
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 ىنية: المقاومة أعادت بناء بنيتيا رغم الحصار واأللم وانتصار غزة بات قريبًا جًدا

 السلطة الفلسطينية تحذر من انييار حل الدولتين
 فلسطينياً  676مبنى بالضفة الغربية منذ بداية العام وىجرت  465ىدمت  "ائيلإسر ""أوتشا": 
 النازحين من سوريااألردن يلّوح بإعادة ترحيل الفلسطينيين "الحياة": 

  سباب أمنية"ألـ" "الداخلية" المصرية تحرم مئات الغزيين من الجنسية المصرية: "س"القد

عباس يعلن أنو لـن يترشـ   :"الحياة"
ــــى إســــقاط  ــــق عل ــــات ومواف لالنتخاب

ريس "أوســــــــــلو" وبروتو ــــــــــول بــــــــــا
 والتنسيق األمني
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عبـــاس يعلـــن أنـــو لـــن يترشـــ  لالنتخابـــات وموافـــق علـــى إســـقاط "أوســـلو" وبروتو ـــول بـــاريس  :"الحيـــاة" 2
 والتنسيق األمني

أف الرئيس محمود عباس اتهـ معظـ « الحياة»فتحي صّباح: كشفت مصادر فمسطينية موثوؽ فيها لػ  -غزة 
التػي اجتاحػت « الوقػوؼ ورا  التظػاارات»، بػػ «فػت »منظمة التحرير الفمسطينية، وفي مقدمها حركة  فصائؿ

« حمػػاس»مػػدف الةػػفة الةربيػػة اايػػرًا احتجاجػػًا عمػػء موجػػات الةػػر  وارتفػػاع األسػػعار، رافةػػًا اتهػػاـ حركػػة 
يعية ورئاسية مف دونه، معمنًا بتحريؾ الشارع في الةفة. واّير القيادة الفمسطينية بيف رحيمه او انتاابات تشر 

 «.اتفاؽ اوسمو»موافقته عمء اسقاط 
وقالت المصػادر إف عبػاس كػاف غاةػبًا جػدًا اػرؿ اجتمػاع القيػادة الفمسػطينية الػذي عقػد فػي مقػر المقاطعػة 

الذي تعقػد  « األاطر»وصفه االجتماع بأنه « فت »الشهر الجاري. ونقمت عف أحد قادة  26في راـ اهلل في 
لعقد االجتماع عمء عجؿ، « رتب»دة الفمسطينية، حتء أف الرئيس لـ ينتظر العودة مف زيارته لمهند، بؿ القيا

 أياـ. 20وذلؾ في غمرة االحتجاجات العنيفة واالةرابات قبؿ نحو 
لػيس فقػط انصػار حركتػي حمػاس والجهػاد »وأةافت أف عباس ااطب المجتمعيف مف ممثمي الفصائؿ قائًر 

ركوا فػي التظػاارات، بػؿ مػف يجمسػوف انػا عمػء اػذ  الطاولػة، وفػي مقػدمهـ فػت  والجبهتػاف االسرمي مف شػا
لتحريػػؾ الشػػارع المحػػتقف أصػػًر، « الشػػعبية والديموقراطيػػة وحػػزب الشػػعب. الجميػػه كانػػت لديػػه غػػرؼ عمميػػات

ف توجيػػه االتهامػات الػػء حمػاس بالمسػػؤولية عػػ»ورفػه وتيػػرة الةةػب الشػػعبي. وأشػارت الػػء أف عبػػاس رفػض 
 «.اذا ليس صحيحًا. مف حركوا الشارع يجمسوف انا»في الةفة، وقاؿ « تحريؾ الشارع

يسػػقط عبػػاس يسػػقط »مػػف ترديػػد شػػعار « غةػػبه وةػػيقه الشػػديد»وأوةػػحت المصػػادر أف عبػػاس عبػػر عػػف 
، وحػرؽ صػوراما أثنػا  االحتجاجػات الصػاابة. وّذكػر المجتمعػيف «)رئيس الحكومة في الةفة سرـ( فياض

فػي حػاؿ اػرج مواطنػاف فمسػطينياف يطالبانػه بالرحيػؿ فسػيرحؿ، فمػا بػالكـ وقػد اػرج »هـ يومًا ما أنه بأنه أبمة
 «. ألفاف

الرحيػػؿ وتسػػميـ األمانػػة أو تنظػػيـ »، واّيػػراـ بػػيف «ايجػػاد حػػؿ فػػوراً »وقالػػت إف عبػػاس طالػػب المجتمعػػيف بػػػ 
كمػػػا جئػػػت »بػػػديًر منػػػه، وقػػػاؿ:  النتاػػػاب رئػػػيس جديػػػد لمسػػػمطة« انتاابػػػات رئاسػػػية وتشػػػريعية فػػػورًا مػػػف دونػػػه

 ، في إشارة الء نيته االنسحاب مف منصبه والحياة السياسية بهدو .«بالمعروؼ، سأذاب بالمعروؼ
بػػدا محبطػػًا وحانقػػًا مػػف « األب الروحػػي التفػػاؽ اوسػػمو»كمػػا كشػػفت المصػػادر أف عبػػاس الػػذي ُيوصػػؼ بأنػػه 

ياسي مسدود منذ ثرث سنوات، أي منذ وصوؿ رئيس األفؽ الس»موقؼ إسرائيؿ واالدارة األميركية، وقاؿ إف 
 «.الحكومة االسرائيمية بنياميف نتانيااو الء الحكـ

الحصار المالي المفروض عمء السمطة، الػذي كانػت الواليػات المتحػدة أوؿ مػف »وقالت إف عباس اعتبر أف 
الػء األمػـ المتحػدة فػي  طبقه، ناجـ عػف رفةػه العػودة الػء مائػدة المفاوةػات، ويهػدؼ الػء ثنيػه عػف التوجػه

وأةػػػافت أف عبػػػاس أبمػػػػ  «. الجػػػاري لطمػػػب الحصػػػوؿ عمػػػػء عةػػػوية دولػػػة مراقػػػػب فػػػي األمػػػـ المتحػػػػدة 38
موافػػؽ عمػػء إسػػقاط اتفػػاؽ اوسػػمو وبروتوكػػوؿ بػػاريس االقتصػػادي والتنسػػيؽ األمنػػي، وعمػػء »المجتمعػػيف بأنػػه 

برغه بإلةا  االتفاقات  «.استعداد لمذااب الء نتانيااو وا 
، وقػاؿ إنػه «رفةػه القػاطه تنظػيـ انتاابػات عامػة»نقاش واسه في اذ  القةايا، اذ عبر األحمػد عػف وجرى 

مػػه األحمػػد فػػي أف « الشػػعبية»سػػيواجهها بكػػؿ السػػبؿ. واتفػػؽ عةػػو المجنػػة التنفيذيػػة نائػػب األمػػيف العػػاـ لػػػ 
ثير مف األذى ويجػب مةر لمشعب الفمسطيني وألحؽ به الك»، وأف اتفاؽ أوسمو «االنتاابات العامة مةرة»

وطالػػػب عةػػػو المجنػػػة «. إسػػػقاطه مػػػف دوف الػػػذااب الػػػء نتانيػػػااو وعػػػدـ التفػػػاوض عمػػػء بروتوكػػػوؿ بػػػاريس
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اجتمػاع وطنػي لمناقشػة اػذ  القةػايا »تيسير االد بعقػد « الديموقراطية»التنفيذية، عةو المكتب السياسي لػ 
بسػاـ الصػالحي أف انػاؾ « الشػعب»ـ لحػزب واعتبػر األمػيف العػا«. واعادة النظػر فػي دور السػمطة ووظائفهػا

إمػػا المواجهػػة مػػه االحػػترؿ، أو اسػػقاط السػػمطة برمتهػػا. إف اسػػقاط أوسػػمو يعنػػي عػػودة االحػػترؿ، »ايػػاريف: 
 «.واذا ليس حًر، الموةوع الرئيس او انها  االحترؿ

 3023/:/34الحياة، لندن، 
 

 وانتصار غزة بات قريبًا جًداىنية: المقاومة أعادت بناء بنيتيا رغم الحصار واأللم  3
محمػػد القوقػػا: أكػػد رئػػيس الػػوزرا  الفمسػػطيني إسػػماعيؿ انيػػة، اػػرؿ اسػػتقباله، اليػػوـ السػػبت، وفػػًدا مػػف  -غػػزة

متةػػػامنيف عػػػرب وأجانػػػب، أف الشػػػعب الفمسػػػطيني اسػػػتطاع بعػػػد مػػػرور امػػػس سػػػنوات مػػػف األلػػػـ والحصػػػار 
سػػرائيمي فػػي تحقيػػؽ أادافػػه، وتمكنػػت المقاومػػة مػػف الاػػانؽ عمػػء قطػػاع غػػزة، أف يفشػػؿ اسػػتراتيجية العػػدو اإ

ل: 4إعادة بنا  بنيتها. وقاؿ انية أماـ الوفد التةػامني الػذي حػّؿ ةػيًفا عمػء أاػؿ غػزة، ةػمف لقافمػة الوفػا  
لتعػػرض قطػػاع غػػزة لمعديػػد مػػف الصػػعاب والهجمػػات عمػػء كافػػة المسػػتويات أبرزاػػا الحصػػار الػػذي كػػاف ادفػػه 

لي استعادة الجندي جمعاد شاليط، وشنوا حرب الفرقاف، ولكف إسقاط الحكومة، إةافة إلء  إسكات المقاومة وا 
 أسيًرال. 2058محاولتهـ با ت بالفشؿ وتمت صفقة تبادؿ األسرى وارج أكثر مف 

وأةاؼ لأف انتصار غزة بات قريب جًدا، ونطمئنكـ أف غزة انتصرت عمء الحصػار ألف الحصػار لػـ يحقػؽ 
بالثوابت، فةزة لـ ينتزع منها المواقؼ ولـ تاترؽ الحصوف ولـ تسقط قرعها، ففي  أادافه، وألف غزة لـ تفرط

 غيبة األمة استأسد االحترؿ وعندما بد  الربيه العربي ااؼ وارتعب مف اذ  الصحوة القائمةل.
 وأشاد انية بجهود المتةامنيف في كسر الحصار المفروض عمء قطاع غزة، مشيًدا بمواقؼ األمتيف العربيػة

 واإسرمية مف القةية الفمسطينية.
وقاؿ: لإف اذ  القوافؿ دليؿ عمء أف القةية الفمسطينية اي القةية المركزية لألمػة، وأف الشػعب الفمسػطيني 
لػيس وحػد  فػي مواجهػػة االحػترؿل، مشػددا عمػػء أف الشػعب الفمسػطيني متمسػؾ بالثوابػػت وحقوقػه ولػف يتنػػازؿ 

عـ والنصػػػرة لمشػػػعب الفمسػػػطيني. ورأى أف اػػػذ  القوافػػػؿ تكشػػػؼ الوجػػػه عنهػػػا، داعيػػػا األمػػػة إلػػػء مواصػػػمة الػػػد
 الحقيقي لرحترؿ اإسرائيمي.

وتػػػابه: لوجػػػدنا أف األمػػػة تػػػنهض عمػػػء واقػػػه غػػػزة، فرأينػػػا ربيػػػه القػػػدس الػػػذي جػػػا  نتػػػاج صػػػمود غػػػزة فتحػػػرؾ 
رؿ والػذيف وقفػوا المازوف والةةب عمء االحترؿ فأسقطت الشعوب الطةاة الذيف شكموا الػدرع الػواقي لرحػت

صػػامتيف عمػػء دمػػا  غػػزة التػػي سػػالت عمػػء أرةػػها الطػػاارة.. أولئػػؾ الػػذيف صػػمتوا عمػػء حػػرب غػػزة عػػاقبهـ 
 الشعبل.

مػػف ناحيتػػه، أكػػد رئػػيس القافمػػة محمػػد حنػػوف أنهػػـ سػػيعمموف دوًمػػا لنصػػرة الشػػعب الفمسػػطيني وقةػػايا ، وأف 
جد األقصػػء المبػػارؾ، موةػػًحا مػػدى النصػػرة القوافػػؿ سػػتظؿ مسػػتمرة حتػػء تحريػػر فمسػػطيف والصػػرة فػػي المسػػ

 العالمية لفمسطيف وقةيتها.
 في اتاـ المقا  كـر رئيس الوزرا  أعةا  القافمة، مؤكًدا أف غزة مفتوحة لمجميه دوًما.

 3023/:/33فلسطين أون الين، 
 
 

 السلطة الفلسطينية تحذر من انييار حل الدولتين 4
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ت مػف أف المػأزؽ الػذي تشػهد  مفاوةػات السػرـ مػه إسػرائيؿ يهػدد الفرنسية: حذرت السمطة الفمسطينية السػب
بانهيػػػػار حػػػػؿ الػػػػدولتيف، وسيفةػػػػي إلػػػػء دولػػػػة وحيػػػػدة تحكمهػػػػا مبػػػػادئ لالتمييػػػػز العنصػػػػريل. وقالػػػػت السػػػػمطة 

إنػػه لمػػف دوف  -فػػي وثيقػػة أعػػدتها عشػػية اجتمػػاع لممػػانحيف الػػدولييف بنيويػػورؾ بعػػد غػػد االثنػػيف-الفمسػػطينية 
ودائـ.. سيجد اإسرائيميوف والفمسطينيوف أنفسهـ بالتأكيد في دولة وحيػدة تحكمهػا مبػادئ  اتفاؽ سياسي عادؿ

صػفحة ووزعتهػا السػمطة الفمسػطينية مسػا  السػبت  33التي جا ت في -التمييز العنصريل. وأةافت الوثيقة 
دت أف لقيػػاـ دولػػة إف لالوةػػه القػػائـ حاليػػا لػػيس مقبػػوال ال سياسػػيا وال اقتصػػاديال. وأكػػ -عمػػء وسػػائؿ االعػػرـ

فمسػػطينية قابمػػة لمحيػػاة سياسػػيا واقتصػػاديا يبقػػء مسػػتحير مػػف دوف إنهػػا  االحػػترؿ اإسػػرائيمي لمةػػفة الةربيػػة 
 وقطاع غزة بالكامؿ، بما في ذلؾ القدس الشرقيةل.

، ودعت السمطة الدوؿ المانحة إلء ممارسة ةةوط عمء إسرائيؿ إزالة الحواجز العسكرية في الةفة الةربية
تاحة تنمية األراةي الفمسطينية برمتها، عمء أف يشمؿ اػذا األمػر المنطقػة لجل الااةػعة لمسػيطرة المدنيػة  وا 

% مف أراةي الةفة الةربية، وطالبت باالعتراض دوليا لدى 70والعسكرية اإسرائيمية الكاممة، والتي تشكؿ 
 إسرائيؿ عمء أعماؿ ادـ منازؿ الفمسطينييف.

 3023/:/33، الجزيرة نت، الدوحة
 

 االحمد يطالب البرلمانات االوروبية بدعم الطلب الفلسطيني في االمم المتحدة 5
الحيػػػػاة الجديػػػػدة: أشػػػػاد النائػػػػب عػػػػزاـ األحمػػػػد بالعرقػػػػة الوثيقػػػػة بػػػػيف المجمػػػػس الػػػػوطني الفمسػػػػطيني  -راـ اهلل 

لتحسػػيف وتعزيػػز مكانػػة  والجمعيػػة البرلمانيػػة لمجمػػس اوروبػػا مؤكػػدا ةػػرورة االسػػتفادة مػػف التجربػػة االوروبيػػة
الديمقراطيػػػػة والحريػػػػات العامػػػػة فػػػػي فمسػػػػطيف، وطالػػػػب األحمػػػػد رؤسػػػػا  البرلمانػػػػات األوروبيػػػػة بػػػػدعـ الطمػػػػب 
الفمسػػطيني فػػي الحصػػوؿ عمػػء العةػػوية فػػي الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة. ودعػػا إلػػء اإفػػراج الفػػوري عػػف 

 النواب األسرى في سجوف االحترؿ.
فػد مػػف المجمػػس الػػوطني فػي المػػؤتمر االوروبػػي لرؤسػػا  البرلمانػات الػػذي عقػػد فػػي جػا  ذلػػؾ اػػرؿ مشػػاركة و 

ايمػوؿ. وأكػد عػزاـ االحمػد عمػء  32و 30مقر الجمعية البرلمانية لمجمس أوروبػا فػي مدينػة ستراسػبورغ يػومي 
يػػة الموقػػؼ الفمسػػطيني الػػداعـ لايػػارات الشػػعوب العربيػػة فػػي بنػػا  مسػػتقبؿ افةػػؿ قػػائـ عمػػء تكػػريس الديمقراط

 واحتراـ الحريات العامة. كما دعا الء دعـ العرب لمشعب الفمسطيني إنها  االحترؿ .
 3023/:/34الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 سلطة المياه: االحتالل يرىن المشاريع المائية الفلسطينية بمقابل في المستوطنات 6

العتيمػػي، أمػػس، عػػف رفػػض الجانػػب  منتصػػر حمػػداف: كشػػؼ رئػػيس سػػمطة الميػػا  الفمسػػطينية شػػداد -راـ اهلل 
الفمسػػػطيني الشػػػتراطات مػػػف االحػػػترؿ تقةػػػي بػػػأف تكػػػوف موافقتػػػه عمػػػء تنفيػػػذ مشػػػاريه مائيػػػة فػػػي المنػػػاطؽ 
المصػػنفة )ج( الااةػػعة لسػػيطرته، بموافقػػة السػػمطة الفمسػػطينية عمػػء مشػػاريه مائيػػة وصػػرؼ صػػحي ااصػػة 

األايرة التػي سػعت إلػء ربػط ” اإسرائيمية“اطات بالمستوطنات في الةفة الةربية. وحسب العتيمي فإف االشتر 
تنفيذ مشاريه مائية فمسطينية مه المستوطنات أدت إلء وقؼ عمػؿ المجنػة المشػتركة بػيف الجػانبيف بسػبب مػا 

مف اشتراطات غير مقبولة وقاؿ العتيمي الذي كاف يتحدث ارؿ اجتماع موسػه ” اإسرائيمي“عرةه الجانب 
ال نقبػؿ “ةور ممثميف عف مؤسسات األمـ المتحدة والمنظمات األامية في راـ اهلل لممثمي الدوؿ المانحة وبح

 ”.كفمسطينييف بحث اذ  االشتراطات حتء لو كاف نتيجة ذلؾ حرمانًا مف إقامة مشاريعنا عمء أرةنا
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 3023/:/34الخليج، الشارقة، 
 

 مي إلى شطب حق العودةمنظمة التحرير: تدويل مسألة "الييود المطرودين من الدول العربية" تر  7
ناديػػة سػػعد الػػديف: تاصػػص ايئػػة األمػػـ المتحػػدة اػػذا األسػػبوع جمسػػة ااصػػة غيػػر مسػػبوقة لطػػرح  –عمػػاف 

مسألة ما يزعمه الكياف اإسرائيمي لباليهود المطروديف مف الدوؿ العربيػةل، توطئػة لرعتػراؼ قانونيػًا بحقػوقهـ 
 عودة الرجئيف الفمسطينييف. كرجئيف، وسط رفض فمسطيني عربي يحذر مف إسقاط حؽ

واعتبرت منظمة التحرير أف لحكومة االحترؿ تسػعء إلػء ذر الرمػاد فػي عيػوف المجتمػه الػدولي تحػت ذرائػه 
ما تسميه لالرجئ اليهوديل في الدوؿ العربيةل. وقّدر عةو المجنة التنفيذيػة فػي المنظمػة واصػؿ أبػو يوسػؼ 

طب حػػػؽ عػػػودة الرجئػػػيف الفمسػػػطينيف، والتشػػػويش عمػػػء التحػػػرؾ لبفشػػػؿ الحممػػػة اإسػػػرائيمية الراميػػػة إلػػػء شػػػ
 الفمسطيني صوب األمـ المتحدة لطمب االعتراؼ بفمسطيف دولة غير عةو في الجمعية العموميةل.

كاف طوعيًا، وفؽ ماطط  2:59وأةاؼ إلء لالةدل مف األراةي المحتمة إف لتوجه اليهود إلء فمسطيف عاـ 
التي كانت تمجأ، غالبًا، لمعنؼ واإجراـ ةداـ لجبراـ عمء الاػروج مػف أمػاكف  المنظمة الصهيونية العالمية

تواجػػػداـ واالسػػػتيطاف فػػػي مػػػا يسػػػمونه لأرض الميعػػػادل. واػػػذا األمػػػر، بحسػػػبه، لال يسػػػتقيـ مطمقػػػًا مػػػه سياسػػػة 
لػػء التطهيػر العرقػػي والمجػازر الصػػهيونية التػي ارتكبػػت ةػػد الشػعب الفمسػػطيني لتهجيػر  مػػف أراةػيه وديػػار  إ

الذي يؤكػد حػؽ الرجئػيف الفمسػطينييف فػي العػودة إلػء  2:5أماكف المجو  والشتاتل، الفتًا إلء لالقرار الدولي 
 دياراـ وتعويةهـل. 

فيما اقترح عةو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير أسعد عبد الرحمف تشكيؿ للجنة دولية مستقمة لمبػت فػي 
وتقييـ أمرؾ اليهود في الدوؿ العربية، بدوف االعتماد عمء ما يصػدر  مصداقية ما يدعيه الكياف اإسرائيمي،

عنه مف دراسات ومعمومات يفصمها كمػا يريػدل. وأةػاؼ إلػء لالةػدل إف لعمػء الػدوؿ العربيػة التػي تبحػث اػذا 
الموةػػػػوع مػػػػه الجانػػػػب اإسػػػػرائيمي إبػػػػدا  اسػػػػتعداد إعػػػػادة أمػػػػرؾ اليهػػػػود أو التعػػػػويض عميهػػػػا، مقابػػػػؿ عػػػػودة 

 يف الفمسطينييف إلء دياراـ والتعويض عف معاناتهـ طواؿ اذ  السنيفل.الرجئ
 3023/:/34الغد، عّمان، 

 
 حماس: عقد جلسة أممية لمناقشة "تيجير الييود" سابقة خطيرة 7

استنكرت حركة لحماسل اإعرف عف موافقة األمـ المتحدة عقد جمسة لمناقشة ما أسمته لمزاعـل اليهود 
 في بعض الدوؿ العربية بأنهـ ُطردوا مف اذ  البرد. الذيف كانوا يقيموف

وقاؿ سامي أبو زاري، الناطؽ باسـ حركة لحماسل في تصري  مكتوب له وصمت لفمسطيف أوف اليفل 
نساة عنه: لإف اؤال  اليهود ليسوا الجئيف كما يزعموف بؿ اـ مسؤولوف عف تهجير الشعب الفمسطيني مف 

ت اجرة سرية مف بعض البرد العربية ووصموا إلء أرض فمسطيف، أرةه حيث ااجر اؤال  في عمميا
حيث قاموا مه غيراـ مف يهود العالـ بتهجير الشعب الفمسطيني مف أرةه وبنا  )دولة يهودية( عمء 

وأةاؼ المتحدث في تصريحه: لإف اؤال  اليهود اـ مجرموف وليسوا الجئيف واـ  حساب اذا الشعبل.
طيني إلء الجئيفل، معتبرا أف عقد األمـ المتحدة جمسة لمناقشة اذا الموةوع الذيف حولوا الشعب الفمس

 ليمثؿ سابقة اطيرة تسهـ في تزوير التاريخ وقمب الحقائؽل.
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ودعا المتحدث باسـ حركة لحماسل إلء وقؼ مثؿ اذ  الجمسات واستمرار األمـ المتحدة في تحمؿ 
طيني، الذي أكد أنه ال يزاؿ يعاني مف التهجير فوؽ مسؤولياتها السياسية والمادية تجا  الشعب الفمس

 التهجير.
 22/9/2012فلسطين أون الين، 

 
 حماس: عدم التزام فت  بإجراءات تش يل الح ومة عّطل المصالحة 8

قالت حركة لحماسل اف عدـ التزاـ حركة لفت ل بإجرا ات تشكيؿ حكومة التوافؽ : يو بي أي -القدس المحتمة
 الدوحة أدى إلء تعطيؿ المصالحة.الوطني وفؽ إعرف 

وقاؿ المتحدث باسـ حماس، سامي أبو زاري، لتوقفت عممية المصالحة حينما لـ تمتـز فت  بإجرا ات 
تشكيؿ الحكومة حسبما كاف متفقًا عميه في منتصؼ يونيو اذا عدا عف تجاامها تنفيذ اتفاؽ الرزمة في ممؼ 

 في محاوالت استئصاؿ حركة حماس في الةفة المحتمةل.منظمة التحرير وبقية الممفات، واستمراراا 
 23/9/2012الحياة، لندن، 

 
 فت  تنفي تعيين ىيئة قيادية جديدة ليا بقطاع غزة حر ة 9

نفت مفوةية التعبئة والتنظيـ في حركة لفت ل بالمحافظات الجنوبية في قطاع غزة األنبا  التي تحدثت عف 
أف مكتب المفوةية سيواصؿ مزاولة مهامه حتء عودة رئيسه نبيؿ تشكيرت جديدة لها في القطاع، مؤكدة 

 شعث مف زيارته الاارجية.
وقالت المفوةية، في بياف صحفي وصمت لفمسطيف أوف اليفل نساة عنه: لإف ما تـ تناقمه عمء المواقه 

حة اإلكترونية مف تشكيرت جديدة في غزة اي أابار غير صحيحة ومفبركة، يراد منها إرباؾ السا
 الفتحاوية الداامية في قطاع غزةل.

وأةافت: لاناؾ أطروحات بتعييف إبراايـ أبو النجا أو أحمد نصر أو يحيي رباح كأميف سر الهيئة القيادية 
العميا امفًا ليزيد الحويحي، الذي قدـ استقالته في وقت سابؽل، مشيًرة إلء أنه جرى تداوؿ اذ  األسما  منذ 

مء أي منها لةاية اآلف، وأف ذلؾ مرتبط بقرار مف المفوض العاـ لمتعبئة والتنظيـ في فترة ولـ يتـ التوافؽ ع
 المحافظات الجنوبية نبيؿ شعثل، كما قالت.

 22/9/2012فلسطين أون الين، 
 

 جمال الخضري يدعو للوحدة في مواجية سياسات االحتالل 10
لحصار ةرورة التوحد الفمسطيني رغـ أكد النائب جماؿ الاةري رئيس المجنة الشعبية لمواجهة ا: )واـ(

االنقساـ والارؼ، باعتبار ذلؾ الطريؽ الوحيد لمواجهة التحديات الداامية وفي المحافؿ الدولية. وشدد 
الاةري عمء ةرورة الوحدة أيةا لمواجهة االحترؿ وسياساته في غزة التي تعاني اإغرؽ والحصار، 

 جدار الفصؿ والحواجز واالستيطاف وتهويد القدس.وفي الةفة الةربية التي تعيش تحت وطأة 
قرار الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني وحقه  وقاؿ إف التوحد يعني تحقيؽ نجاحات في المحافؿ الدولية وا 
في الدولة المستقمة وعاصمتها القدس والعيش بأماف وسرـ وعودة الرجئيف إلء دياراـ. ودعا إلء تنسيؽ 

لعربية والدولية والعمؿ ةمف رؤية مشتركة ليصب  الشعب الفمسطيني أقرب نحو تحقيؽ الجهود الفمسطينية وا
 أادافه وطموحاته وتأكيد حقه المشروع.
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 23/9/2012الخليج، الشارقة، 
 

 أيام من أنصارىا في الضفة خالل ثالثة 120السلطة باعتقال  حماس تتيم 11
( تمقت لقدس برسل نساة منه أجهزة األمف 9|22اتهمت حركةلحماسل  في بياف لها اليوـ السبت ) :نابمس
لمسمطة الفمسطينية )جناح الةة الةربية( بمواصمة حممة االعتقاالت واالستدعا ات السياسية ةد  التابعة

أنصاراا في الةفة الةربية، ليرتفه عدد المعتقميف ارؿ الحممة التي شنتها منذ ليمة األربعا  الماةي إلء 
 معتقًر سياسيًا. 120

 22/9/2012قدس برس، 
 

 حواتمة يدعو للتصويت لصال  فلسطين في قرارىا التوجو لألمم المتحدة 23
الحياة الجديدة: دعا األميف العاـ لمجبهػة الديمقراطيػة نػايؼ حواتمػة تػونس إلػء مسػاندة فػي فمسػطيف  -تونس 

كػػات الشػػعبية فػػي فػػي تقػػدمها لمعةػػوية فػػي األمػػـ المتحػػدة والتصػػويت عميػػه لصػػال  فمسػػطيف مؤكػػدا أف الحر 
الدوؿ العربيػة لػـ تكتمػؿ وتحشػيد القػوى اليمينيػة يسػتهدؼ اجهػاض الثػورات العربيػة. وقػاؿ حواتمػة اثنػا  لقائػه 

الباجي قائػد السبسػي، اف الثػورات العربيػة والحركػات الشػعبية لػـ تكتمػؿ « ندا  تونس»في تونس رئيس حزب 
ارع لػػدفه الحكومػػات التػػي جػػا ت بعػػد الثػػورات إلػػء والصػػراع السياسػػي واالجتمػػاعي يػػدور فػػي الميػػاديف والشػػ

الحريػة والكرامػة، الديمقراطيػة التعدديػة، المسػاواة فػي المواطنػة، الدولػة المدنيػة »تطبيؽ وتنفيذ أاداؼ الثػورات 
 «.الحديثة، العدالة االجتماعية

 3023/:/34الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 اعدة لألردن في تطوير الذرة ألغراض سلميةفقط لم نعرقل بل قدمنا المس ليس: "إسرائيل" 13
في موقعها عمء الشبكة، اليـو األحد، أف المجنة اإسرائيمية لشؤوف الطاقة الذرية ” اآرتس“أقادت صحيفة 

قالت ردا عمء اتهامات العااؿ األردني إسرائيمي بأنها تحاوؿ عرقمة مساعي األردف إقامة مفاعؿ ذري 
ئيؿ ال تعارض الجهود األردنية وال تعرقمها بؿ عمء العكس مف ذلؾ قدمت لألغراض المدنية، بأف إسرا

 لألردف مساعدات ونصائ  بشأف إقامة مفاعؿ لألغراض السممية.
جا ت اذ  التصريحات ردا عمء ما قاله العااؿ األردني، الممؾ عبد اهلل الثاني قبؿ نحو عشرة أياـ في 

بأنه عندما بدأت األردف اطواتها األولء لتطوير مفاعؿ  مقابمة مه وكالة األنبا  الفرنسية،حيث صرح
لألغراض السممية توجه لعدد مف الدوؿ لتمقي المساعدات،لكف سرعاف ما تبيف لألردف أف إسرائيؿ مارست 

 ةةوطا عمء اذ  الدوؿ بعدـ التعاوف مه األردف في اذا المشروع.
 

ت عمء تصريحات العااؿ األردني بالقوؿ إف إف المجنة اإسرائيمية لشؤوف الطاقة رد” اآرتس“وقالت 
إسرائيؿ ساعدت األردف حتء في تحديد الموقه األفةؿ إقامة المفاعؿ الذري األردني لألغراض السممية، 

 لتوليد الطاقة الكهربائية.
 23/9/2012، 48عرب 

 
 حدث تاريخي في األمم المتحدة "الالجئين الييود العرب"طرح ملف داني أيالون:  14
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قاؿ نائب وزير الاارجية اإسرائيمية داني أيالوف الذي يقؼ ورا  عقد اجتماع في األمـ : هلل: كفاح زبوفراـ ا
«. إنه حدث تارياي»، «الرجئيف اليهود مف دوؿ عربية»المتحدة، الميمة قبؿ الماةية لبحث قةية 

وطوردوا وطردوا مف الدوؿ نريد تحقيؽ العدالة في األمـ المتحدة لرجئيف اليهود الذيف عذبوا »وأةاؼ: 
عاما، ولكف العدالة والحقائؽ  64الحديث او عف تأاير داـ »وأةاؼ: «. العربية، وصودرت حقوقهـ
 «.التارياية ال تسقط بالتقادـ

 23/9/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 فلسطينياً  676مبنى بالضفة الغربية منذ بداية العام وىجرت  465ىدمت  "إسرائيل""أوتشا":  15
مبنء فء الةفة  465أمس السبت، إف قوات االحترؿ اإسرائيمء ادمت  يقاؿ تقرير أمم :زة )أ.ش.أ (غ

 فمسطينيًا. 676ونتيجة لذلؾ تـ تهجير  يالةربية المحتمة منذ بداية العاـ الجار 
ييف وأوة  مكتب تنسيؽ الشئوف اإنسانية فء األمـ المتحدة لأوتشال بالقدس أف معدؿ المهجريف الفمسطين

 فمسطينيًا أسبوعيًا. 13بم  
دونما مف أراةء قريتء  647وأةاؼ أف القوات اإسرائيمية سممت أمرًا عسكريًا مجددًا يمدد مصادرة 

 عورتا وبوريف فء نابمس وسط شماؿ الةفة الةربية، حيث تقه األرض قرب منطقة تدريب لجيش االحترؿ.
مبنء فء قرية اربة يرزا  16وعيف أوامر وقؼ البنا  ةد وكاف جيش االحترؿ اإسرائيمء قد سمـ قبؿ أسب

 الواقعة فء منطقة عسكرية مةمقة فء محافظة طوباس قرب جنيف شماؿ الةفة الةربية المحتمة.
بالمائة مف أراةء الةفة  18، أعمف الجيش اإسرائيمء أف نحو 1967وأشار التقرير إلء أنه منذ عاـ 

 ريبل أو لمناطؽ إطرؽ نارل.مناطؽ عسكرية مةمقة لألغراض التد
 2168وبالنسبة لإلصابات فء صفوؼ الفمسطينييف جرا  اعتدا ات قوات االحترؿ، بيف التقرير أنها بمةت 

 إصابة جرا  تفريؽ المظاارات أو ارؿ عمميات الداـ والتفتيش الميمية فء أنحا  الةفة الةربية.
ود اإسرائيمية المفروةة عمء وصوؿ الفمسطينييف إلء أما فء قطاع غزة، أشار التقرير إلء استمرار القي

، ومناطؽ صيد األسماؾ التء 1948مناطؽ تقه عمء طوؿ السياج الذى يفصؿ ما بيف غزة وأراةء عاـ 
 تبعد عف الشاطئ مسافة تزيد عف ثرثة أمياؿ بحرية.

ة أطفاؿ، بحجة أنهـ كانوا ولفت التقرير إلء أف القوات اإسرائيمية اعتقمت امسة فمسطينييف، بينهـ ثرث
يحاولوف التسمؿ دااؿ إسرائيؿ، وفء امسة حوادث عمء األقؿ، أطمقت البحرية اإسرائيمية نيرانا تحذيرية 
 باتجا  قوارب صيد فمسطينية وأجبرتها عمء العودة إلء الشاطئ، فيما لـ يبم  عف وقوع إصابات أو أةرار.

قت عددًا مف القذائؼ مف قطاع غزة باتجا  مواقه إسرائيمية محاذية ونو  التقرير بأف الفصائؿ الفمسطينية أطم
، ومواقه عسكرية إسرائيمية بالقرب مف السياج، انفجرت إحدااا قبؿ األواف فء موقه 48دااؿ أراةء 

 اإطرؽ.
ألؼ لتر مف الوقود، فء حيف يحتاج  400وأشار التقرير إلء أنه يداؿ قطاع غزة يوميا عبر األنفاؽ نحو 

 ألؼ إلء مميوف لتر يوميا. 800لقطاع ما بيف ا
23/9/2012اليوم السابع، مصر،   

 
 م الفحم: عشرات االالف يشار ون في ميرجان "االقصى في خطر"أ 16
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شارؾ مسا  أمس الجميعة عشرات االالؼ مف كافة قرى ومدف الدااؿ الفمسطيني  :أحمد جرجؿ -اـ الفحـ
السابه عشر  -عميه الصرة والسرـ  -لنصرة النبي محمد  وأاؿ القدس في مهرجاف لاألقصء في اطرل

 في مدينة أـ الفحـ في الدااؿ الفمسطيني المحتؿ.
وقاؿ رئيس بمدية اـ الفحـ الشيخ االد حمداف لأف الحركة االسرمية أحسنت صنعا في جمه اذا المهرجاف 

القصء وبيت المقدس، فر مه نصرة الحبيبل. وأةاؼ: للمحبيب المصطفء أفةاؿ عمينا كثيرة عمء ا
ينبةي أف ننسء انه منذ أف فرةت الصرة، جمه الرسوؿ صمء اهلل عميه وسمـ قبمة المسمميف األولء 
المسجد األقصء، لما أسري به الحبيب وقاـ برحمة االسرا  والمعراج قبؿ أف يمقء اهلل تعالء، فأي بركات 

عمء أرض الشاـ، فكمها تزداد بركة عمء بركة اذ  حّمت عمء المسجد األقصء المبارؾ وبيت المقدس و 
 باسرا  الحبيب الذي لوال  لما كاف معنء لوجودنا في اذ  الحياة ل.

مف جهته قاؿ الشيخ حماد ابو دعابس رئيس الحركة االسرمية الجنوبية لاننا نؤكد أف األقصء والقدس في 
لنا أف المؤسسة االسرائيمية باتت تاطط لتقسيـ اطر، واف كؿ القرائف واألدلة التي اجتمعت بيف أيدينا تبّيف 

المسجد االقصء المبارؾ بنا  عمء موافقة أميركية صامتة ولذلؾ ازدادت االعتدا ات االسرائيمية القبيحة 
 عمء المسجد االقصء المبارؾ واعماؿ حفر االنفاؽ التي تتزايد يوما بعد يوـل. 

ئة االسرمية العميا واطيب المسجد االقصء قاؿ: لنمتقي وفي كممة لمدكتور الشيخ عكرمة صبري رئيس الهي
اليوـ لنعمف صراة مدوية مف اذا المهرجاف الكريـ ألّف المسجد األقصء المبارؾ والقدس تتعرةاف الء 
مااطر تمو المااطر، وبالتالي ال بد اف يتنبه المسمموف في العالـ الء اذ  المااطر، وما اذ  المهرجانات 

ه لمعالـ لألوةاع المؤلمة التي تشهداا مدينة القدس والمقدسات االسرمية والمسيحية، إاّل صراة تنبي
 واستهجف الشيخ صبري صمت العرب والمسمميف جرا  ما يجري في القدسل.

 22/9/2012القدس، القدس، 
 

 عقد جلسة أممية لمناقشة "تيجير الييود" يستن رمر ز سواسية لحقوق اإلنسان  17
ة لحقوؽ اإنساف موافقة األمـ المتحدة عقد جمسة لمناقشة ما أسمته لمزاعـل اليهود استنكر مركز سواسي

الذيف كانوا يقيموف في بعض الدوؿ العربية بأنهـ ُطردوا مف اذ  البرد مؤكدا أف االحترؿ اإسرائيمي 
 يتناسء بأنه او مف قاـ عمء حساب تشريد اآلالؼ مف الفمسطينييف مف أراةيهـ.

في بياف وصمت لفمسطيف أوف اليفل نساة عنه: لإف المجتمه الدولي بمنظماته الماتمفة  وقاؿ المركز
يتوجب عميه أواًل أف يتحمؿ المسؤولية القانونية واألارقية اتجا  الرجئيف الفمسطينييف بد ا مف وعد بمفور 

لء اآلف  ، اذا باإةافة لما تبه ذلؾ مف معاناة لممواطف1948مرورا بالنكبة عاـ  1917عاـ  الفمسطيني وا 
 سواً  بمصادرة األراةي أو بنا  الجدار العازؿ وتدمير المنازؿ والتهجير القسري لمسكاف وبنا  الهيكؿل.

 22/9/2012فلسطين أون الين، 
 

 الى اإلسالم تظاىرة في القدس المحتلة ضد الفيلم المسيء 18
دس المحتمة تنديدًا بفيمـ يسي  إلء فمسطيني، أمس، في حي العيسوية بالق 500تجمه نحو : )أ .ؼ .ب(

اإسرـ وبرسوـ كاريكاتيرية تسي  إلء النبي محمد صمء اهلل عميه وسمـ نشرتها مجمة فرنسية. ورفه 
محمد نبي ”و” نحف جميعًا أوفيا  لمحمد“المتظااروف عممي حركتي فت  وحماس والفتات كتب عميها 

 ”.اإسرـ
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 23/9/2012الخليج، الشارقة، 
 

 بانييار نفق في غزة امل فلسطينيمقتل ع 19
قتؿ عامؿ فمسطيني، وأصيب آار بجروح، أمس، إثر انهيار نفؽ أسفؿ الحدود الفمسطينية : )يو .بي .آي(

عامًا( قتؿ،  32المصرية . وقاؿ مصدر طبي فمسطيني، إف المواطف رمةاف محمد أبو عرمانة ) -
ا يعمرف فيه في منطقة حي السرـ شرؽ رف  عامًا(، إثر انهيار نفؽ أرةي كان 23وأصيب شاص آار )

 جنوب قطاع غزة.
 23/9/2012الخليج، الشارقة، 

 
 االحتالل االسرائيلي يطلق قطعانا  بيرة من الخنازير البرية في أراضي قرى جنوب جنين 20

أطمقت سمطات االحترؿ فجر امس قطعانا كبيرة مف الانازير البرية في  :وكاالت-االراةي الفمسطينية 
 راةي قرى جنوب جنيف مف ارؿ بوابات جدار الفصؿ العنصري.أ

وقالت مصادر محمية إف حافرت إسرائيمية تحرسها دوريات لمجيش توقفت قرب مناطؽ الجدار بمحاذاة 
عانيف وطورة وبرطعة الشرقية وفرغت حمولتها مف الانازير البرية التي انطمقت نحو األراةي وااصة التي 

 جد بها المئات مف أشجار الزيتوف.تستادـ لمزراعة وتو 
وأشارت المصادر إلء تكرار تمؾ العممية مرات عديدة ارؿ األشهر الماةية، وتحديًدا مه اقتراب موسـ 

 الزيتوف بهدؼ التاريب والعبث وترويه المواطنيف وااصة المزارعيف ومنعهـ مف الوصوؿ ألراةيهـ.
 23/9/2012الرأي، عمان، 

 
 ان يغيثون النازحين من المخيمات في سوريافلسطينيو لبنتقرير:  21

آالؼ الجئ فمسطيني، لجأوا إلء المايمات الفمسطينية المبنانية اربا مف  5أكثر مف : نذير رةا -بيروت
آالؼ إذا زادت األمور تعقيدا في  10المرش  لمزيادة إلء حدود »العنؼ الدائر في سوريا. اذا الرقـ 

، رمء بأعبا  «الشرؽ األوسط»محمد االد لػ« أونروا»ناف الوسطء في الػ، كما يؤكد رئيس منطقة لب«سوريا
إةافية عمء كااؿ الرجئيف الفمسطينييف في مايمات لبناف، الفقرا  أصر، كوف معظمهـ استقبؿ أقاربه 

 «.المحـ الحيّ »ومعارفه مف سوريا في منزله، لكنهـ يةيثونهـ بػ
بيروت، بالحاؿ نفسه. أقارب الفمسطينييف المقيميف في وتتشارؾ المايمات الفمسطينية في الجنوب و 

مف واجبنا »المايمات في سوريا، ومعارفهـ، تولوا استقباؿ النازحيف بالترحاب. ويؤكد الفمسطينيوف أنه 
إذا نحف لـ نستقبمهـ بهذ  الحاؿ، فأيف »، متسائميف: «استقبالهـ، واحتةانهـ عمء الرغـ مف ةائقتنا المالية

 «.يذابوف؟
الواقه أف حاؿ اؤال  الهاربيف مف ماّيمي اليرموؾ وحمص، توصؼ بالتعيسة. في مايـ شاتير، يقوؿ طفؿ و 
ويةيؼ الطفؿ الذي كاف يسكف أحد األحيا  «. حياتنا تحولت إلء فيمـ رعب»إف « الشرؽ األوسط»لػ

سنا قبؿ أف نسمه إننا كنا نرى وميض القذيفة بأـ عيننا، فنابأ رأ»الواقعة عمء طرؼ مايـ اليرموؾ: 
 «.دويها

في اذا المايـ، ازداد عدد النازحيف الفمسطينييف بشكؿ قياسي منذ منتصؼ شهر رمةاف. ففي اذ  الفترة، 
عائمة، إذ  100عائمة، لكنه ازداد بشكؿ قياسي، ليقارب الػ 48كاف عدد العائرت النازحة ال يتجاوز الػ
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. ومه ازدياد 3ف الفمسطينييف إلء مايمات بيروت الػفي المائة مف عدد النازحي 40يستقطب ما يقارب 
عدداـ، وجدت المجاف الشعبية نفسها أماـ مشكمة إنسانية حقيقية. يقوؿ أحد المقربيف مف المجاف الفمسطينية 

الجمعيات اإنسانية والدولية وايئات المجتمه المدني والمجاف الشعبية الفمسطينية »إف « الشرؽ األوسط»لػ
اتماـ بموةوع السكف وتأميف االحتياجات اإنسانية الةرورية لهـ، لكف حجـ التقديمات ال عمدت إلء اال

حركة فت  سحبت الفرش األسفنجية الموجودة »وأشار إلء أف «. يةطي جميه النازحيف بسبب كثافة عدداـ
ر مف حجـ في مراكزاا مف عناصراا، وقدمتها لمنازحيف، بعدما وجدت أف اإمكانيات المتاحة أقؿ بكثي

 «.الطمب
ويسكف معظـ النازحيف عند أقارب لهـ، بينما لـ يمحظ عددا كبيرا لمنازحيف الذيف تمكنوا مف استئجار 
البيوت، بحكـ ارتفاع سعر اإيجارات. أما المستأجروف، فاقتصروا عمء العماؿ السورييف الذيف استةافوا 

مف تمؾ التي يسكنونها. وأبدى الفمسطينيوف  أقاربهـ مف دااؿ سوريا، مما دفعهـ الستئجار بيوت أكبر
النازحوف شكرا بالةا إدارة األمف العاـ المبناني، التي ألةت الةرامات المالية عمء الفمسطينييف الذيف االفوا 

عائرت  10بمدة إقامتهـ في لبناف، حيف عبروا الحدود مجددا إلء سوريا. وقد سجمت عودة ما ينااز الػ
 األسبوع الماةي.

في مايمات صيدا، تتشابه قصص المآسي والمعاناة. وينااز عدد النازحيف الفمسطينييف مف مايمات و 
عائمة عمء مايـ عيف  200عائمة، يتوزع منهـ نحو  300اليرموؾ وحمص وحما  وحمب والسيدة زينب الػ

ف االكتظاظ م»عمء مايـ المية ومية. ويعاني المايماف، بحسب مصادر فمسطينية مطمعة،  100الحموة، و
عائمة  30لف يكوف قادرا عمء استيعاب أكثر مف »، مشيريف إلء أف مايـ عيف الحموة «الكثيؼ في المايـ

استيعاب المايماف فاؽ حدود  القصوى ارؿ الشهريف الماةييف، بعد أف »وأةافت المصادر: «. إةافية
تحتاج إلء رعاية »ئرت النازحة ، مشيرة إلء أف العا«عائمة 15أشهر عمء  4اقتصرت حركة النزوح قبؿ 
 «.كبيرة ومساعدة وااتماـ بال 

وتهتـ المجاف الفمسطينية والجمعيات المبنانية والفمسطينية بتقديـ المساعدات الةذائية والعينية والصحية )كؿ 
النازحيف يعالجوف في »إلء أف « الشرؽ األوسط»حسب قدرته(. وتشير مصادر في مايـ عيف الحموة لػ

 «.نازحا لعمميات جراحية في مستشفيات المدينة عمء نفقة )األونروا( 30صفات في المايـ، واةه المستو 
الدولية لمقياـ بواجباتها. وقالت مصادر « أونروا»وسط اذ  الةةوط، يدعو الفمسطينيوف النازحوف منظمة الػ

والمعونات الةذائية المحدودة  المنظمة الدولية مقصرة بحؽ اؤال ، إذ ال تكفي ندا ات االستةاثة»المايـ إف 
تشةيؿ اطة الطوارئ، ألف ما نشهد  او عممية نزوح جديدة إلء »، مطالبة إيااا بػ«لكفاية النازحيف

المايمات المبنانية، بينما تعجز الفصائؿ الفمسطينية والتنظيمات المبنانية والفمسطينية والجمعيات األامية عف 
 «.تقديـ الادمات لكؿ النازحيف

، ال يداؿ محمه كوف المنظمة شارفت عمء االنتها  مف إحصا  «أونروا»الموـ الذي وجه لمنظمة الػلكف 
النازحيف، ورفعت دراسة باالحتياجات لممنظمة بانتظار وصوؿ الميزانية. وأوة  رئيس منطقة لبناف 

تصؿ الميزانية إننا رفعنا الطمب، ومف المقرر أف «: »الشرؽ األوسط»الوسطء في المنظمة محمد االد لػ
مرييف دوالر إلينا، لنبدأ توزيه المعونات عمء النازحيف في المايمات الفمسطينية في  8المرصودة بقيمة 

لبناف في القريب العاجؿ، وبالتعاوف مه كؿ المنظمات الدولية والفصائؿ الفمسطينية والمجاف الشعبية ولجنة 
تعقد مه تمؾ المنظمات والهيئات وممثميف عف »كثفة ، مشيرا إلء اجتماعات م«الحوار الوطني الفمسطيني

 «.الحكومة المبنانية إغاثة النازحيف
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23/9/2012الشرق األوسط، لندن،   
 

 قائمة نسائية في مدينة الخليل تستعد للمشار ة في االنتخابات المحلية 22
عمء قائمتهف أطمقت أحدى عشرة سيدة فمسطينية شعار لبالمشاركة نستطيهل : ايماف عريقات :الاميؿ

االنتاابية التي ستشارؾ في االنتاابات المحمية المزمه إجراؤاا في الةفة الةربية والقدس الشرقية في 
 العشريف مف تشريف االوؿ/ اكتوبرالمقبؿ.

 وقالت السيدات في اذ  القائمة النسائية إف لاذ  اي المبادرة االولء مف نوعها في مدينة الاميؿل.
ائمة أنفسهف بانهف يمثمف لالمهنية والجةرافية والعشائريةل في محاولة منهف لحشد ووصفت سيدات اذ  الق

ويطةء عميها الطابه المحافظ  2005التأييد واصوات الناابيف في مدينة لـ تشهد أي انتاابات منذ عاـ 
 والتمسؾ بالعادات والتقاليد.

 22/9/2012ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 
 

 بأداء القطاع المصرفي الفلسطيني وسلطة النقد يشيد البنك الدولي 34
مػػف عبػػد الػػرؤوؼ ارنػػاؤوط: ُيشػػيد البنػػؾ الػػدولي فػػي تقريػػر يقدمػػه، اليػػوـ األحػػد، إلػػء اجتمػػاع لجنػػة  -القػػدس 

( التػػػػي تجتمػػػػه فػػػػي نيويػػػػورؾ برئاسػػػػة النػػػػروي ، بػػػػأدا  القطػػػػاع AHLCتنسػػػػيؽ مسػػػػاعدات الػػػػدوؿ المانحػػػػة )
فػػي الوقػػت ذاتػػه إلػػء أف سػػمطة النقػػد الفمسػػطينية تقػػـو فػػي الوقػػت الػػرااف بوةػػه المصػػرفي الفمسػػطيني، مشػػيرًا 

ز استقرليتها وُيوّفر اإطار التشريعي لها لُتصب  بنكًا مركزيًا ُمْكَتِمؿ  الّممسات األايرة عمء مسودة قانوف ُيعزِّ
ّسػػمطة الفمسػػطينية، األمػػر الّتكػػويف. وأشػػار البنػػؾ الػػدولي إلػػء أف لالقطػػاع المصػػرفي مكشػػوٌؼ إلػػء حػػد  كبيػػر لم

، بػدأت سػمطة النقػد الفمسػطينية تػذكر بػأّف 3023الذي يجعمه مصدرًا لمقمؽل. وقاؿ: لابتػداً  مػف شػهر حزيػراف 
مميػػػوف دوالر أميركػػػي عمػػػء شػػػكؿ تسػػػهيرت  300القطػػػاع المصػػػرفي الفمسػػػطيني قػػػد قػػػّدـ أكثػػػر مػػػف مميػػػار و

% مػػػف ::% مػػػف مجمػػػوع أصػػػوؿ القطػػػاع المصػػػرفي و24ائتمانيػػػة إلػػػء السػػػمطة الفمسػػػطينيةر أي مػػػا ُيقػػػارب 
 حقوؽ الممكيةل.

ويقوؿ البنؾ الدولي في تقرير  الػذي وصػمت نسػاة منػه لػػ لاأليػاـل: ليسػتمر القطػاع المصػرفي الفمسػطيني فػي 
تقديـ مستوى جيد مف األدا  تحػت إشػراؼ سػمطة النقػد. وتواصػؿ اػذ  السػمطة تعزيػز قػدراتها الُمؤّسسػية، كمػا 

بانتظاـ ببنػا  القػدرات الرزمػة إنشػا  بنػؾ مركػزي فمسػطيني. وتُػوّفر سػمطة النقػد الفمسػطينية إشػرافًا أنها تقوـ 
 صارمًا وتنظيمًا لمقطاع المصرفي، وذلؾ بما يّتسؽ مه الممارسات الدوليةل.

ُأِعػد   ، قانوُف مكافحة غسيؿ األمػواؿ، الػذي 3008وأشار إلء أنه لداؿ حّيز التنفيذ، منذ شهر تشريف األوؿ 
مػػف قبػػؿ سػػمطة النقػػد الفمسػػطينية بمػػا يتوافػػؽ مػػه المعػػايير الدوليػػة، بمسػػاعدة فنيػػة مػػف صػػندوؽ النقػػد الػػدولي 
والوكالة األميركية لمتنمية الدوليػة، وتقػوـ سػمطة النقػد الفمسػطينية، فػي الوقػت الػرااف بوةػه الّممسػات األايػرة 

ز استقرليتها وُيوّفر اإط  ار التشريعي لها لُتصب  بنكًا مركزيًا ُمْكَتِمؿ الّتكويفل.عمء مسودة قانوف ُيعزِّ
ونػػو  التقريػػر بػػأف لالقطػػاع المصػػرفي الفمسػػطيني يسػػتمر فػػي تطبيػػؽ ممارسػػات ُمتحفِّظػػة عمػػء صػػعيد إقػػراض 
القطاع الااص، وذلؾ بسبب المااطر السياسية الُمرتفعة. ونتيجػة لػذلؾ، تسػتمر نسػبة القػروض إلػء الودائػه 

% مػػه 67ع فػي بقائهػا بمسػػتوى أدنػء نسػبيًا مػػف مسػتوااا فػي معظػػـ الػدوؿ، وقػد بمةػػت حػوالي فػي اػذا القطػػا
، بقيػػت النسػػبة المئويػػة لمقػػروض 3023. واػػرؿ األشػػهر السػػتة األولػػء مػػف العػػاـ 3023نهايػػة شػػهر حزيػػراف 

 %ل.4متعثِّرة األدا  إلء مجموع االئتمانات ُمنافةة عند مستوى 
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أف الّسمطة الفمسطينية تسير في مواجهة صعوبات في عممية تحويؿ النقد إلء  إلء ذلؾ، يوة  البنؾ الدولي
قطػػػاع غػػػّزة. إذ يتطمّػػػب نقػػػؿ المػػػاؿ إلػػػء القطػػػاع تنسػػػيقًا مػػػه الحكومػػػة اإسػػػرائيمية. وقػػػاؿ: لتؤكػػػد سػػػمطة النقػػػد 

قتةػػيه الفمسػػطينية فػػي تقاريراػػا أنهػػا لػػـ تكػػف قػػادرة عمػػء الحصػػوؿ عمػػء اإذف الػػرـز لتحويػػؿ النقػػد حسػػبما ت
ـّ في شهر أّيار مف العاـ  الةرورة مرارًا وتكرارًا. وعمء سبيؿ المثاؿ، فإّف آار تحويؿ. نقدي إلء قطاع غزة ت

، أي تقريبًا بعد ُمةي سنة ونصؼ عمء آار عممية تحويؿ. واذا األمر بدأ يأاذ في امؽ نقص في 3023
ر  إلء قياـ عامة الناس باكتناز النقد لديهـ، مما السيولة الّنقدية لدى البنوؾ مرة أارى، األمر الذي يؤدي بدو 

 يزيد ُمشكمة النقص في السيولة النقدية سو ًال.
وأةاؼ البنؾ الدولي: لكما أف اذ  المشكمة تعمؿ عمء تآكؿ مصداقية القطاع المصرفي الرسػمي فػي قطػاع 

 غزة بوتيرة بطيئة، وتُقوي دور القطاع المصرفي غير المنظ ـل.
 3023/:/34اهلل، األيام، رام 
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الحياة الجديدة: أكد وزيػر االقتصػاد الػوطني د. جػواد نػاجي، أمػس ااتمػاـ الحكومػة الفمسػطينية فػي  -الاميؿ 
فير الػدعـ الػرـز لتحقيػؽ ذلػؾ، تطوير وتأايػؿ المنطقػة الصػناعية )الفحػص( بمدينػة الاميػؿ، والعمػؿ عمػء تػو 

 ألامية اذ  المنطقة التي تعنء بقطاع الحجر والرااـ والدور الكبير في دعـ االقتصاد الفمسطيني.
وشػػػدد د. جػػػواد نػػػاجي اػػػرؿ تفقػػػد  ألوةػػػاع المنطقػػػة الصػػػناعية فػػػي مدينػػػة الاميػػػؿ )الفحػػػص(، الػػػذي يهػػػدد 

نه المنطقػػػة، ولبمديػػػة الاميػػػؿ والةرفػػػة التجاريػػػة فػػػي االحػػػترؿ االسػػػرائيمي بإغرقهػػػا، وزيارتػػػه لعػػػدد مػػػف مصػػػا
 المدينة، برفقة رئيس غرفة تجارة الاميؿ، ونائب المحافظ، وممثؿ البمدية، ورئيس اتحاد الحجر والرااـ.

وشػدد نػػاجي فػي لقائػػه مػػه اصػحاب الحجػػر والراػاـ عمػػء ةػػرورة وةػه اسػػتراتيجية مشػتركة لتطػػوير وتأايػػؿ 
مكف وزارة االقتصاد الوطني مف العمؿ مه مجموعة الدولة المانحة لتوفير الدعـ المنطقة الصناعية، وحتء تت

 الرـز لتنفيذ اذ  االستراتيجية المهمة والحيوية.
ودعا ناجي القطاع الااص، والمستثمريف الء االستفادة القصوى مف االتفاقيات التي ابرمتها السمطة الوطنية 

حت الكثير مف االسواؽ الواعدة اماـ المنتجات الفمسطينية، والتروي  مه كثير مف دوؿ العالـ، ومف ارلها فت
 لهذ  المنتجات.

 3023/:/34الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 مليون دوالر 11مشروعًا بـ 18رفيق م ي: بلدية غزة تنفذ  25
ـ الحالي مشروعًا منذ بداية العا 18أعمف رئيس بمدية غزة المهندس رفيؽ مكي عف شروع البمدية في تنفيذ 

 مميوف دوالر. 11تادـ مناطؽ و قطاعات متعددة في المدينة بتكمفة إجمالية وصمت إلء ما يقارب 
وأوة  مكي في بياف وصمت لفمسطيف أوف اليفل نساة عنه، السبت، أف أحد أاـ تمؾ المشاريه يتعمؽ 

تصنيه السماد العةوي بمشروع مصنه فرز مكونات النفايات الصمبة )برستيؾ و حديد وورؽ(، إةافة إلء 
 ألؼ دوالر تقريبًا. 770لالكومبستل بمبم  

 22/9/2012فلسطين أون الين، 
 

 النازحين من سوريااألردن يلّوح بإعادة ترحيل الفلسطينيين ": الحياة" 37
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ال يافػػػي بعػػػض أقطػػػاب الحكومػػػة األردنيػػػة، مثػػػؿ وزيػػػر الدولػػػة لشػػػؤوف اإعػػػرـ : تػػػامر الصػػػمادي -عمػػػاف 
لمعايطة، تاوفه مف نزوح عشرات آالؼ الفمسطينييف مف سورية، ومعاناتهـ ظروفا إنسانية واالتصاؿ سمي  ا

صعبة في مدينة الرمثا الحدودية شماؿ البرد، ولـ تستبعد مصادر أردنيػة مػف إعػادة ترحيػؿ الفمسػطينييف فػي 
 «.عمميات تدفؽ غير مسيطر عميها»حاؿ حصوؿ 

الجػئ فمسػطيني السػياج الحػدودي بػيف سػورية واألردف  260وبعد أف كانت الحكومة تتحدث عف عبػور نحػو 
الجػئ  2000منذ بداية االحتجاجات في الجارة الشمالية، أعمنت وكالة )أونروا( أايػرا ارتفػاع الػرقـ إلػء نحػو 

مػػه غيػػر  3600ارتفػػاع الػػرقـ إلػػء زاػػا  « الحيػػاة«مقيػػديف فػػي سػػجرتها، فػػي حػػيف ذكػػرت مصػػادر إغاثيػػة لػػػ
 مموف وثائؽ سورية.المسجميف جميعهـ يح

ويبػػدو أف النػػزوح المتواصػػؿ لرجئػػيف الفمسػػطينييف، عمػػء قمتػػه، يشػػكؿ ااجسػػًا لػػدى مؤسسػػات القػػرار األردنيػػة 
تاشػػػء تػػػدفؽ نصػػػؼ مميػػػوف الجػػػئ »غيػػػر مػػػرة إف المممكػػػة « الحيػػػاة«بحسػػػب الػػػوزير المعايطػػػة، الػػػذي قػػػاؿ لػػػػ

 «.فمسطيني يعيشوف دااؿ مايماتهـ في سورية
أيةػػا عػػف قػػرار اتاػػذ عمػػء أعمػػء المسػػتويات أايػػرا يقةػػي بفصػػؿ « الحيػػاة«ي كبيػػر لػػػوتحػػدث مسػػؤوؿ أردنػػ

وقػاؿ اػذا المسػؤوؿ الػذي فةػؿ «. أسباب أمنية«الرجئيف الفمسطينييف عف غيراـ مف السورييف في األردف لػ
طر كؿ الايارات مفتوحة لمواجهة أي عمميات تدفؽ غير مسي»عدـ اإشارة الء اسمه لحساسية الموقؼ، إف 

 «.عميها مف جانب األشقا  الفمسطينييف )حممة الوثائؽ السورية(
إذا شهدت حدودنا تدفقًا كبيرًا مف اؤال ، فسيكوف ايار ترحيمهـ إلػء األراةػي الفمسػطينية أو إلػء »وأةاؼ: 

تكػػوف »وأكػػد المسػػؤوؿ تاػػوؼ المممكػػة مػػف اجػػرة جماعيػػة لمفمسػػطينييف «. أيػػة دولػػة أاػػرى أمػػرًا مطروحػػًا بقػػوة
 «.دمة لمطالبات دولية بتوطينهـ في األردفمق

وكشؼ المسؤوؿ عف اتفاؽ جديد بيف برد  ومنظمة الهجرة الدوليػة، يقةػي بتجهيػز ماػيـ لألجانػب المقبمػيف 
مف سورية بمف فػيهـ الفمسػطينيوف، لتنظػيـ التعامػؿ معهػـ، إمػا بإعػادتهـ إلػء بمػداـ األصػمي أو تسػفيراـ الػء 

 ، بحسب ما تقرر  المنظمة الدولية.بمد ثالث أو عودتهـ لسورية
سػايبر »دااػؿ مجمػه « غير اإنسػانية«ويشتكي الرجئوف الفمسطينيوف الفاروف مف سورية ظروفا يصفونها بػ

غرفػػػة، ممػػػا  250طبقػػػات وتحتػػػوي عمػػػء  7فػػػي الرمثػػػا، المؤلػػػؼ مػػػف بنايػػػة سػػػكنية واحػػػدة تتػػػألؼ مػػػف « سػػػتي
 لهرب، فأصبحوا مطموبيف لقوات األمف األردنية.اةطر عددا مف العائرت المحتجزة بداامه إلء ا

 3023/:/34، الحياة، لندن
  

 "سرائيل"إتدعو الدول العربية لمقاطعة مناورات تشارك فييا  "مجابية التطبيع: "انعمّ  38
الكيػاف »استنكرت المجنة التنفيذية العميا لحماية الػوطف ومجابهػة التطبيػه مشػاركة قػوات عسػكرية مػف : عماف

فػػػي منػػػاورات مػػػف المقػػػرر اف تجػػػرى فػػػي ميػػػا  الامػػػي  العربػػػي اػػػرؿ االيػػػاـ المقبمػػػة. وطالبػػػت  «الصػػػهيوني
في بياف لها امس الػدوؿ العربيػة واإسػرمية المشػاركة فػي المنػاورة باالنسػحاب إذا لػـ يػتـ « مجابهة التطبيه»

يكػػػػا لمةػػػػةوط مػػػػف اػػػػذ  المنػػػػاورات. ونػػػػددت المجنػػػػة فػػػػي بيانهػػػػا برةػػػػوخ أمر « الكيػػػػاف الصػػػػهيوني»اسػػػػتثنا  
الصهيونية باالستجابة لمطمب اعتبار القدس بشقيها الشرقي والةربػي عاصػمة دولػة الكيػاف الصػهيوني ارفػًا 
لكؿ القرارات الدولية السابقة. وطالب البياف الجامعة العربية ومنظمة التعاوف اإسرمي بتحػرؾ نشػط لمتراجػه 

 شأنها شأف األراةي الفمسطينية والعربية المحتمة.عف اذا القرار والتأكيد عمء أف القدس مدينة محتمة 
 3023/:/34، الدستور، عّمان
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 "إسرائيلـ "مختصون يدعون لحماية المنتجات الزراعية من التصدير ل: انعمّ  39

دعا ماتصوف وابرا  إلء حماية المنت  الوطني الزراعػي وتعزيػز مكانتػه والحفػاظ : طارؽ الحميدي -عماف 
وقػػاؿ المهنػػدس محمػػود ابػػو غنيمػػة اف  «.لمكيػػاف الصػػهيوني»ايتػػه مػػف التصػػدير عمػػء اويتػػه مػػف اػػرؿ حم

قةية مقاومة التطبيه وحمايػة الػوطف اػي مػف الثوابػت التػي نمتقػي عميهػا جميعػا وأننػا سػنكوف بمثابػة الحػائط 
 والسد المنيه لمواجهة المحاوالت المتكررة لمكياف إنها  حالة العدا  مف الشعب األردني

نيمة في افتتاح ورشة حوارية بعنواف بنا  ثقافة وطنية في مقاومة التطبيه وحماية الوطف الموجهة وأكد ابو غ
لفئة الشػباب ، نظمتهػا المجنػة الوطنيػة بالنقابػة امػس السػبت فػي قاعػة الرشػيد فػي مجمػه النقابػات المهنيػة اف 

الكيػػاف »تنتهػػي حالػػة العػػدا  مػػه  الػزمف الحػػالي والقػػرار اػػو قػػرار الشػػعوب والشػػعب األردنػػي قالهػا دائمػػا... لػػف
 إال بعودة الحقوؽ الء أصحابها وتحرير فمسطيف « الصهيوني

 3023/:/34، الرأي، عّمان

 
 سباب أمنية" أ"الداخلية" المصرية تحرم مئات الغزيين من الجنسية المصرية لـ " :""القدس :3

يػػة المصػػرية بػػدأت مػػؤارًا فػػي وائػػؿ مناصػػرة : كشػػفت مصػػادر ااصػػة لػػػ  دوت كػػوـ، أف وزارة الداام -غػػزة 
إستصدار قرارات رسمية تقةي بحرماف بعض الفمسطينييف مف سكاف قطاع غزة مف الحصوؿ عمء الجنسية 
المصرية التي قررت الحكومة السابقة برئاسة د.عصاـ شػرؼ اف مػف حػؽ أي فمسػطيني الحصػوؿ عميهػا فػي 

 حاؿ كانت والدته مصرية الجنسية.
الػػذيف التقػء بهػػـ مراسػػؿ  دوت كػػـو فػػي غػزة عػػف اسػػتيائهـ الشػػديد لحرمػػانهـ مػػف وأعػرب عػػدد مػػف المػػواطنيف 

 الحصوؿ عمء الجنسية المصرية بذريعة لالمنه األمنيل أو لاالسباب األمنيةل.
واوةػحت مصػادر متعػددة أنػه منػذ صػدور قػرار الحكومػة المصػرية السػابقة والقاةػي بمػن  الفمسػطينييف مػف 

ألػػؼ مػػواطف مػػف قطػػاع غػػزة بطمبػػات لمحصػػوؿ  50ية، تقػػدـ مػػا يزيػػد عمػػء أمهػػات مصػػريات الجنسػػية المصػػر 
الػؼ فقػط مػف الحصػوؿ عميهػا، فيمػا ال تػزاؿ بقيػة 24عمء الجنسية المصرية، حيث تمكف حتء المحظػة نحػو 

 الطمبات قيد الدرس.
رفػض مػػن  لتبريػر  3005لسػنة  265وتمجػأ وزارة الدااميػة المصػرية الػء نػص المػادة الثالثػة مػف القػانوف رقػـ 

 الجنسية المصرية. 
وحوؿ تمؾ المادة مف القانوف، يقوؿ المحامي المصري بساـ العرياف الذي يتولء متابعة قةية الممنوعيف مف 
الحصوؿ عمء الجنسية اماـ المحاكـ المصرية، أف اػذ  المػادة تمػن  وزارة الدااميػة الحػؽ فػي رفػض أو قبػوؿ 

المادة( تؤكد عمء أامية تبرير ذلؾ المنه وتحديد أسبابه، مشيرًا  أي طمب ألسباب تتعمؽ باألمف، ولكنها )اي
إلػػء أف قػػرارات لالدااميػػةل لػػـ توةػػ  األسػػباب المتعمقػػة بمنػػه أولئػػؾ الفمسػػطينييف مػػف الحصػػوؿ عمػػء الجنسػػية 
المصػػرية واػػو مػػا يتنػػافء مػػه أحكػػاـ المػػادة القانونيػػة، وبػػذلؾ يحػػؽ لمشػػاص أف يتقػػدـ بطعػػف امػػاـ المحػػاكـ 

، ولكف فػي حػاؿ ُبينػت األسػباب ال يمكػف التقػدـ بػالطعف إال فػي حػاؿ كانػت األسػباب المقدمػة غيػر الماتصة
 مقنعة.

وأكد المحامي العرياف في حديث لػ  دوت كـو مف القاارة، أف أسباب المنه لسياسيةل النه ال يوجد في سػجؿ 
مء أف قرار الرفض السباب أمنية أولئؾ المتقدميف بطمب الحصوؿ عمء الجنسية أية قةايا جنائية، مشددًا ع
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يجػػب أف يكػػوف مقرونػػا بوجػػود حكػػـ جنايػػة سػػابؽ مثػػؿ لالقتػػؿ أو تجػػارة الماػػدرات أو أي حكػػـ ماػػؿ باألمانػػة 
 والشرؼل، وفي اذ  الحالة يحؽ لوزارة الداامية رفةه لهذ  األسباب.

لحػالي اشػاـ قنػديؿ لػػ  مف جهته، أكد محمد ماار شػمس الػديف، المستشػار الاػاص لػرئيس الػوزرا  المصػري ا
دوت كػوـ، أنػه يعمػؿ جااػدًا مػف اجػػؿ حػؿ ومعالجػة الكثيػر مػف القةػػايا التػي تاػتص بمنػه الفمسػطينييف مػػف 

 الحصوؿ عمء الجنسية المصرية.
 3023/:/33، القدس، القدس

 
 مصر تشترط المصالحة وموافقة السلطة قبل فت  المنطقة التجارية مع غزة"الحياة":  30

اشترطت الحكومة المصرية موافقة السمطة الفمسطينية عمء فت  منطقة تجارية : يونس محمد –راـ اهلل 
إف رئيس الوزرا  المصري اشاـ « الحياة»لػ « حماس»مشتركة مه قطاع غزة. وقاؿ مسؤولوف في حركة 

 قنديؿ أبم  رئيس الحكومة المقالة في غزة اسماعيؿ انية أف مصر ترحب بمشروع المنطقة التجارية التي
ستكوف بديًر عف االنفاؽ، لكف بسبب تعقيدات الوةه الفمسطيني فإنها تفةؿ أف تكوف اذ  المنطقة 
حصيمة مصالحة بيف االطراؼ الفمسطينية، كما أبمةه أف مصر ستواصؿ جهوداا مف أجؿ اتماـ المصالحة 

 «.فت »و« حماس»لتكوف المنطققة التجارية ثمرة لرتفاؽ بيف حركتي 
 23/9/2012الحياة، لندن، 

 
 
 

 إسرائيلي لتأمين الحدود في سيناء -تنسيق أمني مصري  42
سػػػرائيؿ بتعزيػػػزات : ، أ ؼ ب«الحيػػػاة» -أحمػػػد مصػػػطفءر القػػػدس المحتمػػػة، لنػػػدف  –القػػػاارة  دفعػػػت مصػػػر وا 

أمنية كبيرة عمء طوؿ الحدود المشتركة في شبه جزيرة سينا  عقب مقتؿ ثرثة مسمحيف وجندي إسرائيمي في 
انػاؾ تنسػيقًا أمنيػًا يجػرى »ؽ النار عمء الحدود مه مصر. وقاؿ مصدر أمني مصػري أمػس إف تبادؿ إطر

اآلف مػػه إسػػرائيؿ فػػي شػػأف الحػػدود والتعزيػػزات العسػػكرية والشػػرطية، وجػػرى تعزيػػز قػػوات الشػػرطة والمركبػػات 
 «.عمء الجانب المصري

آليػات أمنيػة لتمشػيط المنطقػة الحدوديػة ميدانيًا، شهدت مدف سينا  حالة مف االستنفار األمني، فيمػا تحركػت 
 مف الجانب المصري لمبحث عف أشااص قد تكوف لهـ عرقة بالحادث.

وذكرت مصػادر أمنيػة فػي سػينا  أف النيابػة الماتصػة باإسػماعيمية بػدأت بػالتحقيؽ فػي الحػادث بعػدما تسػمـ 
يػػة مصػػرية بتفقػػد مكػػػاف قامػػت لجنػػة أمن»الجانػػب المصػػري جثػػاميف منفػػذي الهجػػـو مػػف إسػػػرائيؿ. وأةػػاؼ: 

الحادث لموقوؼ عمء تداعياته وكيفيػة تسػمؿ المسػمحيف الثرثػة مػف تمػؾ المنطقػة المعروفػة بوعػورة تةاريسػها 
 «.وصعوبة التحرؾ فيها

 3023/:/34، الحياة، لندن
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تاصػػص ايئػػة األمػػـ المتحػػدة اػػذا األسػػبوع جمسػػة ااصػػة غيػػر مسػػبوقة لطػػرح  :ناديػػة سػػعد الػػديف –عمػػاف 
مسألة ما يزعمه الكياف اإسرائيمي لباليهود المطروديف مف الدوؿ العربيػةل، توطئػة لرعتػراؼ قانونيػًا بحقػوقهـ 

 كرجئيف، وسط رفض فمسطيني عربي يحذر مف إسقاط حؽ عودة الرجئيف الفمسطينييف.
مميػػة، التػػي تحػػدث لممػػرة األولػػء فػػي تػػاريخ األمػػـ المتحػػدة، أف لانػػاؾ اعترافػػًا صػػريحًا مػػف وتعنػػي الاطػػوة األ

جانػػب المؤسسػػة الدوليػػة بػػأف اليهػػود طػػردوا مػػف الػػدوؿ العربيػػة وأف لهػػـ حقوقػػًا كرجئػػيف، ستكتسػػب الشػػرعية 
 القانونية، وليس المعنوية فحسبل، وفؽ مسؤوليف إسرائيمييف.

ألػػؼ يهػػودي عمػػء  00:ي، ألوؿ مػػّرة، الطػػرح اإسػػرائيمي الػػذي يػػزعـ باةػػطرار وسػػيناقش أمػػاـ المحفػػؿ الػػدول
، مردفػًا بمطمػب العػودة والتعػويض 2:59الفرار مف الدوؿ العربية، مه قيػاـ الكيػاف المحتػؿ فػي فمسػطيف عػاـ 

 مميار دوالر. 500 - 200عف أمركهـ بقيمة تتراوح ما بيف 
لقسػرًال مػف الػدوؿ العربيػة واإسػرمية، واػي األردف ومصػر وسػورية ويّدعي االحترؿ أف اؤال  اليهود اّجروا 

يراف والبحريف والمةرب وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا، بيف األعواـ  ، 2:67حتء  2:59واليمف والعراؽ وا 
 ولهـ الحؽ بالتعويض عف عقاراتهـ وأمركهـ التي فقدواا. 

سػػرائيمية عبػر مواقعهػػا عمػء شػػبكة االنترنػت، نقػػًر عػف مسػػؤوليف وتػزعـ األنبػا  الػػواردة فػي وسػػائؿ اإعػرـ اإ
وحتػء  2:59إسرائيمييف، أف لحجـ أمرؾ اليهود في األردف يقدر بمرييف الدوالرات، تعود لمفترة ما قبؿ عػاـ 
، وتطاؿ مساحات أراض شاسعة في جنوب األردف تحديدًال.  منتصؼ امسينيات القرف المنصـر

ردف عػػػػف البمػػػػداف العربيػػػػة واإسػػػػرمية بالنسػػػػبة لموجػػػػود اليهػػػػودي، حيػػػػث أكػػػػد أسػػػػتاذ ويتمػػػػايز الوةػػػػه فػػػػي األ
الدراسػػات العبريػػػة فػػػي الجامعػػة األردنيػػػة محمػػػود أبػػػو طالػػب أنػػػه لال وجػػػود تاريايػػا لميهػػػود فػػػي األردف، بينمػػػا 

 الحديث الصهيوني عف مرور العبرانييف عبر شرؽ األردف نحو فمسطيف ال أساس له مف الصحةل.
انبػػه، قػػاؿ ابيػػر القػػانوف الػػدولي أنػػيس القاسػػـ انػػه لال يوجػػد، تاريايػػًا، أثػػر لجاليػػة يهوديػػة كانػػت تقطػػف مػػف ج

 شرؽ األردف، بمعنء جالية يهودية عربية أردنية عمء غرار الجاليات اليهودية في البمداف األارىل.
ت يهوديػػػة، أسػػػوة بػػػاليهود وتأسيسػػػًا عمػػػء ذلػػػؾ، لػػػـ تشػػػهد منطقػػػة شػػػرؽ األردف، تاريايػػػًا، عمميػػػة تممػػػؾ لجاليػػػا

العراقييف في العراؽ أو اليهود المةاربة في المةرب مثًر، إذ ال يوجد اذا النوع مف الممكيات لديها، في حدود 
 ما تفص  عنه الوثائؽل، بحسب قوؿ القاسـ لػ لالةدل.

داب البريطػػاني ولكػف لاػذا ال ينفػػي احتمػاؿ وجػػود أمػرؾ ليهػػود أو مؤسسػات ومنظمػات يهوديػػة فػي فتػػرة االنتػ
عمػػء األردف تحديػػدًا، ال سػػيما بعػػد مػػا فةػػحته اتفاقيػػة وادي عربػػة عػػف ممكيػػة إسػػرائيمية فػػي شػػماؿ البػػاقورةل، 

 وفقه.
وأحاؿ األمر إلء لمعطيات دقيقة تفيد براف شاصيات أردنية متنفذة أراةي لميهود في منطقػة الشػونة مقابػؿ 

 ارؿ فترة االنتداب البريطاني عمء األردف تحديدًال. اقتراض الماؿ، فةًر عف عمميات بيه وشرا  تمت
واعتبػػر أف لالمطالبػػة اليهوديػػة بػػأمركهـ فػػي الػػدوؿ العربيػػة تسػػتهدؼ اإجهػػاز عمػػء آاػػر حصػػوف المقاومػػة 

ورفػػض لالمسػػاواة بػػيف الرجئػػيف الفمسػػطينييف الػػذيف  الفمسػػطينية، الممثمػػة فػػي حقػػوؽ الرجئػػيف الفمسػػطينييفل.
قسػػرًا وفقػػدوا الػػوطف والهويػػة، وبػػيف اليهػػود الػػذي ارجػػوا طواعيػػة مػػف البمػػداف العربيػػة نحػػو  اّجػػروا مػػف ديػػاراـ

 فمسطيف لامؽ دولة وشعب، حيث ال تنطبؽ عميهـ صفة المجو ل، واصفًا المقارنة لبالظالمةل.
 3023/:/34، الغد، عّمان
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قالػػت مصػػادر أمنيػػة مصػػرية وشػػهود عيػػاف مػػف سػػكاف الحػػدود المصػػرية إف : يسػػري محمػػد - ينا  )مصػػر(سػػ
اإسػػرائيمية، فػػي أعقػػاب الهجػػـو الػػذي تعرةػػت لػػه  -حالػػة مػػف الهػػدو  الحػػذر تسػػود منطقػػة الحػػدود المصػػرية 

ذيف قػػاموا بتنفيػػذ األراةػػي اإسػػرائيمية وأسػػفر عػػف سػػقوط قتيػػؿ مػػف الجانػػب اإسػػرائيمي والمسػػمحيف الثرثػػة الػػ
.  الهجـو

مف جهػة أاػرى، قالػت مصػادر طبيػة باإسػماعيمية إف جثػث منفػذي الهجػـو المسػم  وصػمت فجػر أمػس إلػء 
مستشفء اإسماعيمية العاـ تمهيدا لبد  أعماؿ المعمؿ الجنائي والطب الشرعي لفحص الجثث الػثرث، وأاػذ 

عداد تقرير الصفة التشريحية ل  متعرؼ عمء اوية المنفذيف.عينات منها لتحميمها وا 
وأكدت المصػادر أف أعمػاؿ فحػص الجثػث مػف قبػؿ الطػب الشػرعي تبػدأ اػرؿ السػاعات المقبمػة، مشػيرة إلػء 

أكيػػاس جمديػة محكمػة الةمػؽ، تػـ الػػتحفظ  4أف جثػث المنفػذيف، التػي وصػمت دااػػؿ سػيارة إسػعاؼ واحػدة فػي 
جثتػػيف مػػف الجثػػث الػػثرث بهمػػا آثػػار لطمقػػات عميهػػا دااػػؿ مبػػرد المستشػػفء تحػػت حراسػػة أمنيػػة مشػػددة، وأف 

  نارية، أما الثالثة فعبارة عف أشر  رأس وذراعيف.
وأشارت مصادر أمنيػة إلػء أنػه مػف غيػر المعػروؼ إلػء اآلف الجهػة التػي سػتتولء التحقيػؽ فػي الحػادث، اػؿ 

ورا   عناصػػر تابعػػة ألحػػد النيابػػة العامػػة أـ النيابػػة العسػػكرية، وتشػػير التحقيقػػات األوليػػة فػػي الحػػادث إلػػء أف 
مػػػف ةػػػباط الموسػػػاد اإسػػػرائيمي فػػػي قتػػػؿ  5التنظيمػػات الجهاديػػػة بسػػػينا  انتقامػػػا مػػػف إسػػػرائيؿ، بسػػػبب تػػػورط 

الجهػادي المصػري، إبػراايـ عويةػة، فػي وقػت سػابؽ مػػف الشػهر الحػالي، عػف طريػؽ زرع عبػوة ناسػفة أثنػػا  
سرائيؿ.مرور دراجته النارية بمنطقة )اريزة(، قرب الحدود بيف م  صر وا 

ربمػا يصػدر فػي وقػت قريػب ،وتابعت المصػادر أف لػديها معمومػات بػأف تنظػيـ أنصػار بيػت المقػدس الجهادي
بيانا حوؿ الهجوـ الذي نفذ أوؿ مف أمس، وكيؼ تـ اإعداد لتنفيذ ، مةيفة أف المهػاجميف كػانوا يسػتهدفوف 

 تنفيذ عممية موسعة دااؿ األراةي اإسرائيمية.
 3023/:/34، لندن الشرق األوسط،
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ستار ناصر:  توقه قائد الحرس الثوري اإيراني الموا  محمد عمي جعفري نشوب حػرب بػيف بػرد   -طهراف 
سػػتؤدي إلػػء تػػدمير  فػػي نهايػػة المطػاؼ. وقػػاؿ جعفػػري لمصػػحافييف إف إيػراف مسػػتعدة لمحػػرب التػي” إسػرائيؿ”و
التي وصفها بالوـر السرطاني . وأةاؼ أف الكياف الصهيوني يرى أف السػبيؿ الوحيػد لبقائػه يكمػف ” إسرائيؿ“

 في الحرب عمء ايراف، مشددًا عمء أف الحرب المقبمة ستكوف نهاية اذا الكياف.
لقتػػاؿ إف الظػػروؼ وقػػاؿ جعفػػري عمػػء اػػامش المعػػرض التاصػػص الثػػاني لكفػػا ات مراكػػز اإسػػعاؼ اثنػػا  ا

متةيػػػرة ولػػػف تتكػػػرر ظػػػروؼ حػػػرب الثمانيػػػة أعػػػواـ )مػػػه العػػػراؽ(، إال انػػػه مػػػف الممكػػػف أف تنشػػػب حػػػرب فػػػي 
المسػػتقبؿ. وأوةػػ  أف القػػوات المسػػمحة وحػػرس الثػػورة يمتمكػػاف فػػي الوقػػت الحاةػػر معػػدات حديثػػة ولػػديهما 

ةػػػد الةػػػدة السػػػرطانية أي الكيػػػاف  قػػػدرات عاليػػػة، وال تسػػػتطيه أيػػػة دولػػػة اف تواجههمػػػا. وتػػػابه إننػػػا فػػػي حػػػرب
الصهيوني، وأف وصمة العار اػذ  فػي حػرب معنػا. وأردؼ اف الكيػاف الصػهيوني يػرى أف السػبيؿ الوحيػد اػو 
الحػػػرب ةػػػدنا، إال أنهػػػـ عمػػػء قػػػدر مػػػف الحماقػػػة، بحيػػػث أف أسػػػياداـ يمنعػػػونهـ مػػػف ذلػػػؾ. وأةػػػاؼ انهػػػـ ال 

األمػر بهػؤال  المجػانيف الػء حػد يبػدأوف الحػرب، ونحػف قػد يصػؿ “يدركوف أنهـ بفعمتهـ اذ  سػيهمكوف. وتػابه 
 ”.مستعدوف لمحرب

 3023/:/34، الخليج، الشارقة
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حاليػػا فػػي  اػػي المسػػتفيد األوؿ ممػػا يجػػري” إسػػرائيؿ“أكػػد ابػػرا  عسػػكريوف مصػػريوف أف ”: الامػػي “ -القػػاارة 
منطقة شبه جزيرة سينا  مف ترٍد لألوةاع األمنية، مؤكديف ةرورة تعديؿ سير العمميات العسكرية المصرية 

 الجارية اناؾ حاليا، وأف تكوف لها أبعاد إستراتيجية .
اػػػي المسػػػتفيد األوؿ مػػػف اسػػػتمرار ” إسػػػرائيؿ“، إف ”الامػػػي ”وقػػػاؿ الابيػػػر االسػػػتراتيجي المػػػوا  طمعػػػت مسػػػمـ ؿ

لمػػا تعمػػؿ عميػػه مػػف دعايػػة مةػػادة باةػػطراب منطقػػة الحػػدود، واػػو مػػا جعػػؿ “ر األوةػػاع فػػي سػػينا ، تػػداو 
فػػي سػػينا ، لةػػبط ” اإسػرائيمية“تنػػادي بةػرورة تػػداؿ القػػوات ” اإسػػرائيمية“بعػض األصػػوات دااػػؿ الحكومػة 

مقػوات المسػمحة وشػدد عمػء أاميػة أف تكػوف العمميػات ل األمور اناؾ، وذلؾ بدعوى القةا  عمػء اإراػابييف.
بحيث تعمؿ عمء اقترع جذور الجماعػات المسػمحة مػف شػبه جزيػرة سػينا ، “في سينا  ذات بعد استراتيجي، 

 ”.واو األمر الذي قد يطيؿ مف أمد سير العمميات اناؾ
بػدور ، قػػاؿ الابيػػر العسػػكري المػػوا  حمػػدي بايػػت، إنػػه ال ينبةػػي اسػػتقا  مػػا يػػدور عمػػء الحػػدود المصػػرية مػػف 

، والتػػػي تصػػػػور األمػػػور انػػػػاؾ بأنهػػػا أصػػػػبحت عصػػػية عمػػػػء األجهػػػػزة ”اإسػػػػرائيمية“وأجهػػػػزة اإعػػػرـ وسػػػائؿ 
في حيف أف اناؾ سيطرة عمػء األمػور مػف جانػب القػوات المسػمحة والشػرطة المدنيػة، صػحي  أف “المصرية، 

األوةػػاع فػػي  اػػي المسػػتفيد األوؿ مػػف تػػردي” إسػػرائيؿ“، الفتػػا إلػػء أف ”انػػاؾ تػػوترا، ولكنػػه يػػتـ التعامػػؿ معػػه
كمػػا اػػو أمػػف فػػي الوقػػت نفسػػه ” إسػػرائيؿ”عمػػء الػػرغـ مػػف أف تػػأميف اػػذ  المنطقػػة يعػػد أمنػػا ؿ“دااػػؿ سػػينا ، 

 ”.لمصر
وحّمػػؿ الابيػػر العسػػكري، العميػػد صػػفوت الزيػػات، الواليػػات المتحػػدة كػػؿ مػػا يحػػدث عمػػء الحػػدود المصػػرية، 

، ”اراتهػػا بػػدعوى محاربػػة اإراػػاب فػػي العػػالـأمريكػػا صػػدرت اإراػػاب إلػػء العػػالـ بأكممػػه بسػػو  إد“مؤكػػدا أف 
والواليػات المتحػدة لمحاولػة الحػد مػف مثػؿ اػذ  ” إسػرائيؿ”عقد جمسات عمػؿ بػيف مصػر و“مشددًا عمء أامية 

 ”.الممارسات
فػػر بػد مػػف تعػديؿ أسػػموب “لػف يكػػوف حػر السػػتعادة األمػف فػػي سػينا ، ” كامػب ديفيػػد“ورأى أف تعػديؿ اتفاقيػػة 

، فػػي إشػػارة إلػػء عمميػػات الجماعػػات المسػػمحة عمػػء ”فػػي سػػينا ، ألف مػػا حػػدث قابػػؿ لمتكػػرار اإدارة العسػػكرية
انػػػاؾ منظمػػػات عالميػػػة فػػػي مصػػػمحتها حػػػدوث اشػػػتباؾ بػػػيف مصػػػر “ولفػػػت الزيػػػات إلػػػء أف  منطقػػػة الحػػػدود.

 ، مؤكػػػدًا أننػػا أمػػػاـ عمميػػات جهاديػػػة ومنظمػػػات قػػادرة عمػػػء المنػػاورة والمراوغػػػة فػػي مسػػػاحة سػػػينا ”إسػػرائيؿ”و
 ألؼ كيمومتر، مؤكدا أف االتفاقيات األمنية تقيد الوجود األمني المصري. 70الةامة التي تبم  نحو 
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 وأوروبا "إسرائيل"نائبة ألمانية ترفض اتفاقية بين  36
الجديدة لتسهيؿ  طالبت نائبة ألمانية البرلماف األوروبي بتأجيؿ تطبيؽ االتفاقية اإةافية: االد شمت -برليف

داوؿ المنتجات الصناعية اإسرائيمية إلء األسواؽ األوروبية، لحيف مراجعة مدى ماالفتها لرتفاقيات 
 المؤسسة لرتحاد األوروبي والمواثيؽ الدولية لحقوؽ اإنساف.

ماة لتقييـ وكانت لجنة التجارة الدولية في البرلماف األوروبي وافقت األربعا  الماةي عمء االتفاقية المس
المطابقة وقبوؿ المنتجات الصناعية )أي سي أي أي(ل، ويرتفه بمقتةااا مستوى العرقات التجارية بيف تؿ 

 أبيب واالتحاد األوروبي إلء مستوى غير مسبوؽ.
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إلء أسواؽ  -ااصة الصيدلية-وتزيؿ االتفاقية الجديدة الحواجز أماـ داوؿ المنتجات الصناعية اإسرائيمية 
 ألوروبية.الدوؿ ا

واعتبرت ممثمة حزب اليسار المعارض في لجنة حقوؽ اإنساف بالبرلماف األلماني )البوندستاغ( أنيتا غروت 
أف اروج االتفاقية إلء حيز التطبيؽ يمثؿ تجاوزا لماطوط الرئيسية المحددة لسياسات االتحاد األوروبي 

 الاارجية المنصوص عميها في اتفاقية لشبونة.
إف االتفاقية اإةافية أثارت نزاعا بيف معارةيها ومؤيديها في البرلماف  ،مجزيرة نتوقالت غروت ل

 األوروبي، ومثمت صدمة لممنظمات الحقوقية التي عارةت اذ  االتفاقية منذ فترة طويمة.
وأةافت أف تافيؼ شروط داوؿ البةائه اإسرائيمية ألسواؽ االتحاد األوروبي ليس مسموحا به وفؽ 

الدولية، السيما في ظؿ االنتهاكات اإسرائيمية المتواصمة لحقوؽ اإنساف في األراةي الفمسطينية القوانيف 
 المحتمة.

مف اتفاقية جنيؼ الدولية شدد عمء حظر إقامة المستوطنات عمء أراض محتمة،  49وأشارت إلء أف الباب 
ة التفةيمية لمبةائه الواردة بعدـ مشروعية المعامم 2010مةيفة أف المحكمة األوروبية حكمت في عاـ 

 مف المستوطنات اإسرائيمية في الجمارؾ األوروبية.
 22/9/2012الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 مدريد في فلسطين لايرنطالق نشاطات مدارس مؤسسة إ 37

مدريد ووكالة األمـ المتحدة لرجئيف الفمسطينييف المدارس الرياةية  لايرلاألياـل: أطمقت مؤسسة –راـ اهلل 
ي األراةي الفمسطينية )الةفة الةربية وقطاع غزة(. واذا المشروع، الذي سيستفيد منه أكثر مف ألؼ ومئة ف

طفؿ يهدؼ إلء تعزيز القيـ والتعميـ والعمؿ الجماعي، والمساواة بيف الجنسيف والقيادة. ووصؿ الوفد الفني 
المستقبؿ لكرة القدـ في مركز لااف لمؤسسة لاير مدريد إلء األراةي الفمسطينية لمقياـ بدروس لمدربي 

نسا ( لممشاركة في جممة مف  9رجًر و 20مف المشاركيف ) 29يونسل ومركز تدريب قمنديا. وقد تـ ااتيار 
األمور و لممعرفة والتعميـ والتعرؼ عمء منهجية نادي لاير مدريد والابرة في التربية البدنية والتدريب وااصة 

مدرسة تابعة لوكالة الةوث لرجئيف  11ذا المشروع حوالي ألؼ ومئة طفؿ مف في كرة القدـ. ويشارؾ في ا
طفؿ في المدرسة سيشاركوف في اذا المشروع.  100في الةفة(، أي بمعدؿ  6في غزة و 5الفمسطينييف، )

وستكوف لديهـ الفرصة لممارسة واحدة مف الرياةات المفةمة واي كرة القدـ، وفي نفس الوقت سيتعمموف 
 القيـ مثؿ العمؿ الجماعي وتحسيف احتراـ الذات. أيةاً 

 23/9/2012األيام، رام اهلل، 
 

 وفي حساباتيا اجتياح عميق وسريع للبنان "إسرائيل"سقوط األسد يقِلق  سيناريو 49
التجوؿ اذ  األياـ في الطرقات المؤدية إلء الجوالف السوري المحتؿ وبمدات : آماؿ شحادة -الجوالف المحتؿ 

لػء شػعور بأنػؾ دامػت  –محاذية لمحدود اإسرائيمية الشماؿ ال المبنانية، يػدامؾ إلػء حػاؿ مػف القمػؽ والتػوتر وا 
أجوا  حرب قريبة. فحافرت الجيش تواجهػؾ فػي كػؿ مكػاف. المسػاحات الشاسػعة مػف الجػوالف السػوري مميئػة 

ة. الطػائرات الحربيػة بالمدرعات واآلليات العسكرية وعشرات الجنود يتاذوف مف بعض اآلليات محطة استراح
، البمػدة القريبػة «كريػات شػمونة»والمروحيات تحوـ فوؽ رأسؾ... أما إذا وصمت إلء اذ  المنطقة مف طريؽ 

مػػػف الحػػػدود الشػػػمالية، فػػػاألمر يػػػزداد رابػػػة، حيػػػث اآلليػػػات العسػػػكرية تحتػػػؿ الطػػػرؽ، مػػػا يجعػػػؿ سػػػؤالؾ أكثػػػر 
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« فريػػديـ»ة مػػا يجػػري عنػػدما تطػػأ قػػدماؾ مسػػتوطنة إلحاحػػًا... مػػا الػػذي يجػػري؟ وتػػزداد رغبتػػؾ أكثػػر فػػي معرفػػ
 القريبة مف الحدود مه لبناف.
، واػذا مػا يشػعر بػه سػكاف اػذ  المسػتوطنة. لكػف، إذا كنػت «الحرب ستبدأ اآلف»فهناؾ تقوؿ ومف دوف تردد 

ة قد اطمعت عمء امفية ما يحدث في الجوالف وحاولت تفسػير سػبب االنتشػار الواسػه لمجػيش وآلياتػه العسػكري
وتصريحات وتهديدات واستعراض عةرت اإسرائيمييف، فمف تتردد في االسػتنتاج إنهػا ليسػت حربػًا، بػؿ اػي 
اسػػتعراض عةػػرت يرمػػي إلػػء حممػػة تاويػػؼ وترايػػب جديػػدة، تػػداؿ النػػاس فػػي اسػػتيريا، ويسػػميها الجػػيش 

 «.تدريبات»
ة، يػتـ فيهػا تفعيػؿ قػوات الجػيش واذ  التدريبات ليست األولء. ففي كؿ أسبوع يجروف تدريبات جديدة، ةام

تحػػوؿ الهمػػه إلػػء اسػػتيريا، « فريػػديـ»ودعػػوة االحتيػػاط. مػػف انػػا، ينبػػه الهمػػه. وفػػي صػػفوؼ سػػكاف مسػػتوطنة 
 فارج الناس يصراوف.

وصمت ذروة الهستيريا اإسػرائيمية عنػدما نشػرت مػدرعات وحػافرت عسػكرية فػي منػاطؽ قريبػة مػف األراةػي 
وبمدات « فريديـ»بعيدة مف عيوف المارة، لكنها قريبة جدًا مف بيوت مستوطنة  الزراعية، بما يةمف أف تكوف

شػػمالية أاػػػرى. ويػػػزداد الطػػػيف بمػػػة عنػػدما تعمػػػف وسػػػائؿ إعػػػرـ إسػػػرائيمية أف الجػػيش ألةػػػء عطػػػؿ الجنػػػود فػػػي 
ة األعياد العبرية، التي صادفت وتصادؼ اػذ  األيػاـ. ثػـ يعمػف الجػيش فػي اليػـو األوؿ بعػد عطمػة رأس السػن

العبرية، أنه أجرى في الجوالف السوري المحتؿ تدريبات عسكرية واسعة تحػاكي مواجهػات حربيػة مػه سػورية. 
وبأنهػػػا تميػػػزت عػػػف سػػػابقاتها مػػػف التػػػدريبات بمشػػػاركة أعػػػداد كبيػػػرة مػػػف جنػػػود االحتيػػػاط إلػػػء جانػػػب الجػػػيش 

سػػطء إلػػء جانػػب منطقػػة النظػػامي وسػػرح الجػػو إلػػء جانػػب سػػرح المػػدرعات والمدفعيػػة وقيػػادة المنطقػػة الو 
الشماؿ. وتدربت قوات األسمحة الماتمفة عمء كيفية التنسيؽ وتنفيذ المهمات كما شممت التدريبات نقؿ قػوات 

 عسكرية إلء اةبة الجوالف بواسطة المروحيات.
 خطر  بير اسوري

ييف وعسػػػكرييف، األجػػػوا  التػػػي تثيراػػػا االسػػػتعدادات اإسػػػرائيمية وترافقهػػػا تصػػػريحات وتهديػػػدات قيػػػادييف سياسػػػ
تداؿ السكاف يومًا بعد يوـ إلء أجوا  اوؼ مف حرب قريبة، إال أف مجموعة عقرنية مف سياسػييف وأمنيػيف 
وعسػػػكرييف سػػػػابقيف، يحػػػػاولوف التافيػػػػؼ مػػػػف روع السػػػػكاف عبػػػػر الهجػػػػـو عمػػػػء سياسػػػػة القيػػػػادة وتصػػػػريحاتها 

 وتهديداتها.
ت لوقوع حرب ارؿ الفترة القريبة ستنطمؽ مػف سػورية، ففي إسرائيؿ ال ياتمؼ اثناف عمء أف أكثر االحتماال

سرائيؿ ومف ثـ يشعؿ المنطقة. أما التوقه بأف تكوف  في حاؿ تداور اطير وسريه يهدد الحدود بيف سورية وا 
الةػػربة عمػػء إيػػراف السػػبب األكبػػر الشػػتعاؿ المنطقػػة، فهػػو احتمػػاؿ يسػػتبعد كثيػػروف حدوثػػه قبػػؿ االنتاابػػات 

نهايػػة السػػنة الحاليػػة، ولكػػف فػػي الحػػاليف الوةػػه غيػػر مطمػػئف ومػػف يسػػأؿ مػػا إذا كانػػت األميركيػػة، أو حتػػء 
 ستقه حرب فسيجد نفسه عاجزًا عف الرد.

وسائؿ اإعرـ اإسرائيمية تطرح المسألة عمء أنها استعدادات ةرورية ومهمة وعبر مف حرب تموز )يوليو( 
كرية وانتشػػػار جنػػػود فػػػي الشػػػماؿ والجػػػوالف . وانػػػاؾ مػػػف بيػػػنهـ مػػػف ال يتػػػردد ببػػػث صػػػور آلليػػػات عسػػػ3007

كاسػتعدادات أمنيػة ةػرورية، حتػء إف مراسػؿ القنػاة العاشػػرة فػي التمفزيػوف اإسػرائيمي تحػدث عػف اسػػتعدادات 
لحرب لبناف ثالثة، عمء رغـ تأكيد  أف جميه األطراؼ غير معنية بالحرب، لكف اػذ  الحػػرب قد تقػػه بسػػرعة 

باب إشػػعالها توجيػػه ةػػربة إيػػراف أو قػػػػصؼ حافػػػػرت تنقػػػػػؿ أسػػمحة مػػف سػػورية إلػػء كبيػػرة. واعتبػػر أبػػػػرز أسػػ
 لبناف. ولـ يسقط مف توقعات جيشه قياـ حزب اهلل بعممية ةد أاداؼ إسرائيمية، تؤدي إلء إشعاؿ المنطقة.
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لمجميػه حيػث نائب رئيس أركاف الجيش، يائير نافيه، كاف األكثر وةوحًا في حديثه. بؿ جا  حديثػه مفاجئػًا 
توقه أف تتداور أوةاع المنطقة ارؿ فترة قريبة، بسبب التداور في سورية، وأف اػذا التػداور قػد يقػود إلػء 
حرب إقميمية شاممة. حديثه اذا مرتبط باالستعدادات التي يجريها الجيش في الشماؿ. السيناريو الذي يتوقعه 

ء حػػػدوث فػػػراغ تمػػػأل  تنظيمػػػات متطرفػػػة مػػػف نافيػػػه اػػػو أف يػػػؤدي غيػػػاب الػػػرئيس السػػػوري بشػػػار األسػػػد إلػػػ
، تتمركػػز فػػي منػػاطؽ قريبػػة مػػف إسػػرائيؿ وتشػػف حربهػػا مػػف انػػاؾ. وفػػي اػػذا «الجهػػاد العػػالمي»و« القاعػػدة»

السػػياؽ يرسػػـ اإسػػرائيميوف وةػػعًا ال يقػػؿ اطػػورة فػػي حػػاؿ سػػقوط األسػػد. بحيػػث تبػػدأ عمميػػة تهريػػب أسػػمحة 
ي لبنػػاف، واػػذا السػػيناريو يقمػػؽ اإسػػرائيمييف ويجعمهػػـ فػػي حػػاؿ كيماويػػة ومتطػػورة مػػف سػػورية إلػػء حػػزب اهلل فػػ

 استعداد وتأاب عمء مدار الساعة.
وتحت حراسة مكثفة مف قبؿ قوات مدرعة وبالتنسيؽ مه عناصر األمـ المتحػدة، يواصػؿ اإسػرائيميوف العمػؿ 

ت تسمؿ واعتدا ات، عمء إقامة طريؽ يساعد دوريات الجيش في أي عممية عبر الحدود أو الرد عمء محاوال
كما يشمؿ العمؿ حفر قنوات تعيؽ عبور سورييف في حاؿ تػداور األوةػاع فػي سػورية واػربهـ نحػو الحػدود 

 مه إسرائيؿ.
كيمػػومترات مػػف السػػياج الحػػدودي القػػديـ، بػػالقرب مػػف  9وفػػي سػػياؽ اػػذ  االسػػتعدادات اسػػتبدؿ الجػػيش حػػوالء 

نذار متطورة، بما يةمف لمجيش القنيطرة وتمة الصيحات بسياج أكثر تحصينًا وم تحسيف »زود أجهزة رقابة وا 
 ، عمء حد تعبير مسؤوؿ عسكري في قيادة الشماؿ في الجيش اإسرائيمي.«الرد العمرني

 لكف الاطة تفةي إلء تعزيز السياج عمء طوؿ اذ  الحدود في القريب.
 حرب ثالثة

حػػذيرات التػػي أطمقتهػػا جهػػات، تػػرى أف سياسػػة قائػػد وحػػدة الجميػػؿ، ارتسػػي اميفػػي، لػػـ يأاػػذ فػػي الحسػػباف الت
التهديػػد والحػػرب مػػدمرة إسػػرائيؿ والمنطقػػة، فاسػػتةؿ التػػدريبات فػػي الشػػماؿ ليطمػػؽ حممػػة تهديػػد مباشػػرة ةػػد 
حػػزب اهلل وراح يتحػػدث عػػف حػػرب ثالثػػة مػػه لبنػػاف، عمػػء رغػػـ أف معظػػـ التػػدريبات تجػػرى فػػي الجػػوالف وأي 

تبعات سقوط األسد. فبالنسبة لهرتسي اميفي حزب اهلل ولبناف اطر  سيناريو حرب تةعه إسرائيؿ يشمؿ أوالً 
حقيقػػي وكبيػػر عمػػء إسػػرائيؿ. وقػػد اسػػتهؿ تهديػػد  بػػالقوؿ إف الحػػرب المقبمػػة لػػف تكػػوف مجػػرد قصػػؼ منػػاطؽ 

سػػتكوف ماتمفػػة. ففػػي »لبنانيػػة اػػرؿ يػػوميف أو ثرثػػة أو حتػػء ثمانيػػة أيػػاـ . فهػػذ  الحػػرب، أةػػاؼ اميفػػي: 
انية دامت أربعة ألوية عسكرية إلء لبناف بعمؽ أربعة كيمومترات، أما في الحػرب التػي نتػدرب حرب لبناف الث

عميها فستكوف اناؾ حاجة إلء داوؿ أكثر عمقًا وأسرع وقتًا. الوحدات العسكرية ستداؿ إلء العمؽ المبناني 
نا واسػػػػتعداداتنا نعمػػػػؿ بقػػػػوة كبيػػػػرة، وفػػػػي اػػػػذا الجانػػػػب ال نسػػػػتطيه الحػػػػديث بالتفاصػػػػيؿ اآلف، ولكػػػػف بتػػػػدريبات

لػػف نرحػػؽ اميػػة تطمػػؽ صػػواريخ ونقصػػؼ المنطقػػة التػػي »وأةػػاؼ: «. إاةػػاع العػػدو فػػي كػػؿ مكػػاف نصػػمه
تطمؽ منها... اذ  المرة لف نرحؽ أو ندعو إلء الاروج مف المكاف... ألننا سنهدـ كؿ مكاف ومنطقة يطمؽ 

 «.منها صاروخ باتجا  إسرائيؿ
 لماذا تدمير المنطقة  ليا؟

، أصػػبحت اليػػوـ ماتمفػػة، كمػػًا «حػػزب اهلل»النسػػبة الػػء اإسػػرائيمييف فػػإف الترسػػانة الصػػارواية التػػي يمتمكهػػا ب
ونوعًا وقدرة ودقة. والتقارير اإسرائيمية تتحدث عف أربعيف ألؼ صاروخ وتقارير أارى تقوؿ إف العػدد وصػؿ 

روخ، اآلالؼ منهػا متطػورة وأكثػر دقػة إلء ستيف ألفًا وآار تقرير تحدث عف حيازة حزب اهلل سبعيف ألؼ صػا
 وقادرة عمء الوصوؿ إلء كؿ منطقة في إسرائيؿ.
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القرية المبنانية التي سيطمؽ منها صاوخ »اميفي الذي كاف يتحدث عف اذ  الصواريخ، يصعد تهديد  بالقوؿ: 
نػػي أننػػا لػػف فػػي حيفػػا )منطقػػة المصػػانه الكيماويػػة( سػػتعال  كمػػا يجػػب. وعرجهػػا يع« مفػػراتس»باتجػػا  منطقػػة 

نرسؿ باتجا  منطقػة إطػرؽ الصػاروخ عشػرة جنػود يركةػوف لمواجهػة مػف يطمقػه ويقرعػوف األبػواب ويبحثػوف 
ثػـ ينتقػؿ اميفػي بتهديػد  إلػء األمػيف العػاـ لحػزب «. عف مطمقي الصواريخ. اذ  المرة سيكوف الرد بقوة اائمػة

ألنػػه يػػدرؾ تمامػػًا أنهػػا سػػتجمب الاػػراب عمػػء  نصػػراهلل يسػػتعد جيػػدًا لهػػذ  الحػػرب»اهلل، حسػػف نصػػراهلل، فيقػػوؿ: 
لبنػػاف. يػػدرؾ أف الػػرد سػػيكوف بقػػوة اائمػػة لػػـ يسػػبؽ أف اسػػتادمت. ولهػػذا، يتػػابه اميفػػي، وألف حسػػف نصػػراهلل 
يعػػرؼ مػػا سػػتجمبه الحػػرب مػػف اػػراب عمػػء لبنػػاف يسػػتعد إطػػرؽ صػػاروخ عمػػء تػػؿ أبيػػب مقابػػؿ كػػؿ صػػاروخ 

 «.يطمؽ باتجا  بيروت
لف ننتظر حتء نواجه آار صاروخ يطمقػه »ف اطة جيشه لحرب لبناف الثالثة، بالقوؿ: ويامص اميفي إلء أ

حزب اهلل، ألننا وفؽ اطتنا كمما تقدمنا بسرعة وبقوة إلء العمؽ المبناني قةينا عمء الطػرؼ اآلاػر. ناطػط 
اػػػوض ألف نةػػػرب حػػػزب اهلل ةػػػربة قاسػػػية ونريػػػد أف يكػػػوف الوةػػػه فػػػي الحػػػرب المقبمػػػة ماتمفػػػًا. نريػػػد أف ن

الحرب منذ اليوـ األوؿ مف دوف شكوؾ مما نريد تحقيقه في الحرب. نريد أف ناوض اذ  الحرب ونعمف بكؿ 
 «.وةوح إلء أيف وصمنا. كـ أصبنا وكـ مف الوقت نحتاج لتحقيؽ الهدؼ

أمػػاـ اػػػذ  التهديػػػدات والتصػػػريحات يبقػػػء السػػػؤاؿ مػػػا إذا كانػػػت إسػػػرائيؿ متجهػػػة نحػػػو حػػػرب فعميػػػة... أـ إنهػػػا 
 صؿ حممة استعراض عةرتها بالتروي  لقدراتها العسكرية لتشكؿ قوة ردع لمطرؼ اآلار؟توا
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 إلى اإلخوة في حر ة حماس مفتوحةرسالة  :4
 عصاـ يونس
كنت وسأبقء مدافعًا عف حؽ حركة حماس بأف تحكـ في ظؿ ظروؼ طبيعية رافةًا وبشكؿ مطمؽ إزدواجية 

بنااا المجتمه الدولي تجا  الحركة وما يفرةه مػف حصػار مػالي وسياسػي جػائر، عقابػا لهػا، المعايير التي يت
 واي التي حصدت األغمبية في انتاابات حرة ونزيهة مشهود لها.

إف حركة حماس جز  أصيؿ مف النظاـ السياسي، واي ةرورة وطنية بما قدمته ولـ تزؿ وبما لهػا مػف قبػوؿ 
ويبقء وجوداا معافاة مصمحة لنا جميعًا. مف اذا المنطمؽ فإف قػوؿ كممػة وحةور فاعؿ في أوساط شعبها، 

الحػػؽ اػػو فػػرض عمينػػا وواجػػب أارقػػي وةػػرورة سياسػػية ولهػػا منػػا أف نقػػوؿ رأينػػا ولهػػا أف تأاػػذ بػػه، واػػو مػػا 
 نأممه، أو تاالفه.

نحػػػف اف حركػػػة حمػػػاس والحكومػػػة فػػػي غػػػزة ليسػػػتا شػػػأف مػػػف ينتمػػػي اليهمػػػا فقػػػط بػػػؿ امػػػا ممػػػؾ لنػػػا أيةػػػا، 
المواطنػػوف، ولنػػا الحػػؽ فػػي الحػػرص عميهػػا وانتقاداػػا وتوجيههػػا ةػػاؽ صػػدر أعةػػائها أو بعةػػهـ أـ اتسػػه. 
لسػت بصػدد الحػديث عػف اإنجػازات أو اإافاقػػات لمحكومػة فػي غػزة فهػي لهػػا مالهػا وعميهػا مػا عميهػا. أقػػوؿ 

يػػد والصػػعوبة واالسػػتهداؼ وأنػػا مرتػػاح العقػػؿ والوجػػداف بػػأف صػػمود الحركػػة وأاػػؿ غػػزة فػػي ظػػروؼ بالةػػة التعق
المػػنظـ طػػواؿ اػػذ  السػػنوات، يسػػتحؽ التقػػدير، مػػدركًا فػػي الوقػػت نفسػػه األثمػػاف البااظػػة التػػي دفعهػػا الجميػػه 

 وليس الحركة فقط كمًا ونوعًا، شهدا  ودمار اائؿ ، لممتمكات عامة وااصة، وحصار ومعاناة.
ي وبيف كثيريف في الحركة وفي الحكومة، ومػا تربطني صداقات وعرقات طيبة قائمة عمء احتراـ متبادؿ بين

اػػو وارد فػػي المقػػاؿ قػػد سػػمعو  منػػي مػػرارا لػػيس مػػف موقػػه الاصػػـ السياسػػي بػػؿ مػػف واقػػه المػػواطف المسػػكوف 
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بالهـ الوطني وبهموـ أفراد مجتمعه، وبأمؿ يحذوني فػي تقػديـ نمػوذج، تسػتحؽ الحركػة أف تقدمػه، فػي الحكػـ 
 . الصال  واحتراـ الحقوؽ والحريات

اذا العاـ أتيحت لي الفرصة مرتاف أف التقي األستاذ االد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مه 
عدد مف المثقفيف، في القاارة. وقد سعدت جدا بمقا  الرجؿ ومػا أسػمعنا مػف حػديث فػي السياسػة. وأشػهد بػأف 

مػا اػو واجػب عمينػا قولػه، وأعيػد مػا  الرجؿ او مػف فئػة القػادة الػوطنييف ال الفصػائمييف. وقػد سػمه الرجػؿ منػا
 قمته ظنًا مني أنه مهـ ويشكؿ عناويف مفتاحية لتناوؿ واقه الحاؿ عمء األقؿ في الجز  المتعمؽ بإدارة غزة.

منذ أف فازت حركػة حمػاس باألغمبيػة فػي االنتاابػات العامػة وشػكمت الحكومػة العاشػرة عوقبػت ومعهػا سػكاف 
أف نتائ  االنتاابات لـ تكف عمء مقاس مف أعطػء الةػو  األاةػر لهػا  غزة، عمء ذنب لـ تقترفه، أال واو

وسهؿ إجرائها. وفرض االحترؿ ومف امفه المجتمه الدولي حصارًا جػائرًا وغيػر مسػبوؽ عمػء القطػاع، طػاؿ 
 بتأثيراته ودينامياته الكارثية ماتمؼ مناحي حياة الفمسطينييف.

، إزدادت وطػأة الحصػار واسػتطاعت الحكومػة 3008اـ ومنذ أف سيطرت حركة حمػاس عمػء القطػاع فػي العػ
ومػػف قبمهػػا وبعػػداا حركػػة حمػػاس أف تػػدير غػػزة فػػي ظػػؿ ظػػروؼ بالةػػة التعقيػػد والصػػعوبة اصوصػػًا فػػي ظػػؿ 
امتناع جز  مهـ مف العامميف في الادمة المدنية واألجهزة األمنية عف العمؿ أو إقصا  آاريف منهـ مف قبؿ 

 الحكومة نفسها.
شكمةل لحصاد سػنوات مػف الحكػـ فػي غػزة، اػي أف حركػة حمػاس لػـ تسػتطه حتػء المحظػة انجػاز النتيجة لالم

متطمبػات مةػادرة مربػه الحركػة باتجػا  الدولػة، وبقيػت الحكومػػة تػدار إلػء حػد كبيػر بعقميػة الحركػة إف لػـ تكػػف 
دارة حركة وقيادة تنظػيـ تاتمػؼ فػي الجػو  ار واألدوات عػف تدار مف قبؿ الحركة نفسها وليس فقط بعقميتها. وا 

إدارة مجتمه، فما او صال  فػي حركػة تعمػؿ فػي ظػروؼ مػف العمػؿ السػري أو شػبه العمنػي وتاةػه آلليػات 
مػػف صػػنه القػػرار يقبمهػػا اعةػػائها، واػػو حػػؽ لهػػا ولهػػـ، فػػي إدارة شػػؤوف حػػركتهـ ومؤسسػػاتها اػػو بالةػػرورة 

 اليصم  إدارة الشأف العاـ ومتطمبات الحكـ. 
الدولػػة )الحكومػػة( ومواطنيهػػا يقػػـو عمػػء العقػػد االجتمػػاعي وأاتصػػر جػػوار  بػػأف ولػػي إف أسػػاس العرقػػة بػػيف 

األمػػر لػػه السػػمه والطاعػػة وعميػػه واجػػب حمايػػة حقػػوؽ مواطنيػػه وأعراةػػهـ وامػػوالهـ. اػػذا اػػو جػػوار العرقػػة 
 قػديمها وحتػػء معاصػراا التػػي وةػه أسسػػها اػوبز ولػػوؾ وروسػو، واػػو التوافػؽ عمػػء قواعػد يتنػػازؿ فيهػا الفػػرد
عػػػف حربتػػػه المطمقػػػة مقابػػػؿ األمػػػف واالسػػػتقرار والعدالػػػة والنصػػػفة واػػػو مػػػا ينطػػػوي عمػػػء التمػػػايز بػػػيف الدولػػػة 
والمجتمػػػػه كمتعاقػػػػديف أحػػػػرار بػػػػإقرار الحقػػػػوؽ األساسػػػػية لممػػػػواطنيف وتحقيػػػػؽ العدالػػػػة، باعتبػػػػار قيػػػػاـ السػػػػمطة 

فػرد واػو مػا ينطػوي عمػء اةػوع )الحكومة( اػو نتػاج لهػذا العقػد واػو تنػازؿ )توافػؽ( متبػادؿ بػيف السػمطة وال
 اإرادة الحرة إلي اإرادة العامة.

اةعت إدارة الشاف العاـ فػي غػزة مػف الناحيػة الموةػوعية: إلػء ديناميػات الشػروط والظػروؼ الظالمػة التػي 
تـ فرةها إغراؽ حركة حماس في حكـ غزة عمء طريؽ رفػه الرايػات البيةػا  تأػػكيدًا عمػء فشػؿ متوقػه فػي 

 إدارة غزة. 
ومف الناحية الذاتية: إلء اطاب تمثؿ في اإصرار عمء لعب دور الةحية وعمء التوظيؼ النفعي السياسي 
لحقيقة ما لحؽ بالحركة مف حرماف، أفػرادًا وجماعػة، مػف حػؽ أصػيؿ لهػـ فػي الحكػـ وتػولي الوظػائؼ العامػة 

كثر، عند الفشؿ في تقديـ  في مرحمة ماقبؿ سيطرتها عمء غزة، مةافًا إليه اطاب استحةار األعدا ، واـ
 النموذج، فالنجاح لنا والفشؿ لةيرنا.
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كؿ ذلؾ، ودوف الاوض في تفاصيمه، أسس واو في طريقه إلء استكماؿ حالة مػف لدولػة الحػزبل أو لحػزب 
الدولػػةل والتػػي تتمػػااي فيهػػا الحركػػة مػػه الدولػػة والدولػػة مػػه الحركػػة، واػػو مػػا يؤسػػس البنػػء التحتيػػة والقواعػػد 

للمنظاـ الشموليل الذي يعّظـ مف شأف الجماعة أو بعض الجماعػة أو بعػض بعػض الجماعػة عمػء األساسية 
حساب المػواطنيف. المشػكمة أف ديناميػات الحكػـ بهػذ  الطريقػة تػدفه األمػور فػي غيػر اتجػا  النوايػا والرغبػات، 

المزعومػػة فػػي أحيػػاف أاػػرى  ألف تػراكـ القػػوة واسػػتحواذ السػػمطة مةػافًا إليػػه الشػػرعية الحقيقيػػة أحيانػػًا والشػرعية
يدفه مف الناحية الموةوعية نحو ذلؾ االتجا  الاطير ليس عمء المجتمه فقط بؿ عمء الحركة نفسها، واو 

 نوع مف تدمير الذات الذي يحتاج إلء وقفة جادة وحقيقية مف قبؿ الحركة.
ميه لألستاذ فهمػي اويػدي وبقػي عندما قررت كتابة اذا المقاؿ تذكرت مقااًل اامًا وقديمًا سبؽ لي االطرع ع

، بعنواف لمشػكمة حمػاسل حيػث يقػوؿ: :300فبراير،  5عالقا في ذاكرتي نشرته جريدة الشروؽ المصرية في 
لالمشػػكمة الكبػػرى التػػي تواجػػه حمػػاس فػػي مسػػيرتها السياسػػية أنهػػا رغػػـ أنهػػا طػػورت أفكاراػػا وأصػػبحت أكثػػر 

 وثقافة الفصيؿل. التصاقا بالعمؿ الوطنء، فمـ تتامص بعد مف إطار 
وكػػاف يشػػير إلػػء عػػدـ نجػػاح الحركػػة فػػي تحالفاتهػػا مػػه القػػوى الوطنيػػة الفمسػػطينية لتتبنػػء مشػػروع الدولػػة. ومػػا 

دارة الشأف العاـ في غزة. دارة التحالفات يمكف أف ينسحب عمء تجربة الحكـ وا   ينطبؽ عمء السياسة وا 
تجا  مواطنيهػا باعتبػاراـ مػواطنيف أصػيميف ال رعايػا، إف أساس العقد االجتماعي او المسئولية العامة لمدولة 

مهمػػا كػػاف ااػػترفهـ لونػػًا أو رأيػػًا سياسػػيًا أو مكانػػة اجتماعيػػة أو اعتقػػادًا، فػػالحزب المنتصػػر بأغمبيػػة أصػػوات 
المواطنيف وحكومته التي يشكمها اي مسئولة عف الجميه، مف صوت لها ومف لـ يصػوت، وأولهػـ اصػومها 

فيف لهػػا فػػي االعتقػػاد أو الػػديف أو السػػموؾ، فػػي تػػأميف متطمبػػات عيشػػهـ وأمػػنهـ الشاصػػي السياسػػييف والماػػال
واةوعهـ لمبػدأ سػيادة القػانوف وتػوليهـ الوظػائؼ العامػة والتنػافس عميهػا وحفػظ كرامػاتهـ وحقػوقهـ وحريػاتهـ 

يػػػه األساسػػػية. فهػػػي ليسػػػت حكومػػػة ألعةػػػا  حزبهػػػا أو مناصػػػريهـ أو مناصػػػري مناصػػػريهـ بػػػؿ حكومػػػة الجم
سرمييف.  اصومًا ومناصريف، رجاال ونسا ، مسمميف ومسيحييف، عممانييف وا 

إةافة إلء ما تقدـ، فإف الشأف العاـ اليدار بحسف النوايا وال بالتطمينات، فمف حؽ الجميه اف يقوؿ ما يشا  
 المطموبة.  ويدعي ما يريد، ولكف ذلؾ اليكفي مطمقا ألف يشكؿ أساسًا لمحكـ أو في استحواذ  عمء الشرعية

إف الشأف العاـ اليدار اال مف ارؿ التسميـ باف المواطنيف سوا  في تمقي الادمات وفي الحماية االجتماعيػة 
عمػػاؿ القػػانوف عمػػء نحػػو فاعػػؿ كنػػاظـ لمعرقػػات فػػي المجتمػػه أفػػرادًا ومؤسسػػات، حكومػػة ومػػواطنيف، ومػػف  وا 

يػػة عمػػء كػػؿ تمػػؾ الجهػػات النػػوط بهػػا تنفيػػذ اػػرؿ فعػػؿ مػػنظـ واةػػ  وشػػفاؼ وبإعمػػاؿ حقيقػػي لمرقابػػة الحقيق
 أحكاـ القانوف )الحكومة وأجهزتها البيروقراطية التنفيذية(. 

شػراكًا لألفػراد فػي دائػرة الفعػؿ  اذا او منطؽ أي حكـ قائـ عمء العقد االجتماعي بما يةمف حكمػًا صػالحًا وا 
ـ. إف تفعيػػؿ ذلػػػؾ اػػو تحصػػػيف السياسػػي واالجتمػػاعي وتجنيػػػب اقصػػائهـ أوتةػػػريبهـ )مػػف الةربػػػة( فػػي وطػػػنه

لمحكـ وأدواته ولمحػزب السياسػي الػذي يحكػـ. والحكومػة فػي غػزة ليسػت اػارج منطػؽ التػاريخ وأدواتػه، فحسػف 
 النوايا وحداا التكفي لمحكـ وإدارة شؤوف المواطنيف ومتطمباتهـ. 

قيػػاـ الحكومػػة بالوفػػا  إف المسػػألة األاػػـ فيمػػا اػػو قػػائـ مػػف انقسػػاـ كيػػؼ يمكػػف تفعيػػؿ أدوات الرقابػػة وةػػماف 
بواحباتهػػا تجػػا  مواطنيهػػا؟ اػػؿ يمكػػف االسػػتمرار فػػي إبقػػا  آليػػات المحاسػػبة ومرجعياتهػػا محصػػورة فػػي دوائػػر 
الحركة والتي تقيؿ حكومة وتشكؿ اارى، وتسمي وزيرا وتقيؿ أارًا. فحتء المجمس التشريعي، ودوف الاوض 

كؿ في النهاية أداة حقيقية لمرقابة مػف الناحيػة الموةػوعية في قانونية الجمسات، بتكوينه وقوامه القائـ اؿ يش
 ومرة اارى بعيدا عف حسف النوايا أوكفا ة اعةائه أو تفانيهـ في ادمة الصال  العاـ؟
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أحػػد أاػػـ القةػػايا اػػي تمػػؾ التػػي تتعمػػؽ بالرقابػػة والمحاسػػبة فالسػػمطة فػػي راـ اهلل، وفػػي غيػػاب انعقػػاد المجمػػس 
التي انتاػب مػف أجمهػا، فإنهػا )أي السػمطة( مسػائمة أمػاـ مػف يمولهػا مػف أطػراؼ التشريعي وممارسته لمهامه 

المجتمه الدولي وليس أماـ أي جسـ آاػر، حتػء لحركػة فػت  نفسػها صػاحبة مشػروع السػمطة. وفػي غػزة وفػي 
وجود مجمس تشريعي مف الناحية الموةوعية مف لوف سياسي واحػد، ومػرة أاػرى، بةػض النظػر عػف الجػدؿ 

ة جمسػػػاته، فػػإف الحكومػػػة مسػػػائمة فعميػػػًا أمػػاـ أجسػػػاـ الحركػػػة نفسػػػها ال أمػػاـ المجتمػػػه. وفػػػي كػػػر حػػوؿ قانونيػػػ
الحػػالتيف انػػاؾ امػػؿ اطيػػر يػػؤدي إلػػء مزيػػد مػػف التةػػوؿ فػػي المجتمػػه وفػػي التسػػااؿ مػػه كثيػػر أو قميػػؿ مػػف 

 قةايا الفساد وسو  استاداـ النفوذ وانتهاكات حقوؽ االنساف وحرياته األساسية.
يتعمؽ بمباشػرة الحكومػة لمهامهػا فػي الفةػا  المػدني أو األمنػي، فرشػؾ أف انػاؾ مػف يقػـو بالرقابػة  اما فيما

واناؾ ايئات وأجساـ تتولء ذلؾ رسميًا، ولكف في واقه األمر فإف مف يقوـ بالتنفيػذ ومػف اػو مكمػؼ بالرقابػة 
كإاوة في الحركة مجتمعيف في أحد عميه ينتمياف لمجماعة السياسية نفسها، واما مف يمتقياف في نهاية اليـو 

أجسػػػامها، فكيػػػؼ تسػػػتقيـ الرقابػػػة وتػػػؤدي فعمهػػػا الحقيقػػػي فػػػي ظػػػؿ عػػػدـ االسػػػتقرلية الموةػػػوعية بػػػيف التنفيػػػذ 
 والرقابة؟

إف الرقابة ال تعني مطمقػًا أو تفتػرض بػأي حػاؿ سػو  النيػة عنػد مػف اػـ مكمفػيف بالتنفيػذ، بػؿ اػي اآلليػة التػي 
وف وتعزيػز اإجػرا  السػميـ بمػا يصػوب األدا  ويةػمف شػفافيته ويشػكؿ تحصػينًا تةمف عدـ الحيدة عف القػان

 لمسمطة التنفيذية ولمحزب السياسي مف امفها.
إف الموةوع ليس تشكيكًا في النوايا أو تشػريحًا لمرغبػات ولكنػه تنػاوؿ لمػآالت الصػيرورة الموةػوعية لطريقػة 

و الاروج إلء فةا  المجتمه األرحب واالنفتاح نحػو الحكـ في ظروؼ استثنائية كحالة غزة. إف المطموب ا
المجتمه بمحتمؼ تكويناتػه وتعبيراتػه السياسػية واالجتماعيػة والتػي عميهػا أيةػًا واجػب االنفتػاح نحػو الحكومػة 

 واو موةوع مقالنا القادـ.
 3023/:/33و الة سما اإلخبارية، 
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 ناجي صادؽ شراب
تسػػػػتمر فػػػػي بنػػػػا  ” إسػػػػرائيؿ“يسػػػػتمر فيػػػػه الفمسػػػػطينيوف بالتمسػػػػؾ بايػػػػار الػػػػدولتيف، فػػػػإف فػػػػي الوقػػػػت الػػػػذي 

المسػػػتوطنات، ومصػػػادرة األراةػػػي الفمسػػػطينية التػػػي تقػػػه دااػػػؿ حػػػدود الدولػػػة الفمسػػػطينية، وتجزئػػػة األراةػػػي 
رؤيػػػة  تحػػػوؿ دوف قيػػػاـ دولػػػة متكاممػػػة جةرافيػػػًا، ومػػػف ثػػػـ سػػػكانيًا، واػػػو مػػػا يؤكػػػد” كانتونػػػات“الفمسػػػطينية إلػػػء 

لرفةػػػها قيػػػاـ الدولػػػة الفمسػػػطينية، واالكتفػػػا  بمنػػػاطؽ أو سػػػمطات مػػػف الحكػػػـ الػػػذاتي . واػػػي بهػػػذ  ” إسػػػرائيؿ“
السياسات تمةي أي إمكانية لتحديد حدود الدولة الفمسطينية. والمعمـو في أدبيات الدوؿ أف الحدود المتواصػمة 

تنفػي وجػود ” إسػرائيؿ“ود تمػارس السػيادة، وبػذلؾ إقميميًا اي أحد أاـ أركاف الدولة، ألنػه فػي نطػاؽ اػذ  الحػد
أوؿ عنصر مف عناصر الدولة، وثانيًا إلةا  العنصر الثػاني مػف عناصػر الدولػة، واػو عنصػر السػيادة بػزعـ 

، والتمسؾ بالحدود األمنية التي تمةي أي وجود لسمطات حقيقية ألي ”اإسرائيمية“األولوية لرعتبارات األمنية 
 و حتء سمطة فمسطينية.دولة فمسطينية، أ

ويبقػػء العنصػػر البشػػري مجػػرد رقػػـ، إذ تتحػػوؿ الحكومػػة إلػػء مجػػرد حكومػػة اػػدمات، وبنفػػي عناصػػر الدولػػة 
الشاصػػية الدااميػػة، وتحػػاوؿ أيةػػًا أف تمةػػي الشاصػػية الاارجيػػة لهػػذ  الدولػػة مػػف ” إسػػرائيؿ“الدااميػػة تمةػػي 

تهػػػا، وفػػػي مسػػػتوى تسػػػمحها واقتصػػػاراا عمػػػء اػػػرؿ الػػػتحكـ فػػػي شػػػكؿ عرقاتهػػػا الاارجيػػػة، وفػػػي شػػػكؿ تحالفا
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ومعهػػا الواليػػات المتحػػدة عمػػء عػػدـ ” إسػػرائيؿ“النػػواحي األمنيػػة الدااميػػة المقيػػدة . واػػذا مػػا يفسػػر لمػػاذا تصػػر 
ذااب الفمسطينييف إلء األمـ المتحػدة لتثبيػت وجػود دولػتهـ دوليػًا، واإصػرار عمػء اةػوع الدولػة الفمسػطينية 

وأي مفاوةػػات بشػػأف الدولػػة الفمسػػطينية سػػتأاذ فػػي االعتبػػار الواقػػه ”. اإسػػرائيمية“لممفاوةػػات الفمسػػطينية  
ويحػوؿ دوف قيػاـ أي دولػة فمسػطينية، أو عمػء أدنػء تقػدير قيػاـ ” إسػرائيؿ“االستيطاني واألمني الػذي فرةػته 

 دولة ولكف مف دوف حدود.
وانػػا يقػػه الاطػػأ  :::2ية فػػي العػػاـ ،لقػػد كػػاف مػػف المفتػػرض وفقػػًا التفاقػػات أوسػػمو أف تقػػوـ الدولػػة الفمسػػطين

واقعػػًا عمػػء ” إسػػرائيؿ“الجسػػيـ عمػػء الجانػػب الفمسػػطيني الػػذي راػػف نفسػػه لعمميػػة المفاوةػػات إلػػء أف امقػػت 
األرض يصعب معه قياـ الدولة الفمسطينية، أو مػا أكػد  مايكػؿ فرونػد المسػاعد السػابؽ لنتنيػااو فػي مقػاؿ لػه 

بػدأ ياتفػػي وتػزوؿ معالمػػه  2:78لاػط األاةػػر واػو حػػدود مػا قبػػؿ واػػو أف ا” جيػػروزاليـ بوسػت“فػي جريػدة 
حقيقػػة واقعيػػة، مؤكػػدًا أف ” إسػػرائيؿ الكبػػرى“مػػف عمػػء األرض بسػػبب شػػبكة االسػػتيطاف الحمزونيػػة التػػي تجعػػؿ 

الاػػػط األاةػػػر مػػػات ودفػػػف، ولػػػـ يعػػػد لػػػه أي وجػػػود أو معنػػػء سياسػػػي . وفػػػي اػػػذا التصػػػور تبقػػػء الدولػػػػة 
أو بحػػػدود مؤقتػػػة، وانػػػا تكمػػػف اطػػػورة فكػػػرة الحػػػدود المؤقتػػػة، ودولػػػة أيةػػػًا بػػػر الفمسػػػطينية مػػػف دوف حػػػدود 

، واي الدولة التي تتعػارض تمامػًا مػه الدولػة التػي ”إسرائيؿ“صرحيات سيادية، واذ  اي الدولة التي تريداا 
انػا صػفة  يريداا الفمسطينيوف، أو التػي سػيتـ قبولهػا فػي األمػـ المتحػدة فػي حػاؿ االعتػراؼ بهػا، ولػيس مهمػاً 

الدولػػة غيػػر الكاممػػة، ألف سػػبب عػػدـ اكتمػػاؿ الدولػػة اػػو االحػػترؿ، حيػػث تقػػه مسػػؤولية إنهػػا  االحػػترؿ عمػػء 
المجتمػػه الػػدولي، واألمػػـ المتحػػدة اػػي المسػػؤولة عػػف تنفيػػذ قراراتهػػا فػػي نهايػػة المطػػاؼ، وبالتػػالي معنػػء قبػػوؿ 

الػذي يقػه فػي دااػؿ األراةػي الفمسػطينية ” مياإسػرائي“فمسطيف دولة كاممة أو غير كاممة او أف االستيطاف 
 سيبقء غير شرعي، ويشكؿ انتهاكًا واةحًا لحقوؽ دولة عةو في األمـ المتحدة.

نهػػا  االحػػترؿ  ؟ ”اإسػػرائيمي“والسػػؤاؿ المطػػروح انػػا: عمػػء مػػف تقػػه مسػػؤولية عػػدـ قيػػاـ الدولػػة الفمسػػطينية، وا 
ولية األولػػػػء عمػػػػء الفمسػػػػطينييف، غيػػػػر المتفقػػػػيف عمػػػػء المباشػػػػرة، تقػػػػه المسػػػػؤ ” إسػػػػرائيؿ“بعيػػػػدًا عػػػػف مسػػػػؤولية 

اياراتهـ، وال يستطيعوف االستمرار فػي أي ايػار، إمػا بسػبب عػدـ قػدرتهـ أو بسػبب فقػدانهـ الرؤيػة السياسػية 
الصػػحيحة، وأايػػرًا بسػػبب حالػػة االنقسػػاـ السياسػػي التػػي تجػػذرت فػػي البنيػػة السياسػػية والمجتمعيػػة الفمسػػطينية، 

الايػػػارات الفمسػػػطينية وتأرجحهػػػا بػػػيف ايػػػار المقاومػػػة الػػػذي بػػػات محكومػػػًا بالحسػػػابات  والتػػػي انعكسػػػت عمػػػء
اإقميميػػة العربيػػػة، وايػػار المفاوةػػػات الػػذي بػػػات مراونػػًا أيةػػػًا بػػإرادات الػػػدوؿ العربيػػة والدوليػػػة، وحيػػػث إف 

، واصوصػًا الواليػات اإرادة الفمسطينية والعربية تفتقد القدرة عمء التأثير في سياسات وقػرارات الػدوؿ األاػرى
فػػي االسػػتفادة مػػف ” إسػػرائيؿ“كمػػا نجحػػت ” اإسػػرائيمي“المتحػػدة المتحكمػػة بمسػػتقبؿ بوصػػمة الصػػراع العربػػي  

حالة الةعؼ الفمسطيني والعربي، لتستمر في سياساتها االستيطانية وتةييػر معػالـ األرض بمػا يصػّعب معػه 
ئنة لعدـ صدور أي قرار ممـز مف مجمس األمف بسبب قياـ الدولة الفمسطينية، في الوقت الذي تظؿ فيه مطم

األمريكي . المسػؤولية تقػه عمػء الفمسػطينييف أواًل، ألنهػـ لػـ يػذابوا إلػء ايػارات الشػرعية الدوليػة فػي ” الفيتو“
 وقتها، ولـ يحسنوا تفعيؿ اياراتهـ الداامية واصوصًا ايار المقاومة المدنية الشاممة.

ليهودي نورماف فينكمشتايف واو المعروؼ بدعمه لمقةػية الفمسػطينية أف الايػار وكما يرى الكاتب األمريكي ا
الوحيد والفاعؿ لقياـ الدولة الفمسطينية وتحقيؽ السرـ او تعبئة الشعب الفمسطيني في مقاومة سممية مدنيػة، 

الطعػاـ، وبػػدعـ وأف تبنػء اػذ  االسػتراتيجية التػي أثبتػت فعاليتهػا فػي األسػرى الفمسػطينييف الػذيف أةػربوا عػف 
مف الشعب الفمسطيني، وبدعـ مف القوى المدنية في العالـ، اذ  االستراتيجية الشاممة اي الكفيمة بامؽ تأييػد 

، واػػي االسػػتراتيجية نفسػػها ”إسػػرائيؿ“مػػف الػػرأي العػػاـ العػػالمي، وكفيمػػة بامػػؽ قػػوى ةػػةط دوليػػة متزايػػدة عمػػء 
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نيمسػوف منػدير مػف سػجنه لتحولػه إلػء رئػيس لدولػة واحػدة التي تـ تبنيها في نموذج جنػوب إفريقيػا، وأارجػت 
بمواطنيها مف السود والبيض. مػف دوف اػذ  االسػتراتيجية سػيبقء الفمسػطينيوف أسػرى لسػمطة وحكػـ ناقصػيف، 

 ويدوروف حوؿ اياراتهـ في حمقة وحركة مفرغة.
 3023/:/34، الخليج، الشارقة
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 ستيفف زونيس
بانتهاؾ مذاؿ لقوانينها الااصة، وأمنيات أغمبية الممثميف في مؤتمراا الوطني، والمواقؼ التي اتاذتها األمـ 
المتحدة وكؿ دوؿ في العالـ بشػكؿ فعمػي، انػدفعت قيػادة الحػزب الػديمقراطي مػف اػرؿ تحسػيف برنامجهػا فػي 

اد مػه وجػود نصػؼ الممثمػيف ودوف السػماح بوجػود أي مناقشػة أو وقت مبكر ارؿ اجتماعاتها مػؤارا، وبالكػ
 «.ال تقسـ»ويجب أف « عاصمة إسرائيؿ وستبقء»حوار، لمتأكيد عمء أف القدس 

معارةة غير مباشرة لسياسة الواليػات المتحػدة القديمػة »وكما أكد محممو السياسة الاارجية، فإف المهجة اي 
ة يجػػػػػب أف يتاػػػػذ قػػػػػرار بشػػػػػأنها بالمحادثػػػػات بػػػػػيف اإسػػػػػرائيمييف التػػػػي تؤكػػػػػد عمػػػػػء أف المدينػػػػ« حػػػػوؿ القػػػػػدس

والفمسػطينييف، المػذيف يرغبػاف بػػأف تكػوف القػدس عاصػػمتهما، وأف اػذ  المدينػة يجػػب أف ال يعتػرؼ بهػا بشػػكؿ 
أحػػػادي الجانػػػب بأنهػػػا عاصػػػمة أي مػػػف إسػػػرائيؿ أو فمسػػػطيف. وكػػػاف معظػػػـ المػػػراقبيف اعترفػػػوا أف حػػػؿ إقامػػػة 

تنفيػػذ قػػد يتةػػمف االعتػػراؼ بقػػدس غربيػػة يسػػكنها يهػػود كعاصػػمة إسػػرائيؿ والجػػز  العربػػي الػػدولتيف القابػػؿ لم
كعاصػػػمة لمدولػػػة  -الػػػذي يقػػػه حاليػػػا تحػػػت االحػػػترؿ العسػػػكري اإسػػػرائيمي-بشػػػكؿ عػػػاـ مػػػف القػػػدس الشػػػرقية 

 الفمسطينية.
مجتمعػػة مػػه -الػػذي عمػػء أي حػػاؿ، يتجااػػؿ التعػػديؿ عمػػء البرنػػام  المطالبػػات الفمسػػطينية بالمدينػػة تمامػػا، و 

يمكػػف أف يفسػػر بأنػػه دعػػوة لمسػػيطرة اإسػػرائيمية الااصػػة. بشػػكؿ  -تمػػؾ المدينػػة« ال تقسػػـ»اإصػػرار عمػػء أف 
تقريبػا يؤمنػوف بػأف القػدس  2إلػء  3مةاير، يظهر استطرع حديث لمرأي العػاـ أف الػديمقراطييف بهػامش مػف 

 تسيطر عميها إسرائيؿ بشكؿ حصري. يجب أف تقسـ بيف اإسرائيمييف والفمسطينييف بدال مف أف
فعميػػا.. ال تعتػػرؼ حاليػػا أي دولػػة بالقػػدس عمػػء أنهػػا عاصػػمة إسػػرائيمية. ولػػيس لػػدى الواليػػات المتحػػدة وال أي 

 دولة أارى حاليا سفارة لها في القدس، تقريبا جميه السفارات األجنبية تتاذ في تؿ أبيب مقرا لها.
نتونيو فيرريةوسا التعػديؿ، إلػء جانػب تعػديؿ آاػر ليشػمؿ ذكػر اهلل قدـ رئيس المؤتمر وعمدة لوس أنجميس أ

فػػي البرنػػام ، لمتصػػويت عميػػه، مشػػيرا إلػػء أنػػه مػػف الةػػروري الحصػػوؿ عمػػء ثمثػػي أصػػوات األغمبيػػة لتبنػػي 
دعػا لمتصػويت مػرة «. القبػوؿ»قػد فاقػت عػدد أصػوات « الػرفض»التعديؿ. وقد تفاجئ عندما ظهػرت أصػوات 

تيجة. وبعداا دعا لمتصويت مرة ثالثة، وبقيت بعيدة عف ثمثي األصوات المطموبة وربما أارى فارج بنفس الن
كانت التزاؿ بعيدة عف األغمبية البسيطة، لكنه إدعء أف التصويت وصؿ نوعا ما إلء الثمثيف عمػء أي حػاؿ 

 وأعمف تنفيذ التعديؿ.
له غيػػر العػػادي لمسػػمطة. وجهػػت بػػدأ الممثمػػوف الةاةػػبوف بػػإطرؽ اصػػوات االعتػػراض عمػػء الػػرئيس السػػتةر

وسػػاؿ اإعػػرـ انتقػػاد واسػػه لرنشػػقاؽ الػػذي لػػـ يسػػبؽ لػػه مثيػػؿ فػػي مػػا كػػاف حتػػء ذلػػؾ الوقػػت المػػؤتمر األكثػػر 
تتعػالء »وحدة وتنظيما، في حيف بدأ الجمهوريوف القياديوف والمعمقوف المحافظوف باإدعا  بأف الديمقراطييف 

 «.أصواتهـ ةد القدس



 
 
 

 

 

           42ص                                    :373العدد:                3023/:/34 األحد التاريخ:

الكػػذب فػػي قيػػادة الحػػزب الػػديمقراطي، كانػػت رئيسػػة المجنػػة الوطنيػػة الديمقراطيػػة وعةػػوة ومثػػاال عمػػء عمػػؽ 
وأنػه « بثمثي العدد بالتأكيػد»الكونجرس عف والية فموريدا ديبي واسرماف سشولتز قد إدعت أف التصويت كاف 

وطنيػػػة بعػػػد ذلػػػؾ، الحػػػظ أندرسػػػوف كػػػوبر مػػػف سػػػي إف إف أف رئيسػػػة المجنػػػة ال«. لػػػـ يكػػػف انػػػاؾ أي انشػػػقاؽ»
 «.عالـ آار»الديمقراطية يجب أف تعيش في 

بػالرغـ مػف -كاف الةةط مف الارؿ التعديؿ مف جهػة ردة فعػؿ عمػء انتقػادات الجمهػورييف بػأف إدارة أوبامػا 
تزويد بسجؿ لمبال  مساعدات عسكرية بتمويؿ مف دافعي الةرائب مقدمة لمحكومة اإسرائيمية اليمينية ومنه 

كانػػت نوعػػا مػػا غيػػر داعمػػة  -تصػػدي لرنتهاكػػات اإسػػرائيمية لمقػػانوف اإنسػػاني الػػدولياألمػػـ المتحػػدة مػػف ال
بشكؿ كاؼ إسرائيؿ. وظهر بعداا أف الرئيس بوش وقادة ديمقراطيػوف غيػر  كػانوا أكثػر حرصػا عمػء تهػدأت 

 ااص.الجمهورييف مف الجناح اليميني مف احتراـ معتقدات أعةا  مف حزبهـ أو اتباع قوانيف مؤتمراـ ال
بالفعػػؿ، كانػػت القيػػادة الديمقراطيػػة يائسػػة جػػدا مػػف الةػػةط مػػف اػػرؿ اػػذا التعػػديؿ مػػف الجنػػاح اليمينػػي حيػػث 
كػػػاف الػػػرئيس مسػػػتعدا لمكػػػذب أمػػػاـ الجمهػػػور الػػػذي يبػػػث لػػػه عبػػػر التمفػػػاز أف التعػػػديؿ قػػػد أجيػػػز بأغمبيػػػة ثمثػػػي 

، وبالرغـ مف المحاوالت الثرث األصوات في الوقت الذي كاف باديا بشكؿ واة  ألي مشااد أو مستمه أنه
المنفصػػمة، أنػػه لػػػيس كػػذلؾ. وقػػػد قػػاموا بػػػذلؾ بػػالرغـ مػػف احتماليػػػة أف اػػذا األمػػػر قػػد يامػػػؽ مشػػهدا فوةػػػويا 

 وغةبا في باحة المؤتمر التي قد تستةمها وسائؿ اإعرـ والجمهورييف بالكامؿ.
ـ الشػرؽ األوسػط وتةػعؼ القػانوف وكانت أيةا إثبات كيؼ أف قيادة الحػزب الػديمقراطي تقػوض عمميػة سػر

الػػدولي، حتػػء لػػو كػػاف يعنػػي فػػرض رغبػػتهـ عمػػء األعةػػا  وبهػػذ  الطريقػػة تةػػر بفرصػػهـ فػػي شػػهر تشػػريف 
 الثاني.

وتثبػػت الطريقػػة الجبانػػة التػػي فػػرض فيهػػا تعػػديؿ القػػدس أف الحػػزب الػػديمقراطي لػػـ يكػػف حزبػػا ديمقراطيػػا. وقػػد 
مػػػا يتعمػػػؽ بكػػػؿ مػػػف رغبتػػػه بتقػػػويض القػػػانوف الػػػدولي فػػػي دعمػػػه أظهػػػر لمعػػػالـ عقميػػػة أوتقراطيػػػة أساسػػػية، فػػػي 

لةػػا  أغمبيػػة  لألاػػداؼ التوسػػعية لحكومػػات الجنػػاح اليمينػػي الحميفػػة باإةػػافة إلػػء رغبتػػه بتنجااػػؿ أحكامػػه وا 
 الممثميف المنابيف في مؤتمراـ الوطني.

فيػػػه إلػػػء الثرثػػػة شػػػهور واػػػذا يثيػػػر بعػػػض األسػػػئمة الحساسػػػة بالنسػػػبة لمػػػديمقراطييف فػػػي الوقػػػت الػػػذي نتحػػػرؾ 
: إذا رفةػػت القيػػادة احتػػراـ أعةػػا  الحػػزب، لمػػاذا عمػػء أعةػػا  3023األايػػرة مػػف الحممػػة االنتاابيػػة لعػػاـ 

الحػػزب احتػػراـ القيػػادة؟ ولمػػاذا عمػػء الػػديمقراطييف العػػادييف العمػػؿ عمػػء إعػػادة إنتاػػاب القػػادة الػػذيف وةػػعوا 
 قدات أغمبية الحزب األكثر تقدما؟.اجندتهـ ذات اتجا  الجناح اليميني في مقدمة معت

 «أنتي وور»
 3023/:/34، الدستور، عّمان
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 بني موريس
( يمقػي بػذنب اسػتمرار النػزاع عمػء عػاتؽ :/22ديمتري شومسكي في مقاله لتقسيـ قبؿ الارصل )لاػآرتسل ،

ه يػػػرفض زعمػػػي بػػػأف نيػػػة العػػػرب الفمسػػػطينييف منػػػذ قيػػػاـ حػػػركتهـ الوطنيػػػة فػػػي اليهػػػود. ويفهػػػـ مػػػف أقوالػػػه انػػػ
العشرينيات مف القرف العشريف كانت وال تزاؿ لوراثة فمسطيف كمهال، ويدعي بأف اليهود بالذات اـ عمء مػدى 

بػف  االجياؿ يطالبوف بالممكية عمء كؿ برد اسرائيؿ. وكدليؿ عمء ادعائػه يػأتي شومسػكي بػأمور كتبهػا دافيػد
 ، يعرب فيها عف رغبته بوراثة البرد كمها، عمء مراحؿ.2:48غوريوف في رسالة البنه في 
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قمػػة اػػـ الػػذيف يشػػككوف بتطمػػه الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية إحػػرؿ سػػيادتها عمػػء كػػؿ فمسػػطينه. فالحػػاج أمػػيف 
هادته أماـ لجنة بيؿ في الحسيني، زعيـ الفمسطينييف في الثرثينيات واالربعينيات، قاؿ االمور بصراحة في ش

، بؿ اف الحسيني أةاؼ بأف اغمبية سكاف البرد اليهود لف ينالوا الجنسية في دولته المسػتقبمية، وألػ  2:48
 اكذا فهـ مف أقواله أعةا  المجنة الممكية البريطانية. –بنيته لطرداـ، أو أسوأ مف اذا 

، واظػب عمػء اػذا الاػط 3005حتػء وفاتػه فػي  :2:7اميفة الحسيني، ياسر عرفات، الذي قاد الحركػة مػف 
قاؿ عرفػات: لفػي حػديثنا عػف  2:90حيف تحدث بالعربية الء شعبه عف لنظرية المراحؿل. في كانوف الثاني 

عػودة الرجئػيف نقصػػد عكػا قبػػؿ غػزة، بئػػر السػبه قبػػؿ الاميػؿ. نحػػف نصػر عمػػء أمػر واحػػد، واػو، أف يرفػػرؼ 
: لأردت كػؿ فمسػػطيف دفعػة واحػػدة. 2:99ؼ )ابػػو ايػاد(، قػػاؿ فػي عمػـ فمسػطيف فػػوؽ يافػال. نائبػػه، صػرح امػ

 ولكني كنت غبيا. نعـ، أنا معني بتحرير فمسطيف )كمها( ... )لكف( شبرا شبرال.
فػي كامػب ديفيػد  3000عرفات واصؿ رفض شرعية الحركة الصهيونية ودولة اسرائيؿ عندما تنكر في العػاـ 

ء بأف الهيكؿ كاف )ربما( في السامرة. واكذا في واقه االمر سعء لوجود بقايا ايكؿ يهودي في القدس. وادع
عرفات الء سحب االساس ألية عرقة تارياية لمشعب اليهػودي بالقػدس، وةػمنيا، بػبرد اسػرائيؿ كمهػا. كمػا 

وأنسػػالهـ الػػء اراةػػي اسػػرائيؿ )عػػودة  2:59طمػػب مػػف العػػالـ ومػػف اسػػرائيؿ االعتػػراؼ بحػػؽ العػػودة لرجئػػي 
 ةرورة سيدفه الدولة اليهودية الء االنهيار(.تنفيذاا بال

اميفػػػة عرفػػػات، محمػػػود عبػػػاس )ابػػػو مػػػازف(، يكػػػرر كػػػؿ يػػػـو التزامػػػه بحػػػؽ العػػػودة ويػػػرفض االسػػػاس لتسػػػوية 
الدولتيف إذ يرفض بثبات السرـ الػذي يقػـو عمػء اسػاس حػؿ لدولتػيف لمشػعبيفل، كمػا صػاغ ذلػؾ الػرئيس بيػؿ 

ف كػاف  –ناؼ المفاوةات والسرـ مه اسرائيؿ بهػذ  الحجػ  أو تمػؾ كمينتوف )كما أنه رافض مواظب الستئ وا 
 بنياميف نتنيااو أيةا ليس نقي اليديف في اذا السياؽ(.

، ال 3007عػػف التيػػار االصػػولي فػػي الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية، والػػذي انتصػػر فػػي االنتاابػػات العامػػة فػػي 
ة الدولػػػة اليهوديػػػة ويعػػػد بإبادتهػػػا عمػػػء يػػػد رفػػػض فكػػػر  2:99حاجػػػة الػػػء تكبيػػػر الكػػػرـ. فميثػػػاؽ حمػػػاس فػػػي 

ف كػػاف، لتةػػميؿ السػػذج،  االسػػرـ. منذئػػذ، والنػػاطقوف بمسػػاف الحركػػة يواصػػموف الاػػط الػػذي يمميػػه الميثػػاؽ )وا 
 يتحدثوف عف ادنة مؤقتة(.

اكذا لدى الفمسطينييف. وماذا بشأف اليهود؟ شومسكي محؽ في أف الحركة الصهيونية في أصمها أرادت برد 
وافػػػؽ الكػػػونةرس  2:48. فػػػي 2:58 – 2:48ائيؿ كمهػػػا. ولكػػػف االمػػػور تةيػػػرت بالتػػػدري  فػػػي سػػػنوات اسػػػر 

عمػء مبػدأ  –بقيادة بف غوريوف وحػاييـ وايػزمف وبأغمبيػة الثمثػيف  –الصهيوني العشريف الذي انعقد في زيورخ 
فػي  28يهود نحو التقسيـ، واف كاف طمب نسبة أكبر مف مساحة برد اسرائيؿ )مشروع تقسيـ بيؿ اصص لم

 في المائة(. 90المائة مف مساحة برد اسرائيؿ االنتدابية ولمعرب نحو 
وفي افا  قمبه كاف ال يزاؿ يرغب في برد اسرائيؿ كمها. تػردد   –صحي  االمر أف بف غوريوف تردد وتمبث 

ف فػي نهايػة العقػػد وعمميػة اسػتيعاب التحػوؿ االيػديولوجي فػي التيػار المركػزي الصػهيوني اسػتمرا لسػنواتر ولكػ
حسػػػمت الحركػػػة الصػػػهيونية، باسػػػتثنا  اوامشػػػها فػػػي صػػػال  التقسػػػيـ )بسػػػبب مربسػػػات سياسػػػية، اعتبػػػارات 

تبنػت قػرار التقسػيـ الصػادر عػف الجمعيػة العموميػة لرمػـ  2:58وفػي تشػريف الثػاني  –ديمةرافية ومػا شػابه( 
يـ عمػػػء طػػػوؿ حػػػرب االسػػػتقرؿ وفػػػي المتحػػػدة. بػػػف غوريػػػوف، الػػػذي قػػػاد الاطػػػوة، واظػػػب فػػػي تمسػػػكه بالتقسػػػ

 واف كاف فةؿ تقسيما مه االردف عمء تقسيـ بيف اليهود والفمسطينييف. –السنوات التالية لذلؾ 
طرح بػف غوريػوف عمػء الحكومػة اقتراحػا غامةػا الحػترؿ اػذ  االرض او تمػؾ  2:59صحي  أنه في ايموؿ 

تقد بأنه قبػؿ طػرح اقتراحػه فحػص بػف غوريػوف في الةفة الةربية. ولكف الحكومة رفةت ذلؾ، واناؾ مف يع
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رفػض اػو نفسػه بػالقطه اقتراحػا مػف  :2:5فوجد بأنه لف يكوف لرقتراح أغمبية. عمء كؿ االحواؿ، في آذار 
قائد الجبهة الجنوبية، الموا  يةئاؿ الوف، الحترؿ الةفة كمها. فقد فهػـ بػف غوريػوف بػأف اػذ  اطػوة اشػكالية 

ب عمػػء اػػذا الفهػػـ حتػػء بعػػد حػػرب االيػػاـ السػػتة وحػػث اميفتػػه، ليفػػي اشػػكوؿ، عمػػء سياسػػيا وديمةرافيػػا. وواظػػ
 اعادة الةفة كمها الء سيادة عربية )باستثنا  شرقي القدس(.

لػػػـ تجػػػر ايػػػة محاولػػػة مػػػف جانػػػب اسػػػرائيؿ الحػػػترؿ الةػػػفة وقطػػػاع غػػػزة، رغػػػـ  2:77 – :2:5فػػػي سػػػنوات 
عقػػب  2:78. وقػػه احػػترؿ الةػػفة فػػي حزيػػراف أحاديػػث فػػي الموةػػوع مػػف بػػف غوريػػوف وجنػػراالت ماتمفػػيف

قصػػؼ اردنػػي لرراةػػي االسػػرائيمية. واػػذ  اسػػتمرت رغػػـ طمبػػات متكػػررة نقمػػت الػػء الممػػؾ حسػػيف عبػػر االمػػـ 
 المتحدة واالميركييف ووعد بأنه اذا توقفت االعماؿ العدائية، فاف اسرائيؿ ستبقي الةفة اارج ساحة القتاؿ.

ؿ، تحػػت كػػؿ حكوماتهػػا، عػف ةػػـ الةػػفة )رغػػـ أنهػا ةػػمت شػػرؽ القػػدس امتنعػػت اسػرائي 2:78مػف حزيػػراف 
الموسػػه(. فةػػر عػػف ذلػػؾ، فػػاف اغمبيػػة وزرا  العمػػؿ الػػذيف كػػانوا فػػي الحكػػـ أيػػدوا مشػػروع الػػوف الػػذي اقتػػرح 

بتشػجيه مػف  –تسميـ معظـ مناطؽ الةفة الء االردنييف مقابػؿ السػرـ. ومػه ذلػؾ، فقػد تةمبػت نزعػة التوسػه 
عمػػػػء المنطػػػػؽ السياسػػػػي والػػػػديمةرافي، وبػػػػدأت اسػػػػرائيؿ تبعػػػػث بالمسػػػػتوطنيف الػػػػء دااػػػػؿ  – رؤى مسػػػػيحانية

حتء الء دااؿ مناطؽ مأاولة بكثافة بالسػكاف العػرب )الاميػؿ، منطقػة  2:78االراةي المحتمة، ومف العاـ 
 نابمس(.

سػوا  العقػؿ  ، عػاد2:98ولكف في غةوف عقد مف الزماف، في اعقاب االنتفاةة االولء، التي انػدلعت فػي 
الػػء جمػػااير بيػػت اسػػرائيؿ، ومعظػػـ اليهػػود )حسػػب كػػؿ اسػػتطرعات الػػرأي العػػاـ منذئػػذ( اجػػروا فكػػرة بػػرد 

 اسرائيؿ الكاممة وسمموا بفكرة التقسيـ واقامة دولة فمسطينية مجاورة.
 اػػػذ  الصػػػحوة ادت الػػػء مسػػػيرة اوسػػػمو التػػػي نقمػػػت فيهػػػا غػػػزة ومػػػدف الةػػػفة الػػػء السػػػمطة الفمسػػػطينية، والػػػء

. واػػػػذ  دعػػػػت الػػػػء اقامػػػػة دولػػػػة 3000اقتراحػػػػات السػػػػرـ إيهػػػػود بػػػػاراؾ وكمينتػػػػوف فػػػػي تمػػػػوز وكػػػػانوف االوؿ 
في المائة مف اراةي الةفة، بما في ذلؾ شرؽ القػدس.  7: – 5:فمسطينية عمء كؿ اراةي قطاع غزة و 

مف رفض سػيداـ  –بمف فيهـ عباس  –اذ  االقتراحات رفةها عرفات، ولـ يتحفظ أي مف مساعديه الكبار 
، ولكػف عبػاس، الػذي اصػب  3009ولـ يطمقوا صػوت احتجػاج. اقتراحػات كمينتػوف كرراػا ايهػود اولمػرت فػي 

رئيس السمطة الفمسطينية، عاد ورفةػها )اػذ  المػرة، بفهػـ اكبػر، رفػض اف يقػوؿ لالل مثػؿ عرفػات، وببسػاطة 
 امتنه عف الرد عميها(.

مػػف جانػػب حكومػػات  –تػػء مػػف دوف تفػػويض مػػف الشػػعب ح –صػػحي  أف مشػػروع االسػػتيطاف تعػػزز وتوسػػه 
اليمػػيف وكػػذا مػػف جانػػب حكومػػات بقيػػادة العمػػؿ فػػي سػػنوات التسػػعينيات وسػػنوات االلفػػيف، واػػو يواصػػؿ كونػػه 
عائقا أماـ السرـ. ولكف عدـ االستعداد لحؿ اقميمي مف جانب الفمسطينييف ال يزاؿ عائقا أكبر بكثير لمسػرـ 

ثبػت فػؾ االرتبػاط، بأنػه يمكػف ااػر  مسػتوطنات(. فػي الوةػه السياسػي المركػب أ 3006بيف الشػعبيف )فػي 
االسػػتراتيجي فػػي المنطقػػة، ال يمكػػف ألي حػػزب،  –واالنقسػػامي السػػائد االف فػػي اسػػرائيؿ والوةػػه الجةرافػػي 

ومثؿ اذا االتفاؽ ليس  –العتبارات سياسية وعسكرية، االنسحاب مف الةفة دوف اتفاؽ سرـ قابؿ لمصمود 
 مكنا أساسا بسبب رفض الفمسطينييف.م

اػػػػي محطػػػػات الػػػػرفض الفمسػػػػطيني العنيػػػػد. شومسػػػػكي يفةػػػػؿ التنكػػػػر  – 3009و  3000، 2:58، 2:48
 لمحقيقة المريرة والبسيطة اذ  واتهاـ اليهود.
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