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  "حيادية مصر الجدية"غاضب مف  سوعبا مرسي تحركو مصالح بالده القومية أبو مرزوؽ: .7
قال الدكتور موسى أبو مرزوق، يائب رئنس المكتب السناسي لحركة حماس، إن الرئنس : صالح جمعة

المصري محمد مرسي تحركه مصالح بالده القومنة، مدلال عمى ذلك بقوله إن األيفاق بنن مصر وقطاع 
بارك. ولفت إلى أن الرئنس الفمسطنيي محمود غزة أغمقت بشكل لم نحدث في عهد الرئنس السابق حسيي م

 تجاه األطراف الفمسطنينة.« حنادنة مصر الجدنة»عباس )أبو مازن( غاضب من 
مصر تقف عمى مسافة واحدة »، عن اعتقاده بأن مقولة «الشرق األوسط»وأعرب أبو مرزوق، في حوار مع 

هذه المقولة كايت تقال »لمصرنة، وقال: ، لنست جدندة في السناسة الخارجنة ا«من الفصائل الفمسطنينة
عمى مدى سيوات عدندة وكان نرددها الرئنس مبارك والراحل عمر سمنمان )يائب الرئنس السابق، رئنس 
جهاز المخابرات المصرنة سابقا( باستمرار ولم نغضب أبو مازن، أليه حنيذاك لم تكن هذه المقولة حقنقة.. 

 «. ة في المائة لمسمطة الوطينة الفمسطنينةكايت مصر في ذاك الوقت ميحازة مائ
ويفى أبو مرزوق عزم الحركة إقامة تمنثنل دبموماسي مستقل عن السمطة الفمسطنينة وميظمة التحرنر، وقال 

«. تدرنب كوادر حماس عمى العمل الدبموماسي ال نعيي أييا بصدد القنام بعمل تمنثنل دبموماسي مستقل»إن 
 لى الرسول الكرنم، وفى الوقت يفسه، أدان مقتل السفنر األمنركي لدى لنبنا.وأدان أبو مرزوق اإلساءة إ
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، حنث إن إجراءها في الوضع «قضنة تعجنزنة»وأشار أبو مرزوق إلى أن االيتخابات الفمسطنينة تعد 
الراهن نطرح أسئمة عدندة، مشددا عمى ضرورة المضي قدما في ممف المصالحة دون وضع عراقنل وشروط 

 مسبقة.
وقال أبو مرزوق إن الفمسطنيننن في حاجة إلى العمل بمشروع وطيي متوافق عمنه، وتشكنل مجمس وطيي 

خنار »فمسطنيي ميتخب أو متفق عمنه، حتى نمكن حل اإلشكالنات الخاصة بتضارب البرامج، بعد أن بات 
 «. هالتسونة السناسنة خنارا عاجزا ال نستطنع أن نصل بالشعب الفمسطنيي إلى ما نتميا

 لإلطالع عمى يص الحوار:
http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12347&article=695641&feature= 

17/9/2012الشرؽ األوسط، لندف،   
 
 بالتوجو لألمـ المتحدة لنيؿ العضوية عباس لموقؼيا تؤكد دعم السمطة الفمسطينية .2

القنرررادة الفمسرررطنينة،  ، أنوفررراوكالرررة  يقرررال عرررنرام اهلل مرررن  77/9/2472الحيػػػاة الجديػػػدة، راـ اهلل، ذكررررت 
، في مقر الرئاسة بمدنية رام اهلل، اجتماعها النثايي، برئاسة الرئنس محمود عبراس، ياقشرت أمسعقدت مساء 

وأعررادت القنررادة التأكنررد عمررى موقررف الرررئنس بالتوجرره  القضررانا الهامررة فرري هررذه المرحمررة.خاللرره مجموعررة مررن 
وعاصرمتها القردس  7691لمجمعنة العامة لألمم المتحدة لمحصول عمى االعتراف بفمسطنن عمرى حردود عرام 

 الشرقنة في األمم المتحدة، وبتأمنن أوسع دائرة دعم وتأنند دولننن لهذا المطمب المشروع.
بحنثت القنادة، الوضع االقتصادي واإلجراءات التي من شأيها تخفنرف األعبراء عرن أبيراء شرعبيا. وسروف كما 

لقائه لخطابه في الجمعنة العامة لألمم المتحدة.  تستأيف القنادة اجتماعاتها بعد عودة الرئنس وا 
نثيرراء ترؤسرره الجتمرراع وكرران الرررئنس جرردد إدايترره لإلسرراءة لمرسررول الكرررنم محمررد صررمى اهلل عمنرره وسررمم. وقررال أ

يسرراينا وأخالقنررا أو السرركوت عيهررا أليهررا بمنثابررة اعتررداء سررافر  القنررادة إن هررذه اإلسرراءة ال نمكررن قبولهررا دنينررا وا 
 عمى كل معتقدات ومشاعر أكنثر من ممنار مسمم في العالم.

عربنة واإلسالمنة ودعا الرئنس إلى تغمنب لغة العقل، وعدم االيجرار إلى ردود فعل ال تخدم أهداف شعوبيا ال
السامنة في التعانش، وتعزنز لغة الحروار برنن الردنايات وجمنرع شرعوب العرالم وذلرك مرن أجرل تفونرت الفرصرة 

 عمى كل من نرند االصطناد في الماء العكر وصب الزنت عمى يار الفتية والتطرف.
ن الجتمررراع يقررال عرررن حممرري موسررى، أيررره وبحسررب أحرررد الحاضرررن 77/9/2472السػػفير، بيػػػروت، وأوردت 

فرر ن الرررئنس محمررود عبرراس كرران عصرربنا عمررى غنررر العررادة وحرراول القنررادة الفمسررطنينة الررذي عقررد أمررس األول 
 تركنز الحوار في اإلجابة عمى سؤالنن عرضهما.

وتمنثل السرؤال األول بموقرف الحضرور مرن إعرالن إجرراء االيتخابرات الفمسرطنينة فري كرل مرن الضرفة والقطراع 
عتراض حركة حماس. وبدنهي أن األمر عيى لمحضور إجرراء االيتخابرات فري الضرفة بمعزل عن موافقة أو ا

الغربنة فقط بذرنعة ميع حماس إجراء االيتخابات في القطاع. أما السؤال النثايي فتعمرق بموقرف الحضرور مرن 
لفمسطنيي فكرة طمب عقد اجتماع مع رئنس الحكومة اإلسرائنمنة بينامنن يتيناهو بقصد إبالغه إلغاء الجايب ا

 من طرف واحد التفاقنات أوسمو.
وكان رد الفعل األولي مرن جايرب الحضرور عمرى السرؤالنن هرو إبرداء المفاجرأة وتقردنم مسراجالت أولنرة، حنرث 
بدا أن الحضور نعترض عمى فكررة إجرراء االيتخابرات فري الضرفة الغربنرة مرن دون القطراع لمرا لرذلك مرن أنثرر 

 عمى ترسنم االيقسام.

http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12347&article=695641&feature
http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12347&article=695641&feature
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جابة عن السؤال النثايي فعرض أحدهم تساؤل عن سبب ربط إلغراء االتفراق بر جراء اجتمراع أما بخصوص اإل
مع رئنس الحكومة اإلسرائنمنة بينامنن يتيناهو. وعموما ترم التوافرق عمرى رفرع اليقراش فري هرذنن السرؤالنن إلرى 

 لنمة أمس، حنث طمب من الجمنع إعداد ردودهم.
 
 قيا لدى جنوب أفري فمسطيفينعى سفير  عباس .3

يعى الرئنس محمود عباس، سفنر فمسطنن وعمند السمك الدبموماسي العربي في جيوب إفرنقنا  :وفا -رام اهلل 
مياقب السفنر حمنمة الذي قضى حناته  عباسوعدد  في برنتورنا. أمسعمي حمنمة، الذي وافته المينة فجر 

كما يعى وزنر الشؤون  العادلة. مياضال في صفوف ميظمة التحرنر الفمسطنينة دفاعا عن شعبه وقضنته
 الخارجنة رناض المالكي، وسفراء فمسطنن، وكوادر الوزارة في الوطن والخارج السفنر حمنمة.

م، في مدنية صور ألسرة فمسطنينة مياضمة هاجرت من ترشنحا، شمال 7691ولد السفنر عمي حمنمة، عام 
 .7691فمسطنن إلى الجمهورنة المبياينة إبان اليكبة عام 

أكمل دراسته النثايونة والجامعنة في لبيان، وحصل عمى درجة البكالورنوس في آداب المغة العربنة من 
 .7619جامعة بنروت العربنة عام 

التحق باكرا في حناته بصفوف النثورة الفمسطنينة وتولى العدند من المسؤولنات في مواقع يضالنة مختمفة في 
وجودها في لبيان، وايتقل لمعمل الدبموماسي في الدائرة السناسنة لميظمة ميظمة التحرنر الفمسطنينة إبان فترة 

 .7611التحرنر الفمسطنينة كدبموماسي في بعنثة فمسطنن لدى تيزاينا عام 
عنيه الرئنس الراحل ناسر عرفات كأول سفنر فمسطنيي لدى جمهورنة زنمبابوي، فافتتح أول سفارة فمسطنينة 

 .7611في هراري عام 
، نثم سفنرا لفمسطنن لدى جمهورنة 1007معمل سفنرا لدولة فمسطنن لدى جمهورنة إنرليدا، عام ايتقل ل

م حتى وفاته، وحظي بعالقات واسعة مع الحكومة والمؤسسات الرسمنة وغنر 1009جيوب إفرنقنا ميذ عام 
بما نصب في خدمة الرسمنة وأبرز الشخصنات الحزبنة واليقابنة واألكادنمنة واإلعالمنة في جيوب إفرنقنا، 

 فمسطنن شعبا وقضنة.
 77/9/2472الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 المسؤولية الكاممة عف حياة األسرى المضربيف عف الطعاـ "إسرائيؿ"فياض يحّمؿ  .4

سالم فناض في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء، أمس،  د.األنام: استقبل رئنس الوزراء  -طوباس  - رام اهلل
، وحسن 11/9بعة المضربنن عن الطعام، وهم: سامر البرق المضرب عن الطعام ميذ أهالي األسرى األر 

، وسامر 7/1، وأنمن الشراوية المضرب عن الطعام ميذ 17/9الصفدي المضرب عن الطعام ميذ 
وحضر المقاء وزنر شؤون األسرى والمحررنن عنسى قراقع،  .7/1العنساوي المضرب عن الطعام ميذ 

 قدورة فارس. ومدنر يادي األسنر
ووضع فناض ذوي األسرى في صورة االتصاالت والجهود التي تقوم بها السمطة الوطينة لضمان اإلفراج 

وحمَّل فناض الحكومة اإلسرائنمنة المسؤولنة الكاممة عن حناة األسرى المضربنن عن  الفوري عيهم جمنعًا.
 اج الفوري عيهم جمنعًا.الطعام، ال سنما في ظل تدهور أوضاعهم الصحنة، وطالب باإلفر 

أكد فناض رئنس الوزراء أن السمطة الوطينة، ورغم األزمة المالنة الخايقة التي تمر بها، تواصل  إلى ذلك
  العمل لتوفنر المزند من مقومات صمود المواطينن في األغوار الشمالنة وكافة المياطق المصيفة "ج".
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قتطعت من رواتب الفئات العمنا من الموظفنن، لتتمكن من وأشار إلى أن الحكومة قمصت يفقاٍت أساسنة، وا
التدخل ب جراءات تعالج فنها اآلنثار المترتبة عمى االرتفاع في األسعار. وأكد أن هذا االقتطاع مؤقت، وسنتم 
إعادة صرفه لمموظفنن فور توفر اإلمكاينات. وشدد عمى أن الحكومة تعمل بأقصى ما لدنها من إمكاينات 

 غمب عمى األزمة المالنة الياجمة عن يقص ورود المساعدات المالنة من المايحنن.من أجل الت
 77/9/2472األياـ، راـ اهلل، 

 
 بأحداث سيناء  قطاع غزةعالقة ألىالي  توجدالغصيف: ال إيياب  .5

أكد الياطق باسم وزارة الداخمنة المهيدس إنهاب الغصنن أن التحقنقات التي أجرتها : جمال غنث - غزة
حكومة الفمسطنينة في قطاع غزة، وتواصمها المستمر مع القنادات المصرنة نؤكدان أيه ال توجد عالقة ال

ألهالي القطاع أو الفمسطنيننن بالهجوم الدامي عمى موقع حرس الحدود المصري، الذي وقع في شمال 
 سنياء نوم الخامس من آب/ أغسطس الماضي.

من وسائل اإلعالم المحسوبة عمى تنارات معادنة تحاول  أن عدداً وأشار الغصنن لر"فمسطنن أون النن" إلى 
بشتى الُسبل يشر عدد من األكاذنب التي ال أساس لها من الصحة، الفًتا إلى أن الحكومة الفمسطنينة ال 
تعتمد عمى وسائل اإلعالم في يقل األخبار أو التعرف إلى المعمومات، بل هياك تواصل مستمر بنن 

 الطرفنن.
 76/9/2472ف أوف اليف، فمسطي

 
 طالب بحمايتو دولياً تستنكر اقتحاـ االحتالؿ لساحات األقصى و وزارة األوقاؼ في غزة ت .6

إسماعنل رضوان، اقتحام عدد من المستوطينن بحراسة  د. غزةفي  األوقافاستيكر وزنر  :القدس - غزة
س السية العبرنة"، الذي نستمر حتى وحمانة قوات خاصة إسرائنمنة لباحات المسجد األقصى لمياسبة "عند رأ

وحذر في تصرنح صحفي األحد، من اقتحامات ممانثمة خالل األنام  نوم النثالنثاء، مطالبا بحمانته دولنا.
المقبمة، مطالبًا "المجتمع الدولي بكافة مؤسساته بالعمل عمى توفنر حمانة دولنة لممسجد األقصى الذي 

تدينس من قبل مجموعات عيصرنة من دولة االحتالل بحمانة نتعرض بنن الحنن واآلخر لالقتحام وال
 الشرطة اإلسرائنمنة".

 76/9/2472القدس، القدس، 
 
 اليوؿ والشقاقي وأبو إياد أبواهلل السنوسي باغتياؿ  مع عبد متحقيؽلبكر يدعو  أبوعاطؼ  .7

التحقنق  إلى ،يضال وأبوالقنادي السابق في مجموعة  األسبقبكر السفنر الفمسطنيي  أبوليدن: دعا عاطف 
 األمننمع الرئنس السابق لجهاز االستخبارات المنبنة في عهد معمر القذافي عبد اهلل السيوسي في اغتنال 

والقنادننن الفمسطنيننن عضوي المجية المركزنة لحركة فتح  ،فتحي الشقاقي في مالطا اإلسالميالعام لمجهاد 
 الهول( في تويس. وأب( وهانل عبد الحمند )إناد أبوصالح خمف )

 سبتمبر الجاري لمسمطات المنبنة.أنمول/ وكايت السمطات المورنتاينة سممت عبد اهلل السيوسي بدانة 
تبادرا  أنقنادة ميظمة التحرنر الفمسطنينة وحركة فتح،  "القدس العربي"لر أرسمهبكر في مقال  أبووياشد 

 .لمنبنة لكشف مالبسات ممف هذه االغتناالتالستنثمار فرصة اعتقال السيوسي والسعي لدى العدالة ا
 77/9/2472القدس العربي، لندف، 
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 القاىرة ألسباب أمنية  إلىزيارتو  مسؤوؿ في حكومة غزة: ىنية يؤجؿ .8

هينة أجل زنارته التي كايت  إسماعنلرئنس الوزراء  أن في غزةمسؤول في الحكومة  : أعمنب ف ا -غزة 
اء رئنس الوزراء المصري هشام قيدنل لممرة النثاينة بياء عمى طمب من القاهرة لمق إلى أمسمتوقعة ظهر 

  الجهات المصرنة ألسباب أمينة.
 77/9/2472الحياة الجديدة، راـ اهلل،  

 
 أوسموالسمطة الفمسطينية ويحذر مف اتفاقيات جديدة في ذكرى  إدارةالقدومي يياجـ سوء  .9

الفمسطنيننن الذنن  باألسرىنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة فاروق القدومي رئنس الدائرة السناس أشادليدن: 
وحذر من اتفاقنات جدندة، فنما هاجم سوء  أوسمواستيكارا لذكرى توقنع اتفاقنة  أمسعن الطعام  إضرابابدأوا 
 ."قمة متسمطة تيهب وتغتصب قوت الشعب الفمسطنيي"السمطة الفمسطنينة و إدارة

خرجتم واحتممتم هذه  أننيقول لهذه الطغمة من " "القدس العربي" إلىوقال في بنان وصمت يسخة ميه 
 األفقتموح قي  "أكندواعتبر في بنايه  ."لم هذا الجحود؟"متسائال  "من رحم النثورة والمقاومة ألنسالمواقع 
عن وجود عجز كبنر في المنزاينة المصطيعة وعدم قدرتهم عمى دفع الرواتب  أعميواجدندة، لذا  أوسمو
. "توقفت بعض الدول المايحة عن تقدنم المساعدات المالنة كما ندعون أناء بااللتزامات المالنة بعد والوف

قمع وفساد وسوء "وايتقد القدومي الضرائب الجدندة واعتبرها مرهقة لمشعب الفمسطنيي الذي عايى كنثنرا من 
 ."من السمطة القائمة إدارة

تالل تحقق الوحدة الوطينة بنن كل فصائل المقاومة المجاهدة ال لعبة االيتخابات في ظل االح" أنواعتبر 
مطمب  أي، وال المفاوضات العبنثنة نمكيها ايجاز األوفناءوالميظمات الجماهنرنة واليقابات ورجاالت فمسطنن 

 ."وطيي
 77/9/2472القدس العربي، لندف، 

 
 مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيال بمحاكمةاألغا يطالب زكريا  .74

 طالب عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة، رئنس دائرة شؤون الالجئنن د. :القدس - غزة
المجتمع الدولي وهنئة األمم المتحدة ومجمس األمن بمالحقة مرتكبي مجزرة مخنمي صبرا  ،زكرنا األغا

 وتوفنر الحمانة الدولنة لمشعب الفمسطنيي. ،وشاتنال وتقدنمهم لمحكمة العدل الدولنة
أن الشعب الفمسطنيي سنواصل مسنرة اليضال  ،لممجزرة النثالنثننكد في بنان صحافي له بمياسبة الذكرى وأ

قامة دولته المستقمة وعاصمتها القدس. ؛والتحرر حتى ينل كافة حقوقه المشروعة  في العودة إلى دناره وا 
 76/9/2472القدس، القدس، 

 
 

 كبي مجزرة صبرا وشاتيال دولًيابمحاكمة مرت يطالبالمجمس التشريعي الفمسطيني  .77

صبرا مجزرة في ذكرى  ،دعا د. أحمد بحر اليائب األول لرئنس المجمس التشرنعي: محمد القوقا -غزة
وشاتنال التي راح ضحنتها اآلالف، المؤسسات الحقوقنة واإليساينة إلى فضح جرائم االحتالل ضد الشعب 

رنح صحفي، بتوفنر الحناة الكرنمة وتحسنن شروط وطالب في تص الفمسطنيي ورفع دعاوى قضائنة ضده.
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الحناة لمفمسطنيننن في الشتات السنما في مخنمات لبيان في ظل تردي األوضاع المعنشنة التي نعنشون 
 بها.

بدوره، شدد أمنن سر المجمس التشرنعي اليائب محمود الرمحي، عمى أن الدول التي قدمت المساعدات 
الصهنوينة ومهدت لها الطرنق في االستنالء عمى أرض فمسطنن عام  والمعدات العسكرنة لمعصابات

وقال  إبان خروج برنطاينا ميها؛ "شرنك أساسي في الجرائم التي ارتكبت بحق العرب والفمسطنيننن". 7691
الرمحي في تصرنح صحفي: "إن جرائم االحتالل لم تقف عيد سفك الدماء وذبح األطفال واليساء واألبرناء 

يما امتدت لتطال الحجر والشجر وكل ما هو  في صبرا وشاتنال ودنر ناسنن وقبنا وغنرها الكنثنر الكنثنر، وا 
 فمسطنيي".

 76/9/2472فمسطيف أوف اليف، 
 

 يتحدث عف تحديات تواجو حكومتو في غزة الوزراءأميف عاـ مجمس  .72

هياك تحدنات تواجه عمل أن  ،العام الجدند لمجمس الوزراء في غزة األمننأكد عبد السالم صنام، : غزة
حكومته في المرحمة القادمة من أجل االرتقاء بما هو أفضل لتحسنن أدائها لخدمة المواطينن، معربًا عن 

 أممه بأن تقدموا في المرحمة القادمة خدمات أفضل لممواطينن والموظفنن في المؤسسات الحكومنة.

لوزراء الفمسطنيي بدرجة وزنر من د. محمد جاء ذلك خالل تسمم صنام مهامه كأمنن عام جدند لمجمس ا
عسقول أمنن عام مجمس الوزراء السابق ود. نوسف الغرنز يائب أمنن عام مجمس الوزراء السابق، بحضور 

 المدراء العامون والمدراء بمؤسسة رئاسة مجمس الوزراء.

ي مدنية غزة األحد وقال صنام خالل مراسم التسمم والتسمنم الذي يظم في مقر رئاسة مجمس الوزراء ف
"إييا سوف يعمل سونًا بما تممنه عمنه ضمائريا وبما نخدم وتطمعات أبياء شعبيا، وتحسنن أفضل  :79/6

 عمل الوزارات". أداءالخدمات التي تقدم إلنهم في كافة المجاالت االقتصادنة واالجتماعنة، وبما نخدم 

لسابقة العدند من التحدنات والعقبات التي وقعت فنها "أييا تجاوزيا في المرحمة ا ومن جايبه قال د. عسقول:
الحكومة، من حصار واستيكاف وحرب مدمرة، إال أن الحكومة استطاعت أن تخرج من تمك األزمات بفضل 

صرارا عمى التحدي والعمل".  الكوادر التي تتمتع بها بأكنثر قوة وا 

 76/9/2472قدس برس، 
 

  ألمنية ضد الجماعات السمفية المتشددةتكثؼ حممتيا افي غزة األجيزة األمنية  .73
كنثفت أجهزة أمن الحكومة في قطاع غزة حممتها األمينة ضد الجماعات السمفنة المتشددة، : أ ف ب

من حرس الحدود المصري في الخامس  79خصوصا بعد الهجوم الدامي في سنياء الذي أسفر عن مقتل 
 آب الماضي. من أغسطس/

ما بعد هجوم سنياء في اس باعتقال واستدعاء العشرات من عياصرها ال سنّ وتتهم هذه الجماعات حركة حم
ما نؤلميا أن نوجه الخيجر لصدور "اهلل القنادي في مجموعة سمفنة معروفة  ونقول أبو عبد. جيوب رفح

المجاهدنن من جايب من نسمون أيفسهم مسممنن في جهاز األمن الداخمي وحمالتهم المحمومة ضد 
من مجاهدنيا، إن حماس تواصل الهدية مع  10اعتقموا وحققوا مع يحو ". وأضاف "هدأالمجاهدنن ال ت

. واعتبر حزب التحرنر اإلسالمي األصولي في بنان "النهود، والعدو نقوم بمطاردة المجاهدنن لنل يهار
 . "حماس تفرض ميطق القوة في التعامل مع الجمنع"صدر في غزة أن 



 
 
 

 

 

           70ص                                    1616العدد:                77/9/1071 اإلثنيف التاريخ:

 77/9/2472الخميج، الشارقة، 
 

 المحمية اإليراداتمالييف دوالر شيريًا وتغطي نصؼ نفقاتيا مف  ثالثةتجمع حكومة ىنية  .74
 تجمع شهرنا يحو نثالنثة أيهاعمى لسان وكنل وزارة المالنة فنها في غزة الحكومة  أعميت :القدس – غزة

نراداتمالننن دوالر من كضرائب  وقال  ( تغطى مما نجمع محمنا.غزة وان يصف مصروفاتها )حكومة وا 
% من مصروفات الحكومة تغطي من 90 إنوكنل وزارة المالنة في الحكومة بغزة، إسماعنل أبو محفوظ، "

أي حاالت  1009أموال اإلنرادات المحمنة والضرائب بجمنع أشكالها، وأيها لم تواجه ميذ بدانة وجودها عام 
 فساد".

 76/9/2472القدس، القدس، 
 

 المساعدات الموعودة خالؿ العاـ الحالي % مف 44سوى  يصؿحكومة فياض: لـ  .75
بدأت وزارة المالنة الفمسطنينة في تحونل باقي رواتب الموظفنن عن شهر : وكاالت -البنان  -رام اهلل 

أغسطس إلى البيوك التزاما بقرار مجمس الوزراء القاضي باستكمال صرف الرواتب.. في وقت كشفت 
فقط  ةالمائفي  90ساعدات خارجنة خالل العام الحالي بمغت الحكومة الفمسطنينة أن يسبة ما وصل من م

 من المساعدات الموعودة.
إلى ذلك، أوضحت الياطق باسم الحكومة الفمسطنينة يور عودة أن يسبة ما وصل من مساعدات خارجنة 

تصل  أنمن يسبة المساعدات الموعودة، الفتة إلى ايه نفترض  ةالمائفي  90خالل العام الحالي بمغ 
 حتى يهانة الشهر الجاري. ةالمائفي  90ساعدات تصل لر م

 إنممنون دوالر لدعم موازية السمطة، قالت عودة  100وبشأن ما وعدت به الوالنات المتحدة من تقدنم مبمغ 
يماالوالنات المتحدة لم تعمن عن صرف المبمغ  تعمل عمى دفع الكويغرس "أعميت عن أن اإلدارة األمنركنة  وا 

 .أوالالدعم نحتاج قرارا من الكويغرس  أن، مؤكدة "لتزام الوالنات المتحدة في مساعدة السمطة مالناً لإلنفاء با
 77/9/2472البياف، دبي، 

 
 تشكيؿ لجنة برلمانية فمسطينية أردنية مشتركة لبحث موضوع المياه .76

تشكنل لجية مشتركة  األنام: اتفق، أمس، المجمس التشرنعي مع يواب من البرلمان األرديي عمى -رام اهلل 
 لبحث موضوع شح المناه في الميطقة، وذلك لدى استقبال وفد برلمايي أرديي في مقر المجمس برام اهلل.

وياقش الطرفان الوضع المائي وحصة فمسطنن واألردن في مناه يهر األردن، وأكدوا أن اتفاقنة وادي عربة 
سرائنل لم تعِط لألردن حقه ال كامل في مناه يهر األردن، كذلك اتفاق أوسمو التي الموقعة بنن األردن وا 

والتي أنضا لم نحصل فنها الجايب الفمسطنيي عمى حقوقه المائنة سواء في مناهه  7666ايتهت العام 
 الجوفنة أو في يهر األردن.

 77/9/2472األياـ، راـ اهلل، 
 

 اإلسرائيمي مف غزة لـ يكتمؿ بسبب الحصار االنسحابالخضري: النائب  .77
أكد رئنس المجية الشعبنة لمواجهة الحصار جمال الخضري أن "االيسحاب اإلسرائنمي من  :القدس - زةغ

وقال إن "إسرائنل ما  قطاع غزة قبل سبع سيوات لم نكتمل بسبب الحصار والعدوان المستمر عمى القطاع".
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ميع دخولها لغزة أهمها زالت تفرض سنطرة كاممة عمى المعابر التجارنة، وتفرض قائمة المميوعات لسمع ن
 مواد البياء الالزمة لمقطاعنن التجاري والخاص".

 76/9/2472القدس، القدس، 
 

 خرجت تنديًدا باإلساءة لمنبي ستخرج نصرة لمقدس واألقصى التيعطوف: المسيرات النائب  .78

رجت في العالم مدنية رام اهلل أحمد عطون أن المسنرات التي خ إلىأكد اليائب المقدسي المبعد : رام اهلل
العربي واإلسالمي تيدنًدا باإلساءة التي تعرض لها اليبي محمد عمنه الصالة والسالم حممت رسائل لالحتالل 

باإلساءة لميبي عمنه السالم سنخرج مجدًدا غضًبا في حال تعرض  اً داإلسرائنمي مفادها بأيه "من خرج تيدن
 مسراه ألي اعتداء أو جرنمة".

 76/9/2472قدس برس، 
 

 المالية محدودة لتقيدىا باتفاقية باريس األزمةلمواجية  السمطة: خيارات خبير اقتصادي .79

أكد خبنر اقتصادي فمسطنيي أن اإلجراءات التقشفنة واإلجراءات التي ستقوم بها السمطة الفمسطنينة لن : غزة
ها محدودة بسبب ارتباطها تحل أزمة السمطة المالنة المستفحمة التي تعايي ميها ميذ عدة سيوات، ألن خنارت

 باتفاقنة بارنس االقتصادنة وقمة الدعم العربي لها.

ماهر الطّباع الخبنر االقتصادي في تصرنحات خاصة لر"قدس برس": "إن السمطة الفمسطنينة وميذ  د.وقال 
عدة سيوات تعايي أزمة مالنة خايقة يتنجة تسننس أموال المايحنن، وتعرض تمك األموال لمتجاذبات 
والتيازالت السناسنة، وكذلك يتنجة عدم تحونل إسرائنل ألموال الضرائب بايتظام، باإلضافة إلى قمة الدعم 

 العربي في السيوات األخنرة".

 76/9/2472قدس برس، 
 

 لف يقبؿ التفاوض عمى دولة ثنائية القومية االحتالؿأكاديمي فمسطيني:  .24

مخنمر أبو سعدة أن خنار الدولة الواحدة "دولة  د.هر بغزة اعتبر أستاذ العموم السناسنة بجامعة األز : غزة
نثيائنة القومنة" في فمسطنن نمنثل خطًرا استراتنجًنا عمى المشروع الصهنويي، ال نمكن أن تقبل إسرائنل 

 بالتفاوض حوله.

 
 
 

ئنة سعدة لر"قدس برس": "إسرائنل التي ترفض دولة في الضفة وغزة، بالمطمق سترفض دولة نثيا أبووقال 
القومنة، باإلمكان أن يطالب يحن الفمسطنيننن بذلك لكن في اليهانة هذا الخنار سترفضه إسرائنل، وستعمل 

 كل ما في وسعها إلفشاله".

 77/9/2472قدس برس، 
 

 خميؿ الحية: عباس يعيؽ المصالحة بإصراره عمى االنتخابات  .21
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خمنل الحنة، أن الزنارة المقررة لقنادة  .أكد عضو المكتب السناسي لحركة "حماس"، د: أحمد المصري-غزة
الحركة إلى القاهرة، من المقتضنات المهمة التي تراها في إطار العالقات األخونة التي ترغب من خاللها 

 في تذلنل العقبات واإلشكالنات التي تحنط بالشعب الفمسطنيي، وحشد الدعم لمقضنة.
المكتب السناسي خالد مشعل وبرفقة عدد من القنادات  وقال الحنة في حدنث مع "فمسطنن"، أمس، إن رئنس

سنمتقون الرئنس المصري محمد مرسي وحكومته، وأن هياك ممفات متعددة عمى طاولة البحث والتياقش بنن 
 الطرفنن والسنما في المستوى السناسي واالقتصادي واالجتماعي.

حتالل الصهنويي، ومعاياة الالجئنن وأضاف: "العدوان عمى مدنية القدس، والمسجد األقصى من قبل اال
الفمسطنيننن في أماكن ودول متعددة، وحركة المجوء التي بدأت من جدند في صفوفهم، يسعى لحمها وتذلنمها 

 مع األشقاء العرب والمسممنن وعمى رأسهم مصر".
 

 قاعدة البحث
شقاء المصرننن في وأوضح الحنة أن حصار قطاع غزة، هو ممف مهم موجود عمى قاعدة البحث مع األ

هذا المقاء الجدند، وأن ممف الحصار محط اهتمام دائم من قبل كافة المسئولنن في قنادة الحركة، أو 
 الحكومة في غزة، أو أعضاء ويواب المجمس التشرنعي.

وأكد أن "حماس" وقنادة الشعب الفمسطنيي ال تعفي االحتالل من مسؤولناته القايوينة والدولنة عمى المياطق 
التي نحتمها في سعنها لشق الحصار واالستعاية بالعرب، غنر أن المعاياة المباشرة الياتجة عن الحصار في 

 جممة من اليقاط تستوجب الحل.
وتابع الحنة: "قضانا الشعب الفمسطنيي في قطاع غزة المعنشنة بفعل الحصار كبنرة ومؤنثرة، ف ما أن نموتوا 

ار إلى األبد"، مبنيا أن السناسة المصرنة الجدندة تفهمت هذه الصورة، أو نغننثهم األشقاء ونيهوا هذا الحص
 وأن لدى قنادة الحركة أمال كبنرا في أن تسارع إليهاء الحصار.

وفي ممف األيفاق التي نستخدمها الغزنون كمعابر إلدخال البضائع من الجايب المصري، قال الحنة إن 
مة التي تحدث عيها، وان قنادة الحركة في األصل لم تكن الممف سنكون حاضًرا إلى جايب القضانا المه

 سعندة أو راغبة بها، إال أيها كايت حال بدنال عن موت الياس تحت الحصار.
 

 إنياء الحصار
دخال ما نحرمهم االحتالل  وبنن الحنة أن األيفاق كايت حالة اضطرارنة قام بها الغزنون لكسر الحصار، وا 

ن موت محتم كان االحتالل نرنده ونخطط له، مشددا عمى أن إغالق األيفاق ميه، وأيها فعال أيقذتهم م
 نستوجب قبمه أن نرفع ونكسر الحصار اإلسرائنمي.

وأردف قائاًل: "يأمل أن تتفهم القنادة المصرنة وفخامة الرئنس محمد مرسي ذلك، وأن تفتح المعابر لألفراد 
ألمينة، وفي المقابل أن ال نموت قطاع غزة، ويحن والتجارة بشكل ميضبط، ونرضي السنادة المصرنة وا

 بأندنيا سيغمق األيفاق ألن حاجتها لم تعد قائمة".
وحول وجود بوادر مصرنة إلقامة ميطقة تجارنة مع القطاع، قال القنادي الحنة إيه لمُ نر خطوات عممنة 

ن كايت قنادة الحركة سمعت وجود ت فهم من الجايب المصري في جدنة في هذا الممف في الوقت الراهن، وا 
 ذلك.

 تعاوف تجاري
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وفي شأن آخر، يفى الحنة أن تكون زنارة قنادة الحركة كمقدمة لفتح مكتب لها في القاهرة، وذلك وفق ما 
"حتى اآلن ال نوجد مكتب لحماس في القاهرة رغم رغبتيا أن نكون ليا  رددته بعض وسائل اإلعالم، مضنفا:

 ذلك".
 

 األمف المصري
الحنة عمى أن األمن المصري ال نقل أهمنة عن أمن فمسطنن وقطاع غزة، وأن حركته تيظر إلى أن وشدد 

مصر وسنياء الظهر الذي نسيد عمنه، حنث مدت الحركة ندها لمتعاون مع مصر والتيسنق وحمانة 
 المصالحة المشتركة.

أن بعض الوسائل اإلعالمنة وأكد عمى أن هياك أهدافا خبننثة من وراء تجدند ربط القطاع بهجوم رفح، و 
واألقالم الصحفنة ال تترك لحظة إال وتسعى لتفسد العالقة األخونة مع مصر، وذلك لعدم وجود أي تفاهم 

 وتعاون.
وتطرق الحنة من جهة أخرى، إلى أن من الممفات الهامة التي سنتم تداولها مع القنادة المصرنة، المصالحة 

ن اليقاط المركزنة التي تيظر إلنها حركة "حماس"، وتسعى إلى الوطينة، مشددا عمى أن المصالحة م
 تحقنقها في أقرب وقت ممكن.

 
 المصالحة واالنقساـ

يهاء االيقسام موجودان في كل لقاء وفي وجداييا وعقوليا، مصر فعمت كل ما تستطنع  وقال: "المصالحة وا 
و أن عباس وفتح ال نرندان من المصالحة ويحن قدميا كل ما لدنيا من تيازالت وتسهنالت لتيجح ، ولكن نبد

 إال إخراج القوى الوطينة والمقاومة من المشهد السناسي بحجة أيهم نرندون االيتخابات".
واستطرد قائال: "أن نمجأ الياس إلى االيتخابات عممنة مقموبة، وهي آخر خطوة تكون بعد إجراء المصالحة 

ستجرى فنها االيتخابات في ظل غناب الحرنات وممف ميظمة وتهنئة األجواء"، متسائال عن الكنفنة التي 
 التحرنر، وبقاء التيسنق األميي وغناب نثقافة الشراكة.

ورأى الحنة أن المصالحة قائمة عمى أساسنن هامنن نتمنثالن في الشراكة السناسنة باإلدارة والسناسة، 
يهاء احت الله، وأن عدم تحقق هذنن الهدفنن ف يه واالتفاق الوطيي عمى مواجهة إجراءات االحتالل وقمعه وا 

 نعيي أن المصالحة "بعندة الميال وتراوح مكايها" مهما جرى من تباحث حولها في مصر.
 وبنن أن رئنس السمطة محمود عباس، "أفصح بشكل ال لبس أوغموض فنه في خطابه األخنر ما كان 

 
الحة"، وأن ذلك عكس ما نتفق عمنه الكل نقوله المحممون، حول رغبته في االيتخابات فقط من دون المص

 الفمسطنيي من رغبة في ايتخابات حقنقنة كيهانة طبنعنة لمرحمة االيقسام. 
 17/9/2012، فمسطيف أوف اليف

 
 عساؼ: أقواؿ الزىار حوؿ المستوى االقتصادي بغزة توصيؼ لمعيشتو وقيادة حماس أحمد .22

عمى ما ورد من تصرنحات صحفنة لمقنادي في حركة  ،رد الياطق باسم حركة فتح أحمد عساف: رام اهلل
قال فنها: بأن الوضع االقتصادي في غزة أفضل ميه في الضفة بالقول: "إن الزهار  ،حماس محمود الزهار

عيدما نتحدث عن الظروف االقتصادنة في غزة فهو بذلك نوصف الوضع الذي نعنش فنه هو وقنادة 
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حماس نعنشون "حناة الرفاهنة" بالرغم من حناة البؤس والشقاء  وأضاف في بنان صحفي، أن قنادة حماس".
 .التي نعنشها أهالي القطاع

وتابع، "حركة فتح تتميى أن نكون الوضع االقتصادي في غزة أفضل من أي مكان في العالم ألن غزة جزء 
 من األراضي الفمسطنينة والموجودنن فنها هم أهميا". 

 16/9/2012القدس، القدس، 
 

 شؤوف الالجئيف بحماس تدعو لحماية فمسطينيي سوريا دائرة .23
( بنايًا صحفنًا جاء تعقنبًا عمى 9-61أصدرت دائرة شؤون الالجئنن في حركة "حماس"، النوم األحد ): غزة

ما قالت إيه "تكرار لحاالت قتل وترهنب الالجئنن الفمسطنيننن بداخل المخنمات في سورنا، واستهداف 
 مار، والزج بهم في أتون يزاع داخمي، لم ولن نكويوا طرفًا فنه".مخنماتهم بالقصف والد

وجاء في البنان بأن دائرة شؤون الالجئنن في حركة حماس، قد "تابعت باهتمام وحزن وقمق شدند ما 
نتعرض له شعبيا السوري األبّي، وما نتعرض له إخواييا الالجئنن الفمسطنيننن في سورنا، األمر الذي أجبر 

ن الفمسطنيننن في سورنا إلى البحث عن أي سبنل لتجدند المجوء إلى خارج سورنا لميجاة بحناتهم, اآلالف م
مما كان له عواقب وخنمة, أودت بحناة ما نقارب أربعمائة فمسطنيي،  مات أغمبهم في حادث غرق أحد 

وآخر هذه المآسي القوارب في بحر إنجة, ومقتل خمسة عشر فمسطنينًا في رنف دمشق بدم بارد قبل نومنن 
( في مخنم النرموك, فنما قدمت الدائرة في بنايها تعازنها 9-61المؤلمة استشهاد انثينن نوم أمس السبت )

 ألهالي السورننن والفمسطنيننن )القتمى والغرقى والجرحى والمشّردنن(.
نا العظنم, ومن وأوضحت الدائرة في بنايها بأن الالجئنن الفمسطنيننن في سورنا هم ضنوف عمى شعب سور 

الواجب عدم زجهم في اليزاع الدائر في سورنا, وطالبت السمطات السورنة بتوفنر الحمانة لمخنمات 
الالجئنن, وتوفنر الحمانة لكل من نرغب من الالجئنن الفمسطنيننن في تكرار المجوء والخروج من سورنا في 

السورننن لتجينب مخنمات الالجئنن أي اتجاه, بحد وصف البنان, كما وجه البنان دعوته لألشقاء 
 الفمسطنيننن مظاهر اليزاع الدائر وأنة أخطار نمكن أن تجعمهم ضحنة في غنر محمها.

ووجه البنان دعوته لوكالة غوث وتشغنل الالجئنن الفمسطنيننن )األويروا( إلى مضاعفة جهودها في توفنر 
ا, وتأمنن كل احتناجاتهم المعنشنة. وتأمنن سبل الحمانة الدولنة لمخنمات الالجئنن الفمسطنيننن في سورن

 لجوئهم إلى مياطق أخرى خارج سورنا أنًا كايت, وشمولهم بخدماتها المقدمة في أماكن لجوئهم الجدندة.
ووصف البنان حناة الفمسطنيننن في سورنا بأيها تعرضت لمخطر في كل دروب المجوء الجدندة, وبأن 

ر ميها من الالجئ الفمسطنيي "لن نجد مكاي ا نستحق هذه المخاطرة أفضل من العودة إلى دناره التي ُهجِّ
 م".6991فمسطنن عام 

واختتم البنان بتوجنه دعوته السمطات األردينة والمبياينة إلفساح المجال الستقبال ما نصل إلنهما من 
الفمسطنيي لن نجد الالجئنن الفمسطنيننن في سورنا هربا من الموت، مؤكدًا في يفس الوقت بأن الالجئ 

بدناًل عن العودة إلى فمسطنن، وسنكون لجوؤهم إلى األردن ولبيان مؤقتًا لحنن عودتهم إلى موطيهم في 
 فمسطنن، أو إلى مخنماتهم في سورنا فور ايتهاء األزمة. 

 17/9/2012المركز الفمسطيني لإلعالـ، 
 

 تحذير لالحتالؿ  رسالةسمـ محمد صمى اهلل عميو و تحّرؾ الجماىير لنصرة النبي  الجياد: .24
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اعتبر الشنخ يافذ عزام، عضو المكتب السناسي لحركة الجهاد االسالمي في فمسطنن، أن هبة : غزة
الجماهنر المسممة الغاضبة عمى اإلساءة لمرسول محمد صمى اهلل عمنه وسمم "من الممكن أن تقمب موازنن 

ى المسجد األقصى، وكذلك رسائل لمقادة العرب الصراع، وهي تحذنر لالحتالل من مواصمة اعتداءاته عم
 والمسممنن بضرورة توجنه هذه الهبات في اطار رؤنة وبريامج موحد".

وقال عزام في تصرنحات خاصة لر "قدس برس": "إن ردود فعل العرب والمسممنن عمى االساءات إلى 
تى يستطنع توجنهها بشكل رموزهم المقدسة والرسول محمد صمى اهلل عمنه وسمم لنست بجدندة، ولكن ح

 صحنح نجب أن تكون هياك برامج".
 16/9/2012قدس برس، 

 
 غزة: قوى وفصائؿ تستعد لعقد لقاءات وطنية لتحريؾ المصالحة .25

تعكف مجموعة من القوى والفصائل الوطينة واإلسالمنة عمى إجراء التحضنرات من اجل عقد  حسن جبر:
 بمقاء وطيي عام في محافظة غزة. لقاءات وطينة في مختمف محافظات غزة تتوج

وقال صالح زندان عضو المكتب السناسي لمجبهة الدنمقراطنة ان المقاءات التي نجري التحضنر لها نمكن 
ان تبدأ في غضون األسبوع المقبل من اجل تكونن ضغط وطيي لتحرنك عممنة المصالحة والضغط من 

  تح وحماس.اجل تيفنذ االتفاقات التي تم توقنعها بنن حركتي ف
فصنال سناسنا من غنر حماس وفتح نشاركون في التحضنر لمقاءات  61وأكد زندان لر" األنام" ان يحو 

الوطينة التي نمكن ان تشارك بها فعالنات وطينة وشعبنة ومؤسسات مجتمع مديي وشخصنات وطينة 
 عامة.

 17/9/2012األياـ، راـ اهلل، 
 

 عدد المطموبيف والمطارديف في مناطؽ الضفة صفر ..تالؿألوؿ مرة منذ بداية االح :فؤاد الخفش .26
أعمن الباحث المختص في شؤون األسرى الفمسطنيننن فؤاد الخفش مدنر مركز أحرار لدراسات األسرى 

أن عدد المطموبنن لما نسمى جنش اإلحتالل اإلسرائنمي في مياطق الضفة الغربنة المحتمة  ،وحقوق اإليسان
 أي مطموب أو مطارد أو فمسطنيي مختفي بتهمة مقاومة اإلحتالل.هو صفر بمعيى ال نوجد 

وقال إن هذه سابقة خطنرة وأمر هام له العدند من الدالالت والمعايي والمغازي أقل ما نمكن ذكره عدم وجود 
مقاومة، فالمطاردة أحد أشكال مقاومة اإلحتالل وهو أسموب نمجأ له الفمسطنينون المقاومون لإلختفاء 

 ب من االحتالل من أجل مقاومته وعدم الوقوع بقبضته سواء كان في اإلعتقال أو باالغتنال.والهرو 
وذكر الخفش في تقرنره أن هذا األمر وهذه السابقة مرنحة لالحتالل بشكل كبنر فهو نشعر باألمن واألمان 

 .تواجدهتهدند ألميه و تعرف مكان  وال نوجد شخص ال تعمم مكان وجوده نهدد أميه أو قد نشكل
وعمى طول الصراع مع االحتالل وحتى وقت كبنر كان هياك مطاردنن نتراوح عددهم حسب الوضع العام ، 
فظاهرة المطاردنن في اإليتفاضة األولى كان كبنر وكان هياك مبالغة في هذه الحاله فكل مدنية وقرنة كان 

بأيهما صاحبتا أكبر عدد مطاردنن  بها عدد كبنر من هؤالء المقاومنن وقد اشتهرت مدنيتي يابمس وجينن
 خالل اإليتفاضة األولىّ , حسب ما أفاد الخفش.

 16/9/2012، 48عرب 
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 تطالب القيادة الفمسطينية بتحمؿ مسؤولياتيا" لمجزرة صبرا وشاتيال 30الذكرى الػ"بالجبية الشعبية  .27
ا وشاتنال وما تالها من الجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنن ، أن مجزرة صبر  اعتبرت: محمد القوقا -غزة

مجازر ميذ مجزرة دنر ناسنن وحتى النوم، تؤكد بأن أحدا ال نؤتمن من دول كبرى أو صغرى عمى حناة 
الشعب الفمسطنيي وحقوقه النثابتة غنر القابمة لمتصرف، وما من ضماية له سوى صموده ووحدته في 

قافنة داخل الوطن المحتل وفي مياطق اليضال من أجل حقوقه الوطينة واالقتصادنة واالجتماعنة والنث
 ومخنمات المجوء والشتات.

وطالبت الجبهة الشعبنة في تصرنح صحفي، القنادة الفمسطنينة بتحمل مسؤولناتها اتجاه أبياء شعبيا في 
مخنمات المجوء لمحفاظ عمى حقوقهم الوطينة وفي مقدمتها حق عودتهم إلى دنارهم التي شردوا ميها عمال 

، كما وطالبتها ببذل كل الجهود الوطينة المخمصة لتيفنذ 699شرعنة الدولنة وفي المقدمة قرار رقم بقرارات ال
اتفاق المصالحة ومغادرة حالة االيقسام التي تستيزف قوى شعبيا ويضاله وتقدم أفضل الظروف لمضي 

عادتها إلى عهود الوصانة والتبعنة واإللحاق  .االحتالل في تصفنة القضنة الوطينة وا 
 16/9/2012فمسطيف أوف اليف، 

 
 بتحويؿ أمواؿ لمسمطة خوفا مف انييارىا ومنعا لسيطرة حماس عمى الضفة  ينتنياىو: تعميمات .18

قال رئنس الوزراء االسرائنمي، بينامنن يتيناهو، إيه أصدر تعمنماته بتحونل جزء من أموال : بينامنن يتيناهو
 ا من ايهنارها وميعا لسنطرة حماس عمى الضفة الغربنة.الضرائب الفمسطنينة لمسمطة الفمسطنينة، خوف

وفي مقابمة أجرتها معه صحنفة "جنروزالنم بوست" قال: "قد يكون محبطنن من وضع السمطة الفمسطنينة، 
ولكييا ال يتصرف ب حباط.. يحن يتصرف لمصمحتيا الوطينة وخوفا من تكرار ما حدث في قطاع غزة 

 ."وسنطرة حماس
تصرنحات وزنر خارجنته، أفنغدور لنبرمان، ومفادها أن محمود عباس نضع عقبات في  وعيدما سئل عن

طرنق المفاوضات مع الجايب الفمسطنيي، وعن سبب تصرف يتيناهو بعكسها، أجاب األخنر: "ألييي أعتقد 
ر أن السؤال هو من سنكون مكان عباس؟ العالم مميء بالبدائل، وأيا أعتقد أن الوقت الحالي غنر مستق

سناسنا واقتصادنا في مياطق السمطة الفمسطنينة... ما من عقاليي نرند ايهنارا اقتصادنا، والذي من شأيه 
أن نؤدي إلى امتداد سنطرة إنران عمى األراضي الفمسطنينة. هذا لنس من مصمحة إسرائنل، وبصفتي رئنسا 

لسبب أصدرت تعمنمات بدفع أموال إلى لموزراء أتصرف بياء عمى المصالح الحنونة لمدولة النهودنة، ولهذا ا
 ."السمطة الفمسطنينة في غضون بضعة أسابنع

وقال: "يحن لم يعط األموال إلى عائالت األسرى وعائالت االيتحارننن االرهابنن.. يحن مرريا األموال إلى 
 ".السمطة الفمسطنينة، وأرسميا لهم رسالة واضحة جدا حول هذه اليقطة

 76/9/1071، 48عرب 
 

 تعيش تحديات أمنية ويجب تعزيز العالقات مع مصر واألردف "إسرائيؿ"يريز: ب .19
أعرررب الرررئنس اإلسرررائنمي شررمعون بنرنررز عررن قمقرره عمررى األوضرراع األمينررة الترري تعنشررها : الياصرررة )فمسررطنن(

الدولررة العبرنررة، ال سررنما فرري ظررل الربنررع العربرري، مؤكررًدا فرري الوقررت ذاترره عمررى ضرررورة الحفرراظ عمررى عالقررات 
 سممنة مع كل من مصر واألردن.
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وقررال بنرنررز، فرري رسررالة وجههررا لإلسرررائنمننن بمياسرربة حمررول السررية العبرنررة الجدنرردة ويشرررت وسررائل اإلعررالم 
العبرنة مقتطفات ميها: "إن دولة إسرائنل تواجه تحدنات أمينة لنسرت بسرنطة، ولكرن مرع ذلرك نجرب إال نكرون 

 الوهن بنن ظهراينيا بسبب هذه التحدنات".
وأشار رئنس الدولة العبرنة إلى أن "إسرائنل تمكيت من مجابهة أوضاع صعبة في الماضري، ولردنها القردرات 

 والتجربة الكافنة لضرب وصد كل معتد عمنها"، عمى حد تعبنره. 
وشدد بنرنز عمى ضرورة تعزنز العالقات مع دول الجوار، وأضاف "نجب الحفاظ عمى العالقات السممنة مع 

دن وتعزنزها"، معرًبا في الوقت ذاته عن نثقته بأيره "سرنوجد خرالل العرام الجدنرد الطرنرق السرتئياف مصر واألر 
 المفاوضات مع السمطة الفمسطنينة".

 76/9/1071قدس برس، 

 
 شيور مف قدرة تصنيع قنبمة نووية 7- 6نتنياىو: إيراف عمى بعد  .60

ان سرتكون عمرى شرفا امرتالك قردرة تصرينع أسرمحة حذر رئنس الوزراء االسرائنمي، بينامنن يتينراهو، مرن أن إنرر 
وقال يتيناهو في مقابمتنن تمفزنوينتنن أمرنكنتنن، إن إنران ستكون قرد قطعرت  يوونة خالل ستة وسبعة أشهر.

 .1076% من الطرنق صوب امتالك نوراينوم مخصب بدرجة كافنة لتصينع قيبمة بميتصف 90
 76/9/1071، 48عرب 

 
  بر لتخفيؼ مف انطباعات األمريكييف أنو يجر الواليات المتحدة لمحنتنياىو حاوؿ اىآرتس:  .67

المترنن  ،قالت صحنفة "هآرتس"، النوم االنثينن، في تعمنق لمراسمها حنمو شرالنف عمرى المقرابمتنن التمفزنروينتنن
 إن بينررامنن ،وتررم بنثهمررا أمررس NBCو  CNNميحهمررا رئررنس الحكومررة اإلسرررائنمنة لشرربكتي التمفررزة األمرررنكنتنن

يتيناهو تصرف بحكمة لمخروج من ورطة ما كان لحكنم أن نقع فنها، في إشارة من مراسل الصحنفة إلرى أن 
يتينراهو لرم نقرع فري مطرب إطرالق تصررنحات تزنرد مرن التروتر القرائم فري العالقرات مرع اإلدارة األمرنكنرة عمرى 

ة مررؤخرا بررأن إسرررائنل ترغررب بجررر خمفنررة الممررف اإلنرايرري، وتخفنررف حرردة االيطبرراع السررائد فرري الوالنررات المتحررد
الوالنات المتحردة لحررب ال ترنردها األخنررة مرن جهرة، ومرن االيطبراع برأن يتينراهو نمعرب دورا فراعال وفظرا فري 

 الشؤون الداخمنة األمرنكنة وسنر المعركة االيتخابنة.
راب إنررران مررن سرربعة شررهور فرري حدننثرره عررن اقترر -وأشررار مراسررل الصررحنفة إلررى أن اختنررار يتينرراهو لعبررارة سررتة

%، جاء لمحاولة لطمس االيطباع بشأن مسراعي يتينراهو الضرغط 90القدرة عمى تخصنب النوراينوم  بدرجة 
عمررى رئررنس أمرنكرري فرري أوج معركررة ايتخابنررة، ال سررنما وأن يتينرراهو وفررق صررحنفة "هررآرتس" اسررتعمل مفررردات 

بررة كرررة القرردم األمرنكنررة، وهررو نقررول إن وصررفتها الصررحنفة بايهررا "أمرنكنررة صرررفة" عيرردما اسررتعار تعبنرررا مررن لع
 إنران وصمت الميطقة الحمراء، ونجب ميعها من وصول "الخط األحمر" حتى ال تسدد هدفا.

إلى ذلك اعتبررت الصرحنفة فري التعمنرق المرذكور، أن يتينراهو سرعى بشركل ممحروظ إلرى يفري تهمرة تدخمره فري 
ايتقادات شدندة، فقرد اخترار يتينراهو فري هرذا المضرمار االيتخابات األمرنكنة، وهو ما كان جمب له وإلسرائنل 

القول إن "الجدول الزميي لتقدم المشروع اإلنرايي" هو مرا نوجهره فري مواقفره ولرنس الجردول الزميري والسناسري 
 لاليتخابات األمرنكنة.

 77/9/1071، 48عرب 
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 مميوف دوالر  650يبدأ ببناء أكبر قاعدة تدريب بصحراء النقب بتكمفة  الجيش اإلسرائيمي .61
بررردأ جرررنش االحرررتالل اإلسررررائنمي فررري بيررراء أكبرررر قاعررردة تررردرنب لقواتررره، وايتقرررل مرررن التررردرنب فررري بعرررض أغمرررى 
العقرارات داخررل الكنرران اإلسررائنمي إلررى رمررال الصرحراء القاحمررة فرري جيروب فمسررطنن المحتمررة، وذلرك فرري إطررار 

 محاولة جدندة لتحقنق حمم قدنم بتعمنر الصحراء.
ممنرون دوالر، وبردءًا مرن يهانرة عرام  350ر مشرروع بيراء لمجرنش ميرذ نثالنثرة عقرود، وتبمرغ تكمفتره ونعد هذا أكب

سررنيقل عشرررة آالف جيرردي إلررى القاعرردة الجدنرردة الواقعررة عمررى بعررد نثالنثررنن كنمررومتر جيرروب مدنيررة بئررر  1072
ختمفرة. حسربما أكرد السبع، وقد صمم لدعم التدرنب عمى العممنرات القتالنرة التري تجرري اآلن فري عردة مواقرع م

 مدنر المشروع المقدم شالوم ألفاسي.
وُنعد هذا المشروع جزءًا من تحرك أوسع لاليتقال إلى ميشآت عسكرنة بصحراء اليقب، وقال الفاسي: "إن ما 

 نقرب من يصف القواعد العسكرنة في وسط ) إسرائنل( ستيقل إلى الميطقة بحمول يهانة العقد الحالي".
ألررف  60ألفررًا إلررى  10أن األمررور سررتتغنر هررذه المرررة، حنررث نقرردر أن المشررروع سررنخمق مررن ونعتقررد "الفاسرري" 

عامل مديي سنعممون في القاعدة وستتوفر مرا برنن  500فرصة عمل مؤقتة لسكان اليقب، مضنفا: "إن يحو 
 وظنفة لمتعاقدنن خارجننن". 1500ألفنن إلى 

نثالنثمائرة جيردي أسررهم إلرى الجيروب لنكويروا قررنبنن مرن وقال: "إن الجرنش نتوقرع أن نيقرل مرا برنن مرائتى إلرى 
 القاعدة، وهو ما سنعزز االقتصاد، وكذلك الخدمات التعمنمنة والطبنة".

وتحدث مدنر المشرروع أنضرا عرن زنرادة القروة الشررائنة لميقرب مرن خرالل عشررة آالف جيردي سرنكويون هيراك، 
لذي أضراف: "إن معظمهرم سنشرترون الفالفرل فري محطرة "لكن الجيود ال نمتمكون أي أموال"، وفقا لتسفادنا، ا

 الحافالت المركزنة في بئر السبع، هذا ال نبيي اقتصادا".
ولررن نيتقررل أي مررن البرردو والعشررائر العربنررة الررذنن نعنشررون فرري الميطقررة ميررذ عقررود إلفسرراح الطرنررق لمقاعرردة 

ع البررردو فررري االعتبرررار لتيفنرررذ وقرررال الفاسررري: "إيررره سرررنتم وضررر العسررركرنة، وهرررو مرررا نحرررد مرررن أي معارضرررة لررره.
 مشارنع، ولكن لنس لدي معمومات عن خطط تهدف لكنفنة استفادتهم".

 ومن أكبر فوائد هذا االيتقال إخالء عياصر الجنش من العقارات باهظة النثمن في وسط الكنان اإلسرائنمي. 
 76/9/1071، فمسطيف أوف اليف

 
 يا وقؼ تسيير رحالتيا لمقاىرةعزم عف تعمف "العاؿ"الطيراف االسرائيمية شركة  .66

عواصررم ر وكرراالت: اعميررت شررركة الطنررران االسرررائنمنة )العررال( ايهررا لررم تعررد قررادرة عمررى مواصررمة خرردماتها فرري 
، ونرجررع ذلرررك اساسررا الرررى 7919القرراهرة لممرررة االولرررى ميررذ توقنرررع معاهرردة السرررالم بررنن مصرررر واسرررائنل عرررام 

 منة محمنة.التكالنف االضافنة لالمن بحسب تقارنر اعال
ويشرت صرحنفة ممعرارنفم مقتطفرات مرن رسرالة وجههرا الررئنس التيفنرذي لشرركة العرال النعرازر شركندي لروزارة 
الخارجنة قال فنها مالخدمرة فري القراهرة )...( تتطمرب كمنرة هامرة مرن المروارد العممنرة واالمرن وتكرالنف بمئرات 

 االف الدوالرات كل عامم.
تجارنة ويظرا لمتكالنف الكبنرة المرتبطة بتشرغنل هرذا الخرط، فر ن العرال ال واضاف مفي ظل غناب المبررات ال

 تستطنع مواصمة تحمل االيفاق الشدند وتعتزم وقف الخط الى القاهرة فورام.
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ويقمت ممعارنفم عن دبموماسي اسرائنمي اشترط عردم الكشرف عرن اسرمه قمقره مرن ايره فري حرال انقراف شرركة 
نكون من غنر الممكن استعادة الخدمة وملن نكون باالمكان استعادة اي عيصرر العال طائراتها الى القاهرة س

 من عياصر التطبنع بنن البمدنن نتم انقافهم.
 77/9/1071، القدس العربي، لندف

 
 ترفض إطالع الصحفييف عمى وثائؽ مجزرة "صبرا وشاتيال"" سرائيؿ"إ .64

ف دولرررة إسررررائنل رفضررروا طمبرررات تقررردم بهرررا ذكررررت صرررحنفة "هرررآرتس"، النررروم األحرررد، أن المسرررؤولنن فررري أرشرررن
 73المجررزرة الترري اسررتمرت مررن  ،صررحفنون لالطررالع عمررى الونثررائق الهامررة الترري تخررص مجررزرة صرربرا وشرراتنال

 ، والتي ال تزال تخضع لمسرنة.7911سبتمبر  أنمول/ 71حتى 
تشمل ونثائق أمينة ما وقال مسؤولون في أرشنف الدولة، إن الونثائق تيقسم إلى مجموعتنن، المجموعة األولى 

زالررت سرررنة وموجررودة فرري أرشررنف الجررنش االسرررائنمي، والنثاينررة تشررمل ونثررائق "لجيررة كرراهن" الترري تررم تشرركنمها 
 لمتحقنق في المجزرة.

إن مواد المجية سرنة ونحظر كشفها أمام الجمهور بموجب قرار لجيرة  ،وقال مسؤول في األرشنف االسرائنمي
 وزارنة خاصة.

 76/9/1071، 48عرب 
 

    "إسرائيؿػ"ل وعائمتو النو معاد   ابريطاني اتقرير: الموساد اغتاؿ ميندس .65
يقمررت القيرراة االسرررائنمنة العاشرررة مسرراء النرروم االحررد عررن صررحنفة برنطاينررة قولهررا ان الموسرراد  :القرردس المحتمررة

 االسرائنمي متهم ب غتنال مهيدس برنطايي من اصل عراقي وزوجته اليه معادي السرائنل.
 
 
 

واشار التقرنر ان مهنميم اغتنل هو وزوجته ووالدته وابيه في جبال األلب الفريسنة قبل عشرة انام، وذلك اليه 
 حرض ضد اسرائنل في غرف الدردشة وميتدنات االيتريت، وانضا تحدث عن سنطرة النهود في العالم.

 76/9/1071، وكالة سما اإلخبارية
 
 

 ويضات المالية عف مصادرة أمالؾ الييود وطردىـأيالوف: سنطالب الدوؿ العربية بالتع .66
قال يائب وزنر الخارجنة االسرائنمنة، دايي انالون، امس فري مقابمرة مرع القيراة العاشررة فري التمفزنرون : الياصرة

االسرررائنمي، ان الدولررة العبرنررة سررُتطالب الرردول العربنررة بالتعونضررات المالنررة، اليهررا قامررت بعررد االعررالن عررن 
 رنة بمصادرة امالك النهود وطردهم من وطيهم الى اسرائنل، عمى حد زعمه.الدولة العب

وسراق قرائال فري معرررض رده عمرى سرؤال ان حممرة مايررا الجرئ نهروديم هردفها المركررزي انجراد صرمة ونثنقرة بررنن 
من نسمون بالالجئنن الفمسطنيننن، عمى حد تعبنره، بالالجئنن النهود، الذنن نصل عددهم، حسب المعطنات 

الرف الجرئ، موضرحا ان الخطروة االسررائنمنة القادمررة  100تروفرة لردى الخارجنرة االسررائنمنة، الرى اكنثرر مررن الم
العررررب نجرررب  -فررري هرررذا السرررناق، سرررتكون التوجررره الرررى االمرررم المتحررردة لمحصرررول عمرررى اعترررراف بررران النهرررود 
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رفضا قاطعا التوصل اعتبارهم الجئنن بكل ما تحمل هذه الكممة من معيى، ومشددا عمى ان اسرائنل ترفض 
 الى سالم مع الفمسطنيننن، من دون حل مشكمة الالجئنن النهود، عمى حد تعبنره.

 77/9/1071، القدس العربي، لندف

 
 إطالؽ حممة لتعويض "الالجئيف الييود مف الدوؿ العربية"الطيبي يسخر مف  .67

طنيي أحمررد الطنبرري أمررس مررن اليائررب الفمسرر« الكيسررنت»سررخر عضررو البرلمرران اإلسرررائنمي  -غررزة )االتحرراد( 
إطالق يائب وزنر الخارجنة اإلسرائنمي دايي أنالون حممة دبموماسنة دولنة لممطالبة باعتبار النهود المهجَّرنن 
مررن الررردول العربنرررة إلرررى إسررررائنل الجئرررنن، ومررريحهم تعونضرررات مالنرررة عرررن ممتمكررراتهم، وجررررت مشرررادة كالمنرررة 

 «.الكيسنت»ساخية بنيهما في 
إن الالجررئ هررو الشررخص الررذي طُررِرد مررن وطيرره. أيررتم تقولررون إن الرردول العربنررة هرري وطرريكم، »، وقررال الطنبرري

وأضرراف، سرراخرًا، «. إذن عررودوا إلنهررا، وأيررا أقررول إن وطررن الفمسررطنيننن هررو فمسررطنن ومررن حقهررم العررودة إلنهررا
نثررة أوطرران. يحررن تقولررون إن إسرررائنل هرري الرروطن التررارنخي لمنهررود، أيررتم ممنررزون، لرردنكم وطيرران أو ربمررا نثال»

 «.شعب عادي لدنيا وطن واحد هو فمسطنن
 77/9/1071، االتحاد، ابوظبي

 
 : حذرنا أوباما مف التطرؼ في العالـ العربي لكنو فضؿ دفف رأسو في الرماؿ"إسرائيؿ" .68

وجهرررت مصرررادر رفنعرررة فررري وزارة الخارجنرررة اإلسررررائنمنة، أمرررس، اتهامرررات لرررإلدارة : يظنرررر مجمررري - ترررل أبنرررب
ة، بأيها استخفت بالتحذنرات التي تمقتها، عن خطر ايفجار موجرات عرداء إسرالمنة لموالنرات المتحردة األمنركن

إسررائنل لفترت يظرر األمنرركننن، لكرن اإلدارة فري واشريطن، تغاضرت عرن ذلرك، وفضرمت »والغرب. وقالرت إن 
 «.دفن رأسها في الرمال

مررا التري أنردت وسررايدت نثرورات الربنرع العربرري إدارة أوبا»، الترري أوردت اليبرأ، فر ن «هرآرتس»وبحسرب صرحنفة 
في مصر وتويس ولنبنا والنمن، تقف النوم وقد كسررت شروكتها فري ضروء موجرة االحتجاجرات ومقترل السرفنر 
األمنركي في بيغازي، كرنستوفر ستنفيز، واالعتداءات عمى سفارات الوالنات المتحدة فري هرذه البمردان، حنرث 

 «.دة لنست مستعدة لمواجهة شعوبها والصدام معهااتضح لها أن أيظمة الحكم الجدن
ويقمت الصحنفة عن جهات رفنعة المستوى في الخارجنة اإلسرائنمنة، قولها إن محادنثات دورنة ومسرتمرة برنن 

فري هرذه « اتجاهرات التطررف»كبار المسؤولنن في الخارجنة األمنركنة ويظرائهم اإلسرائنمننن، بشأن ما سرموه 
ئنل والوالنات المتحدة والغرب كمه، تجرى ميذ شرهور طونمرة. وبحسرب هرؤالء المروظفنن، الدول كافة ضد إسرا

فر ن الجرردل والخررالف األساسري فرري األشررهر األخنررة بررنن الطرررفنن، كران حررول طبنعررة التغننررات الحاصررمة فرري 
الرردول حرراول الجايررب األمنركرري طنمررة الوقررت، ترروفنر تفسررنرات ومبررررات، لمررا نحرردث فرري »العررالم العربرري، إذ 

وبحسررب موظررف رفنررع المسررتوى فرري الخارجنررة «. العربنررة الترري وقعررت فنهررا نثررورات أطاحررت باأليظمررة السررابقة
حجم الترأنثنر األمنركري الحقنقري عمرى مرا نحردث النروم فري هرذه الردول ايخفرض بشركل كبنرر »اإلسرائنمنة، ف ن 

 «.لمغانة
سرؤول الخارجنرة اإلسررائنمنة لمتردلنل عمرى وكشفت الصرحنفة، عرن أن الحالرة التويسرنة كايرت منثراال اسرتخدمه م

التوقعات اإلنجابنة بشأن مستقبل العالقرة مرع الغررب عمرى الررغم مرن اعرتالء »صحة حدننثه، حنث أشار إلى 
 «.اإلخوان المسممنن لمحكم في الدولة
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ت وكشفت الصحنفة عن أن مصدرا في الخارجنة اإلسرائنمنة اعترف برأن إسررائنل حاولرت التردخل فري تعردنال
الدسررتور التويسرري، لميررع إضررافة بيررد نرريص عمررى حظررر أي عالقررة أو تطبنررع مررع إسرررائنل. فطمبررت مررن اإلدارة 
األمنركنررررة الترررردخل، إال أن االيطبرررراع فرررري تررررل أبنررررب كرررران بررررأن الرسررررائل األمنركنررررة لمحكومررررة التويسررررنة بهررررذا 

ولرون ليرا طنمرة الوقررت، ال إيهرم نق»الخصروص، لرم تكرن شردندة المهجرة. وقرال المسرؤول اإلسررائنمي لمصرحنفة: 
داعي لمقمق ستسرنر األمرور فري اليهانرة عمرى مرا نررام، لكييرا يررى أن العمرل عمرى الدسرتور الجدنرد نسرنر عمرى 

 «.قدم وساق وأيه ال نزال نشمل البيد المذكور
صرحنح أن اإلدارة األمنركنرة تشركل قيراة »ونيطبق األمر ذاته عمى األوضاع فري مصرر، إذ تقرول الصرحنفة: 

ورنرررة وأساسرررنة ليقرررل الرسرررائل لمصرررر، إال أن مرررن الواضرررح أن ترررأنثنر إدارة أوبامرررا فررري مصرررر تحرررت قنرررادة مح
تراجررع بشرركل حرراد فرري ضرروء مؤشرررات التطرررف الداعنررة لمقمررق.  الرررئنس محمررد مرسرري واإلخرروان المسررممنن، قررد

كمرا ال نرريجح األمنركنررون فري التررأنثنر عمررى القنرادة المصرررنة إلعررادة فرتح السررفارة اإلسرررائنمنة فري القرراهرة، الترري 
أغمقت ميذ تعرضت لهجوم عمنها قبل يحو سية، إذ نعمل السمك الدبموماسي اإلسررائنمي فري القراهرة مرن مقرر 

 «. لسفنر اإلسرائنمي هياكإقامة ا
 77/9/1071، الشرؽ األوسط، لندف

 
 يفييئير لبيد: حكومة نتنياىو تتيرب مف محاولة حؿ الصراع مع الفمسطين .69

فري مقابمرة صرحفنة، حرول عممنرة السرالم مؤسس ورئنس حرزب "نوجرد مسرتقبل" نئنرر لبنرد  :  قالياحوم بريناع
أسررراة الكبررررى هررري ان كرررل ايسررران طبنعررري نعمرررم كنرررف سرررنيتهي "الم برررنن "إسررررائنل" والسرررمطة الفمسرررطنينة، إن 

فريحن سييسرحب مرن الميراطق وسرتبقى الكترل االسرتنطاينة. وقرد سرمى شرارون هرذا تيرازالت مؤلمرة  -الصرراع 
وعمميا جمنعا ما الذي تحدث عيره، وسرماه اولمررت ايطرواءا وقرال يتينراهو الرذي هرو رئرنس وزراء مرع ائرتالف 

 بة بار انالن: دولتان لمشعبنن.نمنيي في المؤتمر وفي خط
"كرران نجررب عمررى حكومررة ذات مسررؤولنة ان نمررر أقررل قرردر مررن الوقررت وان نمرروت أقررل عرردد مررن اليرراس. وبرردل 
ذلررك وتحررت شررعار ال نوجررد شرررنك الغررامض، تتهرررب الحكومررة مررن الحاجررة الررى محاولررة حررل الصررراع. أخررذوا 

حناتيررا وقررالوا يحررن يخرراف كنثنرررا مررن الكررنن وفررانغمنن المشرركمة األكنثررر تعقنرردا واألكنثررر يزفررا واألكنثررر تفجرررا فرري 
 ."بحنث يفضل ان يطرحها عمى رؤوس أبيائيا. وهذا عدم مسؤولنة

"نجررررب عمنيررررا التوصررررل الررررى صررررنغة مرحمنررررة. لررررن يتجرررره مرررررة اخرررررى الررررى تجمنررررد االسررررتنطان ألن وأضرررراف:  
سررريعود الرررى مائررردة التفررراوض الفمسرررطنيننن اسرررتغموا ذلرررك اسرررتغالال سرررنئا، لكرررن لرررن يبيررري مسرررتوطيات جدنررردة. و 

 ويجمس هياك الى أن نيضج الطرفان وقد نحتاج ذلك الى سية أو الى خمس أو الى عشرنن".
" ..ألررف يسررمة. 10 - 10ألررف مسررتوطن، وسررنكون االجررالء آخررر االمررر لررر  630"ال يرنررد ان يجمرري وقررال: 

قطنف وهو نحمل المحف وأطباق "ان احدى جرائم النسار هي ايه لم نيتظر الُمجمنن من غوش وأضاف لبند 
المرررق والرردموع فرري العنررون. ان الشررماتة بيرراس خربررت حنرراتهم أحرردنثت ضررررا عظنمررا بكررل مررن نعتقررد ان الحررل 
الضروري سنكون االيفصال عن الفمسطنيننن. كان نجب عمنيا ان يقيعهم بأن هرذا مرؤلم ليرا انضرا، وبالعيانرة 

 بهم انضا. وهذا نؤلميي حقا".
: "تحرول اليقراش فري التهدنرد االنرايري لنصربح غنرر عقاليري. مراذا نعيري ان ووي اإلنرايري قرالوحول الممف الير

تفعرررل اسررررائنل مرررا ترنرررد؟ ان الطرررائرة التررري سترسرررمها الرررى انرررران امنركنرررة، والقذنفرررة امنركنرررة وحاممرررة الطرررائرات 
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دولرة نعمرن رئررنس  امنركنرة وكرذلك القمرر الصرياعي. ولهرذا انضرا نثمررن اقتصرادي. فاالجايرب ال نسرتنثمرون فري
 وزرائها أيها ستحترق بعد قمنل".

 77/9/1071، الحياة الجديدة، راـ اهلل
 

 سرى مضربيف عف الطعاـ أ أربعة حياةالموت يتيدد قراقع:  .40
ولند عوض: في ظرل تردهور االوضراع الصرحنة لالسررى المضرربنن عرن الطعرام دعرا وزنرر شرؤون  -رام اهلل 

مسطنينة عنسى قراقرع، إلرى اعتبرار نروم غرد النثالنثراء نومرا شرعبنا لمتضرامن األسرى والمحررنن في الحكومة الف
 مع األسرى المضربنن عن الطعام.

وأضررراف قراقرررع ان نررروم النثالنثررراء سرررنكون نومرررا ممنرررزا ومهمرررا لمضرررغط عمرررى الجايرررب االسررررائنمي وتحرنرررك كرررل 
االسررى مهرددة بررالموت مؤسسرات المجتمرع الردولي وحقروق االيسران، الن الوضرع اصرربح خطنررا لمغانرة وحنراة 

 بسبب االضراب الطونل.
واشررار قراقررع الررى ايرره كايررت هيرراك محرراوالت لحررل قضررنة االسرررى المضررربنن عررن الطعررام، وقررال مكايررت هيرراك 
محاولة من مصر من اجل التدخل السناسي مع الجايب االسررائنمي النجراد الحرل مرع اعضراء الكينسرت ومرع 

ة، باالضافة الى جهود االخ صائب عرنقات في اتصاله مع الجايرب حقوق االيسان، وكذلك مع االمم المتحد
 االسرائنميم.

واضاف قراقع قائال مجمنع التقرنر تؤكد أيهم معرضون لإلصابة بالشمل أو الموت الفجائي، ورغم ذلرك تصرر 
المتضرامينن اسرائنل عمى اعتقالهم وتيفنذ قرار اعدامهمم، موجها يداء لمشعب الفمسطنيي وكافة احرار العرالم و 

 معه لرفع اصواتهم عالنا اليقاذ حناة هؤالء االسرى.
وأكدت طبنبتان زارتا األسرى المضرربنن عرن الطعرام حسرن الصرفدي، وسرامر البررق، وأنمرن شرراوية أيهرم فري 

 حالة خطرة لمغانة، وأيهم معّرضون لمموت في كل لحظة.
 77/9/1071، القدس العربي، لندف

 
 

 األسير سامر البرؽ إلى مصر إبعاد قراقع لػ"القدس": .47
قال وزنر شؤون االسرى والمحرررنن عنسرى قراقرع لرر إن األسرنر المضررب عرن الطعرام  :عمي السمودي–جينن

 إلى مصر، إنثر تدهور حالته الصحنة. هعاما( وافق عمى إبعاد 61سامر البرق )
منب االحمررر، مررن تعرررض وحررذرت تقررارنر اطبرراء مصررمحة السررجون االسرررائنمنة، ولجيررة حقرروق االيسرران، والصرر

عمى اضرابه المفتوح عرن الطعرام، احتجاجرا عمرى اعتقالره االداري  771األسنر البرق لمموت، بعد أن مضى 
 المتواصل دون تهمة او محاكمة.

وقررال قراقررع فرري حرردنث لررر مسرراء النرروم األحررد، إن السررمطات المصرررنة ابمغترره بموافقتهررا عمررى اسررتقبال البرررق، 
السررائنمنة، حنررث تجرري التحضررنرات لترتنرب ذلرك، معتبرررا قررار ابعرراده جرنمرة وايتهاكررا واخراجره مرن السررجون ا

 صارخا لمقايون الدولي اإليسايي.
واكدا ان السمطة الفمسطنينة ترفض سناسة االبعراد، وتحمرل سرمطات االحرتالل المسرؤولنة الكاممرة عرن تبعرات 

 هذه االيتهاكات الخطنرة.
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الطعرررام مرررن اجرررل حرنتررره تعررررض البررررق لمعقوبرررات والضررررب والقمرررع  واضررراف " ميرررذ اعاليررره االضرررراب عرررن
والتيكنل، لكيه رفض فك اضرابه ، فتعرض لممساومة عمى العرالج مقابرل تيراول الطعرام، نثرم ترم تبمنغره ببقررار 

 االبعاد".
 76/9/1071، القدس، القدس

 
 األقصى المسجد حائط البراؽ وعشرات المستوطنيف يقتحموف يدنسوفالؼ اإلسرائيمييف آ .41

القدس: ذكررت مؤسسرة األقصرى لموقرف والترراث ان آالف اإلسررائنمننن ديسروا لنرل السربت األحرد حرائط البرراق 
وساحاته، إذ تجمعوا حتى فجر األحد فري السراحات وأدوا شرعائر توراتنرة وتممودنرة، فري حرنن نتوقرع أن تتزانرد 

مررة مررع وصررول احتفرراالت األعنرراد إلررى جرروالتهم داخررل سرراحات الحرررم القدسرري الشرررنف خررالل السرراعات المقب
 ذروتها النوم.

مسرتوطيا المسرجد األقصرى مرن قبرل جهرة براب المغاربرة وتجولروا فري سراحاته  30وفي التفاصنل، اقتحم يحو 
 وهم نؤدون بعض الشعائر التممودنة، نرافقهم عياصر من قوات جنش االحتالل الخاصة.

ى مترروترة فرري ظررل دعرروات متكررررة مررن جهررات إسرررائنمنة وأفرراد شررهود عنرران بررأن األجررواء فرري المسررجد األقصرر
لتكنثنف اقتحام األقصى خالل ما نسمى بموسرم األعنراد النهودنرة الرذي بردأ مرع مغنرب شرمس السربت ونسرتمر 

وفرري هررذا السررناق، شررددت قرروات االحررتالل اإلسرررائنمي ميررذ صرربنحة األمررس عمررى المتوافرردنن إلررى  يحررو شررهر.
 25مصراطب العمرم فري المسرجد األقصرى، إذ ميعرت مرن هرم دون إلرر  األقصى، خاصة طرالب مشرروع إحنراء

 عاما من دخول األقصى، ما اضطرهم إلى الرباط عيد بواباته.
 77/9/1071، األياـ، راـ اهلل

 
 ةبحجة األعياد الييودي والضفة الغربي في القدس إجراءاتواالحتالؿ يشدد  .46

سررررائنمي حصرررارها لألراضررري الفمسرررطنينة بمزنرررد مرررن أحكمرررت قررروات االحرررتالل اإل: وكررراالت -رام اهلل -القررردس 
اإلجررراءات العسرركرنة، وفرضررت طوقررًا عسرركرنًا شرراماًل عمررى الضررفة الغربنررة والقرردس لحمررول أعنرراد رأس السررية 

وفرض االحتالل ميذ غروب لنل السبت طوقًا شاماًل عمى الضفة الغربنة والقدس بسبب االحتفراالت  العبرنة.
 نفترض أن تيتهي النثالنثاء. باألعناد النهودنة التي

وأوضررحت اإلذاعررة اإلسرررائنمنة ان جررنش االحررتالل سررنعزز مررن وجرروده عمررى الحررواجز العسرركرنة فرري الضررفة 
الغربنة ومدنية القدس وعمى مداخل المدن الرئنسرة، وعمرى طرول الخرط األخضرر )الميراطق المحتمرة فري العرام 

7921.) 
لتماس وفي المياطق المخصصة لالحتفراالت باألعنراد يصبت عمى طول خط ا« حواجز طّنارة»موضحة أن 

وأماكن الصالة والمتيزهات والحدائق العامة. ويشرت الشرطة اإلسرائنمنة اآلالف من عياصرها عمى الحواجز 
وتميرررع هرررذه اإلجرررراءات العسررركرنة العمرررال الفمسرررطنيننن مرررن  فررري الضرررفة الغربنرررة، إضرررافة إلرررى مدنيرررة القررردس.

 م داخل الخط األخضر.الوصول إلى أماكن عممه
 77/9/1071، البياف، دبي

 
 االحتالؿ يعتقؿ مدير المسجد األقصى الشيخ ناجح بكيرات  .44
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اعتقمررت قرروات االحررتالل اإلسرررائنمي، مسرراء النرروم، مرردنر المسررجد األقصررى المبررارك الشررنخ يرراجح بكنرررات مررن 
ل بكنرات وقامت بيقمه إلى مقر وأكد شهود عنان أن قوات االحتالل اقتحمت ميز  ميزله في قرنة صور باهر.

وكايرت سرمطات االحرتالل قرررت إبعراد بكنررات أوائرل العرام الجراري عرن  التحقنقات "المسكوبنة" غررب القردس.
المسرجد األقصررى وميعتره مررن الحرردنث لوسرائل اإلعررالم لمرردة سرتة أشررهر وتغرنمرره بنثالنثرة آالف شررنكل برردعوى 

 التحرنض. 
 76/9/1071، فمسطيف أوف اليف

 
 الفمسطينييف تيدد باإلضراب عف العمؿ الموظفيفنقابة اهلل: راـ  .45

أعمن مجمس يقابة العاممنن بالوظنفرة العمومنرة الفمسرطنينة أيره أقرر بردء يرزاع عمرل قرايويي  :وكاالت–رام اهلل 
مع الحكومة الفمسطنينة اعتبارا من أمرس، وذلرك بتسرمنم رسرالة رسرمنة إلرى رئنسرها سرالم فنراض والشرروع فري 

ُأكتوبر المقبل إذا لم تستجب  73ات تدرنجنة وصواًل إلى اإلضراب المفتوح عن العمل ابتداء من نوم احتجاج
 لمطالب الموظفنن المسممة إلنها ميذ أكنثر من عامنن.

إن المجمررررس اجتمررررع بحضررررور ممنثمرررري »وقررررال رئررررنس اليقابررررة بسررررام زكاريررررة، فرررري بنرررران أصرررردره فرررري رام اهلل، 
وع الحررالي والمتدرجررة وهرري: مغررادرة مواقررع العمررل غرردًا النثالنثرراء مررن السرراعة المحافظررات وأقررر فعالنررات األسررب

النثاينررة بعررد الظهررر وحتررى يهانررة الرردوام، نثررم مغادرتهررا نرروم الخمررنس المقبررل مررن السرراعة الواحرردة وحتررى يهانررة 
 مسرتجدات.الدوام، وسنقر فعالنات األسبوع النثايي نوم األحد المقبل ونظل في حالة ايعقاد دائرم لمتعامرل مرع ال

كما أكد المجمرس رفضره أي محاولرة السرتغالل مطالرب المروظفنن الواضرحة ألجيردة أخررى بحنرث تمرس برأمن 
 أو ممتمكات الشعب الفمسطنيي.

 77/9/1071، االتحاد، ابوظبي
 

 عباس السيد صاحب فكرة االنجاب مف خمؼ القضباف األسيرمانديال: مؤسسة  .46
ركة حماس داخل السجون والمعتقالت االسرائنمنة األسنر عباس السند كشف رئنس الهنئة القنادنة لح :رام اهلل

من مدنية طولكرم ايه كان صاحب فكرة االيجاب من خمف القضبان وحاول تطبنق ذلك ميذ عقد من الزمان 
 ولكن المحاوالت التي قام بها هو وزوجته لم نكتب لها اليجاح.

مؤسسرة مايردنال انثيراء زنارتهرا لره فري سرجن هردارنم نروم  وأفصح السند عرن ذلرك لممحامنرة بنثنيرة دقمراق رئنسرة
سرريوات تقربنررا، وافرراد السررند ايرره 70مؤكرردا ايرره صرراحب هررذه الفكرررة وشرررع فرري تطبنقهررا ميررذ  9/9/1071االحررد 

بعد ايتهاء التحقنق معه ويقمه الى سجن الرممة وتروفر وسرنمة اتصرال ومرن خرالل رؤنتره لواقرع السرجن وطرول 
االسنر االميي عمى االيجاب األمر الرذي نحرمره مرن تكرونن اسررة وزنرادة عردد افرادهرا،  مدة االسر وعدم قدرة

 فقد اقتيعت بضرورة تغننر هذا الواقع وعدم التسمنم به.
 77/9/1071، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 عمى قطعة ارض وتدمير بئر مياه في الخضر باالستيالءقرار اسرائيمي  .47

دويمات  9الل قرارا نقضي باالستنالء عمى قطعة ارض تبمغ مساحتها اصدرت سمطات االحت :بنت لحم
عاما( من بمدة الخضر، ونطالبه بهدم بئر لجمع مناه االمطار كان تم  15تعود لممواطن عبد عطا غينم )

 حفره في اذار الماضي ضمن مشروع الستصالح االراضي المهددة باالستنطان.
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 76/9/1071، القدس، القدس 
 

 % مف النفقات50: إيرادات الضرائب تغطي الية في قطاع غزةوزارة الم .48
% مررن اجمررالي يفقررات 50قررال إسررماعنل محفرروظ، وكنررل وزارة المالنررة لرردى الحكومررة المقالررة: إن : حامررد جرراد

حكومته نتم تغطنتهرا ممرا تجبنره الحكومرة ذاتهرا مرن اإلنررادات المحمنرة ومختمرف اشركال الضررائب المفروضرة 
 في قطاع غزة.

ار محفوظ في معرض رده عمى اسئمة لر "األنام" عمى هامش بريامج لقاء مع مسؤول الذي يظمره، أمرس، وأش
مكتررب اعررالم الحكومررة المقالررة فرري مقررره بمدنيررة غررزة الررى أن انرررادات ضرررنبتي الرردخل والقنمررة المضررافة الترري 

يرت قبرل الحررب االخنررة عمرى تجبنها حكومته تقدر شهرنا بيحو نثالنثرة مالنرنن دوالر، ميوهرا الرى أن قنمتهرا كا
 غزة تقدر بيحو ممنون دوالر شهرنا .

وقال "الحصار المالي شكل أحد أبرز الصعوبات التي واجهت الحكومة "المقالة" ومع ذلك، لم تقتررض مبمًغرا 
واعتبررر  سرريوات". 3مررن أي بيررك، وال نوجررد عمنيررا أي دنررون، ولررم تسررجل أي حالررة فسرراد مررالي بالحكومررة ميررذ 

% مرن 25ما نصدر مرن تصررنحات عرن مسرؤولنن فري السرمطة الوطينرة حرول أن مرا يسربته يحرو محفوظ أن 
موازية السمطة تُيفق عمى غزة "غنر دقنق"، وأن ما نتم ايفاقه نقتصر عمى صرف رواتب موظفي السمطة في 

 غزة الذي اسماهم بالمستيكفنن.
الررف موظررف لرردنها، وان  27ليحررو ممنررون شررنكل شررهرنا رواتررب  90وتطرررق محفرروظ الررى ان الحكومررة ترردفع 

 موازيتها المتوقعة لمعام المقبل ستكون حول قنمة موازيتها لمعام الحالي التي تبمغ يحو نثالنثة ممنارات شنكل.
 77/9/1071، األياـ، راـ اهلل

 
 يرفع األسعار ويزيد معدؿ البطالة رفحإغالؽ األنفاؽ في  .49

السمطات األمينة المصرنة ضد أيفاق التهرنرب التري تصرل  أدت الحممة التي تقوم بها: صالح اليعامي - غزة
قطاع غزة بمصر، إلى ارتفاع أسعار السمع في قطاع غزة بشكل ممحوظ. وقد أسفرت الحممة المتواصمة عرن 

الشررق »غمق عشرات األيفاق، وتشونش العمل في أيفاق أخرى. وقالت مصادر عمى عالقة بتجرارة األيفراق لرر
خيراق عمرى أصرحاب األيفراق أدى إلرى تقمرنص وتنررة العمرل بشركل واضرح فري مجرال ، إن تضرننق ال«األوسط

 تهرنب البضائع، مما أدى إلى تراجع ممحوظ في كمنة البضائع التي نتم تهرنبها من مصر إلى قطاع غزة. 
 وأشارت المصادر إلى أن أحد أوضح مظاهر ارتفاع األسعار نتمنثل في ارتفراع أسرعار مرواد البيراء، التري نرتم
تهرنبهرا مرن مصرر عبررر األيفراق، ونعتمرد عمنهرا قطرراع غرزة بشركل كامرل. ويوهررت المصرادر بسرعر الطرن مررن 

دوالرا. وأشررارت  61دوالرا لمطررن الواحررد إلررى  75الحصررى المسررتخدم فرري إعررداد اإلسررميت المسررمح، ارتفررع مررن 
 600و 100هررا مررا بررنن إلررى أن السررمطات المصرررنة تتعمررد ترردمنر األيفرراق القصررنرة يسرربنا، والترري نتررراوح طول

متر، أو تمك التي باتت ظاهرة لمعنان. وقالت إن بعض أصحاب األيفاق بادروا من تمقاء أيفسهم، إلى إنقاف 
العمل في أيفاقهم خشنة أن نمفتوا األيظرار إلنهرا، عمرى أمرل أن تتغنرر األوضراع األمينرة ونصربح مرن الممكرن 

 استعادة العمل فنها بيفس الوتنرة. 
تطررورات األخنرررة إلررى فقرردان المئررات مررن الشررباب الفمسررطنيي مصرردر رزقهررم، حنررث تضررطر أعررداد وقررد أدت ال

 كبنرة ميهم، لمعمل في األيفاق. 
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وتبنن أن السمعة الوحندة التي لم تتأنثر بفعل اإلجراءات األمينة المصرنة هي الوقود. وذكر مصدر فمسطنيي 
را ألن الوقررود نررتم يقمرره عبررر أيابنررب، وهرري عممنررة ال ، أيرره يظرر«الشرررق األوسررط»عمررى عالقررة بتجررارة الوقررود لررر

تحتاج إلى وجود أشخاص في اليفق لدى عممنة الضرخ، فر ن السرمطات المصررنة لرم تتعررض لهرا حترى اآلن، 
 مما جعل األيفاق المختصة في تهرنب الوقود تعمل بشكل اعتنادي. 

 77/9/1071، الشرؽ األوسط، لندف
 

 وف دوالر لمستشفى جامعة النجاح التعميميمؤسسة منيب المصري تتبرع بممي .50
تبرعررت مؤسسررة مينررب رشررند المصررري لمتيمنررة بمبمررغ ممنررون دوالر امرنكرري لصررالح مستشررفى اليجرراح : يررابمس

ووقررع كررل مررن مؤسررس المؤسسررة، رجررل االعمررال مينررب المصررري، ورئررنس جامعررة اليجرراح  الرروطيي الجررامعي.
 د، مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.الوطينة الدكتور رامي الحمد اهلل، النوم االح

 76/9/1071، القدس، القدس
 

 لمدعوة واإلغاثة يدعو إلى إفشاؿ محاوالت تيويد القدس اإلسالميالمجمس األردف:  .57
العرررالمي لمررردعوة واإلغانثرررة الررى إفشرررال المحررراوالت الصرررهنوينة لتهونرررد  اإلسررالميدعرررا المجمرررس : بتررررا –عمرران 

لجية  أعدتهامسممنن ومسنحننن، واعتمد بهذا الخصوص المذكرة التي  األصمنننالقدس وتفرنغها من سكايها 
القدس وفمسطنن بشأن خطورة األوضراع التري تتعررض لهرا القردس الشررنف والمخطرط الصرهنويي السرتنطايها 

وياشرردت المررذكرة الشررعب العربرري الفمسررطنيي تحقنررق وحرردة قنادترره لتمكنيرره مررن الرردفاع عررن حقوقرره  وتهونرردها.
 افظة عمى ميجزاته السناسنة عمى المستوى الدولي.المشروع والمح

77/9/1071، الدستور، عّماف  
 

 عف الطعاـ اإلضرابيعتزموف  "إسرائيؿ"األسػرى األردنيوف في سجوف  .51
 أهرالنهم إلرىفري رسرائل وجهوهرا  اإلسررائنميفي سجون االحتالل  أردينون أسرىعمن : أمجاهد إنهاب -عمان

 األسرررى أنفررادي فرررح  لألسرررىالطعررام. وقررال عضررو المجيررة الوطينررة  جدنررد عررن إضرررابعررن عررزمهم تيفنررذ 
وخاصرة المتعمقرة بتيظرنم  أهرالنهممطالبهم ومطالب  إهمالعبروا في تمك الرسائل عن استنائهم من  األرديننن

 .األسرى ألهالي، مطالبا الحكومة بااللتزام بوعودها بترتنب زنارة أبيائهمزنارة لهم لالطمئيان عمى 
77/9/1071، ر، عّمافالدستو   

 
 ميرجاف "لبيؾ يا أقصى" بمشاركة فمسطينية وعربية ودولية يقيموف"إخواف" األردف  .56

أعميررت جماعررة اإلخرروان المسررممنن فرري األردن عررن موعررد مهرجرران "لبنررك نررا أقصررى النثررايي" فرري الخررامس مررن 
سررعند وبمشرراركة يخبررة مررن  تشرررنن أول )أكترروبر( المقبررل، تحررت رعانررة المراقررب العررام لمجماعررة الرردكتور همررام

وبحسب الميظمنن؛ نأتي المهرجان ايتصارًا لألقصى ضد حممرة التهونرد ومحراوالت الهردم  العمماء والميشدنن.
 المستمرة التي نتعرض لها.

76/9/1071وكالة قدس برس،   
 

 الجامعة العربية تؤكد في ذكرى صبرا وشاتيال حؽ الفمسطيني في الدفاع عف حقوقو المشروعة .54
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أكدت الجامعة العربنة في ذكرى مجزرة صبرا وشاتنال، حق الشعب الفمسطنيي : جنهان الحسنيي -اهرة الق
مطالب الشعب الفمسطنيي وحقوقه النثابتة لن تستطنع قوى  أنفي الدفاع عن حقوقه المشروعة، معتبرة 

 أومسطنن تيال ميها مهما اعتدت وحاصرت واغتالت وارتكبت من مذابح في ف أنمعتدنة  أوغاشمة 
 خارجها.

 ،صرح األمنن العام المساعد لشؤون فمسطنن واألراضي العربنة المحتمة في الجامعة السفنر محمد صبنحو 
ويساء ومرضى وشنوخ، مشددًا عمى  أطفالالمجازر وحشنة في التارنخ ضد  أكنثربأن هذه المجزرة من 

تأخذ العدالة مجراها ونتم عقاب من  نأ إلىتبقى ذكراها في مكان البحث والتقصي والمتابعة  أنضرورة 
 قاموا بهذه الجرنمة اليكراء.

 77/9/1071، الحياة، لندف
 

 مف مياجمتيا "إسرائيؿ"جديدة وتحّذر  أسمحةتطوير  طيراف تعمف عف .55
من مغبة أي عدوان عمى ” إسرائنل“حذر قائد الحرس النثوري اإلنرايي المواء محمد عمي جعفري  عواصم:

الرد اإلنرايي سنكون مدمرًا ولن نبقي من هذا الكنان شنئًا. وقال في مؤتمر صحافي، أمس،  أن، مؤكدًا إنران
الحمالت الصاروخنة  أماميظرا لممساحة الصغنرة التي نتواجد بها هذا الكنان الغاصب وضعفه البالغ “

الدرع الصاروخنة  ، وأن ميظومةاإلنراينةف يه لن تبقى يقطة فنه بميأى عن الصوارنخ ؛ الكنثنفة اإلنراينة
عدوان  أي أماموأكد أن الميشآت اليوونة اإلنراينة محصية  اإلسرائنمنة ستكون عاجزة أمام كنثافة الرد.

هجومًا ضد ميشآت ” إسرائنل“يفذت  إذاستعند اليظر في عالقتها مع الوكالة الدولنة  إنران أن وأكدمحتمل. 
 إنران اليوونة.

 600صاروخ الذي نبمغ مداه الوقال إن ، وخ زلزال المصيع محمناتم تطونر الصار “وأعمن جعفري أيه 
 مترًا. 50ما دون  إلىقبل حوالي عقدنن وتم تطونر دقته حتى وصمت النوم  أيتجكنمومتر 

حاممة لمصوارنخ من دون طنار )بهباد( القادرة عمى ” 719شاهد “وأعمن المسؤول اإلنرايي عن إيتاج طائرة  
 المتطورة.   ” رعد“مة. وأعمن عن تجهنز الدفاعات الجونة في إنران برادارات ساعة متواص 12التحمنق 

 77/9/1071، الخميج، الشارقة
 

 ية لمتسمؿ الى المغربإسرائيميحاولوف منع محاوالت  لمتطبيع مناىضوف مغاربة .56
محاوالت محمود معروف: نكنثف ياشطون مغاربة مياهضون لمتطبنع مع الدولة العبرنة مقاومتهم ل -الرباط 

حول الطاقة اليظنفة في حوض  مؤتمراً  أخرهاالمغرب كان  إلىمختمفة  بأشكالإسرائنمنة مستمرة لمتسمل 
 المتوسط يظمها في مدنية ورزازات جيوب البالد مجمس المستشارنن )الغرفة التشرنعنة النثاينة(.

نوم الجمعة بشراكة مع  وفوجئ المشاركون في اليدوة البرلماينة التي يظمها مجمس المستشارنن صباح
الجمعنة البرلماينة لمبحر األبنض المتوسط حول موضوع مالتحدنات الطاقنة في الفضاء األورومتوسطيم 
بمدنية ورزازات، بحضور يائب الكينست اإلسرائنمي، مجمي وهبة، إلى جايب عضو المجمس الوطيي 

لوطينة لمسايدة فمسطنن والعراق ايه مفي وقالت مجموعة العمل ا التشرنعي الفمسطنيي اليائب بالل قاسم.
سابقة من يوعها، استقبل مجمس المستشارنن أحد أكبر عتاة الصهانية المدعو وهبة مجمي، يائب رئنس 
الكينست اإلسرائنمي بمياسبة اليدوة التي يظمها بشراكة مع الجمعنة البرلماينة لمبحر األبنض المتوسط حول 

 فضاء األورومتوسطيم.موضوع مالتحدنات الطاقنة في ال
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رضا بيخمدون اليائب البرلمايي عن حزب  وأعمن المجموعة بشدة هذا العمل التطبنعي مالمقنتم. وأدايت
العدالة والتيمنة الحاكم ايسحابه من اليدوة احتجاجا عمى ما اعتبره تطبنعا مع الكنان الصهنويي، بعد أن 

 لحضور.الحظ أن يائبا من الكينست اإلسرائنمي نوجد ضمن ا
وعمم المكتب البرلمايي لعضو الكينست اإلسرائنمي مجمي وهبة بنايا صحافنا نقول فنه إيه توصل بدعوة عن 

( من برمممنثل العائمة المالكة في المغربم نؤكد عمنه الحضور إلى المغرب لتمنثنل إسرائنل في smsطرنق )
 مؤتمر لمطاقة.

كينس مبنت إنلم في الدار البنضاء فوجئوا في إحدى ذكرت جرندة مهآرتسم أن النهود في  أخرىمن جهة 
وذكر المراسل أن  أمسنات، شهر تموز )نولنو( الماضي، بدخول نثالنثة أشخاص غنر معروفنن إلى الكينس.

الشرطة لنست مهتمة بمسؤولي الجالنة النهودنة في المغرب بل هي مهتمة بقائمة من األسماء وعمى رأسها 
هروش، الذي كان في السابق رئنسا لعصابة القدس اإلجرامنة، وشموم دومريي، إسرائنمنان هما: جباي بن 

 أحد األهداف البارزة لمشرطة اإلسرائنمنة خالل السيوات القمنمة الماضنة.
وأكد المراسل أن الكنثنر من المجرمنن اإلسرائنمننن نبدون اهتماما بااليتقال لمعنش في المغرب، ومن بنن 

المغرب، أخنرا، األخوان مكراجةم من الرممة ورجالهما، وآفي روحن، الذي أفرج عيه، المجرمنن الذنن سكيوا 
أخنرا، من السجن، وكذلك ممنثمون عن المجرم المعروف مرنكو شنرازيم أبدوا اهتماما بااليتقال لمعنش في 

نرم سنتمكيون المغرب، بل إن النهود الذنن نذهبون لزنارة قبور األولناء النهود في مدنيتي مموجدور وطيج
 من رؤنة اجتماعات القمة التي نعقدها كبار المجرمنن في إسرائنل الذي ايتقموا إلى المغرب.

 77/9/1071، القدس العربي، لندف
 

 المضربيف عف الطعاـ األسرى ةحيا بإنقاذ "إسرائيؿ"يطالب  األحمرالصميب  .57
من تدهور األوضاع الصحنة لألسرى  داألحولند عوض: حذرت المجية الدولنة لمصمنب األحمر  -رام اهلل 

سامر البرق وحاتم الصفدي وأنمن الشرواية، الذنن دخموا  األسرىالفمسطنيننن المضربنن عن الطعام، خاصة 
 مرحمة الخطر الشدند.

وقال رئنس بعنثة المجية الدولنة في إسرائنل واألراضي المحتمة خوان بندرو شانرر: مسنمقى هؤالء األشخاص 
وتابع مونجب أن نراعي أي حل نتم إنجاده الحق الذي نممكه  م تجد سمطات االحتجاز حال فورنام.حتفهم ما ل

المحتجز، بموجب القرارات التي اعتمدتا الجمعنة الطبنة العالمنة، في االختنار بحرنة إن كان نوافق عمى 
في  األحمروشدد الصمنب  تغذنته أو عمى تمقي العالج الطبي. ومن الضروري احترام خناره وصون كرامتهم.

 .المضربنن عن الطعام بات خطنر جدا األسرىوضع  أن، عمى اإلعالموسائل  إلىبنان وجهه 
حل نراعي  ب نجادالمجية الدولنة تطالب  إنمن جايبه قال أنمن الشهابي الياطق الرسمي لمصمنب األحمر، 

لهم، مشنرا إلى أن الصمنب األحمر مع ونحفظ حقوق المضربنن وتقدنم العالج والرعانة الطبنة المطموبة 
 الطاقم الطبي نقوم بزنارة األسرى بشكل مستمر لطمأية ذونهم ويقل أخبارهم لهم.

المضربنن في وقت سابق  األسرىزاروا  اإليسانمن اجل حقوق  أطباءنثالنثة من  إن األحمروقال الصمنب 
يون من عدم وضوح في الرؤنة وصعوبة في من هذا األسبوع، والحظوا تدهور الحالة الصحنة لهم، حنث نعا

وكايت  .واإلغماء أجسامهمحركة العضالت ويقص في الطاقة ويزنف في المنثة وايتشار الفطرنات عمى 
المضربنن عن الطعام،  لألسرىميظمة العفو الدولنة ماميستيم حذرت كذلك من تدهور الحالة الصحنة 

 معاياتهم. إيهاءتكفل  الضرورنة التي اإلجراءاتمطالبة بضرورة اتخاذ 



 
 
 

 

 

           19ص                                    1616العدد:                77/9/1071 اإلثنيف التاريخ:

 77/9/1071، القدس العربي، لندف
 

 منظمات أوروبية تدعو األمـ المتحدة إلنقاذ ثالثة أسرى فمسطينييف ميدديف بتمؼ خاليا الدماغ .58
حذرت خمرس ميظمرات حقروق إيسران أوروبنرة وشررق أوسرطنة، مرن وفراة نثالنثرة أسررى فمسرطنيننن فري  :جينف

وخاطبررت  أشررهر. 6خوضررهم إضرررابًا عررن الطعررام متواصررل ميررذ أكنثررر مررن سررجون االحررتالل اإلسرررائنمي، بعررد 
جينررف، مؤسسررة الحقرروق  -الميظمررات الخمررس، وهرري اليررداء وهرري: المرصررد األورومتوسررطي لحقرروق اإليسرران

يصررراف -جينرررف، أصررردقاء اإليسررران الدولنرررة  -لمجمنرررع  -ترررويس، مركرررز العدالرررة الفمسرررطنيي - فننيرررا، حرنرررة وا 
العاجل التابعة لمجمس األمم المتحردة لحقروق اإليسران، مطالبرة إناهرا برالوقوف الجراد ستوكهولم، لجية التدخل 

نومررًا  771أمررام مسررؤولناتها، إزاء الترردهور الحرراّد فرري صررحة األسررنر سررامر البرررق المضرررب عررن الطعررام ميررذ 
 نومًا(. 11نومًا(، وأنمن شراوية ) 11متواصاًل، وزمنمنه حسن الصفدي )

ق اإليسرران المعينررة، باسررتخدام صررالحناتها القايوينررة "لميررع إسرررائنل مررن مواصررمة وطالبررت لجرران مجمررس حقررو 
نجاد تسرونة عاجمرة تكفرل إيقراذ حنراتهم".  شروط االعتقال المجحفة وغنر القايوينة بحق األسرى المضربنن، وا 

ة مرن كما دعت إلى "وقف سناسة التيكنرل بحرق األسررى النثالنثرة وهرم عمرى أسرّرة المروت فري المستشرفى، محرذر 
أن هررذه السناسررة ترردفع األسرررى إلررى النررأس والتمسررك باإلضررراب، عرردا عررن مخالفتهررا الصررارخة لحررق المرضررى 

 بالرعانة والسالمة اليفسنة.
 76/9/1071قدس برس، 

 
 لنتنياىو بسبب الضغط الذي يمارسو عمى أوباما مبطناانتقادا يوجو بانيتا  .59

ركي لنئون باينتا ايتقادا مبطيا الضغط الذي نمارسه وجه وزنر الدفاع األمن: برهوم جرانسي - الياصرة
، فقد قال باينتا في مقابمة مع مجمة "فورنن بولنسي" ايه "ال نوجد لرؤساء الوالنات أوبامايتيناهو عمى 

المتحدة ورؤساء وزراء إسرائنل ورؤساء أي دولة أخرى خطوط حمراء تحدد قراراتهم. ما لدنهم هي حقائق 
تفعمه الدولة، وعيدها نيظرون أي عمل نيبغي اتخاذه. هذا هو العالم الحقنقي.  تعرض عمنهم حول ما

 الخطوط الحمراء هي يوع من االدعاءات السناسنة التي تستخدم في محاولة لدفع الياس الى الزاونة".
 77/9/1071، الغد، عّماف

 
 ينزلؽ لمفوضى.. والشرؽ األوسط 1076واشنطف فى حرب ضد إيراف  دخوؿمارتف إنديؾ: أتوقع  .60

حرب ضد  فيإسرائنل دخول الوالنات المتحدة  فيالسابق  األمرنكيتوقع مارتن ايدنك السفنر  :وكاالتال
الوقت الراهن سالحا يوونا وعمى الرغم من ذلك، فأيا  فيتمتمك  إنران خالل العام القادم، قائال "إنران ال

نران".نكون العام القادم هو عام المواجهة العسكرنة  أنأخشى   بنن الوالنات المتحدة وا 
تصرنحات أدلى بها  فيمساء أمس أن ايدنك أوضح  األمرنكنة اإلخبارنةوذكرت شبكة "سي بى اس" 

نجوز  " وحول إصرار إسرائنل عمى ضرورة قنام الوالنات المتحدة بوضع خط أحمر الاألمةلبريامج "واجه 
تطمبه إسرائنل شرطا غنر معقول، فمنس بمقدور رئنس ، قال ايدنك "ما اليووي بريامجها فيتجاوزه  إلنران

وتابع ايدنك نقول  ".إيذارسنكون من الياحنة العممنة بمنثابة  والذيدولة أن نضع منثل هذا الخط عالينة 
 لم نقدم عمى ذلك". يعن الحزب الجمهور  األمرنكنة"منت روميى مرشح الرئاسة 
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، قال ايدنك "هذه المشاكل لنست مجرد احتجاجات األوسطبعض دول الشرق  فيوحول المشاكل الراهية 
الوقت الراهن ايزالقا يحو الفوضى،  فيتتجاوز ذلك، حنث تشهد الميطقة  إيهاضد الوالنات المتحدة فقط، بل 

ومن المحتمل اتساع يطاق الصراع بنن السية والشنعة من سورنا إلى العراق ولبيان والبحرنن وربما السعودنة 
الميطقة يشهد  في ن هياك احتماالت واقعنة وحقنقنة لحدوث قدر أكبر من عدم االستقرار ذاتها، ومن نثم ف
 مؤشراته بالفعل".

 77/9/1071، وكالة سما اإلخبارية
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 ومقرردارها تسررعة 1071نتوقررع أن نقررر مجمررس اليررواب العراقرري الموازيررة التكمنمنررة لعررام : ذكرراء مخمررص الخالرردي

بمنررون دوالر(. وقررد نكررون أحرررد  700ترنمنويررًا ) 771ترنمنويررات دنيررار تضرراف إلررى الموازيررة األصرررمنة البالغررة 
األسرررباب المهمرررة لصررردور الموازيرررة التكمنمنرررة الحاجرررة إلرررى زنرررادة اإليفررراق بعرررد االيخفررراض الممحررروظ فررري قنمرررة 

 7110إلررى  1071زيررة األصررمنة بدانررة دنيررارًا لمرردوالر عيررد إقرررار الموا 7710الرردنيار فرري مقابررل الرردوالر )مررن 
 دنيارًا حالنًا(.

، تجعل أي تقونم تقمندي 1006و 7910وال شك في أن الفترة االستنثيائنة التي مّر بها االقتصاد العراقي بنن 
 -لترأنثنر السناسرة المالنرة خرالل تمرك الفتررة غنررر ذي جردوى. فتوسرع اإليفراق الحكرومي خرالل الحررب العراقنررة 

بمنرون  61ق عائدات العراق من تصدنر اليفط كمرا اسرتهمك كرل احتناطاتره األجيبنرة البالغرة آيرذاك اإلنراينة فا
دوالر وأدخررل العررراق فرري يفررق الرردنون الداخمنررة والخارجنررة. نثررم جرراءت العقوبررات الترري أعقبررت احررتالل الكونررت 

السررنع فري سرعر فايخفضت صادرات اليفط في شكل حراد وتوقرف معظرم اليشراطات الصرياعنة وبردأ التردهور 
 صرف الدنيار.

وكرران واضررحًا لمررواكبي الشررأن االقتصررادي العراقرري لمفترررة الترري سرربقت تمررك الظررروف االسررتنثيائنة، إن السناسررة 
المالنة في العراق خالل ستنيات القرن العشرنن كايت محكومة بحجم إنرادات اليفط المتواضرعة بسربب قرايون 

م المصرررف المركررزي بالحفرراظ عمررى الرردوام عمررى غطرراء مررن الررذهب العممررة الررذي كرران معمررواًل برره آيررذاك ونمررز 
فرري المئررة مررن حجمهررا. وبررذلك كرران حجررم اإليفرراق الحكررومي  10والعمررالت األجيبنررة لمعممررة المصرردرة نعررادل 

مقندًا بمنزان المدفوعات وكران الترأنثنر نتجره مرن منرزان المردفوعات إلرى الموازيرة الحكومنرة ولرنس العكرس كمرا 
ه. ولرذلك كايرت الحكومرات تيفرق أقرل ممرا تطمرح إلنره خصوصرًا عمرى المشرارنع االسررتنثمارنة هرو متعرارف عمنر

ألن مسرررتوى التخمرررف االقتصرررادي ومعررردالت الزنرررادة العالنرررة لمسررركان اسرررتدعت إعطررراء األولونرررة إلرررى اإليفررراق 
 االستهالكي من رواتب وأجور وخدمات صحنة وتربونة عمى حساب اإليفاق االستنثماري.

ظهررررت حقنقررة قنرررد منررزان المررردفوعات عمرررى  7910إلررى  7916طفرررة اليفطنرررة والترري امتررردت مرررن وفرري فتررررة ال
اإليفررراق الحكرررومي، إذ فقرررد قرررايون العممرررة فاعمنتررره وأدت زنرررادة إنررررادات الصرررادرات اليفطنرررة إلرررى زنرررادة كبنررررة 

تنعاب. وألن ومفاجئة في حجم اإليفاق الحكرومي فري كرل أشركاله، تجراوزت قردرة االقتصراد العراقري عمرى االسر
الحكومة لم تربط آيذاك التوسع باإليفاق الحكومي بسناسرات تجارنرة ويقدنرة مالئمرة، أدى الوضرع إلرى ارتفراع 
غنر مسبوق باألسعار، عمى رغم سناسات التسعنر من قبل الجهاز المركزي لألسعار، وظهور اقتصاد الشح 

تررره أدى االرتفررراع الكبنرررر فررري اإلنررررادات ومرررا نرافرررق ذلرررك عرررادة مرررن ظررراهرة السررروق السررروداء. وفررري الوقرررت ذا
الحكومنة في شكل تجاوز القدرة عمى اإليفاق إلرى زنرادة حجرم االحتناطرات األجيبنرة لردى المصررف المركرزي 

 بمنون دوالر في بدانة الحرب مع إنران. 61إلى 



 
 
 

 

 

           67ص                                    1616العدد:                77/9/1071 اإلثنيف التاريخ:

المالنررة فرري شرركل مرن هررذا االسررتعراض الترارنخي المرروجز نبرردو أن العررراق نفتقرر إلررى الخبرررة فرري إدارة السناسرة 
نجعل من الموازية أداة فاعمة في إدارة السناسة االقتصادنة وفي تحقنرق أهردافها. وال نبردو أن األمرر قرد تغنرر 

تأخررذ  1071. ففرري موازيررة 1077كنثنرررًا عررن موازيررة  1071فرري الموازيررات الحالنررة. وال نختمررف توزنررع موازيررة 
ترنمنررون دنيرار، ونررذهب  77117ن مجمروع الموازيررة البرالغ فرري المئرة مرر 10اليفقرات الجارنرة أو التشررغنمنة يحرو 

عايات وميافع اجتماعنة ونتروزع  35ترنمنون أي يحو  5711 في المئة إلى رواتب العاممنن ورواتب تقاعدنة وا 
 الباقي بنن تعونضات حرب الكونت وخدمة الدنون الخارجنة ومشترنات.

اتررب إلررى أن القطرراع العررام فرري العررراق ال نررزال المشررغل ونعررود سرربب االرتفرراع الكبنررر فرري يسرربة األجررور والرو 
عايرات الضرمان االجتمراعي. أمرا  الرئنس لمند العاممة وبالتالي مصدر الرواترب واألجرور والرواترب التقاعدنرة وا 
القطاع الخاص فال نزال دوره ضعنفًا كمشغل لمنرد العاممرة وازداد ضرعفًا بعرد االحرتالل. وبرذلك ظمرت الموازيرة 

إلعادة توزنرع الردخل برنن الحكومرة والقطراع الخراص. ونعرايي هرذا الردور حالنرًا فروقرًا شاسرعة التري  أداة مهمة
اسرررتجدت برررنن رواترررب ومخصصرررات واالسرررتحقاقات التقاعدنرررة ألصرررحاب الررردرجات الوظنفنرررة العالنرررة مقاريرررة 

أن الخردمات  بالمستونات األديى من الموظفنن. وهذه قضنة تستدعي معالجة قبرل اسرتفحال آنثارهرا خصوصراً 
التي كايت تقدم إلى األفراد بأسعار رمزنة ال تزال تعايي يقصرًا حرادًا نضرطر األفرراد إلرى شررائها مرن مصرادر 

 خاصة بأسعار عالنة.
فرري المئررة مررن الموازيررة وتررذهب إلعررادة تأهنررل المشررارنع اليفطنررة  65أمررا اليفقررات االسررتنثمارنة فهرري فرري حرردود 

نررررذهب إلررررى االسررررتنثمار فرررري كردسررررتان بنيمررررا تأخررررذ تيمنررررة بقنررررة األقررررالنم ميهررررا  50ومشررررارنع الكهربرررراء. لكررررن 
مقاريرة  1071والمحافظات يصف ما نرصد لكردستان عمى رغم التحسن الذي ظهر في حصرتها فري موازيرة 

مررا نشررنر إلررى أن هرردف التوزنررع الجغرافرري لإليفرراق االسررتنثماري نبرردو سناسررنًا ولررنس اقتصررادنًا.  1077بموازيررة 
إليماء المتوازن البد من ربط توزنرع اليفقرات االسرتنثمارنة برنن المحافظرات واألقرالنم حسرب يسرب وكي نتحقق ا

 توزنع السكان بنيها.
فري المئرة مرا نسرتدل ميره عمرى  95وال تزال موارد اليفط الرافد الرئنس لمموازية إلى درجة تصل إلرى أكنثرر مرن 

الريفط والطمرب عمنره وبالترالي لمردورات االقتصرادنة مدى ايكشاف االقتصاد العراقري آلنثرار التقمبرات فري أسرعار 
مررا نسررتدعي معالجترره وعرردم تركرره نتفرراقم مررن خررالل تحقنررق الظررروف المالئمررة ليشرراط القطرراع الخرراص ويمررو 

ترنمنون دنيار فمرنس هيراك مرا نشرنر إلرى كنفنرة تغطنتره لكرن  7211القطاعات غنر اليفطنة. أما العجز البالغ 
ح أن نكون من فائض ص العراقي في مجمس االحتناط الفندنرالي في ينونرورك والرذي تأسرس يدوق التيمنة نرجَّ

 .1006بعد 
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 حسام الدجيي
العالقرررات الدولنرررة مفهررروم نهرررتم أساًسرررا بدراسرررة التفررراعالت التررري ترررتم برررنن الفررراعمنن الررردولننن. هرررذا هرررو مفهررروم 

ات الدولنة أحد أهم فروع العموم السناسنة، ولو عديا إلى عيوان المقال وكون حركة المقاومة اإلسالمنة العالق
"حمرراس" هرري حركررة تحرررر وطيرري، ولنسررت دولررة؛ فرر ن اإلجابررة سررتكون بررأن حمرراس لنسررت فرراعاًل دولن ررا، هررذا 

دولنرة لرم نعرد نيظرر إلرى الردول الكالم ميطقن ا حتى وقرت قرنرب، ولكرن االتجراه الحردنث فري دراسرة العالقرات ال
عمى أيها الفاعل الوحند فري اليظرام الردولي، برل نوجرد إلرى جايبهرا فراعمون آخررون منثرل الميظمرات الدولنرة أو 
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اإلقمنمنررة، أو فرراعمون غنررر حكررومننن منثررل الميظمررات الدولنررة غنررر الحكومنررة والشررركات المتعررددة الجيسررنات، 
دة من تمك الحركات، وفري ضروء مرا سربق فر ن شررط السرنادة لرم وحركات التحرر الوطيي، وحركة حماس واح
 نعد الشرط المطموب توافره في الفاعل الدولي.

ومن هيا تستطنع القول: "إن حركة حماس شهدت في السيوات األخنرة تحوالت كبنرة قادتها ألن تكون فاعاًل 
المسرئولنن الردولننن بقرولهم: "إن عممنرة  دولن ا مؤنثًرا في ميطقة الشرق األوسط"، وهذا ما تحردث بره العدنرد مرن

السرررالم دون حمررراس ال نمكرررن لهرررا أن تمضررري إلرررى األمرررام"، ونررررى آخررررون أن اسرررتقرار وهررردوء إقمرررنم الشررررق 
األوسررط تررؤنثر برره حركررة حمرراس مررن خررالل قوتهررا العسرركرنة فرري األراضرري الفمسررطنينة، وشررعبنتها الجارفررة فرري 

 اإلخوايي، وخطابها اإلعالمي القوي، وعالقاتها الدولنة المتيامنة.الميطقة العربنة واإلسالمنة، وامتدادها 
ربمرررا خررردمت تمرررك التحررروالت حركرررة حمررراس وقادتهرررا السناسرررننن، فمرررن خرررالل احتكررراك قرررادة الحركرررة برررالمحنط 
الخررارجي برردؤوا نستكشررفون مررواطن القرروة والضررعف فرري مشررروعيا الرروطيي، ونكتسرربون خبرررة وحيكررة سناسرررنة 

يجررراز مشرررروعه التحررررري، فقنرررادة شرررعب  ترررؤهاليهم ألن نكرررون لهرررم دور برررارز فررري قنرررادة الشرررعب الفمسرررطنيي وا 
أصرررعب وأشرررمل مرررن قنرررادة حرررزب، ولكرررن هرررذه المهرررام النثقنمرررة، والتحررروالت الكبنررررة عمرررى كرررادر حركرررة حمررراس 
ومؤسسررراتها السناسرررنة تحتررراج إلرررى إعرررادة اليظرررر فررري البيررراء المؤسسررري لمحركرررة اإلسرررالمنة، فعيررردما نكبرررر دور 

 ركة اإلسالمنة نجب أن تكبر معها مؤسساتها السناسنة واإلعالمنة والنثقافنة واالقتصادنة.الح
والنوم بات ممًحا عمى حركة حماس العمل الجاد عمى تطرونر كوادرهرا وقواعردها التيظنمنرة، وتأهنمهرا لمتعامرل 

المحررنط اإلقمنمررري مررع المتغنرررات الجدنرردة فرري الميطقررة، وصررواًل إلرررى بيرراء مؤسسررات تسررتطنع أن تتكنررف مررع 
 والدولي، بما نضمن مصالح الشعب الفمسطنيي، وفي الوقت يفسه نحافظ عمى مصالح اآلخرنن. 

 76/9/1071، فمسطيف أوف اليف
 

 مف تظاىرات الضفة الغربية "اإلسرائيمي"دوافع القمؽ  .66
 د. عديان أبو عامر

السناسرنة واألمينرة )اإلسررائنمنة(، عمرى ترددت أصداء التظاهرات المتفاعمة في الضرفة الغربنرة داخرل المحافرل 
اعتبررار أن "الربنررع الفمسررطنيي" نسررنطر عمررى الضررفة الغربنررة، وفرري الوقررت يفسرره متخوفررة مررن تطررور األحررداث 
التي سنطرت عمى الشارع الفمسطنيي إلى شيء أخطر بكنثنر مرن غضرب جمراهنري مرن غرالء المعنشرة، مرع 

حررراق إطررا رات السررنارات ورشررق الحجررارة، وفشررل مسررئولي السررمطة فرري تزانررد حرروادث اشررتداد االضررطرابات، وا 
تهدئرررة الجمررراهنر، فالغضرررب كبنرررر جرررد ا، وقرررد تعطمرررت األعمرررال التجارنرررة، وآالف سرررائقي السرررنارات العمومنرررة 

 أضربوا عن العمل، وأغمقت الشاحيات المفترقات.
ن انثيررنن: رئررنس الرروزراء وبررات واضررًحا لصررياع القرررار فرري )تررل أبنررب( أن الجمهررور الفمسررطنيي نسررتهدف عرردون

سالم فناض، واالتفاق االقتصادي مع )إسرائنل(، اتفاق بارنس، ونيظررون بقمرق إلرى التطرورات، ونخشرون أن 
نوجه االحتجاج أساًسا إلنها، مرا قرد نرؤدي ليشروء ايتفاضرة نثالنثرة، ورغرم تفسرنرات السرمطة الرتفراع األسرعار لرم 

أكنثررر فررأكنثر، وأدى ذلررك إلررى دعرروات إللغرراء اتفرراق بررارنس،  تهرردئ روع المتظرراهرنن فقررط، بررل أنثررارت الخررواطر
 الممحق االقتصادي التفاقات أوسمو، الذي نربط اقتصاد السمطة بر)إسرائنل(.

ذا كرران هررذا لررنس كافًنررا، بسرربب الوضررع االقتصررادي الصررعب لمسررمطة؛ ف يهررا غنررر قررادرة عمررى دفررع الرواتررب  وا 
ضرررد فنررراض والسرررمطة، إذ نررردعو المتظررراهرون لسمسرررمة مرررن  كاممرررة لموظفنهرررا، مرررا نشرررعل أكنثرررر فرررأكنثر األجرررواء

لغرراء اتفرراق بررارنس،  الخطرروات كمقاطعررة البضررائع )اإلسرررائنمنة(، وتشررجنع اسررتهالك الميتجررات الفمسررطنينة، وا 
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ورفررع الضرررائب والجمررارك عمررى الميتجررات المسررتوردة، واالسررتنثمار فرري الزراعررة بأراضرري ميطقررة "ج"، الواقعررة 
 )اإلسرائنمنة(.تحت السنطرة األمينة 

ورغم المشاهد األصنمة لممتظاهرنن العاصفنن، فنثمة من نشعل يار التظاهرات، ونضفي عمنها ألواًيا سناسنة، 
ففي عدد من المدن ُرفعت أعالم حركة "فتح" الصفراء، ومسئولون كبار فنها نمقون بالذيب عمرى فنراض ُقبنرل 

كويررره المسرررئول عرررن رفرررع األسرررعار، لترجمرررة ذلرررك إلرررى االيتخابرررات المحمنرررة، ونسرررتغمون كراهنرررة الجمهرررور لررره 
 أصوات في صيادنق االقتراع في االيتخابات الشهر القادم.

فري السرناق يفسره، تيظرر )إسررائنل( إلرى الميظمررة الميافسرة، حمراس، التري ال تجمرس مكتوفرة األنردي، فوسررائل 
عيه "أبا مرازن"؛ كرون االحتجراج إعالمها تغطي بتوسع األحداث، وكبار مسئولنها نجمدون فناض، والمسئول 

 يتنجة السناسة الفاشمة لمسمطة، وتيسنقها األميي مع )إسرائنل(.
وهو ما نشنر بصورة واضحة إلى ما تشرهده المحافرل األمينرة )اإلسررائنمنة( مرن يقاشرات عاصرفة، تركرزت فري 

إلرى ايتفاضرة شرعبنة، التخوف من أن تتحول االضطرابات واألحداث واالحتجاج المديي المتعاظم في الضفة 
ذا حصررل هررذا  كمررا تخشررى )إسرررائنل(  فرر ن األمررر سُنسرررع الترردهور فرري اسررتقرار السررمطة إلررى حررد المررس  وا 
بخردمات األمررن الفمسرطنينة، ونررؤدي لبردء ايتفاضررة نثالنثرة حنررال )إسررائنل(، ونضعضررع جرد ا اسررتقرار حكرم فررتح 

 في الضفة الغربنة، حتى ايهناره.
برردأت ايتفاضررة بالفعررل  أن نحرراول الفمسررطنينون التسررمل لممسررتوطيات، وسررتتطور  ولرردنها أنًضررا تخرروف  إذا

أحرررداث عيرررف مضررررجة بالررردماء عمررررى محررراور حركرررة السرررنر، وسترشررررق الحجرررارة والزجاجرررات الحارقرررة عمررررى 
 السنارات، ما سنؤدي إلى ردود فعل مضادة من سكان المستوطيات.

قرراد عيهررا فرري محاولرة لخرروض خطرروات مررن طرررف وهيراك تخرروف إضررافي مررن أن تحرراول السرمطة صرررف االيت
واحررد منثررل فررتح االتفاقررات الدولنررة، بمررا فنهررا اتفرراق بررارنس، الررذي نحرردد العالقررات االقتصررادنة بررنن االحررتالل 

 والسمطة، والتوجه لألمم المتحدة لمحصول عمى مكاية دولة "مراقبة غنر عضو" فنها.
بي فررري الضرررفة، إال مرررن خرررالل يقرررل مررريح مالنرررة هامرررة وهيرررا بالتحدنرررد لرررن نكرررون ممكًيرررا وقرررف االيجرررراف الشرررع

لمفمسررطنيننن؛ إليقرراذ االقتصرراد الميهررار، بعررد أن قمررص االتحرراد األوروبرري تبرعاترره لمسررمطة عمررى خمفنررة األزمررة 
ممنون دوالر وعدت الفمسرطنيننن  100االقتصادنة العسنرة التي تواجه دوله، في حنن تؤخر الوالنات المتحدة 

 بهم.
ط عسرركرنة إلرى أن الجررنش، وقنررادة الميطقرة الوسررطى فنرره، وأجهرزة األمررن واالسررتخبارات تخشررى وأشرارت أوسررا

ايزالق االحتجاجات الفمسطنينة عمى غالء األسعار إلى استهداف المستوطينن النهود في مسرتوطيات الضرفة 
 الغربنة.

" نحذرايه من تدهور األوضراع إلرى ولذلك قدم جهازا )الشاباك( و)أمان( تقرنًرا لرئنس الوزراء "بينامنن يتيناهو
عررالن فشررل  "مرحمررة الصررفر" فرري الضررفة الغربنررة، أو لجرروء رئررنس السررمطة محمررود عبرراس إلررى حررل سررمطته، وا 
عادة الكرة إلى ممعب )إسررائنل(؛ لتتحمرل مسرؤولناتها القايوينرة واإليسراينة واالقتصرادنة  خنار الحل السممي، وا 

فتها دولررة احررتالل، فضرراًل عررن تخطررنط حركررة حمرراس لمسررنطرة عمررى إزاء الشررعب الفمسررطنيي أمررام العررالم بصرر
 الضفة بهدوء، إذ تراقب االحتجاجات من كنثب، وتعمل عمى تأجنجها عن بعد.

 77/9/1071، المركز الفمسطيني لإلعالـ
 

 وآثاره الالحقة عمى العالقات األميركية اإلسرائيمية وأوباماخالؼ نتنياىو  .64
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 حممي موسى
ل لرررم نعرررودوا نررررون فررري الخرررالف القرررائم برررنن رئرررنس حكرررومتهم بينرررامنن يتينررراهو والررررئنس كنثنررررون فررري إسررررائن

األمنركي باراك أوباما حول إنران خالفرًا جوهرنرًا حرول قضرنة تهرم وجرود إسررائنل كمرا نرّدعي األول. وكنثنررون 
ذا مرا تعمرق ب سررائنل  صاروا نررون أن الخرالف فري جروهره ال نتعمرق ب سررائنل بقردر مرا نتعمرق بأمنركرا ذاتهرا وا 

فهو نتصل بالعممنة السناسنة مع الفمسطنيننن أكنثرر ممرا نتصرل بر نران. فرالموقف األمنركري مرن إنرران واضرح 
وهو نيطمق من قاعدة ترى أن أمنركا هي القوة األعظم حالنًا في العرالم وأيهرا ال ترزال تردنر شرؤون العرالم وأن 

 بالتالي ال نترك إلسرائنل لتحدند سمم األولونات فنه.الخمنج العربي جزء من األمن القومي األمنركي، و 
ذا كان لما سربق مرن معيرى فر ن الخرالف  هرو فري جروهره خرالف أمنركري داخمري « األمنركري -اإلسررائنمي »وا 

حررررول الوجهررررة الترررري نيبغرررري ألمنركررررا اتخاذهررررا تجرررراه إسرررررائنل والعررررالم. وبكممررررات أخرررررى فرررر ن الخررررالف بررررنن 
ول تعاطي أمنركرا مرع قضرانا العرالم ومكايرة إسررائنل فري هرذا التعراطي. ونجرري الدنموقراطننن والجمهورننن ح

الحرردنث بأشرركال تررزداد توسررعًا عررن أن الممنرراردنر النهررودي األمنركرري شررمدون أدلسررون، الررذي نرعررى كرراًل مررن 
ى بينامنن يتيناهو في إسرائنل والمرشح الرئاسي الجمهوري منت روميي في أمنركا هو قاسم مشترك وأقرب إل

مدنر لمعبة الخالف. وقد نرى البعض في ذلك سعنًا من جايب الممناردنر المحب لمنمنن في إسررائنل وأمنركرا 
والمتبرع الشخصي األكبر لهما لرسم سناسة كوينة تعبر عن رؤنته. وقد نرى آخرون أن األمر ال نتعدى من 

 هذا الممناردنر سعنًا لتحقنق مكاسب تجارنة.
كايت قد أشارت إلرى أن فروز منرت روميري بالرئاسرة فري أمنركرا سرنوفر لممنراردنر « مزفانييشال تان»فصحنفة 

أدلسون ال أقل من ممناري دوالر. ومن المؤكد أن كنثنررنن عمرى اسرتعداد القترراف جررائم حترى مرن أجرل مبرالغ 
من يتيناهو أقل بكنثنر من ذلك. وعمى هذا األساس ف ن هياك من نعتقد أن أدلسون ندنر في هذه األنثياء كاًل 

وروميي في معركة نجرري تصرونر براراك أوبامرا فنهرا وكأيره عمنرل أجيبري نرمري إلرى تردمنر الحضرارة والنثقافرة 
األمنركنة. وهياك أنضا مرن نجرزم برأن أوبامرا ذي الجرذور األفرنقنرة واإلسرالمنة عردو لمعررق األبرنض ولمنثقافرة 

 «.النهودنة -المسنحنة »
عيررري بوضرررروح أن يتينررراهو أخفرررق فررري مهمتررره عمرررى الصرررعند الررررداخمي وباختصرررار فررر ن شرررنوع هرررذا الميطرررق ن

اإلسرائنمي، خصوصًا أن تحالفه مع وزنر دفاعه إنهود باراك قد تفكك مؤخرًا عمى أرضرنة هرذا الخرالف. كمرا 
أن إخفاقه أوضح من خالل عدم خروج أنة جهرة أمينرة رسرمنة إسررائنمنة تتحردث عرن تراجرع التأننرد األمنركري 

ئنل. برررل وهيررراك مرررن نررررى أيررره لرررم نسررربق إلدارة أمنركنرررة أن قررردمت تسرررهنالت عسررركرنة وأمينرررة الرسرررمي إلسررررا
إلسرائنل قدر ما قدمت إدارة أوباما، خصوصًا في مجال دعم قدرات إسررائنل العسركرنة. وهرذا نخمرق ايطباعرًا 

فا غرنبرة عررن برأن يتينراهو لرنس أكنثرر مرن يرراكر لمجمنرل مرن ياحنرة، لكرن مرا هررو أدهرى أن يتينراهو نخردم أهردا
 مصالح إسرائنل.

صحنح أن الجمهور اإلسرائنمي لنس في هذا المربع حتى اآلن وقد ال نكون في وقرت قرنرب عيردما نرتم تقردنم 
موعرررد االيتخابرررات العامرررة، ولكرررن وصررروله إلرررى هرررذا المربرررع لرررنس بعنررردًا إذا أخرررذيا غرررزو هرررذه الفكررررة لمواقرررف 

ننن. ومن الجائز أن تعزز هذه الفكرة سوف نكون برالغ األنثرر إذا وتعمنقات كبار المحممنن السناسننن اإلسرائنم
 ابتعدت االيتخابات وستكون أقل أنثرًا إذا تم تبكنر موعد االيتخابات.

ومن الواضح أن أحدًا في الوالنات المتحدة، خصوصًا في إدارة أوبامرا، ال نعررض الخرالف مرع يتينراهو عمرى 
إلى انثبات أن دوافع يتيناهو شخصنة وأن الموقف ميه ال نتعرّدى  أيه خالف مع إسرائنل. ونرمي هذا الموقف

كويرره موقفررًا مررن شررخص نترردّخل بشرركل فررظ لمصررمحة المرشررح الرئاسرري الميررافس. وسرربق أن يشررر كنثنرررون مررن 
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مقّربي أوباما تحمنالت وتصرنحات ايطمقت من فكرة التساؤل في أوساطهم عما إذا كان يتيناهو في تصرفاته 
 اإلسرائنمنة أم مدنرًا لحممة روميي االيتخابنة. رئنسًا لمحكومة

ولكن ال رنب في أن الخالف القائم سنترك أنثره الحقًا عمى العالقات اإلسرائنمنة األمنركنة. فالعياد الذي أبداه 
أوباما وكمنيتون في مواجهة مطمب يتيناهو رسم خطوطًا حمراء إلنران، وتأنند أوساط جمهورنة واسرعة، بنيهرا 

سا رانس منثاًل، نشجع أي رئنس أمنركي مقبل عمى فعل الشيء يفسه في قضانا أخرى. كما أن خسارة كويدلن
يتينرراهو لممقررامرة بتخونررف رئررنس أمنركرري تضررعف بأشرركال مختمفررة ذلررك اإلحسرراس بسررطوة الصرروت النهررودي 

 عمى صياع القرار في أمنركا.
الف عمررى موقررف إدارة أوبامررا، بعررد فوزهررا وطبعررًا كررل ذلررك مررن دون ال عرررض وال المبالغررة فرري أنثررر هررذا الخرر

مجددًا، من حكومة يتيناهو. فشعور المهاية الذي عبر عيه مسؤولون أمنركنون كنثر في أحادننثهم مع معمقنن 
أمنركننن ال بد وأن نترك أنثرًا ما عمى سرموكهم الالحرق. صرحنح أيره نصرعب الحردنث عرن تغننرر جروهري فري 

مررن المؤكررد أيرره سررنكون هيرراك بدانررة تغننررر. وربمررا أن هررذا مررا نتخرروف الموقررف األمنركرري مررن إسرررائنل ولكررن 
يتينرراهو ميرره أكنثررر مررن أي شرريء آخررر، هررو أن تمررارس إدارة أوبامررا الجدنرردة ضررغوطها عمررى حكومررة يتينرراهو 
إلجبارها عمى وقف االستنطان وعمى السرعي الحنثنرث إلحنراء العممنرة السناسرنة مرع الفمسرطنيننن وربمرا فررض 

 نن.حل عمى الطرف
حسرب أحرد « الميروم مغياطنسرناً »كنثنرون في إسرائنل باتوا نصرخون عمى يتينراهو أن نتوقرف. ولكرن يتينراهو 

ن برنن العررب مرن نعتقردون أن الخرالف نواصل تحدي أوباما وهرو نسرقط فري الميحردر. صحنرررح أ -المعمقنن 
جّدنرررة « المسررررحنة»ذه ، ولكرررن مرررن المؤكرررد أن جوايرررب عررردة مرررن هررر«مسررررحنة»رد اإلسررررائنمي األمنركررري مجررر

 وواقعنة.
 77/9/1071، السفير، بيروت

 
 "إسرائيؿ"مصر و عالقاتالجديد في  .65

 خالد السرجايي
مع تولي الرئنس محمد مرسي الميتمي إلى جماعرة اإلخروان المسرممنن ميصرب رئرنس الجمهورنرة فري مصرر، 

ات درجرة مرن الفترور والسرالم البرارد توقع معظم المهتمنن بالعالقات المصرنة اإلسرائنمنة أن تشهد هذه العالقر
برررنن الجرررايبنن. وهرررذه التوقعرررات جرررراءت مرررن مواقرررف جماعرررة اإلخررروان المسررررممنن عبرررر الترررارنخ، وأنضرررًا مررررن 
سرررائنل خررالل حكررم  تصرررنحات متعررددة لقنررادات لهررم، وايتقرراداتهم لشرركل العالقررات الترري جمعررت بررنن مصررر وا 

 حسيي مبارك.
الجايبنن سنجد أيها لم تشهد أزمرات، برل نمكرن القرول إيهرا شرهدت عمرى  ولكن المتابع لمجرنات العالقات بنن

 العكس من ذلك تفاهمات نبدو أيها تمت برعانة أمنركنة.
وأبرز التفاهمات كان خالل العممنة التي يفذتها القوات المسرمحة المصررنة فري سرنياء، لتعقرب مرتكبري جرنمرة 

 ت المسمحة المصرنة إيها تمت بتيسنق كامل مع إسرائنل.معبر كرم أبو سالم، حنث قال المتحدث باسم القوا
تمى ذلك تصرنحات لرئنس الوزراء المصرري هشرام قيردنل إلحردى الوكراالت الصرحافنة األمنركنرة، حرول دعرم 
اتفاقنة "الكونز" التي تعطي مزانا لمصياعات المصرنة التي تردخل فنهرا مكويرات إسررائنمنة، نثرم مرا تسررب عرن 

زب الحرنررة والعدالررة، الجيرراح السناسرري لجماعررة اإلخرروان المسررممنن، فرري مررؤتمر عررن مشرراركة أعضرراء فرري حرر
 الربنع العربي في حضور وفد من إسرائنل.
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وكان الرئنس محمد مرسي هو األسرع في تعننن سرفنر مصرري فري إسررائنل بعرد ايتهراء مردة السرفنر السرابق، 
سررفنر المصررري المعررنن عرراطف سررالم سررند وهررو األمررر الررذي أنثررار اسررتغراب ياشررطنن مصرررننن، خاصررة وأن ال

 األهل بدأ عممه بمجرد تعننيه.
نضاف ذلك إلرى مرا يشررته صرحف أمنركنرة، حرول رد الررئنس محمرد مرسري عمرى برقنرة تهيئرة جراءت لره مرن 

 نولنو. 16الرئنس اإلسرائنمي بمياسبة نثورة 
تؤكررد أن السررالم المصررري وهررذه التطررورات تتيرراقض مررع التوقعررات الترري سررادت بعررد تيصررنب الرررئنس مرسرري، و 

البارد مع إسرائنل دخل مرحمرة أكنثرر سرخوية. ولهرذا األمرر تفسرنرات متعرددة، ميهرا أن الحكرم المصرري الجدنرد 
وهو بصدد بيراء شربكة عالقرات خارجنرة قونرة مرع القروى الغربنرة، رأى أن عمنره أن نقردم رسرائل طمأيرة، ورأى 

 بالعالقات مع إسرائنل. أنضًا أن أفضل الطرق لهذه الرسائل هو ما نتعمق
وعمرى الجايررب اآلخرر فرر ن الطرررف الوسرنط، كمررا نبردو مررن تصرررنحات عمينرة، وهررو الوالنرات المتحرردة، نمررارس 
عممنة ابتزاز عمى الرئنس وجماعته، بما نجعمهم نخضعون لهذا االبتزاز ونتمادون في "التطبنع"، بوتنرة أسرع 

 يه كيز استراتنجي إلسرائنل.مما كان نقوم به عميًا رئنس سابق، قنل عيه إ
وتقرروم الوالنررات المتحرردة بعممنررة االبتررزاز هررذه، وهررى تعتقررد أيهررا أمررام فرصررة تارنخنررة متاحررة مررن أجررل عممنررة 
سررائنل، تجرر إلنهرا فنمرا بعرد براقي الردول العربنرة، وذلرك مرن دون أن تقردم إسررائنل  تطبنع كامل برنن مصرر وا 

 يذ سيوات عدة.أي تيازالت في عممنة السالم المتعنثرة م
سرررائنل فشررل سررابقًا، ألن الحكومررات الترري حكمررت مصررر لررم  وترررى الوالنررات المتحرردة أن التطبنررع بررنن مصررر وا 
تكن تتمتع بقاعدة شعبنة صمبة، وهي ترى أن الوضع اآلن مختمف مع الرئنس مرسي، الرذي تقرف مرن ورائره 

 جماعة اإلخوان المسممنن ذات الحضور الشعبي الواسع.
ضافة إلى القاعدة الشعبنة لمحكومة واإلخوان، ف ن الوالنات المتحدة، ومعها إسررائنل، تعتقردان أيره ال نمكرن  وا 

ألي قوى سناسنة مصرنة أن تزاند عمى مواقف اإلخوان في مرا نتعمرق بالصرراع العربري اإلسررائنمي والتطبنرع، 
ستطنع أن تيتقدها، بل إن هرذه وأن الحكومة الحالنة إن خطت خطوة في هذا االتجاه ف ن القوى األخرى لن ت

 الخطوة ستحظى بشرعنتنن شعبنة ودنينة.
ولكررن هررذه الرؤنررة تتجاهررل أن مضرري الحكررم الجدنررد فرري مصررر فرري عالقررات تطبنعنررة، نمكررن أن تزنررل عيرره 
الشرعنة التي نتمتع بها، وأن هذا التوجه نمكن أن نحدث خالفات بنن جماعة اإلخوان وبنن الرئنس، ونمكن 

 حدث ايشقاقات داخل الجماعة.أنضًا أن ن
والررذي نمكررن قولرره فرري هررذا المجررال، هررو أن مررا نفعمرره الرررئنس مرسرري حالنررًا مررن خطرروات تجرراه إسرررائنل، هرري 
ميرراورات سناسررنة تسررتهدف الحصررول عمررى دعررم الوالنررات المتحرردة، وعيررد اسررتقرار هررذا الحكررم سررنكون هيرراك 

البرررارد الرررذي طالمرررا سرررنطر عمرررى العالقرررة برررنن موقرررف آخرررر تجررراه إسررررائنل، فررري الغالرررب سرررنكون هرررو السرررالم 
 الجايبنن.

سرررائنل ترردركان جنرردًا ميرراورة اإلخرروان، ومررن هيررا فهمررا تسررعنان إلررى الحصررول  والمؤكررد أن الوالنررات المتحرردة وا 
عمى المكاسب الممكية في الوقرت الرراهن، أي قبرل اسرتقرار الحكرم فري مصرر وقبرل تمكرن الررئنس مرسري مرن 

 د األمور.القبض بقوة عمى مقالن
أي أييا يشاهد مباراة بنن فرنقنن كل ميهما نرند أن نيهنها لمصمحته بسرعة، ألن الوقت هو العيصر الحاسرم 
لحسمها. وفى الوقت الذي تقردم فنره الوالنرات المتحردة إغرراءات لمحكرم المصرري، متمنثمرة فري دعرم واضرح مرن 

ل الدولنررة، فرر ن الرررئنس المصررري نقرردم اإلدارة ومسرراعدته فرري الحصررول عمررى مسرراعدات مررن مؤسسررات التمونرر
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غرررراءات لفظنرررة، وال نتمرررادى أكنثرررر مرررن ذلرررك فررري عممنرررة تطبنرررع قرررد تكرررون غنرررر محمرررودة  خطررروات صرررغنرة وا 
 العواقب، ونمكن أن تسبب له مشكالت مع كوادر جماعته أو مع حمفاء سناسننن له منثل التنار السمفي.

لفاصمة فنه ستكون بعد ايتهاء االيتخابرات األمنركنرة، ألن وهذا الوضع قد نستمر طوناًل، ويعتقد أن المحظة ا
عطائها مكاسب  هذا الوضع غنر ميقطع الصمة عن االيتخابات ومحاولة الدنمقراطننن التهدئة مع إسرائنل، وا 

 في الصراع العربي اإلسرائنمي، قد نكون ميها جائزة التطبنع مع مصر.
 77/9/1071، البياف، دبي
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 آفي نسسخروف
نرمررز االحتجرراج االجتمرراعي الفمسررطنيي، الررذي اسررتمر يحررو اسرربوع فرري ارجرراء الضررفة الغربنررة وخبررا مررع يهانررة 

 االسبوع بمفاهنم كنثنرة الى يهانة عصر السمطة الفمسطنينة المعروفة والمرنحة لحكومة اسرائنل.
طنينة، رشررقوا االحذنررة عمررى صررور رئررنس فرراالالف الررذنن خرجرروا الررى الشرروارع واصررطدموا بقرروات االمررن الفمسرر 

الوزراء سالم فناض وهاجموا رموز السمطة، كشفوا بكامل عرنها فكرة "السالم االقتصرادي" مرن مصريع رئرنس 
 الوزراء بينامنن يتيناهو. 

الذي تمنثل بمساعدة االقتصاد الفمسطنيي بقدر ما من اجل خمق هدوء اميري  -فقد ايكشف ضعف هذا الحل 
 صورته. عمى كامل  -
نجترررراز االقتصرررراد الفمسررررطنيي يوعررررا مررررن الركررررود أو االبطرررراء ومعرررره تضررررعف مكايررررة السررررمطة، اجهررررزة االمررررن  

واصرررحاب القررررار فررري رام اهلل. ولعمهرررم فررري اسررررائنل ال نزالرررون نمهرررون أيفسرررهم بررراالحالم عرررن مواصرررمة سناسرررة 
ة، الغروص فري حنراة رئرنس السرمطة اليعامة: استمرار البياء في المستوطيات، االمتياع عن المفاوضا السناسرن

الفمسررررطنينة محمررررود عبرررراس )ابررررو مررررازن( وتجاهررررل االرهرررراب النهررررودي. ولكررررن مشرررركوك فنرررره أن نكررررون ممكيررررا 
 االستمرار في هذا لزمن طونل آخر.

هرذه الفقاعررة مرن الهرردوء االميرري التري خمقتهررا اسررائنل والسررمطة الفمسررطنينة  فري السرريوات االخنررة فرري الضررفة، 
تتفجر في السية القرنبرة القادمرة فري ضروء السناسرة االسررائنمنة والوضرع االقتصرادي المتردهور.  من شأيها أن

صحنح أيهم في اسرائنل حاولوا هذا االسبوع انضا مواصمة اطفاء الحرائرق الصرغنرة: تحونرل أمروال الضررائب 
قردس وباالسراس االف تصرنح عمرل جدنرد. ولكرن نبردو أن الحكومرة فري ال 5لمسمطة في وقت مبكر، اصدار 

رئنسها، رفضون رؤنة ما بات نموح في االفق: أزمة المنزاينة التي تعايي ميهرا السرمطة وأغمرب الظرن سرتحتدم 
قرنبا فقط، من شأيها ان تحدث هناجا شدندا في أوساط سركان الضرفة. بدانرة قرد نتجره الغضرب يحرو السرمطة 

 انضا.  الفمسطنينة ولكن في يهانة االمر سنيتشر ونتجه ضد اسرائنل
 الشعب نرند عدالة اجتماعنة 

فري  -لقد فهم الجمهور الفمسطنيي في الضفة هرذا االسربوع مباشررة مرا رآه حترى االن فري الفضرائنات العربنرة 
أن لدنرررره القرررردرة لمتررررأنثنر عمررررى قرررررارات الحكومررررة. فنرررروم النثالنثرررراء خضررررع فنرررراض لمضررررغط الشرررردند مررررن جايررررب 

 ار الوقود وضرنبة القنمة المضافة التي سبق أن رفعت. المتظاهرنن الذنن طالبوا برأسه وخفض اسع
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وقررد يجررح هرررذا عمررى مرررا نبرردو، فابترررداء مررن نرروم النثالنثررراء سررجل خبرررو فرري االحتجررراج االجتمرراعي الفمسرررطنيي. 
ومظراهرات الطررالب الترري خطرط لهررا فرري رام اهلل نرروم االربعراء حصررمت فرري الحرررم الجرامعي فرري ارجرراء الضررفة 

 ولم تسجل احداث عيف. 
واصالت العامة عادت الى العمل كالمعتاد وأمنن عام اتحاد العمال الفمسطنيننن، شاهر سرعد، رجرل فرتح، الم

أعمررن برران اتحرراد السررواقنن فرري المواصررالت العامررة قرررر تجمنررد خطرروات االحتجرراج فرري ضرروء التفاهمررات الترري 
 توصل النها مع وزنر المواصالت عالء زندان.

رات هرررذا االسررربوع بررردأها سرررائقو المواصرررالت عامرررة. فررري يهانرررة االسررربوع وبالفعرررل، فررران االحتجاجرررات والمظررراه
الماضرري عطررل السررائقنن السررفرنات لسرراعة واحرردة، ونرروم االنثيررنن اضررربوا اضرررابا لنرروم كامررل. "اضررربيا بسرربب 
االسعار، بسربب الضررائب وبسربب السرمطة الفمسرطنينة، التري تجبري أمروال الضررائب"، نقرول "هرر" سرائق سرنارة 

 ي محطة "مجمع بنرزنت"، في شارع االرسال في وسط رام اهلل.عمومنة ف
وايتظرت عشرات السنارات العمومنة دوره في المحطة، ظهر نوم النثالنثاء. "هر" منثل زمالئه في العمل، ايتظر 

شررنكل فرري  71500ان تمتمررىء سررنارته كرري نيقررل المسررافرنن الررى القرررى فرري شررمالي رام اهلل. "أيررا اكسررب يحررو 
شررنكل فكنررف سررأعنش؟ مررن مرراذا؟ يحررن يرردفع الضرررنبة مضرراعفة: مرررة  1كرران المتررر نكمررف يحررو الشررهر واذا 

 لوزارة المواصالت ومرة لبمدنة رام اهلل. لماذا؟"
المزنررد فالمزنررد مررن السرررائقنن اقتربرروا كرري نسررمعوا مرررا نقررال. "السررمطة سرررقت ماليرررا وكبررار المسررؤولنن نبعرررون  

هرررو االخرررر سرررائق سرررنارة عمومنرررة، واضررراف بررران وزارة المواصرررالت بابيرررائهم لمرررتعمم فررري الخرررارج"، قرررال "ش"، 
الفمسطنينة تسمح لمسائقنن بان نقموا سبعة ركاب فقط في سنارة تسع عشرة وفي اسررائنل نسرمح بيقرل العشررة. 

 "يحن يرند ان نرفعوا عدد المسافرنن ونخفضوا اسعار الوقود"، قال.
أ بسمسرمة مالحظرات ذكرتيرا بحممرة نئنرر لبنرد. "أنرن المرال؟"، السائق أحمد، من احدى قرى شرمالي رام اهلل، برد

شررنكل فرري النرروم. يحررن سررتة افررراد فرري البنررت  10مسرراء.  3360صررباحا وحتررى  5360سررأل. "أيررا اعمررل مررن 
شنكل. كنف نمكييي أن ادفع؟ أقول لرك ايرا مسرتعد الن اتررك الضرفة مرا أن ايجرح فري  500واالنجاب نكمفي 

 ذلك".
نحتجون ضد رئنس الوزراء اليهم نؤندون فتح، نغضربهم. "يحرن لسريا حزبرا او ميظمرة، يحرن السؤال اذا كايوا 

اصحاب سنارات عمومنرة"، نشررح احمرد. "الوضرع هيرا صرعب جردا، وأعردك بايره اذا سرمحت اسررائنل لمجمنرع 
 لمعمل في يطاقها فمن نبقى هيا أحد".

هو الذي نقرر السناسة، تنثنرر الغضرب تجراه  محاولة فهم لماذا بالذات فناض هو عيوان العداء مع أن عباس
الرررئنس انضررا. "اذا كرران عبرراس عررنن فنرراض، فمنررذهب هررو انضررا"، نقررول "ي" رفنررق أحمررد. "هرردفيا هررو العررنش 

 بسالم. دعك من السناسة والسناسننن. فقط العنش بسالم وبكرامة مع رزق طبنعي". 
 ندة في رام اهلل؟س: ولكن كنف تشرحون كل المطاعم، المجمعات التجارنة الجد

"ايت مخطيء"، نقول احمد. "رام اهلل هي منثل تل أبنب عيدكم. تعال الى القرى، وسترى ماذا نحصل هياك". 
 وندعي "ي" بايه اذا استمر الوضع االقتصادي كما هو النوم، فان "الربنع العربي سنصبح ربنعا فمسطنينا".

الفزع واضح. في االسبوع الماضري، عيردما اطمرق ايتقراد ونبدو ان في السمطة الفمسطنينة أنضا نفهمون هذا و 
ضد السمطة فري البرث الحري فري التمفزنرون الفمسرطنيي مرن طرولكرم، فران أحردا مرا فري فرنرق البرث قررر اطفراء 

 الصوت، االيتقاد قد ال نسمع في التمفزنون ولكن نمكن لممرء ان نسمعه في كل زاونة في الضفة. 
 نوم منالد سعند الوسمو 
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التفاقرات اوسرمو. وحسرب االتفراق االصرمي، فايره بعرد خمرس سريوات مرن التوقنرع نفتررض  79الذكرى الر مرت 
أن تقرروم دولررة فمسررطنينة الررى جايررب دولررة اسرررائنل. اتفاقررات بررارنس، الترري هرري االخرررى طالررب المتظرراهرون 

 دولة الفمسطنينة. بالغائها، وقعت بعد سية من ذلك في اطار االتفاق السناسي المؤقت، الى حنن اقامة ال
احررد مهيدسرري اوسررمو، احمررد قرنررع )ابررو عررالء( الررذي وقررع عمررى اتفاقررات بررارنس، التقررى فرري بدانررة االسرربوع مررع 
صحفننن اسرائنمننن. ونيبغي القول ان القنادة الفمسطنينة تقمل من الحوار مع االعالم االسرائنمي ولعمها انضا 

ينة. وتررذكر ابرو عررالء فقررال: "ال بررد أن شررمعون بنرررس نتررذكر نئسرت مررن التجاهررل االسرررائنمي لممسررألة الفمسررطن
كنررف أيرره عمررى مرردى سرراعات توقفيررا فرري المفاوضررات فرري اوسررمو بسرربب كممترري "ال تتجرراوز" فرري عبررارة الفترررة 

 االيتقالنة ال تتجاوز خمس سيوات".
يهررا تقتمرره"، وأعرررب عررن دهشررته فرري ضرروء السناسررة االسرررائنمنة الترري "تتحرردث عررن حررل الرردولتنن لمشررعبنن ولك

نقرررول. "أيرررا ال افهرررم مرررا الرررذي تكسررربه اسررررائنل عمرررى االطرررالق مرررن اسرررتمرار البيررراء فررري المسرررتوطيات أو مرررن 
االعتداءات عمى الفمسطنيننن؟ فاذا ما قتمتم حل الدولتنن فما الذي ستحصمون عمنه؟ ما البدنل؟ دولة واحدة. 

رح ببسرراطة لصررحفننن اسرررائنمننن مررا نصررعب وهررذه لنسررت المصررمحة االسرررائنمنة". غرنررب. زعررنم فمسررطنيي نشرر
عمررنهم فرري القرردس أن نفهمرروه. هررو أنضررا وانثررق مررن أن الفمسررطنيننن لررن نخرجرروا ضررد القنررادة: "ايتفاضررة ضررد 

 السمطة؟ ايسوا هذا. االيتفاضة لن تكون فقط بسبب اسعار الخبز، بل ستكون بسبب االحتالل وضد".
 76/9/1071ىآرتس 
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