
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 نتنياىو يرفض "رسائل سرية" تحضو عمى استئناف المفاوضات مع الفمسطينيين

  مؤسسة االقصى6 االحتالل شارف عمى االنتياء من "تأىيل" كنيس قرب باب المغاربة
 حماس في مخيم البريجحكومة مقتل طفل في حريق يشعل احتجاجات نادرة ضد 6 رويترز

 منطقة تجارة حرة مع قطاع غزة إقامةرفضيا  رسمياً  حكومة ىنيةمصر تبمغ "6 القدس العربي"
 مداىا إلى العمق اإلسرائيميتطوير منظومة صواريخ مصرية قد تصل 

يؤكد أمام األمم المتحدة  مرسي
بالمعاىدات الدولية  مصر مالتز ا
يدعو لتحرك لحل قضية و 
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 يدعو لتحرك لحل قضية فمسطينو بالمعاىدات الدولية  مصر مالتز ايؤكد أمام األمم المتحدة  مرسي 2
 المصري الرئيس، أف عزت إبراىيـ ،نيويورؾنقاًل عف مراسميا في  77/9/7027األىرام، القاىرة، نشرت 

 . وشدداألخرىالدوؿ وف ؤ وأف القاىرة لف تتدخؿ في ش ،محمد مرسي أكد التزاـ مصر بالمعاىدات الدولية
ضرورة إخالء الشرؽ األوسط مف  ىعم مرسي، خالؿ كممتو في الجمعية العامة لألمـ المتحدة أمس،

 ،وكذلؾ دعـ مصر التاـ ألي تحرؾ فمسطيني في األمـ المتحدة ،وأسمحة الدمار الشامؿ ،األسمحة النووية
 ويبني دولتو المستقمة. ،يناؿ حريتو ىحتوطالب المجتمع الدولي بتأييد حقوؽ الشعب الفمسطيني المناضؿ 

ف مرسي االرئيس شدد ،ىامش اجتماعات الجمعية العامة لألمـ المتحدة ىصعيد المقاءات الثنائية عم يوعم
مف أجؿ التوصؿ  "إسرائيؿ"ضرورة استئناؼ مفاوضات السالـ بيف فمسطيف و ىوالفرنسي فرانسوا أوالند عم

 إلي حؿ الدولتيف.
أكد الرئيس ، مينا العريبي ،نيويورؾنقاًل عف مراسميا في  77/9/7027ألوسط، لندن، الشرق اوأضافت 

عقودا طويمة مضت، منذ أف عبر "إف  :وقاؿ ،مرسي عمى حؽ الفمسطينييف في إقامة دولة ذات سيادة
الشعب الفمسطيني عف عزمو بناء دولتو، ورغـ جياد ىذا الشعب المتواصؿ، وتبنيو كافة األساليب 

وعة، رغـ كؿ ذلؾ، تظؿ ىذه الشرعية الدولية، والقرارات الدولية عاجزة حتى اليوـ عف تحقيؽ تطمعات المشر 
ثمار الحرية والكرامة ال ينبغي أف "وأضاؼ أف  ."وآماؿ شعب فمسطيف، وتظؿ القرارات بعيدة عف التمثيؿ

يجب مواجيتو. وأكد دعـ  "فمشي"، معتبرا أف استمرار االستيطاف أمر "تكوف بعيدة عف المجتمع الفمسطيني
أدعوكـ لدعـ أبناء فمسطيف "لباقي الوفود المشاركة:  مصر ألي تحرؾ فمسطيني في الجمعية العامة، قائالً 
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عازموف عمى مواصمة العمؿ إلى الجانب الفمسطيني بكؿ أبنائو ". وأضاؼ: "لمحصوؿ عمى كافة الحقوؽ
 ينية.، أي عدـ قبوؿ تمييز بيف الفصائؿ الفمسط"وفصائمو

 
 في خطابو أمام األمم المتحدة االعتراف بفمسطين "دولة غير عضو" يطمبعباس  

يمقي الرئيس الفمسطيني محمود عباس الخميس خطابًا أماـ الجمعية العامة لألمـ ف: نادية سعد الدي - عماف
التصويت المتحدة يطمب فيو االعتراؼ بفمسطيف "دولة غير عضو" في المنظمة الدولية، مع تأجيؿ طرح 

 لوقت آخر مف العاـ الحالي.
وقاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح جماؿ محيسف إف "الرئيس عباس سيتحدث في خطابو عف آخر 
المستجدات في األراضي المحتمة وعف العممية السممية، وتحميؿ االحتالؿ اإلسرائيمي مسؤولية انسداد األفؽ 

 السياسي".
لتنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي عف أىمية ما سمتو مف جانبيا، تحدثت عضو المجنة ا

وقالت، في تصريح أصدرتو أمس، إف "القيادة الفمسطينية  "تدبيرًا استراتيجيًا"، عند التوجو نحو األمـ المتحدة.
ًا عمييا تواجو ضغوطًا دولية لثنييا عف مطمبيا، وتتمقى التحذيرات حوؿ عواقب وخيمة اقتصاديًا وسياسي

 وعمى أبناء الشعب الفمسطيني".
 //الغد، عمان، 

 
 "الحياة"6 عباس أوصى مرسي بالحذر من أن تكون حماس ىي القضية الفمسطينية 

أبمغ مصدر أف الرئيس الفرنسي فرانسوا ىوالند طمب مف نظيره الفمسطيني : رندة تقي الديف -نيويورؾ 
روع الذي يتوقع أف يطرحو أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة محمود عباس التنسيؽ معو في شأف المش

حوؿ االعتراؼ بالدولة الفمسطينية كي ال يفاجأ الجانب الفرنسي، مشيرًا إلى ضرورة الحوار في شأف مشروع 
 القرار في محاولة لالتفاؽ عمى نصو.

ح إذا كاف يريد تأييد فرنسا. وأكد المصدر أف ىوالند طمب مف عباس التنسيؽ والتحاور معو بشفافية ووضو 
ووافؽ عباس عمى ذلؾ مف دوف أف يقوؿ إلى أي حد مستعد لمذىاب في طرح مشروعو الحقًا أماـ الجمعية 

 العامة.
، أبمغ عباس خاللو ىوالند أنو ءالثالثاجاء ذلؾ خالؿ لقاء الرئيس الفرنسي نظيره الفمسطيني في نيويورؾ 

التوجو إلييا بمشروع إعالف الدولة الفمسطينية، وىو المشروع الذي كاف سيعرض أماـ الجمعية العامة نيتو ب
 تقدـ بو إلى الرئيس الفرنسي السابؽ نيكوال ساركوزي السنة الماضية.

وذكر المصدر أف ىوالند سأؿ عباس عف وضع حماس وعالقتيا مع الرئيس المصري محمد مرسي، فرد 
القتصاد واألمف السيء. وأضاؼ أف عباس أوصى عباس بأف الرئيس المصري في موضع صعب نتيجة ا
مرسي بالحذر، وأال تكوف حماس ىي القضية الفمسطينية.

 //الحياة، لندن، 
 
 
وتجنيب الفمسطينيين األزمة احكومة ىنية تدعو إلى وقف نزيف الدم في سوري 
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لبة في الوقت ذاتو دعت الحكومة الفمسطينية في غزة إلى وقؼ نزيؼ دماء الشعب السوري، مطا: غزة
بتجنيب الشعب الفمسطينييف نتائج ما يجري.

(، عف استنكارىا لالعتداءات /وعّبرت الحكومة، في ختاـ اجتماعيا األسبوعي مساء أمس الثالثاء )
التي يتعرض ليا الالجئوف الفمسطينيوف في مخيـ اليرموؾ بسورية، مشددة عمى ضرورة "تجنيب الشعب 

ا يجري، معبرة عف ألميا الستمرار نزيؼ دماء الشعب السوري.الفمسطيني نتائج م
مف جية أخرى؛ نددت الحكومة الفمسطينية بحممة االعتقاالت التي تمارسيا السمطة الفمسطينية في الضفة 
وأجيزتيا األمنية، وحممتيا مسؤولية تعطيؿ المصالحة "وضرب عرض الحائط ببنودىا واالستخفاؼ بمصالح 

ي".الشعب الفمسطين
وعبر الحكومة في تصريح صحفي عقب االجتماع عف تقديرىا لدولة قطر، لدورىا في دعـ الشعب 

كما عبر  الفمسطيني، ال سيما الوفد الذي وصؿ إلى قطاع غزة لتنفيذ سمسمة مف المشاريع الحيوية والميمة.
يا األمـ المتحدة بخصوص الحكومة في اجتماعيا المسائي عف استنكارىا مما أسمتو "االزدواجية التي تنتيج

 الالجئيف الفمسطينييف، في إشارة إلى طرح موضوع "الميجريف الييود" في جمسة أممية.
 //قدس برس، 

 
 خارج السياق الزمني مستحيمة" باريس"و "أوسمو" محاكمةقريع6  

رقة موقؼ" تناقش اتفاؽ في "و قاؿ أحمد قريع، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: كفاح زبوف - راـ اهلل
إف بيت الداء الفمسطيني يكمف في االتفاؽ السياسي المرحمي الذي "باريس، وزعيا "الممتقى الفكري العربي": 

، داعيا إلى عدـ محاكمة اتفاؽ أوسمو وما تضمف مف اتفاقات مثؿ اتفاؽ باريس "تجاوز آجالو الزمنية المقررة
نما بدء عمؿ منيجي مدروس، يعاد فيو بناء التحالفات بما يضمف االقتصادي، خارج السياؽ الزمني اآلف،  وا 

 إعادة االعتبار لموضع الوطني.
ودافع قريع عف االتفاقات، في وقت بدأت القيادة السياسية براـ اهلل بحث إمكانية إلغاء اتفاؽ أوسمو وباريس، 

يجاد بدائؿ ليما، وقاؿ إف ىذه االتفاقات وقعت  ينيوف يحاولوف فييا االنتقاؿ مف في ظروؼ كاف الفمسط"وا 
 ."فضاء التاريخ إلى حيز الجغرافيا، والعبور إلى أرض الوطف بال عدة وال عتاد

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 6 مصر أبمغت حماس رفضيا إنشاء منطقة تجارة حرةحمادنمر  

محمود عباس لػ"القدس العربي" نمر حماد المستشار السياسي لمرئيس الفمسطيني  أكد وليد عوض: -راـ اهلل 
 وأبمغتمنطقة تجارة حرة عمى الحدود ما بيف غزة ومصر  إلنشاءبأف مصر رفضت سعي حماس  األربعاء

 قيادة الحركة بالقرار.
والسبب في ذلؾ محاولة  إطالقاخطير وغير مقبوؿ  أمرمنطقة حرة بيف غزة ومصر  إقامةوتابع حماد "

تنفيذ مخططاتيـ" بحؿ القضية  اإلسرائيمييفالذي يسيؿ عمى  األمرتقؿ اعتبار قطاع غزة وكأنو كياف مس
 المصرية. األراضيالفمسطينية عمى حساب 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 منطقة حرة عمى الحدود إلقامة مصرياً  6 لم نتمق رفضاً وزارة االقتصاد بغزة 
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إبالغ الحكومة في غزة  بغزةفي الحكومة نفى حاتـ عويضة وكيؿ وزارة االقتصاد المساعد  :معا -غزة 
 برفض الجانب المصري إقامة المنطقة التجارية الحرة عمى الحدود مع قطاع غزة.

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 
 عّرض المحررين لممالحقة واالعتقال  ط6 غموض شروط صفقة شاليوزارة األسرى في الضفة 

أسرى محرريف في  وزارة شؤوف األسرى والمحرريف، أمس، بأف  األياـ: أفاد تقرير صادر عف -راـ اهلل 
صفقة تبادؿ األسرى األخيرة أعيد اعتقاليـ عمى أيدي سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي تحت ما يسمى )مخالفة 

 شروط تخفيؼ الحكـ الصادر عف قيادة الجيش اإلسرائيمي(.
سرى المحرريف أنفسيـ الذيف وجدوا أنفسيـ وأوضح التقرير: أف "صفقة التبادؿ فييا غموض غير واضح لأل

أماـ تعيدات أمنية صعبة مثؿ منع مغادرة منطقة السكف والسفر وخطر أي نشاط يقوموف بو والتيديد إذا ما 
 خالفوا ذلؾ بإعادة أحكاميـ السابقة وزجيـ بالسجف".

 //األيام، رام اهلل، 
 
قاومة لكي تحمي الفمسطينيين الرمحي يطالب السمطة برفع يدىا عن الم محمود 

عمى ثالثة مف  باالعتداءندد أميف سر المجمس التشريعي الفمسطيني النائب محمود الرمحي، : الخميؿ
بالقرب مف راـ اهلل أمس الثالثاء، مشددًا عمى أف "تمؾ العصابات تصوؿ  مستوطنيفالمواطنيف مف قبؿ 

إلجبار الفمسطينييف عمى الرحيؿ مف تمؾ األماكف وتجوؿ دونما أدنى محاسبة عمى أعماليـ التي تيدؼ 
عمييا". االستيالءلسيولة 

وشدد عمى ضرورة أف "تقـو السمطة بدورىا الحقيقي والمنوط بيا في حماية المواطف الفمسطيني مف 
الصياينة، أو أف ترفع يدىا عف المقاومة وتطمؽ ليا العناف لكي تقـو ىي بحماية المواطنيف". اعتداءات

 //برس،  قدس
 
طاىر النونو6 مأساة عائمة البغدادي رسالة إلى األمة إلنياء حصار غزة 

اعتبرت الحكومة الفمسطينية في غزة مأساة عائمة البغدادي، التي لقي أحد أطفاليا مصرعو حرًقا : غزة
األمة العربية  إلىوأصيب والده وشقيقتو الرضيعة بحروؽ بالغة بسبب انقطاع التيار الكيربائي؛ "رسالة 

واإلسالمية إلنياء أزمة الحصار والكيرباء في غزة".
وكاف الطفؿ فتحي عبد الفتاح البغدادي البالغ مف العمر ثالث سنوات، توفي الميمة الماضية بينما أصيبت 
شقيقتو الرضيعة تاال والتي تبمغ مف العمر عاًما ونصؼ العاـ بحروؽ خطيرة لمغاية، كما أصيب والدىما 

عاًما( بحروؽ متوسطة، جراء احتراؽ منزليـ الكائف في مخيـ البريج لالجئيف وسط قطاع  د الفتاح )عب
غزة إثر اشتعاؿ شمعة كانوا يوقدونيا لإلنارة بسبب انقطاع التيار الكيربائي.

ونعى طاىر النونو المتحدث باسـ الحكومة في تصريح مكتوب، تمقت "قدس برس" نسخة عنو الطفؿ فتحي، 
تمنيا الشفاء العاجؿ لوالده وشقيقتو الرضيعة، داعًيا مصر في الوقت ذاتو إلى اإلسراع في تنفيذ وعودىا م

بممؼ كيرباء غزة.
 //قدس برس، 
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 حكومة غزة تجري تعديالت بسمك القضاء.. وتعيين الغصين رئيسا لممكتب اإلعالمي الحكومي 
ختاـ اجتماعيا األسبوعي الذي ترأسو نائب رئيس الوزراء ـ. ناقشت الحكومة الفمسطينية في : أدىـ الشريؼ

 زياد الظاظا عددا مف القضايا الميمة في مختمؼ المجاالت السياسية واألمنية واإلدارية.
عف سمسمة قرارات إدارية، تمثمت في تعييف محمد عابد مستشارا لمشؤوف القانونية لرئيس  وأعمنت الحكومة

فة رئيسا لممجمس األعمى لمقضاء رئيسا لممحكمة العميا، وتعييف عبد الرؤوؼ الوزراء، وتعييف عادؿ خمي
الحمبي رئيسا لديواف الفتوى والتشريع، وتعييف إسماعيؿ جبر نائبا عاما، وتعييف أحمد عطا اهلل قاضيا في 

 المحكمة العميا. 
رئاسة المكتب لرئيسو د. حسف أبو حشيش، رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي السابؽ، مياـ إلى ذلؾ سمـ 

 الجديد الميندس إيياب الغصيف، الناطؽ باسـ وزارة الداخمية سابقًا.
 //فمسطين أون الين، 

 
السمطة الفمسطينية تمدد اعتقال مراسل "قدس برس" بخمسة عشر يوًما 

ضفة الغربية مددت محكمة الصمح التابعة لمسمطة الفمسطينية في مدينة نابمس، الواقعة بشماؿ ال: نابمس
عاًما( بخمسة عشر يوًما، في  المحتمة، اعتقاؿ مراسؿ وكالة "قدس برس" في نابمس محمد أنور منى )

ظؿ منع ذويو مف حضور جمسة المحكمة.
 //قدس برس، 

 
 المتحدة األممطمب فمسطيني جديد عمى طاولة تقرير6  

بمشروع قرار يطمب االعتراؼ  األممية األروقة إلىجددا تعود القيادة الفمسطينية م: إيماف عريقات -راـ اهلل 
الدولي بحدود العاـ سبعة وستيف كحدود لدولة فمسطيف وعاصمتيا القدس الشرقية وأنيا دولة محتمة مف قبؿ 

المتحدة ىذه المرة ىو طمب الحصوؿ  األمـالجمعية العمومية في  إلىىدؼ التوجو الفمسطيني  .إسرائيؿ
 دولة غير عضو فييا.عمى صفة مراقب أو 

مائة وخمسة وتسعيف تضميا الجمعية  أصؿأكثر مف مائة وثالثيف دولة مف  أفوأكد الجانب الفمسطيني، 
 ،ولـ يحدد الطمب الفمسطيني موعد التصويت عمى مشروع القرار العمومية، ستصوت لصالح مشروع القرار.

المقبمة بيف الدوؿ  األسابيعشاورات خالؿ الذي قالت السمطة الفمسطينية أنو يخضع النتياء الم األمر
 المتحدة واطالعيا عمى نص الطمب الفمسطيني. األمـفي  األعضاء

"االتفاؽ عمى موعد التصويت يأتي بعد  :"بي بي سيػ"وقاؿ نبيؿ شعث عضو المجنة المركزية لحركة فتح ل
وخالؿ الفترة المقبمة  ،القرار المتحدة حوؿ مشروع األمـفي  األعضاءاالنتياء مف المناقشات بيف الدوؿ 

الدولية وعندما يصبح جاىزا في صيغتو  األطراؼسيعرض الوفد الفمسطيني نص مشروع القرار عمى كافة 
النيائية وتتقمص أعداد الدوؿ الذيف يريدوف الحديث عنو عندىا يمكف تحديد موعد التصويت بعد طمب ذلؾ 

 اسيعطينعتراؼ بنا كدولة بحدود محددة وعاصمة محددة "اال شعث: وأضاؼ مف رئيس الجمعية العمومية".
 ".إسرائيؿمحتمة وبالتالي ليس متنازعا عمييا كما تريد ليا  األرضضمانة مستقبمية بأف ىذه 

وقاؿ عبد الرحيـ مموح عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية عف الجبية الشعبية لتحرير 
المتحدة لكف يجب أف يكوف ذلؾ ضمف  األمـ إلىد التوجو دائما "نحف نؤي :"بي بي سيػ"فمسطيف ل
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المتحدة، ال يجب أف يكوف ىذا التوجو فقط  األمـاستراتيجية وطنية واضحة وأف نحدد ما الذي نريده مف 
 بيدؼ التنفيس".

مة وأكدت فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية عمى أىمية أف ال تشكؿ الدولة المنتظرة مساسا بتمثيؿ منظ
شرعيتيا منذ أربعيف عاما مف خالؿ  اكتسبتالتحرير الفمسطينية لمشعب الفمسطيني سيما وأف المنظمة 

 نضاليا المستمر، بحسب التعبير الفمسطيني.
 اإلشارات"ربما يتضمف مشروع القرار الفمسطيني بعض  وقاؿ خميؿ شاىيف المحمؿ السياسي الفمسطيني:

 أشاراتة أو ما يتعمؽ بأسس عممية السالـ، ال سيما أذا تضمف القرار الخطيرة لمنظمة التحرير الفمسطيني
"يجب أف يكوف مشروع القرار  شاىيف: وأضاؼ التي كانت مبدأ كارثيا". األراضيحوؿ الحدود وتبادؿ 

الفمسطيني قادرا عمى وضع كافة الحقوؽ الفمسطينية كالحفاظ عمى مكانة ودور منظمة التحرير كممثؿ 
شعب الفمسطيني والتي حصمت عمى صفة الكياف المراقب بقرار دولي قوي صدر لصالح شرعي ووحيد لم

 القضية الفمسطينية بحسب وثيقة االستقالؿ الصادرة في عاـ ثمانية وثمانيف".
 //ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 

  
 الـ"قدس برس"6 عمى فتح أن تتعمم من انتخابات حماس لمؤسساتي البردويل 11

في تصريحات خاصة لػ "قدس برس"، الضجة  غزة: استغرب القيادي في حركة "حماس" صالح البردويؿ
التي قاؿ بأف بعض وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية والعربية أثارتيا بشأف قرار رئيس المكتب السياسي لحركة 

ر مبررة"، وقاؿ: "حماس" خالد مشعؿ عدـ ترشحو لدورة جديدة في المنصب ذاتو"، واعتبر ذلؾ "ضجة غي
"نحف نستغرب مف الضجة التي تثيرىا بعض وسائؿ اإلعالـ حوؿ قضية طبيعية تماما، وىي قضية 
يجابية أف يخرج رئيس أكبر تنظيـ  االنتخابات الداخمية لحركة "حماس"، وىي في األصؿ ظاىرة صحية وا 

في أوج عطائو والتفاؼ تنظيمو  سياسي فمسطيني ليؤكد أنو لف يرشح نفسو لقيادة الحركة لدورة جديدة وىو
حولو، وقد اعتذر عمى الرغـ مف كؿ المناشدات التي تمقاىا مف الييئات القيادية لمحركة، لكنو أكد في ذات 

 الوقت أنو سيستمر جنديا في صفوؼ الحركة".
وأضاؼ: "حركة "حماس" تضرب نموذجا عمى الديمقراطية الحقيقية واالحساس بالمسؤولية عندما تمارس 
نما التنافس  االنتخابات عمى درجة مف الشفافية وأعمى درجات المسؤولية دوف التنافس عمى المناصب وا 
حوؿ األدوار بغض النظر عف الموقع التنظيمي، وىذه ظاىرة محمودة وصحية ينبغي عمى التنظيمات 

 كميا".الفمسطينية التي شاخت أف تتعمـ مف "حماس" ىذه الروح الحيوية االيجابية لتجديد ىيا
وخص البردويؿ بالذكر حركة "فتح"، وقاؿ: "وأنا أوجو الدعوة لحركة "فتح" بدؿ ىذه المناكفات اإلعالمية 
التي تقـو بيا في محاولة تشويو صورة "حماس"، عمييا أف تنتفض عمى قيادتيا وأف تتعمـ مف حركة "حماس" 

ة "فتح" قيادة منتخبة تمثؿ طموح الشعب كيؼ تدير شؤونيا وتنتخب قياداتيا بشفافية مطمقة، وأف ترى حرك
 الفمسطيني وثوابتو، وتنتيي مف ىذه القيادة التي شاخت وتالحؽ المقاومة وسالحيا".

 22/5/2012قدس برس، 
 
 

 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مشعلخالد 6 صالح العاروري منافس ثالث عمى خالفة البيان 11
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، أمس، أف قياديًا بارزًا في الحركة دخؿ إلى المنافسة عمى «حماس»كشفت مصادر في حركة : البياف -غزة
خالفة رئيس مكتبيا السياسي خالد مشعؿ، إلى جانب إسماعيؿ ىنية وموسى أبو مرزوؽ. وقالت المصادر 

القيادي البارز في الضفة، والمقيـ حاليًا في تركيا، صالح العاروري أصبح أحد أبرز األسماء المطروحة »إف 
خبر انضماـ العاروري لقائمة المرشحيف لخالفة « حماس»ولـ تنِؼ مصادر مسؤولة في «. صبلتولي المن

«. األنظار تتجو نحو موسى أبو مرزوؽ، إذا ما حسـ خالد مشعؿ أمره وقرر التنحي»مشعؿ، مشيرًة إلى أف 
ؿ أطر وتحدثت المصادر عف عالقة وطيدة بيف مشعؿ والعاروري، وأف األخير يحظى بشعبية واسعة داخ

 الحركة في الضفة والخارج، وفي بعض دوائر المجمس العسكري في الداخؿ. 
 23/5/2012البيان، دبي، 

 
 صحاب األيادي المرتعشة التي ال تستطيع قيادة مشروع وطني أنو من أعباس ب يتيمدحالن  12

فصؿ منيا بقرار وجو النائب الفمسطيني محمد دحالف القيادي السابؽ في فتح التي  وليد عوض: -اـ اهلل ر
مف المجنة المركزية لمحركة انتقاد لمرئيس الفمسطيني محمود عباس االربعاء لعدـ تقديمو الطمب الفمسطيني 
لمجمعية العامة لالمـ المتحدة لرفع مكانة فمسطيف الى دولة غير عضو في المنظمة الدولية والتصويت 

 عميو.
ّية العمومية لألمـ المتحدة وبيده مشروع قرار يعرضو واضاؼ دحالف قائال: عمى أبو مازف أف يذىب لمجمع

 لمتصويت فورًا، وعدـ االكتفاء بإيداعو فقط كورقة مشروع لمتشاور والنقاش فيما بعد.
وتابع دحالف قائال عمى صفحتو عمى الفيس بوؾ االربعاء: لقد مر عاـ كامؿ عمى إستحقاؽ أيموؿ دوف 

ؾ فمسطيف أصوات األغمبية، تـ إىدار ىذه الفرصة العاـ الماضي تقديـ الطمب لمجمعية العمومية، حيث تمم
سرائيؿ .  مع أنيا كانت تحظى بتأييد ودعـ فمسطيني وعربي ودولي بإستثناء أمريكيا وا 

واضاؼ: ال اتوىـ بأنو ومجرد قبوؿ فمسطيف كعضو مراقب بالجمعية العمومية سيحقؽ طموح شعبنا 
دولة تحت اإلحتالؿ اصبح اكثر مف ضرورة خاصة بعد عرض  الفمسطيني لكف التأكيد عمى أف فمسطيف

 باراؾ رؤيتو الخاصة لمحؿ مف طرؼ واحد .
وتابع قائال: إف عدـ عرض القضية والتصويت عمييا سيكوف فرصة مساعدة جدا لكي تفرض إسرائيؿ حؿ 

ف امارتيا بغزة الدولة المؤقتة في بعض مف اراضي الضفة الغربية ومنح حماس فرصتيا التي تترقبيا العال
وشدد عمى: اف حركة فتح كونيا الرافعة لممشروع الوطني الفمسطيني والثورة ال يجب اف تقؼ متفرجة عمى  .

اضاعة الفرصة لقمب الطاولة عمى المشروع االحتاللي التقسيمي، وعمى فتح وفصائؿ العمؿ الوطني وكؿ 
واجية المشروع اإلحتاللي لتحقيؽ األىداؼ قوى الشعب أف تتحرؾ في إطار جبية مقاومة شعبية موحدة لم

 الفمسطينية.
واختتـ دحالف: اف الخطوات المترددة واأليادي المرتعشة ال تستطيع قيادة مشروع وطني تحرري، واليروب 
مف استحقاؽ آلخر لإلستيعاض عف النضاؿ الحقيقي والمواجية بدعاية وفيموة إعالمية، سيضر بمشروعنا 

 عبنا الفرصة تنفيذ مخططاتيـ .الوطني ويمنح أعداء ش
 23/5/2012القدس العربي، لندن، 

 
 

 نزال6 اتصاالت أميركية لكبح دعم أوروبا لفمسطين باألمم المتحدةجمال  13
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عبرت حركة فتح عمى لساف المتحدث باسميا في أوروبا د. جماؿ نزاؿ عف أسفيا لمحممة : راـ اهلل
مـ المتحدة بيدؼ الحصوؿ عمى مكانة دولة غير عضو. الدبموماسية األميركية المناىضة لتوجينا لأل

وكشؼ المتحدث باسـ حركة فتح في أوروبا النقاب عف وجود مجيود أميركي لدى الحكومات االوروبية 
الجاري. واوضح المتحدث أف آخر  72يتصاعد مع اقتراب الكممة الفمسطينية في المحفؿ الدولي يوـ 

متنوعة األشكاؿ مف جانب الواليات المتحدة مع الحكومات االوروبية  خطوات الحممة األميركية ىو اتصاالت
تتضمف استيضاحا اميركيا لمواقؼ الحكومات االوروبية مف المسعى الفسطيني. وأوضح أف أميركا طمبت 
مف الدوؿ األوروبية الحكومات عدـ مساندة أي مشروع قرار مف شأنو أف يجعؿ مف فمسطيف دولة غير 

دة. وقاؿ نزاؿ اف الرسالة األميركية تتضمف استفسارا مف أميركا عف احدث االتصاالت عضو لألمـ المتح
 .الدبموماسية بيف منظمة التحرير وىذه الحكومات بخصوص الخطوات الفمسطينية المزمعة

 23/5/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 غزة6 "القسام" ُتعمن استشياد أحد مقاتمييا خالل "ميمة جيادية" 14
نت مصادر طبية في قطاع غزة، عف وفاة مقاـو يدعى نمر سعيد المدىوف وينتمي لكتائب القساـ أعم

 الجناح العسكري لحركة حماس، متأثرًا بجراح أصيب بيا أثناء عممو الجيادي.
وكاف الشييد المدىوف أصيب بحروؽ قبؿ عدة أياـ نتيجة عممو الجيادي واستشيد متأثرًا بجراحو مساء اليـو 

 عاء. األرب
 22/5/2012، فمسطين أون الين

 
 الجبية الشعبية6 قيمة العودة لألمم المتحدة أن تكون بدياًل عن نيج "أوسمو" 15

راـ اهلل: اكدت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف بأف قيمة العودة الى ىيئة االمـ المتحدة لنيؿ االعتراؼ بدولة 
السياسية واالقتصادية واالمنية ولممفاوضات والحموؿ فمسطيف، ىي أف تكوف بدياًل لنيج اوسمو وافرازاتو 

 الثنائية بالمرجعية االمريكية. 
( في ختاـ اجتماعاتو داخؿ 9|72واعربت الجبية في بياف صدر عف مكتبيا السياسي اليوـ االربعاء )

تصويت الوطف وخارجو، عف ايمانيا العميؽ بأف الذىاب الجتماع الجمعية العامة لالمـ المتحدة وطمب ال
في ايموؿ )سبتمبر( الجاري عمى نيؿ االعتراؼ بالدولة الفمسطينية، "في سياؽ التوجو لمجمس االمف لنيؿ 
العضوية الكاممة يمكف اف يتجاوز مجرد العمؿ والتحرؾ السياسي والدبموماسي والمكاسب الرمزية فقط، اذا 

االنقساـ السياسي والجغرافي والمؤسساتي كاف جزءًا مف استراتيجية وطنية ديمقراطية وحدوية تحررية تنيي 
وتشرع في انتخابات لمجمس وطني جديد داخؿ الوطف وخارجو، تعيد بناء منظمة التحرير مف الجميع عمى 
اساس وثيقة الوفاؽ الوطني واتفاؽ المصالحة، وتستعيد مكانتيا ودورىا ممثاًل شرعيًا وحيدًا لشعبنا وقائدًا 

 اجؿ دحر االحتالؿ وتحرير االسرى ونيؿ الحرية واالستقالؿ والعودة".  لمقاومة الشعب الفمسطيني مف
 22/5/2012قدس برس، 

 
 إلى األمم المتحدة لتوجو عباسدعمًا لبنان6 حركة فتح تنظم مسيرة في مخيم البص  20
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 ،دعمًا لمرئيس الفمسطيني محمود عباس في طرح طمب العضوية لدولة فمسطيف في الجمعية العامة: صور
في مخيـ البص مسيرة تأييد شارؾ فييا أميف سر فصائؿ منظمة التحرير في لبناف فتحي أبو خرجت 

 العردات وأميف سر إقميـ حركة فتح في لبناف رفعت شناعة وقيادة الحركة في لبناف ومنطقة صور.
ؤ وألقى شناعة كممة أشار فييا إلى أف "المشروع الوطني الفمسطيني يمر في خطر حقيقي بسبب التواط

الدولي والتخاذؿ العربي في الوقت الذي يتمادى فيو الكياف اإلسرائيمي في االستيطاف وتيويد القدس وقضـ 
 الضفة الغربية وتيديد القيادات الفمسطينية".

وأضاؼ" "إف المشروع الوطني في خطر ألف االنقساـ يفتت الوطف مف الداخؿ، وىو العدو لكؿ طفؿ وشاب 
ات الفمسطينية ىي حؽ طبيعي لكؿ فمسطيني أصيب بصدمة عندما ُطمب مف وشيخ فمسطيني، فاالنتخاب

 لجنة االنتخابات مغادرة قطاع غزة فورًا".
أما أبو العردات فقاؿ: "نحف ىنا اليوـ لنرسؿ رسالة دعـ وتأكيد لقيادتنا الفمسطينية وعمى رأسيا الرئيس أبو 

شيداء فمسطيف. نرسؿ رسالة إلى األسرى في مازف. ورسالة تحية إلى روح الشييد ياسر عرفات وأرواح 
 أسبوع التضامف معيـ وىـ الذيف صنعوا مدرسة في الصمود داخؿ زنازيف اإلحتالؿ".

وأضاؼ: "في ىذه األياـ يتوجو الرئيس أبو مازف إلى األمـ المتحدة وىذه ساحة نضاؿ سياسية سنستمر في 
القرارات الدولية واإلقميمية مف أجؿ تحقيؽ آماؿ  خوض غمارىا. يتوجو ومعو كؿ أحرار العالـ والمئات مف

 شعبنا في الحصوؿ عمى عضوية دولة غير كاممة في الجمعية العامة لألمـ المتحدة".
 23/5/2012المستقبل، بيروت، 

 
 

 يران النووية إتحرك بكل الوسائل ضد أ6 سوف نتنياىو 72
ـــــاة الجديـــــدة، رام اهللذكػػػػػرت  رئػػػػػيس الػػػػػوزراء ، أف قػػػػػدس المحتمػػػػػةال مػػػػػف ا.ؼ.ب، عػػػػػف 77/9/7027، الحي

اعمػػف امػػس انػو سػػيتحرؾ "بكػػؿ الوسػػائؿ" لمنػػع ايػراف مػػف امػػتالؾ السػػالح النػػووي  ،االسػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو
وذلػؾ قبيػػؿ توجيػػو الػػى نيويػػورؾ لممشػاركة فػػي اعمػػاؿ الجمعيػػة العامػػة لالمػـ المتحػػدة. وقػػاؿ فػػي بيػػاف "سػػوؼ 

السػالح النػووي. اثبػت التػاريخ اف الػذيف يريػدوف شػطب اسػرائيؿ عػف اتحرؾ بكؿ الوسائؿ كي ال تمتمػؾ ايػراف 
  الخارطة فشموا في ميمتيـ". وأشار ايضا الى اف اسرائيؿ ىي "دولة حديثة وقوية".

لمػح إلػى أف إسػرائيؿ يمكػف أنتنيػاىو أف  ،األمػـ المتحػدة، مػف 76/9/7027، وكالة رويترز لألنبـاءوأضافت 
أوبامػا أنػو ينبغػي مػنح العقوبػات والدبموماسػية الػرئيس بػاراؾ وانتقػد موقػؼ  ،يرانيةأف تياجـ المواقع النووية اإل

وتوعػػد نتنيػػاىو يػػـو االربعػػاء بػػرد قػػاس فػػي  مزيػػدا مػػف الوقػػت لمنػػع طيػػراف مػػف الحصػػوؿ عمػػى أسػػمحة نوويػػة.
فػػراف أحمػػدي نجػػاد المفظػػي الػػذي تػػزامف مػػع يػػـو عيػػد الغ الػػرئيس اإليرانػػي محمػػود األمػػـ المتحػػدة عمػػى ىجػػوـ

 الييودي.
وقػػاؿ نتنيػػاىو فػػي خطػػاب مفتػػوح لإلسػػرائيمييف قبػػؿ أف يسػػتقؿ الطػػائرة إلػػى نيويػػورؾ "فيمػػا يتعمػػؽ بمسػػألة إيػػراف 

 فإننا جميعا متحدوف في ىدؼ منع إيراف مف امتالؾ أسمحة نووية."
فراف المقدس لػدى وأضاؼ "اختار الطاغية اإليراني أف يدعو عالنية أماـ العالـ إلى زوالنا عشية يـو عيد الغ

 الشعب الييودي. ىذا يوـ أسود لمف اختاروا البقاء في القاعة واالستماع ليذه الكممات الحاقدة."
 

 يرفض "رسائل سرية" تحضو عمى استئناف المفاوضات مع الفمسطينيين نتنياىو 77
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رسائؿ سػرية"، تمقاىػا رفض رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو االستجابة لػػ": برىوـ جرايسي - الناصرة
 أخيرا تحضو عمى استئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف، متمسكا بخيار "السالـ االقتصادي".

وقاؿ المحمؿ العسكري روف بػف يشػاي فػي مقػاؿ نشػره موقػع صػحيفة "يػديعوت أحرنػوت"، عمػى اإلنترنػت، إف 
رات واضػػحة، الحتمػػاؿ اسػػتئناؼ الرسػػائؿ "السػػرية" التػػي وصػػمت إلػػى قػػادة الحكومػػة اإلسػػرائيمية حممػػت مؤشػػ

المفاوضات مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس، والتوصؿ معو إلى مبادئ حوؿ الحؿ الػدائـ، وأف مػا عمػى 
الحكومػػة اإلسػػرائيمية سػػوى اف ُتظيػػر القميػػؿ مػػف النوايػػا الطيبػػة والميونػػة، وبامكػػاف اإلدارة األميركيػػة أف تسػػاعد 

 األميركية. كثيرا في ىذا المجاؿ بعد االنتخابات
 77/9/7027، الغد، عّمان

 
 تخشى مياجمتيا عبر ساحل غزة "إسرائيل" 76

تسػػود حالػػة قمػػؽ األوسػػاط األمنيػػة اإلسػػرائيمية مػػف احتمػػاؿ شػػف ىجػػـو عمػػى أىػػداؼ  -غػػزة، القػػدس )االتحػػاد(
ء فيػو حساسة مف البحر، خاصة حقوؿ الغاز في البحر المتوسط. وأذاع التمفزيوف اإلسرائيمي تقريػرًا أمػس جػا

أف ما يحدث عمى البر مف ىجمات يمكف أف يحدث أيضا عبر البحر. وأضاؼ التقرير أنػو رغػـ أف إسػرائيؿ 
دفعت ممياري دوالر لحماية حقوؿ الغاز في المتوسط لكنيا ال تستطيع أف تمنع ىجوما بحريا عمييا؛ ألنو إذا 

وقػػع األوسػػاط األمنيػػة اإلسػػرائيمية وتت”. دقػػائؽ 4خػػرج قػػارب مػػف سػػاحؿ غػػزة سيصػػؿ إلػػى قمػػب إسػػرائيؿ خػػالؿ 
ىجوما بحريا رغـ أف بوارجيا الحربية تكاد ال تغادر مياه المتوسط أو شػواط  غػزة. وأظيػر التقريػر المصػور 

وكشػؼ التقريػر أيضػا خشػية إسػػرائيؿ ”. أيػاـ داخػؿ البحػر ويػوميف خارجػو 6كتيبػة بحريػة وكيػؼ أنيػا تمضػي 
 لصواريخ تحت مائية. مف احتماؿ امتالؾ المنظمات الفمسطينية

 77/9/7027، االتحاد، أبو ظبي

 
 يراني قادرة لوحدىا عمى تدمير النووي اإل "إسرائيل"من القومي6 معيد األ فيباحث  74

قاؿ الباحث تسفي ماغيف، الذي يعمؿ باحثػا كبيػرا فػي مركػز ابحػاث االمػف القػومي : الناصرة ػ زىير اندراوس
 Valdaiفي حديث ادلى بو لمعيػد فالػداي لالبحػاث الدوليػة فػي موسػكو )االسرائيمي التابع لجامعة تؿ ابيب، 

International Discussion Club ونشره المركز عمى موقعػو، اف الحػرب الدمويػة فػي الشػرؽ االوسػط تمػوح ،)
في االفؽ، مشيرا الى اف الجيش االسرائيمي لوحده قادر عمى تدمير البرنامج النووي االيراني، مشددا عمى اف 
الضػربة العسػػكرية االسػرائيمية سػػتكوف ضػربة جويػػة فقػط، مشػػددا عمػى انػػو ُيقػدر بػػاف الضػربة سػػتكوف قاصػػمة 

 اما في ما يتعمؽ بتوقيت الضربة، وفي ما اذا ستتـ ىذا الخريؼ. لبرنامج ايراف.
 77/9/7027، القدس العربي، لندن

 
 
 
 

 لغفران ألنو لم يقتل الطيبيالمتطرف باروخ مارزل يعتذر لجميوره بمناسبة يوم ا المستوطن 75
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ػػػ زىيػػر أنػػدراوس: توجػػو المكتػػب البرلمػػاني لمنائػػب أحمػػد الطيبػػي، القائمػػة الموحػػدة والعربيػػة لمتغييػػر،  الناصػػرة
رئػيس الحركػػة العربيػػة لمتغييػػر، برسػػالة إلػى ضػػابط أمػػف الكنيسػػت يوسػػؼ غريػؼ فػػي أعقػػاب تعػػرض الػػدكتور 

 روخ مارزؿ.الطيبي لمتيديد مف قبؿ اليميني المتطرؼ با
وجػػاء ىػػذا التيديػػد مػػف خػػالؿ الصػػفحة الشخصػػية لبػػاروخ مػػارزؿ عمػػى شػػبكة التواصػػؿ االجتمػػاعي الفيسػػبوؾ، 
وىو الذي كاف سكرتير حزب )كاخ( التابع لكيانا، وحاليًا ضمف حزب )أرض إسرائيؿ لنا( اليمينػي المتطػرؼ 

بة يػوـ الغفػراف فػي الديانػة الييوديػة: الُممثؿ مف قبؿ ميخائيؿ بف آري، حيث كتب مارزؿ عمى صفحتو بمناس
أطمب منكـ أف تسامحوني ألنني مررت في الكنيست بجانب أحمد الطيبي محا اهلل اسمو، ولـ أفعؿ ما يجب 

 القياـ بو.
وجاء في رسالة مكتب النائب الطيبي لضابط أمف الكنيست: نحػف وغيرنػا نػرى فػي ىػذه العبػارة تيديػدًا بالقتػؿ 

كتػب معقبػًا: كػاف  Shawn Mautner، باإلضافة إلى ذلؾ فإف أحد أصػدقائو وُيػدعى يجب عدـ السكوت عميو
 يتوجب عميؾ تحطيـ جمجمتو ىذا القذر.

 77/9/7027، القدس العربي، لندن
 

 في األمم المتحدة6 نجاد ليس لو مكان في ىذا العالم "إسرائيل"مندوب  76

اور  -لػػدائـ لػػدى األمػػـ المتحػػدة روف بػػروسألمػػح منػدوب إسػػرائيؿ ا: خدمػػة قػػدس بػػرس -الناصػرة )فمسػػطيف( 
إلى ضرورة التخمص مف الرئيس اإليرانػي محمػود أحمػدي نجػاد، عنػدما أشػار فػي تصػريح إذاعػي لػو إلػى أف 

 نجاد "ليس لو مكاف في ىذا العالـ".

فقػػد أكػػد بػػروس أور، فػػي تصػػريح أدلػػى بػػو لإلذاعػػة العبريػػة بػػالتزامف مػػع اجتماعػػات الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ 
لمتحدة، عمى أف الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد "بصفتو زعيـ دولة تنتيؾ القانوف وتقوـ بخرؽ مبادئ ا

 أساسية بشكؿ منتظـ، ال مكاف لو في ىذا العالـ"، عمى حد تعبيره.

واعتبػػر المسػػؤوؿ اإلسػػرائيمي أف "تصػػريحات أحمػػدي نجػػاد بشػػأف إنكػػار وقػػوع المحرقػػة النازيػػة وسػػعيو لمقضػػاء 
 ولة إسرائيؿ أصبحت جزًءا مف الحوار الدولي، وىذا أمر ال يجوز القبوؿ بو إطالًقا"، عمى حد تعبيره.عمى د

ورجػػػح المنػػػدوب اإلسػػػرائيمي أف تغػػػادر قاعػػػة الجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة صػػػباح اليػػػـو األربعػػػاء البعثػػػات 
 رئيس اإليراني كممتو.الدبموماسية األمريكية والكندية واألوروبية في الوقت الذي يمقي فيو ال

 76/9/7027قدس برس، 
 

 "االخوان المسممون" في األردن يحشدون قواىم لإلطاحة بالممك  موقع ديبكا اإلسرائيمي6 77
زعمت مصادر إستخباراتية صييونية أّف "االخواف المسمميف" في األردف أعطوا الممؾ عبداهلل ميمة تنتيي في 

األردف إلى ممكيػة دسػتورية واال سػيواجو ضػغط "الربيػع العربػي" فػي  شير تشريف األوؿ لتمبية مطمبيـ بتحويؿ
الشارع  مف أجؿ تنحيو. وكشفت المصادر أّف المخابرات الصػييونية والمػراقبيف السػعودييف قمقػيف مػف اقتػراب 
ذروة الصػػراع فػػي عمػػاف بػػيف اإلسػػالمييف والعػػرش، الفتػػًة إلػػى أّنػػو بالنسػػبة "السػػرائيؿ"، فػػإّف االضػػطرابات فػػي 
األردف تشػػير إلػػى تشػػديد خنػػاؽ اإلسػػالمييف عمػػى حػػدوىا )مصػػر وليبيػػا عمػػى الحػػدود الجنوبيػػة وسػػوريا عمػػى 
الحدود الشمالية(، وبالتالي ال يمكف التنبؤ بعواقب ىذا األمر خاصًة فيما يتعمػؽ بسػكاف األردف الفمسػطينييف. 

مػػب االخػػواف الرئيسػػي ويوافػػؽ عمػػى يػػذعف لمط -2خيػػارات:  6ولفتػػت المصػػادر إلػػى أّنػػو أمػػاـ الممػػؾ األردنػػي 
تحويؿ المممكػة األردنيػة إلػى مممكػة دسػتورية وينقػؿ السػمطة التنفيذيػة الػى حكومػة يترأسػيا االخػواف المسػمموف 
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يواجػػػو "االخػػػواف المسػػػمميف" ويػػػأمر األمػػػف والمخػػػابرات والقػػػوات  -7مػػػف خػػػالؿ القيػػػاـ باصػػػالحات انتخابيػػػة. 
يحمػؿ فػي طياتػو مخػاطر جمػة ويػؤدي الػى حػرب أىميػة فػي االردف.  العسكرية بقمػع المعارضػة، األمػر الػذي

 يسعى مف خالؿ وسطاء الى التفاوض مع االخواف والوصوؿ الى تسوية تتضمف حؿ وسطي.  -6
DEBKA File 

 76/9/7027، 7666 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 مغاربةاالقصى6 االحتالل شارف عمى االنتياء من "تأىيل" كنيس قرب باب ال مؤسسة 78
ـ انيا رصػدت فػي االيػاـ االخيػرة 73/9/7027في بياف ليا االربعاء ” مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث“قالت 

واسعة وسريعة في الجزء المتبقي مف طريؽ ” تأىيؿ“أف االحتالؿ االسرائيمي ينفذ عمى مدار الساعة عمميات 
اليػػـو عبػػارة عػػف بقايػػا لالبنيػػة االثريػػػة بػػاب المغاربػػة المالصػػقة لممسػػجد االقصػػى مػػف الجيػػة الغربيػػػة، وىػػي 

” لممصػػميات” االسػػالمية وخاصػػة المدرسػػة األفضػػمية، وذلػػؾ بيػػدؼ تحويػػؿ ىػػذه الفراغػػات الػػى كنػػيس ييػػودي 
 االسرائيميات، وىو بذلؾ يحّوؿ حقيقة بقايا مسجد االفضؿ بف صالح الديف االيوبي الى كنيس ييودي.

وسػيقوـ قريبػًا بافتتػػاح ” التأىيػؿ“عمػى االنتيػاء مػف عمميػػات اف االحػتالؿ شػػارؼ ” مؤسسػة االقصػى“ورجحػت 
، كمػػا وسػػيقـو بإضػػافة مسػػاحات مػػف سػػاحة البػػراؽ الػػى مسػػاحات ”االسػػرائيميات” لممصػػميات“كنػػيس ييػػودي 

االسػرائيمييف واالجانػب لمنطقػة البػراؽ، ” الػزوار“مخصصة لمنساء االسرائيميات، كجزء مف مخطط زيػادة عػدد 
 ”.حائط وساحة المبكى“حتالؿ ويطمؽ عمييا زورًا وبيتانًا اسـ والتي يستعمميا اال

اف مػػا يقػػوـ بػػو االحػػتالؿ ىػػو اعتػػداًء صػػارخًا عمػػى جػػزء ال يتجػػزأ مػػف المسػػجد ” مؤسسػػة االقصػػى“واعتبػػرت 
االقصى، وىو طريؽ باب المغاربة، باالضافة الى انو تغيير لمعالـ اثريػة اسػالمية تاريخيػة حضػارية، بػؿ اف 

 في حقيقة االمر يقوـ بتحويؿ مصمى ومسجد االفضؿ بف صالح الديف االيوبي الى كنيس ييودي.االحتالؿ 
 76/9/7027، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 تحاول تيويد موجودات المسجد األقصى وتنتيك المقدسات "إسرائيل"6 صالحرائد  79

، الشػيخ رائػد صػالح إف إسػرائيؿ 44ؿ منػاطؽ الػػالناصػرة ػ زىيػر أنػدراوس: قػاؿ رئػيس الحركػة اإلسػالمية داخػ
تحاوؿ محو التراث الديني والتاريخي لفمسطيف. وأضاؼ صالح، الذي يزور تركيا في إطار دعوة مف جمعية 

جػامع ومسػجد ومدرسػة دينيػة وآثػار إسػالمية  700'حماية اآلثػار العثمانيػة فػي القػدس ومػا حوليػا': إف ىنػاؾ 
يا حكومة االحتالؿ ألغراض غير أغراضيا األصمية المخصصػة ليػا. وأشػار في القدس وما حوليا، تستخدم

صػػالح إلػػى أف الػػرأي العػػاـ، سػػواء فػػي العػػالـ اإلسػػالمي أو فػػي تركيػػا، لػػـ يبػػد اىتماًمػػا بالشػػكؿ الكػػافي بيػػذه 
اآلثػػار، التػػي حوليػػا االحػػتالؿ، إلػػى صػػاالت حفػػالت وبػػارات ومراكػػز شػػرطة وجمعيػػات صػػييونية، مؤكػػًدا أف 

 ًا مف اآلثار العثمانية تتعرض لمتخريب. كثير 
وحػػث صػػالح العػػالميف العربػػي واإلسػػالمي إلػػى لعػػب دور حقيقػػي فػػي حمايػػة دور العبػػادة المسػػتخدمة لغيػػػر 

وأوضػػػح أف مجموعػػػات ييوديػػػة  أغراضػػػيا، كمػػػا جػػػرى بميرجػػػاف الخمػػػور فػػػي مسػػػجد بئػػػر السػػػبع التػػػاريخي.
إلى أسفؿ صحف المسجد األقصى، مؤكػًدا أف االحػتالؿ  متطرفة وصمت في حفرياتيا التي تجرييا في القدس

 يحاوؿ تقسيـ األقصى إلى قسميف لممسمميف والييود، كما فعؿ في المسجد اإلبراىيمي بمدينة الخميؿ. 
 77/9/7027، القدس العربي، لندن
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 بؤرةً  440عدد البؤر االستيطانية في الضفة وصل إلى 6 في القانون الدولي فمسطينيخبير  60
كشؼ خبير فمسطيني في القانوف الدولي أف عدد البؤر االستيطانية اإلسػرائيمية فػي : صرة ػ زىير أندراوسالنا

. وبػينف الخبيػر القػانوني 79بؤرًة، فيمػا وصػؿ عػددىا فػي القػدس الُمحتمػة إلػى  440الضفة الغربية وصؿ إلى 
ُمسػػػػتوطنة،  93ربيػػػػة، بػػػػداخميا بػػػػؤرة اسػػػػتيطانية أنشػػػػأتيا )إسػػػػرائيؿ( فػػػػي الضػػػػفة الغ 244د. حنػػػػا عيسػػػػى أف 

قاعػػدة عسػػكرية، يقطػػف فييػػا أزينػػد مػػف نصػػؼ  44ُمسػػتوطنة، إضػػافة إلػػى  46وعمػػى شػػاكمتيا  209وخارجيػػا 
ألػػػؼ  30ييػػػودي اسػػػتوطنوا فػػػي غػػػور األردف مقابػػػؿ  9000مميػػػوف ُمسػػػتوطف ييػػػودي. وأشػػػار إلػػػى أف زىػػػاء 

 فمسطيني ىـ أصحاب األرض الشرعيوف.
كيمو متر  0444بالمئة مف مساحة الضفة الغربية التي مساحتيا  79القوؿ لعيسى ػ و  -وُيشكؿ غور األردف 

 مميارات ونصؼ المميار سنويًا. 4مربع ، وقاؿ: إسرائيؿ تستثمر في غور األردف 
ألػؼ مسػتوطف ييػودي، وفػؽ  600يقطنيػا  79وفي القدس المحتمة، وصؿ عدد المستوطنات اإلسرائيمية إلػى 

مسػػػتوطنة ُضػػػمت لشػػػرقي القػػػدس المحتمػػػة التػػػي تعتبرىػػػا السػػػمطة عاصػػػمة الدولػػػة  23 عيسػػػى. ونبنػػػو إلػػػى أف
. وقاؿ الخبير القانوني: االسػتيطاف 2932الفمسطينية المستقبمية ِضمف حدود الرابع مف يونيو )حزيراف( لعاـ 

أف الحػػديث ينتشػػر فػػي كػػؿ مكػػاف، وُييػػدد الوجػػود الفمسػػطيني، وُيقسػػـ األرض الفمسػػطينية إلػػى كنتونػػات. وعػػدن 
عػػف دولػػة فمسػػطينية واالسػػتيطاف يبتمػػع القػػدس مػػف شػػماليا إلػػى جنوبيػػا ومػػف شػػرقيا إلػػى غربيػػا 'مجػػرد ىػػراء، 

 وخطأ تاريخي فاحش'.
 77/9/7027، القدس العربي، لندن
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وجػػو الالجئػػوف الفمسػػطينيوف مػػف حممػػة الوثيقػػة السػػورية رسػػالة قاسػػية حػػوؿ وضػػعيـ : عمػػاف ػ منػػاؿ الشػػممة
اإلنساني والقانوني ضد سفير السمطة الفمسػطينية فػي عمػاف عطػاهلل خيػري وتحػدثوا عػف رفضػيـ البحػث عػف 

 لجوء في األردف بؿ عف أرقاـ وطنية وجوازات سفر فمسطينية تمكنيـ مف العودة لفمسطيف.
فػػي رسػػالة حصػػمت 'القػػدس العربػػي' عمػػى نسػػخة منيػػا أف خيػػاراتيـ ليسػػت المجػػوء لػػألردف بػػؿ وقػػاؿ الالجئػػوف 

اإلستعانة بشعبيـ وبالمنظمات الدوليػة لمبحػث عػف وطػف يسػتقبميـ بعػدما فشػمت السػمطة فػي تػأميف معػامالت 
 عودتيـ إلى بالدىـ فمسطيف.

تيمت الرسػالة السػمطة بعػدـ إيصػاؿ مسػاعدات ماليػة قررىػا الػرئيس  محمػود عبػاس ليػـ قػائميف: عممنػا بيػذه وا 
المسػػاعدات وعممنػػا أيضػػا بأنيػػا ضػػمت الطريػػؽ إلػػى جيػػب أحػػدىـ أمػػا طػػرود المسػػاعدات التػػي وصػػؿ بعضػػيا 

 مف السمطة بؿ مف شعبنا الوفي. ةفيي ليست من
وأبمغػػػت الرسػػػالة أف عػػػدد الفمسػػػطينييف العػػػالقيف فػػػي مجمػػػع سػػػايبر سػػػتي األردنػػػي المخصػػػص لحممػػػة الوثػػػائؽ 

 ولـ ينقص خالفا لما أعمنو السفير خيري سابقا. 230ورية الياربيف مف دمشؽ زاد ووصؿ إلى الس
يفػاد أحػد الدبموماسػييف فقػط دوف معالجػة  تيمت الرسالة السفارة الفمسطينية في عماف بعدـ التواصؿ معيـ وا  وا 

عترضت عمى إتيامات السفارة ليـ بالسػعي لمحصػوؿ عمػى جػواز سػفر السػمطة مػف أجػؿ  جذرية لمشكالتيـ وا 
 اليجرة مشيرة الى اف اليجرة ممكنة بدوف جوازات السمطة.

 77/9/7027، القدس العربي، لندن
 

 حماس في مخيم البريجحكومة مقتل طفل في حريق يشعل احتجاجات نادرة ضد 6 رويترز 67
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لمقاومة محتج عمى االقؿ في قطاع غزة ودعوا لإلطاحة بحكومة حركة ا 000تجمع : نضاؿ المغربي -غزة 
اإلسػػػالمية )حمػػػاس( فػػػي مظػػػاىرة نػػػادرة أشػػػعميا مقتػػػؿ طفػػػؿ عمػػػره ثػػػالث سػػػنوات فػػػي حريػػػؽ أثنػػػاء انقطػػػاع 

ودعػػا المحتجػػوف فػػي مخػػيـ البػػريج لالجئػػيف حيػػث تعػػيش أسػػرة الطفػػؿ إلػػى اإلطاحػػة بحمػػاس وقػػالوا  الكيربػػاء.
فػػات التػػي كانػػت سػػائدة خػػالؿ "الشػػعب يريػػد إسػػقاط النظػػاـ" فػػي وقػػت متػػأخر ليػػؿ الثالثػػاء ليػػرددوا بػػذلؾ اليتا
 انتفاضات الربيع العربي في دوؿ مجاورة. وسارعت الشرطة بتفرقة المحتجيف.

ويندر قياـ احتجاجات منددة بحماس. وأدى نقص الكيرباء الى جعؿ سػكاف غػزة ال يحصػموف عمػى الكيربػاء 
العاـ بسبب حرائؽ مماثمػة إال ست ساعات في اليـو منذ فبراير شباط. وقتؿ ثالثة اطفاؿ في وقت سابؽ مف 

 خالؿ انقطاع الكيرباء.
ودعا والد الطفػؿ القتيػؿ لمزيػد مػف االحتجاجػات وعبػر عػف أممػو فػي تسػوية االنقسػامات السياسػية الفمسػطينية 

 وأضاؼ "أنا أحمؿ مسؤولية المي صار لنا لحكومة غزة وحكومة الضفة." حتى تحؿ مشكالت القطاع.
اسػػـ حكومػػة حمػػاس فػػي غػػزة إف مقتػػؿ ىػػذا الطفػػؿ رسػػالة إلػػى مصػػر بػػأف وقػػاؿ طػػاىر النونػػو وىػػو متحػػدث ب

وأضػاؼ النونػو "سػكوت المجتمػع  عمييا اف تسرع مما وعدت بو لممسػاعدة عمػى حػؿ ازمػة الكيربػاء فػي غػزة.
 الدولي مشاركة في جريمة الحصار وتداعياتو."

 76/9/7027، وكالة رويترز لألنباء
 

 تظاىرة نسائية تطالب بانياء االنقسام بالقوة قفي غزة تفرّ  قوات الشرطة"6 الحياة" 66
أوؿ مػف أمػس تظػاىرة نظمتيػا عشػرات « حمػاس»فرقت قوات الشػرطة التابعػة لحكومػة : فتحي صّباح -غزة 

إف رجػػاؿ الشػػرطة فرقػػوا التظػػاىرة « الحيػػاة»وقػػاؿ شػػيود لػػػ  النسػػاء فػػي مدينػػة غػػزة لممطالبػػة بإنيػػاء االنقسػػاـ.
ح بالقوة والضرب باليراوات. وأضافوا أف رجاؿ الشػرطة طػالبوا الصػحافييف الموجػوديف بالتيديد والوعيد والتموي

 بعدـ التغطية أو التصوير.
 77/9/7027، الحياة، لندن

 
 يحطمون أشجار الزيتون ويعتدون عمى فمسطينيين قرب رام اهلل مستوطنون 64

، بمكمف مف عشرات المسػتوطنيف الػذيف وقع أربعة مف أبناء قرية مخماس، شرؽ راـ اهلل: «الحياة» –راـ اهلل 
انيالوا عمييـ ضػربًا بالحجػارة واليػراوات والقضػباف المعدنيػة وذلػؾ لػدى تفقػدىـ أراضػييـ الزراعيػة فػي اطػراؼ 

اف المسػتوطنيف ال يتوقفػوف عػف ميػاجمتيـ واالعتػداء عمػييـ وعمػى  ،وقاؿ مواطنوف مف قرية مخماس القرية.
الى أف المستوطنيف اقتمعوا في السنوات الثالث االخيرة اكثر مف ألػؼ شػجرة حقوليـ وعمى مواشييـ، وأشاروا 

 زيتوف، واعتدوا بالضرب عمى عشرات المواطنيف مف دوف أف تحرؾ سمطات االحتالؿ ساكنًا.
 77/9/7027، الحياة، لندن

 
 "أم الحيران" في صحراء النقب إلقامة مستوطنة قرية اإلسرائيمية تزيل االحتالل سمطات 65

قررت السمطات اإلسرائيمية ىذا االسبوع نيائيا، تدمير قرية أـ الحيراف الفمسطينية،  :برىوـ جرايسي -ناصرةال
في صحراء النقب، بيدؼ سمب أراضييا واقامة مستوطنة ييودية عمييا، وىي مف عشرات القرى التي ترفض 

 السمطات الرسمية االعتراؼ بوجودىا عمى األرض.
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مسطيني الحقوقي، ومقره في حيفا، فػي بيػاف اصػدره امػس االربعػاء، إف لجنػة التخطػيط وقاؿ مركز "عدالة" الف
فػػي الجنػػوب رفضػػت كػػؿ االعتراضػػات التػػي تقػػدـ بيػػا باسػػـ عشػػيرة أبػػو المقيعػػاف، وراحػػت المجنػػة ذاتيػػا، تقػػرر 

ة التػي أقيمػت طرد كؿ أىالي القرية وتدمير مساكنيـ، ونقميـ إلى قرية "حورة" القريبة، وىي مػف القػرى الثمانيػ
خالؿ العقود الثالثة األخيرة لتجميع عشرات آالؼ الفمسطينييف فييا، رغـ أنيا قػرى محاصػرة، وتطغػى عمييػا 
أوضػػاع اقتصػػادية سػػيئة ومزريػػة، وتسػػجؿ أعمػػى نسػػب الفقػػر فػػي جميػػع أنحػػاء الػػبالد، وىػػـ االفقػػر مػػف بػػيف 

انيا ألػؼ نسػمة، جمػيعيـ مػف عشػيرة أبػو عائمػة ويبمػغ عػدد سػك 200وتعيش اليوـ فػي القريػة  .44فمسطينيي 
 المقيعاف.

آالؼ مػنيـ يعيشػوف  220ألفػا، وقرابػة  290في صحراء النقب تجاوز مػؤخرا  44ويذكر، أف عدد فمسطينيي 
ألػؼ نسػمة  40ألؼ نسمة، اضافة إلى سػبع قػرى ثابتػة، بينمػا أكثػر مػف  07في مدينة راىط، التي فييا نحو 
ات وحتػػى مئػػات السػػنيف، وتػػرفض سػػمطات االحػػتالؿ االسػػرائيمية االعتػػراؼ يعيشػػوف فػػي قػػرى قائمػػة منػػذ عشػػر 

بوجودىا عمى االرض، مف أجػؿ سػرقة نحػو نصػؼ مميػوف دونػـ تابعػة لعشػائر الجنػوب، بعػد أف سػمبت عمػى 
ألؼ دونػـ، فػي حػيف أف األىػالي ال يسػتطيعوف الػتحكـ بكامػؿ اراضػييـ التػي يممكونيػا  600مر السنيف نحو 

 حتى اآلف.
عت الحكومة االسرائيمية في األعواـ األخيرة مخططا أطمػؽ عميػو اسػـ "مخطػط برافػر"، ويقضػي بػاقتالع ووض

قريػة، ولكػف  20الؼ نسمة، وتيجيرىـ إلى القػرى الثابتػة، واالبقػاء عمػى نحػو  60قرية، يسكف فييا قرابة  60
 الؼ دونـ مما تتممكو اآلف. 400بعد مصادرة ما ال يقؿ عف 

 77/9/7027، الغد، عّمان
 

 إلى الطالب الفمسطينيين في لبنان "اليونيسف"من  قرطاسية 66
عػػػاد أمػػػس الطػػػالب الفمسػػػطينيوف فػػػي لبنػػػاف إلػػػى المػػػدارس وفػػػي جعبػػػتيـ دعػػػـ مػػػف مكتػػػب المجنػػػة الوطنيػػػة 
لميونيسػػؼ. وقػػد وزع مكتػػب منظمػػة اليونيسػػؼ ومكتػػب األونػػروا القرطاسػػية عمػػى الطػػالب فػػي مػػدارس الوكالػػة 

ؿ التعميمية، فػي احتفػاؿ أقػيـ فػي مدرسػة اليرمػوؾ فػي بػرج البراجنػة. المبػادرة تمػّوؿ لمسػنة ومف مختمؼ المراح
ألػػؼ  66ألػػؼ دوالر أميركػػي وتمتػػد عمػػى سػػنتيف، وتيػػدؼ إلػػى دعػػـ  740الثالثػػة عمػػى التػػوالي، وتبمػػغ قيمتيػػا

ياتيـ. ويتوقع مدرسة تابعة لألونروا في لبناف، تجد عائالتيـ صعوبة في تأميف حاج 39طالب فمسطيني في 
أف تحدث ىذه المبادرة جوًا تعميميًا إيجابيًا لتشكؿ حافزًا لمطالب عمى متابعة تحصيميـ العممي وعدـ التسػّرب 

 مف المدرسة.
 77/9/7027، االخبار، بيروت

 
 «األونروا»بعد اقتحام مكتب  في عين الحموة جرحى 67

فػي مخػيـ عػيف الحمػوة أمػس، خػالؿ أحػد « األونػروا»مكتػب مػدير أحػد االشػخاص اقػتحـ : «السػفير»صػيدا ػ 
االجتماعػػات، وفػػتح أسػػطوانة قػػارورتي إطفػػاء ووجييمػػا إلػػى داخػػؿ المكتػػب، حيػػث كػػاف يجتمػػع نحػػو خمسػػة 
عشػر شخصػػًا، مػػا تسػػبب بحػاؿ مػػف الػػذعر. وأدى ذلػػؾ إلػى إصػػابة أحػػد مػػوظفي الوكالػة باختنػػاؽ، ونقػػؿ إلػػى 

 المستشفى لممعالجة.
صػبحي أبػو عػرب قػرارًا باعتقػاؿ ـ. ح.، بسػبب تيجمػو « ف الػوطني الفمسػطينياألم»وعمى االثر أصدر قائد 

خػالؿ عمميػات البحػث والتحػري عػف ـ. ح. حصػؿ »وتشػير مصػادر أمنيػة إلػى أنػو «. األونػروا»عمى مكتػب 
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أكثػػر مػػف إشػػكاؿ بػػيف عناصػػر مػػف األمػػف الػػوطني، وآخػػريف مػػف حركػػة فػػتح، وعناصػػر غيػػر محسػػوبيف عمػػى 
ر الوضػػع إلػػى إطػػالؽ نػػار بكثافػػة فػػي كػػؿ أرجػػاء المخػػيـ، مػػا أدى إلػػى سػػقوط أربعػػة تنظيمػػات محػػددة. وتطػػو 

جرحػى، ونقمػوا جمػيعيـ إلػى مستشػفيي األقصػى واليمشػري. كمػا تػوتر الوضػع فػي المخػيـ. وأخميػت المػدارس 
 مف التالمذة.

 77/9/7027، السفير، بيروت
 

 ريض؟من ممارسة مينة التم في لبنان من يمنع الفمسطينيعمل6  ورشة 68
مػف طاولػة الحػوار التػي نػاقش خالليػا « االئتالؼ المبناني الفمسطيني لحممة حػؽ العمػؿ»أراد : مادونا سمعاف

أمػػػػس، تسػػػػميط الضػػػػوء عمػػػػى قطػػػػاع يقبػػػػؿ عميػػػػو « واقػػػػع الممرضػػػػات والممرضػػػػيف الفمسػػػػطينييف فػػػػي لبنػػػػاف»
. فعرضػػت نقيبػػة الممرضػػات الفمسػػطينيوف بكثافػػة، ال سػػيما أنػػو واحػػد مػػف القطاعػػات المفتوحػػة أمػػاميـ قانونػػاً 

والممرضيف المبنانييف ىمف نوييض واقع النقابة، وكيفية االنتساب إلييا والشيادات التػي تعتػرؼ بيػا. وعػددت 
المستندات المطموبة النتساب الفمسػطينييف، أو أي أجنبػي آخػر، مشػيرة إلػى أف النقابػة مفتوحػة أمػاـ العػامميف 

 األجانب في القطاع.
دارتػػو لممػػؼ العمػػؿ لمفمسػػطينييف، وذلػػؾ وقػػد تحػػاور الحضػػو  ر مطػػواًل بقػػرارات وزيػػر العمػػؿ سػػميـ جريصػػاتي وا 

 بغياب ممثؿ عف وزارة العمؿ التي لـ تمّب دعوة االئتالؼ لممشاركة بطاولة الحوار.
واقع الممرضات »فتحي كميب عرض لنتائج دراستو حوؿ « مؤسسة مسار لإلعالـ والثقافة»المدير التنفيذي لػ

وىو تحدث عف استنسابية في تقديـ التػراخيص، وحتػى توقيػؼ إعطػاء التػراخيص «. ضيف الفمسطينييفوالممر 
في وزارة العمػؿ، بينمػا ىػي مسػّيمة فػي وزارة الصػحة لمممرضػيف. ووفػؽ أرقػاـ كميػب فػإف نحػو ألػؼ فمسػطيني 

رات. يحممػػوف شػػيادات فػػي التمػػريض أو مػػف أصػػحاب االختصػػاص فػػي التصػػوير اإلشػػعاعي أو عمػػاؿ مختبػػ
باإلضػافة »وعيادات األطباء في المخيمػات، « اليالؿ األحمر«و»، «األونروا»ويتوزع العامموف بيف عيادات 

إلى استغالؿ مستشفيات لبنانية ليذه اليد العاممة مف دوف عقود عمؿ، وال ضمانات، سػدادًا لمػنقص الحاصػؿ 
موا أمػاـ وزارة العمػؿ لمحصػوؿ عمػى إجػازة، ولفت إلى أف اثنػي عشػر عػاماًل فمسػطينيًا، تقػدّ «. في ىذا القطاع

 عاد بيا سبعة منيـ فقط، مف بينيـ أربعة ممرضيف.
وقد اعتبر مسػؤوؿ  عرض كميب سبقو عرض مسيب لعمؿ الفمسطينييف في لبناف والمعوقات القانونية أمامو.

ًا والممرضػيف مػنيـ الدكتور عوني سعد أف الفمسطينييف عموم« اليالؿ األحمر الفمسطيني»دائرة اإلعالـ في 
 خصوصًا يساىموف في دورة االقتصاد المبناني عمى عكس اليد العاممة األجنبية األخرى.

انتيػػػت طاولػػػة الحػػػوار أمػػػس مػػػف دوف اإلجابػػػة عػػػف أي سػػػؤاؿ يطػػػرح حػػػوؿ مصػػػير الممرضػػػات والممرضػػػيف 
 الفمسطينييف في لبناف.

ناشط في مجاؿ حؽ العمؿ بأي نتػائج عمميػة فػي في الخالصة لـ تأِت طاولة الحوار التي نّظميا االئتالؼ ال
مػػا خػػّص شػػريحة عاممػػة عمػػى األرض المبنػػاني مػػف دوف قػػانوف يرعاىػػا، عمػػى الػػرغـ مػػف وجػػود قػػوانيف يمكػػف 

 االستناد إلييا لرعايتيا.
، «حػزب القػوات المبنانيػة»ولعّؿ العالمػة الفارقػة فػي طاولػة أمػس، وّقعيػا حضػور المحػامي شػربؿ عيػد ممػثاًل 

إلى جانب الالجئيف الفمسطينييف لموصوؿ إلى حقوقيـ « القوات»يره مف األحزاب، والذي سّجؿ وقوؼ دوف غ
اإلعاقػات التػي توضػع فػي وجػو حيػاة »وقد استيؿ كالمػو باإلشػارة إلػى أف «. شرط أف ال تؤدي إلى توطيف»

ت ضػػػّد عرقمػػػة كريمػػػة لمفمسػػػطينييف ىػػػي أسػػػباب واىيػػػة. نحػػػف مػػػف تقاتمنػػػا ونحػػػف مػػػف تصػػػالحنا، ونحػػػف كقػػػوا



 
 
 

 

 

           70ص                                    7666العدد6                77/9/7027الخميس  التاريخ6

ونصح المحازب الفمسطينييف بتحويؿ قضيتيـ «. 7020تعديالت القوانيف التي أقرىا مجمس النواب في العاـ 
 «.كي ال يعيشوا رىف قطاع طرؽ عمى حياتيـ»إلى قضية رأي عاـ 

 77/9/7027، السفير، بيروت
 

 الفمسطينيةاالعتراف بالدولة شكل مادة غنية لالنتقادات داخل االوساط الفنية  طمب 69
قد يحقؽ طمب االعتراؼ الدولي بالدولة الفمسطينية حمما يراود غالبية الفمسطينييف، : راـ اهلل - إيماف عريقات

 لكنو بات يشكؿ مادة غنية لالنتقادات داخؿ االوساط الفنية الفمسطينية.
الثػاني مػف أغنيتػو والتػي نشر المغني الفمسطيني المقيـ في العاصػمة الفرنسػية بػاريس أحمػد داري، الجػزء فقد 

حممت عنواف "مستني دولة في ايمػوؿ " حيػث كػاف قػد نشػر جزءىػا االوؿ بػالتزامف مػع التوجػو الفمسػطيني فػي 
وتقوؿ كممات االغنية :" شكميا الدولة عفريتة ،عػـ تمعػب بالكبريتػة، ىربػوا  أيموؿ الماضي الى مجمس االمف.

 نص الصويتة ، وراحت عزريؼ الطوؿ".
الفريػػػؽ الفنػػػي بكممػػػات شػػػعبية وبأسػػػموب كاريكػػػاتوري سػػػاخر التعبيػػػر عػػػف انعػػػداـ جػػػدوى التوجػػػو قػػػد حػػػاوؿ و 

الفمسػطيني فػي ظػػؿ التجاىػؿ الػػدولي المتكػرر لممطالػػب الفمسػطينية واالنقسػػاـ الػداخمي والفيتػػو االمريكػي الػػذي 
فمسػػػطينية مراجعػػػة وطمبػػػت االغنيػػػة مػػػف القيػػػادة ال سػػػبؽ واف لوحػػػت الواليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة باسػػػتخدامو.

حساباتيا واستبداؿ التوجو الى االمـ المتحدة باسترجاع الوحدة الداخمية وحقوؽ الشعب الفمسطيني في الداخؿ 
نصح المغني الفمسطيني داري بالبحث ‘ ولتخوفو مف األزمات الفمسطينية التي ارتبطت بشير أيموؿ والخارج.

 عف شير أخر لمحصوؿ عمى الحقوؽ الفمسطينية.
 76/9/7027، ة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(ىيئ

 
 "الكالسيكو"كرة القدم "شاليط" لحضور ل برشمونة فريق فمسطيني لدعوة استنكار 40

اسػػتنكرت فعاليػػات محميػػة فمسػػطينية ومؤسسػػات، دعػػوة فريػػؽ كػػرة القػػدـ اإلسػػباني : محمػػد أبػػو شػػحمة - غػػزة
مػى ىػامش الكالسػيكو المقبػؿ أمػاـ غريمػو التقميػدي   "برشمونة" الجندي اإلسرائيمي جمعاد شػاليط، لتكريمػو ع

 مدريد، في السابع مف الشير المقبؿ، داعية الشعوب العربية واإلسالمية إلى مقاطعة الفريؽ.
وطالب مشجعو النادي عمى مواقع التواصؿ االجتماعية، بتحرؾ عربػي لمنػع تكػريـ شػاليط، كونػو اعتقػؿ مػف 

سػػرائيؿ( وكػػاف األجػػدى ببرشػػمونة توجيػػو دعػػوة لممئػػات مػػف اآلالؼ مػػف داخػػؿ مدفعيتػػو ولػػيس كمػػا تصػػور )إ
 األسرى الفمسطينييف الذيف ذاقوا الويؿ في السجوف اإلسرائيمية.

بدوره، اعتبر األسير المحرر والعب منتخب فمسطيف محمود السرسؾ، دعوة شاليط، دعوة صريحة مػف إدارة 
وقػػاؿ السرسػػؾ لػػػ"فمسطيف":  ر فػػي قتػػؿ واعتقػػاؿ الفمسػػطينييف.النػػادي إلػػى جنػػود االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي لالسػػتمرا

"إف خطػػوة النػػادي اإلسػػباني تعػػد مسػػتفزة لمشػػاعر العػػرب والمسػػمميف قبػػؿ الفمسػػطينييف، خصوًصػػا أف النػػادي 
 يتمتع بشعبية كبيرة في األوساط العربية، ولكف بيذه الخطوة سيخسر الكثير مف مشجعيو العرب والمسػمميف".

عالف وعد الالعب ا لفمسطيني ذلؾ بأنو إعالف حرب عمى اإلنسانية وتكريـ لممؤسسة العسكرية اإلسرائيمية، وا 
 تضامف مع اإلسرائيمييف.

مف جانبػو؛ اعتبػر مركػز أسػرى فمسػطيف لمدراسػات، ذلػؾ انحيػازا لالحػتالؿ وتشػجيعا عمػى ارتكػاب المزيػد مػف 
 سرائيمية، ونصرًة لمجاني عمى الضحية.الجرائـ بحؽ أبناء شعبنا الفمسطيني وأسرانا في السجوف اإل
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وقالػت فػي بيػاف صػحفي: "ىػذه الػدعوة تمثػؿ ، دعوةالػمف جانبيا، اسػتنكرت جمعيػة واعػد لألسػرى والمحػرريف 
غطػػاء جديػػدا لإلجػػراـ اإلسػػرائيمي تحػػت مسػػمى الرياضػػة ولعبػػة كػػرة القػػدـ، وفييػػا مػػف الوقاحػػة والعنصػػرية مػػا 
 فييا، فكيؼ لفريؽ رياضي يدعي التحضر واالنسانية يدعو قاتال ومجرما مف أمثاؿ شاليط ليكرمو ويشكره".

 76/9/7027، فمسطين أون الين
 

 7022مميار دوالر استثمارات فمسطينية في الخارج في العام  5ر7"6 لإلحصاء لمركزيا" 42
"األيػػػاـ": أظيػػػر مسػػػح نفػػػذه الجيػػػاز المركػػػزي لإلحصػػػاء وسػػػمطة النقػػػد، ووزعػػػت نتائجػػػو امػػػس، اف  -راـ اهلل 

ف بحوالي فاقت االستثمارات الخارجية في فمسطي 7022اجمالي االستثمارات الفمسطينية في الخارج في العاـ 
، 7022مميػار دوالر فػي العػاـ  0ر7مميوف دوالر، اذ بمغت االستثمارات الفمسطينية فػي الخػارج حػوالي  270

 مميار دوالر استثمارات خارجية في فمسطيف.  4ر0مقارنة مع حوالي 
، مميػار دوالر( 0ر766ومف إجمالي أرصػدة األصػوؿ الخارجيػة لالقتصػاد الفمسػطيني المسػتثمرة فػي الخػارج )

%، واسػػتثمارات الحافظػػة فػػي الخػػارج حػػوالي 6.2شػػكؿ االسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر فػػي الخػػارج منيػػا حػػوالي 
 %. 9.0%، واألصوؿ االحتياطية حوالي 34.9%، واالستثمارات األخرى في الخارج حوالي 72.9

الخارجية بحوالي قطاعيا، شكمت االستثمارات الخارجية لقطاع البنوؾ المساىمة الكبرى مف إجمالي األصوؿ 
 % منيا.27.0

فػػػػي المقابػػػػؿ، بمػػػػغ إجمػػػػالي أرصػػػػدة الخصػػػػوـ األجنبيػػػػة عمػػػػى األراضػػػػي الفمسػػػػطينية )أرصػػػػدة غيػػػػر المقيمػػػػيف 
مميػػػار دوالر، شػػػكؿ االسػػػتثمار األجنبػػػي المباشػػػر فػػػي  4ر027المسػػػتثمرة فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية( حػػػوالي 

لحافظػػة األجنبيػػة فػػي األراضػػي الفمسػػطينية حػػوالي % منيػػا، واسػػتثمارات ا02.3األراضػػي الفمسػػطينية حػػوالي 
 %.64.9%، واالستثمارات األخرى األجنبية في األراضي الفمسطينية حوالي 26.0

 7022وتشػػػير النتػػػائج االوليػػػة لممسػػػح إلػػػى أف صػػػافي وضػػػع االسػػػتثمار الػػػدولي لألراضػػػي الفمسػػػطينية عػػػاـ 
مميوف دوالر، ما يعني أف االقتصػاد الفمسػطيني  272.0الخصوـ األجنبية( بمغ حوالي  –)األصوؿ الخارجية 

بمختمؼ قطاعاتو قد استثمر خارج األراضي الفمسطينية بقيمػة تفػوؽ تمػؾ المسػتثمرة فػي األراضػي الفمسػطينية 
 مف الخارج، حيث ساىمت اإليداعات النقدية لمبنوؾ المحمية المودعة في البنوؾ 

 
االقتصاد الفمسطيني بالقيمػة الرئيسػية فػي األصػوؿ الخارجيػة  الخارجية إضافة إلى النقد األجنبي الموجود في

 % مف إجمالي قيمة األصوؿ الخارجية.36.3وبما نسبتو 
  77/9/7027، األيام، رام اهلل

  
  عمى المقدسات في مدينة القدس أمر ال يمكن قبولو أو السكوت عميو اعتداءأي  األردن6 ممك 47

اهلل الثػػػاني فػػػي خطػػػاب ألقػػػاه خػػػالؿ الجمسػػػة االفتتاحيػػػة  ممػػػؾ عبػػػدحػػػذر ال :بتػػػرا -فػػػايؽ حجػػػازيف  -نيويػػػورؾ 
مػػف أي محػػاوالت لمحػػو اليويػػة العربيػػة  ،الجتماعػػات الػػدورة السػػابعة والسػػتيف لمجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة

واإلسالمية والمسػيحية لمدينػة القػدس أو االعتػداء عمػى المسػجد األقصػى، داعيػا المجتمػع الػدولي إلػى إرسػاؿ 
 واضحة بأف أي اعتداء عمى المقدسات في مدينة القدس أمر ال يمكف قبولو أو السكوت عميو.رسالة 
المسػػجد األقصػػى والحػػـر الشػػريؼ مشػػموالف بالرعايػػة الياشػػمية حسػػب معاىػػدة السػػالـ »الممػػؾ الػػى أف  وأشػػار

وأكػػد  «.مػػة، وىػػي أراض محميػػة بموجػػب القػػانوف الػػدولي كونيػػا أراضػػي محت2994األردنيػػة اإلسػػرائيمية عػػاـ 
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طاولػػػة المفاوضػػػات فػػػي  إلػػػىإف التقػػػدـ االيجػػػابي الػػػذي وفػػػره جمػػػع الطػػػرفيف الفمسػػػطيني واإلسػػػرائيمي »الممػػػؾ 
محادثػػات استكشػػافية فػػي عمػػاف توقػػؼ مػػع اسػػتمرار بنػػاء المسػػتوطنات واإلجػػراءات األحاديػػة، وىػػو مػػا يشػػكؿ 

 «.وضتيديدا مباشرا لممساعي اليادفة إلى الوصوؿ إلى حؿ سممي عبر التفا
77/9/7027، الرأي، عّمان  

 
 تعديات الكيان الصييوني بحق المسجد األقصى إزاءيعرب عن قمقو  "اإلسالميالعمل " 46

التعػػديات التػي يمارسػيا الكيػػاف  إزاءعػف قمقػو  أمػػسفػي تصػريح  اإلسػػالميحػػزب جبيػة العمػؿ  : أعػربعمػاف
يف ولغػػػالة الصػػػياينة ليمارسػػػوا الصػػػييوني بحػػػؽ المسػػػجد األقصػػػى، حيػػػث يػػػوفر الحمايػػػة لقطعػػػاف المسػػػتوطن

 طقوسيـ الدينية في المسجد وتدنيس باحاتو.
عف قمقو مف االعتقاالت التي تمارسيا السمطة الفمسطينية فػي الضػفة الغربيػة « اإلسالميالعمؿ » أعربكما 
إدراؾ مسػػؤوليتيا إزاء السياسػػة الصػػييونية «، وطالػػب السػػمطة بوقػػؼ سياسػػة االعتقػػاؿ، و«المجاىػػديف»بحػػؽ 

 «.العنصرية
77/9/7027، الدستور، عّمان  

 
 "السمطة الفمسطينية"وافقة مبدئية عمى استيراد الخضروات من األردن6 م 44

وافػػؽ ممثمػػو القطػػاع الخػػاص الزراعػػي االردنػػي مبػػدئيا عمػػى اسػػتيراد الخضػػراوات : محمػػود كريشػػاف  -عمػػاف 
طينية المنشػأ، وىػو مػا تعيػدت بػو وزارة والفواكو مف مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية شػريطة اف تكػوف فمسػ

 الزراعة الفمسطينية التي قالت انيا لف توقع عمى اي شيادة منشأ لبضاعة غير فمسطينية.
77/9/7027، الدستور، عّمان  

 
 
 

 
 

 6 القضية الفمسطينية من أىم أولوياتناالعربينبيل  45
بيؿ العربي إف القضية الفمسطينية مف أىـ قاؿ األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية ن :وفاوكالة  -نيويورؾ 

األربعاء، عقب لقائو  يـوأولويات أعمالنا. وأضاؼ، في بياف صحفي صادر عف الجامعة العربية، مساء 
وزير خارجية ألمانيا غيدو فيستر فيمو، عمى ىامش اجتماعات الجمعية العامة لألمـ المتحدة بنيويورؾ، أف 

ؼ الرئيس الذي سيتناولو مجمس األمف اليـو وىو مف أولوياتي، حيث إنو لـ القضية الفمسطينية "ستكوف المم
تتخذ حتى اآلف قرارات تفضي بتحديد مصير الشعب الفمسطيني، وىناؾ قرارات لييئات أخرى لـ تطبؽ منذ 

  احتالؿ إسرائيؿ وحتى اآلف".
 77/9/7027الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 "كامب ديفيد"لتعديل اتفاقية   حاجة حالياً ال رئاسة المصرية6ال باسم المتحدث 46
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ما يستدعي تعديؿ اتفاقية  يوجد حالياً  نو الأ ىياسر عم .د المصرية قاؿ المتحدث باسـ رئاسة الجميورية
عادة األمف واالنضباط أ إلى مشيراً  ،كامب ديفيد ف مصر لدييا كؿ ما تحتاجو لفرض سيطرتيا عمي سيناء وا 

 يات مستمرة وال يوجد ما يعوؽ تقدميا لحيف تحقيؽ األىداؼ المحددة ليا.والعمم، في كامؿ أرجائيا
في نيويورؾ عمي ىامش مشاركة الرئيس  73/9األربعاء  في تصريحات صحفية يوـ ،كد ياسر عميأو 

نو تقدـ أحد مستشاري مرسي مف أ أعمنوعمى ما  المتحدة رداً  لألمـمرسي في اجتماعات الجمعية العامة 
غيره مف مستشاري أو يصدر مف تصريحات في ىذا السياؽ  ف ما، أؿ اتفاقية كامب ديفيدبمشروع لتعدي

 تمثؿ موقؼ رئاسة الجميورية... عف رأي صاحبيا وال ىتعبر سو  الرئيس ال
 77/9/7027األىرام، القاىرة، 

 
 دعو لحشد سياسي إلسقاط "كامب ديفيد"تالتحرير القومية  جبية 6مصر 47

ال يوجد حاليًا ما "ات التي أطمقيا المتحدث باسـ الرئاسة المصرية، ياسر عمي، بأنو أثارت التصريح القاىرة:
جبية التحرير  ، ردود فعؿ سمبية في داخؿ األوساط المختمفة، إذ دعت"يستدعي تعديؿ اتفاقية كامب ديفيد

والمجاف الشعبية  القومية في مصر، إلى ضرورة توحيد الجيود مف قبؿ السياسييف والمجنة الدائمة لالنتفاضة،
وأعمنت الجبية، التي تضـ في عضويتيا قومييف، عف دمج المجنة الدائمة  لمدفاع الوطني إلسقاط االتفاقية.

لتحرير فمسطيف، والمجاف الشعبية لمدفاع الوطني، وجبية التحرير لمواصمة الجياد ضد ما وصفتيا باتفاقيات 
مع الكياف الصييوني، أفقدتا  "السالـ"، ومعاىدة "ب ديفيدكام"وذكرت الجبية، أمس، أف اتفاقيتي  الخيانة.

النظاـ "، في بياف، أف الجبية ورأت مصر استقالليا، وسيادتيا، وكرامتيا، بتعامؿ مييف مع أرضيا.
المصري الذي يحكـ اآلف، حالو كحاؿ مف سبقو مف المنقمبيف عمى الجميورية األولى، التي حررت مصر 

رادتيا، ولف يقبؿ شعب مصر بإىدار نضالو طواؿ سنوات خمت  مف االستعمار، واستعادت استقالليا وا 
بيدؼ إسقاط كامب ديفيد ومعاىدة السالـ المتيف لـ تجف مصر مف ورائيما إال الذؿ والعار، وعزلتيا العربية 

 ."واإلقميمية
 77/9/7027الخميج، الشارقة، 

 
 إلسرائيميصواريخ مصرية قد تصل مداىا إلى العمق ا منظومةتطوير  48

الفتاح السيسي عف مساٍع لتطوير  كشؼ وزير الدفاع المصري الفريؽ أوؿ عبد :أحمد مصطفى –القاىرة 
إجراء تجارب  عف كشؼ السيسي، حيث منظومة صواريخ مصرية قد تصؿ مداىا إلى العمؽ اإلسرائيمي

ترًا في الوقت الحالي. كيموم 70كيمومترًا بداًل مف  40يصؿ مداه إلى  "40صقر "عمى منظومة الصاروخ 
السعي لتطوير منظومة العمؿ داخؿ القوات المسمحة، "السيسي خالؿ لقائو ضباط المنطقة الغربية بػ تعيدو 

وأنو يجري العمؿ لوضع إضافة حقيقية لمنظومة األسمحة خالؿ ثالثة أشير عمى أقصى تقدير في إطار 
 ."اإلمكانات المتاحة

 77/9/7027الحياة، لندن، 
 

 اإلجراءات اإلسرائيمية الستيداف االقتصاد الفمسطيني نتقدتمصر  49
غير المشروعة التي تستيدؼ البنية  اإلسرائيمية واإلجراءاتانتقدت مصر السياسات  ىيثـ سعد الديف:

الموارد الطبيعية وبصفة خاصة  ىدي عمتالعمالة وتع ىعم األساسية واالقتصادية الفمسطينية وتفرض قيوداً 
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زيادة حدة األزمة  إلىفي بناء المستوطنات عمي حساب األراضي الفمسطينية التي قد تؤدي المياه وتتوسع 
 الفقر في األراضي الفمسطينية. ىفي جيود تحقيؽ التنمية والقضاء عم االقتصادية في فمسطيف وتؤثر سمباً 

ير مصر لجيود تقد ،أمس ،مندوب مصر الدائـ لدي مقر األمـ المتحدة بجنيؼ ،وأكدت السفيرة وفاء نسيـ
أىمية استمرار الدعـ المقدـ  ىوأشارت إل مؤتمر التجارة والتنمية في دعـ الشعب والحكومة الفمسطينية.

 "االنكتار"لمجمس التنمية والتجارة التابع لػ 09 أماـ الدورة الػ ،وطالبت لمشعب الفمسطيني والسمطة الفمسطينية.
ة بما يسمح بتمبية احتياجات الشعب الفمسطيني وتنفيذ أنشطة الدوؿ والمؤسسات المانحة بتوفير موارد إضافي

 التعاوف الفني وبناء القدرات الفمسطينية.
 77/9/7027األىرام، القاىرة، 

 
 مصرية تتبنى مبادرة لتحقيق المصالحة الفمسطينية ثوريةقوى  50

لمبحث مع الفصائؿ قالت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف إف قوى ثورية مصرية تبنت مبادرة  :عماف
نياء االنقساـ. وأضافت، في بياف أصدرتو أمس، إف "وفدًا مف  الفمسطينية عف سبؿ تحقيؽ المصالحة وا 
الجبية برئاسة خالد عطا عقد في القاىرة مباحثات مع قيادة حزب التحالؼ الشعبي االشتراكي برئاسة د. 

". وأشارت إلى أف "وفد الجبية اإلنسافوؽ عبد الغفار شكر رئيس الحزب، نائب رئيس المجمس القومي لحق
اجتمع، أيضًا، مع قيادة حزب التجمع الوحدوي التقدمي برئاسة د. رفعت السعيد رئيس الحزب". وأكدت 

، 7022مايو  /القاىرة، الذي عقد مطمع أيار باتفاؽاالنقساـ عماًل  إنياءالمباحثات، بحسبيا، "ضرورة 
مجمس وطني جديد  إيجادورئاسية جديدة لمسمطة الفمسطينية". وتناولت "والعودة لمشعب بانتخابات تشريعية 

موحد لمنظمة التحرير داخؿ وخارج األراضي المحتمة وفؽ قانوف التمثيؿ النسبي الكامؿ، لبناء الوحدة 
والشراكة الوطنية بيف مكونات الشعب الفمسطيني، وتطوير الصمود الوطني الموحد في مواجية االحتالؿ 

". وبينت أف "المباحثات أكدت مساندة منظمة التحرير تقديـ طمب "االعتراؼ بدولة فمسطيف عمى يمياإلسرائ
 /عاصمتيا القدس المحتمة عضوًا في األمـ المتحدة ومؤسساتيا األممية"، في دورة أيموؿ 2932حدود 

 والتصويت عميو". 7027بتمبر س
 77/9/7027الغد، عّمان، 

 
 منطقة تجارة حرة مع قطاع غزة إقامةرفضيا  رسمياً  حكومة ىنيةمصر تبمغ "6 القدس العربي" 52

 أبمغتبأف مصر  األربعاءالقدس العربي مف مصادر فمسطينية رسمية جريدة وليد عوض: عممت  -راـ اهلل 
المصادر  وأوضحت منطقة تجارة حرة عمى الحدود مع قطاع غزة. إلقامةحركة حماس بشكؿ رسمي رفضيا 

الذي  ،ىنية إسماعيؿ في قطاع غزةبمغ رئيس الوزراء الفمسطيني ألمصري ىشاـ قنديؿ بأف رئيس الوزراء ا
كوف تمؾ المنطقة ستجذر قطاع غزة كياف فمسطيني مستقؿ  ،بالقرار المصري ،الماضي األسبوعزار القاىرة 
 الفمسطينية. األراضيعف باقي 
تجارة الحرة اليادفة لحؿ مشاكؿ غزة لمنطقة ال "إسرائيؿ"مصر تخشى استغالؿ  أف إلىالمصادر  وأشارت

بمصر وحؿ مشكمتو  -مف خالؿ منطقة التجارة الحرة  المستقؿ اقتصادياً  -القطاع  إللحاؽاالقتصادية 
المصرية ليستوعب القطاع الفمسطينييف العائديف مف الخارج مثؿ  األراضيالديمغرافية والسكانية عمى حساب 

 رية والعائديف مف لبناف.الالجئيف الفمسطينييف الفاريف مف سو 
 77/9/7027، لندن، القدس العربي
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 6 المنطقة الحرة مع غزة تثير مخاوف من التوطين"الحياةلـ" مصريمصدر  57

اعتبر مصدر مصري رفيع، أف إقامة منطقة تجارة حرة عمى الحدود الفمسطينية : جيياف الحسيني -القاىرة 
المشروع يثير مخاوؼ مف التوطيف، مشيرًا إلى أف إقامة  أفالمصرية تضر بالقضية الفمسطينية، محذرًا مف 

ىذه المنطقة مف شأنيا أف تسمح بالتوسع الجغرافي في اتجاه سيناء، خصوصًا أف السيناريو الذي تطرحو 
دونـ داخؿ األراضي الفمسطينية  700الحكومة الفمسطينية في غزة يتناوؿ إقامة المنطقة عمى مساحة قدرىا 

أف مثؿ ىذا المشروع سيخمؽ  إلىولفت المصدر  دونـ داخؿ الحدود المصرية في سيناء. 400بينما تبمغ 
أمرًا واقعًا ألنو سيفرض إقامة منطقة خدمات ومتطمباتيا، محذرًا مف أف ىذا الطرح يثير مخاوؼ مف تنفيذ 

بأف يكوف التوسع نحف معنيوف "وقاؿ:  التوطيف ومبادلة األراضي في سيناء. إلىالمخطط اإلسرائيمي الداعي 
، وكذلؾ لمتقريب 2944وتبادؿ األراضي في اتجاه العمؽ الفمسطيني نحو األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

 ."بيف الضفة وغزة
رفضو أي مشاريع مف شأنيا أف تعطؿ المصالحة وتعزز االنقساـ وتزيد مف حجـ اليوة بيف المصدر وأعمف 

بشكؿ ال يخّؿ "ة عمى فكرة التجارة الحرة مع السمطة الفمسطينية وأكد المصدر أف مصر منفتح غزة والضفة.
، مشددًا عمى أف ىدؼ مصر "بالوضعية القانونية لمقطاع، وال يعفي إسرائيؿ مف مسؤولياتيا كسمطة احتالؿ

ىذا لف "ىو تحقيؽ المصالحة مف أجؿ إقامة الدولة الفمسطينية وليس التوسع تجاه مصر، الفتا إلى أف 
 ."بتشكيؿ عنواف واحد لمشعب الفمسطيني يكوف مؤىاًل لخوض مفاوضات الحؿ النيائي يتحقؽ إال

 77/9/7027الحياة، لندن، 
 

 مصر تنحاز ألبو مرزوق ضد مشعلالمسممين في خوان المبنانية"6 جماعة اإل المستقبل" 56
حماس،  كةحر  حسمت جماعة اإلخواف المسمميف في مصر بيف مراكز القوى في: أحمد رمضاف -راـ اهلل 

لمصمحة نائب رئيس المكتب السياسي لمحركة موسى أبو مرزوؽ ضد رئيس المكتب السياسي المستنكؼ 
 حاليًا خالد مشعؿ، واستطرادا، لمصمحة قطاع غزة ضد الضفة الغربية والخارج.

 أوف "إخواف مصر" امتنعت عف اتخاذ أي موقؼ عممي إالمستقبؿ جريدة وقالت مصادر قيادية فمسطينية ل
الصراع المفتوح ووقؼ اليجوـ الذي تشنو قيادات مف حماس في غزة ضد مشعؿ.  إلنياءالتقدـ بوساطة 

الجماعة ليس حياديًا في ىذا الصراع الذي لـ تشيد لو الحركة مثياًل مف قبؿ،  إرشادف "مكتب أ وأضافت
نو )مكتب أبو مرزوؽ(، و وىو منحاز انحيازًا كاماًل لمصمحة قيادات غزة، وامتدادىا في الخارج )موسى ا

مرزوؽ الذي  أبو( يمقي بثقمو كي يخمي مشعؿ مكانو في رئاسة المكتب السياسي لمحركة لصالح اإلرشاد
 ".7002قطاع غزة التي تفرض سيطرتيا عمى القطاع منذ عاـ  -يحظى بتأييد حماس 

رزوؽ في اجتماعاتو ممثاًل م أبو بإشراؾبدأ مؤخرًا  اإلخوافجماعة  إرشاد"مكتب  أف إلىالمصادر  وأشارت
مرزوؽ باعتباره الزعيـ الجديد لمحركة  أبوعف حركة حماس وىو ما يعد تجاىاًل لمشعؿ، وتعاماًل مسبقًا مع 

في مصر، التي ليا دالة مؤثرة، بؿ  اإلخواف"جماعة  أفوأكدت المصادر نفسيا،  وتكريسو أمرا واقعا".
وخصوصا في قطاع غزة، حسمت نتيجة المنافسة التي  حاسمة عمى ما يجري في حركة حماس وتوجياتيا،
، ورئيس حكومة غزة مرزوؽ أبوالمنصرمة بيف  األسابيعطغت عمى سطح صراعات قيادة الحركة خالؿ 

 أفمرزوؽ، باعتبار  أبوكخميفة محتمؿ لمشعؿ، لمصمحة  اآلخرىنية، الذي تقدـ ىو  إسماعيؿالمقالة 
 أفتسعينات القرف الفائت في الواليات المتحدة قبؿ  أواسطيعتقؿ  أفشغؿ ىذا المنصب سابقًا، قبؿ  األخير
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 أفتنصيب مشعؿ رئيسًا لممكتب السياسي، غير  آنذاؾتتعمؽ باالعتقاؿ، قررت حماس  وألسباب، إبعادهيتـ 
عمى رأس  آنذاؾىذا المنصب كاف رغـ أىميتو يحتؿ الموقع الثاني، بسبب وقوؼ الزعيـ الذي ال ينازع 

 ".7002االنتفاضة الثانية العاـ  إباف إسرائيؿرمزىا الشيخ احمد ياسيف الذي اغتالتو الحركة و 
رئاسة المكتب السياسي  إلىمرزوؽ  أبوالجماعة يرى في عودة  إرشاد"مكتب  أف إلىولفتت المصادر 

عززه و  2993مشعؿ في ظرؼ استثنائي، لكنو نجح في االحتفاظ بو منذ العاـ  أخذهلمحركة حقًا مستعادًا 
استحواذه القرار  إلىال سيما مع دمشؽ وطيراف، باإلضافة  اإلقميميةبمياراتو وكفاءتو الشخصية، وعالقاتو 

فقد خسر ىذا الموقع وذاؾ الدعـ،  اآلفمف خاللو. أما  اإليرانيالدعـ  أمواؿالمالي حيث كانت تتدفؽ 
ناة دعـ مالي التفافية ومباشرة مف الدوحة حيث يقيـ في أحد فنادقيا، في حيف حفرت ق إلىوغادر دمشؽ 

مع  اإلقميميإمكاف االحتفاظ بقطاع غزة ضمعًا رابعًا لحمفيا  أفغزة، ألف، طيراف ما زالت ترى  إلىطيراف 
غزة في حاجة ماسة ليذا الدعـ في ظؿ ظروؼ  -دمشؽ والضاحية الجنوبية ما زاؿ قائمًا، واف حماس 

 الحصار المضروب عمى سمطتيا ىناؾ".
"مشعؿ بات مجردًا مف عناصر قوتو، عمى رغـ انو وبحسب  إفختصار"، تقوؿ المصادر ذاتيا و"با

حمداف عمى  أسامةالمصادر ذاتيا لـ يقطع نيائيًا مع دمشؽ وما زاؿ القيادي في حركة حماس والمقرب منو 
 ، وىو يقوـ بزيارات دائمة لدمشؽ ممثاًل عف مشعؿ".األسدصمة دائمة مع نظاـ بشار 

المصرية تعرؼ مزايا  اإلخوافقيادات حماس وكذلؾ جماعة  إفت المصادر، انو عمى الرغـ مف وأوضح
يضًا صاحب خبرة وتجربة سياسية، ولو حضوره أألبي مرزوؽ مزايا مماثمة، فيو  أفنيا ترى أ إالمشعؿ، 

ليس مف في حماس، ويحتفظ بعالقات واسعة عربية ودولية، ورافؽ مشعؿ في كؿ تجربتو مف موقع الند و 
موقع الرجؿ الثاني، أي انو بمعنى ما يمثؿ امتدادًا لمتجربة ذاتيا، وىو مف قبؿ ومف بعد يحظى بدعـ 

ترشيحو لزعامة حماس سيقفؿ باب الصراع بيف القيادات ويضمف نوعًا مف االستقرار  أفحماس غزة، أي 
وىو ما سيؤثر عمى دور الحركة التجديد لمشعؿ سيبقي باب الصراع مفتوحًا  أففي قيادة الحركة، في حيف 

 وحضورىا وتأثيرىا وصورتيا في الوضعيف الفمسطيني والعربي".
معظـ المؤشرات تذىب  أف"الصراع لـ يحسـ بعد عمى الرغـ مف  أفالمصادر ذاتيا استدركت، رغـ ذلؾ، 

شح مجددًا نيتو عدـ التر  إعالفباتجاه ترجيح كفة مغادرة مشعؿ، وىو ما زاؿ منفتحًا، بغض النظر عف 
لرئاسة المكتب السياسي لمحركة، ذلؾ انو ما زاؿ ثمة فسحة مف الوقت تمتد حتى نياية العاـ الجاري وربما 

تداعيات الربيع العربي  أفواًل، ثـ أمطمع العاـ المقبؿ حتى تنيي الحركة كؿ مؤتمراتيا في ساحاتيا المختمفة 
فصوال، وخصوصا الصورة التي سينتيي عمييا في صفوؼ حماس ما زالت تتوالى  أصداؤىاالتي تتردد 

، فتقمب الصورة األخيرطرافًا عديدة قد تتدخؿ في الربع الساعة أىناؾ  أف إلى باإلضافةالوضع في سوريا، 
 رأسًا عمى عقب".

 77/9/7027، بيروت، المستقبل
 

 يحذر من استيداف القوى الصييونية لمصر والعرب األزىرشيخ  54
زىر، أحمد الطيب، القوى السياسية الفاعمة في العالـ العربي واإلسالمي مف وجود بعض ذنر شيخ األ القاىرة:

القوى التي تتربص بمصر خاصة، واألمة العربية واإلسالمية عامة لتفتيتيا لخدمة الصييونية العالمية 
شار مست ،الغفور والييمنة عمى المنطقة. وقاؿ الطيب في تصريحات لمصحافييف عقب لقائو عماد عبد

فالشواىد تشير بوضوح "إف األزىر حذر مرارًا وتكرارًا مف المتربصيف بأمف الوطف العربي،  ،الرئيس المصري
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إلى أف ىناؾ مف يستيدؼ األمة في أمنيا وتماسكيا االجتماعي، عف طريؽ بث الفتنة والفرقة بيف أبناء 
 ."الوطف الواحد، سواء في مصر أو في كؿ البمداف العربية

 77/9/7027الشارقة، الخميج، 
 

 تأييده إعالن دولة فمسطينيةيعمن الرئيس اليمني  55
ألقى الرئيس اليمني عبد ربو منصور ىادي خطابو األوؿ أماـ الجمعية العامة : مينا العريبي - نيويورؾ

ه ، معمنا تأييد"انتياؾ حقوؽ الفمسطينييف والتنكيؿ بالفمسطينييف العزؿ"بػ نددلألمـ المتحدة، أمس، حيث 
 إلعالف دولة فمسطينية وجيود الرئيس الفمسطيني محمود عباس لعضوية فمسطيف في األمـ المتحدة.

 77/9/7027الشرق األوسط، لندن، 
 

 يطالب بمساعدة الفمسطينييننجاد يندد "بالصياينة اليمج" و  56
، رشد محمدوأ ،لويس شاربونو ،األمـ المتحدةنقاًل عف مراسمييا في  76/9/7027وكالة رويترز، نشرت 

 إيرافإف  ،يوـ األربعاء ،محمود أحمدي نجاد قاؿ اإليرانيالرئيس ، أف مصطفى صالحو  ،أشرؼ راضيو 
تحت تيديد متواصؿ بعمؿ عسكري مف "الصياينة اليمج" ودعا إلى نظاـ عالمي جديد ال تييمف عميو قوى 

 غربية تعمؿ في خدمة "الشيطاف".
اـ زعماء العالـ المجتمعيف في االجتماع السنوي لمجمعية العامة في كممتو الثامنة أم ،أحمدي نجاد قاؿو 

"التيديد المستمر مف الصياينة اليمج بالمجوء لمعمؿ العسكري ضد بمدنا العظيـ مثاؿ واضح  :لألمـ المتحدة
 .عمى ىذا الواقع المرير"

 اعتبرنجاد ، أف ريبيمينا الع ؾ،نيويور نقاًل عف مراسميا في  77/9/7027الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
احتالؿ فمسطيف وفرض حكومة مزيفة عمييا وطرد المالييف "أف الفمسطينييف تعرضوا النتياكات كبيرة منذ 

. وشكا نجاد مف "إسرائيؿ"، أي "تمؾ الحكومة المزيفة". وطالب بمساعدة الفمسطينييف، وندد بػ"مف بالدىـ
ح والترىيب باألسمحة النووية مف طرؼ دوؿ الييمنة، فرض الييمنة وفرض االستبداد، والسباؽ إلى التسم"

كراىيا عمى قبوؿ الييمنة . وفي ما يخص "وتطوير أسمحة جديدة تستخدـ كمغة جديدة لجبر الدوؿ وا 
عمؿ النظاـ الصييوني عمى التيديد باستخداـ الخيار العسكري ضد بالدنا خير مثاؿ "التيديدات أكد أف 

 ."عمى الييمنة
 

 مصرية في نيويورك لطمسيا إعالنات داعمة لـ "إسرائيل" ناشطةاعتقال  57
اعتقمت شرطة نيويورؾ الناشطة والصحافية المصرية التي تحمؿ الجنسية األمريكية منى : (.)يو.بي.آي

في محطة لقطارات األنفاؽ في ميداف تايمز سكوير  "إسرائيؿ"الطحاوي أثناء محاولتيا طمس إعالف يساند 
 بنيويورؾ.

موقع يوتيوب شريط فيديو التقطو مصّور جريدة نيويورؾ بوست لعممية االعتقاؿ والمشادة التي  وانتشر عمى
سبقتيا بيف الطحاوي وسيدة مف مؤيدي الحممة المروجة لإلعالف حاولت منع الطحاوي مف رش اإلعالف 

 بالبخاخ إلخفاء ما ىو مكتوب فيو.
في أي معركة بيف الرجؿ المتحضر "ات األنفاؽ، محطات لقطار  20ويقوؿ اإلعالف الذي انتشر عمى جدراف 

 ."واليمجي.. ادعـ الرجؿ المتحضر، ادعـ إسرائيؿ واىـز الجياد
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 77/9/7027الخميج، الشارقة، 
 

 أال تبقى حماس تقرر مسار العمل في ما يخص الممف الفمسطيني يجبكاميرون6  58
لألمـ  خطابو أماـ الجمعية العامةفي اميروف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد ك: قاؿ مينا العريبي - نيويورؾ
في ما يخص الممؼ الفمسطيني. وشدد عمى أىمية دعـ  "تبقى حماس تقرر مسار العمؿ أاليجب ": المتحدة

 ، وىو الموقؼ البريطاني منذ سنوات."إسرائيؿ"دولتو إلى جوار  بإنشاءالطموح الفمسطيني 
 77/9/7027الشرق األوسط، لندن، 

 
 لب عباس بالتنسيق بشأن مشروع االعتراف بعضوية فمسطين في األمم المتحدةىوالند يطا 59

أبمغ مصدر أف الرئيس الفرنسي فرانسوا ىوالند طمب مف نظيره الفمسطيني : رندة تقي الديف -نيويورؾ 
محمود عباس التنسيؽ معو في شأف المشروع الذي يتوقع أف يطرحو أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة 

االعتراؼ بالدولة الفمسطينية كي ال يفاجأ الجانب الفرنسي، مشيرًا إلى ضرورة الحوار في شأف مشروع حوؿ 
في نيويورؾ  عباس ئوخالؿ لقا ،وذكر المصدر أف ىوالند أبدى القرار في محاولة لالتفاؽ عمى نصو.

سيطرحو عباس الحقًا بعد  انفتاحًا عمى المشروع الفمسطيني، متمنيًا أف يساعد نص القرار، الذي ،ثاءالثال
خطابو أماـ الجمعية العامة اليوـ الخميس، عمى إعادة إطالؽ المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي. وأضاؼ 
أف ىوالند أبدى انفتاحًا واستعدادًا لمعمؿ حوؿ المشروع مع الجانب الفمسطيني ولكف مع وضع شروط معينة 

نسي ليس بيانًا أو قرارًا إضافيًا، ولكف يريد تحركًا يساعد مف أجؿ المفاوضات، إذ أف ما ييـ الجانب الفر 
 عمى العودة إلى المفاوضات.

 77/9/7027الحياة، لندن، 
 
 

 النرويج تحرم المؤسسات الداعمة لالستيطان من التخفيضات الضريبية 60
لضريبي قاؿ وزير المالية النرويجي سيجبيورف يونسف، إنو عاـز عمى وقؼ الخصـ ا :وفاوكالة  –أوسمو 

عف المؤسسات التي تدعـ االستيطاف. وجاء ىذا القرار بعد الدعوة والضغط مف مؤسسة مساعدة الشعب 
، عف أمسالنرويجي، واالتحاد النرويجي لمبمديات، والموظفيف العمومييف. وأعمنت وزارة المالية النرويجية، 

سات التي تحصؿ عمى خصـ ضريبي مف مف قائمة المؤس "معيد الكرمؿ"قرارىا استبعاد المؤسسة النرويجية 
في  ،الحكومة النرويجية، ألنيا تقدـ الدعـ لممستوطنات في األرض الفمسطينية المحتمة. وأكدت وزارة المالية

بيانيا الصحفي والذي نشرتو مؤسسة مساعدة الشعب النرويجي عمى موقعيا اإللكتروني، أنيا تسعى لمتأكد 
لمقانوف الدولي، ال تستفيد مف نظاـ  ىـ في األعماؿ التي تشكؿ انتياكاً مف أف المنظمات التي تدعـ أو تسا

 التخفيضات الضريبية.
 77/9/7027الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 مجّرة 5500أعمق لقطة لمفضاء ...  62
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كشؼ عمماء فمؾ النقاب عف أعمؽ لقطة لجزء صغير مػف الفضػاء اثنػاء : رويترز –كيب كنافيراؿ )فموريدا( 
ظير فييا آالؼ المجرات واألجساـ السػماوية األخػرى وُجمعػت مػف صػور التقطيػا التمسػكوب الفضػائي الميؿ ت

 سنوات. 20عمى مدى « ىابؿ»
مجػّرة اخػرى إلػى مػا توصػؿ إليػو  0000، «ىابػؿ اكسػتريـ ديػب فيمػد»وتضيؼ المقطة التػي اطمػؽ عمييػا اسػـ 

« ىابػؿ لتصػوير»وعػاد التمسػكوب  ف.في بقعة صػغيرة فػي اقصػى الكػو  7004و 7006التمسكوب في عامي 
مرة عمى مدار السنوات العشر الماضية، ما أتاح لػو مميػوني ثانيػة إضػافية اللتقػاط  00البقعة ذاتيا أكثر مف 

 مميوف سنة. 000الصور. ويرجع عمر أبعد األجساـ المكتشفة إلى نحو 
شػػكااًل لولبيػػة ومجػػرات أخػػرى وتظيػر المقطػػة التػػي جمعػػت مػػف صػور التمسػػكوب أيضػػًا مجػػّرات مضػػيئة تأخػد أ

صػورة  7000حمراء غير واضػحة الشػكؿ أكبػر عمػرًا انقضػت مرحمػة َتشػّكؿ النجػوـ فييػا. وجمعػت أكثػر مػف 
لمبقعػػة نفسػػيا أخػػذت بواسػػطة كػػاميرتيف متطػػورتيف بالتمسػػكوب، لتكػػويف المقطػػة الشػػديدة العمػػؽ الجديػػدة. وقػػاؿ 

ىابػػؿ اكسػػتريـ ديػػب فيمػػد ىػػي أعمػػؽ صػػورة لمفضػػاء يػػتـ »الباحػػث غػػراث ايمينغػػوورث مػػف جامعػػة كاليفورنيػػا: 
 «.الحصوؿ عمييا عمى االطالؽ

 77/9/7027، الحياة، لندن

 

 مميون امرأة 2.5حوالي  7006بعد غزو  عدد أرامل العراق"6 العالمية اإلغاثة"منظمة  67
أرامػؿ فػي ثالثػا مػف كػؿ خمػس »الػى اف « منظمػة اإلغاثػة العالميػة»تشير دراسػة صػدرت عػف : عمر الجفاؿ

فػػي المئػػة  20»وتقػػوؿ الدراسػػة إف «. 7006العػػراؽ فقػػدف أزواجيػػف فػػي سػػنوات العنػػؼ التػػي تمػػت غػػزو العػػاـ 
العصػػػابات »وحػػػذنرت الدراسػػػة مػػػف أف «. مميػػػوف امػػػرأة، أرامػػػؿ 2,0مػػػف نسػػػاء العػػػراؽ المػػػواتي يقػػػدر عػػػددىف بػػػػ

ت، واف تجاىػؿ معانػاتيف مػف الممكػف أف اإلجرامية والمجموعات اإلرىابية ربما تحػاوؿ تجنيػد األرامػؿ اليائسػا
الدولة العراقيػة أىممػت األرامػؿ بمشػكالتيّف »ويؤكد التقرير أف «. يؤدي بيف إلى الدعارة والمخدرات واإلرىاب

 «.الكبيرة
في جنيؼ « مكتب األمـ المتنحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية»في بحث الدكتورة كاتريف ميخائيؿ الذي أعدنتو لػو 

امػػػرأة عراقيػػة يتػػرممف كػػػؿ يػػـو نتيجػػة أعمػػاؿ القتػػػؿ والعنػػؼ الطػػائفي والجريمػػػة  200إلػػى  90»أف  تؤكػػد فيػػو
 .«المنظمة في العراؽ

يعػػادؿ سػػكاف خمػػس دوؿ عربيػػة »عضػػو البرلمػػاف العراقػػي أشػػواؽ الجػػاؼ اف عػػدد األرامػػؿ فػػي العػػراؽ وتقػػوؿ 
قػانوف »، وتوصػي باإلسػراع فػي تشػريع «ةىي جزر القمر وجيبوتي وقطر والبحريف واإلمارات العربية المتنحػد

 لمتخفيؼ عف كاىؿ األرامؿ.« صندوؽ األيتاـ في العراؽ
 ممحق السفير العربي

 77/9/7027السفير،بيروت، 
 

 .!!".حماس" سرداب 66
 د. عبد الستار قاسـ
أعمنػػت سػػمطة الحكػػػـ الػػذاتي الفمسػػػطينية أنيػػا عثػػرت عمػػػى سػػرداب لػػػػ"حماس" فػػي قريػػة عوريػػػؼ الواقعػػة إلػػػى 

لجنػػوب مػػف نػػابمس، والتػػي تعػػاني دائمػػا مػػف سػػطوة واعتػػداءات سػػكاف مسػػتوطنة "يتصػػيار" الصػػييونية. وقػػد ا
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قامػػة مشػػروع  نشػػرت السػػمطة صػػورا ليػػذا السػػرداب، وقالػػت إنػػو معػػد مػػف أجػػؿ القيػػاـ بػػانقالب ضػػد السػػمطة وا 
 بدال مف المشروع الوطني. 2932شاروف في األرض المحتمة عاـ 

وحاولػت أف أفيػـ كيػؼ سػتوظؼ "حمػاس" ىػذا السػرداب الموجػود فػي قريػة قريبػة  اطمعت عمػى الصػور جيػدا،
مف مستوطنة ومف معسكرات الجيش الصييوني لعمؿ انقالب في راـ اهلل. تفحصت مميا وحاولت أف أستعيف 
بػػػذكاء آخػػػريف الكتشػػػاؼ سػػػر االنقػػػالب، ولػػػـ أجػػػد. فكػػػاف اسػػػتنتاجي أف ىنػػػاؾ فػػػي السػػػمطة مػػػف يعمػػػؿ عمػػػى 

 س أو استحمارىـ أو استبغاليـ لكي يصدقوا روايتو.استغباء النا
والمشكمة أف المعمؽ ما زاؿ يتحدث عف المشروع الوطني الفمسطيني، وىو ال يعمـ أف مف صػدقو قبػؿ حػوالي 

 عشريف سنة قد نفض يديو مف كؿ أقوالو ومزاعمو، وباتت المقولة مثارا لمسخرية.
عػداده تقديري ببسػاطة أنػو إذا صػدقت الروايػة حػوؿ السػ رداب وأف مجموعػة مػف "حمػاس" قػد اعترفػت بحفػره وا 

فإنػػػو ال يمكػػػف أف يكػػػوف جػػػزءا مػػػف محاولػػػة انقػػػالب. مػػػف المحتمػػػؿ جػػػدا أف "حمػػػاس" تعػػػد مثػػػؿ ىػػػذا المكػػػاف 
الختطاؼ جنود أو مستوطنيف مف أجؿ إجراء عممية تبادؿ لألسرى، ومكاف مف ىػذا القبيػؿ يصػمح لمثػؿ ىػذا 

ية األمنية. ووفؽ عممي، سبؽ لمسمطة الفمسطينية أف قضت عمى نفؽ معػد العمؿ ضمف ظروؼ الضفة الغرب
 لغرض مف ىذا القبيؿ في منطقة الجورة في الخميؿ.

قنػػاعتي أف المسػػألة تتعمػػؽ باتفػػاؽ أوسػػمو ومشػػتقاتو، والمتطمبػػات األمنيػػة الصػػييونية المبينػػة فػػي االتفاقيػػات، 
ؽ مػع أفػراد المجموعػة، أو ممػا يقولػو أحػدىـ عمػى شاشػة وكفى. وسمفا أقوؿ، ال ثقة بما تنشرونو حوؿ التحقيػ

 التمفاز.
 -نابمس.  -* أستاذ العموم السياسية في جامعة النجاح الوطنية

 75/9/7027، شبكة أمين

 
 
 
 
 

 خياران إلسرائيل6 ضم الضفة كميا أو نصفيا  64
 عريب الرنتاوي 

، أف وجػو النصػح ”مبػادرة جنيػؼ“فػي  وشػريؾ ياسػر عبػد ربػو” أوسػمو“سبؽ ليوسػي بيمػيف، أحػد أبػرز أنصػار 
االنتقالي، الػذي سػُيتـ العػاـ المقبػؿ، عقػديف مػف عمػره ” اتفاؽ أوسمو“لمرئيس الفمسطيني محمود عباس بإلغاء 

أيػػػار \، عممػػػًا بأنػػػو كػػػاف ُمقػػػدرًا ليػػػذا االتفػػػاؽ أف يسػػػتكمؿ األىػػػداؼ التػػػي وِضػػػَع مػػػف أجميػػػا فػػػي مايو”المديػػػد“
إطػالؽ مبػادرة جديػدة إلنقػاذ عمميػة السػالـ المترنحػة تقػـو عمػى الشػروع فػي ...يوسي بيميف ىػذا، ينػوي 2999

” أوسػػػمو“، بعػػػد أف تػػػيقف مػػػف وفػػػاة ”حػػػؿ الػػػدولتيف“بنػػػاء دولػػػة فمسػػػطينية، تسػػػتكمؿ الشػػػؽ الغائػػػب مػػػف مشػػػروع 
سػػريريًا...لكف مػػا يتعػػيف عمػػى السػػادة القػػراء والسػػيدات القارئػػات، أف يػػدركوه ويدركنػػو، ىػػو أف بيمػػيف وحركتػػو 

يقبعاف في زاوية منسية معتمة، في أقاصي الخريطة السياسية والحزبية في إسػرائيؿ، وأف مػا يقولػو ” ميريتس“
 ”.ثرثرة عمى ضفاؼ المتوسط“، ليس في واقع الحاؿ، أكثر مف ”ميريتس“بيميف وما يصدر عف 

وىػو ”...ـ بيمػيف وأوىامػوأحال“الجدؿ في إسرائيؿ. بيف تياراتيا الرئيسة يذىب في إتجاه آخر، بعيد تمامًا عف 
يراوح بيف حديف: ضـ الضفة الغربية بأكمميا أو نصفيا، وىذا ما تشػي المواقػؼ والتقػديرات التػي تصػدر عػف 

 مؤسسات وشخصيات إسرائيمية نافذة.
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فػػي إسػػرائيؿ، مػػا زاؿ يػػدعو لضػػـ منػػاطؽ واسػػعة مػػف الضػػفة: الكتػػؿ اإلسػػتيطانية الكبػػرى، ” التيػػار المركػػزي“
ة، مناطؽ خمؼ الجدار...مع اإلحتفػاظ بالسػيطرة العسػكرية عمػى المرتفعػات المطمػة عمػى غػور القدس الموحد

األردف ومطػػػار المػػػد، بػػػؿ والسػػػيطرة العسػػػكرية المباشػػػرة عمػػػى الغػػػور والمعابر...ىػػػذا التيػػػار يريػػػد تحقيػػػؽ ذلػػػؾ 
نػػوع الػػذي يػػدعو لػػو بالسػػمطة الفمسػػطينية أو مػػف دونيا...بالتفػػاوض والتوافػػؽ، أـ عبػػر إجػػراءات أحاديػػة مػػف ال

 إييود باراؾ.
قػػومي )اسػػتيطاني( آخػػذ فػػي التنػػامي، يقػػؼ بالمرصػػاد لكػػؿ محاولػػة لتقسػػيـ  –لكػػف فػػي إسػػرائيؿ، تيػػار دينػػي 

مػػف النيػػر إلػػى البحر..ىػػذا التيػػار يتغػػذى اآلف عمػػى معمومػػات وتقػػارير وتقػػديرات، ” أرض إسػػرائيؿ الموعػػودة“
الغربية، يتحػدث نشػطاؤه عػف ميػزاف ديمػوغرافي بػدأ يميػؿ لصػالح تقمؿ مف شأف الفجوة الديمغرافية في الضفة 

الييود الذيف يتكاثروف بسػرعة فػي الضػفة الغربيػة )بػالوالدة واإلسػتيطاف( مقابػؿ تراجػع فػي معػدالت الخصػوبة 
وأعػػػػػداد المواليػػػػػد بػػػػػيف الفمسػػػػػيطنييف، فضػػػػػاًل عػػػػػف عوامػػػػػؿ النػػػػػزوح واليجػػػػػرة لمخػػػػػارج التػػػػػي تفعػػػػػؿ فعميػػػػػا فػػػػػي 

التيػػار مػػؤمف بػػأف سػػػنوات عشػػر عمػػى األقػػؿ، ستمضػػي عمػػػى العػػرب وىػػـ منصػػروفوف إلػػػى أوسػػاطيـ...ىذا 
تاركيف القضية الفمسيطينية في أسفؿ قائمػة أولويػاتيـ، أمػا المجتمػع الػدولي، فػأعجز مػف أف يفػرض ” ربيعيـ“

 حاًل عمى إسرائيؿ وىو منشغؿ عمى أية حاؿ بأولويات أخرى.
سرائيؿ وبيف تياراتيا الرئيسة يدور حوؿ ما إذا كػاف يتعػيف عمػى الدولػة إذف، الجدؿ الجدي الوحيد الدائر في إ

أـ نصػػػفيا...ال أحػػػد يجػػػادؿ حػػػوؿ اإلنسػػػحاب إلػػػى خػػػط الرابػػػع مػػػف ” كػػػؿ الضػػػفة الغربيػػػة“العبريػػػة، أف تضػػػـ 
حزيراف...ال أحد قمؽ مف ذىاب الفمسطينييف إلى األمـ المتحدة )ىذا القمؽ موجود ومضخـ في مخيمة بعػض 

ف كػػاف وىميػػًا رجػػاالت  السػػمطة والنػػاطقيف باسػػميا ألسػػباب الػػذيف يبػػدوف بػػأمس الحاجػػة ألي انتصػػار، حتػػى وا 
 وعمى الورؽ(.

ال خشية إسرائيمية حقيقية مف انفالت الوضع الفمسطيني وخروجو عف السيطرة، طالمػا أف اإلنقسػاـ الػداخمي، 
ؿ طػرؼ مػف طرفػي الصػراع عمػى نجح حتى اآلف، ولػيس ثمػة مػا يحػوؿ نجاحػو فػي المسػتقبؿ، فػي تحويػؿ كػ

إلسرائيؿ، إف كاف ذلؾ يخدـ مصالحو وىدؼ بقائو متربعػًا عمػى ” حرس حدود“السمطة في غزة وراـ اهلل، إلى 
عرش السمطة والحكـ ىنا أو ىناؾ...الضفة غاضبة، ولكف عضبيا منصب عمى عباس وفياض، ومػف يريػد 

، وصػراعات حمػاس مػع فػتح، تتحػوؿ إلػى تنػافس عباس وفياض عمى أية حاؿ...وغزة ما زالت تمعؽ جراحيا
ىػػػذه ”...إدامػػػة اإلنقسػػػاـ”و” حفػػػظ اإلسػػػتقرار”محمػػػوـ بػػػيف أجنحػػػة حمػػػاس وتياراتيػػػا عمػػػى السػػػمطة والزعامػػػة و

ف كاف بعضيـ يأخذىا ببعض الػتحفظ أو كثيػر منػو،  تقديرات تضرب في مخيمة صناع القرار في إسرائيؿ، وا 
 ى غير المرئي منيا.وما زاؿ يتحسب لشتى اإلحتماالت، حت

منػذ أف أظيػرت القيػادة الفمسػطينية فػي راـ اهلل عجػزًا ممحوظػًا عػف اجتػراح البػدائؿ لخيارىػا التفاوضػي السػقيـ، 
ومنػػذ أف تكشػػفت الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية عػػف إخفػػاؽ بنيػػوي فػػي إعػػادة تجديػػد ذاتيػػا وبرنامجيػػا وقيادتيػػا 

ة، وىذا ما يفسر انفتاحيا عمى العماؿ والسائحيف ورجاؿ األعماؿ واستراتيجيتيا، بدت إسرائيؿ شديدة الطمأنين
 عمى إسرائيؿ وتبعيتيـ لدورتيا اإلقتصادية.” إعتماديتيـ“الفمسطينييف، الذيف تتكرس يوما 

ومنػػػذ أف غػػػادرت حمػػػاس خيػػػار المقاومػػػة، وتحولػػػت إلػػػى سػػػمطة تقاتػػػؿ فػػػي سػػػبيؿ بقائيػػػا واسػػػتقرارىا، وتفػػػي 
يا، بالفعؿ )دع عنؾ األقواؿ والتصريحات(، خرج قطاع غزة مف دائرة التحسابات بالتزامات وتعيدات مف سبق

اإلسرائيمية األولي، ولـ يعد مصدر تيديد أو حتى إزعػاج لمكيػاف اإلسػرائيمي...ىذا المصػدر إنتقػؿ إلػى سػيناء 
وبدوىا،  اآلف، ومف يتتبع الجدؿ في مستويات األمف والسياسة في إسرائيؿ، يدرؾ كـ أصبحت صحراء سيناء

 يحتموف مف مساحات في أولويات التفكير والتخطيط اإلسرائيمييف.
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، وبسػػقوطيما لػػـ تعػػد عمميػػة السػػالـ بحاجػػة ألِكػػر مػػف شػػيادة وفػػاة ”حػػؿ الػػدولتيف“وسػػقط ” أوسػػمو“لقػػد سػػقط 
أيًا  رسمية حتى تسَتكَمَؿ إجراءات دفنيا...ىذه الحقيقة يعرفيا الفمسطينيوف عمى ضفتي معادلة اإلنقساـ، لكف

 ”...يبني عمى الشيء مقتضاه“منيـ ال يتصرؼ بيدييا أو 
 

 77/9/7027، الدستور، عّمان
 

 ىل يساىم الربيع العربي.. في تصفية القضية الفمسطينية؟ 65
 د. فايز رشيد
مػػا يزيػػد عػػف العػػاـ ونصػػؼ واقتػػراب السػػنتيف مضػػى عمػػى الربيػػع العربػػي. عنػػدما قػػاـ الحػػراؾ الجمػػاىيري فػػي 

دىا إلى مصر ومف ثـ لبيبا واليمف وفيما بعد إلى سوريا )كما يحمو لمبعض اعتبار مػا يجػري تونس وانتقؿ بع
 فييا جزءًا مف ىذا الربيع(، تفاءلت الجماىير العربية مف المحيط إلى الخميج بيذا الحراؾ )وال نقوؿ ثورة(.

لحراكػػات مخطػػط ليػػا، وأف الػػبعض مػػف الكتّػػاب والمثقفػػيف كػػاف لػػو رأٌي آخػػر فيمػػا يجػػري: فقػػد ارتػػأى أف ىػػذه ا
الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تقػػؼ خمفيػػا بػػدليؿ: أف لػػيس مػػف مصػػمحتيا عمػػى االطػػالؽ تحريػػر الجمػػاىير مػػف 
أنظمتيػػػا فػػػي ىػػػذه البمػػػداف، ألف انطػػػالؽ المػػػارد العربػػػي مػػػف قمقمػػػو سػػػيعني التحػػػرر مػػػف السػػػيطرة األمريكيػػػة 

 فمسطيف مف البحر إلى النير.والوقوؼ في وجييا ومقاومة إسرائيؿ ورفع شعار: تحرير 
عمميػًا فػإف غالبيػػة األمػة العربيػة راىنػػت عمػى التغييػر الجػػذري ليػذه الحراكػات لصػػالح القػوى الشػعبية العربيػػة. 

 مف ىنا فالبعض اعتبرىا )ثورات( وآخروف )انتفاضات( أو )ىّبات( وغيرىـ اعتبروىا )حراكات(.
وتبيف أف ما حصؿ: ىو أبعد ما يكوف عف الثورات ، فيػذه  اليوـ وبعد مضي ىذه المّدة، وضح األمر تمامًا،

ليا أدواتيا وبرامجيا وقياداتيا والحراكات ليست كذلؾ، ىي في حقيقتيا انعكاس لمظمػـ والمعانػاة التػي يقاسػييا 
المواطف العربي في ىذه البمػداف، فبالنسػبة إليػو: بمػغ السػيؿ الزبػى، وانفجػر البركػاف وكػاف اإلعػالف بعػد مجػ  

شة التي قصمت ظير البعير. بالتالي فال يمكف وال بأي حاؿ مف األحواؿ التشكيؾ بأصالة وبعفوية وبعدـ الق
تبعية ىذه الحراكات ألية جية خارجية، فقد قامػت احتجاجػًا عمػى رداءة وسػوء األوضػاع وقسػوتيا. الجمػاىير 

ومثممػا قمنػا لػـ تسػتطع ىػذه القػوى العربية سبقت قواىا الوطنية واإلسػالمية التػي ركبػت موجػة ىػذه الحراكػات، 
التوحد في برنامج يرسـ ميمات المرحمة المقبمة ما بعد التغيير، واإلجابة عمى أسئمة ميمات المرحمة وما ىو 
المطمػػوبا القػػوى المتواجػػدة عممػػت وفقػػًا لقػػانوف: أقصػػى االسػػتفادة مػػف الحراكػػات لمصػػالح التنظيمػػي الضػػيؽ 

 بعيدًا عف مصالح الجماىير وقواىا األخرى. األفؽ ولممصالح الفئوية التنظيمية
المعسكر الغربي عمومًا والواليات المتحدة بشكؿ خاص كانػا أمػاـ خيػاريف ال ثالػث ليمػا، األوؿ: الوقػوؼ فػي 
وجػػو ىػػذه الحراكػػات وىػػذا سػػيزيد مػػف ردة الفعػػؿ الجماىيريػػة العربيػػة ضػػدىا، وبخاصػػة اف األنظمػػة فػػي بمػػداف 

تػاريخ الصػالحية. الخيػار الثػاني: محاولػة االسػتدارة بيػذه الحراكػات وتوجيييػا  الحراؾ قد اسػتيكمت وتجػازوت
وجيػػة أخػػرى بعيػػدة تمامػػًا عػػف نتػػائج التغييػػر الجػػذري )الثػػوري(. األخيػػر ىػػو الخيػػار الػػذي انتيجتػػو الواليػػات 

التعامػؿ المتحدة. مف أجؿ ذلؾ كّمفت معاىد األبحاث والدراسات فييا بالبحػث فػي الوسػائؿ والطػرؽ المتوجػب 
فييا مع الذيف ركبوا موجة ىذه الحراكات. الخيارات الجديدة تمثمت أيضًا في مسألتيف األولى: إجػراء الحػوار، 
لػػذلؾ عقػػد معيػػد كػػارينغي لمسػػالـ فػػي واشػػنطف حمقػػة حواريػػة مػػع وفػػود مػػف اإلخػػواف المسػػمميف فػػي كػػؿ مػػف 

ف نقطػة واحػدة ىػي: آفػاؽ المسػتقبؿ إذا مصر، تونس، لبيبا، األردف، المغرب، وكاف جدوؿ األعماؿ عبارة عػ
مػػػا تسػػػممت ىػػػذه األحػػػزاب لمسػػػمطة فػػػي بمػػػداف الحػػػراؾ، ىػػػذه الوفػػػود عقػػػدت أيضػػػًا لقػػػاءات مػػػع مسػػػاعد وزيػػػرة 
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الخارجية األمريكية ولياـ بيرنز. منذ تمؾ المحظة وبعد الوصوؿ إلى قواسػـ مشػتركة، فضػت الواليػات المتحػدة 
محكػػـ فػػي بمػػدانيا. كثيػػروف يعتقػػدوف أف صػػفقات جػػرى عقػػدىا فػػي تمػػؾ الفيتػػو عػػف تسػػمـ األحػػزاب اإلسػػالمية ل

المقاءات. بالتالي بدأنا نسػمع مػف المسػؤوليف األمػريكييف وعمػى رأسػيـ ىػيالري كمينتػوف تصػريحات مػف نمػط: 
أف الواليات المتحدة ال تمانع فػي نجػاح األحػزاب اإلسػالمية فػي انتخابػات تسػمـ السػمطة فػي أقطارىػا. الخيػار 

ي لمواليات المتحدة كاف مف خالؿ: الضػربات العسػكرية )مػف خػالؿ النػاتو( كالػذي حصػؿ فػي لبيبػا لشػؿ الثان
قػػدرات نظػػاـ القػػذافي. ىػػذا األسػػموب أرادوا تطبيقػػو فػػي سػػوريا لػػوال الفيتػػو الروسػػي الصػػيني فػػي مجمػػس األمػػف 

 عمى أي مشروع قرار أمريكي مف ىذا القبيؿ.
عربي مع بدء العولمة ووصوليا إلى مرحمة التنفيػذ: إثػارة النعػرات الطائفيػة أيضًا وكما جرى التخطيط لمعالـ ال

والمذىبية واإلثنية في كؿ الدوؿ العربية لتفتيػت الوحػدة الوطنيػة فييػا، حيػث يسػيؿ تقسػيـ البمػداف العربيػة إلػى 
راد شبو مسػتقميف دويالت. نجح ىذا األمر في السوداف بإنفصاؿ الجنوب. التجربة قيد التنفيذ في العراؽ فاألك

في دويمتيـ، وكذلؾ دويمة لمسنة وأخرى لمشيعة. فػي ليبيػا والػيمف وسػوريا كػذلؾ األمػر، فيجػري الحػديث حػوؿ 
األخيػػرة لتقسػػيميا إلػػى سػػتة دويػػالت. فػػي مصػػر: إثػػارة النعػػرات بػػيف األقبػػاط والمسػػمميف، فػػي لبنػػاف: المسػػألة 

 الطائفية في أوجيا وىكذا دواليؾ.
مستقبمية لشرؽ أوسط جديد، تكوف فيو القوة اإلقميمية األولى فػي المنطقػة ىػي: إسػرائيؿ. ما جرى ىو مالمح 

في حوار جمع بيف رئيس تحرير جريػدة السػفير طػالؿ سػمماف والمناضػمة الفمسػطينية ليمػى خالػد أثنػاء زيارتيػا 
ت، أي قبػػؿ مرحمػػة لمصػػحيفة، قػػاؿ سػػمماف )بمػػا معنػػاه(: أف المرحمػػة المقبمػػة )والحػػوار كػػاف قػػد دار قبػػؿ سػػنوا

الربيػػع العربػػي( ستشػػيد إشػػعاؿ حرائػػؽ تفتيتيػػة كبيػػرة فػػي الػػدوؿ العربيػػة وبخاصػػة الػػدوؿ المحاذيػػة لفمسػػطيف، 
 بيدؼ اإلجياز عمى القضية الفمسطينية.

بالمعنى الفعمي: فإف إشغاؿ الدوؿ العربية بأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وطائفية وحروب داخمية ىو 
اإلسػػرائيمي فػػي المنطقػػة، وتصػػفية القضػػية الفمسػػطينية -اء عمػػى أيػػة مقاومػػة لممشػػروع األمريكػػيالطريػػؽ لمقضػػ

إلػػػى األبػػػد )ىكػػػذا يعتقػػػدوف(. منػػػذ سػػػنوات كثيػػػرة رسػػػمت لمػػػوطف العربػػػي خػػػرائط تقسػػػيمية تقريبػػػًا لكافػػػة الػػػدوؿ 
 ليفي. العربية، بالطبع مف معاىد أمريكية، وأحد المروجيف ليذا المشروع ىو الصييوني برنارد

بالنسبة لفمسطيف فػي الحراكػات الشػعبية العربيػة، فباسػتثناء مظػاىرة أقاميػا الناصػريوف وبعػض القػوى األخػرى 
نػزاؿ العمػـ اإلسػرائيمي مػف عمييػا ورفػع  حوؿ السفارة اإلسرائيمية في القاىرة، تطورت إلى ىدـ جػدار السػفارة، وا 

ر فمسػػطيف ظػػؿ مغيبػػا. اليجػػوـ عمػػى السػػفارة جػػاءا العمػػـ المصػػري بػػداًل منػػو وفيمػػا بعػػد اقتحاميػػا، فػػاف شػػعا
ألىػػداؼ مصػػرية بشػػكؿ رئيسػػي نتيجػػة لمػػدور التخريبػػي لمسػػفارة فػػي مصػػر. الشػػعار الفمسػػطيني غػػاب إلػػى حػػد 
كبيػػرعف الحراكػػات الشػػعبية العربيػػة. فػػي تػػونس الشػػعار شػػبو مّغيػػْب، كػػذلؾ األمػػر فػػي لبيبػػا ويقػػاؿ أف حادثػػة 

ليػػا قبػػؿ ظيػػور الفػػيمـ المسػػيء لمرسػػوؿ الكػػريـ )صػػموات اهلل عميػػو وسػػالمو  القنصػػمية األمريكيػػة كػػاف مخططػػاً 
/سػػبتمبر لمػػرد عمػػى اغتيػػاؿ أحػػد أمػػراء الجيػػاد فػػي أفغانسػػتاف. فػػي مصػػر بعػػد نجػػاح 22عميػػو( وفػػي مناسػػبة 

مرسي: فإف موقؼ الرئيس الجديد ال يختمؼ عف الرئيس المخموع حسني مبػارؾ بالنسػبة لمقضػية الفمسػطينية، 
تأييػػػد حقػػوؽ الفمسػػػطينييف تجػػػيء كممػػة عامػػػة فػػػي خطابػػات الػػػرئيس المصػػػري. بالنسػػبة لكامػػػب ديفيػػػد وجممػػة 

والعالقػػات مػػع الواليػػات المتحػػدة، ظمّػػت كمػػا ىػػي. معبػػر رفػػح يعمػػؿ بػػنفس روتػػيف برنػػامج مبػػارؾ، الجديػػد: أف 
ة الحياتيػة إلػى مصر قامت بيدـ كافػة األنفػاؽ فػي رفػح والتػي يجػري مػف خالليػا تيريػب بعػض المػواد الغذائيػ

قطػػاع غػػزة. فػػي عيػػد مبػػارؾ كػػاف يجػػري تجاىػػؿ وجػػود بعػػض األنفػػاؽ. مصػػر الدولػػة العربيػػة الوحيػػدة التػػي 
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حضػرت مػؤتمر مػا يسػمى بػالالجئيف الييػػود مػف الػدوؿ العربيػة، والػذي عقػػد مػؤخرا فػي نيويػورؾ عمػى ىػػامش 
 ي مغيب واألزمات كثيرة في ىذا البمد.الدورة الجديدة لألمـ المتحدة. بالنسبة لميمف فإف الشعار الفمسطين

في سوريا كاف رئيس المجمس الوطني السوري السابؽ برىاف غميوف واضحا في رسائمو التي أرسػميا لمواليػات 
سرائيؿ في أنو سيقطع عالقات سوريا مع إيراف والمقاومػة المبنانيػة، وأنػو سػيحؿ قضػية الجػوالف مػع  المتحدة وا 

الرئيس الحالي لممجمس وأعضاء قيادتو ىػـ فػي ىػذا اإلطػار السػياقي لغميػوف  إسرائيؿ مف خالؿ المفاوضات.
فيمػػا يتعمػػؽ بالقضػػية الفمسػػطينية. مػػف ناحيػػة ثانيػػة فػػإف إسػػرائيؿ تفػػرض وقائعيػػا عمػػى ألرض وىػػي فػػي غايػػة 

لربيػع االرتياح لمصػراعات والحرائػؽ البينيػة فػي العديػد مػف الػدوؿ العربيػة، األمػر الػذي يمكننػا فيػو القػوؿ: أف ا
 العربي وبداًل مف تحرير فمسطيف سيساىـ ولو بطريؽ غير مباشر في تصفية القضية الفمسطينية.

 77/9/7027، القدس العربي، لندن
 

  مأزق االقتصاد و"إشكالية" أوسمو  66
 مأموف الحسيني
لػػػػـ تجػػػػد السػػػػمطة الفمسػػػػطينية مػػػػف حمػػػػوؿ لالحتجاجػػػػات الشػػػػعبية المتصػػػػاعدة عمػػػػى خمفيػػػػة تػػػػردي األوضػػػػاع 

عػػادة الضػػريبة المضػػافة إلػػى اال قتصػػادية فػػي الضػػفة الغربيػػة، سػػوى التراجػػع عػػف رفػػع أسػػعار المحروقػػات، وا 
%، وتقمػػيص النفقػػات الحكوميػػة، وتشػػديد الرقابػػة مػػف قبػػؿ وزارة االقتصػػاد عمػػى األسػػعار فػػي السػػوؽ 20نسػػبة 

سػػديده كػػاماًل خػػالؿ الوطنيػػة، وفػػرض غرامػػات كبيػػرة عمػػى المخمػػيف بيػػا، ودفػػع جػػزء مػػف الراتػػب عمػػى طريػػؽ ت
%، فضػاًل عػػف مناشػدة الػدوؿ العربيػػة تقػديـ دعػػـ مػالي عاجػػؿ 20أسػبوع، وتخفػيض رواتػػب المػوظفيف بنسػػبة 

، رسػػميًا، بإعػػادة التفػػاوض حػػوؿ الشػػؽ االقتصػػادي مػػف اتفاقيػػة أوسػػمو، أي ”إسػػرائيؿ“لمفمسػػطينييف، ومطالبػػة 
االقتصػػادية بػػيف الجػػانبيف، وكػػّرس انػػدماج  والػػذي وضػػع شػػروط العالقػػات 2994اتفػػاؽ بػػاريس الموقَػػع عػػاـ ،

، مػف موقػػع التبعيػػة واالسػتالب، وأَسػػس لقيػػاـ ”اإلسػػرائيمي“األراضػي الفمسػػطينية جمركيػػًا واقتصػاديًا باالقتصػػاد 
معازؿ غير معمنػة تػرتبط جػوًا وبحػرًا وبػرًا وعممػة واسػتيرادا وتصػديرًا واقتصػادًا بالدولػة العبريػة، وذلػؾ بػالتزامف 

، التػي يبػػدو أنيػا غيػػر مسػتعدة بعػػد لمتعػاطي مػػع تػداعيات انييػػار السػمطة الفمسػػطينية، ”إسػػرائيؿ“مػع مسػارعة 
مميػػوف شػػيكؿ كدفعػػة أولػػى مػػف أمػػواؿ الضػػرائب التػػي تجبييػػا مػػف الفمسػػطينييف، لمصػػمحة  700إلػػى تحويػػؿ 

يػر موعػد تحويػؿ ىػذه بتبك” اإلسػرائيمية“السمطة الفمسطينية، بعد استشارة وزير الماليػة، وتوصػية أجيػزة األمػف 
األمػػػواؿ، والتوجػػػو بطمػػػب عاجػػػؿ إلػػػى اإلدارة األمريكيػػػة واالتحػػػاد األوروبػػػي بتحويػػػؿ مئػػػات ماليػػػيف الػػػدوالرات 
لمسمطة إلنقاذىا مف االنييار، عممًا بأف االتحاد األوروبي خَفض ىباتو إلى السمطة في أعقاب األزمة المالية 

مميوف دوالر التزمت بو لمفمسطينييف  700المتحدة في تحويؿ مبمغ التي تعيشيا أوروبا، فيما تماطؿ الواليات 
. غيػر أف ىػػذه اإلجػػراءات، وسػػواىا مػػف المسػػكنات اليجينػػة، الميػػـ باسػػتثناء إعػػالف المفوضػػية األوروبيػػة عػػف 

مميوف يورو لدعـ النفقات الجارية لمسمطة عبػر  62مميوف يورو لفمسطيف، مف بينيا  200تمويؿ جديد بقيمة 
عالف الخارجية األمريكية بذليا جيودًا إلقناع الكونغرس بتحويؿ مبمغ اؿ ”بيغاس“آلية  مميوف دوالر  700، وا 

الموعودة لخزينة السمطة، غير مقَدر ليػا تػوفير أيػة زوارؽ نجػاة مػف المػأزؽ الفمسػطيني البػالغ التعقيػد، والػذي 
بعاتػػو الخانقػػة عمػػى كافػػة مفاصػػؿ تتعػػانؽ فػػي خضػػمو رزمػػة مػػف العوامػػؿ الضػػاغطة، بػػدءًا مػػف االحػػتالؿ وت

وفػػػروع االقتصػػػاد الفمسػػػطيني، ومػػػرورًا بػػػإمالءات اتفػػػاؽ بػػػاريس الػػػذي ربػػػط ىػػػذا االقتصػػػاد بعجمػػػة االقتصػػػاد 
، وكػػػذلؾ بضػػػغوط الػػػدوؿ المانحػػػة إلجبػػػار القيػػػادة الفمسػػػطينية عمػػػى التراجػػػع عػػػف خطػػػوة طمػػػب ”اإلسػػػرائيمي“

االنقسػاـ، وتػأثير السياسػات االقتصػادية لحكومػات السػمطة عضوية األمـ المتحػدة، وانتيػاء بتػداعيات وأعبػاء 
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الفمسػػػطينية التػػػي فاقمػػػت العجػػػز فػػػي الميػػػزاف التجػػػاري، ورفعػػػت مػػػف منسػػػوب انكشػػػاؼ االقتصػػػاد الفمسػػػطيني 
%، وسػاىمت فػي تخفػيض معػدؿ 7لمخارج، وخَفضت نسػبة النمػو فػي النػاتج المحمػي اإلجمػالي إلػى أقػؿ مػف 

ورفع نسبة البطالة، ما ميَػد التربػة لظيػور موجػات حػادة مػف ارتفػاع األسػعار  حصة الفرد مف الناتج المحمي،
في السنوات األخيرة، ناىيؾ عػف تػراكـ الفسػاد فػي أوسػاط الطبقػة القياديػة فػي أجيػزة السػمطة المدنيػة واألمنيػة 

 العميا التي تضخمت امتيازاتيا باطراد، وباتت تعيش في بحبوحة تفقأ العيف.
، رئيس الوزراء الفمسطيني سالـ ”فتح“الحاؿ، تحميؿ البعض، وال سيما في أوساط حركة  مف السيؿ، بطبيعة

اليػػش والمزيػػؼ، وتنسػػجـ مػػػع ” التسػػكيف االقتصػػادي“فَيػػاض وسياسػػاتو االقتصػػادية النيوليبراليػػة التػػي تعتمػػد 
” اإلسػػرائيمية“منيػػة التػػي تمثػػؿ جػػوىر اتفاقػػات أوسػػمو، واليادفػػة إلػػى وضػػع االعتبػػارات األ” األمػػف ّأوالً “مقاربػػة 

فػػوؽ أّي اعتبػػار سياسػػي آخػػر، كػػوف القنػػوات التػػي تمػػّوؿ الماليػػة العامػػة لمسػػمطة محكومػػة بػػالقيود والسياسػػات 
ثقاؿ كاىؿ الفمسطينييف بمديونية ضخمة تالمس ”اإلسرائيمية“ ، تحميمو مسؤولية تردي األوضاع االقتصادية وا 

ؿ سػػػوى أحػػػد وجػػػوه األزمػػػة وتجمياتيػػػا التػػػي تتمظيػػػر، بشػػػكؿ مميػػػارات دوالر، إال أف ذلػػػؾ ال يشػػػك 4حػػػدود اؿ 
، ووفقػػًا التفػػاؽ بػػاريس االقتصػػادي وقَطاعاتػػو الرئيسػػة ”إسػػرائيؿ“جمػػي، فػػي اتجاىػػات عػػدة، لعػػؿ أبرزىػػا نجػػاح 

األربعػػػة: العمػػػؿ، والعالقػػػات التجاريػػػة، والمسػػػائؿ الماليػػػة، والترتيبػػػات النقديػػػة، فػػػي جعػػػؿ السػػػوؽ الفمسػػػطيني 
، وتاليًا، استحالة بمورة بنية اقتصادية منتجة يمكنيا إحػداث ”اإلسرائيمييف“لمسوؽ واالقتصاد ” يةالساحة الخمف“

تػػراكـ رأسػػمالي محمػػي تنمػػوي، وارتبػػاط تػػدفؽ أمػػواؿ المػػانحيف الػػدولييف والعػػرب بمػػدى االسػػتجابة الفمسػػطينية 
ى مضاعفة أرباحو ضمف سياؽ ، وتركيز رأس الماؿ الفمسطيني الخاص عم”اإلسرائيمية“لإلمالءات والشروط 

 الحؿ المرغوب بو أمريكيًا، وبعيدًا عف التنمية المجتمعية القابمة لمتطور واالستمرار.
كػػؿ ذلػػؾ يفػػرض عمػػى السػػمطة: إمػػا إعػػادة النظػػر فػػي شػػكميا ووظائفيػػا ودورىػػا والتزاماتيػػا فػػي إطػػار مشػػروع 

بغػػي وضػػع عمميػػة إصػػالحيا عمػػى نػػار وطنػػي يشػػارؾ الجميػػع فػػي بمورتػػو تحػػت رايػػة منظمػػة التحريػػر التػػي ين
مػػػا الرحيػػػؿ بشػػػكؿ مػػػدروس ومبػػػرمج يجنػػػب الفمسػػػطينييف ويػػػالت الفمتػػػاف األمنػػػي الػػػذي تسػػػعى إليػػػو  حاميػػػة، وا 
أطراؼ مختمفة بغية تحقيؽ ىػدفيف متنػاظريف: إعػادة صػياغة السػمطة وقياداتيػا كػي تقبػؿ بػالمعروض عمييػا، 

مػف االنسػحاب مػف منػاطؽ الكثافػة ” اإلسػرائيمييف“أو تمكػيف ولو ارتضى األمػر أف تبقػى عمػى حافّػة الياويػة، 
السكانية ما وراء جدار الفصؿ العنصػري، وتركيػا فريسػة لمفوضػى، وربمػا االقتتػاؿ الػداخمي الػذي يفػتح البػاب 

 واسعًا أماـ دفف ما تبَقى مف شرعية دستورية وثورية، ومف حقوؽ وطنية مشروعة.

 77/9/7027، الخميج، الشارقة
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 مجد كياؿ 
كػػاف مػػف المفتػػرض أف تكػػوف واحػػدة مػػف سػػاعات الظيػػر العادّيػػة فػػي مدينػػة الناصػػرة، أكبػػر المػػدف الفمسػػطينية 

، حػيف قطػػع عبػػد الكػػريـ أبػو صػػالح الطريػػؽ بسػّيارتو عمػػى ابػػف عّمػػو، 44التػي ظمّػػت عربّيػػة داخػؿ فمسػػطيف الػػػ
ميو بضربات اليراوة القاتمة. ىذا المشيد الذي التقطتو كاميرات الحراسة لممحالت أخرجو مف سيارتو وانياؿ ع

التجاريػػة المجػػاورة، حصػػمت عميػػو وسػػيمة إعػػالـ إسػػرائيمية ونقمتػػو وسػػائؿ إعػػالـ فمسػػطينية، ومػػف ثنػػـ الشػػبكات 
رتو وتنػػاوؿ منيػػا االجتماعّيػة. وىػػو لػػـ ينتػػِو عنػد ىػػذا الحػػد: بعػػد أف أردى أبػو صػػالح ابػػف عّمػػو، عػاد إلػػى سػػّيا

فأسًا، واصؿ فيو تيشيـ الجّثة الممقاة، غادر لدقائؽ وعاد حاماًل سكينًا وواصؿ تسديد عشرات الطعنات لمجثة 
 «.لئال يتوّرطوا»اليامدة. الخالؼ ىو عمى قطعة أرض! سارع المارة الى االختفاء مف مكاف الحدث 
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العثػور عمػى جثػة فتػاة مقتولػة طعنػًا وخطيبيػا مشػنوقًا  ثـ يأتي مقتؿ فتاة عمى يػد أخييػا فػي مدينػة الطيػرة، ثػـ
ـّ ألطفاليػا الثالثػة فػي مدينػة رىػط فػي صػحراء النقػب.  إلػى جانبيػا فػي قمػب جبػاؿ الكرمػؿ، ومػف بعػدىا قتػؿ أ
ليس ىذا إال جزء مف أحداث القتؿ والعنؼ التي شيدىا الفمسطينيوف فػي الػداخؿ... فػي ىػذا األسػبوع االخيػر 

 فقط!
القتؿ والعنؼ مػف جميػع االتجاىػات: مصػادرة حرّيػة النسػاء، تصػفية حسػابات إجراميػة، قتػؿ  تتواصؿ قصص

خػػػالؿ عمميػػػات سػػػطو، أو خالفػػػات بػػػيف عػػػائالت تمتػػػد لسػػػنوات طويمػػػة مػػػف سػػػفؾ الػػػدماء والثػػػأر المتواصػػػؿ، 
 خالفات تبدأ بصراٍع عمى قطعة أرض، أو عمى دراجٍة ىوائّية. تتصاعد القصص وتكشؼ وجوىا جديػدة مػف
المأساة اإلنسانية حينا، ومف العبث في أحياٍف أخػرى. قصػص تنخػر فػي عظػاـ مجتمػٍع صػغير عزلتػو النكبػة 
عف امتػداده الػوطني والقػومي. مميػوف وثالثمئػة ألػؼ إنسػاف يعيشػوف عمػى رقعػة أرٍض صػغيرة، ييمنشػوف فييػا 

لمبنى االجتماعية والمالمح،  لصالح مجتمع استعماري يرفضيـ. يصبح العنؼ المتفّشي تقويضًا لمذات وىدماً 
نذارًا بوالدة مسخ اجتماعي. أغمبية أحداث العنؼ تدور داخؿ الدوائر االجتماعية المقّمصة، العائمة النواتية،  وا 
العائمة الموّسعة، أو البمدة، ما يدّؿ عمى تصّدعات في أصغر الحمقات االجتماعّية: أخ يقتؿ أخاه، زوج يقتؿ 

 ابف عـ يقتؿ ابف عّمو.. ىذه الحاالت ىي األغمبية الساحقة.زوجتو، أبف يقتؿ أباه و 
 الموت بالنسبة المئوية

تفقد المأساة اإلنسانية حجميا في األرقاـ والمعطيػات، لكػف األخيػرة ضػرورّية لتثبػت أف القضػية ليسػت قضػية 
و قصػػػة إنسػػػانية قػػػد تحػػػػدث فػػػي أي مكػػػاف بالعػػػػالـ، بػػػؿ جػػػزء مػػػػف وضػػػع اجتمػػػاعي عػػػػاـ وشػػػامؿ، لػػػو أسػػػػباب

 الموضوعية، ولو نتائجو الكارثية.
كما ىو األمر دائما، فإف المعطيات الحكومية، رغـ فظاعتيا، تبقى تعكس صورة وردّية لمحقيقة السوداء. في 
حالتنػػا، يقػػوؿ المتعمقػػوف بػػأف معطيػػات الجيػػات الرسػػمية ال ترصػػد أكثػػر مػػف نصػػؼ الحػػوادث التػػي تقػػع عمػػى 

الشػػكاوى أو التبميػػغ عػػف أحػػداث العنػػؼ، أو نسػػبة وصػػوؿ الشػػرطة األرض، بسػػبب النسػػب المنخفضػػة لتقػػديـ 
إلػى التجمعػات الفمسػطينية. كػػؿ ىػذا ال يمنػع مػف تقػػديـ األعػداد الحقيقّيػة. وعمػى كػػؿ حػاؿ، فاألعػداد الرسػػمّية 

 وحدىا كافية إلثارة الصدمة:
المدف العربّيػة، منيػا حادثة إطالؽ نار في القرى و  2200سّجمت الجيات الرسمّية أكثر مف  7022في العاـ 

فػػي المئػػة مػػف جػػرائـ القتػػؿ التػػي حػػدثت داخػػؿ الخػػط األخضػػر، أي تحػػت سػػمطة  42جريمػػة قتػػؿ، وىػػي  37
فػي  32. لكف اإلحصائيات نفسيا تشير إلى أف متيميف فمسطينييف ليـ صمة بػػ44االحتالؿ اإلسرائيمي في الػ

 لقتؿ في البالد.في المئة مف محاوالت ا 20المئة مف جرائـ القتؿ عامة، وبػ
. شػريحة 44تجدر اإلشارة إلى أف ىذه النسب تخّص الفمسطينييف الػذيف يشػكموف ُخمػس السػكاف فػي أراضػي 

 07في المئة مػف االعتػداءات، 64، إلى جانب النسب المذكورة أعاله، 7022في المئة أنتجت في العاـ  70
فػي المئػة مػف جػرائـ السػرقة. أمػا  63( و7009فػي المئػة فػي العػاـ  40في المئة مػف جػرائـ الحػرؽ المتعّمػد )

الكوميػػػديا السػػػوداء فتػػػأتي عنػػػد معػػػدالت العنػػػؼ داخػػػؿ العائمػػػة، حيػػػث تقػػػديـ الػػػبالغ لمشػػػرطة يعتبػػػر محرمػػػًا 
 في المئة! 22اجتماعيًا، تابو ُيمنع ارتكابو.. في العائمة، نسبة العنؼ ال تتعدى الػ

 خّمي السالح صاحي...؟
فػػي تنظيػػػؼ البمػػػدات الفمسػػػطينّية فػػػي « إنجازاتيػػػا»االحػػتالؿ معطيػػػات عػػػف  ، نشػػػرت شػػػرطة7020فػػي العػػػاـ 

 40,000عبػػػوة ناسػػػفة و 00بندقّيػػػة، و 700مسػػػدس و 000الػػػداخؿ مػػػف السػػػالح، حيػػػث ألقػػػت القػػػبض عمػػػى 
كما اعتبرىا الكثيروف. عدد البنادؽ والمسدسات ىذا ىو قطرة في بحر ُيغرؽ « نكتة الموسـ»رصاصة. وىذه 
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لعبػػوات الناسػػفة رقػػـ صػػغير مقابػػؿ مػػا ُيسػػتخدـ عمػػى أرض الواقػػع، وفػػؽ مػػا أعمنػػت القيػػادات المجتمػػع، عػػدد ا
ال يكفي إلطػالؽ »رصاصة فيقوؿ أحد الشّباف الذيف تحدثنا معيـ أنو  40,000االجتماعّية والسياسّية. أما الػ

 «.النار في اليواء في موسـ األعراس
المثمػػث أو النقػػب، ومصػػادره معروفػػة لمجميػػع. رغػػـ أف  السػػالح فػػي كػػؿ مكػػاف، فػػي أي مدينػػة فػػي الجميػػؿ أو

الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية تحػػػاوؿ تحميػػػؿ المسػػػؤولية لميربػػػي األسػػػمحة مػػػف الحػػػدود مػػػع مصػػػر أو األردف، إال أف 
حصة األسد مػف األسػمحة مصػدرىا سػرقة مخػازف أسػمحة مػف الجػيش اإلسػرائيمي، اختطػاؼ أسػمحة جنػود، أو 

يع المخدرات لإلسرائيمييف مقابؿ الحصوؿ عمى األسمحة التي يمكف لإلسػرائيمييف الوسيمة األكثر انتشارا، أي ب
 الحصوؿ عمييا بسيولة.

ال يقتصػػر السػػالح عمػػى المسدسػػات والبنػػادؽ، فقػػد شػػيد العامػػاف األخيػػراف مػػثاًل، حػػالتي اسػػتخداـ لصػػاروخي 
LAW ة الرامػة الجميمّيػة. فػي مقابمػة )قذائؼ خفيفة مضادة لمدبابات(، واحدة في مدينة الطيبة وواحػدة فػي قريػ

دوالرًا أميركيػػًا سػػعر المسػػدس،  200تمفزيونّيػػة، يعػػرض النػػاطؽ بمسػػاف الشػػرطة أسػػعار األسػػمحة المنخفضػػة: 
دوالر أميركػػي سػػعر السػػالح األوتومػػاتيكي. عمػػؽ أحػػد الشػػّباف  6000دوالر أميركػػي سػػعر البندقّيػػة، و 2000

، شاب آخر قػاؿ: «سائحيف، العرب دائمًا يشتروف بأرخص منيا حسًنا ىذه أسعار»ساخرًا مف ىذه األسعار: 
 «.دوالر 700عندنا في المدرسة يمكنؾ أف تشتري مسدسًا مستعماًل بػ»

حتى األطفاؿ في قرى ومدف كثيرة يفتخروف بحمميـ لمسػالح الػذي تحػّوؿ مػع الوقػت إلػى عالمػة طبقّيػة تعّبػر 
بامتالكيػا السػالح األثقػؿ، فالسػالح الخفيػؼ لػـ يعػد حكػرًا عمػى  عف النفوذ والييبة والمرتبػة. العػائالت تتبػاىى

 العصابات وال عمى العائالت الكبيرة.
 "الخاصية الثقافية"؟

، كممػػػة سػػػحرّية تسػػػتخدميا القيػػػادات السياسػػػّية العربيػػػة لإلشػػػارة إلػػػى أسػػػباب العنػػػؼ، وىػػػو «تقػػػاعس الشػػػرطة»
فػي المئػة مػف جػرائـ  30لتفاصػيؿ ألكثػر مػف مسبب ال خالؼ عميو. لـ تتوصؿ الشرطة إلى كشؼ أي مػف ا

. تجري التحقيقات بشكٍؿ سطحي مف دوف أي نّية جدّية باعتقاؿ 44القتؿ في المجتمع العربي ضمف أراضي 
الخاصية »المجرميف، خاصًة حيف يتعمؽ األمر بقتؿ النساء. حينيا، تتحوؿ شرطة االحتالؿ إلى راع ساىر لػ

وىػػذا بػػالطبع محصػػور بيػػذا الجانػػب فقػػط مػػف الخاصػػيات الثقافيػػة. فػػي قريػػة لممجتمػػع الفمسػػطيني. « الثقافيػػة
جريمػػػة قتػػػؿ تنتظػػػر الكشػػػؼ عػػػف ىويػػػة  70نسػػػمة فقػػػط( ال تػػػزاؿ نحػػػو  4000الرامػػػة )قريػػػة جميميػػػة تسػػػكنيا 

 مرتكبييا.
 ال تقوـ الجيات المسؤولة، وعمى رأسيا الشرطة، بأي خطوات جدّية لوقػؼ ىػذا الخطػر الػداىـ. ىػذا االمتنػاع
ال يتػرؾ الوضػع عمػى مػا ىػو عميػو فحسػب، بػؿ يزيػػده سػوءًا. واحػد مػف االّدعػاءات األساسػية لكػؿ مػف يمتمػػؾ 
سػػالحًا أو مػػف ىػػو فػػي محػػيط مػػف يمتمػػؾ ىػػذا السػػالح، ىػػو أف الشػػرطة والحكومػػة ال ُتعيػػد الحػػؽ ألصػػحابو، 

أف الشػػػرطة سػػػتيتـ  ُيمكػػف أف تكػػػوف مظمومػػػًا وُيطمػػػؽ أحػػدىـ النػػػار عمػػػى بيتػػػؾ وزوجتػػؾ وأوالدؾ، ىػػػؿ تظػػػف»
 «.بحمايتؾا ال بد أف تكوف قادرًا عمى حماية نفسؾ وعائمتؾ

 انييار التطور االجتماعي الطبيعي
في المئة بػيف  40في المئة بيف الرجاؿ و 40االقتصاد عامؿ حرج في ىذه القضّية: نسبة البطالة تصؿ إلى 

فػػي المئػػة مػػف مجمػػؿ  00الفقػػر بينمػػا فػػي المئػػة مػػف األطفػػاؿ الفمسػػطينييف يعيشػػوف تحػػت خػػط  30النسػػاء. 
 الفمسطينييف يعيشوف تحتو.



 
 
 

 

 

           68ص                                    7666العدد6                77/9/7027الخميس  التاريخ6

لكػػػف األوضػػػاع االقتصػػػادية ليسػػػت كػػػؿ شػػػيء. أزمػػػة اليوّيػػػة وانييػػػار التطػػػور االجتمػػػاعي الطبيعػػػي لممجتمػػػع 
الفمسػػػطيني فػػػي النكبػػػة وبعػػػدىا، أدى إلػػػى أزمػػػات اجتماعيػػػة ال يمكػػػف عالجيػػػا مػػػع بقػػػاء الحالػػػة االسػػػتعمارّية 

تماعيػػػة. إف تفكػػػؾ البنيػػػة الريفّيػػػة التػػػي اعتمػػػدت عمػػػى ىرمّيػػػة الحمائػػػؿ األبوّيػػػة، إلػػػى جانػػػب بإسػػػقاطاتيا االج
التدمير التاـ لممدنية الفمسطينية لصالح ىامش االقتصاد وىامش الحياة، واالرتباط بفتات الُمستعِمر، كؿ ىػذا 

فمسطينييف لـ يتحّولوا إلى جزء مػف دّمر الُبنية التي كانت قائمة لكنو لـ يطّورىا او يستبدليا بأخرى. أي أف ال
الدولة االسرائيمية أو مف المواَطنة أو مف الحياة المدنية القائمة. ُىدمت البنية التقميدية نعػـ، لكنيػا لػـ ُتسػتبدؿ 

)كمػػػا « الدولػػػة»ببنيػػػة أخػػػرى تحمػػػي الفػػػرد وحقوقػػػو الطبيعيػػػة. ال يشػػػعر اإلنسػػػاف الفمسػػػطيني فػػػي الػػػداخؿ بػػػأف 
مسػػؤولة عػػف حمايتػػػو، ال «( إسػػرائيؿ»ي الػػداخؿ، بػػإطالؽ غريػػب، ىدفػػػو تجنػػب لفػػظ يسػػمييا الفمسػػطينيوف فػػ

يشعر أف الشػرطة التػي تيػدـ البيػوت وتقتػؿ أو تػذّؿ اإلنسػاف ىػي ذاتيػا التػي بوسػعيا حمايػة بيتػو مػف اطػالؽ 
ف أبػػف النػار أو حمايػة كرامتػو اإلنسػانية، وال يػؤمف بعدالػة محكمػػة حػيف يتعمػؽ االمػر بتقسػيـ األرض بينػو وبػي

عّمػػػو، ألنيػػػا ىػػػي ذاتيػػػا المحكمػػػة التػػػي بموجػػػب قراراتيػػػا ُتصػػػادر األرض كميػػػا. أكبػػػر شػػػاىٍد عمػػػى ىػػػذا ىػػػي 
 مستويات الجريمة المرتفعة جدا في المدف المختمطة، تمؾ التي لـ تكف البنية الريفية جزءا منيا أصاًل.

 -ؿ مػػف يػػتيـ المجنػػديف لمشػػرطة تتناسػػى أنيػػا، وبحػػؽ، أو « تقػػاعس الشػػرطة»األحػػزاب السياسػػّية التػػي تػػتيـ 
بالعمالة والتواطؤ. لكف توجيو أصابع االتياـ لالحتالؿ أسيؿ بكثير مف مواجية  -باعتبارىا شرطة لالحتالؿ 

قضاء عكا، خػرج « الجديدة»المسّمحيف والمجرميف المعروفيف في كؿ بمدة ومدينة فمسطينية باالسـ. في قرية 
الح بعػػػد مقتػػػؿ شػػػاب فػػػي بدايػػػة العشػػػرينيات مػػػف عمػػػره... فػػػأطمؽ األىػػػالي يحتّجػػػوف ضػػػد العنػػػؼ وضػػػد السػػػ

المسػمحوف النػار عمػػييـ. ورغػـ أف السياسػػييف ال يجػرؤوف عمػى االقتػػراب مػف المجػػرميف، ال يتػوانى المجرمػػوف 
عػف تيديػػد السياسػػييف، خاصػة المنخػػرطيف مػػنيـ فػػي السياسػة المحمّيػػة. وال يخفػػى عمػى أحػػد اسػػتخداـ السػػالح 

كثيػرة بيػدؼ توسػيع النفػوذ فػي المجػالس المحمّيػة والبمػديات، نفػوذ وصػؿ الػى قمتػو باسػتيالء مف قبؿ عائالت 
 بعض عائالت الجريمة عمى رئاسة المجمس المحمي في بعض البمدات.

أماـ كؿ ىذا، وأماـ فقداف مؤسسة فمسطينية جدّية تأخذ دورىػا وتحػؿ التنػاقض بػيف مكافحػة اإلجػراـ والتواطػؤ 
بقػػػى إال حمػػػالت التوعيػػػة التػػػي تقودىػػػا الجمعيػػػات األىميػػػة والمؤسسػػػات والبمػػػدّيات أحيانػػػا. مػػػع االحػػػتالؿ، ال ت

فعالّيتيػػا محػػػدودة ال تصػػػؿ إلػػػى المواقػػػع الحقيقيػػػة لمجريمػػػة، وال تقػػػدـ حمػػػواًل لممشػػػاكؿ الجدّيػػػة التػػػي تػػػؤدي إلػػػى 
شػعاراتّية تتحػدث  المنسوب المرتفع لمعنؼ. ومثؿ كؿ حمالت المجتمع المدني فػي فمسػطيف، تبقػى ىػذه أيضػاً 

لممقتنعػػػيف بيػػػا أصػػػاًل. فػػػي واحػػػدة مػػػف حػػػاالت القتػػػؿ فػػػي مدينػػػة أـ الفحػػػـ، كػػػاف القاتػػػؿ شػػػيخًا مػػػف الحركػػػة 
 في مركز المدينة.« خيمة مناىضة العنؼ»اإلسالمية، وّكمتو البمدية بتنظيـ 

ي ىػػػذه صػػػورة لمػػػا يحػػػدث عنػػػدما يتصػػػدع مجتمػػػع فقيػػػر، يعػػػيش تحػػػت سػػػطوة وعمػػػى ىػػػامش مجتمػػػع صػػػييون
 ميووس بالعسكرة والتسمح وماكينات القتؿ، وُيطمؽ يد أفراده في استخداـ السالح وتداولو بكؿ حرّية.
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