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تقبػؿ اسػتمرار دورىػا كػراع مف أنيا لػف  ىاوتحذر  القاىرة.. فيتحتج عمى االستقباؿ الرسمي لينية السمطة  9
  ممصالحةل

الػرييس محمػود اعػاس  ، أفراـ اهللمػف  //)وفػا،، وكالة األنباء والمعمومػات الفمسػطينية نشػرت 
استقعؿ في مقػر الرياسػة عمدينػة راـ اهلل الاالاػاء، السػلير المصػري ياسػر اامػاف، عح ػور أمػيف اػاـ الرياسػة 

  الطيب اعد الرحيـ.
نيػػػؿ السػػػلير المصػػػري امػػػت التحركػػػات التػػػي تقػػػـو عنػػػا القيػػػادة اللمسػػػطينية فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة لاعػػػاس وأطمػػػ  

، والمقاءات التي اقدتنا القيادة لعحث الخطوات التي ست قب االاتراؼ عدولة فمسطيف امت حدود ااـ
 ػػرورة التمسػػؾ  اعػػاسوأكػػد  التصػػويت فػػي الجم يػػة ال امػػة لقعػػوؿ فمسػػطيف ك  ػػو ييػػر كامػػؿ ال  ػػوية.
 عػػث عنػػذق الق ػػية المصػػيرية عوحدانيػػة التمايػػؿ اللمسػػطيني، والتنعػػ  والحػػذر مػػف كػػؿ المحػػاوالت الراميػػة إلػػت ال

 ألننا تشكؿ تأييدا وداما لمخططات االنقساـ والحموؿ المشعوهة لمق ية اللمسطينية.
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 عاس تت مؽ عآخر االتصاالت التي أجرتنا جمنورية مصػر ال رعيػة، مؤكػدا لعدورق، نقؿ السلير ااماف رسالة 
قامة الدولػة اللمسػطينية فػي  أف مصر متمسكة عوحدانية التمايؿ اللمسطيني، وعالمشروع الوطني اللمسطيني، وا 

 .ال لة الغرعية وقطاع يزة وااصمتنا القدس الشرقية امت حدود ااـ 
صػػالر رأفػػت، ا ػػػو أف  ،راـ اهلل مػػف المحػػرر السياسػػينقػػال اػػف  98/9/9499القػػدس، القػػدس، وذكػػرت 

صػػري د.هشػػاـ قنػػديؿ السػػتقعال  ريػػيس انتقػػد ريػػيس الػػوزراء الم المجنػػة التنليذيػػة لمنظمػػة التحريػػر اللمسػػطينية،
الػػوزراء فػػي يػػزة إسػػماايؿ هنيػػة، مشػػددا امػػت أف للمسػػطيف ريػػيس واحػػد هػػو الػػرييس محمػػود اعػػاس وريػػيس 

 سالـ فياض. د.وزراء واحد هو 
وللت رأفت في انتقادق ال مني يير المسعوؽ إلت أف رييس الوزراء المصري السػيد هشػاـ قنػديؿ اسػتقعؿ مسػاء 

يف إسػػماايؿ هنيػػة "المتمػػرد امػػت الشػػراية اللمسػػطينية والػػذي يػػداي انػػ  يػػزور مصػػر عصػػلت  يػػـو أمػػس االانػػ
 رييس الحكومة اللمسطينية الشراية ويصطحب م   اددا مف وزراءق".

" اإلخوة في قيادة وحكومة مصر الشقيقة لمتوقؼ اف إجراء أيػة محاداػات "القدسوداا رأفت في عياف أرسم  لػ
ألنػػ  ال يتمتػػ  عأيػػة صػػلة رسػػمية وشػػراية فمسػػطينية. وعامكػػاف القيػػادة المصػػرية أف  مػػ  إسػػماايؿ هنيػػة ووفػػدق

تستقعم  عصلت  ا وا في قيادة حركة حمػاس  ػمف وفػد حركػة حمػاس الػذي يرأسػ  األخ خالػد مشػ ؿ ريػيس 
 حركة حماس والذي يقـو اآلف عزيارة رسمية لجمنورية مصر ال رعية".

المستشػػار السياسػػي لػػرييس السػػمطة اللمسػػطينية نمػػر اهلل، أف  مػػف راـ //قػػدس بػػرس، وجػػاء فػػي 
هنية فػي القػاهرة عااتعػارق رييسػا لمحكومػة اللمسػطينية فػي يػزة. ورأي حمػاد فػي  إسماايؿانتقد استقعاؿ  ،حماد

 تصريحات لػ "قدس عرس" أف استقعاؿ هنية عنذق الصلة "ي مؽ االنقساـ اللمسطيني".
إف هنيػػة "يػػزور القػػاهرة عااتعػػارق قياديػػا فػػي حمػػاس ولػػيس عااتعػػارق رييسػػا  ،وقػػاؿ فػػي تصػػريحات لػػػ"قدس عػػرس"

لمحكومػػة فػػي يػػزة، واسػػتقعاؿ القػػاهرة لػػ  عصػػلت  رييسػػا لمحكومػػة عالتأكيػػد مػػف شػػأن  أف ي مػػؽ االنقسػػاـ، وامػػت 
مصػػر أف تػػدرؾ أف تقسػػيـ الشػػراية اللمسػػطينية ي ػػر عمصػػمحتنا وعأمننػػا القػػومي، ومػػف هنػػا نحػػف ن تقػػد أف 

 ر لف تتخمت اف دورها الحيادي في الشأف اللمسطيني".مص
مصادر فمسطينية مطم ة ذكرت لوكالة "سػما"  ، أفراـ اهلل مف //وكالة سما اإلخبارية، وأوردت 

لػػف تقعػػؿ اسػػتمرار دورهػػا كػػراع ل مميػػة المصػػالحة عػػيف حمػػاس  أننػػاالسػػمطة اللمسػػطينية حػػذرت القػػاهرة مػػف  أف
 جانب المصري امت الت امؿ م  حماس كحكومة شراية واستقعاؿ رموزها.ال إصراروفتر في حاؿ 

مف جنتػ  طالػب ا ػو المجنػة المركزيػة للػتر نعيػؿ شػ ث الجانػب المصػري ع ػرورة التو ػير وعكػؿ شػلافية 
 أفتتولت الق ية اللمسطينية وممؼ المصالحة مو حا عػاف كػؿ مػا يجػري يجػب  أننالموقلنا الجديد وخاصة 

 ة الواحدة  لمش ب اللمسطيني .ال ي ر عالشراي
اليتراج ػػوا اػػف هػػذق الشػػراية  أففػػي مصػػر  ألشػػقاينا"نحػػف ال نقعػػؿ وال نر ػػت  وأ ػػاؼ وق نػػا فػػي نلػػػس  وا 

 المتحدة". لألمـنخرج من  في توجننا  أفالمطب الذي نريد 
سػػطيني علصػػيؿ فم أووقػػاؿ"ن نحػػف لػػـ ن تػػرض فػػي السػػاعؽ انػػدما كانػػت القيػػادة المصػػرية تمتقػػي وفػػود حمػػاس 

 ". اإلطارونحف نجري اتصاالتنا في هذا  ،لكف كحكومة شراية هذا يتطمب تو يحا
المقعمػة مػف اجػؿ  األيػاـيػزة خػالؿ  إلػت"ينسحب ذلؾ التو ير امػت دولػة قطػر التػي سيصػؿ وفػدها  وأ اؼ

اامػػار يػػزة والحػػديث اػػف تنسػػيؽ مػػ  حكومػػة هنيػػة مو ػػحا "نحػػف امػػت اطػػالع ونحػػف ال  إاػػادةالعحػػث فػػي 
 مف ذلؾ". ونتأكداحد ونحف نتصؿ  أي يأتي  عاف نمان
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مصػػادر ، إلػػت أف أحمػػد رم ػػاف ،راـ اهللنقػػال اػػف مراسػػمنا مػػف  //المسػػتقبؿ، بيػػروت،  وأشػارت
"المستقعؿ" أمس اف أف الرياسة اللمسطينية استدات أوؿ مف أمس مماؿ مصر لدي السمطة ػمواوقة كشلت ل

 هنية عصلت  رييسًا لموزراء. إسماايؿرييس الحكومة في يزة  اللمسطينية وأعمغت  رف نا استقعاؿ
 
 ستتجاوز األزمة المالية الحاليةالفمسطينية فياض: السمطة  

رييس الوزراء سالـ مف راـ اهلل، أف  //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا،، نشرت 
لص عة التي تمر عنا حاليا، مف خالؿ ت افر كافة فياض قاؿ، إف السمطة الوطنية ستتجاوز األزمة المالية ا

وأ اؼ فياض، في كممت   الجنود، إلت جانب سمسمة مف الخطوات األخري التي ستقوـ عنا في هذا الشأف.
في اجتماع النيية ال امة ال ادية لجم ية رجاؿ األاماؿ اللمسطينييف، في مدينة راـ اهلل، الاالااء، إف 

، "مف مساادات إ افية ي تعر مكونا أساسيا مف مكونات الخروج مف األزمة الحصوؿ امت أقصت ما يمكف
الحكومة تعذؿ جندا لمحصوؿ "نافيا أف تكوف هناؾ استكانة أو تسميـ في الحصوؿ امت األمواؿ، معينا أف 

 امت مساادات.
ولكف  صحير إف المديونية زادت في آخر سنتيف،"وحوؿ ما يشاع اف أف مديونية السمطة ملرطة، قاؿ 

ع ض الدوؿ وهييات اإلقراض "، مو حا أف "لنسأؿ هؿ وصمت إلت الحد الذي ال يمكف أف تزيد في  أكار
التي تقدـ المساادات تقدمنا امت شكؿ قروض طويمة، وتسجمنا كديوف وقروض، ريـ أننا تقدـ كمنحة في 

 ."أصمنا
وعقياسنا م  نسعة المديونية لدي  % مف الناتج المحمي اإلجمالي،وعيف أف نسعة المديونية تصؿ إلت 

 % مف الناتج المحمي.ع ض الدوؿ، ومننا الدوؿ األوروعية حيث تصؿ مديونيتنا إلت 
سالـ فياض، حّمؿ مف راـ اهلل، نقال اف المحرر السياسي، أف  //القدس، القدس،  وذكرت

اف الط اـ وطالب عاإلفراج اللوري اننـ  الم رعيف األسريالحكومة اإلسراييمية المسؤولية الكاممة اف حياة 
لغاء االاتقاؿ اإلداري الت سلي،  جمي ًا، مشددا امت  رورة إلزاـ إسراييؿ عالتوقؼ اف انتناكاتنا الخطيرة وا 
 كما طالب أي ًا عاإلفراج اللوري اف األسري المحرريف الذيف أايد ااتقالنـ ع د تحررهـ مف صلقة شاليط.

، وفدًا عرلمانيًا الاالااءفي مكتع  في مقر مجمس الوزراء في مدينة راـ اهلل مساء جاء ذلؾ لدي استقعال  
 .عريطانيًا عرياسة السيد أندي عورنناـ ا و العرلماف ووزير الصحة في حكومة الظؿ

 
 بأنيـ سبب تعثر السالـ سيعزز التطرؼ بالمنطقة فالفمسطينيي رومنيالسمطة الفمسطينية: اتياـ  

نعيؿ أعو ردينة، الناطؽ عاسـ الرياسة، رفض في  مف القدس، أف //اـ اهلل، األياـ، ر نشرت 
تصرير لػ"األياـ" ادااءات المرشر الجمنوري لالنتخاعات الرياسية األميركية ميت رومني عأف اللمسطينييف 

نما يير جاهزيف لمسالـ مشددا امت أف ادااءات رومني ع دـ إمكانية حؿ الصراع لف تخدـ اممية ا لسالـ وا 
 ست زز أصوات التطرؼ الراف ة لمحؿ.

كعير الملاو يف اللمسطينييف صايب أف  //ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي،، وذكرت 
قاؿ الاالااء اف "اتناـ رومني السمطة اللمسطينية عأننا سعب ت ار الملاو ات هو اتناـ يير  ،اريقات
 الكالـ يير مقعوؿ عتاتًا". ، م يلًا "ن تعر هذاإطالقامقعوؿ 

ا و المجنة التنليذية لمنظمة التحرير حناف مف راـ اهلل، أف  //الحياة، لندف، وجاء في 
الموعي الينودي امت حساب الحقوؽ  إلتيتوقؼ اف التممؽ  أفامت رومني  أفااتقد " قالت اشراوي
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في حلؿ اشاء لمتعرايف كعار لحممت   أطمقناووصلت تصريحات رومني، التي  ."الوطنية اللمسطينية
 .ومجحلة"تصريحات خطيرة " إننا. وقالت "تقتؿ فرص السالـ"و "اديمة المسؤولية"االنتخاعية، عأننا 

 
 يـو الجمعة المقبؿ أنقرةعباس يمتقي أردوغاف في  

ردوياف ف رييس الوزراء التركي رجب طيب أأنقمت وكالة أنعاء األنا وؿ اف مسؤوليف أتراؾ  أينيو عي 
 سيمتقي رييس السمطة اللمسطينية محمود اعاس، يـو الجم ة المقعؿ في أنقرة.

 //الحياة، لندف، 
 
 نائب خادـ الحرميف المصالحة الفمسطينيةمع  يبحث" منظمة التحرير"وفد  

ذات  ال زيز، األمور است رض نايب خادـ الحرميف الشريليف األمير سمماف عف اعدن ياسر الشاذلي -جدة 
خالؿ لقاي  في جدة أمس )الامااء( وفدًا رفي  عيف المممكة والجانب اللمسطيني، وذلؾ االهتماـ المشترؾ 

محمد اشتي ، وأميف سر  ود.جعريؿ الرجوب، و المستوي مف منظمة التحرير اللمسطينية ي ـ نعيؿ ش ث، 
 المجمس الاوري أميف مقعوؿ. 

ممكة جماؿ الشوعكي أف المقاء تناوؿ محاور ادة، مف أهمنا إلت ذلؾ، أو ر السلير اللمسطيني لدي الم
اطالع نايب خادـ الحرميف الشريليف امت حقيقة األو اع الص عة التي ي يشنا اللمسطينيوف، والمحاوالت 
لناء المنطقة عق ايا  اإلسراييمية للرض سياسة األمر الواق  مف احتالؿ األرا ي وتنويد مدينة القدس وا 

ظر اما يجري في األرا ي اللمسطينية، وعخاصة أف الس ودية دااـ رييس لمق ية أخري تصرؼ الن
 اللمسطينية.

اللمسطينية، و رورة الوصوؿ  –أف المقاء تناوؿ كذلؾ المصالحة اللمسطينية  "الحياة"وأ اؼ الشوعكي لػ
مممكة حريصة امت سري ًا إلت وحدة وطنية، لتقميؿ األ رار وحماية المصالر ال ميا للمسطيف. وأكد أف ال

وحدة فمسطيف، وكؿ األطراؼ اللمسطينية تريب في ذلؾ لكف الخالؼ فقط هو مف أيف نعدأ؟. وأو ر 
 السلير اللمسطيني أن  تـ تناوؿ الو   اإلقميمي والتطور الخطير في األزمة السورية.

 //الحياة، لندف، 
 
 مسطيف في الجمعية العامة عزاـ األحمد: اتفاؽ أوسمو سينتيي بمجرد قبوؿ عضوية ف 

مشروع " حوؿ الشرؽ األوسط"قاؿ ازاـ األحمد ا و المجنة المركزية لحركة فتر لػن امي الصالر - لندف
لف يطمب في خطاع   محمود اعاسإف الرييس  ،قرار االاتراؼ الدولي علمسطيف كدولة يير ا و

ال  وية الكاممة لمجمس األمف لكف حتت سعؽ وأف تقدمنا عطمب "التصويت امت مشروع القرار وسيقوؿ إن  
في الوقت الذي نؤكد في  أف طمعنا لم  وية الكاممة في ". وسي يؼ أن  "اآلف لـ يجر التصويت امت طمعنا

 مجمس األمف ال يزاؿ قايما، فاننا سنتقدـ الحقا عمشروع قرار لقعوؿ فمسطيف في حدود ااـ 
. وأ اؼ األحمد أف اختيار تاريخ "ة ال امة لألمـ المتحدةوااصمتنا القدس، دولة يير ا و في الجم ي

 التصويت امت مشروع القرار ترؾ لمرييس التخاذ قرار في .
إف الرييس أعو مازف طمب خالؿ اجتماع القيادة اللمسطينية العحث اف عدايؿ التلاؽ أوسمو،  األحمد قاؿو 

ؼ الجم ية ال امة علمسطيف دولة يير ا و. لكف الرأي الغالب كاف أف اتلاؽ أوسمو سينتني عمجرد ااترا
سيجري الت امؿ م نا كدولة "وأ اؼ األحمد أن  عمجرد قعوؿ فمسطيف دولة يير ا و في الجم ية ال امة، 
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تحت االحتالؿ وهذا ي ني امميا انتناء السمطة وكذلؾ اتلاؽ أوسمو الذي كاف عاألساس إاالف معادئ واتلاقا 
حالت دوف تحقيؽ ذلؾ التطورات السياسية والمماطالت اإلسراييمية. وجاء ، لكف مؤقتا ينتني ااـ 

 ."اللشؿ في ملاو ات كامب ديليد وانتلا ة األقصت ليق يا امت أي فرص لمتوصؿ إلت اتلاؽ سالـ دايـ
 //الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 توضح موقفيا أفوعمى مصر  ..النضاؿ الفمسطيني ىيكمةفي إعادة شعث: نبحث  

القيادة اللمسطينية حسمت  أفنعيؿ ش ث ا و المجنة المركزية لحركة فتر  د.كشؼ  نخاص -عيت لحـ 
العاب ملتوحا لعحث قرار  أعقتق ايا رييسية ست مؿ امت تنليذها فيما  أرع في اجتماانا في راـ اهلل 

 ومالحقنا. أوسموهيكمة الن اؿ اللمسطيني عرمت  وليس فقط التنصؿ مف اتلاقية  عااادةمصيري يت مؽ 
 األمرالنقاش تجاوز هذا "ن أجاب ...أوسموالسمطة امت التنصؿ مف اتلاقية  إقداـاف احتماؿ  سؤال اند و 

مف جديد  إسراييؿوالرجوع لمتلاوض م   ألوسمولجنة عحث مو وع السمطة عرمتنا وليس العحث اف عدايؿ 
 زية مف الشروط الساعقة".ت جي أكارسوؼ تلرض شروطا  إسراييؿالف  أخريحوؿ اتلاقيات 

تنصمت مف االتلاقيات ولـ يحترموها والحديث اف ت ديؿ هنا وت ديؿ هناؾ ال  أصال "إسراييؿن وأ اؼ
هيكمة ن النا وهذا ال يؤخذ  وعااادةالمو وع يت مؽ عننج كامؿ  يجدي والمشكمة ال تت مؽ ععند دوف ييرق..

امت سؤاؿ م ا حوؿ هؿ  وأجاب حث المو وع عرمت ".نع أنناي رؼ  أففي جمسة واحدة ويجب امت ال الـ 
 ألخليس هناؾ عديؿ "تعحث السمطة اف عديؿ لمصر التي تميؿ نحو حماس امت حساب السمطة عالقوؿن 

 وهذا ال يمن  الزيارات ال سيما واف الس ودية تم ب دورا استراتيجيا لكؿ ق ايا المنطقة". أخامت 
 //وكالة معا، 

 
 الدولي يتحمؿ معاناة األسرى المجتمع: و السبحعطا اهلل أب 

ستنجف وزير شؤوف األسري والمحرريف في يزة اطا اهلل أعو السعر الصمت الدولي تجاق ما ن االسعيؿ -يزة 
يحدث لألسري في سجوف االحتالؿ اإلسراييمي، وعاألخص ما يت رض ل  الم رعوف اف الط اـ، مؤكًدا أف 

وقاؿ إف المجتم  الدولي يتحمؿ جزءًا كعيرًا مف  ؿ إلذاللنـ والنيؿ مف إرادتنـ.هذا يشكؿ تواطؤًا م  االحتال
م اناة األسري؛ عصمت  وسكوت  اما يجري لنـ داخؿ السجوف، مطالًعا المؤسسات الحقوقية الدولية ع رورة 

 أال تكيؿ عمكياليف، وأف تل ر سياسة الكياف اإلسراييمي؛ ألف األسري ال يطمعوف سوي الحرية.
جاء ذلؾ خالؿ وقلة ت امنية نظمتنا لجنة القوي واللصايؿ الوطنية واإلسالمية الاالااء، أماـ مقر المندوب 

 السامي لألمـ المتحدة عمدينة يزة؛ ت امًنا م  األسري الم رعيف اف الط اـ.
 //السبيؿ، عماف، 

 
 ف باب التيديدإلغاء "أوسمو" وليس م تدرس جدياً  الفمسطينيةعميرة: السمطة حنا  

كشؼ قيادي في منظمة التحرير اللمسطينية النقاب اف أف السمطة اللمسطينية عحات في اجتماااتنا ن راـ اهلل
 التي اقدتنا في اليوميف األخيريف، إلغاء اتلاؽ "أوسمو"، في ظؿ األزمة التي ت اني مننا السمطة اللمسطينية.

للمسطينية، حنا اميرة إف القيادة اللمسطينية عحات في وقاؿ ا و المجنة التنليذية لمنظمة التحرير ا
اجتماااتنا جمي  الق ايا عما فينا إلغاء اتلاؽ "أسمو"، مؤكدا أف هذق ليست المرة األولت التي يتـ فينا عحث 



 
 
 

 

 

           9ص                                    9695العدد:                99/9/9499 األربعاء التاريخ:

إلغاء هذا االتلاؽ، حيث تـ عحات  أكار مف مرة خالؿ النقاش حوؿ الق ايا التي تت مؽ عمستقعؿ الش ب 
 ومننا االتلاقيات ودور السمطة اللمسطينية والذهاب إلت األمـ المتحدة. اللمسطيني،

وأ اؼ أن  جري التأكيد خالؿ هذق االجتمااات امت أف األمور ال يمكف أف تستمر عو  نا الحالي إلت 
في الماية، وليس مف عاب التنديد وال غوط، وما سيصدر  األعد، مشدًدا امت أف "العحث كاف جدًيا 

 ارات سيجري تنليذق، وفؽ ما تطمع  مصمحة الش ب اللمسطيني".مف قر 
//قدس برس، 

 
 الترّيث قبؿ إقرار إلغاء "أوسمو" ألف ذلؾ سيكوف نيايتيا السمطةمحمؿ سياسي: عمى  

أكد المحمؿ السياسي اللمسطيني سمير شعيب أف اتلاؽ "أوسمو"، الذي وق  عيف الجانعيف اللمسطيني ن راـ اهلل
، استنلذ فرص  السياسية والتاريخية، حيث كاف مف المحدد ل  أف ينتني كلترة سراييمي ااـ واإل

طريؽ مسدود في معاحاات "كامب ديليد"، كما أطمقت امي   إلت، ووصؿ تلاو ية انتقالية في ااـ 
 ة في راـ اهلل.وحصار مقر المقاط  لممدف اللمسطينية ااـ  اإلسراييميرصاصة الرحمة في االجتياح 

كما شدد امت أن  "اند اتخاذ ماؿ هكذا قرار يجب أف تأخذ السمطة ع يف االاتعارات إمكانية تنليذ العدايؿ 
وتحمؿ تع اتنا، ألف إلغاء االتلاؽ ي ني إلغاؤق مف الجانب اإلسراييمي، وعالتالي انتناء كؿ ما ترتب امي "، 

 اللمسطينية". مشيًرا إلت أف "نناية أوسمو هو نناية السمطة
//قدس برس، 

 
 في حكومة ىنيةيسائؿ وزراء  الفمسطيني المجمس التشريعي 

خرجت مف دايرة السرية إلت ال منية مساءالت تقوـ عنا لجنة الرقاعة وحقوؽ اإلنساف ن  ياء الكحموت - يزة
وعدا الفتًا خالؿ األياـ  .يزةفي والحريات ال امة في المجمس التشري ي عغزة، لوزراء في الحكومة اللمسطينية 

الما ية اقد المجنة الرقاعية سمسمة مساءالت لوزراء في حكومة إسماايؿ هنية، وطرح ق ايا نقاشية م نـ 
 اف أخطاء ارتكعت في وزاراتنـ، ولالستلسار اف قرارات تت مؽ عالشأف ال اـ.

يت موست إف ما يقوـ ع  المجمس هو مف جنت  قاؿ رييس لجنة الرقاعة وحقوؽ اإلنساف والحريات ال امة يح
االـ ولـ يتوقؼ ان  مطمقًا.  دورق الرقاعي، وهذا امؿ مارس  في الساعؽ عصمت وانتظاـ دوف إاالف وا 

أننـ في اللترة األخيرة  االوا ال مؿ وخا وا الخوض عقوة في ميداف المساءلة  "لجزيرة نتػ"وأو ر موست ل
نا الجمنور ويتمكف مف المشاركة في طرح ق ايا يمكننا أف تكوف والمحاسعة وعتغطية إاالمية، ليطم  امي

 مدخاًل لممساءلة.
وأشار إلت أف اللكرة تقوـ امت متاع ة الشكاوي والمشكالت لدي المواطنيف وجم  الم مومات مف الميداف، 

 القرايف. ومف اـ استدااء الوزير لممساءلة والعحث م   اف أف ؿ الحموؿ لمشاكؿ المواطنيف ومواجنت  عكؿ
وكشؼ أف تحقيقًا ومساءالت أجرتنا لجنت  العرلمانية أدت إلت وقؼ ق ية دخوؿ السيارات المسروقة وتنظيـ 

 %، وذلؾ لكي ال يتحمؿ المواطف المسؤولية.دخوؿ السيارات اعر األنلاؽ عنسعة  عط فاقت 
مف حؽ المجمس التشري ي مف جانع  قاؿ وزير االتصاالت والمواصالت في الحكومة أسامة ال يسوي إف 

االستجواب واالستماع والمساءلة لموزراء والمسؤوليف، وهي متاع ة  رورية ل ماف تقديـ أف ؿ الخدمات 
أف مساءلت  تمت عمناقشة كؿ ما يجري في  "لجزيرة نتػ"ل ،الذي خ   لمساءلة، وأو ر ال يسوي لممواطف.

 والمجتم  واإلمكانيات والقدرات والص وعات.قطاع المواصالت، وكانت هناؾ مصارحة عواق  الوزارة 
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 //الجزيرة.نت، 
 
 الطالب عمى بعض الميارات ليكوف مقاتالً لتدريب غزة: مشروع طالبي  

عدأ م  مستنؿ ال اـ الدراسي الجديد في قطاع يزة تنليذ "مشروع اللتوة الوطني في مدارس  نسما -يزة 
 واألمف الوطني والترعية والت ميـ. الاانوية عالت اوف عيف وزارتي الداخمية

ويستندؼ المشروع األوؿ مف نوا  الطالب الذكور في صلوؼ ال اشر والحادي اشر والااني اشر, 
ويت مف "اللتوة" محا رات حوؿ االن عاط  وسيت مف التدريب امت ع ض المنارات شع  ال سكرية.
 جندية وحقيقة الصراع م  االحتالؿ الصنيوني.والنظافة والت حية والسم  والطااة وفداء الوطف وملنـو ال

وأكد مشرؼ المشروع في الداخمية ال قيد محمد النخالة أن  جاء عت ميمات مف الوزير األستاذ فتحي حماد 
لجناز األمف الوطني لمقياـ عنذا الدور، مستطردًا "اختيارنا جاء ألف األمف الوطني كجناز يعرز السمت 

وفسَّر النخالة في تصريحات نشرها موق  داخمية يزة امت  اـ وااللتزاـ والاعات".ال سكري واالن عاط والنند
وأ اؼ  شعكة االنترنت اللتوة عااتعارق مصطمحًا قديمًا اند ال رب يشير إلت القوة والنامة والكـر واللروسية.

احب القيـ والرسالة "نندؼ اعر هذا المشروع إلاادة الشعاب لمجادة وت ريلنـ عدورهـ في المجتم  المقاوـ ص
 اإلسالمية والحد مف الظواهر السمعية والتلكير في االجنا".

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 إلى غزة قريبًا لمبدء بمشاريع إعمار  قطريوفد وزارة األشغاؿ في غزة:  

ة األسعوع ، أمس، أف وفدًا قطريًا سيصؿ يز يزةأكد وزير األشغاؿ ال امة واإلسكاف في حكومة ن أ ؼ ب
مميوف دوالر.  امار القطاع التي تمولنا قطر عقيمة نحو إالمقعؿ لمعدء في ادد مف مشاري  إاادة 

وفدًا قطريًا رفي  المستوي عرياسة السلير محمد ال مادي يصؿ قطاع يزة "وقاؿ يوسؼ الغريز، في عياف، إف 
د مف المشاري  المدرجة  مف المنحة األسعوع المقعؿ في زيارة تستغرؽ ع  ة أياـ مف أجؿ افتتاح اد

 . "القطرية إلامار يزة
و   حجر األساس ل دد مف المشاري ، امت رأسنا مشروع إاادة تأهيؿ وصيانة طريؽ "وأ اؼ أن  سيتـ 

كمـ مف جنوب القطاع إلت شمال ( ومدينة الشيخ حمد اإلسكانية ومستشلت  صالح الديف الرييس )نحو 
مشاري  تزيد قيمتنا امت مية مميوف دوالر، اممًا أف المنحة القطرية "حدث اف . وت"األطراؼ الصنااية

 . "مميوف دوالر تصؿ قيمتنا ما يقارب 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 التخابر مع االحتالؿ بتيمةمعاوية حسنيف عاما عمى  الحكـ بالسجف  

 الاالااءكمة االستيناؼ اللمسطيني حكمت أفادت مصادر خاصة في اايمة حسنيف أف محإعراهيـن مجاهد 
وأكدت  امت المواطف م اوية سميـ حسنيف عالسجف لمدة ااني اشر اامًا عتنمة التخاعر م  االحتالؿ.

أف محكمة االستيناؼ اعتت  //المصادر في تصرير خاص لػ "فمسطيف اآلف" مساء الاالااء 
 الحكـ امت المواطف حسنيف.

حسنيف والذي كاف يشغؿ مدير ااـ اإلس اؼ والطوارئ في قطاع يزة ااتقؿ امت خملية  م اوية د.يذكر أف 
ونلت المصادر لػ "فمسطيف اآلف" ما روج  . سنةالتخاعر م  االحتالؿ في شنر أيسطس/ أب مف 
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اف تورط حسنيف في ع ض ق ايا القتؿ، وقالت أف التنـ التي وجنت ل  كانت مت مقة عنقؿ م مومات 
 فقط.  اإلسراييميؿ لالحتال

 //موقع فمسطيف اآلف، 
 
 عدـ التدخؿ في الشؤوف المبنانيةب: ممتزموف لبنافالسفير الفمسطيني في  

قاؿ سلير فمسطيف في لعناف أشرؼ دعورن "لقد كاف المعنانيوف السعاقوف في الدفاع اف المستقعؿن  –صيدا 
، وعأ الحقوؽ اإلنسانية،  إقرارنكـ جادوف في ال مؿ امت فمسطيف، ناؽ عكـ وعمناصرتكـ لمش ب المظمـو

ياكـ امت التمسؾ عحؽ اودتنا  وطننا، ونرفض التوطيف والتنجير،  إلتوتحسيف الظروؼ الم يشية، ونؤكد وا 
ونمتـز عسيادة لعناف، وع دـ السماح عالمساس عال القات التي تجم نا، وعداـ السمـ األهمي، وادـ التدخؿ 

 الداخمية، والوقوؼ صلًا واحدًا في وج  المحاوالت لمزج عنا في أي تجاذعات لعنانية داخمية".عالشؤوف المعنانية 
اإلاالمي هياـ زايتر في دارت  في ت مير حارة  أقام كالـ السلير دعور جاء خالؿ حلؿ ال شاء الذي 

 .صيدا
 //المستقبؿ، بيروت، 

 
 عمى دولة ثنائية القومية "ال قيمة لو" السمطة لمتفاوض استعدادمحمؿ سياسي: الحديث عف  

ااتعر المحمؿ السياسي اللمسطيني سمير حمودة تصريحات أحمد قري  القيادي العارز في حركة ن راـ اهلل
"فتر" حوؿ است داد السمطة اللمسطينية إلجراء ملاو ات م  الجانب اإلسراييمي حوؿ إنشاء دولة انايية 

أي قيمة أو تأاير، خاصة وأف االحتالؿ يرفض هذق اللكرة وي تعرها تشكؿ القومية عأن  "يير مجد وال يحمؿ 
 تنديدا استراتيجيا ل ".

وقاؿ المحا ر في قسـ ال مـو السياسية في جام ة عيرزيت في تصريحات خاصة لػ"قدس عرس" إف "فكرة 
يقعؿ عأي قومية أخري  الدولة انايية القومية مرفو ة إسراييمًيا عااتعار أف المجتم  اإلسراييمي مغمؽ وال

ممكف أف تشكؿ تنديدا جغرافيا وديمويرافيا، وعالتالي فاف الجانب اإلسراييمي لف يقعؿ أف يكوف هناؾ 
 ملاو ات امت هذا األساس".

 //قدس برس، 
 

 المصرية سبؿ تطبيؽ المصالحة المخابراتمشعؿ يبحث مع مدير  17
م   ،زير رأفت شحاتة اليوـ الاالااء عمقر الجناز عالقاهرةعحث مدير جناز المخاعرات ال امة الو ن وكاالت

تطورات األو اع امت الساحة  ،وفد "حماس" عرياسة رييس المكتب السياسي لمحركة خالد مش ؿ
 اللمسطينية، عخاصة ممؼ المصالحة وسعؿ تطعيؽ االتلاؽ عنذا الشأف امت أرض الواق .

إف المقاء تطرؽ إلت  -فت تصرير صحلي اليـو -وقاؿ ا و المكتب السياست لػ"حماس" ازت الرشؽ
األو اع امت الساحة اللمسطينية وسعؿ توحيد الصؼ اللمسطيني وتقديـ التسنيالت الالزمة لحركة أعناء 

لت قطاع يزة.  الش ب اللمسطينت مف وا 
لمقاء وأ اؼن أف الحركة حريصة امي أف ي ـ الوفد هذق المرة قيادات الحركة مف الداخؿ والخارج ألف ا

م  المسيوليف المصرييف منـ لمغاية، وسيتـ ترتيب لقاءات أخري لموفد م  المسيوليف المصرييف الستكماؿ 
 المعاحاات.
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، ومف قطاع يزة رييس -مقيـ فت مصر -ي ـ وفد حماس نايب رييس الحركة الدكتور موست أعو مرزوؽ
ركة مف يزةن نزار ا و اهلل وخميؿ الحية الحكومة اللمسطينية إسماايؿ هنية، وأا اء المكتب السياسي لمح

والدكتور محمود الزهار، ومف الخارجن سامي خاطر وازت الرشؽ ومحمد ناصر ومف ال لة الغرعية صالر 
 ال رور. 

 18/9/2012فمسطيف أوف اليف، 
 

 وندعو عباس لزيارة غزة لممصالحةحماس: جاىزوف  18
أكػد النايػب فػي المجمػس التشػري ي اػف ن اعػراهيـمجاهػد  نقػاًل اػف 18/9/2012فمسػطيف اآلف، موقع  ذكر

أف حركت  امت است داد تاـ إلتماـ ممؼ المصالحة امت أر ية مشروع  ،حركة حماس الدكتور يحيت موست
 وطني مشترؾ يحمي الاواعت ويحافظ امت مقدرات ش عنا اللمسطيني.

حماس لـ تغمؽ امت  ـ، أف11/9/2012في تصرير خاص لػ" فمسطيف اآلف" الاالااء  ،وأ اؼ موست
اإلطالؽ عاب المصالحة عؿ كنا دايمًا األحرص امت إتمامنا، لكف فتر والرييس اعاس حاولوا اختزاؿ ملنـو 

 المصالحة في االنتخاعات، اـ أقلؿ عاب الحوار تمامًا خالؿ خطاع  األخير اندما قاؿ "ال حوار".
و مازف يحمؿ مشروع قايـ أصاًل امت ت زيز وأشار موست إلي أف المتاع  لممشند اللمسطيني يدرؾ أف أع

االنقساـ فمشروع أوسمو قسـ المشروع اللمسطيني عيف مؤيد لالحتالؿ والتنسيؽ األمني م  ، وعيف مف يقؼ 
 في صؼ المقاومة والمواجنة الملتوحة م  االحتالؿ.

سطيني امت أر ية وقاؿ موست نحف نداو أعو مازف إف كاف جادًا في إاادة تصويب المشروع الوطني اللم
يزة مف أجؿ إاادة صياية المشروع الوطني  تالحلاظ امت الاواعت ومقدرات ش عنا، فنحف نداوق لممجيء إل

دارة المواجنة م  االحتالؿ.  وا 
القيادي في حركة "حماس" مشير المصري جدد مف يزة أف  18/9/2012قدس برس،   وكالة وأ افت

ما تـ التوافؽ امي  عوساطة مصر، وقاؿن "نحف مست دوف لممصالحة است داد "حماس" التماـ المصالحة وفؽ 
وفؽ ما اتلقنا امي  في مصر، وتنليذ جمي  العود رزمة واحدة، لكف لألسؼ محمود اعاس جمد المصالحة 
و رعنا في ال مؽ مف خالؿ اختزالنا في االنتخاعات دوف ييرها مف المملات األخري. وهذا ليس دليال امت 

خشت االنتخاعات، ولكف ألننا نريدها مصالحة حقيقية تحسـ كؿ المملات الخالفية فنحف أف "حماس" ت
 ممتزموف عكؿ عنودها وتنليذها كما تـ التوافؽ امت ذلؾ".

مق دا، أف  22مق دا مف عيف  22وأ اؼن "لقد أاعتت القايمة المننية في االنروا التي فازت عاأليمعية 
لمسطينية، ونحف امت اقة عأننا األكار ش عية في الساحة اللمسطينية، حماس الزالت هي محؿ اقة النخب ال

ونحف ال نخشت االنتخاعات كما يحمو لحركة "فتر" الترويج لذلؾ، ولكننا نريدها مصالحة حقيقية وليست 
 شكمية".

 مف جنة اخري أكد أف استمرار هدـ االنلاؽ عيف مصر وقطاع يزة دوف إيجاد العديؿ لملمسطينييف سيؤدي
إلت كاراة إنسانية في القطاع، وداا القيادة المصرية إلت التدخؿ السري  لوقؼ هدـ االنلاؽ أو إيجاد العديؿ. 
وأو ر المصري في تصريحات لػ "قدس عرس" أف اآلاار السمعية لندـ األنلاؽ عدأت تظنر لممواطف 

 اللمسطيني امت مستوي حاجيات  اليومية.
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أكد ازاـ األحمد ا و المجنة المركزية لحركة فتر ورييس وفدها لحوار المصالحة, أف الحديث اف  نراـ اهلل
ترتيعات لتوقي  اتلاقيات تجارية عيف مصر وحركة حماس التي تسيطر امت قطاع يزة ما هي إال إشااات 

 تروجنا حماس.
حركة حماس وزيارة وفداف قيادياف لنا إلت ال اصمة وقاؿ األحمد في تصريحات صحلية إف لقاءات 

المصرية القاهرة تأتي في سياؽ اجتمااات الحركة م  قيادة اإلخواف المسمميف وليس م  المستوي السياسي 
 المصري".

وحوؿ ممؼ المصالحة المت ارة أكد األحمد أف المصالحة ما زالت مجمدة ولف يجري أي تطور فينا قعؿ 
 ار ت طيؿ امؿ لجنة االنتخاعات المركزية والسماح لنا عممارسة اممنا في قطاع يزة.اودة حماس اف قر 

وأو ر أف الزيارة األخيرة لمرييس محمود اعاس إلت القاهرة جري إي اح الموقؼ مف قعؿ الرييس اعاس 
 إلت نظيرق محمد مرسي عحيث لف تجري المصالحة قعؿ استيناؼ امؿ لجنة االنتخاعات عغزة.

ت أف حركة فتر ليست عحاجة إلت وساطة ارعية إلتماـ المصالحة كوف المطموب حاليًا اودة وأشار إل
 حماس اف قرارها القا ي عت طيؿ امؿ لجنة االنتخاعات المركزية.

ونوق األحمد إلت خطاب الرييس المصري محمد مرسي خالؿ قمة ادـ االنحياز في طنراف والتي طالب 
تراـ التوقي  امت إتلاؽ المصالحة, م يلًا "حماس ليست المرة األولت التي خاللنا اللصايؿ اللمسطينية عاح

 تتراج  فينا امت اتلاقيات تجري في ممؼ المصالحة ولكف هناؾ ال ديد مف االتلاقيات لـ تمتـز عنا".
19/9/2012وكالة سما االخبارية،   

 
: اعتقاالت  20  لمقاىرةزيارة وفد حماس تكشؼ توتر عباس مف  الضفةبرىـو

، في حوار خاص م  مراسؿ "المركز اللمسطيني  ن قاؿالقاهرة المتحدث عاسـ حركة "حماس" فوزي عرهـو
لإلاالـ" عالقاهرة، مساء أمس الاالااء، إف محمود اعاس أصاعت  حالة مف التوتر واالنزااج الشديد مما قد 

مؾ الزيارة عاالاتقاالت في ال لة، تامر ان  زيارة وفد حماس لمقاهرة ونتايجنا اإليجاعية، فأراد تقييد امؿ ت
كما أن  حاوؿ استعاؽ الزيارة عخروج سلير السمطة عالقاهرة عتصريحات عأن  ال يحؽ إلسماايؿ هنية االتلاؽ 
امت إقامة المنطقة الحرة م  يزة، ومف ع دها استدااء اعاس لمسلير المصري لدي السمطة ياسر ااماف 

 ة، وهو األمر الذي اكس حالة التوتر لدي أعو مازف.لالحتجاج امت االستقعاؿ الرسمي لنني
وريـ استمرار حالة االاتقاالت التي تطاؿ أعناء الحركة في ال لة الغرعية، إال أف عرهوـ أعدي تلاؤل  عتطور 
نناء الحصار امت قطاع يزة، م يًلا "عالريـ مما يل م  أعو مازف في ال لة، إال أنني  اممية المصالحة وا 

نناء الحصار اف يزة ولو عشكؿ تدريجي.متلايؿ عتحر   ؾ مياق المصالحة اللمسطينية وا 
 19/9/2012المركز الفمسطيني لإلعالـ، 

 
 حماس تنفي وجود األنباء التى تتحدث عف توسط مصر لحؿ خالفات الحركة الداخمية 21

ات نلت حركة "حماس" األنعاء التت تتحدث اف توسط مصر لحؿ خالف  ننادر الصلدي -الرسالة نت
 الحركة الداخمية، مؤكدة أف تمؾ االنعاء اارية اف الصحة.

"الحديث اف خالفات  وقاؿ القيادي في حركة "حماس" يحي موست، في تصرير لػ"الرسالة نت"، الاالااءن
 داخمية في حماس إشااات فارية، هدفنا التشكيؾ عالحركة وعنظامنا الديمقراطي والمؤسساتي".
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يتـ حمنا عطريقة داخمية، دوف المجوء ألي طرؼ  -إف وجدت-اخؿ "حماس"وأكد موست أف أي خالفات د
وللت إلت  خارجي، مو حًا أف حركت  ُتدير التعايف في وجنات النظر واالجتنادات عطريقة اإلاراء والعناء.

 أف جمنورية مصري ال رعية ال تتدخؿ عالشأف الداخمي لملصايؿ اللمسطينية.
ية قد كشلت أمس اف توافد أا اء المكتب السياسي لحركة "حماس" إلت "الجريدة" الكويت وكانت صحيلة

إخوانية" لرأب الصدع عيف قيادات "حماس"  -القاهرة، في إطار مسااي األخيرة إلنجاح وساطة "مصرية
 داخؿ قطاع يزة وخارج ، ع د أف وصمت ال القة عيننـ إلت ما يشع  القطي ة.

لحركة عيف ما يسمت "حماس" الداخؿ و"حماس" الخارج، السيما وأكدت المصادر أف النوة اتس ت داخؿ ا
ع د رفض قادة القطاع لإلجراءات المصرية المشددة اتجاق األنلاؽ، وموافقة قيادات الخارج امت اجراءات 

 مصر.
 18/9/2012الرسالة نت، 

 
 الحممة الصييونية المسعورة لتيويد األحياء المقدسية بشدةحماس تديف  22

كة "حماس" عشدة الحممة التنويدية المس ورة التي يقوـ عنا االحتالؿ الصنيوني  د األحياء أدانت حر ن يزة
المقدسية المحيطة عالمسجد األقصت المعارؾ، مؤكدة امت أفَّ عناء االحتالؿ حمامات اامة امت جزء مف 

أحياء القدس أنقاض حارة المغارعة "ما هو إال تنليذ لمخطط وسياسة صنيونية لف تلمر في طمس م الـ 
 التاريخية وتغيير واق نا".

وحّذرت الحركة في عياف صادر اننا، تمقت "المركز اللمسطيني لإلاالـ" نسخة من ، االحتالؿ الصنيوني 
 مف تداايات االستمرار في جرايم  التنويدية  د مدينة القدس وم المنا وأحياينا.

المنظمات الحقوقية واإلنسانية إلت التحّرؾ اللااؿ ودات منظمة الت اوف اإلسالمي وجام ة الدوؿ ال رعية و 
 لمن  االحتالؿ مف تنليذ مخططات  اإلجرامية، وحماية األحياء المقدسية وم المنا مف خطر التنويد. 

 19/9/2012المركز الفمسطيني لإلعالـ، 
 
 

 المسؤولية عف حياة األسير البرؽ واألسرى المضربيف االحتالؿحماس تحمؿ  23
حركة "حماس" االحتالؿ الصنيوني المسؤولية الكاممة اف حياة وسالمة األسير سامر العرؽ حّممت ن يزة

 وكافة األسري الم رعيف اف الط اـ.
  -ت قيعًا امت تلاقـ الحالة الصحية لألسير سامر العرؽ-( 9-11وحذرت الحركة في عياف لنا اليوـ الاالااء )

اإلفراج اللوري اننـ، واالستمرار في انتناكات  وجرايم   د االحتالؿ مف مغّعة الت نت والمماطمة في ادـ 
 أسرانا األعطاؿ التي تماؿ ت دّيًا صارخًا لألاراؼ اإلنسانية والقوانيف الدولية.

 19/9/2012المركز الفمسطيني لإلعالـ، 
 

 مجزرة صبرا وشاتيال بالوحدة الوطنية لشيداءفتح: الوفاء  24
أف الوفاء لشنداء مجزرة صعرا وشاتيال التي قادها رييس حكومة ال دو  شددت حركة "فتر"  إقميـ لعناف امت

 يكوف عالوحدة الوطنية اللمسطينية. اإلسراييمي أرييؿ شاروف،
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"إفَّ ما حدث هو وصمة اار في جعيف المجتم  الدولي الذي وقؼ متلرِّجًا عؿ متواطيًا  وقالت فتر في عياف
لواود والت ندات واالتلاقات التي ُأعرمت عاشراؼ فيميب حعيب م  االحتالؿ اإلسراييمي، وتخمت اف كؿ ا

 المندوب األميركي. 
نناء االنقساـ و  ننا نؤكد أفَّ الوفاء لمشنداء وألهمنـ ال يكوف إالَّ عتجسيد الوحدة الوطنية اللمسطينية، وا  ا 

 الحاصؿ والذي ال يخدـ سوي ال دو اإلسراييمي، 
في حركة فتر نداو مختمؼ القوي اللمسطينية في مخيمات لعناف إلت  وختـ العيافن "في هذق الذكري فاننا

د موقلنا، وأف يصمِّب أو اانا الداخمية االجتمااية واألمنية، وأف ننعذ  التوافؽ امت كؿ ما مف شأن  أف يوحِّ
 ونرفض كؿ أشكاؿ اللتف التي يصطن نا الع ض تحت اناويف مختملة إلعقاء التوترات ساخنة. 

 19/9/2012يروت، المستقبؿ، ب
 

 وطنية وقرارات االعتقاؿ االداري وسياسة االبعاد باطمة اولويةفتح: حرية األسرى  25
حممت حركة فتر سمطات االحتالؿ المسؤولية الكاممة اف حياة األسري الم رعيف اف الط اـ  نراـ اهلل

 امف ال ممي حتت تحقيؽ ودات منا مينا وكوادرها واعناء ش عنا والمنظمات الحقوقية لنصرة األسري والت
 مطالعنـ ال ادلة.

وطالعت الحركة في عياف صدر اف ملو ية االاالـ والاقافة امس المنظمات الحقوقية الدولية عالتدخؿ فورا 
النقاذ حياة األسري وخاصة المندديف عخطر الموت نتيجة ا راعنـ اف الط اـ لميوـ الاامف اشر ع د 

وأحكاـ سمطات االحتالؿ امينـ عاطمة عحكـ مواايؽ األمـ المتحدة والقانوف المية، وااتعرت ااتقالنـ اداريا 
 الدولي.

 19/9/2012الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 

 بشف حممة اعتقاالت كبيرة ضد انصارىا بالضفة الفمسطينيحماس تتيـ األمف  26
تدااءات كعيرة جدا طالت اتنمت حركة حماس األجنزة االمنية اللمسطينية عشف حممة ااتقاالت واس نراـ اهلل

 ال شرات مف انصارها في ال لة الغرعية المحتمة.
وقالت وسايؿ إاالـ محسوعة امت حماس االرع اء اف جناز األمف الوقايي شف في طولكـر حممة ااتقاالت 
طالت ستة مف كوادر حركة حماس وأنصارها، كما مددت محكمة صمر طولكـر ااتقاؿ القايد الشيخ ادناف 

 يوما لموصمة التحقيؽ لدي الوقايي. 12 الحصري
ـ( 11/9/2012وعحسب الوسايؿ فأف جناز الوقايي شف حممة مداهمات شرسة ع د ظنر اليوـ الاالااء )
 في مدينة طولكـر ومخيـ نور شمس، أسلرت اف ااتقاؿ ستة مف أنصار حماس حتت اآلف.
19/9/2012وكالة سما االخبارية،   

 
 مسيرة في مخيـ شاتيال لمناسبة الذكرى الثالثيف لمجزرة صبرا وشاتيال تنظـ الجبية الديموقراطية 27

، مسيرة في مخيـ شاتيال، لمناسعة الذكري الاالايف لمجزرة "الجعنة الديموقراطية لتحرير فمسطيف"نظمت 
 صعرا وشاتيال، شارؾ فينا وفد مف المت امنيف األجانب وممامي األحزاب المعنانية واللصايؿ اللمسطينية.

اتحاد »فؤاد الحركة، ورييس  " نقاعة الصحافة»وتحدث ا و المجنة المركزية لمجعنة أركاف عدر، ومستشار 
اطاهلل حمود. وقاـ المشاركوف  "الجم ية المعنانية لألسري والمحرريف"امر الزيف، ورييس « المحاميف ال رب
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ذكري المجزرة « جمواة م ًا الشعاعيةم»و "راعطة أعناء عيروت"عو   األكاليؿ امت أ رحة الشنداء. وأحيت 
 في لقاء تخممت  كممات وح رت  ف اليات لعنانية وفمسطينية.

 19/9/2012السفير، بيروت، 
 

 الفمسطينية"أوسمو" لف ينيي السمطة   اتفاقية ": إسقاط برسخالدة جرار لػ"قدس  28
ف"، خالدة جرار، إسقاط ااتعرت ا و المكتب السياسي لػ "الجعنة الش عية لتحرير فمسطين راـ اهلل
"أوسمو" واالتلاقيات الممحقة عنا، ومف  مننا اتلاقية عاريس االقتصادية، هي "قرار وطني ال ي ني  اتلاقية

 في حاؿ اتخاذق حؿ السمطة أو إنناينا".
"المطموب هو إلغاء اتلاؽ أوسمو السياسي الواس  والذي ي ـ  وقالت جرار في تصريحات لػ "قدس عرس" إف

يات اقتصادية ومالحؽ، مف  مننا اتلاقية عاريس الموق ة عيف منظمة التحرير اللمسطينية والكياف اتلاق
 اإلسراييمي والتي إلغاينا أو إسقاط أوسمو ال ت ني حؿ السمطة أو إنناينا"، وفؽ تقديرها.

دة وتدويؿ وااتعرت أف العديؿ اف إسقاط اتلاقيات أوسمو "يكمف في التوج  اللمسطيني إلت األمـ المتح
 الق ية التي عاتت تحت الرااية األمريكية"، وفؽ رأينا.

 18/9/2012قدس برس، 
 

 .. مياجمة إيراف عمؿ يقـو بو أغبياء نحو حرب اقميمية تتجو "سرائيؿ"إغاف: اد 99
حػػػذر الػػػرييس السػػػاعؽ لمموسػػػاد االسػػػراييمي، مييػػػر ن " الحيػػػاة االلكترونيػػػة" -آمػػػاؿ شػػػحادة  -القػػػدس المحتمػػػة 

مػػف خطػػورة اصػػرار ريػػيس الحكومػػة االسػػراييمية، عنيػػاميف نتانيػػاهو، امػػت توجيػػ   ػػرعة اسػػكرية  ػػد ديػػاف، 
"اف هػذا القػرار ي نػي اف اسػراييؿ ذاهعػة الشػ اؿ حػرب  ايراف. وفيما وصؼ مناجمة ايراف عال مؿ الغعي قػاؿن

ة لالسػراييمييف فػي اقميمية في منطقة الشرؽ االوسط". وعحسب دياف فػاف  ػرب ايػراف سػيج ؿ الحيػاة اليوميػ
 حاؿ طوارئ ع د النجـو الت فترة طويمة مف الزمف.

فيمػػا الػػرييس اإليرانػػي محمػػود أحمػػدي نجػػاد يمتمػػؾ  ،وقػػاؿ ديػػاف اف مناجمػػة ايػػراف هػػو امػػؿ يقػػوـ عػػ  ايعيػػاء
اقالنيػػة أف ػػؿ عكايػػر ممػػا لػػدي القيػػادة اإلسػػراييمية. وداػػا المسػػؤوليف االسػػراييمييف الػػت دراسػػة خيػػارات اخػػري 

مواجنة التسمر النووي االيراني، مؤكدا اف النجـو امت إيراف في الوقت الراهف ليس الطريػؽ الصػحير لمقيػاـ ل
 عنذا ال مؿ.

 99/9/9499، الحياة، لندف
 

 يياجروف سنويا إلى كندا 9544أوروبا.. وو ىاجروا إلى الواليات المتحدة  إسرائيميمميوف احصاء:  34
نػاة الاانيػة فػي التملزيػوف اإلسػراييمي فػي تقريػر أادتػ  عمناسػعة ايػد رأس زهيػر أنػدراوسن كشػلت الق - الناصرة

إسػػراييمي، ينػػاجروف سػػنويا إلػػت كنػػدا، ومػػف خػػالؿ المقػػاءات التػػي أجرتنػػا  1600السػػنة لػػدي الينػػود، اػػف أف 
 ذلػػؾ أنػػ  فػػي هػػذق الدولػػة ال القنػػاة مػػ  المنػػاجريف قػػالوا إف ال ػػيش فػػي كنػػدا أف ػػؿ عكايػػر مػػف الدولػػة ال عريػػة.

يتحداوف اف الحروب والقتؿ والدمار، األمر الذي أقمؽ صناع القرار في تؿ أعيب، وقاؿ ميخاييؿ شاروف إف 
حوالي مميوف إسراييمي هاجروا مف الدولة ال عرية إلت الواليات المتحدة األمريكيػة، وعريطانيػا وأسػتراليا وألمانيػا 

 وهـ ي يشوف هناؾ عرخاء ورفاهية، امت حد ت عيرق. 
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ت صػػحيلة عم ػػاريؼع ال عريػػة فػػي خعػػريف منلػػرديف، إف ينػػود الشػػتات ال ينػػاجروف إلػػت إسػػراييؿ، والشػػ ب قالػػو 
 الينودي يلقد أكار فأكار أادادا كعيرة مننـ.

وصؿ إلػت دولػة االحػتالؿ  1090الخعر األوؿ أفاد، حسب م طيات مكتب اإلحصاء المركزي، عأن  في ااـ 
 .9122منذ ااـ مناجرا فقط، هو ال دد األدنت  92911

أمػػا الخعػػر اآلخػػر، فتحػػدث اػػف معػػادرة تتعمػػور فػػي ديػػواف ريػػيس الػػوزراء اإلسػػراييمي، عنيػػاميف نتنيػػاهو، لت زيػػز 
عالميػة  00صمة واالقة ينػود ال ػالـ مػ  إسػراييؿ، وعحسػب الم طيػات الرسػمية، التػي نشػرتنا الصػحيلة، فػاف 

عالميػػة مػػف ينػػود  60فػػي إسػػراييؿ وال ي تزمػػوف زيارتنػػا، مػػف ينػػود الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لػػـ يكونػػوا أعػػدا 
عالميػػػة مػػػف الشػػػعاب الينػػػودي هنػػػاؾ ال ينمنػػػـ إذا اختلػػػت  60الواليػػػات المتحػػػدة متزوجػػػوف زواجػػػا مختمطػػػا، 

 عالمية مف ينود راعطة الش وب يت ر وف لم اميف ينودية. 10إسراييؿ مف الوجود، وأقؿ مف 
عالمية مف الشعاب الينودي في االتحاد السوفييتي السػاعؽ  20ينا، أف كما أشارت الصحيلة إلت دراسة جاء ف
عالميػة مػننـ يػروف فػي إسػراييؿ أرض المي ػاد المل ػمة، امػت حػد  65منتموف عالنجرة مف دولنـ، ولكف فقط 

 ت عير الصحيلة ال عرية.
مػف أف الواليػات المتحػدة وتوقلت صحيلة عم اريؼع اند التآكؿ المتزايد لقوة الجذب مف قعؿ إسػراييؿ، وُتحػذر 

هػػاجروا مػػف  1500األمريكيػػة ليسػػت، وامػػت مػػا يعػػدو أي ػػا لػػف تكػػوف، طاقػػة كامنػػة لنجػػرة كعػػري )فقػػط نحػػو 
(، واألمر ذات  ينطعؽ امػت كػؿ الػدوؿ الغرعيػة األخػري. وحتػت ينػود االتحػاد السػوفييتي 1000هناؾ في ااـ 

يمغرافي، كلػػػوا اػػػف النجػػػرة. فقػػػد اسػػػتُنلدت هػػػذق الطاقػػػة سػػػاعقا، الػػػذيف ااتُعػػػروا طاقػػػة كامنػػػة كعيػػػرة لمت زيػػػز الػػػد
 الكامنة، االوة امت ذلؾ، فاف أكار مف مية ألؼ مناجر مف روسيا إلت إسراييؿ كانوا مف المسيحييف.

أما اف أسعاب هذق الظاهرة، فقد للتت الصحيلة ال عرية إلت تحسف الو   االقتصادي في الػدوؿ التػي تػأتي 
لت أف  صمة الينود الذيف عقوا هناؾ عاسراييؿ وعالينودية واهنة، هػذا إذا كانػت موجػودة أصػال، مننا النجرة، وا 

ف ػػال اػػف أف محافػػؿ ينوديػػة االميػػة ممػػف تممػػؾ الوسػػايؿ واإلمكانػػات ت مػػؿ هنػػاؾ لتاعيػػت الجاليػػات وت زيػػز 
ننػا اليػـو دولػة الينودية، ال لتشجي  النجرة، وتري الصحيلة أف قوة جذب إسراييؿ لـ تعدد تماما فحسػب، عػؿ إ

 مف الخطر ال يش فينا وعات وجودها مو   شؾ.
وللتت الصحيلة الت أف الدولة ال عرية التي كانت ت تعر  مانة لسالمة ينود المنلت وأمننـ، أصعحت اليوـ، 
كمػػا ي تقػػد الكايػػر مػػف الينػػود فػػي الواليػػات المتحػػدة، أكاػػر مػػف يحتػػاج إلػػت المنلػػت اليػػوـ، لػػيس فقػػط مػػف أجػػؿ 

 لسياسي والمالي والم نوي، عؿ كمكاف لجوء، إذا ما حدات لنا كاراة. الداـ ا
في السياؽ ذات ، للتت الصػحيلة إلػت ظػاهرة ييػاب الجػذور التػي تػرعط إسػراييميي الخػارج عػدولتنـ، فقالػت إنػ  

 56ظنػػر فػػي ال قػػود األخيػػرة فػػي أوروعػػا وأمريكػػا ينػػود مػػف طػػراز جديػػدن إسػػراييميوف هػػاجروا مػػف الػػعالد. فع ػػد 
اامػػػػا مػػػػف إقامػػػػة الدولػػػػة، ينمػػػػو سػػػػكاف إسػػػػراييؿ، إال أف اػػػػدد اإلسػػػػراييمييف فػػػػي الخػػػػارج فػػػػي ازديػػػػاد مسػػػػتمر 

ألػػػؼ إسػػػراييمي سػػػاعؽ مػػػ   000ومتواصػػػؿ. فوفقػػػا لتقػػػدير مجمػػػس االسػػػتي اب ي ػػػيش فػػػي أرجػػػاء ال ػػػالـ اليػػػـو 
الػػعالد فتػػرة قصػػيرة  ألػػؼ منػػاجر كػػانوا قػػد أقػػاموا فػػي 50أوالدهػػـ، مػػ  ذلػػؾ يػػذكر أف هػػذا ال ػػدد يشػػمؿ أي ػػا 

وهاجروا مننا اانية، وخصوصا مف دوؿ االتحاد السػوفييتي سػاعقا، الػذيف وصػموا إلػت الدولػة ال عريػة وحصػموا 
امت االمتيازات التي ُمنحت لنـ مف قعؿ الحكومة اإلسراييمية، ومف اـ هاجروا إلت الػدوؿ الغرعيػة، كمػا قالػت 

 الصحيلة.
وفير، مف جام ة حيلا، إف مصير الجميؿ الينػودي لػـ ي ػد مؤمنػا، الفتػا امت صمة، قاؿ العروفيسور أرنوف س

إلػػت أف اػػدد ال ػػرب اللمسػػطينييف فػػي هػػذق المنطقػػة أخػػذ عاالزديػػاد مقاعػػؿ انحسػػار اػػدد الينػػود، إذ وصػػؿ اػػدد 
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أللػػػا، واقتػػػرح العروفيسػػػور  600أللػػػا، فػػػي حػػػيف أف الينػػػود وصػػػؿ اػػػددهـ إلػػػت  560ال ػػػرب فػػػي الجميػػػؿ إلػػػت 
مػػت حكومػػة نتنيػػاهو أْف تقػػوـ عتخصػػيص الميزانيػػات الكعيػػرة السػػتجالب الينػػود إلػػت الجميػػؿ، امػػت ال نصػػري ا

 حساب الميزانيات المخصصة لمينود في مركز الدولة ال عرية، امت حد ت عيرق.
 99/9/9499، القدس العربي، لندف

 
 يبدأ مناورة عسكرية مفاجئة في الجوالف يديعوت أحرونوت: الجيش اإلسرائيمي 39

اؿ موقػػ  "يػػدي وت أحرونػػوت" امػػت الشػػعكة إف جػػيش االحػػتالؿ اإلسػػراييمي أطمػػؽ صػػعاح اليػػوـ، األرع ػػاء، قػػ
وعشكؿ ملاجئ مناورات اسكرية واس ة النطاؽ فػي الجػوالف السػوري المحتػؿ تنػدؼ للحػص واختعػار جاهزيػة 

حػدات قتاليػة تاع ػة واست دادات ادد مف وحدات  ال سكرية التػي ت تعػر وحػدات الصػؼ األمػامي، ومػف عيننػا و 
 لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش اإلسراييمي، وقيادة المنطقة الوسطت وسالح المدراات.

وقاؿ الموق  نقال اف الناطؽ عمساف الجيش اإلسراييمي، إف المناورة التي عدأت اعر تل يؿ الوحدات المختملػة 
 ستنتني في سااات المساء ع د إجراء تدريعات عالرصاص الحي.

 99/9/9499، 48عرب 
 

 ألعياد اإلسرائيمية تضر بالطبقة المتوسطةيديعوت أحرونوت: ا 39
ال عريػة أمػس أف ارتلػاع أسػ ار السػم  االسػتنالكية فػي ” يػدي وت أحرنػوت“ذكرت صػحيلة  نراـ اهلل )االتحاد(

 ػػػايالت إسػػػراييؿ المتوقػػػ  ع ػػػد االنتنػػػاء مػػػف األايػػػاد الينوديػػػة سػػػيؤار عشػػػكؿ معاشػػػر امػػػت اػػػدد كعيػػػر مػػػف ال
اإلسػػػراييمية، خاصػػػة أصػػػحاب الطعقػػػة الوسػػػطت مننػػػا. ووفقػػػًا لمصػػػحيلة فػػػاف اللقػػػر قػػػد ازداد وسػػػط ال ػػػايالت 

%، 9121إلػػػت  1002صػػػاحعة الػػػدخؿ المتوسػػػط. وأشػػػارت الصػػػحيلة إلػػػت أف نسػػػعة اللقػػػر وصػػػمت فػػػي اػػػاـ 
مي لألس ار أصعر %. وأشارت الصحيلة إلت أف االرتلاع الدرا9626لتصؿ إلت  1001وارتل ت النسعة ااـ 

 يندد األسر متوسطة الدخؿ سيؤار وعشكؿ ممحوظ امت مقياس اللقر في إسراييؿ.
% مػػف الػػدخؿ ال ػػاـ لألسػػرة، وتقػػدر 60كمػػا أشػػارت الصػػحيلة إلػػت أف مصػػروفات تمػػؾ ال ػػايالت وصػػؿ إلػػت 

ًا شػػػيكؿ ألرع ػػػة أشػػػخاص. وعحسػػػب الصػػػحيلة فػػػاف أسػػػ ار السػػػم  فػػػي إسػػػراييؿ ستشػػػند ارتلااػػػ 5000عمعمػػػ  
 شيكؿ. 96660ممحوظًا خالؿ اللترة القميمة المقعمة، حيث ستصؿ المصروفات الشنرية لم ايمة الواحدة 

 99/9/9499، االتحاد، ابوظبي
 

 السياسة اإلسرائيمية البديمة حياؿ الفمسطينييف :األمف القومي أبحاث مركزلتقدير إستراتيجي  33
 -فػي تقػدير إسػتراتيجي-ي التاع  لجام ة تؿ أعيب سمط مركز عحوث األمف القومن اوض الرجوب -الخميؿ 

ال ػػوء امػػت عػػدايؿ السياسػػة اإلسػػراييمية حيػػاؿ اللمسػػطينييف، إذا لػػـ ُيتوصػػؿ إلػػت تسػػوية دايمػػة فػػي المسػػتقعؿ 
 المنظور عسعب ادـ الاقة المتعادلة عيف الطرفيف.

واقػؼ األطػراؼ المختملػة عحاػ  عاسػت راض م -وهػو جنػراؿ متقااػد-ويستنؿ العاحث في المركز شػمومو عػروـ 
قميميػا, عينمػا الطػرؼ اإلسػراييمي منقسػـ سياسػيا  مف التسوية، مو حا أف الطػرؼ اللمسػطيني منقسػـ سياسػيا وا 
والقوة في  لم ار ي التسوية، والواليات المتحدة م طمػة اقػب حممػة االنتخاعػات الرياسػية ولػدينا أزمػات أكاػر 

 حرجا.
راييؿ واللمسطينيوف.. عدايؿ لمسياسة في يياب احتمالية االتلاؽ الػدايـ"، ويؤكد عروـ في دراست  الموسومة "إس

أف إمكانيات التسوية اإلسراييمية اللمسطينية هي مف موا ي  الخالؼ المركزي في السياسػة اإلسػراييمية، لكػف 
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لػدولتيف أيمعية متماسكة نشأت في المجتم  اإلسراييمي تتوافؽ امت االنلصاؿ اف اللمسطينييف وتطعيؽ حػؿ ا
 "الذي ي مف وجود إسراييؿ عصلتنا الدولة القومية الديمقراطية لمش ب الينودي".

ووفػػؽ العاحػػث فانػػ  ع ػػد أكاػػر مػػف اشػػريف سػػنة مػػف المسػػيرة السياسػػية طرحػػت فينػػا كػػؿ العػػدايؿ، مػػا زالػػت تػػؿ 
ال تل ػؿ أعيب ت تقد عأنػ  ال م نػت لتعنػي طريقػة امػؿ ت ػ  إسػراييؿ فػي و ػ  هػو أسػوأ مػف و ػ نا انػدما 

 شييا. اـ يسرد االاة عدايؿ يراها جدية، واالاة أخري يراها وهمية.
أوؿ العػػدايؿ الجديػػة سياسػػة "اق ػػد وال تل ػػؿ شػػييا"، وتقػػـو امػػت صػػيغتيف األولػػت وصػػلنا "عالنقيػػة" وذلػػؾ ع ػػدـ 

ة نحػػػو إجػػػراء أي تغييػػػر فػػػي الواقػػػ  الحػػػالي، والاانيػػػة صػػػيغة "اق ػػػد واف ػػػؿ قمػػػيال" مػػػف خػػػالؿ معػػػادرات إيجاعيػػػ
 اللمسطينييف.

ويو ر العاحث أف هذق السياسة هي المل مة لدي الساحة السياسية اإلسراييمية ألننا "ال تمـز عاتخػاذ قػرارات 
يمكننا أف تؤدي إلت اننيار االيتالفػات وسػقوط الحكومػات، وتمنػ  مواجنػة مػ  حركػة االسػتيطاف ومؤيػدينا"، 

 مؽ واق  دولتيف.وال يري في ذلؾ عديال حقيقيا لسياسة هدفنا خ
أمػػا العػػديؿ الاػػاني وفػػؽ الدراسػػة فنػػو "خطػػوات أحاديػػة الجانػػب" سػػواء عصػػيغة أحاديػػة كاممػػة دوف تنسػػيؽ مػػ  
الطػػػرؼ اللمسػػػطيني عاسػػػتاناء التنسػػػيؽ التكتيكػػػي، أو أامػػػاؿ أحاديػػػة الجانػػػب منسػػػقة يتخػػػذ عموجعنػػػا الطرفػػػاف 

 خطوات أحادية.
لعاحػث حمػوال أخػري لكنػ  يراهػا "وهميػة"، ومننػا "الحػؿ الملػروض" إلت جانب العدايؿ التي يراهػا جديػة، يسػرد ا

ول  ادة صي  لكن  يير مريوب ع ، و"الحؿ األردني" لكن  لػيس حػال أف ػؿ لممسػايؿ الجوهريػة كمػا يرف ػ  
 اللمسطينيوف واألردنيوف، وأخيرا "الحؿ اإلقميمي" لكن  ليس عديال اف الملاو ات.

 الحؿ األحادي
ف المقارنة عيف العدايؿ تظنر الصػ ود المتجػدد لمعػديؿ األحػادي الجانػب كعػديؿ مل ػؿ، وخمص العاحث إلت أ

 ألف الميزة األساسية لمساحة اإلسراييمية اللمسطينية هي ان داـ القدرة امت الوصوؿ إلت اتلاقات.
اػر قاعميػة وم  ذلؾ ي يؼ أن  في الواق  السياسػي الحػالي تعػدو سياسػة "اق ػد وال تل ػؿ شػييا" هػي العػديؿ األك

لمتطعيؽ ألننا ال تخمؽ مشاكؿ سياسية، لكن  يػري ذلػؾ وهمػا ألننػا "ت ػ  مخػاطر اديػدة وتع ػدنا اػف هػدؼ 
 واق  الدولتيف" وتندد الحلاظ امت هوية إسراييؿ عصلتنا الدولة القومية الديمقراطية لمش ب الينودي.

دما تكػػوف قاعمػػة لمتحقػػؽ، ولكننػػا تحظػػت ووفػػؽ العاحػػث فػػاف التسػػويات االنتقاليػػة أف ػػؿ مػػف ناحيػػة إسػػراييؿ انػػ
عتقػػدير أدنػػت عسػػعب ت مقنػػا عػػالالاعيف اآلخػػريف، وال سػػيما عالالاػػب اللمسػػطيني. ومػػف هنػػا يوصػػي عاسػػتغالؿ 
اإلمكانيات التي قد تنشأ الستيناؼ الحوار عيف حكومة إسراييؿ واللمسػطينييف لغػرض الملاو ػات م نػـ امػت 

 داد لتنليذ الخطوات أحادية الجانب.تسويات انتقالية، وعالتوازي االست 
ويتػػاع  عػػرـو اسػػتنتاجات  "إذا مػػا فشػػمت حتػػت هػػذق المحاولػػة فػػي الوصػػوؿ إلػػت تلػػاهـ مػػ  اللمسػػطينييف، ف مػػت 
إسػػراييؿ أف تعػػدأ عتطعيػػؽ الخطػػوات األحاديػػة الجانػػب عشػػكؿ تػػدريجي مػػدروس وااقػػؿ، وذلػػؾ فػػي ظػػؿ فحػػص 

الية، والخطوات التي لنا م نت أمني كعير، وال سيما تأجيؿ وقؼ تأاير كؿ خطوة قعؿ االنتقاؿ إلت الخطوة الت
 الوجود والنشاط األمني في المناطؽ اللمسطينية إلت مراحؿ الحقة".

ويوصي العاحث أخيرا عالتقدـ عالتوازي فػي المحػوريف، سػواء فػي ظػؿ اتلػاؽ مػ  اللمسػطينييف والتنسػيؽ م نػـ، 
 سراييمي المستقؿ فقط.أـ في مسيرة يير مشروطة تت مؽ عالحسـ اإل

 98/9/9499، الجزيرة نت، الدوحة
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 سالمي بالقدسإوقؼ  944تنتيؾ  "سرائيؿ"إصالح: الشيخ رائد  34
المحتمة، الشيخ رايد صالح إف )إسراييؿ( تحاوؿ محو  62قاؿ رييس الحركة اإلسالمية داخؿ مناطؽ الػن أنقرة

 ”.التراث الديني والتاريخي للمسطيف
حمايػػػة اآلاػػػار ال امانيػػػة فػػػي القػػػدس ومػػػا “يػػػزور تركيػػػا فػػػي إطػػػار داػػػوة مػػػف جم يػػػة وأ ػػػاؼ صػػػالح، الػػػذي 

جام  ومسجد ومدرسة دينية وآاار إسالمية في القدس وما حولنا، تستخدمنا حكومة  100إف هناؾ ”ن حولنا
 االحتالؿ أليراض يير أيرا نا األصمية المخصصة لنا.

ل ػػػاـ، سػػػواء فػػػي ال ػػػالـ اإلسػػػالمي أو فػػػي تركيػػػا، لػػػـ يعػػػد ، إلػػػت أف الػػػرأي ا”األنا ػػػوؿ“وأشػػار صػػػالح لوكالػػػة 
اهتماًمػػػا عالشػػػكؿ الكػػػافي عنػػػذق اآلاػػػار، التػػػي حولنػػػا االحػػػتالؿ، إلػػػت صػػػاالت حلػػػالت وعػػػارات ومراكػػػز شػػػرطة 

 وجم يات صنيونية، مؤكًدا أف كايرًا مف اآلاار ال امانية تت رض لمتخريب.
دور ال عػػادة المسػػتخدمة لغيػػر “ر حقيقػػي فػػي حمايػػة وحػػث صػػالح ال ػػالميف ال رعػػي واإلسػػالمي إلػػت ل ػػب دو 

 التاريخي.” عير السع “، كما جري عمنرجاف الخمور في مسجد ”أيرا نا
وأو ر أف مجمواات ينودية متطرفة وصمت في حلرياتنا التي تجرينا في القدس إلت أسلؿ صحف المسجد 

سػػمميف والينػػود، كمػػا ف ػػؿ فػػي المسػػجد األقصػػت، مؤكػػًدا أف االحػػتالؿ يحػػاوؿ تقسػػيـ األقصػػت إلػػت قسػػميف لمم
 اإلعراهيمي عمدينة الخميؿ.

 98/9/9499، الرسالة، فمسطيف
 

 بالقدس  99بؤرة استيطانية في الضفة و 444: عيسى حنا قانونيالخبير ال 35
كشؼ خعير فمسطيني في القانوف الدولي أف ادد العؤر االستيطانية اإلسراييمية في ن أدهـ الشريؼ -يزة

 .11عؤرًة، فيما وصؿ اددها في القدس الُمحتمة إلت  660عية وصؿ إلت ال لة الغر 
عؤرة استيطانية أنشأتنا )إسراييؿ( في ال لة  966وعيَّف الخعير القانوني د. حنا ايست لػ"فمسطيف" أف 

قاادة  62ُمستوطنة، إ افة إلت  66وامت شاكمتنا  901ُمستوطنة، وخارجنا  15الغرعية، عداخمنا 
 طف فينا أزيَّد مف نصؼ مميوف ُمستوطف ينودي. اسكرية، يق

ألؼ فمسطيني هـ أصحاب األرض  56ينودي استوطنوا في يور األردف مقاعؿ  1600وأشار إلت أف زهاء 
 الشرايوف.

كيمو متر  6266% مف مساحة ال لة الغرعية التي مساحتنا 11 -والقوؿ ل يست-وُيشكؿ يور األردف 
 مميارات ونصؼ المميار سنويًا". 6امر في يور األردف مرع  ، وقاؿن ")إسراييؿ( تست

ألؼ مستوطف ينودي، وفؽ  660يقطننا  11وفي القدس المحتمة، وصؿ ادد المستوطنات اإلسراييمية إلت 
 ايست.

ُمستوطنة ُ مت لشرقي القدس المحتمة التي ت تعرها السمطة ااصمة الدولة اللمسطينية  95ونعَّ  إلت أف 
 .9150حدود الراع  مف يونيو )حزيراف( ل اـ  المستقعمية ِ مف

وقاؿ الخعير القانونين "االستيطاف ينتشر في كؿ مكاف، وُيندد الوجود اللمسطيني، وُيقسـ األرض اللمسطينية 
إلت كنتونات". وادَّ أف الحديث اف دولة فمسطينية واالستيطاف يعتم  القدس مف شمالنا إلت جنوعنا ومف 

 رد هراء، وخطأ تاريخي فاحش".شرقنا إلت يرعنا "مج
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وتلشت االستيطاف في مدف ال لة الغرعية والقدس المحتمة في اند تولي عنياميف نتنياهو رياسة الحكومة 
اإلسراييمية، وهو ما أدي إلت تجميد الملاو ات م  السمطة اللمسطينية التي تشترط وقؼ مشاري  التوس  

 االستيطاني الستيناؼ الملاو ات.
 99/9/9499، ف اليففمسطيف أو

 
 تحاوؿ تيويد موجودات المسجد األقصى "إسرائيؿمؤسسة األقصى: " 36

فػػي عيػػاف اممتػػ  امػػس اف جنػػات فػػي « مؤسسػػة االقصػػت لموقػػؼ والتػػراث»حػػّذرت  نكامػػؿ إعػػراهيـ -القػػدس 
المؤسسػػػة االسػػػػراييمية تحػػػػاوؿ تنويػػػد تػػػػاريخ ع ػػػػض الموجػػػودات والمنشػػػػآت األاريػػػػة الخشػػػعية التاع ػػػػة لممسػػػػجد 

القصت المعارؾ،  واالدااء عأننا مف فترة النيكؿ األوؿ والااني المزاوميف، وذلؾ عندؼ إيجػاد تػاريخ اعػري ا
 موهـو لنـ في االقصت، وكجزء مف مخطط إسراييمي لعناء النيكؿ المزاوـ امت حساع .

 أف كػػػػؿ الموجػػػػودات والمنشػػػػآت الخشػػػػعية فػػػػي االقصػػػػت هػػػػي اسػػػػالمية عامتيػػػػاز« مؤسسػػػػة االقصػػػػت»وأكػػػػدت 
اسػػت ممت فػػي عنػػاء المسػػجد االقصػػت امػػت مػػدار ال نػػود االسػػالمية المت اقعػػة اعتػػداء مػػف اللػػتر ال مػػري وحتػػت 

 يومنا هذا، واف كؿ االدااءات اإلسراييمية هي ادااءات عاطمة أصال، اـ ان  لـ يقـ امينا أدنت دليؿ.
امػػت جػػزء مػػف » امػػات حم»الػػت اف االحػػتالؿ شػػارؼ امػػت االنتنػػاء مػػف عنػػاء » مؤسسػػة االقصػػت »وللتػػت 

 «.ـ9150أنقاض حي المغارعة، الواق  يرعي المسجد االقصت، والذي هدم  االحتالؿ ااـ 
 99/9/9499، الرأي، عّماف

 
 القدس: جمعية "العاد" االستيطانية تبني جسرًا لممشاة يربط مدينة داود وساحة البراؽ 37

يػػرعط عػػيف مركػػز الػػزوار االسػػتيطاني فػػي "مدينػػة تقػػـو جم يػػة "ال ػػاد" االسػػتيطانية ععنػػاء جسػػر لممشػػاة  نالقػػدس
 داود" وصواًل إلت نلؽ ساحة العراؽ في القدس المحتمة.

مف جنتنا، حذرت النيية اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مف هذا المخطػط الػذي تقػودق "ال ػاد" 
القػدس وتحويػؿ م المنػا كػي تظنػػر  المتطرفػة، م تعػرة اسػتمرار لمسياسػة اإلسػراييمية التػي تنػػدؼ لتنويػد مدينػة

وأكػدت النييػة أف هػذا  كمدينة ينودية، مف خالؿ توطيف المستوطنيف وتنجير السكاف وطردهـ مف أرا ػينـ.
المخطػػط الػػذي تقػػوـ عػػ  "إل ػػاد"، لػػيس المشػػروع الوحيػػد الػػذي يسػػتندؼ منطلػػة الحػػـر القدسػػي الشػػريؼ وحػػايط 

نويدية التي يتـ تنليػذها سػرًا، ماػؿ إنشػاء كػنس ينوديػة أسػلؿ العراؽ، مشيرة إلت وجود اشرات المخططات الت
سػاحة العػػراؽ، واسػػتمرار هػدـ جسػػر عػػاب المغارعػة الواقػػ  عػػيف سػاحة حػػايط العػػراؽ وعاحػات المسػػجد األقصػػت، 

 إ افة إلت األنلاؽ والحلريات المستمرة عشكؿ مكاؼ.
 98/9/9499القدس، القدس، 

 
 في نابمس الوقائي ألمفا الخفش يضرب عف الطعاـ في سجففؤاد  38

أكػػد العاحػػث المخػػتص فػػي شػػؤوف األسػػري اللمسػػطينييف فػػؤاد الخلػػش أنػػ  أامػػف إ ػػراًعا اػػف الط ػػاـ ن ال ػػلة
وقػػاؿ  احتجاًجػػا امػػت اسػػتدااي  مػػف قعػػؿ اناصػػر األمػػف الوقػػايي فػػي نػػاعمس شػػماؿ ال ػػلة الغرعيػػة المحتمػػة.

لوقػايي توجنػت إلػت منزلػ  فػي نػاعمس الاتقالػ ، الخلش مساء الاالااء قعيؿ استدااي  إف اناصر مف األمػف ا
وأ ػاؼ أنػ  أامػػف  إال أنػ  لػـ يكػف متواجػًدا فػي المنػزؿ آنػذاؾ، وتركػوا لذويػ  إخطػاًرا عالح ػور وتسػميـ نلسػ .
 منذ تسمم  االستدااء إ راًعا اف الط اـ، فيما توج  إلت مقر األمف الوقايي في المدينة.
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 99/9/9499، الرسالة، فمسطيف
 

 خطير لمغاية  والصفدي يضرب عف الماء ووضع حسفاألسير األسير: نادي  39
قاؿ مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد عولس إف األسػير حسػف الصػلدي اسػتأنؼ إ ػراع  
اف الماء والمدامات، احتجاجا امت المماطمة والتسػويؼ الػذي تمارسػ  إدارة السػجوف عحقػ  ورف ػنا لػع ض 

 مطالع .
اؼ عػػولس فػػي عيػػاف صػػدر اػػف نػػادي األسػػير، مسػػاء الاالاػػاء، أف الصػػلدي الموجػػود فػػي قسػػـ األمػػراض وأ ػػ

العاطنيػػػة فػػػي "أسػػػاؼ هروفيػػػ "، منػػػذ االاػػػة أيػػػاـ، أخعػػػرق خػػػالؿ لقايػػػ ، أنػػػ  "مت ػػػب لمغايػػػة ولػػػـ ي ػػػد قػػػادرا امػػػت 
 االنتظار لما صادف  مف التسويلات مف المحكمة ال سكرية".

ر الصلدي خطير لمغاية، خاصة أف محاوالت إقناا  عم اودة شػرب المػاء فشػمت، وأشار إلت أف و   األسي
 لذا عاتت حالت  ياية في الخطورة، كما اعر أطعاء المستشلت الذيف يتواجدوف في هذق السااات عجانع .

 99/9/9499، فمسطيف أوف اليف
 

 مركز الميزاف: "إسرائيؿ" مسؤولة عف حياة األسرى المضربيف عف طعاـ 44
أارب مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف اف قمق  امت حياة الم تقميف الم ػرعيف اػف الط ػاـ ن حامد جاد - يزة

ونػػػدد المركػػػز  وخاصػػػة األسػػػيريف سػػػامر العػػػرؽ وحسػػػف الصػػػلدي، محمػػػال االحػػػتالؿ المسػػػؤولية اػػػف حيػػػاتنـ.
يػر الشػراي واالاتقػاؿ الحقوقي عالالنتناكػات التػي يرتكعنػا االحػتالؿ عحػؽ األسػري عػدءًا مػف قػانوف المقاتػؿ ي

جػػػراءات ال ػػػزؿ االنلػػػرادي واإلهمػػػاؿ الطعػػػي والتلتػػػيش ال ػػػاري والحرمػػػاف مػػػف زيػػػارة األهػػػؿ داايػػػا  اإلداري، وا 
جعػارق امػت الت امػؿ مػ  األسػري عانسػانية تنسػجـ مػ  م ػايير األمػـ  المجتم  الدولي لم غط امت االحػتالؿ وا 

وف السػػجف مػػػف دوف تنػػـ ومػػف دوف أف تتػػاح لنػػػـ المتحػػدة  و ػػماف اإلفػػراج اػػننـ كافػػػة، خاصػػة مػػف يوداػػ
 محاكمات اادلة يمتمسوف فينا وسايؿ الدفاع اف النلس كافة.

 99/9/9499، الغد، عّماف
 

 سامر البرؽ جريمة مركبة  األسيرجمعية واعد قرار إبعاد  49
سامر العرؽ، نددت جم ية وااد لألسري والمحرريف عقرار االحتالؿ القا ي إع اد األسير ن حامد جاد -يزة 

وقالػػت إف االحػػتالؿ اسػػتنزؼ األسػػير العػػرؽ وأوصػػم  إلػػت مرحمػػة خطيػػرة جػػدا عحيػػث لػػف يكػػوف عمقػػدورق ال ػػودة 
يومػػػا لو ػػػ   الصػػػحي كمػػػا كػػػاف قعػػػؿ اإل ػػػراب عسػػػعب المخػػػاطر الصػػػحية ال ديػػػدة التػػػي ت ػػػرض لنػػػا خػػػالؿ 

 األشنر المتواصمة مف اإل راب اف الط اـ.
مػػػة مركعػػػة، مؤكػػػدة أف قػػػرار اإلع ػػػاد جػػػاء ع ػػػد أف مورسػػػت امميػػػات اعتػػػزاز ووصػػػلت وااػػػد قػػػرار اإلع ػػػاد عجري

مستمرة ت رض لنا العرؽ الذي اعت حتت المحظات األخيرة في وج  آلة الحرب الصػنيونية التػي مارسػت كػؿ 
 أساليب النازية عحق  في الخلاء.

 99/9/9499، الغد، عّماف
 

 بيف عف الطعاـفعاليات تضامنية مع المضر  شيدتالقدس ومدف الضفة  49
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شندت مدف ال ػلة والقػدس المحتمػة امػس ف اليػات ت ػامنية مػ  األسػري الم ػرعيف اػف الط ػاـ ن محافظات
وذلؾ عالتزامف م  تنليذ الحركة الوطنية األسيرة إ راعا اف الط اـ ليـو واحد. فيما أطمػؽ مسػؤولوف ونشػطاء 

في العيرة، نداء أخيرا طالعوا في  المجتم  الدولي محميوف مف أماـ مقر المجنة الدولية لمصميب األحمر الدولي 
حكومات وعرلمانات ومؤسسات وأحرارًا، عالتدخؿ اللوري إلنقاذ حياة أرع ة أسري يتنددهـ خطر موت وشيؾ، 

 ع د تدهور أحوالنـ الصحية جراء إ راب ملتوح اف الط اـ ناهز أرع ة أشنر  د االاتقاؿ اإلداري.
 99/9/9499، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 في القدس احتجاجًا عمى الفيمـ المسيء لالسالـ  اشتباكات 43

اشػػتعؾ ميػػات اللمسػػطينييف المحتجػػيف امػػت اللػػيمـ المسػػيء لالسػػالـ مػػ  حػػرس الحػػدود اإلسػػراييمييف فػػي شػػرقي 
 .القػػدس مسػػاء اليػػـو الاالاػػاء والقػػوا عالحجػػارة والقناعػػؿ الحارقػػة امػػت حػػاجز لنػػـ، كمػػا افػػاد الجػػيش وصػػحافيوف

وتوج  المحتجوف مػف مخػيـ شػ لاط إلػت م عػر يصػؿ مػا عػيف شػرقي القػدس ويرعينػا حيػث اشػتعكوا مػ  قػوات 
 األمف اإلسراييمية، عحسب المصادر.

شػاب القػوا الحجػارة والقناعػؿ  100وقالت المتحداة عاسـ الشرطة لعت السػامري لوكالػة "فػرانس عػرس" اف "نحػو 
 الغاز المسيؿ لمدموع لتلريقنـ".  الحارقة امت حاجز لمشرطة التي استخدمت

وأ افت أف "الو   هادئ هناؾ حاليا، ولـ يصب أي مف رجاؿ الشرطة عجروح، ولـ تحدث ااتقاالت حتت 
متظاهرا أصيعوا عجروح واختناقات عسعب الغاز المسيؿ لمدموع  10اآلف". وقاؿ مراسؿ "فرانس عرس" أف نحو 

 د.والرصاص المطاطي الذي أطمقت  شرطة الحدو 
 98/9/9499، فمسطيف أوف اليف

 
 اتحاد موظفي "االونروا" التي قاطعتيا فتح انتخاباتغزة: حماس تفوز في  44

حصػػدت "القايمػػة المننيػػة" المنعاقػػة اػػف حركػػة حمػػاس، فػػوزًا سػػاحقًا فػػي انتخاعػػات اتحػػاد مػػوظلي وكالػػة  نيػػزة
 يوث وتشغيؿ الالجييف اللمسطينييف "اونروا" والتي جرت األحد الما ي.

وذكػػرت مصػػادر مت ػػددة مػػف داخػػؿ لجنػػة االنتخاعػػات وكػػذلؾ مػػف القػػوايـ المختملػػة، لػػػ دوت كػػوـ، أف "القايمػػة 
فػػي قطػػاع الم ممػػيف  99مق ػػدًا مػػف أصػػؿ  99، ُقسػػمت عػػػ 10مق ػػدًا مػػف أصػػؿ  16المننيػػة" لحمػػاس فػػازت عػػػ 

وحسػب  الخػدمات. فػي انتخاعػات قطػاع 1مقااد مف أصػؿ  2في انتخاعات قطاع ال ماؿ، و 0مف أصؿ  5و
 99600المصادر ذاتنا فقد عم  ادد أصحاب حؽ االقتراع فػي االنتخاعػات التػي قاط تنػا قايمػة حركػة فػتر، 

 .%20صوت عنسعة  1600صوت مننـ أكار مف 
 98/9/9499، القدس، القدس

 
  عاترفض "ذّؿ المساعدات" وتعود إلى در  فمسطينية مف سوريا عائمةخيـ عيف الحموة: م 45

ف مت اايمة صالر اللمسطينية، النارعة مػف جحػيـ االقتتػاؿ مػف منطقػة دراػا السػورية، ال ػودة ن رمحمد صال
مجػددا إلينػا، عػػالريـ مػف الظػػروؼ المأسػاوية هنػػاؾ، امػت ال ػيش عمذلػػة فػي مخػػيـ اػيف الحمػػوة، حيػث نزحػػت 

واايمػػػة صػػػالر عسػػعب التقصػػػير واإلهمػػػاؿ الػػػذي اانتػػػ ، واػػػدـ مػػػد يػػػد ال ػػػوف والمسػػػاادة لنػػػا لت ػػػيش عكرامػػػة. 
المؤللة مف ستة أفراد ت تعر مف ال ايالت األولت، التي اادت إلت سػوريا مػف مخيمػات لعنػاف، راف ػة النػزوح 
وشػػكم  ومرارتػػ . وقػػد أجػػرت تمػػؾ ال ايمػػة اتصػػاالت هاتليػػة مػػف دراػػا عػػػ "المجػػاف الشػػ عية"، وعأقارعنػػا فػػي مخػػيـ 
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ويعػدو أف الظػروؼ الحياتيػة الصػ عة التػي ي ػيش  .ايف الحموة أمس، اامنت اف وصولنا سالمة إلت منازلنػا
تحت وطأتنا النازحوف اللمسطينيوف مف سوريا إلت المخيمات اللمسطينية في لعنػاف، عاتػت تنػدد ع ػودة ال ديػد 
مف ال ايالت اللمسطينية النازحػة إلػت سػوريا. والسػعب دايمػا  ػ ؼ إمكانيػات ال ػايالت الم ػيلة، واػدـ قػدرة 

، وهييػػات المجتمػػػ  المػػدني فػػي المخيمػػػات امػػت تػػأميف مقومػػػات ال ػػيش عكػػؿ تلاصػػػيمنا اللصػػايؿ اللمسػػطينية
لم ػػػايالت النازحػػػة، والعطالػػػة المستشػػػرية فػػػي المخيمػػػات، ناهيػػػؾ اػػػف تقصػػػير "األونػػػروا"، و"منظمػػػة التحريػػػر 

 اللمسطينية" عصلتنا ممامة الش ب اللمسطيني، واجز الدولة الم يلة.
 99/9/9499، السفير، بيروت

 
 مف رموزه يمّيد لتقسيمو بيف المسمميف والييود األقصى المسجد: إفراغ "القدسؤسسة "م 46

حّذرت مؤسسة القدس الدولية مف أف إقداـ سمطات االحػتالؿ اإلسػراييمي امػت ااتقػاؿ مػدير المسػجد ن عيروت
د تمنيػػًدا األقصػت الشػيخ نػاجر عكيػرات مسػاء يػوـ األحػد الما ػي، والسػ ي إلػت إفػراغ المسػجد مػف رمػوزق "ُي ػ

 لتقسيم  زمنًيا عيف المسمميف والينود".
، تمقػػت "قػػدس عػػرس" نسػػخة انػػ ن "إف ااتقػػاؿ قػػوات االحػػتالؿ  وقالػػت المؤسسػػة فػػي عيػػاف صػػادر اننػػا اليػػـو
لمدير المسجد األقصت ع د قػرار يق ػي عمن ػ  مػف دخػوؿ المسػجد لسػتة أشػنر، تطػّور خطيػر، ال سػيما وأف 

اػػف المدينػػة عػػدأت تأخػػذ منحػػت أكاػػر خطػػورة مػػف ذي قعػػؿ، فمػػف ااتقػػاؿ  إع ػػاد رمػػوز القػػدس وحمػػاة األقصػػت
نػػواب القػػدس ووزيرهػػا ومحاولػػة تػػرحيمنـ اػػف المدينػػة، إلػػت محػػاوالت إع ػػاد الشػػيخ رايػػد صػػالح المتكػػررة اػػف 
األقصػػت، يػػأتي اليػػوـ ألّوؿ مػػّرة قػػرار إع ػػاد أحػػد كعػػار مػػوظلي أوقػػاؼ القػػدس، فػػي خطػػواٍت مننجّيػػة لتلريػػ  

ف رمػػوزق وحماتػػ  مػػف أجػػؿ تسػػنيؿ امميػػة تقسػػيم  زمنًيػػا عػػيف المصػػّميف الصػػناينة والمسػػمميف، كمػػا األٌقصػػت مػػ
 أشي  ذلؾ مف أروقة "الكنيست" )العرلماف اإلسراييمي( امت لساف أحد نواب االحتالؿ قعؿ ع  ة أساعي ".

 98/9/9499قدس برس، 
 

 تقرير أردني يرصد انتياكات جديدة لالحتالؿ في القدس 47
أصػػدرت مديريػػة الدراسػػات واالاػػالـ فػػي دايػػرة الشػػؤوف اللمسػػطينية تقريػػر القػػدس االسػػعواي  ن)عتػػرا( -امػػاف 

ايمػػػوؿ  96 -2الػػذي سػػػمط ال ػػػوء امػػػت ممارسػػػات سػػػمطات االحػػػتالؿ االسػػػراييمي وانتناكاتنػػػا فػػػي اللتػػػرة مػػػف 
 )سعتمعر( لم اـ الحالي.

تالؿ االسػػراييمي عحػػؽ المقدسػػييف واقتحػػاـ وت ػػمف التقريػػر سمسػػمة االاتقػػاالت التػػي قامػػت عنػػا سػػمطات االحػػ
تجم اتنـ السكنية والممارسات القم ية  د تظاهراتنـ ا افة الت استمرارها فػي سياسػة تنويػد المقدسػات فػي 

سػيقية صػػاخعة فػػي مدينػة القػػدس خصوصػا فػػي المسػجد االقصػػت والتػي مػػف اعرزهػا قيػػامنـ عتنظػيـ حلػػالت مو 
 منطقة جنوب المسجد االقصت است دادا لالحتلاؿ ع يد السنة ال عرية.

وعحسب التقرير فقد استمرت السمطات االسراييمية عتدمير آاار تاريخية اريقة في القدس ت ود للترة الخالفتيف 
 فينا. اإلسالميةاألموية وال عاسية ومحاولة طمس الم الـ األارية 

عاسػػػتنداؼ عمػػػدة سػػػمواف عالحلريػػػات التػػػي حاولػػػت مػػػف  اإلسػػػراييميلػػػت قيػػػاـ سػػػمطات االحػػػتالؿ واشػػػار التقريػػػر ا
إخالء المنازؿ والتنديد عندـ ال شرات مػف المنػازؿ  أوامر إلت إ افة، اإلسالمية األاريةخاللنا طمس الم الـ 

 في العمدة .
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األنلػاؽ التػي تقػـو عنػا سػمطات ال ػوء امػت مشػاري  التنقيػب والحلػر لشػعكات  األسػعوايوسمط تقرير القػدس 
حيػاءالجنوعية لألقصػت وعمػدة سػمواف  األسوارامت امتداد  اإلسراييمياالحتالؿ  وادي حمػوة والعسػتاف واداػاء  وا 
 والااني. األوؿت ود الت النيكميف  أنناتزاـ  أاريةااورها امت مواق   اإلسراييميةالسمطات 

99/9/9499، الغد، عّماف  
 

  9499 انتخاباتب أعماؿرجاؿ بتدخؿ  ينددوف البرلماف األردنيرباعي المخيمات في  48
، وهـ محمد ظنػراوي ومحمػد الحجػوج األردنيرعااي المخيمات في العرلماف أصدر عساـ العداريفن  - اماف 

 أوسػاطالتدخؿ في  األاماؿرجاؿ  ع ضواعد اهلل جعراف وصالر مرجاف، ادة عيانات ينددوف فينا عمحاوالت 
لمنػػ  تيػػار االخػػواف المسػػمميف مػػف التػػأاير امػػت األردف، مخيمػػات الالجيػػيف اللمسػػطينييف فػػي  وجمنػػور نػػاخعي

جمنور المخيمات وتحقيؽ تلا ؿ اددي عالتسجيؿ لالنتخاعات، امال في عتمايؿ فمسطينيع ععرلماف المسػتقعؿ 
 مف الطراز الذي ال يركب قسرا في حافمة االخواف المسمميف.

رعػػػيع، أف العيانػػػات لػػػـ تسػػػتندؼ شخصػػػا ع ينػػػ  لكننػػػا ارادت التػػػذكير عػػػأف اي مػػػاؿ كػػػد الحجػػػوج لػػػػعالقدس ال وأ
سياسي يمكف اف يستامر الحقا لف يؤتي امارق، فأصػوات مخيمػات الالجيػيف اصػية امػت الشػراء والمخيمػات 

 ستقـو عواجعنا الوطني واالنتخاعي عم زؿ اف التأايرات خارجنا.
99/9/9499، القدس العربي، لندف  

 
 
 

 التبرع لغزة إلى األدويةتدعو المواطنيف ومستودعات  األردنية"ياف الحياة شر " 49
لمتعػرع والمسػاهمة فػي جنػود المجنػة  األدويةالمواطنيف ومستوداات  األردنيةدات لجنة شرياف الحياة ن اماف

 .األدوية أصناؼلسد النقص الذي ي اني من  قطاع يزة مف ع ض 
المجنة تمقت قايمة مػف وزارة الصػحة فػي القطػاع ت ػـ  أفلاح امايرة المنندس ك 6 أنصاروقاؿ منسؽ قافمة 

وتسػػػ ت  أصػػػناؼالملقػػػودة فػػػي القطػػػاع، واف المجنػػػة تمكنػػػت مػػػف شػػػراء خمسػػػة  األدويػػػةمػػػف  أصػػػناؼسػػػع ة 
 لمحصوؿ امت الداـ الالـز لشراء صنليف اخريف مخصصيف ل الج مر ت السرطاف والسكري.
99/9/9499، الدستور، عّماف  

 
 تديف الممارسات اإلسػرائيمية بحؽ األسػرى األردنييف نقابة الميندسيف األردف: 54

أدانػت نقاعػػة المنندسػيف مػػا يت ػرض لػ  األسػػري األردنيػوف فػػي سػجوف االحػتالؿ اإلسػػراييمي فػي اللتػػرة ن امػاف
ؿ واعرت النقاعة في عياف لنا اف استنكارها لقػرار سػمطات االحػتال األخيرة والمداف وف اف المسجد األقصت.

الػذي قػاـ عػ  اػف  اإل ػراباالسراييمي عاع اد األسير سامر العرؽ إلت مصػر ع ػد تػدهور حالتػ  الصػحية إاػر 
وطالػػب العيػػاف الحكومػػة عال مػػؿ الجػػاد لإلفػػراج اػػف كػػؿ األسػػري األردنيػػيف فػػي  يومػػا. 910الط ػػاـ واسػػتمر 

هػالي األسػري األردنيػيف وكػػذلؾ وطالعػت النقاعػة الحكومػة عال مػؿ امػت ترتيػب زيػارات أل، السػجوف الصػنيونية
 ترتيب زيارة لوفد طعي لالطميناف امت حالتنـ الصحية.

99/9/9499، الدستور، عّماف  
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 اتفاقية لعقد دورات تدريبية ألفراد الحماية المدنية الفمسطينية 59
 أميركيػااستقعؿ مدير ااـ الػدفاع المػدني اللريػؽ الػركف طػالؿ اعػداهلل الكػوفحي وفػدا ن نايؼ الم اني -اماف 

اللريػؽ الػركف الكػوفحي خػالؿ المقػاء أف جنػاز الػدفاع المػدني األردنػي امػت  وأكػد عرياسة السيدة أليس تدعوؿ.
اسػػػت داد إلدامػػػة ال مميػػػة التدريعيػػػة والتأهيميػػػة لمرتعػػػات الػػػدفاع المػػػدني اللمسػػػطيني عكافػػػة اختصاصػػػات ال مػػػؿ 

يصالنـ الت المستويات التدريعية االحترافية التي تمكن  نـ مف أداء رسالتنـ اإلنسانية عكؿ كلاءة واقتدار.وا 
99/9/9499، الدستور، عّماف  

 
 لمجزرة صبرا وشاتيال 34إحياء الذكرى الػلبناف:  59

أحيت المجنػة الدوليػة إلحيػاء ذكػري مجػزرة صػعرا وشػاتيال "كػي ال ننسػت" عالت ػاوف مػ  عمديػة الغعيػري الػذكري 
 ساالت في عير حسف.الاالايف لمجزرة صعرا وشاتيال في قااة ر 

 شارؾ في إحياء الذكري وفد مف مكتب القدس في تيار المستقعؿ عرياسة الزميؿ عاسـ س د.
عػػدأ االحتلػػاؿ عالنشػػيديف المعنػػاني واللمسػػطيني اػػـ تػػالق كممػػة اوايػػؿ الشػػنداء ألقتنػػا األخػػت شػػنيرة قالػػت فينػػان 

 اقعة المجرميف".اامًا أكار إصرارًا امت المجتم  الدولي عم  60"نحف ع د مرور 
وألقػػػت كممػػػة الوفػػػود األجنعيػػػة أنطوانيػػػت كػػػارنيف جػػػاء فينػػػان "صػػػعرا وشػػػاتيال لػػػـ تمػػػَر مػػػف الػػػذاكرة والق ػػػية 
اللمسطينية أصعحت ق ية الرأي ال اـ الذي عػدأ يتحػرؾ عشػكؿ جيػد يتػذكر جميػ  المجػازر ونحػف نتحػرؾ مػف 

ة إلػػت وطنػػ ، وامػػت الػػدوؿ المست ػػيلة أف أجػػؿ داػػـ هػػذق الق ػػية األساسػػية لمشػػ ب اللمسػػطيني وحقػػ  عػػال ود
 ت طي اللمسطينييف حقنـ في ال مؿ وحقنـ في الحياة لحيف اودتنـ إلت ديارهـ".

وتحدث سلير فمسطيف أشرؼ دعور فذكر "اخوتنا المعنػانييف لكػـ منػا ال نػد عػأف نكػوف الػدااميف لمسػمـ االهمػي 
ج  كؿ محاوالت إقحامنا في أية تجاذعات في لعنػاف، وع دـ التدخؿ في الشأف المعناني الداخمي والوقوؼ في و 

 ونؤكد أف هذا الموقؼ عاجماع وطني فمسطيني شامؿ وامت كافة المستويات القيادية والش عية".
99/9/9499، المستقبؿ، بيروت  

 
 السمطة معال توجد أزمة و متمسكة بوحدانية التمثيؿ الفمسطيني  القاىرة: ياسر عثمافالسفير  53

ن  ال يوجد توتر في ال القات عيف مصر والسمطة أ ،ياسر ااماف في راـ اهلل، كد السلير المصريأ نراـ اهلل
 ،م اً وكالة في ردق امت سؤاؿ  ، اؼ اامافأو  ف ال القة متينة قايمة امت االحتراـ المتعادؿ.أاللمسطينية و 

وت امؿ مصر  ،موماسيمصر عالحلاظ امت وحدانية التمايؿ الدع السمطة محمود اعاس حوؿ مطالعة رييس
ف مصر التي تطم  لممؼ المصالحة اللمسطينية ومصر أؤكد "أم  حماس ك نواف لملمسطينييف في يزةن 

ن وتاع  قايالً  شيء ي ر عوحدة المشروع الوطني اللمسطيني". أياالنقساـ لف تل ؿ  إلنناءالتي تعذؿ جنود 
 أعووالمقاء الذي جم ني عالرييس  أزمةال توجد  ..الحلاظ امت الوحدة اللمسطينية هي مف الاواعت المصرية."

مصر التي  أفلمرييس  وأكدت ،التشاور الدوري حيث ساد المقاء جو مف الود إطارجاء في  )اعاس(، مازف
 خطوة تت ارض م  ذلؾ". عأيتطم  عممؼ الوحدة لف تقوـ 

"، اإلطارء جديد في هذا ال يوجد شي"ااماف عالقوؿن  أجابوحوؿ معادرات جديدة تخص ممؼ المصالحة؟ 
قامة الدولة  مؤكداً  أف مصر متمسكة عوحدانية التمايؿ اللمسطيني، وعالمشروع الوطني اللمسطيني، وا 

كما أكد  .9150امت حدود ااـ  "القدس الشرقية"اللمسطينية في ال لة الغرعية وقطاع يزة وااصمتنا 
مت الش ب اللمسطيني خاصة في قطاع السلير المصري حرص عالدق امت التخليؼ مف وطأة الحصار ا
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مف المشروع الوطني والوحدة  يزة، وفي نلس الوقت حرصنا كما كانت دايما امت أف تظؿ يزة جزءاً 
 الجغرافية والسياسية لمش ب اللمسطيني والدولة اللمسطينية المستقمة.

 99/9/9499وكالة معًا اإلخبارية، 
 

 مع مشعؿرسي مالرئاسة المصرية تنفي أي ترتيبات لمقاء  54
لما أشي  اف لقاء مرتقب عيف الرييس المصري محمد مرسي ورييس المكتب  خالفاً ن صالح جم ة - القاهرة

السياسي لحركة حماس خالد مش ؿ، أامنت الرياسة المصرية أن  ليست امت أجندة الرييس مرسي حاليا أية 
ة، في تصريحات لمصحافييف عمقر رياسة لقاءات م  وفود فمسطينية. وقاؿ ياسر امي، المتحدث عاسـ الرياس

الجمنورية، أمس، إف مرسي ليست لدي  أية لقاءات م  وفود فمسطينية، سواء مف السمطة اللمسطينية أو 
 حماس.

 99/9/9499الشرؽ األوسط، لندف، 
 

 : مصر لف تكوف جزءًا مف حصار غزة وال أداة لضرب المقاومة الفمسطينيةالمسمميف"اإلخواف " 55
نلت المتحدث عاسـ جمااة اإلخواف المسمميف في مصر محمود يزالف وجود أي توج  لدي الجمااة  نالقاهرة

في شع  جزيرة سيناء، وأكد أف مصر لف تكوف  األنلاؽلتشديد الحصار امت قطاع يزة، امت خملية محارعة 
 وكالةصة لوأو ر يزالف في تصريحات خا مف حصار يزة وال أداة ل رب المقاومة اللمسطينية. جزءاً 

قدس عرس أف مصر ت مؿ امت استعداؿ األنلاؽ في سيناء علتر كامؿ لم عر رفر، وقاؿن "لسنا نحف الذيف 
يحاصروف يزة ولف نشارؾ في ذلؾ عأي شكؿ مف األشكاؿ، فنذا مف المحرمات الشراية واإلنسانية 

سي لحركة حماس خالد مش ؿ والقانونية وال يمكف أف ندخؿ في . واآلف يزور القاهرة رييس المكتب السيا
هنية لمجموس إلت القيادة المصرية وعحث كافة المملات ال القة، وأاتقد أف  إسماايؿورييس الحكومة في يزة 

 التوصؿ إلت حؿ لكافة المملات سيكوف ممكنا".
ال  واما إذا كانت الحرب امت األنلاؽ جزء مف الحرب امت المقاومة وتجليؼ يناعي نا، قاؿ يزالفن "أعدا،

شأف لنا عنذا، فالحؽ في المقاومة تكلم  كؿ القوانيف الشراية والدنيوية، ولكؿ ش ب أر   محتمة الحؽ في 
المقاومة، هذا أمر يخص الش ب اللمسطيني، ولف نكوف نحف في مصر اونا امت المقاومة اللمسطينية"، 

 امت حد ت عيرق.
 98/9/9499قدس برس، 

 
 بيف مصر وحماس بعد فوز مرسيصفحة جديدة في العالقات تقرير:  56

شكؿ فوز مرشر اإلخواف المسمميف عمق د الرياسة المصرية نقطة تحوؿ فارقة في ن صالر الن امي - يزة
ال القة عيف حركة حماس وحكومتنا في يزة ومصر. فع د أف كانت قناة االتصاؿ الوحيدة عيف حماس 

نايب الرييس المصري الساعؽ امر سميماف،  ومصر تنحصر في جناز المخاعرات ال امة، الذي كاف يرأس 
 فاف قنوات االتصاؿ حاليا عاتت تديرها المستويات السياسية ال ميا في الجانعيف.

سماايؿ هنية ،رييس المكتب السياسي لحركة حماس ،فقد استقعؿ الرييس مرسي كال مف خالد مش ؿ  ،وا 
س الحكومة المصرية هشاـ قنديؿ، ووزير رييس الحكومة في يزة، االوة امت االتصاالت عيف هنية وريي

 الدفاع الجديد اعد اللتاح السيسي. 



 
 
 

 

 

           98ص                                    9695العدد:                99/9/9499 األربعاء التاريخ:

في الوقت ذات ، أصعر هناؾ تواصؿ معاشر عيف الوزراء في حكومتي يزة والقاهرة، إذ قاـ ادد مف وزراء 
ة يزة عزيارة مصر والتقوا نظراءهـ المصرييف، وتعاحاوا حوؿ سعؿ حؿ ادد مف الق ايا، ال سيما ق ية أزم

 الكنرعاء في يزة.
لكف مما ال شؾ في  أف أهـ تطور في ال القة عيف مصر وحماس وحكومتنا في يزة هو توصؿ الحكومتيف 
التلاقات عشأف ق ايا حساسة، مننا اتلاؽ تشكيؿ لجنة أمنية مشتركة لمراقعة الحدود وتعادؿ الم مومات 

إلت  نزة األمنية التاع ة لحكومة يزة توج  مؤخراً يماؿ األج االستخعاراتية والت اوف األمني. وامـ أف وفداً 
 القاهرة، حيث تمت صياية ملنـو جديد لمت اوف األمني عيف الجانعيف.

وامت الريـ مف إيالؽ م عر رفر، المتنلس الوحيد لقطاع يزة إلت ال الـ الخارجي، لمدة أسعوايف في 
 جندياً  95رفر المصرية، وأسلر اف مقتؿ لمجيش المصري في مدينة  أاقاب النجـو الذي استندؼ م سكراً 

، فاف هناؾ الكاير مف الداليؿ التي تؤكد أف اإلدارة المصرية الجديدة أقدمت امت الكاير مف و اعطاً 
الخطوات لتخليؼ الحصار. فم عر رفر الحدودي يلتر عانتظاـ، وألوؿ مرة منذ أف دشف الم عر، فتر الجم ة 

في ادد  االوة امت أف وزارة الداخمية في يزة أكدت أف هناؾ تراج اً الما ي لممسافريف في االتجاهيف، 
األشخاص الذيف يتـ من نـ مف السلر مف قعؿ الجانب المصري. وزخرت وسايؿ اإلاالـ اللمسطينية المحمية 
عالكاير مف التسريعات التي تؤكد أف الرييس مرسي عصدد اإلاالف اف قرار عرف  الحصار اف قطاع يزة 

 ر رفر عشكؿ كامؿ.وفتر م ع
ولـ تقتصر مظاهر تطعي  ال القة عيف مصر وحكومة يزة امت المستويات الرسمية، عؿ ت داق إلت القطاع 
الخاص، فنناؾ زيارات متعادلة عيف المستويات التي تماؿ قطاع األاماؿ في يزة ومصر. ويتعاحث الطرفاف 

التي لو تحققت فستؤدي إلت ت اوف حكومة  في شأف إقامة منطقة تجارة حرة عيف يزة ومصر، وهي الخطوة
يزة في مسألة إيالؽ األنلاؽ، التي سوؼ تنتلي مسويات عقاينا. ومف الملارقة أن  حتت وسايؿ اإلاالـ 
المصرية الخاصة المتنمة عمناصرة فموؿ النظاـ الساعؽ، أصعحت تحرص امت إرساؿ مندوعيف لنا إلجراء 

 وقادة حماس.يزة مقاعالت صحافية م  ممامي حكومة 
وتكمف الملارقة أف هذق التطورات المتالحقة تأتي ع د أف حرص نظاـ الرييس الساعؽ امت رفض إقامة أي 
، مستوي مف مستويات االتصاؿ السياسي م  حماس وحكومتنا، االوة امت أف ال القة كانت متوترة جداً 

اصرها أاناء وجودهـ في مصر وكانت حماس تتنـ األجنزة األمنية المصرية عااتقاؿ ال شرات مف ان
وت ري نـ لمت ذيب. وقد عمغت ال القة ذروة التوتر اندما اتنمت حماس األجنزة األمنية المصرية عت ذيب 

 شقيؽ الناطؽ عمساف حماس سامي أعو زهري حتت الموت في أحد الم تقالت عاإلسكندرية.
تصاؿ عشأننا م  حماس ق ايا المصالحة وحرص نظاـ الرييس الساعؽ امت أال تتجاوز الق ايا التي يتـ اال

واللصايؿ اللمسطينية، وق ية الجندي اإلسراييمي جم اد شاليط الذي  "إسراييؿ"اللمسطينية، والتندية عيف 
أف حماس كانت تتنـ نظاـ معارؾ عاالنحياز لمسمطة اللمسطينية عرياسة محمود  أسرت  حماس. ولـ يكف سراً 
األمور تحولت لدرجة أف قادة السمطة عاتوا يتنموف اإلدارة المصرية الجديدة أف  اعاس. ومف الملارقة أي اً 

 عاالنحياز لحماس، وهذا ما لمر إلي  اعاس في خطاع  األخير.
 99/9/9499الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 وثائقية مناىضة لمصييونية فضائية مصرية تبث أفالماً  إطالؽأحرونوت: يديعوت 57
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إف مجمواة مف المسمميف المتشدديف في  92/1 الاالااء اإلسراييمية يوـقالت جريدة يدي وت أحرونوت 
 واايقية مناه ة لمصنيونية. مصر، والذيف وصلتنـ عالمتطرفيف سيطمقوف قناة ف ايية جديدة تعث أفالماً 

وف الينودية امت مر ال صور واألجياؿ، ف ال اف تاريخ ؤ وأو حت الجريدة أف القناة تنتـ عالش
وزامت الجريدة أف  لمرسوؿ، ذي اإلنتاج اإلسراييمي. المسيءامت الليمـ  أف القناة جاءت رداً الصنيونية، و 

 .مناه ة لممسيحية في أوروعا والينود الصنيونييف أي اً  القناة ست رض أفالماً 
 .عاإلسكندرية، صرح في  د الما ي اقدت الجمااة اإلسالمية مؤتمراً  األسعوععداية  يوتاع ت الجريدة أن  ف

ت ـ مجمواة مف  "األنصار"ا و شوري الجمااة، عأن  تـ تأسيس حركة جديدة عاسـ  ،الماجد ااصـ اعد
الماجد قول ن  ونقمت الجريدة اف اعد الشعاب المسمميف هدفنا نصرة اإلسالـ والنعي محمد واحتراـ األدياف.

تي وصلنا عأننا "قناة شراية ، ال"األنصار""سننتج أفالمًا اف اللتر اإلسالمي لمصر ت رض امت ف اييات 
والسملي ومف الجمااة  يإخعارية"، مشيرًا إلت أف "األنصار" حركة ت ـ ال ديد مف الشعاب اإلخوان

 محمد العراداي.. اإلسالمية، ومف حزب الدستور الذي أسس  د
 98/9/9499وكالة سما اإلخبارية، 

 
 نسيمنصؼ المرزوقي: تحرير األسرى ىي قضية مركزية لمشعب التو  58

 والشنداء األسري، وفد مف أعناء 90/1 االانيف يوـالتقي الرييس التونسي د. منصؼ المرزوقي، مساء 
عح ور ادد مف الوزراء والشخصيات العارزة في الحكومة التونسية، وذلؾ في القصر الرياسة  اللمسطينييف

ال القة اللمسطينية التونسية مؤكدًا امت متانة  ،خالؿ لقاي  عالوفد ،ورحب المرزوقي عقرطاج في تونس.
"وأننـ في عمدهـ الااني وأف الش ب التونسي يقؼ م  الق ية اللمسطينية قمعًا وقالعًا في كؿ الظروؼ 

 ووجودكـ م نا اليـو هو لتأكيد هذق المحعة".
وشدد المرزوقي امت أف ق ية تحرير األسري هي ق ية مركزية لمش ب التونسي وستست يؼ تونس في 

تعني الدفاع اف األسري في كافة زيارات  الخارجية  ؤتمر دولي لنصرة األسري كما أن  شخصياً القريب م
 وليف الدولييف عااتعار أف ق يتنـ لـ تأخذ األهمية المطموعة.ؤ ولقاءق عالمس

واعدي الرييس التونسي إاجاع  الشديد عالم نويات ال الية التي يتمت  عنا أا اء الوفد، مؤكدًا امت حؽ 
 ب اللمسطيني عأف ين ـ عالحرية والسالـ واألمف.الش 

 مف جنت  قدـ رييس الوفد اامر الغصيف الشكر لمرييس المرزوقي امت هذق الزيارة.
 98/9/9499موقع فمسطيف أوف اليف، 

 
 لمرسوؿ إلقامة "الييكؿ" باإلساءةصييونية مسيحية تستغؿ انشغاؿ العالـ  جياتمنظمة حقوقية:  59

ال رعية لحقوؽ اإلنساف في عريطانيا مف تع ات الزيارات والحلالت التي تقيمنا مؤسسة  حذرت المنظمة نلندف
إاالمية مسيحية صنيونية مقرها الواليات المتحدة األمريكية وكنيسة صنيونية مقرها سنغافورة، في محيط 

امت مشاار  ء سافراً لقدسية المكاف"، وااتعرت  "ااتدا خطيراً  وأكدت عأف ذلؾ يماؿ "تدنيساً  المسجد األقصت.
، حيث تخمؿ الحلؿ كما تقدـ  المسمميف وفي  داوة صريحة لندـ المسجد األقصت لعناء النيكؿ المزاـو
إشارات لمنيكؿ واختتـ عدااية "تخيؿ نلسؾ في جعؿ النيكؿ م  مجسـ لمنيكؿ في المكاف وفي هذا داوة 

 صريحة لندـ المسجد األقصت".
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قدس عرس، منظمة الت اوف  وكالةأرسمت نسخة من  ل 92/1الاالااء  ودات المنظمة في تقرير لنا يـو
اإلسالمي وجام ة الدوؿ ال رعية إلت التواصؿ م  حكومات الدوؿ التي تتع  لنا هذق الكنايس "لشرح خطورة 
ما يقوموف ع ، وأف هذق األف اؿ هي عاألساس منافية لمحرية الدينية وهي عاإل افة إلت ذلؾ تصب في 

كما  تنويد المدينة المقدسة وهدـ المسجد األقصت وعناء النيكؿ المزاوـ." إلتالذي يندؼ  حتالؿاالمشروع 
دات مجم  الكنايس في ال الـ واللاتيكاف إلت التصدي إلت ممارسات هذق الكنايس "التي تاير الكراهية عيف 

لتزوير التاريخ والحقايؽ مختمؼ األدياف وتتدخؿ في ق ية حساسة مدفواة مف الموعي الصنيوني في ال الـ 
 امت األرض".

وأشار التقرير إلت أن  ليس مف قعيؿ الصدفة أف تقاـ الحلالت الصاخعة في محيط المسجد األقصت امت 
أاتاب ما يسمت "جعؿ النيكؿ" وفؽ تسمية المنظميف عالتزامف م  نشر مقاط  مف الليمـ المسيء لمرسوؿ 

إلت مدينة القدس المحتمة استغؿ المتطرفوف شنر  األمريكيةمتحدة الكريـ، وقاؿ التقريرن "مف الواليات ال
امت رمز  واالاتداءسعتمعر وما يحمم  مف أحداث قعؿ ما يقارب ال شر سنوات لتدنيس المقدسات  /أيموؿ

اظيـ دوف مراااة لمشاار مالييف ال رب والمسمميف في ال الـ وما نالنـ مف قتؿ وتدمير وظمـ نتيجة هذق 
  األحداث".

وللت التقرير االنتعاق إلت أف "جريمة الت رض لسم ة الرسوؿ الكريـ للتت األنظار اما يجري في مدينة 
 القدس مف أنشطة صنيونية مسيحية تنصب في إطار الجنود المركزة إلقامة ما يسمت النيكؿ"،
 98/9/9499قدس برس، 

 
 

قامة دولة ف: رومني 64   مسطينية غير مجديالفمسطينيوف ليس لدييـ اىتماـ بالسالـ وا 
مف  ميت رومني ظالالً لمرياسة األمريكية ألقت شريط فيديو لممرشر الجمنوري ن هعة القدسي - واشنطف

الشكوؾ حوؿ رؤيت  لمسالـ عيف اإلسراييمييف واللمسطينييف وحؿ إقامة الدولتيف، حيث شكؾ رومني في 
وأكد أف التوصؿ إلت حؿ في المنطقة ال يمكف احتماالت التوصؿ إلت سالـ عيف اإلسراييمييف واللمسطينييف، 

 تصور إنجازق.
شريط فيديو لرومني خالؿ حممة جم  تعراات لحممت   ،وأظنر الموق  اإللكتروني لمجمة االـ جونز اليسارية

، وأف الحديث الميمة قعؿ الما ية، يتحدث في  اف ااتقادق عأف إحالؿ السالـ في الشرؽ األوسط ليس ممكناً 
 .ة قياـ دولة فمسطينية ليس مجدياً اف إمكاني

عيف منظوريف لق ية السالـ،  أنا كنت ممزقاً "ونشرت المجمة هذا الليديو صعاح أمس والذي يقوؿ رومني في  
واحد وهو الذي أتعناق منذ وقت وهو أف اللمسطينييف ليس لدينـ اهتماـ امت اإلطالؽ عاقامة السالـ، وأف 

اف ال وايؽ  . ويم ي رومني متحدااً "ال يمكف التلكير عامكانية إنجازق الطريؽ إلت إرساء السالـ هو أمر
التي يراها ت وؽ حؿ ما يسمت عاقامة دولتيف والذي مف شأن  أف يؤدي إلت إقامة دولة فمسطينية مستقمة إلت 

ويشير رومني إلت م وقات جغرافية مننا قرب تؿ أعيب مف الحدود المحتممة عيف  ."دولة إسراييؿ"جانب 
الع ض يقوؿ داوا اللمسطينييف يحصموا امت ال لة الغرعية ويقيموا دولتنـ، لكف جغرافيا، "الدولتيف. ويقوؿ 

فاف الحدود عيف إسراييؿ وال لة ستكوف قريع  مف تؿ أعيب، ال اصمة المالية والصنااية إلسراييؿ، وستكوف 
لدولة اللمسطينية الوليدة سيكوف إما سوريا الحدود امت ع د سع ة أمياؿ، والجانب اآلخر مف ال لة الغرعية وا

أو األردف، وعالطع  فاف اإليرانييف سيريدوف القياـ في ال لة الغرعية عماؿ ما قاموا ع  في لعناف، وجمب 
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صواريخ وأسمحة لتنديد إسراييؿ، وهنا ستقوؿ إسراييؿ إف هذا ال يمكف أف يحدث، وهذا ي ني مراقعة إسراييؿ 
 ."ردف، وهنا سيقوؿ اللمسطينيوف نحف دولة مستقمة ونقـو عمراقعة حدونا عأنلسنالمحدود م  سوريا واأل

ماذا اف الطيراف في هذق الدولة، هؿ ستسمر لطايرات اسكرية تحمؿ أسمحة أف تدخؿ "وي يؼ رومني 
 ."وما الذي ي مف أننا لف تسمر عدخوؿ أسمحة

حموؿ لنا، أليس كذلؾ؟ أنا أنظر إلت هذق المشكالت ص عة جدا إليجاد "ويؤكد رومني في الليديو 
اللمسطينييف وهـ ال يريدوف أف يروا مسارا لمسالـ أليراض سياسية، وهـ ممتزموف عتدمير إسراييؿ والق اء 

 ."امينا وفي هذق الق ايا الشايكة أقوؿ )ال يوجد أي حؿ(
يستطي  القياـ عنا،  ويؤكد رومني لمناصري  أن  إذا فاز فان  سي مؿ امت تحريؾ األمور عأف ؿ طريقة

. "سنأمؿ في تحقيؽ درجة مف االستقرار، لكنكـ تدركوف أننا ستظؿ مشكمة مست صية امت الحؿ"ويقوؿ 
سنركؿ الكرة إلت المم ب ونأمؿ في نناية المطاؼ أف شييا ما سيحدث، وستجد طريقنا لمحؿ، لكننا "وأ اؼ 

 ."لف نذهب إلت الحرب في محاولة لحمنا قريعاً 
إف فكرة دف  إسراييؿ إلاطاء أي شي "ويقوؿ  "إسراييؿ"ني أن   د فرض أي  غوط امت ويؤكد روم

 ."لملمسطينييف لدف نـ لمتصرؼ، هي أسوأ فكرة في ال الـ
 إف الليديو يظنر رومني وهو ي   وصلاً " نالمتحدث عاسـ حممة رومني االنتخاعية ،وقاؿ أندريا سوؿ

كما ". وأ اؼ "أف تحؿ مف أجؿ التوصؿ إلت حؿ الدولتيف ل دد مف الق ايا الص عة التي يجب ملصالً 
، إف هناؾ حقيقة واحدة وهي أف السالـ ال يمكف تحقيق  إذا كاف هناؾ اناصر متطرفة يقوؿ رومني كايراً 

. وأكد "مف الجانب اللمسطيني ترفض الجموس إلت طاولة الملاو ات واالاتراؼ عحؽ إسراييؿ في الوجود
وحدة عيف حماس، التي ت د منظمة إرهاعية في يزة، وحركة فتر في ال لة ستق ي إقامة حكومة "سوؿ أف 

امت احتماالت إرساء السالـ. ويؤمف رومني عأف الطريؽ إلت حؿ الدولتيف هو التأكيد امت أمف إسراييؿ 
 ."وادـ فرض أي حواجز امت قدرة الطرفيف امت خوض ملاو ات معاشرة

 99/9/9499الشرؽ األوسط، لندف، 
 

 رومني تظير افتقاره لمقومات القيادة تصريحاتلبيت األبيض: ا 69
 إقامةتصريحات ميت رومني عأن  سيوقؼ جنود  إفأمس  األعيضن قاؿ العيت .(أ.ؼ.ب) -واشنطف 

امت  ورداً  مقومات القيادة. إلتتظنر افتقارق  واللمسطينييف في حاؿ انتخاع  رييساً  اإلسراييمييفالسالـ عيف 
 األعيض، قاؿ المتحدث عاسـ العيت ات رومني التي ظنرت في شريط فيديو صور سراً سؤاؿ عشأف تصريح

وقاؿ كارنين  االاتراؼ عالنزيمة في اممية السالـ ال يخدـ مصالر الواليات المتحدة. إف يكارن يجا
منا. نتجاه أفنل ؿ شييا حياؿ )اممية السالـ( ولذلؾ امينا  أفال نستطي   إننا"ععساطة، مف الخطأ القوؿ 

ومف عيننـ  أوعاماف الرؤساء الذيف سعقوا أ إلتكارني  وأشار هذق ليست مف صلات القيادة، عؿ اكسنا".
الديموقراطي عيؿ كمينتوف والجمنوري جورج عوش االعف كانوا يؤمنوف عأف مشاركتنـ في العحث اف السالـ 

سالـ اف طريؽ التلاوض  جادإي" إفوقاؿ كارني  يصب في مصمحة الواليات المتحدة. األوسطفي الشرؽ 
واللمسطينييف ويخدـ كذلؾ مصالر  اإلسراييمييفودولة لملمسطينييف، يخدـ مصالر  إلسراييؿ األمفيوفر 

 سيواصؿ مسااي " لتحقيؽ السالـ.]أوعاما[ ف "الرييس أ وأكد ".األميركيةالواليات المتحدة 
 99/9/9499، راـ اهلل، األياـ
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 زمة مالية فمسطينية متفاقمة ويدعو إلى تحرُّؾ فوري مف جانب المانحيفالبنؾ الدولي ُيحذِّر مف أ 69
يحذر أحدث تقرير لمعنؾ الدولي اف االقتصاد اللمسطيني مف تلاقـ األزمة المالية ال امة في  نالقدس

المانحيف إلت سراة التحرؾ لمواجنة هذق األو اع. وعالتوازي م  ذلؾ، يؤكد  األرا ي اللمسطينية، دااياً 
تقرير امت أف استامارات القطاع الخاص القوية وحدها هي التي ستدف  النمو المستداـ إلت األماـ، معينا ال

أف كارة القيود المادية واإلدارية واألمنية تشكؿ اايقا أماـ القطاع الخاص في الوقت الراهف. وُي تعر تيسير 
يا إلطالؽ ال ناف لع ض اللرص التي وصوؿ اللمسطينييف إلت المنطقة )ج( عال لة الغرعية اامال رييس

 يتيحنا القطاع الخاص.
وقد نشر العنؾ الدولي اليـو "تقرير المراقعة االقتصادية"، وهو وايقة يتـ إادادها مرتيف كؿ ااـ مف أجؿ 
إطالع لجنة االرتعاط الخاصة، وهي منتدي لمانحي الم ونات لمسمطة اللمسطينية، امت مجريات األمور. 

ر  سعتمعر. /أيموؿ 16أف تجتم  المجنة في نيويورؾ في  ومف المقرَّ
ُة إلت الّتراعط االقتصادي عيف المناطؽ  وتحت انواف َأَزَمُة الماليُة ال امُة، اآلفاٌؽ االقتصاديٌة نالحاجُة الُمِمحَّ

لنمو  اللمسطينية، ُيسمِّط التقرير ال وء امت الموارد يير المستغمة عال لة الغرعية عوصلنا مصدرا محتمال
القطاع الخاص، الذي تمس الحاجة إلي  عوج  خاص في  وء تعاطؤ االقتصاد، وتناقص م ونات 

 المانحيف، وقمة المؤشرات اإليجاعية في العيية السياسية األوس .
ويشير التقرير إلت اآلاار االقتصادية المدمرة الناشية اف التجزية الجغرافية، مؤكدًا في هذا الصدد امت 

طقة )ج( التي ُت تعر األرا ي الوحيدة المتالصقة ويير المتقط ة في ال لة الغرعية والتي ترعط أهمية المن
 %50منطقة أصغر منلصمة جغرافيا وذات كاافة سكانية االية. وت ـ هذق المنطقة التي تشكؿ  110عيف 

را ينا الزرااية مف مساحة ال لة الغرعية، التي ال تزاؿ خا  ة لمسيطرة اإلسراييمية الكاممة، م ظـ أ
ومواردها الطعي ية، واحتياطينا مف األرا ي. ويقوؿ التقرير إف استغالؿ هذق الموارد قد يتير أساسا 
اقتصاديا لمنمو في القطااات الرييسية لالقتصاد اللمسطيني. ومف شأف تيسير الوصوؿ إلت المنطقة )ج( 

ت ماؿ اإلنشاءات واالتصاالت السمكية ل ب دور رييسي في تنمية مؤسسات األاماؿ ال اممة في قطااا
 والالسمكية والزرااة والسياحة.

المديرة والممامة المقيمة لمعنؾ الدولي في ال لة الغرعية وقطاع يزةن  ،امت ذلؾ، قالت مريـ شرماف وت ميقاً 
"ينعغي لممانحيف أف يتحركوا امت وج  السراة في مواجنة ما تت رض ل  السمطة اللمسطينية مف أزمة 
خطيرة في ماليتنا ال امة في األجؿ القصير. لكف حتت م  هذا الداـ المالي، فان  ال يمكف أف يتحقؽ نمو 

إف  اقتصادي مستداـ دوف إزالة الحواجز التي تحوؿ دوف تنمية القطاع الخاص، والسيما في المنطقة )ج(...
يمكف أف يتحقؽ مادامت المناطؽ  الرسالة األهـ التي يوجننا هذا التقرير هي أف التماسؾ االقتصادي ال

 التي يت يف فينا امت الناس أف ي مموا ويتدعروا شؤوننـ تمزقنا الم وقات والحواجز".
 www.worldbank.org/weلإلطالع امت هذا التقرير كامال، يرجت زيارة الموق  التالين 

 99/9/9499، الدولي موقع البنؾ
 

 الفمسطينية صندوؽ النقد يحّذر مف خطورة وضع السمطة 63
أكد رييس ع اة صندوؽ النقد الدولي إلت ال لة الغرعية المحتمة وقطاع يزة، أسامة ن محمد دلعر -واشنطف 

مف الشنر الحالي، امت هامش  16كن اف، أف اجتماع الدوؿ المانحة الذي سي قد في نيويورؾ في 
مجم ية ال امة لألمـ المتحدة، سيعحث التقرير الذي أاّدق عشأف الو   االقتصادي ل 50اجتمااات الدورة 

http://www.worldbank.org/we
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وأزمة مالية قد تندد اممياتنا  "مخاطر جدية"في مناطؽ السمطة اللمسطينية. وحذر مف أف السمطة تواج  
موعة، ماؿ واستقرارها في المستقعؿ، وسط ترجيحات أف السمطة قد ال تتمكف مف توفير الدف ات المالية المط

 أللًا، ومف عيننـ قوات األمف. 920الرواتب لموظلينا العال  اددهـ 
في تقرير أمس، إن  ال تظنر ع د دولة في األفؽ، إ افة إلت أف اتلاقيات  ،قالت جريدة نيويورؾ تايمزو 

قرب مف أوسمو التي كانت تندؼ إلت ترتيعات مؤقتة تمنر اللمسطينييف حكمًا ذاتيًا محدودًا، امتدت لما ي
اقديف، مسّععًة استمرار ما يقوؿ النقاد إن  شروط تحّد حاليًا مف التنمية االقتصادية. وأشارت الجريدة إلت أف 

 .1091مميوف دوالر كمساادات معاشرة لتغطية اللجوة في ميزانية ااـ  600السمطة اللمسطينية تحتاج إلت 
اقتصادي مستمر وتقميؿ العطالة وداـ إصالحات ونقمت الجريدة اف كن اف قول  إن  مف أجؿ تحقيؽ ت اؼ 

السمطة، فاف مف ال روري أف يجري تخليؼ القيود التي تلر نا إسراييؿ امت التجارة اللمسطينية، إلت 
جانب تقديـ المانحيف المساادات الكافية. وحذر كن اف مف أف المكاسب التي تحققت في األاواـ األخيرة 

الحات سيجري هدمنا، وفي النناية لف تكوف السمطة اللمسطينية قادرة امت ص يد عناء المؤسسات واإلص
 امت ال مؿ.

 929وللتت نيويورؾ تايمز إلت أن  ريـ تقميؿ السمطة مف ااتمادها امت المساادات االقتصادية الدولية إلت 
تي تمقتنا ، فاف كمية األمواؿ ال1002مميار دوالر في ااـ  922، ع دما كانت 1090مميار دوالر في ااـ 

 منذ ذلؾ الوقت لـ تكف كافية إلنجاز المتطمعات المترتعة امينا.
 99/9/9499األخبار، بيروت، 

 
 التضامف مع الشعب الفمسطيني دفاع عف المبادئ اإلنسانية ":وشاتيال صبراكي ال ننسى "حممة  64

ايا و ريحنـ، أمس، ، في الذكري الاالايف لممجزرة، أماـ ال ح"كي ال ننست صعرا وشاتيال"أكدت حممة 
. وجدد الناشطوف األوروعيوف واألميركيوف واآلسيويوف وأهالي "لتسمية القاتؿ"أننا مستمرة في ن النا 

 ."الت امف م  الش ب اللمسطيني دفاع اف المعادئ اإلنسانية"ال حايا أف 
 99/9/9499السفير، بيروت، 

 
 "إسرائيؿو" يوروبتحاد األ اال المنتجات الصناعية بيف  وقبوؿاتفاؽ تقييـ المطابقة  65

لـ تلمر الحممة التي قادتنا مجمواة مف المنظمات المداف ة اف حقوؽ الش ب ن لعيب فنمي -عروكسؿ 
اللمسطيني في ال غط امت النواب األوروعييف لتلادي تمرير لجنة التجارة الدولية في العرلماف األوروعي 

المجنة لصالر "اتلاؽ تقييـ المطاعقة وقعوؿ المنتجات  فقد صوتت ."إسراييؿ"م   جديداً  تجارياً  اتلاقاً 
 "إسراييؿ"الصنااية" الذي يمّكف مف إزالة الحواجز أماـ التجارة عيف الدوؿ األا اء في االتحاد األوروعي و

 في جؿ المنتجات الصنااية وخاصة في قطاع الصيدلة.
سراييؿ، وي  د عالنسعة لممنظمات التي قادت الحممة ويماؿ هذا االتلاؽ ت زيزا لم القات عيف االتحاد وا 

وتقوؿ حركة "مقاط ة وسحب االستامار وفرض ال قوعات" في عياف لنا  ."إسراييؿػ"المناه ة لالتلاؽ مكافأًة ل
"يداي االتحاد األوروعي تنليذ سياسة الت امؿ اإليجاعي م  إسراييؿ، وقد فشمت هذق السياسة. ف مت الريـ 

قعؿ االتحاد األوروعي، واصمت إسراييؿ اإلفالت مف ال قاب النتناكاتنا الصارخة  مف اإلدانات المتكررة مف
وتشدد الحركة امت أف "تنليذ هذا االتلاؽ هو خيانة مف قعؿ االتحاد األوروعي مف شأن  أف  لحقوؽ اإلنساف".

 يشج  إسراييؿ امت مواصمة انتناكاتنا الصارخة لمقانوف الدولي".
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مسطينية في عروكسؿ عداـ مف ع ض النواب األوروعييف المؤيديف لحقوؽ الش ب وقد تمكنت الممامية الل
 .50اللمسطيني مف اإلشارة في االتلاقية إلت ادـ سرياننا امت المناطؽ المحتمة ااـ 

وتذكر النايعة األوروعية اف الكتمة االشتراكية فيرونيؾ دوكايسر أف االتلاؽ ينتظرق تصويت في الدورة ال امة 
ف، "وهو ما ي ني أف األمر م مؽ"، مشددة امت أننا "ال تيأس مف أف أوروعا ستظؿ ااعتة في لمعرلما

 التزاماتنا تجاق حقوؽ اإلنساف".
 98/9/9499موقع الجزيرة.نت، 

 
 ... ودماءوتاريخباكو: نفط  66

عػػدأ اصػػر الػػنلط الحػػديث فػػي عػػاكو، ااصػػمة أذرعيجػػاف، ولػػيس فػػي عنسػػملانيا اػػاـ ن أنػػس عػػف فيصػػؿ الحجػػي
وفؽ التأريخ الغرعي. وأصعر نلطنا منمًا إلت درجة أن  ساهـ في نشوب الحرب ال المية الاانية ويّير  9261

 مجري التاريخ.
الموجػودة فػي عػاكو، عسػعب « أامدة النيراف األعديػة»وحتت قعؿ ذلؾ، ل عت مناع  النلط والغاز دورًا تاريخيًا فػ 

 يًا اف أتعاع زرادشت.تسرب الغاز إلت سطر األرض، تحتؿ موق ًا مركز 
وم  حلػر أكاػر مػف االاػة آالؼ عيػر نلطيػة فػي ننايػة القػرف الاػامف اشػر، أصػعحت عػاكو ال اصػمة ال الميػة 

 لمنلط، إذ أنتجت نصؼ ما احتاج إلي  ال الـ مف نلط في ذلؾ الوقت.
ت مشػاري  الػنلط وأتت أمواؿ جوايز نوعؿ مف اايدات النلط التي جنتنا اايمة مؤسسػنا أللػرد نوعػؿ مػف اايػدا

في عاكو، كما سيطر ادد مف ال ايالت األوروعية الغنية، ماؿ اايمة روتشيمد، امت صنااة النلط فػي عػاكو، 
 وعنت قصورًا ومدارس ومسارح ومعاني أخري ال تزاؿ قايمة حتت اليوـ.

  ليقتػػرب اليػػـو مػػف مميػػوني شػػخص. وعمػػ 9196و 9220أ ػػ اؼ عػػيف  90وزاد اػػدد سػػكاف عػػاكو أكاػػر مػػف 
مستشػلت وامانيػة  96مػدارس و 106مدي ازدهار هػذق المدينػة فػي ذلػؾ الوقػت أف  ػمت امانيػة مصػارؼ و

 مكتعات، ما ج منا ت اهي ال واصـ األوروعية الكعري ماؿ عاريس إلت لندف. 90متاحؼ و
دموي في ما لكف هذا االزدهار ج منا هدفًا لجوزيؼ ستاليف، الذي أصعر قايد االتحاد السوفياتي وديكتاتورق ال

ع ػػد. فقػػد جػػاء سػػتاليف إلػػت عػػاكو وحػػرض امػػاؿ الػػنلط امػػت اإل ػػراب والاػػورة، األمػػر الػػذي سػػااد فػػي نجػػاح 
وتغيير مجري التاريخ. وتدهورت حػاؿ المدينػة فػي انػد الشػيواييف إلػت حػد كعيػر،  9190الاورة الروسية في 

لت قصورها ومتاحلنا ومكتعاتنا إلت مواق  اامة تلتقر إلت اال هتماـ والصيانة. وُأهممت حقػوؿ الػنلط فػي وحوِّ
 أذرعيجاف نظرًا إلت اقتناع الروس عانتناء النلط في المنطقة! لكف الحكـ الشيواي انتنت وعقيت عاكو.

وكانػػت عػػاكو هػػدفًا لػػديكتاتور دمػػوي آخػػر، هػػو زاػػيـ ألمانيػػا النازيػػة أدولػػؼ هتمػػر، الػػذي حػػاوؿ السػػيطرة امينػػا 
اف وساير المنطقة خالؿ الحرب ال المية الاانية. وأاناء الحرب احتلؿ الجنراالت وامت مناع  النلط في أذرعيج

مف الك كة وأكمنػا « عاكو»األلماف ع يد ميالد هتمر وقدموا ل  ك كة امت شكؿ خريطة القوقاز، فاقتط  هتمر 
 وانتنت هتمر ولـ تنت  عاكو.«. ااصمة االمية لمنلط»تأكيدًا امت أهميتنا كػ 

االتحاد السػوفياتي، أكػدت عػاكو مػرة أخػري أننػا ال تػزاؿ ااصػمة االميػة لمػنلط، إذ حصػؿ سػعاؽ  وع د اننيار
 محموـ عيف شركات النلط ال المية امت تطوير آعار النلط في المنطقة، خصوصًا ع د استقالؿ أذرعيجاف.

مػف قعػؿ، إذ أدهػش واّعر الرييس األميركي السػاعؽ يعػؿ كمينتػوف اػف اهتمامػ  ععػاكو كمػا ف ػؿ سػتاليف وهتمػر 
، داف ستسػػي، قعػػؿ أف تشػػتري «أمكػػو»كايػػريف وهػػو ال يػػزاؿ رييسػػًا خػػالؿ محا ػػرة كػػاف يمقينػػا ريػػيس شػػركة 

، انػدما ااتػرض امػت المحا ػر ورسػـ أمػاـ الحا ػريف خريطػة القوقػػاز «شػركة العتػروؿ العريطانيػة»الشػركة 
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ععػاكو تحديػدًا يج منػا ااصػمة االميػة عالتلصيؿ م  تحديد مكاف عاكو. أف اهتماـ زامػاء اػالث دوؿ اظمػت 
 لمنلط.

وهنػػاؾ أسػػعاب أخػػري تج منػػا تسػػتحؽ هػػذا المقػػب. فلػػي عػػاكو حِلػػػػػرت أوؿ عيػػر سػػطحية السػػتخراج الػػنلط فػػي 
القرف الخامس اشر. وفي عػاكو اسػتخِدـ هػذا الػنلط فػي اإلنػارة فيمػا كانػت ال واصػـ األوروعيػة ال تػزاؿ يارقػة 

 .9262عير نلط في ال الـ وفؽ الشكؿ الم روؼ حاليًا وذلؾ في  في الظالـ. وحِلرت فينا أوؿ
امػػػت التػػػوالي.  9256و 9261وفػػػي عػػػاكو عِنيػػػت المصػػػلاتاف األوليػػػاف لمػػػنلط والكيروسػػػيف فػػػي ال ػػػالـ اػػػامي 

. وفي عاكو عنَيت أولت نػاقالت الػنلط فػي 9206و مت عاكو أوؿ مدرسة لمنلط في ال الـ والتي أسِّست ااـ 
. 9100وعنِػػي أوؿ خػػط ألناعيػػب لمػػنلط فػػي ال ػػالـ عػػيف عػػاكو وعػػاتومي اػػاـ «. زوروسػػتر»سػػميت ال ػػالـ والتػػي 

 .9105وفي عاكو أسِّس أوؿ اتحاد ل ماؿ النلط في ال الـ في تشريف األوؿ )أكتوعر( 
. واشػتِنرت عػاكو تاريخيػًا عأننػا أحػد 9116وحِلرت أوؿ عير نلطيػة تحػت المػاء فػي ال ػالـ فػي ميػاق عػاكو اػاـ 

نمػػا أهػػ ـ المراكػػز ال الميػػة لتصػػني  الم ػػدات النلطيػػة. كػػؿ هػػذق األمػػور ج متنػػا لػػيس فقػػط ااصػػمة فحسػػب، وا 
 ااصمة االمية لمنلط.

. وتتميػػز خريطػػة أذرعيجػػاف عشػػكمنا 9119تشػػريف األوؿ  92واسػػتقمت أذرعيجػػاف مػػف االتحػػاد السػػوفياتي فػػي 
و رأس هػذا النسػر. ويعمػ  اػدد سػكاف ال جيب إذ تظنػر كنسػر يػنقض امػت عحػر قػزويف. وتشػكؿ أرا ػي عػاك

 في المية. 1626أذرعيجاف امانية مالييف شخص م ظمنـ مف المسمميف الذيف تساوي نسعتنـ 
، خصوصػًا أف «مدينػة الريػاح»واختمؼ ال مماء في أسػعاب تسػمية ال اصػمة ععػاكو إال أف األرجػر أننػا ت نػي 

اكو عػػػاعننـ يػػػاري كاسػػػعاروؼ عطػػػؿ الشػػػطرنج عػػػاكو تشػػػتنر عتقمػػػب طقسػػػنا وشػػػدة رياحنػػػا. ويلتخػػػر أهػػػالي عػػػ
 الم روؼ والذي حصؿ امت عطولة ال الـ ولـ يتجاوز ال شريف مف ال مر.

 99/9/9499الحياة، لندف، 
  

 زيارة عممية سياسية 67
 أ.د. يوسؼ رزقة
ريػػػيس الػػػوزراء المنتخػػػب إسػػػماايؿ هنيػػػة يػػػزور القػػػاهرة، ويمتقػػػي ريػػػيس الػػػوزراء المصػػػري هشػػػاـ قنػػػديؿ. زيػػػارة 

رييس المنتخب إلت مصر ليست األولت ولف تكوف األخيرة عاذف اهلل، ولكننا تحظت عأهمية واهتماـ عالغيف. ال
ووج  األهمية واالهتماـ يمكف حصرق في أمريفن األوؿ/ المستوي السياسي لمزيارة، واآلخر/ المستوي ال ممػي 

 لمزيارة.
حكػػـ الػػرييس السػػاعؽ محمػػد حسػػني معػػارؾ، لػػـ يمتػػؽ ريػػيس وزراء فمسػػطيف المنتخػػب نظيػػرق المصػػري فػػي ظػػؿ 

ألف األخير كاف يحظر امت رييس الوزراء المصري، وامت الوزراء أيً ا لقاء إسماايؿ هنية، أو لقاء وزراء 
حكومتػػ  حتػػت فػػي انػػد حكومػػة الوحػػدة الوطنيػػة، ويرجػػ  هػػذا الموقػػؼ إلػػت سػػععيفن األوؿ/ كراهيتػػ  لمحركػػات 

مػاس خاصػة، والاػاني/ انحيػازق األامػت لمحمػود اعػاس، استر ػاء لػ ، اإلسالمية اامة، ولحركة اإلخواف وح
 واستر اء )إلسراييؿ(، وهو يحسب أف ذلؾ يحقؽ مصالح  في العقاء في الحكـ وفي التوريث.

اليػػوـ، وفػػي ظػػؿ ال نػػد الجديػػد، رفػػ  الػػرييس محمػػد مرسػػي هػػذا الحظػػر، والتقػػت هػػو شخصػػًيا إسػػماايؿ هنيػػة 
د، وهػػذا أتػػاح فرصػػة جيػػدة اللتقػػاء هشػػاـ قنػػديؿ ريػػيس الػػوزراء المصػػري مػػ  ومحمػػود اعػػاس ، كػػؿ امػػت انلػػرا

إسماايؿ هنية عوصل  رييًسا منتخًعا عحسب القانوف األساسػي اللمسػطيني. ومػف هػذا المقػاء تعػدو أهميػة المقػاء 
امػػت المسػػتوي السياسػػي، وهػػو خطػػوة منمػػة فػػي تعديػػد الحصػػار السياسػػي اػػف يػػزة، وهػػو لػػيس  ػػد محمػػود 
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ييرق، ومف الخطأ فنم  امت هذا النحو، فنذا المقاء موج   د الحصار الظالـ، و د تع ية القرار اعاس أو 
المصػػري )إلسػػراييؿ( أو لواشػػنطف، وهػػو فػػي المحصػػمة النناييػػة لخدمػػة الق ػػية اللمسػػطينية عمجممنػػا، وخدمػػة 

 المصالحة اللمسطينية.
لع ػد ال ممػي ، نقػوؿ ن إف الزيػارة سػتت رض عالنقػاش وفي قراءتنا لمسعب الااني لألهمية واالهتماـ الكامف في ا

الم مؽ لمشكمة الحصار الظالـ عشكؿ اػاـ، وعشػكؿ تلصػيمي أيً ػا عحيػث نعػدأ عالخطػة ال مميػة األولػت لرفػ  
الحصػػار مػػ  التسػػمر عقػػرار الجام ػػة ال رعيػػة الجمػػااي عوجػػوب رف ػػ ، وعتصػػرير عػػاف كػػي مػػوف والمؤسسػػات 

 ب إلغاؤق.الدولية عأن  يير قانوني ويج
ع ػػض وسػػايؿ اإلاػػالـ المصػػرية الكارهػػة لحمػػاس تخػػوؼ الدولػػة المصػػرية مػػف رفػػ  الحصػػار، والػػدخوؿ فػػي 
مواجنة م  )إسراييؿ( وم  واشنطف، وهو تخويؼ عاطؿ، وتروج ل  وسػايؿ اإلاػالـ الصػنيونية، لػذا فانػ  مػف 

األوسػط، وموقػؼ جام ػة الػدوؿ األهمية عمكاف أف تتسمر مصر عموقػؼ األمػـ المتحػدة، وممامينػا فػي الشػرؽ 
 ال رعية، وتجري معاحاات جادة واممية م  يزة لموصوؿ إلت أف ؿ الحموؿ، وأف ؿ المخرجات.

إنػ  لكػػي تتحقػػؽ هػػذق األهػػداؼ عشػػكؿ مسػػيوؿ جػػاءت زيػارة إسػػماايؿ هنيػػة والوفػػد المرافػػؽ لػػ  زيػػارة امميػػة، إذ 
دة طويمػػة ومنمػػة، ومننػػا مشػػكمتا الكنرعػػاء والميػػاق، يمتقػػي مػػ  الجنػػة التنليذيػػة، وأمػػاـ الطػػرفيف فػػي المقػػاء أجنػػ

ومشػػاكؿ السػػلر والم عػػر، ومسػػألة المنطقػػة التجاريػػة الحػػرة، وتسػػنيؿ تجػػارة يػػزة مػػ  ال ػػالـ ال رعػػي مػػف خػػالؿ 
 الموانئ المصرية.

لقػػد أعػػدت ع ػػض األطػػراؼ اللمسػػطينية قمقًػػا وانزااجػػًا مػػف زيػػارات هنيػػة الرسػػمية، وفػػتر آفػػاؽ جديػػدة مػػ  دوؿ 
قميـ، وهو انزااج في يير محم ، وال معرر ل  امت المسػتوي الػوطني، إذا مػا كنػا جميً ػا مػف أعنػاء الػوطف اإل

 ونتساوي جم ًيا في الوطنية، وفي الحقوؽ والواجعات، عال است الء وال انل اؿ.
 98/9/9499، فمسطيف أوف اليف
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 حساـ الدجني
كػػزات هامػػة تؤسػػس وتػػداـ مسػػتوي وشػػكؿ ال القػػات الحمسػػاوية المصػػرية، وتحديػػدًا ال القػػات عػػيف أرع ػػة مرت

قطاع يزة الذي تحكم  حركػة حمػاس وعػيف مصػر ع ػد الاػورة عرياسػة الػدكتور محمػد مرسػي، وهػين )محوريػة 
نيػػػػػػة المصػػػػػػالر األم -العييػػػػػػة السياسػػػػػػية التػػػػػػي رافقػػػػػػت تجرعتنمػػػػػػا -المدرسػػػػػػة اللكريػػػػػػة -الق ػػػػػػية اللمسػػػػػػطينية

 واالقتصادية(.
 أواًل: محورية القضية الفمسطينية:

تشكؿ الق ػية اللمسػطينية جػزءًا مػف حا ػر ومسػتقعؿ مصػر، وارتعطػت ال القػة عيننمػا عالػدـ، حيػث مػا زالػت 
جااميف الجنود المصرييف ت انؽ شنداء فمسطيف في اري قطاع يزة، عاإل افة إلت أف قطػاع يػزة هػو امػؽ 

ال نسػػػتغرب انػػػدما نقػػػرأ عرنػػػامج النن ػػػة والػػػذي امػػػت أساسػػػ  انتخػػػب المصػػػريوف األمػػػف القػػػومي المصػػػري، و 
 الرييس محمد مرسي عأف فمسطيف تحتؿ المرتعة األولت في أولويات السياسة الخارجية المصرية.

ومػػف هػػذا المنطمػػؽ نجػػد أف مصػػر حريصػػة امػػت عنػػاء االقػػات متوازنػػة مػػ  كػػؿ األطػػراؼ وامػػت رأسػػنا حركػػة 
 نحماس ل دة ااتعارات

نناء الصراع اللمسطيني اإلسراييمي، وان كاس ذلؾ امت مكانتنا اإلقميمية  -9 دور مصر في اممية السالـ وا 
 والدولية. 
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حركػػة حمػػاس هػػي مػػف يحكػػـ قطػػاع يػػزة فػػي الوقػػت الػػراهف، ومتطمعػػات األمػػف القػػومي المصػػري تلػػرض  -1
 امت مصر عناء االقات ت اوف م  حماس.

 وطنية واإلسالمية م  إسراييؿ عرااية مصر.ممؼ التندية عيف القوي ال -6
نناء االنقساـ والدور المصري في إنجازق. -6  ممؼ المصالحة اللمسطينية وا 

 ثانيًا: المدرسة الفكرية:
تمتقػػي حركػػة حمػػاس مػػ  الػػرييس المصػػري محمػػد مرسػػي عأننمػػا ينتميػػاف لمدرسػػة فكريػػة واحػػدة وهػػي مدرسػػة 

 سجاما عيننما.اإلسالـ السياسي الوسطي، وهذا يخمؽ ان
 ثالثًا: البيئة السياسية التي رافقت تجربتيما:

والمقصود ما رافؽ فوز حركة حماس مف تحديات مف قعؿ خصومنا السياسييف سػواء المحميػيف أو اإلقميميػيف 
أو الدولييف، ومدي استلادة الرييس محمػد مرسػي وجمااػة اإلخػواف المسػمميف مػف تجرعػة حمػاس عمػا لنػا ومػا 

 امينا...
 د فوز حركة حماس وتشكيمنا لمحكومة ال اشرة خرجت التظاهرات وعدأت اإل راعات المسيسة، والحمالت فع

اإلاالمية، وقاد ع ض الخصـو حمالت امت الص يد اإلقميمي والدولي ل زؿ حماس ووقؼ دامنػا، وشػكمت 
شػػتعاكات ع ػػض األطػػراؼ حكومػػات ظػػؿ، ودخمػػت السػػاحة اللمسػػطينية فػػي نلػػؽ مظمػػـ، حتػػت تحولػػت تمػػؾ اال

السياسية إلت اشتعاكات اسكرية سيطرت ع دها حركة حماس امت مقاليد الحكـ في قطػاع يػزة، فػي المقاعػؿ 
 سيطرت حركة فتر امت مقاليد الحكـ في ال لة الغرعية.

ورعمػػا المراقػػب لممشػػند السياسػػي المصػػري وامػػت الػػريـ مػػف االخػػتالؼ الكعيػػر عػػيف مصػػر وفمسػػطيف، إال أف 
ي والحشػػد الجمػػاهيري  ػػد حكػػـ اإلخػػواف، والػػرييس مرسػػي عػػدأ يظنػػر عشػػكؿ الفػػت، فػػي التحػػريض اإلاالمػػ

يػػػػالؽ الطػػػػرؽ مرحمػػػػة جديػػػػدة، ورعمػػػػا المتػػػػاع  لصػػػػلحات النخعػػػػة  المقاعػػػػؿ أخػػػػذت اإل ػػػػراعات والمظػػػػاهرات وا 
المصرية امت مواق  التواصؿ االجتمااي يدرؾ خطورة المرحمة، حتت وصؿ األمر في ع ػض النخػب ومػننـ 

رياسػػػة الجمنوريػػػة حمػػػديف صػػػعاحي أانػػػاء لقػػػاينـ عالوفػػػد االقتصػػػادي األمريكػػػي إلػػػت تخويػػػؼ الوفػػػد المرشػػػر ل
األمريكػػي مػػف قػػدوـ اػػورة قريعػػة فػػي مصػػر، فػػي إشػػارة  ػػمنية ع ػػدـ اسػػتقرار مصػػر فػػي الوقػػت الػػراهف وعػػذلؾ 

 تأجيؿ أي استامارات أمريكية ملتر ة في الوقت الراهف.
 دية:رابعًا: المصالح األمنية واالقتصا

كيمومتر وهػي أقصػر حػدود عػيف مصػر والػدوؿ المحيطػة عنػا، ولكػف  99ترتعط مصر عقطاع يزة عحدود تعم  
تنتشر في تمؾ الحدود ال ديد مف األنلاؽ التي لجأ إلينا أهالي قطاع يزة ع د إاالف )إسراييؿ( القطاع إقميمػًا 

يػػزة فػػي العحػػث اػػف عػػدايؿ لألنلػػاؽ  متمػػردًا، وحصػػارق، وعػػذلؾ عػػدأت مصػػر والحكومػػة اللمسػػطينية فػػي قطػػاع
وجاء اقتراح فتر منطقة تجارية حػرة كعػديؿ هػاـ لمق ػاء امػت ظػاهرة األنلػاؽ، وهػذا المقتػرح سػيخدـ الجػانعيف 
المصػػػري واللمسػػػطيني وسيسػػػاهـ فػػػي تنميػػػة سػػػيناء وتطويرهػػػا، وسػػػي مؿ امػػػت اسػػػتقرار قطػػػاع يػػػزة اقتصػػػاديًا 

امت األمف القومي المصري، كوف تمعية احتياجات قطػاع يػزة احػد  وسياسيًا وأمنيًا، وسين كس هذا االستقرار
متطمعػػػات األمػػػف القػػػومي المصػػػري، وينػػػدرج أي ػػػًا  ػػػمف المصػػػالر األمنيػػػة عػػػيف يػػػزة ومصػػػر، هػػػو شػػػعكة 
ال القػػػات االجتماايػػػة التػػػي تػػػرعط سػػػكاف قطػػػاع يػػػزة وأهػػػالي محافظػػػة شػػػماؿ سػػػيناء، وهػػػذا كمػػػ  يخػػػدـ تطػػػور 

 ي تحكم  حركة حماس، وعيف الجانب المصري عرياسة محمد مرسي.ال القات عيف قطاع يزة الذ
 98/9/9499، فمسطيف أوف اليف
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 الخروج مف قواعد أوسمو 69
 هاني المصري
ع د المؤتمر الصحافي الذي اقدق الرييس محمود اعاس، وقاؿ في ن إّف المصالحة ت ني االنتخاعات، وأن  ال 

نتخاعات عاستيناؼ تسجيؿ الناخعيف في قطػاع يػزة، وع ػد رد حوار آخر م  "حماس" إال إذا سمحت لمجنة اال
ف ػػػؿ "حمػػػاس" الشػػػديد الػػػذي وصػػػؼ اعػػػاس عػػػػ"رأس اللتنػػػة"، وأّف ال مصػػػالحة مػػػف دوف الػػػتخمص منػػػ ؛ عػػػات 

 وا ًحا أكار مف أي وقت م ت أف المصالحة ع يدة المناؿ.
ات والتحركػات الراميػة إلػت داػـ وتطػوير تأسيًسا امت هذا االسػتنتاج، لػـ ي ػد ُمجػدًيا اسػتمرار الجنػود والمعػادر 

مسار المصالحة الوطنّية، أو تركيػز ال مػؿ امػت تطعيػؽ االتلاقػات المعرمػة، عػؿ ال عػد مػف العحػث اػف مسػار 
 جديد مختمؼ نوايًّا.

ع ػػد تأمػػؿ طويػػؿ واميػػؽ؛ توّصػػمت إلػػت قنااػػة عػػأف جػػذر اللشػػؿ فػػي تحقيػػؽ المصػػالحة ي ػػود أواًل وأساًسػػا إلػػت 
د ذاتنػػػا عم ػػػزؿ اػػػف حػػػؿ المػػػأزؽ الشػػػامؿ الػػػذي تواجنػػػ  الق ػػػّية اللمسػػػطينّية، وأداُة تجسػػػيدها العحػػػث فينػػػا عحػػػ

 الش ُب اللمسطينُي وحركُت  السياسيُة عشقينا الوطنّي واإلسالمّي.
إف مسػػار العحػػث اػػف المصػػالحة أخلػػؽ ألف الشػػغؿ الشػػايؿ لألطػػراؼ المتنازاػػة وتمػػؾ السػػااية لحػػؿ النػػزاع 

يػػ  "ك كػػة السػػمطة"، واسػػتع اد المنظمػػة أو الت امػػؿ م نػػا كمجػػرد ممػػؼ مػػف مملػػات الػػداخمي تمحػػور امػػت توز 
 خمسة يتـ االقتراب من  أحياًنا واستع ادق يالًعا.

لقد أصعر تشكيؿ الحكومة ولجنة االنتخاعات والمجنة األمنّية، أي المحاصصػة فػي السػمطة، هػو األمػر الػذي 
الهتماـ هو و   السمطة فػي النظػاـ السياسػي، ومكانتنػا، يحتؿ األولوّية، في حيف أف ما يجب أف يحظت عا

ووظايلنا، وشكمنا، والتزاماتنا، ومدي الحاجة إلت استمرارها عالشكؿ الذي ولدت في  ع د أف اّت ر أف مسػار 
الملاو ات الانايّية واتلاؽ أوسمو وما ترتب امي  مف مالحَؽ والتزاماٍت، ال يقود إلت إنناء االحتالؿ وتمكػيف 

 ب اللمسػػطيني مػػف ممارسػػة حقػػ  فػػي تقريػػر المصػػير، عػػؿ أدي إلػػت ج ػػؿ الحػػؿ االنتقػػالي المؤقػػت، الػػذي الشػػ
 ، حاًل ملتوًحا إلت أجؿ يير مسمت.9111كاف مف الملترض أف ينتني عاتلاؽ ننايي في أيار في ال اـ 

ا، عػػػؿ مجمػػػؿ وأقػػػوؿ إسػػػراييؿ، ولػػػيس حكومػػػة نتنيػػػاهو أو حكومػػػة ع يننػػػ -هػػػذا امػػػت الػػػريـ مػػػف أف إسػػػراييؿ 
؛ تجػاوزت اتلػاؽ أوسػمو عػالريـ مػف -الحكومات اإلسػراييمّية التػي ت اقعػت امػت الحكػـ منػذ توقيػ  اتلػاؽ أوسػمو

مزاياق النايمة لنا، ألن  عااتقادها أاطت اللمسطينييف أكار مما يستحقون ، أو أكار ممػا يسػتطي وف الحصػوؿ 
رعّية والدولّية. لذا أخذت إسراييؿ منذ ايتياؿ إسحاؽ راعيف امي  استناًدا إلت قوتنـ الذاتّية ومصادر دامنـ ال 

 ت يد صياية أوسمو عما يحقؽ مصالحنا وأهدافنا ودوف مراااة مصالر اللمسطينييف.
فػػي هػػذا السػػياؽ، ارتػػدت إسػػراييؿ اػػف أوسػػمو مػػ  تمسػػكنا عااللتزامػػات اللمسػػطينّية فيػػ ، وعػػدأت اممّيػػة أخػػري، 

، حيػػػث اسػػػتندفت فينػػػا ت ميػػػؽ االحػػػتالؿ، وتوسػػػي  1000فػػػي ال ػػػاـ  خصوًصػػػا ع ػػػد فشػػػؿ قمػػػة كامػػػب ديليػػػد
االسػػتيطاف، واسػػتمرار ال ػػدواف، والحصػػار، وعنػػاء جػػدار اللصػػؿ ال نصػػري، وت ميػػؽ فصػػؿ القػػدس اػػف عقّيػػة 

، وفصػؿ ال ػػلة اػػف القطػػاع، واألرا ػي )ج( اػػف أرا ػػي )أ( و)ب(، وف مػػت 9150األرا ػي المحتمػػة اػػاـ 
ريؽ امت قياـ دولة فمسطينّية، والس ي لعقاء السػمطة كسػمطة حكػـ ذاتػي منقػوص كؿ ما يمكف ف م  لقط  الط

 امت األرض، ووكيؿ أمني لالحتالؿ، وترتيب دايـ مف دوف أفؽ لمتحوؿ إلت دولة حقيقية.
لػػذلؾ كمػػ  يكػػوف األمػػر الحاسػػـ، الػػذي يسػػتحؽ أف تكػػوف لػػ  األولوّيػػة لػػدي اللمسػػطينييف، الػػتخمص مػػف الحػػؿ 

األمد مت دد المراحؿ، الذي يتـ في   ياع األرض والق ّية واإلنساف عالتدريج وخطوة خطوة، االنتقالي طويؿ 
وم  نناية مؤكدة وهي تصلية الق ّية اللمسطينّية عوصلنا ق ّية تحػرر وطنػي، وتحولنػا إلػت ق ػّية إنسػانّية 
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مػػػف أجػػػؿ توسػػػػي   تت مػػػؽ عتقػػػديـ مسػػػاادات أو عػػػػػ"حؿ النػػػزاع" عػػػيف سػػػػمطة الحكػػػـ الػػػذاتي وسػػػمطة االحػػػػتالؿ،
صالحياتنا في الحكـ الذاتي في إطار وا ر وااعت مػف السػيادة اإلسػراييمّية امػت مػا فػوؽ األرض، وتحتنػا، 

 والحدود، واألجواء، والعحار.
إف فشػػػؿ الجنػػػود والمعػػػادرات لتحقيػػػؽ المصػػػالحة ي ػػػود إلػػػت التزامنػػػا عالحلػػػاظ امػػػت الو ػػػ  الػػػراهف المحكػػػـو 

 للمسطينييف.عاتلاقات والتزامات مجحلة عا
إف هذا المننج ج ؿ إسراييؿ هي المتحكمة عالمصػالحة، فنػي التػي و ػ ت الشػروط لالاتػراؼ عػػ"حماس" أو 
اطاينػػػا الشػػػراّية مػػػف خػػػالؿ منحنػػػا الاقػػػة فػػػي  عػػػأي حكومػػػة تشػػػارؾ فينػػػا "حمػػػاس" أو تشػػػارؾ فػػػي تشػػػكيمنا وا 

 المجمس التشري ي الذي تحظت في  عاأليمعّية.
اية الدولية( تت مفن االاتراؼ عاسراييؿ، ونعػذ ال نػؼ واإلرهػاب، وااللتػزاـ عتطعيػؽ هذق الشروط )شروط الرعا

االتلاقيات التي وق تنا المنظمة م  إسراييؿ، خصوًصا فيمػا يت مػؽ عالتنسػيؽ األمنػي، وتطعيػؽ اتلاقّيػة عػاريس 
 التي تت مف تع ّية االقتصاد اللمسطيني عالكامؿ لالقتصاد اإلسراييمي.

س، أصعر التركيز امت أف يحظت أي اتلاؽ لممصالحة عموافقة المجتم  الدولي، أي الواليات امت هذا األسا
سراييؿ.  المتحدة وا 

وامت هذا األساس أيً ا تـ التركيػز امػت مسػألة تشػكيؿ الحكومػة، وتغيػرت مػف حكومػة وحػدة وطنّيػة تشػارؾ 
ي ي إلت حكومة تحظت عاقة مػف فينا اللصايؿ إلت حكومة مستقميف، ومف حكومة تحظت عاقة المجمس التشر 

 الرييس فقط؛ لمتأكيد امت أننا حكومت ، وتتعنت عرنامج  الذي يت مف الموافقة امت الشروط اإلسراييمّية.
جػػراء االنتخاعػػات وتوحيػػد األمػػف؛ ج ػػؿ مسػػار  وفػػي هػػذا السػػياؽ، نالحػػظ أف التركيػػز امػػت تشػػكيؿ الحكومػػة وا 

مملات تتحكـ عنا إسراييؿ تماًما، ونجاح  ي ني أف "حماس" وكؿ المصالحة محكوًما امي  عاللشؿ، ألف هذق ال
األطػػػراؼ اللمسػػػطينّية أصػػػعحت فػػػي "عيػػػت الطااػػػة" اإلسػػػراييمي، وأاطػػػت الشػػػراية التلػػػاؽ أوسػػػمو عػػػالريـ مػػػف 

 تجاوز إسراييؿ ل .
توافػؽ  فاسراييؿ تستطي  السماح عتشكيؿ الحكومػة أو إجػراء االنتخاعػات أو توحيػد األمػف أو منػ  ذلػؾ، عحيػث

امػػػت كػػػؿ هػػػذق المسػػػايؿ إذا جػػػاءت فػػػي سػػػياؽ اممّيػػػة تليػػػد إسػػػراييؿ وت مػػػؽ احتاللنػػػا، وتمن نػػػا إذا أدت إلػػػت 
 اإل رار عنا أو لـ تحقؽ مصالحنا وأهدافنا.

تأسيًسا امت ما تقدـ، فاف ملتػاح الخػالص الػوطني هػو العحػث اػف إننػاء االنقسػاـ واسػت ادة الوحػدة وتحقيػؽ 
اػػػادة تشػػػكيؿ المنظمػػػة امػػػت أسػػػاس تمايمػػػي امػػػت أسػػػاس المصػػػالحة فػػػي سػػػياؽ إحيػػػا ء المشػػػروع الػػػوطني وا 

االنتخاعػػات ومشػػاركة سياسػػية حقيقيػػة، عحيػػث تكػػوف قػػواًل وف ػػاًل هػػي المماػػؿ الشػػراي والوحيػػد، وتقػػدـ القيػػادة 
الواحػػدة التػػي تقػػـو عو ػػ  طاقػػات الشػػ ب اللمسػػطيني، ومػػواردق، وكلاءاتػػ ، وخياراتػػ ، وقػػواق، وف الياتػػ ، فػػي 
نجاز الحرّية وال ودة واالسػتقالؿ،  مجري واحد قادر امت تحقيؽ ق يت  الوطنّية، مف خالؿ إنناء االحتالؿ وا 

 و ماف حقوؽ الش ب اللمسطيني في جمي  أماكف تواجدق.
إف ممػػؼ المنظمػػة هػػو الممػػؼ الػػذي يسػػتحؽ أف يحظػػت عاألولوّيػػة، ألنػػ  ي نػػي الشػػ ب اللمسػػطيني فػػي جميػػ  

االتلاؽ امي  ممكف مف دوف فيتو إسراييمي، ويلتر الطريؽ لالتلاؽ امت المملات األخري أماكف تواجدق، وألف 
عسػػنولة. فػػاالحتالؿ ال يسػػتطي  منػػ  االتلػػاؽ اللمسػػطيني امػػت إحيػػاء المشػػروع الػػوطني وأداة تجسػػيد منظمػػة 

جراء االنتخاعات إذا لـ تمِب الشروط اإلسرا  ييمّية.التحرير، عينما استطاع من  تشكيؿ الحكومة وا 
طعً ػػا، إف التركيػػز امػػت ممػػؼ المنظمػػة سيغ ػػب إسػػراييؿ، ويمكػػف أف يترتػػب اميػػ  إجػػراءات إسػػراييمّية  ػػد 
المنظمة وقادتنا وتحركاتنـ، وهذا ال يغير مف حقيقة أف اسػت ادة المنظمػة لػدورها اللااػؿ هػو المػدخؿ الوحيػد 
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الحة ممكنة وتصػب فػي صػالر اللمسػطينييف، إلحياء الق ّية اللمسطينّية منما كاف الامف، والذي يج ؿ المص
وليس تقاسـ حصص عيف اللصايؿ وع ض الشخصػيات الوطنّيػة فػي إطػار السػمطة التػي أصػعر رييسػنا يػردد 

 أننا أصعحت "عال سمطة".
إف المصالحة، التي ت نػي إننػاء االنقسػاـ، ممكنػة فقػط إذا جػرت فػي سػياؽ إحيػاء المشػروع الػوطني، وانػدها 

لمسطيني مست ًدا ليف يخسر راتع  وُي حي وي اني مف أجؿ ق ّيت  الوطنية ومسػتقعؿ أوالدق يكوف المواطف ال
ووطن ، أما اآلف، فنو يير مست د ليف يخسر راتع  وأمن  واستقرارق مقاعؿ مصالحة عيف "فتر" و"حماس"، أي 

 مقاعؿ توزي  "ك كة السمطة"، فنذا أمر ال يستحؽ ال ناء.
لقوااد الم عة التي عدأت منػذ توقيػ  اتلػاؽ أوسػمو لػف يػؤدي إلػت تحريػر األرض أو  إف االستمرار في االحتكاـ

نمػا فػي أحسػف األحػواؿ  اإلنساف، وال إلت الديمقراطّية والتنمية، وال إلػت المصػالحة، وال إلػت أي شػيء آخػر، وا 
كمًيػا والعحػث سيؤدي إلت تحسيف شروط حياة اللمسػطينييف تحػت االحػتالؿ. لػذا ال عػد مػف الخػروج مػف الم عػة 
 اف مسار جديد قادر امت تحقيؽ أهداؼ الش ب اللمسطيني وأماني  ومصالح  اللردّية وال امة.

نمػػا عتجػػاوزق  الخػػروج يمكػػف أال يػػتـ مػػرة واحػػدة، ولػػيس مػػف ال ػػروري أف يكػػوف عالغػػاء اتلػػاؽ أوسػػمو رسػػميًّا، وا 
مسار جديد يػرعط اللمسػطينييف عمػا اممًيا امت أرض الواق  مامما اممت إسراييؿ، وهو ممكف و روري لشؽ 

 يجري حولنـ مف متغيرات واورات، وقادر امت حماية الق ّية اللمسطينية وصواًل إلت انتصارها.
 98/9/9499، المركز الفمسطيني لالعالـ واألبحاث )بدائؿ،
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 سيث انزيسكا
ر الجػيش اإلسػراييمي لممميشػيا اليمينيػة المعنانيػة سػم 9121أيموؿ/سػعتمعر  95فػي ليمػة ن ترجمة أسيؿ األخػرس

عدخوؿ مخيميف لالجييف اللمسطينييف في عيروت، وفي هذق النجمات التي استمرت االاة أياـ قامػت المميشػيا 
 200والتػػػي ارتعطػػػت عحػػػزب الكتايػػػب المسػػػيحي المػػػاروني عايتصػػػاب وقتػػػؿ وتقطيػػػ  أطػػػراؼ مػػػا ال يقػػػؿ اػػػف 

سػػراييمية أزقػػة المخيمػػات ال ػػيقة والمظممػػة، حيػػث كانػػت يالعيػػة القتمػػت مػػف مػػدنيا، فػػي حػػيف أنػػارت مشػػااؿ إ
 النساء واألطلاؿ والرجاؿ المسنيف.

وع د مرور االايف ااما تذكر مجزرة صعرا وشػاتيال كلصػؿ سػيء فػي تػاريخ الشػرؽ األوسػط الحػديث، والػذي 
خمصػػت  9126سػػطينييف. وفػػي اػػاـ يشػػوش ال القػػات عػػيف إسػػراييؿ والواليػػات المتحػػدة األميركيػػة ولعنػػاف واللم

لجنة التحقيؽ اإلسراييمية إلػت أف القػادة اإلسػراييمييف كػانوا عمسػؤوليف عشػكؿ ييػر معاشػرع اػف امميػات القتػؿ، 
وأف آرييؿ شاروف وزير الدفاع في ذلؾ الوقت وريػيس الػوزراء الحقػا، يتحمػؿ المسػؤولية الشخصػية للشػم  فػي 

 من  وقوانا.
إسراييؿ في المجزرة، إال أف الموقؼ األميركي لـ يلنـ عشكؿ كامػؿ أعػدا. فػي هػذا وفي حيف تمت دراسة دور 

الصيؼ وفي أرشيؼ الدولة اإلسراييمية، وجدت واايؽ تـ رف  السرية اننا مؤخرا، تو ػر النصػوص الحرفيػة 
سػػػػراييمييف قعػػػػؿ وأانػػػػاء مجػػػػزرة اػػػػاـ   والتػػػػي كشػػػػلت أف 9121لوقػػػػاي  المحاداػػػػات عػػػػيف مسػػػػؤوليف أميػػػػركييف وا 

اإلسػػػراييمييف قػػػاموا عت ػػػميؿ الدعموماسػػػييف األميػػػركييف حػػػوؿ األحػػػداث فػػػي عيػػػروت، وتخػػػويلنـ لقعػػػوؿ اإلداػػػاء 
الزايؼ عوجود اآلالؼ مف عاإلرهاعييفع في المخيمػات. واألمػر األكاػر مػدااة لمقمػؽ هػو فشػؿ الواليػات المتحػدة 

لممكف أف تننػي تمػؾ األامػاؿ الوحشػية. عممارسة ال غوط الدعموماسية القوية امت إسراييؿ والتي كانت مف ا
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ونتيجة لذلؾ كانت ميمشيات الكتايب قادرة امت قتؿ المدنييف اللمسطينييف التي ت ندت الواليات المتحدة امت 
 حمايتنـ في األساعي  التي سعقت.

، 9121لقػػد تورطػػت إسػػراييؿ فػػي الحػػرب األهميػػة المعنانيػػة انػػدما احتمػػت جارتنػػا الشػػمالية فػػي حزيراف/يونيػػو 
وكانت تندؼ عنذا إلت الق اء امت منظمة التحرير اللمسطينية التي شكمت دولة داخؿ دولة، وتحويػؿ لعنػاف 
إلػػت حميػػؼ ذو حكػػـ مسػػيحي. الحقػػا حاصػػرت قػػوات الػػدفاع اإلسػػراييمية المنػػاطؽ التػػي تسػػيطر امينػػا منظمػػة 

المكاػؼ إلػت سػقوط أاػداد كعيػرة  التحرير اللمسطينية في الجزء الغرعػي مػف عيػروت. وأدي القصػؼ اإلسػراييمي
مف ال ػحايا المػدنييف وامتحنػت الػرييس األميركػي رونالػد ريغػاف الػذي كػاف مؤيػدا إلسػراييؿ فػي العدايػة. وفػي 
منتصؼ آب/أيسطس حيف كانت أميركا تتلاوض امت انسحاب منظمة التحرير اللمسطينية مف لعناف، كتب 

حيـ عػػػيغف عامػػػت التلجيػػػرات أف تتوقػػػؼ أو سػػػتندد االقتنػػػا ريغػػػاف فػػػي مذكراتػػػ  أنػػػ  أخعػػػر ريػػػيس الػػػوزراء منػػػا
 المستقعميةع.

وافقت الواليػات المتحػدة امػت نشػر قػوات المػارينز فػي لعنػاف كجػزء مػف قػوة مت ػددة الجنسػيات لإلشػراؼ امػت 
أيموؿ/سػػعتمعر يػػادر اآلالؼ مػػف مقػػاتمي المنظمػػة عمػػا فػػي ذلػػؾ  9مغػػادرة منظمػػة التحريػػر اللمسػػطينية، وفػػي 

رفػات مػف عيػروت ل ػدد مػف الػدوؿ ال رعيػة. ع ػد تلػاوض أميركػا امػت وقػؼ إطػالؽ النػار والػذي شػمؿ ياسر ا
 90 ػػػمانات مكتوعػػػة لحمايػػػة المػػػدنييف اللمسػػػطينييف فػػػي المخيمػػػات مػػػف انتقػػػاـ المسػػػيحييف المعنػػػانييف، وفػػػي 

 أيموؿ/سعتمعر يادرت قوات المارينز عيروت.
-المػػػاروني المنتخػػػب حػػػدياا عشػػػير جميػػػؿ التحػػػالؼ اإلسػػػراييمي أممػػػت إسػػػراييؿ فػػػي أف يػػػداـ الػػػرييس المعنػػػاني

أيموؿ/سعتمعر تـ ايتياؿ جميؿ، وردت إسراييؿ امت هذا عانتناؾ اتلاؽ وقؼ إطالؽ  96المسيحي. ولكف في 
النار واحتمت عيروت الغرعية عسراة، حيث عدء ظاهريا أف هذا القرار كاف لمن  وقوع هجمات مػف المميشػيات 

 96للمسػػػػػطينييف. وأخعػػػػػر عػػػػػيغف المع ػػػػػوث األميركػػػػػي لمشػػػػػرؽ األوسػػػػػط مػػػػػوريس دراعػػػػػر فػػػػػي  ػػػػػد المػػػػػدنييف ا
ال مف الممكف أف يحدث هناؾ مذاعرع.  أيموؿ/سعتمعر عأف الندؼ األساسي اليوـ هو الحلاظ امت السالـ وا 

أيموؿ/سػػػعتمعر سػػػيطر الجػػػيش اإلسػػػراييمي امػػػت عيػػػروت الغرعيػػػة عشػػػكؿ كامػػػؿ عمػػػا فػػػي ذلػػػؾ صػػػعرا  95وفػػػي 
ال. وفػػػػي واشػػػػنطف فػػػػي نلػػػػس اليػػػػوـ؛ قػػػػاؿ وزيػػػػر الخارجيػػػػة األميركيػػػػة لػػػػورانس اس ايغميعريػػػػر لمسػػػػلير وشػػػػاتي

اإلسػػراييمي موشػػي  ارينػػز عإف مصػػداقية إسػػراييؿ قػػد ت ػػررت كايػػرا  ويعػػدو أننػػا كنػػا  ػػحية خػػداع مت مػػد مػػف 
 الجانب اإلسراييميع وطالب إسراييؿ عاالنسحاب مف عيروت امت اللور.

ت دراعػر مػ  السػلير األميركػػي صػموييؿ لػويس وكعػار المسػػؤوليف اإلسػراييمييف. وقػاؿ وزيػػر وفػي تػؿ أعيػب التقػػ
الػػدفاع شػػػاروف، خالفػػػا لتأكيػػػدات ريػػػيس الػػػوزراء عػػػيغف فػػػي وقػػػت سػػػاعؽ، إف عهنػػػاؾ مػػػا يعػػػرر احػػػتالؿ عيػػػروت 

 إرهاعيع. 6000إلت  1000الغرعية وهو أن  ال يزاؿ هناؾ 
نسؽ لالنسحاب في آب/أيسطس وكػاف قػد أكػد فػي حينػ  أف اػدد ودحض دراعر هذا االدااء، حيث أن  مف 

المقػػػاتميف قميػػػؿ. وقػػػاؿ دراعػػػر أنػػػ  ذاػػػر انػػػد سػػػماع شػػػاروف يقػػػوؿ أنػػػ  سػػػمر لمميشػػػيا الكتايػػػب دخػػػوؿ عيػػػروت 
الغرعيػة. وااتػرؼ ريػػيس هييػة األركػػاف فػي جػػيش الػدفاع اإلسػػراييمي رفاييػؿ ايتػػاف لألميػركييف أنػػ  يخشػت مػػفع 

 اع.مذعحة ال هوادة فين
أيموؿ/سػعتمعر اجتمػ  مجمػس الػوزراء اإلسػراييمي، وكػانوا قػد ٌأعمغػوا عػأف مقػاتمي الكتايػب قػد  95في مسػاء يػوـ 

دخموا المخيمػات اللمسػطينية. وأاػرب نايػب ريػيس الػوزراء دافيػد ليلػي اػف قمقػ  قػايالن عإننػي أاػرؼ مػا م نػت 
صػػدؽ أحػػد أننػػا خمقنػػا نظامػػا هنػػاؾ، وسػػوؼ االنتقػػاـ عالنسػػعة لنػػؤالء، وأي  نػػوع مػػف المػػذاعر سػػيكوف، ولػػف ي
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ع. وفػػي ذلػػؾ المسػػاء، تسػػرعت أخعػػار لم سػػكرييف والسياسػػييف والصػػحلييف اإلسػػراييمييف اػػف وقػػوع  نتحمػػؿ المػػـو
  حايا عيف صلوؼ المدنيف.

أيموؿ/سػعتمعر اقػد وزيػر الخارجيػة اسػحؽ شػامير اجتمااػا جم ػ  مػ   90مف مساء يػـو  91:60في السااة 
واػػدد مػػف رؤسػػاء االسػػتخعارات اإلسػػراييمية. لػػـ يػػذكر السػػيد شػػامير مػػا وردتػػ  مػػف أنعػػاء حػػوؿ دراعػػر وشػػاروف 

 عالذعرع الذي يجري في المخيمات في ذلؾ الصعاح، م  أن  كاف قد سم  أخعار عما حصؿ.
أيموؿ/سعتمعر رهعة األميركييف مف إصرار شاروف امت ادااي  الكاذب حوؿ  90وكشؼ مح ر اجتماع يوـ 

التخمص مف عاإلرهاعييفع، كما يظنر أي ا رفض إسراييؿ التخمي اف المناطؽ الخا ػ ة لسػيطرتنا  ع رورةع
والتأخير في التنسيؽ م  الجيش الوطني المعناني والذي ريعت الواليات المتحدة عالتدخؿ في  األمر الذي أدي 

 إلت إطالة امميات القتؿ.
يش اإلسػراييمي امػت اللػور، وانلجػر شػاروف ي ػعا وقػاؿن وافتتر السيد دراعر االجتماع عالمطالعػة عسػحب الجػ

عأنػػا ال أسػػتطي  أف أفنػػـ مػػا الػػذي تسػػ ت إليػػ ؟ هػػؿ تريػػد عقػػاء اإلرهػػاعييف؟ هػػؿ تخػػاؼ مػػف أف يظػػف أحػػد أنػػؾ 
متواطئ م نا؟ أنكر هذا ونحف عالل ؿ قد ف مناع. لـ يتأار السػيد دراعػر واسػتمر عالمطالعػة عاشػارات نناييػة تػدؿ 

. وقػػاؿ شػػاروف عسػػخرية والػػذي كػػاف امػػت امػػـ عػػأف ميميشػػيات الكتايػػب قػػد دخمػػت المخيمػػات امػػت االنسػػحاب
عالل ؿ علف يحػدث شػييا رعمػا سػيقتؿ ع ػض اإلرهػاعيوف هػذا سػيكوف فػي مصػمحتنا جمي ػاع. وافػؽ أخيػرا شػامير 
 وشػػػاروف امػػػت االنسػػػحاب تػػػدريجيا حالمػػػا عػػػدأ الجػػػيش المعنػػػاني عػػػدخوؿ المدينػػػة لكػػػف إسػػػراييؿ أصػػػرت امػػػت

 سااة )نناية روش هاشاناع رأس السنة ال عريةع، والتي كانت قد عدأت في تمؾ الميمة(. 62االنتظار 
واستمر دراعر في المطالعة ع مانات امػت االنسػحاب اإلسػراييمي محػذرا عػأف النقػاد سػيقولوف ععالل ػؿ، سػيعقت 

طينييف في المخيمػاتع. رد شػاروف جيش الدفاع اإلسراييمي في عيروت الغرعية وسيسمحوف لمعنانيف عقتؿ اللمس
قػػايالن علػػذلؾ سػػنقتمنـ ولػػف نتػػركنـ هنػػاؾ وأنػػت لػػف تنقػػذهـ لػػف تنقػػذ مجمواػػات مػػف اإلرهػػاب الػػدوليع، وأجػػاب 
دارعػػػرن علسػػػنا منتمػػػيف عانقػػػاذ أي مػػػف هػػػؤالءع، صػػػرح شػػػاروف نعإذا كنػػػت ال تريػػػد أف يقػػػتمنـ المعنػػػانيوف نحػػػف 

 سنل ؿع.
  وذكػر اإلسػراييمييف أف الواليػات المتحػدة سػنمت خػروج منظمػة التحريػر ي ب دراعر ولكن  ما لعػث أف تراجػ

اللمسطينية مف عيروت، علف يكوف مف ال روري لكـ أف تتدخمواع، وأ اؼن عيجب اميكـ أف تعقوا ع يديف اف 
هذاع. انلجر شاروف مرة أخرين عاندما يت مؽ األمر عأمننا ووجودنا فنو مسؤوليتنا الخاصػة ولػف نسػمر ألحػد 
عػػأف يقػػرر انػػاع. انتنػػت االجتمػػاع عاالتلػػاؽ امػػت تنسػػيؽ خطػػط االنسػػحاب مػػا ع ػػد روش هاشػػانا عرأس السػػنة 

 ال عريةع.
مػػف خػػالؿ السػػماح لشػػاروف فػػي الم ػػي قػػدما عحججػػ ، أاطػػت دراعػػر إسػػراييؿ اللرصػػة لمتغطيػػة امػػت مقػػاتمي 

وفػت لممذعحػة عالتسػرب، انػػدما أيموؿ/سػعتمعر عػدأت تلاصػػيؿ أ 92الكتايػب والتػي ال تػزاؿ فػي المخيمػػات. فػي 
 قاـ الدعموماسي األميركي الشاب رياف كروكر عزيارة المشند اللظي  هناؾ وأرسؿ تقريرا إلت واشنطف.

ع د ادة سنوات وصؼ دراعػر المجػزرة عأننػا عقػذرةع. وفػي تسػجيؿ شػلوي وتػاريخي لػ  قعػؿ ع ػ  سػنوات امػت 
إف الو ػػ  مػػروع تمامػػا! إننػػـ يقتمػػوف أطلػػاال! إف قػػاؿ لشػػاروف عيجػػب أف تشػػ ر عالخجػػؿ،  1006وفاتػػ  اػػاـ 

أيموؿ/سػػعتمعر  92المنطقػػة تحػػت سػػيطرتكـ عشػػكؿ كامػػؿ، وعالتػػالي فػػأنتـ مسػػؤولوف اػػف هػػذا الو ػػ ع. وفػػي 
أامف ريغف اف عي ع  واشميزازق مف جرايـ القتؿع. ويرج  هذا الاتقادق أن  خطأ مف حيث المعدأ وأن  سياير 

 المزيد مف القتاؿع.
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وزير الخارجية جورج شمتز الحقان عإننا مسؤولوف جزيياع ألننا عصدقنا واود اإلسراييمييف والمعنانييفع.  وااترؼ
واستدات السلير ارينز وقاؿ ل  عاندما تسػيطر امػت مدينػة مػا فأنػت مسػؤوؿ امػا يحػدث فينػاع، عواآلف هنػاؾ 

 مجزرة عيف أيديناع.
جنػػود الدعموماسػػية األميركيػػة خػػالؿ المجػػزرة. إف مح ػػر إف الصػػدمة واللػػزع األميركػػي المتػػأخر يؤكػػد فشػػؿ ال

اجتمػػػاع دراعػػػر يو ػػػر كيػػػؼ كانػػػت الواليػػػات المتحػػػدة األميركيػػػة متواطيػػػة اػػػف ييػػػر قصػػػد فػػػي مأسػػػاة صػػػعرا 
 وشاتيال.

اخعرني السلير لويس، المتقااد اآلف علقد كاف مف الصػ ب منػ  المجػزرة مػا لػـ يمػتقط ريغػاف النػاتؼ ويتصػؿ 
كػاف مػف الممكػف أف  –مي  قانوف مكافحة الشغب عشكؿ أو ر اما ف م  في آب/أيسػطسامت عيغف ويقرأ ا

 يوقلوها عشكؿ مؤقتع. وأ اؼ لويس علكف شاروف كاف سيجد طريقة أخري دف  رجاؿ المميشيا لمتصرؼع.
موافقا قاؿ مسااد وزير الخارجية لشؤوف الشػرؽ األدنػت نيكػوال فيميػوتس انػدما قػرأت الػنص لػ ، إنػ  عتصػرؼ 

 كالسيكي مف شاروف.. إما طريقت  أو ال خيار آخرع.
إف مجزرة صعرا وشاتيال تقوض نلوذ أميركا عقوة في الشرؽ األوسط وتقوض أي ا مف سمطتنا الم نوية. إف 
الواليات المتحدة ش رت ععالذنبع مف إاادة نشػر قػوات المػارينز التػي انتنػت دورهػا دوف وجػود منمػة وا ػحة 

 همية الوحشية.لنا في خ ـ الحرب األ
مػف جنػود المػارينز. وأدي  169قصلت اكنات المػارينز فػي عيػروت وقتػؿ  9126في تشريف أوؿ/أكتوعر ااـ 

لت االنسحاب السري  لمشاة العحرية عاتجاق سػلننـ.  النجوـ إلت فتر الحرب م  القوات المداومة مف سوريا وا 
 أخعرني السيد لويس لقد يادرت أميركا لعناف خايعة.

جؿ األرشيلي يكشؼ حجـ الت ميؿ الذي قوض الجنود األميركية لتجنب إراقة الدمار. وامػال عم رفػة إف الس
جزييػػػة عػػػالواق ، سػػػممت الواليػػػات المتحػػػدة ع ػػػ ؼ لمحجػػػج الكاذعػػػة والتكتيكػػػات المماطمػػػة وسػػػمحت لممجػػػزرة 

 عالحدوث.
اؿ تت ػارض مػ  المصػالر إف الدرس مف مأساة صعرا وشاتيال وا ػر. فػي ع ػض األحيػاف يقػـو الحملػاء عأامػ

والقيـ األميركية. إف ادـ ممارسة القوة األميركية التي تداـ تمػؾ المصػالر قػد تنػتج اواقػب وخيمػةن لحملاينػا، 
 لمكانتنا األخالقية، واألهـ لألعرياء الذيف يدف وف الامف األكعر.

 95/1/1091، نيويورؾ تايمز
 98/9/9499، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا،

 
 احتجاجات الضفة وضرورة العودة إلى الحموؿ الصفرية 79

 عو هالؿأفراس 
لـ يكف أحد عحاجة إلت االحتجاجات األخيرة التي اجتاحت ال لة الغرعية ليدرؾ مدي أزمة المشروع الوطني 

عػػؤس اللمسػػطيني. ولػػـ يكػػف اللمسػػطينيوف عحاجػػة إلػػت اإلجػػراءات التقشػػلية التػػي اتخػػذها سػػالـ فيػػاض لي رفػػوا 
 مسار أوسمو السياسي وممحقات  األمنية واالقتصادية.

ظمػت يايعػة اػف  -امت أف هذق الحقايؽ حوؿ أزمة المشروع اللمسطيني وعؤس مسار أوسػمو ػ امػت عػداهتنا 
والشػػػ ب  -دايػػػرة الل ػػػؿ اللمسػػػطيني للتػػػرة طويمػػػة، سػػػواء كػػػاف ذلػػػؾ امػػػت مسػػػتوي السػػػمطة ػأو السػػػمطتيف !

ذق األحػداث أهميػة اسػتانايية، عااتعارهػا قػد تماػؿ حجػرا يحػرؾ الميػاق اللمسػطينية واللصايؿ، وهو مػا ي طػي لنػ
 الراكدة.
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لقد قيؿ الكاير اف األسعاب االقتصادية النطالؽ االحتجاجات ويياب الع د السياسػي اننػا، ولمػر الكايػروف 
مػت سػالـ فيػاض إلت أف حركة فتر هػي مػف أشػ مت شػرارة المظػاهرات مػف خػالؿ نقاعاتنػا ال ماليػة لم ػغط ا

الذي ال يحظت عتأييد كعير اند كاير مف قيادات الحركة، وهي تمميحات تس ت إلت نلي أي دالالت سياسية 
لمتحركات الش عية، واستع اد أي إمكانية لتحولنا إلػت تحػرؾ شػامؿ ي ػ  المشػروع الػوطني اللمسػطيني عرمتػ  

 امت الطاولة.
أف التجرعػػة ال رعيػػة مػػ  التحركػػات الشػػ عية اعتػػداء مػػف تػػونس وامػػت الػػريـ مػػف مشػػرواية هػػذق التحمػػيالت، إال 

وليس انتناء عسوريا، أاعتت عما ال يدع مجاال لمشؾ عأف ننايات الحراؾ الش عي قد ال تتلؽ م  مقدمات ، وأف 
األسػػػعاب المعاشػػػرة التػػػي قػػػد تماػػػؿ شػػػرارة االشػػػت اؿ تخلػػػي وراءهػػػا أسػػػعاعا أكاػػػر امقػػػا وأهميػػػة، وأف المظنػػػر 

لألزمة في يير عمد ارعػي هػي عاألسػاس أزمػة سياسػية واجتماايػة وعنيويػة شػاممة، وهػو مػا ي نػي  االقتصادي
أف قيػػاـ أي طػػرؼ عػػاطالؽ صػػلارة العدايػػة لمحػػراؾ الجمػػاهيري ال ي نػػي عأيػػة حػػاؿ قدرتػػ  امػػت الػػتحكـ عمحظػػة 

 وكيلية إاالف نناية هذا الحراؾ.
 عي لم ػػغط امػػت سػػالـ فيػػاض وحكومتػػ ، فػػاف هػػذق إذف، وخالفػػا لمػػا أرادتػػ  حركػػة فػػتر مػػف العػػدء عحػػراؾ شػػ

االحتجاجػات قػد تماػؿ فرصػة منمػة لتشػخيص أزمػة المشػروع الػوطني اللمسػطيني ومحاولػة العحػث فػي حمػوؿ 
اسػػتراتيجية لنػػذق االزمػػة، وو ػػ  األصػػع  امػػت مػػواطف األلػػـ الحقيقيػػة عػػدال مػػف االنشػػغاؿ عم الجػػة أاػػراض 

 المرض نلس . المرض التي ال يمكف أف تشلت دوف االج
وحػػيف يتحػػدث الػػع ض اػػف اتلاقيػػة عػػاريس واػػف ارتعػػاط االقتصػػاد اللمسػػطيني وتع يتػػ  لالقتصػػاد اإلسػػراييمي 

. ويػأتي -كأساس لالحتجاجػات الشػ عية، فػاننـ يسػتمروف عت ػميؿ الشػ ب اللمسػطيني ػ عقصػد أو عػدوف قصػد
إلاػادة فػتر اتلاقيػة عػاريس ومناقشػة ع ػض في هذا اإلطار الداوات العايسة التي أطمقتنػا السػمطة اللمسػطينية 

عنودها التي أدت لتلاقـ األزمة االقتصادية األخيػرة فػي ال ػلة الغرعيػة، إذ يتناسػت مػف يطمقػوف هػذق الػداوات 
أف إسراييؿ ال يمكف أف ت يد فتر االتلاقية، في الوقت الذي ال يمتمػؾ اللمسػطينيوف أيػة أوراؽ  ػغط ذاتيػة أو 

كومػػة نتنيػػاهو ال نصػػرية، التػػي لػػف تكػػوف م ػػطرة لتقػػديـ أيػػة ع تسػػنيالت ع مجانيػػة ارعيػػة أو دوليػػة امػػت ح
 لملمسطينييف وهي تحظت ععأرخصع احتالؿ ارف  التاريخ.

ويكمػػف الت ػػميؿ فػػي تركيػػز المػػـو امػػت عروتوكػػوؿ عػػاريس عتجاهػػؿ الجػػذر السياسػػي لنػػذق العروتوكػػوؿ ممػػاال 
ترة انتقالية تقود إلت الدولة اللمسطينية ال تيدة، قعؿ أف تتحوؿ عاتلاقية أوسمو، والتي كاف الملترض أف تكوف ف

إلت اتلاقية دايمة تنلذ مننا إسراييؿ ما يحمو لنا، وتنتنكنا متػت وأينمػا شػاءت، فيمػا يعقػت الطػرؼ اللمسػطيني 
ذا مجعػػرا امػػت تنليػػذ عنودهػػا األمنيػػة خصوصػػا الرتنانػػ  لممسػػاادات االقتصػػادية التػػي لػػف يقػػدمنا الغػػرب إال إ

حصمت السمطة اللمسطينية امت حسف السموؾ مف إسراييؿ والدوؿ الغرعية. وحتػت ينتنػي الت ػميؿ فالعػد مػف 
ال ودة في تشخيص األزمة اللمسطينية إلت األسعاب الجذرية، والتي تتماؿ عغياب مشروع وطني حقيقي يتاع  

، وهػػػذا 9162اللمسػػػطينية اػػػاـ  المسػػػيرة الن ػػػالية التػػػي عػػػدأت منػػػذ احػػػتالؿ ال صػػػاعات الصػػػنيونية لألرا ػػػي
الغياب ينطعؽ امت ننجي المقاومة والتسوية امت حد سواء. فعينما ت ترؼ السمطة اللمسطينية كؿ يـو علشػؿ 
ال ممية السػممية وانسػداد األفػؽ السياسػي، يقتصػر مشػروع المقاومػة امػت الجانػب الػدفااي فػي قطػاع يػزة، إذ 

ية المعادءة والنجوـ ألسعاب مو واية كايرة خصوصا ع د الحػرب فقدت المقاومة قدرتنا امت تعني استراتيج
، فيمػػا تعػػدو ال ػػلة الغرعيػػة 1001وعدايػػة اػػاـ  1002المػػدمرة ال دوانيػػة التػػي نلػػذتنا إسػػراييؿ فػػي ننايػػة اػػاـ 

 اصية امت أي تلكير أو محاولة لمتطعيؽ الل مي لمشروع المقاومة.
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والمقػػاوـ، تتطمػػب ال ػػودة إلػػت التلكيػػر عػػالحموؿ الصػػلرية لنػػذق  إف جذريػػة األزمػػة اللمسػػطينية، عشػػقينا السياسػػي
األزمة، وهو ما ي نػي االنقػالب التػاـ امػت حالػة األمػر الواقػ  التػي فر ػتنا األحػداث منػذ اتلػاؽ أوسػمو حتػت 
يومنا هذا. ويأتي في مقدمة الحموؿ الصلرية استامار الحراؾ الذي تشندق ال لة الغرعية لمتلكير جديا عانناء 

اػػػادة طريقػػػة الت امػػػؿ مػػػ  السػػػمطة التػػػي أنتجتنػػػا، عحيػػػث ينتنػػػي الخمػػػؿ المتماػػػؿ عتحػػػوؿ هػػػذق ا تلاقيػػة أوسػػػمو وا 
السمطة مػف وسػيمة لتحقيػؽ األهػداؼ الن ػالية لمشػ ب اللمسػطيني إلػت يايػة ي ػحت عكػؿ األهػداؼ والمعػادئ 

ءات الغرعيػة واإلسػراييمية ألجمنا، ويعػدو هػذا وا ػحا مػف ا ػطرار عقيػادةع السػمطة لمموافقػة امػت م ظػـ اإلمػال
 في سعيؿ الحلاظ امت هذق السمطة.

وانػػػدما نتحػػػدث اػػػف إننػػػاء أوسػػػمو وحػػػؿ السػػػمطة فػػػاف هػػػذا ال ي نػػػي الػػػداوة إلػػػت تعنػػػي خيػػػار عانتحػػػاريع دوف 
حسػػاعات سياسػػية دقيقػػة، عػػؿ هػػي داػػوة إلػػت تعنػػي اسػػتراتيجية متدرجػػة لحػػؿ السػػمطة عشػػكؿ كمػػي  ػػمف توافػػؽ 

يتـ استغالؿ اللراغ مف قعؿ االحتالؿ اإلسراييمي أو عاماليػ ع السياسػييف، أو أف يػتـ وطني فمسطيني حتت ال 
ال مؿ عشكؿ مدروس لملصؿ التاـ عيف الدور اإلداري لمؤسسات السمطة وعيف الدور السياسػي الػذي يجػب أف 

حيػػاء مؤسسػػاتنا التػػي دمػرت عشػػكؿ ممػػننج ع  ػػد توقيػػ  ي ػاد إلػػت منظمػػة التحريػػر اللمسػػطينية ع ػد إصػػالحنا وا 
 اتلاقية أوسمو المشؤومة.

قد يعدو هذا الخيػار عرومنسػياع أو ييػر واق ػي فػي ظػؿ الػننج الػذي تتعنػاق حركػة فػتر، وخصوصػا ع ػد تنصػؿ 
ع ض قيادات الحركة مف التص يد الذي شندت  احتجاجػات ال ػلة الغرعيػة وتمظنراتنػا السياسػية، وهنػا تػأتي 

التي يجب أف تتعنت استراتيجية المقاومة الشػ عية  -ت رأسنا حماس أهمية اللصايؿ اللمسطينية األخري ػ وام
فػي ال ػلة الغرعيػػة لموصػوؿ إلػػت عتػوريطع الشػرفاء الكايػػريف فػي حركػػة فػتر لالن ػماـ إلػػت الحػراؾ الجمػػاهيري 

 عأهداؼ سياسية ووطنية.
وقػادت ف ميػا إلػت  9120لقد جرب اللمسطينيوف المقاومة الش عية فػي االنتلا ػة اللمسػطينية األولػت منػذ اػاـ 

نتايج إيجاعية لوال أف منظمة التحرير اللمسطينية اساءت استغاللنا فأنتجػت اتلاقيػة أوسػمو. كمػا جػرب ال ػرب 
المقاومػة الشػ عية فػأنجز ع  ػنـ اػورات شػع  مكتممػة فيمػا فشػؿ اآلخػروف ػ حتػت اآلف ػ فػي تحقيػؽ أهػػدافنـ 

  ذلؾ أاعتت أننا خيار يمكف أف يراكـ إنجازات كعيرة امت ألسعاب تت مؽ عطعي ة األنظمة الحاكمة، ولكننا م
طريؽ التحقيؽ الكامؿ لألهػداؼ الن ػالية، وهػو مػا ي طػي مشػرواية أكعػر لتعنػي خيػار المقاومػة الشػ عية فػي 

 فمسطيف إلنناء أوسمو وتواع نا.
 اؿ الشػ عي الػذي والعد مف القوؿ أف هذا الخيار يتطمب مف حركة حماس أف تم ب دورا محوريا في هذا الن

قد يقود إلت تحقيػؽ أهػداؼ اسػتراتيجية، وهػذا لػف يػتـ إال عػالكؼ اػف ال عػث المتماػؿ عتقػزيـ المشػروع الػوطني 
اللمسػػطيني فػػي محػػاوالت محكومػػة عاللشػػؿ لممصػػالحة مػػ  فػػتر امػػت أسػػاس أوسػػمو ومنتجاتنػػا مػػف انتخاعػػات 

وطنية في فؾ الحصار اف قطاع يزة، وهو جرعناها تحت االحتالؿ وأاعتت فشمنا، أو في حصر األهداؼ ال
 ما ج ؿ المشروع اللمسطيني عكؿ أسؼ تاينا عيف رواتب حركة فتر وتشغيؿ م عر رفر.

لقػػد أوصػػمت حركتػػا فػػتر وحمػػاس المشػػروع الػػوطني اللمسػػطيني إلػػت هػػذا الطريػػؽ المسػػدود، وهمػػا المسػػؤولتاف 
نػػي هػػذا المسػػاواة عأيػػة حػػاؿ عػػيف الحػػركتيف، فعينمػػا الرييسػػتاف إلاػػادة هػػذا المشػػروع إلػػت سػػكت  الحقيقيػػة، وال ي 

تغػػرؽ فػػتر أكاػػر فػػأكار فػػي مشػػروع تسػػوية فاشػػؿ دوف خيػػارات عديمػػة، تحػػاوؿ حمػػاس أف تعنػػي أر ػػية صػػمعة 
لمشػػروع المقاومػػة فػػي مواجنػػة أاتػػت القػػوي اإلقميميػػة وال الميػػة، وفػػي ظػػؿ حصػػار خػػانؽ لػػـ يشػػند ال ػػالـ لػػ  

ة حماس ألننا تماؿ النموذج الوطني الذي يت مػؽ عػ  اللمسػطينيوف وال ػرب، مايال، ولكننا نتحدث اف مسؤولي
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والذي ينظر إليػ  كمػالذ أخيػر لم ػودة عالق ػية اللمسػطينية إلػت جػذورها األصػيمة كحركػة تحػرر وطنػي تسػ ت 
 إلت طرد االحتالؿ.

ولكننػا قػد تشػكؿ قػد تماػؿ فرصػة منمػة لتحريػؾ المشػروع الػوطني اللمسػطيني،  -االحتجاجات الشػ عية ػ إذف 
أي ػػا مجػػرد فرصػػة  ػػاي ة جديػػدة إذا لػػـ يتحػػرؾ الشػػ ب اللمسػػطيني عشػػعاع  وفصػػايم  وقياداتػػ  نحػػو اسػػتامار 
جذوة الحراؾ الش عي، لتحقيؽ أهداؼ وطنية أكاػر أهميػة مػف محػاوالت عايسػة لمنقػاش فػي جزييػات اقتصػادية 

 لف ي ني حمنا شييا، إال إذا وصؿ الحؿ إلت جذورها السياسية.
 99/9/9499، القدس العربي، لندف
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