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 إلغاء اتفاق أوسمو عمى طاولة البحث عالسمطة الفمسطينية تض 3
عضو المجنة ، أف كفاح زبوف ،راـ اهللنقال عف مراسميا مف  //الشرق األوسط، لندن، نشرت 

الفمسطيني،  الشرؽ األوسط، إف الرئيس"التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، واصؿ أبو يوسؼ، قاؿ لػ
محمود عباس، وضع عمى طاولة البحث، خالؿ اجتماع القيادة الفمسطينية الذي استمر يوميف وانتيى أمس، 

مكانية إلغائو واالتفاقات المرتبطة بو االقتصادية واألمنية. الممؼ عمى "وقاؿ أبو يوسؼ  ممؼ اتفاؽ أوسمو وا 
االتفاقات األخرى المترتبة عميو، أو تعديميا، ىؿ ىذا طاولة البحث، الرئيس سأؿ عف إمكانية إلغاء االتفاؽ و 

 ."الموضوع قيد النقاش والبحث". وأضاؼ أف "ممكف أو غير ممكف، وماذا بعد ذلؾ
واختمفت اآلراء داخؿ القيادة الفمسطينية حوؿ إمكانية ذلؾ مف عدمو، وبحثت القيادة أيضا التحرر مف 

دخاؿ تعد تقرر تأجيؿ األمر لالجتماع "وقاؿ أبو يوسؼ إنو  يالت عمييا.االتفاقات االقتصادية واألمنية وا 
الضغوط األميركية واإلسرائيمية معروفة، إنيـ "وأردؼ أف  ."المقبؿ، بعد عودة الرئيس مف األمـ المتحدة

 ."يريدوف ثني القيادة عف الوصوؿ ويسعوف لمنع دوؿ مف التصويت
روحة اآلف، ىي إجراء انتخابات مف دوف غزة، أي ترشيح الفكرة المط"، إف "الشرؽ األوسط"وقالت مصادر لػ

وتصويت في الضفة وترشيح في غزة فقط، وىذا سينفذ بعد الحصوؿ عمى دولة إذا بقيت حماس عمى 
 ."موقفيا
ياسر عبد ربو أف  وليد عوض، راـ اهللنقال عف مراسميا مف  //القدس العربي، لندن،  وذكرت
 أوسمواتفاؽ  إلغاءاالثنيف باف " القدس العربي"لػ أكدة لمنظمة التحرير الفمسطينية سر المجنة التنفيذي أميف

لعممية السالـ والصمت الدولي عف الممارسات  اإلسرائيميمطروح لمنقاش فمسطينيا، في ظؿ التنكر 
 بشكؿ عممي. أوسمو ألغت أفالتي تنيي حؿ الدولتيف عمى ارض الواقع بعد  اإلسرائيمية

فقط،  إلغاءالموضوع ليس موضوع "، وقاؿ أوسموو أف القيادة تجاوزت في بحثيا لمخيارات عبد رب وأكد
ليس المطموب انييار السمطة  ألنو أفضؿتحضر بديال  أفتكوف ىناؾ سياسة تستطيع  أفالموضوع ىو 

 وأيضااالحتالؿ، بؿ المطموب تعزيز دور مؤسسات السمطة  أماـالفمسطينية ومؤسساتيا وترؾ الفراغ 
 ."بالذات وليس عمى السكاف فقط األرضسيطرتيا عمى 

األميف العاـ لحزب  إلى أف راـ اهلل محمد يونسنقال عف مراسميا مف  //الحياة، لندن، وأشارت 
 "الحياة"لػ االثنيف، قاؿ –اجتماعات القيادة الفمسطينية ليؿ األحد الذي شارؾ في  ،بساـ الصالحي "الشعب"

لغاء المشترؾ بيف الضفة النقاشات تناو  إف لت اآلثار المترتبة عمى االنتخابات، ومنيا تكريس االنقساـ، وا 
 وقطاع غزة في ىذه المرحمة، وىو منصب الرئيس والمجمس التشريعي.
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إسرائيؿ لـ تعد ممتزمة اتفاؽ  أفغالبية المشاركيف رأوا  إف، قاؿ الصالحي أوسمووفي شأف إلغاء اتفاؽ 
 الفمسطيني يجب أف يتجاوز ىذا االتفاؽ. عماؿاأل، وأف جدوؿ أوسمو

شمعوف بيريز  اإلسرائيميوكاف الرئيس محمود عباس عرض عمى المجتمعيف عقد لقاء مع رئيس الوزراء 
بالغو بقرار القيادة الفمسطينية إلغاء اتفاؽ   الصالحي عمميًا. وقاؿ اإلسرائيميألغاه الجانب  أفبعد  أوسمووا 

تعريؼ السمطة كسمطة عمى أجزاء محدودة مف  إعادة، وتعمؿ عمى أوسموغاء عممت عمى إل إسرائيؿ إف
 الضفة وليس عمى الضفة والقطاع.

مطمعة كشفت  فمسطينيةمصادر  ، أفغزةو  راـ اهللمف  //وكالة سما اإلخبارية، وجاء في 
السماح لو بمقاء نتنياىو  األخيرلوكالة "سما" باف الرئيس الفمسطيني طالب في اجتماع القيادة الفمسطينية 

ال تستطيع االستمرار في تطبيقو في ظؿ استمرار االستيطاف  وأنيا أوسموباف السمطة ستمغي اتفاؽ  إلخباره
 السياسي.  األفؽوانسداد 

دوف لقاء نتنياىو فيما  بإلغائووطالب البعض  أوسمواتفاؽ  إلغاء أيدتالقيادة الفمسطينية  إفوقالت المصادر 
لقاء الرئيس عباس بنتنياىو حيث ستبعث السمطة برسائؿ  إقرارقبؿ  أياـميمة عشرة  إعطاءؽ عمى تـ االتفا

 مختمؼ دوؿ العالـ حوؿ تمؾ المسالة. إلى
الرئيس الفمسطيني محمود أف  ضياء الكحموتنقال عف مراسميا،  //السفير، بيروت، وأوردت 

و بإعالف إجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، في عباس يدير نقاشات مع مقربيف منو حوؿ توجو لدي
الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس إذا سمحت إسرائيؿ بذلؾ، بحسب ما ذكرت مصادر موثوقة 

 ."السفير"لػ
وبالرغـ مف عدـ وضوح رؤية عباس ونياتو وأىدافو مف ىذا التوجو لدى المقربيف منو، تعزو المصادر تفكيره 

ريف، األوؿ رحيمو نيائيًا عف المشيد السياسي والحزبي الفمسطيني وفقًا لما كاف أعمنو أكثر مف خيا إلىىذا 
مرة. أما الخيار الثاني فيو إحراج حركة حماس التي تمانع إجراء انتخابات عامة قبؿ أف تبدأ مرحمة إنياء 

 االنقساـ، أو عمى األقؿ تحريؾ المياه الراكدة في ممؼ المصالحة المتعثر.
وعف االحتماؿ األوؿ، فإف كؿ المعمومات تؤكد تصميـ عباس عمى ترؾ العمؿ السياسي والحزبي في أقرب 
وقت ممكف، حتى أنو حدد في لقاء جمعو بقيادة المجنة المركزية في حركة فتح قبؿ عدة أياـ موعدًا لرحيمو 

 عف المشيد السياسي والحزبي في بداية العاـ المقبؿ.
 
 االتحاد األوروبي الواليات المتحدة و القتصادية والسياسية مع قناصل األزمة ا يبحثعباس  

العاـ مايكؿ  األميركيبحث الرئيس الفمسطيني محمود عباس أمس مع القنصؿ : محمد ىواش -راـ اهلل 
الفمسطينية، كما  لألراضياحتالليا  إسرائيؿاالجتماعية الناتجة مف تعميؽ  -االقتصادية  األزمةراتني في 
المتحدة دولة  األمـ إلىلو الخطوات السياسية المقبمة لمفمسطينييف بما فييا طمب انضماـ فمسطيف عرض 

وطمب عباس مف راتني تفيـ خطوة الفمسطينييف انسجاما مع حؿ  الشير الجاري. أواخرليست عضوًا، 
  الدولتيف،عمى رغـ معارضة واشنطف البحث في الطمب مف دوف اعتراض عمى تقديمو.

لدى السمطة الفمسطينية جوف جات روتر،  األوروبيث عباس الموقؼ عينو مع ممثؿ االتحاد كما بح
قاؿ مصدر مف جية أخرى  والقنصؿ البريطاني العاـ السير فنسنت فيف، والقنصؿ الفرنسي فريديريؾ ديزانيو.

القيادة الفمسطينية "حؿ فكرة السمطة الفمسطينية لـ تطرح في اجتماع  إففمسطيني رفيع المستوى لػ"النيار" 
 ولـ تدرج عمى جدوؿ اجتماعاتيا مف بضعة أشير".الذي عقد قبؿ يوميف 
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 //النهار، بيروت، 
 
عمار غزة   القاهرة: هنية وقنديل يبحثان ممفات القدس والحصار وا 

في رئيس الحكومة  ، أفجيياف الحسيني ،القاىرةنقال عف مراسمتيا مف  //الحياة، لندن، نشرت 
محادثات في القاىرة مع رئيس الوزراء المصري ىشاـ قنديؿ تناولت القضايا  أمسعقد  ،ىنية إسماعيؿ غزة

المتبعة في معبر رفح وسبؿ تطويرىا بما  واإلجراءاتمنطقة حرة،  إقامةذات االىتماـ المشترؾ، وعمى رأسيا 
 إلىبحث سبؿ ضـ فمسطيف  لىإ إضافةغزة وتسييؿ حركة العبور،  أىالييضمف تخفيؼ المعاناة عمى 

 مشروع الربط السداسي لمعالجو أزمة الكيرباء بشكؿ حاسـ.
الناطؽ باسـ الحكومة طاىر النونو قاؿ في تصريح أف  //فمسطين أون الين،  وذكر موقع

بحث مع نظيره المصري العديد مف الممفات الميمة ذات المنفعة  ،إف رئيس الوزراء الفمسطيني ،صحفي
سنوات  شتركة، أىميا اتخاذ خطوات عممية إلنياء الحصار اإلسرائيمي المتواصؿ عمى قطاع غزة منذ الم

عادة إعمار القطاع، وأزمة الكيرباء.  متواصمة، وا 
وأضاؼ النونو أف ىنية بحث كذلؾ مع قنديؿ ممؼ القدس وما تتعرض لو مف انتياكات إسرائيمية متواصمة 

وىويتيا المقدسة، وخصوصًا ما يتعرض لو المسجد األقصى المبارؾ  وتيويد مستمر وتغيير لمالمحيا
والحفريات التي تنخر أساساتو، محذرًا مف الصمت عمى جرائـ االحتالؿ وعدوانو عمى المقدسات في مدينة 

المقاء بػ"اإليجابي والمثمر"، مؤكدًا عـز الحكومة المصرية عمى تطبيؽ ما جاء في  النونو ووصؼ القدس.
 وتنفيذه.المقاء 

ويضـ وفد رئيس الوزراء، المستشار السياسي لو د.يوسؼ رزقة، وزير الداخمية فتحي حماد، وزير االقتصاد 
 عالء الرفاتي، وكيؿ وزارة الخارجية غازي حمد، الناطؽ باسـ الحكومة طاىر النونو. 

كشفت ء المصري مصادر بمجمس الوزرا مف القاىرة، أف //المركز الفمسطيني لإلعالم، وذكر 
قنديؿ تناوؿ في بداية المقاء، أسباب إرجاء زيارة ىنية لمصر، موضًحا أف لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" 

األسباب األمنية التي حالت دوف قدومو واستقبالو، كما أطمعو عمى الوضع األمني في سيناء وعمميات 
" ، فيما أبدى قنديؿ حرصو الشديد اسـ "نسر التمشيط التي تقوـ بيا القوات المسمحة المصرية فييا تحت 

عمى سالمة رئيس الوزراء الفمسطيني أثناء قدومو مف القطاع، وأف ىذا األمر كاف السبب الرئيس في إرجاء 
 الزيارة.

قنديؿ ناقش العديد مف الممفات ذات العالقة ما بيف الجانبيف، عمى رأسيا  -وبينت المصادر أف لقاء ىنية 
عادة اإلعمار وممؼ الكيرباء، باإلضافة إلى قضية المعبر وتطوير العمؿ فيو وزيادة عدد قضية الحصار  وا 

 ساعاتو، كما تـ مناقشة موضوع المنطقة التجارية الحرة ما بيف البمديف.
وأشارت المصادر إلى أف رئيس الوزراء المصري أبدى ترحيًبا باألفكار التي تـ طرحيا نظيره الفمسطيني، 

 ، ونظرائيـ المصرييف.فالفمسطينييتفاؽ عمى دراسة تفاصيؿ تمؾ الممفات بيف الوزراء وأنو تـ اال
والمصرييف سيبحثوف الممفات التي تـ طرحيا بيف الجانبيف  فالفمسطينييوأوضحت المصادر أف الوزراء 

يا وعدد مف خالؿ األياـ المقبمة، وأنو مف المتوقع حسميا عقب انتياء جولة ىنية الخارجية التي تضـ ماليز 
 العواصـ اإلسالمية.

 
 األحمد: تأجيل بحث إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية 
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قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح عزاـ األحمد إف اجتماع قيادة السمطة الفمسطينية : الضفة الغربية
ريعية؛ انتظاًرا لنتائج داـ يوميف، اتفؽ باإلجماع عمى تأجيؿ بحث إجراء االنتخابات الرئاسية والتش الذي

 تصويت قبوؿ فمسطيف بمثابة عضو مراقب في األمـ المتحدة.
وعف الزيارة المقررة اليوـ لوفد مف حركة حماس برئاسة خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي إلى القاىرة، قاؿ 

ة التمثيؿ األحمد إنو خالؿ لقاء الرئيس عباس مع الرئيس مرسي في القاىرة قبؿ أسبوعيف تـ بحث مسأل
 الدبموماسي بالخارج، مؤكًدا ضرورة وحدة المؤسسات الفمسطينية الرسمية في الخارج.

 //السبيل، عمان، 
 
 عريقات: لن يكون هنالك حل لمقضية الفمسطينية دون احترام حقوق الالجئين 

"لف يكوف ىنالؾ حؿ صائب عريقات انو د.كبير المفاوضيف الفمسطينييف  أكد :المحرر السياسي - راـ اهلل
لمقضية الفمسطينية دوف احتراـ حقوؽ الالجئيف الفمسطينييف. ويتحمؿ المجتمع الدولي المسؤولية القانونية 
والسياسية واألخالقية لضماف الحقوؽ المعترؼ بيا دولًيا وأيًضا احتراـ حقوؽ العودة والحصوؿ عمى 

 يا سنوات طواؿ".التعويضات واسترداد الممتمكات التي مضى عمى استحقاق
 //القدس، القدس، 

 
 بصفقات التبادل إال األسرىال تطمق سراح  "إسرائيل"قراقع:  

بػ"المجحؼ"، وطالب  اإلداريعيسى قراقع قانوف االعتقاؿ  األسرىوصؼ وزير  :محمد ابو الريش -راـ اهلل 
اجمع بقانوف يسمح باعتقاؿ الفمسطينييف  ر بنا وبالقرارات الدولية وفي العالـتتستي إسرائيؿبوقفو، وقاؿ "إف 

كاف ىناؾ عمميات خطؼ  إذا إال أسير أيال تطمؽ سراح  إسرائيؿ إف: "وأضاؼ دوف توجيو أية تيـ ليـ".
 أيالمتمسؾ بعممية السالـ والمفاوضات عباس جنود، كما جرى في صفقة شاليط، بينما ال تقدـ لمرئيس 

منتدبيف لدى  أجنبيةخالؿ لقاء مع قناصؿ و سفراء وممثميف دوؿ جاء ذلؾ  ".األسرىعف  لإلفراجمبادرة 
 . طة الفمسطينيةمالس

 //القدس، القدس، 
 
األحمد: رأي قريع عن مفاوضات الدولة الواحدة بقوميتين مرفوض 

يذية لػ "قدس برس" أف حديث عضو المجنة التنف أكد عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" عزاـ األحمد: راـ اهلل
مسؤوؿ ممؼ القدس بمنظمة التحرير الفمسطينية أحمد قريع حوؿ استعداد السمطة لخوض مفاوضات مع 
نشاء دولة ثنائية القومية، في حاؿ وصمت السمطة الفمسطينية إلى وضٍع يئست فيو مف حؿ  الدولة العبرية وا 

دولتيف لشعبيف، "ال يمثؿ حركة فتح وال السمطة الفمسطينية في شيء".
 //برس،  قدس

 
 ستقول لممانحين في نيويورك: ال يمكن استمرار األوضاع عمى ما هي عميه الفمسطينية السمطة 

اجتماع لجنة المانحيف في الثالث والعشريف مف  إلىتقدـ السمطة الفمسطينية  :المحرر السياسي -راـ اهلل 
تنمية األراضي المصنفة "ج" في إطار الشير الجاري في نيويورؾ خطة فمسطينية عممية تيدؼ السترداد و 
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السعي إلنقاذ حؿ الدولتيف مف الممارسات اإلسرائيمية غير الشرعية والتي بحسب التقرير تقوض فرص إقامة 
 الدولة الفمسطينية.

وستؤكد عمى أف إقامة دولة فمسطينية قابمة لمحياة سياسيا واقتصاديا يعد مستحيال ما لـ يتـ إنياء االحتالؿ 
 ئيمي لألرض الفمسطينية التي تشمؿ الضفة الغربية، بما فييا القدس الشرقية، وقطاع غزة.اإلسرا

وسيستعرض التقرير الذي سيقدمو وزير المالية د. نبيؿ قسيس ووزير الدولة لشؤوف التخطيط محمد أبو 
إمكانية  رمضاف األوضاع المالية والسياسية واالقتصادية لمسمطة الوطنية الفمسطينية ويؤكد عمى عدـ

 .، بحسب بياف وصؿ "القدس" مف الحكومةاستمرار األوضاع عمى ما ىي عميو
 //القدس، القدس، 

 
 حكم بالسجن المؤبد عمى قتمة الناشط اإليطالي أريغوني 

أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لمحكومة المقالة في غزة، أمس، أحكاما بالسجف  رائد الفي: -غزة 
ة عمى أربعة متيميف بخطؼ وقتؿ الناشط اإليطالي المتضامف مع الشعب الفمسطيني فيتوريو واألشغاؿ الشاق
وحكمت المحكمة بالسجف المؤبد عمى المتيميف محمود  نيساف مف العاـ الماضي. إبريؿ/ أريغوني في 

بتيمة السمفيتي وعامر الحساسنة، بتيمتي الخطؼ والقتؿ، وعمى خضر أجراـ بالسجف لمدة عشرة أعواـ 
المشاركة في الخطؼ، فيما قضت عمى المتيـ الرابع عامر أبو غولة بالسجف لمدة عاـ واحد بتيمة إيواء 

 الخاطفيف.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 القتل أداةمحافظ جنين: قتمة العقيد الرخ اعترفا بارتكاب الجريمة وسمما  

المشتبو بو الثاني في جريمة  إف، ""القدس"ت لػمحافظ جنيف المواء طالؿ دويكا أكد :عمي سمودي -جنيف 
اغتياؿ العقيد ىشاـ الرخ ومحاولة اغتياؿ النائب شامي الشامي اعترؼ بارتكاب الجريمة وسمـ الميمة 

لتكتمؿ بذلؾ فصوؿ المؤامرة الخطيرة التي ارتكبت بحؽ اثنيف مف قادة  األمنية لألجيزةالماضية أداة الجريمة 
 طيني".ومناضمي الشعب الفمس

باعترافات كاممة حوؿ  وأدلياتابعت التحقيؽ مع المتيميف الرئيسييف بالجريمة  األمف أجيزة إفقاؿ دويكات "و 
الوقائي ورئيس المجنة الشعبية  األمفوالجريمة المدانة التي ارتكباىا بحؽ نائب مدير جياز  اإلثـالفعؿ 

الجاري، ومحاولة اغتياؿ النائب الشامي  لمخدمات في مخيـ جنيف الشييد الرخ فجر الخامس مف الشير
 ".بأعجوبةنارية ونجا مف الموت  أعيرةخالليا بعدة  أصيبعضو المجمس الثوري قبؿ حوالي شيريف والتي 

 //القدس، القدس، 
 
 
 قائد "شهداء األقصى" السابق في جنينالسمطة تمدد اعتقال  

كتائب شيداء األقصى، سابقا، في مدينة جنيف" زكريا اعتقاؿ قائد  أريحامددت أجيزة السمطة في مدينة 
وجاء التمديد بعد اعتقاؿ الزبيدي مجددا بعد اإلفراج عنو بشكؿ مؤقت خالؿ عيد  يوما إضافيا. الزبيدي" 
عالنوالفطر   اإلضراب عف الطعاـ والماء بشكؿ مفتوح. وا 
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 أعقابشيور في  منذ  أريحاجف برز كوادر فتح في مخيـ جنيف معتقؿ في سأزاؿ "الزبيدي" مف  وال
الحممة األمنية التي شنتيا أجيزة السمطة في جنيف عقب مقتؿ محافظ المدينة "قدورة موسى" في عممية 

 نار عمى منزلو. إطالؽ
 //، عرب

 
 غزة تزيل تعديات تعود التحاد المقاولين الفمسطينيين أراضيسمطة  

االثنيف إف طواقميا شرعت بإزالة "تعديات" ترجع إلى اتحاد  قالت سمطة األراضي في غزة :سما -غزة 
وأوضحت سمطة  المقاوليف الفمسطينييف، مضيفة أف ذلؾ تـ "بعد استيفاء كافة اإلجراءات القانونية".

األراضي في بياف صحافي حوؿ ما أثير عف تجريؼ األرض الواقعة خمؼ اتحاد المقاوليف في مدينة غزة، 
مؤقتًا، ألف األرض المذكورة  //ـ مجاورة لالتحاد بتاريخ ما مساحتو أف االتحاد استأجر 

 سبؽ تخصيصيا لمشروع تجميع مياه األمطار لكف لـ يتـ تنفيذ المشروع لظروؼ الحصار وأخرى فنية.
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 بصدد انجاز المخطط الوطني المكاني الفمسطينية : السمطةالضفة 

قاؿ وزير التخطيط والتنمية اإلدارية محمد أبو رمضاف، إف السمطة الوطنية تقـو حاليا  :القدس -اهلل  راـ
بالعمؿ عمى انجاز المرحمة الثانية مف المخطط الوطني المكاني والذي ييدؼ إلى وضع إطار لمتنمية 

ة المشرفة عمى المشروع، وأوضح أبو رمضاف خالؿ اجتماع المجنة الفني والتخطيط عمى المستويات األدنى.
أف ىذا المخطط يعتبر مف أسس بناء الدولة عمى األرض، ويكتسب أىمية استثنائية في ظؿ الظروؼ 

 الحالية.
 //القدس، القدس، 

 
أبو حمبية: افتتاح مكتب قانوني في أوروبا لتحريك قضايا ضد جرائم االحتالل بالقدسالنائب  

دس الدولية بقطاع غزة النائب أحمد أبو حمبية أف مؤسستو بالتعاوف مع أكد رئيس مكتب مؤسسة الق: غزة
دائرة القدس في حركة "حماس" افتتحت مكتبا قانونيا في إحدى الدوؿ األوروبية، حيث سيعمؿ عمى تحريؾ 

دعاوى قانونية ضد جرائـ يرتكبيا االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ المسجد األقصى المبارؾ والمدينة المقدسة.
في تصريحات خاصة لػ"قدس برس"  -وىو مقرر لجنة القدس بالمجمس التشريعي -ض أبو حمبية ورف

الحديث عف تفاصيؿ إنشاء ىذا المكتب أو الدولة األوروبية التي احتضنتو، مؤكًدا أف تفعيؿ ىذا الجانب 
بات ضرورة ممحة في ظؿ اليجمة اإلسرائيمية الشرسة عمى القدس والمسجد األقصى المبارؾ.
 //قدس برس، 

 
 أبو ليمى يندد بسياسة اإلبعاد التي تنتهجها حكومة االحتالل بحق األسرىالنائب  

قاؿ النائب قيس عبد الكريـ "أبو ليمى" عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية إف  :القدس -راـ اهلل 
ألسير سامر البرؽ، مشيرا إلى أف حكومة االحتالؿ تواصؿ تحدييا لمقوانيف الدولية مف خالؿ قرار إبعاد ا

ىذا القرار يأتي في سياؽ سياسات القمع والتنكيؿ التي تتبعيا حكومة االحتالؿ بحؽ أبناء شعبنا بمختمؼ 
 فئاتو.
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 //القدس، القدس، 
 

 تدين العنف بحق السوريين والفمسطينيين في سوريا ادالجهحركة  11
بحؽ السورييف والفمسطينييف في سوريا، رافضة « العنؼ» دانت حركة الجياد االسالمي أمس،: )أ ؼ ب(

 «.الثورات العربية في مصمحة فمسطيف»ف أكدت أالتدخالت الخارجية فييا، و 
نديف العنؼ بحؽ شعبنا » ،حد ابرز قادة الجياد االسالمي في مؤتمر صحافي في غزة، أوقاؿ محمد اليندي

االعتداءات طالت »، مشيرا الى أف «لمجوء في سورياالعزيز في سوريا وشعبنا الفمسطيني في مخيمات ا
 «.االخوة الفمسطينييف في مخيمات اليرموؾ وفمسطيف في سوريا

الشعب السوري شعب مسمـ وحر يستحؽ اف يأخذ حقوقو كاممة ويعيش بحرية وكرامة وىذه القيـ »ف أكد أو 
«. عف التضحية في سبيؿ ىذه القيـ يدافع عنيا الشعب السوري ميما كاف العنؼ وال يمكف اف يثنيو العنؼ

وعقد اليندي مؤتمره الصحافي ليتحدث عف المستجدات السياسية ويعمف عف التحضيرات لميرجاف الحركة 
 في ذكرى انطالقتيا في تشريف االوؿ المقبؿ.

لنا لـ يكف لنا مكتب في سوريا وليس »ي تغيير لمقر قيادة الجياد االسالمي في سوريا، قاؿ اليندي أوحوؿ 
ي مكتب في القاىرة. نحف جزء مف الالجئيف الفمسطينييف في الخارج وبعض الالجئيف قيادات في الفصائؿ أ

نحف ال نتدخؿ في الشأف السوري الداخمي وندعو الى وقؼ »وتابع القيادي الفمسطيني قائال «. الفمسطينية
قؽ مصالح الشعب السوري بعيدا العنؼ ووقؼ نزؼ الدـ في سوريا وايجاد حؿ يحافظ عمى وحدة سوريا ويح

 بشأف االزمة في سوريا.« اف تؤتي المبادرة المصرية ثمارىا»وعبر عف اممو «. عف التدخالت الخارجية
الممانعة والمقاومة ستتعززاف مع ثورة الشعوب وتحرر الشعوب وستكوناف مقدمة لتحرير »واكد اليندي اف 

نحف غير مستعجميف عمى الثورات »وتابع قائال «. حريتوفمسطيف والشعب السوري مثمو مثؿ الشعوب يطمب 
العربية وال نطمب منيـ اف يحرروا فمسطيف اآلف ويرفعوا الحصار... ىناؾ مؤامرات مستمرة عمى مصر 

 «. وتونس والمعركة طويمة لكف الثورات العربية في مصمحة فمسطيف
 11/9/2012السفير، بيروت، 

 
 برا وشاتيال: دماء الشهداء الفمسطينيين والمبنانيين لن تذهب هدرًا لمجزرة ص الثالثينلذكرى با حماس 11

لمجزرة صبرا  00ًاصدر مكتب شؤوف الالجئيف لحركة حماس في لبناف، بيانًا بمناسبة الذكرى الػ: بيروت
وشاتيال، وصؿ شبكة "الجئ نت" نسخة منو، أكد فيو أف دماء الشيداء مف الفمسطينييف والمبنانييف لف تذىب 

درًا وأف العدو الصييوني ومف يتحالؼ معو سيدفعوف غاليًا ثمف ما ارتكبوه مف مجازر وعدوانية واغتصاب ى
 لألرض والحقوؽ وتدنيس لممقدسات وتنكيؿ باألسرى، وكاف البياف عمى الشكؿ اآلتي:

ء مف في الذكرى الثالثيف لمجزرة صبرا وشاتيال، يؤكد مكتب شؤوف الالجئيف في حماس أف دماء الشيدا
الفمسطينييف والمبنانييف لف تذىب ىدرًا وأف العدو الصييوني ومف يتحالؼ معو سيدفعوف غاليًا ثمف ما 

 ارتكبوه مف مجازر وعدوانية واغتصاب لألرض والحقوؽ وتدنيس لممقدسات وتنكيؿ باألسرى.
ى لمتمسؾ بالحقوؽ ويدعو مكتب شؤوف الالجئيف جميع األطراؼ الفمسطينية إلى تجديد العيد في ىذه الذكر 

والثوابت الوطنية الفمسطينية والتوحد خمؼ استراتيجية ومشروع المقاومة بكافة أشكالو لمواجية غطرسة 
 االحتالؿ الصييوني وضرورة إنجاز المصالحة الفمسطينية في خدمة الشعب والقضية.



 
 
 

 

 

           33ص                                    1614العدد:                38/9/1031 الثالثاء التاريخ:

فع الدعاوى ومالحقة الجناة ويشدد المكتب أف مف واجب السمطة الفمسطينية وجامعة الدوؿ العربية متابعة ر 
الصياينة ومرتكبي المجازر ومحاسبتيـ أماـ المحافؿ الدولية، وتفويت عمى العدو فرصة اإلفالت مف 

 العقاب وعدـ التجرؤ في االعتداء مرة أخرى.
 11/9/2012موقع الجئ نت، 

 
 ال بد من مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيميين فتح في ذكرى مجزرة "صبرا وشاتيال": 11

أكدت حركة "فتح" إف "مجرمي الحرب اإلسرائيمييف الذيف ارتكبوا مذبحة صبرا وشاتيال، وجميع المذابح 
البشعة بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني منذ بدء تنفيذ المخطط الصييوني االستعماري عمى ارض وطننا 

 فمسطيف وحتى ىذه المحظة، لف يفمتوا مف العقاب ميما طاؿ الزمف" .
في بياف صدر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة، امس، أف "جرائـ الحرب ىذه محفورة في  وأضافت "فتح"

الذاكرة الجماعية لشعبنا، وأف معاممة إسرائيؿ وكأنيا دولة فوؽ القانوف مف قبؿ المجتمع الدولي، لف يحـر 
تنادا لمقانوف شعبنا مف حقو في محاسبة مجرمي الحرب اإلسرائيمييف أماـ محاكـ جرائـ الحرب الدولية اس

 الدولي" .
 11/9/2012المستقبل، بيروت، 
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ضياء الكحموت: يدير الرئيس الفمسطيني محمود عباس نقاشات مع مقربيف منو حوؿ توجو لديو بإعالف 
نة القدس إذا سمحت إسرائيؿ إجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدي

 «.السفير»بذلؾ، بحسب ما ذكرت مصادر موثوقة لػ
وبالرغـ مف عدـ وضوح رؤية عباس ونياتو وأىدافو مف ىذا التوجو لدى المقربيف منو، تعزو المصادر تفكيره 

نو أكثر مف ىذا الى خياريف، األوؿ رحيمو نيائيًا عف المشيد السياسي والحزبي الفمسطيني وفقًا لما كاف أعم
مرة. أما الخيار الثاني فيو إحراج حركة حماس التي تمانع إجراء انتخابات عامة قبؿ أف تبدأ مرحمة إنياء 

 االنقساـ، أو عمى األقؿ تحريؾ المياه الراكدة في ممؼ المصالحة المتعثر.
حزبي في أقرب وعف االحتماؿ األوؿ، فإف كؿ المعمومات تؤكد تصميـ عباس عمى ترؾ العمؿ السياسي وال

وقت ممكف، حتى أنو حدد في لقاء جمعو بقيادة المجنة المركزية في حركة فتح قبؿ عدة أياـ موعدًا لرحيمو 
 عف المشيد السياسي والحزبي في بداية العاـ المقبؿ.

إف حركتو تعتبر االنتخابات جوىر عممية « السفير»مف جيتو، قاؿ المتحدث باسـ فتح فايز أبو عيطة لػ
لحة الوطنية مع حماس، مشيرًا إلى أنيا البديؿ الطبيعي إذا اختمفت األحزاب داخؿ أي دولة. وأوضح المصا

أف فتح تنظر إلى االنتخابات عمى أنيا مخمص لموضع الفمسطيني مف الجمود الحالي في ممؼ المصالحة، 
ا سيشكؿ مدخاًل إلنياء مشددًا عمى أنيا أضحت استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا ضروريًا لممرحمة الحالية، م

 االنقساـ.
وبّيف أبو عيطة أف عباس مصمـ عمى إجراء االنتخابات في غزة والضفة والقدس، معتقدًا أف التحاكـ 

 لصندوؽ االقتراع ىو عودة لمخيار الديموقراطي الذي يجب أف يتمسؾ بو الفمسطينيوف.
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النتخابات ىي جزء مف عممية شاممة تضـ في المقابؿ، قاؿ القيادي البارز في حماس صالح البردويؿ إف ا
المصالحة وال يمكف فصميا عف القضايا األخرى، مشيرًا إلى أف األولوية اآلف يجب أف تكوف إلعادة صياغة 

 «.منظمة التحرير الفمسطينية»و« البيت الفمسطيني»وترتيب 
لى وضع أف إجراء االنتخابات في حاجة إلى تي« السفير»وأظير البردويؿ في حديث إلى  يئة أجواء وا 

مستقر، موضحًا أف حماس وافقت عمى تشكيؿ حكومة انتقالية مف مياميا التمييد لالنتخابات، ولكف فتح 
يقافو بممارساتيا السمبية. وشدد عمى أف االنتخابات يجب أف تشكؿ  أعاقت ىذا التوجو وسعت لتخريبو وا 

ـ الداخمي، مطالبًا القوى الفمسطينية بالتوجو طريقًا لمرحمة جديدة وليس أف تكوف وصفة لتعميؽ االنقسا
 ، ووقؼ انزالؽ الوضع الداخمي إلى مراحؿ أكثر صعوبة.«البيت الفمسطيني الداخمي»الفوري لترتيب 

خارج عف الدائرة وييدؼ إلى »بدوره، اعتبر الكاتب والمحمؿ السياسي إبراىيـ المدىوف أف تفكير عباس 
ف حدث«تحريؾ المياه الراكدة فإنو لف يخرج عف اإلطار اإلعالمي، مستبعدًا أف تجرى االنتخابات فعميًا  ، وا 

إلى أف الخطوة دليؿ عمى فشؿ رىاف عباس حوؿ التسوية، « السفير»عمى األرض. وأشار في حديث إلى 
نياء االنقساـ، متوقعًا أف يسعى إلى الخروج اآلمف مف المعترؾ السياسي جراء  ويأسو مف المصالحة وا 

 الذي يعانيو. اإلحباط
وعف موقؼ حماس، يرى المدىوف أف الحركة اإلسالمية ستقمؿ مف اىتماميا بسياسات السمطة في راـ اهلل 
وخطواتيا األحادية وستعتبرىا خطوة تزيد مف االنقساـ وال تخدـ القضية الفمسطينية، وبالتالي ستقاطع ىذه 

 االنتخابات ولف تعترؼ بنتائجيا.
بؿ ستعمؿ حماس عمى تعزيز ترتيب قطاع غزة عبر تفعيؿ المؤسسات الموجودة مف ونبو إلى أنو في المقا

حكومة ومقاومة ومجمس تشريعي ومؤسسات قضائية، متوقعًا أف تعزز أي انتخابات غير توافقية في 
 فمسطيف االنقساـ والشرخ الفمسطيني وتضاعفو إلى حد أكبر مف الراىف.

 11/9/2012السفير، بيروت، 
 

 التهويل من النووي االيراني لحرف أبصار اإلسرائيميين عن األزمة االقتصادية ّمدتعتنياهو ن 10
رئػػػيس الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية بنيػػػاميف نتانيػػػاىو نجػػػح فػػػي  : يػػػرى بعػػػض المػػػراقبيف أفأسػػػعد تمحمػػػي –الناصػػػرة 

الشػعبية  األشير األخيػرة الماضػية، عبػر تركيػزه عمػى الممػؼ النػووي االيرانػي، فػي إخمػاد الحركػة االحتجاجيػة
عمى األوضاع االقتصادية التػي قّضػت مضػاجع الحكومػة صػيؼ العػاـ الماضػي، وكػاف مفروضػًا أف تسػتعر 

 ىذا الصيؼ بعد موجة الغالء التي اجتاحت الدولة العبرية وطاولت السمع األساسية.
ف دعػػـ وعمػػى رغػػـ تشػػكيؾ عمنػػي مػػف معمقػػيف كبػػار بجديػػة تيديػػدات نتانيػػاىو المتػػواترة لضػػرب ايػػراف مػػف دو 

واضح مف الواليات المتحدة، إال أف اإلسرائيمييف سّمموا بغالبيتيـ بأجواء الحرب الوشيكة بفعؿ نجػاح نتانيػاىو 
الخطػػر »فػػي حممتػػو التصػػعيدية عمػػى ايػػراف فػػي جػػذب اىتمػػاـ أوسػػع لممجتمػػع الػػدولي لمػػا تصػػفو إسػػرائيؿ بػػػ 

 «.النووي االيراني
عبػػػري الجديػػػد أف تقػػػـو الصػػػحؼ بجػػػرد أحػػػداث العػػػاـ الماضػػػي وبينمػػػا جػػػرت العػػػادة عشػػػية اسػػػتقباؿ العػػػاـ ال

والتوقعػػات مػػف العػػاـ الجديػػد مػػف خػػالؿ إجػػراء مقػػابالت موسػػعة مػػع رئػػيس الحكومػػة، أحجمػػت عػػف ذلػػؾ ىػػذا 
التي تعتبر بوقًا لنتانيػاىو وحكومتػو، ليقينيػا أف نتانيػاىو لػف يتحػدث « إسرائيؿ اليوـ»العاـ، باستثناء صحيفة 

عمػػى الصػػعيد الػػداخمي، وىػػو مػػا فعمػػو فػػي جمسػػة الحكومػػة أوؿ مػػف « إنجازاتػػو»يرانػػي و سػػوى عػػف الممػػؼ اال
 «.إسرائيؿ اليوـ»أمس وفي المقابمة مع 
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« اليػػدوء األمنػػي»وجػاء الفتػػًا غيػػاب الممػؼ الفمسػػطيني عػػف أجنػػدة نتانيػاىو غيابػػًا تامػػًا، إذ اكتفػػى بالتبػاىي بػػػ 
 اإلسرائيمي. -تى بكممة واحدة عف الصراع الفمسطيني الذي يعيشو اإلسرائيميوف، مف دوف أف يتطرؽ ح

وكتػػب معمػػؽ بػػارز أف نتانيػػاىو يخطػػئ فػػي تصػػوره بحصػػر انشػػغالو فػػي الممػػؼ االيرانػػي، مضػػيفًا أف األزمػػة 
 االقتصادية والممؼ الفمسطيني سيرغمانو في نياية المطاؼ عمى معالجتيما. 

 38/9/1031، الحياة، لندن

 
 في "إسرائيل" يحذر من سطوة المستوطنين عمى الحكمسابق إسرائيمي  دبموماسي 13

حػّذر المػدير العػاـ األسػبؽ لػوزارة الخارجيػة اإلسػرائيمية شػمومو أفينيػري، مػف سػطوة : برىوـ جرايسػي -الناصرة
المسػتوطنيف عمػى الحكػػـ فػي إسػرائيؿ، مؤكػػدا أف "مػف مارسػوا وسػػائؿ غيػر ديمقراطيػة" فػػي المنػاطؽ المحتمػػة، 

 بتيـ إلى داخؿ المؤسسة الحاكمة في إسرائيؿ.باتوا ينقموف تجر 
وُيعتبر البروفيسور أفينيري مف ابرز المديريف العاميف لوزارة الخارجية اإلسرائيمية، إذ تولى ىػذا المنصػب فػي 

 النصؼ الثاني مف سنوات السبعيف، وىو ما يزاؿ مرجعا لقضايا الحكـ والدولة.
ع االسبوع الحالي، حوؿ االسس الديمقراطية فػي نظػاـ الحكػـ ونشر مقاال مطوال لو في صحيفة "ىآرتس" مطم

في إسرائيؿ، ورفض في مقالو أف يكوف قادة الصػييونية قػد حممػوا أسػس الديمقراطيػة مػف الػدوؿ التػي ىػاجروا 
منيا، مممحا إلى أف غالبيتيـ جاءت مف انظمة ال ديمقراطية وأنيـ استخدموا بعػض ىػذه المفػاىيـ فػي الحكػـ 

 في إسرائيؿ.
 38/9/1031، الغد، عّمان
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ذكػػرت دراسػػة داخميػػة فػػي قيػػادة الجػػيش اإلسػػرائيمي، كشػػؼ النقػػاب عنيػػا، أف خطػػة : نظيػػر مجمػػي - تػػؿ أبيػػب
. وأف أرييػػػؿ 1979ذ ، أعػػػدت منػػػ1982احػػػتالؿ بيػػػروت التػػػي نفػػػذت فػػػي الحػػػرب العدوانيػػػة عمػػػى لبنػػػاف سػػػنة 

شػػاروف، وزيػػر الػػدفاع  نػػذاؾ، وضػػعيا ىػػدفا أمامػػو، عمػػى الػػرغـ مػػف أنػػو لػػـ يبمػػ  الحكومػػة بػػذلؾ. وأف قيػػادة 
الجػػػيش تعتبػػػر تصػػػرفات شػػػاروف يوميػػػا غيػػػر مينيػػػة وتنطػػػوي عمػػػى غػػػش وخػػػداع لمحكومػػػة ولمشػػػعب، وعمػػػى 

فاقػات كبيػرة، وعػف ارتكػاب تناقضات أربكت الجػيش وجعمتػو يتصػرؼ بػال تخطػيط واضػح، ممػا أسػفر عػف إخ
 مذابح صبرا وشاتيال ضد الالجئيف الفمسطينييف.

ومما سرب مف التقرير يمفػت النظػر عػدد مػف الوقػائع، أبرزىػا: أوال: قيػادة الجػيش اإلسػرائيمي، تحػت مسػؤولية 
، وىػػي تعمػػـ عمػػـ اليقػػيف أف احػػتالؿ 1979رئػػيس األركػػاف رفائيػػؿ ايتػػاف، خططػػت الحػػتالؿ بيػػروت منػػذ سػػنة 

اصػػمة عربيػػة ىػػو تطػػور خطيػػر مػػف شػػأنو أف يقػػود إلػػى حػػرب إقميميػػة شػػاممة. وكػػاف اليػػدؼ فػػي حينػػو ىػػو ع
خػراج القػػوات السػورية مػف لبنػاف. وقػػد أضػاؼ شػاروف إلػػى  تصػفية المقاومػة الفمسػطينية وحمفائيػػا المبنػانييف، وا 

ـر معاىػػدة سػػالـ مػػع ىػػذه الحػػرب ىػػدفا  خػػر ىػػو إقامػػة حكػػـ لبنػػاني جديػػد يكػػوف جػػزءا مػػف العػػالـ الحػػر، ويبػػ
 إسرائيؿ، ويمنع أي عمميات عسكرية ضدىا مف لبناف.

ثانيػػا: فػػي ىػػذه الحػػرب سػػاد تقميػػد معػػروؼ فػػي إسػػرائيؿ، ىػػو الخالفػػات الدائمػػة مػػا بػػيف الجػػيش ووزيػػر الػػدفاع 
، وما زالت مستمرة حتػى يومنػا ىػذا. وفػي حػرب لبنػاف انطػوت 1954والحكومة. فيذه الظاىرة بدأت في سنة 

ساعة فقػط، وسيصػؿ  48ديعة كبيرة، حيث أبم  وزير الدفاع شاروف، الحكومة بأف الحرب ستستغرؽ عمى خ
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كيمػومترا فػي األراضػي المبنانيػة، مػع العمػـ بػأف جيشػو لػـ يمتػـز بوقػت واحتػؿ نصػؼ لبنػاف  40فييا إلى عمػؽ 
 ساعة. 48سنة عمميا، وليس  18وغالبية أحياء بيروت، واستمرت 

ولى أيضا، لـ تكف مدروسة استراتيجيا، تماما مثؿ حرب لبناف الثانية. فقػد وضػعوا ىػدفا ثالثا: حرب لبناف األ
لكػف مثػؿ ىػذا األىػداؼ الكبيػرة تحتػاج إلػى »ليا تصػفية المقاومػة وطػرد السػورييف وتغييػر الحكػـ فػي لبنػاف. و
ىػذه الحػرب فاشػمة.  ولػذلؾ، تعتبػر المجنػة«. دراسة كبيرة وعميقة لكؿ جوانػب الموضػوع وتبعاتػو، وىػذا لػـ يػتـ

ألفػػا، معظميػػـ مػػف الجػػيش السػػوري،  18قتػػيال )العػػرب خسػػروا  1216وتشػػير إلػػى أف إسػػرائيؿ خسػػرت فييػػا 
وفػػييـ نحػػو ألفػػي فمسػػطيني ومػػثميـ مػػف المبنػػانييف(. وأف ىػػذه الحػػرب أنيكػػت الجػػيش اإلسػػرائيمي ولػػيس لبنػػاف 

مي وزعزعػت مكانػػة الجػيش وأسػاءت لسػػمعة وسػوريا والفمسػطينييف فحسػػب. وأدت إلػى تفسػخ المجتمػػع اإلسػرائي
 إسرائيؿ وجيشيا في الخارج.

رابعػػػا: فػػػي تقريػػػر المجنػػػة وردت الجممػػػة التاليػػػة، التػػػي تػػػدؿ عمػػػى نمػػػط مػػػف التفكيػػػر اإلسػػػرائيمي الفػػػت لمنظػػػر: 
، وعمى خمفية تعميؽ التدخؿ اإلسرائيمي في لبناف 1981عشية االنتخابات )اإلسرائيمية( في يونيو )حزيراف( »
دعـ المسػػػيحييف فػػػي مواجيػػػة سػػػوريا، تعػػػزز الشػػػعور بػػػأف ىنػػػاؾ تصػػػعيدا مقػػػبال. الحػػػرب أصػػػبحت حتميػػػة لػػػ

وينقصيا عنصر صغير، ىو لـ يتـ تحديد العدو. فقد استنتجت قيػادة الجػيش أنػو ال مفػر مػف عمػؿ عسػكري 
إلػػػى فػػػي لبنػػػاف، والسػػػؤاؿ البػػػاقي ىػػػو ضػػػد مػػػف. فينػػػاؾ مػػػف أشػػػار إلػػػى منظمػػػة التحريػػػر، وىنػػػاؾ مػػػف أشػػػار 

 «.السورييف، وىناؾ مف أراد محاربة الطرفيف معا
 38/9/1031، الشرق األوسط، لندن
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ؽ إييػػود يعػاري، الػػذي يعمػؿ أيضػا محمػػال لشػؤوف الشػػر اإلسػرائيمي الناصػرة ػ زىيػر أنػدراوس: قػػاؿ المستشػرؽ 
األوسط في القناة الثانية بالتمفزيوف اإلسرائيمي، إف ما جرى في الدوؿ العربية ليس إعصارا فحسب، بؿ غيمة 
كبيػػرة تمبػػد سػػماء الشػػرؽ األوسػػط، حيػػث يصػػعد اإلسػػالميوف إلػػى السػػمطة مػػف دوف تخطػػيط مسػػبؽ، وأف فػػوز 

 .اإلخواف المسمميف في االنتخابات في مصر وضعيـ في مواجية معضالت كثيرة
وتػػابع قػػائال: بيػػد أف مػػا حػػدث فػػي الػػدوؿ العربيػػة كبيػػر، حيػػث بػػدأ العربػػي يشػػعر ألوؿ مػػرة بأنػػو مػػواطف، وأف 
الشعوب العربية بدأت تتحسس قوتيا بفعؿ مياديف التحريػر، مشػددا عمػى أف المسػمميف يوحػدوف صػفوفيـ فػي 

يعػاري عمػى الفػوز قػائال إنػو مواجية إسرائيؿ، عمى حد تعبيره، وعندما فاز محمػد مرسػي برئاسػة مصػر عمػؽ 
يػػوـ أسػػود بالنسػػبة لمدولػػة العبريػػة، عػػالوة عمػػى ذلػػؾ، تحػػدث يعػػاري عػػف تغييػػرات داخميػػة ميمػػة تحػػدث فػػي 

 مصر.
وقػػاؿ: نػػرى انييػػار مباحػػث امػػف الدولػػة ىنالػػؾ، اإلخػػواف يعممػػوف عمػػى الػػتخمص منيػػا، وزاد قػػائال: إننػػا نشػػيد 

ع عمػػػى السػػػمطة يػػػدور بػػػيف ميػػػداف التحريػػػر، الػػػرئيس، والجػػػيش. نظامػػػا اسػػػميو بػػػػميدانوقراطية، أيا أف الصػػػرا
. وتػػػابع المستشػػػػرؽ  الشػػػعب المصػػػري بػػػػات يعػػػرؼ الطريػػػؽ إلػػػػى الميػػػداف، وال فرعػػػوف فػػػػي مصػػػر بعػػػد اليػػػػـو

 .اإلسرائيمي قائال إف اتفاقية السالـ مع مصر تشغؿ إسرائيؿ
اث األمػف القػومي اإلسػرائيمي ورئػيس مف ناحيتو، قاؿ الجنراؿ في االحتياط، عاموس يػادليف رئػيس معيػد أبحػ

شعبة االستخبارات العسكرية السابؽ )أماف( إف ما يجري في الشرؽ األوسط ىو يقظة عربية ال تقتصر عمى 
الربيػع، بػػؿ وفييػا فصػػوؿ عديػػدة ومتغيػرات مختمفػػة، مشػػددا عمػى أنػػو ال يوجػد لمثػػورات العربيػػة زعػيـ، بػػؿ إنيػػا 

تمػؾ الثػػورات أيػديولوجيا محػػددة، ويتسػػاءؿ عػف مصػػدر سػمطتيا: ىػػؿ ىػػو ثػورات بػػدوف قػادة، وكػػذلؾ ال يوجػػد ل
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شػػعار الشػػعب يريػػد كػػذا وكػػذاب أو اهلل ونبيػػو مصػػدر ىػػذه السػػمطةب إف ىػػذا ىػػو البعػػد األىػػـ لمثػػورات العربيػػة، 
 عمى حد تعبيره.

لعربػػي يشػػكؿ وبحسػػب مراكػػز األبحػػاث اإلسػػرائيمية فػػإف انتقػػاؿ القػػرار مػػف الػػدكتاتوريات العربيػػة إلػػى الشػػعب ا
تيديدا إستراتيجيا إلسرائيؿ. ومف جية أخرى، ُيضيؼ الباحثوف، فإف صعود القوى اإلسالمية إلى سدة الحكػـ 
في أكثر مف دولة عربية وبشكؿ خاص مصر يزيد مف قمؽ صناع القرار في إسرائيؿ، خاصة أف تمػؾ القػوى 

 لمعقودة معيا.ترفض مف حيث المبدأ فكرة الدولة الييودية، وكذلؾ االتفاقات ا
 38/9/1031، القدس العربي، لندن
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ظير استطالع إسرائيمي دوري، نشرت معطياتو ىذا االسبوع، عمى اتساع الفجوة : أبرىوـ جرايسي - الناصرة
صػػولييف ييف الييػػود فػػي إسػػرائيؿ، خصوصػػا بػػيف العممػػانييف واألفػػي المواقػػؼ بػػيف جميػػوري المتػػدينيف والعممػػان

% مف المستطمعيف، أف الخالفات في المواقؼ بيف الجميوريف تعتبر القضية  71المتشدديف دينيا، إذ اعتبر 
ييػػػودي مػػػف المتػػػدينيف  800وشػػػمؿ شػػػريحة نموذجيػػػة مػػػف  األكثػػػر تػػػوترا فػػػي المجتمػػػع الييػػػودي اإلسػػػرائيمي.

 مانييف. واالصولييف والعم
% مف المستطمعيف، أف التوتر بػيف العممػانييف واالصػولييف ىػو األمػر المقمػؽ أكثػر فػي المجتمػع  71واعتبر 

% مػػف المسػػتطمعيف إلػػى  56%، ودعػػا  64اإلسػػرائيمي، فػػي حػػيف أف ىػػذه النسػػبة كانػػت فػػي العػػاـ الماضػػي 
% مػػف  85%، بينمػػا يعػػارض  78فصػػؿ الػػديف عػػف الدولػػة، وترتفػػع ىػػذه النسػػبة بػػيف العممػػانييف وحػػدىـ إلػػى 

 74األصولييف فصؿ الديف عف الدولة، وتنخفض نسبة المعارضة ليذا الفصؿ بػيف المتػدينيف الميبػرالييف إلػى 
.% 

% مػػف  86% مػػف االصػػولييف، فػػي حػػيف دعػػا  56% مػػف العممػػانييف إلػػى حريػػة التػػديف، مقابػػؿ  94ودعػػا 
 % مف االصولييف 94ؿ، والقى ىذا اعتراضا بنسبة العممانييف إلى السماح بعقد زواج مدني في إسرائي

 % مف المتدينيف الميبرالييف. 81و
% مػػف العممػػانييف بتخفيػػؼ القيػػود الدينيػػة عمػػى تيويػػد االشػػخاص، بمعنػػى تيويػػد مػػف لػػـ تكتمػػؿ  84وطالػػب 

 % مف االصولييف الييود، كما طالب 98ييوديتو بموجب الشريعة الدينية، وعارض ىذا 
 ة العمؿ والمواصالت العامة، جزئيا أو بشكؿ كامؿ، في أياـ السبت واألعياد الييودية.% بمنح حري 85

% مػػػف  79وتطػػػرؽ االسػػػتطالع إلػػػى ظػػػاىرة مسػػػعى االصػػػولييف إلػػػى اقصػػػاء النسػػػاء فػػػي المجتمػػػع، وطالػػػب 
% مف االصولييف  84العممانييف بتجريـ مف يدعو إلى اقصاء النساء واضطيادىف، في حيف عارض األمر 

 ييود.ال
وكانت حصة كبيرة مف االسئمة قد تركزت في موضػوع تجنيػد الشػباف االصػولييف فػي جػيش االحػتالؿ، ولكػف 

% مػػف العممػانييف طػػالبوا بفػػرض تجنيػػد كامػؿ عمػػى جميػػع الشػػباف  48االجابػات لػػـ تكػػف حاسػمة كميػػا، فمػػثال 
ض "خدمػػة مدنيػػة" بديمػػة % الػػى فػػر  32بمػػف فػػييـ الشػػباف االصػػولييف، وىػػي نسػػبة تعتبػػر منخفضػػة، إذ دعػػا 

% مػػػف االصػػػػولييف الييػػػود فػػػرض الخدمػػػػة  91لمعسػػػكرية عمػػػى الشػػػػباف االصػػػولييف، وفػػػي المقابػػػػؿ عػػػارض 
العسػػكرية عمػػى شػػبانيـ، وىػػذه النسػػبة تفنػػد مػػزاعـ رسػػمية إسػػرائيمية بػػأف ىنػػاؾ تفيمػػا بػػيف االصػػولييف لمسػػألة 

 التجنيد.
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مع مسألة الػديف والدولػة، وكػؿ جميػور مػف ناحيتػو، وأظير االستطالع عدـ رضى واسع مف تعامؿ الحكومة 
%،  88% والعممػػانييف  79%، وترتفػػع ىػػذه النسػػبة بػػيف االصػػولييف إلػػى  76إذ بمغػػت نسػػبة عػػدـ الرضػػى 

 % بيف المتدينيف الميبرالييف. 56بينما تنخفض إلى 
ميػور تتسػع بشػكؿ ويقوؿ الحاخاـ أوري ريغيؼ، الػذي اشػرؼ عمػى االسػتطالع، إف الفجػوات بػيف مواقػؼ الج

غيػػر محتمػػؿ، حسػػب تعبيػػره، وقػػاؿ، "إف االسػػتطالع يثبػػت اف الجميػػور يريػػد اف يكػػوف مجتمعػػا ييوديػػا ولكػػف 
 بشكؿ حر ومف دوف اكراه ديني".

 38/9/1031، الغد، عّمان
 

 عصابات "انتقام" شبابية يهودية تروِّع العرب واإلسرائيميين وتدنس المقدساتسي":  بي"بي  15
فػي شػوارع القػدس الشػرقية المحتمػة التػي يقطنيػا العػرب، ىنػاؾ ف: جػيف كػوربي -ضػفة الغربيػةبػي بػي سػي ػ ال

بعػػض مػػف الشػػباف الييػػود الػػذيف أصػػبحوا يمثمػػوف أكثػػر مػػف كػػونيـ أناسػػا يقومػػوف بالكتابػػة عمػػى الجػػدراف، فيػػـ 
رسػػالة جػػزء ممػػا أصػػبح يعػػرؼ باسػػـ عصػػابات "تػػاج محيػػر )دفػػع الػػثمف( الػػذيف يخػػاطروف بسػػالمتيـ إلرسػػاؿ 

 سياسية في األساس.
وتسػػػتخدـ ىػػػذه العصػػػابات مصػػػطمح "تػػػاج محيػػػر" أو "دفػػػع الػػػثمف" لمتعبيػػػر عػػػف مجموعػػػة مػػػف األعمػػػاؿ التػػػي 

 يقوموف بيا، بداية مف التخريب ومياجمة المنشآت بغرض إحراقيا، وتدنيس المقدسات الدينية.
ب أف يدفعو العرب مقابػؿ اليجمػات التػي وىـ يقوموف بيذه الجرائـ كعمؿ انتقامي، ويقولوف إف ىناؾ ثمنا يج

 يقوموف بيا ضد منازؿ الييود وأعماليـ التجارية.
 .1967ويأتي ىؤالء مف قمـ التالؿ الموجودة في الضفة الغربية التي تحتميا إسرائيؿ منذ حرب 

 وقد التقطت كاميرات المراقبة بعض عناصر ىػذه العصػابات وىػـ يضػرموف النيػراف فػي بعػض الحػافالت فػي
سرائيؿ، وىذا ربما يكػوف  قرى فمسطينية، باإلضافة إلى ىجمات متعمدة إلحراؽ المساجد في الضفة الغربية وا 

 األكثر إزعاجا لمحالة األمنية ىنا.
وقػػاؿ مػػارؾ ريغيػػؼ، المتحػػدث باسػػـ رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو، إنػػو سػػيتـ إيقػػاؼ أفػػراد ىػػذه 

 المجموعة.
 37/9/1031، طانية )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البري

 
 يحذر من تنامي الغضب في العالم العربي ضد "إسرائيل" بعد "فيمم اإلساءة لمنبي" أليعازربن  16

حػػذر وزيػػر الحػػرب الصػػييوني السػػابؽ، بنيػػاميف بػػف اليعػػازر، مػػف اتسػػاع موجػػة الغضػػب المندلعػػة فػػي العػػالـ 
اع رقعػػة الخطػػر الناتجػػة عػػف تمػػؾ األحػػداث، وارتفػػاع العربػػي ردًا عمػػى الفػػيمـ المسػػيء لإلسػػالـ، متوقعػػًا اتسػػ

غػػالؽ الحػػػدود قػػػدر المسػػػتطاع مػػػع الػػػدوؿ العربيػػػة  خطورتيػػا، ومشػػػددًا عمػػػى ضػػػرورة تقويػػػة أمػػػف "إسػػػرائيؿ"، وا 
المحيطة بيػا. ولفػت "بػف أليعػزر" إلػى أف الخطػر يكمػف فػي أف ينجػر العػالـ العربػي كمػو وراء موجػة الغضػب 

نسػػبة لمسػػتقبؿ بػػالده مػػف تمػػؾ األحػػداث والتػػي عكسػػت كرىػػًا متجػػددًا لػػػ"إسرائيؿ" ىػػذه، معبػػرًا عػػف تشػػاؤمو بال
والواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة. وفػػػي سػػػياؽ متصػػػؿ، كشػػػؼ تقريػػػر إخبػػػاري أمريكػػػي أف البيػػػت األبػػػيض يجيػػػز 
نفسو، وبعد موجػة االحتجاجػات التػي اجتاحػت العػالـ اإلسػالمي لفتػرة طويمػة مػف االضػطرابات والتػي سػتكوف 

ابة اختبار ألمف البعثات الدبموماسية األمريكيػة وقػدرة الػرئيس األمريكػي، بػاراؾ أوبامػا، عمػى تشػكيؿ "قػوى بمث
 التغيير" في الشرؽ األوسط. 
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 موقع ويمال اإلخباري )عن العبرية، ترجمة المركز(
 37/9/1031، 1616 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 أجبر نصر اهلل عمى الخروج العمني محمد لمنبي الفيمم المسيء اإلسرائيمية:  األولىالقناة  17

فاجػػػأ األمػػػيف العػػػاـ لحػػػزب اهلل حسػػػف نصػػػراهلل المشػػػاركيف فػػػي المسػػػيرة الحاشػػػدة التػػػي دعػػػا إلييػػػا الحػػػزب فػػػي 
، بحضػػوره الشخصػي مػف دوف أي حػػذر ]عميػو السػالـ  الضػاحية الجنوبيػة رفضػًا لإلسػػاءة إلػى الرسػوؿ محمػػد

 . لحياتو أمني مف التيديدات اإلسرائيمية
وغطّػػػت وسػػػائؿ اإلعػػػالـ اإلسػػػرائيمية مػػػا ورد فػػػي كػػػالـ نصػػػر اهلل، عمػػػى غيػػػر عػػػادة متبعػػػة، وصػػػواًل إلػػػى كػػػؿ 
التفاصػػػيؿ الػػػواردة فػػػي الكممػػػة. وأوردت نشػػػرات التمفػػػزة العبريػػػة كػػػالـ نصػػػراهلل فػػػي مقدمػػػة نشػػػراتيا اإلخباريػػػة. 

وؿ صّب الزيػت عمػى النػار، وتأليػب الػرأي العػاـ نصراهلل حا»وبحسب القناة الثانية في التمفزيوف العبري، فإف 
سػػرائيؿ بػػدورىا، رأت القنػػاة األولػػى فػػي التمفزيػػوف العبػػري أف الفػػيمـ المسػػيء لمنبػػي «. ضػػد الواليػػات المتحػػدة وا 

محمد أجبػر نصػراهلل عمػى الخػروج العمنػي، األمػر الػذي يظيػر مػدى تػأثره بػالفيمـ واإلسػاءة الػواردة فيػو، مرّكػزة 
هلل ألكثػر مػػف اثنتػي عشػرة دقيقػػة أمػاـ الجمػػاىير كػي يظيػر أنػػو جػّدي فػػي إطػالؽ تيديداتػػو عمػى وقػوؼ نصػػرا

دانتو. ومما لفت القناة، اليتافات التي شارؾ نصر اهلل الجماىير فييا، ضد إسرائيؿ والواليات المتحدة.  وا 
 38/9/1031، االخبار، بيروت

 
 ن مصرلف حمار مأ 300سرائيمية تتقدم بطمب لشراء اإل الحكومة 18

  -المدرس بكمية الطب البيطري جامعػة كفػر الشػيخ-وليد صبحي جنيدي : أكد وكاالت -  48القاىرة ػ عرب
أف ىنػاؾ عػدد مػف األبحػاث . وأوضػح جنيػدي ألػؼ حمػار مصػري 100شػراء  تالحكومة اإلسػرائيمية طمبػأف 

 تساعد في عالج السرطاف.العممية التي يتـ إجرائيا حاليًا ُتشير إلى وجود مادة فعالة بجمود الحمير 
 37/9/1031، 48عرب 

 
  شهيدا معظمهم من الالجئين الفمسطينيين 31: مخيم اليرموك تحت النار 19

شخصػػًا معظميػػـ مػػف الالجئػػيف الفمسػػطينييف، منػػذ فجػػر اليػػوـ االثنػػيف،  13استشػػيد  :القػػدس دوت كػػوـ -غػػزة
الفمسػطينييف جنػوب العاصػمة السػورية جراء تجدد قصػؼ قػوات النظػاـ السػوري عمػى مخػيـ اليرمػوؾ لالجئػيف 

 دمشؽ والمناطؽ المحيطة بو.
وقالت مصادر خاصة لػ دوت كـو مف داخؿ المخيـ، أنو تـ الكشؼ عف مجزرة قاـ بيا عناصػر مػف الجػيش 
النظػػػامي السػػػوري بحػػػؽ فمسػػػطينييف وسػػػورييف متواجػػػديف فػػػي منطقػػػة ديػػػر ياسػػػيف، وتحديػػػدا خمػػػؼ مستشػػػفى 

مػرأة واثنػاف مػف كبػار السػف.ج 6فمسطيف، حيث عثر عمى  واكػدت المصػادر  ثث حتػى المحظػة بيػنيـ رجػؿ وا 
وجود جثث أخرى في منطقة قريبة مف الموقع المستيدؼ ، غير اف تمركز عدد كبير مف جنود قوات النظاـ 

 السوري والشبيحة في المنطقة يحوؿ دوف الوصوؿ الييا.
وأضافت المصادر أف رجال فمسطينيا وزوجتو استشيدا، فيما أصيب طفميما بجراح خطػرة جػراء سػقوط قذيفػة 

 عمى سيارة مف نوع "ىونداي" مقابؿ مفرؽ العروبة بالمخيـ.
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وأقدـ مسمحوف مف الجيش النظامي السوري في منطقة المعضمية بالعاصمة، عمى إعداـ الطبيب الفمسطيني 
جماؿ سويد، وىما مف سكاف حي ركف الديف القريب مف المخيـ، إثناء محاولتيما تقديميـ محمد مراد، ورفيقو 

 المعونات ومد يد العوف لمجرحى في المنطقة.
وتعػػرض المناضػػؿ الفمسػػطيني محمػػود سػػويد، مػػف سػػكاف حػػي الحجػػر األسػػود بػػالمخيـ، لمقتػػؿ عمػػى يػػد احػػد 

ى الػػى استشػػياده عمػػى الفػػور، فيمػػا استشػػيد جػػراء قناصػػة النظػػاـ السػػوري أثنػػاء محاولتػػو إسػػعاؼ طفػػؿ، مػػا أد
 القصؼ الذي استيدؼ ذات الحي الفمسطيني عبد الحميد رياض.

كمػػا استشػػيدت، فجػػر اليػػـو االثنػػيف، المواطنػػة الفمسػػطينية فيميػػة العبػػد اهلل، بعػػد اسػػتيدافيا مػػف قبػػؿ قناصػػة 
سػابيع إلػى مخػيـ اليرمػوؾ بعػد تػدمير النظاـ السػوري فػي منطقػة البسػاتيف بشػارع الثالثػيف، حيػث لجػأت منػذ أ

 منزليا الكائف في حي القدـ القريب مف المخيـ.
وكانػػت الشػػييدة العبػػداهلل لحظػػة اغتياليػػا فػػي طريقيػػا الػػى الحػػي لتفقػػد مػػا تبقػػى مػػف منزليػػا قبػػؿ أف تعاجميػػا 

 رصاصات القناصة المنتشريف في محيط المخيـ.
اليػػـو االثنػػيف ىجمػػات مػػف قبػػؿ قػػوات الجػػيش النظػػامي وشػػيدت منػػاطؽ مختمفػػة فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ ومحيطػػو 

شممت إطالؽ النار مف قبؿ القناصة وقصؼ بمدافع الياوف، فيمػا تكفمػت الطػائرات المروحيػة بقصػؼ العديػد 
 مف األحياء المجاورة.

 37/9/1031، القدس، القدس
 

 البرق إلى العناية المكثفة بعد تدهور صحته سامر نقل األسير: األسيرنادي  10
اـ اهلل: تـ بعد ظير، أمس، نقؿ األسير سامر البرؽ إلى قسـ العنايػة المكثفػة فػي مستشػفى " سػاؼ ىروفيػو" ر 

 بعد ىبوط كبير في مستويات السكر وتراجع مفاجئ عمى وضعو الصحي.
وقاؿ مدير الوحدة القانونيػة فػي نػادي األسػير المحػامي جػواد بػولص، إنػو ووفقػًا لمصػادر مػف المستشػفى فػإف 

المضرب عف الطعاـ توقؼ عمميًا عف أخذ أي نوع مف المدعمات، توقػؼ عػف شػرب المػاء، وأضػاؼ،  البرؽ
بعد أف كانت حالتػو خطػرة لكنيػا مسػتقرة طػرأ قبػؿ سػاعات تراجػع خطيػر عمييػا مػا أربػؾ أطبػاء "عيػادة سػجف 

 الرممة" واستدعى نقمو في سيارة اسعاؼ خاصة.
 38/9/1031، األيام، رام اهلل

 
 ينفي سجون االحتالل اليوم تضامنًا مع األسرى المضرب ابإضر قراقع:  13

راـ اهلل: قاؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع، أمس، إف األسرى في سجوف االحتالؿ سيضربوف 
عف الطعاـ، اليػوـ، تضػامنًا مػع األسػرى المضػربيف عػف الطعػاـ حسػف الصػفدي وسػامر البػرؽ وأيمػف شػراونة 

يـ وجيوا رسالة تحذيرية إلى مدير السجوف العامة، حذروا فييا مف أف سقوط أي شييد وسامر العيساوي، وأن
في صفوؼ المضػربيف سػيترؾ تػداعيات كبيػرة عمػى واقػع األسػرى، وأف األسػرى سػيتخذوف خطػوات تصػعيدية 

وأشػار إلػى أف األسػرى سػجف "ريمػوف"  ردا عمى إىمػاؿ واسػتيتار إدارة سػجوف االحػتالؿ بمطالػب المضػربيف.
أعمنػػوا أنػػو سػػيرافؽ اإلضػػراب، اليػػوـ، إغػػالؽ أقسػػاـ السػػجف وعػػدـ الخػػروج إلػػى السػػاحة كخطػػوة تضػػامنية مػػع 
المضػػربيف، فػػي حػػيف ىػػدد عػػدد مػػف أسػػرى سػػجف "جمبػػوع" بإضػػراب مفتػػوح عػػف الطعػػاـ إذا لػػـ تسػػتجب إدارة 

ع الصػػحي السػػجوف لمطالػػب المضػػربيف، وأف حالػػة قمػػؽ وغميػػاف تسػػود أوسػػاط األسػػرى بسػػبب خطػػورة الوضػػ
 لألسرى المضربيف.
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 38/9/1031، األيام، رام اهلل
 

 الحتالل يرّكز في حفرياته أسفل أساسات المسجد االقصىلموقف والتراث: ا صىقاألمؤسسة  11
ـ اف 13/9/2012فػػػي تقريػػػر صػػػحفي موثػػػؽ بالصػػػور الخمػػػيس ” مؤسسػػػة االقصػػػى لموقػػػؼ والتػػػراث“أكػػػدت 

ز في حفرياتو خالؿ االياـ واالسابيع األخيرة أسفؿ أساسات المسػجد االحتالؿ االسرائيمي وأذرعو التنفيذية يركّ 
االقصػػى المبػػارؾ، ويحػػاوؿ أف يكشػػؼ عػػف أعمػػاؽ وأطػػواؿ ىػػذه االساسػػات خاصػػة فػػي المنطقػػة الممتػػدة مػػف 
أقصى الزاوية الجنوبية الغربيػة وحتػى المنطقػة أسػفؿ المدرسػة التنكزيػة، قػرب بػاب السمسػمة، وقالػت المؤسسػة 

فريػػػات كّشػػػفت عػػػف عشػػػرات الحجػػػارة الضػػػخمة التػػػي تعتبػػػر جػػػزءًا مػػػف الجػػػدار الغربػػػي لممسػػػجد اف ىػػػذه الح
االقصى، كما ويدعي االحػتالؿ أنػو عثػر خػالؿ حفرياتػو فػي المنطقػة المػذكورة عمػى موجػودات اثريػة متنوعػة 

طر اف ىػػػذه الحفريػػػات تشػػػكؿ مخػػػا” مؤسسػػػة االقصػػػى“مػػػف فتػػػرة الييكػػػؿ االوؿ والثػػػاني المزعػػػوميف، وأشػػػارت 
 متعددة عمى المسجد االقصى، مف الناحية العمرانية واألثرية والتاريخية.

 37/9/1031، مؤسسة األقصى لموقف والتراث
 

 مئات المواطنين يشاركون في وقفة احتجاجية ضد الفيمم المسيء لالسالم: البيرة 11
السػػالـ الػػذي انػػتج فػػي تظػػاىر مئػػات المػػواطنيف امػػس فػػي البيػػرة ضػػد الفػػيمـ المسػػيء ل :نائػػؿ موسػػى -البيػػرة 

الواليػػات المتحػػػدة والػػػذي تسػػػبب بموجػػػة تظػػػاىرات واعمػػػاؿ عنػػػؼ فػػػي مختمػػػؼ انحػػػاء العػػػالـ االسػػػالمي. وردد 
 المتظاىروف خالؿ اعتصاـ تمبية لدعوة وزارة االوقاؼ "ال تمسوا نبينا".

لػى االعتػذار. وطالػب ودعا وزير االوقاؼ والشؤوف الدينية محمود اليباش خػالؿ التظػاىرة الواليػات المتحػدة ا
اليبػػػاش، الواليػػػات المتحػػػدة األميركيػػػة ودوؿ العػػػالـ اجمػػػع، أمػػػس، باسػػػتنكار وشػػػجب اإلسػػػاءة المتعمػػػدة التػػػي 
تعرض ليا النبػي محمػد عميػو السػالـ بعبػارات واضػحة وشػديدة الميجػة، داعيػا األمػـ المتحػدة الػى سػف قػوانيف 

 تجـر اإلساءة لألنبياء واألدياف وتعاقب مقترفييا. 
 38/9/1031، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 لممستوطنين في سموان ومخاوف من بناء جسر مشاة يغير معالم البمدة مسيرة 14

احتشد عشرات المستوطنيف، مساء امس، في مسيرة استفزازية ببمدة سمواف جنوب  :عيسى الشرباتي -القدس 
وانطمقػػت مسػػيرة المسػػتوطنيف مػػف باحػػة المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ، تركػػزت فػػي عػػيف مػػاء سػػمواف التاريخيػػة. 

حائط البراؽ، لمناسبة ما يسمى "عيد رأس السػنة العبػري"، واخترقػت الشػارع الػرئيس بحػي وادي حمػوة بسػمواف 
 مرورا بحي البستاف ومنطقة بئر أيوب وعيف الموزة.

طة االحػتالؿ وقاؿ فخري أبو دياب مف لجنػة الػدفاع عػف أراضػي وعقػارات سػمواف، إف قػوة معػززة بجنػود وشػر 
وفرت الحماية والحراسة لممستوطنيف، مضيفا أف المسيرة تسببت بتعطيػؿ حركػة سػير مركبػات المػواطنيف بعػد 

وكانػػت قػػػوات االحػػتالؿ أغمقػػػت عصػػر أمػػس كافػػػة المػػداخؿ الشػػػمالية لبمػػدة سػػػمواف،  إغػػالؽ الشػػارع الػػػرئيس.
 لتسييؿ وصوؿ المستوطنيف الييا.

مف استغالؿ الجمعيات االستيطانية لالعياد والمناسبات الييودية لتغيير  وقد حذر مركز معمومات وادي حموة
 معالـ بمدة سمواف بالتحضير لبناء جسر لممشاة، ومحاولة فرض أمر واقع فييا بتغييرىا لحركة الطريؽ.

 38/9/1031، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 عراق بورينرية قباالختناق خالل مواجهات مع قوات االحتالل في  ينمواطن إصابة 15

أصػػيب عػػدد مػػف الفمسػػطينييف بحػػاالت اختنػػاؽ بالغػػاز خػػالؿ مواجيػػات جػػرت ظيػػر أمػػس فػػي قريػػة : نػػابمس
 عراؽ بوريف جنوب غرب نابمس في أعقاب اقتحاـ المستوطنيف لمقرية.

وقػػاؿ مسػػؤوؿ ممػػؼ االسػػتيطاف فػػي الضػػفة غسػػاف دغمػػس إف عػػددًا مػػف مسػػتوطني مسػػتوطنة براخػػا اقتحمػػوا 
 ت حماية مف قوات االحتالؿ.القرية تح

وقاؿ شيود عياف إف جنود االحتالؿ استخدموا الرصاص المطاطي والغاز المسيؿ بالدموع خػالؿ المواجيػات 
 ما أدى إلى إصابة عدد مف المواطنيف.

 38/9/1031، البيان، دبي
 

 األسرى في غزة يطالبون منظمة التحرير بالعمل عمى تدويل قضية أبنائهم أهالي 16
طالػػب أىػػالي األسػػرى فػػي سػػجوف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي منظمػػة التحريػػر بالعمػػؿ مػػف أجػػؿ تػػدويؿ  ر:حسػػف جبػػ

قضػػػية أبنػػػائيـ وتكثيػػػؼ العمػػػؿ فػػػي السػػػفارات والقنصػػػميات الفمسػػػطينية فػػػي الخػػػارج الستصػػػدار قػػػرارات دوليػػػة 
 لمناصرة األسرى واإلفراج الفوري عنيـ.

اطيػػػة أىميػػػة العمػػػؿ مػػػع الييئػػػات الدوليػػػة والحقوقيػػػة لفضػػػح وأكػػػد إبػػػراىيـ منصػػػور القيػػػادي فػػػي الجبيػػػة الديمقر 
الممارسات التعسفية في سجوف االحػتالؿ ضػد األسػرى، مشػددا عمػى أىميػة توسػيع التضػامف الشػعبي الػداعـ 

 لقضية األسرى.
 38/9/1031، األيام، رام اهلل

 
 غضب ردا عمى االساءة لمرسول الكريم في مخيم الجميل مسيرةلبنان:  17

( مسػػيرة غضػػب 14/9/2012عوة مػػف الفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػي مخػػيـ الجميػػؿ جػػرى يػػـو الجمعػػة )بػػد: بعمبػػؾ
بسبب االساءة لسيدنا محمد صمى اهلل عميو وسػمـ وذلػؾ بعػد صػالة الجمعػة انطمقػت المسػيرة مػف امػاـ مسػجد 

مسػجد كممػة بالؿ بف رباح رضي اهلل عنو وشارؾ في المسيرة جماىير غفيػرة مػف اىػالي المخػيـ والقػى امػاـ ال
مف وحي المناسبة اكد فييا اف االسالـ ديف التسامح والمحبة وليس ديػف البغضػاء والكراىيػة واكػد عػدـ جػواز 
المػػس بأنبيػػاء اهلل والتعػػرض ليػػـ تحػػت الشػػعارات الوىميػػة مػػف حريػػة التعبيػػر واكػػد ضػػرورة محاسػػبة ومعاقبػػة 

 ولية.المسؤوليف عف ىذا الفعؿ البغيض الشنيع عف طريؽ المحاكـ الد
 37/9/1031، الجئ نت

 
 الفمسطينيين من سورياالالجئين تعاطي األونروا مع قضية مخيم الجميل: المجان الشعبية تستنكر  18

أسػػموب تعػػػاطي األونػػروا مػػػع قضػػية النػػػازحيف "فػػي مخػػػيـ الجميػػؿ أمػػػس،  "المجػػاف الشػػػعبية"اسػػػتنكرت : بعمبػػؾ
مكاتب الوكالة في المخيـ، اذاعت خاللو بيانًا، تاله ، وذلؾ خالؿ اعتصاـ نفذتو أماـ "الفمسطينييف مف سوريا

 أبو جياد. "المجنة الشعبية"مسؤوؿ 
نزوح العائالت الفمسطينية مف سوريا، لـ يم  مسوؤلية األونروا عنيػا. فالنػازحوف تػابعوف »لفت البياف إلى أف 

خػارج نطػاؽ عمػؿ األونػروا  لممنظمة نفسػيا. لكػنيـ انتقمػوا مػف منطقػة عمػؿ إلػى أخػرى، وبالتػالي لػـ يػأتوا مػف
العػػػػائالت تعػػػػاني أوضػػػػاعا معيشػػػػية واجتماعيػػػػة صػػػػعبة، »وذكػػػػر البيػػػػاف أف «. ليشػػػػكموا عبئػػػػا إضػػػػافيا عمييػػػػا
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التقصػير فػي »واسػتغرب «. خصوصًا في مجاالت المأوى والسكف والحاجة إلى مساعدات اجتماعية وغذائيػة
ضػػػرورة تحمػػؿ األونػػػروا مسػػػوؤلياتيا »طالبػػًا بػػػػ، م«عمػػؿ األونػػػروا تجػػاه العػػػائالت النازحػػػة وتجاىػػؿ أوضػػػاعيـ

الكاممة، وتقديـ ما يمـز عمى جميع الصعد اإلغاثية، واالجتماعية، والصحية، والتربوية، واإليواء، ال سيما أف 
فصؿ الشتاء عمى األبواب. كمػا أننػا عمػى ابػواب عػاـ دراسػي تترتػب عميػو مسػوؤليات أكبػر يزيػد مػف األعبػاء 

 .«عمى كاىؿ النازحيف
 38/9/1031، السفير، بيروت

 
 : ألول مرة تقول نسبة أكبر من الفمسطينيين أن أوضاع غزة أفضل من الضفةاستطالع 19

كشػؼ المركػػز الفمسػػطيني لمبحػوث السياسػػية والمسػػحية فػػي نتػائج اسػػتطالعو الحػػديث انػو: يػػأتي الربػػع الثالػػث 
حيػث ينيػار التقيػيـ اإليجػابي لألوضػاع بأخبػار سػيئة لمسػمطة الفمسػطينية فػي الضػفة الغربيػة  2012مف عاـ 

وأضػػاؼ: بالمقابػػؿ، ترتفػػع نسػػبة  لمسػػتوى غيػػر مسػػبوؽ وينيػػار معػػو التقيػػيـ اإليجػػابي ألداء حكومػػة فيػػاض.
تقػوؿ نسػبة أكبػر مػف الفمسػطينييف  2007التقييـ اإليجابي ألوضاع القطاع، وألوؿ مرة منذ االنقساـ فػي عػاـ 

فة، إف مف الواضح أف موجػة الغػالء وقػرارات حكومػة فيػاض رفػع أف أوضاع القطاع أفضؿ مف أوضاع الض
أسعار الوقود تقؼ وراء ىذا التراجع الكبير والمفاجئ في تقييمات الجميور، ينعكس ىذا الوضع بوضػوح فػي 
إعػػػالف ثمثػػػػي الجميػػػػور فػػػػي كػػػؿ مػػػػف الضػػػػفة والقطػػػػاع أف األوضػػػاع االقتصػػػػادية الصػػػػعبة تػػػػدفعيـ لمتظػػػػاىر 

نسػػػبة تفػػػوؽ ثالثػػػة أربػػػاع الجميػػػور أف موجػػػة االحتجاجػػػات والتظػػػاىر سػػػوؼ تسػػػتمر واالحتجػػػاج فيمػػػا تقػػػوؿ 
 %( تتوقع أف تمتد ىذه االحتجاجات لتشمؿ قطاع غزة.55وتتصاعد بؿ إف نسبة تفوؽ النصؼ )

، وىػي فتػرة شػيدت موجػة مػف الغػالء وخاصػة 2012أيمػوؿ  15-13وقد جرى االستطالع فػي الفتػرة مػا بػيف 
تيػػا مظػاىرات احتجػػاج واسػعة فػػي الضػػفة الغربيػة ابتػػدأت فػي مطمػػع أيمػوؿ ولػػـ تيػػدأ إال فػي أسػػعار الوقػود تبع

 بعد تراجع حكومة فياض عف رفع أسعار السوالر والغاز.
شخصػًا وذلػؾ  1270وتـ إجراء المقابالت وجيًا لوجو مع عينة عشوائية مف األشػخاص البػالغيف بمػ  عػددىا 

 %. 3أ موقعًا سكانيًا وكانت نسبة الخط 127في 
 وفيما يمي نتائج االستطالع:

%( تتوقػػػػع أف تسػػػػتمر وتتصػػػػاعد المظػػػػاىرات واالحتجاجػػػػات الشػػػػعبية ضػػػػد الغػػػػالء 76الغالبيػػػػة العظمػػػػى )• 
% تتوقػع 55% أنيػا لػف تسػتمر ولػف تتصػاعد. كمػا أف أغمبيػة مػف 22وقرارات الحكومة فيما تقوؿ نسبة مػف 

 % ال تتوقع ذلؾ.39ونسبة مف أف تمتد المظاىرات واالحتجاجات إلى قطاع غزة، 
% مف الجميور مقتنع أف األزمة المالية التي تمر بيا السمطة ىي أزمة حقيقية وليسػت مصػطنعة فيمػا 51• 

 % أنيا أزمة مصطنعة. 44تقوؿ نسبة مف 
% ال توافؽ عمى موقؼ الرئيس عباس القائؿ بأنػو لػف يشػكؿ حكومػة 35% توافؽ ونسبة مف 58نسبة مف • 

بعد موافقػة حمػاس عمػى السػماح لمجنػة االنتخابػات بالعمػؿ فػي قطػاع غػزة والموافقػة عمػى إجػراء  مصالحة إال
 االنتخابات في أسرع وقت.

% تعػارض اقتػراح سػالـ فيػاض إجػراء انتخابػات 66% فقػط تؤيػد ونسػبة مػف 28في المقابؿ فإف نسبة مػف • 
 تشريعية يشارؾ فييا سكاف الضفة فقط.

%( تعتقػػػد أف الوحػػػدة لػػػف تعػػػود وأف كيػػػانيف 42فػػػتح وحمػػػاس، النسػػػبة األكبػػػر )فػػػي ظػػػؿ تعثػػػر الحػػػوار بػػػيف • 
% فقط تعتقد أف الوحدة ستعود في وقت قريب ونسبة مف 14منفصميف سينشآف في الضفة وغزة، ونسبة مف 
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، 2011% تعتقػػد أف الوحػػدة سػػتعود ولكػػف بعػػد فتػػرة زمنيػػة طويمػػة. قبػػؿ سػػنة ونصػػؼ، فػػي  ذار )مػػارس( 40
 % فقط أف الوحدة لف تعود وسينشأ كياناف منفصالف في الضفة والقطاع. 21 قالت نسبة مف

% أف 52% فيمػػا تقػػوؿ نسػػبة مػػف 25% إلػػى 22نسػػبة التقيػػيـ اإليجػػابي ألوضػػاع قطػػاع غػػزة ترتفػػع مػػف • 
 األوضاع في القطاع سيئة أو سيئة جدًا.

% في 19% قبؿ ثالثة أشير إلى 30نسبة التقييـ اإليجابي ألوضاع الضفة الغربية تيبط بشكؿ كبير مف • 
% أف األوضػاع فػي الضػفة سػيئة أو سػيئة جػدًا. مػف المفيػد اإلشػارة 60ىذا االستطالع، فيما تقوؿ نسبة مف 

% فقػط بػيف سػكاف الضػفة. ىػذه 15إلى أف نسبة القائميف بأف األوضػاع فػي الضػفة جيػدة أو جيػدة جػدًا تبمػ  
يػا سػكاف الضػفة والقطػاع أوضػاع القطػاع بشػكؿ أكثػر إيجابيػة التي يقػيـ في 2007ىي المرة األولى منذ عاـ 

 مف أوضاع الضفة.
% ونسػبة 79نسبة االعتقاد بوجود فسػاد فػي مؤسسػات السػمطة الفمسػطينية فػي الضػفة الغربيػة تبمػ  حػوالي • 

 %.63االعتقاد بوجود الفساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة تبم  
% وبػيف سػكاف قطػاع 56لسالمة الشخصية بيف سكاف الضفة الغربيػة تبمػ  اليػـو نسبة اإلحساس باألمف وا• 

% فػػػي الضػػػفة 55% فػػػي قطػػػاع غػػػزة و58% وكانػػػت ىػػػذه النسػػػب قػػػد بمغػػػت فػػػي حزيػػػراف الماضػػػي 64غػػػزة 
 الغربية.

%، ونسبة التقييـ اإليجابي ألداء حكومة سػالـ 35نسبة التقييـ اإليجابي ألداء حكومة إسماعيؿ ىنية تبم  • 
% في استطالعنا السػابؽ 36%. كانت نسبة التقييـ اإليجابي لحكومة سالـ فياض قد بمغت 22ياض تبم  ف

 % لحكومة ىنية.38قبؿ ثالثة أشير و
سماعيؿ ىنية، يحصؿ األوؿ •  لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فييا اثناف فقط ىما محمود عباس وا 

يف، وتبم  نسبة المشاركة في االنتخابات في ىذه الحالة % مف أصوات المشارك40% والثاني عمى 51عمى 
 %. 44% ولينية 49%. قبؿ ثالثة أشير بمغت نسبة التصويت لعباس 55
سماعيؿ ىنية فيحصؿ األوؿ عمى •  % 32% والثاني عمى 61أما لو كانت المنافسة بيف مرواف البرغوثي وا 

 %. 66وتصؿ نسبة المشاركة في االنتخابات في ىذه الحالة إلى 
سػماعيؿ ىنيػة، فػإف البرغػوثي يحصػؿ عمػى •  أما لو كانػت المنافسػة بػيف الػرئيس عبػاس ومػرواف البرغػوثي وا 

%(، وتبمػ  نسػبة المشػاركة فػي 20%( ثػـ محمػود عبػاس )29%( يتبعػو إسػماعيؿ ىنيػة )45النسبة األكبػر )
ة، حصػؿ البرغػػوثي عمػػى %. فػي اسػػتطالعنا السػابؽ فػػي حزيػػراف الماضػي، فػػي منافسػة ثالثيػػ69ىػذه الحالػػة 

 %.25% وعباس عمى 33% وىنية عمى 37
% سيشػاركوف فييػا حيػث تحصػؿ 69لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسػية فػإف • 

% وتحصؿ كافػة 37% مف أصوات المشاركيف وفتح عمى 28قائمة التغيير واإلصالح التابعة لحماس عمى 
% أنيػػا لػػـ تقػػرر لمػػف ستصػػوت بعػػد. تبمػػ  نسػػبة 23%، وتقػػوؿ نسػػبة مػػف 13مػػى القػػوائـ األخػػرى مجتمعػػة ع

%. أمػػا فػػي الضػػفة الغربيػػة فتبمػػ  نسػػبة التصػػويت 31التصػػويت لحمػػاس فػػي ىػػذا االسػػتطالع فػػي قطػػاع غػػزة 
% وفػػي 40%. أمػػا نسػػبة التصػػويت لحركػػة فػػتح فػػي ىػػذا االسػػتطالع فػػي قطػػاع غػػزة فتبمػػ  25لحمػػاس اليػػـو 

. تعكػػػس ىػػػذه النتػػػائج ىبوطػػػًا فػػػي شػػػعبية حركػػػة فػػػتح فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة بمقػػػدار سػػػت %35الضػػػفة الغربيػػػة 
 درجات مئوية وىبوطًا في شعبية حماس في الضفة بمقدار نقطتيف مئويتيف.

% تعتقػػد أف الغايػػة العميػػا األولػػى لمشػػعب الفمسػػطيني ينبغػػي أف تكػػوف تحقيػػؽ انسػػحاب إسػػرائيمي 44نسػػبة • 
قامػػة دولػػة 1967لحػػدود عػػاـ  فمسػػطينية فػػي الضػػفة والقطػػاع وعاصػػمتيا القػػدس الشػػرقية. فػػي المقابػػؿ فػػإف  وا 
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% يقولوف أف الغاية األولى يجب أف تكوف الحصوؿ عمػى حػؽ العػودة لالجئػيف وعػودتيـ لقػراىـ وبمػداتيـ 30
% أف الغايػػة األولػػى ينبغػػي أف تكػػوف بنػػاء فػػرد 15. كػػذلؾ تقػػوؿ نسػػبة مػػف 1948التػػي خرجػػوا منيػػا فػػي عػػاـ 

% أف اليػدؼ األوؿ يجػب أف يكػوف 11مجتمع متديف يمتـز بتعاليـ اإلسػالـ كاممػة. وتقػوؿ نسػبة مػف صالح و 
 بناء نظاـ حكـ ديمقراطي يحتـر حريات وحقوؽ اإلنساف الفمسطيني. 

% مف 32المشكمة األساسية التي تواجو المجتمع الفمسطيني اليوـ ىي تفشي البطالة والفقر وذلؾ في نظر • 
% أف المشكمة األولى ىي استمرار االحتالؿ واالستيطاف، وتقوؿ نسػبة مػف 23تقوؿ نسبة مف الجميور فيما 

% أنيػػػا تفشػػػي 15% أنيػػػا غيػػػاب الوحػػػدة الوطنيػػػة بسػػػبب االنقسػػػاـ بػػػيف الضػػػفة وغػػػزة، وتقػػػوؿ نسػػػبة مػػػف 19
غالؽ معابره.9الفساد، وتقوؿ نسبة مف   % أنيا استمرار حصار قطاع غزة وا 

 37/9/1031، (PCPSRوث السياسية والمسحية )المركز الفمسطيني لمبح
 

 قرار الخمع القضائي في المحاكم الفمسطينيةإ :رام اهلل 40
شيدت المحػاكـ الشػرعية الفمسػطينية تقػديـ نحػو ألػؼ قضػية لنسػاء حػاولف الحصػوؿ : راـ اهلل_ إيماف عريقات

 عمى الطالؽ قبؿ الدخوؿ والخموة الشرعية مع خطابيف.
جمس القضاء االعمػى الفمسػطيني الػى بػدأ العمػؿ بقػانوف الخمػع القضػائي مطمػع شػير ودفعت ىذه الحاالت، م

ايموؿ/ سبمتبر الجاري، عمما بأف مفيـو الخمع بتراضى الطرفيف كاف يطبػؽ داخػؿ المحػاكـ الفمسػطينية تحػت 
 مسمى الطالؽ مقابؿ االبراء العاـ.

كميفي وخالؿ زياراتي المتعددة لممحاكـ وقاؿ الشيخ يوسؼ ادعيس قاضي قضاة فمسطيف لبي بي سي:" منذ ت
الشػػرعية، وجػػدت أف ىنػػاؾ العديػػد مػػف الفتيػػات لػػدييف قضػػايا تتعمػػؽ بػػالطالؽ أو النػػزاع والشػػقاؽ وقضػػاياىف 
عالقة منذ سنوات طويمة، ذلؾ دعاني لجمع المجمس االعمى لمقضاء وىيأتي المحاكـ الشرعية ألخذ مجموعة 

 دـ االطالة في أخذ االحكاـ في المحاكـ الشرعية".قرارات لوضع حد لمعاناة النساء وع
واشار قاضي قضاة فمسطيف إلى أف المجمس االعمى لمقضػاء لػـ يضػع قانونػا جديػدا ألنػو ال يممػؾ الحػؽ فػي 
تشػػريع أو سػػف القػػوانيف، وأف ذلػػؾ مػػف ميػػاـ المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني المعطػػؿ، وأف مػػا تػػـ ىػػو تفسػػير 

وبدأت المحاكـ  شريعة االسالمية والقانوف المعموؿ بو في االراضي الفمسطينية.لقانوف موجود باالساس في ال
الفمسػطينية تطبيػػؽ قػانوف الخمػػع القضػائي عمػػى الحػػاالت الطارئػة والممحػػة والعالقػة داخػػؿ أروقتيػا منػػذ سػػنوات 

 طويمة.
 37/9/1031، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
  التاريخية لممخطوطات والوثائق اً معرضح السياحة واآلثار في غزة تفت ةوزار  43

أعمنػت وزارة السػياحة واآلثػار فػي الحكومػة المقالػة فػي غػزة، عػف افتتػاح معػرض المخطوطػات والوثػائؽ  غزة:
، تعرض خاللو طوابع وجنييات فمسطينية تعود لمعيد العثماني واالنتداب البريطاني، أي قبؿ  التاريخية، اليـو

. وأوضػػح مسػػؤوؿ المعػػرض أحمػػد البػػرش أف فكػػرة عمػػؿ المعػػرض 1948طيف عػػاـ وقػػوع النكبػػة واحػػتالؿ فمسػػ
جاءت مف كوف ىذه المخطوطات والوثائؽ جزءًا ال يتجزأ مف تراث وحضارة األمـ، وأنيا تعػد عػاماًل مسػاعدًا 

وذكػر أف المعػرض الػذي سػيـ افتتاحػو  في تعريؼ الجيؿ الحالي بحضارة وطنيـ وتضػحيات األجػداد واآلبػاء.
تحػػؽ قصػػر الباشػػا التػػاريخي فػػي مدينػػة غػػزة، يحتػػوي عمػػى عػػدة زوايػػا تػػـ تقسػػيميا إلػػى: زاويػػة الوثػػائؽ فػػي م

 واألوراؽ القديمة، وزاوية المخطوطات الكتابية، وزاوية المخطوطات المنقوشة، وزاوية العرض المرئي.
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 38/9/1031، الخميج، الشارقة
 

 ل فمسطينية خطر وغير دستوري: سحب جنسيات األردنيين من أصوالشيوعيلحزب اأمين  41
اعتبر األميف العاـ لمحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة، أف قضية سحب الجنسيات مػف األردنيػيف : عماف

مف أصوؿ فمسطينية يشكؿ خطرا وغيػر دسػتوري، فيمػا دعػا إلػى إيجػاد حػؿ لمقضػية الفمسػطينية، عبػر تثبيػت 
 حقوؽ الفمسطينييف في إقامة الدولة وحؽ العودة.

وعمػػى الػػرغـ مػػػف أف حمارنػػة رأى أف معاىػػدة وادي عربػػػة ظممػػت األردف ولػػػـ تضػػمف لػػو حمايػػػة حػػدوده كمػػػا 
ادعػت بنودىػػا، كمػػا ظممتػػو فػػي موضػػوع الميػػاه الػذي يعػػد مسػػألة مصػػيرية لػػألردف، غيػػر أنػػو رأى أف إلغػػاء أو 

 ."إعادة النظر في ىذه المعاىدة، ىو موضوع "أكبر مف طاقة األردف في الظرؼ الحالي
38/9/1031، الغد، عّمان  

 
 تعبر عن قمقها من تراجع مستوى الخدمات في المخيمات الفمسطينية "العودةحق " 41

مػذكرة  األردفوجيت المجنػة العميػا لمػدفاع عػف حػؽ العػودة لالجئػيف الفمسػطينييف فػي : ماجد القرعاف –عماف 
ات التػػي تقػػػدميا لقػػاطني المخيمػػػات فييػػػا عػػف قمقيػػػا مػػف تراجػػػع مسػػتوى الخػػػدم أعربػػت (ونػػػروااأل)مػػديرة  إلػػى

يراداتيا أىدافياجراء تنامي الفجوة بيف احتياجات الوكالة المالية الالزمة لتحقيؽ  األردفالفمسطينية في   .وا 
نسػػػخة منيػػػا إف ىػػػذه الفجػػػوة أدت الػػػى اسػػػتمرار اجػػػراءات « الدسػػػتور»وقالػػػت المجنػػػة فػػػي المػػػذكرة التػػػي تمقػػػت 

التي بػدأتيا باالضػافة لمتقميصػات المسػتمرة منػذ اكثػر مػف عشػر سػنوات مػا  تقميص الخدمات والحالة التقشفية
سيعكس  ثارا كارثية عمى أوضاع الالجئيف ويزيد مف سوء حالتيـ ويمس بمستوى الخدمة التي تقدميا األنروا 

 ليـ .
حتػػاجيف كمػا دعػػت الػػى ضػرورة إلغػػاء الشػػروط الجديػػدة التػي اعتمػػدتيا إدارة الوكالػػة فػي تحديػػد األشػػخاص الم

 لمخدمات االجتماعية مف نساء حوامؿ وأطفاؿ حديثي الوالدة واعادة النظر في معايير الفقر .
38/9/1031، الدستور، عّمان  

 
 

 "إسرائيل": جهود مكثفة لمتابعة أوضاع المعتقمين األردنيين في " األردنيةالخارجية" 44
جيػػودا مكثفػػة  أفخارجيػػة صػػباح الرافعػػي أكػػدت المتحػػدث الرسػػمي باسػػـ وزارة ال: نيفػػيف عبػػد اليػػادي -عمػػاف

جميعػا، معتبػرة أف الشػغؿ  أوضػاعيـواالطمئنػاف عمػى  إسػرائيؿفػي  األردنيػيفالمعتقمػيف  أوضػاعتبذؿ لمتابعة 
 الشاغؿ لموزارة ىو متابعة أوضاعيـ والعمؿ عمى تمبية مطالبيـ وتأميف زيارات ليـ.

اء وزيػر الخارجيػة ناصػر جػودة بشػكؿ عاجػؿ لبحػث لقػ اإلسػالميةفػي الحركػة  األسػرىذلػؾ، طمبػت لجنػة  إلى
 األسػػػرى أحػػػواؿفػػػي رسػػػالتيا عػػػف قمقيػػػا الكبيػػػر عمػػػى  اإلسػػػالميةالحركػػػة  األردنيػػػيف، وأعربػػػت األسػػػرىقضػػػية 

 في سجوف االحتالؿ الصييوني. األردنييف
38/9/1031، الدستور، عّمان  

 
 : إعمار المخيمات أولوية الستقرار لبنانميقاتي 45
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مة نجيب ميقاتي في االجتماع االستشاري األوؿ مف نوعو الذي تدعو اليػو الحكومػة الحاليػة أكد رئيس الحكو 
الجيػػػات الدوليػػػة المانحػػػة لمبحػػػث فػػػي احتياجػػػات الالجئػػػيف  ،«لجنػػػة الحػػػوار المبنػػػاني الفمسػػػطيني»مػػػف خػػػالؿ 

ستقرار لبناف وراحة يشّكؿ أولوية ال»أف استقرار مخيـ نير البارد وغيره مف المخيمات ، الفمسطينييف في لبناف
وقػاؿ رئػيس لجنػة الحػوار المبنػاني الفمسػطيني د.خمػدوف الشػريؼ إنػو «. المبنانييف والفمسطينييف عمى حد سػواء

مخػػػارج تميػػػؽ  إلػػػىلالجئػػػيف الفمسػػػطينييف فػػػي لبنػػػاف ينبغػػػي التوّصػػػؿ  فػػػي موضػػػوع الحقػػػوؽ المدنيػػػة واإلنسػػػانية
 .تي تجمعنا وتحتـر الميثاؽ الوطني والدستور المبنانيمستوى القضية ال إلىبصورة لبناف الحضاري وترقى 

38/9/1031، السفير، بيروت  
 

 تسوية أوضاع فمسطينيي سوريا النازحين إلى لبنانالعام يناقش  لألمن العامالمدير  46
 ،مدير "االونروا" بالوكالة روجر دايفس أمس،في مكتبو  إبراىيـالعاـ المواء عباس  لألمفاستقبؿ المدير العاـ 

وعػػرض معػػو أوضػػاع المخيمػػات الفمسػػطينية فػػي لبنػػاف، وممػػؼ الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي سػػوريا الػػذيف وفػػدوا 
 لبناف بسبب الحوادث. إلى أخيرا

ثـ استقبؿ وفدا مف الفصائؿ الفمسطينية فػي لبنػاف، وعػرض معػو الحمػوؿ المقترحػة لمػف تجػاوزت مػدة إقػامتيـ 
سػػوريا مػػف  إلػػىوتسػػوية أوضػػاعيـ اإلداريػػة مػػف أجػػؿ تػػأميف عػػودتيـ فػػي لبنػػاف الميػػؿ القانونيػػة الممنوحػػة ليػػـ 

 دوف تكبيدىـ رسوما وغرامات مالية. 
وكانت المديريػة العامػة لالمػف العػاـ عممػت بيانػا امػس عمػى "جميػع الرعايػا الفمسػطينييف الالجئػيف فػي سػوريا 

ميمة القانونية الممنوحة ليـ، افػادت الذيف وفدوا الى لبناف خالؿ فترة االحداث االخيرة وتخطت مدة اقامتيـ ال
فيو باف في إمكانيـ العودة الى سوريا عمى اف تتـ تسوية اوضاعيـ االدارية عمى المعابر الحدودية مف دوف 

ولفتػػت الػػى اف "ىػػذا االجػػراء بوشػػر العمػػؿ بػػو اعتبػػارا مػػف امػػس  اي رسػػـو او غرامػػات لقػػاء تجػػاوزىـ الميمػػة".
 .ضمناً  2012/ 10/ 17ينتيي في  وسيبقى ساري المفعوؿ لمدة شير

38/9/1031، النهار، بيروت  
 
 
 
 

 مني بين مصر وحماس لضبط الحدوداأل االتفاق"محيط " تنشر تفاصيل  47
مصطفى عمي: كشفت مصادر فمسطينية لشبكة االعالـ العربية " محيط " تفاصيؿ االتفاؽ  -شماؿ سيناء 

منية فى حركة حماس خالؿ لقاءىـ االخير بالقاىرة المتعمؽ الذى تـ بيف القيادات االمنية المصرية وقيادات ا
 16بالتنسيؽ والمباحثات مع الجانب الصمرى فيما يخص نتائج التحقيقات فى اليجوـ االرىابي الذى طاؿ 

 اغسطس الماضى بجنوب مدينة رفح بشماؿ سيناء. 5ضابطا وجنديا مصريا فى 
يف شاركوا فى المقاء منوىا الى ظيور اسماء يعمف الكشؼ وكشؼ المصدر اسماء الوفد االمني الحمساوي الذ

عنيا الوؿ مرة ضمف وفود حماس االمنية وعمى رأسيـ أحمد الجعبرى القيادي النافذ فى كتائب عز الديف 
القساـ الجناح العسكري المسمح لحركة حماس و يحي السنوار الذى يشارؾ ألوؿ مرة، و خالد أبو ندى، و 

االجيزة االمنية فى قطاع غزة الذيف عمى اطالع بعمؿ الفصائؿ الدينية المتطرفة  صالح أبو شرخ مسئوؿ
 فى قطاع غزة.
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وجاء فى بنود ما تـ االتفاؽ عميو بيف الطرفيف ضبط األنفاؽ بشكؿ قوي وفرض إجراءات أمنية مشددة عمى 
ني فى االتفاؽ طوؿ خط الحدود الفاصؿ بيف قطاع غزة ومصر مف الجانب الفمسطينى وجاء البند الثا

 االمني تسميـ ممفات التحقيؽ التي تجرييا الداخمية الحمساوية المقالة أواًل بأوؿ لمجانب المصري.
وتعيد حركة المقاومة اإلسالمية حماس بتسميـ أي مف المطموبيف المشاركيف فى اليجوـ ضد الجنود 

حركة حماس بحراسة الحدود مف المصرييف. وتكشفت تفاصيؿ االتفاؽ االمني عمى الطبيعة بقياـ جنود 
الجانب الفمسطيني بشكؿ غير معتاد حسب المصدر واصطفاؼ الجنود لمسافات متقاربة وشف حركة حماس 
حمالت مداىمة طالت العديد مف اعضاء التيارات الدينية المتشددة فى قطاع غزة والتحفظ عمى أحد 

المصرييف فى رفح رمضاف الماضي ويدعى"  االشخاص المتيميف بالمشاركة والتخطيط لميجـو عمى الجنود
 احمد سعيد اسماعيؿ " واستمرار البحث عف اثنيف اخريف.

 37/9/1031شبكة االعالم العربي )محيط(، 
 

 باهتمام القائمين عمى حقوق اإلنسان "إسرائيل"السعودية تعبر عن تطمعها أن تحظى انتهاكات  48

لوكالة األنباء السعودية  السعودي، زير الثقافة واإلعالـو  ،عبد العزيز بف محيي الديف خوجو .دذكر جدة: 
لمجمس  21، أف المجمس استمع إلى تقرير عف أعماؿ الدورة العادية الػالسعوديعقب جمسة مجمس الوزراء 

عف تطمع المممكة أف تحظى االنتياكات الصارخة التي يتعرض ليا سكاف  حقوؽ اإلنساف في جنيؼ، معبراً 
ة والعربية المحتمة مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية بمزيد مف االىتماـ مف قبؿ األجيزة األراضي الفمسطيني

 الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف.

 38/9/1031الشرق األوسط، لندن، 
 

 بمشاركة "إسرائيل" العربي أكبر مناورة في الخميج": يديعوت أحرونوت" 49

بأنيا  األمريكيلممشاركة فيما وصفيا الجيش  ألحدا يـوتجمعت سفف حربية مف كؿ أنحاء العالـ في الخميج 
 مف حيث عدد الدوؿ المشاركة فييا. األوسطأكبر مناورة دولية شيدىا الشرؽ 

زالتيا، في  وتأتي ىذه المناورة التي تقوؿ واشنطف إنيا تتضمف مناورات لتحسيف القدرة عمى اكتشاؼ األلغاـ وا 
 ج النووي اإليراني المثير لمجدؿ.ظؿ تزايد التوترات اإلقميمية بسبب البرنام

نوت أف المناورات البحرية في مياه الخميج العربي تشارؾ فييا و يديعوت أحر  جريدةوفي السياؽ، ذكرت 
وقالت الجريدة إف سفنا حربية وضباط سالح البحرية لثالثيف دولة في مياه الخميج انتشروا   "إسرائيؿ".

زالة األلغاـ وفتح الممرات المائية.لممشاركة في تماريف لتعزيز قدرتيا عمى   كشؼ وا 

مف جيتيا, ىددت طيراف مرارا بإغالؽ مضيؽ ىرمز، واستيداؼ القواعد العسكرية األميركية في المنطقة 
 إذا تعرضت ليجوـ.

 37/9/1031العربي،  المستقبل
 

 التسوية عممية روبرت سيري: استمرار االحتالل واالنقسام الفمسطيني عقبتان أمام 50
أعمف منسؽ األمـ المتحدة لعممية التسوية في الشرؽ األوسط روبرت سيري، أمس، أف العقبة : (..بي. ي)يو

الرئيسية أماـ بدء الحوار بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي حوؿ القضايا الجوىرية، ىي عقبات سياسية 
في جمسة عقدىا  ،عتبر سيريوا تتجسد في عدـ حؿ الخالفات واستمرار االحتالؿ واالنقساـ الفمسطيني.
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أف عدـ تحقيؽ تقدـ عمى المسار السياسي واستمرار الصراع  ،مجمس األمف الدولي حوؿ الشرؽ األوسط
األزمة السياسية والمالية التي تواجو السمطة الفمسطينية ىي تجسيد "، وقاؿ إف "حؿ الدولتيف"واالحتالؿ ييدد 
نجازات السمطة في منطقة مضطربة وس"، وتابع "لتمؾ المخاطر ريعة التغيير تعد رؤية حؿ الدولتيف وا 

الفمسطينية عناصر استقرار وتقدـ يتعيف عدـ فقدانيا بؿ الحفاظ عمييا وتحقيقيا بالكامؿ دوف مزيد مف 
التأخير، وال يعني ىذا أقؿ مف تقديـ الدعـ الجمي مف المجتمع الدولي لمسمطة الفمسطينية وبذؿ الجيود 

لمتعامؿ مع الصعوبات المالية التي تواجييا والحفاظ عمى المكاسب المؤسسية التي تحققت الجماعية المكثفة 
 ."حتى اآلف

لضماف قابمية السمطة الفمسطينية لالستمرار  "إسرائيؿ"وشدد سيري عمى المسؤولية الخاصة التي تتحمميا 
ظيار ضبط ا لنفس واالمتناع عف األعماؿ والنمو، وأكد عمى أىمية قياـ الطرفيف باتخاذ خطوات إيجابية وا 

إف عمى المجتمع الدولي، في مثؿ ىذه األوضاع، أف "االستفزازية التي تيدد بإشعاؿ البيئة الحساسة، وقاؿ 
 ."يعيد تقييـ دوره في حؿ الصراع

 38/9/1031الخميج، الشارقة، 
 

 ": واشنطن متورطة في مذبحة صبرا وشاتيالتايمز"نيويورك  53

نيويورؾ تايمز األمريكية، إف مذبحة صبرا وشاتيال أضعفت بشكؿ كبير نفوذ الواليات قالت جريدة  :وكاالتلا
 "تورط أمريكي غير متعمد". أسمتوذلؾ إلى ما  وأرجعتالمتحدة بالشرؽ األوسط، 

جاء ذلؾ في مقاؿ لمكاتب األمريكي سيث أنزيسكا يوـ االثنيف، وذكر سيث أف وثائؽ االجتماعات بيف 
كشفت عف تواطؤ  ،وليف اإلسرائيمييفؤ إلى الشرؽ األوسط  نذاؾ موريس دريبر والمساألمريكي  المندوب

واشنطف بصورة غير متعمدة في المذبحة، وأرجع ذلؾ إلى الخداع اإلسرائيمي والذي أضعؼ الجيود 
جية وأورد المقاؿ تفاصيؿ اجتماع بيف دريبر ووزيري الخار  األمريكية لمحيمولة دوف ارتكاب مثؿ ىذه المذبحة.

ولي االستخبارات اإلسرائيمية يـو ؤ وأرييؿ شاروف وعدد مف كبار مس والدفاع اإلسرائيمييف  نذاؾ إسحؽ شامير
  أي بعد ساعات مف بدء المذبحة. 17/9/1982

وجاء أف شامير الذي كاف يعمـ بما يحدث مف قتؿ مف قبؿ قوات الكتائب بالمخيميف لـ يشر إلى ذلؾ 
أبم  واشنطف بأف المخيميف يوجد بيما ما بيف ألفيف وثالثة  الؼ مف  مطمًقا، وأف شاروف سبؽ أف

وأورد المقاؿ  "اإلرىابييف"، وأف ىذه المعمومات تسببت في تقاعس األمريكييف وتأخرىـ عف منع المذبحة.
جود . وعندما يتعمؽ األمر بالو قوال لشاروف جاء فيو "عندما يتعمؽ األمر بأمننا، فإننا ال نسأؿ أبداً  أيضاً 

 ولياتنا وال نتخمى عف التقرير بشأنو ألي أحد كاف".ؤ واألمف، فإننا نعتبر أف ذلؾ مف صمب مس

 37/9/1031وكالة سما اإلخبارية، 
 

 يجند الموساد األطفال بعد اختطافهم! كيفتقرير:  51
بالقوانيف لـ يقؼ الكياف الصييوني يوما عند المحرمات ولـ يراعي األعراؼ الدولية أو يمتـز : خاص -المجد

أو حتػػى الحػػد األدنػػى مػػف األخػػالؽ، فيػػو يسػػعى بكػػؿ قػػذارة لتجنيػػد األطفػػاؿ القصػػر كعمػػالء يعممػػوف لصػػالح 
 الموساد الصييوني في الدوؿ العربية.

يعمؿ الموساد عمي اختطاؼ اليتامى ممف ال يكترث أحد بيـ أو بمسػتقبميـ، ويػتـ تسػفيرىـ إلػى دولػة الكيػاف، 
 سرية يشرؼ عمييا ضباط كبار مف الموساد.ويتـ ذلؾ في إطار عممية 
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ويعمػػؿ الموسػػاد عمػػى تأىيػػؿ األطفػػاؿ لمعمالػػة وخدمػػة دولػػة الكيػػاف منػػذ الصػػغر، لمعمػػؿ بعػػد ذلػػؾ كػػػػ"رادارات 
بشرية" تابعة لدولة الكياف يتـ زرعيـ في العديد مف المنظمات اإلسالمية سػواء الناشػطة سياسػًيا أو عسػكرًيا، 

 أو في مؤسسات الدولة.
لعؿ العميؿ الذي زرع بيف القيادات السورية )ايمي كػوىف ( خيػر دليػؿ. والشػاىد األخػر العميػؿ اليمنػي الػذي و 

اعتقمتو المباحث اليمنية واعترؼ بأف كثيرًا مف األطفاؿ اليمنيػيف الػذيف فقػدوا قبػؿ أعػواـ تػـ تيػريبيـ إلػى دوؿ 
 يميـ فيما بعد كجواسيس لمموساد داخؿ اليمف. الجوار عبر منظمات صييونية ومنيا إلى دولة الكياف ليتـ تأى

واعترؼ أيضا انو مف أب مجيوؿ، ىاجر مف اليمف وعمػره سػبعة عشػر عامػًا عػف طريػؽ التيريػب إلػى دولػة 
خميجية ومنيػا تواصػؿ مػع القنصػمية األمريكيػة التػي استضػافتو وأخػذت منػو الحمػض النػووي ومنحتػو رخصػة 

لسعودية مرورًا باألردف حتى وصؿ إلى تؿ أبيب وعمؿ جياز الموساد مرور إلى دولة الكياف عبر األراضي ا
 عمى تعميمة وتدريبو لمعمالة ومف ثـ إرسالو إلى اليمف لمعمؿ لصالح الموساد. 

وأشار موقع "والال" إلى أف ىؤالء األطفاؿ سيكوف ليـ البعد النفسي والعممي الختراؽ ىذه الجماعات، خاصة 
يـ باإلضافة إلػى ليجػتيـ العربيػة التػي تػؤىميـ لالنضػماـ إلػى أي جماعػة ىنػاؾ، مع حفظ بعضيـ لمقر ف الكر 

واألىـ مف ىذا سيولة السيطرة عمييـ وىـ في ىذا السػف الصػغير وتحػويميـ إلػى عمػالء لمصػياينة يخػدمونيـ 
 بصدؽ وحب وأمانة.

 من المسئول عن تجنيد العمالء بالخارج 
ات السػػػرية والميمػػػة، منيػػػا شػػػعبة السػػػيطرة و المراقبػػػة اإلقميميػػػة تعتبػػػر وحػػػدة )مفػػػراس( وحػػػدة تجميػػػع المعمومػػػ

ويكػػوف عمميػػا خػػارج دولػػة الكيػػاف فمػػف أىػػـ أىػػدافيا زرع عمػػالء صػػياينة فػػي الػػدوؿ العربيػػة، وكػػاف إسػػحاؽ 
 شامير مف أوائؿ المؤسسيف ليذه الوحدة التابعة لمموساد.

عربيػػة، ويعمػػؿ عمػػى تػػأىيميـ داخػػؿ دولػػة داخػػؿ ىػػذه الوحػػدة قسػػـ يتػػولى عمميػػة اختطػػاؼ أطفػػاؿ مػػف أقطػػار 
الكيػػػاف ومػػػف ثػػػـ إطالقيػػػـ فػػػي البمػػػداف العربيػػػة كعيػػػوف تجسػػػس لصػػػالح الموسػػػاد الصػػػييوني ومسػػػاعدتيـ فػػػي 
االنخػػػراط بالجماعػػػات اإلسػػػالمية أو فػػػي الػػػدوائر الحكوميػػػة والوصػػػوؿ إلػػػى مراكػػػز حساسػػػة مػػػف شػػػأنيا خدمػػػة 

 ار العربية.مصالح دولة الكياف األمنية والتجسس عمي األقط
 تأهيل األطفال لالنخراط في عالم التجسس:

يػتـ تدريسػػيـ التعػػاليـ الدينيػػة واألساسػية فػػي إحػػدى المسػػتوطنات الييوديػة باإلضػػافة إلػػى التقنيػػات االلكترونيػػة 
الحديثػػة فػػي التجسػػس وتػػدريبيـ عمػػي قرائػػة اآلخػػريف وأسػػاليب التخفػػي والتمويػػو لعػػدـ اكتشػػاؼ أمرىـ،وتػػأىيميـ 

ذه الميمػػة، باإلضػػافة إلػػى تعمػػيميـ أكثػػر مػػف لغػػة وتجيػػزىـ عمػػي أعمػػى مسػػتوى لمقيػػاـ بػػدورىـ عمػػى نفسػػيا ليػػ
 أكمؿ وجو.

 37/9/1031، المجد االمني
 

 دالالت الهّبة الفمسطينية في وجه السمطة الوطنية! 51
 ماجد كيالي

بب إصػرار إسػرائيؿ عمػى تفيد المؤّشرات في األراضي الفمسطينية المحتمة باحتمػاؿ انػدالع انتفاضػة ثالثػة، بسػ
معانيػػا فػػي محاوالتيػػا تيويػػد القػػدس، ومصػػادرتيا األراضػػي، وقطػػع التواصػػؿ  تعزيػػز األنشػػطة االسػػتيطانية، وا 
بينيػا، وىػػدميا البيػوت، وحصػػارىا غػزة، وتحّكميػػا بمصػادر الميػػاه، ورفضػيا اإلفػػراج عػف األسػػرى، وسػػيطرتيا 

 عمى المعابر الخارجية، وتالعبيا بعممية التسوية.
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لكف الوقائع الحاصػمة فػي السػنتيف الماضػيتيف بّينػت بػأف ىػذه االنتفاضػة سػتندلع، عمػى األرجػح، فػي مواجيػة 
السمطة الفمسطينية ذاتيا، كما حصؿ أخيرًا، وأف مف ينتظر ىّبة أو انتفاضػة ضػّد إسػرائيؿ لػف يجػدىا، لسػبب 

 بسيط وىو أف ىذه باتت خارج الصورة، عمى رغـ بقائيا كسمطة احتالؿ.
مة عديد العوامؿ التي تحّض الفمسػطينييف عمػى التحػّرؾ، واالنتفػاض، لتنفػيس الفػائض فػي مشػاعر اإلحبػاط ث

والضػػػػياع والغضػػػػب التػػػػي تعتمػػػػؿ فػػػػي داخميػػػػـ، فػػػػي مواجيػػػػة سػػػػمطتيـ، ضػػػػمنيا تزايػػػػد نسػػػػبة البطالػػػػة والفقػػػػر 
قتطاعػػػات الضػػػريبية، والتيمػػػيش، وارتفػػػاع األسػػػعار، وضػػػمنو ارتفػػػاع أقسػػػاط الدراسػػػة الجامعيػػػة، مػػػع تزايػػػد اال

والتػػأّخر فػػي دفػػع الرواتػػب، مػػػع ازديػػاد الفجػػوات، فػػي مسػػتوى المعيشػػػة، والمرتبػػات واالمتيػػازات، بيػػنيـ وبػػػيف 
الطبقة السياسية السائدة. وبدييي أف كؿ ذلػؾ ازداد تفاقمػًا مػع إخفػاؽ مشػروع السػمطة، فػي التحػوؿ إلػى دولػة 

الػرئيس أبػو مػازف عػف الخيػارات الخمسػة أو السػتة التػي لػّوح مستقمة )بعد انتيػاء اسػتحقاؽ العػاميف(، وتراجػع 
بيػػا قبػػؿ عػػاـ، واسػػتمرار االرتيػػاف لمشػػروع المفاوضػػات، ومػػع إخفػػاؽ السػػمطة فػػي إنيػػاء االنقسػػاـ فػػي الكيػػاف 

 الفمسطيني، بعد مرور خمسة أعواـ.
(، في 2011رس )وكانت األراضي المحتمة شيدت عديد مف التحركات واليّبات، فقد حصؿ ذلؾ في  ذار/ما

انتفاضػػة »، وفػػي «الشػػعب يريػػد إنيػػاء االنقسػػاـ»الضػػفة والقطػػاع، مػػع الحراكػػات الشػػعبية التػػي كػػاف عنوانيػػا: 
، قبؿ أشير، وفي ىّبة الغضب، التي شػيدتيا راـ اهلل «األمعاء الخاوية»، إباف معركة «التضامف مع األسرى

 فاز بزيارة مقر القيادة الفمسطينية في راـ اهلل.قبؿ أسابيع، والتي استيدفت الحؤوؿ دوف قياـ شاؤوؿ مو 
القصد مف ذلؾ لفت االنتباه إلى أف ثمة مسارًا جديػدًا بػات يتشػّكؿ فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة المحتمػيف، 
ففػػي ىػػاتيف المنطقتػػيف لػػـ تعػػد إسػػرائيؿ ىػػي المسػػؤولة عػػف إدارة أحػػواؿ الفمسػػطينييف، وال عػػف تقػػديـ الخػػدمات 

حكميا بذلؾ. وفي ىاتيف المنطقتػيف، أيضػًا، لػـ يعػد ثمػة احتكاكػات مباشػرة بػيف الفمسػطينييف ليـ، عمى رغـ ت
واإلسرائيمييف، فقد انسحبت إسرائيؿ مف غزة، أما في الضفة فقد قامت إسرائيؿ ببناء الجدار الفاصؿ واألنفػاؽ 

تقمّػػػؿ مػػػف احتكػػػاكيـ والجسػػػور، وشػػػّقت الطػػػرؽ االلتفافيػػػة، بحيػػػث بػػػات لممسػػػتوطنيف طػػػرقيـ الخاصػػػة، التػػػي 
 بالفمسطينييف، وتقّمؿ احتكاؾ الفمسطينييف بيـ.

ىػػذا يعنػػي أف إسػػرائيؿ أنشػػأت واقعػػًا مػػف نظػػاـ األبارتايػػد فػػي األراضػػي المحتمػػة، مػػف دوف اإلعػػالف عػػف ذلػػؾ، 
ومف دوف ترسيـ ذلؾ بترتيبات قانونية واضحة، بحيث جعمت الفمسطينييف، مػف الناحيػة العمميػة، فػي معػازؿ، 

طػػرؽ ومعػػابر خاصػػة ليػػـ. وقػػد غطّػػت إسػػرائيؿ عمػػى ىػػذه السياسػػة، أي سياسػػة األبارتايػػد، بوجػػود سػػمطة مػػع 
تدير أوضاع الفمسطينييف، وىي سمطة ذات مكانة سياسية دولية، وليػا رئػيس وحكومػة وعمػـ ونشػيد وجػوازات 

ظػاـ الفصػؿ العنصػري سفر وسفراء وممثموف في المنظمات الدولية، وىػو مػا لػـ يكػف متػوافرًا لمسػود فػي ظػؿ ن
 في جنوب أفريقيا.

وىذا يعني، ثانيػًا، أف إسػرائيؿ، بعػد أف تخّمصػت مػف عػبء غػزة، مػع مميػوف ونصػؼ فييػا، باتػت أكثػر حريػة 
وتصميمًا في محاوالتيا ىضـ الضفة الغربية، فال شيء  خر يفّسر كؿ ىذا البناء االستيطاني الذي تضاعؼ 

 (.1993أكثر مف مرة منذ عقد اتفاؽ أوسمو )
وثالثًا، فإف ىذا يفيد بأف إسرائيؿ، في سعييا لالحتفػاظ بييمنتيػا فػي الضػفة الغربيػة، لػـ تعػد مباليػة بقيػاـ نػوع 

، مع نظػاـ أبارتايػد، حيػث تقػـو جماعػة قوميػة معينػة بفػرض سػيادتيا عمػى جماعػة «ثنائية القومية»مف دولة 
سػات اإلسػرائيمية التػي ال تػرى إمكانيػة النسػحاب قومية أخرى، وىو الوضع الذي باتت ترّجحو عديػد مػف الدرا

إسرائيؿ مف الّضفة، مع استشراء األنشطة االستيطانية فييا، ومع حاجة إسرائيؿ إلييػا كسػوؽ لمسػمع ولأليػدي 
 بالييف مف الدوالرات(. 4العاممة الرخيصة )حجـ الواردات 
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الوطنيػة الفمسػطينية، وكسػر عنادىػا،  وكانت إسرائيؿ اشتغمت، طواؿ العقديف الماضػييف عمػى تطويػع السػمطة
ال سػػيما مػػع ضػػرب االنتفاضػػة الثانيػػة، ورحيػػؿ الػػزعيـ الفمسػػطيني ياسػػر عرفػػات، الػػذي لػػـ تغفػػر لػػو ارتكابػػو 

 معادلة المزاوجة بيف االنتفاضة والمفاوضة.
يػث ىذا مف جية إسرائيؿ، لكف المؤسؼ أف الوضع مف الجية الفمسطينية لـ يشتغؿ عمػى الضػّد مػف ذلػؾ، ح

لػػيس ثمػػة اسػػتراتيجية مضػػادة، وال خيػػارات سياسػػية بديمػػة، مػػع تشػػبث القيػػادة الفمسػػطينية بخيارىػػا التفاوضػػي، 
 كخيار وحيد.

األنكػى مػف ذلػؾ أف القيػادة الفمسػػطينية، بعػد إخفػاؽ االنتفاضػة الثانيػة، ورحيػػؿ ياسػر عرفػات، بػدت فػي غايػػة 
زاء التنسػػيؽ األمنػػي معيػػا، كمػػا بػػدت أكثػػر االنضػػباط والتيػػذيب، وأبػػدت حساسػػية مفرطػػة إزاء أمػػف إسػػ رائيؿ وا 

اجتيادًا في تكييؼ مختمؼ مؤسسات السمطة وأجيزتيا مع ىذا الوضع. وعمميًا فقد انسحب ىذا الوضع عمى 
، عمػػى وجػػو الخصػػوص، وذات األمػػر حصػػؿ فػػي قطػػاع «فػػتح»حػػاؿ الفصػػائؿ الفمسػػطينية، وضػػمنيا حركػػة 

، وبالتالي نحو التيدئة أو اليدنة؛ وىػذا كمػو طمػأف إسػرائيؿ إلػى نحو السمطة« حماس»غزة، مع تحوؿ حركة 
 نفاذ مخططيا بإيجاد واقع مف االحتالؿ المريح والمربح في الضفة والقطاع.

والحػػاؿ فقػػد ترتّػػب عمػػى كػػؿ ذلػػؾ وجػػود منظومػػات وعالقػػات ومصػػالح سياسػػية واقتصػػادية تتعػػايش مػػع واقػػع 
وذىػػا وامتيازاتيػػا، فػػي السػػمطة والمكانػػة منػػو. وال شػػؾ أف ىػػذه أّدت االحػػتالؿ، مػػف الناحيػػة العمميػػة، وتسػػتمد نف

بدورىا إلى إنتاج منظومة مفاىيـ وقيـ سياسية وثقافية تقطع مع مشروع التحرر الوطني، وتػزّيف الواقػع القػائـ 
يؿ فػػي باعتبػػاره تحقيقػػًا لموطنيػػة، ولمدولػػة المسػػتقمة، مػػف دوف التبّصػػر بحقيقػػة الواقػػع الػػذي باتػػت تخمقػػو إسػػرائ

األراضي المحتمة؛ ما يذّكر بالتنظيرات التي كانت ترى في قياـ السمطة، قبؿ قرابة عقديف، بمثابة تػايواف، أو 
 سنغافورة، جديدة في الشرؽ األوسط!

القصػػد مػػف كػػؿ ذلػػؾ لفػػت االنتبػػاه إلػػى أف إسػػرائيؿ نجحػػت فػػي مسػػعاىا تحويػػؿ السػػمطة إلػػى وكيػػؿ عنيػػا، مػػف 
يػا، بعػد أف قطعتيػا عػف تراثيػا، فيػي غيػر قػادرة عمػى رفػض ىػذا الواقػع، بالػذىاب دوف موافقتيا، أو رغمػًا عن

نحو خيار حّؿ السمطة، وال تممؾ القدرة عمى مقاومتو، عبر تغيير وظيفػة ىػذه السػمطة، أو مػف خػالؿ انتيػاج 
 خيارات بديمة ومغايرة.

مجػػرد كيػػاف تػػابع وممحػػؽ، ال ىػػذا يعنػػي أف ىػػذا المسػػار، فػػي حػػاؿ لػػـ يػػتـ قطعػػو، ييػػدد بتحويػػؿ السػػمطة إلػػى 
سيما أف إسرائيؿ نجحػت، خػالؿ العقػديف الماضػييف، فػي إعطػاء انطبػاع لمفمسػطينييف فػي األراضػي المحتمػة، 
مفػػاده أف وضػػعيـ قبػػؿ قيػػاـ السػػمطة أفضػػؿ منػػو بعػػد قياميػػا، مػػف ناحيػػة حريػػة الحركػػة، والوضػػع المعيشػػي، 

مطة، وطريقػة إدارتيػا ألحػواؿ الفمسػطينييف )فػي ىػذا وبدييي أنيا استفادت في ذلؾ مػف ممارسػات قيػادات السػ
اإلطار يمكف فيـ استئناؼ عمؿ العماؿ الفمسطينييف في إسرائيؿ بأعداد كبيرة ومنح تصاريح الزيارات لمئات 

 األلوؼ(.
عمى ذلػؾ لػيس بمسػتغرب توجيػو الفمسػطينييف شػحنة الغضػب لػدييـ باتجػاه سػمطتيـ، التػي باتػت بالنسػبة ليػـ 

ة سمطوية، مف الناحية السياسية، ومف ناحية سيطرتيا عمػى مػواردىـ االقتصػادية، بعػد أف اختفػت بمثابة طبق
 إسرائيؿ عف المشيد، وطالما أنو لـ يعد ثمة في األفؽ مشروع وطني بديؿ، ومميـ.

وبدييي فإف المشكمة ال تكمف في حكومة فياض، فيذه ال يمكف ليا أف تتصّرؼ بعيدًا عػف توجييػات الػرئيس 
نمػػا ىػػي تكمػػف فػػي اسػػتمرار عالقػػات أبػػ و مػػازف، كمػػا أنيػػا ال تكمػػف فػػي اتفػػاؽ بػػاريس االقتصػػادي، وحػػده، وا 

االحػػتالؿ، أي فػػي اسػػتمرار ىيمنػػة إسػػرائيؿ عمػػى مصػػادر الميػػاه واألراضػػي والمعػػابر والتجػػارة والحػػدود. كمػػا 
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مشػػروع التحػػرر الػػوطني،  تكمػػف المشػػكمة فػػي الطبقػػة السياسػػية المييمنػػة التػػي باتػػت مجػػّرد سػػمطة، قبػػؿ إنجػػاز
 وىي طبقة باتت بمثابة عقبة كأداء أماـ تجديد الحالة الفمسطينية، وأماـ انتياج خيارات سياسية بديمة.

ثمػػػة لمفمسػػػطينييف طػػػرؽ مختمفػػػة لمخػػػروج مػػػف ىػػػذا المػػػأزؽ، إلعػػػادة الحيويػػػة لكيانػػػاتيـ السياسػػػية ولمشػػػروعيـ 
نيػػاء التنسػػيؽ األمنػػي، وحػػّث المقاومػػة الػػوطني، ضػػمنيا االنتيػػاء مػػف خيػػار أوسػػمو، الػػذي قو  ضػػتو إسػػرائيؿ، وا 

الشػػعبية، بكػػؿ أشػػكاليا، وتنميػػة قػػدرة االعتمػػاد عمػػى الػػذات، وتعزيػػز المقاطعػػة االقتصػػادية لمسػػمع اإلسػػرائيمية، 
وتنظػػيـ الجيػػود لعػػزؿ إسػػرائيؿ عمػػى الصػػعيد الػػدولي، وربمػػا، أيضػػًا، التحػػوؿ مػػف االنحصػػار فػػي خيػػار الدولػػة 

لصراع عمى بضعة كيمومترات ىنا وىناؾ، إلى خيار الصراع المفتوح عمػى أرض فمسػطيف كميػا، المستقمة، وا
 وعمى المساواة في المواطنة والحقوؽ والموارد، وعمى أساس الحقيقة والعدالة.

والمعنى أف الفمسطينييف باتوا أماـ لحظة مفصمية فإما التحوؿ إلى مجرد كياف تابع، في ظؿ نظاـ خميط مف 
مػػا فػػتح صػػفحة جديػػدة فػػي مشػػروع التحػػّرر الػػوطني خاّصػػتيـ، فػػي مواجيػػة  عالقػػات االحػػتالؿ واألبارتايػػد، وا 

 استعمارية إسرائيؿ وعنصريتيا.
 38/9/1031، الحياة، لندن
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را وشاتيال، والتي لـ يحاسب شكرًا ليذه الثّمة مف أحرار العالـ، نساًء ورجااًل، التي تذّكرنا كؿ عاـ بمجزرة صب

مرتكبوىا بالرغـ مف مرور أكثر مف ثالثيف عامًا عمييا، بؿ المجػزرة التػي أنتجػت عصػرًا كػاماًل مػف المجػازر 
 المتنقمة في فمسطيف ولبناف والعراؽ وعمى امتداد األمة.

مػػف أىػػـ الحػػروب التػػي  ، لكّنػػا نسػػينا واحػػدة«كػػي ال ننسػػى»شػػكرًا لتمػػؾ المجػػزرة المنسػػية فموالىػػا، ولػػوال لجنػػة 
يومػػًا كمػػا يظػػّف كثيػػروف، بػػؿ مػػا زالػػت مسػػتمرة حتػػى  79خضػػناىا ضػػد العػػدو الصػػييوني، وىػػي لػػـ تنتػػو فػػي 

 اآلف.
لقد ُظممت تمؾ البطوالت الرائعة والتضحيات الضػخمة التػي كشػفت عنيػا تمػؾ الحػرب فػي العديػد مػف المواقػع 

دأ ظمميػػا حػػيف أسػػمينا أطػػوؿ حػػرب عربيػػة ػ إسػػرائيمية والبمػػدات والمخيمػػات وصػػواًل إلػػى العاصػػمة نفسػػيا، وبػػ
، وحػػيف لػػـ نتأمػػؿ جيػػدًا المعػػاني التػػي انطػػوى عمييػػا صػػمود بيػػروت األسػػطوري بوجػػو الحصػػار «االجتيػػاح»

والذي انكشفت مف خاللو الثغر البنيوية في كياف العدو وجيشو التي وقفت وراء سمسمة اليزائـ التػي ُمّنػي بيػا 
 فمسطيف.فيما بعد في لبناف و 

فالقميػػػؿ منػػػا يػػػذكر أف تمػػػؾ الحػػػرب الصػػػييونية المدعومػػػة أميركيػػػًا قػػػد بػػػدأت بذريعػػػة محاولػػػة اغتيػػػاؿ السػػػفير 
عامػًا، لػـ يعممنػا القضػاء البريطػاني شػيئًا عػف تمػؾ  30اإلسرائيمي في لندف شػمومو ارغػوؼ، ومػع ذلػؾ، وبعػد 

الجريمػػة مػػف أساسػػيا كانػػت جريمػػة الجريمػػة، وعػػف مرتكبييػػا، وعػػف محػػاكمتيـ، حتػػى بػػات بعضػػنا يظػػف أف 
 لـ تقع اصاًل.« افتراضية»

والقميؿ منا يذكر وقائع معركة بيروت الخالدة بكؿ صفحاتيا العسكرية والسياسية واالعالمية واالجتماعيػة، إذ 
نجحت ثمة مف الػوطنييف المبنػانييف والمقػاوميف الفمسػطينييف والمتطػوعيف العػرب والجنػود السػورييف فػي إيقػاؼ 

ؿ دبابات العدو مف محاور عدة في األوزاعي والمطار والكفاءات وحي السمـ، وصواًل إلى المتحػؼ الػذي توغ
 لـ يستطع الصياينة التقدـ عمى محوره سوى أمتار قميمة.
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والقميػػؿ يػػذكر أف وحػػدة المقاومػػة العربيػػة قػػد تجمّػػت فػػي تمػػؾ الحػػرب بػػأحمى صػػورىا ومعانييػػا، فػػإلى المبنػػانييف 
السػػورييف كنػػتد تجػػد المصػػري والعراقػػي والمغربػػي والتونسػػي والجزائػػري والسػػوداني والخميجػػي، والفمسػػطينييف و 

 وصواًل إلى اليمنييف الذيف توّحد شطراىـ عمى أرض المعركة في بيروت قبؿ أف يتحدا عمى أرض اليمف.
 المعركة التاريخية. والقميؿ يذكر أف المقاومة المبنانية الباسمة، بكؿ قواىا وتياراتيا قد ولدت في رحـ تمؾ

وفػػػي القمػػػب منيػػػا معركػػػة بيػػػروت، كانػػػت نقطػػػة البػػػدء لمشػػػروعيف متصػػػارعيف أحػػػدىما مشػػػروع  1982حػػػرب 
تفتيتي أراد إشعاؿ لبناف بحروب الطوائؼ والمذاىب وما يزاؿ، والثاني مشروع مقاوـ استيدؼ تحريػر األرض 

نستحضػر تمػؾ األيػاـ المشػرفة مػف تاريخنػا،  ووحدة الوطف وما يزاؿ. وأكبر إنصاؼ لمبنػاف ومقاومتػو، ىػو أف
 أياـ صنعناىا بأيدينا، ورويناىا بدماء شيدائنا.

 فمف ال ذاكرة لو، ال مستقبؿ لو ايضًا.
 والذاكرة ىنا ىي منارة تضيء لنا الدرب، ال زنزانة تختنؽ فييا األحالـ.

 38/9/1031، السفير، بيروت
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 محمد خالد األزعر
فػػػي الوقػػػت الػػػراىف، تكػػػاد كػػػؿ األوسػػػاط والمحافػػػؿ المنحػػػازة إلػػػى قضػػػية الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف، أف تفتقػػػد أيػػػة 
ف كػاف صػادمًا،  إجراءات تشكؿ ضغطًا عمى الجانب اإلسرائيمي. ويمثؿ ىذا الفتور الممحوظ تجميًا صػادقًا، وا 

 لحاؿ القضية الفمسطينية األـ.
يمػػػاءات عػػػف مأسػػػاة الالجئػػػيف، تصػػػدر فػػػي المناسػػػبات التذكاريػػػة الموصػػػولة ال يعػػػدـ الواقػػػع  وجػػػود إشػػػارات وا 

باألحداث الفارقة في تاريخ الصراع الصييوني العربي.. كذلؾ يحػرص بعػض األطػراؼ عمػى توكيػد المواقػؼ 
ى الطػػابع والقػػرارات العاطفػػة عمػػى مصػػير الالجئػػيف وحقػػوقيـ. لكػػف ىػػذه المفتػػات الدافئػػة ومثميػػا تبػػدو أقػػرب إلػػ

 الروتيني، وىى لفرط تكراريتيا وتقميديتيا، ما عادت تؤدي عمميًا إلى إزعاج إسرائيؿ أو توترىا.
ومع ذلؾ فإف الماكينة اإلسرائيمية الدبموماسية والقانونية الدعائية، تحاوؿ بيف الحيف واآلخر إظيار جيوزيتيا 

ف أف تنحيػػة ىػػذا الممػػؼ جانبػػًا، بعيػػدًا عػػف بػػؤرة واسػػتعدادىا لمتعامػػؿ مػػع ممػػؼ الالجئػػيف. ويعػػرؼ اإلسػػرائيميو 
اىتماـ المنغمسيف في تممس سبؿ المصير الفمسطيني برمتو لسبب أو  خر، ال يعني زواؿ أو انعداـ حضوره 
لحاحػػو، بػػؿ وخطورتػػو، إلػػى مػػا ال نيايػػة. ىػػـ يػػدركوف أف قضػػية الالجئػػيف تتعمػػؽ بػػالقواـ البشػػري اإلنسػػاني  وا 

مًا كما أف األرض تعني قواميػا الجغرافػي، وأف المقدسػات اإلسػالمية والمسػيحية تمثػؿ لممأساة الفمسطينية، تما
 قواميا الروحي الديني.

ىػػذا ىػػو عمػػى األرجػػح، السػػبب الرئيسػػي لسػػير بعػػض المحافػػؿ السياسػػية ومراكػػز التفكيػػر والبحػػث اإلسػػرائيمية 
حافؿ إلى محاولة استقطاب رأي عمى مدارسة ممؼ الالجئيف. وفي غضوف السنوات األخيرة، اتجيت ىذه الم

عاـ إقميمي ودولي، حوؿ ما أسمتو قضية الالجئيف الييود مف الدوؿ العربية. المػزاعـ الموصػولة بيػذه الفريػة 
ليست جديدة.. فمنذ نحو خمسيف عامًا والجيود اإلسرائيمية قائمة لتثبيتيا في أذىاف المعنييف، بيػدؼ تصػنيع 

جئيف الفمسطينييف، أو أقمو ألجؿ الخصـ مف التركيػز الػدولي حصػريًا عمػى اىتماـ مواز لالنشغاؿ بقضية الال
 ىذه القضية.

 ضمف أحدث الجيود في ىذا المضمار، دراسة صدرت أخيرًا عف وزارة الخارجية اإلسرائيمية، ادعت ما يمي:
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رد المباشر أو بادرت الدوؿ العربية بتيجير معظـ مواطنييا الييود، إما بالط 1951و 1948ػ إنو بيف عامي 
 بإجبارىـ عمى المغادرة.

، باتخػػاذ إجػػراءات انتقاميػػة 1948ػػػ إف المجنػػة السياسػػية لمجامعػػة العربيػػة أوصػػت بعػػد قيػػاـ إسػػرائيؿ فػػي مػػايو 
 ضد الييود العرب، كسحب المواطنة منيـ ومصادرة أمالكيـ وفرض قيود عمى تشغيميـ في الدوائر الرسمية.

 ليوـ قدموا أصاًل مف العالـ العربي.ػ إف نصؼ الييود في إسرائيؿ ا
ألفػػًا مػػف الييػػود الػػذيف  850ألػػؼ فمسػػطيني، مقابػػؿ  600نحػػو  1948/1949ػػػ غػػادر فمسػػطيف جػػراء حػػرب 

 ىجروا مف الدوؿ العربية.. ما يعني أف عدد الالجئيف الييود يفوؽ عدد الالجئيف الفمسطينييف )كذا!(.
مصػػت الدراسػػة إلػػى أنػػو "ينبغػػي إبػػداع حػػؿ مشػػترؾ، تتحمػػؿ بنػػاًء عمػػى ىػػذه المعطيػػات، المصػػففة بعنايػػة، خ

الجامعة العربية بمقتضػاه مسػؤوليتيا عػف إيجػاد قضػيتي الالجئػيف الفمسػطينييف والييػود عمػى حػد سػواء.. وأال 
تقبؿ إسرائيؿ تطبيؽ حؽ العودة الفمسطيني، مػع تفضػيؿ أسػموب تعػويض الجانػب الفمسػطيني مػف لػدف طػرؼ 

 ثالث..".
القسـ األخير المتعمؽ بالحموؿ المتصورة، ىو بيت القصيد في ىذه الدراسة وما سبقيا وما قد  مف الواضح أف

يتموىا مف أعماؿ بحثية صييونية مماثمة.. فبناًء عمى معطيات مغشوشة وعمميػات تػدليس والتفافػات بيموانيػة 
صػػة أو مسػػاومة مػػع عمػػى وقػػائع تاريخيػػة، تػػود إسػػرائيؿ أف تػػذىب قضػػية الالجئػػيف الفمسػػطينييف ضػػحية مقا

 قضية تـ ابتداعيا وتصنيعيا خصيصًا ليذا الغرض.
والشػػػاىد أف مسػػػتوى التسػػػطيح وتزييػػػؼ الحقػػػائؽ الػػػذي يوشػػػي ىػػػذه الدراسػػػة، يبشػػػر األطػػػراؼ العربيػػػة المعنيػػػة 
مجػػػػددًا بقػػػػوة مػػػػوقفيـ وجػػػػدارة حججيػػػػـ ودفػػػػوعيـ، بػػػػيف يػػػػدي أيػػػػة مقاصػػػػد منصػػػػفة لتسػػػػوية قضػػػػية الالجئػػػػيف 

توجػػػد مػػػثاًل أي وثيقػػػة دوليػػػة تسػػػوغ إدراج ىجػػػرة الييػػػود العػػػرب إلػػػى إسػػػرائيؿ أو سػػػواىا مػػػف الفمسػػػطينييف.. ال 
 الدوؿ، تحت مفيـو المجوء والالجئيف.

لكف المخاوؼ تبقػى قائمػة لػدينا مػف تػداعيات ىكػذا مػداخالت صػييونية ممفقػة، طالمػا ظمػت العدالػة بمعنيييػا 
 القضية.التاريخي والقانوني، بعيدة عف منيجية معالجة ىذه 

 38/9/1031، البيان، دبي
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