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 تضع خطة لمنع انييار السمطة الفمسطينية وتقدـ تسييالت اقتصادية ليا   تؿ أبيب ىسرتس6 2
ك بػػػػت صػػػػحيس   هػػػػ ر س ي اليػػػػـو الثزػػػػيفي أف إسػػػػرائيؿ زادت بشػػػػكؿ مممػػػػوس مػػػػف زطػػػػاؽ  :القػػػػدس المح مػػػػ 
صادي  لمسمط  السمسطيزي ي وذلؾ عمػى خمسيػ  عػدـ السػ قرار فػي اللػس  الاربيػ  ايمػر الػذي ال سهيالت الق 

 يعرض السمط  السمسطيزي  لمخطر.
ولس ػػت الصػػػحيس  إلػػى أزػػػ  فػػػي مػػؤ مر الػػػدوؿ المازحػػ  لمسػػػمط  السمسػػػطيزي ي والػػذي عقػػػد يػػـو أمػػػس ايوؿ فػػػي 

  هدؼ إلى مساعدة السمط .زيويورؾي عرض الممثموف اإلسرائيميوف رزم  الخطوات ال ي 
كما لس ت في هذا السياؽ إلػى موجػ  الح جاجػات ال ػي عمػت اللػس  الاربيػ  فػي مطمػل الشػهر الجػاري لػد 
غػػالء المعيشػػ  وار سػػاع ايسػػعاري وخاصػػ  أسػػعار الوقػػود. ورغػػـ  راجػػل الح جاجػػات إل أف إسػػرائيؿ والسػػمط  

 في اللس  الاربي  ايمر الذي يعرض السمط  لمخطر.السمسطيزي   خشياف مف اس مرار ايزم  الق صادي  
مكازيػػ   حػػوؿ المظػػاهرات إلػػى مواجهػػات  وك بػػت  هػػ ر س  أف إسػػرائيؿ  خشػػى مػػف إمكازيػػ   سػػاقـ ايولػػاع واظ
عزيس   وج  في زهاي  المطػاؼ لػد جػيش الحػ الؿ. و لػيؼ أف إسػرائيؿ قمقػ  مػف ال ػو ر القػائـ بػيف رئػيس 

يس حكوم   سالـ فياضي ومف إمكازي  أف يس قيؿ أحدهماي إلاف  إلى حال  السمط  محمود عباسي وبيف رئ
 اإلحباط الم صاعدة في وسط عزاصر ايمف السمسطيزي .

و ابعت أز  قبؿ عػدة شػهور كازػت عمميػ   حويػؿ أمػواؿ اللػرائب مػف إسػرائيؿ إلػى السػمط  السمسػطيزي  محػط 
مػؤخرا إلػى  حويػؿ ايمػواؿ قبػؿ موعػدها بشػهري  خالؼ عميػؽ فػي حكومػ  ز ازيػاهوي بيػد أف إسػرائيؿ سػارعت

 مميوف شيكؿ. 350وفي الشهريف ايخير قامت ب حويؿ زحو 



 
 
 

 

 

           5ص                                    5632العدد6                55/9/5025 الثالثاء التاريخ6

وأشارت إلى أف هذه اإلجراءات قد  قررت مف قبؿ ايجهزة ايمزي  وب وجيهات مػف وزيػر ايمػف إيهػود بػاراؾي 
ؿ العربيػ  المخ مسػ  ال ػي  عهػدت وصادؽ عميها رئيس الحكوم  بزياميف ز ازياهو. وبحسب  ه ر س  فػنف  الػدو 

مميػػوف دولر إلػػى السػػمط  السمسػػطيزي  لػػـ  ػػؼ بال زاما هػػاي وأف إسػػرائيؿ  عمػػؿ ا ف عمػػى  300مػػؤخرا ب حويػػؿ 
 مساعدة السمط  في الحصوؿ عمى مساعدات مف دوؿ أوروبي  .

ت عميػػ . ايزمػػ  وزقمػػت عػػف مصػػدر أمزػػي إسػػرائيمي كبيػػر قولػػ  إف  السػػمط  السمسػػطيزي  اليػػـو ليسػػت مػػا كازػػ
الق صػػادي  إلػػى جازػػب الجمػػود السياسػػي مػػف الممكػػف أف يؤديػػا إلػػى ازسجػػار فػػي الزهايػػ ي وأف إسػػرائيؿ مدركػػ  

 لذلؾي ولهذا فقد  قرر مساعدة السمط  أيف أمكف ذلؾ مف أجؿ  عزيز مكاز ها .
ومػا يسػمى  مزسػؽ  وك بت  هػ ر س  أزػ  فػي مػؤ مر الػدوؿ المازحػ  عػرض زائػب وزيػر الخارجيػ  دازػي أيػالوف

العمميات فػي المزػاطؽ  الجزػراؿ إي ػاف دزاػوطي الخطػوات ال ػي قامػت بهػا إسػرائيؿ مػؤخرا لم خسيػؼ مػف ايزمػ  
مشػػروعا فػػي مجػػاؿ ال عمػػيـ والصػػح  فػػي مزػػاطؽ  سػػي  ال ػػي  قػػل  21الق صػػادي ي وبلػػمزها المصػػادق  عمػػى 

عطػػاء  صػػاريح عمػػؿ فػػي د آلؼ عامػػؿي  2اخػػؿ الخػػط ايخلػػر لزحػػو  حػػت السػػيطرة اإلسػػرائيمي  الكاممػػ ي واظ
ومػزح ألسػي  صػػريح مبيػت لمعػػامميف فػي مجػػاؿ البزػاء والزراعػػ ي مػل اإلشػػارة إلػى أف عػػدد العمػاؿ السمسػػطيزييف 

 آلؼ عامؿ. 6الحاصميف عمى  صريح مبيت داخؿ الخط ايخلر ل يزيد عف 
ألػػػؼ عامػػػؿ يحممػػػوف  15زحػػػو وبحسػػػب الصػػػحيس  فنزػػػ  بعػػػد ال سػػػهيالت ايخيػػػرة سػػػوؼ يعمػػػؿ فػػػي إسػػػرائيؿ 

 30ألؼ عامؿ يعمموف في المزاطؽ الصزاعي  فػي المسػ وطزات وزحػو  53 صاريح عمؿي في حيف أف زحو 
 ألؼ عامؿ يعمموف في داخؿ الخط ايخلر بدوف  صاريح عمؿ.

جازب وادعى الممثموف اإلسرائيميوف في المؤ مر أف  عممي  إزال  الحواجز العسكري  في اللس    واصؿي إلى 
 خطوات أخرى ل سهيؿ الحرك  أماـ الجمهور السمسطيزي .

كما ادعى دزاوط أف إسرائيؿ س سمح  دريجيا ب صدير ايثاث والمزسوجات مف غزة إلى اللس  الاربي  لممرة 
مشػػروعا فػػي  23. وادعػػى أيلػػا أف إسػػرائيؿ سػػمحت بندخػػاؿ مػػواد بزػػاء   ػػيح بزػػاء 5004ايولػػى مزػػذ العػػاـ 
مميػػوف  200دولػػي ذات صػػم  بػػال عميـ والسػػكف والبزػػى ال ح يػػ . وسػػمحت أيلػػا ب حويػػؿ  قطػػاع غػػزة ب مويػػؿ

 شيكؿ مف بزؾ في اللس  إلى غزة لدفل روا ب غزييف يع بروف موظسي سمط .
 54/9/5025، وكالة سما اإلخبارية

 
 ىنية يينئ الممؾ السعودي باليـو الوطني 5

رسال   هزئ  إلى الممؾ  يالثزيف أمسإسماعيؿ هزي ي يو بي اي: أرسؿ رئيس الحكوم  السمسطيزي ي  -غزة 
 السعودي عبد اهلل بف عبد العزيز لمزاسب  اليـو الوطزي لممممك .

وأشاد هزي  في رسال  ي وفؽ بياف صادر عف مك ب   مقت يوزاي د برس از رزاشوزاؿ زسخ  مز ي بالممؾ 
قوة الحلور اإلقميمي والدولي لممممك   ف السعودي ودور المممك  في الدفاع عف قلايا ايم ي قائاًل إ
لـ  كف ل كوف لول فلؿ اهلل ثـ حلوركـ  يالعربي  السعودي  ومواقسها الشجاع  في الدفاع عف قلايا ايم 

 . وم ابعا كـ لها بشكؿ شخصي
 //القدس العربي، لندف، 

 
 مف أزمتيا الماليةالفمسطينية فياض يممح إلى بدء خروج السمطة  3
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ألمح رئيس الوزراء د.سالـ فياض إلى وجود بوادر لمخروج مف ايزم  المالي ي  :القدس دوت كوـ -اهلل  راـ
قائاًل  إف هزالؾ بعض اإليجابيات ال ي بدأت   حقؽ بالسعؿ عمى ايرضي ز يج  لمسياسات ال ي ا بع ها 

اقيؿ إسرائيمي  و مكؤ الدوؿ المازح  الحكوم  في ا وز  ايخيرة ي مشيرًا إلى  العقبات ال ي  عرلت لها مف عر 
 في  قديـ المساعدات المالي  لمسمط  .

ي في راـ اهلل  حت عزواف  لمس قبؿ الثزيفوثمف فياض خالؿ اف  اح  يعماؿ مؤ مر فمسطيف الثازي لم أميف 
سمسطيزي  أكثر أمازًا ي جهود مخ مؼ القطاعات ومزها القطاع الخاص وهيئ  سوؽ رأس الماؿ وسمط  الزقد ال

 ال ي ساهمت في مواجه  ايزم  المالي  بقوةي وواصمت عممها رغـ الصعوبات ال ي   عرض لها.
 //القدس، القدس، 

 
 باعتقاؿ كوادر حماس  الشعبية ردت عمى االحتجاجاتالفمسطينية دويؾ6 السمطة عزيز  4

ي  شزها أجهزة أمف السمط  في أف حمم  الع قالت ال  يعزيز دويؾ د. يرأى رئيس المجمس ال شريعي
لد كوادر وقيادات حرك  حماس خمسي ها سياسي ي وهي  أ ي ردًا عمى الح جاجات الشعبي   ياللس  الاربي 

وقاؿ في  صريحات ل  الثزيف:  ظاهر الحاؿ أف أجهزة أمف السمط   لد الاالء والزهج السياسي لمسمط .
وقد جاءت هذه الحمم  عمى خمسي  اح جاجات الزاس عمى   شف حمم  اع قالت لد كوادر وقيادات حماسي

عمى الرغـ مف أف حماس لـ  كف مشارك  فيهاي فالزاس اح جوا عمى الاالء وعمى سياسات السمط ي  يالاالء
ورفعوا شعارات مزاهل  لرئيس الحكوم  ثـ لرئيس السمط ي وهزا بدأت الحمم ي ال ي  هدؼ أيلا ل جميل 

 مط  مف خالؿ اف عاؿ عدو خارجي وجدوه في حماس.صسوؼ حرك   ف ح  والس
وعما إذا كاف قد ال قى رئيس السمط  محمود عباس لبحث هذه القلاياي قاؿ دويؾ:  لـ أل ؽ الرئيس مزذ 
خروجي ايخير مف السجفي لقد اق رح عباس الحوار وقد رحبت بذلؾي لكز  كمؼ شخصا بهذا ولألسؼ لـ 

 يز  يعرؼ مواقسزا السياسي  ول يجد جدوى مف المقاء . ي ـ أي شيء في هذا اإلطاري ربما
 //فمسطيف أوف اليف، 

 
 6 فصائؿ تجمع عمى منح عباس دعمًا قويًا لخيار التوجو إلى األمـ المتحدة"الحياة" 5

أف الج ماع العاصؼ الذي عقد     الحياة كشست مصادر فمسطيزي  موثوؽ بها لػ: ف حي صّباح -غزة 
الشهر الجاري عمى خمسي   ظاهرات ار ساع ايسعاري زاقش الخيارات  و لسمسطيزي  يومي القيادة ا

السياسي  الم اح ي وخمص إلى إجماع عمى مزح الرئيس محمود عباس دعمًا قويًا لخيار ال وج  إلى ايمـ 
عمى  ي علو مراقب لدول  فمسطيف  حت الح الؿ عمى حدود عاـ  الم حدة لمحصوؿ عمى صس  

. كما فول   مجمس ايمف ل يزاؿ قائماً  إلىخيار العودة  أف  إلىأف يشير في كمم   أماـ الجمعي  العام  
الحصوؿ عمى  المج معوف اخ يار الوقت المزاسب لطرح مشروع القازوف لم صويتي مشدديف عمى أهمي  

علوًا في الجمعي   دول  مف أصؿ أكثر مف  ي أي الحصوؿ عمى  صويت زحو   صويت زوعي
 العام .

وأولحت المصادر أف عباس كاف أعطى السصائؿ مهم  قصيرة بيف الج ماعيف لعقد اج ماعات داخمي  
 إبالغمف الج ماعي ومف بيزها  ايوؿواإلجاب  عف ايسئم  المصيري  والصعب  ال ي طرحها خالؿ اليوـ 

 ز خابات العام ي وال زسيؽ ايمزي مل إسرائيؿ. ي وال وبرو وكوؿ باريس أوسموإلااء ا ساؽ  ز زياهو بػ



 
 
 

 

 

           7ص                                    5632العدد6                55/9/5025 الثالثاء التاريخ6

ي  موافؽ عمى إسقاط ا ساؽ أوسمو وباريس وال زسيؽ ايمزي وقالت إف عباس أكد خالؿ الج ماع إز  
. وأشاد قادة السصائؿ بموقؼ عباس وطالبوا بنسقاط ال زسيؽ ايمزيي  لماذا زعمؿ حراسًا لديهـ م سائاًل: 

وقؼ و عطيؿ أي ال زامات فمسطيزي  بزاء  ي كما طالبوا بػلالح الؿ ليست وكياًل السمط   وشددوا عمى أف 
الز خابات الرئاسي   إجراءف حي رفلوا  أعلاءالمج معيفي بمف فيهـ  إف. وقالت أوسمو  عمى ا ساقات

 وال شريعي  حرصًا عمى المصالح ي وا سقوا عمى الملي قدما في الز خابات المحمي  في اللس .
 //اة، لندف، الحي

 
 عباس الشيرية ستة مالييف دوالرمكتب نفقات اقتصادي فمسطيني6  6

أف مف أسباب الاالء الرئيس  ال ي  شهدها اللس  الاربي   يأكد خبير اق صادي وزاشط فمسطيزي: الخميؿ
ذلؾ مف ميزازي  المح م ي الزسقات الباهظ  ال ي  زسقها السمط  السمسطيزي  عمى كبار موظسيهاي مس دل عمى 

 السمط  وبعض وزارا ها المزشور وعمى  قارير هيئ  الززاه .
 يوقاؿ الق صادي يوسؼ القزازي خالؿ زدوة اق صادي  عقدت حديثًا في مديز  الخميؿ )جزوب اللس  الاربي (

مف إجمالي  % بمات  بدعوة مف  حزب ال حرير :  إف زسقات السمط  عمى ايمف خالؿ العاـ 
مميوف دولر(ي مشيًرا إلى أف الصيف  زسؽ عمى ايمف  مميار شيكؿ  قريبا ) زسقاتي حيث بمات ال

 مف موازز ها . % في المائ  مف موازز هاي وايردف  زسؽ عمى ايمف والدفاع )الجيش(  
قات الباهظ  ودلؿ المحالري وهو رجؿ أعماؿ فمسطيزي ويحمؿ شهادة الماجس ير في الق صادي عمى الزس

وأغمبهـ مف رجاؿ ايعماؿ وايكاديمييف وال جاري حيث ذكر  يبعرل  يرقاـي أدهشت الحالريف في الزدوة
مميوف شيكؿ  ـ أف زسقات مك ب رئيس السمط  السمسطيزي محمود عباسي بمات في العاـ 

ر(ي بيزما بمات زسقات وزارة مميوف شيكؿ )زحو س   مالييف دول مميوف دولر( بمعدؿ شهري  )
مميوف شيكؿ  مميوف دولر(ي مزها  مميوف شيكؿ )زحو  المالي  الخارجي  لعاـ 

 مميوف دولر( مصاريؼ أخرى. مميوف شيكؿ ) مميوف دولر( ومزها  روا ب )
في المائ   بي أي وأشار إلى أف ُخمس موظسي السمط  السمسطيزي  الكبار ي قالوف زصؼ حجـ الروا 

 في المائ  مف الروا ب . مف الموظسيف الكبار ي قالوف 
 //قدس برس، 

 
 ميوف دوالر أميركي عجز الحساب الجاري لمسمطة م 79396الجياز المركزي لإلحصاء6  7

إلى   شارت الز ائج ايولي  لميزاف المدفوعات السمسطيزي في الربل الثازي مف عاـ: أالقدس – راـ اهلل
 اس مرار العجز في الحساب الجاري )سملي خدماتي دخؿي  حويالت جاري ( حيث بمغ ما مقداره 

% مف الزا ج المحمي اإلجمالي بايسعار الجاري  في الربل الثازي مف مميوف دولر أمريكيي بما زسب   
 . % عف الربل الثازي مف عاـوذلؾ بار ساع بمات زسب    عاـ 

وقاؿ الجهاز المركزي لإلحصاء السمسطيزي وسمط  الزقد السمسطيزي   يعزى السبب في عجز الحساب الجاري 
مميوف دولر أمريكي والذي  إلى قيم  الميزاف ال جاري السمعي المر سع  حيث سجؿ عجزًا مقداره 

   في الربل الثازي مف عاـ % مف الزا ج المحمي اإلجمالي بايسعار الجاريشكؿ ما زسب   
ي كما سجؿ ميزاف الخدمات عجزًا بمغ مقداره % عف الربل الثازي مف عاـ بار ساع بمات زسب   

ي ويعزى ار ساع % عف الربل الثازي مف عاـ مميوف دولر أمريكي بار ساع بمات زسب    
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اإللاف  إلى ار ساع واردات الخدمات الشخصي  عجز الخدمات إلى ازخساض صادرات خدمات السسر ب
 والثقافي  والخدمات الحكومي  مف جه  أخرى .

مميوف  أما بالزسب  لحساب الدخؿ ) عويلات العامميفي ودخؿ الس ثمار( فقد سجؿ فائلًا مقداره 
لات العامميف ي وقد كازت  عوي% عف الربل الثازي مف عاـ دولر أمريكي بار ساع بمات زسب   

مميوف دولر أمريكيي فيما بمغ دخؿ  في إسرائيؿ السبب الرئيسي في فائض حساب الدخؿ إذ بمات 
مميوف دولر أمريكيي ز ج بشكؿ أساسي عف السوائد المقبول  عمى  الس ثمار المقبوض مف الخارج 

 الودائل السمسطيزي  في البزوؾ الخارجي .
 //القدس، القدس، 

 
 السمطة الفمسطينية تدعو لقرار أممي يعترؼ باألسرى الفمسطينييف 8

الذي كاف ي حدث خالؿ زيارة  يطالب وزير ايسرى لدى السمط  السمسطيزي  عيسى قراقل: د جادحام -غزة 
محمد حسف عبد حسف زواهرةي في قري  المعصرة قرب بيت لحـي بنرساؿ لجز   حقيؽ أممي   ايسيرلعائم  

 لرصد الز هاكات ال عسسي  المخالس  لمقازوف الدولي. اإلسرائيميف الح الؿ إلى سجو 
وقاؿ  عمى الجمعي  العام  لألمـ الم حدة أف  دعو إسرائيؿ إلى إطالؽ سراح كاف  ايسرى المع قميف قبؿ 

العاـ  باع بار أف إسرائيؿ لـ  ح ـر ا ساقي  شـر الشيخ يأسيرا فمسطيزيا وعددهـ  يا ساقيات أوسمو
قبؿ إزشاء السمط  الوطزي ي ولـ  ح ـر  يال ي قلت بنطالؽ سراح جميل ايسرى المع قميف ي

  .ي المرجعي  الدولي  والقازوزي  ل ساؽ إعالف المبادئ الذي اس زد لقراري مجمس ايمف 
 //الغد، عماف، 

 ف حاالت االعتقاؿ السياسي نو اب فمسطينيوف يطالبوف بالضغط عمى السمطة لإلبالغ ع 9
سمـ الزائب محمود الرمحي أميف سر المجمس ال شريعي والزائب المقدسي المبعد لراـ اهلل أحمد : الخميؿ

س قم  لحقوؽ اإلزساف ( قوائـ بأسماء المع قميف السياسييف باللس  الاربي  لمهيئ  الم/عطوفي الثزيف )
  .في راـ اهلل

از هاكات حقوؽ اإلزساف ال ي  حدث خالؿ اح جاز المع قميف السياسييف لدى وزاقشا مل الهيئ  خطورة 
لزاـ أجهز ها ايمزي  باإلبالغ عف ي وطالبا ايجهزة ايمزي  السمسطيزي  باللاط عمى السمط  السمسطيزي  واظ

 حالت الع قاؿ وم ابع  حالت المع قميف السياسييف الملربيف عف الطعاـ.
 //قدس برس، 

 
 
 

 مصطفى البرغوثي6 "إسرائيؿ" تمارس األكاذيب واألضاليؿ بدعوتيا لتنفيذ خطة فؾ االرتباط 20
قاؿ الزائب مصطسى البرغوثي أميف عاـ حرك  المبادرة الوطزي  السمسطيزي ي إف : وكالت - عالء المشهراوي

ي المح م  عاـ  الحؿ الذي يمكف القبوؿ ب  هو ازسحاب إسرائيمي شامؿ مف كامؿ ايرالي السمسطيزي 
وألاؼ أف دعوة باراؾ لسؾ الر باط مف  الس يطاف والمس وطزيف.  كزس بما فيها القدس وايغواري مل 
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بقاء القدس المح م  وايغوار في قبل  الح الؿي  جازب واحد في اللس  ولـ الك ؿ الس يطازي  الكبيرة واظ
 ؿ وايكاذيب.دليؿ عمى أف إسرائيؿ ل  ريد السالـ و مارس ايلالي

 //االتحاد، أبو ظبي، 
 

 خبير دولي يحذر مف نزع صفة "مراقب" عف منظمة التحرير الفمسطينية ومنحيا لمسمطة  22
عبدوي زائب رئيس مجمس العالقات ايوروبي  السمسطيزي   رامي أبو صرح د. عبيد: أيمف أبو -روما 

ديد أماـ الشارع السمسطيزيي بعد أف أخسقت في الحصوؿ  شعر بالحرج الش  السمسطيزي  أف السمط   الخميجػ ل
عمى دول  كامم  العلوي ي وهو ايمر الذي حاولت  صويره عمى مدى أشهر عدة سبقت ازعقاد الجمعي  

لكف خيب  ايمؿ  ي مس دركًا  أيموؿ مف العاـ المالي أز  في م زاوؿ اليد وسهؿ المزاؿ العام  في سب مبر/
ت السمط  مف جديد ولمف سياس  حسظ ماء الوج ي إلى ال وج  مرة أخرى لممطالب  لدى السمسطيزييف دفع

 . بصس  دول  غير علوي وهي صس  ل وجود لها في هيكؿ ايمـ الم حدة
مكمف الخطر أف  كوف السمط  قد زوت اس بداؿ مزظم  ال حرير بوصسها علوًا مراقبًاي بالسمط    :وقاؿ

 حويؿ صس  مراقب  ي مليسًا إف  وج  خطرة عمى مسار الزلاؿ السمسطيزيالسمسطيزي ي يف  بعات ذلؾ ال 
% مف فمسطيف مف المزظم  إلى السمط  يعزي بشكؿ والح إقرارًا مف السمسطيزييف بال زازؿ عف 

 . ال اريخي ي وما ي بل ذلؾ مف إسقاط حؽ العودة عف الالجئيف السمسطيزييف
 //الخميج، الشارقة، 

 
 6 نترقب استراتيجية الدوحة إلحداث ثورة في عمؿ البريدفي الضفةتصاالت وزيرة اال  25

صساء زاصر الديف وزيرة ال صالت و كزولوجيا المعمومات في السمط  الوطزي   د.قالت : محمد دفل اهلل
السمسطيزي  إف فمسطيف حرصت عمى المشارك  في مؤ مر البريد العالمي في الدوح  مف ال عرؼ عمى 

ي  الدوح  يز  أصبح مف اللروري  سعيؿ البريد ال قميدي والخدمات الحديث ي ال ي لحقت ب ي مشيرة اس را يج
وزارة ال صالت و كزولوجيا المعمومات في السمط  السمسطيزي   طمح إلى  قديـ العديد مف الخدمات  أف إلى

 ي  اس را يجي  الدوح .اإللك روزي  لممواطزيف في المزاطؽ السمسطيزي  المخ مس ي وهو ما  زص عم
وألافت في  صريح لػ الشرؽ  إف فمسطيف  حرص عمى م ابع  اج ماعات ال حاد الدولي لمبريدي وعمى 

فمسطيف ليست علوا في ال حاد فنزها حصمت عمى الكثير مف الحقوؽ الم عمق  بالبريد  أفالرغـ مف 
 ي  صدر عز ي ومف بيزها  بادؿ البريد بيف السمسطيزيي حيث ساعد ال حاد فمسطيف عمى  زسيذ القرارات ال

 دوؿ العالـ ايخرى وفمسطيف.
 //الشرؽ، الدوحة، 

 
 
 

 الرشؽ6 مشعؿ يؤكد عدـ ترشحو لقيادة المكتب السياسي لحماسعزت  23

أكد علو المك ب السياسي لحرك   حماس  عزت الرشؽي أف رئيس المك ب السياسي لمحرك  خالد مشعؿي 
 قبوؿ  رشيح  لرئاس  المك ب السياسي لمحرك  في الدورة ال زظيمي  القادم . جدد موقس  بعدـ
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الذي  يوقاؿ الرشؽي في  صريح عبر صسح   عمى السيس بوؾي  خالؿ لقاء المك ب السياسي ايخير لمحرك 
ايخ  حلر   قيادات الحرك  مف الداخؿ والخارجي وبمزاسب  اق راب الس حقاؽ الز خابي لقيادة الحرك ي أكد

في الدورة ال زظيمي   يموقس  بعدـ قبوؿ  رشيح  لرئاس  المك ب السياسي لمحرك  يخالد مشعؿ مجدًدا
 القادم  .

وأكد الرشؽي حرص القائد خالد مشعؿ عمى إفساح المجاؿ ل جديد الدماء في قيادة الحرك ي والزسجاـ مل 
 روح الربيل العربي.

عمى أز  مل زهاي  الدورة ال زظيمي  الحالي  فنز  ياادر الموقل ول  يوزقؿ الرشؽ عف ايخ أبو الوليد  شديده
ياادر الدوري و ابل  إذ سيواصؿ العمؿ والجهد والدور لخدم  شعبزا وقليزا وحرك زا المبارك ي ومشروعها 

 في ال حرير والعودة .
الوليد الس مرار في قيادة  وألاؼ  ورغـ أف قيادات الحرك  ورموزها في الداخؿ والخارج  مزوا عمى ايخ أبو

الحرك ي إل أز  بقي عمى موقس  وعبر عف  قديره وشكره لقيادات الحرك  وكوادرها الذيف عبروا عف عميؽ 
  قديرهـ ومحب هـ وثق هـ ب  .

في أصعب  يكما أكد الرشؽ أف  أكثر مف س   عشر عاًما ملت مف قيادة ايخ أبو الوليد لحرك  حماس
أع ى ال حدياتي شهدت خاللها الحرك  أهـ مزجزا هاي ح ى با ت الحرك  القائدة  الظروؼ وفي مواجه 

 لشعبزاي والممثم  لطموحا   و طمعا   .
وزوه الرشؽ إلى أف القائد مشعؿ الذي وصس  بػ الشهيد الحي ي  يلرب المثؿ لمزعماء ولمقادة والمسؤوليف 

المواقل والمزاصب وهو في قم  زجاح  وعطائ ي رغـ  عمى الزهد بالمواقل والمسؤولياتي والقدرة عمى ماادرة
أف المجاؿ والسرص  كازت م اح  أمام  لرئاس  المك ب السياسي لمحرك  لدورة جديدة ي مؤكًدا أف  فراًغا كبيًرا 

 سي رك  ايخ أبو الوليدي و بقى ثق زا باهلل أف يحسظ الحرك  ومشروعها المقاـو .
 24/5/2012، صفحة الرشؽ الرسمية عمى فيس بوؾ

 
  حسيف الشيخ ينفي ما تردد حولو مف إشاعات فتح تنفي تشكيؿ لجنة تحقيؽ.. 24

عبر صسح   الشخصي   السيس  يزسى الوزير وعلو المجز  المركزي  في حرك  ف ح حسيف الشيخ: راـ اهلل
 حقيؽ  واف الرئيس عباس امر بس ح يما  ردد مؤخرا حوؿ محاول   ال حرش بموظس  لدي  بالمك ب يبوؾ 

 بالحادث .
واكد از  ي اف ذلؾ جزء مف حمم  اشاعات و شهير ي عرض لها مف قبؿ جه   حاقدة ومشبوه   يوقاؿ الشيخ

وزسى اف يكوف  الرئيس قد أمر بس ح  حقيؽ في  يسيقوـ بمحاسب  كؿ مف  يقؼ وراء هذه الحمم  بالقازوف
 الحادث .

حوؿ  شكيؿ الرئيس محمود عباس لجز   حقيؽ  يعالـالى ذلؾ زست حرك  ف ح ما  زاقم   بعض وسائؿ اإل
وقالت الحرك  في بيازها إف ما زشر ليس صحيحاي  وأز  يأ ي في إطار حمم   مل أحد الوزراء في السمط .

ال شوي  المس مرة لد قيادة الحرك  والسمط  الوطزي ي في ظؿ الظروؼ الحرج  يوال حديات الصعب  ال ي 
 رك  سياسي  قاسي  لزيؿ علوي  فمسطيف في الهيئ  الدولي . يخوض فيها الرئيس عباس مع

 24/5/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 حماس في الضف ة ىراءحركة صالح العاروري6 الحديث عف سجوف ل 25
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أي سجف في  زسى علو المك ب السياسي لحرك   حماس  القيادي صالح العاروريي ام الؾ حرك  : راـ اهلل
  .ل  مف الصح  ي مؤكدًا أز  ل أساساللس  الاربي  المح م 

إف ذلؾ يأ ي في  ي(24/9وقاؿ العاروري في بياف صحسي  مقت  قدس برس  زسخ  عز  اليوـ الثزيف )
مف حمالت اس ئصاؿ مس مرة لّد  يأجهزة السمط  السمسطيزي  ايمزي  سياؽ ما سماه   برير ما  قوـ ب 

 في الوقت الذي  سشؿ في  السمط  في كّؿ خيارا ها يم أجؿ إجهاض خيار المقاو  الحرك  في اللس ي مف
 ال ساولي  .

في ظّؿ مالحقات الح الؿ  يمقاوم  لمخابئ  حت ايرض شيء طبيعي جداً  وألاؼ  إّف ام الؾ أّي حرك 
س بقى خيار الشعب  الشرس  ال ي   عرض لها المقاوم  في اللس ي كما أز  دليٌؿ عمى أّف المقاوم  والهجم 
القدس والس يطاف واع قاؿ ايسرى  يزيي وأدا   الرئيس  لمواجه  ال حديات في ظؿ اس مرار  هويدالسمسط

 وكّؿ أشكاؿ العدواف .
 24/5/2012قدس برس، 

 
ف السالح في الضفة لإلنقالب عمى السمطةفتح زياد أبو عيفلعضو المجمس الثوري  26  6 حماس ُتخز 

 س هدؼ قادة  ح  زياد أبو عيف وجود حمم  أمزي  مف السمط يزسى علو المجمس الثوري لحرك   ف  6راـ اهلل
 وكوادر حرك   حماس  في اللس  الاربي  المح م ي وأكد أف سجوف السمط  خالي  مف أي مع قؿ سياسي.

واس ارب أبو عيف في  صريحات لػ  قدس برس  ال هامات ال ي  وجهها حرك   حماس  إلى السمط  بشف 
 اؿ:  ليس هزالؾ أي اع قاؿ في اللس  بسبب الز ماء السياسي أو ال زظيمي .حمم  اع قالت لدهاي وق

مف كوادر وقيادات  حماس  مف  في المائ  50  قوـ بدفل روا ب أكثر مف وقاؿ إف السمط  السمسطيزي 
أعلاء المجمس ال شريعي والموظسيف الم قاعديف وايسرى المحرريفي مع برا أف ذلؾ يدلؿ عمى أف  الحديث 

 ف حمم  اع قالت لد أبزاء حماس في اللس  باطؿ .ع
إل أف المسؤوؿ السمسطيزي عاد وا هـ  حماس  بال خطيط لمقياـ بازقالب في اللس  مماثؿ لما جرى في غزةي 
وقاؿ:  حرك  حماس  خزف السالح في اللس  الاربي ي في إطار العداد لمخطط ازقالبي شبي  لما قامت ب  

ب ايمواؿ لصرفها في هذا المخططي والقازوف في اللس  فوؽ الجميل ول يسمح بمثؿ في غزةي و قـو ب هري
 هذه ايعماؿ  وفؽ  عبيره. 

وعما إذا كاف هذا ال صعيد يعزي أف المصالح  ذهبت مل الريحي قاؿ أبو عيف:  عزدما   ـ المصالح  وي ـ 
 وق ها هزاؾ أي مبرر لحمؿ السالح  شكيؿ حكوم  واحدة وي ـ  وحيد السالح و وحيد الشرعي ي لف يكوف 

 
بعيدا عف القازوفي وبال الي ل عالق  ل طبيؽ القازوف بالمصالح ي المصالح  مدخمها الز خابات و زسيذ 

   ا ساقي ي القاهرة والدوح  . 
 24/5/2012قدس برس، 

 
 تحت االحتالؿ "ج"نزاؿ6 حماس تشعر باألماف في مناطؽ جماؿ  27

عف ار ياحها مف زجاح  ي ح في بياف لمم حدث باسمها في أوروبا د. جماؿ ززاؿأعربت حرك  ف :راـ اهلل
القوات السمسطيزي  في  عري  حرك  حماس وفلح قص   عاوزها في مجاؿ ال سمح مل الح الؿ. وقاؿ: إف 

 الح الؿ يسيطر بصورة غير شرعي  عمى المزاطؽ ال ي  خبئ فيها حماس أسمح  مصدرها إسرائيؿ.
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  ف ح أوروبا باللاط عمى إسرائيؿ لدفعها لم خمي عف سياس   سميح حماس ال ي  قوـ بها وطالبت حرك
ال ابع  لسيطر ها المباشرة. وقاؿ علو المجمس الثوري لحرك  ف ح د. جماؿ ززاؿ  ي«ج»إسرائيؿ في مزاطؽ 

مي هو  حت عيف الجيش اإلسرائي ي«ج»إف  كثيؼ حماس عمميات ال سمح و خزيف الم سجرات في مزاطؽ 
سرائيؿ إللعاؼ قبل  مؤسس زا ايمزي  عمى الخارجيف عمى  ي ك يؾ ومخطط مش رؾ بيف حماس واظ

سرائيؿ ير سـ مف خالؿ دعوات  القازوف. وقاؿ ززاؿ إف اإلطار السياسي لهذا ال عاوف بيف اإلزقالبييف واظ
سولى اس سادة مف ومساعدة حماس عمى زشر ال يحكوم  ز زياهو الم جددة إلقصاء القيادة السمسطيزي 

 جرب هما المش رك  في غزة. واع بر ززاؿ زجاح المؤسس  ايمزي  السمسطيزي  في كشؼ واحد مف  سجوف 
 مشيا  يلرب  لمشروع مش رؾ بيف حماس والح الؿ يهدؼ لزعزع  الس قرار في فمسطيف يحماس الخسي  

 ع  لالح الؿ. مل مخطط ليبرماف المر كز عمى  بديؿ القيادة الشرعي  بأخرى  اب
 25/5/2012الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 وعمينا التعاوف مع مصر ىو اإلرىاب القادـ مف سيناء "إسرائيؿ"باراؾ6 الخطر الحقيقي عمى  28

قػػػاؿ وزيػػػر الػػػدفاع اإلسػػػرائيمي إيهػػػود بػػػاراؾي فػػػي مقابمػػػ  أجر هػػػا معػػػ  صػػػحيس   يسػػػرائيؿ هيػػػـو  : محمػػػد حامػػػد
 يعر بػػػالقمؽ مػػػف الجبهػػػ  المصػػػري  ال ػػػي  حولػػػت إلػػػى أكثػػػر الجبهػػػات زشػػػاًطاوزشػػػر ها اليػػػوـ. إف إسػػػرائيؿ  شػػػ

جزػدًيا مزػذ  23وألاؼ باراؾي  ل أعمـ إف كاف مف الصواب القوؿ بأف المصرييف ل يسعموف شيًئاي فقد فقػدوا 
 وأدخموا قوات و كسموا بهدـ بعض ايزساؽ . يف رة قصيرة

 (no man'sا يخسػػروز  مػػف ولػػل سػػيزاء كمزطقػػ  محرمػػ  و ػػابل بػػاراؾي  لقػػد ا لػػح لممصػػرييف أف هزػػاؾ مػػ

land وز وقػػل مػػزهـ أف يسعمػػوا المزيػػدي فعمػػيهـ أف يػػدخموا مزيػػًدا مػػف القػػواتم وأف يسرلػػوا الزظػػاـ بػػيف القبائػػؿ )
 ولو أمكف فعؿ ذلؾ دوف إدخاؿ قوات لكاف أفلؿي ولكف هذا أمر مس حيؿ . يالبدوي 

ري وصػػؼ بػػاراؾي الولػػل فػػي مصػػر بأزػػ  ل يشػػب  الولػػل فػػي وعػػف العالقػػات مػػل الزظػػاـ الجديػػد فػػي مصػػ
ولػػديزا ا صػػالت عمػػى المسػػ ويات  يالمالػػيم وقػػاؿ  لػػديزا سػػسير مصػػري جديػػد وهػػو دبموماسػػي ذو شػػأف رفيػػل

ومثممػا ل يخ ػار المػرء والديػ  فػنف  يولكف ال طػورات ال ػي  حػدث داخػؿ الشػعب المصػري أكبػر مزػا يالعسكري 
 يراز ي ولكف يزباي اح راـ ذلؾ وزطمب مزهـ أف يح رموا ال ساقيات .الشعب أيًلا ل يخ ار ج

وزػػوه بػػاراؾي إلػػى أف الخطػػر الحقيقػػي عمػػى إسػػرائيؿ هػػو خطػػر اإلرهػػاب القػػادـ مػػف سػػيزاءي الػػذي يجػػب عمػػى 
 إسرائيؿ أف  واجه  بال عاوف مل مصر وليس ال عاوف لد المصرييف.

راؾي  إززا ز ابل طواؿ الوقت اح مالت زقؿ أسمح  م طورة إلػى وفيما ي عمؽ بالولل الراهف في سورياي قاؿ با
فايمريكيوف أيًلا ي عقبوف السالح الكيميائي وقد أولحزا أزػ  فػي حالػ  زقػؿ صػواريخ  يلبزاف ولسزا الوحيديف

سػػكود أو صػػواريخ م طػػورة ملػػادة لمطػػائرات إلػػى لبزػػاف فنزهػػا سػػ كوف خطػػوة غيػػر مقبولػػ ي وزحػػف مسػػ عدوف 
 ي مػػالت ال ػػي سػػ ز ج عػػف هػػذا.. وبالزسػػب  لبشػػار ايسػػدي فػػنززي كزػػت سػػأفرح لػػو لػػـ يكػػف موجػػوًدالجميػػل الح

 وأزا عمى ثق  مف أز  ل  وجد وسيم  لكي يصمح الولل الذي وصؿ إلي  . يولكززي آمؿ أل زراه هزاؾ
وأف  يدولػػ  زوويػػ  وعػػف ايزمػػ  الزوويػػ  اإليرازيػػ ي قػػاؿ بػػاراؾي إف  إسػػرائيؿ مصػػرة عمػػى أل   حػػوؿ إيػػراف إلػػى

 جميل الخيارات مطروح  عمى الطاول ي عدا خيار الح واء .
 54/9/5025، الشروؽ، مصر
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يمي المػواء  زػاوؿ قائػد المزطقػ  الوسػطى بػالجيش اإلسػرائ: عالء المشهراويي وكالت - )غزةي القدس المح م (
زي ساف ألوف الولل ايمزي في اللس  الاربي  خالؿ حسؿ حلػره رؤسػاء البمػديات والقػادة المحميػوفي وزػاقش 
اللػػػػػطرابات ال ػػػػػي وقعػػػػػت فػػػػػي الشػػػػػرؽ ايوسػػػػػط خػػػػػالؿ العػػػػػاميف المالػػػػػييف وخمقػػػػػت مػػػػػا أسػػػػػماه بخريطػػػػػ  

 ”. جيوس را يجي  جديدةي وولل  شايمي جديد“
بشكؿ عػاـ مسػ قري لكػف ل بػد مػف السػ عداد ل صػعيد مح مػؿ فػي اللػس . وعبر عف اع قاده في أف الولل 

فػػػي مزػػػاطؽ السػػػمط  ” الجػػػيش لحػػػظ فػػػي ايسػػػابيل المالػػػي   صػػػاعدًا فػػػي الحػػػوادث المحميػػػ “وقػػػاؿ ألػػػوف إف 
 ”. لح ماؿ بداي  ثورة فمسطيزي “السمسطيزي  ال ي  خلل لسيطرة القوات اإلسرائيمي ي ما يعد مؤشرًا 

الحسػػاظ “ال صػػعيد يشػػكؿ  حػػديًا لمجػػيش اإلسػػرائيمي فػػي اللػػس . وأكػػد أف الولػػل الحػػالي ي طمػػب  وأكػد أف هػػذا
للػػػماف الزجػػػاحي فػػػزحف كقػػػادة بػػػالجيش “وخمُػػػص إلػػػى أزػػػ  ”. عمػػػى السػػػ قرار القػػػائـي ومزػػػل أي  صػػػاعد آخػػػر

طػػوارئ لػػديزاي اإلسػػرائيميي عميزػػا أف زسػػ عد قػػادة وجزػػود لمسػػيزاريوهات ايكثػػر صػػعوب ي وال حقػػؽ مػػف مخػػازف ال
 ”.و حسيف خططزا ال شايمي 

 54/9/5025، االتحاد، ابوظبي
 

 إلعادة السمطة الفمسطينية لممفاوضات  لرئيس المصريامرديدور يدعو  50
قاؿ زائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي ووزير الس خبارات داف مريدور إز  ي عيف عمى )الرئيس المصري محمػد( 

 إلى طاول  المساولات إف كاف مه ما برفاهي هـ.مرسي إقزاع السمسطيزييف العودة 
وأكد مريدور خالؿ مؤ مر صحافي أماـ مزدوبي الصحاف  ايجزبي  والعربي  اليـو الثزيف عمى أهمي  الحساظ 
عمػػى ا ساقيػػ  السػػالـ بػػيف )إسػػرائيؿ( ومصػػري ملػػيسًا:  أف )إسػػرائيؿ(  ع بػػر السػػالـ بػػيف البمػػديف وأزػػ  مصػػمح  

 لمشعبيف .
إف مصػػر  واجػػ   حػػدًيا كبيػػًرا فػػي سػػيزاء فاإلرهػػاب فػػي شػػب  الجزيػػرة يشػػكؿ  هديػػًدا كبيػػًرا عمػػى سػػيادة وقػػاؿ:  

 مصري وزحف واثقوف بأف المصرييف يقوموف بالحساظ عمى السالـ والهدوء عمى الحدودي وسيقوموف بذلؾ .
  بػايمـ الم حػدةي وحوؿ زي  رئيس السمط  محمود عباس  قديـ الطمب لالع راؼ بسمسػطيف دولػ   غيػر علػو

قػػاؿ مريػػدور:  أز ظػػر خطػػاب عبػػاس فػػي ايمػػـ الم حػػدة وأرجػػو أف يسهػػـ أف الطريػػؽ إلقامػػ  دولػػ  سػػي ـ عبػػر 
 ا ساؽ معزاي وليس عبر  صريحات في ايمـ الم حدة .

و ابل ميردور:  أف )إسرائيؿ(  قدـ العوف الق صادي لمسمسطيزييف قدر المس طاع ي حيث  حدث في ذلؾ عػف 
لػػؼ عامػػؿ فمسػػطيزي ي ػػاح لهػػـ العمػػؿ فػػي )إسػػرائيؿ( وعػػف  حويػػؿ ماليػػيف الشػػواكؿ لخزازػػ  السػػمط  لػػدفل أ 10

 الروا بي وكذلؾ عف المصادق  عمى مشاريل اق صادي  في السمط  أكثر مف ذي قبؿ.
وحػػوؿ اق ػػراح وزيػػر الجػػيش أيهػػود بػػاراؾ والػػذي زشػػر   صػػحيس   إسػػرائيؿ اليػػـو  وهػػو الزسصػػاؿ عػػف مزػػاطؽ 

عقّػػب مريػػػدور قػػائاًل:  غايػػػ   -  الاربيػػ  فػػػي خطػػوة أحاديػػػ  الجازػػب )مثيػػػؿ خطػػ  الزسصػػػاؿ عػػف غػػػزة(اللػػس
ال سوي  هي دول  فمسطيزي  بموجب ا ساؽ مل )إسرائيؿ( ولف زقبؿ أف يزسحب الجيش اإلسػرائيمي مػف مزػاطؽ 

 اللس  مف دوف ا ساؽ ولف   حوؿ راـ اهلل إلى غزة . 
 54/9/5025، فمسطيف أوف اليف

 
 

 قرار الحكـ لف يمنعو مف الترشح لمكنيست 6قضية فسادفي السجف مع وقؼ التنفيذ ألولمرت  52
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أصػػدرت المحكمػػ  المركزيػػ  فػػي القػػدسي اليػػـو الثزػػيفي عمػػى رئػػيس الحكومػػ  السػػابؽ إيهػػود أولمػػرتي حكمػػا 
فػي أعقػاب  دولر(ي وذلػؾ 262500) ألػؼ شػيكؿ 42بالسجف مل وقؼ ال زسيذ مدة سز ي وغرام  ماليػ  بقيمػ  
 إداز   بخياز  ايماز  في قلي   مركز الس ثمارات .

وجاء أف المحكم  رفلت طمب الزيابػ  إصػدار حكػـ بالعمػؿ لصػالح الجمهػور مػدة سػ   شػهور. كمػا فرلػت 
شػػهوري وغرامػػ   6المحكمػػ  عمػػى رئيسػػ  مك ػػب أولمػػرتي شػػول زاكػػيفي حكمػػا بالسػػجف مػػل وقػػؼ ال زسيػػذ لمػػدة 

 شيكؿ.ألؼ  10مالي  بقيم  
وي يح القراري الذي وصؼ بأز   خسيؼ زسبيا ي يولمرت العػودة إلػى الحيػاة السياسػي  العامػ ي وال رشػح مجػددا 

 لمكزيست.
كمػػا جػػاء أف قلػػاة المحكمػػ  اسػػ خدموا كممػػات قاسػػي  لوصػػؼ المخالسػػ  ال ػػي ار كبهػػا أولمػػرتي ومػػل ذلػػؾ فقػػد 

لػػ  بسػػبب القلػػايا ال ػػي  مػػت  برئ ػػ  مزهػػا. كمػػا أخػػذ أخػػذوا بعػػيف الع بػػار مػػا أسػػموه  المعازػػاة  ال ػػي حصػػمت 
 القلاة بعيف الع بار أز  الطر إلى  رؾ مزصب  في رئاس  الحكوم ي إلاف  إلى دوره في خدم  الدول .

ومف الم وقل أف  قرر الزياب  في ايسابيل القريب  ما إذا كازت  زوي الس ئزاؼ عمى القرار ب برئ  أولمرت مف 
 ال ي وجهت ل . ال هـ المركزي 

 54/9/5025، 48عرب 
 

 مف لقاء عباس نتنياىو يمنع ييوداً  55
قالػػت مصػػادر إسػػرائيمي  أمػػسي إف رئػػيس الػػوزراء بزيػػاميف ز زيػػاهو سػػعى لػػدى شخصػػيات أميركيػػ   :الزاصػػرة

يهوديػػ  للاػػاء لقػػاء مخطػػط لػػ  مػػل الػػرئيس السمسػػطيزي محمػػود عبػػاس فػػي زيويػػورؾي عمػػى هػػامش اج ماعػػات 
 .ز زياهودةي وذلؾ لكوف عباس يرفض عقد لقاء مل ايمـ الم ح

 54/9/5025، الغد، عم اف
 

 طمقيا المفتي الحسيني أقصى في خطر ىو فرية دموية ف شعار األأسرائيمي يزعـ إكتاب  53
زهير ازدراوس: كشؼ ك اب اسرائيمي جديػد الزقػاب عػف ازػ  فػي شػهر كػازوف الوؿ )ديسػمبر( مػف  الزاصرة ػ 

بعػػد شػػهريف فقػػط مػػف ازػػدلع الز سالػػ  الثازيػػ ي عػػف رسػػال  ك بهػػا محمػػد ابػػو سػػمرةي وهػػو ي اْي 5000العػػاـ 
لػػابط اسػػ خبارات بر بػػ  عقيػػد مػػف حركػػ  فػػ حي الػػى الػػرئيس السمسػػطيزيي ياسػػر عرفػػاتي وطمػػب ابالغػػ  عػػف 

 خط  اسرائيمي  لهدـ المسجد القصى بهزة ارلي  صزاعي .
 2664يكيػػ  زشػػرت فػػي المػػدة الخيػػرةي عمػػى ازػػ   ػػـ فػػي العػػاـ وجػػاء فػػي الرسػػال :  ػػدؿ  قػػارير عسػػكري  وامر 

 شػػكيؿ لجزػػ  اسػػرائيمي  شػػارؾ فػػي علػػوي ها عممػػاء مػػف معهػػد الهزدسػػ  ال طبيقيػػ  )ال خزيػػوف( فػػي حيسػػا ومػػف 
معهػػػد فياسػػػ ماف فػػػي رحوفػػػوت ومػػػف بئػػػر السػػػبل. وصػػػاغت المجزػػػ  خطػػػ  لهػػػدـ المسػػػجد القصػػػى بايػػػر  ػػػرؾ 

  صزاعي ي واس عماؿ موجات صو ي  م صادم ي واس عماؿ احػداث  سريػغ بصمات بواسط  احداث هزة ارلي
 حػت سػطح البحػر  2666هواء واحداث عواصؼ رعدي  محمي  صزاعي . وقد  مت اكثر ال جػارب فػي العػاـ 

 الميت وفي صحراء الزقب ايلا.
ريػػػػات و شػػػػير ال قػػػػاريري ك ػػػػب اللػػػػابط السمسػػػػطيزيي الػػػػى اف ارلػػػػي  المسػػػػجد اصػػػػبحت مسرغػػػػ  ز يجػػػػ  الحس

السػػرائيمي  )الثريػػػ (. وي وقػػػل الخبػػػراء الصػػػهايز  اف ُيهػػػدـ المبزػػػى ز يجػػػ  اخػػػ الؿ ال ػػػوازف بػػػيف لػػػاط الهػػػواء 



 
 
 

 

 

           25ص                                    5632العدد6                55/9/5025 الثالثاء التاريخ6

الخارجي واللاط الداخمي. وقد وردت هذه المعموم  فػي ك ػاب الباحػث السػرائيمي اليميزػيي زػداؼ شػرغائيي 
 صورة الكذب. -والذي جاء  حت اسـ فري  القصى في خطر

 اب الى اف عرفات وهو اسير السري  ال ي حبكها هو وزمالؤه واصبحوا وكالءها ال قيػاءي  طػرؽ الػى وزاد الك
 قرير ابو سمرة بكامؿ الجدي ي وامر خطًيا بزقؿ المعمومات الػى مجموعػ  مػف الشػخاص فػي القػدس الشػرقي  

 المح م ي مزهـ فيصؿ الحسيزي وزياد ابو زياد.
عرفػػات مصػػطبًاا بعبػػارات السريػػ  طػػواؿ السػػزيفي و قػػوؿ السريػػ ي بحسػػب  وبػػرأي الكا ػػبي كػػاف سػػموؾ الػػرئيس

المؤلؼي ال ي ولدت في اياـ المس ي الكبيػر الحػاج امػيف الحسػيزي شػريؾ ه مػري اف الحركػ  الصػهيوزي  ودولػ  
اسػػرائيؿ   ػػامراف و سػػعياف بالسعػػؿ الػػى هػػدـ مسػػجدي جبػػؿ الهيكػػؿ ل بزػػي بػػدل مزهمػػا الهيكػػؿ الثالػػث. وزاد لقػػد 

صبحت هذه السري  السالح الوحيد الػذي  سػ عمم  كػؿ جهػ  مسػمم  وعربيػ   رغػب فػي  وحيػد الجمػاهير عمػى ا
 الجهاد مف اجؿ القدسي واداة  دفل الى الماـ بالمكاز  الشخصي  والقيادي  والسياسي  لمداعيف اليها.

خواف المسمميف بزشرهاي ولكػف الياـ  قوـ جهات م طرف  وايراف وحماس وحزب اهلل وال هكما يزعـ از  في هذ
المر وصػؿ الػى َمػْف ُيعػرؼ ح ػى المػدة الخيػرة بازػ  مع ػدؿ زسػبًيا كجهػات فػي الردف ومصػر وفػي السػمط  

 السمسطيزي . 
 54/9/5025، القدس العربي، لندف

 
 "إرىابية"بيب تنفي تيديدىا بدخوؿ سيناء لمالحقة عناصر أتؿ  54

روي ػرز ػ ا ش ا: زسػت مصػادر سياسػي  إسػرائيمي ي أف  كػوف  ػؿ  -زة اإلسػماعيمي  ػ غػ -لزػدف ػ خالػد الشػامي
ابيب قد هددت بدخوؿ سيزاء لمالحق  عزاصر إرهابي ي مشيرة إلى أف جميل ايزباء بهذا الصدد عاري   مامػًا 

 عف الصح .
موقعػػ  بػػيف وزقمػػت اإلذاعػػ  اإلسػػرائيمي  الثزػػيفي عػػف المصػػادر قولهػػاي إف إسػػرائيؿ مم زمػػ  بمعاهػػدة السػػالـ ال

البمػػديف. واع بػػر مراقبػػوف اف الزظػػاـ المصػػري بعػػد الثػػورة مػػازاؿ يع مػػد الخيػػار المزػػي كاسػػ را يجي  وحيػػدة فػػي 
سيزاءي وهو الخطأ زسس  الذي وقل في  زظاـ مبارؾي وادى لحرماف سػيزاء مػف ال زميػ  والخػدمات المحميػ ي مػا 

البيئػػػ  الخصػػػب  لزمػػػو ال طػػػرؼ الػػػديزيي و اماػػػؿ  فػػػاقـ مػػػف مشػػػاكؿ البطالػػػ  والسقػػػر واز شػػػار المخػػػدرات وخمػػػؽ
 الجماعات الم شددة.

 54/9/5025، القدس العربي، لندف
 

  االشتباؾ الذي وقع عمى الحدود مع مصر خالؿمجندة إسرائيمية اختبأت مدة ساعة  55
  ايسػبوع أفادت  قػارير إسػرائيمي  أف ال حقيقػات ال ػي أجراهػا الجػيش اإلسػرائيمي فػي الشػ باؾ الػذي وقػل زهايػ

المالي عمى الحدود مػل مصػر قػد بيزػت أف المجزػدة ال ػي اع قػد بدايػ  أزػ   ػـ اخ طافهػا كازػت مخ بئػ  لمػدة 
وزقؿ عف المجزدة اع رافها بأزها خشيت مف إطالؽ الزار ح ػى   زيد عف ساع  وهي خائس  مف إطالؽ الزار.

زػدة بأزهػا لػـ   صػرؼ كمػا ي وقػل مػف مقا مػ ي وجاء أف قائد القوة قد أبمػغ المج ل   حوؿ إلى هدؼ لممسمحيف.
 وردت المجزدة مف جه ها بالقوؿ إز   لـ يكف لديها أي أمؿ في مواجه هـ .

 54/9/5025، 48عرب 
 

  نتنياىو يعتذر لكي موف لتسريب محادثة بينيما  56
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اـ لألمػـ الم حػدة بػاف بزياميف ز زياهوي اع ذارًا إلى ايمػيف العػ” اإلسرائيمي“قدـ رئيس الوزراء : )يو .بي .آي(
كػػي مػػوفي بسػػبب  سػػريب ملػػموف محادثػػ  ها سيػػ  بيزهمػػا وال سػػبب بنحراجػػ ي قبيػػؿ سػػسر ايخيػػر إلػػى طهػػراف 

 لممشارك  في مؤ مر دوؿ عدـ الزحياز.
قولػػ  إف المصػػالح  بػػيف ز زيػػاهو وكػػي مػػوف  مػػت ” إسػػرائيمي“ي أمػػسي عػػف موظػػؼ ”هػػ ر س“وزقمػػت صػػحيس  

 سيًا مع  والع ذار مز  عمػى الزشػر مػف دوف ال زسػيؽ بيزهمػاي لكزػ  شػدد عمػى أزػ  بعدما بادر إلى ال حدث ها
 ل ي راجل عف موقس  المعارض لسسر كي موف إلى طهراف.

 54/9/5025، الخميج، الشارقة
 

 بسبب عدـ زيادة رواتبيـ يضربوف عف العمؿ الجيش اإلسرائيميعماؿ  57
جػػػيش الحػػػ الؿ اح جاجػػػا عمػػػى شػػػروط  شػػػايمهـي إذ  آلؼ مػػػدزي يعممػػػوف فػػػي خدمػػػ  4بػػػدأ زحػػػو  :الزاصػػػرة

ألػرب العػػامموف امػس لمػػدة سػاع يفي وشػػمؿ اإللػراب اإلذاعػػ  العسػكري . وكازػػت زقابػ  العػػامميف فػي جػػيش 
آلؼ عامؿ يعمموف في الجػيش ول يع بػروف مػف سػمؾ المجزػديف والجػيش  4الح الؿي ال ي  زظـ عمؿ زحو 

 باطؤيػ ي اب ػداء مػف أمػس ولبلػع  أيػاـي إلػى حػيف الشػروع بنلػراب  الزظاميي قػد أعمزػت عػف بػدء إجػراءات
%ي وهػذا  1,2إذ يطالػب العػامموف بزيػادة عمػى روا ػبهـ بزسػب   يمس وحي في حاؿ لـ ي ـ ال جاوب مل مطالبهـ

 بعد أف كازت الزقاب  قد أعمزت قبؿ زحو ثالث  أسابيل عف ززاع عمؿ.
مػػسي بام زػػاع المػػذيل ايبػػرز الػػذي يقػػدـ برزامجػػا حواريػػا قبػػؿ وفػػوجئ العػػامموف فػػي إذاعػػ  جػػيش الحػػ الؿ أ

ي عف ام زاع  عف  قديـ البرزػامجي ولحػؽ بػ  عػدد كبيػر مػف العػامميف ليزلػموا إلػى اج ماعػات  ظهيرة كؿ يـو
 اح جاجي  زظم ها زقاب هـ في قواعد ومؤسسات جيش الح الؿ.

 54/9/5025، الغد، عم اف
 

 "اإلخواف"لمتطبيع مع  "إسرائيؿػ"فرصة ذىبية ل "ب ديفيدكام"تعديؿ  مسؤوؿ في الكنيست6 58
زصػػح رئػػيس لجزػػ  ايمػػف والخارجيػػ  فػػي الكزيسػػت اإلسػػرائيمي روزػػي بػػر  :عػػالء المشػػهراوي - )غػػزةي القػػدس(

أوف حكوم ػػػ  بلػػػرورة الزظػػػر وبعػػػيف الع بػػػار فػػػي المطالػػػب المصػػػري  وال ػػػي  زػػػادي بلػػػرورة  عػػػديؿ ا ساقيػػػ  
 يطر ها عمى شب  جزيرة سيزاء.كامب ديسيد لس عادة س

في  قرير لها أمسي أف رئيس لجز  ايمف والخارجي  في الكزيسػت روزػي بػر أوف ” معاريؼ“وكشست صحيس  
قػػػاؿي إف  عػػػديؿ ا ساقيػػػ  السػػػالـ مػػػل مصػػػر سػػػيكوف فرصػػػ  ذهبيػػػ  لبزػػػاء عالقػػػات جيػػػدة مػػػل جماعػػػ  اإلخػػػواف 

 والقادة اإلسرائيمييف.المسمميفي يزها س س ح حوارًا مباشرًا بيف الجماع  
سػرائيؿ سػيكوف لػ  آثػار إيجابيػ  عمػى مسػ قبؿ العالقػات بػيف مصػر  وألاؼ أف فػ ح هػذا البػاب بػيف مصػر واظ
سػػرائيؿ. وأشػػار إلػػى أف البػػدء السػػوري فػػي هػػذا  بصػػورة عامػػ ي وجماعػػ  اإلخػػواف المسػػمميف بصػػورة خاصػػ ي واظ

ظػػاـ المصػػري اإلخػػوازي سػػيكوف هػػو الزظػػاـ المباحثػػات والج ماعػػات مػػل الػػرئيس محمػػد مرسػػي يعزػػي أف الز
السياسي اإلسالمي ايوؿ الذي يجري مباحثات سياسي  مػل إسػرائيؿي مػا سػيكوف لػ  آثػار إيجابيػ  فػي الزهايػ  

 عمى الدول  العبري .
 54/9/5025، االتحاد، ابوظبي

 
 يفتي بحرمة جياز "آيفوف"إسرائيمي حاخاـ  59
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جديدة أصدرها حاخاـ يهودي اصػولي يحظػر فيهػا اسػ خداـ جهػاز از شرت في إسرائيؿ أمسي ف وى : الزاصرة
آيسوفي لكوز  م صال بشبك  الز رزتي ال ػي يحظػر الصػوليوف اليهػود اسػ خدامها. وظهػرت أمػس صػور فػي 

 الز رزت يصولييف يكسروف أجهزة آيسوفي ويدعوف لم جاوب مل الس وى.

 54/9/5025، الغد، عم اف

 
 ة إلى وقؼ الدعـ المالي لمسمطة الفمسطينيةأيالوف يدعو الدوؿ المانح 30

دعا زائب وزيػر الخارجيػ  اإلسػرائيمي دازػي أيػالوف الػدوؿ المازحػ  إلػى ال وقػؼ عػف  قػديـ : الزاصرة )فمسطيف(
 مساعدات مالي  إلى السمط  السمسطيزي .

ال ػي  مػوؿ بػدورها وادعى أيالوف أف السمط  السمسطيزي   زقػؿ جػزءا مػف هػذه ايمػواؿ إلػى الحكومػ  فػي غػزةي  
 إرهابييف وأبزاء عائال هـ ي عمى حد زعم .

وحػػػذر أيػػػالوف فػػػي مػػػؤ مر الػػػدوؿ المازحػػػ  فػػػي زيويػػػورؾ مػػػف أف اسػػػ عداد إسػػػرائيؿ لمػػػد يػػػد العػػػوف لالق صػػػاد 
السمسطيزي سي راجل في حاؿ اس مرت السمط  السمسطيزي  في دعػـ  اإلرهػاب  وا خػاذ خطػوات احاديػ  الجازػب 

 ي .في الحمب  الدول
  54/9/5025قدس برس، 

 
 تصاعد عنصرية السائقيف الييود في المواصالت العامة ضد الفمسطينييف 32

ي  صػػػػػاعد 2615أكػػػػػد  الئػػػػػ الؼ لمزاهلػػػػػ  العزصػػػػػري   فػػػػػي فمسػػػػػطيف المح مػػػػػ  عػػػػػاـ : الزاصػػػػػرة )فمسػػػػػطيف(
ل سػػيما   الممارسػات العزصػػري  مػػف قبػػؿ السػػائقيف اليهػػود عمػػى خطػػوط المواصػػالت العامػػ  لػػد السمسػػطيزييفي

  صاعد ال سوهات العزصري  مف قبؿ سائقيف في المواصالت العام  ورفض زقؿ بعلهـ. 
وطالب الئ الؼ لمزاهل  العزصري ي بس ح  حقيؽ جزائي لد السائقيف والشركاتي ال ي  شػامهـ بخصػوص 

يخوري مف مركز خرؽ قازوف مزل ال مييز في الخدمات وخرؽ  عميمات المواصالت. وقّدمت المحامي  ليؤورا ب
ال عددي  الديزي  والئ الؼ لمزاهل  العزصري ي  شكوى أخرى لشرك   داف  بخصوص  سوهات عزصػري  مػف 

 قبؿ سائؽ إحدى حافال هـ في  ؿ أبيب  جاه لجئيف أفارق .
 54/9/5025قدس برس، 

 
 األقصىالمسجد المستوطنوف والمتطرفوف الييود يستبيحوف عكرمة صبري6  35

لق حاـ  ي صدى المصموف المرابطوف في المسجد ايقصى المبارؾ أمس: سعد الديفزادي   –عماف 
المس وطزيف والم طرفيف اليهود بحماي  شرط  الح الؿ اإلسرائيميي  حت ذريع  الح ساء بايعياد اليهودي  

في  ييم وفرض الح الؿ  عزيزات أمزي  مشددة في محيط ايقصى والبمدة القد ال ي  صادؼ هذا ايسبوع.
مديز  القدس المح م ي بمزاسب  ايعياد اليهودي ي  مهددًا كؿ مف يع رض طريؽ هؤلء الم طرفيف ي بحسب 

 خطيب المسجد ايقصى الشيخ عكرم  صبري.
إف  اق حامات المس وطزيف والم طرفيف اليهود لألقصى  كررت في ا وز   يوقاؿ لػ  الاد  مف القدس المح م 

حياء ايعياد اليهودي  بقصد المساس بالمسجد واز هاؾ حرم  ي بما يؤكد أطماعهـ في ايخيرةي مس اميف ا
 الس يالء عمي  .
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وأولح الشيخ صبري بأف  الم طرفيف والمس وطزيف يحاولوف فرض واقل جديد في باحات المسجد ايقصىي 
 ف اع داءا   .إل أف  مؾ الق حامات لف  عطيهـ أي حؽ في ايقصىي فالمع دي ل يكسب حقًا م

وحذر مف أف  هذه الق حامات  مس حرم  المسجد ايقصى و س سز مشاعر المسمميف ي محماًل حكوم  
الح الؿ  المسؤولي  يف الم طرفيف يدخموف ايقصى بحماي  الشرط  اإلسرائيمي  ال ي  سمح لهـ ب زسيذ 

 الق حاـ والع داء .
 25/5/2012، الغد، عم اف

 
 أسيرًا مف القطاع بزيارة ابنائيـ 37االحتالؿ يسمح لذوي الصميب األحمر6  33

قاؿ الم حدث باسـ الصميب ايحمر في غزة أيمف الشهابي  إف سمطات الح الؿ اإلسرائيمي سمحت  :غزة
أسيرًا مف أبزائهـ في سجف  37فمسطيزيًا مف ذوي أسرى القطاع لزيارة  50صباح اليوـ اإلثزيفي بماادرة 

وأولح الشهابي أهمي  اس مرار السماح لذوي أسرى القطاع بزيارة أبزائهـ داخؿ سجوف  زسح  الصحراوي .
وألاؼ أف ال واصؿ جاري لمسماح لكؿ اثزيف  الح الؿ اإلسرائيمي والمحروميف مف رؤي هـ مزذ سزوات.

 مرة. بزيارة عدد مف العوائؿ يبزائهـ عبر حاجز بيت حازوف وبا لي  زسسها ال ي   ـ بها الزيارة كؿ
 24/5/2012، القدس، القدس

 
  غالقا شامال عمى الضفة لمناسبة األعياد الييوديةإجيش االحتالؿ يفرض  34

أعمزت سمطات الح الؿ السرائيمي فرض إغالؽ  اـ عمى اللس  الاربي ي اع بارا مف مز صؼ هذه : راـ اهلل
ح سالت بيوـ الاسرافي الذي يع بر احد أهـ الثالثاء( وح ى مساء ايربعاءي وذلؾ لمزاسب  ال -الميم  )الثزيف

وحسب بياف اصدره جيش الح الؿ فنف جميل المعابر مف اللس  الاربي  إلى داخؿ الخط  ايعياد اليهودي .
الخلر س امؽ بعد مز صؼ هذه الميم ي وس بقى مامق  ح ى مساء الربعاءي حيث سيمزل دخوؿ اي 

 ت الطبي   كما ذكر بياف الجيش.فمسطيزييف باس ثزاء   ذوي الح ياجا
 24/5/2012، القدس، القدس

 
 

 جنوب بيت لحـ سمطات االحتالؿ تشرع ببناء بؤرة استيطانية مقامة عمى أراضي الخضر 35

بيت لحـ: شرعت سمطات الح الؿ السرائيميي ببزاء وحدات سكزي  في البؤرة الس يطازي   اـ محمديف  
 ى الجزوب مف بيت لحـ.المقام  عمى أرالي بمدة الخلر ال

وقاؿ احمد صالح مزسؽ لجز  مقاوم  الجدار في بمدة الخلر: إف هذا الجراء يأ ي في اطار القرار 
معسكرا جاثما عمى مزاطؽ مخ مس  في اللس  الاربي ي ومزها الواقل في  40السرائيمي القالي ب حويؿ 

المخطط الهادؼ الى ربط مس وطز ي مزطق   اـ محمديف  جزوب البمدةي الى مس وطزاتي وذلؾ لمف 
  افرا ا  و افرات  المقام  عمى ارالي الخلر مل بعلهما وصول الى مس وطز  'معالي  ادوميـ .

ي وكاف هزاؾ قرار 2000وذكر صالحي الى از   ـ الس يالء عمى ارالي مزطق   اـ محمديف  عاـ 
عسكريا لخماي كاف لمراقب  أجزاء عدة في ب حويمها الى معسكر لمجيش اإلسرائيميي حيث  ـ زصب برجا 

 محافظ  بيت لحـ.
 25/5/2012، األياـ، راـ اهلل
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 توغؿ إسرائيمي محدود في وسط قطاع غزة 36

 وغمت قوة مف الجيش اإلسرائيميي في وقت مبكر مف صباح اليوـ الثزيف مساف  محدودةي في  :يو بي اي
 ايطراؼ الشرقي  لوسط قطاع غزة.

جرافات ودباباتي  وغمت شرؽ مخيمي البريج والماازي  9وفي إف قوة إسرائيمي  مكوز  مف وقاؿ سكاف محمي
 بوسط قطاع غزةي في ظؿ قصؼ عشوائي بزيراف ايسمح  الرشاش  والقذائؼ المدفعي .

وألافوا أف القوات اإلسرائيمي   قوـ بأعماؿ  جريؼ و سوي  في مزطق  ال وغؿي حيث يسمل إطالؽ زار بيف 
 و قـو القوات اإلسرائيمي  بيف الحيف وا خر بال وغؿ في ايطراؼ الشرقي  لمقطاع. ا خر. الحيف و

إلى ذلؾي قاؿ صيادوف إف قوات البحري  اإلسرائيمي  أطمقت زيرازها  جاه قوارب الصياديف السمسطيزييف مقابؿ 
 ساحؿ مزطق  السودازي  شماؿ قطاع غزة دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات.

 24/5/2012، لندفالحياة، 
 

 سيييرفع دعوى تشيير ضد صحيفة "فوريف بول ياسر عباس 37
ي دعوى قلائي  لد صحيس   فوريف محمود عباس رفل ياسر عباسي زجؿ الرئيس :ثائر زصار -راـ اهلل 

 .بولسي ي ولد الصحسي جوزاثاف شاززيري زائب رئيس المؤسس  لمدفاع عف الديمقراطيات ب هم  ال شهير
دعوى ردا عمى المقاؿ الذي زشر   فوريف بولسي بعزواف  هؿ الشقيقاف عباس أبزاء الرئيس وأ ت هذه ال

م سائال اذا كاف ثراء زجمي الرئيس قد  يالسمسطيزي ازداد ثراءهـ بحكـ وجود والدهـ في مزصب الرئيس؟ 
بعد زشر المقاؿ ازداد عمى حساب السمسطيزييفي ودافل اللرائب المريكي .  جدر الشارة أف شاززير  وج  

 ."الى الكوزارس ب قديـ شهاده عمى  السساد الحكومي المزمف داخؿ المؤسسات السياسي  السمسطيزي 
وال ي   لمف خمس  يفي المحكم  السدرالي  في واشزطف ي2012ايموؿ  19وقدـ ياسر عباس الدعوى في 

ير الم عمد مف قبؿ المدعي عمي   هـ  شهير )اإلصاب  لمسمع  الشخصي ي اإلصاب  لمسمع  المهزي ي ال شه
مالييف  10شاززيري اس ه ار و جاهؿ لمحقائؽ مف قبؿ واشزطف بوست وال شهير بواسط  ال مميح(ي مطالبا 

 10دولر  عويلا عف ايلرار ال ي  سببت ل  ز يج  ال شهير باللاف  إلى ال عويلات الجزائي  بمبمغ 
 .مالييف دولر عمى كؿ  هم 

25/5/2012، القدس، القدس  
 

 غزة تتظاىر إلطالؽ االسرى ودعوات لقرار أممي يعترؼ بقضيتيـ 38

جدد السمسطيزيوف أمسي مطالب هـ بالفراج عف اسراهـ في مع قالت الح الؿي اذ شهدت : حامد جاد -غزة 
مديز  غزة مسيرة  زادي بزصرة قلي  الحرك  السيرةي بيزما دعا وزير ايسرى لدى السمط  السمسطيزي  

يسى قراقلي الى طرح مشروع قرار عمى اجزدة الجمعي  العام  لالمـ الم حدة حوؿ قلي  ايسرى ع
 لم صويت عمى الع راؼ بهـ أسرى حرب ومقا ميف شرعييف وفؽ ا ساقي ي جزيؼ الثالث  والرابع .

لعمـ السمسطيزيي فسي مديز  غزة جابت مسيرة  قدم ها فرق  كشاف  شوارع المديز  قرع أفرادها الطبوؿ ورفعوا ا
فيما ردد المشاركوف الذيف ازلموا لممسيرة ه افات طالبت بالفراج عف اسرى غزةي وزددوا بصمت 
 المؤسسات الحقوقي  والدولي   جاه العمؿ عمى ازهاء معازاة ايسرى مطالبيف بال حرؾ إلداز  الح الؿ دوليًا.
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ل عريؼ العالـ كم  بقلي  ايسرى السمسطيزييفي طالب ذوو وأهالي ايسرى ب زظيـ فعاليات أكثر  أثيرا و 
 واطالع العالـ عمى دول  الح الؿ كدول  ارهاب  ز هؾ الحقوؽ وال ساقيات الدولي  والقازوف الدولي اإلزسازي.

 25/5/2012، الغد، عم اف
 

 اكتشاؼ أثري في بمدة بيت الىيا شماؿ قطاع غزة يعود لمعيد البيزنطي 39

ياح  وا ثار في الحكوم  السمسطيزي  في غزة موقًعا أثرًيا في بمدة بيت لهيا شماؿ اك شست وزارة الس: غزة
 قطاع غزة ُيرّجح أز  يعود لكزيس  بيززطي  مزدثرة.

في  صريح صحسي إف الموقل ايثري الذي  ـ حسره ح ى ا ف  يوقاؿ وزير السياح  وا ثار عمي الطرشاوي
مف أحجار السسيسساء بالموزيف ايبيض وايسودي وف ح   يح وي عمى بالط يبعمؽ م ريف  حت ايرض

 ُوجدت أثزاء ال زقيب ُيّرجح أزها كازت قبًرا بعد أف عثرت الوزارة فيها عمى جمجم  إزساف.
وأشار الطرشاوي إلى أّز   ـ العثور عمى صورة مبدئي  يرلي  فسيسساء مموز  بالموزيف ايبيض وايسودي 

م را مربعا مف هذه ايرلي ي مما يرجح أزها كازت  12 وتي  ـ الكشؼ عف مرسوـ عميها أوراؽ لشجرة 
وأولح أّف الوزارة عثرت عمى عدة آثار قديم  ماروس عميها صميب   عود لكزيس  كبيرة زمف البيززطييف.

 المسيحييف. وقاؿ إّف  مؾ المزطق  ايثري  ُ ّسطر حكاي  جديدة مف أصال  ا ثار الموجودة في غزة.
إلى أّف الوزارة ل زالت في المرحم  ايولى مف ال زقيب والبحثي وأّزها س سمر في الحسر حوؿ زسس  وأشار

 المزطق  لمكشؼ عزها بالكامؿ بمساعدة خبراء مف الخارج.
 25/5/2012، السبيؿ، عم اف

 
 

  مرض السرطاف في قطاع غزة... السبب الثاني لموفاة بيف سكاف القطاع 40

شكؿ مرض السرطاف في قطاع غزة السبب الثازي لموفاة بيف سكاف القطاعي وهو ما ي: اماؿ شحادة -القدس 
يشاؿ الجهات المحمي  خاص  واف هذه الشريح  مف السمسطيزييف  واج  مصاعب جّم  في ظؿ سياس  

 الح الؿ السرائيميي ال ي  حوؿ دوف امكازي   مقي المرلى عالجهـ اللروري.
 حديات واماؿ ي اعد مركز الميزافي الزاشط في مجاؿ حقوؽ الزسافي و حت عزواف  مرلى السرطاف .. 

ورق  عمؿ  كشؼ حقيق  هذه المعازاة والواقل المرير الذي يعيش  المرلى وال حديات ال ي  حوؿ دوف 
  م عهـ بحقوقهـ الصحي  و قديـ خدمات صحي  مزاسب   راعي حاجا هـ. 

 مبي آماؿ وحاجات مرلى السرطاف في رعاي  صحي   و سعى الورق  إلى الوقوؼ عزد حموؿ عممي  قد
مزاسب . وحّمؿ معدو الورق  المج مل الدولي مسؤوليا   القازوزي  وايخالقي  ودعوه الى ال حرؾ فورًا للماف 
لزامها بالقياـ  وقؼ سياس  الحصار والعقوبات الجماعي  ال ي  سرلها اسرائيؿ عمى قطاع غزة وسكاز  واظ

 ف الشروط الصحي  و وفير أقصى ما  سمح ب  مواردها لمسكاف في ايرالي المح م .بمسؤوليا ها ب أمي
مف المئ  مف إجمالي الوفياتي وسرطاف الرئ  هو الزوع  11.8و كشؼ الورق  اف مرلى السرطاف يشكموف 

وجود  ايكثر  سببا في الوفيات بيف مرلى السرطافي يمي  سرطاف الثدي والقولوف. واشار معدو ال قرير إلى
لعؼ والح في مس وى الخدمات الصحي  ال ي  قدـ لمرلى السرطافي وهو ما يزعكس سمبا عمى حقوؽ 

سبباي أهمها الحصار  13هؤلء المرلى في  مقي الرعاي  المزاسب  والعالج المالئـ. وعزت الورق  ذلؾ إلى 
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في العالجات  وسياس  العقاب الجماعي ولعؼ إمكازيات ال شخيصي وال شخيص الم أخر والزقص
 الكيماوي  وعدـ وجود أقساـ لممواد اإلشعاعي  وغيرها مف ايسبابي ال ي  سصمها الورق .

و س عرض الورق  أوج  معازاة مرلى السرطاف مف خالؿ سرد قصص واقعي   ظهر لعؼ اإلمكازيات 
الورق  مطالب عدة  الطبي  في قطاع غزة وأثرها المباشر عمى الحياة وشكمها بالزسب  لممرلى. ويرفؽ معدو

 الى جازب مطالب  المج مل الدولي بال حرؾ لولل حد لمممارسات السرائيمي  بيزها:
إزهاء الزقساـ ولماف  حييد القطاعات الخدما ي  عف ال جاذبات والصراعات السياسي ي بما يلمف إدارة  -

 القطاع الصحي عمى زحو أفلؿ.
 رلى السرطاف بالزظر يهمي ها الكبيرة لهـ.العمؿ عمى  عزيز خدمات الدعـ الزسسي لم -
 العمؿ عمى  عزيز خدمات العالج ال مطيسي لمرلى السرطاف. -
 أميف مرلى السرطاف ومرافقيهـ ماديًا خاص  المعوزيف مزهـ عزد  حويمهـ لمعالج في مس شسيات  -

 جمهوري  مصر العربي .
 24/5/2012، الحياة، لندف

 
 "االونروا" نتيجة عجز وكالة الغوث الفمسطينية مخيماتتردي الخدمات في الردف6 األ  42

شدد مدير عاـ دائرة الشؤوف السمسطيزي  محمود العقرباوي عمى أهمي  الدور الذي : صهيب ال ؿ –اربد 
باع بار  ي مارس  مؤسسات المج مل المدزي العامم  في المخيمات لخدم  أبزاء المخميات والمج مل المحمي

 . ل ي  زسذها رديسا مسازدا لمجهد الرسمي في عدة مجالتأزشط ها والبرامج ا
عمى هامش حسؿ  كريـ مجموع  مف المؤسسات العامم  في مخيـ اربد لالجئيف و سميمها  يوقاؿ العقرباوي

اف عمؿ هذه المؤسسات يسد جازبا مف الثارات والحاجيات ال ي ي طمل سكاف  يدعما ماليا يسازد أزشط ها
 . ( مميوف دولر 70في ظؿ العجز المالي لوكال  الاوث الدولي  الذي يصؿ الى)  يالمخيمات الى سدها

 25/5/2012، الدستور، عم اف
 

 أسير فمسطيني يتقدـ بالتماس "لمعميا اإلسرائيمية" بسبب تعرضو لمتعذيب 45
ماس لمحكم  أعمف ايسير زهراف عبد الرزاؽ عبد اهلل زيداتي القابل في سجف الزقبي زي    قديـ ال : وكالت

وذلؾ بعدما أغمؽ  ."العدؿ العميا اإلسرائيمي ي بسبب ما  عرض ل  مف  عذيب عمى أيدي رجاؿ  الشاباؾ
المس شار القلائي لحكوم  إسرائيؿ شكواه لس ح  حقيؽ جزائي لد محققي الشاباؾ لس خدامهـ ال عذيب 

 ."اثزاء ال حقيؽ مع  بذريع  كوز   قزبم  موقو  
 24/5/2012، 44عرب 

 
 في الشرؽ األوسط 6 حؿ القضية الفمسطينية سيحوؿ دوف تأجيج الصراعاألردف ممؾ 43

أمػػس فػػي لقػػاء مػػل عػػدد مػػف القيػػادات السكريػػ   ياهلل الثػػازي أكػػد الممػػؾ عبػػد :ب ػػرا -فػػايؽ حجػػازيف  - زيويػػورؾ
السمسػػػطيزي  هػػػي عمػػػى أف القلػػػي   يوالق صػػػادي  واإلعالميػػػ  فػػػي مجمػػػس السياسػػػات الخارجيػػػ  فػػػي زيويػػػورؾ

حػػؿ لهػا فػي إطػار حػؿ الػدول يفي الػذي يحظػػى  إلػىوأف ال وصػؿ  يالمركزيػ  بالزسػب  لػألردف اإلقميميػ القلػي  
 بنجماع عربي ودولي هو السبيؿ ل حقيؽ ايمف والس قرار  قبؿ فوات ايواف .
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قػ  ل ػأجيج الصػراع سيمزل أي أعذار قد  س خدـ مػف أي أطػراؼ فػي المزط يوقاؿ  إف حؿ القلي  السمسطيزي 
 وقياد ها زحو المجهوؿ .

55/9/5025، الغد، عم اف  
 

 اختتاـ دورة تدريبية ألعضاء مف النيابة العامة بالسمطة الفمسطينيةاألردف6  44
اخ  مػػت فػػي المعهػػد القلػػائي الردزػػي امػػس دورة  دريبيػػ  م خصصػػ  فػػي مهػػارات بزػػاء ممػػؼ : ب ػػرا –عمػػاف 
وقػاؿ مػػدير عػاـ المعهػػد القالػػي  العامػػ  فػي السػػمط  الوطزيػ  السمسػػطيزي .الزيابػ   أعلػػاءلعػػدد مػف  يال حقيػؽ

اف عقد مثؿ هذه الػدورات يعػد فرصػ  لم واصػؿ و بػادؿ الخبػرات والمعرفػ  بػيف المشػاركيفي  يمزصور الحديدي
 ل سػػيما فػػي مجػػاؿ  ػػدريب الكػػوادر القلػػائي  والقازوزيػػ ي مشػػيرا الػػى ازهػػا  ؤكػػد اسػػ مرار ال عػػاوف القػػائـ بػػػيف

 الردف والسمط  الوطزي  السمسطيزي .
55/9/5025، الدستور، عم اف  

 
 طبية عاجمة لممستشفيات الفمسطينية وأجيزةترسؿ قريبا معدات  "الخيرية الياشمية" 45

آليات العمػؿ  يفي راـ اهلل اليـو الثزيف يبحث وفد مف ديواف رئاس  السمط  الوطزي  السمسطيزي : ب را –عماف 
ي المسمػح أيمػفمػيف عػاـ الهيئػ  الخيريػ  الهاشػمي  وقػاؿ أ يئػ  الخيريػ  الهاشػمي  وسػبؿ  عزيزهػاالمش رؾ مل الهي

لألشػػػقاء السمسػػػطيزييف فػػػي ظػػػؿ الظػػػروؼ الصػػػعب  ال ػػػي  اإلزسػػػازي الهيئػػػ  مسػػػ مرة فػػػي  قػػػديـ المسػػػاعدات أف 
 الهيئػػػػ  فػػػػي  يعيشػػػػوزهاي مؤكػػػػدا  سعيػػػػؿ اطػػػػر ال عػػػػاوف المشػػػػ رؾ مػػػػل الرئاسػػػػ  السمسػػػػطيزي  و زمي هػػػػاي وسػػػػ قوـ

 
فػػي فمسػػطيف لمسػػاعدة المس شػػسيات هزػػاؾ عمػػى  قػػديـ  ايهػػؿالس ػػرة القريبػػ  ب سػػيير قافمػػ  مسػػاعدات طبيػػ  الػػى 

 الخدمات الطبي  الالزم  وال خسيؼ مف المعازاة اليومي  ال ي يعيشوزها.
55/9/5025، الدستور، عم اف  

 
 تفيال جذور ليا وستخ "سرائيؿ"إنجاد مف منصة األمـ المتحدة6  46

مسػػػ اال هػػػذه المػػػرة مزصػػػ    يإسػػػرائيؿ جػػػدد الػػػرئيس اإليرازػػػي احمػػػد زجػػػاد هجومػػػ  عمػػػى : زيويػػػورؾ / وكػػػالت
 حيث اسمل اليوـ  الثزيف  كمم  إيراف. يالجمعي  العمومي  ال ابع  لألمـ الم حدة

دا ها  ل جػػذور إلسػػرائيؿ لػػمف  ػػاريخ الشػػرؽ ايوسػػطي وهػػي سػػ خ سي ومػػف حيػػث المبػػدأ زحػػف ل زأخػػذ  هديػػ
عمى محمؿ الجدي لكززا زم مؾ كاف  الوسائؿ ال ي  ساعدزا في الدفاع عف ازسسزا وزحف جاهزوف لهذا ايمر . 

ألؼ عاـ أما هـ  اإلسػرائيميوف  فقػد اح مػوا ايرض ال ػي يقيمػوف  20-4وألاؼ  إيراف قائم  مزذ  قاؿ زجاد.
جد لهـ جذور  اريخي  في المزطقػ ي وزحػف عمػى لذلؾ ل يو  يعاما بمساعدة الدوؿ الاربي  40-30عميها مزذ 

وزحػف ح ػى ل  يقزاع  بأزهـ قد وصموا إلى طريػؽ مسػدود ويبحثػوف عػف ماػامرات قػد  سػاعدهـ بػالخروج مزػ 
 اريخيػػ  أزهػػـ يمثمػػوف  شويشػػا ثازويػػا أصػػاب  ةوبزظػػر  يزحسػػبهـ ول زعػػدهـ كجػػزء مػػف المعادلػػ  المقابمػػ  إليػػراف

 الصورة وسيزمحي . 
قائال  إف مبػدأ سػيادة القػازوف ل  ي  لهذه العبارات غادر السسير اإلسرائيمي القاع ي بشكؿ  ظاهريوفور سماع

 وجود ل  في هذه القاع  .
 54/9/5025، وكالة سما اإلخبارية
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محمػػػػد مرسػػػػيي عمػػػػى  ولػػػػ ي مس شػػػػار الػػػػرئيس المصػػػػرييرد محمػػػػد عصػػػػمت سػػػػيؼ الد ”:الخمػػػػيج“ -القػػػػاهرة 
كامػػب “ عػػديؿ الممحػػؽ ايمزػػي ل ساقيػػ  ” إسػػرائيؿ“ صػػريحات وزيػػر خارجيػػ  الكيػػافي أفياػػدور ليبرمػػافي رفػػض 

 ي مؤكدًا أف لرورات ايمف القومي يحدده المصريوف وليس غيرهـ.”ديسيد
مززػػػا يحػػػددها المصػػػريوف أزسسػػػهـ ول ي إف لػػػرورات أ”الشػػػروؽ“وقػػػاؿ سػػػيؼ الدولػػػ  فػػػي  صػػػريحات لصػػػحسي  

ي فاسػػ مرار حالػػ  السػػراغ ايمزػػي فػػي سػيزاء بزػػاء عمػػى المػػادة الرابعػػ  مػػف المعاهػػدة ”اإلسػػرائيمي “ حػددها اإلدارة 
ودعػػػا الكيػػػاف إلػػػى لػػػرورة مراجعػػػ   ”.إسػػػرائيؿ“وممحقهػػػا ايمزػػػي لػػػـ يعػػػد مقبػػػوًل كمػػػا أزػػػ  لػػػيس مػػػف مصػػػمح  

 ػػزص عمػػى حػػؽ أي طػػرؼ فػػي المطالبػػ  بنعػػادة الزظػػر فػػي ال ر يبػػات  يزهػػا“زصػػوص ال ساقيػػ  بشػػكؿ جيػػد 
 ”.عامًاي رغـ  اير الظروؼ 30ايمزي ي وهي ال ي لـ   اير مزذ 

ول أظزهػػا سػػ سعؿ إذا درسػػت القلػػي  بعزايػػ  واسػػ وعبت جميػػل ”  إسػػرائيؿ“وأكػػد سػػيؼ الدولػػ  أزػػ  لػػو رفلػػت 
ردي وهزػػػػاؾ فػػػػي المعاهػػػػدة بزػػػػود  ػػػػزظـ كيسيػػػػ  إدارة الم ايػػػػرات فهػػػػذا لػػػػيس زهايػػػػ  المطػػػػاؼي يف الخػػػػ الؼ وا

 الخ الؼ بيف أطرافهاي وايهـ أف هذا المطمب هو مطمب جميل المصرييف بجميل  يارا هـ وأحزابهـ.
ي ”ال ساقيػػ “وفػػي  صػػريحات أخػػرى لمس شػػار الػػرئيس المصػػري أكػػد لػػرورة اإللحػػاح فػػي طمػػب مصػػر  عػػديؿ 

المالي  أف  حدث أحد مف زظػاـ مبػارؾ عػف  عػديؿ ال ساقيػ ي كمػا أف  يز  لـ يكف عمى مدار العقود الثالث 
زصوصػػها لػػـ  كػػف معمومػػ  لمكثيػػريفي مشػػددًا عمػػى أف الوقػػت الحػػالي هػػو أزسػػب ايوقػػات لكػػي  طالػػب مصػػر 

 رسميًا ب عديؿ ال ساقي  .
 55/9/5025، الخميج، الشارقة

 
 د القدس قبؿ بحصار الفمسطينييف وتيوينوزير اإلعالـ المصري6 لف  48

أكَّد وزير اإلعالـ المصري صالح عبد المقصودي أف مصػر لػف  قبػؿ : أدهـ الشريؼ ورزؽ الارابمي -القاهرة
بحصار الشعب السمسطيزي والع داء عمي  مف ِقبؿ )إسرائيؿ(ي مزبهًا إلػى أف مصػر  شػهد  حػولت كبيػرة بعػد 

 زجاح الثورة المصري .
ل صحيس   فمسطيف ي ووكال   صسا  اإلخباري  وصحيس   الرسال  ي أف وشدَّد عبد المقصود في حوار ُمش رؾ م

مصػػر لػػف  قبػػؿ ب هويػػد القػػدس والمسػػجد ايقصػػى المبػػارؾي مع بػػرًا أف قلػػي  فمسػػطيف هػػي  قلػػي  ايم ػػيف 
وعػػػدَّ أف الحسػػػاظ عمػػػى فمسػػػطيف والقػػػدس وهويػػػ  القػػػدس العربيػػػ  واإلسػػػالمي   مسػػػؤولي   العربيػػػ  واإلسػػػالمي  .

شيرًا إلى أف ما  قوـ ب  )إسرائيؿ( مف  هويد لمقػدس و هديػد لألقصػى يق لػي مػف الجميػل ال عػاوف الجميل ي م
 لد هذه السياس  حساظًا عمى المقدسات العربي  واإلسالمي  وخاص  في مديز  القدس.

وقػػاؿ: إف  الػػرئيس محمػػد مرسػػي والشػػعب المصػػري يع بػػروف فمسػػطيف والقػػدس القلػػي  المركزيػػ  لمجميػػل )..( 
مكازات . لف  ز خمى عف دعـ أشقائزا السمسطيزييفي والدفاع عف مقدسا زا بكؿ ما أو يزا مف قوة واظ

 53/9/5025، فمسطيف أوف اليف

 
 مصر تنفي سيطرة "إسرائيؿ" عمى حقوليا البترولية 49

زسػػى وكيػػؿ أوؿ وزارة الب ػػروؿ لشػػؤوف ال ساقيػػات الدوليػػ  فػػي مصػػر محسػػوظ البػػوزي أف  ”:الخمػػيج“ -القػػاهرة 
  م ػػل بسػػيطرة عمػػى حقػػوؿ الب ػػروؿ المصػػري ي لف ػػًا إلػػى وجػػود  زسػػيؽ بػػيف وزار ػػي الب ػػروؿ ” إسػػرائيؿ“ كػػوف 
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وقاؿ البوزي في  صريحات صحافي  أمسي إف قطاع  والدفاع وم ابع  البيازات السزي  الم عمق  في هذا الشأف.
لقبرص أو عبػر الحػدود مػل ايرالػي الب روؿ ي ابل بشكؿ يومي كؿ ما ي ـ حسره سواء في الحدود المالصق  

 المح م  أو المبزازي .
 55/9/5025، الخميج، الشارقة

 
 لتعديؿ اتفاقية الكويز  "إسرائيؿ"مصر تفاوض  50

قاؿ وزير الصزاع  وال جارة المصري حا ـ صالح إف الحكوم  المصري   ساوض الحػ الؿ اإلسػرائيمي ل عػديؿ 
وأكػػد صػػالح  %.5% الػػى 20همػػ   ل خسػػيض المكػػوف اإلسػػرائيمي مػػف ا ساقيػػ  الكػػويز  المزػػاطؽ الصػػزاعي  المؤ 

 عمى اح راـ مصر ل ساقيا ها الدولي  إل أف الحكوم   سعى ل عظيـ مردود الكويز عمى الجازب المصري.
وكازت عدة مزظمػات لألعمػاؿ فػي مصػر طالبػت الحكومػ  ب عػديؿ ال ساقيػ ي وصػاحب ذلػؾ ازطػالؽ دعػوات 

ي حيػث طالبػت بعػض القػوى الثوريػ  بنلاػاء ال ساقيػ  فػي إطػار 5002لمعموؿ بها مزػذ عػاـ لم زديد بال ساقي  ا
 رفض أي  عامؿ مل )إسرائيؿ(.

 54/9/5025، فمسطيف أوف اليف
 

 مصر تجدد دعميا لمفمسطينييف في قياـ دولتيـ المستقمة 52
دة دعمهػا الكامػؿ لمسػيرة جددت مصر أمس أماـ مجمس حقوؽ الزسػاف ال ػابل لألمػـ الم حػ  : هيثـ سعد الديف

رأسػػها حقػػ  ال ػػاريخي فػػي قيػػاـ دول ػػ  المسػػ قم   ىالشػػعب السمسػػطيزي مػػف أجػػؿ اسػػ عادة حقوقػػ  المشػػروع  وعمػػ
وذلػػؾ عػػف طريػػؽ  سػػوي  سػػممي  عادلػػ  وشػػامم م جػػاء ذلػػؾ فػػي البيػػاف الػػذي ألق ػػ  ي  وعاصػػم ها القػػدس الشػػرقي 

وروبػػي لألمػػـ الم حػػدة فػػي جزيػػؼ أمػػاـ الجمسػػ  ال ػػي السػػسيرة وفػػاء بسػػيـ مزػػدوب مصػػر الػػدائـ لػػدي المقػػر اي
عقػػدها مجمػػس حقػػوؽ الزسػػاف حػػوؿ ايولػػاع فػػي ايرالػػي السمسػػطيزي  والعربيػػ  المح مػػ م وذلػػؾ فػػي اطػػار 

 أعماؿ الدورة الحالي  الحادي  والعشريف لممجمس.
مي مػا زالػػت فػي  صػػاعد وأشػارت ممثمػ  مصػػر فػي البيػػاف الػي أف الز هاكػات ال ػػي ير كبهػا الحػػ الؿ السػرائي

خاص  في قطاع غزةم حيث يس مر  ردي ايولاع الزسازي  ز يجػ  الحصػار السػرائيميم وأيلػا فػي اللػس  
الاربيػػ  وال ػػي  سػػ مر فيهػػا الممارسػػات السػػرائيمي  غيػػر الشػػرعي  وعمػػي رأسػػها خطػػط السػػ يطاف ومحػػاولت 

العربػػي السػػوري المح ػػؿ وعػػدة مزػػاطؽ لبزازيػػ  ز يجػػ   اييػػر معػػالـ القػػدسم الػػاف  الػػي مايعازيػػ  ابزػػاء الجػػولف 
 الح الؿ السرائيمي.

 55/9/5025، األىراـ، القاىرة
 

 قوى ثورية مصرية تتبنى مبادرة لممصالحة الفمسطينية بيف فتح وحماس 55
 زظـ الئ الؼ العاـ لمثورةي والجبه  الثوري  لحمايػ  الثػورة المصػري ي عػدة اج ماعػات  حلػيري ي: محمد رلا

فػ ح وحمػاس ي وذلػؾ  يخالؿ ايياـ المالي ي إلطالؽ مبػادرة  شػباب الثػورة لممصػالح  السمسػطيزي  بػيف حرك ػ
 بمشارك  ا حاد شباب الثورة.

جاء ذلؾ بعد الج ماع ايوؿي الذى عقد مل صبرى صػيدـي مس شػار الػرئيس السمسػطيزى محمػود عبػاس أبػو 
ى رحب بالمبادرةي ال ى أطمقها شػباب الثػورةي حيػث أكػد أزػ  لحرك  ف حي الذ يمازفي وأميف سر المجمس الثور 

سيقوـ ببذؿ الجهد الكبيػر إلزجاحهػاي وأزػ  مسػ عد لسػ قباؿ وفػد المبػادرة المكػوف مػف شػباب الثػورة فػى راـ اهلل 
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 وقطاع غزةي وأز  سيقوـ بنبالغ الرئيس محمود عباس وحرك  ف حي ل خاذ ال ر يبػات الالزمػ  إل مػاـ المبػادرة.
ايمػيف العػاـ  المجيػدـ أعقب ذلؾي اج ماع بيف شباب الثورة المشاركيف فػى المبػادرةي مػل كػؿ مػف خالػد عبػد ث

لجبه  الزلاؿ السمسطيزيي وأميف سر فصائؿ المقاوم  السمسطيزي  بدمشػؽي والزاشػط السمسػطيزى أحمػد الػدبش 
 ي.مسئوؿ  زسيقي  الهيئ  الوطزي  لحماي  الحقوؽ الثاب   لمشعب السمسطيز

يػػد ايمػػيف العػػػاـ لجبهػػ  الزلػػاؿ السمسػػطيزىي وأمػػػيف سػػر فصػػائؿ المقاومػػػ  جومػػف جازبػػ ي أكػػد خالػػػد عبػػد الم
السمسطيزي  بدمشؽي عمى ال رحيب البالغ بهذه المبادرة والس عداد لبذؿ الجهد والمساعدة إلزجاحهػاي لف ػًا إلػى 

ر شباب الثورة حػوؿ المصػالح ي وأولػح أز  سيقوـ بطرح المبادرة عمى السصائؿ فى دمشؽ وزقؿ وجهات زظ
أف المبادرة  ح اج مف شػباب الثػورة الجهػد والمثػابرةي كمػا طػالبهـ بالسػ ماع إلػى جميػل وجهػات الزظػر داخػؿ 

 حرك ى ف ح وحماس حوؿ المصالح .
الم حػػدث باسػػـ ا حػػاد شػػباب الثػػورةي عمػػى وجػػود آليػػات جديػػدة وشػػكؿ جديػػد سػػوؼ يقدمػػ   يوأكػػد  ػػامر القالػػ

الثػورة لممصػػالح  بػيف حرك ػػى فػ ح وحمػػاسي مشػددًا عمػى لػػرورة أف   حمػؿ الحرك ػػاف المسػئولي  أمػػاـ شػباب 
 ايم  العربي  واإلسالمي  إل ماـ المصالح  ال ى يحمـ بها الجميلي اس عدادًا إلقام  الدول  السمسطيزي .

زهػا المسػ سيد ايوؿ وايخيػػر وألػاؼ القالػىي أف إسػرائيؿ وأعوازهػػا لػف ي ركػوا هػػذه المصػالح   ػ ـ بسػػهول  ي
مػػف الُسرقػػ  وال شػػرذـ بػػيف أبزػػاء الػػوطف الواحػػد وأصػػحاب القلػػي  الواحػػدةي مؤكػػدًا أف شػػباب الثػػورة سػػي حدوف 
الصعاب مف أجػؿ إ مػاـ المصػالح ي ومزاشػدًا القػادة فػى حرك ػى فػ ح وحمػاسي وعمػى رأسػهما الػرئيس محمػود 

 اح مجهود شباب الثورة فى المبادرة.عباسي والسيد خالد مشعؿي لم عاوف مف أجؿ إزج
 55/9/5025، اليـو السابع، مصر
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أدازػػت دولػػ  قطػػر مجػػددا اسػػ مرار الز هاكػػات اإلسػػرائيمي  الموجهػػ  لػػد الشػػعب السمسػػطيزيي : قزػػا –جزيػػؼ 
اإلزساف والقازوف اإلزسازي الدوليي مع بػرة أف ذلػؾ يعبػر عػف رسػال  واس مرار از هاكها لمقازوف الدولي لحقوؽ 

والح  لممج مل الدولي كاف  باس مرار إسرائيؿ بالس خساؼ بكافػ  الجهػود الدوليػ  إلحػالؿ السػالـ بالمزطقػ ي 
وار كابهػػا لخطػػوات اسػػػ سزازي   كػػرس الالشػػػرعي  ال ػػي أصػػػبحت مزهاجػػا فػػػي  عاممهػػا مػػػل القلػػي  السمسػػػطيزي  

 ادل .الع
جاء ذلؾ في الكمم  ال ي ألقاها اليوـ السيد جاسـ المعاودة السػكر ير الثالػث فػي الوفػد الػدائـ لدولػ  قطػر لػدى 
مك ب ايمـ الم حدة في جزيؼي أماـ الدورة الحادي  والعشريف لمجمس حقػوؽ اإلزسػاف فػي إطػار البزػد السػابل 

 ايرالي العربي  المح م  ايخرى  .حوؿ  الزقاش العاـ لحال  حقوؽ اإلزساف في فمسطيف وفي 
وقاؿ المعاودة إف دول  قطر  ديف بأشد العبارات الممكز  محاولت  هويد القدسي و ايير طابعها الػديموغرافي 
والجارافيي وأكد المعاودة أف اس مرار الحصار الجائر المسروض عمى سكاف قطاع غزة مف قبؿ إسرائيؿ يعػد 

يي ومساسػػا جوهريػػا بحقػػوؽ اإلزسػػافي مبيزػػا أف اسػػ مرار هػػذا الحصػػار ي سػػبب از هاكػػا صػػارخا لمقػػازوف الػػدول
 ب دهور ايولاع اإلزسازي  والمعيشي .

 55/9/5025، الشرؽ، الدوحة
 

 الرئيس السوداني السابؽ سوار الذىب يدعو إلى وساطة إلنياء االنقساـ  54
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لػى قيػادة وسػاط  بػال وافؽ مػل الػدوؿ دعػا الػرئيس السػودازي السػابؽ سػوار الػذهب مزظمػ  ال عػاوف اإلسػالمي إ
 العربي  بيف حرك ي  حماس  و ف ح  مف أجؿ إزهاء الزقساـ وازجاز المصالح .

سػالمي ي وقػاؿ:  أزػا  وأكد سوار الذهب أف وحدة الصؼ السمسطيزي يجب أف  كوف أولويػ  فمسػطيزي  وعربيػ  واظ
هػذه الوحػدة  مثػؿ أولويػ  مطمقػ ي ذلػؾ واحد مف الذيف يحرصوف عمى وحػدة الصػؼ السمسػطيزي ويع قػدوف أف 

وألػاؼ:  قػاد اإلخػوة فػي مصػر وسػاط  فػي  أز  ل يمكف خدم  القلي  السمسطيزي  إل إذا  ـ  وحيػد صػسهـ.
هذا ايمر ل أكاد أقؼ ا ف عمى حقيق  ايمر فيهاي لكززي أع قد أف هػذه المسػأل  يجػب أف  كػوف عمػى رأس 

 أولويات الرئيس محمد مرسي في مصر .
 54/9/5025، فمسطيف أوف اليف

 
 اإلمارات تطمؽ مشروعًا لمساعدة الجامعييف الفمسطينييف 55

أطمقػػػت هيئػػػ  ايعمػػػاؿ الخيريػػػ  اإلمارا يػػػ ي مشػػػروعًا لمسػػػاعدة الطمبػػػ  الجػػػامعييف السمسػػػطيزييف  :القػػػدس )واـ(
ؾ فػي إطػار طالب جػامعي مػف غيػر القػادريف عمػى دفػل أقسػاط جامعػا هـي وذلػ 500المح اجيفي يشمؿ زحو 

الدعـ الم واصؿ الذي  قدم  الدول  لمشعب السمسطيزي الشقيؽ. مػف جازبػ ي أولػح إبػراهيـ راشػد مػدير مك ػب 
هيئػػ  ايعمػػاؿ الخيريػػ  اإلمارا يػػ  فػػي اللػػس  الاربيػػ ي أف مشػػروع مسػػاعدة الطػػالب الجػػامعييف السمسػػطيزييف 

امعػا هـي وسػ  وزع المسػاعدات عمػى طالب جامعي مػف غيػر القػادريف عمػى دفػل أقسػاط ج 500سيشمؿ زحو 
الطالب في مدف وقرى اللس  الاربي ي وفقا لجداوؿ يحدد الطالب ايكثر اح ياجا لي مكزوا مف الس مرار في 

  عميمهـ الجامعي في ظؿ الظروؼ الق صادي  الصعب  ال ي يعيشها السمسطيزيوف حاليا.
اإلغػػاثي واإلزسػازي إلػى القطػػاع ال زمػوي حيػػث أف  وأكػد أف العمػؿ اإلزسػػازي يجػب أف يز قػؿ مػػف دعػـ القطػاع

الس ثمار في اإلزساف عمادهي مشيرًا إلى أف المبادرة   كمؼ زحو زصؼ مميوف درهػـي و شػمؿ كػؿ الجامعػات 
 السمسطيزي  و هدؼ إلى دعـ الطالب السمسطيزي في وطز  وبيف أهم .

 55/9/5025، بوظبيأاالتحاد، 
 

 المصرية ستيداؼ دورية إسرائيمية عمى الحدودالكشؼ عف ىوية منفذي عممية ا 56
 يقػاؿ مصػدر مطمػل اليػـو فػى  صػريح خػاص لػػ اليـو السػابل  إف اثزػيف مػف مزسػذ: العريش ػ عبد الحميـ سالـ

آخروفي وق ػؿ فيهػا  3وأصيب  يإسرائيم يالعممي  ال ى  مت عمى الحدود المصري  اإلسرائيمي  وق ؿ فيها جزد
العمميػ  همػا الشػاب أحمػد وجيػ  أبػو أحمػد  يوقػاؿ المصػدر إف مزسػذ المزوفيػ . مسمحيفي هما مف محافظػ  3

ي حيػث  عػرؼ عػدد مػف ذويهػـ عمػى صػورهـ  والشاب بهاء زقزؽي مف مزطق  ميػت خاقػاف بمديزػ  شػبيف الكػـو
 ال ى زشرت فى بعض وسائؿ اإلعالـ.

اف فػى سػوريا حيػث إزهمػا يز ميػاف كاف الشاباف م ايبيف مزذ عدة أشهر وكازت أسر اهما  ع قداف أزهما يجاهد
إلػػػػػى أحػػػػػد ال يػػػػػارات الم شػػػػػددةي وقػػػػػاؿ المصػػػػػدر إف أقاربهمػػػػػا فػػػػػى طػػػػػريقهـ ا ف لمعايزػػػػػ  الجثػػػػػث بمس شػػػػػسى 

 يذكر أف  قرير الطب الشرعى أكػد مق مهمػا بطمقػات زاريػ  مػف سػالح آلػى م عػدد م وسػطي اإلسماعيمي  العاـ.
 لذى  حوؿ إلى أشالء ل سجير زسس .فيما لـ ي ـ ال عرؼ عمى هوي  الق يؿ الثالث ا

 54/9/5025، اليـو السابع، مصر
 

 مؤتمر بالقاىرة يؤكد دعـ اإلعالـ الفمسطيني 57
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دعا المؤ مر السابل لرابط  الصحاف  اإلسالمي  العالميػ  إلػى لػرورة دعػـ قلػايا العمػؿ  ”:الخميج“ -القاهرة 
الرامي  إلى قمل الحريات اإلعالمي  ” اإلسرائيمي “ اإلعالمي في ايرالي السمسطيزي ي مز قدا جميل المحاولت

 و عطيؿ العمؿ اإلعالمي والصحافي عمى مخ مؼ مس ويا   بايرالي السمسطيزي .
وشػػػدد المػػػؤ مر عمػػػى أهميػػػ   زظػػػيـ حممػػػ  لمزاصػػػرة القػػػدس ودعػػػـ القلػػػي  السمسػػػطيزي  مػػػف خػػػالؿ الزيػػػارات 

 مييف السمسطيزييف إلى الرابط .  وال واصؿ اإلعالميي داعيا إلى لرورة ازلماـ اإلعال
 55/9/5025، الخميج، الشارقة

 
 متيما بيجمات في سيناء 24مصر6 االعداـ لػ 58

روي ػػرز ػ ا ش ا: أصػػدرت محكمػػ  مصػػري  اإلثزػػيف أحكامػػا  -خالػػد الشػػامي: اإلسػػماعيمي  ػ غػػزة  لزػػدف ػ 
خػػريف بعػػد ادازػػ هـ فػػي هجمػػات إسػػالميا م شػػددا وبالسػػجف مػػدى الحيػػاة عمػػى أربعػػ  آ 21بالعػػداـ شػػزقا عمػػى 

عمػػى قػػوات مػػف الجػػيش والشػػرط  فػػي شػػب  جزيػػرة سػػيزاء العػػاـ المالػػي. و ولػػح ايحكػػاـ عػػـز الدولػػ  عمػػى 
 ال عامؿ بحـز مل ازشط  الم شدديف في سيزاء.

وعبػرت إسػػرائيؿ عػػف قمقهػػا بشػػأف ايمػف فػػي سػػيزاء حيػػث وقعػػت اربعػػ  هجمػات عمػػى ايقػػؿ عبػػر الحػػدود مزػػذ 
 .5022رئيس السابؽ حسزي مبارؾ في شباط/ فبراير الطاح  بال

وا همت الزياب  الرجاؿ الذيف يز موف إلى جماع  ال وحيد والجهاد الم شددة بق ػؿ ثالثػ  لػباط شػرط  ولػابط 
وألػػػافت مصػػػادر مػػػف  .5022جػػػيش ومػػػدزي فػػػي هجمػػػات زسػػػذت فػػػي حزيػػػراف/ يوزيػػػو و مػػػوز/ يوليػػػو عػػػاـ 

 صدرت غيابيا. وحكـ عمى أربع  آخريف بالسجف المؤبد. المحكم  أف ثمازي  مف أحكاـ العداـ
واع بر مراقبوف اف الحكاـ ال ي هي الولى مف زوعها بعد الثورة ال ي اطاحت حكـ مبػارؾي  طمػئف اسػرائيؿ 
بشأف زوايا الزظاـ المصري الجديدي خاص  ازها جاءت بعػد ايػاـ قميمػ  مػف هجػـو شػز  مسػمحوف عمػى الحػدود 

صػاب  اخػري باللػاف  الػى مق ػؿ ثالثػ  مػف اظ دى الػى مق ػؿ جزػدي اسػرائيميي و أاخػؿ سػيزاءي و السرائيمي  مف د
سرائيؿ. ولـ يصدر عف الجازػب الرسػمي المصػري اي بيػاف بشػأف الهجػوـي مػا اثػار إالمسمحيفي حسبما قالت 

 اس ارابا واسعا.
ف بشػػف هجمػػات جديػػدة از قامػػا وربػػط مراقبػػوف عػػودة ال عزيػػزات العسػػكري  الػػى سػػيزاء ب وقعػػات بقيػػاـ الم شػػددي

لالحكاـ بالعداـي وكذلؾ ب صاعد ال و ر المزي في سيزاء اثػر الهجػوـ عمػى الحػدود السػرائيمي  الػذي قامػت 
اسرائيؿ عمى اثره بزشر ك يب  الافي  عمى الحدود مل مصر. وزست مصادر سياسي  إسرائيمي ي أف  كوف  ػؿ 

إرهابي ي مشيرة إلى أف جميل ايزباء بهذا الصدد عاري   مامػًا  ابيب قد هددت بدخوؿ سيزاء لمالحق  عزاصر
 عف الصح .

 55/9/5025، القدس العربي، لندف
 

 لجنة المانحيف تدعو لتسريع صرؼ االلتزامات غير المسددة وزيادة المساىمات لمسمطة الفمسطينية 59

الدوؿ  يج ماعها في زيويورؾفي خ اـ ا يدعت لجز   زسيؽ مساعدات الدوؿ المازح  عبد الرؤوؼ ارزاؤوط:
مف خالؿ صرؼ الل زامات غير المسددةي  يالمازح  لمعالج  ايزم  المالي  قصيرة المدى لمسمط  السمسطيزي 

بعد إشار ها إلى أف السمط  السمسطيزي   مر بأزم  مالي   يل  زاسب مل الحاج  2012وزيادة مساهما ها لعاـ 
 مميوف دولر في زهاي  العاـ. 400يقؿ عف  قد  واج  فجوة  مويؿ بما ل يشديدة
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ال أكيد عمى جاهزي  مؤسسات السمط   يوجددت المجز  في البياف الصادر عف الزرويج بصس ها رئيس  المجز 
السمسطيزي  لمدول ي داعي  الجهات المازح  يف  بقي عمى ال زامها برؤي زا لمحؿ القائـ عمى دول يفي 

ل مبي  الح ياجات المالي  الم كررة لمسمط  السمسطيزي  لممساعدة في عممي   ياتوالس مرار في  قديـ المساعد
 الز قاؿ زحو الس قالؿ الق صادي لمدول  السمسطيزي ي مل إبالء الع بار الواجب لعبء ال قاسـ.

شطي ودعت الحكوم  اإلسرائيمي  إلى  سهيؿ الزمو المس داـ لالق صاد السمسطيزي الذي يدعم  قطاع خاص ز
ل حسيف و وسيل زطاؽ حرك  ايشخاص والبلائلي وال زمي ي وال جارة  يمف خالؿ ا خاذ المزيد مف الخطوات

 وال صدير في اللس  الاربي  وقطاع غزةي بما في ذلؾ المزطق  )ج( والقدس الشرقي .
ح  الرئيسي  وأعرب المازحوف عف قمقهـ إزاء وصوؿ الزشاط الق صادي في المزطق  )ج(ي ال ي  شكؿ المسا

مف ايرالي لمسمسطيزييفي وأكدوا عمى أف قدرات اق صادي  اكبر س  حقؽ عزد لماف الوصوؿ إلى  مؾ 
 المزطق .

وكاف الج ماع اس مل إلى  قارير مف السمط  السمسطيزي  والحكوم  اإلسرائيمي  والبزؾ الدولي وصزدوؽ الزقد 
 لدولي   وزي بمير.الدولي وايمـ الم حدة ومبعوث المجز  الرباعي  ا

 25/5/2012األياـ، راـ اهلل، 
 

 تقرير أممي6 الجنود والمستوطنوف اإلسرائيميوف ال ُيحاَكموف عمى جرائميـ تجاه الفمسطينييف 60

سمطات الح الؿ اإلسرائيمي ب جاهؿ  يا هـ  قرير صادر عف مك ب ايمـ الم حدة لحقوؽ اإلزساف: راـ اهلل
أو مس وطزيف يهود ير كبوف جرائـ بحؽ المواطزيف السمسطيزييفي مشيًرا إلى   طبيؽ أحكاـ القازوف لد جزود

  صاعد الع داءات لد المدزييف السمسطيزييف.
وقاؿ ال قريري الذي قدم   زائب المسول  السامي  لحقوؽ اإلزساف كيوزغ وا كازغ أماـ مجمس حقوؽ اإلزساف 

اإلجراءات القازوزي  لد المس وطزيف والجزود   إف إسرائيؿ فشمت في ا خاذ يفي جزيؼي امس الثزيف
 اإلسرائيمييف الذيف يمارسوف العزؼ بحؽ السمسطيزييف ومم مكا هـ .

وألاؼ  يظهر أف جزديا إسرائيميا  ـ ال حقيؽ مع  في قلي  مق ؿ سيدة فمسطيزي  وابز هاي لـ  وج  إلي  
د( لخمس  أياـ في اإلقام  الجبري  بعد ح ى ا ف ا هامات بالجريم ي في حيف  ـ ولل ثالث  شباف )يهو 

 مهاجم هـ لعائم  فمسطيزي  بالقزابؿ الحارق  .
ولست ال قرير ايممي ايزظار إلى أف هذه الع داءات  هي زماذج لعزؼ م كرري شديد في بعض ايوقاتي 

ممزم  بحماي  مف قبؿ المس وطزيف اإلسرائيمييف لد السمسطيزييف ومم مكا هـ ي مشدًدا عمى أف  إسرائيؿ 
 السمسطيزييف مف العزؼي عزدما يحدث ذلؾي ويجب عمى إسرائيؿ لماف  قديـ الجزاة إلى العدال  .

وقالت كازغ  زحف ز طمل إلى إجراءات فوري  وفعال  مف قبؿ السمطات اإلسرائيمي  لمزل أي حادث عزؼ مف 
 يؽ في  ومعاقب  مر كبي  .قبؿ المس وطزيف اإلسرائيمييف لد السمسطيزييف أو مم مكا هـ وال حق

وأشارت في  قريرها إلى قياـ المس وطزيف اليهود وقوات الح الؿ بن الؼ حوالي خمسمائ  شجرة زي وف مزذ 
 بداي  شهر أغسطس الماليي ما حـر السمسطيزييف مف مصدر حيوي لمدخؿ.

 25/5/2012الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 

 مالييف يورو 20 مساعدة فرنسية لميزانية السمطة بقيمة 62
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مالييف يورو لميزازي  السمط  السمسطيزي ي وهي  مثؿ الجزء  10أعمزت فرزسا عف  حويؿ مقبؿ لمزح  قدرها 
مالييف يورو مف قبؿ وزير الشؤوف الخارجي   10بعد إعالف الػ  2012الثازي مف المساعدة السرزسي  لعاـ 

 ي حزيراف المالي.السرزسي أثزاء زيارة الرئيس محمود عباس إلى باريس ف
وقد جاء هذا اإلعالف في إطار اج ماع لجز   زسيؽ مساعدات الدوؿ المازح  في زيويورؾي ال ي يشارؾ في  

 أهـ مازحي السمط  السمسطيزي .
و لـ فرزسا صو ها إلى اإلقرار الذي  بّزاه خالؿ هذا الج ماع صزدوؽ الزقد الدولي والبزؾ الدولي وايمـ 

ر بأّف السمط  ل  زاؿ جاهزة ل أسيس دول  ذات فاعمي ي رغـ الصعوبات المالي  الحالي ي الذي يق يالم حدة
ّف فرزسا ال ي ل  زاؿ مم زم  إلى جازب السمسطيزييف في بزاء مؤسسات دول هـ المس قبمي .   واظ

 24/5/2012فمسطيف أوف اليف، 
 

  كيسنجر يتوقع زواؿ "إسرائيؿ" بعد عشر سنوات  65
مس شػػار ايمػػف القػػومي ايمريكػػي وزيػػر الخارجيػػ  ايسػػبؽ هزػػري ة حاولػػت مسػػاعد لبػػدري:حزػػاف ا -واشػػزطف 

بعػد عشػر سػزوات لػف  كػوف هزػاؾ “قاؿ فيهػا إزػ  ات قاؿ فيها زسي إدلئ  ب صريح يأمس يكيسزجر  ارا ب زبوه
في  هػذه  أكدت أف مقالها الذي زشرت ي”زيويورؾ بوست“ي إل أف سيزدي ادمز المحررة في صحيس  ”إسرائيؿ“

 In 10 years, there will be“ال صريحات كاف دقيقًاي وأف كيسزجر قاؿ لها بزسس  هذه الجمم  وزصها حرفيًا: 

no more Israel”. 
 54/9/5025، الخميج، الشارقة

 
 

 "إسرائيؿ""البيت األبيض" يؤكد التزامو بأمف  63
ئيؿ( يبقى  أقوى مف أي وقت ملى ي وذلؾ أكد البيت ايبيض أف ال زاـ الوليات الم حدة حياؿ أمف )إسرا

أز  يريد ادارة الممؼ اليرازي مف دوف أف ياخذ في الع بار  اللولاء  يبعدما أعمف الرئيس باراؾ أوباما
 المحيط  .

عمي  لسرض  يوردا عمى سؤاؿ حوؿ اللاوط ال ي يمارسها رئيس الوزراء اإلسرائيمي بزياميف ز ازياهو
دقيق   عمى شبك   سي بي  60مج إيراف الزوويي قاؿ اوباما في مقابم  مل برزامج   خطوط حمراء  عمى برزا

يف ذلؾ  ياس  اليوـ ايحد أز  ي سهـ ويوافؽ عمى إصرار ز ازياهو بعدـ السماح ليراف بام الؾ اسمح  زووي 
 يهدد البمديف والعالـ بشكؿ عاـ ويطمؽ سباؽ  سمح.

يمر بقرارا زا بشاف أمززا القومي .. فاززي اه ـ بما هو جيد لمشعب ال أف أوباما  دارؾ  عزدما ي عمؽ ا
 ايميركي. وسوؼ أ جاهؿ أي لولاء خارجي  .

واع بر فريؽ المرشح الجمهوري لالز خابات ميت رومزي أف هذه ال صريحات  عزي غياب دعـ الدارة 
 الديموقراطي  لػ)إسرائيؿ(.

أف  الرئيس قاؿ بولوح أف ال زام  وال زاـ هذا البمد  يالثزيف أكد يلكف جاي كارزي الم حدث باسـ اوباما
 أقوى مف أي وقت ملى وثابت في الجوهر .  ي)الوليات الم حدة( حياؿ أمف )إسرائيؿ(

 24/5/2012فمسطيف أوف اليف، 
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 ضد "الجيادييف" المتوحشيف" "إسرائيؿ"حممة في نيويورؾ6 "ساندوا اإلنساف المتحضر إدعموا  64
سمح القلاء ايمريكي ب زظيـ حمم  ممصقاتي مسازدة إلسرائيؿي  قارف بيف  الجهادييف   :وكالت

هذا بالرغـ مف اع راض إدارة م رو زيويورؾ ال ي اع برت الرسال  ال ي  ريد اف  ياإلسالمييف والم وحشيف
  وصمها الحمم   مهيز  .

وا الم حلري أدعموا إسرائيؿ وقا موا يقوؿ الممصؽ  في كؿ حرب بيف اإلزساف الم حلر والم وحشي سازد
الجهاد .وكازت الكا ب  المحافظ  باميال جيمر المعروف  بزلالها لمزل إقام  مركز إسالمي عمى مقرب  مف 

في زيويورؾ زجحت في الحصوؿ عمى إذف مف القلاء  2001أيموؿ  سب مبر/ 11مسرح اع داءات 
 ايمريكي ل زظيـ هذه الحمم .

 24/5/2012، 44عرب 
 

 معاريؼ6 شخصيات ييودية أميركية بارزة رفضت لقاء عباس بعد ضغوط مف نتنياىو 65

اإلسرائيمي  أمس ايوؿ أف شخصيات يهودي  أميركي  بارزة في   معاريؼ ذكرت صحيس   :وكالت -راـ اهلل
هو الوليات الم حدة رفلت لقاء الرئيس السمسطيزي محمود عباس بعد لاوط مارسها مك ب بزياميف ز زيا

سرائيمي  إلااء المقاء بسبب لاوط مك ب ز زياهو. وكاف  عمى  مؾ الشخصيات. وأكدت مصادر أميركي  واظ
مف المس رض أف ُيعقد أمس الثزيف لقاء بيف الرئيس عباس والشخصيات اليهودي  ايميركي  في زيويورؾي 

 يويورؾ.حيث وصؿ الرئيس عباس لحلور اج ماعات الجمعي  العمومي  لألمـ الم حدة بز
ي فنف الشخص الذي ر ب المقاء بيف الرئيس عباس والشخصيات اليهودي  هو ”معاريؼ“ووفقا لصحيس  

أف مك ب ز زياهو قاؿ ” معاريؼ“الصحسي اليهودي الثري والمقرب مف ز زياهو مورت  سكورماف. وألافت 
ي حيف أزهـ يرفلوف لقاء لمشخصيات اليهودي  ل يعقؿ أف يم قي كبار الجالي  اليهودي  الرئيس عباس ف

 كبار قادة إسرائيؿ وعمى رأسهـ ز زياهو.
 25/5/2012اإلتحاد، أبو ظبي، 

 
 القنصؿ البريطاني6 االستثمار في القدس الشرقية يبدو معقوال مف حيث العائد المحتمؿ 66

واح كثيرة قاؿ القزصؿ العاـ البريطازي في القدس السير فيزسزت فيف اف  القدس الشرقي  مهم  مف ز: القدس
وايلا مهم  اق صاديا. فأهمها يح اجوف ويس حقوف المزيد مف فرص العمؿي و حسيف البزي  ال ح ي ي والمزيد 
مف السرص ال جاري . وأع قد أف الس ثمار في القدس الشرقي  يبدو معقول مف حيث العائد المح مؿ مف هذا 

 القدس الشرقي  . الس ثمار. لذلؾ زحف سعداء لدعـ  زمي  القطاع الخاص في
 25/5/2012القدس، القدس، 

 
 أزمة المشروع الوطني الفمسطيني 67

 محسف صالحد. 
يعازي المشروع الوطزي السمسطيزي حال  مف الزسداد وفقداف ال جاهي ازعكست بشكؿ سمبي واسل عمى قدر   

ادة مػػف اإلمكازػػات عمػػى العمػػؿي وعمػػى قدر ػػ  عمػػى السػػ سادة مػػف السػػرص الم احػػ ي وعمػػى قدر ػػ  عمػػى السػػ س
 الهائم  المذخورة في الشعب السمسطيزي وفي ايم  العربي  واإلسالمي .
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فػػي الوقػػت الػػراهفي هزػػاؾ ازسػػداد فػػي مسػػار ال سػػوي  السػػممي  الػػذي  بز ػػ  مزظمػػ  ال حريػػر السمسػػطيزي  وقيػػادة 
حركػ  حمػاس وحركػ   السمط  في راـ اهلل وحرك  ف ح. وهزػاؾ  عطّػؿ فػي مسػار المقاومػ  المسػمح  الػذي  بز ػ 

الجهػػػػاد اإلسػػػػالمي. وهزػػػػاؾ  عثّػػػػر فػػػػي مسػػػػار المصػػػػالح  السمسػػػػطيزي  الػػػػذي وقعػػػػت عميػػػػ  القػػػػوى والسصػػػػائؿ 
 السمسطيزي .

و عازي مزظم  ال حرير مف غياب مؤسسا ها و راجل دورهاي كما  عازي السمط  السمسػطيزي  مػف ازقسػامها إلػى 
زػ  اإلسػرائيمي  فػي اللػس  والحصػار اإلسػرائيمي فػي غػزةي سمط يف في اللس  الاربيػ  وقطػاع غػزةي ومػف الهيم

ومػػػف أزما هػػػا الماليػػػ ي باإللػػػاف  إلػػػى وجػػػود حالػػػ  إحبػػػاط واسػػػع  فػػػي الشػػػارع السمسػػػطيزي مػػػف أداء القيػػػادات 
السياسي  السمسطيزي ي ومف لعؼ ال ساعؿ مل ال ايرات فػي العػالـ العربػيي وعػدـ السػ سادة مزهػا عمػى الزحػو 

 المطموب.
البعض بمػرارة سػاخرة: وهػؿ لػديزا مشػروع وطزػي أصػاًل؟أ وعمػى أي أسػاس يمكػف أف يصػبح المشػروع يجادؿ 

الػػوطزي  وطزي"ػػا ؟أ وهػػؿ يمكػػف أف يكػػوف ال زػػازؿ عػػف معظػػـ فمسػػطيف لمصػػهايز  عمػػاًل وطزي"ػػا أو جػػزًءً ا مػػف 
مشػػروع الػػوطزيي برزػػامج وطزػػي؟ ومػػا هػػي الخطػػوط الحمػػراء والثوابػػت الوطزيػػ  ال ػػي ل يمكػػف  جاوزهػػا فػػي ال

وال ػػي ُيعػػدت اخ راقهػػا لػػرًبا مػػف الخيازػػ  أو سػػموًكا غيػػر وطزػػي ومعادي"ػػا لمصػػالح الشػػعب السمسػػطيزي؟ وكيػػؼ 
يمكػػف ال سريػػؽ بػػيف مػػا هػػو  خيازػػ   وبػػيف مػػا هػػو مجػػرد  وجهػػ  زظػػر ي إذا كازػػت الثوابػػت زسسػػها محػػّؿ زقػػاش 

 واج هاد؟أ
يػػػاـ الحػػػ الؿ البريطػػػػازي كػػػاف هزػػػػاؾ صػػػراع الحسػػػػيزي  أزمػػػ  المشػػػروع الػػػػوطزي ليسػػػت أزمػػػػ  جديػػػدةي فمزػػػػذ أ

ف أخػػذ شػػكاًل عائمي"ػػا-والزشاشػػيبي ي وهػػو  يحمػػؿ ملػػاميف مر بطػػ  بطػػرؽ العمػػؿ الػػوطزي وبشػػكؿ العالقػػ   -واظ
بػػالح الؿ البريطػػازيي وبالبيئػػ  اإلقميميػػ ي وأولويػػات المجػػوء يسػػاليب المقاومػػ  والعمػػؿ السياسػػي السػػممي. كمػػا 

ا زشأت مزظم  ال حرير بقيادة أحمد الشػقيري وسػط مقاطعػ  السصػائؿ السدائيػ  السمسػطيزي  ظهرت ايزم  عزدم
 وخصوصا ف ح ال ي رأت في إزشاء المزظم  محاول  لمهيمز  الرسمي  العربي  عمى العمؿ الوطزي السمسطيزي.

 لهذه ايزم .أيف  كمف ايزم  الحالي  لممشروع الوطزي السمسطيزي؟ ل يظهر أف هزاؾ عاماًل واحًدا 
هؿ هي أزم  الهويػ  واييػديولوجيا؟ حيػث   زػازع ال يػارات اإلسػالمي  والقوميػ  واليسػاري  والميبراليػ .. لعػؿ هػذا 
سػػبب مهػػـي خصوصػػا عزػػدما ي عمػػؽ الخػػالؼ بقلػػي  مر بطػػ  بثوابػػت ديزيػػ  حيػػث  ػػرفض ال يػػارات اإلسػػالمي  

في بيزمػػػا  ػػػربط  يػػػارات أخػػػرى ايمػػػر بالع بػػػارات الع ػػراؼ بػػػػ إسرائيؿ  أو بال زػػػازؿ عػػػف أي جػػػزء مػػػف فمسػػطي
 الواقعي  وبالمصمح  وال ك يؾ والعمؿ المرحمي.

ويزطبػػؽ ذلػػؾ مػػثاًل عمػػى ال عامػػؿ مػػل شػػروط الرباعيػػ  الدوليػػ  ال ػػي ُولػػعت بعػػد فػػوز حمػػاس فػػي از خابػػات 
ؿ ي وقػػػد أدى ي وال ػػػي كػػػاف عمػػػى رأسػػػها شػػػرط الع ػػػراؼ بػػػػ إسرائي2006المجمػػػس ال شػػػريعي السمسػػػطيزي سػػػز  

رفض حماس لهذا الشرط وغيرهي )وهػو شػرط لػـ يكػف لػدى حركػ  فػ ح مشػكم  فػي الموافقػ  عميػ (ي إلػى فػرض 
حصار قاٍس عمى حماس وحكوم ها والشعب السمسطيزي في اللس  والقطاع قاد   أميركا والدوؿ الاربي ي كما 

ي  والمقاومػػ ي فيمػػا ي عمػػؽ بطريقػػ  أدى ومػػا زاؿ يػػؤدي إلػػى زػػزاع بػػيف فػػ ح وحمػػاسي أو بػػيف معسػػكري ال سػػو 
 ال عامؿ مل شروط الرباعي ي وال طبيقات المر بط  بذلؾ في إدارة السمط  السمسطيزي .

هؿ هي أزم   حديد ايولويات والمسارات؟ لعؿ هذا سبب آخػر يزمػ  المشػروع الػوطزي السمسػطيزيي إذ يبػرز 
وم  المسػمح  أـ لمسػار ال سػوي  السػممي  أـ لممقاومػ  الخالؼ عادة حوؿ ما إذا ما كازت ايولوي  لمسار المقا

جراء الز خاباتي أـ إلعادة  المدزي ي وما إذا كازت ايولوي  يجب أف ُ عطى ل شكيؿ حكوم  الوحدة الوطزي  واظ
بزػػػاء مزظمػػػ  ال حريػػػر السمسػػػطيزي  و سعيمهػػػاي أـ إلصػػػالح ايجهػػػزة ايمزيػػػ ي أـ لمبػػػرامج الق صػػػادي ي أـ لرفػػػل 
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عػػادة اإلعمػػاري أـ ل حقيػػؽ الع ػػراؼ بدولػػ  فمسػػطيف فػػي ايمػػـ الم حػػدةي أـ لقلػػي  الالجئػػيفي أـ الحصػػار و  اظ
لمواجهػػ  بػػرامج ال هويػػدي خصوصػػا فػػي القػػدس. وكيػػؼ يمكػػف ال عامػػؿ مػػل القلػػايا السػػابق  بمػػا  سػػ حق  مػػف 

أي مػػف هػػذه اه مػػاـي وكيػػؼ يمكػػف  حديػػد الػػوزف الزػػوعي لكػػؿ قلػػي ي وعمػػى أي أسػػاس يػػ ـ  قػػديـ أو  ػػأخير 
 القلاياي وما هي القلايا ال ي يمكف الزشااؿ بها في وقت واحد؟أ

ومػػف جهػػ  ثالثػػ ي هػػؿ هػػي أزمػػ  العمػػؿ المؤسسػػيي وأزمػػ  ازعػػداـ وجػػود مظمػػ  مؤسسػػي  واحػػدة لمعمػػؿ الػػوطزي 
السمسػطيزي؟ هػػذا جػزء أساسػػي مػػف ايزمػ ي إذ إف هزػػاؾ فصػػياًل فمسػطيزيا واحػػدا هػػو فػ حي ي ػػولى إدارة مزظمػػ  

عامػػاي بيزمػػا لػػـ  ػػدخؿ حمػػاس والجهػػاد اإلسػػالمي الم ػػاف  مػػثالف قطاعػػات  44ال حريػػر السمسػػطيزي  مزػػذ زحػػو 
واسع  مف الشعب السمسطيزي في علوي  المزظم ي مل غياٍب ل مثيػؿ الكثيػر مػف السعاليػات الشػعبي  والرمػوز 

السمسػطيزي. ولػيس هزػاؾ ا ف بيػت والمس قميف. وبال اليي لػـ  عػد المزظمػ   عبػر عػف اإلرادة الحقيقيػ  لمشػعب 
فمسطيزي واحد يجمل كّؿ السمسطيزييفي ي دارسوف في  أولاعهـي ويلعوف في  برزامجهـ الػوطزي والسياسػيي 

 ويحددوف مف خالل  أولويا هـ وبرامجهـ.
 عطمػػػػت دوائػػػػر مزظمػػػػ  ال حريػػػػر ومؤسسػػػػا ها وفقػػػػدت فعالي هػػػػاي و لػػػػاءلت أو ازػػػػدثرت مػػػػل   اػػػػّوؿ  السػػػػمط  

ي ولػػػـ يػػػ ـ  جديػػػد 1991زي  عميهػػػا. ولػػػـ يعقػػػد المجمػػػس الػػػوطزي السمسػػػطيزي جمسػػػ  حقيقيػػػ  مزػػػذ سػػػز  السمسػػػطي
از خػػاب أعلػػائ  بشػػكؿ سػػميـ مزػػذ سػػزوات طويمػػ . إف حركػػ  فػػ ح   حمػػؿ مسػػؤولي   اريخيػػ   جػػاه مػػا حػػدث 

إعادة بزائها  لمزظم  ال حريري كما   حمؿ مسؤولي   اريخي  في وجوب المسارع  إلى ف ح أبواب المزظم  لي ـ
 و سعيمها عمى أسس جديدة.

ومػػف جهػػ  رابعػػ  فػػنف ال ػػأثير الخػػارجي اإلقميمػػي واإلسػػرائيمي والػػدولي مػػا زاؿ لعًبػػا مػػؤثًرا فػػي صػػزاع  القػػرار 
 السمسطيزيي وما زالت مواقس   زعكس بدرجات م ساو   عمى أزم  المشروع الوطزي السمسطيزي.

السػػػعودي  فػػػي صػػػزل القػػػرار السمسػػػطيزي. و معػػػب مصػػػر عػػػادة دوًرا إذ ل يخسػػػى دور مصػػػر وسػػػوريا وايردف و 
أساسي"ا في إعطاء الاطاء لمقيادة السمسػطيزي ي وفػي  ر يبػات البيػت السمسػطيزي. وقػد كازػت وراء إزشػاء مزظمػ  
ال حرير السمسطيزي ي و عييف الشقيري رئيًسا لهاي كما أعطػت الاطػاء إلزاح ػ  وحمػوؿ فػ ح فػي قيػادة المزظمػ ي 

س مرار هيمز ها عميهػاي فلػاًل عػف الاطػاء الػذي وفر ػ  لمسػار ال سػوي  السػممي  لقيػادة المزظمػ ي كمػا كازػت وا
لػعافها 2011يزاير 25مسؤول  )قبؿ ثورة  ( إلى حد كبير عف شػكؿ ال عامػؿ مػل حمػاسي ومحاولػ  عزلهػا واظ

فشالها. وفي المقابػؿ فػنف سػوريا )قبػؿ الثػورة ال ػي  شػهدها حالي"ػا(ي شػكمت حالػز  لحمػاس وقػوى المقاومػ ي  واظ
 وكاف لذلؾ  أثيره في مواجه  ما يسمى محور الع داؿ.

و  حمػػػػؿ الػػػػدوؿ العربيػػػػ ي وخصوصػػػػا دوؿ الطػػػػوؽي مسػػػػؤولي   اريخيػػػػ  فػػػػي  عميػػػػؽ أزمػػػػ  المشػػػػروع الػػػػوطزي 
السمسػػػطيزي بسػػػبب  لػػػييقها أو مزعهػػػا لمعمػػػؿ المقػػػاوـي ولمزشػػػاط السياسػػػي والشػػػعبي السمسػػػطيزيي وعػػػدـ قػػػدرة 

لشػػعب السمسػػطيزي عمػػى  زظػػيـ زسسػػ  بحريػػ  فػػي  مػػؾ الػػدوؿي و عطيػػؿ عقػػد الز خابػػات أو المجػػالس الوطزيػػ  ا
 السمسطيزي ي وعدـ السماح بذلؾ أو بعل  إل بأثماف سياسي  باهظ .

ـّ السمط  السمسػطيزي ( فػي  عصػر أوسػمو  ومػا  أما مف الزاحي  اإلسرائيمي ي فنف دخوؿ مزظم  ال حرير )ومف ث
ي جعػػؿ الجازػػب اإلسػػرائيمي  الحالػػر الاائػػب  فػػي كثيػػر مػػف 1993زػػ  مػػف  ر يبػػات عمػػى ايرض مزػػذ زػػ ج ع

 ايحياف في صزاع  القرار لدى قيادة المزظم  وقيادة السمط .
إذ إف ا ساقيػػػػ  أوسػػػػمو أدت إلػػػػى از قػػػػاؿ قيػػػػادات  المقاومػػػػ   لإلقامػػػػ   حػػػػت الحػػػػ الؿ اإلسػػػػرائيمي فػػػػي اللػػػػس  

  بعدـ المجوء إلى المقاوم  المسمح ي وبنقامػ  سػمط  وطزيػ  يػ حكـ اإلسػرائيميوف فػي والقطاعي وألزمت المزظم
 مدخال ها ومخرجا هاي وفي واردا ها وصادرا هاي و حويؿ أموالها واز قاؿ أفرادها وقيادا ها.
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 وهػػذا أعطػػى اإلسػػرائيمييف فرًصػػا واسػػع  لسػػ خداـ أدوات لػػاط هائمػػ  عمػػى القيػػادة السمسػػطيزي  وعمػػى الشػػعب
السمسطيزي مف خالؿ  عطيؿ مؤسسا   واع قاؿ قيادا   وخزق  اق صػادي"ا و ػدمير البزػى ال ح يػ ي بحيػث أصػبح 
عػػػادة  ر يػػػب  السػػػموؾ اإلسػػػرائيمي المح مػػػؿ محػػػد ًدا أساسػػػي"ا فػػػي زقاشػػػات ومساولػػػات المصػػػالح  السمسػػػطيزي  واظ

 البيت السمسطيزي.
ل   أثيره الذي ل يس هاف ب  عمى المسػار السمسػطيزيي إذ وبال أكيدي فنف الموقؼ الاربي وخصوصا ايميركي 

إف الػػدعـ ايميركػػي المطمػػؽ لػػػ إسرائيؿ  و ػػوفير الاطػػاء الػػدائـ لح اللهػػا واز هاكا هػػا وممارسػػا ها لػػّد الشػػعب 
السمسػػطيزيي وكػػػذلؾ ال ػػػدخؿ لسػػرض شػػػروط الرباعيػػػ  عمػػػى حمػػاس والقػػػوى الوطزيػػػ  السمسػػطيزي  بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ 

سرائيؿ  ووقؼ المقاوم  المسمح  والع راؼ بال ساقيػات ال ػي وقع هػا المزظمػ  بمػا فيهػا ا ساقيػات الع راؼ بػ إ
أوسموي شكؿ  دخاًل سافًرا ومحاول  ل حديد  صػورات الشػعب السمسػطيزي ومواقسػ . كمػا سػعت أميركػا وحمساؤهػا 

اف  إلػػػى معاقبػػػ  الشػػػعب إلسػػػقاط حمػػػاس وعزلهػػػاي واع بارهػػػا حركػػػ   إرهابيػػػ  ي وزػػػزع الشػػػرعي  عزهػػػاي باإللػػػ
 السمسطيزي عمى اخ ياره الديمقراطي الحر لحماس.

أسػهـ السػموؾ ايميركػي الم حّيػز فػي إفشػاؿ مسػار ال سػوي  السػممي ي وفػي ازسػداد أيػ  آفػاؽ ل حصػيؿ الحقػػوؽ 
السمسػطيزي  أو بعلػػها مػػف خػػالؿ مجمػػس ايمػػف أو ايمػػـ الم حػػدةي وأسػػهـ فػػي إدخػػاؿ المشػػروع السػػممي الػػذي 

 م  القيادة السمسطيزي  الحالي  في أزم  حقيقي . حم
وكاف جزء أساسي مف زقاشات المصالح  السمسطيزي  مزصب"ا عمى طريق   كييؼ  شػكيؿ الحكومػ  السمسػطيزي  
بمػػا ي ػػواءـ مػػل شػػروط الرباعيػػ  ومػػل  السي ػػوات  ايميركيػػ  واإلسػػرائيمي  المح ممػػ ي وهػػو مػػا يزطبػػؽ أيلػػا عمػػى 

 عمى إصالح ايجهزة ايمزي  وغيرها.إجراء الز خابات و 
ولعػػػؿ هزػػػاؾ سػػػبًبا خامسػػػا ذا أبعػػػاد ثقافيػػػ  حلػػػاري  مر بًطػػػا بحالػػػ  ال خمػػػؼ وبػػػأمراض المج مػػػل السمسػػػطيزيي 
خصوصا  مؾ الم عمق  بسف إدارة الخػ الؼ وبال ػداوؿ السػممي لمسػمط ي وبسػف ال عػايش والل قػاء عمػى القواسػـ 

سرديػػ  والحزبيػػ ي وززعػػػات السػػيطرة والسػػ ئثاري و اميػػػب الشػػؾ وسػػوء الظػػػف المشػػ رك ي والبعػػد عػػف ايزازيػػػ  ال
 والمكايدة السياسي  عمى برامج بزاء الثق  والعمؿ المش رؾ.

ومف زاحي  سادس  فنف هزاؾ ُبعًدا  اريخي"ا لألزم ي إذ  كرست مف خػالؿ العالقػات السصػائمي  وخصوصػا بػيف 
ي الثق . فمف لا  ال هػاـ القاسػي  بػيف الطػرفيف بالسشػؿ والعمالػ ي ف ح وحماسي وطواؿ ربل قرفي أزم  كبيرة ف

-1994إلى حمالت المطاردة ايمزي  والع قالت واإلقصاء ال ي قامت بها السمط  بقيادة ف ح خالؿ الس ػرة 
ي في مقابؿ عمميػات المقاومػ  ال ػي كازػت  قػوـ بهػا حمػاس وفصػائؿ المقاومػ ي وال ػي كازػت  ػرى فيهػا 2000
فشاًل لمسار ال سوي  المػؤدي ل حقيػؽ حمػـ الدولػ  السمسػطيزي ي إلػى محػاولت اإلفشػاؿ واإلسػقاط ف ح   عطياًل واظ

وال عطيؿ وزػزع الصػالحيات ال ػي قامػت بهػا قيػادة السػمط  )فػ ح( فػي مواجهػ  المجمػس ال شػريعي الػذي فػازت 
  الزقسػػاـ ال ػػي ز جػػت عػػف حمػػاس بأغمبي ػػ  السػػاحق ي وفػػي مواجهػػ  الحكومػػ  ال ػػي شػػكم ها حمػػاسي إلػػى حالػػ

سيطرة حماس عمى قطاع غػزة وسػيطرة فػ ح عمػى اللػس  الاربيػ ي إلػى اإلجػراءات ايمزيػ  الم بادلػ  ال ػي قػاـ 
بها الطرفاف للػماف سػيطر يهماي مػل بمػوغ ال زسػيؽ ايمزػي بػيف السػمط  فػي راـ اهلل وبػيف الطػرؼ اإلسػرائيمي 

العمػػػؿ المقػػػاوـي و سكيػػػؾ البزيػػػ  ال زظيميػػػ  ل يػػػار اإلسػػػػالـ وايميركػػػي حػػػدوًدا قصػػػوىي فػػػي السػػػعي لج ثػػػاث 
 السياسي في اللس . كما كاف لالزسالت ايمزي وسيؿ الدماء بيف الطرفيف أثره في  عزيز ازعداـ الثق  بيزهما.

مف أزمٍ  في القيادة السمسطيزي ي ال ي لـ  رَؽ إلى مس وى  طمعات شعبها  -مف زاحي  سابع -ول يخمو ايمر 
لػعاؼ إل يهاي وال ي وقعت بدرجات م ساو   فػي مسػالؾ اإلدارة الدك ا وريػ  السرديػ ي والحسػابات الشخصػي ي واظ

العمػػؿ المؤسسػػي ال زسيػػذيي وعػػدـ اح ػػراـ السػػمطات ال شػػريعي ي والسػػموؾ الزبػػائزي ايبػػويي والمكايػػدات الحزبيػػ  
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 وظيؼ الطاقات الهائم  وايدما  المذخورة  الرخيص ي والز هازي  السياسي ي والسساد الماليي وعدـ القدرة عمى
 في الشعب السمسطيزيي والسشؿ في إدارة الخ الؼ السياسي... وغيرها.

وثامًزا وأخيًراي لعؿ حال  ال شػ ت وال شػرذـ الجارافػي ال ػي يعػازي مزهػا الشػعب السمسػطيزيي أسػهمت فػي  عقيػد 
مػػػل السمسػػػطيزييف مكػػػاف واحػػػدي ول يحكمهػػػـ زظػػػاـ القػػػدرة عمػػػى الج مػػػاع وال سػػػاهـ وصػػػزاع  القػػػرار. إذ ل يج

ألػػؼ فػػػي اللػػس  الاربيػػ   حػػت الحػػػ الؿ  600سياسػػي واحػػد. و خ مػػؼ ظػػروفهـ مػػػف وجػػود زحػػو مميػػوزيف و
ألػؼ فػي قطػاع غػزة  حػت الحصػار اإلسػرائيمي و حػت  600و حت السمط  السمسطيزي ي ووجود زحو مميػوف و

أو مػػػا يسػػمى  إسػػػرائيؿ ي  1948مسػػطيف المح مػػػ  سػػز  ألػػؼ فػػػي ف 300قيػػادة حمػػاسي ووجػػػود زحػػو مميػػػوف و
ألسًػا فػي لبزػافي وزصػؼ  430ألؼ في ايردفي وزصؼ مميوف في سورياي و 400ووجود زحو ثالث  مالييف و

 مميوف في السعودي ي وربل مميوف في أوروباي وربل مميوف في أميركا...إلخ.
و حقيػػؽ حممػػ  فػػي العػػودة والسػػ قالؿي فػػنف  وبػػالرغـ مػػف  طمػػل الشػػعب السمسػػطيزي كمػػ  إلػػى  حريػػر فمسػػطيف

 بيئات الحياة وظروؼ الحكـ المخ مس  أثرت في ثقاف  السمسطيزييف وطريق   زاولهـ وفهمهـ لألمور.
وهكػذا فػػنف المشػػروع الػػوطزي السمسػطيزي يواجػػ  أزمػػ  حقيقيػػ . ولعػػؿ حالػ  الز سالػػات وال اييػػر ال ػػي يشػػهدها 

حػػػدوث  اييػػػر إيجػػػابي حقيقػػػي فػػػي الوسػػػط السمسػػػطيزي. غيػػػر أف المػػػدخؿ  العػػػالـ العربػػػي  عطػػػي أمػػػاًل بنمكػػػاف
الحقيقي لمشروع وطزي جاد هو إصالح البيت الػداخمي السمسػطيزيي  حػت مظمػ  فمسػطيزي  واحػدة )ـ ت ؼ( 
 سل الجميلي و س سيد مف طاقات الجميلي وبزاء عمى ميثاؽ وطزي جاملي وعمى برزامج سياسػي م وافػٍؽ مػل 

 قيادة وطزي  مز خب ي  م ـز بأولويات العمؿ الوطزيي بعيًدا عف اللاوط والحسابات الخارجي . الثوابتي  زسذه
 24/5/2012الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 حؿ الدولتيف ... سراب ال تحسبوه ماء!! 68

 فرحاف موسى عمقـ
ؿ سػحريي ما ازسكت قيادة مزظم  ال حرير السمسػطيزي   واصػؿ الحػديث عػف حػؿ الػدول يفي وال عويػؿ عميػ  كحػ

مقبوؿ ومعقػوؿ لمقلػي  السمسػطيزي . ومػا ازسكػوا يروجػوف لػ  فػي كػؿ ميػدافي وفػي كػؿ مزاسػب  يػ ـ فيهػا  زػاوؿ 
القلي  السمسطيزي . وما ازسكت إسرائيؿ  عمؿ عمى  قويض هذا الحؿ وجعؿ المطالب  بػ  لػربا مػف الجزػوفي 

بقائػػ  فػػي أرض ايحػػالـي لمػػف يهػػوى أف  يسػػمي إقامػػ  الدولػػ  السمسػػطيزي  بػػالحمـ باز زاعػػ  مػػف أرض الواقػػل واظ
الػوطزي. وأزػا هزػا ل أعػارض ايحػالـي فػرحـ اهلل مػف قػاؿ حقػائؽ اليػـو أحػالـ المالػيي لكػف الواقػل لػ  كممػ  

 أخرىي ال ي سأحاوؿ في هذه المقال  إلقاء بعلا مف اللوء عميها.
موماسيات العربي  والاربيػ  عمػى حػد الموقؼ السمسطيزيي ليس مزسردا بؿ هو مدعـو وم بزى مف كثير مف الدب

سواء. ولعؿ مف يشجعوف السمسطيزييف عمى الملي في هذا الطريؽ مف القػادة العػرب أو ايجازػب يشػ ركوف 
فػػي أزهػػـ يخولػػوف فػػي قلػػي  ليسػػت قلػػي هـي ولػػف  ػػؤثر عمػػيهـي ولعػػؿ خولػػهـ فيهػػا هػػو مػػف بػػاب ال ػػرؼ 

ء بػػأزهـ مػف ذوي اله مامػػات الدوليػ  خػػارج حػػدود الدبموماسػيي أو هػػو مػف بػػاب الحػرص عمػػى أف يػػذكر هػؤل
 بمدازهـي لعمهـ بذلؾ يحمدوا بما لسـ يسعمواي عمى حساب الشعب السمسطيزي وحقوق .

حػؿ الػػدول يف لػػـ يعػد لػػ  مكػػاف سػوى فػػي ايحػػالـ أو فػي الخطػػبي أو فػػي المػؤ مرات الصػػحسي ي أو فػػي إطػػار 
  هزػاؾ مػف وجػود. وهػذا ايمػر فرلػ   إسػرائيؿ بقػوة ايمػر العالقات العام . أما فػي أرض الواقػلي فمػـ يعػد لػ

الواقػػلي فمػػـ يعػػد هػػذا الحػػؿ قابػػؿ لم طبيػػؽي بسػػبب الممارسػػات اإلسػػرائيمي ي والسياسػػ  ال وسػػعي  ال ػػي  ز هجهػػا 
إسػػرائيؿ ال ػػي  هػػدؼ مػػف خاللهػػا إلػػى بسػػط زسوذهػػا وسػػيطر ها عمػػى أوسػػل بقعػػ  جارافيػػ  مػػل أقػػؿ عػػدد مػػف 
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ف زظػػرة إلػػى ا ساقيػػ  أوسػػمو فػػي مولػػوع ال قسػػيـ الجارافػػي لملػػس  الاربيػػ  إلػػى ثالثػػ  السػػكاف السمسػػطيزييف ي واظ
مزاطؽي بحيث أبقت إسرائيؿ عمى سيطر ها ايمزي  والمدزي  عمى المزطق  المسػماة )ج( وال ػي  بمػغ مسػاح ها 

%ي بػؿ هػػو 10% مػف مسػػاح  اللػس  الاربيػ ي ول ي جػػاوز عػدد السػػكاف السمسػطيزييف فيهػا حػػاجز 62حػوالي 
أقػػؿ مػػف ذلػػؾ بكثيػػر. وهػػذه المزطقػػ  ال ػػي  مػػارس فيهػػا إسػػرائيؿ القمػػل وال زكيػػؿ بالسمسػػطيزييفي إلرغػػامهـ عمػػى 
فػػػراغ المزطقػػػػ ي فػػػي عمميػػػ   طهيػػػػر عرقػػػي أقػػػؿ صػػػػخبا وأكثػػػر زعومػػػ  مػػػػف العمميػػػ  ال ػػػي مارسػػػػ ها  الرحيػػػؿ واظ

فال يكاد  ايب شمس يػـو دوف  ي وفؽ ما عرؼ بالخط  داؿ في حيز .1948العصابات الصهيوزي  في عاـ 
أف يكوف لإلسرائيمييف جريم  جديدة لد السمسطيزييف في هذه المزاطؽ عمى وج  الخصوصي فال يسمـ مزهـ 
ف أبدت موافق  فيما ملى عمى ال ساوض بشأف هذا الحؿ إل  شجر ول حجر ول حيواف ول إزساف. إسرائيؿ واظ

الوقػػت  ح اجػػ  لسػػ كماؿ إجراءا هػػا  ال هويديػػ  عمػػى أرض أزهػػا  ظػػاهرت بػػذلؾ فػػي محاولػػ  لكسػػب مزيػػد مػػف 
الواقلي ح ػى يػأ ي الوقػت الػذي يصػبح فيػ  الحػديث عػف هػذا الحػؿ شػيء مػف المالػي غيػر القابػؿ لم طبيػؽي 
وي حولػػوا حيزهػػا لمبحػػث عػػف حمػػوؿ بديمػػ  لمسمسػػطيزييفي و صػػبح حيزهػػا المشػػكم  مشػػكم  السمسػػطيزييف وحػػدهـي 

ائيؿ أف يسكروا وأف يجدوا حال لمسمسطيزييفي بعيدا عف إسػرائيؿ ال ػي  جػثـ عمػى كػؿ وعمى الجميل ما عدا إسر 
فمسػػطيف ال اريخيػػ . والشػػواهد عمػػى أرض الواقػػل كثيػػرةي وأكثػػر مػػف أف  حػػيط بهػػا مقالػػ ي أو بحػػث أو ك ػػاب. 
ولكززػػػي سػػػػأحاوؿ فػػػػي هػػػػذه المقالػػػ  أف أقػػػػدـ بعػػػػض ايمثمػػػػ  والشػػػػواهد ال ػػػي  ػػػػدؿ عمػػػػى الػػػػرفض الصػػػػهيوزيي 

 -واإلسرائيمي لهذا الحؿي زذكر مف أهمها ما يمي:
ازارس في السكر الصهيوزيي أف هذه البالد )فمسطيف( إزما هي مزح  ربازي  مف اهلل إليهـ وحػدهـ ل  -1

يشاركهـ فيها أحدي والزصوص الواردة في ال وراة كثيرة مزها أف الرب قاؿ إلبػراهيـ  أزػا سػأعطيؾ وذري ػؾ مػف 
 أرض كزعاف لالس مالؾ إلى ايبدي وسأكوف ربهـ .بعدؾ أرض إقام ؾي 

ي )يوسؼ فا يز( مدير الصزدوؽ القومي اليهودي الذي كاف يموؿ ويرعػى عمميػ  1940ما قال  عاـ  -2
الس يالء عمى أرالي فمسطيفي إذ قػاؿ:  يجػب أف يكػوف والػحا لزػا أزػ  لػيس هزػاؾ مكػاف لشػعبيف فػي هػذا 

ذا  رؾ العرب البالدي فن زها  كسيزا لزعيش فيهػا ... وليسػت هزػاؾ وسػيم  أخػرىي فػال بػد مػف إخػراجهـي البمدي واظ
 ول يصح أف  بقى قري  واحدة لهـي أو قبيم  واحدة مزهـ.  وهذا  موقؼ الصهيوزي  فكرا وقيادة.

الشػػػعار الصػػػهيوزي ل شػػػجيل الهجػػػرة اليهوديػػػ  إلػػػى فمسػػػطيف  فمسػػػطيف أرض بػػػال شػػػعبي لشػػػعب بػػػال  -3
 وشعار  العودة إلى أرض الميعاد أرضي هـ اليهود . 

حدود الوطف القػومي الػذي حدد ػ  الحركػ  الصػهيوزي  إلقامػ  دولػ هـ فيػ ي لػـ ي طػرؽ لػذكر أي وجػود  -4
لدول يف لمف حدود فمسطيف ال اريخي ي بػؿ إف السكػر الصػهيوزي يػرفض أي وجػود لايػر اليهػود فػي فمسػطيف 

ي  قػػد طالبػػت بػػاف   جػػاوز حػػدود دولػػ هـ حػػدود فمسػػطيف ال اريخيػػ . وعػػالوة عمػػى ذلػػؾ فػػنف الحركػػ  الصػػهيوز
لى الشرؽ ل لػـ أزهػر اليرمػوؾ وأجػزاء واسػع   ال اريخي ي بحيث  م د شمال ل لـ زهر الميطازيي والجولفي واظ
مػػف ايردفي ومػػف الجزػػوب  م ػػد مػػف العػػريش إلػػى خمػػيج العقبػػ  ومزهػػا إلػػى مزطقػػ  الحجػػازي وهػػذا مػػا  لػػمز   

ي و لػػمز ها الرسػػال  الثازيػػ  ال ػػي بعػػث بهػػا إلػػى 1919لمػػؤ مر فرسػػاي فػػي بػػاريس عػػاـ رسػػال  حػػاييـ وايػػزمف 
رئيس الوزراء البريطازي لويد جورج في حيز . وكازت هذه الرسائؿ  ؤكد عمى أف هػذه الحػدود لمػوطف القػومي 

 اليهويدي الذي سيقيموف في  دول هـي دوف غيرهـ.
لدوليػػ  ال ػػي أرسػػمت لدراسػػ  ايولػػاع فػػي فمسػػطيفي رفلػػت رفلػػا قاطعػػا ز ػػائج و وصػػيات المجػػاف ا -5

وال ػػػي كػػػاف مػػػف بعػػػض  وصػػػيا ها لػػػرورة اإلع ػػػراؼ لمسمسػػػطيزييف بكيػػػاف مسػػػ قؿ. وجريمػػػ  اغ يػػػاؿ المبعػػػوث 
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ايممي الكوزت برزادوت عمى أيػدي عصػاب  شػ يرف بقيػادة اسػحؽ شػاميري  ع بػر دلػيال صػارخا عمػى ال عزػت 
 دي عمى أرض فمسطيف. الصهيوزي الرافض يي وجومد غير يهو 

ي وذلػػػؾ قبػػػؿ أف يصػػػير لهػػػـ فػػػي 1947لعػػػاـ  181لػػػـ  قبػػػؿ الحركػػػ  الصػػػهيوزي  بقػػػرار ال قسػػػيـ رقػػػـ  -6
فمسطيف دول ي فكيػؼ سػيقبموف بوجػود دولػ  فمسػطيزي  فػي فمسػطيف بعػد أف صػار لهػـ دولػ   سػيطر عمػى كػؿ 

  .فمسطيفي وأجزاء مف الحدود ال ي رسم ها رسائمهـي ومخططا هـ السابق
هذه بعض مف ايمثم  ال ي  ولح بما ل يدعـ لمشؾ مجال أف حػؿ الػدول يف مجػرد خدعػ  صػهيوزي  كبػرىي 
وأف الحقيقػػ  هػػي ال ػػي رسػػم ها إسػػرائيؿ عمػػى ايرض بػػالقوة العسػػكري ي وبقػػوة ا حػػ الؿ ح ػػى أصػػبحت أمػػرا 

اللػس  الاربيػ  مػل المسػ وطزات واقعا. ومف لـ  قزع  ايمثم  الواردة فال أقؿ مػف أف يقمػب الزظػر فػي خريطػ  
والمزػػػاطؽ العسػػػكري  المامقػػػ ي و مػػػؾ المصػػػادرة كػػػأمالؾ دولػػػ  والطػػػرؽ الل سافيػػػ ي والمزػػػاطؽ المعػػػدة كمزػػػاطؽ 
 طػػػوير )يغػػػراض اسػػػ يطازي (ي وليزظػػػر بعػػػد ذلػػػؾ هػػػؿ ي بقػػػى هزػػػاؾ أي مسػػػاح  مػػػف ايمػػػؿ بوجػػػود مسػػػاح  

  في ايمـ الم حدةي أو كما يحب البعض أف يلػسي جارافي  إلقام  أي كياف عميها ولو كاف زاقص العلوي
دول  غير كامم  العلػوي . ولي ػ  يسػ طيل الحصػوؿ عمػى اع ػراؼ  -لعم  يس طيل-عميها مسح  مف الجماؿ 

 بهاأأأأ
فالصهيوزي  لـ  قبػؿ بحػؿ الػدول يف قبػؿ أف يصػير لهػا دولػ ي فهػؿ يعقػؿ أف يقبمػوا بػذلؾ بعػد أف أصػبحت لهػـ 

 فمسطيفي ويخطب العالـ كم  ودهاي ويديزوف لها بالولء.دول   سيطر عمى كؿ 
الصهيوزي  رسمت خريط  المزطق  قبؿ قياـ دول  إسرائيؿي وبعد إقام  دول  إسرائيؿي بػدء  زسيػذ رسػـ الخريطػ  
عمػػى ايرضي ومػػا زالػػت ح ػػى اليػػوـ  لػػيؼ خطوطػػا جديػػدة لمخريطػػ  ال ػػي ل  قبػػؿ أف يكػػوف فيهػػا أي وجػػود 

لواقل الذي صزع   إسرائيؿ قلى عمى أي اح ماؿ ل طبيؽ مثػؿ هػذا الحػؿي ولػو طالػب بػ  يي كياف آخر. فا
 السمسطيزيوف ومعهـ كؿ العالـ. ويبقى الح الؿ اح الل.

24/9/2012 
 

 الحضور المسيحي العربي في فمسطيف 69
 جيرـو شاهيف

 مائ  ألػؼ زسػم  هػـ ذو جػذور إف الاالبي  العظمى لممسيحييف السمسطيزييف وال ي  قدر أعدادهـ في العالـ بس
محميػػػ  ي كممػػػوف الماػػػ  العربيػػػ  ولػػػديهـ  ػػػاريخ عريػػػؽ. أكثػػػرمف سػػػبعيف بالمائػػػ  مػػػزهـ خػػػارج الػػػوطف بيزمػػػا بقػػػي 
خمسػػوف ألػػؼ مسػػيحي فمسػػطيزي فػػي الػػوطف مػػوزعيف بػػيف اللػػس  الاربيػػ  ال ػػي يقطزهػػا سػػبع  وأربعػػوف ألسػػا 

أي أف المسػيحييف فػي فمسػطيف ل   جػاوز زسػػب هـ وقطػاع غػزة والػذي يقطزػ  ثالثػ  آلؼ مسػيحي فمسػطيزي. 
فػػي ايرالػػي  2009% مػػف جميػػل السمسػػطيزييف والػػذيف يقػػدر عػػددهـ بأربعػػ  ماليػػيف زسػػم  فػػي العػػاـ 1.25

 السمسطيزي . وي وزع المسيحيوف في اللس  والقطاع عمى الكزائس المخ مس  كما يمي:
%ي السػػػرياف 5%ي البرو سػػػ ازت 6وـ الكاثوليػػػؾ %ي الػػػر 30%ي الال ػػػيف )الكاثوليػػػؾ( 51الػػػرـو ايرثػػػوذكس 
 %.2% لكؿ مزهماي ايقباط وايحباش والموارز  وغيرهـ مف المسيحييف 3وايرمف ايرثوذكس 

 7.7ويصؿ عدد المسيحييف العرب في داخؿ الخط ايخلر إلى مائ  وسبع  عشر ألػؼ زسػم  مػف مجمػوع 
. 2009% مػػػف كػػػؿ السػػػكاف فػػػي العػػػاـ 1.5و % مػػػف كػػػؿ العػػػرب 7.5ماليػػػيف زسػػػم . ويكػػػوف المسػػػيحيوف 

وحسب  وزيػل المسػيحييف العػرب فػي داخػؿ الخػط ايخلػر ي بػيف إف سػ   وسػ يف ألسػا وسػبعيف مػزهـ يز مػوف 



 
 
 

 

 

           37ص                                    5632العدد6                55/9/5025 الثالثاء التاريخ6

لكزائس الروـ الكاثوليؾ ولمكاثوليػؾ بشػكؿ عػاـ وخمسػ  وأربعػيف ألسػا وأربعمائػ  وأربعػ  وعشػريف يز مػوف لمػرـو 
 مس  لمبرو س ازت.ايرثوذكس وخمس  آلؼ وخمسمائ  وخ

اف ال قديرات يعداد المسيحييف  بقى  قديرات ولكف الارض مف عرلها بهذه الطريق  هي فقط إلعطاء فكرة 
عف حجـ المسيحييف وزسب هـ وليس لارض إثبات دق  المعطيػات. ولكػف الزسػب وايعػداد ل يمكػف أف  كػوف 

 واقل العالقات المج معي  أو الديزي . هي العوامؿ الممزم  ل قويـ العالقات أو لسهـ ال اريخ أو
إف كزػػائس الشػػرؽ العربػػي  ػػرى زسسػػها دومػػا جػػزءًا ل ي جػػزأ مػػف محيطهػػا العربػػي وهكػػذا الحػػاؿ فػػي فمسػػطيف 
وبشكؿ خاص بسبب الظمـ الح اللػي الواقػل عميهػا والقمػل الم واصػؿ يهمهػا. ومػف المهػـ أيلػا ال ػذكير بػاف 

 ها وبمؤسسػػا ها الخدما يػػ  ايخػػرى قػػد أثػػرت فػػي حيػػاة الماليػػيف مػػف مسػػاهم  الكزػػائس بمدارسػػها وبمس شػػسيا
مواطزي فمسطيف وعالمزا العربي دوف ال مييز في الديف وفي أي  خاصي  أخػرى. وقػد كازػت هػذه هػي ال جربػ  
دوما في فمسطيف وفي الػدوؿ العربيػ  ايخػرى. وفػي فمسػطيف أقيمػت المػدارس ال ابعػ  لمكزيسػ  أوؿ مػا أقيمػت 

ؼ القػػرف ال اسػػل عشػػر.يعكس الحلػػور المسػػيحي العربػػي فػػي فمسػػطيف كزػػائس مخ مسػػ  لكػػؿ مزهػػا فػػي مز صػػ
خصوصي ها. هزاؾ خمس عشرة كزيس  مزها مف يربط جذوره با رامي  والبيززطي  مزذ البػدايات ايولػى. وفػي 

هـي بمف فيهـ يهود الواقل فاف المسيحييف ايوائؿ في فمسطيف كازوا مزيجا مف العرب والسرياف ا رامييف وغير 
 م زصروفي  كمموا ا رامي  واليوزازي 

 ومف منطمؽ تاريخي يمكننا تقسيـ الكنائس في األراضي المقدسة إلى ثالث فئات6
: وهػػػي الكزػػػائس القديمػػػ  مثػػػؿ كزػػػائس الػػػرـو ايرثػػػوذكس والكزػػػائس ايرثوذكسػػػي  الشػػػرقي  مثػػػؿ الفئػػػة األولػػػى

 السرياف وايرمف والكزيس  الماروزي .
: وهػػي الكزػػائس ال ػػي  عػػود زشػػأ ها لمقػػروف الوسػػطى ومػػا بعػػدها مثػػؿ الكزيسػػ  الال يزيػػ  وكزيسػػ  لفئػػة الثانيػػةا

 الروـ الكاثوليؾ.
 : الكزائس ال ي  عود جذورها لمزمف المعاصر وهي الكزائس البرو س از ي .الفئة الثالثة

الخمقػػػػدوزي حيػػػػث اقػػػػر إزشػػػػاء  لكزيسػػػػ  الػػػػرـو ايرثػػػػوذكس  ػػػػاريخ طويػػػػؿ فػػػػي ايرض المقدسػػػػ  بػػػػدأ بػػػػالمجمل
ـ كاف هزاؾ الزقساـ عف روما ممػا أدى لحالػ  غربػ  بػيف الكزيسػ يف 1054البطريركي  يوؿ مرة. وفي العاـ 

والبابػا يوحزػا بػولس الثػازي فػي  1964ايرثوذكسي  والكاثوليكي . وكازت زيار ا البابا بولس السادس فػي العػاـ 
ؿ فػػػػي العالقػػػػات إذ اج مػػػػل البابػػػػا بػػػػولس السػػػػادس بػػػػالبطريرؾ لػػػػألرض المقدسػػػػ  زقط ػػػػي  حػػػػو  2000العػػػػاـ 

اثيزػػاغورس فػػي ايردفي بيزمػػا قػػاـ البابػػا يوحزػػا بػػولس الثػػازي بزيػػارة لبطريركيػػ  الػػرـو ايرثػػوذكس خػػالؿ حجػػ  
 .2000لألرض المقدس  في العاـ 

اإلشػراؼ عمػى مصػالح ب 1662و قوـ أخوي  القبر المقدس وهي أخوي  مكوز  مف ايساقس  اليوزاف مزذ العاـ 
ومم مكات كزيس  الروـ ايرثوذكس وبخاص  ايماكف المقدس  في القدس وبيت لحـ والزاصرة وفي غيرها مف 
ايماكف. و حافظ ايخوي  عمى الطبيع  اليوزازي  لمبطريركي . وي كوف المؤمزوف في هذه الكزيسػ  فػي كػؿ مػف 

 عربي . ايردف وفمسطيفي أي في ايرض المقدس ي مف غالبي 
ومف ايحداث ال اريخي  ال ي  ػربط بػيف كزيسػ  القػدس وبػيف السػ ح اإلسػالمي مجػيء الخميسػ  عمػر رلػي اهلل 

ـ لس الـ مسا يح المديز  بزسس  مف البطريرؾ صسروزيوس. وقد أصبح المقاء بيزهما حدثا 638عز  في العاـ 
لقيامػػػ  حػػػيف زػػػودي لمصػػػالة ظهػػػرا.  اريخيػػػا وبخاصػػػ  قصػػػ  الخميسػػػ  عمػػػر وهػػػو يػػػرفض الصػػػالة فػػػي كزيسػػػ  ا

وكز يج  خرج عمر جزوب الكزيس  عمػى بعػد أم ػار حيػث صػمى وحيػث يوجػد هزػاؾ اليػوـ جػامل عمػر  ػذكارا 
جميال لحكم  عمر ول سامح اإلسالـ. وقد أسس كؿ مػف الخميسػ  عمػر والبطريػرؾ صػسروزيوسي والػذي  ػوفي 
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م بػػػادؿ المبزػػػي عمػػػى اح ػػػراـ عقائػػػد ا خػػػر وم طمبا ػػػ  فػػػي العػػػاـ زسسػػػ ي  قميػػػدا لم سػػػاهـ اإلسػػػالمي المسػػػيحي ال
الطقسػي . وزعػود كثيػرا لمعهػػدة العمريػ  كنحػدى أهػـ الوثػػائؽ ال ػي  حػث عمػى ال سػػاهـ والح ػراـ الم بػادليف بػػيف 
المسػػيحييف والمسػػمميف. ومػػف المهػػـ  ػػذكر الػػروح أو الجػػوهر الػػذي عمػػى أساسػػ  أعطيػػت العهػػدة كزمػػوذج رائػػل 

 وز عمـ مز  دوما. يجدر بزا أف زدرس 
ـ از قمت أو زقمت بطريركي  الرـو ايرثوذكس مف القدس لمقسطزطيزي . ولـ 1099وبمجيء اإلفرزج في العاـ 

 مف الرجوع لمقدس حيف عيف بطريرؾ جديد ومقاـ إقام   القدس. 1845  مكف ح ى العاـ 
زيسػػػػ  الرومازيػػػػ  ولكزهمػػػػا ليسػػػػ ا وباإللػػػػاف  لكزيسػػػػ  الػػػػرـو ايرثػػػػوذكس يوجػػػػد ممثمػػػػوف لمكزيسػػػػ  الروسػػػػي  والك

 بكزيس يف محمي يف إذ ل يوجد لديهما أ باع مف العرب السمسطيزييف.
 كنيسة الرـو الكاثوليؾ الممكية6

يعػػػػػود مصػػػػػطمح الممكيػػػػػ  لمقػػػػػرف الخػػػػػامس المػػػػػيالدي زسػػػػػب  لالر بػػػػػاط بالكرسػػػػػي اإلمبراطػػػػػوري )الممكػػػػػي( فػػػػػي 
 القسطزطيزي .

ـ حيػث  ػـ از خػاب كػاهف كػاثوليكي ليكػوف بطريػرؾ كزيسػ  الػرـو 1724كازت بدايات هذه الكزيس  في العػاـ 
ايرثػػوذكس فػػي إزطاكيػػ . ومػػا إف  سػػمـ السػػدة البطريركيػػ  ح ػػى أشػػار عمػػى أ باعػػ  بوجػػوب الع ػػراؼ بسػػيادة 

ـ  ػـ  أسػيس أبرشػي  لمػروـ الكاثوليػؾ الممكيػيف فػي الزاصػرة وبعػد 1752البابا في ايمور الكزسي . وفي العػاـ 
ـ  ػػـ ولػػل الػػروـ الكاثوليػػؾ الممكيػػيف فػػي القػػدس  حػػت إشػػراؼ بطريركيػػ  1772عامػػا أي فػػي العػػاـ  عشػػريف

إزطاكي  ممثم  بزائب بطريركي. كما إف غبط  البطريرؾ غرياوريوس الثالث لحػاـي البطريػرؾ الحػالي لكزيسػ  
بػؿ أف يػ ـ از خابػ  بطريركػا الروـ الكاثوليؾ الممكي  قد خدـ ما يزيد عمى ربل قرف زائبا بطريركيا فػي القػدس ق

لمكزيس  بأجمعها. ومػف الشخصػيات الديزيػ  المعروفػ  مػف أ بػاع هػذه الكزيسػ  سػيادة المطػراف كبػوجيي والػذي 
سجز   إسرائيؿ ب هم  مساعدة المزظمات السمسػطيزي  حػيف كػاف يشػاؿ مزصػب الزائػب البطريركػي فػي القػدس 

 في سزوات السبعيزيات.
 25/5/2012المستقبؿ، بيروت، 
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 عاموس هرئيؿ وآفي يسسخروؼ
زادت إسرائيؿ بشكؿ كبير حجـ ال سهيالت الق صػادي  فػي السػمط  السمسػطيزي ي عمػى خمسيػ  ال خػوؼ مػف أف 
 عرض اللطرابات في اللس  الاربي  لمخطر اس مرار حكـ السمط  هزاؾ. وعػرض المزػدوبوف السػرائيميوف 

مازح  لمسمسطيزييف الذي ازعقد في زيويػورؾ أوؿ مػف أمػس رزمػ  الخطػوات ال ػي  سػ هدؼ الى مؤ مر الدوؿ ال
 مساعدة السمط .

فػػي بدايػػ  الشػػهر وقعػػػت فػػي مػػدف اللػػس  موجػػػ  مػػف المظػػاهرات احػػ ج فيهػػػا المواطزػػوف عمػػى ار سػػاع غػػػالء 
بوع المالػيي المعيش  بشكؿ عاـ واسػعار الوقػود والاػذاء بشػكؿ خػاص. ورغػـ اف المظػاهرات خبػت فػي السػ

فاز  سواء في قيادة السمط  أـ في اسرائيؿ يخشػوف مػف أف يلػل اسػ مرار الزمػ  الق صػادي  فػي اللػس  قيػد 
الخطر الحكـ القائـ. وفي اسرائيؿ قمقوف ايلا مػف امكازيػ  أف  شػ عؿ المظػاهرات ل  حػوؿ الػى أحػداث عزػؼ 

زػػب الزمػػ ي يقمػػؽ اسػػرائيؿ ال ػػو ر بػػيف رئػػيس فيوجػػ  هػػذا العزػػؼ فػػي الزهايػػ  زحػػو الجػػيش السػػرائيمي. الػػى جا
السمط  محمػود عبػاس وبػيف رئػيس الػوزراء السمسػطيزي سػالـ فيػاضي خشػي  امكازيػ  أف يعمػف واحػد مزهمػا أو 

 كالهما اع زال  وكذا مف الحباط الم زايد في أوساط رجاؿ أجهزة المف السمسطيزي .
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مػػػ  فػػػي اللػػػس  كجػػػزء مػػػف الح جػػػاج عمػػػى غػػػالء وهػػػذا الصػػػباح مػػػف الم وقػػػل الػػػراب فػػػي المواصػػػالت العا
المعيش  وفي محاول  لس ئزاؼ الجراءات الشعبي . وبعد غد يخطط للػراب عػاـ فػي ارجػاء اللػس . وبػيف 
مزظمي اللرابات  وجػد ا حػادات العمػاؿ الم ماثمػ  مػل فػ حي وال ػي  ج هػد ل وجيػ  الالػب الجمػاهيري زحػو 

 لحرك .رئيس الوزراء فياضي غير العلو في ا
ح ػػى قبػػؿ بلػػع  اشػػهر كػػاف  حويػػؿ أمػػواؿ اللػػػرائب مػػف إسػػرائيؿ الػػى السػػمط  مولػػل خػػالؼ عميػػؽ فػػػي 
حكومػػ  ز زيػػاهو. وأعػػػرب وزيػػر الماليػػػ  يوفػػاؿ شػػػ ايز س ووزيػػر الخارجيػػػ  افياػػدور ليبرمػػػاف عػػف معارلػػػ هما 

مػػػؤخراي سػػػارعت  ل حويػػػؿ المػػػواؿ وكػػػؿ قػػػرار كهػػػذا كػػػاف ي رافػػػؽ وجػػػداؿ طويػػػؿ فػػػي المجمػػػس الػػػوزاري. ولكػػػفي
اسرائيؿ الى  حوؿ امواؿ الى السمط  بؿ وبكرت  حويمهاي في ف رة رملاف في لوء لائق  موظسي السػمط  

مميػوف شػيكؿ فػي ظػؿ  قػديـ  380الذيف  أخرت روا بهـي وفي الشهريف الخيريف حولت اسرائيؿ الى السػمط  
الػذات الػى السػ جاب  لطمػب السمسػطيزييف موعد الدفعات بزحو شهر. وفي الوقػت ذا ػ  لػـ  سػارع دوؿ أخػرى ب

 المساعدة.
وكازت  قررت الجراءات في جهاز المف ب وجي  مف وزير الدفاع ايهود بػاراؾي وحظيػت أيلػا بػاقرار رئػيس 

مميوف دولري ولكزها  300الوزراء بزياميف ز زياهو. ووعدت دوؿ عربي  مخ مس  مؤخرا باف  حوؿ الى السمط  
ال زاما هػا. و عمػؿ اسػرائيؿ الف ايلػا عمػى مسػاعدة السػمط  عمػى  مقػي مػزح مسػاعدة مػف ح ى ا ف لػـ  زسػذ 

 دوؿ اوروبي .
وقػػاؿ مصػػدر أمزػػي كبيػػر لػػػ  هػػ ر س  اف  السػػمط  ليسػػت مػػا كازػػت. الزمػػ  الق صػػادي ي الػػى جازػػب الجمػػود 

ولهػػػذا فقػػػد  قػػػرر  السياسػػػيي مػػػف شػػػأزهما أف يؤديػػػا فػػػي الزهايػػػ  الػػػى الزسجػػػار. وفػػػي القػػػدس عمػػػى وعػػػي بػػػذلؾ
 مساعدة السمط  حيثما يمكفي كي   عزز مكاز ها .

وعػػرض زائػػب وزيػػر الخارجيػػ  دازػػي ايػػالوف ومزسػػؽ أعمػػاؿ الحكومػػ  فػػي المزػػاطؽ المػػواء اي ػػاف دازاػػوت أمػػاـ 
مػػػػؤ مر الػػػػدوؿ المازحػػػػ  الخطػػػػوات ال ػػػػي ا خػػػػذ ها اسػػػػرائيؿ فػػػػي الس ػػػػرة الخيػػػػرةي بهػػػػدؼ ال خسيػػػػؼ مػػػػف الزمػػػػ  

مشػػػػروعا فػػػػي مجػػػػالي ال عمػػػػيـ  14ي اللػػػػس . ولػػػػمف أمػػػػور أخػػػػرىي صػػػػادقت اسػػػػرائيؿ عمػػػػى الق صػػػػادي  فػػػػ
فػي مزػاطؽ ج  USAIDوالصح ي البزاء وال رميـ لممدارس والعيادات )بمبادرة صػزدوؽ المسػاعدات ايميركػي 

آلؼ  5ال ػػي  وجػػد  حػػت السػػيطرة السػػرائيمي  الكاممػػ ي اصػػدار  صػػاريح عمػػؿ فػػي زطػػاؽ الخػػط الخلػػر لػػػ 
 صريح زـو آخر في اسرائيؿ لعماؿ في مجالت البزاء والزراع  )بالجماؿ  2.000ؿ بزاء آخر واعطاء عام

آلؼ(. بعػد ال سػهيالت الخيػرة سػيعمؿ فػي اسػرائيؿ ب صػريح  9يبمغ ا ف عدد أصحاب  صاريح الزوـ زحػو 
زاتي وحسػػب الػػؼ عامػػؿ آخػػروف فػػي المزػػاطؽ الصػػزاعي  فػػي المسػػ وط 26ألػػؼ فمسػػطيزي. وزحػػو  48زحػػو 

الؼ فمسطيزي  100السا آخريف يعمموف في اسرائيؿ دوف  صريح. أكثر مف  30ال قديرات المخ مس  فاف زحو 
وي مقػػػوف أجػػػورا أعمػػػى بالم وسػػػط لػػػعؼ الجػػػور فػػػي اللػػػس .  –يزػػػالوف الػػػرزؽ بشػػػكؿ مباشػػػر فػػػي اسػػػرائيؿ 

لسػرائيمي فػي اللػس  وأزػ  ا خػذت والاؼ المزدوبوف السرائيميوف باز    واصؿ عممي  ازالػ  حػواجز الجػيش ا
 اجراءات اخرى ل سهيؿ الحرك  عمى الجمهور السمسطيزي.

الى جازب ذلؾ ا خذت اسرائيؿ مؤخرا ايلا اجراءات ل سهيؿ الولػل فػي قطػاع غػزة. وصػرح المػواء دازاػوت 
ة مزػػػذ فػػي المػػػؤ مر بػػاف اسػػػرائيؿ س سػػػمح بال ػػدريج ب صػػػدير الثػػاث والزسػػػيج مػػػف غػػزة الػػػى اللػػس ي لوؿ مػػػر 

. هػػػذا وعػػػد اسػػػرائيمي قػػػديـي ولكػػػف يبػػػدو أزػػػ  الف يوجػػػد اح مػػػاؿ ل زسيػػػذه. الػػػاف  الػػػى ذلػػػؾي صػػػادقت 2007
مشػروعا فػػي قطػاع غػزةي ب مويػؿ دولػيي مػػل  16اسػرائيؿ عمػى ادخػاؿ مػواد بزػاء  سػػمح عمػى حػد قولهػا ببزػاء 

لمف هذه المشػاريل اقامػ  سػت ال شديد عمى مجالت ال عميـي السكف والبزي  ال ح ي . ولمف امور اخرىي   
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مميػػوف  100مػػدارس لوكالػػ  الاػػوثي اقامػػ  وحػػدات سػػكف و ػػرميـ طػػرؽ. كمػػا صػػادقت اسػػرائيؿ عمػػى  حويػػؿ 
شػػػيكؿ مػػػف بزػػػؾ فػػػي اللػػػس  الػػػى القطػػػاعي لػػػدفل الروا ػػػب لسػػػكاف القطػػػاع ممػػػف مػػػا يزالػػػوف يع بػػػروف مػػػوظسي 

 السمط .
اف الطػػرفيف يحرصػػاف عمػػى الحسػػاظ عمػػى الولػػل ومػػل أف اسػػرائيؿ وحمػػاس ل  عمزػػاف عػػف ذلػػؾ صػػراح ي ال 

الراهف بيزهما. اسرائيؿ  سرض قيودا اقػؿ فاقػؿ عمػى ادخػاؿ البلػائل الػى القطػاع ول  كػافح حكػـ حمػاس. أمػا 
حمػاسي ال ػي  سػعى الػى أف  ثبػت ايلػا عالقا هػا الق صػادي  مػل مصػر )وفػي هػذه الثزػاء ل  حقػؽ زجاحػا 

 خرؽ بشػكؿ فػظ الهػدوء مػل اسػرائيؿي رغػـ أزهػا  اػض الزظػر احيازػا عػف  كامال(ي ف أخذ جازب الحذر مف أف
 أعماؿ عزؼ مولعي   قوـ بها فصائؿ مسمح .

 ىسرتس                                                                   
 25/5/2012الغد، عم اف، 
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