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  بحث مشكالت تنظيميةلمقاىرة قادتيا لزيارة و غير مستعدة ألي حوار جديد مع حماس فتح األحمد:  2

مسيرة المصالحة »إف « الحياة»عزاـ األحمد لػ « فتح»قاؿ مسؤوؿ ممؼ الحوار الوطني في حركة : راـ اهلل
ف زيارة وفد حركة «متوقفة اكؿ الداخمية في الحركة، وال عالقة ليا متصمة بالمش»القاىرة حاليًا « حماس»، وا 

زيارة قادة حماس القاىرة جاءت لبحث مشكالت تنظيمية، مثؿ تعثر عقد اجتماع »وأوضح: «. بالمصالحة
 «.مجمس الشورى الجديد النتخاب قيادة الحركة وليس لبحث المصالحة

نا مف االتفاقات ما يكفي، لدي»ألف « حماس»لكف األحمد قاؿ إف حركتو غير مستعدة ألي حوار جديد مع 
وقاؿ إف الرئيس محمود عباس )أبو مازف( أبمغ الرئيس «. والمطموب الشروع بالتنفيذ وليس التحاور مف جديد

أف تسمح لمجنة االنتخابات « حماس»المصري محمد مرسي في لقائيما األخير في القاىرة أف المطموب مف 
 البنود األخرى في االتفاؽ. بالعمؿ في غزة حتى يتسنى االنتقاؿ إلى تطبيؽ

كنت مدركًا عندما وقعت عمى اتفاؽ الجدوؿ الزمني مع )نائب رئيس المكتب السياسي لحماس( »وأضاؼ: 
أيار )مايو( أف حماس في غزة ستعيؽ التطبيؽ، واتصمت مع  21موسى أبو مرزوؽ برعاية مصرية في 

 «.بسبب موقؼ غزة« ال»بتو بػ الرئيس أبو مازف، وعندما سألني عف وجود فرصة حقيقية، أج
، «افتعمت قيادة حماس في غزة األزمة بوقؼ عمؿ لجنة االنتخابات لتعطيؿ عممية المصالحة»وأضاؼ: 

 محماًل إياىا المسؤولية عف تعثر المصالحة بسبب وقفيا عمؿ لجنة االنتخابات في القطاع.
 20/9/2012الحياة  لندن  

 
 
 عتراف بفمسطين دولة غير عضو في المنظمة الدوليةاال المتحدةعباس: سنطمب من األمم  
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الرئيس الفمسطيني محمود ، أف يو بي أي نقال عف، القدس المحتمةمف  //الحياة  لندن  نشرت 
نو سيطمب خالؿ خطابو في األمـ المتحدة في السابع والعشريف مف الشير الجاري، االعتراؼ أ عباس، أعمف

وقاؿ في رسالة وجييا لمفمسطينييف عبر صفحتو عمى  المنظمة الدولية.بفمسطيف دولة غير عضو في 
"الفيسبوؾ" "سنطالب الجمعية العامة لألمـ المتحدة لالعتراؼ بفمسطيف دولة غير عضو في المنظمة 
الدولية، مع بقاء طمبنا الذي قدمناه في العاـ الماضي لمجمس األمف لالعتراؼ بفمسطيف دولة كاممة 

ما تعذر الحصوؿ عميو بسبب الضغوط التي مورست مف قبؿ الواليات المتحدة عمى بعض العضوية، وىو 
 الدوؿ".

كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب نقال عف، د ب ا، أف  //الخميج  الشارقة  وذكرت 
ة عريقات، أعمف أمس، أف الرئيس عباس سيتوجو إلى نيويورؾ األحد المقبؿ لممشاركة في أعماؿ الجمعي

مسؤواًل دوليًا عمى ىامش أعماؿ الدورة السابعة  العامة لألمـ المتحدة. وقاؿ إف عباس سيمتقي أكثر مف 
والستيف لمجمعية العامة لممنظمة الدولية. وذكر عريقات أف عباس سيمقي خطابًا أماـ الجمعية العامة مساء 

الفمسطينية الكاممة لألياـ المقبمة  لوضع النقاط عمى الحروؼ بخصوص االستراتيجية"الشير الحالي  
 ."خاصة في ما يتعمؽ بطمب عضوية دولة فمسطينية عبر الجمعية العامة لدولة غير عضو

 
 فياض: آن األوان كي تكون االنتخابات بوابة لممصالحة وليس نتيجة ليا 

رئيس الوزراء سالـ فياض،  نقال عف مراسميا، جعفر صدقة، أف د. //األيام  رام اهلل  نشرت 
وكاف  وقت، باعتبارىا بوابة لممصالحة وليست نتيجة ليا. أسرعجدد دعوتو إلجراء االنتخابات التشريعية في 

فياض يتحدث في حفؿ براـ اهلل، إلطالؽ برنامج "َتمّيز" لتأىيؿ وتمكيف طمبة الجامعات مف دخوؿ سوؽ 
 ابي ومؤسسة الشباب الدولية.العمؿ، بشراكة بيف "باديكو القابضة" ومنتدى "شارؾ" الشب

وقاؿ فياض، ال بأس بالحوار، وىو مطموب، ولكف جرت جوالت عديدة مف الحوار إلنياء االنقساـ دوف 
 لقمب المفاىيـ بعض الشيء، بأف تكوف االنتخابات بوابة لممصالحة وليست نتيجة ليا". األوافنتيجة. آف 

في مقر رئاسة  راـ اهلل، أف فياض استقبؿمف  //الدستور  عمان  في سياؽ آخر ذكرت 
، وزير الزراعة أحمد آؿ خطاب والوفد الزراعي المرافؽ لو بحضور رئيس األربعاءالوزراء بمدينة راـ اهلل 

 لدى السمطة الوطنية الفمسطينية عواد السرحاف. األردنيمكتب التمثيؿ 
ضي الفمسطينية المحتمة، ومخاطر ووضع فياض الوفد في صورة تطورات األوضاع السياسية في األرا

االنتياكات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني وحقوقو الوطنية المشروعة، وخاصًة تصاعد اعتداءات 
معاف الحكومة اإلسرائيمية  المستوطنيف اإلرىابية ضد المواطنيف وُممتمكاتيـ ومصادر رزقيـ وُمقدساتيـ، وا 

مسطيني خاصًة في القدس ومحيطيا، وفي المناطؽ الُمسماة في سياسة االستيطاف، واستيداؼ الوجود الف
 )ج(.

 
 السمطة الفمسطينية تجري اتصاالت مع مصر.. وعباس يمتقي مرسي قريبا لبحث "زيارة ىنية"  

عضو المجنة نقال عف مراسميا مف غزة، حامد جاد ووكاالت، أف  //الغد  عمان  نشرت 
"القيادة الفمسطينية  إفالفمسطينية الرسمية  لإلذاعةية صالح رأفت قاؿ التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطين

والرئيس عباس يجرياف اتصاالت مع القيادة المصرية بشأف لقاء رئيس الوزراء المصري ىشاـ قنديؿ مع 
"نريد توضيحا مصريا حوؿ المقاء ال سيما واف ىنية ال  وأضاؼ ىنية". إسماعيؿالقيادي في حركة حماس 
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الرئيس  إلىعباس بعث الثالثاء "برسالة  أفوكشؼ  بأي صفة رسمية حيث كاف رئيس وزراء وأقيؿ".يتمتع 
المصري محمد مرسي بواسطة السفير المصري في فمسطيف ياسر عثماف تتضمف احتجاجا ودعوة رسمية 

 فمسطينية لعدـ تعامؿ القيادة المصرية مع ىنية كرئيس حكومة".
مع الرئيس مرسي لبحث الموضوع ألف القيادة الفمسطينية تتخوؼ مف أف  عباس "سيجتمع قريبا أفوتابع 

تبعث ىكذا لقاءات برسائؿ خاطئة غير مقصودة مف مصر لحركة حماس في غزة بأف مصر تستقبؿ حماس 
 كسمطة رسمية".

تطورت أمس تداعيات ، أنو قد ضياء الكحموتنقال عف مراسميا  //السفير  بيروت  وذكرت 
سمطة الفمسطينية وحركة فتح االستقباالت الرسمية التي يحظى بيا رئيس الحكومة المقالة في قطاع رفض ال

غزة إسماعيؿ ىنية في بعض زياراتو الخارجية، وآخرىا زيارتو الحالية لمصر ولقاؤه برئيس وزرائيا ىشاـ 
 قنديؿ.

 "عتب واستفسار"لتي فإف السمطة وجيت، أمس األوؿ، رسا "السفير"وبحسب معمومات حصمت عمييا 
لمسمطات المصرية والقطرية، األولى الستقباليا ىنية بصفتو رئيسًا لموزراء في القاىرة، والثانية إلبراميا 

 اتفاقيات مع الحكومة المقالة لمقياـ بدفعة مف المشاريع التي تعيدت بيا الدوحة لجية إعمار القطاع.
نقال عف مراسميا مف غزة، أشرؼ اليور، أف  //القدس العربي  لندن  في السياؽ ذكرت 

مسؤوليف فمسطينييف، قالوا انو جرى التفاىـ بيف القيادتيف المصرية والفمسطينية عمى أف تكوف الزيارة األولى 
التي قاـ بيا وفداف مف حماس، األوؿ برئاسة مشعؿ، والثاني برئاسة إسماعيؿ ىنية لمصر، بعد زيارة 

يـ التينئة لمرسي، وأف تنحصر بعدىا المقاءات الرسمية بيف الرئاسة ومجمس الرئيس محمود عباس لتقد
الوزراء المصري، بقيادات السمطة الفمسطينية فقط، وأف يستمر دور جياز المخابرات في االجتماع بالفصائؿ 

 الفمسطينية، بما فييا حماس لالتفاؽ عمى ترتيبات عممية المصالحة.
مصادر نقال عف مراسميا مف راـ اهلل، كفاح زبوف، أف  //الشرق األوسط  لندن  وجاء في 
قالت إف مصر تعبث بالتمثيؿ والشرعية الفمسطينية، وتزيد االنقساـ. وأضافت  "الشرؽ األوسط"فمسطينية لػ
وبحسب المصادر فقد اشتكت السمطة  ."أنيا مصرة عمى ذلؾ برغـ موقؼ السمطة المعروؼ"المصادر 

أيضا وأبمغت أمينيا العاـ بضرورة الحفاظ عمى وحدانية التمثيؿ وليس تقسيـ الفمسطينييف لمجامعة العربية 
 أكثر وأكثر.

 
 حتى اآلن حسم في إلغاء "أوسمو" أو تعديمو يوجدواصل أبو يوسف: ال  

قاؿ عضو المجنة التنفيذية لممنظمة واصؿ أبو يوسؼ إف "القيادة في االجتماعيف : نادية سعد الديف - عماف
ألخيريف بحثت مدى إمكانية إلغاء أوسمو واالتفاقيات األمنية والسياسية واالقتصادية المرتبطة بو، في ظؿ ا

إنو "ال يوجد حتى اآلف حسـ في مسألة إلغاء أوسمو أو تعديمو، لػ"الغد" وقاؿ  الرفض اإلسرائيمي االلتزاـ بو".
 تكماؿ مناقشة أبعاد الموضوع".بانتظار عودة الرئيس عباس مف اجتماع الجمعية العمومية الس

 //الغد  عمان  
 
 
 عشراوي: رومني يخضع لضغط الموبي اإلسرائيمي 
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قالت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي في بياف صحافي إف  :راـ اهلل
 ال يريدوف التوصؿ  تصريحات المرشح الجميوري لمرئاسة األمريكية ميت رومني حوؿ أف الفمسطينييف

 ."تشير إلى خضوعو لضغط الموبي اإلسرائيمي والمانحيف"إلى سالـ، وأنيـ يسعوف لمقضاء عمى إسرائيؿ، 
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(  

 
 إسماعيل األشقر يدعو الفصائل الفمسطينية لنبذ عباس ومحاكمتو 

برلمانية، إسماعيؿ األشقر، ىجومًا ضد الرئيس الفمسطيني، ودعا شف نائب رئيس كتمة حماس ال :القدس
الفصائؿ الفمسطينية "لنبذ رئيس رئيس السمطة محمود عباس ومحاكمتو عمى أفعالو تجاه الشعب ومقاومتو، 

صراره عمى حصار غزة والتعذيب والتنكيؿ في أىميا جيارا". ، [//] وقاؿ في تصريح لو اليوـ وا 
ًا بمواقؼ لعباس يؤكد يومًا بعد يوـ أف ىذا الرجؿ يقصد اإلساءة إلى شعبنا وجميع مكوناتو "نفاجأ يومي
 وأحزابو".

وأضاؼ: "تارة يتنصؿ مف المصالحة وينكث العيود والمواثيؽ واالتفاقيات الوطنية ويتنكر لما تـ التوافؽ 
مى مسافة واحدة بيف "حماس" عميو في مصر، وتارة يقبؿ مف النظاـ المصري البائد أف يقوؿ إنو يقؼ ع

 و"فتح" وال يقبؿ ذلؾ مف القيادة المصرية الجديدة ويشف ىجومًا غير أخالقي عمييا".
 //القدس  القدس  

 
 مسؤول فمسطيني: عباس طالب القيادة الفمسطينية في اجتماعيا األخير بالبحث عن رئيس جديد 

كشؼ مسؤوؿ فمسطيني النقاب عف أف الرئيس : وكاالتو  طعبد الرؤوؼ أرناؤو  - القدس المحتمة - راـ اهلل
الفمسطيني محمود عباس أبمغ اجتماعا لمقيادة الفمسطينية أنو يريد مف الفصائؿ اختيار شخصية أخرى لتولي 

 منصب رئيس السمطة الفمسطينية. 
يف لػ"الوطف" إف وقاؿ المسؤوؿ الذي شارؾ في اجتماع موسع لمقيادة الفمسطينية عقد األحد واستؤنؼ االثن

أياـ حتى أعود مف الواليات المتحدة وعميكـ أف  "عباس توجو إلى المشاركيف في االجتماع بالقوؿ: لديكـ 
تبحثوا عف رئيس جديد". وأشار المسؤوؿ إلى أف عباس أعرب عف الغضب مف استمرار حالة الجمود في 

إضافة إلى غضبو مف شعارات رددت في  عممية السالـ، واستمرار انغالؽ أفؽ المصالحة الفمسطينية،
 االحتجاجات األخيرة التي شيدتيا األراضي الفمسطينية بسبب ارتفاع األسعار.

 //الوطن أون الين  
 
 عاماً  تعيين سفير لفمسطين لدى الكويت بعد انقطاع دام  

طيبوب سفيرا  إحسافر رامي الرئيس محمود عباس، رشح السفي أفوزارة الخارجية في راـ اهلل  أكدت القدس:
 سفير فمسطيني يعيف في الكويت منذ  أوؿوسيكوف طيبوب بذلؾ  لدولة فمسطيف لدى دولة الكويت.

 القادـ. أوؿيبدأ السفير طيبوب عممو خالؿ شير تشريف  أفوتوقعت الوزارة  عاما.
 //القدس  القدس  

 
 ى المضربين عن الطعامنقاذ حياة األسر إل  األوروبيدعو االتحاد قراقع ي 
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دعا وزير شؤوف األسرى والمحرريف الفمسطينييف عيسى قراقع االتحاد : وكاالت - المستقبؿ –راـ اهلل 
األوروبي إلى التدخؿ العاجؿ والسريع إلنقاذ حياة األسرى المضربيف عف الطعاـ سامر البرؽ وحسف 

يـ الصحية بشكؿ خطير جدًا وأصبح الصفدي وأيمف شراونة وسامر العيساوي "بعدما تدىورت أوضاع
جاء ذلؾ خالؿ استقبالو مفوض االتحاد األوروبي لدى السمطة الوطنية الفمسطينية،  الموت ييدد حياتيـ".

جت روتر في مقر وزارة األسرى في راـ اهلل، حيث سممو مذكرة حوؿ تدىور الوضع الصحي لألسرى 
 المضربيف.

 //المستقبل  بيروت  
 
التي طالت نشطاء حماس في الضفة االعتقاالت زة تندد بحممة حكومة غ 

بشدة بحممة االعتقاالت التي تشنيا  /الحكومي في غزة في بياف لو األربعاء  اإلعالـندد مكتب : غزة
أنصار حركة حماس والمالحقات  األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية بالضفة الغربية المحتمة، ضدّ 

ات "التي تتصاعد بوتيرة أكبر مف سابقاتيا في ظؿ أوضاع صعبة يعيشيا الشعب الفمسطيني بسبب والمداىم
االحتالؿ اإلسرائيمي وسياساتو اإلجرامية ضد األسرى واألقصى والقدس والتوسع االستيطاني المتواصؿ عمى 

حساب األرض الفمسطينية".
 //قدس برس  

 
الت بالضفة محاولة جديدة لنسف المصالحة: شن السمطة حممة اعتقانواب حماس 

عزيز الدويؾ، رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني، ونواب حركة "حماس" في المجمس،  د.استنكر : راـ اهلل
حممة االعتقاالت التي شنتيا األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية بحؽ ناشطيف سياسييف وحقوقييف 

عالمييف في الضفة الغربية، مساء أمس الثالثاء. وا 
تمقت "قدس برس" نسخة منو بأف حممة االعتقاالت "تعتبر  /واعتبروا في تصريح صحفي األربعاء 

دلياًل واضحًا عمى استمرار المالحقات وىي محاولة قديمة جديدة لنسؼ جيود المصالحة، ودلياًل إضافيًا 
مسطينية أو السعي إلييا".عمى بطالف ادعاءات سمطة راـ اهلل في تحقيؽ المصالحة الف

 //قدس برس  

المصري بالتدخل "لوقف انتياكات السمطة في الضفة" السفيرالنائب عطون يطالب  
أجرى النائب المقدسي المبعد إلى راـ اهلل أحمد عطوف اتصااًل ىاتفيًا، ليمة أمس مع السفير : راـ اهلل

وضعو في صورة ما يجري عمى األرض مف حممة المصري لدى السمطة الفمسطينية، ياسر عثماف، و 
أمف السمطة، التي طالت العشرات مف أنصار حركة "حماس" في الضفة الغربية،  أجيزةاعتقاالت مف قبؿ 

الحريات بالضفة". انتياؾوطالبو بضرورة التدخؿ الفوري "لوقؼ 
 //قدس برس  

 
 
 

 نظار عما يجرى بالضفة من احتجاجات شعبيةأبو مرزوق: الحديث عن التمثيل الفمسطيني لصرف األ  14
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اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، د. موسى أبو مرزوؽ، أف الحديث المثار مف قبؿ رئاسة 
السمطة حوؿ مسألة التمثيؿ الفمسطيني ووحدانيتو ييدؼ "لصرؼ األنظار عف ما يجري في الضفة المحتمة 

 قتصادية وسوء وفساد اإلدارة، وما يجري مف تفمت أمني".مف احتجاجات شعبية بسبب األزمة اال
وقاؿ أبو مرزوؽ في تدوينو لو عمى صفحتو في "الفيس بوؾ"، األربعاء: "تثار اليـو مف قبؿ بعض مسئولي 
السمطة في راـ اهلل مسألة التمثيؿ الفمسطيني ووحدانيتو، وأريد أف أنبو ىنا أف المعني بالتمثيؿ ىي منظمة 

 ال ىي السمطة الفمسطينية وال قياداتيا وال مسئولييا إطالقًا".التحرير، 
وتابع "السمطة في أحسف حاالتيا تمثؿ ثمث الفمسطينييف في الضفة والقطاع، ورئيس السمطة حينما يتكمـ 

، عمى إعادة 2002عف التمثيؿ يجب أف يتحدث كرئيس لمنظمة التحرير والتي تـ االتفاؽ منذ مارس/ آذار 
 حياء مؤسساتيا والتركيز عمييا باعتبارىا الممثؿ الشرعي لمفمسطينييف، وىذا لـ يتـ حتى اآلف".بنائيا وا  

وأردؼ أبو مرزوؽ قائاًل "ومف ىنا ال داعي لمحديث عف زيارة األخ إسماعيؿ ىنية ووزرائو إلى القاىرة 
 ثيؿ".وكأنيا تقسـ الفمسطينييف أو تنافس أبو مازف )رئيس السطة محمود عباس( في التم

وتساءؿ في ختاـ حديثو "السؤاؿ الذي يجب طرحو األف: ما ىو مستقبؿ السمطة الفمسطينية بعد تبخر الفكرة 
 )حؿ الدولتيف( وانسداد الطريؽ؟؟؟".

 19/9/2012صفحة أبو مرزوق الرسمية عمى فيس بوك  
 

 محاولة لنسف جيود المصالحةو  عتقاالت الضفة ترجمة لخطاب عباس التوتيريإ: حماس 11
اعتبر القيادي بحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" د. صالح البردويؿ، االعتقاالت التي طالت : القاىرة

العشرات مف أنصارىا في الضفة الغربية، بسبب انتماءاتيـ ورؤاىـ الفكرية واإلنسانية، "ترجمة لمخطاب 
ة األمنية عمى ىذه االعتقاالت، السياسي التوتيري الذي ألقاه رئيس السمطة محمود عباس والذي شجع األجيز 

 وىاجـ فيو المصالحة وطعف في مصداقية الحيادية المصرية".
وقاؿ البردويؿ، في تصريح مكتوب لو، تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة منو: "االعتقاالت ُتعد 

ضاع الفاسدة في تصديرًا ألزمة رئيس السمطة الداخمية في مواجية الجماىير التي ثارت عمى الظمـ واألو 
 الضفة".

وأضاؼ: "كما تأتي ىذه الحممة متزامنة مع ُحّمى ىاجس التمثيؿ الفمسطيني الذي يدعيو عباس لنفسو ويمغيو 
عّمف سواه في الوطف، ال سيما بعد الزيارة الناجحة التي قاـ بيا رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية إلى جميورية 

 مصر العربية بدعوة مف رئيس وزرائيا".
تابع: "الحممة ضربة مقصودة وموجية إلى المصالحة الوطنية، تمت بناًء عمى قرار مف المستوى السياسي و 

في الضفة، وىي تأتي متزامنة مع دفعات األمواؿ التي تمقتيا السمطة مف الكياف ومف جيات مانحة أخرى 
 تشكؿ غطاًء لالحتالؿ".

ير المحسوبة"، مدخٌؿ لمفعؿ ورّد الفعؿ والذي يزيد وحذر البردويؿ مف أف ىذه التصرفات التي وصفيا بػ"غ
مف مساحة الخالؼ ويعمقو ويقمؿ مف فرص المصالحة والوحدة، األمر الذي ال يخدـ سوى االحتالؿ 

 وبرنامجو اإلجرامي.
ودعا البردويؿ رئيس السمطة محمود عباس وحركة "فتح" إلى ما سماه "التعقؿ وعدـ بيع الوفاؽ الوطني 

واؿ الممنوحة لو مف قبؿ االحتالؿ لسّد العجز في موازنتو التي أرىقيا فساد السمطة ورجاليا، بدفعات األم
 ألف اإلنساف الفمسطيني وحريتو وكرامتو أغمى مف كؿ األمواؿ الفاسدة الممنوحة لرشوة السمطة ورجاليا".
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راج الفوري عف المعتقميف وطالب البردويؿ حركة "فتح" بتحمؿ المسؤولية الكاممة والضغط عمى أجيزتيا لإلف
 السياسييف، ألف ىذا االعتقاؿ لف يفيدىا ولف يفيد الشعب الفمسطيني بؿ سيزيد األمر تعقيدًا.

كما طالب الراعي المصري بالتدخؿ لوقؼ ما سماه بػ"الميزلة" التي يقودىا مزاج السمطة في راـ اهلل والتي 
مصالحة، داعًيا المنظمات الحقوقية إلى تحمؿ تسعى إلى تخريب كؿ الجيود المبذولة لالستقرار وال

 مسؤوليتيا في فضح وتعرية ىذه التصرفات المنافية لمقانوف ولمقيـ األخالقية واإلنسانية.
استنكر الدكتور سامي أبو زىري، الناطؽ باسـ حركة "حماس"، حممة االعتقاالت الواسعة التي شنتيا أجيزة و 

 في الضفة الغربية خالؿ الساعات األخيرة وطالت العشرات منيـ.أمف السمطة ضد كوادر وأنصار الحركة 
( لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخًة منو، 1-11وقاؿ أبو زىري، في تصريٍح خاٍص اليوـ األربعاء )

:"تستنكر حماس حمالت االعتقاؿ الواسعة والمستمرة في الضفة المحتمة ضد كوادرىا ومؤيدييا، وتعتبرىا 
 جيود المصالحة.محاولة لنسؼ 

 19/9/2012المركز الفمسطيني لإلعالم  
 

 فتح: اعتقال أنصار حماس "حماية لمسمم األىمي" 11
قاؿ القيادي في حركة فتح عبداهلل عبداهلل، إف اعتقاالت أجيزة السمطة بالضفة لعناصر مف حماس : وكاالت

 يأتي بدافع "الحفاظ عمى السمـ االىمي" وألسباب أمنية.
أنصار حماس المعتقميف باستغالؿ المظاىرات الشعبية لػ  -في تصريحات متمفزة، االربعاء– واتيـ عبد اهلل

ودعا القيادي بفتح حكومة سالـ فياض إلى خمؽ سياسات جديدة في التعامؿ مع الواقع  "صالح االحتالؿ".
 المفروض، ولمخروج مف األزمة الراىنة.

 20/9/2012فمسطين أون الين  
 

 نواع التيديدأمانة الشعب ببسالة ويتعرض القسى أيحمل  عباس القواسمي: أسامة 11
قاؿ المتحدث باسـ حركة فتح اسامة القواسمي اف الرئيس ابو مازف يحمؿ عمى كتفيو امانة الشعب : راـ اهلل

الفمسطيني وتطمعاتو بالحرية واالستقالؿ واالنعتاؽ مف عبودية االحتالؿ االسرائيمي، وىو في سبيؿ ذلؾ 
الثوابت الفمسطينية والقرار الوطني المستقؿ ووحدانية التمثيؿ، ويتعرض مف أجؿ ذلؾ القسى  مصر عمى

 أنواع التيديد والوعيد مف اسرائيؿ والواليات المتحدة.
وقاؿ القواسمي في بياف صدر عف مفوضية االعالـ والثقافة امس، اف التجارب السابقة لمرئيس والقيادة، 

يديدات المختمفة والتي وصمت لحد التصفية الشخصية، وقطع المساعدات وغيرىا تقطع الشؾ باليقيف بأف الت
 مف اجراءات يمكف اف تقدـ عمييا الجيات الميددة، لف تثني الرئيس والقيادة عف اتخاذ القرارات 

 
 
 

والخطوات التي تصب في مصمحة القضية والشعب منيا التوجو لالمـ المتحدة لنيؿ االعتراؼ بفمسطيف دولو 
غير عضو، مما سيعزز وضع دولة فمسطيف مف الناحية القانونية والسياسية وما يترتب عمييا مف خطوات 

 الحقة.
 20/9/2012الحياة الجديدة  رام اهلل  
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 تطالب السمطة باإلفراج عن الناشط الخفش حركة فتح بقطاع غزة 11

الربعاء، السمطة الوطنية باإلفراج طالبت دائرة األسرى والمحرريف في حركة فتح بقطاع غزة، اليوـ ا: غزة
 العاجؿ عف الناشط الحقوقي في شؤوف األسرى ومدير مركز أحرار فؤاد الخفش.

ودعت الدائرة، في بياف ليا، إلى وقؼ سياسة االعتقاالت بيف صفوؼ األسرى المحرريف وفي كافة أماكف 
مشددًة عمى ضرورة وقؼ المناكفات  تواجدىـ وتحييد ممؼ األسرى عف كؿ التجاذبات والمناكفات السياسية،

 سواًء في الضفة أو غزة وتوحيد وتكثيؼ كؿ الجيود لمواجية التحديات ونصرة األسرى والمعتقميف.
وقاؿ مفوض األسرى والمحرريف في حركة "فتح" إبراىيـ عمياف، "آف األواف لوقفة جادة ومسؤولة تقوـ بيا 

االنقساـ والوصوؿ إلى المصالحة الوطنية التي تتطمع إلييا القيادة السياسية الفمسطينية مف أجؿ إنياء 
 الحركة األسيرة والشعب الفمسطيني.

 19/9/2012القدس  القدس  
 

  خالل اليومين الماضيين 100 حماس: عدد المعتقمين لدى السمطة تجاوز الـ 19
ـ أجيزة االمف قالت حركة حماس اف عدد المعتقميف مف عناصر وكوادر الحركة الذيف اعتقمتي :نابمس

 أسير. 100الفمسطينية بالضفة الغربية خالؿ اليوميف الماضييف إلى أكثر مف 
اسمًا جديدًا ألسرى  00وقالت حماس في بياف ليا تمقت " الرسالة نت " نسخة منو انيا وثقت اعتقاؿ 

 اعتقمتيـ أجيزة السمطة الميمة الماضية وفجر اليوـ.
اعمف اإلضراب عف الطعاـ احتجاجًا عمى إعادة اعتقالو ضمف واضافت  اف المعتقؿ أسعد أبو غوش 

 ساعًة عمى اإلفراج عنو مف سجوف األمف الوقائي. 20الحممة بعد أقؿ مف 
 20/9/2012الرسالة  فمسطين  

 
 سرائيمي: ال قرارات فمسطينية من جانب واحدالسفير اإل ..مم المتحدةخالل خطابو باأل 02

يؿ باالمـ المتحدة اليـو االربعاء 'نحف نعارض قرارات الفمسطينييف مف جانب قاؿ سفير اسرائ: القدس المحتمة
 واحد في االمـ المتحدة والتي تتكرر كؿ عاـ'.

وأضػػػاؼ 'روف بروسػػػور' ىػػػذه القػػػرارات والمناقشػػػات العقيمػػػة ال تػػػؤدي الػػػى اي مكػػػاف، وسػػػتؤدي الػػػى تصػػػعيد 
 الوضع في المنطقة، وضخ امواؿ اضافية مف االمـ المتحدة'.

وألقػػى السػػفير االسػػرائيمي 'روف برسػػور' اوؿ خطػػاب لػػو حيػػث يمثػػؿ بمػػداف أوروبػػا الغربيػػة والواليػػات المتحػػدة 
يشػار الػى  وكندا واستراليا ونيوزيمندا، والذي انتخب ممثال عنيـ، ليكوف بمثابة نائػب الػرئيس لمجمعيػة العامػة.

 سبتمبر. 02اف دورة الجمعية العامة لألمـ المتحدة ستفتتح اعماليا في 
وذكرت القناة االسرائيمية العاشرة اليـو االربعاء اف بيناميف نتنياىو سوؼ يمقي خطابا في الجمعية العامو يـو 

 سبتمبر، وسوؼ يكرس خطابو في التحريض ضد ايراف. 02الخميس 
 27/7/0220  وكالة سما اإلخبارية

 
 تكّثف تدريباتيا دوفدوفان"": وحدة المستعربين ثالثة نتفاضةإل يستعد  يسرائيماإلجيش ال 02
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القناة التمفزيونية العاشرة في نشرة أخبارىا المسائية المركزية عف بدء إجراء وحدة : كشفت أحمد فياض -غزة 
تػدريبات فػي معسػػكرىا اسػتعدادًا النػدالع انتفاضػة فمسػػطينية  ، فػي الجػػيش اإلسػرائيمي،المسػتعربيف "دوفػدوفاف"

 ثالثة.
سميا العسكري أور ىيمر يتحدث عف استعدادات كتيبة المستعربيف الحتمالية تنفيذ أفراد وبثت القناة تقريرًا لمرا

 الوحدة عمميات عسكرية سريعة في مناطؽ وقرى فمسطينية بالضفة الغربية.
وبحسػػب المراسػػؿ العسػػكري فػػإف عمميػػات التػػدريب أطمػػؽ عمييػػا "فػػي المقيػػى" وتػػتـ فػػي معسػػكر تػػدريب تػػابع 

 حياء التي يقطنيا الفمسطينيوف بكامؿ مكوناتيا.لموحدة، وىو شبيو باأل
وأضػػػاؼ أف جنػػػود الوحػػػدة يتػػػدربوف عمػػػى كيفيػػػة الػػػدخوؿ إلػػػى البمػػػدات الفمسػػػطينية، وكيفيػػػة اسػػػتخداـ الوسػػػائؿ 

 القتالية واعتقاؿ مشتبو بيـ مف مناطؽ فمسطينية مكتظة، في حاؿ اندالع انتفاضة فمسطينية ثالثة.
 02/7/0220  الجزيرة نت  الدوحة

 
 تأتي استعداًدا إليران   بالجوالنالمفاجئة  العسكرية اإلسرائيمية "تيك ديبكا": المناورات 00

موقػػػػع "تيػػػػؾ ديبكػػػػا" االسػػػػتخباري  ، أفالقػػػػدس المحتمػػػػة، مػػػػف 27/7/0220  وكالــــة ســــما اإلخباريــــةذكػػػػرت 
فػي الجػوالف، سػرائيمي اإل الجػيشأكد أف اليدؼ مف المنػاورة العسػكرية المفاجئػة التػي يجرييػا اليػـو  اإلسرائيمي

بمشػػػاركة قػػػوات غفيػػػرة مػػػف مختمػػػؼ األسػػػمحة اإلسػػػرائيمية ىػػػو محاكػػػاة لمحػػػرب الوشػػػيكة ضػػػد إيػػػراف عمػػػى إثػػػر 
 برنامجيا النووي المثير لمجدؿ.

إلى أف ىذه المناورة ىي مناورة مفاجئة أعمف عنيا اليـو فقط رئيس األركاف "بني جنتس" تحت  الموقع وأشار
 اسـ "ذخيرة قومية".

رئيس أركاف الحرب بيني غانتس ، أف الناصرة مف برىـو جرايسي، عف 02/7/0220  الغد  عّمانوأضافت 
وحسب مصػادر فػي  بيدؼ فحص قدرة جاىزية الجيش عمى الطوارئ. ،عمى غفمة باجراء ىذه المناوراتامر 

في ساعة مبكرة مػف  جيش االحتالؿ، نقمت تصريحاتيا وسائؿ إعالـ محمية، فإف غانتس "فاجأ قيادة األركاف
فجػػر امػػس األربعػػاء بالمنػػاورة، ومػػنيـ امتػػدت االوامػػر لموحػػدات المختمفػػة، ودارت المنػػاورة عمػػى فرضػػية وقػػوع 
عمميػػة عسػػكرية فػػي مرتفعػػات الجػػوالف السػػورية المحتمػػة، وىػػي تتطمػػب نقػػال فوريػػا لوحػػدات عسػػكرية كبيػػرة مػػف 

 وسط البالد إلى المنطقة المحتمة بالمروحيات.
التدريبات وحدات مف الجيشػيف النظػامي واالحتيػاط، وفػي سػاعات ظيػر أمػس انتقمػت التػدريبات إلػى وشممت 

 اطالؽ الذخيرة الحية شاركت فييا ايضا الدبابات، وكانت عمى شكؿ صداـ عسكري مفترض.
وقػػاؿ بيػػاف صػػادر عػػف النػػاطؽ بمسػػاف جػػيش االحػػتالؿ، إف ىػػذه التػػدريبات تػػأتي ضػػمف الفحػػص الػػدائـ لمػػدى 

 ية الجيش لمرد عمى حاالت الطوارئ، وليس فقط ضمف المناورات المخططة والمعممة مسبقا.جاىز 
وفػػي الوقػػت الػػذي سػػعت فيػػو مصػػادر مسػػؤولة فػػي جػػيش االحػػتالؿ لمتقميػػؿ مػػف شػػأف التػػدريب، واالدعػػاء بأنػػو 

ة المفاجئػة، ليس مرتبطا بتطورات غير معمنػة حاليػا، فػإف محممػيف عسػكرييف فػي اسػرائيؿ قػالوا إف ىػذه المنػاور 
تػػأتي فػػي ظػػروؼ خاصػػة جػػدا، عمػػى ضػػوء تزايػػد الحػػديث عمػػا يسػػمى بػػت "الممػػؼ االيرانػػي"، وعػػف التطػػورات 
الحاصمة في سورية، وكثرة الحديث فػي اسػرائيؿ عػف احتمػاؿ وصػوؿ خاليػا مسػمحة ناشػطة فػي سػورية حاليػا 

 إلى خط وقؼ اطالؽ النار في مرتفعات الجوالف المحتمة.
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عوت احرنوت" في موقعيا عمى االنترنت "واينت"، إف ىػذه المنػاورة تػأتي بعػد اسػبوع واحػد وقالت صحيفة "يدي
فقط مف انتياء تدريب عسكري مخطط مسبقا، في المنطقة الشمالية، وكاف يتمحور حوؿ فرضية تػدفؽ قػوات 

 مسمحة كبيرة عمى الحدود مع لبناف، وأف االمر يتطمب تدفؽ قوات كبيرة مف جيش االحتالؿ.
فػػػػي الجػػػػيش  قائػػػػد فػػػػي سػػػػالح المدفعيػػػػة، أف حممػػػػي موسػػػػى، عػػػػف 02/7/0220الســــفير  بيــــروت  رت ونشػػػ

حجػػػـ القػػوات كػػػاف ىػػائال والمنػػػاورة كانػػت مفاجئػػة تمامػػػًا. والوحػػدات والقػػػادة أنفسػػيـ لػػػـ »إف  اإلسػػرائيمي، قػػاؿ
نتقػػاؿ مػػف وأضػػاؼ أف المنػػاورة فحصػػت جاىزيػػة القػػوات لال«. يتوقعػػوا أف تفعيػػؿ كػػؿ اإلطػػار، ممكػػف الحػػدوث

وضع التحرؾ في دوريات في الضفة الغربية إلى وضع قتالي في ىضبة الجوالف. وشػدد عمػى أف كػؿ واحػدة 
 «.وضع تصعيد أو أي سيناريو يحتاج إلى حالة تأىب فورية في ىضبة الجوالف»مف الوحدات تدربت عمى 

 
 الجوالن ليست حربا اتن مناور أمم المتحدة بسوريا عبر األ تطمأن" سرائيل"إالقناة العاشرة:  03

طمػأف مسػػؤولوف اسػػرائيميوف النظػاـ فػػي دمشػػؽ، بعػد المنػػاورات العسػػكرية الكبيػرة بػػالقرب مػػف : القػدس المحتمػػة
الحػػدود فػػي مرتفعػػات الجػػوالف بأنيػػا ليسػػت تحػػديا لسػػوريا، وذلػػؾ حتػػى ال تفسػػر عمػػى انيػػا نػػوع مػػف اليجػػـو 

 المفاجئ.
سوريا عبر قوة االمـ المتحدة المتواجدة عمى الحدود فػي الجػوالف،  ونقؿ مسؤولوف اسرائيميوف اليوـ رسالة الى

 اوضحت اسرائيؿ فييا اف المناورات العسكرية الكبرى ال عالقة ليا بوقوع حرب في الشماؿ.
واشارت القنػاة االسػرائيمية العاشػرة فػي تقريػرا ليػا الميمػة الماضػية اف الجػيش االسػرائيمي سػمح لوسػائؿ االعػالـ 

طية العممية عف كثب بحيث ال تفسر عمى انيا نوع مف التحدي او التحػذير او اليجػـو المفػاجئ او القياـ بتغ
 االعالف عف حرب.

وعمػػػى نفػػػس الصػػػعيد، قػػػاؿ رئػػػيس اركػػػاف جػػػيش االحػػػتالؿ 'بينػػػي غػػػانتز' اف المنػػػاورة المفاجئػػػة حتػػػى لقيػػػادات 
 حاؿ اندالع مواجية.الوحدات والضباط، جاءت لفحص مدى الكفاءة واالستعداد في الجيش في 

وأضػػاؼ غػػانتز التيديػػدات 'حػػوؿ 'البرنػػامج النػػووي االيرانػػي تنمػػو' وينمػػو معيػػا الخػػوؼ مػػف رد فعػػؿ خطيػػر، 
 مشيرا اف المناورة العسكرية تحاكي حربا تحدث بشكؿ غير متوقع.

 27/7/0220  وكالة سما اإلخبارية
 

 تدلي بمعمومات عن شيداء اليجوم عمى رفح "إسرائيل" 02
تابعت وسائؿ اإلعالـ العبرية المختمفة، فجر اليـو الخميس، عمميػة االغتيػاؿ  :ترجمد خاصة -لقدس ا-غزة 

بحؽ مواطنيف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، باىتماـ بالغ جدًا وعرضت العديد منيا تقارير متطابقة عمػى 
 لساف مسؤوليف أمنييف إسرائيمييف.

 
 
 

أحرونػػوت العبريػػة، عػػف مصػػدر مسػػؤوؿ فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي  وذكػػر الموقػػع االلكترونػػي لصػػحيفة يػػديعوت
قولػػو أف المسػػتيدفيف مػػف عناصػػر جماعػػة "حمػػاة األقصػػى" التػػي تنشػػط فػػي غػػزة والمقربػػة مػػف حمػػاس وتتمقػػى 

 دعمًا ماليًا مف وزير الداخمية في الحكومة المقالة "فتحى حماد".
 02/7/0220  القدس  القدس
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 ب باخضاع المستوطنات لقوانين التنظيم والبناءالمستشار القضائي يطالىآرتس:  03

قالت صحيفة "ىآرتس" في موقعيا عمى الشبكة، اليـو الخمػيس، أف المستشػار القضػائي لمحكومػة اإلسػرائيمية 
راؾ، بتعزيػز وحػدات مراقبػة اييػودا فاينشػتايف طمػب فػي كتػاب رسػمي وجيػو لػوزير األمػف اإلسػرائيمي، إييػود بػ

 نية لتمكينيا مف تقديـ لوائح اتياـ ضد المستوطنيف الذيف يبنوف دوف ترخيص.البناء في اإلدارة المد
راؾ قبػؿ عػدة شػيور، فػي اوجػو رسػالة رسػمية بيػذا الخصػوص إلييػود بػ وأشارت االصحيفة إلى أف فاينشتايف

غربيػة. إطار مواجية ظاىرة البناء غير القانوني في المستوطنات والبؤر االستيطانية اإلسرائيمية فػي الضػفة ال
 وأشار الموقع إلى أنو لـ يتـ لغاية اليـو تقديـ أية الئحة اتياـ ضد البناء غير القانوني في المستوطنات.

راؾ عمى توجو المستشار القضائي لمحكومة بػالقوؿ، إف األمػر قيػد المعالجػة وأنػو اوبحسب الصحيفة فقد رد ب
لمقياـ ليس فقط باإلجراءات اإلداريػة "ذه الغاية لتدريبيـ تتـ حاليا دراسة إمكانية تأىيؿ أفراد وحدات المراقبة لي

نما أيضا تأىيميـ لقيادة تحقيقات جنائية وتقديـ لوائح اتياـ". صدار أوامر اليدـ وا   وا 
 02/7/0220  26عرب 

 
 وثمانية آخرون ييددون باالنتحار الجماعي الموتسرائيمي يحرق نفسو حتى إ 04

ليمقػى حتفػو داخػؿ سػيارتو التػي أوقفيػا بػالقرب مػف كيبػوتس "افػؾ" شػماؿ  حرؽ إسرائيمي امس نفسػو،أ :راـ اهلل
يعاني مف أزمة نفسية وغادر منزلو منذ عدة أياـ حيث صنفتو الشػرطة  إنوسرائيمية إوقالت مصادر  سرائيؿ.إ

 كمفقود.
 ىرعت قػوات كبيػرة مػف الشػرطة اإلسػرائيمية إلػى جسػر "ديزنغػوؼ سػنتر" وسػط تػؿ أبيػب عمى صعيد متصؿ،
 شباف إسرائيمييف ميدديف بالقفز مف فوؽ الجسر المرتفع في عممية انتحار جماعية.. 8بعد أف صعد إليو 

واعتبرت الصحؼ اإلسرائيمية التيديد باالنتحار الجماعي خطوة تصعيدية إضافية في سياؽ حركة االحتجاج 
ؽ مػػػدخؿ المركػػػز التجػػػاري االجتماعيػػة مدلمػػػة عمػػػى ذلػػػؾ بقيػػػاـ العشػػػرات مػػػف نشػػػطاء حركػػػة االحتجػػػاج بػػػإغال

"دينزنغوؼ" وبعض الشوارع المؤدية إليو وذلؾ بالتزامف مع تيديد الشباف بالقفز مف فوؽ الجسػر الواقػع أعمػى 
 المركز التجاري.

 02/7/0220  الحياة الجديدة  رام اهلل
 
 
 
 

  عمى سيارة لييئة الحدود التابعة لداخمية غزة شرق رفح إسرائيميةشييدان وجريح بغارة  05
استشػػيد مواطنػػاف وأصػػيب ثالػػث بجػػراح حرجػػة جػػدا فػػي غػػارة نفػػذتيا طػػائرة اسػػتطالع  ؼ:حكمػػت يوسػػ -غػػزة 

إسرائيمية، الميمة، شرؽ مدينة رفح جنػوب قطػاع غزة.حسػبما أفػاد الػدكتور أشػرؼ القػدرة النػاطؽ الرسػمي باسػـ 
 صحة غزة.

يف عبػػارة عػػف اشػػالء ممزقػػة فيمػػا تػػـ نقػػؿ وقػػاؿ القػػدرة لوكالػػة )سػػما( اف الطػػواقـ الطبيػػة انتشػػمت جثػػاميف شػػييد
 إصابة خطيرة الى مستشفى أبو يوسؼ النجار برفح.
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 00عامػًا والمسػاعد أنػيس أبػو العنػيف  33وأوضح القدرة اف الشيداء ىـ المالـز أوؿ أشرؼ صػالح أبػو مرقػة 
وبػيف  د الجػريح الثالػث.عامًا وجميعيـ مف ىيئة الحػدود التابعػة لػوزارة الداخميػة واألمػف الػوطني، نافيػا استشػيا

 اف الجريح الثالث ما زاؿ يعالج فى مستشفى غزة االوروبي وىو عمى قيد الحياة حتى المحظة.
بػػػدورىا، نعػػػت وزارة الداخميػػػة واألمػػػف الػػػوطني بحكومػػػة غػػػزة  شػػػيداءىا، مؤكػػػدة أف االحػػػتالؿ اسػػػتيدفيـ أثنػػػاء 

سئولية الكاممة عف استيداؼ ضباط وأفراد ىيئة قياميـ بميمة رسمية. وحممت الوزارة االحتالؿ الصييوني الم
 الحدود.

 27/7/0220  وكالة سما اإلخبارية
 

 يوم أمسشييدًا حصيمة قصف مخيم اليرموك في سوريا  02": القدس" 06
:القػػدس دوت كػػ -غػػزة الجئػػًا فمسػػطينيًا ونازحػػًا سػػوريًا، فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ لالجئػػيف، واألحيػػاء  02استشػػيد  ـو

 جنوب مف العاصمة السورية دمشؽ، اليـو االربعاء.المحيطة بو إلى ال
جثػػث مػػف حػػي الجزيػػرة عمػػى  22وقالػػت مصػػادر خاصػػة مػػف داخػػؿ مخػػيـ اليرمػػوؾ لػػػ دوت كػػـو :" تػػـ اخػػراج 

عامًا( التػي  22ىـ افراد عائمة فمسطينية واحدة، وجثة الفمسطينية فاتف اليشيـ، ) 2أطراؼ المخيـ، مف بينيا 
 ثة طفؿ لـ تعرؼ ىويتو".كانت مفقودة منذ أياـ وج

جثث خمؼ مستشفى فمسطيف، كما واستشيد الشاب الفمسػطيني  3وأضافت المصادر :"تـ كذلؾ العثور عمى 
عامػػًا( عمػػى أيػػدي مسػػمحيف مػػف الجػػيش النظػػامي السػػوري قػػاموا بتعذيبػػو، فػػي منطقػػة ديػػر  29ياسػػر المحػػاـ )

 ياسيف خمؼ المستشفى".
، وعثػػر عمػػى جثتػػي شخصػػيف مجيػػولي اليويػػة، كمػػا عثػػر عمػػى جثػػة واستشػػيد كػػذلؾ الشػػاب نافػػذ أبػػو حسػػاف

الشػػاب الفمسػػطيني محمػػد ديػػاب، بجانػػب مطعػػـ نجمػػة الشػػاـ عمػػى أطػػراؼ المخػػيـ، فػػي حػػيف استشػػيد الشػػاب 
عامػًا( برصػاص  22عامًا( بالقرب مف مفرؽ ابو ىايػؿ، واستشػيد الُمسػف أحمػد عبػاس ) 36بشار عشماوي )

تشػيد محمػد شػعباف فػي حػي الحجػر االسػود، واستشػيد الفتػى جػالؿ صػالح قناص في حي دير ياسػيف، و اس
 اعواـ( برصاص قناص في حي الزيف. 22عامًا( و الطفؿ فادي المصري ) 22)

 27/7/0220  القدس  القدس
 

 يقتحمون المسجد األقصى بمباس "كينة الييكل" ييودمتطرفون مؤسسة األقصى:  07

تػػراث" مػػف تعّمػػد متطػػرفيف ومسػػتوطنيف ييػػود اقتحػػاميـ لممسػػجد حػػّذرت "مؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ وال: القػػدس
األقصى المبارؾ بمباس "كينة الييكؿ" المزعوـ، وتأدية شعائر تممودية خاصة فػي أنحػاء متفرقػة مػف المسػجد 

 األقصى، بحراسة مشددة مف قوات االحتالؿ.

سياسػية إسػرائيمية قامػت وذكرت المؤسسة، في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو إف شخصية دينيػة 
باقتحاـ المسجد األقصى أمس وتجّولت عند جميػع بوائػؾ مسػجد قبػة الصػخرة، وأدت عنػدىا شػعائر تمموديػة، 
بػػػالرغـ مػػػف محاولػػػة حػػػراس المسػػػجد منعيػػػا مػػػف ذلػػػؾ"، مشػػػيرة إلػػػى أنػػػو فػػػي األيػػػاـ األخيػػػرة، لػػػوحظ أف ىنػػػاؾ 

 ية في باحات المسجد.متطرفيف ومستوطنيف يتعّمدوف تأدية بعض الشعائر التورات
 27/7/0220قدس برس  
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قػػررت محكمػػة االسػػتئناؼ العسػػكرية فػػي دولػػة االحػػتالؿ الموافقػػة عمػػى اإلفػػراج عػػف األسػػير : الضػػفة الغربيػػة
وقػاؿ مػدير  تشػريف األوؿ القػادـ. 09اريخ يوًمػا، بتػ 92حسف الصػفدي، المضػرب عػف الطعػاـ منػذ أكثػر مػف 

الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جػواد بػولس إف قاضػي محكمػة االسػتئناؼ العسػكرية فػي "عػوفر"، 
 26/0أصػػدر أمػػرًا يقضػػي بقبػػػوؿ جزئػػي لالسػػتئناؼ الػػػذي قػػدـ باسػػـ األسػػير حسػػػف الصػػفدي المضػػرب منػػػذ 

وبػذلؾ  09/22/0220األمر اإلداري النيػائي وينتيػي بتػاريخ ، بحيث يكوف أمر اإلداري الساري ىو 0220/
 ال يحؽ لمنيابة العسكرية إصدار أمر اعتقاؿ إداري جديد.

 02/7/0220  السبيل  عّمان
 

 القدس الشرقيةيفصل آالف المقدسيين عن و  "خميساالحتالل يغمق "معبر راس  32
ي القػدس الشػػرقية المحتمػة ففصػػمت اغمقػػت سػمطات االحػػتالؿ امػس، معبػػر راس خمػيس فػػ :ا.ؼ.ب -القػدس 

حيا يعيش فيو آالؼ المقدسييف عف باقي المدينة، وبات عمييـ قطع مسافة أطوؿ لموصوؿ الييا، عبر نقطػة 
 عسكرية.

وقالت الناطقة باسـ شرطة االحػتالؿ لوبػا سػمري لوكالػة فػرانس بػرس "تػـ االربعػاء اغػالؽ معبػر راس خمػيس 
بػػر مخػػيـ شػػعفاط الجديػػد". واضػػافت الناطقػػة "ييػػدؼ اغػػالؽ ىػػذا المعبػػر رسػػميا، وذلػػؾ بعػػد تنظػػيـ وتوسػػيع مع

الذي لـ تكف تنطبؽ عميو الشروط االنسانية، الى تحسيف نوعية الخدمات المرورية وتسييؿ حركة المواطنيف، 
 وقاصدي العبور مف والى القدس".

يس وىو معبر ضيؽ وراجػؿ وكانت وزارة الجيش االسرائيمية قررت اواخر آب الماضي اغالؽ معبر راس خم
 لكنو كاف يختصر مسافة كبيرة بالنسبة لمسكاف.

 02/7/0220الحياة الجديدة  رام اهلل  
 

 أسيرا محرراً  33بينيم  مواطنا في الضفة 42األجيزة األمنية اعتقمت  الضمير:مؤسسة  30
يػزة األمنيػة الفمسػطينية قالت مؤسسة الضمير لرعايػة االسػير وحقػوؽ االنسػاف فػي بيػاف ليػا اف األج : راـ اهلل

 أسيرا محررًا. 32مواطنا مف مختمؼ محافظات الضفة، بينيـ  62اعتقمت 
وأوضحت مؤسسة الضمير في بيانيػا الصػادر اليػـو األربعػاء أف "حممػة االعتقػاالت، التػي بػدأتيا أجيػزة أمػف 

 السمطة الفمسطينية صباح يـو أمس الثالثاء استمرت حتى األربعاء".
مواطنػا مػف قمقيميػة ، و  22سسة الضمير فػاف ىػذه االعتقػاالت توزعػت جغرافيػا حيػث طالػت وحسب بياف مؤ 

، و  26 معتقمػػيف مػػف الخميػػؿ،  2معػػتقاًل مػػف سػػمفيت، و  22معػػتقاًل مػػف نػػابمس، و  22معػػتقاًل مػػف طػػولكـر
 ومعتقؿ واحد مف جنيف، ومعتقؿ واحد مف راـ اهلل ايضا.

رر والباحػػث الحقػػوقي المخػػتص فػػي شػػؤوف األسػػرى، فػػؤاد الخفػػش، وأضػافت "مػػف بػػيف المعتقمػػيف األسػػير المحػػ
والصحفي وليد خالد، الذي أفرج عنو قبػؿ أسػبوعيف فقػط مػف سػجوف االحػتالؿ، بعػد اعتقػاؿ اداري داـ ألكثػر 

وطالبػػت الضػػمير الحكومػػة الفمسػػطينية بضػػرورة "التوقػػؼ عػػف االعتقػػاؿ السياسػػي والكػػؼ عػػف  مػػف عػػاميف".
 إنكار ممارستو".

 27/7/0220  س  القدسالقد
 

 الجربوني بادعاء حمميا "الجنسية اإلسرائيمية" لينا األسيرةترفض اإلفراج عن  "إسرائيل" 33
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أفػػاد تقريػػر صػػادر عػػف وزارة األسػػرى بػػأف النائػػب إبػػراىيـ صرصػػور عضػػو الكنيسػػت  :عمػػي سػػمودي-القػػدس 
ؿ أف المخػابرات اإلسػرائيمية رفضػت اإلسرائيمي أبمغ األسيرة لينا جربػوني وىػي أقػدـ أسػيرة فػي سػجوف االحػتال

 اإلفراج عنيا بادعاء أنيا تحمؿ "الجنسية اإلسرائيمية".
وقالػػت األسػػيرة لينػػا لمحاميػػة وزارة األسػػرى شػػيريف عراقػػي: "إف وزيػػر األمػػف اإلسػػرائيمي رفػػض طمبيػػا الخػػروج 

 سية اإلسرائيمية".لزيارة ذوييا في مدينة عرابة، مع أف ذلؾ يمنح لكافة األسرى الذيف يحمموف الجن
وأضافت عراقي: "عندما تطمب لينا أي طمب وفؽ ما تنص عميػو القػوانيف اإلسػرائيمية، يػتـ رفػض ذلػؾ بحجػة 
أنيا فمسطينية، وعندما يتـ إدراج اسميا في صفقات التبادؿ تّدعي إسرائيؿ بأنيا إسػرائيمية"، موضػحة أف ىػذا 

 لة إسرائيؿ."تمييز عنصري" تمارسو قوانيف وأجيزة ومؤسسات دو 
 27/7/0220  القدس  القدس

 
 الخميل: المستوطنون يقتحمون منزل عائمة فمسطينية ويعتدون بالضرب عمى طفمة وأخييا 32

ىاجـ مستوطنوف يقيموف فػي مسػتوطنة "أبراىػاـ أفينػو" المقامػة عمػى أراٍض مػواطنيف فمسػطينييف وسػط مدينػة 
نضاؿ العويوي، واعتدوا بالضرب المبرح عمى طفمتو سػالي الخميؿ، اليـو األربعاء، منزؿ المواطف الفمسطيني 

 عاما(، وذلؾ تحت مرأى جنود االحتالؿ. 02سنوات( وشقيقيا سعيد ) 8)
 27/7/0220  26عرب 

 
 مرسي العمل لالفراج عنو المصري محمد الرئيس تناشدحامد إبراىيم زوجة األسير  33

القيػػادي فػػي كتائػػب عػػز الػػديف القسػػاـ، الجنػػاح  عامػػًا(، 23وجيػػت زوجػػة األسػػير إبػػراىيـ حامػػد ) :بيػػت لحػػـ
مػرة، رسػالة مفتوحػة لمػرئيس المصػري محمػد مرسػي،  22العسكري لحركػة حمػاس، والمحكػوـ بالسػجف المؤبػد 

ناشدتو فييا بػإدراج أسػرى فمسػطينييف فػي صػفقة مفترضػة بػيف مصػر واسػرائيؿ، مػف الممكػف اف يػتـ بموجبيػا 
اسػػيرًا مصػػريًا معتقمػػيف لػػدى  83دة طػػرابيف"، مقابػػؿ االفػػراج عػػف نحػػو االفػػراج عػػف الجاسػػوس االسػػرائيمي "عػػو 

 سرائيؿ.إ
وبينت زوجة األسير حامد فػي رسػالتيا إلػى الػرئيس المصػري التػي نشػرتيا حركػة حمػاس، أنيػا لػـ تػَر زوجيػا 

عامػػػًا، مثميػػػا مثػػػؿ العديػػػد مػػػف أىػػػالي األسػػػرى الفمسػػػطينييف  22األسػػػير ولػػػـ تسػػػمع صػػػوتو منػػػذ اعتقالػػػو قبػػػؿ 
 المحكوميف بالسجف المؤبد.

 27/7/0220  القدس  القدس
 

 لإلسالم ل ترفع دعوى ضد "غوغل" لمنع نشر الفيمم المسئخقيادات من عرب الدا"يديعوت":  34
ذكػػػر الموقػػػع االلكترونػػػي لصػػػحيفة "يػػػديعوت احرونػػػوت" ، اف مجموعػػػة مػػػف  -القػػػدس دوت كػػػـو  -راـ اهلل 

نيـ عضػػو الكنيسػػت طمػػب الصػػانع قػػد تقػػدموا بطمػػب مسػػتعجؿ امػػاـ القيػػادات االسػػالمية فػػي اسػػرائيؿ، ومػػف بيػػ
المحكمػة المركزيػػة فػػي القػػدس، مطػػالبيف منػػع شػػركة غوغػؿ مػػف نشػػر الفػػيمـ المسػػئ لإلسػػالـ "بػػراءة المسػػمميف" 

 عمى موقع يوتيوب او اي موقع آخر.
ة غوغػؿ حجػب وذكرت الصحيفة انو في الطمب الذي تقػّدـ بػو المحػامي قػيس ناصػر طالبػت المجموعػة شػرك

 إمكانية الدخوؿ الى الفيمـ في اسرائيؿ، ألنو يخرؽ قواعد قانوف المس بالمشاعر الدينية.
 27/7/0220  القدس  القدس
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 أراضي ويقرر ىدم منزلين  ويصادراالحتالل يشن حممة اعتقاالت  35

سػي بذريعػػة إخطػارات بيػدـ لمنػػزليف ومحػؿ تجػاري فػي حػػي سػمواف المقد 3سػممت سػمطات االحػػتالؿ الضػفة: 
عدـ الترخيص. وأفاد محمود قػراعيف مػف مركػز معمومػات وادي حمػوة بسػمواف، بػأف سػمطات االحػتالؿ سػممت 
اإلخطارات لمنازؿ عائالت صياـ وقراعيف، وبقالة تجارية لعائمة قػراعيف فػي وادي حمػوة وحػي البسػتاف، وىػي 

 سنوات. 22مباٍف قائمة منذ أكثر مف 
نييف مف قرية وادي فوكيف غرب بيت لحػـ باالسػتيالء عمػى مسػاحات زراعيػة وأخطرت قوات االحتالؿ فمسطي

شاسعة مف أراضييـ. وقاؿ رئيس المجمس القروي احمد سكر إف أصػحاب األراضػي الواقعػة بمنطقتػي الػبص 
، عثػػروا عمػػى إخطػػارات تػػـ وضػػعيا فػػي أراضػػييـ تقضػػي ”تسػػور ىداسػػا“وخمػػة عػػرار المحػػاذيتيف لمسػػتوطنة 

 دونمًا مزروعة باألشجار والخضراوات. 62حتيا بمصادرة أرض مسا
عامػا(، أمػس، بحػروؽ بميغػة نجمػت عػف إصػابتو بقنبمػة  22وأصيب الفتى عالء مصػطفى محمػد البالصػي )

غاز أطمقيا جنود االحتالؿ خػالؿ مواجيػات عقبػت مداىمػة االحػتالؿ لمخػيـ الفػوار جنػوب الخميػؿ. واعتقمػت 
وأفػػػادت مصػػػادر أمنيػػػة أف قػػػوات  لمػػػواطف أحمػػػد عطيػػػة أبػػػو وردة.قػػػوات االحػػػتالؿ خػػػالؿ مداىمػػػة المخػػػيـ ا

 االحتالؿ دىمت بمدة تفوح غرب الخميؿ واعتقمت المواطف عبد خميؿ الطردة بعد تفتيش منزلو.
 02/7/0220  الخميج  الشارقة

 
 "األونروا"و "المجان الشعبية"بين  المواجيةعين الحموة: احتدام مخيم  36

أمػس، عمػى خمفيػة « األونػروا»فػي مخيمػات صػيدا و« المجاف الشػعبية»ية بيف احتدمت المواج: محمد صالح
تقػػػػاعس الوكالػػػػة، عػػػػف القيػػػػاـ بواجباتيػػػػا اإلغاثيػػػػة، والخدماتيػػػػة، واإلنسػػػػانية، وعػػػػدـ مبادرتيػػػػا لمػػػػّد يػػػػد العػػػػوف 

طينية والمسػػاعدة لمنػػازحيف الفمسػػطينييف مػػف سػػوريا. ومػػا زاد فػػي الطػػيف بمػػة، إبػػالغ العديػػد مػػف العػػائالت الفمسػػ
، فػي المخػيـ نيتيػا العػودة إلػى سػوريا بػالرغـ مػف قسػاوة «المجػاف الشػعبية»التي نزحت إلى مخػيـ عػيف الحمػوة 

وقد حركت قصة عائمة صالح الرأي العاـ في مخيـ  األوضاع األمنية فييا عمى غرار ما فعمتو عائمة صالح.
« المجػاف الشػعبية»حيث قرر وفد مشترؾ مف عيف الحموة، واستنفرت ألجميا الييئات والجمعيات الفمسطينية، 

، والقػػػػوى اإلسػػػػالمية، اقتحػػػػاـ مبنػػػػى الشػػػػؤوف «تحػػػػالؼ القػػػػوى الفمسػػػػطينية»، و«منظمػػػػة التحريػػػػر»التابعػػػػة لػػػػػ 
سػػكاف سػػت عػػائالت مػػف النػػازحيف فيػػو، « األنػػروا»االجتماعيػػة التػػابع لػػػ  فػػي المخػػيـ، والمؤلػػؼ مػػف طبقتػػيف، وا 

 دـ القياـ بواجبيا تجاه النازحيف. ، وع«األنروا»احتجاجا عمى تقصير 
بعػد مضػى أكثػر مػف سػتة أشػير »فػؤاد عثمػاف أنػو « المجػاف الشػعبية»ويؤكد مسؤوؿ الشؤوف االجتماعية في 

عمى وصوؿ مئات العائالت الفمسطينية مف سوريا إلى المخيمات، لـ تقدـ األونروا ليـ ولو الحػد األدنػى مػف 
جاف الشػعبية القػرار بإسػكاف تمػؾ العػائالت فػي أحػد مقػار الوكالػة، بعػدما المساعدات االنسانية، لذا اتخذت الم

المجػاف الشػعبية »ولفػت عثمػاف إلػى أف «. قامت قبؿ مدة بإسكاف إحدى العػائالت فػي مركػز البػرامج النسػائية
 فػي طػور رفػع مسػتوى»، مشػيرًا إلػى أنيػا «قررت تصعيد تحركاتيا تجاه األونروا حتى تقـو بواجبيػا اإلنسػاني

التحػرؾ متجػو نحػو تصػعيد »، محػذرا مػف أف «التحػرؾ إلػى ذروتػو حتػى تقػـو األونػروا بواجبيػا تجػاه النػازحيف
 «.احتجاجي بشكؿ لـ تشيده األونروا مف قبؿ، ما لـ تبادر لمقياـ بواجبيا

 02/7/0220  السفير  بيروت
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 التجاري بعد إغالقو كرم أبو سالم تعيد فتح معبر "إسرائيلرائد فتوح: " 37
غزة ػ 'القدس العربي' ػ مف أشػرؼ اليػور: سػمحت السػمطات اإلسػرائيمية يػوـ أمػس بإعػادة فػتح معبػر كػـر أبػو 

 سالـ التجاري الوحيد في قطاع غزة بعد عممية إغالؽ دامت خمسة أياـ.
وقػػاؿ رائػػد فتػػوح رئػػيس لجنػػة تنسػػيؽ إدخػػاؿ البضػػائع إلػػى غػػزة اف إسػػرائيؿ أعػػادت فػػتح المعبػػر بعػػد اإلغػػالؽ 

شػػػػاحنة محممػػػػة بمػػػػواد غذائيػػػػة  322األعيػػػػاد الييوديػػػػة، وأنػػػػو مػػػػف المقػػػػرر اف يػػػػتـ السػػػػماح إلدخػػػػاؿ  بسػػػػبب
 مساعدات.

 02/7/0220  القدس العربي  لندن
 

 عمى "كف عفريت" الفسطينيين اإلقامة في القدس ليا شروط مستحيمة وحياة  22
عمػػػى "كػػػؼ عفريػػػت"  خشػػػية  تعػػػيش آالؼ العػػػائالت الفمسػػػطينية فػػػي القػػػدس المحتمػػػة: ىػػػدى بػػػارود -القػػػدس 

طردىػػا مػػف المدينػػة المقدسػػة بحجػػة أنيػػا ال تممػػؾ ىويػػة زرقػػاء أو إقامػػة، خاصػػة تمػػؾ التػػي يحمػػؿ رب العائمػػة 
 فييا ىوية السمطة الفمسطينية.

القػانوف )اإلسػػرائيمي( المتعنػت الػػذي يػرفض مػػنح اإلقامػػة لمفمسػطينييف مػػف الضػفة الغربيػػة فػي القػػدس المحتمػػة 
قانونية جعؿ عدًدا كبيًرا مف الشباب المقدسي يعزؼ عف الزواج مف الضفة الغربية، وامتنعت بحجج أمنية أو 

 الفتيات المقدسيات عف قبوؿ عروض الزواج مف الضفة الغربية كذلؾ.
ـ فقدت أربع عشػرة ألػؼ وخمسػمائة عائمػة مقدسػية تقريًبػا حقيػا فػي 0222ـ حتى نياية عاـ 2962ومنذ عاـ 

 ة نشرىا مركز القدس لمحقوؽ االجتماعية واالقتصادية في القدس.اإلقامة وفَؽ إحصائي
امتناع االحتالؿ عف منح اإلقامة لغير المقدسييف جعؿ األزواج الضفييف المقيميف في القدس يخشوف البحث 
عف فرص عمؿ خارج القػدس، والحػذر مػف العمػؿ فػي القػدس أو المػرور قػرب الحػواجز العسػكرية أو الػدخوؿ 

 العريضة.إلى الشوارع 
الكثير مف العائالت المقدسية تعيش بشكؿ غير قانوني فػي القػدس عمػى الػرغـ مػف كػوف أحػد الوالػديف يحمػؿ 
اليوية الزرقاء، وذلػَؾ ألف )إسػرائيؿ( تشػترط عمػى الفمسػطيني مػف الضػفة الػذي يتػزوج مػف القػدس أف يتجػاوز 

منع زوجات المقدسييف مػف دخػوؿ المدينػة سف الخامسة والثالثيف لمحصوؿ عمى وثيقة إقامة برفقة زوجتو، وت
 إف لـ يحصمف عمى اإلقامة.

المحػػامي محمػػد أبػػو سػػنينة مػػف مركػػز القػػدس لممسػػاعدة القانونيػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف أكػػَد أف حكومػػة االحػػتالؿ 
تضػػع الكثيػػر مػػف العقبػػات أمػػاـ المقدسػػييف المتػػزوجيف ضػػفّيات والعكػػس، مشػػيًرا إلػػى أنيػػا بقوانينيػػا العنصػػرية 

ف عجزت عف إيجاد عقبة قانونية تمجأ إلى االتيامات األمنية، وفؽ تمنع  عائالت كاممة مف دخوؿ القدس، وا 
 قولو.

وقاؿ أبو سنينة: "الرقابة األمنية عمى المقدسييف تحـر المنتميف إلى حماس منيـ البقاء في القدس بحجة أنيـ 
 عف حماس". خطر عمى أمف )إسرائيؿ(، لذلؾ طردت النواب في المجمس التشريعي

وتػػابع أبػػو سػػنينة: "عنػػد تقػػديـ طمػػب جمػػع شػػمؿ ألحػػد سػػكاف أراضػػي السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية يشػػترط أف 
"، مشػػيًرا إلػػى أف حكومػػة 02، ومػػف النسػػاء فػػوؽ سػػف الػػػ32يكػػوف المطمػػوب جمػػع شػػممو مػػف الرجػػاؿ فػػوؽ الػػػ

 أخرى عدا األردنية. االحتالؿ بإمكانيا سحب اإلقامة مف أي مقدسي في حاؿ حصؿ عمى أي جنسية
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وأضاؼ: "لموالدة المقدسية حؽ بإضافة أبنائيا إلييػا، ولكػف ىػذا ال ينطبػؽ عمػى زوجيػا، لػذا فإنػو قبػَؿ أف يػتـ 
الخامسػػة والثالثػػيف سػػيبقى بعيػػًدا عػػف عائمتػػو، أو يػػدخؿ القػػدس بالتيريػػب ويقػػيـ فييػػا بشػػكؿ غيػػر قػػانوني، مػػا 

 دس أو داخميا".يجعؿ مف الصعب عميو أف يجد عماًل خارج الق
كثيػػر مػػف العػػائالت المقدسػػية تقػػدـ إمػػا طمبػػات إقامػػة أو لػػـ شػػمؿ، لكنيػػا ال تحصػػؿ عمييػػا ألىػػوف األسػػباب، 
ووفؽ مزاج سػمطة االحػتالؿ، حسػب قػوؿ أبػو سػنينة الػذي حػذَر مػف سػوء األوضػاع االقتصػادية واالجتماعيػة 

 )اإلسرائيمية( المتعنتة.  والنفسية لممواطنيف المقدسييف المشتتيف  بسبب تمَؾ القرارات
 27/7/0220  فمسطين أون الين

 
 ضرار السيسي أمام سفارة أوكرانيا األردنياألسير وقفة تضامنية مع  22

نفػػذ عشػػرات المتضػػامنيف مػػع األسػػير األردنػػي المينػػدس ضػػرار السيسػػي المختطػػؼ مػػف أوكرانيػػا إلػػى : عمػػاف
 سفارة األوكرانية في عماف أمس.الكياف الصييوني، قبؿ نحو عاـ، وقفة تضامنية أماـ ال

إلخػراج السيسػي مػف  "إسػرائيؿ"وطالب المتضامنوف السمطات األوكرانية، مػف خػالؿ سػفارتيا، بالضػغط عمػى 
العزؿ االنفرادي الذي يقبع فيو بسجف عسقالف في فمسطيف المحتمة، والتدخؿ لدى سمطات االحػتالؿ لمسػماح 

ردة عػػف طريػػؽ المحػػامي الخػػاص باألسػػير إلػػى أف صػػحتو فػػي لوفػػد طبػػي بزيارتػػو، حيػػث تشػػير األخبػػار الػػوا
 تدىور مستمر.

02/7/0220  الغد  عّمان  
 

 " نطالب المبنانيين باستخالص الدروس والعبرصبرا وشاتيال"ذكرى سميم الحص: في  20
تصػادؼ اليػـو ذكػرى مجػزرة «: »باسػـ منبػر الوحػدة الوطنيػة»قاؿ الرئيس الدكتور سميـ الحص، في تصػريح 

وشػػاتيال المشػػؤومة، التػي بقيػػت محطػػة ترمػز إلػػى فظػػائع ارتكبػت فػػي لبنػػاف. ونحػف إذ نتوقػػؼ خاشػػعيف صػبرا 
أماـ ىذه الذكرى األليمة، ال يسعنا إال أف نييب بالمبنانييف أف يستذكروا ما وقع في تمؾ الحقبػة، ويستخمصػوا 

 «.منيا الدروس والعبر حتى ال تتكرر مستقبال
ذكػرى مجػزرة صػبرا وشػػاتيال، »النائػب أكػـر شػيّيب، فػي تصػريح، إف « جبيػة النضػاؿ الػوطني»وقػاؿ عضػو 

 2928تذكرنا بيوؿ المجزرة الصييونية التي لـ تكف األولى، ونتذكر معيا ىوؿ المجازر التي لـ تنقطع، مف 
 «.0226إلى حرب تموز  2980إلى اجتياح  2928إلى اجتياح 

 02/7/0220السفير  بيروت  
 
 

 "كي ال ننسى"وفد جمعية "حزب اهلل" يكرم  23
الشػػيخ نبيػػؿ قػػاووؽ، أعضػػاء وفػػد « حػػزب اهلل»، برعايػػة نائػػب رئػػيس المجمػػس التنفيػػذي فػػي «حػػزب اهلل»كػػّرـ 

الحقوقيػػة الدوليػػة، التػػي تضػػـ عػػددًا مػػف الناشػػطيف الػػدولييف والفمسػػطينييف. وذلػػؾ فػػي « كػػي ال ننسػػى»جمعيػػة 
، بحضػور نائػب «حػزب االتحػاد»وقاـ وفد مػف قيػادة فػرع بيػروت فػي  حي ماضي. مجمع اإلماـ الكاظـ  في

رئػػيس الحػػزب أحمػػد مرعػػي وعضػػو المكتػػب السياسػػي طػػالؿ خانكػػاف، بوضػػع إكميػػؿ مػػف الػػورد عمػػى أضػػرحة 
 شيداء صبرا وشاتيال.

02/7/0220  السفير  بيروت  
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 تحدةلمقضية الفمسطينية في األمم الم الدعمالعربي: توافق تام لحشد  22

، وجود توافؽ تاـ في المواقؼ 29/9 أكد أميف عاـ جامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي، يوـ األربعاء :القاىرة
والتي اعتبرىا األىـ في العالـ  ،بما يخص التحرؾ عمى مختمؼ األصعدة لحشد الدعـ لمقضية الفمسطينية

د في مقر األمانة العامة لمجامعة، في مؤتمر صحفي عق ،وأوضح العربي، في اجتماعات األمـ المتحدة.
لمجمعية العامة لألمـ المتحدة، لدعـ  62قبيؿ توجيو إلى نيويورؾ لممشاركة في أعماؿ اجتماعات الدورة 

القرار الفمسطيني بالتوجو إلى األمـ المتحدة لمحصوؿ عمى دولة غير عضو، وىذا حؽ فمسطيني ويجب أف 
 .62تحصؿ عمى دولة مستقمة عمى حدود 

 27/7/0220نية )وفا(  الة األنباء والمعمومات الفمسطيوك
 

 المضربين الفمسطينيين ا بشأن األسرىيقمق تعرب عن العربية الجامعة 23
أعربت الجامعة العربية عف قمقيا البالغ جراء األوضاع الالإنسانية لألسرى الفمسطينييف في سجوف  القاىرة:

منو بعضيـ، والذي قد يعرضيـ لمموت في ظؿ مواصمة  االحتالؿ، والتدىور الصحي الشديد الذي يعاني
إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ. وأكدت في بياف أصدره، أمس، قطاع فمسطيف واألراضي العربية المحتمة، أنو 

في الوقت الذي نعبر فيو عف تضامننا الكامؿ مع األسرى، فإننا نتابع بقمؽ بالغ األوضاع الالإنسانية التي "
يومًا وأيمف  82سرى والمعتقموف، خاصة األسير حسف الصفدي المضرب عف الطعاـ منذ يعاني منيا األ
يومًا متواصمة قبؿ أف توافؽ سمطات االحتالؿ عمى  222يومًا، واألسير سامر البرؽ منذ  22شراونة منذ 

المسجد . وأدانت األمانة العامة لمجامعة االعتقاؿ التعسفي لمدير "طمب األسير البرؽ إبعاده إلى مصر
 األقصى المبارؾ، د. ناجح بكيرات، وطالبت بإطالؽ سراحو فورًا.

 02/7/0220الخميج  الشارقة  
 

 بحث عن "خريطة طريق" لممصالحةالمع حماس جزء من لقاءات  المقاءات :السفير ياسر عثمان 24
عثماف إف المقاءات قاؿ السفير المصري في راـ اهلل ياسر : جيياف الحسيني ،محمد يونس -القاىرة  ،راـ اهلل

حماس في القاىرة جزء مف سمسمة لقاءات ستعقدىا القيادة المصرية مع الفصائؿ حركة التي تعقد مع قيادة 
 جديدة لممصالحة. "خريطة طريؽ"الفمسطينية بحثًا عف 

وسنظؿ نريد عنوانًا واحدًا لمفمسطينييف، "الحياة في القاىرة:  جريدةفي ىذا السياؽ، قاؿ مصدر مصري رفيع ل
المصالحة " أف إلى. ولفت "مستمريف في مساعينا وفي طرح مقترحاتنا حتى... استرداد المحمة الفمسطينية

تعقيدات وظروؼ سياسية كثيرة أدت إلى " إلى، عازيًا ذلؾ "اآلف في المرحمة األكثر تعقيدًا بؿ إنيا في مأزؽ
 إلىأدعو حماس "، وقاؿ: "ات في قطاع غزةتعطيؿ حماس عمؿ لجنة االنتخاب"، مشيرًا إلى "ىذه التعقيدات

، معتبرًا أف ىذا سبب تعطيؿ "بمورة إجراءات سريعة والسماح لمجنة االنتخابات ببدء عمميا في غزة
المصالحة، وأف حسـ ىذه المسألة مف شأنو أف يشكؿ اختراقًا كبيرًا لممصالحة. في الوقت نفسو، حّمؿ جميع 

 إف إسرائيؿ المستفيد منو.األطراؼ مسؤولية االنقساـ، وقاؿ 
 02/7/0220الحياة  لندن  

 
 "إسرائيل"تنفي استيداف الجيش المصري.. وتؤكد أن ىدفيا ىو  الجياديةالسمفية سيناء: الحركة  25
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نفت الحركة السمفية الجيادية في سيناء أف تكوف قوات الجيش والشرطة : يسري محمد - العريش )سيناء(
جيادىـ موجو إلى العدو الصييوني )إسرائيؿ( فقط إال في حالة "دة أف المصرية ىدفا لمجاىدييا، مؤك

ليا، بثتو مساء الثالثاء عمى عدد مف المواقع  أصدرت الحركة بياناً و ، "االضطرار لمدفاع عف النفس والكرامة
 "إمالءات صييونية وتوجييات أميركية"اإللكترونية الجيادية، شددت فيو عمى رفضيا الرضوخ لما سمتو 

. ووصفت الحركة تصريحات القوات "القضاء عمى العناصر الجيادية لتعزيز أمف إسرائيؿ"تيدؼ إلى 
المسمحة المصرية عف أحداث اليجوـ المسمح عمى منشآت أمنية صباح األحد الماضي بشماؿ سيناء بأنيا 

مف اشتباكات أسفرت  قمب لمحقيقة، وغير مطابقة لموقائع التي شيدتيا قرية المقاطعة بسيناء، وما أعقبيا"
صابة   ."بينيـ سيدة وطفمتيا 9عف مقتؿ مجند وا 

 02/7/0220الشرق األوسط  لندن  
 

 بحوزتيما ىاتف عميو صور آلليات عسكرية مصرية فمسطينيينل ااعتق :اإلسماعيمية 26
إف أجيزة األمف  المصرية قالت مصادر أمنية بمحافظة اإلسماعيمية: يسري محمد - العريش )سيناء(

لمحافظة اعتقمت فمسطينييف ضبطت بحوزتيما ىاتؼ محموؿ عميو صور آلليات عسكرية مصرية، با
وفيديوىات تظير تدريبات لمجموعة مف األشخاص عمى إطالؽ النيراف. وأوضحت المصادر أنو عند 
فحص أوراؽ ىويتيما تبيف أنيما يحمالف بطاقات ىوية مصرية مزورة، وأنيما محمد عبد الكريـ ومحمد 

راىيـ، واعترفا بأنيما دخال األراضي المصرية بطريقة غير شرعية عبر األنفاؽ، وأنيما حصال عمى إب
دوالر. وتابعت المصادر أنو بفحص الياتؼ  222البطاقات المزورة مف مصري مقيـ برفح المصرية مقابؿ 

لمجموعة مف  المحموؿ الذي كاف بحوزتيما تبيف وجود صور ألسمحة عسكرية مصرية، إضافة إلى فيديو
 األشخاص يتمقوف تدريبات عمى إطالؽ الرصاص، قاؿ أحد الفمسطينييف إنيا لشقيقو.

أجيزة األمف تحقيقات موسعة مع الفمسطينييف لمعرفة أماكف وأسباب التقاط ىذه الصور،  وتجري حالياً 
 وكيفية دخوؿ الفمسطينييف األراضي المصرية، ومكاف التدريبات التي تظير في الفيديو.

 02/7/0220الشرق األوسط  لندن  
 

 "إسرائيل"ألف حمار إلى  32قطرية.. شركة يمنية تيرب  بمساعدةاليمني: موقع شيارة.نت  27
أسعار الحمير اليماني  ، أفطاىر حيدر ،صنعاءنقاًل عف مراسميا في  27/7/0220الراي  الكويت  نشرت 

تحدثت عف قياـ شركة يمنية بتصدير  اعاتإشالماضييف عمى إثر  األسبوعيفتضاعفت في األسواؽ خالؿ 
الراي عدد مف بائعي الحمير في مدينة باجؿ الساحمية:  جريدةوقاؿ ل باىظة. بأثماف "إسرائيؿ" إلىالحمير 

 .إلسرائيؿ"عف بيعيا  أخبارالحمير تصاعدت مف جراء انتشار  أسعار "إف
مع عدد مف الشركات اليمنية  رائيؿ""إسخبارًا عف اتصاالت تجرييا أوكانت صحؼ ومواقع يمنية نقمت 

ف "أوذكرت تمؾ المواقع  العممية. األبحاثستستخدميا في  إنياألؼ حمار، قالت  22الستيراد ما يزيد عمى 
بكميات كبيرة مف الحمير عبر تيريبيا مف اليمف عبر بمد عربي  إسرائيؿالشركات اليمنية تعتـز تزويد  إحدى

 .يؿ"إسرائيقيـ عالقات اقتصادية مع 
الجيات المعنية في اليمف تجري تحرياتيا حوؿ "أن نقؿ قد  22/7/0220  نت.شيارةموقع موقع كاف و 

وأكدت  !"الشركات المالحية في اليمف مع شركة عربية لتصدير الحمير إحدى أبرمتياالصفقة التجارية التي 
يا حوؿ الصفقة التجارية التي المصادر في تصريحيا لشيارة نت أف الجيات المعنية في اليمف تجري تحريات
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 ،أبرمتيا إحدى الشركات المالحية في اليمف مع شركة عربية لتصدير الحمير.. موضحة أف الشركة اليمنية
كما أف الشركة تعمؿ منذ أسابيع عمى استخراج التصاريح  ،ألؼ حمار 22قد ثبت قياميا بشراء أكثر مف 

 ."سرائيؿإ"الرسمية لتصدير الشحنة إلى قطر ومنيا إلى 
 

 مميون دوالر 2243بحوالي  الفمسطينية السمطةالبنك الدولي يدعم موازنة  32
، لدعـ الحاجات الفمسطينيةمميوف دوالر لمسمطة  2243راـ اهلل قاؿ البنؾ الدولي إنو حّوؿ قبؿ أسبوع مبمغ 

اء مف الصندوؽ ، إف التحويؿ ج29/9 وأوضح الصندوؽ في بياف لو يوـ األربعاء العاجمة لموازنة السمطة.
االستئماني متعدد المانحيف لخطة اإلصالح والتنمية الفمسطينية، الذي يديره البنؾ، وأشار إلى أف ىذه 

 األمواؿ تخصص الدعـ لخدمات التعميـ، والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية الحيوية األخرى.
 27/7/0220  القدس  القدس

 
 تحترم "إسرائيل" حقوق األسرى وال تمس بكرامتيمأن  أىميةيؤكد عمى االتحاد األوروبي  32

أكد مفوض االتحاد األوروبي لدى السمطة الفمسطينية، جت روتر أف : وكاالتالو  ،"المستقبؿ" - راـ اهلل
جؿ تجنب وفاة أي أسير مضرب عف أاالتحاد األوروبي عمى اتصاؿ دائـ بالجانب اإلسرائيمي ويعمؿ مف 

وزير شؤوف األسرى ، خالؿ لقائو مع التطورات الجارية في السجوف، مؤكداً  الطعاـ، ويتابع باىتماـ بالغ
حقوؽ األسرى وال تمس  "إسرائيؿ"عمى أىمية أف تحتـر  في راـ اهلل،والمحرريف الفمسطينييف عيسى قراقع 

 بكرامتيـ اإلنسانية.
 02/7/0220  بيروت  المستقبل

 
 ناسبة بشأن األسرى الفمسطينيين المضربيناإلجراءات الم اتخاذإلى " "إسرائيل" تدعوفرنسا  30

بشأف األسرى  "اتخاذ اإلجراءات المناسبة بصورة عاجمة"دعت فرنسا السمطات اإلسرائيمية إلى  القاىرة:
الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ وبعضيـ في حالة خطرة، عمى ما أفادت، أمس، وزارة الخارجية 

ناطؽ باسـ وزارة الخارجية فيميب الليو قولو في مؤتمر صحفي فرانس برس عف الوكالة الفرنسية. ونقمت 
نحف قمقوف مف وضع األسرى الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ وبعضيـ قيد االعتقاؿ اإلداري، إنيـ في "

إلى اتخاذ اإلجراءات ” اإلسرائيمية“إننا، مف الناحية اإلنسانية، ندعو السمطات ". وأضاؼ "حالة خطرة
فرنسا تذكر بأف االعتقاؿ اإلداري يجب أف يظؿ إجراء استثنائيا "إف  :وقاؿ الليو ."ة عاجمةالمناسبة بصور 

وخصوصا حؽ المعتقؿ في الدفاع ومحاكمة  األساسيةلمدة محددة وأف يتـ في إطار احتراـ الضمانات 
وروبييف، عف . وذكر بأف باريس أعربت مرارًا، عمى الصعيد الوطني ومع شركائيا األ"عادلة في مدة معقولة

 إلى السمطات اإلسرائيمية. "قمقيا"
 02/7/0220الخميج  الشارقة  

 
 اعتقاالت السمطة لنشطاء وصحافيين تدينمنظمات حقوقية أوروبية  33

نددت منظمة حقوقية أوروبية بحممة االعتقاالت التي شنتيا األجيزة األمنية  عبيد: أيمف أبو -روما 
وصحافييف في الضفة الغربية، وطالبت باإلطالؽ الفوري لسراحيـ .  الفمسطينية بحؽ سياسييف وحقوقييف

وورد في بيانيف منفصميف، صدرا عف كؿ مف المرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف، ومنظمة أصدقاء 
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اإلنساف الدولية، عف قياـ السمطة الفمسطينية بحمالت دىـ واعتقاؿ تعرض ليا نشطاء وصحافييف، مف دوف 
حالة دىـ واعتقاؿ في وقت متزامف مف مساء  20ليـ. وقاؿ بياف األورومتوسطي إنو رصد  توجيو أية تيمة

 سبتمبر/أيموؿ في الضفة الغربية. 28الثالثاء 
بدورىا طالبت منظمة أصدقاء اإلنساف الدولية الرئيس محمود عباس بإطالؽ سراح الباحث الحقوقي فؤاد 

 الخفش وعدـ التعرض لو ثانية.
 02/7/0220ة  الخميج  الشارق

 
 في بريطانيا تدعو السمطة إلى وقف االعتقاالت في الضفة اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق  32

دانت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا حممة االعتقاالت التي شنتيا أجيزة : عواصـ – السبيؿ
لفوري عف كافة المعتقميف لمخالفتيا أمف السمطة في الضفة المحتمة منذ صباح الثالثاء، مطالبة باإلفراج ا

لنص وروح القانوف األساسي الفمسطيني وقانوف اإلجراءات الجزائية ومواثيؽ واتفاقيات حقوؽ اإلنساف. 
إلى التوقؼ الفوري عف سياسة االعتقاؿ واإلفراج عف المعتقميف، وتحريـ االعتقاؿ السياسي  المنظمة دعتو 

 ي بما يقوي مناعتو الوطنية.واالنحياز إلى حقوؽ الشعب الفمسطين
وطالبت المنظمة في بياف ليا مفوضة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي كاثريف آشتوف، بالضغط 
عمى أجيزة أمف السمطة الفمسطينية  لمتوقؼ الفوري عف ىذه االعتقاالت واإلفراج عف المعتقميف بما يتماشى 

اـ جامعة الدوؿ العربية وأميف عاـ منظمة التعاوف اإلسالمي إلى والقوانيف واألعراؼ الدولية. ودعت أميف ع
التدخؿ الفوري لدى السمطة الفمسطينية، وحمميا عمى الكؼ عف سياسة االعتقاؿ التي تمحؽ أضرارا فادحة 

 بالقضية الفمسطينية، كما قاؿ البياف.
 02/7/0220السبيل  عّمان  

 
 ادمفولك: ال تسقط الجرائم ضد اإلنسانية بالتق 33

أرسؿ ريتشارد فولؾ المقرر الخاص لألمـ المتحدة ومبعوثيا إلى األراضي الفمسطينية لمتحقيؽ في جرائـ 
يعتذر فييا عف عدـ المشاركة في  "كي ال ننسى صبرا وشاتيال"الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة إلى لجنة 

ي مدينة شنغياي الصينية، ويديف إحياء الذكرى الثالثيف لمجزرة صبرا وشاتيال بسبب ارتباطو بنشاط ف
وفي ما يمي نص جراء مسؤوليتيا المباشرة، القانونية والسياسية، عف ارتكاب تمؾ المذبحة الرىيبة.  "إسرائيؿ"

 الرسالة:
يؤسفني كثيرًا أنني ال أستطيع أف أكوف حاضرًا جسديًا بينكـ لمشاركتكـ في إحياء ذكرى تمؾ الجرائـ الفظيعة 

مجتمعات الالجئيف في صبرا وشاتيال قبؿ ثالثيف عامًا. وقد أكدت وثائؽ حكومية نشرت  التي ارتكبت بحؽ
حديثًا اف القيادة اإلسرائيمية عمى عمـ تاـ بتمؾ المجازر أثناء ارتكابيا، ولـ تتخذ أي خطوات لوقؼ ىذه 

ة وقتئذ، في وضع حد الجرائـ، عمى الرغـ مف قدرتيا عمى القياـ بذلؾ، وعمى الرغـ مف مسؤوليتيا كقوة محتم
لقتؿ المدنييف الذيف وقعوا ضحية دوامة المجازر البشرية تمؾ. وال تسقط تمؾ الجرائـ ضد اإلنسانية بالتقادـ، 
وال يكوف اإلفالت مف العقاب مناسبًا البتة. ولـ يتأخر الوقت كثيرًا بعد لمحاسبة أولئؾ الذيف انتيكوا أبسط 

ه قانونيًا نصوص القانوف الجنائي الدولي التي تكّرست رسميًا في القيـ األخالقية واستباحوا ما تحظر 
محاكمات نورمبرغ بعد أف وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارىا، إذ بات لتمؾ النصوص وجود مؤسسي 

 .0220نتيجة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عاـ 
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لناجيف مف مجزرة صبرا وشاتيال كما إلى أسر وفي مناسبة إحياء الذكرى ىذه، أتقدـ بتعازّي الحارة إلى ا
الضحايا، معبرًا عف تضامني معيـ جميعًا، وكمي أمؿ في أف النضاؿ الطويؿ مف أجؿ تحقيؽ عدالة رمزية 
ما ستستمر وتسفر عف نتائج إضافية حرصًا عمى ىذا اإلنجاز الميـ في تحقيؽ ميمة إبقاء ىذه الذكريات 

 الفظيعة عمى قيد الحياة.
ف تحظى المناسبة باالىتماـ الذي تستحقو، وأرجو أف تنقموا أحر تمنياتي لجميع مف يشارؾ في آمؿ أ

 إحيائيا.
 02/7/0220السفير  بيروت  

 
 لـ"إسرائيل"عمى دعمو القوي ويشكره تصدر بيانا فاجأ حتى اإلسرائيميين.. يمتدح أوباما  "إيباك" 34

الواليات  تشيد فيو برئيس اإلسرائيمية )إيباؾ( بياناً  - تؿ أبيب: صدر عف لجنة الشؤوف الخارجية األميركية
  خالؿ فترة واليتو. "إسرائيؿػ"باراؾ أوباما وبالدعـ غير المسبوؽ الذي قدمو ل المتحدة األمريكية

، واعتبر اإلسرائيميوف بياف إيباؾ المفاجئ خطوة نادرة، إذ إنيا "إسرائيؿ"، حتى في وجاء ىذا البياف مفاجئاً 
عمى رأس سمـ اىتمامو خالؿ  "إسرائيؿ"، وىو الذي يضع "رومني]ميت[ إدارة ظير لممرشح "يا تبدو كأن

 ."رمى إسرائيؿ تحت عجالت الباص"لقاءاتو مع الييود ويتيـ الرئيس أوباما بأنو 
والواليات المتحدة معا، في مواجية  "إسرائيؿ"في الوقت الذي تقؼ فيو "وجاء في بياف إيباؾ، أمس، أنو 

ديدات والتحديات غير المسبوقة في الشرؽ األوسط، نجد ضرورة في التعبير عف تقديرنا العميؽ لمصداقة التي
. فالرئيس أوباما والكونغرس األميركي مف  "إسرائيؿ"الحميمة والتقارب الشديد ما بيف  والواليات المتحدة اليـو

تركة في ىذا الوقت العصيب. و)إيباؾ( سرائيؿ ويعززوف العالقات المشالحزبيف يعمقوف الدعـ األميركي إل
 ."ترسؿ تحياتيا إلييـ

 02/7/0220الشرق األوسط  لندن  
 

 بميونيراً  22تصيب  الخيريةبيل غيتس  "عدوى" 35
بميونيرًا جديدًا إلػى قائمػة أصػحاب الباليػيف الػذيف سػيتبرعوف بنصػؼ  22انضـ : أ ؼ ب- الحياة –واشنطف 

بيػػؿ غيػػتس، ورجػػؿ األعمػػاؿ وارف « مايكروسػػوفت»ب مؤسػػس شػػركة ثػػرواتيـ ألعمػػاؿ خيريػػة، بنػػاء عمػػى طمػػ
بميػػونيرًا، مػػف  90بافيػػت. وبػػات عػػدد المنتسػػبيف إلػػى ىػػذه القائمػػة الػػذيف قػػرروا أف يحػػذوا حػػذو غيػػتس وبافيػػت 

وغػوردف مػور أحػد « نيتفمػيكس»بينيـ ريد ىاستينغز المدير العاـ لشركة تأجير أشرطة الفيديو عمى اإلنترنػت 
 «.سيغراـ»وتشارلز برونفمف المدير السابؽ لشركة المشروبات الكندية « انتؿ» مؤسسي شركة

أنيمػػا سػػيحاوالف  0222وكػػاف األميركيػػاف األكثػػر ثػػراء بيػػؿ غيػػتس ووارف بافيػػت قػػد أعمنػػا فػػي تمػػوز )يونيػػو( 
ة ليشمؿ تيد إقناع نظرائيـ بالتبرع بنصؼ ثرواتيـ لألعماؿ الخيرية. ومنذ تمؾ الفترة، توسع نطاؽ ىذه المبادر 

ومايكػػػؿ بمػػػومبرغ رئػػػيس بمديػػػة نيويػػػورؾ ومؤسػػػس قنػػػاة األخبػػػار الماليػػػة « سػػػي أف أف»ترنػػػر مؤسػػػس محطػػػة 
« أوراكػؿ»والري إليسوف أحد مؤسسي شركة «( حروب النجوـ»، والمخرج جورج لوكاس )صاحب «بمومبرغ»

 لمبرمجيات.
غ طائمػػة، عػػف طريػػؽ مؤسسػػة بيػػؿ وممينػػدا ويػػدعـ غيػػتس منػػذ سػػنوات المراكػػز الخيريػػة والبحػػوث العمميػػة بمبػػال

لػػـ يعػػد غيػػتس يعمػػؿ بوقػػت وبشػػكؿ كامػػؿ كمػػدير تنفيػػذي  0228. وفػػي عػػاـ 0222التػػي أسسػػيا عػػاـ   غيػػتس
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، فعّيف مكانو ستيؼ بالمر رئيسًا لمشركة، وتفّرغ لمنظمتو الخيريػة والممّولػة جزئيػًا مػف «مايكروسوفت»لشركة 
 ثروتو.

س عمػػػػى أنػػػػو جشػػػػع ومحتكػػػػر بسػػػػبب دعػػػػاوى االحتكػػػػار التػػػػي أقيمػػػػت عمػػػػى وكانػػػػت النظػػػػرة العامػػػػة إلػػػػى غيػػػػت
في الواليات المتحدة وأوروبػا، ولكػف افتتاحػو مؤسسػة خيريػة وتبرعػو بنصػؼ ثروتػو لمصػمحة « مايكروسوفت»

 األبحاث والدراسات العممية لّطفا صورتو وقّرباه مف الناس.
مستثمر في البورصة األميركية، وىو ثالث أغنى  ويعتبر شريكو في المبادرة رجؿ األعماؿ وارف بافيت أشير

بميػوف دوالر أميركػي بعػد أف كػاف أغنػى  22بثػروة مقػدارىا « فػوربز»بحسػب مجمػة  0220أغنياء العػالـ عػاـ 
 .0229رجؿ في العالـ عاـ 

عػة بػيف في مدينة أوماىا األميركية، وكانت عائمتو تدير متجرًا لمبقوليات فػي الفتػرة الواق 2932ولد بافت عاـ 
. عمػػػػؿ والػػػػده سمسػػػػارًا فػػػػي سػػػػوؽ األسػػػػيـ وعضػػػػوًا فػػػػي مجمػػػػس النػػػػواب عػػػػف الحػػػػزب 2969و 2869عػػػػامي 

 الجميوري، وكانت أمو ليمي ستاؿ سيدة منزؿ.
عنػػدما أتػػـ بافػػت الحاديػػة عشػػرة، بػػدأ العمػػؿ مػػع والػػده فػػي شػػركة السمسػػرة التػػي كػػاف يػػديرىا، واشػػترى أسػػيمو 

ذي واشػػنطف »دوالرًا شػػيريًا مػػف توزيػػع صػػحيفة  222( كػػاف يجنػػي 2922األولػػى. وحػػيف أتػػـ الرابعػػة عشػػرة )
 دوالر. 2022، كما اشترى أرضًا زراعية في نبراسكا مقابؿ «بوست

أنا أؤمف بأف الثػروات »ولدى سؤالو عف دوافعو لمتبرع بأكثر مف سبعة بالييف دوالر لألعماؿ الخيرية أجاب: 
أعتقد بأف المجتمع »، مضيفًا: «كبير منيا إليو ليستفيد منياالتي تتدفؽ مف المجتمع يجب أف تعود في جزء 

 «.مسؤوؿ وبنسبة كبيرة عما حققتو مف إيرادات
 02/7/0220حياة  لندن  

 
 غزةبشخاص أ% لصالح شركات وجمعيات و 50بنسبة  تصدرت قراراأحكومة ىنية : الحياة الجديدة 36

في ممؼ االراضي العامة الػذي نشػرتو « ة الجديدةالحيا»طرحت  :منتصر حمداف –الحياة الجديدة  –راـ اهلل 
امػػس مجموعػػة اسػػئمة حػػوؿ: مػػا الػػذي تفعمػػو الحكومػػة المقالػػة برئاسػػة اسػػماعيؿ ىنيػػة، رئػػيس كتمػػة االصػػالح 
والتغيير المحسوبة عمى حركة حمػاس، بأراضػي الدولػة فػي قطػاع غػزة ؟، ومػا ىػو المسػتقبؿ المنتظػر لقطػاع 

الالزمة القامة المؤسسات العامة او تنفيذ المشاريع العامة في منطقة مثؿ غزة عمى مستوى توفير المساحات 
« الحيػػاة الجديػػدة»قطػػاع غػػزة المعػػروؼ عنػػو ضػػيؽ المسػػاحة وزيػػادة مرتفعػػة فػػي عػػدد السػػكاف، واليػػوـ، تطػػرح 

السؤاؿ نفسو حوؿ: ما الذي تفعمو القرارات الرئاسية التي اتخذىا الرئيس محمود عباس بخصوص تخصػيص 
اضي العامة وما ىي طبيعة الفئات المستفيدة مف ىذه القرارات واالراضي ؟ وىؿ حقا يتـ توزيعيا لممنفعة االر 

 العامة أـ ال ؟
وفػػػي اطػػػار جمعنػػػا لممعمومػػػات والتوثيػػػؽ الرسػػػمي ليػػػذه القػػػرارات، تبػػػيف أف الحكومػػػة المقالػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة 

% مف القرارات، فػي حػيف 0242نسبتو  قرارا خاصا بتخصيص االراضي لجيات حكومية اي ما 20اصدرت 
قػػرارا خاصػػا بتخصػػيص االراضػػي العامػػة الممموكػػة  232اف النتػػائج تشػػير الػػى أف الحكومػػة ذاتيػػا اصػػدرت 

قػرارا خاصػا مػا  289% مػف القػرارات، وغطػت ىػذه القػرارات البالغػة 2042لمدولة لجيات غير حكومية بنسبة 
( متػػػرا مربعػػػا موزعػػػة عمػػػى القطػػػاع 9204096عػػػا، منيػػػا )( متػػػرا مرب042284283مجموعػػػو بػػػالمتر المربػػػع )

% مػػػػف المسػػػػاحة فػػػػي حػػػػيف خصػػػػص لمقطػػػػاع الخػػػػاص 32480الحكػػػػومي ولصػػػػالح المنفعػػػػة العامػػػػة بنسػػػػبة 
%، في المقابؿ تؤكد المعمومػات التػي جمعػت اسػتنادا لمػا نشػر فػي 68428( مترا مربعا بنسبة 246264082)
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 0222ولغايػة  0222ئيس عباس اصدر في الفتػرة الواقعػة مػا بػيف الجريدة الرسمية مف مراسيـ رئاسية اف الر 
( متػػرًا مربعػػا، 042364229426قػػرارا بتخصػػيص االراضػػي فػػي الضػػفة الغربيػػة بمسػػاحة وصػػمت الػػى)  63، 

%، ولصػالح االمػف الػوطني 0483أمتار مربعة بنسػبة  224222ذىب منيا لصالح وزارة الداخمية ما مساحتو 
( متػػرا مربعػػا 24922.%، فػػي حػػيف خصػػص لمجمعيػػات )20( متػػرا مربعػػا بنسػػبة  249694292مػػا مسػػاحتو) 

( مترا مربعا بنسػبة 3224222%، ولالسكانات )2429متر مربعا بنسبة  04299%، ولمجامعات 2422بنسبة 
%، 0432متػػرا مربعػػا لصػػالح البمػػديات ومجمػػس قرويػػة  624222% فػػي حػػيف خصػػص مػػا مسػػاحتو 22439

 % .22409ت بنسبة لصالح الوزارا 3284222و
وبالنسػبة الجمػالي المحافظػات المسػتفيدة مػف ىػذه القػرارات، أشػارت المعمومػات الػى اف محافظػة اريحػا كانػت 
مػػف اكبػػر المحافظػػات المسػػتفيدة مػػف ىػػذا التخصػػيص لالراضػػي حيػػث وصػػمت مسػػاحة االراضػػي العامػػة التػػي 

لمحافظػة جنػيف مػا مسػاحتو % فػي حػيف خصػص 20496مترا مربعا بنسػبة  242284928خصصت ليا الى 
%  20422مترا مربعػا بنسػبة  3304066%، ومحافظة راـ اهلل بمساحة 02482مترًا مربعا بنسبة  2694220

 234082%، ومحافظػة نػابمس بمسػاحة 2422متػرًا مربعػا وبنسػبة وصػمت الػى  2264226وطوباس بمسػاحة 
بنسػػبة  284226% وقمقيميػػة بمسػػاحة 2432بنسػػبة  324222% ثػػـ طػػولكـر بمسػػاحة 2492متػػرًا مربعػػا بنسػػبة 

بنسػػػبة  24222% ومحافظػػػة بيػػت لحػػػـ بمسػػاحة 2408متػػرا مربعػػػا بنسػػبة  24222% والقػػدس بمسػػػاحة 2466
2402.% 

وعند اجراء المقارنة ما بيف القرارات التي اتخذتيا الحكومػة المقالػة فػي قطػاع غػزة بشػأف تخصػيص االراضػي 
اس، نكتشػػؼ بػػاف الحكومػػة المقالػػة خصصػػت االراضػػي الممموكػػة والقػػرارات التػػي اتخػػذىا الػػرئيس محمػػود عبػػ

% فػي حػيف كانػت 20لمدولة لصالح جمعيات ومؤسسات محسوبة اغمبيا عمى حركة حماس وقياداتيا بنسبة 
% ، وفػػي القػػرارات التػػي اصػػدرىا الػػرئيس عبػػاس كانػػت 08االراضػػي المخصصػػة لممنفعػػة العامػػة ال تتجػػاوز 

% لصػػالح البمػػديات والمجػػالس القرويػػة 0432% فػػي حػػيف خصػػص 92422مخصصػػة لممنفعػػة العامػػة بنسػػبة 
 % لصالح الجامعات .2429% لصالح جمعيات اسكانية و2422و

ضػمف  042364229وحسب اجمالي االراضي المخصصة بالضفة الغربيػة فانيػا كانػت بمسػاحة وصػمت الػى 
بقػرارات صػادرة عػف الحكومػة قرارا رئاسيا، في حػيف كانػت اجمػالي االراضػي المخصصػة فػي قطػاع غػزة  63

% 2422متػػػرًا مربعػػػا، خصػػػص منيػػػا  042634260قػػػرارا و بمسػػػاحة وصػػػمت الػػػى  293المقالػػػة وصػػػمت الػػػى 
% لممؤسسػػػات االجنبيػػػة 9439% لمجامعػػػات، 2420% لمنػػػوادي، و2499% لالتحػػػادات ، و2422لمنقابػػػات، و

ركات، والمالحظ ىنا في ىػذه % لمش02422% لمبمديات والمجالس القروية و23422% لمجميعات و22428و
المقارنػػة اف اغمػػب المؤسسػػات التػػي حصػػمت عمػػى اراضػػي الدولػػة فػػي قطػػاع غػػزة ىػػي محسػػوبة او مقربػػة مػػف 
حركػػػة حمػػػاس فػػػي حػػػيف كػػػاف ىػػػذا االمػػػر شػػػبو معػػػدـو فػػػي القػػػرارات التػػػي اصػػػدرىا الػػػرئيس محمػػػود عبػػػاس 

 بتخصيص االراضي.
لجنوبيػة )قطػاع غػزة(، فاننػا نجػد اف محافظػة خػاف وعند النظر الػى تخصػيص االراضػي حسػب المحافظػات ا

% وكانت محافظػة شػماؿ غػزة اقػؿ المحافظػات 20مترا متر مربع، بنسبة  242384222يونس حصمت عمى 
 % .6مترا مربعا بنسبة  2224202التي حصمت عمى االراضي بمساحة 

شػؼ بوضػوح اسػماء الجمعيػات تك« الحياة الجديػدة»ومف الواضح اف المعمومات المتوفرة التي حصمت عمييا 
والمؤسسػػات واالشػػخاص الػػذيف اسػػتفادوا مػػف القػػرارات التػػي اصػػدرتيا حكومػػة حمػػاس فػػي قطػػاع غػػزة، االمػػر 
الذي يؤكد اف التصرؼ بيذه االراضػي ومػف خػالؿ الحكومػة المقالػة التػي ال صػالحية ليػا الصػدار مثػؿ ىػذه 
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يػة، مػا يعنػي اف التعػدي الحاصػؿ عمػى اراضػي الدولػة ال القرارات، ال يعد أمرًا قانونيا او مسنودا ألسس قانون
 يسقط بالتقادـ ميما انتفع منو المستفيدوف مف ىذه القرارات سواء بالتخصيص او بالبيع او المبادلة.

 02/7/0220  الحياة الجديدة  رام اهلل
 

 عضوية فمسطين في األمم المتحدة مجددًا... وماذا بعد؟ 37
 يزيد صايغ

وتمميحػػات متضػػػاربة عػػػف مسػػػؤوليف فػػي السػػػمطة الفمسػػػطينية عمػػى مػػػدى شػػػير، أّكػػػد  بعػػد صػػػدور تصػػػريحات
أيموؿ)سػػبتمبر(، أنػػو سػػوؼ يتقػػّدـ بطمػػب رفػػع مكانػػة فمسػػطيف لػػدى  2الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس، فػػي 

منػػو. وأّكػػد أنػػو  02حػػيف يخاطػػب الجمعيػػة العامػػة فػػي « دولػػة غيػػر عضػػو بصػػفة مراقػػب»األمػػـ المتحػػدة إلػػى 
دعـ مف حركة عدـ االنحياز، ومجمس وزراء الخارجية العرب، والدوؿ اإلسالمية المجتمعػة مػؤّخرًا فػي تمّقى ال

المممكػػة العربيػػػة السػػػعودية. إال أف الخطػػوة الفمسػػػطينية تبػػػدو متػػػرّددة وغيػػر واثقػػػة مػػػف نفسػػيا، مػػػا يػػػوحي بػػػأف 
 النتيجة ستكوف باىتة حتى لو فازت فمسطيف بأكثرية األصوات المطموبة.

، حيف تقّدـ عباس بطمب انضماـ فمسطيف كعضو كامؿ في األمـ المتحدة، تبدو 0222حصؿ في العاـ  كما
القيػػػػادة الفمسػػػػطينية غيػػػػر مقتنعػػػػة كميػػػػًا بمػػػػا تقػػػػوـ بػػػػو، وكأنيػػػػا تسػػػػعى إلػػػػى تحقيػػػػؽ أغػػػػراض تكتيكيػػػػة وليسػػػػت 

عمّػػؽ بفمسػػطيف فػػي اسػػتراتيجية. وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف حركػػة عػػدـ االنحيػػاز، التػػي أصػػدرت ثالثػػة بيانػػات تت
دولة بالتصويت  202ختاـ مؤتمرىا المنعقد في طيراف في نياية آب )أغسطس(، لـ تمـز أعضاءىا البالغيف 

 لصالح الطمب الفمسطيني لدى األمـ المتحدة.
واألرجح أف ذلؾ عَكَس حقيقة أف السمطة الفمسطينية لـ تكف قد حسمت أمرىا بعد، وبالتالي لػـ تطمػب التزامػًا 

 ًا مف حركة عدـ االنحياز.جماعي
مػػف أصػػؿ  92أي  -مػػف المػػرّجح أف يحصػػؿ الطمػػب الفمسػػطيني عمػػى األكثريػػة المطمقػػة فػػي الجمعيػػة العامػػة 

لكف تجربة السنة الماضية دّلت عمى أف بعض دوؿ عدـ االنحياز قد تعػارض أو تمتنػع عػف  -عضوًا  293
فمسطينية أف كؿ الػدوؿ التػي اعترفػت حتػى اآلف التصويت، انصياعًا لمضغوط األميركية. وتفترض السمطة ال

دولة، سوؼ تؤّيػد بالضػرورة الطمػب الفمسػطيني، ولكػف قػد يكػوف ذلػؾ متفػائاًل  206بدولة فمسطيف، وىي تبمغ 
 بعض الشيء.

يعػػود عػػدـ اليقػػيف إلػػى الموقػػؼ األوروبػػي. فالمسػػؤولوف الفمسػػطينيوف يؤّكػػدوف أف بعػػض الػػدوؿ األوروبيػػة قػػد 
ت الماليػػة إذا أصػػّر الػػرئيس عبػػاس عمػػى مواصػػمة خطوتػػو لػػدى األمػػـ المتحػػدة. ويشػػّكؿ ذلػػؾ ىػػّددت بالعقوبػػا

دولػة غيػر »، حيف عرض تأييد الفمسطينييف إذا طمبوا صفة 0222انقالبًا لموقؼ االتحاد األوروبي في العاـ 
 بداًل مف العضوية الكاممة.« عضو

تعػػػػود إلػػػػى التوقيػػػػت: فاالنتخابػػػػات الرئاسػػػػية  0220فػػػػي العػػػػاـ  -واألميركيػػػػة  -ولعػػػػؿ المعارضػػػػة األوروبيػػػػة 
األميركيػػة تقتػػرب، وبالتػػالي لػػف يغػػامر الػػرئيس أوبامػػا بالتعػػاطي بإيجابيػػة مػػع أي طمػػب فمسػػطيني لػػدى األمػػـ 
المتحدة قبؿ ذلؾ الموعد، ما يعني أف األوروبييف لف يحّبذوا أي خطوة ديبموماسػية تجعميػـ فػي موقػع الصػداـ 

 ميركي.المكشوؼ مع الموقؼ األ
مغػػزى ذلػػؾ أف الطمػػب الفمسػػطيني قػػد يحصػػؿ عمػػى أكثريػػة أضػػيؽ فػػي الجمعيػػة العامػػة ممػػا تريػػد السػػمطة أو 
تدركو. ومع أف الطمب الفمسػطيني بػات متواضػعًا عمػا كػاف عميػو فػي العػاـ الفائػت، إال أف إسػرائيؿ والواليػات 

التي اّتخذت منذ قرابػة أسػبوع، خطػوة غيػر  المتحدة قد تفرضاف العقوبات المادية والديبموماسية. فإف إسرائيؿ،
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مميػوف دوالر تقريبػًا مػف العائػدات الضػريبية والجمركيػة مقػّدمًا )ال مػؤّخرًا( لتسػييؿ األزمػة  62مسبوقة بتحويؿ 
المالية الخانقة لدى السمطة الفمسطينية، قد تعود عوضًا عف ذلػؾ إلػى سياسػاتيا المعيػودة بتػأخير التحػويالت 

ة، كوسػيمة ضػغط وعقػاب. ويمكنيػػا أيضػًا أف تشػّدد القيػود عمػػى حركػة الفمسػطينييف فػػي عمػى مػدى شػيور عػػد
لػى إسػرائيؿ مػف الضػفة  األراضي المحتمة، بعد أف أصدرت عددًا قياسيًا مف تصػريحات المػرور إلػى القػدس وا 

لماليػة إلػى الغربية وقطاع غزة في آب. وقػد تفػرض الواليػات المتحػدة الشػروط والقيػود الجديػدة عمػى معونتيػا ا
، وىػػػو احتمػػػاؿ يػػػزداد ترجيحػػػًا قبيػػػؿ 0222الفمسػػػطينييف، كمػػػا فعمػػػت رّدًا عمػػػى الطمػػػب الفمسػػػطيني فػػػي العػػػاـ 

االنتخابات الرئاسية. كما تواجو السمطة الفمسطينية إمكانية قياـ الكونغرس بفرض إغالؽ مكتبيا التمثيمي في 
 واشنطف.

تتػػرّدد، فػػي ىػػذه السػػاعة المتػػأّخرة، حيػػاؿ المضػػي أو عػػدـ  ولػػذلؾ السػػبب أيضػػًا مػػا زالػػت السػػمطة الفمسػػطينية
المضػػػي بطمبيػػػا لػػػدى األمػػػـ المتحػػػدة. ولػػػدييا مػػػا يقمقيػػػا، إذ أف المرشػػػح الجميػػػوري ميػػػت رومنػػػي قػػػد يفػػػوز 
بالرئاسػػية األميركيػػة، وىػػو األكثػػر مػػياًل إلػػى معاقبػػة الفمسػػطينييف، اسػػتجابًة إلػػى تأييػػد قاعػػدة حزبػػو اإلنجيميػػة 

لمؤّيدة بقوة إلسرائيؿ. ولكف حتى لو فاز أوباما بوالية ثانية، فإف االتجاه الغالب في الكػونغرس ىػو المتدّينة وا
 نحو تبّني منظور حكومة نتانياىو ودعـ مشاريع اليميف اإلسرائيمي.

، سوؼ يّتضح األمر عما قريب، ولكف ما يبقى مبيمًا تمامًا ىو ما تنوي القيادة الفمسطينية أف تقوـ بو الحقػاً 
ميما تفعمو في نياية المطاؼ لدى األمـ المتحدة وبغض النظػر عػف نتيجػة التصػويت إذا حصػؿ. ففػي العػاـ 

بنػاء مؤسسػات الدولػة فػي »، كانت إحدى العواقب األكثر سمبية لمخطوة الفمسػطينية ىػي تنفػيس خطػة 0222
. وبػػػداًل مػػػف لحظػػػة 0229، التػػػي أطمقيػػػا رئػػػيس وزراء السػػػمطة الفمسػػػطينية سػػػالـ فيػػػاض فػػػي العػػػاـ «سػػػنتيف

استحقاؽ تشير فييا السمطة الفمسطينية صالحية مؤسساتيا لتوّلي مسؤوليات االسػتقالؿ، مسػتندًة إلػى تقػارير 
البنػػؾ الػػدولي وصػػندوؽ النقػػد الػػدولي التػػي تؤّكػػد ذلػػؾ، لتجابػػو الواليػػات المتحػػدة واالتحػػاد األوروبػػي بثقػػة لتفػػي 

تّمت إزاحة خطػة فيػاض جانبػًا لصػالح الطمػب غيػر المػدروس والعػابر بوعودىا بتأييد قياـ الدولة الفمسطينية، 
 باالنضماـ إلى األمـ المتحدة كعضو كامؿ.

حتى اآلف، لـ ُتظِير القيػادة الفمسػطينية مػا يػدّؿ عمػى أف لػدييا اسػتراتيجية لمواجيػة العواقػب المحتممػة. وذلػؾ 
ر تمامػػًا مػػا حصػػؿ فػػي الػػدورة الفائتػػة. ويجػػدر بيػػا أف تسػػ تمع بدقػػة إلػػى مالحظػػات المبعػػوث الخػػاص إلػػى ُيكػػر 

اقتراب موعد »أيموؿ، فقاؿ إنو مع  22الشرؽ األوسط، روبرت سيري، حيف خاطب مجمس األمف الدولي في 
آخػػر لموصػػوؿ إلػػى تسػػوية شػػاممة عبػػر المفاوضػػات، حّددتػػو الرباعيػػة الديبموماسػػية لعمميػػة السػػالـ فػػي الشػػرؽ 

نيايػػة السػػنة، ومػػع االنسػػداد السياسػػي المطػػومؿ والوضػػع الميػػداني الػػذي األوسػػط، وُيشػػِرؼ عمػػى االنتيػػاء فػػي 
 «.يزداد ىشاشة... آف األواف لتقوـ األسرة الدولية جّديًا بإعادة تقييـ دورىا في حّؿ النزاع

 وينبغي أف تتعّمـ القيادة الفمسطينية ذلؾ الدرس أيضًا.
 02/7/0220  الحياة  لندن
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 ناثاف ثراؿ
حمؿ الربيع العربي في طياتػو تحػديات وفرصػا لحمػاس لػـ يسػبؽ ليػا مثيػؿ. ىجػرت الحركػة اإلسػالمية مقرىػا 
في دمشؽ، موجية بذلؾ صفعة إلى حميفتيا الفارسية لتشػرع فػي تعزيػز عالقاتيػا مػع حمفػاء عػدوىا األميركػي 
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ة التػػزاـ الحيػػاد، تتعػػالى األصػػوات التػػي تطالبيػػا فػػي المنطقػػة مثػػؿ مصػػر وقطػػر وتركيػػا. وبينمػػا تحػػاوؿ الحركػػ
 باختيار معسكرىا في شرؽ أوسط يزداد استقطابا.

لـ تكف خالفات الحركة الداخمية جمية كما ىي اليوـ، ال سيما في ما يتعمؽ بالموقؼ الذي يجب اتخاذه عمػى 
لغربيػة وفػي المنفػى أف الوقػت الفور إزاء االضطرابات التي تعصؼ بالمنطقة، فبينما يػرى قادتيػا فػي الضػفة ا

قد حػاف التخػاذ خطػوات جريئػة نحػو الوحػدة الفمسػطينية لتسػييؿ انػدماج حمػاس إقميميػا ودوليػا، يفضػؿ قادتيػا 
 في غزة توخي الحذر في خضـ اإلضرابات اإلقميمية التي ال يمكف التنبؤ بما سيتمخض عنيا.

مػػػدار السػػػنوات الماضػػػية التػػػي كانػػػت حركػػػة زعػػػزع الزلػػػزاؿ العربػػػي موقػػػؼ حمػػػاس الػػػذي تميػػػز بػػػالجمود عمػػػى 
المقاومة خالليا في عزلة دبموماسية واقتصادية تقودىا إسرائيؿ ومصر. كانػت خالليػا الحركػة تحػاوؿ جاىػدة 
الحفاظ عمى وقؼ إطالؽ نار ىش مع عدو ال يقير، بينما تقمعيػا القػوى األمنيػة التابعػة لمسػمطة الفمسػطينية 

سرائيؿ في الضفة الغربيػة.  وبػالنظر إلػى عػدـ قػدرتيا عمػى تمبيػة المطالػب الشػعبية المناديػة بالمصػالحة مػع وا 
حركة فتح، وجػدت حمػاس نفسػيا عالقػة بػيف التناقضػات المالزمػة لكونيػا حركػة ممتزمػة بالشػريعة اإلسػالمية، 

 وفي نفس الوقت مقيدة بحكـ عمماني، وبيف كونيا حركة مقاومة تعارض أي ىجـو ضد إسرائيؿ مف غزة.
التي أوصمتيا إلى السمطة، متمقية االنتقػادات  0226واجو الحركة انخفاضا في شعبيتيا منذ انتخابات عاـ وت

ف كانت محدودة، في صفوؼ مقاتمييا  مف الداخؿ والخارج عمى حد سواء. كما عانت مف انشقاقات ميمة، وا 
اجمػة إسػرائيؿ. أمػا عزاؤىػا الذيف تركوىػا لينضػموا إلػى مجموعػات أخػرى أكثػر تشػددا وأكثػر تصػميما عمػى مي

 الوحيد فيو أف حركة فتح لـ تكف بحاؿ أفضؿ.
إلػى أف جػػاءت ريػػاح الثػورات العربيػػة لتقمػػب المػػوازييف. اعتػرت حركػػة حمػػاس البيجػة عنػػدما شػػيدت اإلطاحػػة 
بحميػػؼ فػػتح القػػوي حسػػني مبػػارؾ، وازدادت تمػػؾ البيجػػة بصػػعود حمفائيػػا مػػف اإلخػػواف المسػػمميف فػػي مصػػر 

لى صعود أحزاب سياسية إسالمية في بمداف مجاورة. خففت القيود المفروضة عمى معبر رفح بيف باإلضافة إ
قطػػػاع غػػػزة وسػػػيناء، الػػػذي كػػػاف بمثابػػػة أداة كػػػاف يمجػػػأ إلييػػػا النظػػػاـ المصػػػري السػػػابؽ كممػػػا حػػػال لػػػو لمضػػػغط 

 ولمتضييؽ عمى حكاـ غزة الجدد.
س النفػػور العػػاـ مػػف إسػػرائيؿ وحمفائيػػا، وكػػذلؾ فجػػأة بػػدت المنطقػػة عمػػى عتبػػة مرحمػػة ديمقراطيػػة جديػػدة تعكػػ

شعبية حماس التي رأت في طيػات ىػذه األحػداث الدراماتيكيػة بشػرى بأنيػا سػتتمكف أخيػرا مػف تحقيػؽ أىػدافيا 
نيػاء عزلتيػا الدبموماسػية،  ضعاؼ نفوذ فتح في الضفة الغربية، ونشر قيـ اإلسالـ، وا  المتمثمة في حكـ غزة وا 

 ميمية المعارضة إلسرائيؿ.وتعزيز تحالفاتيا اإلق
إال أف ىػػذه التغيػػرات الجديػػدة لػػـ تػػأِت مػػف دوف ثمػػف بػػاىظ يتعػػيف عمػػى حمػػاس دفعػػو. فتمثػػؿ انتفاضػػة سػػوريا 
التي احتضنت مكتبيا السياسي ألكثر مف عقد مف الزماف المعضمة الكبرى ليػا. فمػف جيػة، تريػد الحركػة أف 

عندما أدار معظػـ جيرانيػا ظيػورىـ ليػا. كمػا تخشػى مػف معػاداة تظير امتنانيا ليذا البمد الذي قدـ ليا الدعـ 
إيػػراف ليػػا وىػػي مػػف أكبػػر مزودييػػا بالمػػاؿ والسػػالح. ومػػف جيػػة أخػػرى، فػػإف لػػدى حمػػاس َدينػػا أخالقيػػا تجػػاه 
الشػػعب السػػوري، كمػػا تأمػػؿ فػػي الحفػػاظ عمػػى عالقاتيػػا مػػع اإلخػػواف المسػػمميف والعػػرب السػػنة الػػذيف يشػػكموف 

في المعارضة السورية. ومما يزيد تعقيد معضمتيا ىو التزاماتيا تجاه الالجئػيف الفمسػطينييف األغمبية الساحقة 
 في سوريا، الذيف قد يكونوف ضحايا قرارات يتخذىا قادتيـ.

ال يزاؿ الغموض يكتنؼ الخيارات التي ستقـو بيا حماس لنسػج تحالفاتيػا اإلقميميػة الجديػدة، ال سػيما بػالنظر 
ضوحا وعمقا مف أي وقت مضى، الذي خمفو زلػزاؿ الربيػع العربػي. فعمػى الػرغـ مػف أف إلى الصدع األكثر و 

الحركة عانت مف االنقسامات في ما مضى، فإف الخالفػات التػي تفتػؾ بالحركػة حاليػا تتمحػور حػوؿ الوسػيمة 
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حتػى  المثمى لالسػتفادة مػف االنتفاضػات العربيػة ومػا يصػاحبيا مػف تضػحيات يتعػيف عمػى الحركػة القيػاـ بيػا.
اآلف ال تػػزاؿ الحركػػة متماسػػكة، ولكػػف فقػػط ألنػػو تػػـ إرجػػاء اتخػػاذ الخيػػارات التكتيكيػػة واالسػػتراتيجية عمػػى حػػد 

 سواء.
والسػػؤاؿ الػػذي يطػػرح نفسػػو بإلحػػاح اآلف ىػػو مػػا إذا كػػاف المجتمػػع الػػدولي قػػد تعمػػـ شػػيئا مػػف دروس السػػنوات 

استطاعتيـ إلغاء نتائج االنتخابات التشريعية لعاـ الست الماضية، فعندما اعتقد األميركيوف واألوروبيوف أف ب
، مما أدى إلى خمؽ االنقساـ بيف الضفة الغربية وقطاع غزة في العاـ التػالي، توىمػوا أف ذلػؾ التقسػيـ 0226

سيسػػمح لػػراـ اهلل أف تبػػـر اتفػػاؽ سػػالـ مػػع إسػػرائيؿ ويجبػػر حمػػاس المحاصػػرة عمػػى التخمػػي عػػف السػػمطة. أمػػا 
ضػعاؼ حمػاس كانػا مجػرد وىػـ. اليوـ فقد بات واضح ا أف ركني ىذا النيج المتمثميف في إبػراـ اتفػاؽ سػالـ وا 

ومػع ذلػػؾ، لػػـ يػػَر أي نيػػج آخػػر النػػور حتػػى اليػػوـ. إال أف ذوبػػاف الجميػػد عػػف السياسػػات األميركيػػة واألوروبيػػة 
 تجاه اإلخواف المسمميف قد يكوف بمثابة فرصة لتغيير ذلؾ.

رىا عمى مفترؽ طرؽ استراتيجي، أقؿ ما يمكف لألطراؼ المعنية فعمو ىو في حيف تقؼ حماس والمنطقة بأس
تقػػػديـ التزامػػػات حقيقيػػػة. بالنسػػػبة لحمػػػاس يتعػػػيف عمييػػػا االلتػػػزاـ بوقػػػؼ إطػػػالؽ لمنػػػار مػػػف غػػػزة وااللتػػػزاـ فػػػي 
 المساعدة بإرساء االستقرار في منطقة سيناء وتفػويض الػرئيس عبػاس بالتفػاوض مػع إسػرائيؿ وااللتػزاـ بنتػائج
اسػػتفتاء شػػػعبي عمػػػى نتيجػػػة ىػػػذه المفاوضػػػات. فػػػي المقابػػػؿ، يتعػػػيف عمػػػى الواليػػػات المتحػػػدة وأوروبػػػا أف تقػػػدـ 
الضػػػمانات بأنيػػػا سػػػتتعامؿ مػػػع حكومػػػة وحػػػدة وطنيػػػة يتماشػػػى برنامجيػػػا مػػػع ىػػػذه المبػػػادئ، باإلضػػػافة إلػػػى 

 ضمانات إسرائيمية بوقؼ إطالؽ النار في غزة وتحسيف األوضاع االقتصادية فييا.
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 نادية سعد الديف
تؤشػػػر المظػػػاىرات الشػػػعبية العارمػػػة فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة المحتمػػػة ضػػػد ارتفػػػاع األسػػػعار وتضػػػخـ الضػػػرائب 

ة، لمسارات التحرؾ المحتممة داخؿ الساحة الفمسطينية، إزاء انسػداد األفػؽ السياسػي وتعثػر خطػوات المصػالح
ووسػػػػط أزمػػػػة اقتصػػػػادية خانقػػػػة وليػػػػدة االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي واالحتكػػػػاـ لتجميػػػػات أوسػػػػمو المجحفػػػػة واالرتيػػػػاف 

 لسياستي صندوؽ النقد والبنؾ الدولييف.
وترتبط مؤشرات التحرؾ بمفاعيؿ المضموف والمسار والقاعدة الجماىيرية، بينمػا يػدخؿ فػي محدداتػو عناصػر 

رجية. فإذا كاف الحراؾ الشعبي قػد أخػذ بناصػية "الغػالء" عنوانػًا لمتظػاىر، فإنػو االحتالؿ والسمطة والقيود الخا
لـ يتوقؼ عنده، حيث انتفض المحتجوف، سواء منيـ المتظاىروف أـ المعّبروف عف استيائيـ بأشكاؿ ووسائؿ 

شػػاب  أخػػرى مثػػؿ شػػبكة التواصػػؿ االجتمػػاعي أـ أولئػػؾ الػػذيف لجػػؤوا إلػػى أسػػموب مغػػاير لمتعبيػػر حينمػػا أحػػرؽ
 نفسو عمى شاطئ غزة وحاوؿ آخراف األمر ذاتو في الضفة.

وذلػػؾ بعػػدما بمػػغ الحػػاؿ سػػوءًا خطيػػرًا، أمػػاـ عجػػز السػػمطة الفمسػػطينية عػػف مواجيػػة التزاماتيػػا الماليػػة وارتفػػاع 
أسػػػػعار السػػػػمع األساسػػػػية والمحروقػػػػات، وتفشػػػػي البطالػػػػة والفقػػػػر واإلغػػػػراؽ فػػػػي الػػػػديوف والقػػػػروض واألنمػػػػاط 

، وتضػػػّرر القطػػػاع الخػػػاص، وتراجػػػع القػػػدرة الشػػػرائية لممػػػواطف، ونقػػػص السػػػيولة وتػػػراكـ العجػػػز االسػػػتيالكية
 واعتماد المؤسسات عمى تبرعات المانحيف.
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وقػػد دفػػع ىػػذا الوضػػع المتػػردي بػػالمحتجيف والمتظػػاىريف لرفػػع سػػقؼ مطالػػب "التغييػػر" بصػػورة غيػػر مسػػبوقة، 
، التػي اسػتقر عمييػا خمػس سػنوات متتاليػة، منيػا تسػع لتشمؿ مقعد رئيس الحكومة بالرحيؿ، وتحميػؿ سياسػتو
 سنوات وزيرًا لممالية، مسؤولية ما آلت إليو األوضاع.

نمػػا تمتػد أصػولو إلػى مطمػػع العػاـ الحػالي حينمػػا نػزؿ المتظػاىروف إلػػى  ولػـ يكػف ذلػؾ الحػػراؾ وليػد السػاعة، وا 
مت أصوات مسيرتيف جابتا مدينػة راـ الشارع ضد قانوف الضرائب الذي تراجعت الحكومة عف تنفيذه، بينما ع

اهلل فػػي نيايػػة يونيػػو/حزيراف واألوؿ مػػف يوليو/تمػػوز الماضػػييف لمتظػػاىر ضػػد زيػػارة كانػػت مقػػررة لنائػػب رئػػيس 
الػػوزراء اإلسػػرائيمي شػػاؤوؿ موفػػاز قبيػػؿ اسػػتقالة حزبػػو "كػػديما" مػػف الحكومػػة، ولمتنديػػد بسياسػػة القمػػع الوحشػػي 

ؿ االعتػػداء عمييمػػا مػػف جانػب قػػوات األمػػف ومكافحػة الشػػغب التابعػػة لمسػػمطة واالعتقػاالت التعسػػفية، وذلػػؾ قبػ
 الفمسطينية.

ف اتسـ بالبطء تارة، وبالخمود والسكوف طورًا، قياسًا  وتأتي تمؾ التحركات ضمف مسار ثوري لمتغيير، حتى وا 
طالبػػػة بإنيػػػاء حينمػػػا شػػػيدت األراضػػػي المحتمػػػة مظػػػاىرات م 0222بػػػالفترة الطويمػػػة الواقعػػػة بػػػيف مػػػارس/آذار 

االحػػػػتالؿ، وبػػػػيف مطمػػػػع العػػػػاـ الحػػػػالي دوف تجػػػػاوز تحركػػػػات شػػػػعبية تمػػػػت خالليمػػػػا، بمػػػػا يجعمػػػػو مرشػػػػحًا 
ف تمكنت الحكومة مف إخماد وتيرتو بإجراءات شكمية ولقاءات موسعة المتصاص النقمػة  لالستمرارية حتى وا 

ر جػػذري فػػي السياسػػتيف االقتصػػادية الشػػعبية، كمػػا حػػدث سػػابقًا مػػع قػػانوف الضػػرائب، فمػػا لػػـ يػػتـ إحػػداث تغييػػ
 والسياسية فإف البيئة الحاضنة لمتصعيد ستظؿ قائمة.

وال شؾ أف االحتالؿ اإلسرائيمي يشػكؿ عنصػرًا أساسػيًا فػي األزمػة الحاليػة عبػر اسػتعماره فمسػطيف، وسػيطرتو 
ابر والحػػػدود عمػػػى مواردىػػػا الطبيعيػػػة، وتحكمػػػو بمفػػػاتيح االقتصػػػاد وىيمنتػػػو عمػػػى قطاعػػػو، وتحكمػػػو فػػػي المعػػػ

والتجارة الخارجية، وحرية الحركة والتنقؿ وشؿ الحياة في الضفة الغربية بالجدار العنصري والطػرؽ االلتفافيػة 
والمسػػتوطنات المتراميػػة ومحاصػػرة قطػػاع غػػزة وعػػزؿ مدينػػة القػػدس وحرمػػاف السػػمطة مػػف عائػػداتيا السػػياحية 

فة فػػػي المنػػػاطؽ المسػػػماة "ج"، رغػػػـ أف % مػػػف مسػػػاحة الضػػػ60وضػػػرب حركتيػػػا التجاريػػػة، والسػػػيطرة عمػػػى 
اإلمكانيات االستثمارية موجودة فييا وأيضا المياه والزراعة والصناعة وغيرىا، فػي حػيف أف السػمطة محاصػرة 
في منطقة "أ" وىي مساحة المدف والقرى والمخيمات، بحيث بات االحتالؿ يسػتخدـ فمسػطيف "كحديقػة خمفيػة" 

 بما يخدـ مصالحو االقتصادية واألمنية. لو يوظفيا متى شاء وكيفما أراد،
(، الػذي قػاد إلػى خمػؽ مػأزؽ متػراكـ، لػيس ألف االتفػاؽ يحمػؿ 2993وتكمف اإلشكالية ىنا فػي اتفػاؽ أوسػمو )

نما، أيضًا، إلصػرار األخيػر عمػى تحكػيـ ىػذا  بذور فشمو، أو الختالؿ موازيف القوى لصالح االحتالؿ فقط، وا 
تحقػؽ الحػّد األدنػى مػف الحقػوؽ الفمسػطينية المشػروعة فػي التحريػر وتقريػر  الخمؿ في عمميػة فػرض تسػوية ال

المصػػير، ممػػا أحػػدث مأزقػػًا حرجػػًا ومسػػارًا تفاوضػػيًا متعثػػرًا حينػػًا وجامػػدًا أحيانػػًا كثيػػرة، وأوضػػاعًا متػػدىورة فػػي 
( الػذي 2992األراضػي المحتمػة، وأذرعػًا اقتصػادية احتالليػة مػؤطّرة بمرجعيػة اتفػاؽ بػاريس االقتصػادي )عػاـ 

، وأف يعػاد تقييمػو كػؿ 2999كاف مف المفتػرض أف يبمػغ عمػره االفتراضػي مػع انتيػاء المرحمػة االنتقاليػة عػاـ 
 ستة أشير، إال أف كال األمريف لـ ينجز قط.

أدى ذلؾ، بطبيعة الحاؿ، إلى تراكـ أوضاع اقتصادية متدىورة عبر السنوات، حتى بمغت حدًا خطيػرًا، حيػث 
، عممػػًا بػػأف النمػػو 0222% عػػاـ 3إلػػى  0222% عػػاـ 9لنمػػو فػػي األراضػػي الفمسػػطينية مػػف تراجعػػت نسػػبة ا

االقتصػػػادي فػػػي األعػػػواـ السػػػابقة كػػػاف نتيجػػػة المسػػػاعدات الدوليػػػة ولػػػيس بسػػػبب القػػػدرة اإلنتاجيػػػة لالقتصػػػاد 
% عمػػى 22% و32%، وبمػػغ الفقػر 22% وفػػي غػزة 02الػوطني، فػي حػػيف وصػمت البطالػػة فػي الضػػفة إلػى 

دوالر في الضػفة الغربيػة، مقابػؿ  2322دوالر في غزة و 822ي، حيث ال يتعدى دخؿ الفرد الفمسطيني التوال
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ألػػؼ دوالر فػػي الكيػػاف اإلسػػرائيمي، بمػػا يكشػػؼ الفجػػّوة بػػيف األسػػعار وحجػػـ المػػداخيؿ، فػػي ظػػؿ مجتمػػع  32
سػػنوات قادمػػة  2و 6تشػػكؿ فئػػة الشػػباب فيػػو النصػػؼ، حيػػث تحتػػاج السػػمطة إلػػى تػػوفير مميػػوف وظيفػػة خػػالؿ 

 الستيعاب حجـ الخريجيف المتزايد.
وقد أسفر تراجع دعـ المانحيف واإلجػراءات اإلسػرائيمية وبعػض السياسػات الحكوميػة الفمسػطينية، التػي تحتػاج 

مميػػار دوالر، فػػي حػػيف أدت سياسػػة األخيػػرة، بالتشػػاور مػػع صػػندوؽ  243إلػػى مراجعػػة، عػػف عجػػز مػػالي بمػػغ 
، إلػػى رفػػع الضػػرائب وتجميػػد الحػػوافز الماليػػة المعطػػاة مػػف خػػالؿ قػػانوف تشػػجيع النقػػد الػػدولي والبنػػؾ الػػدولي

االستثمار، واستفحاؿ الغالء الذي شمؿ السمع الغذائية األساسية وأسعار الطاقة والمحروقات، وتضػخـ فػاتورة 
قات لمقطاع مميارات دوالر، وفؽ تقديرات اقتصادية، تشكؿ نتاج تراكـ مستح 2كبيرة عمى القطاع العاـ بمبمغ 

الخػػاص وصػػندوؽ التقاعػػد الفػػارغ واالسػػتدانة مػػف البنػػوؾ وحجػػـ ديػػوف كفمتيػػا السػػمطة مػػف بعػػض الصػػناديؽ 
 والدوؿ المانحة.

لقد زاد خالؿ اآلونة األخيرة تأثير البنػؾ الػدولي وصػندوؽ النقػد الػدولي عمػى السياسػة االقتصػادية الفمسػطينية 
% 32ف، والخمػؿ فػي ىيكميػة الموازنػة العامػة لمسػمطة، حيػث يػذىب متجميًا في نواتج المشيد الفمسػطيني الػراى

مميػػػارات دوالر لألمػػػف، بينمػػػا يتػػػوزع البػػػاقي عمػػػى القطاعػػػات األخػػػرى الصػػػحية والتعميميػػػة  346مػػػف إجمػػػالي 
والخدمات األساسية، أي عمى حساب تطوير البنية التحتية والحفاظ عمى النسػيج المجتمعػي وزيػادة المشػاريع 

 رص العمؿ والمؤمنة لقاعدة إنتاجية واسعة.المّولدة لف
وىذه العقيدة األمنية، االستثنائية لسػمطة تحػت االحػتالؿ، تشػمؿ حمايػة أكثػر مػف نصػؼ مميػوف مسػتعمر فػي 

مسػػػتوطنة، وتػػػأميف مسػػػتمزمات التنسػػػيؽ األمنػػػي مػػػع سػػػمطات االحػػػتالؿ، ومالحقػػػة عناصػػػر المقاومػػػة،  282
 صره في الضفة الغربية المحتمة.وتوفير متطمبات الجنراؿ األميركي وعنا

قػػػد تكػػػوف السػػػمطة عػػػاجزة عػػػف إدارة الشػػػأف الػػػداخمي تحػػػت االحػػػتالؿ، ومكبمػػػة بقيػػػود أوسػػػمو واتفػػػاؽ بػػػاريس 
وسياسػػػتي صػػػندوؽ النقػػػد والبنػػػؾ الػػػدولييف، فػػػي ظػػػؿ ابتػػػزاز المػػػاؿ السياسػػػي األميركػػػي، فػػػي وقػػػت تيػػػدد فيػػػو 

مميػػوف دوالر سػػنويًا إذا ذىبػػت إلػػى  222قػػدرة بنحػػو واشػػنطف بقطػػع المسػػاعدات عػػف السػػمطة الفمسػػطينية الم
األمػػـ المتحػػدة لطمػػب العضػػوية غيػػر الكاممػػة، أي "دولػػة غيػػر عضػػو"، فػػي المنظمػػة الدوليػػة، ولكنيػػا مسػػتعدة 

مميػػوف دوالر فػػي الضػػفة الغربيػػة إلشػػاعة أجػػواء التعدديػػة والديمقراطيػػة، عبػػر خبرائيػػا األجانػػب،  222لضػػخ 
جراء االنتخابات المحم  ية التي تنشغؿ السمطة حاليًا بالتحضير ليا في الضفة دوف القدس وغزة..وا 

بينمػػا الػػدعـ المػػػالي، فػػي أغمبػػػو، مسػػّيس ومشػػػروط بأجنػػدات ال تخػػدـ المصػػػمحة الوطنيػػة العميػػػا، تماشػػيا مػػػع 
رع فػي سياسة االحتالؿ الذي يريد اإلبقاء عمى التبعية االقتصادية والسياسية الفمسطينية لكيانو المحتؿ، ويسػا
 خطوات فرض األمر الواقع لمنع قياـ الدولة الفمسطينية المتصمة والمستقمة، ذات االقتصاد المستقؿ.

ـّ آذانيػػػا عػػػف مطالػػػب الحػػػراؾ الجديػػػة بذريعػػػة محدوديػػػة الخيػػػارات جػػػراء  غيػػػر أف حكومػػػة راـ اهلل، التػػػي تصػػػ
راءات تسػاىـ فػي تجفيػؼ حالػة الوضع المالي الصعب ما لـ تصؿ المسػاعدات والتمويػؿ، تسػتطيع القيػاـ بػإج

االرتياف لسياسة البنؾ وصندوؽ النقد الدولييف وتحػافظ عمػى اسػتقاللية االقتصػاد الفمسػطيني وتمبػي المطالػب 
المحقة لممحتجيف والمتظاىريف، وذلؾ عبر األخذ بجممة حموؿ شعبية وطنية ونقابية، قدرت أوساط اقتصادية 

يريًا تقريبػػًا، مثػػؿ إلغػػاء اتفػػاؽ بػػاريس وضػػبط التسػػرب الضػػريبي الػػذي خبيػػرة تكمفتيػػا بثمانيػػة ماليػػيف دوالر شػػ
 مميوف دوالر.. 022يكمؼ خزينة السمطة سنويًا أكثر مف 

وذلػػؾ إلػػى جانػػب توسػػيع قاعػػدة االسػػتيفاء الضػػريبي، الػػذي تسػػتثنى منػػو شػػرائح وفئػػات منتجػػة، والتراجػػع عػػف 
عػػادة توزيػػع فػػرض ضػػرائب جديػػدة عمػػى المػػواطنيف والمسػػتثمريف، ووقػػؼ الت لغػػاء زيػػادة األسػػعار، وا  قشػػؼ، وا 
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عػادة النظػر باالتفاقيػات المجحفػة بحػؽ الفمسػطينييف وعػدـ التعػاطي مػع  الموازنة، وتمكيف القطػاع الخػاص، وا 
 سياسة األمر الواقع التي يفرضيا االحتالؿ، وحث المانحيف عمى دفع التزاماتيـ المالية.

ع السياسي المأزوـ، فقد قررت القيادة الفمسػطينية التوجػو إلػى وألف الوضع االقتصادي ليس بمعزؿ عف الوض
األمـ المتحدة لطمب االعتراؼ "بدولة غير عضو" في المنظمة الدولية، رغـ الضغوط األميركية واإلسرائيمية، 

 ولكنو لف يحؿ المشكمة جذريًا..
لػػػف يضػػػيؼ الكثيػػػر مػػػف فالمسػػػعى األممػػػي لػػػف يقػػػيـ الدولػػػة، ولػػػف يضػػػمف انضػػػماميا إلػػػى األمػػػـ المتحػػػدة، و 

، مػا لػـ تضػغط اإلدارة  االمتيازات المتحصػمة راىنػا لمنظمػة التحريػر، كمػا سػيكوف مجػرد قػرار آخػر غيػر ممػـز
األميركيػػة عمػػى دوؿ تعتػػرؼ بدولػػة فمسػػطيف لعػػدـ التصػػويت لصػػالح القػػرار عنػػد طرحػػو، بينمػػا تنػػذر األزمػػة 

نمػا  نتيجػة سياسػات متواصػمة طيمػة السػنوات األخيػرة، وقػد االقتصادية بالزيادة، حيث ال تعتبر حديثة العيػد وا 
تجػػد الحكومػػة نفسػػيا عػػاجزة عػػف أي حػػؿ جػػذري، فػػي ظػػؿ سياسػػتيا المنتقػػدة التػػي تػػرتكف إلييػػا، والمرجعيػػة 

 الخارجية التي تحتكـ ليا.
آلخذة وألف الحاؿ السيئة ال تصيب سوى الفئات المجتمعية الفقيرة والميمشة، وربما تقارب الطبقة المتوسطة ا

بالتآكػػػػؿ فػػػػي المجتمػػػػع الفمسػػػػطيني لصػػػػالح االنضػػػػواء فػػػػي إطػػػػار الفقػػػػراء والمعػػػػوزيف، وتسػػػػتثنى منيػػػػا الفئػػػػة 
"المستحدثة" مف األغنياء والمتنفذيف وطالب المػاؿ والسػمطة عمػى حسػاب الغالبيػة العظمػى مػف الشػعب، فػإف 

العػاـ وتفػاوت الفػرص لصػالح الواسػطة النقمة الشعبية آخذة فػي التنػامي، أمػاـ الفسػاد والمحابػاة وسػرقة المػاؿ 
والمحسػػػػوبية والػػػػتحكـ بسياسػػػػة التعيينػػػػػات فػػػػي المناصػػػػب الحكوميػػػػة العميػػػػػا، وتيمػػػػيش السػػػػمطتيف التشػػػػػريعية 

ضعاؼ النظاـ السياسي وتداخؿ السمطات، وليس فصميا، والتغوؿ األمني..  والقضائية، وا 
والمسػتقمة، وتكػّرس االنقسػاـ، وتفتػت التجمعػات  وذلؾ كمو في ظؿ االحتالؿ وغياب الكيانية الوطنية السيادية

السػػػكانية بفعػػػؿ االسػػػتيطاف والطػػػرؽ االلتفافيػػػة والجػػػدار العنصػػػري واالنفصػػػاؿ الجغرافػػػي بػػػيف الضػػػفة الغربيػػػة 
 وقطاع غزة.

إذا كػاف الحػػراؾ الشػػعبي قػد قػػارب منتصػػؼ "ربيػع فمسػػطيني" آٍت بمحركػػات دفػع سياسػػية واقتصػػادية احتالليػػة 
جػراءات إسػرائيمية  حاضرة، في زمػف ثػورات التغييػر ومطالػب اإلصػالح، مػا لػـ تجيضػو محػددات فمسػطينية وا 

 وقيود خارجية، فإف ربيعو لف تكتمؿ دورتو إال بدحر االحتالؿ وعودة الالجئيف الفمسطينييف وتقرير المصير.
 27/7/0220  الجزيرة نت  الدوحة
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 صالح القالب
« القطػػػػاع»وبػػػػيف الحكومػػػػة المصػػػػرية إللحػػػػاؽ « حمػػػػاس»ف مفاوضػػػػات فػػػػي القػػػػاىرة بػػػػيف حكومػػػػة تجػػػػري اآل

إقتصػػاديًا، كمنطقػػة حػػرة عمػػى غػػرار بورسػػعيد واإلسػػماعيمية، بمصػػر وىػػذا لػػو عالقػػة بمحػػاوالت إغػػالؽ انفػػاؽ 
ا يثيػػػر التيريػػػب بػػػيف رفػػػح المصػػػرية ورفػػػح الفمسػػػطينية التػػػي تقػػػوـ حاليػػػًا بميمػػػة ىػػػذه المنطقػػػة الحػػػرة ولعػػػؿ مػػػ

كػػانوا قػػد تحػػدثوا بإصػػرار، بعػػد عمميػػة شػػمالي سػػيناء « الغزيػػة»التسػػاؤالت حقيقػػة أف مسػػؤوليف فػػي الحكومػػة 
فػػي األمػػف المصػػري أو عمػػى األقػػؿ تشػػكيؿ لجنػػة أو ىيئػػة « الفمسػػطيني»األخيػػرة، عػػف ضػػرورة دمػػج األمػػف 

ًة وضرورية»مشتركة لتولي ىذه القضية   «!!.التي غدت ُممحم
ػو رسػالة إحتجػاج الػى الػرئيس وىذا بالطبع ق د أثار حفيظة الرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس )أبػو مػازف( فوجم

المصري محمد مرسي ُوصفت بأنيا قاسية استنكر فييا ما قاؿ إنػو تػدخؿ سػافر فػي الشػؤوف الفمسػطينية وأنػو 
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لمشػػػػعب تراجػػػػع عػػػػف اإلعتػػػػراؼ بالسػػػػمطة الوطنيػػػػة وعػػػػف اإلعتػػػػراؼ بمنظمػػػػة التحريػػػػر كممثػػػػؿ شػػػػرعي ووحيػػػػد 
الفمسطيني مما يضعؼ الفمسطينييف في ىػذه المرحمػة السػيئة جػدًا ويعػزز مبػررات بنيػاميف نتنيػاىو الػذي دأب 
عمػػػى اإلدعػػػاء فييػػػا عمػػػى أنػػػو ال يوجػػػد ممثػػػؿ واحػػػد لمفسػػػطينييف وأنػػػو ال يجػػػد الطػػػرؼ الػػػذي مػػػف الممكػػػف أف 

 يفاوضو ما داـ أف ىناؾ دولة في الضفة الغربية ودولة في غزة!!.
ما يتردد حوؿ ىذه المسألة فإف مرسي بعد تسمـ رسالة )أبو مازف( القاسية ىذه قد ألغى اجتماعًا كاف  وحسب

جتماعًا آخر كاف مقررًا مػع اسػماعيؿ ىنيػة لكػف فػي الحقيقػة أف بيػت القصػيد ىػو اف  مقررًا مع خالد مشعؿ وا 
ىػي فػرع جماعػة « حمػاس»ة العالقات بيف مصر الدولة وبيف الفمسطينييف أصبحت محكومة بعامؿ أف حركػ

نمػػا المرشػػد  اإلخػػواف المسػػمميف فػػي قطػػاع غػػزة وأف صػػاحب القػػرار فػػي ىػػذا الشػػأف لػػيس الػػرئيس المصػػري وا 
األعمى ليذه الجماعة الذي ىػو محمػد بػديع الػذي ىػو اآلف اآلمػر النػاىي فػي الدولػة المصػرية والػذي ال قػرار 

 الخارجية.إاّل قراره بالنسبة لكؿ األمور المتعمقة بالسياسات 
والمػػرجح، رغػػـ احتجاجػػات )أبػػو مػػازف( والسػػمطة الوطنيػػة، أف مسػػألة إلحػػاؽ غػػزة بمصػػر اقتصػػاديًا سػػوؼ تػػتـ 

الػى « القطػاع»وبخاصة وأف اإلسرائيمييف مػع ىػذا اإللحػاؽ وذلػؾ لسػببيف :األوؿ أنيػـ سيسػتفيدوف مػف تحػوؿ 
مػػارؾ الػػى األسػػواؽ المصػػرية وربمػػا منطقػة حػػرة يسػػتطيعوف مػػف خالليػػا تمريػػر بضػػائعيـ ومنتجػػاتيـ وبػػدوف ج

العربيػػػػة واإلفريقيػػػػة أيضػػػػًا والثػػػػاني ىػػػػو أف المصػػػػرييف سيصػػػػبحوف المسػػػػؤوليف عػػػػف ضػػػػبط كػػػػؿ التنظيمػػػػات 
ف  « ِقْشػػػػرية»الفمسػػػػطينية المنفصػػػػمة وعػػػػف إطػػػػالؽ الصػػػػواريخ وعػػػػف أي عمميػػػػات عسػػػػكرية إف فػػػػي العمػػػػؽ وا 

 وحدودية.
ف مػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو فػػي ىػػذا الصػػدد أف الن ظػػاـ المصػػري السػػابؽ برئاسػػة حسػػني مبػػارؾ بقػػي يػػرفض وا 

عروضًا إسرائيمية مجزية بإلحػاؽ غػزة بمصػر وعمػى وجػو التحديػد فػي المجػاالت األمنيػة وأنػو أي ذلػؾ النظػاـ 
إاّل مػػػف خػػػالؿ عمػػػر سػػػميماف، رحمػػػو اهلل، والمخػػػابرات « حمػػػاس»بقػػػي متمسػػػكًا بعػػػدـ التعامػػػؿ مػػػع « البائػػػد»

حقيقة األمر ىي التي أنشػأت منظمػة التحريػر وألنيػا وفقػًا لمقػررات قمػة الربػاط المصرية نظرًا ألف مصر في 
تعترؼ بيا ممثاًل شرعيًا ووحيدًا لمشعب الفمسطيني وألنيا أيضًا تعترؼ بالسمطة الوطنية  2922العربية العاـ 

 عمى أنيا دولة فمسطيف التي تشمؿ قطاع غزة والضفة الغربية.
الػػػدموي عمػػػى السػػػمطة الوطنيػػػة وعمػػػى « حمػػػاس»يػػػا الفمسػػػطينيوف منػػػذ إنقػػالب والمشػػكمة التػػػي بقػػػي يعػػػاني من
الػى ضػاحية بيػروت « القطػاع»ىػي أف ذلػؾ اإلنقػالب البػائس قػد حػومؿ  0222منظمة التحريػر فػي غػزة عػاـ 

جنوبية أخرى وأنو فتح األبواب عمى مصػاريعيا لتمعػب إيػراف كمػا يحمػو ليػا بالمسػألة الفمسػطينية وعمػى غػرار 
الولي »وحتى ىذه المحظة.. واآلف وقد انتقؿ ىذا الجزء الفمسطيني مف والية  2982في لبناف منذ العاـ  لعبيا
الػػى واليػػة المرشػػد األعمػػى لجماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف فػػإف المفتػػرض أف يتصػػرؼ الػػرئيس المصػػري « الفقيػػو

لعظيمػة والحاضػنة لمقضػية محمد مرسي إزاء ىذا األمر الخطيػر جػّدًا عمػى أسػاس أنػو رئػيس مصػر الكبيػرة وا
الفمسػػطينية ولمشػػػعب الفمسػػػطيني كمػػػو ولػػػيس عمػػػى أسػػػاس عالقاتػػػو التنظيميػػػة، التػػػي ال تػػػزاؿ قائمػػػة ومسػػػتمرة، 

 التي لجأت التخاذ حزب الحرية والعدالة مجرد واجية ليا.« الجماعة»بحزب سياسي ىو حزب ىذه 
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قبؿ ثالثيف سنة في الميمػة التػي بػيف السػادس عشػر والسػابع عشػر مػف ايمػوؿ )سػبتمبر(، بعػد بضػعة أيػاـ مػف 
اغتياؿ الرئيس المبناني بشير الجميؿ، انقض جنود الكتائب المبنانيػة عمػى سػكاف مخيمػي الالجئػيف فػي صػبرا 

الفظيعػػة فػػي أنحػػاء العػػالـ فػػي الغػػد. وأدت العاصػػفة  وشػػاتيال بقتػػؿ ال تفريػػؽ فيػػو. ونشػػرت صػػور ىػػذه الحادثػػة
 العامة في ىذا البمد وفي العالـ الى انشاء لجنة تحقيؽ رسمية ُعرفت باسـ 'لجنة كياف'.

بػػّيف تحقيػػػؽ المجنػػػة اف القػػػوات المبنانيػػة عممػػػت بتنسػػػيؽ مػػػع الجػػػيش االسػػرائيمي، فقػػػد تبػػػيف بحسػػػب معمومػػػات 
ات الالجئيف مخربوف كثيروف )مف اولئؾ الذيف لـ يغادروا بيروت كما استخبارية ُجمعت أنو قد فر الى مخيم

تػػـ االتفػػاؽ عمػػى ذلػػؾ( ونشػػأت الحاجػػة الػػى اعتقػػاليـ. وقػػد حػػث رئػػيس االركػػاف آنػػذاؾ رفائيػػؿ ايتػػاف الكتائػػب 
 المبنانية عمى تنفيذ المطموب ألنو أراد وبحؽ اف يحمي حياة الجنود االسرائيمييف وىذا ما كاف.

الػػرئيس الػػذي وجدتػػو المجنػػة، ىػػو اف رئػػيس الػػوزراء منػػاحيـ بػػيغف ووزيػػر الػػدفاع ارييػػؿ شػػاروف كػػاف الشػػيء 
ورئػػيس االركػػاف رفائيػػؿ ايتػػاف ومحققػػا معيػػـ آخػػريف 'لػػـ يتوقعػػوا'، كمػػا ىػػو مطمػػوب امكػػاف اف تنػػتقـ الكتائػػب 

 شرة' عف المجزرة.المبنانية مف سكاف مخيمي الالجئيف لقتؿ الجميؿ، ومف ىنا تأتي مسؤوليتيـ 'غير المبا
اعتقػدت باعتبػاري كنػػت مػدعيا فػي المجنػػة أنػو لػيس ليػػذا الػرأي مستمسػؾ مػػف مػادة األدلػة التػػي وضػعت أمػػاـ 
المجنة، بالعكس: فقد بّيف رئيس الػوزراء والػوزراء ورئػيس الموسػاد وعمػاؿ موسػاد آخػروف وقػادة كبػار وضػباط 

مغتػػو لمػػاذا لػػـ يتوقعػػوا حػػدوث اعمػػاؿ انتقػػاـ حينمػػا اسػػتخبارات وقػػادة وجنػػود مػػف الجيػػاز الميػػداني، كػػؿ واحػػد ب
 عمموا بأمر العممية المخطط ليا.

كاف الشاىد الرئيس آنػذاؾ رئػيس الموسػاد نػاحـو ادمػوني ألف عالقػات دولػة اسػرائيؿ بالكتائػب المبنانيػة كانػت 
دخػوؿ الكتائػب مف مسؤولية المنظمة. وقد حضر ادموني جمسة الحكومة التي تـ االبالغ فييا ألوؿ مرة عف 

المبنانية الى المخيميف، ولـ يرد كسائر الحضور عمى سماع ذلؾ االبػالغ. وقػد ُسػئؿ ادمػوني فػي شػيادتو ألػـ 
 ُتضئ عنده في اثناء االبالغ المذكور 'مصابيح حمراء'، ورد بػ ال.

تياؿ الذي لـ يكػف فسر ادموني ذلؾ بثالثة اسباب: االوؿ انو في اليوـ الذي تال قتؿ الجميؿ اعتُقؿ منفذ االغ
فمسػػػطينيا بػػػؿ لبنانيػػػا أرسػػػمتو سػػػورية، فممػػػاذا نفتػػػرض اف يوجػػػو غضػػػب الكتائػػػب المبنانيػػػة عمػػػى الفمسػػػطينييف؟ 
والثاني أف شقيؽ القتيؿ، أميف الجميؿ، قد ُنصب 'وريثا'. وقد رأى أميف نفسػو بعكػس البشػير الػذي كػاف عػدوا 

يوف الػػذيف كانػػت لػػو عالقػػات طيبػػة معيػػـ. ولػػـ يكػػف مػػف لمفمسػػطينييف 'رئػػيس كػػؿ المبنػػانييف' ومػػنيـ الفمسػػطين
المنطػػػؽ اف نفتػػػرض اف تمػػػس الكتائػػػب المبنانيػػػة بالفمسػػػطينييف تحػػػت إمرتػػػو. والثالػػػث أف الخبػػػرة التػػػي ُجمعػػػت 
بالنشاط العسكري المشترؾ بػيف الكتائػب المبنانيػة والجػيش االسػرائيمي بّينػت اف المبنػانييف قػد تصػرفوا فػي ىػذه 

 ا( بحسب قواعد قتاؿ الجيش االسرائيمي.األنشطة )تقريب
 وحينما ُسئؿ ما ىو تفسيره بعد وقوع الفعؿ لما حدث أجاب ادموني: 'ىذا لغز لف ُيحؿ الى األبد'.

كتػاب عنوانػو 'مػف اسػرائيؿ الػى دمشػؽ'  2999بيد اف المغز قد ُحؿ كما يبدو. فقػد ُكتػب فػي بػاريس فػي سػنة 
ؿ سػر اليػاس )ايمػي( حبيقػة، ضػابط عمميػات الكتائػب المبنانيػة وقائػد كتبو روبرت حاتـ )كوبرا( الػذي كػاف رجػ

، وفي رأيػو 2922العممية في صبرا وشاتيال. وزعـ حاتـ في كتابو اف االستخبارات السورية جندت حبيقة في 
فسػػاد عالقاتيػػا  انػػو نفػػذ المجػػزرة فػػي المخيمػػيف بمبػػادرة منػػو وبايحػػاء مػػف ُمسػػتعمميو السػػقاط حكومػػة الميكػػود وا 

 النصارى في لبناف.ب
حينما سػمعت أوؿ مػرة بالكتػاب أسػرعت الػى االتصػاؿ بػأدموني بعػد شػيادتو بنحػو مػف عشػريف سػنة، وسػألتو 
ىؿ يذكر كالمو عمى أف تمؾ المجػزرة 'لغػز لػف ُيحػؿ الػى األبػد' فأجػاب 'عمػى التحقيػؽ'. وحدثتػو عػف الكتػاب 
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ئ. كػاف ىػذا تقػديري ايضػا لكػف بػال أدلػة. اف المنشور عػف حبيقػة وأجػاب ادمػوني فػي ىػدوء: 'أنػا غيػر متفػاج
 ىذا الشيء يقبمو العقؿ كثيرا وال يوجد أي تفسير منطقي آخر'.

ىػػذا ىػػو السػػر وراء المجػػزرة، واسػػتنتاج لجنػػة 'كيػػاف' الػػرئيس مخطػػئ تمامػػا. لػػـ يسػػتطع متخػػذو القػػرارات فػػي 
 اسرائيؿ اف يتوقعوا تطورا بادر اليو وتعمده عميؿ خائف.

 27/7/0220يديعوت 
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