحاتيا الّسود قتميا الجنود المصريف بالد أسرىـ، ودفف بالضيـ أدحياء في رماؿ سيناء، ون 

يا المروعة بدحؽ األط اؿ المصرييف في مدرسة بدحر البقر دحيف قص تيا بال أدنع ادحتراـ إلنسانية مجزرت
البشر قبؿ قوانينيـ، ون مجزرتيا في مدينة دحماـ الشط التونسية. شيداء مجزرة صبرا وشاتيال الذيف تجاوز 

ن ب الؿ مقّومات داخمية  عددىـ االاة آنؼ نجئ سيبقوف شيودًا عمع بربرية الالصر اإلسرائيمي المزدىر
تطيؿ دحياتو، بؿ ب الؿ عصر عربي ميترئ مف قذاؿ شالر الرأس دحتع أخمص القدميف، ومجتم  دولي ي تح 

. لكف ميما "إسرائيؿ"عينًا عمع كؿ شيء في دوؿ ن تروؽ لمغرب، ويغمض األخرى عف أي شيء ت المو 
والمتواطئيف، وشبدحًا يالدحقيـ في نوميـ  طاؿ الزمف، فإف دماء الشيداء ستبقع عارًا يمطخ جبيف القتمة

 وقياميـ، ألف التاريخ ن ينسع ون يسامح ون يردحـ.
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