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 الكبيـــرة بـــاراك يـــدعو لتنفيـــذ خطـــة شـــارون )ب( بـــاخالء الضـــفة مـــع الســـيطرة عمـــى "الكتـــل االســـتيطانية 2
 والمرتفعات"

بية دعا وزير الحرب اإلسرائيمي اييود باراؾ الى فؾ االرتباط مف جانب واحد في الضفة الغر : القدس المحتمة
خالء عشرات المستوطنات المعزولة، وخير مف يرفض اإلخالء ببقائو "تحت الحكـ الفمسطيني".  وا 

" المقربػة مػف رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمية بنيػاميف  وكشؼ براؾ عف خطتو في لقاء مػ  صػحيفة "يسػرئيؿ ىيػـو
 نتنياىو، ستنشره غدا عشية ما يعرؼ بػ"يـو  الغفراف" الييودي.

% مػػف المسػػتوطنيف فػػي "جػػوش 90اف الكتػػؿ االسػػتيطانية الكبيػػرة والتػػي تحتػػوي عمػػى وحسػػب خطػػة بػػراؾ فػػ
عتسػيوف" و"اريئيػػؿ" و"معميػو ادومػػيـ"، سػتبقى تحػػت السػيطرة اإلسػػرائيمية، كمػا سػػتبقي إسػرائيؿ تحػػت سػػيطرتيا 
 العسكرية مناطؽ حيوية عسكريا مثؿ الػتالؿ التػي تطػؿ عمػى مطػار "بػف غوريػوف" فػي المػد مػ  ضػماف وجػود

 الجيش اإلسرائيمي في األغوار، وما سيتبقى تكوف الدولة الفمسطينية.
باراؾ يقترح إخػالء مقابػؿ تعػويض "تعويضػات ماليػة لممسػتوطنيف أو إخػالء مجموعػة الػى الكتػؿ االسػتيطانية 

 .24األخرى او اقامة  مستوطنات جديدة أو كتؿ استيطانية  داخؿ أراضي 
ؾ الػذيف يفضػموف عػدـ اإلخػالء ، حيػث سػيتـ إبقػاءىـ تحػت سػيطرة السػمطة أما االحتماؿ الثالث فيتعمؽ بأولئػ

 الفمسطينية لفترة تجريبية لمدة خمس سنوات.
وقػػاؿ "مػػف االفضػػؿ التوصػػؿ الػػى اتفػػاؽ مػػ  ألفمسػػطينييف، لكػػف إذا لػػـ نفمػػح فػػي ذلػػؾ،  عمينػػا اتخػػاذ إجػػراءات 

فػي المائػة مػف المسػػتوطنات  40-90ؿ ممموسػة وحػاف الوقػت لننظػر الػى المجتمػ  ونقػػوؿ، سػنبقي فػي إسػرائي
 التي اقيمت بمبادرة وتشجي  الحكومة وىذا أعظـ إنجاز إذا كنا سنبقييـ داخؿ الحدود النيائية إلسرائيؿ.

وأضػػاؼ بػػراؾ "ىػػذا سيسػػاعدنا لػػيس فقػػط مػػ  الفمسػػطينييف، بػػؿ مػػ  دوؿ المنطقػػة األخػػرى، ومػػ  األوروبيػػيف 
س بالسػيؿ، ولكػػف يػوـ الغفػراف ىػو الوقػػت المناسػب إللقػاء نظػرة عمػػى وحكومػة الواليػات المتحػدة وىػػذا قػرارا لػي
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نمػػا نحػػف ىنػػاؾ منػػذ  عامػػا وقػػد حػػاف  24الحقػػائؽ، نحػػف لسػػنا دولػػة فتيػػة ولػػـ نتواجػػد فػػي الضػػفة منػػذ سػػنتيف وا 
 الوقت التخاذ القرارات ليس مف منطمقات ايديولوجية لكف مف منطمؽ قراءة الواق ."

يػػرة لطػػرح الخطػػة لمنقػػاش داخػػؿ المجتمػػ  االسػػرائيمي "المسػػتوطنوف وصػػموا الػػى وأكػػد بػػاراؾ أف ىنػػاؾ أىميػػة كب
الضفة مف قبؿ الحكومات اإلسرائيمية وبموافقتيا وكوزير لمدفاع ال يمكنني تجاىؿ وجػودىـ فػي الصػؼ األوؿ 

 مف كؿ الوحدات المقاتمة في الجيش اإلسرائيمي".
الجانػب الفمسػطيني يتحمػؿ مسػؤولية عػدـ التقػدـ بيػذه  وقاؿ براؾ اف الرئيس عباس شريؾ لعمميػة السػالـ لكػف

 العممية.
 44/9/4024وكالة سما اإلخبارية، 

 
 بغض النظر عمن يبقى ومن يرحل التغييرفياض: نحن بحاجة إلى  

سالـ فياض عمى أف شعبنا الفمسطيني بحاجة إلى التغيير  د.شدد رئيس الوزراء  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
مؿ والثقة في القدرة عمى اإلنجاز ومراكمتو، والتسمح دومًا باألمؿ في تحقيؽ الكرامة والمشاركة الذي ُيعزز األ

في صن  الحياة األفضؿ التي يستحقيا، وبما يوفر المزيد مف عناصر القوة والصمود، ويعزز التماسؾ في 
يطانية، وصوف مجتمعنا ويحمي نسيجو الوطني، ويساىـ في إفشاؿ مخططات االحتالؿ وىجمتو االست

 أىداؼ مشروعنا الوطني في الحرية والكرامة واالستقالؿ الوطني الناجز.
وقاؿ: "نحف بحاجة إلى ىذا التغيير بغض النظر عمف يبقى ومف يرحؿ، فالميـ أف يبقى الوطف، وأف 

لية أف مسؤولية التغيير تق  عمى الشباب في فمسطيف"، ُمشددًا عمى أف مسؤو  وعدّ تنتصر قضية الشعب". 
السمطة الوطنية ىي وضعيـ عمى مسار يجعميـ قادريف عمى تحقيقو، وكذلؾ تسميحيـ دومًا باألمؿ 
وبعناصر القوة التي تمكف مف التغمب عمى التحديات التي تواجو شعبنا، ومف ىزيمة اليأس واإلحباط ومن  

متفوقيف في الجامعات في حفؿ تكريـ أوائؿ الطمبة ال فياضجاء ذلؾ خالؿ كممة  تسمميما إلى نفوسنا.
 .أمسوزارة التعميـ العالي صباح  أقامتووالكميات، الذي 

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 حماس في نابمسلضبطت سجنًا  األمنية : األجيزةالضميري 

نًا ، أف أجيزة األمف ضبطت سجاألمنية األجيزةأكد المواء عدناف الضميري، الناطؽ باسـ  :القدس -راـ اهلل 
، أف "دوت كوـ"القدس في اتصاؿ م   وأضاؼ كبيرًا يعود لحركة حماس في قرية عوريؼ بمحافظة نابمس.

بؿ ىو سرداب مؤدي إلى سجف، رافضًا إعطاء مزيد  أسمحةليس بمخزف  األمفما تـ كشفو مف قبؿ أجيزة 
وف إعطاء تفاصيؿ عف أنو تـ إيقاؼ عدد مف المشبو بيـ، د إلىمف التفاصيؿ حوؿ موق  السجف، مشيرًا 

 ىوياتيـ.
مف جيتيا، نفت حركة حماس، صحة ما أعمنتو األجيزة األمنية عف اكتشاؼ سجف تاب  لمحركة في قرية 

 عوريؼ.
 //القدس، القدس، 

 
 عباس بالمشاركة في حصار غزةيوسف رزقة يتيم  
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إسماعيؿ  ،لة التابعة لحركة حماسالمقا ،عبر مستشار رئيس الحكومة الفمسطينية: وكاالت - االتحاد -غزة 
عباس دوؿ العالـ بعدـ استقباؿ ىنية محمود عف استيائو الشديد تجاه مطالبة  ،ىنية السياسي يوسؼ رزقة

 ومسؤولي حكومتو بصفاتيـ الرسمية. 
إف مف يقدـ عمى تصرؼ مثؿ تصرفات رئيس السمطة أبو مازف ويدعو "وقاؿ، في تصريح صحفي في غزة، 

ىو مشارؾ فعميًا في حصار غزة المفروض منذ  ،التعامؿ واستقباؿ وزراء الحكومة في غزةالدوؿ لعدـ 
يريد فتح قفؿ الباب عف قطاع غزة حتى يتنفس، ويحاوؿ قط  الطريؽ بيف غزة  عباس ال". وأضاؼ "سنوات

 ."والعالـ الخارجي، وموقؼ السمطة تجاه ذلؾ مؤسؼ جداً 
 //االتحاد، أبو ظبي، 

 
 : ال تراجع عن طمب فمسطين في األمم المتحدةعريقات 

أكد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات أمس، أف القيادة  :واـ -غزة 
الفمسطينية لف تتراج  عف طمب منح فمسطيف وض  دولة غير كاممة العضوية في األمـ المتحدة، وتعي 

إف األصوات واألقالـ التي تشكؾ في ىذه "وقاؿ لصحفييف في راـ اهلل  .ليذه الخطوة "الكمفة الباىظة"تمامًا 
 ."دور ليبرماف واإلدارة األميركية الرافضة بشدة لذلؾغالخطوة تتسؽ وآراء وزير الخارجية اإلسرائيمي أفي

 //االتحاد، أبو ظبي، 

االنتخابات""إرغام حماس عمى  إلى االستقالة من منصبو لـ عباسنائب عن فتح يدعو  
دعا النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف كتمة حركة "فتح"، ماجد أبو شمالة، رئيس السمطة : راـ اهلل

الفمسطينية محمود عباس إلى االستقالة مف منصبو لػ"إرغاـ حركة حماس عمى القبوؿ بإجراء انتخابات 
تشريعية ورئاسية".

: "أعمـ أف رأيي لف يعجب /س برس" نسخة عنو السبت وقاؿ أبو شمالة، في بياف صحفي تمقت "قد
الكثيريف وسيؤلو كال عمى ىواه، ولكف دقة المرحمة التي يعيشيا شعبنا والتضييؽ عمى قضيتنا الوطنية 
إضافة إلى اآلثار المدمرة التي خمفيا االنقساـ، تدفعنا في البحث عف كؿ السبؿ الممكنة إلنيائو، والرئيس 

صحاب القرار بأخذه أو تركو بغض النظر إف أعجب ىذا الرأي البعض أو لـ يعجبيـ، ىذا والقيادة ىما أ
البعض الذي درج عمى إلقاء التيـ والتصنيؼ غزاوي ضفاوي عرفاتي عباسي دحالني".

نو "عمى حماس في حالة أقدـ عباس عمى مثؿ ىذا اإلجراء االنصياع إلى أحد أونوه النائب أبو شمالة إلى 
ا الرضوخ بقبوؿ استقالة عباس والشروع في اإلعداد لالنتخابات خالؿ ستيف يوما أو عدـ القبوؿ أمريف: إم

باالستقالة وبذلؾ يكوف ىناؾ تأكيد عمى شرعية عباس وتوسي  لسمطاتو م  خم  عباءة الشرعية عف المجمس 
اللتزاـ بالقانوف الفمسطيني التشريعي الحالي لعدـ التزامو ببنود القانوف األساسي الذي اقسـ كؿ نوابو عمى ا

وبذلؾ يكوف أماـ الرئيس خيارات قانونية واسعة لمجـ االنقساـ".
 //قدس برس، 

 
 
 استدامة مؤسسات السمطة تيددقسيس: األزمة المالية  
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صفا: أكد وزير المالية في راـ اهلل نبيؿ قسيس أف األزمة المالية الحالية التي تواجو السمطة  –نيويورؾ 
فمسطينية ُتيدد استدامة مؤسساتيا وسالمة النسيج االجتماعي الفمسطيني، وسالمة المجتم  والشعور ال

باألماف. وقاؿ قسيس خالؿ مشاركتو في اجتماع لجنة االتصاؿ المؤقتة لممانحيف في نيويورؾ األحد "ال شؾ 
الدولي لمسالـ في الشرؽ  بأنو إذا ُسمح باستمرار الوض  الراىف سيكوف لذلؾ عواقب وخيمة عمى المشروع

األوسط". وشدد عمى أف الطريقة الوحيدة لمخروج مف األزمة المالية ىي مواصمة الحصوؿ عمى الدعـ المالي 
مف الجيات المانحة، إلى جانب جيود السمطة المتواصمة، ويزيد مف فعاليتيا خطوات عممية تعزيز العمؿ 

 إلزالة االحتالؿ اإلسرائيمي.
حاولنا االقتراب مف الوصوؿ إلى االعتماد عمى الذات في تغطية الميزانية، لكف لـ ولف وقاؿ قسيس "لقد 

 يكوف ىذا اليدؼ ممكف التحقيؽ طالما أف منظومة االحتالؿ وتدابيره المقيدة ما تزاؿ قائمة". 
//وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 باألمم المتحدة "الالجئين الييود"عن مشاركة مصر في مؤتمر  يكشف رياض منصورالسفير  

كشؼ السفير الفمسطيني لدى األمـ المتحدة رياض منصور أمس أف مصر ىي الدولة : أشرؼ اليور - غزة
العربية الوحيدة التي شاركت الجمعة بتمثيؿ دبموماسي متدف في مؤتمر خاص عقد في األمـ المتحدة حوؿ 

إلى إسرائيؿ، رغـ قرار عربي بعدـ المشاركة، في الوقت الذي قضية الييود الذيف قدموا مف الدوؿ العربية 
 نددت فيو حركة حماس بعقد المؤتمر، وحممت ىؤالء الييود مسؤولية تيجير الالجئيف الفمسطينييف.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 "حكومة كما أنيا ليست حكومة إسالمية أصال ليست" : حماسمحمود اليباش 

محمود ىباش، في حوار م   د.وصؼ وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية الفمسطيني : الحىدى الص - الرياض
، مشيرا إلى أف المواقؼ "انتيازية سياسة مقيتة"، تبدؿ موقؼ حماس مف قضية األنفاؽ، بػ"الشرؽ األوسط"

 معتبراً ، تتبدؿ تبعا لممتغيرات السياسية، منوىا بأف حسابات المواق  والمصالح ىي التي تتحكـ بالمواقؼ
موقؼ حماس المتبدؿ بشأف قضية األنفاؽ التي لطالما تـ تخويف الرئيس المصري السابؽ حسني مبارؾ 

، فالعدؿ "انتيازية سياسة مقيتة"بشأنيا، بعد وصوؿ مرشح اإلخواف المسمميف إلى كرسي الرئاسة بمصر، 
 تبدؿ تبعا لمشخص أو النظاـ.واإلنصاؼ يقتضياف أف يكوف الموقؼ مف القضية الواحدة ثابتا، ال أف ي

وانتقد وزير األوقاؼ الفمسطيني، الذي كاف سابقا عضوا في حماس، وصؼ الحمساوييف حكومتيـ 
قطاع غزة إقميـ واق  تحت سمطة "مثيرا لمسخرية، موضحا أف  وعّدهباإلسالمية التي تطبؽ شرع اهلل تعالى، 

، فأوؿ ما عمييا أف تطبقو مف شرع اهلل "هلل شيئامتمردة عمى الشرعية، فضال عف أنيا ال تطبؽ مف شرع ا
حماس ارتكبت جريمة "ىو أف األمة أمة واحدة، فمماذا تريد أف تجعميا أمتيف والسمطة سمطتيف؟ وقاؿ إف 

، مطالبا حماس بعدـ بي  شعارات فارغة مف "شرعية في حؽ اإلسالـ عند تنفيذىا االنقالب في قطاع غزة
 ."ليست حكومة، كما أنيا ليست حكومة إسالمية أصال"أي مضموف، وقاؿ إف حماس 

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 الفمسطينية األراضيمنطقة اليورو وتأثيره عمى باالقتصادي  الوضعرام اهلل: مؤتمر حول  
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  نظمت وزارة المالية في مقر المعيد المالي في البيرة، األحد، مؤتمرا حوؿ "الوض :ميند العدـ -راـ اهلل 
االقتصادي والمالي في منطقة اليورو"، وانعكاساتيا عمى الشرؽ األوسط وخاصة عمى األراضي الفمسطينية، 

 ،.وذلؾ ضمف المشروع الفرنسي إلنشاء المعيد الفمسطيني لممالية العامة والضرائب الذي تنفذه 
و، ومحافظ سمطة النقد وحضر الموتمر عضو المجمس التنفيذي لمبنؾ المركزي األوروبي بنواه كوري

الفمسطينية د. جياد الوزير، وممثؿ االتحاد األوروبي سيرجيو بيكولو، وعدد مف الشخصيات االقتصادية 
 الفمسطينية واألوروبية.

 //القدس، القدس، 
 
نما مع الحكومة األردنية    السفارة الفمسطينية في عمان: مشكمة فمسطيني سوريا ليست معنا وا 

أكد بساـ حجاوي السكرتير األوؿ في السفارة الفمسطينية بعماف أف مشكمة : حبيب أبو محفوظ - السبيؿ
الالجئيف الفمسطينييف القادميف مف سورية م  الحكومة األردنية، ممثمًة بوزارة خارجيتيا، وليس م  سفارتو 

 في عماف، أو السمطة الفمسطينية.
لرسالة التي أرسميا الالجئوف الفمسطينيوف القادموف مف تصريحات حجاوي لػ"السبيؿ" جاءت تعقيبًا عمى ا

سورية؛ ىربًا مف شبح الحرب، والعالقوف في مقر ما يعرؼ بسايبر ستي بالرمثا شمالي البالد، حيث وصفت 
الرسالة بشديدة الميجة وحممت عنواف "خرجنا عف الصمت"، وتضمنت ىجومًا قاسيًا عمى السمطة 

شاحنة محممة بالطرود  وأشار إلى أف السمطة الفمسطينية أرسمت  اف.الفمسطينية، وسفارتيا في عم
الغذائية، إلى الالجئيف الفمسطينييف حممة الوثيقة السورية، إال أنيا ما زالت عالقة في محافظة المفرؽ، 

 وتنتظر موافقة السمطات األردنية بالسماح ليا بالوصوؿ إلى مخيميـ في الرمثا.
 //السبيل، عمان، 

حاليقة لـ"قدس برس": االعتقال السياسي ترجمة الحتجاج عباس عمى تقارب مصر مع غزة 
اعتبرت عضو المجمس التشريعي الفمسطيني، سميرة حاليقة، أف االعتقاالت التي تشنيا األجيزة : الخميؿ

"ترجمة فعمية  األمنية الفمسطينية في الضفة الغربية المحتمة ضد نشطاء حركة حماس وأنصارىا، ىي بمثابة
الحتجاج رئيس السمطة محمود عباس عمى التقارب بيف النظاـ المصري والحكومة الفمسطينية في قطاع 

غزة"، عمى حد رأييا.
وأكدت حاليقة في تصريحات خاّصة لػ "قدس برس" أف اليدؼ األساسي وراء االعتقاالت األخيرة التي 

لمرئيس المصري محمد مرسي ولقيادة حركة المقاومة  استيدفت أنصار "حماس" في الضفة ىو توجيو رسالة
اإلسالمية "حماس" والحكومة الفمسطينية في القطاع، مفادىا بأف "ثمف التقارب بيف غزة والقاىرة سيكوف 

نياء ممؼ المصالحة برمتو"، وفؽ تقديرىا. باعتقاؿ أنصار حماس في الضفة ومالحقتيـ وا 
الفمسطيني أطمعوا الجانب المصري مف خالؿ اتصاالت ولقاءات  وأشارت إلى أف أعضاء المجمس التشريعي

بسفير القاىرة في راـ اهلل عمى ممارسات السمطة وأجيزتيا بحؽ أنصار "حماس" في الضفة.
 //قدس برس، 
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ة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أف ما ورد عمى لساف أكد الدكتور صالح البردويؿ، القيادي في حرك: غزة
الناطؽ باسـ أجيزة أمف السمطة عدناف الضميري، ومحافظ نابمس وما تب  ذلؾ مف بيانات صادرة عف حركة 
فتح حوؿ اكتشاؼ أجيزة السمطة في الضفة لسجف يتب  لحركة حماس "ما ىو إاّل محض كذب وافتراءات ال 

 دليؿ عمييا".
( تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخًة منو، إف ىذه 9-23يؿ في تصريٍح اليوـ األحد )وقاؿ البردو 

المزاعـ تيدؼ إلى تبرير حممة االعتقاالت التي طالت العشرات مف أبناء وأنصار حركة حماس في الضفة 
 المحتمة.

بحؽ شرفاء ىذا الشعب  وشدد عمى أف مثؿ ىذه األالعيب اإلعالمية التي تيدؼ إلى غسؿ الجريمة التي تتـ
 مف اختطاؼ وتعذيب ومصادرة أمواؿ ومؤسسات ال يمكف أف تخدـ سوى االحتالؿ الصييوني.

نفى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشؽ االتيامات التي أطمقيا الناطؽ باسـ األجيزة و 
ي منطقة عوريؼ في نابمس األمنية في الضفة الغربية عدناف الضميري بشأف إنشاء حركة "حماس" لسجف ف

الواقعة بشماؿ الضفة الغربية، ووصؼ ذلؾ بأنو "محض أكاذيب لتبرير الحممة التي تقـو بيا أجيزة السمطة 
 ضد كوادر "حماس" وقواعدىا في الضفة".

( عمى صحفتو عمى موق  التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ": 9|23وقاؿ الرشؽ في تصريحات لو اليوـ األحد )
ى اإلطالؽ التيامات عدناف الضميري الناطؽ باسـ األجيزة األمنية في الضفة الغربية لحركة "ال صحة عم

حماس بإنشاء سجف في منطقة عوريؼ في نابمس .. ومزاعـ الضميري عبارة عف أكاذيب ومسرحية مفبركة 
 التخاذىا ذريعة لشف حممة اعتقاالت عمى حركة حماس".

ب الضميري ىي محاولة مكشوفة لمتغطية عمى الفعاليات وأضاؼ القيادي في "حماس": "أف أكاذي
 الجماىيرية االحتجاجية الغاضبة في الضفة الغربية عمى السمطة"، عمى حد تعبيره.

بدوره وصؼ الدكتور سامي أبو زىري، المتحدث باسـ حركة "حماس" مزاعـ الناطؽ باسـ أجيزة أمف سمطة 
 تائب القساـ في نابمس، وصفيا بأنيا ادعاء سخيؼ.راـ اهلل، عدناف الضميري حوؿ اكتشاؼ سجف لك

وقاؿ أبو زىري، في تصريٍح خاٍص لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" إف ىذه المزاعـ تعكس حالة التخبط التي 
تمر بيا قيادة حركة فتح مف أجؿ التغطية عمى فشميا السياسي وعمى حالة الغمياف التي تسود الضفة الغربية 

 يادة السمطة.في مواجية فتح وق
ورأى أف نشر ىذا الخبر المزعوـ الذي ال أصؿ لو يستيدؼ إشغاؿ الشارع الفمسطيني بمثؿ ىذه األخبار 

 التافية عف حقيقة أوضاع الفساد الخطيرة في الضفة الذي أدى إلى انفجار الشارع مؤخًرا.
 عـ التي تنطمي عمى أحد.وأشار إلى أف ىذه ليست المرة األولى التي يجري فييا فبركة مثؿ ىذه المزا

 23/9/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 حماس : مشعل لن يترشح لرئاسة المكتب السياسي لحركة"وكالة رويترز" وجريدة "الحياة" 14
ذكرت مصادر سياسية  :نضاؿ المغربي نقاًل عف غزة  مف 23/9/2012وكالة رويترز لألنباء،  ذكرت

عؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي يعيش في المنفى قد ودبموماسية يوـ األحد اف خالد مش
ضاؽ ذرعا بالتحديات السياسية مف قيادة حماس في غزة وال يسعى العادة انتخابو في االنتخابات الجارية 

 حاليا عمى مستوى الحركة.
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 مف عواصـ عربية مختمفة أبمغ 1996وقاؿ مصدر مقرب مف حماس اف مشعؿ الذي قاد حماس منذ 
اجتماعا لمسؤوليف كبار مف حماس في القاىرة االسبوع الماضي بانو ال ينوي البقاء في منصبو واف قراره 

 ."وقاؿ المصدر "قاؿ )مشعؿ( ليـ اختاروا قائدا آخر بعدـ خوض االنتخابات ىو قرار نيائي.
عف اجتماع ولـ يدؿ مشعؿ أو أي مسؤوؿ اخر بحماس بأي تعميؽ عمني عف مستقبؿ قيادتو لمحركة أو 

 القاىرة.
وقاؿ مصدر دبموماسي في المنطقة " لقد نفد صبر مشعؿ تجاه بعض قادة الحركة في غزة الذيف حاولوا في 

 ونفت حماس مرارا وجود اي خالفات بيف صفوفيا. اآلونة األخيرة عرقمة قرارات اتخدىا في صالح الحركة."
مية واكثر واقعية مف زعماء حماس الذيف ال وأضاؼ المصدر أف مشعؿ اكثر دىاء بشأف السياسة العال

وقاؿ المصدر الدبموماسي اف مشعؿ سيتعرض عمى االرجح لضغوط مف داخؿ  يعيشوف إال في قطاع غزة.
 حماس ومف بعض الدوؿ العربية لمترشح قبؿ اجراء تصويت نيائي مازاؿ موعده سرا.

ؿ ىنية وموسى ابو مرزوؽ مف ابرز اف اسماعي ،وقاؿ مصدر آخر مطم  عمى اجتماع حماس في القاىرة
 المرشحيف لخالفة مشعؿ.

أف مشعؿ أبمغ قيادات الحركة  ،جيياف الحسيني نقاًل عفالقاىرة مف  24/9/2012الحياة، لندن، عممت و 
خالؿ اجتماعات مكتبيا السياسي في القاىرة األسبوع الماضي، نيتو عف عدـ ترشيح نفسو في الدورة 

 المقبمة.
أنو عمى رغـ عدـ انتياء انتخابات الحركة في إقميـ الخارج، إال أف « الحياة»طمعة لػ وكشفت مصادر م

مؤشرات نتائج االنتخابات لـ تكف لمصمحة مشعؿ. وعزت ذلؾ إلى فوز عدد مف خصومو في االنتخابات 
مرزوؽ لرئاسة الداخمية األخيرة لمحركة، نافية ما تردد بأف مكتب اإلرشاد في القاىرة ىو الذي يقؼ وراء أبو 

 المكتب السياسي.
 

 مشعل واختيار بديل عنو سابق ألوانو تنحيالحديث عن حماس:  15
نائب رئيس المكتب  مرزوؽ، موسى أبوأوضح : صالح النعامي، سوسف أبو حسيف - غزة -القاىرة

 أف مجمس شورى الحركة ىو المسؤوؿ عف اختيار رئيس المكتب السياسي. وعما إذا السياسي لحركة حماس
كاف أعضاء شورى الحركة ىـ أعضاء المكتب السياسي، قاؿ أبو مرزوؽ، مف غير المعمف أسماء أعضاء 
نما ىي المسؤولة عف الترشيح، وال أحد يستطي  رفضيا إذا ما  الشورى، فيي شخصيات ال نعمف عنيا، وا 

ء في حينو. وعف قرر المجمس، كذلؾ ال أحد يرشح نفسو، والمجمس يختار المناسب لممرحمة ويعمف كؿ شي
توقيت ىذا االختيار، قاؿ إنو سيتـ بعد شيريف، وردا عمى ما تردد بشأف تصريحات مف مصادر بأف موسى 
أبو مرزوؽ أو إسماعيؿ ىنية، مرشحاف لرئاسة المكتب السياسي، أفاد أبو مرزوؽ، بأنيا تسريبا أو 

لحركة تعمف بشكؿ واضح عف قياداتيا اجتيادات، ونحف ال نتعامؿ إال م  المصادر الواضحة. وأضاؼ: أف ا
ومكتبيا مف دوف مسألة التوقعات أو االجتيادات التي يتـ تسريبيا مف أي جية. وعما إذا كانت جيات 
التسريب معمومة لديو قاؿ، التسريبات مستمرة وقد تكوف مف أي جية متابعة لنا، ولكف ىذا أمر ال نمتفت 

 حظة.إليو وأف عممنا يتـ بنظاـ ويعمف في الم
، إف الحديث عف تنحي «الشرؽ األوسط»مف ناحيتو، قاؿ صالح البردويؿ القيادي البارز في الحركة لػ

مشعؿ واختيار بديؿ عنو، سابؽ ألوانو؛ ألنو لـ يتـ بعد تحديد موعد إجراء انتخاب رئيس المكتب السياسي 
ؽ لمجمس شورى الحركة الذي الجديد لمحركة. وأوضح البردويؿ أنو سبؽ لمشعؿ أف أعمف في اجتماع ساب
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عقد قبؿ عاـ، رغبتو في عدـ تبوء الموق  األوؿ في الحركة، وأف طمبو ىذا قوبؿ بالرفض مف قبؿ أعضاء 
مجمس الشورى، الذيف طالبوه بمواصمة تحمؿ المسؤولية. وأكد البردويؿ أف مشعؿ في حاؿ قرر أف يأخذ 

ة، مشيرا إلى أنو يحظى باحتراـ الحركة، مستدركا أف استراحة محارب، فإنو سيواصؿ العمؿ جنديا في الحرك
االنتخابات الشورية ىي التي ستحدد ىوية الرئيس المقبؿ لممكتب السياسي الجديد لمحركة. وشدد البردويؿ 
عمى أف النظـ والموائح في حركة حماس ال تسمح لمشخص بأف يرشح نفسو لموق  ما، بؿ إف الحركة تقـو 

الذي قاد الحركة لمدى »، الذي ترى أنو مالئـ لمقياـ بأعبائو. وامتدح البردويؿ مشعؿ: بتزكيتو لتبوء المنصب
تكميؼ »، مشددا عمى أف المواق  القيادية في حركة حماس «ستة عشر عاما في ظروؼ بالغة الصعوبة

 «.وليست تشريفا
 24/9/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 يا تربط رفع الحصار عن غزة بالمصالحةالبردويل لـ"قدس برس": القاىرة لم تبمغنا أن 16

غزة: نفى القيادي في حركة "حماس" صالح البردويؿ أف تكوف القيادة المصرية قد أبمغتيـ أنيا تفضؿ أف 
يكوف الحديث عف إقامة المنطقة التجارية بيف غزة والقاىرة حصيمة مصالحة بيف االطراؼ الفمسطينية، ورأى 

حركة "فتح" وال يعبر عف الواق  الفمسطيني والعربي، الذي قاؿ بأنو أف ذلؾ يعكس وجية نظر السمطة و 
 "يشيد تغيرات دراماتيكية ال تتطابؽ وىذه الرؤية القديمة".

وأكد البردويؿ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أف حركة "حماس" حقيقة ثورية وشرعية شعبية وانتخابية 
"انبوب منظمة التحرير" التي وصفيا بأنيا "ميتة"، وقاؿ: وابداعية غير قابمة لتمريرىا عبر ما أسماه بػ 

"المشكمة موجودة لدى السمطة وقيادات حركة "فتح"، الذيف يعمدوف إلى تسريب معمومات خاطئة إلى بعض 
وسائؿ اإلعالـ العربية مف منطمؽ أف منظمة التحرير والسمطة ىي الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب 

 يمثؿ شيئا، ىذا ىو الموقؼ الذي يقؼ خمؼ تسريب األخبار عف موقؼ القيادة الفمسطيني وأف ما عداىـ ال
المصرية مف قطاع غزة، وعف أنيا اشترطت المصالحة التماـ المنطقة التجارية والتعجيؿ برف  الحصار عف 

 قطاع غزة".
بيف االطراؼ  ومف ىنا فالكالـ عف أف مصر أبمغتنا أنيا تفضؿ أف تكوف المنطقة التجارية حصيمة مصالحة

الفمسطينية غير صحيح، ىناؾ ظروؼ موضوعية وذاتية لدى مصر تمن  مف التسري  في أية اجراءات لرف  
الحصار عف غزة، والقاىرة ترغب في المصالحة لكنيا ال تربط ىذا بذاؾ، وال تربط فؾ الحصار ال بشروط 

 الرباعية وال بالسمطة وال بحركة "فتح".
 23/9/2012قدس برس، 

 
 سرية انتياك لمقانون لسجونح: إنشاء حماس فت 17

قالت حركة فتح اف انشاء حماس لسجوف سرية انتياؾ لمقانوف، وجريمة ترقى الى : بشار دراغمة  -نابمس
 مستوى الخيانة، لما تتضمنو مف اضرار بالمصالح العميا لمشعب الفمسطيني وامنو واستقراره في الوطف .

"اف اعالف  كة أحمد عساؼ صدر عف مفوضية االعالـ والثقافة:وجاء في بياف لممتحدث باسـ الحر 
المؤسسة األمنية عف ضبط سجف سري مجيز باالتصاالت، يثبت بالدليؿ القاط  مخطط حماس في انشاء 
كيانات سمطة خارجة عمى القانوف تحت األرض تمييدا لالنقالب عمى السمطة الوطنية الشرعية كما حدث 

 في قطاع غزة".
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 24/9/2012جديدة، رام اهلل، الحياة ال
 

 جوع األسرى ليس ثمنو المماطمة والتنصل من تنفيذ االتفاق :سعداتأحمد  18
راـ اهلل: عبر األميف العاـ لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف القائد احمد سعدات عف استيائو الشديد الستمرار 

اؽ الذي ابـر بعد معركة الحرية والكرامة "إدارة السجوف" في سياسة المماطمة والتسويؼ في تنفيذ بنود االتف
التي خاضتيا الحركة األسيرة في نيساف الماضي وانتيت باتفاؽ وق  رسميا برعاية مصرية ولـ ير النور منو 

 سوى القميؿ.
عاما خالؿ زيارة محامي نادي األسير لو في سجف "ىداريـ"، اثر  30جاءت تصريحات سعدات المحكوـ 

  .بنقمو بشكؿ مفاجئ يـو األربعاء الماضي مف سجف "شطة"قياـ سمطات االحتالؿ 
 24/9/2012األيام، رام اهلل، 

 
 "الالجئين الييود"نتنياىو طمب من مجمس األمن القومي إعداد وثيقة عن : ىآرتس 29

الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: كشػػفت صػػحيفة عىػػةرتسع العبريػػة عػػف تفاصػػيؿ الوثيقػػة التػػي أعػػدىا مجمػػس األمػػف 
ب مباشػر مػف رئػيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو، والتػي وجييػا قػرار سياسػي واضػح يقضػي بػالربط القومي، بطمػ

المباشر بيف قضية الالجئيف الفمسطينييف وقضية )الالجئيف الييود(، بحيث يتـ طػرح قضػية الالجئػيف الييػود 
سػطينييف، وكػذلؾ العرب في كػؿ مفاوضػات تجػري مػ  الفمسػطينييف، وعػدـ قبػوؿ إسػرائيؿ بعػودة الالجئػيف الفم

عػػػدـ قبوليػػػا بإنيػػػاء الصػػػراع بػػػدوف تمقػػػي تعويضػػػات مػػػف الػػػدوؿ العربيػػػة، كمػػػا بينػػػت الصػػػحيفة أف الحكومػػػة 
اإلسرائيمية بدأت االىتمػاـ بمػا تسػميو )قضػية الالجئػيف الييػود( بعػد الزيػارة التػي قػاـ بيػا نتنيػاىو، إلػى أمريكػا 

امعة بار ايالف الذي أعمف فيو ألوؿ مره استعداده ، وفي إطار خطابو المشيور في ج4009في أيار )مايو( 
لتقبؿ مبدأ )دولتاف لشعبيف(. ولفتت الصحيفة إلى أف تصريح نتنياىو بشأف الدولتيف، لػـ يػأت مػف فػراغ، فقػد 
كاف يعد العدة لوض  العراقيؿ التي ستمن  أي فرصة لمتوصؿ إلػى ىػذا الحػؿ، والتػي يتضػح اآلف أنيػا تتمثػؿ 

جئيف الفمسػطينييف، واشػتراط حػؿ الصػراع، بتمقػي تعويضػات لمييػود الميػاجريف وإلسػرائيؿ في رفض عودة الال
مف الدوؿ العربية بزعـ أف الييود طردوا مف ديارىـ ولـ يسمح ليػـ بأخػذ ممتمكػاتيـ، التػي تقػدر إسػرائيؿ بأنيػا 

 مميار دوالر. 6تصؿ إلى 
مس األمف القومي آنذاؾ، عوزي أراد، وطمب وأضافت الصحيفة أنو بعد الخطاب توجو نتنياىو الى رئيس مج

، سػػمـ مجمػػس 4022أيػػار )مػػايو(  42منػػو بػػدء االسػػتعدادات السػػتئناؼ المفاوضػػات مػػ  الفمسػػطينييف، وفػػي 
األمػف القػومي إلػػى نتنيػاىو ومسػؤوليف كبػػار آخػريف، وثيقػة تمخػػص النقػاش، وتوصػي بإدخػػاؿ مسػألة تعػػويض 

 سطينييف.)الالجئيف الييود( في المفاوضات م  الفم
وتحدد الوثيقة أف المصمحة اإلسرائيمية تقضي بترسيخ العالقة بيف ما أسمتيا بمأساة الالجئيف الييود وقضػية 
الالجئيف الفمسطينييف، مؤكدة عمى ضرورة طرح الموضوعيف معػا فػي أي مفاوضػات سػتجري حػوؿ موضػوع 

يف الييود يمكنو أف يستخدـ لتقميص الالجئيف في مفاوضات الحؿ الدائـ، كما ُتوضح أف كشؼ قضية الالجئ
 لدغات المطالب الفمسطينية، أو عمى األقؿ، لكبح طاب  االنشغاؿ في قضية الالجئيف الفمسطينييف.

وحسػػب مصػػدر إسػػرائيمي، أضػػافت الصػػحيفة، فقػػد طرحػػت وزيػػرة الخارجيػػة السػػابقة، تسػػيفي ليفنػػي، موضػػوع 
ر، الػػذي شػػارؾ فػػي المحادثػػات، إف الفمسػػطينييف لػػػـ الالجئػػيف الييػػود فػػي محادثػػات أنػػابوليس. وقػػاؿ المصػػػد

يرفضػػوا مطمػػب إسػػرائيؿ بػػدف  تعويضػػات لالجئػػيف الييػػود، لكػػنيـ قػػالوا إف ىػػذه المسػػألة يجػػب أف تطػػرح فػػي 
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المفاوضات مػ  الػدوؿ العربيػة، وأكػدوا عمػى أنيػـ ليسػوا طرفػا فػي القضػية، مشػيريف إلػى عػدـ وجػود أي رابػط 
 ييف وقضية الالجئيف الييود.بيف قضية الالجئيف الفمسطين

وفيمػػا يتعمػػؽ بحػػؽ العػػودة، توصػػي الوثيقػػة بػػأف يػػتـ اتخػػاذ قػػراٍر متسػػاٍو بػػيف الالجئػػيف الفمسػػطينييف والالجئػػيف 
الييػػود، يقػػـو عمػػى مبػػدأ أف إسػػرائيؿ تطالػػب بالتنػػازؿ عػػف حػػؽ العػػودة مػػف قبػػؿ الطػػرفيف، ألف ىػػذا الحػػؿ لػػيس 

 عممًيا، بحسب الوثيقة.
 44/9/4024، لندنالقدس العربي، 

 
 نتنياىو: اليجوم من سيناء يؤكد أىمية بناء الجدار عمى الحدود مع مصر 40

ـــروت ذكػػػرت رئػػػيس ،  أف أحمػػػد رمضػػػاف ووكػػػاالت عػػػف مراسػػػمياراـ اهلل  مػػػف، 44/9/4024، المســـتقبل، بي
إلسػرائيمية أعمػف اف اليجػوـ الػذي شػنو مسػمحوف مػف سػيناء عنػد الحػدود ا، الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنيػاىو

المصػػرية، الجمعػػة الماضػػي، يؤكػػد أىميػػة بنػػاء الجػػدار بػػيف الػػدولتيف، فيمػػا أعمػػف وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمي 
افيغدور ليبرماف اف إسرائيؿ سترفض تعديؿ الممحؽ األمني في اتفاقية السالـ بينيا وبيف ومصر وذلؾ تعقيبا 

 عمى تصريحات مصرية بيذا الخصوص.
تتاحػػو اجتمػػاع حكومتػػو األسػػبوعي أمػػس "أود أف أشػػيد بػػأداء المقػػاتميف والمقػػاتالت الػػذيف وقػػاؿ نتنيػػاىو لػػدى اف

قػاموا بإحبػػاط عمميػة إرىابيػػة كانػت قػػد تكػػوف أكثػر خطػػورة بكثيػر وأعتقػػد أف عمػػى ىػذه الخمفيػػة يػتـ مػػرة أخػػرى 
 التشديد عمى أىمية قرار الحكومة بإقامة الجدار األمني عمى الحدود م  سيناء".

نو "مف دوف قرار الحكومة ىذا لكانت إسرائيؿ سُتغمر بمتسممي عمؿ غير شرعييف وبخاليا إرىابية، وأضاؼ أ
 وتـ إحباط ذلؾ بفضؿ ىذا القرار وبفضؿ نشاط مجندات ومجندي الجيش اإلسرائيمي".

اإلخبػػػاري، التػػػاب  « والػػػال»موقػػػ  ، الػػػى أف تػػػؿ أبيػػػبمػػػف ، 44/9/4024، الشـــرق األوســـط، لنـــدن وأشػػػارت
يواجو خيارات صعبة بشأف التعامؿ م  الوض  »، نشر أمس، تقريرا قاؿ فيو إف نتنياىو، «ىةرتس» لصحيفة

األمنػي عمػػى الحػدود مػػ  مصػر، فػػي ظػؿ تزايػػد العمميػػات التػي تسػػتيدؼ الجػيش اإلسػػرائيمي انطالقػا مػػف شػػبو 
« اإلرىابيػة»ب البػؤر لضػر « عمميػات اسػتباقية»وقاؿ أيضا إف نتنياىو يفكر جديا فػي القيػاـ بػػ«. جزيرة سيناء

فػػي سػػيناء، والتػػي تػػداـو عمػػى شػػف اليجمػػات ضػػد إسػػرائيؿ. وأضػػاؼ الموقػػ  أف نتنيػػاىو يتخػػوؼ مػػف اإلقػػداـ 
عمى ىذه الخطوة خوفا مف الدخوؿ في مواجية م  الرئيس المصري محمد مرسي الذي لػف يسػكت عمػى ىػذا 

اضػو مػف السياسػات التػي كػاف النظػاـ االنتياؾ وسيسعى لمرد عميو، وخاصة أف مرسػي طالمػا عبػر عػف امتع
السابؽ بقيادة الرئيس المخموع مبػارؾ يتخػذىا ويتعامػؿ بيػا مػ  إسػرائيؿ، وىػي المواقػؼ التػي كانػت تعبػر عػف 

 ضعؼ سياسي وتبعية ال مبرر ليا، بحسب وصؼ الموق .
قاومػة الجياديػة الالفت أف التقرير لمح إلى أف إسرائيؿ بػدأت بالفعػؿ فػي العمػؿ عسػكريا وتصػفية عناصػر الم

فػي سػيناء، مستشػيدا باغتيػاؿ القيػادي اإلسػالمي الشػػيير إبػراىيـ عويضػة، وىػو القيػادي الػذي اتيمػت الكثيػػر 
مف القيادات اإلسالمية إسرائيؿ بالتورط في اغتيالو عف طريػؽ عمالئيػا فػي سػيناء، وىػو مػا يػردده البػدو منػذ 

 اغتيالو حتى اآلف.
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واصؿ وزير الخارجية اإلسرائيمى أفيجادور ليبرماف، مياجمتو لرئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس قائاًل: 
"يجب إقالة أبو مازف مف منصبو، ألنو يوجد فى السمطة الفمسطينية ما يكفى مف الزعامػات المثقفػة، واألكثػر 

 تسامحًا، ويمكف إجراء المفاوضات معيـ".
سػػو، قالػػت رئػػيس حػػزب كاديمػػا السػػابقة تسػػيبى ليفنػػى ردًا عمػػى تصػػريحات ليبرمػػاف بشػػأف أبػػو وفػػى السػػياؽ نف

 مازف: "إف إقالة أبو مازف لف تؤدي إلى السالـ فى المنطقة".
 43/9/4024اليوم السابع، مصر، 
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ي، صػباح اليػـو فػي مقابمػة مػ  اإلذاعػة اإلسػرائيمية، إف الحكومػة اإلسػرائيمية لػف قاؿ وزيػر الخارجيػة اإلسػرائيم
 تقبؿ بأي تعديؿ عمى اتفاقية السالـ م  مصر.

وقػػػاؿ ليبرمػػػاف إف إسػػػرائيؿ لػػػف تقبػػػؿ بتعػػػديؿ االتفاقيػػػة المصػػػرية اإلسػػػرائيمية، ولػػػف تتنػػػازؿ عػػػف أي حػػػرؼ مػػػف 
سػػيناء ال تكمػػف فػػي عػػدد القػػوات والجنػػود المصػػرييف نصػػوص االتفاقيػػة، معتبػػرا أف العمػػة فػػي مػػا يحػػدث فػػي 

الذيف يسمح ليـ باالنتشار في شبو جزيػرة سػيناء، بػؿ فػي عػـز ونيػة الحكومػة المصػرية وجنودىػا فػي محاربػة 
 اإلرىاب وفرض األمف في شبو الجزيرة المصرية.

ـو خػالؿ جمسػة الحكومػة وفي سياؽ متصؿ نقمت اإلذاعة أف عددا مف وزراء الحكومػة اإلسػرائيمية تطرقػوا اليػ
األسبوعية إلى تصريحات الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة فتح االتفاقية مف جديػد معػربيف عػف رفضػيـ 

 لممطمب المصري.
إف عمينا أف نفحص حقيقة نوايا مف يطمب إعادة  ،فقد عقب الوزير عوزي لنداو عمى المطمب المصري بقولو

إف السػػالـ مػػ  مصػػر ميػػـ لمغايػػة  ،ؿ وزيػػر الماليػػة يوفػػاؿ شػػطاينتسفػػتح االتفاقيػػة مػػ  مصػػر. فػػي المقابػػؿ قػػا
 ويخدـ مصالح الطرفيف وأنو ال مجاؿ إلعادة فتح ىذه االتفاقيات. 

 43/9/4024، 48عرب 
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اموس جمعػاد" رئػيس القسػـ األمنػي والسياسػي فػي وزارة الحػرب قاؿ الجنراؿ احتياط "عػ :القدس المحتمة / سما
إف منظمػػات مسػػمحة متطرفػػة تنضػػـ إلػػى تنظػػيـ القاعػػدة ىػػي مػػف تقػػؼ وراء تنفيػػذ العمميػػة التػػي  ،اإلسػػرائيمية

 وقعت يـو الجمعة الماضي.
كبػر عػدد أف تمػؾ المنظمػات تريػد قتػؿ أ ،خالؿ مقابمة م  إذاعة الجػيش اإلسػرائيمي ،وأضاؼ "عاموس جمعاد

مػػػف اإلسػػػرائيمييف كمػػػا أف ىػػػدفيا جػػػر مصػػػر و"إسػػػرائيؿ" نحػػػو أعمػػػاؿ قػػػد تػػػؤدي إلػػػى المسػػػاس بالسػػػالـ وربمػػػا 
النييػار معاىػػدة كامػب ديفيػػد، مػػدعيًا أف النظػاـ المصػػري وبػػاقي األنظمػة فػػي المنطقػػة يػروف ضػػرورة تجفيػػؼ 

 مناب  ما وصفو بػ"اإلرىاب".
اؿ بنػػاء السػػياج الحػػدودي سػػيمن  وقػػوع العمميػػات ضػػد قػػوات ورفػػض "عػػاموس جمعػػاد" التأكيػػد عمػػى أف اكتمػػ

االحتالؿ اإلسرائيمي المتواجدة عمى الحدود م  مصر، مشيرًا إلى أف المنظومة األمنية وبإيعػاز مػف الحكومػة 
ونسػتثمر فيػو مػوارد  ؛تتعامؿ م  مشروع بناء الجدار األمني عمى أنو أولوية أمنية ووطنية مف الدرجة األولى

وأوضح خالؿ المقابمة أنو مف الميـ اإلشارة إلى أف بناء السػياج  وتيرة البناء تسير عمى وجو السرعة.ىائمة و 
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ىو جزء ال يتجزأ مف الحموؿ التي مف خالليا يتـ مواجية مثؿ تمػؾ العمميػات، مشػيرًا إلػى أف جاىزيػة الجػيش 
 مة أفضت إلى نتائج مثيرة لإلعجاب.العامؿ الثاني في من  تنفيذ العمميات، مدعيًا أف الجيش بذؿ جيود ىائ

ودعػػػا "عػػػاموس جمعػػػاد" لمحػػػوار مػػػ  النظػػػاـ المصػػػري القػػػائـ وفقػػػًا لمحػػػوريف األوؿ القضػػػاء عمػػػى الجماعػػػات 
المسػػمحة فػػي سػػيناء، ويػػرى أف المصػػرييف ليسػػوا بحاجػػة لػػػ"إسرائيؿ" مػػف أجػػؿ القيػػاـ بػػذلؾ، أمػػا المحػػور اآلخػػر 

عميو خصوصا الشؽ األمني منو ألنو جػزء مػف منظومػة متكاممػة  فيو ضرورة حماية معاىدة السالـ والحفاظ
 تستفيد منو "إسرائيؿ" في عالقتو م  دوؿ أخرى بيننا وبينو معاىدات سالـ، عمى حد قولو.

وحػػوؿ التعػػديالت عمػػى اتفاقيػػة السػػالـ كامػػب ديفيػػد قػػاؿ "جمعػػاد" "ال يوجػػد شػػيء اسػػمو فػػتح اتفاقيػػة والتعػػديؿ 
عاىػػدة السػػالـ ثنائيػػة ال يمكػػف إجػػراء أي تعػػديالت عمييػػا قبػػؿ التوافػػؽ بػػيف الطػػرفيف، عمييػػا"، مشػػيرًا إلػػى أف م

 الفتًا إلى أنو يمكف لممصرييف تقديـ طمب لألمور التي يريدونيا ومف ثـ يتـ دراستيا وبعد ذلؾ يتـ البت فييا.
 43/9/4024، وكالة سما اإلخبارية
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العبري اإلخباري، أف حكومػة االحػتالؿ اإلسػرائيمي أقػرت فػي نيايػة األسػبوع الماضػي رزمػة  "ولال" أكد موق  
 مساعدات جديدة لمسمطة الفمسطينية لتفادي انييارىا اقتصاديا، ولتحسيف االقتصاد الفمسطيني. 

الف عػػف ىػػذه المسػػاعدات فػػي مػػؤتمر الػػدوؿ المانحػػة الػػذي مػػف وبحسػػب الموقػػ ، فػػإف ) إسػػرائيؿ( تعتػػـز اإلعػػ
 المقرر أف يبدأ أعمالو في نيويورؾ اليـو االثنيف.

وقػػاؿ الموقػػ : "إف ىػػذه المسػػاعدات تشػػمؿ مصػػادقة ) إسػػرائيؿ( عمػػى تنفيػػذ عشػػرات المشػػاري ، بتمويػػؿ دولػػي، 
لغربيػة وقطػاع غػزة، وزيػادة عػدد تصػاريح لبناء وترميـ المدارس والعيادات الطبية والبنػى التحتيػة فػي الضػفة ا

بتصػدير منتجػات النسػيج  4002العمؿ لمعمػاؿ الفمسػطينييف داخػؿ ) إسػرائيؿ(، والسػماح ألوؿ مػرة منػذ العػاـ 
 واألثاث مف قطاع غزة إلى الضفة الغربية".

ينية وأضػػػاؼ: "إف ىػػػػذه )المسػػػػاعدات( اإلسػػػػرائيمية تػػػأتي بسػػػػبب القمػػػػؽ والخػػػػوؼ مػػػف انييػػػػار السػػػػمطة الفمسػػػػط
اقتصػػػاديا، خاصػػػة عمػػػى إثػػػر المظػػػاىرات وحركػػػة االحتجاجػػػات الشػػػعبية التػػػي انػػػدلعت فػػػي منػػػاطؽ السػػػمطة 

 الفمسطينية بالضفة الغربية".
ولفػػت الموقػػ  إلػػى أنػػو فػػي الوقػػت الػػذي ُيعمػػف فيػػو قػػادة السػػمطة الفمسػػطينية، دراسػػة خيػػار إلغػػاء اتفػػاؽ أوسػػمو 

عادة فتح االتفاقيات االقتصادية م  الكي اف اإلسرائيمي، فػإف رئػيس حكومػة راـ اهلل "سػالـ فيػاض"، سيشػارؾ وا 
في مؤتمر الدوؿ المانحة لممطالبة بمساعدات اقتصادية عاجمة، أمريكية وأوروبية ومف البنؾ الدولي وجامعػة 

 الدوؿ العربية و)إسرائيؿ(.
بأنيا )إيجابيػة( قامػت بيػا ولفت الموق  إلى أف )إسرائيؿ( ستحاوؿ خالؿ المؤتمر إبراز الخطوات التي تدعي 

في األشير األخيرة لمساعدة السمطة الفمسطينية عمى مواجية أزمتيا المالية، وذكػرت أف نائػب وزيػر خارجيػة 
االحػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي، دانػػػي أيػػػػالوف سػػػػيعرض أمػػػاـ الػػػػدوؿ المانحػػػػة تقريػػػرا يفصػػػػؿ مػػػػا يصػػػفيا االحػػػػتالؿ بػػػػػ" 

 عدة السمطة الفمسطينية". التسييالت التي أقرتيا )إسرائيؿ( مؤخرا لمسا
 43/9/4024، فمسطين أون الين
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عػززت اسػرائيؿ انتشػارىا العسػكري قػرب الحػدود مػ  مصػر فػي شػبو : ، أ ؼ ب، رويترز، أ ش أ(«السفير)»
بط اسػرائيمي بػارز يػوـ أمػس، جزيرة سيناء حيث تعددت اليجمات فػي االشػير االخيػرة، بحسػب مػا اعمػف ضػا
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في وقت اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أف اليجوـ الذي شّنو مسمحوف يوـ الجمعة الماضي 
عمػى قػوة عسػكرية انطالقػًا مػف سػيناء، يؤكػد الحاجػة إلػى اسػتكماؿ الجػدار األمنػي الػذي تقيمػو الدولػة العبريػػة 

 .عمى الحدود بيف مصر وفمسطيف المحتمة
وقاؿ جنراؿ االحتياط تسفي فوغؿ، وىو القائد السابؽ لممنطقة الجنوبية في الجيش االسرائيمي، في مقابمة م  

اسػػرائيؿ نشػػػرت كتيبػػة )كراكػػػاؿ( االضػػافية بػػػالقرب مػػف الحػػػدود، ألف سػػيناء اصػػػبحت وكػػػرا »اإلذاعػػة العامػػػة 
 «.لالرىابييف

حػػدات االحتيػػاط مػػف الجػػيش وحػػرس الحػػدود تقػػـو منػػذ فتػػرة غيػػر طويمػػة كانػػت فقػػط و »واشػػار فوغػػؿ الػػى أنػػو 
مثػػػػؿ التيريػػػب والػػػػدعارة وعبػػػػور « بػػػدوريات ىنػػػػاؾ خاصػػػة لمحػػػػد مػػػف االنشػػػػطة غيػػػػر المشػػػروعة لبػػػػدو سػػػيناء

 المياجريف االفارقة.
مصر بدأت بػالتحرؾ ضػد االرىػابييف »مف جيتو قاؿ وزير التنمية االقميمية سيمفاف شالـو لإلذاعة العامة إف 

 «.ف ما زاؿ ذلؾ غير كاؼ، واالرىاب ييدد المصرييف ايضافي سيناء ولك
يثبػػت أىميػػة قػػرار الحكومػػة بإنشػػاء »وقػػاؿ نتنيػػاىو، خػػالؿ االجتمػػاع األسػػبوعي لحكومتػػو، إف ىجػػـو سػػيناء 

لوال اتخاذ ىذا القػرار لكانػت إسػرائيؿ غارقػة فػي بحػر مػف »، معتبرًا أنو «الجدار العازؿ عمى الحدود المصرية
 «.لمجموعات اإلرىابيةالمتسمميف وا

اإلنػذارات حػوؿ ىجمػات مخطػط ليػا مػف »إلى ذلؾ، نقمت اإلذاعة اإلسرائيمية عػف مسػؤوؿ إسػرائيمي قولػو إف 
 «.سيناء كانت أكثر عددا ىذا العاـ مف تمؾ عمى الحدود م  قطاع غزة

تخباراتية فػي اف عمى الجيش اف يعطي االولوية لتطوير وحداتو االس« يديعوت أحرونوت»واعتبرت صحيفة 
سيناء وىي عممية صعبة نظرا النقساـ المجموعات الجيادية الصغيرة العاممة في المنطقة. وأشارت الصحيفة 
الػػى اف الجػػيش لديػػو وحػػدات قػػادرة عمػػى العمػػؿ بشػػكؿ سػػري فػػي المنطقػػة، ولكنيػػا لػػـ تحصػػؿ عمػػى الضػػوء 

 دة المصرية.ألي قرار مماثؿ قد ينتيؾ السيا« الحساسية السياسية»االخضر بسبب 
 44/9/4024، السفير، بيروت
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أف الموسػاد اإلسػرائيمي وضػ  خطػة  ،كشفت مصادر أمنيػة مطمعػة: دندراوي اليواري وسيناء عبد الحميـ سالـ
لمصػػػرية"، تتضػػػمف الػػػدف  بعناصػػػر كثيفػػػة مػػػف فػػػرؽ االسػػػتطالع، تحمػػػؿ اسػػػـ "الػػػردع المتقػػػدـ عمػػػى الحػػػدود ا

والتكثيػػؼ األمنػػي مػػف قػػوات خاصػػة عاليػػة التػػدريب والتجييػػز، ووحػػدات المسػػتعربيف فػػى محافظػػات السػػويس 
لتكػػوف قواعػػد اسػػتطالع متقدمػػة بيػػدؼ رصػػد أي أنشػػطة أو تحركػػات باتجػػاه سػػيناء  ،واإلسػػماعيمية وبورسػػعيد
 يمية.ومنيا إلى الحدود اإلسرائ

وأفػػادت المصػػادر أف الخطػػة اإلسػػرائيمية تعتمػػد عمػػى وحػػدات مراقبػػة عمػػى اتصػػاؿ بأقمػػار صػػناعية وطػػائرات 
لتنفيذ عمميات سريعة تستيدؼ العناصر المسمحة التػى تتحػرؾ عبػر الحػدود، وأف ىػذه الوحػدات  ،بدوف طيار

إسػرائيمية مػؤخرا عػف النقطػة  نجحت بالفعؿ فى رصد العناصر الثالثة التػى حاولػت اسػتيداؼ دوريػة عسػكرية
إبريػػؿ وتمكنػػػت مػػػف قػػتميـ جميعػػػا، كمػػػا تمكنػػت مػػػف تفجيػػػر أحػػد المػػػواطنيف الػػػذيف كػػانوا يسػػػتقموف دراجػػػة  26

 بخارية.
اإلسػػماعيمية، وشػػماؿ وجنػػوب  -وأوضػػحت المصػػادر أف الخطػػة تشػػمؿ التكثيػػؼ األمنػػى فػػى محػػور السػػويس 

األمنية المصرية عبر جيػاز يطمػؽ عميػو "جيػاز االتصػاؿ وعمؽ سيناء، وأف ىناؾ تنسيقا كامال م  الجيات 
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خطػػار مصػػر كافػػة تحركػػات العناصػػر الخطػػرة فػػى سػػيناء واسػػتيدافيا، عمػػى أف يػػتـ  المباشػػر مػػ  إسػػرائيؿ" وا 
 تسميـ جثثيـ أو تسميميـ لمجانب المصرى، فى حالة إلقاء القبض عمى أحد منيـ.

الػدفاع عػف الحػدود مػف خػالؿ اإلسػراع فػى تنفيػذ الجػدار وقالت المصادر إف الخطة تأتى اسػتكماال لمنظومػة 
مػػ  مصػػر فػػى المسػػافة مػػف شػػماؿ إيػػالت إلػػى جنػػوب معبػػر كػػـر أبػػو سػػالـ، باإلضػػافة إلػػى تركيػػب  يالحػػدود

منظومػػة إنػػذار متطػػورة ومنظومػػة صػػواريخ اعتراضػػية مػػف طػػرازات مختمفػػة عػػالوة عمػػى تركيػػب رادار متطػػور 
االصطناعية التجسسية اإلسرائيمية مف بينيا قمراف يرصػداف الواقػ  فػى  لرصد كؿ التحركات متصال باألقمار

سػػيناء، كمػػا دفعػػت إسػػرائيؿ بعػػدد مػػف وحػػدات غػػوالنى والكػػالب المدربػػة وفػػرؽ الصػػاعقة النسػػائية، المدعومػػة 
 حديثة لمن  التسمؿ عبر الحدود. 2بدبابات ميركافا 

جيػاض العمميػات وأضافت المصادر أف إسرائيؿ تسعى إلى قتؿ وتصفية العن اصر التى تخطط السػتيدافيا وا 
مػ  المػواطف إبػراىيـ عويضػة الػذى نسػب  يمبكرا كما يحدث فى غزة وىو مػا تػـ تنفيػذه فػى أغسػطس الماضػ

 إليو المشاركة والتخطيط فى اليجوـ عمى إيالت واستيداؼ حافمة إسرائيمية.
اتصػػػػاالت عاليػػػػة مػػػػ  التكفيػػػػرييف  واسػػػػتطردت المصػػػػادر أف الموسػػػػاد قػػػػد زرع عػػػػددا مػػػػف الجواسػػػػيس لػػػػدييـ

ضػباط مػف الموسػاد تسػمموا مػف منطقػة الحػدود إلػى قريػة خريػزة  2والجيادييف، وقد نجحػوا بالفعػؿ فػى معاونػة 
واغتالوا عويضػة ثػـ عػادوا مػرة أخػرى بػرفقتيـ أحػد البػدو وزوجتػو خوفػا مػف تصػفيتو، وىػو األمػر الػذى أكدتػو 

عناصػر جياديػة فػػى سػيناء إال أنػو فشػػؿ  0ماضػية إلػػى اسػتيداؼ مصػادر بدويػة بػأف الموسػػاد سػعى األيػاـ ال
 فى اغتياليـ وأف ىناؾ مخططات الغتياؿ العناصر فى سيناء بمساعدة عناصر محمية.

وقالػػػت المصػػػادر إف مصػػػر رفعػػػت حالػػػة االسػػػتنفار والتكثيػػػؼ األمنػػػى داخػػػؿ حػػػدودىا بيػػػدؼ حمايػػػة الجنػػػود 
 وتأمينيا مف أى عناصر متسممة.

 43/9/4024، ، مصراليوم السابع
 

 تطوير حقل غاز بحري قبالة غزة الفمسطينيةتبحث والسمطة  "إسرائيل" 47
ذكرت وزارة الخارجيػة اإلسػرائيمية، فػي تقريػر نشػر أمػس، أف إسػرائيؿ أجػرت محادثػات جديػدة مػ  : )ا ؼ ب(

 السمطة الفمسطينية حوؿ تطوير حقؿ لمغاز قبالة سواحؿ قطاع غزة.
ي، الػػذي اعػػد لتقديمػػو فػػي اجتمػػاع لمػػدوؿ المانحػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية فػػي نيويػػورؾ، ويصػػؼ التقريػػر االسػػرائيم

 اجتماعات ومفاوضات أولية بيف الجانبيف حوؿ موضوع تطوير حقؿ الغاز البحري في قطاع غزة.
تطػػوير حقػػؿ غػػاز غػػزة البحػػري سػػيولد عائػػدات مػػف الممكػػف أف تسػػيـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي االسػػتدامة »ويقػػوؿ إف 
باتبػػاع نيػػج السػػمطة الفمسػػطينية، أكػػدت إسػػرائيؿ نيتيػػا الػػدخوؿ فػػي نقاشػػات »وأضػػاؼ «. فمسػػطينيةالماليػػة ال

 «.مجدية بيدؼ تطوير حقؿ غاز غزة البحري
فػي ىػػذا السػياؽ تػـ تقػديـ رسػائؿ رسػػمية وأجريػت اجتماعػات بػيف ممثمػيف إسػػرائيمييف »ويشػير التقريػر إلػى انػو 

وضػػات أوليػػة بػػيف األطػػراؼ المعنيػػة متعمقػػة بتطػػوير حقػػؿ غػػاز غػػزة والقيػػادة الفمسػػطينية، والتػػي أعقبتيػػا مفا
 «.البحري

ورفػػض مسػػؤوؿ إسػػرائيمي تحديػػد الوقػػت الػػذي بػػدأت فيػػو االجتماعػػات، ومػػدى تقػػدـ المفاوضػػات، لكنػػو أكػػد اف 
نحػػف عمػػى اسػػتعداد لممضػػي قػػدما فػػي ىػػذا »إسػػرائيؿ حريصػػة عمػػى رؤيػػة العمػػؿ يبػػدأ فػػي حقػػؿ الغػػاز. وقػػاؿ 

سػرائيؿ مسػتعدة لممضػي قػدما فػي الشأف، فمف  وجيػة نظرنػا يمكػف أف يكػوف ىػذا مكسػبا لمسػمطة الفمسػطينية وا 
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لقػد اتفقنػا عمػى المبػادئ، ومػف وجيػة نظػر إسػرائيؿ، نحػف مسػتعدوف لممضػي »وتاب  «. ىذا الموضوع بسرعة
 «.قدما بأقصى سرعة في ىذه العممية

 44/9/4024، السفير، بيروت
 

 في واشنطن بشكل مفاجئيرىا فس تستدعي "إسرائيل" 48
أفػادت صػحيفة "ىػةرتس" االسػرائيمية فػي موقعيػا عمػى الشػبكة صػباح اليػوـ، االثنػيف،  :سما \القدس المحتمة  

أف نتنياىو استدعى وبشكؿ مفاجئ، السفير اإلسػرائيمي لػدى واشػنطف مايكػؿ أورف، وذلػؾ عمػى خمفيػة التػوتر 
اب نتنيػػػاىو فػػػي الجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة. وقالػػػت فػػػي العالقػػػات بػػػيف نتنيػػػاىو وأوبامػػػا واسػػػتعدادا لخطػػػ

الصحيفة إف السفير اإلسرائيمي لدى واشنطف عاد إلسرائيؿ فػي زيػارة خاطفػة وقصػيرة لتوجيػو رئػيس الحكومػة 
 اإلسرائيمية قبيؿ سفره إلى نيويورؾ ىذا األسبوع.
قػػومي اإلسػػرائيمي، الجنػػراؿ احتيػػاط ألف مستشػػار األمػػف ال ،وأكػػدت الصػػحيفة أف ىػػذه "الزيػػارة" ىػػي اسػػتثنائية

حيػث التقػى بنظيػره األمريكػي تػـو دونيمػوف.  ،يعكوؼ عامي درور قاـ بزيػارة لواشػنطف يػـو األربعػاء الماضػي
وتناولػػػت لقػػػاءات عػػػامي درور محػػػػاوالت لموصػػػوؿ إلػػػى تفاىمػػػات جديػػػػدة مػػػ  اإلدارة األمريكيػػػة  فػػػي الشػػػػأف 

أل. وعمػى الػرغـ مػف أف درور حمػؿ لنتنيػاىو مػف واشػنطف عػدة اإليراني يتـ نشر بعضيا عمى األقؿ عمى الم
إال أف أورف وصػػػؿ إلػػػى إسػػػرائيؿ لتوجيػػػو نتنيػػػاىو اسػػػتعدادا لمقائػػػو بػػػوزيرة الخارجيػػػة  ،رسػػػائؿ مػػػف األمػػػريكييف

 األمريكية ىيالري كمينتوف الخميس القادـ في نيويورؾ.
ة األمريكيػػػة، مػػػف عػػػدد كبيػػػر مػػػف قػػػادة وكشػػػفت الصػػػحيفة أف رسػػػائؿ كثيػػػرة قػػػد وصػػػمت إلػػػى إسػػػرائيؿ والسػػػفار 

الجاليػػات الييوديػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، وأعضػػاء كػػونغرس وأعضػػاء فػػي السػػينات األمريكػػي مػػف 
الحػػزب الػػديمقراطي، تضػػمنت وجػػود حالػػة غضػػب كبيػػر عمػػى تعامػػؿ نتنيػػاىو فػػي الممػػؼ اإليرانػػي مػػ  إدارة 

رسػػالة التػػي وجيتيػػا السػػناتور الديمقراطيػػة عػػف واليػػة كميفورنيػػا أوبامػػا، وأف أبػػرز ىػػذه الرسػػائؿ الغاضػػبة ىػػو ال
 وجاء فييا أنيا خائبة األمؿ مف تصريحاتو ضد الرئيس أوباما. ،قبؿ أسبوع تقريبا ،بربارة بوكسير لنتنياىو

 44/9/4024، وكالة سما اإلخبارية
 
 
 

 المنطقةفي  " يحاصرون النفوذ األمريكياإلخوان" :"إسرائيل اليوم" 49
، بػػرز خبػػر إقػػرار الموازنػػة 4024-9-40فػػي متابعػػة الصػػحؼ العبريػػة، األحػػد : "خػػاص فمسػػطيف" -اهلل راـ

ممػػػػا ينػػػػذر بأزمػػػػة إتالفيػػػػة سػػػػتؤدي إلػػػػى دعػػػػوة مبكػػػػرة  ،اإلسػػػػرائيمية عمػػػػى الصػػػػفحة األولػػػػى لمصػػػػحؼ العبريػػػػة
 لالنتخابات.

وفر تأييد واسػ  لمشػروع "عمى ضوء عدـ ت ،صحيفة "معاريؼ" نقمت عف أوساط مطمعة في )الكنيست( قوليا
 –الميزانية بيف اعضاء كتؿ االئػتالؼ، تتعػاظـ احتمػاالت تقػديـ موعػد االنتخابػات لمكنيسػت فػي نيايػة شػباط 

 ".4020آذار 
" التغيػػرات فػػي المشػػيد العربػػي وأثػػر ذلػػؾ عمػػى العالقػػة مػػ  الغػػربو  فػػي ظػػؿ  ،تناولػػت صػػحيفة "إسػػرائيؿ اليػػـو

قائمػة " لقػد بػات اليػدؼ المشػترؾ بػيف المتظػاىريف  ،ى اهلل عميػو وسػمـموجة الرسوـ المسػيئة لمنبػي محمػد صػم
ونظـ الحكـ القائمة في دوؿ الربي  العربي وىو الحد مف التأثير األمريكي فػي الشػرؽ االوسػط، حيػث ُأنشػئت 
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في تونس ومصر واليمف نظـ اسالمية تتصؿ باالخواف المسمميف، وكذلؾ رئيس وزراء ليبيا فػي نظػر كثيػريف 
 بر مف السياسييف الذيف ليـ عالقات قوية م  اإلخواف المسمميف.يعت

وتضػيؼ الصػػحيفة إف جميػػ  أذرع االخػػواف المسػػمميف شػػريكة فػػي السػػعي الػػى الحػػد مػػف التػػأثير االمريكػػي فػػي 
 والذي سيفضي في نياية االمر الى طرد الواليات المتحدة مف المنطقة. ،الشرؽ االوسط

  العربي "أنشا ظروفا جديدة في العالـ العربي ُتغػذي التوجػو المعػادي المريكػا. كاتب إسرائيمي اعتبر اف الربي
 وفي الصعيد االقتصادي لـ ُيفض الربي  العربي الى تحوؿ ذي مغزى والى االزدىار المنشود".

وقػػاؿ "إف احتمػػاؿ االسػػتثمارات االمريكيػػة فػػي الػػدوؿ التػػي يسػػيطر عمييػػا االخػػواف المسػػمموف لػػيس كبيػػرا عمػػى 
خاص. اذا كاف الشارع العربي يعتقد بأف "حصاف الربي  العربي" ىو "حصاف أمريكي" فإف بانتظػاره أنػو  نحو

 يتيـ واشنطف باألزمة االقتصادية التي ستحتدـ في السنوات القريبة القادمة". 
 43/9/4024، فمسطين أون الين

 
 بالتمرد وبإضراب مفتوح عن الطعام ييددوناألسرى الفمسطينيون  30

ىدد األسرى الفمسطينيوف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي بإعالف التمرد والعصياف واإلضراب المفتوح  غزة:
 «. العادلة والمشروعة»عف الطعاـ إذا لـ تستجب إدارة السجوف لمطالبيـ 

وحذرت قيادة األسرى في رسالة تـ تسريبيا مف السجوف، ونشرتيا وزارة شؤوف األسرى، بأنو في حاؿ 
، سيتواصؿ «استراتيجي»أي أسير مف المضربيف عف الطعاـ، فإف جموع األسرى سترد بإضراب  «استشيد»

 «. المشروعة»حتى االستجابة لممطالب 
وشدد األسرى عمى أف ىذه الرسالة ستكوف آخر رسالة، منوىيف بأف حكومة االحتالؿ نكثت بما التزمت بو 

ة السجوف اإلسرائيمية برعاية مصرية، والذي قضى في االتفاؽ الذي تـ التوصؿ إليو بيف األسرى ومصمح
 بأف تعود األوضاع في السجوف إلى ما كانت عميو قبؿ اختطاؼ الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط. 

وأكد األسرى أف اإلجراءات القمعية التي تمارسيا مصمحة السجوف اإلسرائيمية ضد األسرى تعاظمت بعد 
اقتحاـ الزنازيف، وتنفيذ االعتداءات، واإلىماؿ الطبي، وتجديد  التوصؿ لالتفاؽ، ال سيما عمى صعيد

عادة العزؿ االنفرادي، مؤكديف عمى أف  استخداـ االعتقاؿ اإلداري، ومن  ذوي األسرى مف الزيارات، وا 
السموؾ اإلسرائيمي يدلؿ عمى عدـ مصداقية الحكـ اإلسرائيمي في الوفاء بما التـز بو في االتفاؽ الذي تـ 

أصبح الوض  ال يطاؽ، نتعرض لمقير اليومي، ولمحصار »ؿ إليو برعاية مصرية. وأضاؼ األسرى: التوص
واإلذالؿ وسمب أبسط حقوقنا، ولـ يعد الوض  يتعمؽ بما يسمى إجراءات األمف؛ بؿ بتدمير األسير 

 «.ا نستطي الفمسطيني وتحطيـ نفسيتو وتحويمو إلى كائف غير بشري، وىذا ما ال نقبؿ بو وسنقاومو بكؿ م
 24/9/2012، الشرق األوسط، لندن

 
 فارس لـ"فمسطين": الصفدي والبرق يعمقان إضرابيما عن الطعامقدورة  31

أكد رئيس نادي األسير الفمسطيني قدورة فارس، تعميؽ األسيريف حسف الصفدي وسامر : محمد عيد -غزة
ديد اعتقاليما اإلداري مف قبؿ المحكمة البرؽ، إضرابيما المفتوح عف الطعاـ والذي خاضاه احتجاًجا عمى تم

 .اإلسرائيمية دوف توجيو أي تيمة
وأوضح فارس في تصريح خاص بػ"فمسطيف"، أف األسير حسف الصفدي، عمؽ إضرابو عف الطعاـ، بعد 

 .أكتوبر القادـ 29قرار المحكمة اإلسرائيمية باإلفراج عنو في 
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و المفتوح عف الطعاـ أيضًا، وذلؾ بعد حصولو عمى ولفت النظر إلى تعميؽ األسير سامر البرؽ، إضراب
الموافقة اإلسرائيمية باإلفراج عنو، وترحيمو إلى جميورية مصر العربية، وىو" األمر الذي لـ يحدد موعده 
بعد". وعزا رئيس نادي األسير األسباب في ذلؾ إلى بعض العراقيؿ والمعوقات التي يفرضيا االحتالؿ 

 .اإلسرائيمي
 23/9/2012، ن الينفمسطين أو

 
 المضربين عن الطعام االسرى األسير إبراىيم حامد يعمن عن خطوات تصعيدية تضامنًا مع 32

أعمف قائد كتائب الشييد عز الديف القساـ الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في الضفة 
مي البدء بخطوات تضامنية م  زمالئيـ الغربية األسير إبراىيـ حامد، عف قرار أسرى سجف "ىداريـ" اإلسرائي

وقاؿ حامد، خالؿ زيارتو في سجف "ىداريـ" مف قبؿ محامي نادي األسير  المضربيف عف الطعاـ.
الفمسطيني، األحد األوؿ: "إف العمؿ جار حاليًّا لمتحضير لخطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجوف 

 بحقيـ ورفضيا تنفيذ االتفاؽ المبـر معيا".
وضح أنو سيتـ إرجاع الوجبات مرة كؿ أسبوع، كما أنيـ بصدد القياـ بخطوات احتجاجية في ظؿ تمكؤ وأ

إدارة السجوف في تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو بعد اإلضراب، وخاصة فيما يتعمؽ باستمرار عزؿ األسيريف 
 ضرار أبو سيسي وعوض الصعيدي.

 23/9/2012، فمسطين أون الين
 

 مقدسي بسموان إلقامة حدائق تممودية  2500ل وتشريد منز 3700مخطط ليدم  33
أكدت لجنة الػدفاع عػف سػمواف أف بمديػة االحػتالؿ فػي القػدس المحتمػة تخطػط : خاص صفا –القدس المحتمة 

 مقدسًيا تمييًدا إلقامة حدائؽ تممودية في البمدة. 2400منزاًل بالقدس تضـ  0242ليدـ 
لػػة "صػػفا" إف عضػػو البمديػػة مئيػػر مارغريػػت أبمػػغ لجنتػػو أف البمديػػة وقػػاؿ رئػػيس المجنػػة فخػػري أبػػو ديػػاب لوكا

 تناقش ممؼ ىدـ منازؿ المواطنيف في سمواف بحضور عناصر مف الشػرطة والمقػاوليف وجمعيػات اسػتيطانية.
وأوضح أبو ذيػاب أف توزيػ  أوامػر باليػدـ عمػى منػازؿ المػواطنيف بشػكؿ مكثػؼ منػذ بدايػة الشػير الحػالي مػف 

الحتالليػػة اسػػتكماٌؿ لمنػػواحي االداريػػة والقانونيػػة لمبػػدء بعمميػػات اليػػدـ وترافقيػػا زيػػارات مكثفػػة قبػػؿ المؤسسػػة ا
إنػػذارات غيػػر صػػادرة عػػف المحكمػػة  20ووزعػػت بمديػػة االحػػتالؿ أمػػس األحػػد بشػػكؿ عشػػوائي  لطػػواقـ البمديػػة.

 اإلسرائيمية باليدـ لمنازؿ مقدسييف ُمشَيدة منذ أكثر مف عقد في بمدة سمواف.
 44/9/4024، لة الصحافة الفمسطينية )صفا(وكا

 
 بثالث مجموعات متتالية بحماية عسكرية األقصى المسجديقتحمون  ونمستوطن 34

مستوطنًا المسجد األقصى بثالث مجموعات متتالية، مف جية باب المغاربة،  130القدس: اقتحـ نحو 
ية بعض الشعائر التممودية وسط وجود وتجولوا في ساحات األقصى برفقة عدد مف "الحاخامات"، وحاولوا تأد

 .كثيؼ لقوات االحتالؿ التي تحرس المستوطنيف
وسادت المسجد األقصى أجواء متوترة وتعالت التكبيرات مف قبؿ المصميف، فيما قامت ىذه المجموعات مف 

قصى، المستوطنيف بتنظيـ حمقات لمغناء والرقص، عند خروجيـ مف باب السمسمة، إحدى بوابات المسجد األ
 .ابتياجًا باقتحاميـ المسجد
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وحّذرت مؤسسة األقصى مف األوضاع الخطيرة جدًا التي يمر بيا المسجد األقصى، معتبرًة أف ىذه 
االقتحامات المتكررة، والتي تزداد بشكؿ ممحوظ في فترة موسـ األعياد الييودية ىي محاولة لفرض أمر واق  

حتاللية لفرض تقسيـ فعمي زماني أو مكاني محدود في ىذه بوجود ييودي شبو يومي، وذلؾ في محاولة ا
المرحمة في المسجد األقصى المبارؾ، والذي قد يتحوؿ م  مرور الوقت أو بفعؿ تقنينو مف الكنيست 
اإلسرائيمي، إلى تقسيـ دائـ ال سمح اهلل، وقالت "مؤسسة األقصى:" إف الصمت اإلسالمي والعربي أو ردود 

  االحتالؿ باستمراره قدمًا لفرض تقسيـ المسجد األقصى بيف المسمميف الييود، األمر األفعاؿ الخجولة تشج
الذي يدعو إلى تحرؾ إسالمي عربي عاجؿ وفوري إلنقاذ المسجد األقصى مف براثف االحتالؿ اليوـ قبؿ 

 ."غدٍ 
 24/9/2012، األيام، رام اهلل

 
 سموان إنذارات جديدة بيدم منازل في :مركز معمومات وادي حموة 35

القدس: دىـ موظفو بمدية القدس الغربية ترافقيـ قوات إسرائيمية، أمس، بمدة سمواف، في القدس الشرقية، 
 وقاموا بتوزي  أوامر ىدـ إدارية عمى عدد مف المنازؿ في عدة أحياء بحجة البناء دوف ترخيص.

أوامر  4حي وادي حموة وزعت وقاؿ مركز معمومات وادي حموة: إف عممية توزي  أوامر اليدـ كاآلتي: في 
ياد رمضاف، وأبو محمد رمضاف. وفي حي العباسية لمنزؿ محمد عبد  ىدـ، منيا لمنزؿ أحمد قراعيف، وا 
الرزاؽ صياـ، أما في حي وادي بشير فتـ توزي  أمري ىدـ أحدىما لعائمة العباسي، وفي حي عيف الموزة 

أمر آخر لعائمة في منطقة جسر السواحرة.وأشار إلى أف  تمقت عائمة مراغة إخطارًا ليدـ منزليا، إضافة إلى
 سنوات. 10المنازؿ التي أنذرت، أمس، باليدـ مبنية منذ أكثر مف 

 24/9/2012، األيام، رام اهلل
 

 الجميل في بعمبك مخيم يومي فرض عمى أبناء عبءمياه الشرب والطبخ  36
بؿ  تموث مياه البئر األرتوازية، ليست جديدة، حكاية الجئي مخيـ الجميؿ في بعمبؾ م : رامح حمية -بعمبؾ 

التي ال تني تتكرر منذ سنوات وسنوات، إلى أف كاف قرار أبناء المخيـ « إبريؽ الزيت»ىي اشبو بحكاية 
قفاليا وتحذير األىالي مف مخاطر شرب مياىيا واستعماليا اال لمحاجة »والمجاف الشعبية  بنعي البئر وا 

 ا. كما قيؿ لنا ىن« المنزلية
أف سقطت ضحية »ولذلؾ مف يزر البئر اليوـ، وىي مجاورة لمبنى اإلنروا، يجد انيا قد أقفمت جيدًا بعد 

، كما كتب عمى جدار البئر المقفمة. ىكذا عّبر أىالي مخيـ الجميؿ «المفسديف والمرتشيف في مافيا اإلنروا
مشكمة المياه المموثة في البئر منذ  مف قبؿ اإلنروا في معالجة« التسويؼ والمماطمة»عف سخطيـ لطريقة 

 . 2011في تموز« تفاقميا»
أف الخطوة  ،«األخبار»عمر قاسـ أميف سر المجنة الشعبية لمنظمة التحرير الفمسطينية أوضح في حديث لػ

نما «ليست كيدية أو استفزازية»التي اتخذت بمن  استعماؿ مياه البئر  لمن  انتشار وباء داخؿ المخيـ، »، وا 
 يقوؿ الرجؿ بأسى.« شخص مف أىمو والميجريف الفمسطينييف السورييف إليو 6000فتؾ بأكثر مف قد ي

الواق  المرير في مخيـ الجميؿ، وعدـ قدرة بعض العائالت الفقيرة عمى شراء مياه الشرب، باإلضافة إلى 
ة، دفعنا إلى اتخاذ مماطمة االنروا وتسويؼ الوقت عمى مدى اشير بأنيا ستعالج، ومف ثـ فشميا في كؿ مر »

وبما إنو اإلنروا ما رح تشتري »، مستطردًا «خطوة إقفاؿ البئر وتحذير أىمنا مف شربيا أو الطبخ بيا
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غالونات ماي لمناس نطالبيا بالعمؿ سريعًا عمى حفر بئر جديدة تكوف مياىيا صالحة لمشرب، وأف مبمغ 
قاء ضخ كمية محدودة مف مياه بئر المسمخ إلى مميوف التي تدفعيا اإلنروا إلى مؤسسة مياه البقاع ل 23

 يقوؿ.« المخيـ، كفيمة بحفر بئر جديدة
 24/9/2012، االخبار، بيروت

 
 مؤسسة الحق لحقوق اإلنسان: حممة االعتقاالت في الضفة ذات طابع سياسي 37

اكدت مصادر حقوقية لػعالقدس العربيع االحد تدىور حالة حقوؽ االنساف : اشرؼ اليور -وليد عوض 
باالراضي الفمسطينية، معبرة عف قمقيا مف استخداـ اعتقاؿ المواطنيف لتوجيو رسائؿ سياسية في اطار 

وسيطرة حماس عمى  2007االنقساـ الداخمي المتواصؿ ما بيف غزة والضفة الغربية منذ منتصؼ عاـ 
 ء سيطرة االجيزة االمنية التابعة لمسمطة ىناؾ.القطاع وانيا

وحذر المحامي شعواف جباريف مدير مؤسسة عالحؽع لحقوؽ االنساف االحد مف تدىور حقوؽ االنساف، معبرا 
عف خشيتو مف عودة االجيزة االمنية بالضفة الغربية علالعتقاؿ السياسيع، مشيرا الى حممة االعتقاالت التي 

 نية خالؿ االياـ الماضية والتي طالت العشرات مف المحسوبيف عمى حركة حماس.نفذتيا االجيزة االم
واضاؼ جباريف قائال لػعالقدس العربيع االحد عحجـ االعتقاالت والمساحة الجغرافية التي شممتيا والوقت 

 القصير الذي نفذت فيو كميا مؤشرات عمى اف الحممة ليا طاب  سياسي وليس طاب  امنيع.
يف الى اف اتساع حممة االعتقاالت والتي طالت معظـ مناطؽ الضفة الغربية عتؤكد بانيا حممة واشار جبار 

سياسية وليست امنيةع، مشككا في رواية االجيزة االمنية باف االعتقاالت التي تمت ليست سياسية بؿ ىي 
 سياسي.امنية وتتعمؽ باشخاص تجاوزوا القانوف، متابعا ع نحف نعتقد باف االمر فيو اعتقاؿ 

 
 
 

حالة  120الشير الجاري عما يقارب  19و  18واشار جباريف باف مؤسستو رصدت عمى مدى يوميف 
اعتقاؿ، وافرج عف البعض ونحف االف بصدد التوثيؽ واخذ افادات مف الناس الذيف احتجزوا او اعتقموا 

 واطمؽ سراحيـ حوؿ القضايا التي اثيرت معيـ في التحقيؽ.
 24/9/2012، القدس العربي، لندن

  
 أو المستوردة "سرائيلبـ"إتمغي نظام الوكاالت الحصرية لمسمع والمنتجات المصنعة رام اهلل: "االقتصاد"  38

اكد وزير االقتصاد الوطني د. جواد ناجي اف الوزارة قررت إلغاء العمؿ بنظاـ  :ىاني بياتنة -راـ اهلل
لمنتجات المصنعة في اسرائيؿ او السم  األجنبية الوكاالت الحصرية والموزعيف الحصرييف لكافة السم  وا

المستوردة مف خالؿ وكيؿ إسرائيمي، حيث سيسمح لجمي  مف يرغب مف التجار بالشراء المباشر مف السوؽ 
االسرائيمي دوف وسيط م  االلتزاـ بالقوانيف واآلليات المعموؿ بيا مف قبؿ السمطة الوطنية، وااللتزاـ 

 والتعميمات الفنية اإللزامية وتحديدًا ما يخص بطاقة البياف بالمغة العربية.بالمواصفات الفمسطينية، 
جاء ذلؾ امس, خالؿ اعالف وزير االقتصاد الوطني د. جواد ناجي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في 
مركز االعالـ الحكومي, لتحديد السقؼ السعري لثماني سم  اساسية وىي )الخبز، الزيت، السكر، األرز، 
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لبيض، الدجاج، الحميب، المحوـ الطازجة والمجمدة( والتي تشكؿ االكثر وزنًا في سمة المستيمؾ الفمسطيني، ا
 حيث تـ تفريعيا إلى ثالث وثالثيف سمعة, منعًا لالستغالؿ والرف  غير المبرر لمسم  االساسية.
 24/9/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 في تحديد موقع إقامة المفاعل الذري األردني  مساعدتياعمان تنفي وتل أبيب تؤكد  39

سرائيمييف عمى خمفية مشروع المفاعؿ الذري  محمد الدعمو: - عماف تضاربت تصريحات مسؤوليف أردنييف وا 
سػاعدت األردف »بأنيا  "إسرائيؿ"األردني لألغراض السممية، ففيما نفت ىيئة الطاقة الذرية األردنية ادعاءات 

، ردت «فضؿ إلقامة المفاعؿ الذري األردنػي لألغػراض السػممية لتوليػد الطاقػة الكيربائيػةفي تحديد الموق  األ
اتيامات العاىؿ األردني ليا بأنيا تحاوؿ عرقمة مساعي األردف إلقامػة مفاعػؿ ذري »تؿ أبيب عمى ما سمتو 

صػائح بشػػاف قػدمت مسػػاعدات ون»، وادعػت أنيػػا لػـ تعتػرض ولػػـ تعرقػؿ بػػؿ إنيػا «لألغػراض المدنيػة السػػممية
 «.إقامة المفاعؿ

وقػػاؿ النػػاطؽ اإلعالمػػي باسػػـ ىيئػػة الطاقػػة الذريػػة األردنيػػة فػػايز أبػػو قػػاعود فػػي تصػػريح صػػحافي أمػػس: أف 
عممت منذ عقػود ضػد امػتالؾ أي دولػة عربيػة لتكنولوجيػا الطاقػة النوويػة السػممية؛ ألنيػا ترغػب فػي  "إسرائيؿ"

 نولوجيا في المنطقة.أف تكوف الدولة الوحيدة التي تممؾ ىذه التك
44/9/4024، الشرق األوسط، لندن  

 
 القضية الفمسطينيةو  االجياد في سوري يربط بين في األردن الجياديزعيم التيار السمفي  40

في خطػاب  ،الشيخ أبو محمد الطحاوي زعيـ التيار السمفي الجيادي في األردف ربطبساـ البداريف:  -عماف 
الجيػػػاد فػػػي سػػػورية بالقػػػػػػضية الفمسػػػطينية والصػػػراع مػػػ   ، بػػػيفالفمسػػػطينييفألقػػػاه فػػػي مخػػػيـ البقعػػػة لالجئػػػيف 

 وتحرير فمسطيف. "إسرائيؿ"
توفر ليا حماية وتوغال في دـ المسمميف  "إسرائيؿػ"وفقا لمقاموس الجديد لمطحاوي فاألنظمة العربية المحيطة ب

اـ عالنصػػيريع كمػػا وصػػفو فػػي والفمسػػطينييف ممػػا يسػػتوجب الجيػػاد ضػػدىا، مؤكػػدا بصػػورة حصػػرية بػػأف النظػػ
 سورية قتؿ مف السورييف السنة والفمسطينييف أكثر بكثير مف الذيف قتميـ مف أبناء الصييونية.
44/9/4024، القدس العربي، لندن  

 
 فمسطينالداعمة لحقوق  األردني الممك جيوديبرز  "الشؤون الفمسطينية"تقرير  42

و دائػػرة الشػػؤوف الفمسػػطينية أمػػس عػػف فعاليػػات شػػير آب ركػػز التقريػػر الشػػيري الػػذي أصػػدرت: بتػػرا –عمػػاف 
اهلل الثػاني لتحقيػؽ تسػوية سػممية عادلػة وشػاممة  الماضي عمى إبراز الجيػود األردنيػة التػي يقودىػا الممػؾ عبػد

 المحتمة. األراضيفي  اإلسرائيمية، وتسميط الضوء عمى االنتياكات اإلسرائيمي -لمصراع الفمسطيني
 إلػػى األردفت عمميػػة السػػالـ، أبػػرز التقريػػر تأكيػػدات جاللػػة الممػػؾ المتضػػمنة وقػػوؼ وفػػي مػػا يتعمػػؽ بتطػػورا

الفمسػػطينييف فػػي سػػعييـ لنيػػؿ حقػػوقيـ المشػػروعة وبنػػاء دولػػتيـ المسػػتقمة عمػػى تػػرابيـ الػػوطني  األشػػقاءجانػػب 
 استنادا الى رؤية حؿ الدولتيف وقرارات الشرعية الدولية ذات الصمة.

اكد أف االردف سيواصؿ دوره فػي حمايػة المقدسػات ورعايتيػا فػي مدينػة القػدس ودعػـ وقاؿ التقرير اف جاللتو 
الجانػػػػب التػػػػي تسػػػػتيدؼ تغييػػػػر ىويػػػػة القػػػػدس  أحاديػػػػة اإلسػػػػرائيمية اإلجػػػػراءاتصػػػػمود أىميػػػػا والتصػػػػدي لكػػػػؿ 

 وعروبتيا.
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 2206وأشػػػػار الػػػػى اف االنتياكػػػػات االسػػػػرائيمية المتعمقػػػػة بحقػػػػوؽ االنسػػػػاف بمغػػػػت خػػػػالؿ شػػػػير آب الماضػػػػي 
انتياكات بيف اعماؿ قتؿ وجرح واعتقاالت وانشطة استيطانية، حسب تقرير دائػرة شػؤوف المفاوضػات التابعػة 

 لمنظمة التحرير الفمسطينية.
 أطفػاؿفمسطينيا مف بيػنيـ تسػعة  22المتواصؿ لمدينة رفح أسفر عف جرح  اإلسرائيميولفت الى اف القصؼ 

 طالب جامعييف. 2طفال و 42فمسطينيا مف بينيـ  224وصحفيوف وستة مصوريف، فيما تـ اعتقاؿ 
وعف االنشطة االستيطانية قاؿ التقرير اف سمطات االحتالؿ صادقت عمى بناء حي استيطاني يتضمف اقامة 

« غنػػيـأبػػو جبػػؿ »برجػػا عمػػى مػػدخؿ القػػدس الجنػػوبي  24وحػػدة سػػكنية فػػي مدينػػة القػػدس وشػػرعت ببنػػاء  64
 .األراضيت توسي  المستوطنات وتجريؼ الى االستمرار في عمميا باإلضافة

44/9/4024، الدستور، عّمان  
 

 "إسرائيل"بقطع عالقاتيا مع  اإلسالميةنعيم قاسم يطالب الدول  44
أوسػ  إدانػة فػي العػالـ لمفػيمـ األميركػي »الشيخ نعيـ قاسػـ إلػى « حزب اهلل»دعا نائب األميف العاـ لػ  :بيروت

، وطالػػػب «مسػػػيحييف، وكػػػؿ أصػػػحاب الرسػػػاالت السػػػماوية واألحػػػرارتشػػػمؿ المسػػػمميف وال« بػػػراءة المسػػػمميف»
الدوؿ العربية واإلسالمية التي لدييا عالقػات مػ  إسػرائيؿ الػى قطعيػا، اعتراضػًا عمػى اإلسػاءة التػي ارتكبيػا »

 «.الصياينة األميركيوف
ىي خمؼ كػؿ مػا  ؿإسرائي»النيابية ىاني قبيسي أف « التنمية والتحرير»في اإلطار عينو، اعتبر عضو كتمة 

مسػيحية، ىػي سياسػة تسػعى  أو إسػالميةالسػماوية، اف كانػت  لألديػافمػف تعػرض  األوسػطيجري فػي الشػرؽ 
 «.ىي السائدة إسرائيؿلمتفرقة ولبذر الخالفات لتبقى 

44/9/4024، الحياة، لندن  
 

 فمسطينيةالة دوللمومد يد العون  اً بحاجة إلى تغيير منيجيا عربي المتحدةالرئيس مرسي: الواليات  43
)مراسؿ الشرؽ  وليد عبد الرحمفو  (،نيويورؾ تايمز)مراسال ديفيد كيركباتريؾ وستيفف إرالنغير  - القاىرة

في عشية أولى رحالتو إلى الواليات المتحدة بوصفو الرئيس المصري الجديد، قاؿ محمد مرسي األوسط(: 
، مف خالؿ إظيار قدر م  العالـ العربي جذرياً إف الواليات المتحدة بحاجة إلى تغيير منيجيا في التعامؿ 

أكبر مف االحتراـ لقيمو ومد يد العوف في قياـ دولة فمسطينية، إذا ما كانت تأمؿ في التغمب عمى عقود مف 
  الغضب المكبوت.

إلى أنو إذا ما كانت واشنطف تطالب مصر باحتراـ  ،في لقاء أجرتو معو جريدة نيويورؾ تايمز ،وأشار
، فعمييا الوفاء بوعدىا الذي التزمت بو في إطار اتفاقية كامب ديفيد بمنح "إسرائيؿ"م   معاىدتيا

عمى الواليات المتحدة احتراـ تاريخ وثقافة العالـ العربي، حتى  الفمسطينييف حؽ الحكـ الذاتي. وقاؿ إف لزاماً 
 عندما يتعارض ذلؾ م  القيـ الغربية.

لكنيا في الوقت نفسو لف تكوف خانعة مثمما كانت في عيد مبارؾ. وأشار إلى أف مصر لف تعادي الغرب، و 
اشترت اإلدارات األميركية المتعاقبة بأمواؿ دافعي الضرائب األميركييف في المقاـ األوؿ امتعاض، إف لـ "

، ىكذا تحدث، بدعـ األنظمة الديكتاتورية ضد المعارضة الشعبية ودعـ "يكف كراىية، شعوب المنطقة
 ضد الفمسطينييف. "إسرائيؿ"
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موعد في "لمصر خالؿ برنامج  تحدث الرئيس مرسي لمشعب في أوؿ لقاء متمفز بعد انتخابو رئيساً كما 
الذي أذي  عمى التمفزيوف الرسمي الميمة قبؿ الماضية، وتوجو إلى الشعب دوف تفرقة ليعاونوه  "مكتب الرئيس

: إف الشعب المصري يدعـ القضية الفمسطينية، قاؿ الرئيس مرسيو  عمى تحمؿ المسؤولية الحرجة والصعبة.
مصر حاضنة لجيد "مؤكدا أنو ال يمكف تحقيؽ سالـ بغير إعطاء الفمسطينييف حقوقيـ بالكامؿ، وقاؿ إف 

 ."المصالحة الفمسطينية وصوال لحؿ نيائي
 44/9/4024الشرق األوسط، لندن، 

 
 "كامب ديفيد" يةمرسي سيتقدم بمقترح لتعديل اتفاق :مستشار الرئيس المصري 44

عمف محمد سيؼ الدولة، مستشار الرئيس المصري محمد مرسي، بأنو سيتقدـ خالؿ أأشرؼ اليور:  -غزة 
 .)معاىدة كامب ديفيد( األياـ المقبمة بمقترح لرئاسة الجميورية لتعديؿ اتفاقية السالـ المصرية اإلسرائيمية

تفاقية المتعمقة بالترتيبات األمنية عمى الحدود، الفتًا المقترح يتضمف تعديؿ اال أفونقؿ عف سيؼ الدولة قولو 
يقيد حؽ مصر في الدفاع عف سيناء وتجعؿ مف " إلى أف المادة الرابعة مف ىذه االتفاقية تشمؿ ممحقا أمنياً 

 ."خالية مف أي قوات أمنية ثمثي سيناء تقريباً 
 44/9/4024، لندن، القدس العربي

 
 إسرائيميينجنود ثمانية وتعمن مقتل  يتيا عن اليجوم في سيناءمصر: جماعة جيادية تعمن مسؤول 45

أعمنت جماعة بيت المقدس الجيادية بسيناء مسؤوليتيا عف اليجـو : يسري محمد - العريش )مصر(
عمى دور  المسمح الذي وق  عمى الحدود اإلسرائيمية م  مصر الجمعة الماضي، وقالوا إف اليجوـ جاء رداً 

وقالت  فيمـ يسيء لمنبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ، وبثت مقاط  منو عمى اإلنترنت. في إنتاج "إسرائيؿ"
عمى العممية التي استيدفت دورية  "غزوة التأديب لمف تطاوؿ عمى النبي الحبيب"الجماعة إنيا أطمقت اسـ 

 ."إسرائيؿ"أمنية إسرائيمية عمى الحدود، بيف مصر و
مف جنود الجيش اإلسرائيمي عمى األقؿ قتموا في  4مى اإلنترنت أف وزعمت الجماعة في بيانيا الذي بثتو ع

، وأف  تتكتـ عمى إذاعة الحقائؽ عف خسائرىا في العممية. وذكر البياف أف نوعية التدريبات  "إسرائيؿ"اليجـو
 التي تمقاىا منفذو العممية الثالثة كانت عمى أسمحة الكالشنيكوؼ واآلر بي جي، وتفاصيؿ اختراؽ الحدود

 اإلسرائيمية واليجوـ عمى الدورية المستيدفة.
إبراىيـ "وتوعدت الجماعة باإلعداد ليجمات متتالية خالؿ الفترة المقبمة لمثأر مف مقتؿ أحد أعضائيا ويدعى 

 أغسطس الماضي. /نياية آب "عويضة
فذوا وعمى صعيد ذي صمة، بدأ فريؽ مف الطب الشرعي عمميات فحص جثث المسمحيف الثالثة الذيف ن

، والموجودة حاليا داخؿ مبرد مستشفى اإلسماعيمية العاـ.  اليجـو
 44/9/4024الشرق األوسط، لندن، 

 
 "كامب ديفيد"رئيس حزب مصر القومي يدعو لتعديل  46

دعا ابف شقيؽ الرئيس المصري الراحؿ عفت السادات، إلى ضرورة تعديؿ اتفاقية  أشرؼ فتحي: -القاىرة 
وقاؿ السادات، وىو رئيس حزب  ."إذا كانت ىناؾ ضرورة ممحة ليذا التعديؿ"اؿ غير أنو ق "،كامب ديفيد"

الرئيس الراحؿ أنور السادات وقت توقي  ىذه االتفاقية كاف ىمو األوؿ واألخير مصمحة "مصر القومي: إف 
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 اداتالسوأكد  ."مصر، ولو كاف موجودًا إلى اآلف ورأى في االتفاقية ما يجب تعديمو لقاـ بو عمى الفور
الميـ اآلف ىو مصمحة الوطف، وأي اتفاقيات تـ توقيعيا ولـ تعد صالحة يجب أف تراج  وتعدؿ في إطار "

مف القانوف وبعد دراسة مستفيضة مف الخبراء والمتخصصيف، ويجب أف تصاحب تعديؿ االتفاقية أيضا 
حاتيـ، وأال يقتصر األمر المصالحة م  أبناء سيناء ورسـ خطة واضحة لمتنمية بمساعدتيـ، واألخذ بمقتر 

عمى مجرد النزوؿ إلى سيناء والتقاط الصور م  مشايخ القبائؿ فقط مف دوف حؿ جذري لممشكالت، ودوف 
فييا أىالي سيناء أنفسيـ، وىذا ىو  وض  آلية لتنفيذ خطة التنمية التي يجب أف يكوف الضم  األكثر تأثيراً 

 ."ما سوؼ يقضي عمى اإلرىاب نيائياً 
 44/9/4024الشارقة، الخميج، 

 
 لقدس برس: القاىرة لم تربط رفع الحصار عن غزة بتحقق المصالحة الفمسطينية مصري مصدر 47

أف تكوف القاىرة قد اشترطت  ،رئيس مركز الدراسات الفمسطينية في مصر ،الدراوي إبراىيـنفى  :القاىرة
لموقؼ  زة، وأكد أف ذلؾ يعتبر تكراراً موافقة السمطة الفمسطينية عمى فتح منطقة تجارية مشتركة م  قطاع غ

 وكالةوأوضح  الدراوي في تصريحات ل النظاـ المصري المخموع ،ال ينطبؽ عمى عيد الرئيس محمد مرسي.
قدس برس أف الصحيح أف القيادة المصرية تسعى لربط تجاري عبر بوابة صالح الديف كما كاف عميو األمر 

قة مصر بالقضية الفمسطينية أوضحيا الرئيس محمد مرسي قبؿ خروج االحتالؿ عف غزة، وقاؿ: "عال
 ضمف ثالث توجيات رئيسية، األولى تيدؼ إلى تحقيؽ المصالحة، 

 
 
 

والثانية رف  الحصار المفروض عمى قطاع غزة دوف وجود أي ربط مباشر بيف القضيتيف األولى والثانية، 
 لتي تتضمف التوصؿ إلى إقامة دولة فمسطينية".والثالثة دراسة األبعاد القانونية لمعاىدة كامب ديفيد ا

 43/9/4024قدس برس، 
 

 عن وثائق سرية لحرب أكتوبر يثير الجدل حول مصير الوثائق المصرية "إسرائيل"إفراج  48
، 2920باإلفراج عف وثائؽ سرية جديدة خاصة بحرب أكتوبر  "إسرائيؿ"أثار قياـ : عصاـ فضؿ - القاىرة

 09وسائؿ إعالـ إسرائيمية وتناقمتيا وسائؿ إعالـ عربية بالتزامف م  الذكرى الػ وىي الوثائؽ التي نشرتيا
حوؿ الوثائؽ المصرية الخاصة بالحرب  في األوساط المصرية حيث طرحت تساؤالً  واسعاً  لمحرب، جدالً 

 ذاتيا، التي لـ يتـ الكشؼ عنيا حتى اآلف.
ر في القوانيف والتشريعات المتعمقة بحفظ وسرية وطالبت مؤسسة حقوقية مصرية، أوؿ مف أمس، بإعادة النظ

الوثائؽ الرسمية المصرية. وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في بياف ليا إنو بجانب ما أثارتو الوثائؽ 
اإلسرائيمية التي تـ الكشؼ عنيا مف جدؿ حوؿ مضامينيا ودالالتيا السياسية في أوساط الباحثيف 

أيف الوثائؽ التاريخية المتعمقة "اؾ تساؤال ميما ال بد مف اإلجابة عنو اآلف، وىو والميتميف، فإنيا ترى أف ىن
أيف الوثائؽ التاريخية المتعمقة بكثير مف "ودعا البياف إلى طرح تساؤؿ أشمؿ ىو  ."بالجانب المصري؟

إلى  راً ، مشي"األحداث والمراحؿ المحورية مف تاريخ مصر؟ ومف المسؤوؿ عف حجبيا ومنعيا عف الجميور؟
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أف أساتذة تاريخ مصرييف يؤكدوف أف جمي  الكتب التي تناولت حرب أكتوبر اعتمدت عمى وثائؽ غربية 
سرائيمية لعدـ توافر الوثائؽ المصرية.  وا 

 44/9/4024الشرق األوسط، لندن، 
 

 ةبوقف كل أعمال اليدم في حي المغاربة وكل المعالم اإلسالمية والمسيحي "إسرائيل"المغرب يطالب  49
الرباط: طالب المغرب بوقؼ كؿ أعماؿ اليدـ التي تطاؿ حي المغاربة وكؿ المعالـ اإلسالمية والمسيحية 

 "المجتم  الدولي التحرؾ بشكؿ عاجؿ لحماية التراث الديني والحضاري"في مدينة القدس الشريؼ مييبا بػ
باستنكار شديد نبأ تمادي إسرائيؿ "مقت وذكر بياف لوزارة الخارجية المغربية أف المممكة المغربية ت بالمدينة.

قامة حمامات عامة عمى أنقاضو إمعانا في تغيير معالـ  في عمميات ىدـ باب المغاربة بمدينة القدس وا 
وأضاؼ البياف أف المغرب الذي يرأس عاىمو الممؾ  ."المدينة المقدسة واالعتداء عمى المةثر اإلسالمية بيا

ىذه اإلجراءات التي تعكس إصرار إسرائيؿ عمى "لتأكيد عمى أف محمد السادس لجنة القدس يجدد ا
مخططات تيويد القدس الشريؼ واالعتداء عمى المةثر اإلسالمية في تحد سافر لمشاعر المسمميف تناقض 

 ."القرارات الدولية ذات الصمة
 44/9/4024، لندن، القدس العربي

 
 في قطاع غزةالتعاون اإلسالمي تطالب بدعم األسر الفقيرة منظمة  50

أصدرت منظمة التعاوف اإلسالمي في قطاع غزة يوـ األحد، تقريرىا الشيري الذي رصدت فيو آخر  :غزة
وطالبت المنظمة في  الماضي. / أغسطسالمستجدات عف الوض  اإلنساني في قطاع غزة خالؿ شير آب

جة والفقيرة، كما دعت المنظمات تقريرىا بتنفيذ مشاري  توزي  الزي المدرسي والحقائب ألطفاؿ األسر المحتا
اإلنسانية لتوفير الدعـ لتخفيؼ العبء عف األسر الفقيرة في ظؿ األوضاع االقتصادية المتردية حيث أف 

%، وتزايد عدد األيتاـ خالؿ 4282%، فيما بمغت نسبة الفقر المدق  0484معدؿ الفقر في قطاع غزة بمغ 
فة إلى اعتماد الكثير مف األسر الغزية عمى المرأة في إعالتيا طفؿ، باإلضا 26000الفترة السابقة ليتعدى 

واستعرض التقرير االنتياكات االسرائيمية بحؽ  بسبب عدـ مقدرة رب األسرة عمى العمؿ أو فقدانو.
 المواطنيف، حيث ذكر أف سبعة مواطنيف استشيدوا خالؿ الشير الماضي، باإلضافة لثمانية جرحى.

ىـ القوافؿ اإلنسانية المتضامنة م  أىالي القطاع وحركتي االستيراد والتصدير رصد التقرير حركة أ كما
لـ تسمح إال ألعداد قميمة مف الشاحنات لمعبور في االتجاىيف  "إسرائيؿ"خالؿ معابر قطاع غزة، ذاكرًا أف 

% 40 خالؿ الشير واستمرت في من  استخداـ معبري صوفا وكارني لعبور أي شاحنة تجارية برغـ اعتماد
 مف أىالي القطاع عمى المساعدات التي يوفرىا المجتم  الدولي.

 43/9/4024، القدس، القدس
 

 "إسرائيل"يمكن أن تشن ضربة استباقية ضد  ي: طيرانيراناإلالحرس الثوري  52
لندف: قاؿ قائد بارز في الحرس الثوري اإليراني إف إيراف يمكف أف تشف ضربة استباقية ضد  ،طيراف

 ،إذا كانت األخيرة تحضر لمياجمة إيراف، وقاؿ الجنراؿ أمير عمي حجي زاده لتمفزيوف العالـ "إسرائيؿ"
يراف في نزاع مسمح  "إسرائيؿ"إنو إذا دخمت  ،الناطؽ بالمغة العربية يمكف توق  أي شيء.. يمكف أف "وا 

اروخية في الحرس المسؤوؿ عف األنظمة الص ،وقاؿ حجي زاده ."يتحوؿ ذلؾ النزاع إلى حرب عالمية ثالثة
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، فمف الممكف أف نشف نحف ىجوما استباقيا. ولكننا ال "الثوري:  في حاؿ أعد اإلسرائيميوف العدة لشف ىجـو
. وأضاؼ أف إيراف تعتبر أف أي ىجوـ تشنو إسرائيؿ عمى إيراف سيكوف "نرى حدوث ذلؾ في الوقت الحالي

ـ الصييوني ىجمات بمعرفة الواليات المتحدة أو فسواء شف النظا"حاصال عمى الموافقة األميركية، ولذلؾ 
. وقاؿ المسؤوؿ "دوف معرفتيا، فإننا بالتأكيد سنياجـ القواعد األميركية في البحريف وقطر وأفغانستاف

إسرائيؿ ال تستطي  أف تتخيؿ ردنا، وستمحؽ بيا أضرار جسيمة، وسيكوف ذلؾ بداية "العسكري اإليراني: 
 ."لزواليا

 44/9/4024لندن، الشرق األوسط، 
 

 مخاوف مصرية من تحويل سيناء وطنًا بدياًل لمفمسطينيين 52
محمد فتوح: سرت موجة جديدة مف المخاوؼ في مصر أخيرًا، مف إمكانية تنفيذ مخطط  -كتب: القاىرة

زاحة ” ييودية إسرائيؿ“إسرائيمي يستيدؼ ترحيؿ فمسطينيي قطاع غزة إلى سيناء كوطف بديؿ، لتحقيؽ  وا 
الفمسطينية إلى الجوار المصري، في ظؿ حالة االنفالت األمني التي تشيدىا سيناء منذ سنوات ِعدة األزمة 

 يناير وبشكؿ خاص في األسابي  األخيرة. 25وتعاظمت بعد ثورة 
رئيس جياز تنمية سيناء، المواء محمد شوقي رشواف أعمف صراحة، في تصريحات صحافية، قبؿ أياـ أف 

 لمفمسطينييف قد ُينفذ إذا ما لـ يتـ زرع سيناء بالبشر وتنميتيا مصريًا.” لبديؿالوطف ا“مشروع سيناء 
أغسطس  5وشيدت سيناء منذ ثورة يناير أحداثا ِعدة تؤكد فداحة الوض  األمني بيا، أبرزىا مذبحة رفح في 

ؼ مسمحيف في ىجوـ استيد 3مجندًا، وآخرىا مقتؿ جندي إسرائيمي و 16الماضي، التي راح ضحيتيا 
 دورية إسرائيمية مف سيناء فجر أمس األوؿ )الجمعة(.

وزادت مخاوؼ تيجير الفمسطينييف إلى سيناء بعض التقارير التي تحدثت عف وجود مشروع إسرائيمي 
مميوف فمسطيني مف غزة إلى سيناء والعريش، كما نشرت عدة تقارير صحافية عف وجود خطة  1.5بتيجير 

كيمومترًا مربعًا مف أراضي سيناء لمدولة الفمسطينية المقترحة،  720عف  إسرائيمية تتنازؿ مصر بموجبيا
مقابؿ أراٍض في صحراء النقب الواقعة بيف إسرائيؿ واألردف وىو المشروع الذي تتبناه منذ سنوات مراكز 

 بتؿ أبيب.” بيجف السادات“بحثية إسرائيمية وأميركية أىميا مركز 
، إلى أف ىذا المشروع بدأ ”الجريدة”دالقادر ياسيف، في تصريحات لػولفت المفكر السياسي الفمسطيني عب

عمى اتفاؽ م  اإلدارة األميركية يقضي بتوطيف الالجئيف المقيميف في  1953بتوقي  الحكومة المصرية عاـ 
قطاع غزة ومصر في منطقة في شماؿ غربي سيناء إال أف ىذا المشروع لقي مقاومة عنيفة مف الالجئيف 

، مشيرًا إلى أف سيناء كانت مفتوحة أماـ الفمسطينييف طواؿ أياـ احتالؿ 1955تى سقط في ربي  أنفسيـ ح
 القطاع ولـ ينتقؿ إلييا فمسطيني واحد.

عدـ رغبة الفمسطينييف ال يمن  نوايا إسرائيؿ إلحياء المشروع وتوطيف الالجئيف خارج “وأشار ياسيف إلى أف 
الممتبس أف إحياء المشروع اآلف يتـ تصديره عمى أنو رغبة مف “سيف، ، ولكف، يقوؿ يا”الحدود الفمسطينية

 ”.الفمسطينييف وليس مشروعًا إسرائيميًا لسرقة المزيد مف األراضي العربية
مف جيتو، قاؿ الخبير األمني مدير المركز الدولي لمدراسات المستقبمية واالستراتيجية المواء عادؿ سميماف 

وطف البديؿ يدفعنا إلعادة النظر في مسألة تعمير سيناء وتنميتيا خالفًا لخطط إف مشروع ال”: الجريدة”لػ
التعمير التي تعمؿ عمى مدى زمني طويؿ مثمما ىو مطروح حاليًا في خطة لمتنمية عمى مدار ثالثيف سنة، 

 ري.فاألفضؿ خطة عاجمة تبدأ بتسييؿ الطرؽ لسيناء فورًا وتسييؿ الحركة بيف أىميا وباقي القطر المص
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 23/9/2012الجريدة، الكويت، 
 

 شيوخ القبائل في سيناء إلى الرئيس محمد مرسي.. ال تبع أرض سيناء لمفمسطينيين  53
عبد الحميـ سالـ: بعد أحداث رفح التى أودت بحياة عدد مف جنودنا البواسؿ اتجيت أنظار المصرييف، 

راء االستراتيجيوف فى وض  الحموؿ فضال عمى حكومات بعض الدوؿ إلى سيناء، وتبارى المحمموف والخب
صدار األحكاـ والتصورات، فضال عمى تقييميـ لمعمميات التى تشنيا القوات المسمحة والشرطة عمى البؤر  وا 

 اإلرىابية وتجار المخدرات واألسمحة.
قررت ووسط ىذا الزخـ التحميمى عبر استديوىات الفضائيات المكيفة وتبايف تقييـ نتائج العمميات العسكرية 

، واستمعت إلى آراء عدد مف أبرز «أىؿ مكة أدرى بشعابيا»رصد الواق  مف منطمؽ أف « اليوـ الساب »
سيناء أمانة فى عنقؾ إلى يـو »شيوخ القبائؿ الذيف أرسموا رسالة إلى الرئيس محمد مرسى مضمونيا 

سقاط األحك«القيامة اـ الغيابية وتفعيؿ الحوار الدينى ، مطالبيف باستمرار العمميات العسكرية وردـ األنفاؽ وا 
نشاء منطقة تجارة حرة وسرعة تحقيؽ التنمية  ووقؼ تجنيس الفمسطينييف، كما اقترحوا فتح معبر رفح وا 

 الذيف يعبثوف بأمف ىذه المنطقة االستراتيجية.« الغرباء»والقضاء عمى البطالة، واعديف بالتصدى لػ
بيمة العكور بالشيخ زويد بأف يواصؿ الجيش عممياتو لمقبض فى البداية طالب الشيخ عارؼ أبوعكر شيخ ق

عمى كؿ العناصر المسمحة وبسط األمف فى شماؿ سيناء م  تجنيب األبرياء حتى ال يصاب أى منيـ 
بأذى، كما طالب بتفعيؿ وتحسيف مستوى العمميات حتى ال تكوف الحمالت شكمية، م  إغالؽ األنفاؽ بيف 

صدر الشر لمصر، مشيرا إلى أف تحقيؽ االستقرار فى سيناء سيؤدى إلى مصر وغزة، التى اعتبرىا م
 التنمية.

وأكد أبوعكر رفض البدو بي  األراضى لمفمسطينييف وتواجد عناصر غريبة عمى أراضييـ، مطالبا القبائؿ 
 التحرؾ فى نطاقيا الجغرافى لمقضاء عمى أى مظاىر تضر بأمف وسيادة الوطف.

لبعيرة أبوطارؽ ضرورة استمرار حمالت الجيش لمسيطرة عمى سيناء، واصفا الوض  كما أكد الشيخ سميماف ا
الحالى بأنو غير مطمئف وغامض، وقاؿ إف شراء الفمسطينييف ألراض فى سيناء حدث بالفعؿ خالؿ 

 السنوات الماضية، لكف الناس بات لدييا وعى وتوقؼ تقريبا ىذا األمر حاليا.
ئيس جمعية المحاربيف والمجاىديف بسيناء، أف يعـ االستقرار سيناء. وحوؿ وتمنى الشيخ عبداهلل جيامة، ر 

 4024لسنة  22سعى الفمسطينييف لتممؾ أراض بسيناء تمييدا لالستيطاف فييا قاؿ جيامة إف القانوف رقـ 
 والئحتو التنفيذية ينصاف عمى عدـ جواز بي  أراضى سيناء إال مف مصرى لمصرى. 

لمفمسطينييف قاؿ الشيخ محمد المنيعى، مف قبيمة السواركة بالشيخ زويد، أف ىناؾ وحوؿ بي  أراضى سيناء 
عالقات نسب وقرابة بيف أبناء سيناء وأىالى غزة، وعندما يموت األب فى غزة مثال يأتى ابنو أو ابنتو 
لمحصوؿ عمى الميراث مف األرض فيظف البعض أنيـ اشتروىا فضال عمى أف آالؼ الفمسطينييف لدييـ 

 جنسية مصرية ومف حقيـ تممؾ األراضى.
الكارثة ىى تجنيس الفمسطينييف ألنيـ بذلؾ سيتممكوف األراضى فى سيناء، وسبؽ أف تممكوىا سواء بشكؿ »

، ىذا ما قالو الشيخ عواد أبوشيخة «مباشر أو بأسماء أقاربيـ المصرييف، وىذا يمثؿ خطورة عمى أمف مصر
 40ف كالـ الرئيس مرسى حوؿ الجنسية أدى إلى حصوؿ أكثر مف مف قبيمة أرميالت فى رفح، موضحا أ

ألفا عمى الجنسية المصرية، ما يعنى حقيـ فى شراء األراضى، مشيرا إلى أف العناصر التى تواجو الجيش 
ليا مساعدوف ومخططوف مف غزة ضمف شبكة تربطيا مصالح وأجندة. وطالب أبوشيخة بسحب ممكية أى 
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ره، مشيرا إلى أنو عندما كاف يتـ تفجير المنازؿ منذ سنوات انتيت األنفاؽ نيائيا كما منزؿ بو أنفاؽ، بؿ تفجي
لغاء األحكاـ الغيابية، والكشؼ عف أسماء  سرائيؿ وا  طالب باإلفراج عف السجناء المصرييف لدى حماس وا 

 المتورطيف فى حادث رفح حتى ال تمصؽ االتيامات بأبناء سيناء.
فريج راشد مف قبيمة المساعيد ضرورة االستبداؿ باألنفاؽ منطقة تجارة حرة مف جانبو، أكد الشيخ عمى 

 واضحة المعالـ م  فتح معبر رفح بصورة طبيعية.
 44/9/4024اليوم السابع، مصر، 

 
 األمم المتحدة: غياب األفق السياسي واستمرار االحتالل واالنقسام تمثل تحديًا لحل الدولتين 54

ألمـ المتحدة في تقرير قدمو مبعوث األميف العاـ لألمـ المتحدة لعممية السالـ قالت ا :أرناؤوطعبد الرؤوؼ 
في الشرؽ األوسط إلى اجتماع لجنة تنسيؽ مساعدات الدوؿ المانحة، أمس، في نيويورؾ: "خمص تقرير 

إلى أف مؤسسات السمطة  4022األمـ المتحدة إلى اجتماع لجنة تنسيؽ مساعدات الدوؿ المانحة في نيساف 
الفمسطينية كافية لحكومة فاعمة في دولة، وىو تقييـ ما زالت األمـ المتحدة تحتفظ بو منذ ذلؾ الحيف، وقد 
تـ المزيد مف التقدـ منذ ذلؾ الحيف؛ ما ساعد عمى خمؽ بيئة مواتية جعمت النمو االقتصادي المستداـ 

 ممكنًا".
تفاؽ الوض  النيائي، والصراع واالحتالؿ أضاؼ: "ولكف الغياب الطويؿ لألفؽ السياسي ذي المصداقية الو 

المستمر تمثؿ تحديات أكثر حدة مف أي وقت مضى ليذا التقدـ؛ ما يوصمنا إلى المرحمة الحاسمة التي 
ستحدد ما إذا كاف حؿ الدولتيف ال يزاؿ قاباًل لمتطبيؽ، خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير لـ يتحقؽ أي تقدـ 

استمرار االنقساـ الفمسطيني ىو تحد آخر. ال تزاؿ محادثات المصالحة ممموس عمى المسار السياسي. 
متعثرة، وخاصة فيما يتعمؽ بتنفيذ االتفاقات السابقة. ولذا فإف السمطة الفمسطينية غير قادرة عمى توسي  
 كامؿ لجيودىا لبناء الدولة إلى قطاع غزة، حيث ىناؾ حاجة ماسة إلييا. وباإلضافة إلى ذلؾ، فإف إنياء

 االحتالؿ، الذي ال يزاؿ مكماًل أساسيًا في جدوؿ أعماؿ بناء الدولة، لـ يتحقؽ".
وأكد التقرير أف "التباطؤ الحالي في النشاط االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة يضعؼ اآلماؿ في 

 خفض ارتفاع معدالت البطالة والفقر التي ال تزاؿ تؤثر عمى آالؼ الفمسطينييف". 
 44/9/4024م اهلل، ، رااأليام

 
 االتحاد األوروبي يؤّكد الثقة في قيام دولة فمسطين 55

جّدد االتحاد األوروبي وفرنسا أمس االلتزاـ باستمرار الدعـ المقّدـ : وكاالت –نظير طو  - القدس المحتمة
 لمسمطة الفمسطينية، مؤّكديف ثقتيما في ميالد دولة فمسطيف عمى الرغـ مف العقوبات.

أزمة فمسطيف المالية منبعيا االحتالؿ "كتب االتحاد األوروبي في القدس سيرجي بوركمو إّف وقاؿ ممثؿ م
ال يمكف بيذا المعنى "، مضيفًا أّنو "والفصؿ بيف الضفة وغزة، والفصؿ داخؿ مناطؽ الضفة الغربية نفسيا

 ."والشفافيةالتطّور في ظؿ استمرار االحتالؿ، وأف سمطة النقد حقّقت تقّدما في مجاؿ التدقيؽ 
مشيرًا إلى يقيف االتحاد األوروبي مف قياـ الدولة الفمسطينية، الفتًا إلى أنيـ ال يريدوف قياميا في ظؿ حالة 

ولفت لدعـ االتحاد األوروبي لمسمطة بحوالي  الفصؿ العنصري، مشيرًا إلى تواصؿ الدعـ لبناء القدرات.
دة الناس عمى استالـ رواتبيـ وزيادة مستوى الرسوخ في نصؼ مميار يورو، مؤّكدا استمرار ىذا الدعـ لمساع

 السمطة الوطنية.
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 44/9/4024البيان، دبي، 
 

 المستوطنات وتصدر ألوروبا سنويابمميون دوالر قيمة البضائع التي تنتج  300البنك الدولي:  56
لمستوطنات القائمة في قاؿ البنؾ الدولي أّف قيمة البضائ ، التي ُأنِتَجت في ا :المحرر السياسي - راـ اهلل

مميوف دوالر أمريكي سنويًا، مشيرا إلى وجود حوالي  000الضفة الغربية، وُصدِّرت إلى أوروبا، تقدر بحوالي 
مستوطنة صناعية إسرائيمية في الضفة الغربية، باإلضافة إلى العديد مف المستوطنات األخرى التي  40

 تمتمؾ مساحات زراعية مزروعة.
( الذي انعقد في AHLCلدولي في تقرير إلى اجتماع لجنة االتصاؿ المؤقتة لممانحيف )ويستعرض البنؾ ا

 62نيويورؾ اليوـ األحد القيود اإلسرائيمية المفروضة في المنطقة )ج( في الضفة الغربية التي ُتشكِّؿ نسبة 
 % مف السكاف الفمسطينييف. 484% مف أراضي الضفة الغربية، ويقطنيا 

المنطقة )ج( مف  2994ؽ الُمؤقت بيف منظمة التحرير الفمسطينية والحكومة اإلسرائيمية عاـ وقد عّرؼ االتفا
و)ب("، والتي، باستثناء  الضفة الغربية بأّنيا "مناطؽ مف الضفة الغربية تق  خارج ّكؿ مف المنطقتيف )أ(
جيًا إلى الوالية الفمسطينية القضايا التي سوؼ ُيتَفاوُض عمييا في مفاوضات الوض  الّنيائي، سوؼ تُنقؿ تدري

 وفؽ ىذا االتفاؽ.
 43/9/4024، القدس، القدس
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رائد الفي: كؿ ما تحدث فيو الرئيس محمود عباس أخيرًا، عمى وق  االحتجاجات الشعبية ضد الغالء  -غزة 

ذي وصػمت إليػو اتفاقيػة أوسػمو، ومػ  أف وتدني األجور التي شيدتيا الضفة الغربية، يؤكد الطريؽ المسدود الػ
خطاب الرئيس ذو صمة باالحتجاجات غير منقطعة الصمة بتداعيات اتفاقية أوسمو، وم  أف الخطاب تػزامف 

سػبتمبر/ أيمػوؿ، إال أف عبػاس تحػدث عػف كػؿ  20عامػًا عمػى توقيػ  اتفاقيػة أوسػمو فػي  29م  ذكػرى مػرور 
مر الػرئيس ورئػيس الػوزراء ورجػاؿ السػمطة والمنظمػة، يكػابروف شيء إال عف اتفاقيػة أوسػمو، فػإلى متػى سيسػت

ويرفضوف االعتراؼ صراحة بأف اتفاقية أوسمو فشمت في تحقيؽ ما كاف يػراىف عميػو الطػرؼ الفمسػطيني فػي 
المعاىدة؟ ىؿ ألف الرئيس ميندس ىذا االتفاؽ؟ واالعتراؼ بفشؿ أوسمو اعتػراؼ بفشػمو الشخصػي؟ أو ألنيػـ 

 أو رؤى بديمة؟ أو أف في جعبة الرئيس ما لـ ُيصرح بو مف بدائؿ؟ ال يممكوف بدائؿ
تساؤالت كثيرة طرحيا وأجاب عنيا أستاذ العمـو السياسػية فػي جامعػة غػزة الػدكتور إبػراىيـ أبػراش الػذي قػاؿ: 
مف حؽ الرئيس أف يقمؽ مف االضطرابات واالحتجاجات ويتخوؼ مف أياٍد عابثػة قػد تحػرؼ المظػاىرات عػف 

واألىداؼ الُمخطط ليا مسبقًا، ولكف المشكمة ال تكمف في الشعب الذي يخرج محتجػًا، وال فػي األزمػة المسار 
الماليػػة واألوضػػاع االقتصػػادية، وال بالصػػفة التمثيميػػة لمنظمػػة التحريػػر الُميػػددة مػػف حركػػة "حمػػاس"، وال حتػػى 

قيػػة أوسػػمو، وفػػي انحػػراؼ السػػمطة باالنقسػػاـ بػػالرغـ مػػف خطورتػػو ومرارتػػو، بػػؿ فػػي المسػػار الػػذي آلػػت إليػػو اتفا
الوطنية عػف األىػداؼ األولػى الُمسػطرة ليػا فمسػطينيًا  ولػيس "إسػرائيميًا"  وفػي الخيػارات االسػتراتيجية الوطنيػة 

 وفي النخبة السياسية النافذة في السمطة والمنظمة.
وىو الخيار أو المخرج تمويح الرئيس بالذىاب إلى األمـ المتحدة النتزاع اعتراؼ بفمسطيف دولة غير عضو، 

الوحيػػد الػػذي تحػػدث عنػػػو الػػرئيس بشػػكؿ مػػبيـ، لػػػف يحػػؿ المشػػكمة، ونتمنػػى عمػػػى الػػرئيس أال يسػػتم  لجوقػػػة 
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الميػػرجيف مػػف حولػػو الػػذيف ُيظيػػروف التيديػػد بالػػذىاب إلػػى األمػػـ المتحػػدة وكأنػػو تيديػػد بسػػالح نػػووي سػػيغير 
مأزقيا . م  أننا ال نعتقد أف ىذا حؿ أو مخرج بػؿ معادلة الصراع في المنطقة وينقذ القضية الفمسطينية مف 

ىروب مف مواجية الحقيقة والواقػ . إال أننػا نقوليػا بصػدؽ لمػرئيس عبػاس، إف عػدـ القطػ  مػ  اتفاقيػة أوسػمو 
وتوابعيا يعيؽ تدويؿ القضية، ألف العالـ لف يتعامؿ بجدية م  التحرؾ الفمسطيني لتدويؿ القضية ما لـ يعمف 

يايػػة تسػػوية أوسػػمو . كيػػؼ يمكػػف لشػػعوب العػػالـ حتػػى الػػذيف يتعػػاطفوف معنػػا أف ينسػػاقوا وراء الفمسػػطينيوف ن
الفمسطينييف المطالبيف بتدويؿ القضية، بينمػا مازالػت السػمطة والمنظمػة يطػالبوف "إسػرائيؿ" وواشػنطف بتطبيػؽ 

وضات بناء عمى االتفاقات التزاماتيما المنصوص عمييا في اتفاقية أوسمو، ويطالبوف بالعودة إلى طاولة المفا
الموقعة؟ نتمنى عمى الرئيس أال يستم  لمميرجيف مف حولػو الػذيف ال يبحثػوف إال عػف مصػالحيـ الشخصػية، 
ويتيربوف مف غضب الشعب عمييـ لما ألحقوه مف دمار بالقضية الوطنية، بالبحث عف انتصارات وىمية في 

 المنظمة الدولية.
 التنسيق األمني

خطابػػو قضػػيتيف أساسػػيتيف فػػي اتفاقيػػة أوسػػمو وممحقاتيػػا، بحسػػب أبػػراش، وىمػػا التنسػػيؽ المػػس الػػرئيس فػػي 
األمنػػي وبروتوكػػوؿ بػػاريس االقتصػػادي، ويبػػدو أف الػػرئيس استشػػعر غضػػب الشػػعب مػػف ىػػذيف الموضػػوعيف، 
ولكنػػو لػػـ يحسػػػـ األمػػر بشػػأنيما وخصوصػػػًا مػػف حيػػػث إعػػادة النظػػر باآلليػػػة التػػي يػػتـ بيػػػا التنسػػيؽ األمنػػػي، 

سػػػمح لنػػػا الػػػرئيس بػػػالقوؿ، إف التنسػػػيؽ األمنػػػي لػػػـ يعػػػد يخػػػدـ الفمسػػػطينييف بػػػؿ يسػػػيء إلػػػييـ ويسػػػيء إلػػػى ولي
السػػمطة، والػػزعـ أف التنسػػيؽ األمنػػي فيػػو مصػػمحة لمفمسػػطينييف زعػػـ مػػردود عميػػو ألف الفائػػدة التػػي تػػأتي مػػف 

السػػمبيات الناتجػػة عػػف التنسػػيؽ التنسػػيؽ فػػي األمػػور اإلنسػػانية واالجتماعيػػة وقضػػية التنقػػؿ والسػػفر، ال تُقػػارف ب
األمنػػػي والسياسػػػي الػػػذي يجعػػػؿ األجيػػػزة األمنيػػػة فػػػرؽ دعػػػـ لمجػػػيش "اإلسػػػرائيمي" ولممسػػػتوطنيف وىػػػـ يعتقمػػػوف 
ويقتمػػوف ويسػػرقوف األراضػػي والميػػػاه، ولػػيس بالضػػرورة أف يكػػػوف دعػػـ األجيػػزة األمنيػػػة مػػف خػػالؿ المشػػػاركة 

إف الصمت عف ىذه الممارسات يعد مشاركة، وتبادؿ المعمومات المباشرة في ىذه العمميات "اإلسرائيمية"، بؿ 
 األمنية يعد مشاركة.

ُنذكر ىنا وأعتقد أف الشعب مازاؿ يتػذكر، أف األمػور الحياتيػة اليوميػة مػف صػحة وتعمػيـ وتنّقػؿ وعمػؿ كانػت 
اآلف،  تسير بشكؿ أفضؿ قبؿ التنسيؽ األمني وقبؿ وجود السمطة، بؿ كاف مستوى معيشة النػاس أفضػؿ مػف

ومف أيد مف الشعب اتفاقية أوسمو ووجود سمطة وطنية، ليس ألنيـ يريدوف رواتب ووضعًا اقتصػاديًا أفضػؿ، 
بػػؿ ألنيػػـ كػػانوا يراىنػػوف عمػػى السػػمطة أف تقػػيـ ليػػـ وطنػػًا حػػرًا يعيشػػوف فيػػو أسػػيادًا، كػػانوا يريػػدوف التحػػرر مػػف 

تالؿ ومزيػدًا مػف االسػتيطاف والتيويػد وبشػكؿ أكبػر االحتالؿ نيائيػًا . عنػدما تكػوف نتػائج أوسػمو اسػتمرار االحػ
ربػػاؾ العالقػػات مػػا بػػيف الفمسػػطينييف ومحػػيطيـ العربػػي  ممػػا كػػاف قبػػؿ أوسػػمو، وتػػدىور الوضػػ  االقتصػػادي، وا 

 واإلسالمي، فمف حؽ الشعب أف يتساءؿ ما جدوى استمرار التمسؾ باتفاقية أوسمو؟
نت "إسرائيؿ" تعمف التزاميا ببنود التسوية، ومستعدة لالنسحاب كاف التنسيؽ األمني مفيومًا ومطموبًا عندما كا

عالنيػا  4000مف األراضي المحتمة، ولكف بعد اجتياحيا لمضػفة عػاـ  وتيربيػا ممػا عمييػا مػف اسػتحقاقات، وا 
صراحة رفضيا حؿ الدولتيف واستمرارىا في االسػتيطاف والتيويػد، لػـ يعػد مبػررًا االسػتمرار بالتنسػيؽ بالصػيغة 

وردت في اتفاقية أوسمو. نقوؿ لمرئيس عباس إف مصر التي وقعت اتفاقية كامب ديفيد، وبالرغـ مف أف  التي
ىػػذه االتفاقيػػة تػػـ توقيعيػػا وتنفيػػذ بنودىػػا بمػػا فييػػا االنسػػحاب "اإلسػػرائيمي" مػػف سػػيناء منػػذ سػػنوات سػػابقة عمػػى 

ود ىػػػذه االتفاقيػػػة بمػػػا يخػػػدـ توقيػػػ  اتفاقيػػػة أوسػػػمو، فػػػإف مصػػػر اليػػػـو تعمػػػؿ عمػػػى إعػػػادة النظػػػر فػػػي بعػػػض بنػػػ
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مصالحيا، فمماذا الذيف وقعوا اتفاقية أوسمو ال يجرؤوف عمى طػرح اتفاقيػة أوسػمو لمنقػاش بدايػة والتمػرد عمييػا 
 إف لـز األمر ما دامت نتائجيا ىذا الواق  المأساوي لمشعب والقضية الذي نعيشو؟

 ضد التيار
يتصػدى ليػا الػرئيس منفػردًا، ونػتفيـ أف الػرئيس ومػف خػالؿ نعـ نتفيـ ثقػؿ المسػؤولية وصػعوبة الممفػات التػي 

تمسكو باتفاقيػات ومفػاىيـ سػابقة عػف التسػوية والمشػروع الػوطني الممتػـز بحػؿ الػدولتيف، يسػير ضػد التيػار أو 
ضػد المعادلػة الجديػػدة التػي تتشػكؿ فػػي المنطقػة، تيػار أو معادلػػة التحػالؼ أو التنسػيؽ بػػيف اإلسػالـ السياسػػي 

خصوصػػًا اإلخػػػواف المسػػمميف  مػػ  الغػػػرب  وخصوصػػًا واشػػنطف  إليصػػػاؿ الجماعػػات اإلسػػػالمية المعتػػدؿ  و 
المعتدلة إلى السمطة، وندرؾ أف وصػوؿ حركػة "حمػاس" إلػى السػمطة فػي غػزة والمحافظػة عمػى سػمطتيا، يعػد 

نجازًا لمتيار الصاعد في المنطقة، ومػف يحػاوؿ معاكسػة ىػذا التيػار و  المعادلػة، عميػو باكورة المعادلة الجديدة وا 
مواجيػػة قػػوى كبيػػرة ونافػػذة إقميميػػًا ودوليػػًا وعمػػى رأسػػيا واشػػنطف وجماعػػات اإلسػػالـ السياسػػي، إال أف ذلػػؾ ال 
يبرر االستسالـ لألمر الواق ، كمػا ال يبػرر اليػروب إلػى األمػاـ بخيػارات عبثيػة وارتجاليػة، فمػا بينيمػا الكثيػر 

األشػػخاص والنخػػب التػػي ثبػػت فشػػميا فػػي حمايػػة المشػػروع  ممػػا يمكػػف فعمػػو كتغييػػر الػػنيج السياسػػي وتغييػػر
الػػػوطني وىػػػي نخػػػب تشػػػكؿ عنػػػواف الفشػػػؿ بالنسػػػبة إلػػػى الشػػػعب، أو بصػػػيغة أخػػػرى األمػػػر يحتػػػاج إلػػػى ربيػػػ  
فمسطيني داخػؿ التيػار الػوطني، ربيػ  ُيبػدع حمػواًل خالقػة لػيس لمواجيػة المتطمبػات الحياتيػة اليوميػة فقػط، بػؿ 

مػػؿ لمسػػتقبؿ القضػػية والمشػػروع الػػوطني، ألف المعادلػػة الجديػػدة التػػي تتشػػكؿ فػػي أيضػػًا لوضػػ  اسػػتراتيجية ع
المنطقة مجرد موجة ستتكسر طاؿ الزمف أو قصر، والميـ أف يكوف التيار الوطني مستعدًا منذ اآلف لممرحمة 

 المقبمة، والحديث ألبراش.
 انتفاضة رغيف الخبز أم صراٌع عمى الّسمطة؟

سياسي ىاني المصري أسئمة كثيرة في محاولة تفسير ما يجري في الضػفة الغربّيػة، ويطرح الكاتب والمحمؿ ال
ومػػف يقػػؼ وراء االحتجاجػػات الواسػػعة والشػػعارات الحػػاّدة واإلضػػرابات العاّمػػة؟ ىػػؿ بػػدأ الربيػػُ  الفمسػػطينّي فػػي 

عّيػة لزلػزاؿ مواجية الغالء ومػف أجػؿ الرواتػب، كمػا قػاؿ الػرئيس عبػاس، أو أّف مػا يجػري مجػرد ارتػدادات طبي
الغػػالء العػػالمي، أو أّف األمػػر صػػراٌع عمػػى السػػمطة اسػػتغّؿ الغػػالء والضػػرائب والبطالػػة والفقػػر؟ ىػػؿ مػػا يجػػري 
"بروفة" النتفاضة قادمة ضد السمطة أو ضد االحتالؿ؟ ىؿ نسي ابف الضفة االحػتالؿ والعػدواف واالسػتيطاف 

 ولـ يعد يحركو سوى اليموـ المعيشّية؟
حظػػػة أف أوسػػػاطًا فاعمػػػًة مػػػف "فػػػتح" شػػػاركت بفاعمّيػػػة، إف لػػػـ نقػػػؿ إنيػػػا المحػػػرؾ الػػػرئيس والبػػػد ىنػػػا مػػػف مال

صػػػالحًا فػػي "فػػتح"، فيمػػػا َعػػّده الػػبعض اآلخػػػر محاولػػة لركػػوب الموجػػػة  لألحػػداث، مػػا َعػػػّده الػػبعض تجديػػدًا وا 
لمصػػعوبات  لحصػػد األصػػوات عشػػّية االنتخابػػات المحمّيػػة، فيمػػا عػػّده آخػػروف "محاولػػة نضػػالّية" إللغائيػػا نظػػراً 

التي تواجييا "فتح" في تشكيؿ القوائـ االنتخابّية، خصوصًا في المدف الرئيسة، ووجػود منافسػة شػديدة ؿ"فػتح" 
داخمّيػػػة وخارجّيػػػة، وتشػػػكيؿ عشػػػرات القػػػوائـ الخارجػػػة عػػػف القػػػرار المركػػػزي عمػػػى الػػػرغـ مػػػف تيديػػػدات المجنػػػة 

 المركزّية بفصؿ كؿ مف يرشح نفسو بشكؿ فردي.
ري: عمػػى الػػرغـ مػػف البعػػد االقتصػػادي المحػػرؾ لألحػػداث، فػػإف ىنػػاؾ الكثيػػر ممػػا يمكػػف عممػػو ويقػػوؿ المصػػ

لتصػػحيح الخمػػؿ واألخطػػاء فػػي السياسػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة لمسػػمطة، وتخفيػػؼ حػػدة األزمػػة عػػف الفئػػات 
العامػػة التػػي الفقيػػرة والعاطمػػة عػػف العمػػؿ، إال أنػػو ال يمكػػف تفسػػير مػػا يجػػري إال بوصػػفو أحػػد تجميػػات األزمػػة 

تضػػرب بأطنابيػػا كػػؿ المسػػتويات والقضػػايا، وأحػػد أسػػبابيا الخشػػية الفمسػػطينّية بصػػورة عامػػة، وخشػػية الػػرئيس 
و"فتح" بصورة خاصػة، مػف تػداعيات الربيػ  العربػي، ومػا رافقػو مػف صػعود لإلسػالـ السياسػي، خصوصػًا فػي 



 
 
 

 

 

           34ص                                    4630العدد:                44/9/4024 اإلثنين التاريخ:

وتحفيػػز "إسػػرائيؿ" إلػػى اإلسػػراع فػػي  مصػػر، ومػػا أدى إليػػو ذلػػؾ مػػف المزيػػد مػػف تيمػػيش القضػػّية الفمسػػطينّية
تطبيػػؽ المخططػػات التوسػػعّية واالسػػتيطانّية والعنصػػرّية، وسػػط تأكػػد انييػػار "عممّيػػة السػػالـ"، وغيػػاب أي أفػػؽ 
سياسي إلحيائيا عمى المدى المنظور، وفي ظؿ االنقساـ الفمسطيني المدمر، وانتقالو شيئًا فشيئًا إلى منػاطؽ 

لى الضفة الغربّية و   قطاع غزة وداخؿ صفوؼ "فتح" و"حماس".أخرى وا 
 ال استراتيجية

إف جػػذر األزمػػة يعػػود إلػػى غيػػاب أي رؤيػػة أو خطػػة أو اسػػتراتيجّية لػػدى السػػمطة أو القيػػادة أو "حمػػاس" بعػػد 
وقػػؼ المفاوضػػات، وانييػػار "عممّيػػة السػػالـ"، وتعميػػؽ المقاومػػة، بحيػػث أصػػبح الصػػراع عمػػى القيػػادة والتمثيػػؿ 

 ي شيء آخر.والسمطة يطغى عمى أ
ومػػا زاد الطػػيف بمػػة أف السػػمطة تبػػدو مشػػمولة مػػف دوف شػػرعّية وال أفػػؽ سياسػػي، وال تجػػد مػػا تقولػػو أو تفعمػػو . 
ثبػػات الجػػدارة كطريػػؽ إلنيػػاء االحػػتالؿ، وصػػمت إلػػى سػػقفيا الزمنػػي وفشػػمت، ولػػـ  فخطػػة بنػػاء المؤسسػػات وا 

العتمػػاد عمػػى المسػػاعدات الخارجّيػػة تجػػددىا السػػمطة أو الحكومػػة ولػػـ تطػػرح خطػػة جديػػدة. وشػػعار تقمػػيص ا
تياوى في ظؿ صرخات السمطة التي تتردد حالّيًا الستدعاء  4020وصواًل إلى االستغناء عنيا كمّيًا في العاـ 

المساعدات الخارجّية إلنقاذىا مف األزمػة االقتصػادّية والمالّيػة المتفاقمػة . وخطػة مقاطعػة االسػتيطاف سػحبت 
خطػػػوات ممموسػػػة . وغػػػدت المقاومػػػة الشػػػعبّية شػػػعارًا أكثػػػر ممػػػا ىػػػي خطػػػة،  مػػػف التػػػداوؿ مػػػ  أنيػػػا أحػػػرزت

وأصػػبحت عبػػارة عػػف تظػػاىرات محمّيػػة فػػي القػػدس وبعػػض منػػاطؽ )ج( تصػػطدـ مػػ  االحػػتالؿ، وتظػػاىرات 
 داخؿ المدف ال تسمف وال تغني مف جوع، وال تؤثر في االحتالؿ شيئًا.

ألمػاـ وتعػود اثنتػيف إلػى الػوراء، فبعػد الخطػاب التػاريخي أما خطػة التػدويؿ، فتخطػو فييػا السػمطة خطػوًة إلػى ا
لمػػرئيس عبػػاس فػػي األمػػـ المتحػػدة الػػذي كػػاف مػػف المفتػػرض أف يكػػوف البدايػػة ولػػيس النيايػػة، عػػدنا إلػػى نقطػػة 
الصفر وأضعنا عامًا كاماًل . وأخذنا نتحدث اآلف عف التحضيرات والتشاور م  الدوؿ والمنظمػات اإلقميمّيػة، 

توقيػػت المناسػػب لعػػرض مشػػروع القػػرار عمػػى التصػػويت لمحصػػوؿ عمػػى عضػػوّية مراقبػػة لدولػػة وعػػف تحديػػد ال
فمسطيف مف دوف استراتيجّية متكاممة، ووسط الخشية مف التيديدات األمريكّيػة و"اإلسػرائيمّية" بمعاقبػة السػمطة 

ى مجابيػة مػ  حكػاـ إذا أقدمت عمى ىذه الخطوة، وعمى الرغـ مف أف المقدمات ال تشير إلى توجينػا فعػاًل إلػ
ذا كنا كػذلؾ، فممػاذا ال نصػارح الشػعب بعػدـ قػدرتنا عمػى المجابيػة؟ ومػا الػذي أوصػمنا  واشنطف وتؿ أبيب، وا 
إلى ىذا المصير؟ أو لماذا ال نستعد لممواجيػة ونحضػر الشػعب ليػا، ىػذا الشػعب المسػتعد لمتضػحية إذا كػاف 

ة االتجػػاه، وىػػي أحػػد الترتيبػػات التػػي أقاميػػا ىنػػاؾ ىػػدؼ يسػػتحؽ التضػػحية ولػػيس مػػف أجػػؿ سػػمطة تبػػدو فاقػػد
 االحتالؿ إلعفائو مف مسؤولياتو؟

السمطة إما أف ترحػؿ أو تعيػد النظػر فػي شػكميا ووظائفيػا والتزاماتيػا؛ لتصػبح أداة فػي يػد المنظمػة والمشػروع 
اسػػػات الػػػوطني، فػػػال يكفػػػي تقػػػديـ "كػػػبش فػػػداء" إذا كػػػاف رئػػػيس الػػػوزراء أو غيػػػره، فػػػالمطموب تغييػػػر نيػػػج وسي

 وأشكاؿ عمؿ وأشخاص وعودة إلى المقاومة، بحسب المصري.
إف خطػػاب السػػمطة وأوضػػاعيا وتػػوتر األوضػػاع الداخمّيػػة بػػيف "فػػتح" و"حمػػاس" واألزمػػة االقتصػػادّية، تجعػػؿ 
الشػػعب يخشػػى التػػدويؿ وأي مجابيػػة، ألنػػػو يقػػؼ عاريػػًا مػػف دوف مقومػػػات صػػمود وال أسػػمحة، ويواجػػو أزمػػػة 

واجتماعّية شاممة، فكيؼ إذا نفذت اإلدارة األمريكّية والحكومة "اإلسػرائيمّية" تيديػداتيما إذا اقتصادّية وسياسّية 
 قدمت السمطة طمب الحصوؿ عمى العضوّية المراقبة أو إذا فّعمت طمبيا لمحصوؿ عمى العضوّية الكاممة.

عمى العضوّية المراقبة الحصوؿ عمى العضوّية المراقبة وحدىا ال يعني شيئًا، خصوصًا أف المنظمة حصمت 
نمػا يجػب أف يكػوف صػدى لمعػارؾ أخػرى تجػري أساسػًا فػي فمسػطيف المحتمػة، فالدولػة  منذ عشرات السنيف، وا 
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نمػػػػا فػػػػي وديػػػػاف وجبػػػػاؿ وسػػػػيوؿ فمسػػػػطيف، وعنػػػػدما يصػػػػبح االحػػػػتالؿ مكمفػػػػًا جػػػػدًا  لػػػػف تقػػػػاـ فػػػػي نيويػػػػورؾ، وا 
 ؿ"إسرائيؿ"، وليس كما ىو اآلف "احتالؿ خمسة نجوـ".

تمػػػؿ تفسػػػير مػػػا يجػػػري فػػػي الضػػػفة مػػػف دوف وضػػػعو فػػػي سػػػياؽ الصػػػراع الجػػػاري والمتزايػػػد فػػػي األشػػػير وال يك
األخيرة عمى السػمطة فػي الضػفة وعمػى البرنػامج الػذي يجػب اعتمػاده، بػيف الػرئيس و"فػتح" مػف جيػة، ورئػيس 

 حكومتو مف جية أخرى.
انػدالعيا، بػؿ يمكػف أف يقيمػو الػرئيس  االستغناء عف فّياض ال يتطمب إطالؽ ثورة اقتصػادّية أو توظيفيػا بعػد

أو يطمب منو االستقالة، أو يبادر ىو إلى االستقالة، ألف الوض  الفمسطيني حرج جدًا، وال يحتمؿ المزيد مف 
 الصراع عمى السمطة، وال محاولة حؿ األزمة العامة بحموؿ جزئية أو تقديـ كبش فداء.

ومختمؼ عف الرئيس و"فتح"، ولكنو ال يسػتطي  فعػؿ  مف حؽ فّياض أف يطمح إلى لعب دور سياسي مستقؿ
 ذلؾ مف موق  منصبو كرئيس لمحكومة التي تعّد حكومة الرئيس وتحظى بشرعّية ودعـ مف "فتح".

فػػي كػػؿ األحػػواؿ، ُأَحػػذُِّر مػػف االنػػزالؽ إلػػى الفوضػػى بفعػػؿ بعػػض األطػػراؼ الفمسػػطينّية أو بػػانفالت األمػػور، 
اسـ بيف حرية التعبيػر والنضػاؿ المطمبػي أو الثػورة ضػد االحػتالؿ وبػيف وتدخؿ أطراؼ أخرى . فيناؾ فرؽ ح

الفوضى، وجربنػا واكتوينػا بنػار الفوضػى والفمتػاف األمنػي مػرارًا وتكػرارًا، ولػيس ىنػاؾ داٍع لتجربػة جديػدة تأكػؿ 
األخضر واليػابس، ألف المعطيػات المتالحقػة تشػير إلػى مخطػط يرمػي إلػى إعػادة صػياغة السػمطة لكػي تقبػؿ 
ال  بالمعروض عمييا، ولو ارتضى األمر أف تبقى عمى حاّفة الياوية حتى تخض  وتغّير الرئيس وقياداتيػا، وا 
فمتػػذىب إلػػى الجحػػيـ . ىػػؿ نعػػي خطػػورة مػػا نواجيػػو ونسػػتعد لمواجيتػػو بشػػعب واحػػد ومؤسسػػة جامعػػة وقيػػادة 

 واحدة ومشروع وطني شامؿ؟
 44/9/4024الخميج، الشارقة، 

 
 في السباق األميركي ال تغّير جوىريًا العالقة بين الدولتين انالرىخسارة نتنياىو  58

 حممي موسى
انتخابات تجّر انتخابات. وكاف مقررًا أف تجري انتخابات مبكرة في إسرائيؿ قبؿ بضعة شيور إال أنيا تأجمت 

يمي ىػػذا نتيجػػة توافػػؽ مؤقػػت مػػ  كػػديما وقيػػؿ إف دافعػػو كػػاف إيػػراف. وعنػػدما تفكػػؾ االئػػتالؼ الحكػػومي اإلسػػرائ
خػػرج زعػػيـ كػػديما، شػػاؤوؿ موفػػاز، محػػذرًا مػػف فعػػؿ غيػػر مسػػؤوؿ قػػد ُيقػػدـ عميػػو رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية 
بنياميف نتنيػاىو. وكػاف الحػديث يػدور أيضػًا عػف ضػربة عسػكرية إليػراف. ولكػف بػدا أف الحػذر والتحػذير، مػف 

نما الكثير أيضًا مف القادة السابقيف والحا لييف ألذرع األمف اإلسرائيمية، لػـ يكػف فقػط جانب ليس فقط موفاز وا 
نما مف عواقبيا عمى العالقات اإلسرائيمية األميركية.  مف الضربة وا 

وصػػار واضػػحًا بعػػد ذلػػؾ تصػػعيد ليجػػة نتنيػػاىو ضػػد الػػرئيس األميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا بشػػأف إيػػراف. وكثيػػروف 
و ميػت رومنػي، وأنػو إذا كػاف ىنػػاؾ الحظػوا أف موقػؼ أوبامػا مػف إيػػراف ال يختمػؼ جوىريػًا عػف موقػؼ منافسػػ

اختالؼ فإنو فقط في شدة الميجة. وىذه الشدة قد تنب  فػي نظػر الكثيػريف مػف واقػ  أف أوبامػا رئػيس وبالتػالي 
يتحمػػؿ، ضػػمنًا، مسػػؤولية كالمػػو فػػي حػػيف أف الثػػاني مرشػػح لمرئاسػػة ويمكنػػو التراجػػ  عػػف أقوالػػو إذا مػػا غػػدا 

ف أف رئيسًا في ختاـ واليتػو لػف ييػرع لشػف حػرب مثممػا أف رئيسػًا جديػدًا رئيسًا. وفي كؿ األحواؿ الحظ كثيرو 
فػػي مسػػتيؿ واليتػػو ال يقػػدـ عمػػى شػػف مثػػؿ ىػػذه الحػػرب. وىػػذا يعنػػي أف رىػػاف نتنيػػاىو عمػػى الحػػرب فػػي كػػؿ 

 األحواؿ كاف رىانًا غير واقعي.
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أف نتنيػاىو يتحػدث إيرانيػًا، لكنػو وقد دف  ىذا التقدير عددًا مف كبار المعمقيف والساسة فػي إسػرائيؿ لالعتقػاد بػ
يقصػػد فمسػػطينيًا. ورغػػـ ارتفػػاع حػػدة خطػػاب نتنيػػاىو ومعػػو وزيػػر دفاعػػو إييػػود بػػاراؾ ضػػد إيػػراف فػػإف سػػقؼ 
الموقؼ اإلسرائيمي الفعمي يظؿ في حدود الموقؼ األميركي وفي الغالب دونػو. وكثيػرًا مػا أشػير فػي الماضػي 

ظيػػر وكأنػػو يطالػػب أميركػػا بشػػيء أو يممػػي عمييػػا شػػيئًا خشػػية أف إلػػى أف الموقػػؼ اإلسػػرائيمي ال ينبغػػي أف ي
يرتػد األمػر بالسػػوء عمػى الدولػػة العبريػة. ولكػف لػػـ يكػف ىػػذا حػاؿ الموقػؼ الػػذي اتخػذه بنيػػاميف نتنيػاىو والػػذي 

 انطمؽ مف كونو العبًا ىامًا في الحمبة الداخمية األميركية.
نمػػا مػػف والءات داخػػؿ ورغػـ أف كثيػػريف اعتبػػروا أف موقػػؼ نتنيػػاىو ينبػػ  لػػ يس مػف اعتبػػارات إسػػرائيمية بحتػػة وا 

أميركػػا إال أف االعتبػػار األيػػديولوجي اإلسػػرائيمي لػػـ يكػػف بعيػػدًا. صػػحيح أف نتنيػػاىو ينتمػػي فكريػػًا إلػػى مدرسػػة 
لػػى المدرسػػة التػػي تشػػيطف أوبامػػا ونزعاتػػو الداخميػػة والخارجيػػة، ولكنػػو أيضػػًا  المحػػافظيف الجػػدد فػػي أميركػػا وا 

عايػػػة ذاتيػػػا التػػػي يخضػػػ  ليػػػا المرشػػػح الجميػػػوري ميػػػت رومنػػػي. ويعتقػػػد كثيػػػروف بػػػأف المميػػػاردير يخضػػػ  لمر 
الييػػودي األميركػػي شػػمدوف أدلسػػوف، وىػػو راعػػي كػػؿ مػػف رومنػػي ونتنيػػاىو، بػػات يعتبػػر إسػػقاط أوبامػػا ميمػػة 

 رسالية مف الدرجة األولى لتحرير أميركا وربما العالـ أيضًا.
إسػػػرائيمية  -زفػػة القػػوؿ بػػػأف دوافػػ  نتنيػػاىو ضػػد أوبامػػػا مختمطػػة: أميركيػػة ولػػذلؾ يمكػػف ومػػف دوف كثيػػػر مجا

يرانيػػة  فمسػػطينية. والػػبعض يػػرى أف الػػداف  األميركػػي عنػػد نتنيػػاىو أقػػوى مػػف الػػداف  اإلسػػرائيمي. فأوبامػػا،  -وا 
روف أف بػػاعتراؼ قػػادة الييػػود فػػي أميركػػا وقػػادة إسػػرائيؿ، أكثػػر الرؤسػػاء األميػػركييف دعمػػًا ألمػػف إسػػرائيؿ. ويػػ

الداف  الفمسطيني عند نتنياىو ىو أيضًا أقوى ربما مف الداف  اإليراني. وكما سمؼ، ليس بيف أوبامػا ورومنػي 
خالؼ جدي حوؿ الموقؼ مف إيراف، ولكف الخالؼ بينيما كبير حوؿ الموقؼ مف الفمسطينييف ومف التسوية 

 السياسية عمومًا.
لمطمػػوب أميركيػًا فػي الشػرؽ األوسػط، وىػو حػّؿ يرفضػو نتنيػػاىو وفيمػا كػاف أوبامػا واضػح الرؤيػة تجػاه الحػؿ ا

كاف رومني واضحًا جدًا في الرؤية المعاكسة التي تروؽ لنتنياىو. وما نشر أساسًا عف رؤيتو التي يػرى فييػا 
ـّ لمفمسػػطينييف سػػوى إبػػادة دولػػة إسػػرائيؿ وأف الفكػػرة  لمتنػػازؿ »ىػػي دفػػ  إسػػرائيؿ « األسػػوأ فػػي العػػالـ»أف ال ىػػ

وخالفًا ألوباما الذي يؤمف بأف حؿ الدولتيف ىو الحؿ الوحيد الممكف لألزمة، يرى رومني أنػو «. مسطينييفلمف
إذا قامػػػت دولػػػة فمسػػػطينية فػػػي منػػػاطؽ الضػػػفة الغربيػػػة، فانيػػػا ستصػػػبح قاعػػػدة ايرانيػػػة متقدمػػػة مػػػ  صػػػواريخ »

 «.موجية نحو اسرائيؿ، مثمما حصؿ في لبناف وفي غزة
ىو عمػػػى رومنػػػي رىانػػػًا عمػػػى منػػػ  التسػػػوية السياسػػػية فػػػي المنطقػػػة. ومػػػف الجمػػػي أف ولػػػذلؾ كػػػاف رىػػػاف نتنيػػػا

المعطيات المتوفرة حتى اآلف تشيد عمػى أف نتنيػاىو خسػر الرىػاف فػي السػباؽ الرئاسػي. فاسػتطالعات الػرأي 
ض تشير بوضوح إلى أف أوباما يتفوؽ عمى رومني وأنو يزيد كؿ يـو اليوة بينيما لمصػمحتو. وىنػا تظيػر بعػ

 معالـ األزمة المقبمة: أوباما باؽ فكيؼ سيتصرؼ نتنياىو؟
البعض في إسرائيؿ يعتقد أف نتنياىو بات يقر بأف رىانو عمى رومني صار خاسرًا. ولكف نتنياىو ال يتراج . 
فتجربتػػو مػػ  أوبامػػا منػػذ توليػػو الحكػػـ بينػػت أنػػو ال يتػػورع عػػف الصػػداـ معػػو. وقػػد تصػػادـ معػػو فػػي أكثػػر مػػف 

ؿ أكثر مف قضية، خصوصًا حوؿ التسوية وتجميد االسػتيطاف. ويػؤمف نتنيػاىو أنػو يمتمػؾ أوراقػًا مناسبة وحو 
في الكػونغرس وفػي الحمبػة السياسػية واالقتصػادية األميركيػة تحػوؿ دوف تطػرؼ أوبامػا فػي الػرد عميػو. ولكػف، 

 أال تممؾ أميركا أوراقًا إسرائيمية ضد نتنياىو؟
كية ترى نضوب الحمبة اإلسرائيمية مف الخيارات البديمة. فالجميور يميؿ بقوة ىناؾ مف يقوؿ إف اإلدارة األمير 

نحو اليميف وال زعيـ لميميف أقوى مف نتنياىو. وىناؾ مف يرى أف بوسػ  اإلدارة األميركيػة بنػاء البػديؿ. ولكػف 
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لالعتقػاد بػأف  ىؿ يعقؿ بزوغ البديؿ خالؿ شيور قميمة أو خالؿ سنوات قميمة؟ االحتماؿ غير قوي. ىػذا يػدف 
السػػنوات المقبمػػة سػػتكوف سػػنوات تنػػازع مسػػتتر بػػيف أوبامػػا ونتنيػػاىو. والشػػيء المؤكػػد الوحيػػد ىػػو أف أحػػدًا ال 

 يضمف النتيجة سواء بّكر نتنياىو في انتخاباتو أو أبقاىا في موعدىا.
 44/9/4024السفير، بيروت، 
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 صالح النعامي
تػػػرفض الوفػػػاء بالمتطمبػػػات « إسػػػرائيؿ»ال خػػػالؼ عمػػػى أف عمميػػػة التسػػػوية قػػػد وصػػػمت إلػػػى طريػػػؽ مسػػػدود، 

األساسية لتسوية الصراع سمميًا، وىي ترفض حتى مجرد الوصوؿ إلى حموؿ وسط بشأف قضايا الرئيسة مثؿ 
والتيويػد والقمػ . تعػاظـ االسػتيطاف منػذ التوقيػ  القدس والالجئيف وغيره. وفي الوقت ذاتو تواصػؿ االسػتيطاف 

 %، ومعظـ البنى التحتية المرتبطة باالستيطاف دشنت بعد التوقي .60عمى أوسمو بأكثر مف 
، بػدوف محاولػة رصػد «إسػرائيؿ«في الحقيقة ال يمكف بناء تصور إزاء مستقبؿ التسوية فػي المنطقػة بالنسػبة لػػ

 إزاء التسوية.« رائيؿإس»العوامؿ التي تؤثر في إتجاىات 
 عوامل داخمية:

أواًل: القيػػود التػػي تفرضػػيا العقيػػدة األمنيػػة اإلسػػرائيمية التػػي ىػػي محػػور إجمػػاع بػػيف مركبػػات الطيػػؼ السياسػػي 
ال يمكنيػػا االسػػتغناء عػػف العمػػؽ االسػػتراتيجي التػػي تمثمػػو الضػػفة « إسػػرائيؿ»والحزبػػي اإلسػػرائيمي، تؤكػػد أف 

« تػػػؿ أبيػػػب»حواضػػػر السػػػاحؿ فػػػي الكيػػػاف الصػػػييوني:  –رؤيػػػة اإلسػػػرائيميةحسػػػب ال–الغربيػػػة، والػػػذي يحمػػػي 
 والمدف األخرى التي تضـ التجمعات السكانية والصناعية الكبرى.

إلػػى تةكػػؿ  -التػػي تمثػػؿ اجماعػػًا لألحػػزاب الصػػييونية يمينيػػة ويسػػارية عمميػػاً -ثانيػػًا: لقػػد أدت العقيػػدة األمنيػػة 
سبيؿ المثاؿ حزب العمؿ يرى أف أية تسوية سياسية لمصراع يجب أف  الفروؽ األيدلوجية بيف الطرفيف. فعمى

بمنطقػػة غػػور األردف والتجمعػػات االسػػتيطانية الكبيػػرة ومػػا يسػػمى القػػدس الكبػػرى، « إسػػرائيؿ»تضػػمف احتفػػاظ 
% مػف مسػاحة الضػفة الغربيػة. إلػى جانػب رفػض الحػزب حػؽ العػودة 24وىذه المناطؽ جميعًا تشكؿ حػوالي 

مػػات السػػيادة ألي كيػػاف فمسػػطيني يتشػػكؿ بعػػد التسػػوية. وىػػذا يعنػػي أف الحػػد األقصػػى مػػف ومػػنح أي مػػف مقو 
 التنازالت اإلسرائيمية ال يمتقي م  الحد األدنى مف المطالب الفمسطينية.

لقد خػدمت ىػذه التحػوالت بشػكؿ واضػح اليمػيف «: إسرائيؿ»ثالثًا: التحوالت الديموغرافية واإلثنية والطبقية في 
فقػػد تعػػاظـ الثقػػؿ الػػديموغرافي لممتػػدينيف فػػي المجتمػػ  اإلسػػرائيمي؛ بسػػبب «. إسػػرائيؿ»متطػػرؼ فػػي واليمػػيف ال

الزيادة في نسبة الوالدات، باإلضافة إلى زيادة ثقؿ القطاعات اإلثنية التي تتضامف بشكؿ تقميدي م  أطاريح 
% 40الػذيف يشػكموف لوحػدىـ  اليميف، مثؿ المياجريف الجدد مف الدوؿ التي كانت تشكؿ االتحػاد السػوفياتي،

مف نسبة المستوطنيف. وفي الوقت ذاتو، فقد تحولت معظػـ أصػوات أبنػاء الطبقػة الوسػطى مػف يسػار الوسػط 
واليسػػار الصػػييوني ليمػػيف الوسػػط؛ ألف ىػػؤالء قبمػػوا نظريػػة انعػػداـ وجػػود الشػػريؾ الفمسػػطيني، التػػي روج ليػػا 

. عمميػػًا لقػػد اصػػبح التمػػايز النظػػري بػػيف الفػػريقيف فػػي 2999إييػػود بػػاراؾ بعػػد فشػػؿ مػػؤتمر كامػػب ديفيػػد عػػاـ 
 السياسات االقتصادية االجتماعية، وىو تمايز نظري وغير حقيقي.
وارتفػاع أسػعار السػكف تحديػدًا « إسػرائيؿ»رابعًا: األوضاع االقتصادية: األزمات االقتصادية التي تعاني منيا 

لػػى التوجػػو لالقامػػة فػػي المسػػتوطنات، حيػػث يػػتـ امػػتالؾ فػػي المػػدف الكبػػرى، دفػػ  الكثيػػر مػػف األزواج الشػػابة إ
الشػػػػقؽ السػػػػكنية فػػػػي ظػػػػروؼ ميسػػػػرة جػػػػدًا، عػػػػالوة عمػػػػى تمتػػػػ  ىػػػػؤالء بحػػػػوافز اقتصػػػػادية تقػػػػدميا الحكومػػػػات 
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اإلسرائيمية. ونظرًا ألف التحسف في ظروؼ حياة ىؤالء ارتبط باالنتقػاؿ لممسػتوطنات المقاومػة عمػى األراضػي 
 نيـ يرفضوف أي تسوية يمكف أف تيدد بقاء التحسف في ظروؼ حياتيـ.، فإ2962التي احتمت عاـ 

، وعمى وجو الخصوص النخبة األمنيػة، والنخبػة اإلعالميػة بشػكؿ «إسرائيؿ»رابعًا: إعادة صياغة النخبة في 
يخػػدـ خطػػاب اليمػػيف الصػػييوني ومواقفػػو مػػف التسػػوية. فػػي العقػػديف االخيػػريف كثػػؼ المتػػدينوف القوميػػوف مػػف 

% مػػف 60ـ لمجػػيش، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، أصػػبحت نسػػبة الضػػباط مػػف التيػػار الػػديني القػػومي تمثػػؿ اختػػراقي
ذا عرفنا أف الجيش ىػو المسػؤوؿ عػف  الضباط، وىي نسبة تفوؽ عمى اربعة اضعاؼ نسبتيـ في المجتم . وا 

جانػػب أف ىػػؤالء تقػػديـ التقػػديرات االسػػتراتيجية المينيػػة، التػػي عمػػى أساسػػيا يػػتـ اتخػػاذ القػػرار السياسػػي، إلػػى 
الجنػػراالت يصػػبحوف بعػػد تقاعػػدىـ النجػػوـ التػػي تتنػػافس األحػػزاب عمػػى اسػػتمالتيا. ومػػا ينطبػػؽ عمػػى النخبػػة 
األمنية ينطبؽ عمى النخبة اإلعالمية، حيث إف رجاؿ األعماؿ المتضامنيف مػ  اليمػيف أصػبحوا يػديروف أىػـ 

 «.إسرائيؿ»وسائؿ اإلعالـ في 
 عوامل خارجية
 «الربي  العربي»ثانيًا: ثورات 

 أثرت ثورات الربي  العربي في التعاطي اإلسرائيمي لمتسوية في مستوييف:
مػػػنح صػػػدقية لػػػدعاوي اليمػػػيف اإلسػػػرائيمي ضػػػد التسػػػوية؛ حيػػػث إف اليمػػػيف اإلسػػػرائيمي رأي فػػػي اإلطاحػػػة  -2

سػػػػحاب مػػػػف باألنظمػػػػة العربيػػػػة االسػػػػتبدادية وصػػػػعود اإلسػػػػالمييف، دلػػػػياًل عمػػػػى صػػػػدقية مواقفػػػػو الرافضػػػػة لالن
ال يمكنيػػا التفػػريط فػػي أوراقيػػا االسػػتراتيجية، « إسػػرائيؿ»األراضػػي المحتمػػة مقابػػؿ تسػػويات سياسػػية، بػػزعـ أف 

مقابػػؿ تسػػويات مػػ  أنظمػػة غيػػر مضػػمونة االسػػتقرار. فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، ىنػػاؾ حالػػة مػػف الرضػػا التػػاـ؛ ألف 
ى الػرغـ مػف انيػا كانػت قػاب قوسػيف أو المحاوالت لمتوصؿ لتسوية سياسػية لمصػراع مػ  سػوريا لػـ تػنجح، عمػ

 أدنى.
إعػادة بمػورة سػمـ « إسػرائيؿ»أف الثورات العربيػة تفػرض عمػى « تؿ أبيب»ولقد ارتأت النخب الحاكمة في  -4

أولوياتيا مف جديد، بحيث يتـ منح أفضمية لمسعي لتعزيز القوة العسػكرية، ومػا يتطمبػو ذلػؾ مػف زيػادة موازنػة 
عػػادة االعتبػػار لقيػػادة المنطقػػة الجنوبيػػة، التػػي األمػػف عمػػى حسػػاب الموازنػػ عػػادة بنػػاء الجػػيش وا  ات األخػػرى، وا 

يفترض أف تتحمؿ عبء أية مواجية عسكرية عمى الحدود م  مصر مسػتقباًل، وتبنػي سياسػات تفشػفية عمػى 
 الصعيد االقتصادي تسمح لمدولة بالوفاء بيذه المتطمبات.

مػف المنػاورة وتسػويغ عػػدـ « إسػرائيؿ»الموقػؼ الفمسػطيني، ومكػف ثالثػًا: االنقسػاـ الفمسػطيني المعيػب أضػعؼ 
استعدادىا لموفاء بمتطمبات التسوية، بالقوؿ إف التوقي  عمى تسوية مػ  الػرئيس عبػاس مخػاطرة ألنػو ال يمثػؿ 
كؿ الفمسطينييف، وقد عبر عف ىػذا الموقػؼ بشػكؿ واضػح وزيػر الخارجيػة اإلسػرائيمي أفيغػدور ليبرمػاف. وفػي 

الفرصػة بحػرؼ اتجػاه العػالـ عػف أصػؿ القضػية، « إسػرائيؿ»تو، فإف سموؾ الفمسطيني المقاـو يمػنح الوقت ذا
 عبر استغالليا عمميات إطالؽ القذائؼ الصاروخية عمى المستوطنات الييودية.

عمى مواصمة خط التطرؼ، فيػي تػدرؾ « إسرائيؿ»ثالثًا: السموؾ الدولي: يشج  السموؾ األوروبي واألمريكي 
لػػف تػػدف  عمميػػًا ثمنػػًا مقابػػؿ موقفيػػا مػػف تسػػوية الصػػراع. فػػالرئيس أوبامػػا تراجػػ  عػػف كػػؿ مػػا عرضػػو فػػي أنيػػا 

بػػات يحمػػؿ عبػػاس المسػػؤولية عػػف الجمػػود فػػي  –ويػػا لممفارقػػة–الخطػػاب فػػي جامعػػة القػػاىرة، بػػؿ إنػػو مػػؤخرًا 
االتحػػاد األوروبػػي وافػػؽ عمميػة التسػػوية. ومػػا ينطبػؽ عمػػى الواليػػات المتحػػدة ينطبػؽ عمػػى األوروبيػػيف. فمػؤخرًا 

في ستيف مجػااًل. فعمميػًا االتحػاد األوروبػي « إسرائيؿ»عمى توسي  دائرة التعاوف االقتصادي والدبموماسي م  
 مف سموكيا.« إسرائيؿ»عمى تطرفيا، وىذا ال يضمف أف تغير « إسرائيؿ»يكافئ 
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 خالصة
فػي حػاؿ لػـ يحػدث فػإف فػرص التوصػؿ مما تقدـ يتبيف بشكؿ واضح وجمػي أنػو فػي ظػؿ األوضػاع القائمػة، و 

 لتسوية سياسية لمصراع تؤوؿ إلى الصفر.
 44/9/4024السبيل، عّمان، 

 
 اتفاقية  وتعديلالسمطة  60

 فايز رشيد
تقػػػدمت السػػػمطة الفمسػػػطينية بطمػػػب إلػػػى "إسػػػرائيؿ" لتعػػػديؿ اتفاقيػػػة بػػػاريس االقتصػػػادية الموقعػػػة فػػػي العاصػػػمة 

الحكومػػة "اإلسػػرائيمية" ومنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية . "إسػػرائيؿ"  بػػيف 2992إبريػػؿ/ نيسػػاف  49الفرنسػػية فػػي 
سػػػخرت مػػػف الطمػػػب الفمسػػػطيني، جػػػاء ذلػػػؾ عمػػػى لسػػػاف مصػػػدر رسػػػمي فػػػي الكيػػػاف . مػػػف ناحيػػػة ثانيػػػة فػػػإف 
احتجاجػػات جماىيريػػة كبيػػرة وحراكػػات سياسػػية اجتاحػػت الضػػفة الغربيػػة فػػي األسػػابي  األخيػػرة، احتجاجػػًا عمػػى 

 ار عمى المواطنيف الفمسطينييف في سمطة الحكـ الذاتي.رف  الضرائب واألسع
بػػالمعنى الفعمػػي فػػإف المسػػألتيف مرتبطتػػاف بشػػكؿ كبيػػر، ألف اتفاقيػػة بػػاريس االقتصػػادية التػػي كانػػت لمصػػمحة 
"إسرائيؿ" جممة وتفصياًل، جاءت في الكثيػر مػف القضػايا االقتصػادية لمػربط بػيف اقتصػاد يتبػ  دولػة قويػة مػف 

مػػؾ دخػػاًل عاليػػًا، وبػػيف اقتصػػاد ضػػعيؼ مػػرتبط ومعتمػػد اعتمػػادًا وثيقػػًا عمػػى األوؿ . االتفاقيػػة يعػػيش فييػػا يمت
أيضػػػًا جػػػاءت تْعبيػػػرًا عػػػف ميػػػزاف قػػػوى سياسػػػي يميػػػؿ لمصػػػمحة "إسػػػرائيؿ" بشػػػكؿ تػػػاـ، وبالضػػػرورة، فػػػإف ذلػػػؾ 

فد الفمسطيني إلى وعندما عاد الو  2992سينعكس حتمًا عمى أية اتفاقيات اقتصادية بيف الطرفيف . في العاـ 
راـ اهلل وكاف برئاسة أحمد قري ، قاـ المرحوـ ياسر عرفات بزجر الوفػد وبخاصػة رئيسػو، وذلػؾ امتعاضػًا مػف 

ـَ الجانب الفمسطيني بشكؿ كبير وألقى بأوراقو عمى األرض.  االتفاؽ الذي َظَم
ًا، ليخػػرج بنتيجػػة مفادىػػػا أّف قػػراءة بنػػود االتفاقيػػة، ليسػػت بحاجػػة إلػػى أف يكػػػوف مػػف يحاكميػػا خبيػػرًا اقتصػػادي

توقيعيا مف الجانب الفمسطيني خطأ، لالعتبار الوطني أواًل، فال اتفاقيات توق  م  العدو. ثانيًا: ألف االتفاقية 
أعطػػػت انطباعػػػًا بػػػأف الجانػػػب الفمسػػػطيني تحػػػرر مػػػف نيػػػر االحػػػتالؿ وأصػػػبح يمتمػػػؾ دولػػػة فػػػي طريقيػػػا إلػػػى 

ذلػؾ، فػاالحتالؿ أصػبح مريحػًا ؿ"إسػرائيؿ"، تمارسػو بصػورة أوثػؽ مػف االستقالؿ. بينما فػي الحقيقػة ىػي غيػر 
السابؽ في وجود سمطة فمسطينية وكيمة ليا، بينما ىي في حقيقتيا: ليست أكثر مف حكـ ذاتي عمى القضػايا 
الحياتيػػػػة واإلداريػػػػة لممقيمػػػػيف عمػػػػى أرضػػػػيا. وثالثػػػػًا: ألنيػػػػا جػػػػاءت فػػػػي نتيجتيػػػػا العمميػػػػة والتنفيذيػػػػة لمصػػػػمحة 

ئيؿ"، وكأنيا اعتراؼ فمسطيني رسمي بالسيادة "اإلسرائيمية" ليس عمى الصعيد السياسي والفعمي فحسب، "إسرا
نما أيضًا عمى الجانب االقتصادي. ورابعًا: ألف االتفاقية االقتصادية جاءت إفرازًا التفاقية أوسمو المشػؤومة  وا 

 ولميزاف القوى فييا.
ادية: فػإف "إسػرائيؿ" ضػمنت لنفسػيا التػدخؿ فػي الشػؤوف االقتصػادية وفقًا التفاقية )بروتوكوؿ( بػاريس االقتصػ

لمجانب الفمسطيني كافة. "إسرائيؿ" ىي التػي تقػوـ بتحديػد كميػة ومواصػفات ونوعيػة السػم  التػي تريػد السػمطة 
ة استيرادىا مف الخارج. بمعنى آخر فإف عممية االستيراد تػتـ برقابػة "إسػرائيمية" لمتحقػؽ مػف مػدى تنفيػذ السػمط

لبنود االتفاقية. والبروتوكوؿ أيضًا فػرض عمػى السػمطة اسػتخداـ المعػدالت)األرقاـ( "اإلسػرائيمية" فػي الجمػارؾ 
. ؼ"إسرائيؿ" تفرض جمارؾ عمى السم  بمعدؿ  % مف قيمتيا الشرائية، والسمطة ممزمػة 24والضريبة والرسـو
 بكثير مف المياجر "اإلسرائيمي".بفرض ىذه القيمة، رغـ أف الدخؿ الفردي لممواطف الفمسطيني أقؿ 
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ىػػذا األمػػر يجعػػؿ المػػواطف الفمسػػطيني تحػػت وطػػأة أسػػعار عاليػػة لمسػػم ، وأرقػػاـ ضػػريبة ورسػػـو وأعبػػاء أخػػرى 
أكثر مف قدرتو ودخمو، وال يسمح لمسمطة أيضًا بإجراء تخفيضات عمى السم  األساسػية الحياتيػة لمواطنييػا . 

زيػػػػادة التضػػػػخـ، والحرمػػػػاف مػػػػف إمكػػػػاف أي تقػػػػدـ فػػػػي الصػػػػناعات  وبالتػػػػالي، فػػػػإف األمػػػػر سػػػػيؤدي حتمػػػػًا إلػػػػى
الفمسػػطينية، فالمنافسػػػة قويػػػة بػػػيف صػػناعات "إسػػػرائيمية" متطػػػورة ومتقدمػػػة، وبػػيف صػػػناعات فمسػػػطينية مبتدئػػػة 

 وغالية السعر، بما يجعؿ الميزاف يميؿ لفائدة الصناعات الصييونية.
صادي،  لمسمطة الفمسطينية ببي  مشتقاتو بأقؿ مػف أسػعارىا وبالنسبة إلى البتروؿ: لـ يسمح البروتوكوؿ االقت

فػػػي السػػػوؽ "اإلسػػػرائيمية"، حتػػػى ال يتحػػػوؿ "اإلسػػػرائيميوف" إلػػػى شػػػراء ىػػػذه المشػػػتقات مػػػف السػػػوؽ الفمسػػػطينية. 
فػػػالبتروؿ يبػػػاع لممػػػواطف الفمسػػػطيني بضػػػعؼ سػػػعر شػػػرائو، انطالقػػػًا مػػػف الشػػػرط "اإلسػػػرائيمي"، لػػػذلؾ فالسػػػمطة 

% عف أسعاره فػي السػوؽ "اإلسػرائيمية"، واالتفاقيػة، 2بروتوكوؿ بعدـ تخفيض أسعاره ولو بنسبة مجبرة وفقًا لم
ورغػـ نصػػيا عمػػى معاممػػة "إسػػرائيؿ" بالمثػػؿ لممسػتورديف الفمسػػطينييف و"اإلسػػرائيمييف"، فإنيػػا ال تطبػػؽ التعامػػؿ 

ينييف بحجػػػة الػػػدواعي بالمثػػػؿ. ففػػػي منػػػاطؽ عبػػػور السػػػم  يجػػػري تػػػأخير متعمػػػد لبضػػػائ  المسػػػتورديف الفمسػػػط
األمنية، كما أف الكثير مف السم  يتـ منعيا مف الدخوؿ بحجة إمكاف اسػتخداميا فػي الصػناعات العسػكرية . 
لػػػذا بػػػالمعنى الفعمػػػي فػػػإف "إسػػػرائيؿ" ىػػػي المتحكمػػػة ببضػػػائ  االسػػػتيراد الفمسػػػطيني حتػػػى لػػػو سػػػمحت نظريػػػًا 

 باستيرادىا.
دار عممة نقدية فمسطينية )وىذا ما ثبتػو البروتوكػوؿ(، فػي الوقػت "إسرائيؿ" منعت السمطة الفمسطينية مف إص

الذي فرضت فيػو إبقػاء العممػة "اإلسػرائيمية" )الشػيكؿ( متػداواًل فػي األسػواؽ الفمسػطينية . وىػذا يػؤثر باألسػعار 
ي في المناطؽ الفمسطينية، ذلؾ أف الشيكؿ معرض دومًا لالنخفػاض والتراجػ  واالرتفػاع، األمػر الػذي يػؤثر فػ
 االقتصاد الفمسطيني بطريقة سمبية، ويعمؿ عمى ربط ىذا االقتصاد اليش والمبتدئ باالقتصاد "اإلسرائيمي".

البروتوكػػوؿ نػػص أيضػػًا عمػػى اعتمػػاد قيمػػة ضػػريبة الشػػراء نفسػػيا فػػي األسػػواؽ "اإلسػػرائيمية" والفمسػػطينية، مػػ  
ا المحميػػػة، وبالتػػػالي فػػػإف المشػػػتري % فػػػي "إسػػػرائيؿ" التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى حمايػػػة صػػػناعاتي22العمػػػـ أنيػػػا تبمػػػغ 

الفمسطيني أصبح )بطريٍؽ غير مباشر( محافظًا عمى الصػناعات المحميػة "اإلسػرائيمية" التػي تفػوز فػي عمميػة 
المنافسػػػػة.  وفػػػػي الشػػػػأف الزراعػػػػي، وكمػػػػا جػػػػاء فػػػػي البروتوكػػػػوؿ، فػػػػإف "إسػػػػرائيؿ" تمنػػػػ  المنتجػػػػات الزراعيػػػػة 

سػرائيمية" . ولمعمػـ فإنػو وفقػًا لالتفاقيػة تمنػ  أيضػًا األدويػة الفمسػطينية الفمسطينية مف الدخوؿ إلى األسواؽ "اإل
مػػف الػػدخوؿ إلػػى األسػػواؽ "اإلسػػرائيمية"، بينمػػا ُيسػػمح لألدويػػة "اإلسػػرائيمية" بػػدخوؿ األسػػواؽ الفمسػػطينية بكػػؿ 

سػطيني حرية وبأية كميات! ىذا غيض مف فيض مف )بركػات( اتفاقيػة بػاريس االقتصػادية التػي وقعيػا وفػد فم
 فتصوروا ىذه الميزلة؟ 2992م  "إسرائيؿ" العاـ ،
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