
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 دعموا إقامة دولة فمسطين المستقمة ولينتصر السالم قبل فوات األواناأمام الجمعية العامة: عباس 
 حمر إليران.. ويجب وضع خطوط إعالن دولة فمسطينية من جانب واحد لن يحل المشكمةنتنياىو:

  حققت في العراق أكثر مما خططنا وتوقعنا "سرائيل"إآفي ديختر: 
 2802االقصى منذ بداية العام المسجد مستوطن وجندي اقتحموا  8888 مؤسسة األقصى:

 شعل وحماس.. رحمة عمرتقرير: م

يوقآآآع عمآآآى صآآآي ة عبآآآاس  :ىآآآسرتس
سآتئنا  ال رجل قانون أمريكآيوضعيا 

 "إسرائيل" معلمفاوضات ا
 4... ص 

 

 2634 28/9/2022 الجمعة



 
 
 

 

 

           2ص                                    2634العدد:                28/9/2802 الجمعة التاريخ:

  السمطة:
 5 دعموا إقامة دولة فمسطين المستقمة ولينتصر السالم قبل فوات األواناأمام الجمعية العامة: عباس   2

 6 ىنية يطالب باتخاذ قرار واضح إلنياء حصار غزة.. وتشكيل لوبي إلنياء معاناة األسرى  3
 7 عممية السالم أماممن العراقيل  الفمسطينية: خطاب نتنياىو يضع مزيداً  السمطة  4

 7 : خطاب عباس باألمم المتحدة "يائس" طاىر النونو  5

 8حكومة ىنية تستيجن دعوة نادي برشمونة لمجندي اإلسرائيمي شاليط  6

 8 : مالحقة محمد رشيد متواصمة"مكافحة الفساد الفمسطينية"  7

  
  المقاومة:

 8 حماس: خطاب عباس أعاد تكرار نفس المفردات غير المجمع عمييا وطنياً   8

 9  اريةالزىار: مصر لم ترفض إقامة المنطقة التجمحمود   9

 9 عزام األحمد لآ"قدس برس": قرار إنياء اإلنقسام الفمسطيني بيد حماس  01

 9  في الجمعية العامة لالمم المتحدة "اعالن فشل مطمق" الجبية الشعبية: خطاب عباس  00

 01 وتوقعات باختيار أبو مرزوق "مرحمة واحدة" جديد لحماس بقي عمييارئيس اختيار عممية العربي:  القدس  02

  
  الكيان اإلسرائيمي:

 01 .. ويجب وضع خطوط حمر إليرانإعالن دولة فمسطينية من جانب واحد لن يحل المشكمةنتنياىو:  03

 00 وسموأ اء اتفاق إلمم المتحدة يعني طاب عباس في األرييو إلداد: خأ  04

 02  ىسرتس: وثيقة داخمية لمخارجية اإلسرائيمية تقول أن العقوبات اإلقتصادية ضد إيران فاعمة  05

 02  حققت في العراق أكثر مما خططنا وتوقعنا "سرائيل"إآفي ديختر:   06

 02 0948طمب الصانع يثمن تسييالت األردن لمفمسطينيين داخل أراضي   07

 03 غير مستيدفة بالقذائ  السورية "سرائيلبعد سقوط قذائ  بالجوالن: "إ سيمفان شالوم  08

 03  ين يشعرون بخطر وجودي من حرب مع إيران نص  اإلسرائيمياستطالع رأي:   09

 03 خيبة أمل في تل أبيب من خطاب أوباما في األمم المتحدة  21

 04 ستحارب حتى لو كان الثمن مؤلما "إسرائيل"باراك:   20

 04 م مع الفمسطينيين ة حزب "ميرتس"  ألنيا طرحت خطة سالقاتل رابين ييدد بقتل رئيس  22

 04 تصاريح لمعملمن الضفة آال  فمسطيني  خمسة تصادق عمى منح "إسرائيل"  23

 04 وطنو: الالجئ من طرد من الستعادة أمالكيم "إسرائيل"ييود عراقيون يتصدون لحممة باشرتيا   24

 05 العربية الم ة عمى تعممالييود تشجع طمبتيا  "إسرائيل"  25

 05 نتنياىو يدعو أشكنازي إلى وليمة عشاء نكاية في باراكبعد الخالفات حول النووي اإليراني:   26

  
  األرض، الشعب:

 06 2802االقصى منذ بداية العام المسجد مستوطن وجندي اقتحموا  8888 سسة األقصى:مؤ   27

 06 في سموان وبين منطقة البراق المستوطناتلبناء جسور تربط بين  إسرائيميةخطط  :مؤسسة االقصى  28

 07 ون أراضي بالمياه العادمة في الضفةالمستوطنون يحطمون أشجار زيتون وي مر   29



 
 
 

 

 

           3ص                                    2634العدد:                28/9/2802 الجمعة التاريخ:

 07 محكمة اسرائيمية تقر برفض السماح لطالبات من غزة بالدراسة بجامعات الضفة  31

 07 الناصرة وشفاعمرو وأم الفحم والنقببليبة القدس واألقصى: تظاىرات  02الذكرى الآفي   30

 08  افتتاح مؤتمر "محاكاة األمم المتحدة" في غزة  32

 08 مريض لمطبيب الواحد يومياً  088 االزدحام في عيادات األونروا :الجئ نت  33

 09 ضفةفي ال مؤسسة يدين حممة اعتقال الصحفيين 24تحال  أىمي فمسطيني يضم   34

 09 لتراكم ديون السمطة الشرقية أزمة مالية تيدد المستشفيات الفمسطينية في القدس  35

 21  شييد فمسطيني منذ بداية األزمة في سوريا 688مصدر لآ"قدس برس":   36

  

  األردن: 

 21 إيجاد حل شامل لمقضية الفمسطينية سيوق  سباق التسمح النووي ممك األردن:  37

 21 وزير الخارجية األردني: قضايا الحل النيائي لمقضية الفمسطينية مرتبطة بمصالح األردن  38

 21  األردن يعّين وليد عبيدات سفيرًا جديدًا لدى "إسرائيل"   39

  

  عربي، إسالمي:

 20 منظمة التعاون اإلسالمي تجديد تأييد فمسطين لمحصول عمى حقيا لتكون دولة مستقمة  41

 20 اجتماع مكتب اإلرشاد األخير حضور أبو مرزوق تنفي خوان المسممينجماعة اإلمصر:   40

 20 سددعم بالده لمشعب الفمسطيني وحقو في دولة مستقمة عاصمتيا القيؤكد الرئيس التونسي   42

 20 وزير الخارجية التونسي يدعو إلى إنياء االحتالل واالعترا  بالحقوق الفمسطينية  43

 22 ليجوم عسكري ناحتفظ بالحق في االنتقام إذا تعرضن ت نتنياىو:إيران ردًا عمى تيديدا  44

 22 وقفة احتجاجية ألىالي األسرى المصريين بالسجون اإلسرائيمية  45

  

  دولي:

 22 ىي الطريق إلى ىذا اليد ىدفنا استئنا  المفاوضات المباشرة واألمم المتحدة ليست كمينتون:   46

 23 التزام أوروبي بإقامة "دولة فمسطينية"  47

 23 عمى جرائم حرب في حق الفمسطينيين "إسرائيل"جيود لتفعيل دعاوى لمساءلة   48

 23 ألونرواإجراءات تقشفية جديدة في ا  49

 24 ىدفيا بشأن منع إيران من الحصول عمى أسمحة نووية "إسرائيل"تشاطر  البيت األبيض: واشنطن  51

 24 السرسكمحمود المحرر  واألسيرلرجوب ادعوة  قبلم شاليط وييبرشمونة ينفي تكر   50

  

  :تقارير

 25 مشعل وحماس.. رحمة عمر  52

  
  حوارات ومقاالت:

 30 العربي رأي القدس... خطاب محزن لمرئيس عباس  53

 32 د. أيمف أبو ناىية... تنسيق أمني من الطراز األول  54



 
 
 

 

 

           4ص                                    2634العدد:                28/9/2802 الجمعة التاريخ:

 33 فراس أبو ىالؿ... الضفة ال ربية والخري  الفمسطيني الطويل حممة السمطة في  55

 36 عريب الرنتاوي... ؟!«الشآرعية الفمسطينية»عن التطاول عمى   56

 38 د. أسعد عبد الرحمف... العنصرية اإلسرائيمية... مصادر وجيات  57

  
 41 :كاريكاتير

*** 
 

 "إسرائيل" معلمفاوضات ستئنا  اال رجل قانون أمريكيعمى صي ة وضعيا  يوقععباس  :ىسرتس 0
ف ييود في يمشارك، إف برىـو جرايسي، الناصرةنقاًل عف مراسميا في  28/9/2802ال د، عّمان، نشرت 

ؽ عمى صيغة طرحت أمامو، تقضي إف األخير واف واقال المقاء مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس
باستئناؼ المفاوضات دوف شروط مسبقة، مقابؿ موافقة رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو عمى وقؼ االستيطاف 
في المناطؽ المحتمة، وأف عباس سيطمب تأجيؿ تصويت األمـ المتحدة عمى طمب االعتراؼ بدولة فمسطيف 

االجتماع المذكور، الذي عقد في  إللغاءمت محاوالت نتنياىو إلى ما بعد االنتخابات األميركية، في حيف فش
وكاف نتنياىو قد سعى إلى إقناع شخصيات أمريكية ييودية إللغاء المقاء مع نيويورؾ، يوـ الثالثاء الماضي.

عباس، لكوف األخير يرفض عقد لقاء مع نتنياىو، ولكف يستدؿ مف تقارير إسرائيمية، أف نتنياىو فشؿ في 
 و، وأف عددًا محدودًا جدًا مف الشخصيات تجاوبت مع نتنياىو ولـ تشارؾ في المقاء.محاوالت

وكاف البياف الرسمي الصادر عف الرئاسة الفمسطينية قد ذكر مسألة انعقاد االجتماع باقتضاب، واقتصر 
مية عمى أسماء الشخصيات الفمسطينية التي رافقت الرئيس عباس، في حيف نقمت جريدة ىآرتس اإلسرائي

 أمس الخميس، عف شخصيات أميركية ييودية ما تدعيو مف تفاصيؿ عف المقاء.  
وحسب ما ذكرتو الجريدة، فإف الرئيس عباس، "وّقع عمى صيغة" طرحيا خبير القانوف األميركي المعروؼ، 

في اآلف دارشوفيتس تقوؿ، إف "نتنياىو يوافؽ عمى تجميد مشروط لممستوطنات: إسرائيؿ توقؼ كؿ البناء 
المستوطنات في المحظة التي تجمس فييا السمطة الفمسطينية عمى طاولة المفاوضات، ويستمر التجميد 

 مف النية الصادقة". طالما استمرت المحادثات انطالقاً 
في الساحة الدولية، والذي أعرب  "إسرائيؿ"ووصفت الجريدة دارشوفيتس بأنو أحد المدافعيف الفّعاليف عف 

" بيف نزيياً  ُيشكؿ "وسيطاً  أف، قاؿ انو يرى نفسو كمف يمكنو أوباماانتخاب الرئيس  إلعادةعف تأييده 
عضاء آخروف في الوفد الفمسطيني، حسب الجريدة، بأف عباس طمب مف الرئيس اإليراني أوادعى  الطرفيف.

فمسطيف "وضع  إلى"محو إسرائيؿ عف الخريطة"، وبدال مف ذلؾ الدعوة  إلىاحمدي نجاد الكؼ عف الدعوة 
 عمى الخريطة".

ما جمس عباس ونتنياىو  إذانو مقتنع أكثر مف أي وقت مضى بأنو "إوقاؿ دارشوفيتس لجريدة ىآرتس 
سيجداف بأف مواقفيما أقرب مما يمكف تقديره". ووافؽ عضو الكونغرس  فإنيمامحادثات جدية،  إلجراء

مع  األوسطرامز لمسالـ في الشرؽ السابؽ بوب فاكسمر، الذي يشغؿ اليوـ منصب رئيس معيد داني أب
المشاركيف في المقاء نشأ لدييـ انطباع بأف "الفوارؽ بيف الطرفيف في  إفتشخيص دارشوفيتس وقاؿ 

 ، وبالتأكيد قابمة لمجسر".المواضيع الجوىرية ليست كبيرة جداً 
سطيني سيعرض عسيرة" في المقاء، وأف الرئيس الفم أسئمةنو طرحت عمى عباس "إوقاؿ فاكسمر ليآرتس 

 . "دولة إسرائيؿػ"مقاالت كتبيا بالعربية وباالنجميزية اعترؼ فييا صراحة ب
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حؿ  إلىوالتي تدعو  ،2002نو يقبؿ الصيغة الواردة في مبادرة السالـ العربية مف العاـ إكما قاؿ عباس 
نو إ، قاؿ عباس، ف"ئيؿإسرا""عادؿ ومتفؽ عميو" لمشكمة الالجئيف، في المحظة التي تكوف فييا حاجة لموافقة 

 إطارمنازليـ في  إلىلف يكوف لو ولسكاف الضفة الغربية شؾ بأف عدد الالجئيف الذيف سُيسمح بعودتيـ 
 . التسوية السممية، سيكوف محدوداً 

انو أمر السفراء الفمسطينييف بالمشاركة في االحتفاالت  إلىوعندما ُسئؿ عف موقفو مف الكارثة أشار عباس 
عباس كرر التزامو بدولة  أف إلىوأشار فاكسمر  رثة الييودية، وقاؿ "أعرؼ انو كانت كارثة".الكا إلحياء

مف قبؿ الجنراؿ األمريكي جيمس  2008كما تبمور في العاـ  أمنيةفمسطينية مجردة مف السالح، ترتيبات 
والفمسطينييف  لػ"إسرائيؿ" إف. وقاؿ األمفجونز ووجود قوة دولية ذات صالحيات تنفيذية في مواضيع 

 عبر الحدود. األجانببما فييا منع تسمؿ  األمف"مصالح مشتركة" في مواضيع 
 اإلدارةالقريبة القادمة مع  األشيريتمكف مف العمؿ في  أفوأضاؼ فاكسمر أف عباس أعرب عف أممو في 

كأحد ما  . "لقد بدا ىذا"إسرائيؿ"، لعمو أخير، الستئناؼ المفاوضات مع إضافياألمريكية لفحص جيد 
 آخر أنفاسو"، قاؿ أحد المشاركيف الذي طمب عدـ ذكر اسمو. إلطالؽيستعد 

قاؿ حاضروف في المقاء مع عباس في ، تؿ أبيبمف  28/9/2802الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
نيويورؾ إف الرجؿ تحدث عف الضائقة االقتصادية في السمطة الفمسطينية، وصارحيـ بنيتو اعتزاؿ الحياة 

سية، واالنكفاء إلى بيتو في راـ اهلل مع عائمتو. وقاؿ بعض الحاضريف إف عباس أبدى عزمو عمى السيا
 محاولة استئناؼ المفاوضات، ربما محاولتو األخيرة، رغـ المصاعب المذكورة.

 
 السالم قبل فوات األوان دعموا إقامة دولة فمسطين المستقمة ولينتصرا: الجمعية العامة عباس أمام 2

مف أجؿ "لمجمعية العامة لألمـ المتحدة:  أماـ الدورة الػ عباس في كممتو محمود قاؿ الرئيس: نيويورؾ
تعزيز فرص السالـ سنواصؿ مساعينا لمحصوؿ عمى عضوية كاممة لفمسطيف في األمـ المتحدة، ولميدؼ 

د الجمعية العامة نفسو فقد بدأنا مشاورات مكثفة مع مختمؼ المنظمات اإلقميمية والدوؿ األعضاء كي تعتم
 ."قرارا يعتبر دولة فمسطيف دولة غير عضو في األمـ المتحدة خالؿ ىذه الدورة

امنعوا وقوع نكبة جديدة في األرض المقدسة، وادعموا إقامة دولة فمسطيف الحرة المستقمة اآلف، " وقاؿ
ة قرارا يعتبر فمسطيف دولة ، وأعمف بدء مشاورات كي تعتمد الجمعية العام"ولينتصر السالـ قبؿ فوات األواف

 غير عضو في األمـ المتحدة.
إلى أف مجمؿ السياسة اإلسرائيمية تصب في المحصمة في إضعاؼ السمطة الوطنية الفمسطينية عباس ونبو 

فشاليا في القياـ بمياميا ووظائفيا وتنفيذ التزاماتيا وىو ما ييدد بتقويض وجودىا كمو وبانييارىا.  وا 
توجد إال قراءة واحدة لما تقوـ بو الحكومة اإلسرائيمية مف ممارسات عمى أرضنا ولما تقدمو ولفت إلى أنو ال 

لنا مف مواقؼ حوؿ مضموف اتفاؽ الوضع الدائـ إلنياء الصراع وتحقيؽ السالـ، قراءة واحدة تقود إلى 
 نتيجة واحدة ىي أف الحكومة اإلسرائيمية ترفض حؿ الدولتيف.

ياسي اإلسرائيمي ال يتردد في إبراز المواقؼ العدوانية المتطرفة، ويقود في كثير وأشار إلى أف الخطاب الس
مف جوانبو وفي تطبيقاتو العممية عمى األرض إلى مياوي الصراع الديني، وىو ما نرفضو بحـز انطالقا مف 

بنقاط التفجر مبادئنا وقناعاتنا، وإلدراكنا لما يعنيو مف إذكاء لمنار في منطقة بالغة الحساسية ومميئة 
الساخنة، ولما يقدمو مف وقود لممتطرفيف مف مختمؼ الجيات خاصة أولئؾ الذيف يحاولوف استخداـ األدياف 

 السماوية السمحة كمبرر أيديولوجي إلرىابيـ.
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وشدد عمى أف إسرائيؿ ترفض إنياء االحتالؿ، وترفض أف يحصؿ شعبنا الفمسطيني عمى حريتو واستقاللو، 
. وأكد "لف نسمح بوقوع نكبة جديدة"ة فمسطيف، وتعد الشعب الفمسطيني بنكبة جديدة. وقاؿ: وترفض قياـ دول

 رفضو لمشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة رفضا قاطعا مف األلؼ إلى الياء ألنو لف يأتي بالسالـ.
 -وطالب عباس مجمس األمف الدولي بسرعة إصدار قرار يتضمف ركائز وأسس حؿ الصراع الفمسطيني

سرائيؿ، أف تصمد،  اإلسرائيمي ليكوف مرجعية ممزمة ومرشدا لمجميع إذا أريد لرؤية حؿ الدولتيف، فمسطيف وا 
 ولمسالـ أف يسود في أرض السالـ.

ودعا المجتمع الدولي إلى إلزاـ الحكومة اإلسرائيمية باحتراـ اتفاقيات جنيؼ، والتحقيؽ في ظروؼ اعتقاؿ 
إلفراج عنيـ وىـ جنود شعبيـ في نضالو مف أجؿ الحرية واالستقالؿ األسرى الذيف نشدد عمى ضرورة ا

شدد عمى أف مفاوضات بال مرجعية واضحة تعني استنساخا لمفشؿ وغطاء لتعزيز االحتالؿ،  .والسالـ
جيازا عمى عممية سالـ تحتضر، وكؿ مف سينصحنا باالنتظار عميو أف يدرؾ أف الواقع الممتيب في  وا 

توقيتو الخاص وال يحتمؿ مزيدا مف التسويؼ والتأجيؿ، وال موقعا متأخرا في جدوؿ أعماؿ  بالدنا ومنطقتنا لو
حباطاتو نقوؿ إنو ما زالت أماـ العالـ فرصة ربما ستكوف األخيرة  العالـ.وأكد أنو رغـ كؿ تعقيدات الواقع وا 

 مة:ولالطالع عمى نص الكم وىي األخيرة فعال إلنقاذ حؿ الدولتيف، وإلنقاذ السالـ.
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=139369 

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 ياء معاناة األسرىقرار واضح إلنياء حصار غزة.. وتشكيل لوبي إلن باتخاذىنية يطالب  

رئيس وزراء حكومة غزة، إسماعيؿ ىنية، دعا  ، أفغزةمف  //وكالة سما اإلخبارية، نشرت 
 الخميس، إلى تشكيؿ لوبي مف أجؿ الضغط عمى إسرائيؿ إلنياء معاناة األسرى في سجونيا.

ر غزة منذ عدة أياـ، إف "األسرى وقاؿ ىنية خالؿ لقائو وفد اتحاد المحامييف الديمقراطييف الدولييف الذي يزو 
"تبني قضيتيـ وتشكيؿ لوبي ضاغط عمى االحتالؿ لتمبية  إلىمحروموف مف كؿ الحقوؽ"، داعيا االتحاد 

  مطالب األسرى".
ودعا إلى اعتبار "األسرى في سجوف االحتالؿ أسرى حرب"، مرحبا بقياـ االتحاد بعقد اجتماعات لجنتو 

تشكيؿ لجنة واإلعالف عنيا خالؿ اجتماعات االتحاد تحمؿ اسـ "حقوقيوف مف التنفيذية في غزة، مقترحًا 
 أجؿ رفع الحصار عف قطاع غزة".

وأضاؼ أف "مف الرسائؿ قوة القضية الفمسطينية والتضامف معيا سيما وأف رئيسة الوفد مف الواليات المتحدة  
ا إلى متابعات لما يحدث حوؿ العالـ مما يؤكد أف في أمريكا مف يقؼ إلى جانب الحؽ الفمسطيني"، مشيرً 

 مف تضامف مع الشعب الفمسطيني وىذا مبعث أمؿ.
وعف الرسالة الثالثة، أوضح أف الزيارة تؤكد أف االحتالؿ في عزلة مف المجتمع الدولي، وأنو انتيى ما كاف 

تماـ كبير لوقفة وقاؿ "نحف ننظر باى عميو مف ىيمنة عمى العالـ وكؿ المؤتمرات والمحافؿ تدلؿ عمى ذلؾ.
الحقوقييف حوؿ العالـ إلى جانب الشعب الفمسطيني وضد جرائـ االحتالؿ"، مبيًنا أف لمزيارة رسالة بأف 
الحصار المفروض عمى قطاع غزة غير قانوني وال أخالقي، كما أف الزيارة جزء مف كسر الحصار بشكؿ 

جود أسرى مضربيف عف الطعاـ ألكثر حقيقي.وأشار إلى معاناة األسرى في سجوف االحتالؿ خاصة مع و 
، وىذا يعد أكبر انتياؾ ألبسط حقوؽ اإلنساف. ودعا االتحاد لتبني قضية األسرى في سجوف  مف مائة يـو

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=139369
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=139369
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، كما دعا إلى اعتبار األسرى في األسرىاالحتالؿ، وتشكيؿ لوبي ضاغط عمى االحتالؿ لتمبية مطالب 
 سجوف االحتالؿ ىـ أسرى حرب.

ير جولدستوف والذي قدمت لو الحكومة الفمسطينية كؿ ما ىو مطموب لكشؼ الحقائؽ، وحوؿ موضوع تقر 
التقرير في  إحياءعبَّر عف أسفو أف يوضع التقرير عمى الرؼ بسبب الضغط السياسي، داعًيا إلى إعادة 

  شتى المحافؿ والمؤسسات الحقوقية.
ييف في كؿ مكاف وحماية الالجئيف ودعا إلى أف يكوف ىناؾ وقفة لتشكيؿ حماية لالجئيف الفمسطين

وأكد عمى التعاوف الوثيؽ مع االتحاد وكؿ امتداداتو في  الفمسطينييف في سوريا الذيف يسقطوف بشكؿ يومي.
االتفاقات والتفاىمات  إمكانيةالعالـ ومف خالؿ وزارة العدؿ والقضاء الفمسطيني، مبينا االستعداد لبحث 

 .اإلنسافبحقوؽ الخاصة 
الدوؿ العربية واإلسالمية والعالـ بالتحرؾ، مف غزة، أف ىنية طالب  //برس،  قدسوذكرت 

دخاؿ ما يحتاجو قطاع غزة مف  نياء الحصار وا  واتخاذ قرار واضح إلنياء معاناة الشعب الفمسطيني وا 
( واجب /جاء ذلؾ خالؿ تأدية ىنية مساء الخميس ) حياة الفمسطينييف ووقؼ معاناتيـ. إلنقاذالوقود، 

العزاء في وفاة الطفؿ فتحي عبد الفتاح البغدادي الذي توفي جراء حريؽ شب في منزلو في مخيـ البريج 
 وسط قطاع غزة حينما كانت عائمتو تشعؿ شمعة في ظؿ انقطاع التيار الكيربائي.

 
 عممية السالم أماممن العراقيل  الفمسطينية: خطاب نتنياىو يضع مزيداً  السمطة 

الجمعية  أماـخطاب رئيس الوزراء بنياميف نتانياىو  أفاعتبرت الرئاسة الفمسطينية : ا ؼ ب - راـ اهلل
وقاؿ المتحدث الرسمي باسـ الرئاسة  عممية السالـ. أماـالمتحدة يضع مزيدا مف العراقيؿ  لألمـالعامة 

 األمورالعراقيؿ ويعقد  "خطاب نتانياىو يضر بعممية السالـ ويضع مزيدا مف أفردينة  أبوالفمسطينية نبيؿ 
 السياسية". األجواءويخمؽ توترا في 

"خطاب نتانياىو يؤكد عدـ رغبتو  أفبدوره، قاؿ كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات مف نيويورؾ 
 بالسالـ الحقيقي وىو لـ يتحدث عف السالـ وال عف خطة لصناعة السالـ".

 //الحياة، لندن، 
 
 عباس باألمم المتحدة "يائس"  طابخ: طاىر النونو 

قاؿ المتحدث باسـ الحكومة الفمسطينية طاىر النونو، إف خطاب رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس 
وأكد في تصريح  أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة، يعبر عف حالة اليأس التي تمر بيا السمطة في راـ اهلل.

، ويعكس فشؿ برنامجو السياسي"، معبرًا عف استغرابو مف صحفي، الخميس، أف "خطاب عباس يائس
 إصراره عمى مواصمة المفاوضات "العبثية" رغـ فشؿ ىذا الخيار.

 //فمسطين أون الين، 
 
 
 
دعوة نادي برشمونة لمجندي اإلسرائيمي شاليط تستيجنحكومة ىنية  
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ا نادي برشمونة االسباني لمجندي اإلسرائيمي استيجنت الحكومة الفمسطينية في غزة، الدعوة التي وجيي: غزة
جمعاد شاليط لحضور مباراة تجمع بينو وبيف خصمو فريؽ لاير مدريد، وتكريمو عمى ىامش المباراة.

واعتبر عطا اهلل أبو السبح، وزير األسرى والمحرريف في تصريح صحفي مكتوب، تمقت "قدس برس" نسخة 
ىانة لعذابات آالؼ األسرى الفمسطينييف داخؿ سجوف االحتالؿ، وىو عنو "إف مثؿ ىذه الدعوة تعد بمثابة إ

دعـ بصورة مباشرة لالحتالؿ اإلسرائيمي"، متسائاًل "كيؼ لنادي عريؽ مثؿ برشمونة، ُيعرؼ بالرقي والتحضر 
 ويدافع عف حقوؽ اإلنساف حوؿ العالـ، أف يستقبؿ عمى أرضو جندًيا مقاتاًل كاف عمى ظير دبابة يقتؿ أبناء

الشعب الفمسطيني".
 //قدس برس، 

 
 : مالحقة محمد رشيد متواصمةالفمسطينية" الفساد"مكافحة  

الخميس بأف السمطة فشمت في  "القدس العربي"اكدت مصادر فمسطينية رسمية لػ: وليد عوض - راـ اهلل
المتيـ باختالس  الوصوؿ الى محمد رشيد المستشار االقتصادي لمرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات

 العامة الفمسطينية. األمواؿمالييف الدوالرات مف 
ومف جيتو اكد رئيس ىيئة مكافحة الفساد الفمسطينية رفيؽ النتشة الخميس إف مالحقة رشيد الفار مف وجو 

 العدالة مازالت مستمرة بعد أف صدر حكما بحقو قبؿ شيريف.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 اس أعاد تكرار نفس المفردات غير المجمع عمييا وطنياً عب خطابحماس:  8

صرح الناطؽ الرسمي لحركة "حماس" الدكتور صالح البردويؿ؛ إف خطاب رئيس السمطة محمود : غزة
عباس أماـ األمـ المتحدة تضمف نفس مفردات الخطاب السياسي التقميدي الذي يتبناه وتتبناه معو منظمة 

ى أساس االعتراؼ "بدولة إسرائيؿ"، وحوؿ قضية الالجئيف والمطالبة بعضوية التحرير حوؿ حؿ الدولتيف عم
 غير كاممة لدولة فمسطيف في األمـ المتحدة.

كد عمى فشؿ عممية التسوية مع االحتالؿ أوأضاؼ البردويؿ في تصريح صحفي اليوـ الخميس إف الخطاب 
 رغـ أنو سرد أحداثيا بشكؿ واضح مسمسؿ.

لسمطة مف ناحية المغة العاطفية المؤثرة حمؿ توصيفا جيدا ومؤثرا عف معاناة الشعب وقاؿ إف خطاب رئيس ا
 الفمسطيني جراء االحتالؿ واالستيطاف والعدواف.

وتابع إف عباس ال يزاؿ يراىف عمى ما أسماه "فرصة أخيرة لمتسوية"، وحوؿ المصالحة الفمسطينية انتقد 
 باالنتخابات".البردويؿ كالـ عباس مف أف المصالحة "تبدأ 

وقاؿ "ىناؾ مالحظة عمى لغة الخطاب مف الناحية الثقافية والسيما في العبارة التي عرؼ فييا فمسطيف بأنيا 
"ميد المسيح ومسرى النبي محمد عميو الصالة والسالـ ومثوى سيدنا إبراىيـ" وىذا  أرض الديانات الثالثة

دية وبيذا يكوف لمييود مف بعده حؽ تاريخي في أرض يعني أف سيدنا إبراىيـ في نظره رمز الديانة الييو 
 فمسطيف كما وصفيا وىذا أمر مناٍؼ لمعقيدة اإلسالمية الدينية ومناٍؼ لمعقيدة الوطنية".

إف "دعوة عباس إلى دولة غير عضو  ،قاؿ الدكتور سامي أبو زىري الناطؽ الرسمي لحركة "حماس" ،بدوره
طينيا، رغـ أنيا تتعمؽ بمصير الشعب الفمسطيني، وىناؾ الكثير مف ىي خطوة منفردة وغير متفؽ عمييا فمس

  والمالحظات بشأف ىذه الخطوة".األسئمة 
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 22/9/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 الزىار: مصر لم ترفض إقامة المنطقة التجاريةمحمود  9
وـ الخميس :"إف الحكومة قاؿ القيادي البارز في حركة حماس وعضو مكتبيا السياسي د. محمود الزىار الي
 في غزة لـ تتمؽ رفضا مف مصر إلقامة منطقة التجارة الحرة عمى الحدود مع غزة.

وأضاؼ الزىار في تصريح خاص لمراسؿ "وكالة أنباء الشرؽ األوسط" بغزة انو ال يوجد تغير في الموقؼ 
 المصري تجاه الخطط االقتصادية لمستقبؿ العالقات بيف مصر وغزة.

 22/9/2012ون الين، فمسطين أ
 

 لآ"قدس برس": قرار إنياء اإلنقسام الفمسطيني بيد حماس األحمدعزام  10
راـ اهلل: أكد عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" أف قرار إنياء االنقساـ والبدء بتنفيذ اتفاؽ المصالحة ىو 

معمؿ في قطاع غزة قبؿ بيف يدي حركة "حماس"، التي قاؿ بأف عمييا أف تسمح بعودة لجنة االنتخابات ل
 الحديث عف أي خطوات أخرى لممصالحة.

ونفى األحمد في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" وجود أي حاجة ألية وساطة جديدة بيف الفصائؿ 
الفمسطينية لتسييؿ انجاز المصالحة، وقاؿ: "لألسؼ الشديد فإف المصالحة ستظؿ متوقفة إلى حيف أف تعود 

وتتصرؼ في إطار المصمحة الوطنية، وتفسح المجاؿ أماـ لجنة االنتخابات،  "حماس" في غزة إلى رشدىا
 قبؿ ذلؾ ال مجاؿ لمحديث إطالقا عف أية مصالحة. 

ونحف في حركة "فتح" وفي منظمة التحرير الفمسطينية لسنا بحاجة إلى أية وساطة جديدة لتسييؿ أمر 
ا مع حركة "حماس" في غزة ألنيا ىي التي تعيؽ المصالحة، ومف أراد أف يقوؿ كممة خير فعميو أف يقوـ بي

 المصالحة".
 22/9/2012قدس برس، 

 
 عالن فشل مطمق"إفي الجمعية العامة لالمم المتحدة " عباس خطابالجبية الشعبية:  11

أكدت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، أف خطاب رئيس السمطة محمود عباس في الجمعية العامة لالمـ 
 ف الفشؿ المطمؽ لممفاوضات وخيار ونيج مدريد اوسمو.المتحدة، يمثؿ اعال

وقالت الجبية في بياف صحفي، إف النتيجة الواحدة والوحيدة التي خمص الييا عباس في محصمة خطابو 
تستوجب االقالع الفوري عف مطاردة االوىاـ والمياث وراء سراب المفاوضات والحموؿ الثنائية بالمرجعية 

يتطمب العودة بالقضية الفمسطينية بكافة مكوناتيا الى ىيئة االمـ المتحدة ومنظماتيا  االمريكية، االمر الذي
لتنفيذ قراراتيا ذات الصمة بديال لالنتظار والمراوحة في دوائر الرىاف عمى ىذه المفاوضات العقيمة التصفوية 

اتفاؽ المصالحة بالرعاية  والدعوة العاجمة والفورية الجتماع لجنة الحوار العميا لمنظمة التحرير لتنفيذ
 المصرية.

وأضافت الجبية: "إف النتائج السياسية التي انتيت الييا مسيرة عشريف عاما مف المفاوضات باستحالة 
الوصوؿ الى حؿ وطني يتطمب المراجعة السياسية الشاممة لمسيرة اوسمو واشتقاؽ استراتيجية وطنية 

وطني جديد يستعيد الوحدة الوطنية وبناء منظمة التحرير  ديمقراطية تحررية بالشروع في انتخابات مجمس
مف الجميع عمى اساس وثيقة الوفاؽ الوطني واتفاؽ المصالحة ويرسخ مكانتيا ممثال شرعيا وحيدا وقائدا 
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لممقاومة الوطنية بكافة اشكاليا حتى تحقيؽ اىداؼ شعبنا في العودة وتقرير المصير والدولة المستقمة 
 . وعاصمتيا القدس"

 22/9/2012فمسطين أون الين، 
 

 وتوقعات باختيار أبو مرزوق "مرحمة واحدة"جديد لحماس بقي عمييا رئيس اختيار  عمميةالقدس العربي: 12
تؤكد المعمومات التي حصمت عمييا 'القدس العربي' بأف عممية اختيار الرئيس الجديد : أشرؼ اليور -غزة 

رحمة واحدة' بعد أنياء الحركة كؿ الترتيبات الالزمة باالنتياء لممكتب السياسي لحركة حماس بقي عمييا 'م
مف أجراء االنتخابات الداخمية في كؿ المواقع، وسط تقديرات بأف يتـ اختيار الدكتور موسى أبو مرزوؽ 

 .رئيسًا لممكتب، خمفًا لخالد مشعؿ
ماس عف آخر ما آلت إليو وسألت 'القدس العربي' الدكتور صالح البردويؿ المتحدث الرسمي باسـ حركة ح

األمور بالنسبة الختيار زعيـ جديد لمحركة فقاؿ 'قريبًا سيتـ اختيار رئيس المكتب السياسي'، لكنو لـ يحدد 
 موعدًا معينًا لذلؾ، مشيرًا إلى أنو لـ يتبؽ سوى 'مرحمة واحدة' إلنجاز األمر.

 قيادتيا الجديدة، في مناطؽ الداخؿ والخارج.وأكد أف الحركة أنيت كؿ عمميات االنتخابات الداخمية الختيار 
وحيف سئؿ عف دقة المعمومات التي تتحدث عف وجود توجو قوي الختيار أبو مرزوؽ قاؿ 'كؿ ىذه توقعات، 
لكف األمر متروؾ لكؿ شخص مف قيادة الحركة لالختيار بحرية مف يراه مناسبًا إلخراج قيادة بشكؿ 

باختيار أبو مرزوؽ تأتي كوف الرجؿ يتمتع بخبرة كبيرة، خاصة وأنو وأشار إلى أف التوقعات  ديمقراطي'.
 متواجد في المكتب السياسي منذ سنيف.

 28/2/2012القدس العربي، لندن، 
 

 .. ويجب وضع خطوط حمر إليرانإعالن دولة فمسطينية من جانب واحد لن يحل المشكمةنتنياىو: 03
راء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو، اليػػـو الخمػػػيس، إف " قػػاؿ رئػػػيس الػػوز : وكالػػة قػػدس نػػت لألنبػػاء -نيويػػورؾ 

إعالف الدولة الفمسطينية مف جانب واحد لف يحؿ المشػكمة"، وأضػاؼ أف " الدولػة الفمسػطينية يجػب أف تكػوف 
 منزوعة السالح".

 إف "إسػرائيؿ تسػعى مػف أجػؿ السػالـ 67وأضاؼ في خطاب أماـ الجمعية العامة لالمـ المتحدة في دورتيا الػ
 وممتزمة بحماية وصيانة المعاىدات مع مصر واألردف ونسعى لتوقيع اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف".

وتابع "نريد أف نرى الشرؽ األوسط يعّمو السالـ واألدياف تتعايش مع بعضيا إاّل أف المتطػرفيف ينتشػروف فػي 
نياء العالـ المتحّضر  ".المنطقة ويريدوف تدمير إسرائيؿ وأميركا وأوروبا وا 

الى ذلؾ طالب نتنياىو بوضع خّط أحمر واضػح فػي مػا يخػّص البرنػامج النػووي اإليرانػي، مطالبػًا بػأف تكػوف 
 الدولة الفمسطينية المزمع إقامتيا منزوعة السالح.

وقػػػاؿ إف إيػػػراف النوويػػػة "تشػػػّكؿ التيديػػػد األخطػػػر عمػػػى العػػػالـ" و " ثمػػػة طريقػػػة واحػػػدة لمنػػػع إيػػػراف سػػػمميًا مػػػف 
 ة نووية، وضع خط أحمر واضح عمى برنامج إيراف النووي".الحصوؿ عمى قدر 

 وحمؿ نتنياىو خالؿ خطابو رسمًا لقنبمة يشرح فييا تطور البرنامج النووي اإليراني.
وقاؿ إف "الخطوط الحمراء ال تؤدي إلى حروب بؿ تمنع ىذه الحػروب"، مقػدمًا أمثمػة عمػى ذلػؾ ميثػاؽ النػاتو 

ة كػػاليجـو عمػػى كػػؿ الػػدوؿ. وأشػػر إلػػى إعػػالف إيػػراف إغػػالؽ مضػػيؽ الػػذي يػػنص عمػػى أف اليجػػـو عمػػى دولػػ
 ىرمز وتراجعيا عف ذلؾ بعد الخطوط الحمراء االميركية.
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وتػػػابع "ىػػػذه الخطػػػوط الحمػػػراء يجػػػب أف توضػػػع عمػػػى جػػػزء جػػػوىري مػػػف البرنػػػامج النػػػووي"، قاصػػػدًا، جيػػػود 
.  تخصيب اليورانيـو

".وقاؿ "الطريقة الوحيدة لمنعيـ مف تطوير سالح نو   وي ىي منعيـ مف تخصيب اليورانيـو الالـز
وحػػذر نتنيػػاىو مػػف أف إيػػراف قػػد تكػػوف خصػػبت مػػا يكفػػي مػػف اليورانيػػـو لصػػنع قنبمػػة نوويػػة بحمػػوؿ الصػػيؼ 

% مػػف العمميػػة والصػػيؼ القػادـ سػػينيوف المرحمػػة الثانيػػة أي التخصػػيب المتوسػػط"، 70المقبػؿ، وقػػاؿ " قطعػػوا 
 اؿ، أي المرحمة األخيرة.بعد بضعة أشير سيصموف إلى تخصيب ع

وقاؿ "تخيموا لو أف اإليرانييف يممكوف سالحًا نوويًا "وصواريخيـ بعيدة المدى بػرأس نػووي "مػف سػيكوف بأمػاف 
 في الشرؽ األوسط وأوروبا وأميركا".

وأشػػار إلػػى أف احتمػػاؿ ردع إيػػراف مثػػؿ االتحػػاد السػػوفياتي، "افتػػراض خطيػػر لمغايػػة"، مضػػيفًا أف "الجيػػادييف 
 ضاؼ إنيـ يعتقدوف اف اإلسالـ المتطرؼ الذي يؤمنوف بيـ سيسود.أو  سوا عممانييف"،لي

وقػػاؿ إف "الدبموماسػػية لػػـ تنفػػع، اإليرانيػػوف يسػػتعمموف الدبموماسػػػية لشػػراء الوقػػت" وتػػابع إنػػو عمػػى الػػرغـ مػػػف 
ثػػػرت عمػػػى العقوبػػػات المشػػػددة تحػػػت تحػػػت إدارة بػػػاراؾ أوبامػػػا وانضػػػماـ حكومػػػات عػػػدة إلػػػى العقوبػػػات التػػػي أ

 االقتصاد اإليراني "ولكف العقوبات لـ توقؼ البرنامج النووي".
وقاؿ نتنياىو "ثمة عدة فروع لمتطرؼ مػف إيػراف والحػرس الثػوري والقاعػدة والخاليػا المتطرفػة فػي العػالـ"، وأف 

 المتطرفيف يرفضوف اآلخر مف مسيحييف وىندوس وييود وغيرىـ.
الشػرؽ األوسػط فػي النيايػة لقػوى الحريػة والتكنولوجيػا.. المنطقػة لػف لكنو قاؿ " سيفشؿ المتطرفوف وسيخضع 

 يقودىا التطرؼ بؿ العقالنية".
وأشار إلى اف النظاـ اإليراني ىػو "األكثػر طغيانػًا فػي العػالـ تحركػو الكراىيػة والعنػؼ ومثػاؿ عمػى ذلػؾ القمػع 

 يساعد اإليرانيوف النظاـ".وقتؿ عشرات اآلالؼ في سوريا حيث  2009القاسي لممظاىرات الشعبية عاـ 
دولػػة ويػػدعو قادتيػػا وبيػػنيـ  22وقػػاؿ إف إيػػراف "حولػػت لبنػػاف وغػػزة مقػػرًا ليػػا وخططػػت لتفجيػػرات فػػي حػػوالي 

 الرئيس أحمدي نجاد إلى محو إسرائيؿ". 
 28/9/2802، وكالة قدس نت

 
 وسموأ اء اتفاق إلمم المتحدة يعني : خطاب عباس في األإلدادرييو أ 04

قاؿ ارييو الداد العضو االسرائيمي في الكنسيت تعقيبا عمى خطاب الرئيس محمود عباس في  :ةالقدس المحتم
وقػػػاؿ الػػػداد، خطػػػاب ابػػػو مػػػازف فػػػي االمػػػـ المتحػػػدة والتوجػػػو نحػػػو  االمػػػـ المتحػػػدة انػػػو الغػػػاء التفػػػاؽ اوسػػػمو.

واضػػاؼ العػػالـ لػػف  االعتػػراؼ بدولػػة فمسػػطينية، يعنػػي انيػػاء اتفاقػػات اوسػػمو، وقػػاؿ عبػػاس كسػػب تأييػػد العػػالـ.
 يحرؾ ساكنا لوقؼ ايراف، ونتنياىو اضاع الوقت الثميف بدال مف المياجمة.

 27/9/2802، وكالة سما اإلخبارية
 

 داخمية لمخارجية اإلسرائيمية تقول أن العقوبات اإلقتصادية ضد إيران فاعمة  وثيقةىسرتس:  05
أقػرت بػأف العقوبػات الجديػدة  "اإلسػرائيمية"جيػة أف وثيقة داخميػة تػـ إعػدادىا فػي الخار  "ىآرتس" أفادت صحيفة

التػػي تػػـ فرضػػيا عمػػى إيػػراف خػػالؿ الشػػيور األخيػػرة ألحقػػت ضػػررًا دراماتيكيػػًا أكبػػر ممػػا كػػاف يتوقػػع باالقتصػػاد 
اإليراني، وصعدت االنتقادات الداخمية تجاه النظاـ اإليراني. ونقمت الصحيفة عف موظؼ كبير في الخارجية 
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بواسطة جيود كبيرة، بذلتيا خالؿ األسبوعيف الماضػييف، مػف أجػؿ  "إسرائيؿ"ذلؾ تسعى  قولو إنو عمى خمفية
 دفع االتحاد األوروبي إلى فرض جولة عقوبات أخرى ضد إيراف.

ورأى نائػػب وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمي داف ايػػالوف، أمػػس، أف إيػػراف مػػا زالػػت تواصػػؿ برنامجيػػا النػػووي عمػػى 
 بسبب عقوبات المجتمع الدولي. "السعمى وشؾ اإلف"الرغـ مف أنيا 

إيػػػراف عمػػػى وشػػػؾ اإلفػػالس االقتصػػػادي بسػػػبب العقوبػػػات )الدوليػػة(، وىنػػػاؾ احتجاجػػػات متزايػػػدة ضػػػد «وقػػاؿ 
وأضػػاؼ ». النظػػاـ، ولكػػف ىػػذه العقوبػػات لػػـ تػػثف النظػػاـ الحػػاكـ فػػي طيػػراف عػػف مواصػػمة طموحاتػػو النوويػػة

لبرنامج النووي اإليراني في إشارة منػو إلػى اتصػاالت سػرية حوؿ ا» موقفنا وموقؼ الواليات المتحدة متقارب«
 بيف الجانبيف.

 28/9/2802، الخميج، الشارقة

 
 حققت في العراق أكثر مما خططنا وتوقعنا  "سرائيل"إ: ديخترآفي  06

اعتبػر آفػي ديختػػر، مػدير الشػػاباؾ اإلسػرائيمي السػػابؽ أّف "تحييػد العػراؽ عػػف طريػؽ تكػػريس اوضػاعو الحاليػػة 
أىميػػة اسػػتراتيجية لألمػػف الصػػييوني". وقػػاؿ فػػي محاضػػرة لػػو "إف العػػراؽ تالشػػى كقػػوة عسػػكرية وكبمػػد تشػػكؿ 

 متحد، وخيارنا االستراتيجي بقاءه مجزءًا"..!
وكشػػؼ "مػػا زاؿ ىػػدفنا اإلسػػتراتيجى ىػػو عػػدـ السػػماح ليػػذا البمػػد أف يعػػود الػػى ممارسػػة دور عربػػى واقميمػػى".. 

دعػػـ األكػػراد بالسػػالح والتػػدريب والشػػراكة األمنيػػة مػػف أجػػؿ تأسػػيس دولػػة  مؤكػػدا أف "ذروة اىػػداؼ اسػػرائيؿ ىػػو
 كردية مستقمة فى شماؿ العراؽ تسيطر عمى نفط كركوؾ وكردستاف".

وقػػاؿ مؤكػػدا "إف تحميمنػػا النيػػائى وخيارنػػا االسػػتراتيجى ىػػو أف العػػراؽ يجػػب أف يبقػػى مجػػزأ ومنقسػػما ومعػػزوال 
 داخميا بعيدا عف البيئة اإلقميمية".

 27/9/2802، المستقبل العربي
 

 0948يثمن تسييالت األردن لمفمسطينيين داخل أراضي  الصانعطمب  07
التقػػى وزيػػر الداخميػػة غالػػب الزعبػػي فػػي مكتبػػو أمػػس النائػػب العربػػي فػػي الكنيسػػت االسػػرائيمي : بتػػرا –عمػػاف  

وأعرب الصانع  ة لمتغيير.طمب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي ورئيس كتمة القائمة الموحدة والعربي
خالؿ مرورىـ مف  2948عف تقديره لألردف ممكا وحكومة لمتسييالت التي تقدميا لمفمسطينييف داخؿ أراضي 

 الجسور والمعابر األردنية اضافة الى متابعة أمور الطمبة وتسييؿ إقامتيـ في المممكة.

 28/9/2802، الدستور، عّمان

 
 غير مستيدفة بالقذائ  السورية "سرائيللجوالن: "إبعد سقوط قذائ  با سيمفان شالوم 08

القدس ػ ا ؼ ب: قاؿ وزير التنمية االقميمية االسرائيمي سيمفاف شالـو الخميس باف الصػاروخ وقػذائؼ اليػاوف 
التػي اطمقػػت مػػف سػػوريا فػػي االيػاـ االخيػػرة عمػػى الجػػوالف المحتػػؿ ىػي نتيجػػة لمقتػػاؿ السػػوري الػػداخمي الػػذي ال 

 ."ليس لدينا اي نية بالتورط في ىذه المسألة"شالـو لالذاعة العامة االسرائيمية وأضاؼ  بو. عالقة السرائيؿ
 28/9/2802، القدس العربي، لندن

 
  نص  اإلسرائيميين يشعرون بخطر وجودي من حرب مع إيران استطالع رأي:  09
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بعد حرب مع إيػراف  "رائيؿإس"يتخوفوف عمى استمرار وجود  "اإلسرائيمييف"تبيف مف استطالع لمرأي أف نصؼ 
إف العقوبػػػات الدوليػػػة تسػػػببت  "اإلسػػػرائيمية"يتوقعػػػوف نشػػػوبيا العػػػاـ المقبػػػؿ، فيمػػػا قػػػاؿ تقريػػػر لػػػوزارة الخارجيػػػة 

مقتطفػػات منػػو وتنشػػره كػػاماًل اليػػوـ، فػػإف » ىػػآرتس«بأضػػرار كبيػػرة إليػػراف. ووفقػػًا السػػتطالع نشػػرت صػػحيفة 
لػػف تبقػػى موجػػودة بعػػد حػػرب مػػع إيػػراف، فيمػػا عّبػػر » رائيؿإسػػ«يتخوفػػوف مػػف أف » اإلسػػرائيمييف«% مػػف 20
% 27% ال يتخوفػوف أبػدًا. وقػاؿ 23% إنيـ ال يتخوفوف كثيػرًا و24% عف تخوؼ كبير مف ذلؾ، وقاؿ 30

يػراف العػاـ المقبػؿ، فيمػا قػاؿ » إسػرائيؿ«إنو يوجد احتماؿ كبير لنشوب حػرب بػيف  % إنػو يوجػد احتمػاؿ 29وا 
 إنو يوجد احتماؿ ضئيؿ.% 32متوسط لمحرب، ورأى 

وأف ىػذه النتػائج ينبغػي أف » الجميػور مػذعور وخػائؼ«إف نتائج االستطالع تػدؿ عمػى أف » ىآرتس«وقالت 
بنيػػاميف نتنيػػاىو الػػذي يمػػوح بمياجمػػة إيػػراف وقمػػؽ وزيػػر الحػػرب إييػػود » اإلسػػرائيمي«تثيػػر قمػػؽ رئػػيس الػػوزراء 

 قتيؿ . 500في حرب مع إيراف لف يزيد عمى » اإلسرائيمييف«باراؾ الذي اعتبر أف عدد القتمى 
 28/9/2802، الخميج، الشارقة

 
 خيبة أمل في تل أبيب من خطاب أوباما في األمم المتحدة 28

مصػػادر سياسػػية رفيعػػة المسػػتوى فػػي تػػؿ أف 'يػػديعوت أحرونػػوت' ذكػػرت صػػحيفة الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: 
خػػاب أمميػػـ مػػف الخطػػاب الػػذي ألقػػاه الػػرئيس  أبيػػب قالػػت ، أمػػس الخمػػيس، إف صػػناع القػػرار فػػي تػػؿ أبيػػب

األمريكػػي، بػػاراؾ أوبامػػا، فػػي الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة، والػػذي رفػػض مػػف خاللػػو وضػػع خطػػوط حمػػراء 
 في ما يتعمؽ ببرنامجيا النووي. إليراف

في السياؽ ذاتو، كشفت صحيفة 'ىػآرتس' العبريػة فػي عػددىا الصػادر أمػس الخمػيس، نقػاًل عػف مصػادر فػي 
، أف المدير العػاـ لمخارجيػة أصػدر تعميماتػو إلػى جميػع سػفراء تػؿ أبيػب فػي دوؿ االتحػاد اإلسرائيمية الخارجية

قناعيـ بضرورة الموافقة عمى فرض عقوبات جديػدة عمػى  األوروبي لعقد اجتماعات مع صناع القرار ىناؾ وا 
ذا ازداد الضػػػغط اآلف عمػػػى إيػػػراف، فإنيػػػا  إيػػراف، عمػػػى حػػػد قولػػػو، مؤكػػػدا عمػػػى أف عامػػػؿ الوقػػت ميػػػـ جػػػًدا، وا 

 سُتغير رأييا، حسب المسؤوؿ اإلسرائيمي.
 28/9/2802، القدس العربي، لندن

  
 
 

 ستحارب حتى لو كان الثمن مؤلما "إسرائيل"باراك:  20
، قاؿ وزير األمف اإلسػرائيمي 2973في كممتو بمناسبة إحياء ذكرى قتمى الجيش اإلسرائيمي في حرب تشريف 

ف إسػػرائيؿ سػػتحارب فػػي كػػؿ معركػػة إذا اقتضػػت الضػػرورة فػػي المسػػتقبؿ، حتػػى لػػو كػػاف الػػثمف إييػػود بػػاراؾ إ
 مؤلما.

وقػاؿ بػاراؾ إنػػو يجػب الحفػاظ عمػػى اليقظػة المطمقػػة، وعػدـ الوقػوع فػػي أسػر األوىػاـ واألمنيػػات. وبحسػبو فإنػػو 
 39وواضح حتى بعد "عند االمتحاف فإف إسرائيؿ تستطيع فقط االعتماد عمى نفسيا، وأف ىذا األمر صحيح 

 عاما".
ولػػدى صػػػعوده إلػػػى الطػػػائرة التػػػي أقمتػػو إلػػػى نيويػػػورؾ صػػػرح إلذاعػػػة الجػػيش بػػػأف "اإلسػػػرائيمييف موحػػػدوف فػػػي 

 ضماف أمنيـ وأمف الدولة"
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 27/9/2802، 48عرب 
 

 م مع الفمسطينيينألنيا طرحت خطة سال "ميرتس"قاتل رابين ييدد بقتل رئيسة حزب  22
اإلسرائيمي، زىافا غالوف، لتيديد بالقتؿ بسبب مبادرة السالـ التػي « ميرتس» تؿ أبيب: تعرضت رئيسة حزب

طرحتيا وطالبت فييا الحكومػة اإلسػرائيمية بػاالعتراؼ بالدولػة الفمسػطينية فػي األمػـ المتحػدة. وجاءىػا التيديػد 
إسػحاؽ  مف حجاي عمير، شػقيؽ وشػريؾ يغئػاؿ عميػر فػي ارتكػاب جريمػة اغتيػاؿ رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي،

 ، وقد تقدمت غالوف بشكوى إلى الشرطة أمس عمى عمير.2995رابيف، سنة 
 28/9/2802، الشرق األوسط، لندن

 
 

 تصاريح لمعملمن الضفة آال  فمسطيني  خمسة تصادق عمى منح "إسرائيل" 23
زيػر الماليػة صادقت المجنة االقتصادية االجتماعية التابعة لمكنيست االسرائيمي، اليـو الخميس، عمى اقتراح و 

االسرائيمي بالسماح لخمسة آالؼ عامؿ فمسطيني لمعمؿ في قطاعي الزراعة والبنػاء داخػؿ االراضػي المحتمػة 
 .48عاـ 

ونقػؿ موقػػع "والػػال" العبػػري، عػػف الػوزير الماليػػة االسػػرائيمي يوفػػاؿ شػػتاينتز قولػو "إننػػي آمػػؿ اف يتعػػزز التعػػاوف 
 صمحة الجانبيف، وتعزيز الزراعة والصناعة والبناء والتشييد".االقتصادي مع السمطة الفمسطينية لما فيو م

وأشارت صحيفة "يديعوت احرونوت" إلى أنو وصمت عػدد التصػاريح الصػادرة خػالؿ األشػير األخيػرة لصػالح 
 آالؼ. 20العماؿ الفمسطينييف إلى 

 27/9/2802، 48عرب 
 

 : الالجئ من طرد من وطنوكيمالستعادة أمال  "إسرائيل"ييود عراقيون يتصدون لحممة باشرتيا  24
خػرج ييػػود عراقػيػػػوف، يسػػػػكنوف بمعظميػػـ فػي وسػػػػط إسػػرائيؿ، بػػػحممة واسػػػعة : امػػاؿ شػػحادة -القػدس المحتمػػة 

؛ التػػي تطالػػب ضػػد الحكومػػة اإلسػرائيػػػمية والحممػػة التػػي يقودىػػا نائػػب وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمي، دانػػي أيػػالوف
، واعتبػػػروا المعركػػػة الدوليػػػة خديعػػػة، تيػػػدؼ ائيؿ مػػػف الػػػدوؿ العربيػػػةبتعػػػويض الييػػػود الػػػذيف لجػػػؤو إلػػػى إسػػػر 

باألساس إلى تشويو تاريخ ىؤالء الييود وطموحاتيـ. وىددوا بالتوجو إلى المحكمة الدولية معمنيف صراحة أف 
 المعركة تقودىا الحكومة اإلسرائيمية ضد الالجئيف الفمسطينييف عمى حسابيـ.

برئاسػػة الشػػاعر المػػوغ بيػػار. « لجنػػة ييػػود بغػػداد»سػػرائيؿ لجنػػة اطمقػػوا عمييػػا العراقيػػوف فػػي إالييػػود  شػػكؿو 
اسػػتغالؿ »وبالنسػػبة لمعػػراقييف، كمػػا قػػاؿ بيػػار، فػػإف أيػػالوف والحكومػػة اإلسػػرائيمية ووزراء مػػف اليمػػيف يحػػاولوف 

 كما قاؿ بيار. « تاريخنا بطريقة ميينة في أالعيبيـ السياسية
نطالػب باسػتعادة أمالكنػا مػف الحكومػة العراقيػة، ال مػف السػمطة الفمسػطينية، »وكتبت لجنة ييود بغداد تقػوؿ: 

 «. ونحف غير مستعديف أف يتـ تحصيؿ التعويضات عف أمالكنا مقابؿ أمالؾ اآلخريف
وىػػددت المجنػػة برفػػع دعػػوى أمػػاـ محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة إذا تبػػيف أف بػػف غوريػػوف تفػػاوض عمػػى أمػػالؾ ييػػود 

الذي ألقى القنابؿ عمى معبد الطائفػة. وقالػت إنيػا سػتطمب فػي الػدعوى مػف الحكومػة العراؽ وأف الموساد ىو 
 «.اإلسرائيمية دفع نصؼ مبمغ التعويضات عف فترة لجوئيـ والنصؼ اآلخر مف الحكومة العراقية

حكومة إسرائيؿ غبية في طرحيا ىذه الحممة لتحصيؿ حقوؽ الالجئيف الييود مف »وقاؿ كوخافي شيمش، إف 
العربيػػة. فػػالالجق القػػادـ مػػف مصػػر وفقػػًا لمقػػانوف الػػدولي ىػػو الػػذي طػػرد مػػف وطنػػو. وكػػذلؾ األمػػر مػػع  الػػدوؿ
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الالجػق العراقػػي والسػػوري. ومػف يبحػػث عػػف حػؿ منصػػؼ لالجئػػيف، فأفضػؿ حػػؿ ىػػو بإعػادتيـ إلػػى أوطػػانيـ. 
ؿ اليػوـ. فيػؿ ىػذا مػا فيعود الالجئوف الييود إلى الدوؿ العربيػة، ويعػود الفمسػطينيوف إلػى فمسػطيف، أي إسػرائي

تريػػده إسػػرائيؿح فػػنحف تعممنػػا فػػي المدرسػػة أننػػا كييػػود عػػدنا إلػػى وطننػػا األوؿ القػػديـ، أرض الميعػػاد. فكيػػؼ 
 «.أصبحنا الجئيف في إسرائيؿح!

 28/9/2802، الحياة، لندن
 

 العربية الم ة عمى تعممالييود تشجع طمبتيا  "إسرائيل" 25
التعميـ اإلسػرائيمية فػي اآلونػة األخيػرة بحممػة لتحفيػز أكػاديمييف ييػود  شرعت وزارة: برىوـ جرايسي -الناصرة 

عمى التخصص بالمغة العربية، ليصبحوا معمميف لمغة في المدارس الييودية، التي تراجػع فييػا ىػذا الموضػوع 
سػة، بشكؿ كبير في السػنوات األخيػرة، فػي حػيف قالػت مسػؤولة فػي الػوزارة، إف المعنيػيف بػتعمـ المغػة فػي المدر 

 ىـ الطالب الذيف ينووف االنخراط مستقبال في سمؾ المخابرات.
وقالت صحيفة "معاريؼ" إف وزارة التعميـ اإلسرائيمية أبدت قمقا في اآلونة األخيرة مف التراجع الحاد في إقبػاؿ 

ف فػروع تعمػ يـ العربيػة الطالب الييود في المرحمة المدرسػية الثانويػة )التػوجييي( عمػى دراسػة المغػة العربيػة، وا 
في الكثير مف المدارس الييودية قد أغمقت، بسبب عدـ وجود طالب معنييف بيذا التخصص، وىـ يتوجيػوف 

 إلى لغات أخرى، مثؿ الفرنسية، في حيف إف اإلنجميزية إجبارية في جياز التعميـ.
 28/9/2802، ال د، عّمان

 
 إلى وليمة عشاء نكاية في باراكنتنياىو يدعو أشكنازي بعد الخالفات حول النووي اإليراني:  26

دعا رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، خصمو المدود رئيس أركاف الجػيش : نظير مجمي - تؿ أبيب
اإلسرائيمي السابؽ غابي أشكنازي إلى وليمة عشاء عائميػة. وفسػر مراقبػوف ىػذه الػدعوة بأنيػا نكايػة فػي وزيػر 

ويقتػػرب فػػي مواقفػػو فػػي الشػػأف اإليرانػػي مػػف « التغريػػد خػػارج السػػرب» الػػدفاع، إييػػود بػػاراؾ، الػػذي شػػرع فػػي
 مواقؼ اإلدارة األميركية.

أمػػس إف نتنيػػاىو ال يغفػػر لبػػاراؾ تركػػو « يػػديعوت أحرونػػوت»وقالػػت مصػػادر سياسػػية فػػي القػػدس لصػػحيفة 
مػع خصػميما، وحيدا في المعركة أماـ اإلدارة األميركيػة، ولػذلؾ اختػار أف يفػتح صػفحة جديػدة مػف العالقػات 

أشػػكنازي، مممحػػا إلػػى أنػػو قػػرر التخمػػي عػػف بػػاراؾ فػػي وزارة الػػدفاع فػػي حكومتػػو المقبمػػة وأف لديػػو أكثػػر مػػف 
 مرشح ليذا المنصب.

 28/9/2802، الشرق األوسط، لندن

 
 

  2802 االقصى منذ بداية العامالمسجد مستوطن وجندي اقتحموا  8888 مؤسسة األقصى: 27
مؤسسػػػة عمػػػارة االقصػػػى “بحسػػػب احصػػػاء قامػػػت بػػػو بمسػػػاعدة ومسػػػاىمة انػػػو و ” مؤسسػػػة االقصػػػى“ذكػػػرت 

فػػاف ىنػػاؾ تصػػعيدا  -والتػػي توثػػؽ تفاصػػيؿ االحػػداث بدقػػة بشػػكؿ يػػومي فػػي المسػػجد االقصػػى -والمقدسػػات
واضحا وخطيرا في منسوب االقتحامات والتدنيسات التػي يتعػرض لػو المسػجد االقصػى مػف قبػؿ المسػتوطنيف 

د بمباسيـ العسكري والسياح االجانب، حيث بمغ عدد المقتحمػيف مػف المسػتوطنيف والجماعات الييودية والجنو 
جنػػديا بمباسػػيـ  3250مسػػتوطف، ونحػػو  4700والجماعػػات الييوديػػة لممسػػجد االقصػػى منػػذ بدايػػة العػػاـ نحػػو 

الػػػؼ سػػػائح اجنبػػػي دخمػػػوا  220مسػػػتوطف وجنػػػدي، باالضػػػافة الػػػى نحػػػو  8000العسػػػكري، أي مػػػا مجموعػػػو 
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اف االحػتالؿ يحػاوؿ اف يزيػد مػف نسػبة ” مؤسسة االقصى“ال يحتـر حرمة االقصى، وأشارت  االقصى بمباس
التواجد اليومي لالسرائيمييف في المسجد االقصػى، والػذيف يقتحمػوف االقصػى وعػادة مػا يقومػوف بػػتأدية بعػض 

ويمارسوف حركات  الشعائر التوراتية والتممودية، وكذلؾ السياح االجانب،الذيف يدخموف االقصى بمباس فاضح
 مشينة ، ال تراعي قدسية وحرمة المسجد االقصى، كؿ ذلؾ بحراسة مشددة مف قوات االحتالؿ.

 27/9/2802، مؤسسة األقصى لموق  والتراث، أم الفحم
 

 في سموان وبين منطقة البراق المستوطناتلبناء جسور تربط بين  إسرائيميةخطط  :االقصىمؤسسة  28
قبؿ يوميف لبمدة سمواف وتحديدا الى حي وادي حموة ” مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث“في زيارة قاـ بيا طاقـ 

اطمع عمػى القمػؽ الػذي يعيشػو اىػالي بمػدة سػمواف عمومػا واىػالي حػي وادي حمػوة خصوصػًا مػف محاولػة اذرع 
ادي االحتالؿ االسرائيمي البدء بتنفيذ حفر نفؽ أرضي يصؿ بيف طرفي بؤرتيف استيطانيتيف في مدخؿ حػي و 

وكالىمػا باألصػؿ أراٍض فمسػطينية قػاـ االحػتالؿ ” موقػؼ جبعػاتي”و” مدينػة داوود -مركز الػزوار“حموة وىما 
بمصػادرتيما وتحويميمػػا الػػى بػؤر اسػػتيطانية تشػػيد اليػػـو أكبػر عمميػػات حفريػػات وأنفػاؽ متشػػعبة، ويػػرتبط ىػػذا 

 المشروع بمشروع اشمؿ لتيويد المنطقة المذكورة.
فػػإف االحػػتالؿ عمميػػا ينفػػذ فػػي ىػػذه االيػػاـ المخطػػط الشػػامؿ ” مؤسسػػة االقصػػى“ي بحػػوزة وبحسػػب الخػػرائط التػػ
، والػذي كشػؼ عػف ”مخطػط زامػوش“، او مػا اشػتير باسػـ ”اورشػاليـ اوال -قيدـ يروشااليـ” المسمى بمخطط 

، قبػػؿ عػػدة سػػنوات -رئػػيس الحركػػة االسػػالمية فػػي الػػداخؿ الفمسػػطيني -تفاصػػيمو الدقيقػػة الشػػيخ رائػػد صػػالح 
” مؤسسػة االقصػى“واليوـ يقوـ االحتالؿ بتنفيذ المخطط مع تغييرات طفيفة، وبحسب الخارطة التي تعرضػيا 

في ىذا التقرير فإف االحتالؿ يخطط الى اقامة جسػور ضػخمة لممركبػات، امػا الجسػر الرئيسػي فيمتػد مػا بػيف 
يتجػو شػرقا مػرورا ببػاب  -، -الغربيػة احد ابواب البمدة القديمة بالقدس مف الجيػة الجنوبيػة -باب النبي داوود

 -عند نقطة االلقتاء مع مػدخؿ حػي وادي حمػوة -باب السور التاريخي لمقدس مف الجية الجنوبية -المغاربة 
. ويتفرع عف  -شرؽ جنوب المسجد االقصى -سمواف، ويستمر شرقا حتى يصؿ الى منطقة القصور األموية

 ، وبيف الجسر الرئيسي.-باب المغاربة الخارجي-ساحة البراؽ ىذا الجسر الرئيسي جسر فرعي يربط ما بيف
وبحسػػػب مخطػػػط االحػػػتالؿ فػػػاف اليػػػدؼ مػػػف ىػػػذا المخطػػػط ىػػػو تسػػػييؿ وصػػػوؿ ماليػػػيف الػػػزوار االسػػػرائيمييف 
والمسػػتوطنيف والسػػياح األجانػػب الػػى منطقػػة البػػراؽ والمسػػجد االقصػػى ومحيطػػو، وخطػػوة مػػف خطػػوات تكثيػػؼ 

 في المسجد االقصى ومحيطو القريب. التواجد االحتاللي التيويدي
ىػػػذا المخطػػػط بػػػالمخطط الخطيػػػر الػػػذي يسػػػتيدؼ المسػػػجد االقصػػػى ومحيطػػػو ” مؤسسػػػة االقصػػػى“ووصػػػفت 

 وخاصة البمدة القديمة بالقدس وما حوليا، وكجزء مف مخطط تيويد كامؿ مدينة القدس.
 27/9/2802، مؤسسة األقصى لموق  والتراث، أم الفحم

 
 أشجار زيتون وي مرون أراضي بالمياه العادمة في الضفة  يحطمون المستوطنون 29

شجرة زيتوف، في أراضػي يػوريف جنػوب نػابمس.  60حطمت مجموعة مف المستوطنيف، أمس، نحو ت: وكاال
، إف عػػددًا مػػف المسػػتوطنيف ىػػاجموا سوقػػاؿ مسػػؤوؿ ممػػؼ االسػػتيطاف فػػي شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة غسػػاف دغمػػ

موا بتقطيػع أشػجار الزيتػوف التػي تعػود ممكيتيػا لممػواطف أحمػد عبػد الفتػاح منطقة باب سػنية شػرؽ بػوريف، وقػا
 خميفة، وسرقتيا. 
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المقامة عمى أراضي الفمسطينييف قرب بيت لحـ جنػوب الضػفة  "بيتار عيميت"وقاـ مستوطنوف مف مستوطنة 
 الغربية المحتمة، أمس، بضخ المياه العادمة في األراضي الزراعية في قرية

قػػرب بيػػت لحػػـ. وغمػػرت الميػػاه العادمػػة لممسػػتوطنة األراضػػي الزراعيػػة فػػي المنطقػػة الزراعيػػة  "وادي فػػوكيف"
 دونما. 50والممتدة عمى مساحة نحو 

 28/9/2802، الخميج، الشارقة
 

 تقر برفض السماح لطالبات من غزة بالدراسة بجامعات الضفة سرائيميةإمحكمة  38
ونس، اف تمسػػػؾ السػػػمطات اإلسػػػرائيمية بػػػرفض السػػػماح اكػػػد مػػػدير الميػػػزاف لحقػػػوؽ االنسػػػاف عصػػػاـ يػػػ: غػػػزة

لطالبات مػف قطػاع غػزة الوصػوؿ إلػى أمػاكف دراسػتيف فػي جامعػات الضػفة الغربيػة ىػو انتيػاؾ لحريػة التنقػؿ 
 والحػػؽ فػػي الوصػػوؿ إلػػى التعمػػيـ العػػالي فػػي المؤسسػػات الفمسػػطينية التػػي أقيمػػت لصػػالح الفمسػػطينييف جميًعػػا.

يس لتصػػميـ إسػػرائيؿ، قػػوة االحػػتالؿ، عمػػى المضػػي قػػدما فػػي سياسػػة العقػػاب وقػػاؿ اف ىػػذا الػػرفض ىػػو تكػػر 
 الجماعي لمسكاف الفمسطينييف في قطاع غزة المخالؼ لنصوص القانوف الدولي. 

االسػػرائيمية ومركػػز « مسػػمؾ -يشػػاه» وكانػػت المحكمػػة العميػػا االسػػرائيمية رفضػػت التماًسػػا مقػػدًما مػػف جمعيتػػا 
ف قطػػػاع غػػػزة طمػػػبف التنقػػػؿ بػػػيف غػػػزة والضػػػفة لدراسػػػة الديمقراطيػػػة، النػػػوع الميػػػزاف، بإسػػػـ خمػػػس طالبػػػات مػػػ

 االجتماعي والقانوف في جامعة بير زيت في الضفة الغربية.
 28/9/2802، الدستور، عّمان

 
 الناصرة وشفاعمرو وأم الفحم والنقببليبة القدس واألقصى: تظاىرات  02الآ الذكرىفي  30

وـ، الخمػػيس، وفػػي عشػػرات المواقػػع فػػي الػػداخؿ الفمسػػطيني فػػي عرابػػة تظػػاىر مسػػاء اليػػ: توفيػػؽ عبػػد الفتػػاح
البطوؼ وشفاعمرو والناصرة والنقب واـ الفحـ وغيرىا، حيث شارؾ عػدد كبيػر مػف أعضػاء وكػوادر وقيػادات 

وسػػقط  2000ليبػة القػدس واالقصػى التػي انػدلعت عػاـ  22التجمػع الػوطني الػديمقراطي فػي إحيػاء الػذكرى الػػػ
 دا برصاص الشرطة االسرائيمية.شيي 23خالليا 

ػػرب أكػػد نائػب أمػػيف عػاـ التجمػػع مصػطفى طػػو أف التجمػع اعتػػاد أف يحيػي ىػػذه 48وفػي حديثػو مػػع موقػع عػػػػ
وأضاؼ "عندما  الذكرى بما يميؽ بالشيداء وشعب الشيداء، ولتبقى ذكرى الشيداء حية في الذاكرة الجماعية.

حدث مفصمي في تاريخ األقمية الفمسطينية بالداخؿ ألنيػـ نتحدث عف ىبة القدس واألقصى إنما نتحدث عف 
قػػػػد حسػػػػموا والءىػػػػـ وىػػػػويتيـ بمػػػػا ال يػػػػدع مجػػػػاؿ لمشػػػػؾ، وذلػػػػؾ بعػػػػدما توىمػػػػت المؤسسػػػػة  2000فػػػػي العػػػػاـ 

 اإلسرائيمية بأنيا نالت مف ىذه الجماعة في تدجينيا وتشويييا". 
 27/9/2802، 48عرب 

 
  غزة افتتاح مؤتمر "محاكاة األمم المتحدة" في  32

فػػي قطػػاع غػػزة وىػػو األوؿ مػػف نوعػػو فػػي  " نمػػوذج محاكػػاة األمػػـ المتحػػدة"افتػػتح، أمػػس، مػػؤتمر : )د .ب .أ(
وييػػػدؼ  األراضػػػي الفمسػػػطينية، وتسػػػتمر فعالياتػػػو ثالثػػػة أيػػػاـ بمشػػػاركة شخصػػػيات دوليػػػة وفمسػػػطينية رفيعػػػة.

اإلنمائي لألمـ المتحدة بمشاركة أكثر المشروع الذي تنفذه مجموعة غزة لمثقافة والتنمية، بتمويؿ مف البرنامج 
شاب وفتاة، إلى تقديـ صورة مبسطة لمشباب الفمسػطيني عػف األمػـ المتحػدة ودورىػا وكيفيػة صػناعة  300مف

القرارات فييا بيدؼ بناء القدرات الشابة الفمسطينية، فضاًل عف التعرؼ إلى طبيعة عمؿ ودور األمـ المتحدة 
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لعالقػػػات الدوليػػػة والدبموماسػػػية والتعػػػرؼ إلػػػى التجػػػارب اإلنسػػػانية والفكريػػػة فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية وفيػػػـ ا
 والثقافية والحضارية.

وقػػاؿ ممثػػؿ مجموعػػة غػػزة لمثقافػػة والتنميػػة غػػازي صػػباح، أحػػد المنظمػػيف الرئيسػػيف لمفعاليػػة عمػػى ىػػامش بػػدء 
بػػات قػػدرتيـ عمػػى تمثيػػؿ المػػؤتمر، إف المػػؤتمر نقطػػة فارقػػة فػػي تػػاريخ العمػػؿ الشػػبابي الفمسػػطيني، وفرصػػة إلث

 بالدىـ في أي فعالية دولية. 
 28/9/2802، الخميج، الشارقة

 
 مريض لمطبيب الواحد يومياً  088 االزدحام في عيادات األونروا :نتالجئ  33

كثيرًا ما تحدثنا بأرقاـ تقديرية عف الزحمة في عيادات األونروا في لبنػاف، وكػاف الػبعض يتحػدث : ياسػر عػمي
فػي التوصػيؼ، وقػد اعترفػت إدارة األونػروا بالمشػكمة واتيمػت األطػراؼ األخػرى بالمزايػدة عمييػا، عف المبالغة 

 وأكدت أف الخمؿ )البسيط!( قد تّمت معالجتو.
الحصوؿ عمى إحصائية لمدة أسبوعيف )توافػؽ أنيػا « الجق نت»استطاعت شبكة « تّمت معالجتو»وبعد أف 

 .2022الرئيسية في لبناف، في شير أيموؿ سبتمبر  عشرة أياـ عمؿ( مف إحدى عيادات األونروا
مريضػًا، وفػي اليػوـ  390وتبّيف مف خالؿ ىػذه البيانػات أف أربعػة أطبػاء فػي العيػادة، عػاينوا فػي اليػوـ األوؿ 

مريضػًا، بمعػدؿ  3425مريضػًا، وبمػغ مجمػوع معاينػاتيـ فػي األيػاـ العشػرة  295األخير مف ىػذه اإلحصػائية 
مريضػػًا فػػي اليػػوـ. عممػػًا أنػػو بمػػغ  85437ـ، مػػا يعنػػي أف معػػدؿ معاينػػة كػػؿ طبيػػب تبمػػغ مريضػػًا بػػاليو  34245

 مريض لكؿ طبيب. 20245مرضى.، أي بمعدؿ  406عدد المعاينات في أحد األياـ 
ذا احتسػػبنا عػػدد سػػاعات الػػدواـ لمطبيػػب، وىػػي  سػػاعات، محسػػومًا منيػػا مػػا بػػيف سػػاعة وسػػاعتيف، لػػزوـ  8وا 

سجيؿ وفرص القيوة والشاي والطعاـ، والمغادرة المبكرة، فإف دوامو يبمغ ست ساعات، التأخير والتحضير والت
مريضًا، فإف كػؿ مػريض يسػتغرؽ فػي المعاينػة والتشػخيص وتسػجيؿ  85437يعايف خالليا الطبيب ما معدلو 
 دقيقة. 4:23التقرير وكتابة الدواء المناسب 

دوف تسػجيؿ، حيػث يشػغموف أوقػات األطبػاء مػف دوف  ىذا إذا لـ نحسـ المرضى الذيف يراجعػوف األطبػاء مػف
 معاينة.

ونظػػػرًا ألف أطبػػػاء األسػػػناف يسػػػتغرقوف وقتػػػًا أكثػػػر مػػػف غيػػػرىـ، فإننػػػا إذا اسػػػتثنينا ىػػػذه الشػػػريحة، فػػػإف النتيجػػػة 
 المذىمة ستظير لممراقب في األرقاـ التالية:

 3256المرضػػى اإلجمػػالي  مريضػػًا، ويصػبح عػػدد 259فسنحسػـ عػػدد مرضػػى األسػناف فػػي عشػػرة أيػاـ، وىػػـ 
مػػف المرضػػى  20542مرضػػى يوميػػًا، بإشػػراؼ ثالثػػة أطبػػاء، مػػا يعنػػي أف كػػؿ طبيػػب يعػػايف  32546بمعػػدؿ 

 دقيقة فقط الغير. 3:25يوميًا. وأف كؿ معدؿ ما يحظى بو المريض يوميًا مف وقت الطبيب ىو 
ت األطبػػاء األربعػػة، حيػػث ولمزيػد مػػف التفصػػيؿ، فػإف حػػاؿ طبيػػب الضػػغط والسػكري ىػػي األصػػعب بػػيف حػاال

مريضػػًا يوميػػًا، مػػا يعنػػي أف كػػؿ  228مريضػػًا، بمعػػدؿ  2279عػػايف ىػػذا الطبيػػب فػػي األيػػاـ العشػػرة المػػذكورة 
 دقيقة فقط ال غير. 2:48مريض ضغط وسكري يحظى مف الطبيب 

 بياف معالجات عيادة األونروا في منطقة )....( لمدة عشرة أياـ
 27/9/2802، الجئ نت

 
 مؤسسة يدين حممة اعتقال الصحفيين في الضفة 24يضم  ىمي فمسطينيتحال  أ 34
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راـ اهلل:  نػػػدد تحػػػالؼ أىمػػػي فمسػػػطيني الػػػذي يضػػػـ أربعػػػة وعشػػػريف مؤسسػػػة ومنظمػػػة أىميػػػة تعنػػػى بالحريػػػات 
اإلعالمية وحقوؽ الصحفييف وحرية التعبير، بحممة االعتقاالت التي طالت عدًدا مف الصحفييف العامميف في 

بية المحتمة، مف قبؿ األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية. وأعرب "تحالؼ الدفاع عف حرية الضفة الغر 
أسفو الستمرار "االنتياكات والتجاوزات الفعمية لحرية الرأي والتعبير، بما في ذلػؾ   التعبير في فمسطيف"، عف

شر والتعبير بما في ذلؾ ما نشر فػي اعتقاؿ عدد مف الصحفييف، وتوقيفيـ واحتجازىـ، عمى خمفية قضايا الن
غالؽ مكاتب ومؤسسات إعالميػة"،  مواقع التواصؿ االجتماعي، واستمرار منع بعض الصحؼ الفمسطينية، وا 
مطالًبا بالعمؿ مف أجؿ الػدفاع عػف حريػة الصػحفييف الفمسػطينييف وحمػايتيـ، وتمكيػنيـ مػف أداء رسػالتيـ فػي 

 ظروؼ بعيدة عف االنتياكات.
 27/9/2802قدس، برس، 

 
 لتراكم ديون السمطة الشرقية أزمة مالية تيدد المستشفيات الفمسطينية في القدس 35

قالت "شبكة مستشفيات القدس الشرقية" إف أزمػة ماليػة غيػر مسػبوقة تواجػو مستشػفيات القػدس نتيجػة  :القدس
مميػػوف  674582 لتػػراكـ الػػديوف المترتبػػة عمػػى السػػمطة الفمسػػطينية فػػي مجػػاؿ رعايػػة المرضػػى، بمػػا مجموعػػو

 .2022تموز  32مميوف دوالر( لغاية  27شيكؿ إسرائيمي )نحو 
وتضػػـ شػػبكة مستشػػفيات القػػدس الشػػرقية سػػتة مرافػػؽ ىػػي مركػػز األميػػرة بسػػمة لمتأىيػػؿ، ومستشػػفى "اوغسػػتا 
فكتوريػػػا"، ومستشػػػفى "المقاصػػػد"، ومستشػػػفى "سػػػانت جػػػوف" لمعيػػػوف، ومستشػػػفى "سػػػانت جوزيػػػؼ"، ومستشػػػفى 

 األحمر الفمسطيني. جمعية اليالؿ
 27/9/2802قدس، برس، 

 
 شييد فمسطيني منذ بداية األزمة في سوريا  688مصدر لآ"قدس برس":  36

دمشؽ: كشؼ مصدر فمسطيني مطمع النقاب عف أف عدد الشيداء الفمسطينييف الذيف سقطوا فػي سػورية منػذ 
أنو في الشير الماضي وحده تجاوز شييد، وأشار إلى  600بداية الموجيات بيف المعارضة والنظاـ بمغ نحو 

 شييد. 200عدد الشيداء الفمسطينييف 
وذكر المصدر، الذي تحدث لػ "قدس برس" وطمب االحتفاظ باسمو، أف األوضاع األمنيػة فػي مخػيـ اليرمػوؾ 
بدمشػػؽ وأغمػػب المخيمػػات الفمسػػطينية بػػدأت تيػػدأ نوعػػا مػػا، وقػػاؿ: "الوضػػع األمنػػي اآلف فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ 

قريبػا، فقػػد دخمػت قػػوات الجػيش وتمكنػػت مػف إبعػاد كافػػة المسػمحيف فػػي األحيػاء المقربػػة مػف اليرمػػوؾ مسػتقر ت
جنػػوب دمشػػؽ، وباسػػتثناء مخػػيـ درعػػا ومخػػيـ النيػػرب فػػي حمػػب، حيػػث ال تػػزاؿ فييمػػا مواجيػػات بػػيف الجػػيش 

 النظامي ومعارضيو فإف أوضاع المخيمات األخرى بدأت تيدأ قميال".
ائة عائمة فمسطينية مف درعا لجأت إلى األردف، وأف ىػذه العػائالت تعػيش أوضػاعا وذكر المصدر أف نحو م

 صػػعبة لمغايػػة، وأنػػو ينتظػػر أف يػػتـ تػػرحيميـ إلػػى قطػػاع غػػزة، كمػػا أف نحػػو سػػبعمائة عائمػػة انتقمػػت إلػػى لبنػػاف.
و عمػػى صػػعيد آخػػر؛ ذكػػر المصػػدر أف مخػػيـ اليرمػػوؾ تحػػوؿ إلػػى ممجػػأ لمعػػائالت السػػورية، وقػػاؿ: "ىنػػاؾ نحػػ

ألػػؼ مػػواطف سػػوري لجػػأوا إلػػى مخػػيـ اليرمػػوؾ، قػػادميف إليػػو مػػف أحيػػاء التضػػامف والحجػػر األسػػود ويمػػزة  800
آذار والقػػدـ وغيرىػػا، وىػػؤالء بػػدأوا بػػالعودة إلػػى ديػػارىـ شػػيئا فشػػيئا مػػع بدايػػة اليػػدوء"، عمػػى حػػد  8والعروبػػة و

 تعبيره.
 27/9/2802قدس، برس، 
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 سباق التسمح النوويسيوق  الفمسطينية شامل لمقضية  حلإيجاد ممك األردن:  37

مػا يقمػؽ  في نيويػورؾ، أف في مقابمة مع برنامج "ذي ديمي شو" اهلل الثاني أكد الممؾ عبد :)بترا(  - نيويورؾ
إيجاد حؿ عادؿ وشامؿ لمقضػية الفمسػطينية سػيكوف  أفالعالـ فيما يتصؿ بإيراف ىو برنامجيا النووي، مؤكدا 

 لمشاكؿ في المنطقة، وعندىا لف يكوف ىناؾ مبرر لسباؽ التسمح النووي.المدخؿ لحؿ الكثير مف ا
28/9/2802، ال د، عّمان  

 
 األردن: قضايا الحل النيائي لمقضية الفمسطينية مرتبطة بمصالح األردني الخارجيةوزير  38

سػػابعة وزيػر الخارجيػة ناصػر جػودة فػي نيويػورؾ أمػس عمػى ىػامش اجتماعػات الػدورة ال كػدأ: بتػرا –نيويػورؾ 
إقامػػػة الدولػػػة الفمسػػػطينية  إلػػػىوالسػػػتيف لمجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة ضػػػرورة دفػػػع عمميػػػة السػػػالـ وصػػػوال 

والميػػػاه والالجئػػػيف مرتبطػػػة  واألمػػػفالمسػػػتقمة، مؤكػػػدا أف قضػػػايا الحػػػؿ النيػػػائي والتػػػي تشػػػمؿ القػػػدس والحػػػدود 
 .األردفمباشرة بمصالح 

28/9/2802، الدستور، عّمان  

 
   "إسرائيل"وليد عبيدات سفيرًا جديدًا لدى  األردن يعّين 39

عّينت الحكومة األردنية، أمس، المستشار في وزارة الخارجيػة وليػد عبيػدات سػفيرًا فػي الكيػاف : )يو .بي .آي(
 . 2994الصييوني، ىو الخامس منذ توقيع معاىدة السالـ بيف البمديف في أكتوبر عاـ 

28/9/2802، الخميج، الشارقة  

 

 
 تعاون اإلسالمي تجديد تأييد فمسطين لمحصول عمى حقيا لتكون دولة مستقمةمنظمة ال 48

عقدت المجنة السداسية لمنظمة التعاوف اإلسالمي المعنية بفمسطيف اجتماعاتيا عمى ىامش  :واـ وكالة
الدورة السابعة والستيف لمجمعية العامة لألمـ المتحدة في نيويورؾ، حيث تـ خاللو تجديد تأييد فمسطيف 
لمحصوؿ عمى حقيا لتكوف دولة مستقمة. وأوضحت أف األميف العاـ لمنظمة التعاوف اإلسالمي البروفيسور 
أكمؿ الديف إحساف أوغمي عقد اجتماعًا ثنائيًا مع مفوضة االتحاد األوروبي السامية لمشؤوف السياسية كاثريف 

 شدد فيو عمى ضرورة حؿ القضية الفمسطينية. آشتوف
 28/9/2802، االتحاد، أبو ظبي

 
 اجتماع مكتب اإلرشاد األخير حضور أبو مرزوق تنفي خوان المسممينجماعة اإلمصر:  40

ما تردد عف حضور  ،األميف العاـ لجماعة اإلخواف المسمميف ،محمود حسيف .نفى د :أشرؼ اليور -غزة 
مجماعة الذي ، اجتماع مكتب اإلرشاد ل، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماسموسى أبو مرزوؽ .د

'إف المرشد العاـ " :وقاؿ حسيف معمقًا عمى ما تردد بيذا الشأف عقد بالمركز العاـ يوـ األربعاء الماضي.
محمد بديع استقبؿ أبو مرزوؽ بمكتبو بمقر المركز العاـ بالمقطـ شرقي  .لجماعة اإلخواف المسمميف د

افية أف زيارة المسؤوؿ الفمسطيني تأتي في وأوضح في تصريحات صح ."القاىرة في لقاء استغرؽ عدة دقائؽ
إطار الزيارات الروتينية التي يقوـ بيا مسؤولوف فمسطينيوف وغير فمسطينييف إلى المركز العاـ لإلخواف 
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ونفى حسيف أف يكوف  دقائؽ. 20المسمميف حيث لـ يستغرؽ المقاء مع المرشد العاـ لإلخواف المسمميف نحو 
العاـ لإلخواف المسمميف تناوؿ موضوعات سياسية تتعمؽ بعالقات مصر مع لقاء أبو مرزوؽ مع المرشد 

بروتوكولية، وتأتي في إطار حرص القيادات الفمسطينية عمى زيارة المركز " الزيارة إفحركة حماس، وقاؿ 
 ."العاـ لمجماعة ولقاء المرشد

 28/9/2802، لندن، القدس العربي
 

 سددعم بالده لمشعب الفمسطيني وحقو في دولة مستقمة عاصمتيا القيؤكد الرئيس التونسي  42
اقترح الرئيس التونسي المؤقت المنصؼ المرزوقي عمى الجمعية العامة لألمـ المتحدة تشكيؿ  :نيويورؾ

محكمة دستورية دولية تكوف ميمتيا النظر في الطعوف التي يمكف أف تقدميا ليا األحزاب الديمقراطية في 
ودعا المرزوقي في كممة لو  المناقضة لمقوانيف الدولية، والطعف في أي انتخابات غير ديمقراطية.الدساتير 

لمجمعية العامة لألمـ المتحدة، المجتمع الدولي إلى إعالف  67أماـ فعاليات الدورة  27/9يوـ الخميس 
طيني وحقو في دولة مستقمة الدكتاتورية "آفة تيدد السمـ واألمف في العالـ"، وأكد دعـ بالده لمشعب الفمس

 س الشريؼ ولمسالـ العادؿ.دعاصمتيا الق

 27/9/2802قدس برس، 
 

 وزير الخارجية التونسي يدعو إلى إنياء االحتالل واالعترا  بالحقوق الفمسطينية 43

أكد وزير الخارجية التونسي رفيؽ عبد السالـ أنو ال يمكف مواجية التحديات التي تمر بيا السمطة  :نيويورؾ
الفمسطينية والظروؼ المعيشية الصعبة التي يواجييا الشعب الفمسطيني مف خالؿ االكتفاء بتقديـ الدعـ 

وشدد عبد السالـ في كممة لو خالؿ اجتماع  المادي والسياسي فحسب، بؿ باإلعتراؼ بالحقوؽ الفمسطينية.
الجتماعات الجمعية  67لدورة "لجنة االرتباط الخاصة بدعـ السمطة الفمسطينية"، عمى ىامش مشاركتو في ا

 واالستيطافوالتوقؼ عف مصادرة األراضي الفمسطينية  االحتالؿالعامة لألمـ المتحدة، عمى ضرورة إنياء 
وتيويد القدس والعدوؿ عف فرض سياسة األمر الواقع عمى الشعب الفمسطيني والشروع في مسار جدي 

 معالجة قضايا الوضع النيائي. إلىيفضي 

 27/9/2802قدس برس، 
 

 ليجوم عسكري ناحتفظ بالحق في االنتقام إذا تعرضن إيران ردًا عمى تيديدات نتنياىو: 44
لبرنامج طيراف  "إسرائيؿ"" الذي وضعتو األحمرعمى "الخط  إيرافردت  األلفي:وجدي  -االمـ المتحدة 

حتفظ بالحؽ في الرد بكؿ قوة ت وأنيالدييا القوة الكافية لمدفاع عف نفسيا  أنياالنووي يوـ الخميس بأف قالت 
. المتحدة  لألمـبنياميف نتنياىو في الجمعية العامة  اإلسرائيميعمى كممة رئيس الوزراء  ورداً  عمى أي ىجـو

برنامجيا  إلىليا وسخيفة  أساسال  اتياماتوجيت " "إسرائيؿ" إفلدى المنظمة الدولية  إيرافقالت بعثة 
استخداـ  أف"في حيف  :في بياف مكتوب اإليرانيةوقالت البعثة  ."ميةالسم األغراضالنووي الذي يقتصر عمى 

المتحدة والقانوف الدولي  األمـميثاؽ  لمبادئاو التيديد باستخداـ القوة تحت أي ذريعة ىو انتياؾ خطير 
بمغت بيـ الوقاحة حدا جعميـ ييددوف  اإلسرائيميوكذلؾ أعراؼ العالقات الدولية فاف المسؤوليف بالكياف 

 اإلسالميةقائمة "الجميورية  وأضافت ."بيجـو عسكري ،وخصوصا بمدنا ،بشكؿ يومي الدوؿ في المنطقة
" اإليرانية  .لدييا القوة الكافية لمدفاع عف نفسيا وتحتفظ بحقيا الكامؿ في االنتقاـ بكؿ قوة مف أي ىجـو
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 27/9/2802وكالة رويترز، 
 

 ون اإلسرائيميةوقفة احتجاجية ألىالي األسرى المصريين بالسج 45
نظـ العشرات مف أىالي األسرى المصرييف بالسجوف والمعتقالت اإلسرائيمية  محمد سميـ سالـ: -القاىرة 

شماؿ سيناء(، مطالبيف الحكومة المصرية  ،أمس، وقفة احتجاجية أماـ مجمس مدينة الشيخ زويد )العريش
أسيرًا، ميدديف بتصعيد  83ؿ وعددىـ بسرعة التحرؾ، لإلفراج عف ذوييـ الموقوفيف في سجوف االحتال
وأكد ىؤالء أف السمطات المصرية تعرقؿ  احتجاجاتيـ بشكؿ غير مسبوؽ في حاؿ إىماؿ الحكومة لمطالبيـ.

مف أبناء القبائؿ  مصرياً  سجيناً  83الصفقة التي بمقتضاىا يتـ اإلفراج عف الجاسوس عودة ترابيف مقابؿ 
 والمحافظات المصرية األخرى.

 28/9/2802ج، الشارقة، الخمي
 

 ىدفنا استئنا  المفاوضات المباشرة واألمم المتحدة ليست ىي الطريق إلى ىذا اليد كمينتون:  46
 : كشؼ مسؤوؿ أمريكي النقاب عف فحوى المحادثات التي عقدىا الرئيسأرناؤوطعبد الرؤوؼ  -القدس 

في نيويورؾ،  عباسنتوف في مقر إقامة محمود عباس مع وزيرة الخارجية األمريكية ىيالري كمي الفمسطيني
مشيرًا إلى أنيا أبمغت الرئيس أف "ىدفنا ىو استئناؼ المفاوضات المباشرة، وأف فكرة الذىاب إلى األمـ 

وأشار المسؤوؿ، الذي فضؿ عدـ الكشؼ عف  المتحدة ليست ىي الطريؽ التي تقودنا إلى ىذا اليدؼ".
زمة المالية التي تمر بيا السمطة الفمسطينية وسبؿ التغمب عمى ىذه ىويتو، إلى أف المقاء بحث بالتفاصيؿ األ

مميوف دوالر  200األزمة بما في ذلؾ الجيد الذي تبذلو اإلدارة األمريكية مع الكونغرس األمريكي لصرؼ 
وذكر أنو تـ في االجتماع تبادؿ األفكار حوؿ سبؿ إحياء عممية السالـ والتغّمب عمى  لخزينة السمطة.

فات التي تفصؿ بيف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي، منوىًا: "بأننا نخطط بالتأكيد لمواصمة عممنا الخال
 المكثؼ في ىذا االتجاه".

 28/9/2802، رام اهلل، األيام
 

 التزام أوروبي بإقامة "دولة فمسطينية" 47
كاثريف آشتوف، التزاـ جّددت مسؤولة السياسة الخارجية واألمنية في االتحاد األوروبي، : (.)يو.بي.آي

االتحاد بإقامة دولة فمسطينية سّيدة ومستقمة. وقاؿ المتحدث باسـ آشتوف، مايكؿ ماف، في بياف، أمس: إف 
المسؤولة األوروبية التقت الرئيس الفمسطيني محمود عباس في نيويورؾ عمى ىامش أعماؿ الجمعية العامة 

ي بإقامة دولة فمسطينية مستقبمية سيدة مستقمة ديمقراطية وقابمة التزاـ االتحاد األوروب"لألمـ المتحدة، وأكدت 
وجددت التزاـ االتحاد بالمساعدة عمى إنياء الصراع،  ."لمحياة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيؿ بسالـ وأماف

معتبرة أف المفاوضات اليادفة لحؿ شامؿ ىي الطريقة األفضؿ لمتقّدـ. وقالت آشتوف إف إنياء الصراع ىو 
مصمحة أساسية لالتحاد األوروبي ولألطراؼ عينيا ولممنطقة. وجّددت دعوتيا لكؿ المانحيف إلى التدخؿ 

 ومساعدة السمطة الفمسطينية لمتغمب عمى األزمة المالية واالقتصادية ومواصمة بناء مؤسسات الدولة.
 28/9/2802الخميج، الشارقة، 

 
 ئم حرب في حق الفمسطينيينعمى جرا "إسرائيل"جيود لتفعيل دعاوى لمساءلة  48
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تعيدت رئيسة المكتب التنفيذي لرابطة المحاميف الديموقراطييف العالمية المحامية : فتحي صّباح -غزة 
مساندة القضية الفمسطينية وحقوؽ الشعب الفمسطيني غير القابمة "األمريكية جيني ميرر بالمضي قدمًا في 

وأشارت ميرر إلى البدائؿ المتاحة أماـ  ."وبناء دولة حرة لمتصرؼ وفي مقدميا تقرير المصير واالستقالؿ
الفمسطينييف في ظؿ رفض المدعي العاـ لمحكمة الجنايات الدولية اتخاذ أية إجراءات بصدد الشكاوى 

التوجو إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة لتنشق أطرًا فرعية تتعامؿ مع الشكاوى "الفمسطينية، ومف بينيا 
 ."مف ميثاقيا 22 بموجب المادة

غزة يجب أف تتحوؿ مف نموذج لمظمـ واالضطياد "وقاؿ عضو المكتب التنفيذي لمرابطة فابيو مارسيمي إف 
المساءلة "وأشار مارسيمي، خالؿ يوـ دراسي عقده المركز في مدينة غزة أمس بعنواف  ."إلى نموذج لمعدالة

عضوًا في المكتب التنفيذي  28بمشاركة  "المحتمة في شأف انتياكات القانوف الدولي في األرض الفمسطينية
المعايير المرتبطة بالوالية القضائية وىو مبدأ استثنائي يتيح لمدوؿ الوصوؿ إلى العدالة عبر "لمرابطة، إلى 

 ."المحاكـ في دوؿ أخرى
 28/9/2802الحياة، لندن، 

 
 إجراءات تقشفية جديدة في األونروا 49

نة المستشار اإلعالمي لألونروا عف سمسمة إجراءات تقشفية بالوكالة كشؼ عدناف أبو حس :غزة، القدس
لغاء االجتماعات في الفنادؽ وأيضًا السفريات الخارجية، لمواجية العجز  تشمؿ وقؼ شراء السيارات وا 
سرائيمية تسببت في تقميص خدمات  المالي. وأرجع أبو حسنة سبب العجز المالي إلى ضغوط دولية وا 

لقد تقمصت خدمات األونروا بسبب أزمة مالية حادة نتيجة تخمؼ بعض "يف الفمسطينييف. وقاؿ األونروا لالجئ
. وأوضح أف تزايد عدد السكاف والخدمات يزيد األزمة. وحمَّؿ أبو "المانحيف عف التزاماتيـ تجاه الالجئيف

الالجئيف الفمسطينييف. وأقر حسنة الدوؿ العربية جزءًا كبيرًا مف األزمة؛ بسبب عدـ وفائيا بمستحقاتيا تجاه 
بتقميص عدد الوظائؼ الجديدة، وعدد المستفيديف مف برنامج تشغيؿ العاطميف عف العمؿ في الوكالة بسبب 

وأشار  العجز، معمًنا عف وقؼ المساعدات الغذائية عف عدد مف الالجئيف بعد تحسف أوضاعيـ المعيشية.
الطوارئ. ويأتي تقميص المساعدات في ظؿ اعتماد آالؼ إلى أف األمـ المتحدة ترفض الموافقة عمى خطة 

العائالت عمى الخدمات التي تقدميا األونروا، إضافة إلى ارتفاع رىيب في عدد العاطميف عف العمؿ ممف 
 كانوا يعتمدوف عمى وظائؼ التشغيؿ المؤقت التي كانت تقدميا األونروا.

 28/9/2802االتحاد، أبو ظبي، 
 

 ىدفيا بشأن منع إيران من الحصول عمى أسمحة نووية "إسرائيل"تشاطر  طنالبيت األبيض: واشن 58
 اإلسرائيميقاؿ البيت األبيض يوـ الخميس إف الرئيس باراؾ أوباما ورئيس الوزراء : أحمد حسف -واشنطف  

بنياميف نتنياىو يتفقاف عمى نفس اليدؼ بشأف منع إيراف مف الحصوؿ عمى أسمحة نووية وسوؼ يواصالف 
وقاؿ المتحدث باسـ البيت األبيض تومي فيتور "كما قاؿ رئيس الوزراء فإف  عاوف الوثيؽ بشأف القضية.الت

سرائيؿ تتفقاف عمى ىدؼ منع إسرائيؿ مف امتالؾ سالح نووي... لقد أوضح الرئيس ذلؾ  الواليات المتحدة وا 
ؿ مشاوراتنا وتعاوننا الوثيؽ نحو لمعالـ في كممتو أماـ الجمعية العاـ لألمـ المتحدة ىذا األسبوع. سنواص

 ."تحقيؽ ىذا اليدؼ
 27/9/2802وكالة رويترز، 
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 السرسكمحمود المحرر  واألسيرلرجوب ادعوة  قبلم شاليط وييبرشمونة ينفي تكر  50

سيكوف محمود السرسؾ األسير الفمسطيني السابؽ في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي أبرز الحاضريف في 
وحصمت  أكتوبر المقبؿ. قبة بيف برشمونة ولاير مدريد في السابع مف تشريف األوؿ/مباراة الكالسيكو المرت

الجزيرة الرياضية عمى بياف رسمي مف إدارة النادي الكاتالوني يوضح فيو أيضًا مالبسات حضور الجندي 
رياضية والتي أثارت ردود فعؿ غاضبة في أوساط الجماىير ال ،اإلسرائيمي جمعاد شاليط مباراة الكالسيكو

وأوضح نادي برشمونة أنو لـ يقـ بدعوة الجندي اإلسرائيمي بؿ قِبؿ طمبو بحضور الكالسيكو في  العربية.
 إطار زيارة سيقوـ بيا إلى المدينة.

لكف برشمونة قبؿ أيضًا ما تقدمت بو السفارة الفمسطينية التي طمبت الحصوؿ عمى ثالث دعوات لحضور 
يني موسى عامر، رئيس اتحاد الكرة جبريؿ رجوب والالعب واألسير السابؽ المباراة لكؿ مف السفير الفمسط

كما ذكر النادي الكاتالوني أنو يشكؿ نقطة التقاء وتقارب، وقد استقبؿ في زيارة سابقة  محمود السرسؾ.
 الرئيس الفمسطيني محمود عباس.

 27/9/2802موقع الجزيرة.نت الرياضية، 
 

 
 

 

 مشعل وحماس.. رحمة عمر 52
إذا مػػا تأكػػد مػػا أعمنتػػو حركػػة حمػػاس أف رئػػيس مكتبيػػا السياسػػي، خالػػد مشػػعؿ )أبػػو  :عمػػي الصػػالح - لنػػدف

كما يصفو رفاقو في حماس، لف يترشح لدورة أخرى، فإنو سيكوف ثاني قائد في تاريخ « الشييد الحي»الوليد( 
ة. فقػػد سػػبقو إلػػى ذلػػؾ الحركػػات الفمسػػطينية، يغػػادر منصػػبو طواعيػػة دوف انقػػالب أو اغتيػػاؿ أو وفػػاة طبيعيػػ

الػػدكتور جػػورج حػػبش، مؤسػػس الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف وزعيميػػا، وأمينيػػا العػػاـ منػػذ تأسيسػػيا مطمػػع 
عنػػدما انسػػحب بيػػدوء رافضػػا إعػػادة ترشػػيحو لممنصػػب نفسػػو ليخمفػػو فػػي ىػػذا  2000السػػبعينات وحتػػى عػػاـ 

 .2002ـ المنصب أبو عمي مصطفى، الذي اغتالتو إسرائيؿ في راـ اهلل عا
أما لماذا قرر مشعؿ الترجؿ اآلف عف منصبو القيػادي رغػـ محػاوالت ثنيػو عػف ىػذا القػرار، فػإف ىنػاؾ أسػبابا 
عػػػدة ربمػػػا سػػػاىمت فػػػي إقناعػػػو بػػػأف الوقػػػت الحاضػػػر ىػػػو األنسػػػب لالبتعػػػاد. ويتصػػػدر ىػػػذه األسػػػباب، تعثػػػر 

فػػات داخػػؿ حمػػاس إلػػى حػػد وقػػوع المصػػالحة الفمسػػطينية. والسػػبب الثػػاني، ربمػػا الحيمولػػة دوف تصػػاعد الخال
انشػػقاقات. ثالثػػا: التحالفػػات الجديػػدة والتقػػارب الواضػػح بػػيف إخػػواف مصػػر وبعػػض قيػػادات حمػػاس فػػي قطػػاع 
غػػزة، وفػػي مقػػدمتيـ إسػػماعيؿ ىنيػػة رئػػيس الػػوزراء المقػػاؿ الػػذي اسػػتقبؿ رسػػميا مػػرتيف، رغػػـ اعتػػراض السػػمطة 

 «.ؿ الفمسطينيوحدانية التمثي»الفمسطينية وتحذيراتيا مف المس بػ
عامػػػا، سػػػيترؾ وراءه فراغػػػا كبيػػػرا فػػػي حمػػػاس، وذلػػػؾ بػػػاعتراؼ  26ومشػػػعؿ الػػػذي شػػػغؿ المنصػػػب أكثػػػر مػػػف 

خصومو قبؿ مؤيديػو، الػذيف أجمعػوا عمػى أنػو رجػؿ يحتػـر نفسػو، وقػادر عمػى فػرض احترامػو عمػى اآلخػريف، 
قوؿ عمػي بػدواف، الكاتػب اليسػاري ولديو كاريزما وشبكة عالقات قوية تمتد إلى قارات عدة. في ىذا الصدد، ي
إف تنحػػي مشػػعؿ سيشػػكؿ خسػػارة »الفمسػػطيني الػػذي عػػايش مشػػعؿ أثنػػاء وجػػوده فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ بسػػوريا: 

لحماس، نظرا لدوره في توحيد األداء السياسي والتنظيمي في الحركة، ونظرا لشخصيتو البراغماتية والكاريزما 
و الميدانيػػة. كمػػا أنػػو يحظػػى بشػػبكة عالقػػات قويػػة عمػػى الصػػعيد العاليػػة التػػي يتحمػػى بيػػا، إضػػافة إلػػى تجربتػػ
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«. الفمسػػطيني والصػػعيديف العربػػي واإلسػػالمي، وىػػو األكثػػر قػػدرة عمػػى ضػػبط إيقػػاع حمػػاس سياسػػيا وتنظيميػػا
 ويعتقد بدواف أنو ال يزاؿ ىناؾ مناخ عاـ في حماس يدعو أبو الوليد لمتراجع عف قراره.

حػػي إنمػػا أراد أف يقػػدـ نموذجػػا آخػػر فػػي السػػاحة الفمسػػطينية، يمغػػي فيػػو دور ويػػرى بػػدواف أف مشػػعؿ بقػػرار التن
الفرد لحساب دور المؤسسة. وعندما طمب منو أف يصؼ مشعؿ، قاؿ إنو شخص متػزف ىػادئ ومعتػدؿ غيػر 

خالفػػا لمػػا كػػاف يشػػاع عنػػو، فػػإف »وأضػػاؼ أنػػو «. لكػػف ىنػػاؾ منػػاكفيف لػػو، خاصػػة فػػي قطػػاع غػػزة»متشػػدد، 
ف كاف يتحمؿ مسؤولية التشدد الذي كاف مصػدره بعػض قػادة الحركػة فػي غػزة، إلػى مشعؿ لـ يكف متشد دا، وا 

 «.أف انكشفت األمور بالتصريحات التي صدرت عف محمود الزىار عضو المكتب السياسي في غزة
يػػذكر أف الزىػػار رفػػع الغطػػاء عػػف الخالفػػات داخػػؿ حمػػاس، التػػي كانػػت الحركػػة تحػػرص دومػػا عمػػى إبقائيػػا 

اطتيػا بالكتمػاف، ال سػيما الخالفػػات بشػأف المصػالحة الفمسػطينية. فقػػد سػمط الزىػار األضػواء عمػػى داخميػة واح
ىذه الخالفات، باالعتراض أوال عمى مواقؼ مشعؿ في خطابػو بحفػؿ توقيػع اتفػاؽ المصػالحة فػي القػاىرة فػي 

عطاء المجاؿ لممف 2967بشأف الدولة الفمسطينية في حدود عاـ  2022مايو )أيار(  4 اوضات، ثـ بتحديو وا 
لقػػرار مشػػعؿ التوقيػػع عمػػى إعػػالف الدوحػػة فػػي فبرايػػر )شػػباط( الماضػػي معػػا مػػع الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود 
عباس )أبو مازف(، وىو اإلعالف الذي يقضي بتشػكيؿ حكومػة وحػدة وطنيػة برئاسػة أبػو مػازف. واتيػـ الزىػار 

إف قيػػادة الحركػػة لػػـ تعمػػـ  -د داخػػؿ الحركػػة بشػػكؿ مباشػػر وغيػػر معتػػا -وقتيػػا مشػػعؿ بػػالتفرد بػػالقرار، قػػائال 
 مسبقا بقرار التوقيع.

إننػػي »وعبػػر مسػػؤوؿ فػػي السػػمطة الفمسػػطينية، تعامػػؿ مػػع مشػػعؿ كثيػػرا، عػػف االحتػػراـ الػػذي يكنػػو لػػو قػػائال: 
الشػػرؽ »وأضػػاؼ المسػػؤوؿ الػػذي طمػػب عػػدـ ذكػػر اسػػمو لػػػ«. أحترمػػو، وىػػو إنسػػاف يحتػػـر نفسػػو ويمتػػـز بكممتػػو

شػػعؿ كػػاف يمكػػف أف يػػنجح فػػي العػػودة كػػرئيس لممكتػػب السياسػػي لػػدورة جديػػدة، لكنػػو يػػرفض ، أف م«األوسػػط
العودة إذا كاف سيكوف غير مطمؽ اليديف، مشيرا بذلؾ إلػى التقػارب الػذي أبػداه إخػواف مصػر مػع بعػض قػادة 

عمينػا أنػا شخصػيا أعتبػره األكثػر خطػرا »حماس في غزة، ال سيما ىنية. وتابع المسؤوؿ القوؿ، نصػؼ مػازح 
 «.مف بيف قادة حماس عمى األمد البعيد

األخ القائػػد »مػف جانبػػو، قػػاؿ عػػزت الرشػػؽ، عضػػو المكتػػب السياسػي لحمػػاس وأحػػد المقػػربيف مػػف مشػػعؿ، إف 
أبو الوليد.. الشػييد الحػي.. يضػرب المثػؿ لمزعمػاء ولمقػادة والمسػؤوليف عمػى الزىػد فػي المواقػع والمسػؤوليات، 

والمناصب وىػو فػي قمػة نجاحػو وعطائػو، رغػـ أف المجػاؿ والفرصػة كانػا متػاحيف  والقدرة عمى مغادرة المواقع
بالتأكيػػد، فػػإف فراغػػا كبيػػرا سػػيتركو »وأضػػاؼ الرشػػؽ: «. أمامػػو لرئاسػػة المكتػػب السياسػػي لمحركػػة لػػدورة جديػػدة

قيػػادات » وتػػابع القػػوؿ إنػػو رغػػـ أف«. األخ أبػػو الوليػػد، وتبقػػى ثقتنػػا بػػاهلل أف يحفػػظ الحركػػة ومشػػروعيا المقػػاوـ
الحركة ورموزىا في الداخؿ والخارج تمنوا عمى األخ أبو الوليد االستمرار في منصبو، فإنو بقػي عمػى موقفػو، 
وعبر عف تقػديره وشػكره لقيػادات الحركػة وكوادرىػا، الػذيف عبػروا بػدورىـ عػف عميػؽ تقػديرىـ ومحبػتيـ وثقػتيـ 

مػف قيػادة األخ أبػو الوليػد لحركػة حمػاس فػي أكثر مف ستة عشر عاما مضػت »وأضاؼ: «. باألخ أبو الوليد
أصػػعب الظػػروؼ وفػػي مواجيػػة أعتػػى التحػػديات، شػػيدت خالليػػا حمػػاس أىػػـ منجزاتيػػا حتػػى باتػػت الحركػػة 

 «.القائدة لشعبنا والممثمة لطموحاتو وتطمعاتو
 

 مشعل.. البدائل
العػػاـ الػػذي  * سػػيبقى مشػػعؿ فػػي منصػػبو حتػػى اختيػػار خميفػػة لػػو فػػي اجتمػػاع خػػاص لمجمػػس شػػورى الحركػػة

يعتبػػر الييئػػة القياديػػة المخولػػة اختيػػار الخميفػػة، ويفتػػرض أف يعقػػد فػػي غضػػوف شػػيريف كمػػا ذكػػرت مصػػادر 
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ويتقدـ المرشػحوف لخالفػة مشػعؿ، نائبػو الػدكتور موسػى أبػو مػرزوؽ الػذي كػاف قػد شػغؿ «. الشرؽ األوسط»لػ
أوؿ رئػػػيس لممكتػػػب السياسػػػي  ىػػػذا المنصػػػب فػػػي التسػػػعينات مػػػف القػػػرف الماضػػػي، بػػػؿ يمكػػػف القػػػوؿ إنػػػو كػػػاف

، بعػػد اعتقالػو فػي مطػار نيويػػورؾ بنػاء عمػى طمػب مػػف 2996لمحركػة حتػى اضػطراره إلػػى االسػتقالة فػي عػاـ 
إسػػرائيؿ بتسػػميمو إلييػػا باعتبػػاره زعيمػػا لحركػػة مسػػؤولة عػػف قتػػؿ الكثيػػر مػػف اإلسػػرائيمييف واألميػػركييف. وتسػػمـ 

فػػي السػػجف األميركػػي إلػػى أف تراجعػػت إسػػرائيؿ عػػف طمبيػػا، مشػػعؿ حينيػػا قيػػادة الحركػػة، إذ بقػػي أبػػو مػػرزوؽ 
 بعد صفقة كاف األردف األردف باستقبالو.

المرشح الثاني لخالفة مشعؿ، ىو إسماعيؿ ىنية الذي صعد نجمػو بعػد توليػو منصػب رئاسػة الحكومػة عقػب 
األخيػػػرة  . وتعػػػزز وضػػػعو بفػػػوزه فػػػي االنتخابػػػات2006فػػػوز حمػػػاس بانتخابػػػات المجمػػػس التشػػػريعي فػػػي عػػػاـ 

 لممجمس التنفيذي في غزة واختياره رئيسا لو.
والمرشػػح المػػرجح الثالػػث، ىػػو األسػػير السػػابؽ صػػالح العػػاروري الػػذي نفػػي مؤقتػػا إلػػى تركيػػا. وحسػػب مصػػادر 
فمسػػطينية، فإنػػػو سػػػيكوف أوفػػػر حظػػػا مػػػف ىنيػػػة فػػػي منافسػػػة أبػػػو مػػػرزوؽ لسػػػببيف؛ أوليمػػػا: أف رئػػػيس المكتػػػب 

ارج األراضػػي المحتمػػة حتػػى تكػػوف لديػػو قػػدرة كبيػػرة عمػػى التحػػرؾ السياسػػي السياسػػي يفضػػؿ أف يكػػوف مػػف خػػ
والدبموماسي بما يضمف توثيؽ عالقات الحركة مع الدوؿ العربية واإلسالمية، سيما في مرحمػة مػا بعػد الربيػع 

جراء االتصاالت التي تضمف الدعـ المادي لمحركة.  العربي، وا 
ذا مػا قػرر مشػعؿ، الػذي يحظػى  وثانييما: أف العاروري مف الضػفة الغربيػة ومػف المقػربيف جػدا مػف مشػعؿ. وا 

بتأييد كبير في الخارج والضفة الغربيػة وحتػى فػي غػزة نفسػيا، الوقػوؼ إلػى جانبػو، فإنػو قػد يػرجح كفتػو عمػى 
أبػػػو مػػػرزوؽ. ورغػػػـ ذلػػػؾ، فػػػإف ىنػػػاؾ مػػػف يسػػػتبعد اختيػػػار العػػػاروري بسػػػبب قمػػػة خبرتػػػو السياسػػػية والتنظيميػػػة 

 واإلدارية.
تنحي مشعؿ عػف قمػة ىػـر حمػاس ربمػا لػف يقمػؿ نفػوذه داخػؿ الحركػة، فيػو ولمػا يحظػى  -ؿ والخيارات مشع

، سيبقى «الشرؽ األوسط»بو مف ثقة واحتراـ داخؿ أطر جماعة اإلخواف المسمميف الدولية، كما قاؿ مصدر لػ
التمويػؿ اإلخوانيػة  الشخصية القيادية المؤتمنة عمى تمويؿ حماس. وحسب المصػدر، فػإف مشػعؿ سػيبقى قنػاة

لمحركػػة. وفػػي ىػػذا السػػياؽ، قمػػؿ المصػػدر مػػف شػػأف التمويػػؿ اإليرانػػي مقارنػػة بتمويػػؿ جماعػػة اإلخػػواف، لحركػػة 
حمػاس، وقػاؿ إف المسػاعدات اإليرانيػة التػػي باتػت تصػؿ إلػى الحركػة عبػػر الزىػار وىنيػة، وىمػا آخػر قيػػادييف 

ي لتغطيػػة العجػػز المػػالي لمحكومػػة ولػػيس لتمويػػؿ فػػي حمػػاس يػػزوراف طيػػراف فػػي األشػػير القميمػػة الماضػػية، ىػػ
 نشاط الحركة التنظيمي.

ثمة مف يقوؿ إف مشعؿ قد يػتـ اختيػاره رئيسػا لمجمػس الشػورى العػاـ لمحركػة المسػؤوؿ عػف وضػع السياسػة  -
العامة لحماس واختيار أعضاء مكتبيػا السياسػي وكػذلؾ رئػيس ىػذا المكتػب، باعتبػاره الوحيػد المخػوؿ ترشػيح 

يس المكتب. كما جرى، بعد تسريب نبأ اعتزاـ مشعؿ عدـ ترشيح نفسو لدورة أخرى في رئاسة المكتب اسـ رئ
السياسػػي لمحركػػة، وىػػو األمػػر الػػذي أفصػػح عنػػو فػػي اجتمػػاع مجمػػس الشػػورى الػػذي عقػػد فػػي الخرطػػـو نيايػػة 

وف حمػاس فػرع فمسػطيف الػذي سػتك« اإلخػواف»العاـ الماضػي، تػداوؿ احتمػاؿ أف يتبػوأ مشػعؿ منصػب مرشػد 
 خاضعة لو، بعد فصؿ ىذا الفرع عف جماعة إخواف بالد الشاـ الذي يضـ األردف وسوريا.

وكانػػت بقيػػادة الراحػػؿ كامػػؿ الشػػوا. وظمػػت  2945يػػذكر أف حركػػة اإلخػػواف موجػػودة فػػي قطػػاع غػػزة منػػذ عػػاـ 
كػة حمػاس تعمؿ تحت غطاء المجمػع اإلسػالمي الػذي أسسػو الراحػؿ الشػيخ أحمػد ياسػيف، إلػى أف أنشػئت حر 

، لتصػػبح الغطػػاء لمحركػػة اإلسػػالمية إلػػى جانػػب حركػػة الجيػػاد 2987فػػي ديسػػمبر )كػػانوف األوؿ( مػػف عػػاـ 
 اإلسالمي.



 
 
 

 

 

           27ص                                    2634العدد:                28/9/2802 الجمعة التاريخ:

وأشيع في مرحمة مف المراحؿ أف مشعؿ قػد يكػوف مرشػح حمػاس لرئاسػة المجمػس الػوطني الفمسػطيني عنػد  -
عادة ىيكمة منظمة التحرير الفمسطينية أو حتى ا  لرئاسة الفمسطينية.تحقيؽ المصالحة وا 

 
 مشعل والمصالحة

* ظػػؿ االنطبػػاع السػػائد لفتػػرة طويمػػة، أف قيػػادة حمػػاس فػػي الخػػارج ىػػي التػػي تقػػؼ عائقػػا وسػػدا منيعػػا أمػػاـ 
المصػػػالحة حتػػػى ال تفقػػػد قبضػػػتيا عمػػػى الحركػػػة فػػػي الػػػداخؿ. وظػػػؿ مشػػػعؿ يتحمػػػؿ فػػػي صػػػمت تبعػػػات ىػػػذه 

وأرجػع «. الشػرؽ األوسػط»، كمػا قػاؿ مصػدر لػػ«ذرحفاظا منو عمى عدـ نشر غسيؿ حماس القػ»االتيامات، 
الكثير مف المحمميف والمراقبيف السبب إلى الضغوط التي يمارسيا النظػاـ اإليرانػي عمػى قيػادة الحركػة المقيمػة 
بدمشػػؽ، حتػػى انقشػػعت الغمامػػة وذاب الػػثمج وبػػاف مػػا تحتػػو، كمػػا يقػػوؿ المثػػؿ، بػػاليجوـ الكاسػػح الػػذي شػػنو 

في مناسبتيف تتعمقاف بالمصالحة، األولى خالؿ مراسـ توقيع اتفاؽ القاىرة الثاني، محمود الزىار عمى مشعؿ 
عندما رفض الزىار عمنا، وعمى نحو غير مألوؼ في أوساط حماس حتى تمؾ المحظة، ما قالو مشعؿ بشأف 

انػت وعف إعطاء المفاوضات فرصة أخػرى. والمناسػبة الثانيػة ك 2967القبوؿ بدولة فمسطينية في حدود عاـ 
في رده عمى توقيع مشعؿ عمى إعػالف الدوحػة مػع الػرئيس عبػاس. وفػي ىػذه المناسػبة كػاف أكثػر جػرأة وشػدة 
ف ىػذه  في ىجومو، إذ اتيـ مشعؿ بالتفرد باتخاذ القػرار قػائال إف قيػادة الحركػة لػـ تبمػغ مسػبقا بقػرار التوقيػع وا 

عؿ بتقػػديـ تنػػازالت غيػػر مقبولػػة لحركػػة القيػػادة سػػتجتمع مػػف أجػػؿ اتخػػاذ موقػػؼ بشػػأف اإلعػػالف. كمػػا اتيػػـ مشػػ
 فتح.
 

 مشعل والخالفات الداخمية
* ما تقدـ، فسر كتحد لمشعؿ ومعظـ قيادة حماس الخارجية. وربما كاف ىذا سػببا أساسػيا جعػؿ مشػعؿ يقػدـ 
عمػى خطػػوة عػدـ الترشػػح، وذلػػؾ تفاديػا لمخالفػػات أو حتػػى االنشػقاقات، بعػػد تصػػاعد ىػذه االنتقػػادات، خاصػػة 

دات الداخؿ كالزىػار وخميػؿ الحيػة، وربمػا بإيعػاز ودعػـ مػف قيػادات بعينيػا فػي الخػارج تفػرض التفػريط مف قيا
 في السمطة التي بيف يدييا في القطاع.

 
 مشعل والتحالفات الخارجية

إف ممػػا يسػػاعد فػػي تشػػنج بعػػض قيػػادات الػػداخؿ، التغييػػرات « الشػػرؽ األوسػػط»* إلػػى ذلػػؾ، قالػػت مصػػادر لػػػ
حكػػػاـ قبضػػػتيـ  التػػي شػػػيدتيا مصػػػر بعػػػد سػػػقوط الػػػرئيس حسػػػني مبػػارؾ وتػػػولي اإلخػػػواف المسػػػمميف السػػػمطة وا 

عمييا. وشعر قادة حماس في غػزة بػالقوة بعػد أف تعامػؿ النظػاـ المصػري مػع الحكومػة المقالػة فػي غػزة كأنيػا 
 حكومة شرعية، باستقباؿ رئيس وزرائيا المقاؿ رسميا مرتيف، رغـ معارضة السمطة الفمسطينية.

ىذه المصادر، فإف التقػارب بػيف القػاىرة وغػزة جعػؿ مشػعؿ يشػعر بأنػو سػيكوف كدميػة فػي حػاؿ بقائػو  وحسب
التأكػد مػف ىػذه « الشػرؽ األوسػط»في منصبو، وىذا ما ال يمكف أف يقبؿ بو، حسب قوؿ المصادر. وحاولت 

 المعمومة مف حماس، لكنيا لـ تفمح في ذلؾ.
 

 مشعل واألزمة السورية
ترحيمػو  2999المجػوء إلػى سػوريا بعػد قػرار العاىػؿ األردنػي الممػؾ عبػد اهلل الثػاني عػاـ * اضطر مشعؿ إلى 

حاضػػنة »ومعػػو بقيػػة أعضػػاء المكتػػب السياسػػي مػػف األردف إلػػى قطػػر. لكػػف قيػػادة حمػػاس كػػاف تػػرى دمشػػؽ 
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. وقريبػػة مػػف األراضػػي الفمسػػطينية، لػػذلؾ اتخػػذىا مشػػعؿ مقػػرا لمحركػػة وموطنػػا ألسػػرتو« الفصػػائؿ الفمسػػطينية
واستمرت العالقة دافئة بيف الطػرفيف، ال يعكػر صػفوىا شػيء، خصوصػا أف النظػاـ كػاف يسػمح لقػادة الحركػة 

الشػرؽ »وكوادرىا بالتحرؾ بحرية مطمقة، ولـ يحاوؿ النظاـ التدخؿ في شؤونيـ، كما قػاؿ مصػدر فمسػطيني لػػ
عػاـ الحػالي، إذ بػدأت العالقػة واستمر األمػر عمػى ىػذا الحػاؿ حتػى نيايػة العػاـ الماضػي ومطمػع ال«. األوسط

تشيد فتػورا تػدريجيا جػراء األزمػة واالنتفاضػة ضػد النظػاـ السػوري، حتػى وصػمت حػد القطيعػة بمغػادرة مشػعؿ 
دمشؽ لممرة األخيػرة مطمػع العػاـ الحػالي، وتبعػو بقيػة أعضػاء المكتػب السياسػي، الػذيف اسػتقر عػدد مػنيـ فػي 

اـ بنشػاطات، بينمػا اسػتقر بعضػيـ، وعمػى وجػو الخصػوص أبػو قطر التي سمحت ليا باإلقامة فييػا دوف القيػ
مرزوؽ في القاىرة، التي أصبحت المكاف المفضؿ، أو باألحرى الوحيد، الػذي يمكػف أف تعقػد فيػو اجتماعػات 
المكتػب السياسػػي ومجمػػس الشػػورى، بعػػدما رفضػػت الخرطػػـو طمبػػا مػػف حمػػاس فػػي ىػػذا الخصػػوص فػػي الربػػع 

 األوؿ مف العاـ الحالي.
أف مشعؿ حاوؿ لعب دور الوسيط مع دمشؽ بتكميؼ مف الجامعة العربية، ولكف المحاولة رفضػت مػف  يذكر

قبػػؿ النظػػاـ السػػوري. وفػػي المقابػػؿ، وحسػػب مصػػادر أخػػرى، فػػإف األسػػد طمػػب مػػف مشػػعؿ القيػػاـ بجػػوالت فػػي 
ذه المصػادر، المدف السورية تأييدا لمنظاـ السوري، لكف ىذا الطمب اسػتقبؿ بفتػور مػف قبػؿ مشػعؿ. وحسػب ىػ

فػإف مشػعؿ لجػػأ إلػى حسػف نصػػر اهلل األمػيف العػاـ لحػػزب اهلل، طالبػا تدخمػو لػػدى النظػاـ إلجػراء اإلصػػالحات 
الضػػرورية، لكػػف النظػػاـ السػػوري رفػػض تحقيػػؽ ىػػذا المطمػػب. وجػػاءت الشػػعرة التػػي قصػػمت ظيػػر البعيػػر كمػػا 

مػا رفضػو مشػعؿ. وقتيػا، شػعر يقاؿ، عندما طمب األسد مف مشػعؿ مياجمػة الشػيخ يوسػؼ القرضػاوي، وىػو 
مشعؿ بأنو شخص غير مرغوب فيو بسوريا، فانسحب بيدوء ليعود إلى المربع األوؿ عندما رحؿ مف األردف 

عاما، ليستقر بو المطاؼ في الدوحة بعدما سدت في وجيو أبػواب بػاقي العواصػـ العربيػة. وقػد  23قبؿ نحو 
 محطتو األولى بعد الرحيؿ.تكوف الدوحة محطة العودة إلى األردف، كما كانت 

 
 مشعل واألردن

* مشعؿ، المولػود فػي بمػدة سػمواد بقضػاء راـ اهلل أيػاـ كانػت الضػفة الغربيػة جػزءا مػف األردف، مػواطف أردنػي 
، 2999وال يزاؿ يحمؿ جواز السفر األردني رغـ ترحيمو. وعندما اتخذ الممؾ عبد اهلل الثاني قرار ترحيمو عاـ 

ة مػػع تصػػاعد العمميػػات االنتحاريػػة التػػي كانػػت تنفػػذىا حمػػاس ضػػد إسػػرائيؿ، خيػػر تحػػت الضػػغوط األميركيػػ
مشػػعؿ ومػػف معػػو مػػف قػػادة حمػػاس بػػيف البقػػاء فػػي األردف كمػػواطنيف ودوف أيػػة مناصػػب رسػػمية فػػي الحركػػة، 
والرحيػػؿ، فمػػنيـ مػػف اختػػار البقػػاء وعمػػى وجػػو الخصػػوص إبػػراىيـ غوشػػة الػػذي كػػاف يشػػغؿ منصػػب المتحػػدث 

ـ مػف اختػار الرحيػؿ وفػي مقػدمتيـ مشػعؿ وعػدد آخػر مػنيـ محمػد نػزاؿ وسػامي خػاطر وعػزت الرسمي، ومػني
ذا خػػرج مشػػعؿ اليػػوـ مػػف قيػػادة حمػػاس، فػػإف البػػاب سػػيكوف مفتوحػػا أمػػاـ مشػػعؿ لمعػػودة إلػػى األردف  الرشػػؽ. وا 

 وممارسة حياتو الطبيعية فييا كأي مواطف عادي.
، ووقتيػا 2990تالليػا مػف قبػؿ قػوات صػداـ حسػيف عػاـ وكاف مشعؿ قد عاد إلػى األردف مػف الكويػت بعػد اح

سػػمح العاىػػؿ األردنػػي الراحػػؿ الممػػؾ حسػػيف لمشػػعؿ الػػذي كػػاف عضػػوا فػػي المكتػػب السياسػػي لمحركػػة، وبقيػػة 
 زمالئو في المكتب، بممارسة النشاط السياسي والتنظيمي مف عمى الساحة األردنية.

 
 مشعل ومحاولة االغتيال
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جػػػا مػػػف محاولػػػة اغتيػػػاؿ إسػػػرائيمية كػػػادت تػػػودي بحياتػػػو. فمػػػع تزايػػػد العمميػػػات * يػػػذكر أف مشػػػعؿ كػػػاف قػػػد ن
االنتحاريػػػة، قػػػرر جيػػػاز المخػػػابرات اإلسػػػرائيمية الخارجيػػػة )الموسػػػاد(، اغتيػػػاؿ رأس حمػػػاس الػػػذي كػػػاف يتيمػػػو 

، حانػػػت سػػػاعة الصػػػفر وصػػػدرت 2997سػػػبتمبر )أيمػػػوؿ(  25بإعطػػػاء األوامػػػر بتنفيػػػذ ىػػػذه العمميػػػات. وفػػػي 
دخموا األردف بجوازات سفر كنديػة مػزورة، بتوجييػات مباشػرة مػف رئػيس « الموساد»عشرة مف عمالء األوامر ل

الوزراء اإلسرائيمي آنذاؾ بنياميف نتنياىو والجياز األمني التابع لو، بالتنفيذ. وتحيف اثناف منيـ، كانا يتعقبانو 
ؿ )الغارديػػانز سػػابقا( المكػػتظ منػػذ لحظػػة خروجػػو مػػف منزلػػو فػػي عمػػاف، لحظػػة وصػػولو إلػػى شػػارع وصػػفي التػػ

بالمارة والضجيج، سيرا عمى األقداـ، وحقنوه بمادة سامة في أذنو. وانتبو مرافقو إلى ما حؿ بو، وقاـ بمطاردة 
، بعد أف نبو رجاؿ شرطة أردنييف كانوا عمى مقربة مػف المكػاف ونجحػوا فػي اإلمسػاؾ بيمػا. «الموساد»رجاؿ 

 «.الموساد»واعترؼ المعتقموف بانتمائيما لػوانفضحت المؤامرة اإلسرائيمية، 
وأغضػػبت ىػػذه العمميػػة الممػػؾ حسػػيف وتػػوترت العالقػػات بػػيف إسػػرائيؿ واألردف المػػذيف يربطيمػػا اتفػػاؽ سػػالـ. 
واشترط الممؾ الراحؿ لحؿ ىػذه األزمػة التػي اتخػذت بعػدا سياسػيا كبيػرا واعتبػرت عػدوانا غاشػما عمػى األرض 

اإلسرائيمي توفير المصؿ المضاد لممادة السػامة التػي حقػف بيػا مشػعؿ، واإلفػراج األردنية، عمى رئيس الوزراء 
عف الشيخ أحمد ياسيف الزعيـ الروحي لحماس والسماح لو بالعودة إلى قطاع غزة، فػرفض نتنيػاىو المطمبػيف 

األميركي  بداية، األمر الذي ىدد بتصاعد األزمة إلى مستوى لـ تشيده العالقات بيف البمديف. وتدخؿ الرئيس
«. الموسػاد»آنذاؾ بيؿ كمينتوف، فرضخ نتنياىو لمضغوط وقبؿ بالشرطيف مقابؿ أف يفرج األردف عف عميمػي 

وتمػت الصػػفقة ونقػؿ المصػػؿ المضػػاد إلػى عمػػاف لتكتػػب لمشػعؿ حيػػاة جديػدة. وفػػي حينيػػا، نقػؿ عػػف كمينتػػوف 
وأفػػرج عػػف الشػػيخ ياسػػيف الػػذي كػػاف «. ال أسػػتطيع التعامػػؿ مػػع ىػػذا الرجػػؿ )نتنيػػاىو(، إنػػو مسػػتحيؿ»القػػوؿ: 

محكوما عميو بالسجف المؤبد، ونقؿ إلى األردف كمحطػة أولػى قبػؿ نقمػو إلػى غػزة، ليمقػى مصػيره المحتػـو فػي 
 .2004مارس )آذار(  22عممية اغتياؿ إسرائيمية في غزة في 

 
 مشعل والبدايات مع حماس

اؿ صػػػبيا وطالبػػػا فػػػي المرحمػػػة الثانويػػػة فػػػي * انضػػػـ خالػػػد مشػػػعؿ إلػػػى تنظػػػيـ اإلخػػػواف المسػػػمميف وىػػػو ال يػػػز 
، وتواصؿ نشػاطو وىػو طالػب 2972الكويت. وكاف مف مؤسسي الحركة الطالبية اإلسالمية الفمسطينية عاـ 

، شػارؾ مشػعؿ فػي تأسػيس حركػة المقاومػة اإلسػالمية )حمػاس( وكػاف عضػوا 2987في الجامعػة. وفػي عػاـ 
، انتخػػب رئيسػػا لممكتػػب السياسػػي لمحركػػة خمفػػا 2996عػػاـ  فػػي مكتبيػػا السياسػػي منػػذ المحظػػات األولػػى. وفػػي

، نجػػح مشػػعؿ فػػي تطػػوير الحركػػة وفػػتح 26لموسػػى أبػػو مػػرزوؽ بعػػد اعتقالػػو فػػي نيويػػورؾ. وخػػالؿ سػػنواتو الػػػ
آفػػاؽ جديػػدة أماميػػا عمػػى صػػعيد العالقػػات مػػع الػػدوؿ العربيػػة واإلسػػالمية، لتصػػبح المنػػافس الحقيقػػي الرئيسػػي 

 لنضاؿ الوطني الفمسطيني منذ بداية الستينيات.لحركة فتح التي قادت ا
 مشعل.. المولد والمنشأ
في بمدة سمواد بقضاء راـ اهلل وسػط الضػفة الغربيػة. والػده ىػو  2956مايو )أيار(  28* ولد خالد مشعؿ في 

عبػػػػد الػػػػرحيـ إسػػػػماعيؿ عبػػػػد القػػػػادر مشػػػػعؿ المناضػػػػؿ الػػػػذي شػػػػارؾ فػػػػي الثػػػػورات الفمسػػػػطينية ضػػػػد االنتػػػػداب 
 عاما في عماف. 94ني لفمسطيف وكذلؾ ضد اليجرة الصييونية وتوفي عف عمر يناىز الػالبريطا

واحتالؿ إسرائيؿ لمضفة وقطاع غزة. فالتحؽ  2967تمقى مشعؿ تعميمو االبتدائي في سمواد حتى ىزيمة عاـ 
أكمػؿ ىو وبقية أسرتو بوالده الذي كاف يعمؿ في الكويت، حيث عػاش فػي مسػتوى اقتصػادي فػوؽ المتوسػط و 
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ىناؾ دراستو المتوسطة )اإلعدادية( والثانوية، ثـ دراستو الجامعية حيث حصؿ عمى البكالوريوس في الفيزياء 
 .2978عاـ 

وكانت جامعة الكويت في تمؾ الحقبة مف سبعينات القرف الماضي تعج بالتيارات الفكرية العربية العامة منيػا 
ة، ما زالت آثارىا اإليجابيػة تظيػر عمػى مػف عايشػيا حتػى والفمسطينية، وشيدت انتعاشة طالبية حركية نشط

اليػػوـ. وسػػاىمت ىػػذه الفتػػرة بشػػكؿ كبيػػر فػػي تكػػويف شخصػػيتو وتنميػػة ممكاتػػو، وشػػيدت قمػػة عطائػػو ونضػػجو 
الفكػػري والحركػػي والسياسػػػي. فقػػاد التيػػػار اإلسػػالمي الفمسػػػطيني فػػي الجامعػػة، وىػػػو التيػػار الػػػذي كػػاف يشػػػكؿ 

مسػػطيني بقيػػادة االتحػػاد العػػاـ لطمبػػة فمسػػطيف الػػذي كانػػت تسػػيطر عميػػو حركػػة فػػتح. منافسػػا لمتيػػار الػػوطني الف
تمػؾ  -وشارؾ في تأسيس كتمة الحؽ اإلسالمية التي نافست قوائـ حركة فتح عمى قيادة االتحػاد فػي الكويػت 

 الكتمة التي سرعاف ما تحولت بعد تخرجو إلى ما عرؼ بالرابطة اإلسالمية لطمبة فمسطيف.
، عمػػؿ مدرسػػا لمفيزيػػاء، ثػػـ تػػزوج بعػػدىا بسػػنتيف ولػػو مػػف األبنػػاء سػػبعة، 2978و فػػي الجامعػػة عػػاـ بعػػد تخرجػػ

 ثالث فتيات وأربعة صبية.
، إجػػازة فػػي القػػرآف الكػػريـ بسػػند متصػػؿ إلػػى الرسػػوؿ صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ «ويكيبيػػديا»يحمػػؿ مشػػعؿ، حسػػب 

ـ فػػي مرحمػػة مبكػػرة مػػف عمػػره، وفػػي بروايػػة حفػػص عػػف عاصػػـ. وبػػدأ مشػػعؿ بحفػػظ أجػػزاء مػػف القػػرآف الكػػري
المرحمػػة الثانويػػة أتقػػف أحكػػاـ التجويػػد عمػػى يػػد الشػػيخ محمػػد عبػػد الػػرحمف )مػػف عممػػاء األزىػػر(، وفػػي بدايػػة 
مرحمتو الجامعية حفظ سورة البقرة في أسبوعيف ومف ثـ سورة آؿ عمراف في عشرة أياـ. ولكف بسبب انشػغالو 

محفػظ، إلػى أف سػافر إلػى سػوريا حيػث تتممػذ ىنػاؾ عمػى أيػادي شػيوخ بالجامعة، لـ يكػف لديػو الوقػت الكػافي ل
سوريا، فحفظ القرآف عمى يد الشػيخ عبػد اليػادي الطبػاع الػذي يحمػؿ إجػازة فػي القػرآف، وأتػـ الحفػظ فػي شػير 

، ثػػـ أجػػازه الشػػيخ بكػػر الطرابيشػػي، شػػيخ الشػػيخ عبػػد اليػػادي الطبػػاع، ثػػـ أجػػازه شػػيخ 2007ذو الحجػػة سػػنة 
 كريـ. القراء الشيخ

 28/9/2802، الشرق األوسط، لندن
 

 خطاب محزن لمرئيس عباس 53
 العربي رأي القدس

استمع العالـ باسره الى الخطاب الذي القاه مساء امس مف عمى منبر الجمعية العامػة لالمػـ المتحػدة الػرئيس 
عظػػـ الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس، ىػػذا الخطػػاب مثػػؿ فرصػػة سػػنوية تاريخيػػة السػػتعراض قضػػية شػػعبو امػػاـ م

 زعامات العالـ والرأي العاـ الدولي.
خطاب الرئيس عباس كاف مكتوبا بشكؿ جيد مف حيث المغة واالختيار الجيد لمكممات والعبارات التي تصػؼ 
معانػػػػاة االنسػػػػاف الفمسػػػػطيني تحػػػػت االحػػػػتالؿ االسػػػػرائيمي، ولكنػػػػو مػػػػف حيػػػػث الرسػػػػالة السياسػػػػية، والكاريزمػػػػا 

 الشخصية كاف ضعيفا.
ينية ليسػػت وليػػدة اليػػوـ، وكػػذلؾ معانػػاة الشػػعب الفمسػػطيني، والعػػالـ فػػي معظمػػو يعػػرؼ جيػػدا القضػػية الفمسػػط

تفاصيؿ ىذه المعاناة، واذا كاف قد نسييا احد، فيػي القيػادة الفمسػطينية لالسػؼ، التػي اضػاعت عشػريف عامػا 
 في المياث خمؼ وىـ السالـ.

قضػػية تسػػوؿ لممسػػاعدات الماليػػة، لػػدفع رواتػػب العػػالـ كػػاد اف ينسػػى القضػػية الفمسػػطينية بعػػد اف تحولػػت الػػى 
الفا مف موظفي سػمطة تتضػاءؿ اراضػي الحكػـ الػذاتي التػي تقػؼ عمييػا بفضػؿ المسػتوطنات ومصػادرة  260

 االراضي، وتختصر عاصمتيا في باحة المسجد االقصى وقبة الصخرة.
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رض ليا مػف اسػرائيؿ نتنيػاىو ندرؾ جيدا الوضع السيىء الذي تعيشو السمطة الفمسطينية، والضغوط التي تتع
وامريكػػا اوبامػػا، مثممػػا نػػدرؾ اىمػػاؿ العػػرب ليػػا، ونحػػف نتحػػدث عػػف المسػػؤوليف ىنػػا، ولكػػف نفتػػرض اف يجػػد 

 الرئيس الفمسطيني المخارج مف ىذا الوضع المؤسؼ النو المسؤوؿ االوؿ.
وشػدد عمػى حػؽ شػعبو  الرئيس عباس تحدث عػف نبػذ العنػؼ واالرىػاب، واكػد عمػى التزامػو بالشػرعية الدوليػة،

فػػي المقاومػػة السػػممية، وكػػؿ ىػػذا كػػالـ جميػػؿ يختمػػؼ معػػو القميمػػوف، ولكػػف ايػػف ىػػي ىػػذه المقاومػػة السػػممية، 
 والعصياف المدني، لماذا ال نرى ليما اي اثر عمى مدى االعواـ الخمسة الماضيةح

اس، مثممػػا يتػػرأس عنػػدما خرجػػت مجموعػػات مػػف تنظػػيـ حركػػة 'فػػتح' حػػزب السػػمطة الػػذي يترأسػػو الػػرئيس عبػػ
منظمة التحرير الفمسطينية، لالحتجاج عمى زيارة شاؤوؿ موفاز نائب رئيس الوزراء الفمسطيني في حينيا في 
مظػػاىرات سػػممية فػػي ميػػداف المنػػارة فػػي راـ اهلل، تصػػدت ليػػا قػػوات االمػػف الفمسػػطينية بقسػػوة تحسػػدىا عمييػػا 

الكثيػػريف بيراواتيػػا، وارسػػمت العشػػرات الػػى زنػػازيف  قػػوات امػػف االنظمػػة الديكتاتوريػػة العربيػػة، وكسػػرت اضػػمع
 المعتقالت.

كنا نتوقع مف الرئيس عبػاس خطابػا شػجاعا يعمػف فيػو موعػدا لتقبػؿ العػزاء باتفػاؽ اوسػمو الػذي تعفػف فػي قبػره 
 قرب راـ اهلل، وكاف احد ابرز ميندسيو، ويمحؽ ذلؾ بالتأكيد عمى انتياء حؿ الدولتيف.

المتحػػدة لػػـ يعػػد يعطػػي مفعولػػو مطمقػػا، بػػؿ يعطػػي نتػػائج عكسػػية تمامػػا، وكػػاف مػػف  البكػػاء عمػػى اطػػالؿ االمػػـ
المفترض اف يستوعب الرئيس عباس تجربتو المريرة في مجمس االمف الدولي عندما فشؿ مشروعو في الفػوز 

 باالعتراؼ بدولة فمسطيف كعضو في المنظمة الدولية.
ـ المتحػػػدة ىػػػذا العػػػاـ احتجاجػػػا عمػػػى افشػػػاؿ مشػػػروع اعػػػالف عبػػػاس مقاطعتػػػو الجتمػػػاع الجمعيػػػة العامػػػة لالمػػػ

 االعتراؼ بالدولة في مجمس االمف اكثر تأثيرا مف ذىابو والبكاء عمى اطالؿ المعاناة الفمسطينية.
 28/9/2802، القدس العربي، لندن
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غػالؽ  إف محاولة السمطة غسؿ الجريمة التي ترتكبيا بحػؽ الشػرفاء مػف اختطػاؼ وتعػذيب ومصػادرة أمػواؿ وا 

المؤسسات المدنية واإلعالمية وسياسة تكميـ األفواه وقمع االحتجاجات وامتصاص الغضب الشعبي ضػدىا، 
 لتبرئة نفسيا منيا وتعميؽ فشميا السياسي واالقتصادي في الضفة عمى شماعة حركة حماس. 

لؾ بتيـ عديدة ثبت عدـ صحتيا، فتارة تتيميػا بأنيػا حركػة خارجػة فقد سبؽ لمسمطة أف اتيمت الحركة قبؿ ذ
عف القانوف تستعمؿ المساجد لتخزيف األسمحة، وتارة تتيميا بأنيا حركة إرىابية محظورة تخطط لالنقضػاض 
عمػػى السػػػمطة، وتػػػارة أخػػػرى تتيميػػػا بأنيػػػا حركػػػة تحريضػػية تقػػػؼ وراء الحػػػراؾ الشػػػعبي المنػػػتفض ضػػػدىا فػػػي 

تتيميا بامتالكيا مخابق وسجونا، والغريػب أف مػا يسػمى بػاألجيزة األمنيػة لػـ تمػؽ القػبض فػي الضفة، واليوـ 
المكاف عمػى أي شػخص ال سػجيف وال حارسػو، وكػؿ مػا تدعيػو ىػو وجػود أجيػزة اتصػاؿ ورايػات، التػي يمكػف 

 اصطناعيا لتمفيؽ التيمة بكؿ سيولة لمحركة. 
وىػػذا شػػيء طبيعػػي، كونيػػا حركػػة مقاومػػة ومالحقػػة مػػف لربمػػا تمتمػػؾ الحركػػة مخػػابق فػػوؽ أو تحػػت األرض، 

االحػػتالؿ وأجيػػزة التنسػػيؽ والتعػػاوف األمنػػي، لكػػف المصػػيبة الكبػػرى فػػي اسػػتمرار األجيػػزة األمنيػػة فػػي حمػػالت 
أغمػػػبيـ مػػػف األسػػػرى المحػػػرريف والطمبػػػة -االعتقػػػاالت واالسػػػتدعاءات التػػػي تطػػػاؿ الشػػػرفاء مػػػف أبنػػػاء شػػػعبيا 
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ألنيػػػا تعمػػػؿ عمػػػى نسػػػؼ جيػػػود المصػػػالحة عػػػف بكػػػرة أبييػػػا وتعميػػػؽ شػػػرخ  -سػػػابقيفالجػػػامعييف والمعتقمػػػيف ال
 بد اآلبديف وفاء لمتنسيؽ األمني وخدمة لصديؽ أوسمو )إسرائيؿ.أاالنقساـ إلى 

فقد اشتدت حدة حمالت االعتقاالت والمداىمات منذ شػير رمضػاف الماضػي وال زالػت مسػتمرة إلػى اليػوـ، لػـ 
ياب. ووفقػػػًا لشػػػيادات أىػػػالي بعػػػض المعتقمػػػيف فػػػإف ىػػػذه االعتقػػػاالت تػػػأتي بعػػػدما يسػػػمـ منيػػػا الشػػػباب وال الشػػػ

تعػرض المعتقمػػوف وخاصػة األسػػرى المحػػرريف مػنيـ لالسػػتجواب والتحقيػؽ مػػف قبػػؿ الوقػائي والمخػػابرات، فػػور 
اإلفػػػراج عػػػنيـ مػػػف سػػػجوف االحػػػتالؿ، إمعانػػػا فػػػي القيػػػر والتعػػػذيب وزيػػػادة المعانػػػاة واإلىمػػػاؿ، وكميػػػا دروس 

توجييػػات عمميػػة وتطبيقيػػة مػػأخوذة مػػف نظريػػة التنسػػيؽ األمنػػي، التػػي تتبناىػػا أجيػػزة السػػمطة األمنيػػة، بػػدليؿ و 
تجديد الدعـ الغربي واألمريكي لمسمطة الفمسطينية، اعترافػًا واضػحًا باليػدؼ الػذي ألجمػو وجػدت السػمطة وىػو 

 العمؿ وفؽ اتفاقية التنسيؽ األمني.
دات الماليػة الطارئػة، وقػد سػبقيا طمػب السػمطة مسػاعدات عسػكرية وأسػمحة، ومما ال شؾ فيو أف ىذه المسػاع

ال تأتي مف باب مقاومة االحتالؿ والتصدي لالستيطاف والتيويد، فيي لـ يسبؽ ليا فعؿ ذلؾ ولـ تجرؤ عميو 
نمػػػػا تػػػػأتي لػػػػدعـ موقػػػػؼ السػػػػمطة اليزيػػػػؿ والمحػػػػرج أمػػػػاـ موجػػػػة  الرتباطيػػػػا األمنػػػػي الوثيػػػػؽ مػػػػع االحػػػػتالؿ، وا 

تجاجات العارمة التي جابت محافظات الضفة والتي مػف المتوقػع أف تنفجػر بقػوة خػالؿ المرحمػة المقبمػة، االح
حيػػث فسػػرت عمػػى أنيػػا بدايػػة الربيػػع الفمسػػطيني، بسػػبب حالػػة الغميػػاف الشػػعبي فػػي المنػػاطؽ الفمسػػطينية التػػي 

عػػادة المحمػػة سػػأمت سياسػػاتيا ووعودىػػا اإلصػػالحية وعػػدـ جػػديتيا فػػي إنيػػاء االنقسػػاـ وتحقيػػؽ ا لمصػػالحة وا 
 الوطنية.

مػػف الواضػػػح أف التظػػػاىرات التػػػي خرجػػت فػػػي مػػػدف الضػػػفة المحتمػػة لػػػـ تخػػػرج فػػػي معظميػػا مػػػف أجػػػؿ غػػػالء 
المعيشػة والرواتػب، بػػؿ لػرفض سياسػة االعتقػػاالت وتكمػيـ األفػػواه وفشػؿ مشػروع التسػػوية واالتفاقيػات الظالمػػة 

حي حياتػػػو وكبدتػػػو الػػػثمف غاليػػػا تجػػػاه قضػػػاياه ومصػػػيره التػػػي كبمػػػت الشػػػعب الفمسػػػطيني واقتصػػػاده وكافػػػة منػػػا
والتفريط والتنازالت المستمرة في القضايا والثوابت الوطنية، وتعتبر محاولة األسيرة عبير عودة بػإحراؽ نفسػيا 

 وسط مدينة راـ اهلل قبؿ أياـ عمى طريقة "البوعزيزي" رسالة إلى السمطة عمى ممارساتيا التعسفية.
عف امتالؾ حماس سجونا في الضػفة الغربيػة، يػأتي فػي سػياؽ تبريػر مػا تقػوـ بػو أجيػزة  إف حديث الضميري

السمطة األمنية مف حمالت استئصاؿ مستمرة ضد الحركة في الضفة، مف أجؿ إجيػاض خيارىػا المقػاـو فػي 
 الوقت الذي تفشؿ فيو السمطة في كؿ خياراتيا التفاوضية.

يومػػا مصػػطفة إلػػى جانػػب شػػعبيا وقضػػيتو، بػػؿ كانػػت وال زالػػت  فالسػػمطة فػػي أحسػػف حاليػػا وأحواليػػا لػػـ تكػػف
سػمطة مسػػمطة وعصػا تػػبطش أبنػاء شػػعبيا وأداة مػف أدوات حمايػػة االحػتالؿ ومسػػتوطنيو، وأصػبحت أجيزتيػػا 
األمنيػػة سػػيفا مسػػمطا عمػػى رقػػاب أبنػػاء شػػعبيا المظمػػوـ، وكنػػا نعتقػػد أنيػػا سػػتكوف السػػيؼ الػػذي سػػيحميو مػػف 

تيويػػػد، وىػػػو مػػػا ترتػػػب عميػػػو مػػػف انقسػػػاـ فػػػي القػػػرار والصػػػؼ الفمسػػػطيني، وتػػػردي االحػػػتالؿ واالسػػػتيطاف وال
األوضػػاع السياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة، وفػػتح شػػيية االحػػتالؿ لالنقضػػاض عمػػى أراضػػينا ومقدسػػاتنا 

لغاء حؽ العودة.   واالستفراد بأسرانا ومسرانا وا 
 27/9/2802، فمسطين أون الين
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اليبػدو أف السػمطة الفمسػػطينية ورئيسػيا محمػود عبػػاس قػد أدركػا بعػػد أف العػالـ قػد بػػدأ يتغيػر، وأف الممارسػػات 
السمطوية االستبدادية التي تحاكي ممارسات أقسى األنظمة الشمولية لـ تعد تجدي نفعا مع الشعوب العربية، 

ه الشعوب التي أدركت حجـ قوتيا بعد انتصار الثورتيف التونسية والمصرية عمى الرغـ مف ولـ تعد ترعب ىذ
 سممية ىاتيف الثورتيف في مواجية أنظمة جثمت عمى قموب العباد وتسمطت عمى البالد لعقود طويمة.

حتجاجػػات حالػػة اإلنكػػار التػػي تعيشػػيا ىػػذه السػػمطة دفعتيػػا لمقيػػاـ بػػإجراءات قمعيػػة ردا عمػػى المظػػاىرات واال
الشعبية، التي شيدتيا الضفة الغربية رفضا لإلجراءات التقشفية التي أعمنتيا حكومة سالـ فياض، خصوصػا 
بعػػد أف اتخػػذت ىػػذه المظػػػاىرات طابعػػا سياسػػيا ورفعػػػت شػػعارات ضػػد الػػرئيس عبػػػاس وضػػد أوسػػمو واتفاقيػػػة 

 -مػع بروتوكػوؿ بػاريس -د الوحيػد باريس، واألىـ مف ذلؾ ضد التنسيؽ األمني مع دولة االحتالؿ، وىو البنػ
 الذي ال يزاؿ مفعال مف اتفاقية أوسمو المشؤومة وممحقاتيا.

لقػػد اتخػػذت المظػػاىرات فػػي معظميػػا طػػابع االحتجاجػػات الشػػعبية البعيػػدة عػػف الفصػػائؿ، باسػػتثناء حركػػة فػػتح 
ومػع ذلػؾ فػإف  التي حاولت الضػغط فػي البدايػة عمػى سػالـ فيػاض مػف خػالؿ نفوذىػا فػي النقابػات العموميػة،

غضػػب السػػمطة وانتقاميػػا بعػػد تطػػور األحػػداث توجػػو إلػػى حركػػة حمػػاس ومؤيػػدييا، عمػػى شػػكؿ اعتقػػاالت فػػي 
صفوؼ األفراد والقيادات، ومداىمات لمبيوت، بػالتزامف مػع حممػة إعالميػة مركػزة، أعػادت الوضػع الفمسػطيني 

ة مػػػػع شػػػػروط إسػػػػرائيؿ االقتصػػػػادية إلػػػػى مربػػػػع المناكفػػػػات واالتيامػػػػات المتبادلػػػػة، وحولػػػػت األزمػػػػة مػػػػف معركػػػػ
المجحفػػة، إلػػى معركػػة داخميػػة بػػيف السػػمطة 'الشػػرعية!' وحركػػة حمػػاس التػػي 'انقمبػػت' عمػػى ىػػذه السػػمطة وفػػؽ 

 منطؽ الرئيس وحركة فتح.
ويبدو واضحا مف تطور األحداث أف المعبة التي حاولت بعض األطراؼ في حركة فػتح تنفيػذىا عبػر تحريػؾ 

ؼ رئيس حكومة تصريؼ األعمػاؿ سػالـ فيػاض قػد خرجػت عمػا كػاف مرسػوما ليػا، احتجاجات نقابية إلضعا
وتجاوزت السقؼ لتصػؿ إلػى منػاطؽ سياسػية ال ترغػب السػمطة بالوصػوؿ إلييػا، وىػو مػا دفػع الػرئيس عبػاس 
إلػػى الخػػروج بمػػؤتمره الصػػحفي فػػي الثػػامف مػػف سػػبتمبر الجػػاري ليوجػػو جػػزءا كبيػػرا مػػف خطابػػو النتقػػاد حركػػة 

اميا بتعطيؿ المصالحة، وتحميميا جزءا كبيرا مف المسؤولية عف تردي األوضاع الماليػة لمسػمطة حماس، واتي
الفمسطينية بسبب امتناعيا عػف دفػع األمػواؿ المسػتحقة لخزينػة السػمطة مػف واردات الحكومػة فػي قطػاع غػزة، 

 مع دولة االحتالؿ. وىو ما حوؿ األنظار إلى أزمة السمطة مع حركة حماس بدال مف أزمة الفمسطينييف ككؿ
وبطبيعة الحاؿ لػـ تكػف الحممػة اإلعالميػة الموجيػة لحمػاس والخطػاب المتشػنج ضػدىا سػوى مرحمػة التسػخيف 
قبػؿ البػػدء بتنفيػذ اإلجػػراءات العمميػة عمػػى األرض، والتػي طالػػت اعتقػاؿ قيػػادييف وأسػرى محػػرريف مػف سػػجوف 

ركيكػػة ألجيػػزة السػػمطة حػػوؿ اكتشػػاؼ سػػجف سػػري االحػػتالؿ وصػػحفييف، إلػػى أف 'توجػػت' بالروايػػة البوليسػػية ال
 تعده حركة حماس حتى يكوف جاىزا لالستخداـ عند انقالبيا عمى السمطة في الضفة الغربية.

ومف بيف كؿ اإلجراءات القمعية التي اتخذتيا السمطة ضد حركة حماس، تبدو قصة اكتشاؼ السػجف السػري 
فمسطينية السوداء، وىو مشيد يبكي أكثػر ممػا يضػحؾ، ألنػو لحماس المشيد األكثر سوريالية في الكوميديا ال

يصدمنا بالحقيقة التي تقوؿ أف الخريػؼ الفمسػطيني الطويػؿ لػـ تقتػرب نيايتػو بعػد، عمػى الػرغـ مػف أف الربيػع 
قػد بػػدأ يطػػرؽ بعػػض األبػػواب العربيػػة.وىو كػػذلؾ مشػيد يبعػػث عمػػى السػػخرية والرثػػاء، حػػيف نػػرى أف سػػمطة ال 

ئا تستنسػػػخ مػػػف األنظمػػػة العربيػػػة القمعيػػػة أسػػػاليب دراميػػػة رديئػػػة اإلخػػػراج فػػػي الػػػرد عمػػػى تممػػػؾ مػػػف أمرىػػػا شػػػي
زعمػاء ىػذه األنظمػة مػف اليػروب  -االحتجاجات الشعبية، وىي األساليب التي لـ تمنع ػ أمػاـ ىػدير الشػعوب

 خارج البالد أو قضاء ما تبقى مف خريؼ عمرىـ في السجوف.
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السجف الذي أعمنت السمطة عف اكتشػافو فػي قريػة عوريػؼ، نػدرؾ كػـ أف وحينما يتـ التدقيؽ بقصة السرداب 
'الخريؼ الوطني' ال يزاؿ جاثما عمى صدور الفمسطينييف، إذ أف السراديب كانت وال تزاؿ مف األسػاليب التػي 
يسػػتخدميا المقػػاوموف الفمسػػطينيوف فػػي إخفػػاء المطػػارديف مػػف جػػيش االحػػتالؿ، أو فػػي محػػاوالت الختطػػاؼ 

ائيمييف لمبػػػادلتيـ بأسػػػرى فمسػػػطينييف، ىػػػذا إف ثبػػػت أف السػػػرداب فعػػػال ىػػػو لمقػػػاوميف مػػػف حركػػػػة جنػػػود إسػػػر 
حماس.وىا ىي ىذه السراديب تكتشؼ اآلف عمى أيدي 'الفمسطيني الجديد' الذي تـ إعداده وتدريبو بعناية في 

ركة حماس، بعد أف كانت مدرسة الجنراؿ دايتوف وخمفائو مف الجنراالت األمريكييف، وتقدـ عمى أنيا إدانة لح
 يوما ما وسيمة مشتركة لفتح وحماس وغيرىا مف الفصائؿ لممارسة العمؿ الفدائي المقاـو ضد االحتالؿ.

ويشعر المرء بالحيرة وىو يرى الممارسات التي تنفذىا السمطة الفمسطينية دوف خوؼ مف حساب سيأتي يوما 
ف تػػأخر -مػػا مػػع الشػػعب الفمسػػطيني مػػع بػػيف الفشػػؿ السياسػػي فػػي الػػداخؿ، ومالحقػػة ، وىػػي خطػػوات تج-وا 

المناضميف والمطارديف مف فصائؿ المقاومة، وبيف العجز عف تحريؾ المشػروع الػوطني الفمسػطيني مػف حالػة 
ركوده الشاممة، وارتياف شبو كامؿ لدولة االحتالؿ التي سارعت إلى طمب مساعدة مالية عاجمة مف الواليػات 

لدعـ اقتصاد السمطة الفمسطينية خوفا مف انييارىا الكامػؿ، فػي مفارقػة أخػرى مػف المتحدة واالتحاد األوروبي 
 مفارقات الخريؼ الفمسطيني الطويؿ.

ولكف، ىؿ الخريؼ الذي يعيشو المشروع الوطني الفمسطيني مقتصرا عمى السمطة الفمسطينية دوف غيرىا مف 
وحركػة  -رأسػيا حركػة فػتح ػ حػزب السػمطة األطراؼح كال، فدـ المشروع الوطني موزع بيف الفصػائؿ!، وعمػى

حماس التي تعيش ىي األخرى خريفا مف نوع آخر بدأت أوراقو تتساقط منذ فوزىا باالنتخابات البرلمانيػة فػي 
، حيث أصبحت حركة حمػاس التػي قػدمت فػي مسػيرة النضػاؿ الفمسػطيني أروع صػور 2006يناير مف العاـ 

ي كيػػػاف ال يػػػزاؿ يقػػػع تحػػػت رحمػػػة االحػػػتالؿ وسػػػيطرتو البحريػػػة التضػػػحية والفػػػداء، حبيسػػػة لمطالػػػب الحكػػػـ فػػػ
والجويػػػة، وىػػػو المػػػأزؽ الػػػذي اشػػػتد بعػػػد انجرارىػػػا لمحسػػػـ العسػػػكري فػػػي قطػػػاع غػػػزة ردا عمػػػى الفمتػػػاف األمنػػػي 

 ومخططات الفتنة التي قادتيا شخصيات متنفذة في حركة فتح.
ح لمخػػروج مػػف الخريػػؼ الفمسػػطيني، وتبػػدو أزمػػة حمػػاس مػػف زاويػػة أخػػرى فػػي عجزىػػا عػػف تقػػديـ مشػػروع واضػػ

فضػػال عػػف اتخػػاذ خطػػوات عمميػػة عمػػى األرض فػػي ىػػذا اإلطار.وتشػػتد ىػػذه األزمػػة فػػي الفتػػرات التػػي تػػدخؿ 
الحركة فييا بحوارات سياسية مع السمطة الفمسطينية، وتتورط خالليا فػي مفاوضػات تغػرؽ فػي تفاصػيؿ إدارة 

عػػػف النقػػػاش فػػػي الجوانػػػب -تتغافػػػؿ ػ أي المفاوضػػػات  ' الحكػػػـ ' فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة وقطػػػاع غػػػزة، بينمػػػا
االسػتراتيجية والخطػػوات العمميػة الالزمػػة لوضػع القضػػية الفمسػطينية مػػف جديػد فػػي إطارىػا الصػػحيح، كصػػراع 
بيف حركة تحرر وطني وسمطة احػتالؿ، بعػد أف تحػوؿ بفعػؿ أوسػمو إلػى نقػاش داخمػي إسػرائيمي بػيف حكومػة 

قميـ يبحث عف توسيع   صالحياتو.مركزية وا 
وقد أظيرت الممارسات واالعتقاالت الجديدة لمسمطة في الضفة الغربية الجانب اآلخر مف أزمة حماس، وىو 
الجانب المتمثؿ في الضعؼ الكبير الذي أصاب الحركة في الضفة بعػد الضػربات اليائمػة التػي تعرضػت ليػا 

يطرة الحركػة عمػى قطػاع غػزة فػي حزيػراف خالؿ االنتفاضة الثانية، وبفعػؿ الحػرب التػي تشػنيا السػمطة منػذ سػ
، وىو ما جعؿ حماس في الضفة الغربية في مواجية دائمة مع االحتالؿ اإلسرائيمي مف جية 2007مف عاـ 

 ومع السمطة الفمسطينية مف جية أخرى.
وعمػػى الػػرغـ مػػف أف ىػػذا الجانػػب مػػف األزمػػة ال تتحمػػؿ مسػػؤوليتو حركػػة حمػػاس بشػػكؿ مباشػػر، إذ أنػػو نػػاتج 

ا عف ممارسات السمطة الوطنية، إال أف قيادة حماس تتحمؿ مسؤولية جزئية بسبب عجزىػا عػف اجتػراح أساس
حمػػوؿ إبداعيػػة لمنيػػوض بالحركػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة، وىػػو مػػا سػػيؤدي فػػي نيايػػة األمػػر إلػػى دعػػـ المشػػروع 
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الخطػػورة، الػوطني الفمسػطيني، ولػيس فقػط دعػـ حمػاس التػي تعرضػػت فػي مراحػؿ سػابقة إلػى ضػربات شػديدة 
 وكانت دائما تخرج منيا أكثر قوة وحضورا في الشارع الفمسطيني.

وبػػيف أزمػػة الحػػركتيف الرئيسػػيتيف فػػي الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية، يظيػػر مظيػػر آخػػر مػػف مظػػاىر الخريػػؼ 
الفمسػطيني الطويػؿ، يتمثػؿ بعجػز الفصػائؿ الوطنيػة األخػرى، التػي يغيػب معظميػا عػف دائػرة الفعػؿ الحقيقػي، 

ا يرتفع صوت بعضيا فقط لالعتػراض عمػى حركتػي حمػاس وفػتح حينمػا تقتػػػػرباف مػف الوصػوؿ إلػى حػؿ بينم
سػػػار ثنػػػائي بعيػػػد عػػػف الحػػػوار فػػػي حواراتيمػػػا التػػػي ال تنتيػػػي، ألف الحػػػركتيف بحسػػػب ىػػػذه الفصػػػائؿ تنفػػػرد بم

ات شػعبية ضػد نيػج باحتجاجػ عػف أي فعػؿ عنػدما يتػػػػعمؽ األمػر ني الشامؿ. بيػػػػنما تغيب ىػذه الفصػائؿالوط
أوسمو ومالحقو األمنية والسياسية، كما تصمت تماما عف حممة االعتقاالت التي تشػنيا السػمطة فػي صػفوؼ 
المقػػػػاوميف مػػػػف قيػػػػادات وأفػػػػراد حمػػػػاس وىػػػػي االعتقػػػػاالت التػػػػي تسػػػػاىـ فػػػػي تأبيػػػػد خريػػػػؼ المشػػػػروع الػػػػوطني 

 الفمسطيني ككؿ، وليس مشروع حماس فحسب.
يعيشػػو المشػػروع الػػوطني الفمسػػطيني، فػػإف البحػػث عػػف مخػػرج لألزمػػة يقودنػػا إلػػى وفػػي ظػػؿ ىػػذا الواقػػع الػػذي 

طريػػؽ واحػػد ووحيػػد، وىػػو الشػػعب الفمسػػطيني الػػذي اسػػتطاع تاريخيػػا أف يكػػوف أكبػػر وأقػػوى مػػف قيادتػػو، وكمػػا 
اسػػتطاع ىػػػذا الشػػػعب أف يفجػػػر سػػػابقا انتفاضػػػة الحجػػػارة فػػي مرحمػػػة سػػػيئة 'خريفيػػػة' مػػػف التػػػاريخ الفمسػػػطيني، 

ت ىذه االنتفاضة سببا في إعادة بعض الحيػاة إلػى حركػة فػتح وغيرىػا مػف فصػائؿ العمػؿ الػوطني، وفػي فكان
ظيور حركة حماس في ساحة العمؿ النضػالي، فإنػو اليػـو مؤىػؿ أيضػا لقيػادة حػراؾ شػعبي قػد يعطػي األمػؿ 

 بنياية قريبة لمخريؼ الفمسطيني الطويؿ.
 28/9/2802، القدس العربي، لندن

 
 ؟!«الشآرعية الفمسطينية»ل عمى عن التطاو 56

 عريب الرنتاوي
وشػػػطرىا الػػػى ” الشػػػرعية الفمسػػػطينية“حتػػػى أشػػػير قميمػػػة خمػػػت، كانػػػت ايػػػراف المػػػتيـ الوحيػػػد بمحاولػػػة ضػػػرب 

نصػفيف...ولقد اتخػذت القيػادة الفمسػطينية سمسػمة مػف المواقػؼ التػي تنػدد بالسػموؾ االيرانػي، وتحممػو شػػطرًا ال 
وآخػر جػوالت المواجيػة بػيف طيػراف وراـ اهلل، وقعػت عشػية ”...ادامتػو”النقسػاـ وبأس بو مف المسػؤولية عػف ا

لمفمسػػطينييف ” دعػػوتيف“قمػػة دوؿ عػػدـ االنحيػػاز األخيػػرة فػػي طيػػراف، حيػػث تػػردد أف القيػػادة االيرانيػػة وجيػػت 
مػر، لممشاركة في المؤتمر: واحدة لمرئيس عبػاس وثانيػة لػرئيس الحكومػة المقالػة فػي غزة....عبػاس رفػض األ

والناطقوف باسمو ىددوا بامتناعو عف المشاركة في المػؤتمر اف حضػر اسػماعيؿ ىنيػة...ايراف قطعػت الجػدؿ 
ىنية الذي كاف أعمف أنو سيشد الرحاؿ الى طيػراف عػاد واعتػذر، مرجعػًا ذلػؾ ”...أبو مازف”بحصر الدعوة ب

السػػػورية....وبقية القصػػػة  لحػػػرص عمػػػى عػػػدـ تعميػػػؽ االنقسػػػاـ وتحفظػػػًا عمػػػى الموقػػػؼ االيرانػػػي مػػػف األزمػػػة
 معروؼ.

قبػػؿ أيػػاـ، تحػػدثت وسػػائؿ االعػػالـ عػػف دعػػوة مصػػرية السػػماعيؿ ىنيػػة لزيػػارة القاىرة،وبصػػفتو رئيسػػًا لمحكومػػة 
ما زالت ” الدولة –مصر “الفمسطينية، السمطة اعترضت واستدعت سفير مصر في راـ اهلل لالحتجاج...فيما 

فتتحدث بخطػابيف، ظػاىر ومضػمر، موقعيػا ” االخواف –مصر “أما ” دالممثؿ الشرعي الوحي”تؤكد اعترافيا بػ
الرسمي يممي عمييا عدـ التورط في تكريس انقساـ الشرعية الفمسطينية، بيػد أف عواطفيػا وقمبيػا مػع حمػاس، 

 حركة وحكومة.
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قػو مػف قطر فعمت شيئًا مماثاًل...ىي تعترؼ بالمنظمة والسمطة والرئاسػة...لكنيا تستضػيؼ خالػد مشػعؿ ورفا
اتفاقػات اعػادة االعمػار، ” حكومتيػا“تديرىا حماس، وتوقع مع ” والية مستقمة”جية، وتتعامؿ مع قطاع غزة كػ

 ترسؿ الوفود وتستقبميا، مف دوف اخطار راـ اهلل أو التشاور معيا.
قيػػؿ أف المنحػػى الجديػػد فػػي تعػػامالت قطػػر ومصػػر مػػع حمػػاس والقطػػاع، أثػػار قمػػؽ السػػمطة واىتياجيػػا، حتػػى 

، ”الػدوؿ الشػقيقة“في عالقاتيا مع بعض ” التدىور“يا أرسمت وفدًا رفيعًا لمسعودية لطمب تدخميا لوقؼ ىذا أن
مصػػادر فمسػػطينية نفػػت كثيػػرا مػػف ىػػذه التفاصػػيؿ، بيػػد أنيػػا لػػـ تنػػؼ جػػوىر الحكايػػة، وىػػي ىنػػا أف الشػػػعب 

 الفمسطيني واقعيًا، بات يمتمؾ عنوانيف ال عنوانًا واحدًا أوحدا.
المبػػدأ، ال أحػػد يجػػادؿ فػػي وجػػوب حفػػظ أحػػد أىػػـ منجػػزات الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية المعاصػػرة: مػػف حيػػث 

وحدانية وشرعية التمثيؿ الفمسطيني في اطار منظمة التحرير...ىذه المنجػز دفػع الشػعب الفمسػطيني وحركتػو 
زعػة المنظمػة عمػى األرض الوطنية أثمانًا باىظة النتزاعو وحفظو، وأحيانًا بمواجيات مكمفة مع مف حالوا منا

 والتمثيؿ واستقاللية القرار الوطني.
لكػػػف مػػػف حيػػػث المبػػػدأ، ال بػػػد مػػػف االقػػػرار بػػػاف سػػػؤاؿ الشػػػرعية، بػػػات يطػػػارد مختمػػػؼ القيػػػادات والمؤسسػػػات 
الفمسطينية...اذ ال يوجد مؤسسة فمسطينية واحدة أو قيادي واحد، يستطيع أف يزعـ بأف يمتمػؾ خػاتـ الشػرعية 

القػػػػديـ عمػػػػى ”و” األمػػػػر الواقػػػػع”و” تصػػػػريؼ األعمػػػػاؿ“ميع انػػػػدرجوا ومنػػػػذ زمػػػػف، فػػػػي سػػػػياقات وختميػػػػا...الج
الرئاسػػة انتيػػت واليتيػػا...المجمس التشػػريعي المنتخػػب انتيػػت واليتو...حكومػػة غػػزة مقالػػة..أما تػػاريخ ”...قدمػػو

والمجنػػة تصػػرؼ األعمػػاؿ كػػؿ ىػػذه السػػنوات....أما عػػف المجمػػس الػػوطني “البشػػرية فػػال يعػػرؼ حكومػػة بقيػػت 
 التنفيذية وما بينيما وما يتبعيما مف مجالس ومنظمات، فمؾ أف تقوؿ ما شئت.

لمنتيكػػي الشػػرعية الفمسػػطينية ” الخبيثػػة”بػػؿ و” الخبيئػػة“ومػػف حيػػث المبػػدأ أيضػػًا، وبصػػرؼ النظػػر عػػف النوايػػا 
القيػػادة الفمسػػطينية والمتطػػاوليف عمييػػا، فػػاف الُمػػالـ عػػف فػػتح ىػػذه الثغػػرة فػػي جػػدراف الشػػرعية الفمسػػطينية، ىػػي 

أواًل، وقبؿ أي أحٍد آخر...فقد مرت سنوات ثمينة مف دوف أف تنجح في اعادة بناء وىيكمة المنظمة، بحماس 
أو مػػػػف دونيػػػػا...مرت سػػػػنوات ولعبػػػػة الحػػػػوار والمصػػػػالحة تػػػػراوح مكانيا...وىنػػػػا لػػػػيس الميػػػػـ تبػػػػادؿ الالئمػػػػة 

ى ىػػذا التعطيػػؿ، تشػػريع أبػػواب البيػػت الفمسػػطيني لكػػؿ واالتيامػػات بػػيف فريقػػي االنقسػػاـ...الميـ أنػػو ترتػػب عمػػ
 أشكاؿ التدخؿ والتطاوؿ.

قػػػد تكػػػوف حمػػػاس، غػػػزة عمػػػى وجػػػو التحديػػػد، مسػػػؤولة كميػػػًا أو جزئيػػػًا عػػػف الفصػػػؿ األخيػػػر فػػػي مسػػػيرة الفشػػػؿ 
الفمسػػػػطيني فػػػػي اسػػػػتعادة الحػػػػوار واسػػػػترداد الوحػػػػدة...ولكف ىػػػػذه المسػػػػؤولية سػػػػبؽ لفػػػػتح والسػػػػمطة والمنظمػػػػة 

سػػػػة، أف تحممتيػػػػا فػػػػي مراحػػػػؿ سػػػػابقة، زمػػػػف انتعػػػػاش األوىػػػػاـ وتفشػػػػي الرىانػػػػات الخائبػػػػة عمػػػػى خيػػػػػار والرئا
 ”.المفاوضات حياة“

وسيظؿ الحاؿ عمى ىذا المنواؿ، وستتكاثر الجيات واألطراؼ واألجندات التػي سػتعمؿ عمػى تعميػؽ االنقسػاـ 
خيػػرة، شػػيدت دخػػوؿ األطػػراؼ العربيػػة الفمسػػطيني وتكريسػػو، طالمػػا ظػػؿ االنقسػػاـ قائمًا...بػػؿ أف األشػػير األ

واالقميمية ذاتيا، عمى خطػوط االنقسػامات داخػؿ حمػاس ذاتيػا، بػدعـ ىػذا الطػرؼ وتػرجيح ذاؾ، عبػر أدوات 
منػو، فضػال عػػف أدوار مرجعيػة، دينيػػة ” المسػتفيد األخيػػر“ووسػائؿ شػتى، تتقػػدميا وجيػة الػدعـ المػػالي وىويػة 

 و تمؾ.وسياسية شديدة االرتباط بيذه العاصمة أ
مف يقبؿ بتشظية الشعب والوطف والمؤسسات والشػرعيات الفمسػطينية، عميػو أف يتوقػع مػف اآلف، بػأف ال قعػر 
وال مستقر لعممية التشظي، وأنو وحزبو وفصػيمو وسػمطتو وحكومتػو ورئاسػتو، سػتكوف مرشػحة لػدور: الضػحية 

 التالية، ومف يعش رجبًا يرى عجبا.
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 العنصرية اإلسرائيمية... مصادر وجيات 57
 د. أسعد عبد الرحمف
مػػػؤخرًا، اعتػػػػرؼ رئػػػػيس الكنيسػػػت اإلسػػػػرائيمي )رؤوفػػػػيف رفمػػػيف(، وىػػػػو أحػػػػد أبػػػرز شخصػػػػيات التيػػػػار اليمينػػػػي 
األيديولوجي المتشػدد، بػأف "العنصػرية المسػتفحمة" داخػؿ الكيػاف اإلسػرائيمي "باتػت مقمقػة". وقػد جػاء قولػو ىػذا 

و عف االعتداء الوحشي الذي تعرض لو الفتى المقدسي جماؿ الجوالني وكاد يودي بحياتػو، في معرض حديث
شػابًا وشػابة مػف الييػود فػي القػدس المحتمػة باالعتػداء عميػو. وفػي معػرض تحميمػو لمػا حػدث،  50بعد أف قػاـ 

: "ألسػػفي أسػػيب فػػي توضػػيح الجػػذور والجيػػات المتعػػددة المسػػؤولة، حقػػًا، عػػف ىػػذا "الحػػادث" وغيػػره، فأضػػاؼ
الشػػػديد فػػػإف المؤشػػػرات ليػػػذه الظػػػاىرة كانػػػت واضػػػحة منػػػذ زمػػػف، ونحػػػف، الحكومػػػة والكنيسػػػت وجيػػػاز التربيػػػة 
والتعمػيـ، مسػؤولوف عنيػػا. إف مػا جػػرى لػيس حػػدثًا عػابرًا لمشػػاىد العنصػرية العنيفػػة ضػد العػػرب، فيػذه ظػػاىرة 

آمنػا أف أحػداثًا كيػػذه عػابرة ىامشػية، لكػػف  مقمقػة فػي المجتمػػع اإلسػرائيمي". وخػتـ "رفمػػيف" بػالقوؿ: "حتػى اليػػوـ
يتضح أف األمر ليس كذلؾ، ويجري الحديث عف ظاىرة تتحوؿ إلى مشكمة قومية مف شأنيا أف تشكؿ خطػرًا 

 عمى الديمقراطية اإلسرائيمية"!
وبعدئػػػػػذ، تالحقػػػػػت التحمػػػػػيالت الغربيػػػػػة )وأساسػػػػػًا اإلسػػػػػرائيمية( التػػػػػي كشػػػػػفت أبعػػػػػادًا أخػػػػػرى وجيػػػػػات إضػػػػػافية 

مصت أف معاممة إسرائيؿ "لمواطنييا الفمسطينييف" كافية في حد ذاتيا إللقػاء الشػكوؾ عمػى "مصػداقيتيا" استخ
الديمقراطيػػة. ففػػي دراسػػة نشػػرتيا صػػحيفة "كػػاونتربنتش" األميركيػػة بعنػػواف "ال مسػػاواة داخػػؿ الخػػط األخضػػر: 

ّمٌي مف الشوفينية يتجسد عمى نحو الفمسطينيوف المنسيوف"، يقوؿ الكاتب باتريؾ أو. ستريكالند: "ثمة شكؿ سُ 
طػػػػابور خػػػػامس يسػػػػتطيع تقػػػػويض مسػػػػتقبؿ إسػػػػرائيؿ كدولػػػػة ييوديػػػػة  2948خػػػػاص فػػػػي فكػػػػرة أف فمسػػػػطينيي 

ديمقراطيػػة". ويضػػيؼ: "يػػتـ دفػػع الصػػفة الييوديػػة إلسػػرائيؿ عمػػى حسػػاب أكبػػر أقميػػة قوميػػة، أي عمػػى حسػػاب 
و السػبب فػي أف إسػرائيؿ لػـ تكػف فػي أي يػـو دولػػة ىؤالء)الفمسػطينييف المنسػييف(. وىػذا عمػى وجػو التحديػد ىػ

 ديموقراطية موثوقة أبدًا".
وتتزايد الشواىد عمػى أف العنصػرية باتػت نيػج حيػاة فػي الكيػاف الصػييوني. وممػا يؤكػد ذلػؾ االقتبػاس المثيػر 
د لمقشػػػعريرة عمػػػى لسػػػاف أحػػػد الفتيػػػاف المعتػػػديف عمػػػى الفتػػػى المقدسػػػي: "مػػػف نػػػاحيتي فميمػػػت، فيػػػو عربػػػي"! لقػػػ

أضػػحت كراىيػػة العػػرب والرغبػػة فػػي مػػوتيـ مػػذىبًا فكريػػًا يجتػػاح بتزايػػد أوسػػاط المجتمػػع اإلسػػرائيمي. فحسػػب 
اسػػتطالع أخيػػر لػػػ"صندوؽ فريػػدريخ أبػػارت"، تبػػيف ازديػػاد مواقػػؼ الجميػػور، والفتيػػاف بخاصػػة، تطرفػػًا واتجاىػػًا 

المػػواطنيف العػػرب حقيػػـ فػػي أف فػػي المئػػة مػػنيـ يؤيػػدوف سػػمب  46إلػػى المنحػػى القػػومي الػػديني، إلػػى حػػد أف 
 ُينتخبوا لمكنيست.

وفػػي مقػػاؿ افتتػػاحي، كاشػػؼ وشػػامؿ، فػػي صػػحيفة "ىػػآرتس"، بعنػػواف "عقيػػدة الفتػػؾ بالفمسػػطينييف" تقػػوؿ "أسػػرة 
التحرير" ما يمي: "إف شيود عياف رووا بأف المشاغبيف الييود واصموا ركؿ الفتى المصاب، حتػى عنػدما كػاف 

يطمؽ رفاقيـ ىتافات عنصػرية ضػد العػرب. وشػاىد عشػرات اإلسػرائيمييف مػا جػرى  يتموى عمى األرض، بينما
دوف أف يحركػػوا سػػاكنًا. عػػدـ مبػػاالتيـ خطيػػرة فقػػط بقػػدر أقػػؿ مػػف عػػدـ مبػػاالة مرتكبػػي الفتػػؾ. كمػػا أف شػػجب 
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 رئػػػػيس الػػػػوزراء والشخصػػػػيات العامة)اإلسػػػػرائيمية(األخرى ال يمكػػػػف أف ينفػػػػي حقيقػػػػة أف لمفتػػػػؾ سػػػػياقًا سياسػػػػياً 
واجتماعيًا عميقًا. المتيمػوف بالفعمػة ىػـ أطفػاؿ وفتيػاف. كراىيػة العػرب تمقوىػا مػف محػيطيـ: ربمػا مػف البيػت، 
بالتأكيػػػػد مػػػػف جيػػػػاز التعمػػػػيـ، ومػػػػف السػػػػاحة السياسػػػػية. عنػػػػدما يصػػػػبح التحػػػػريض ضػػػػد العػػػػرب ىػػػػو السػػػػالمة 

ال يقػالوف مػف مناصػبيـ، السياسية، عنػدما يػدعو الحاخامػات الجميػور إلػى التصػرؼ بعنصػرية تجػاه العػرب و 
عندما يسف الكنيست قوانيف ترتفع فوقيا أعالـ القومية المتطرفة والعنصرية، فال يمكف أف ننزؿ بالالئمة فقػط 
عمى الفتياف الػذيف ترجمػوا كػؿ ىػذا إلػى لغػة العنػؼ. ىػؤالء، وآخػروف قػبميـ عمػى مػدى السػنيف، يتحممػوف ىػـ 

 أيضًا المسؤولية".
ميػػر فػػوكس" فػػي مقػػاؿ بعنػػواف "تربيػػة عنصػػرية"، يقػػوؿ: "ىػػذه الواقعػػة التػػي حصػػمت ومػػف جانبػػو، فقػػد كتػػب "ع

بفعؿ أيد شاذة، ىي تعبيٌر عف زيادة العنصرية والقومية في المجتمػع اإلسػرائيمي بعامػة، وبػيف الشػباب بصػفة 
يب في خاصة، واالدعاء أنيا حصمت بأيدي شاذيف بال شرعية ادعاء لمسذاجة. إف ريح العنصرية والقومية ت

السػػػنيف األخيػػػرة مػػػف جيػػػات مركزيػػػة ذات سػػػمطة فػػػي المجتمػػػع اإلسػػػرائيمي ومنيػػػا األذرع الحاكمػػػة". وأضػػػاؼ 
الكاتػػب يقػػوؿ: "حينمػػا يكػػوف ىػػذا ىػػو مػػزاج تشػػريع القػػوانيف والنقػػاش فػػي الكنيسػػت، فمػػاذا يمكػػف أف نتوقػػع مػػف 

السػذاجة. إف اتجػػاه التطػرؼ بػػيف  الشػبابح لػيس ذلػػؾ فػي الكنيسػػت وحػدىا". ثػػـ خػتـ قػػائاًل: "ينبغػي أال نػػدعي
الفتياف، والذي يبمغ حد العنؼ العنصري حقًا، ىو ثمرة الشػجرة المسػمومة التػي ترعاىػا الكنيسػت، سػواء أكػاف 
ذلػػػؾ متعمػػػدًا أو ابتغػػػاًء لمغوغائيػػػة المجػػػردة. إف ىػػػذه الحمقػػػة المفرغػػػة، التػػػي يػػػتـ التعبيػػػر فييػػػا عػػػف العنصػػػرية 

 يف غوغائية تمنح العنصرية الشرعية والتعزيز، يجب فصميا".الطاغية لدى الجميور، بسف قوان
وفػػي مقػػاؿ بعنػػواف "حتػػى الييػػودي الطيػػب يكػػره العػػرب"، يقػػوؿ تسػػفي برئيػػؿ: "إف أدبيػػات الكراىيػػة اإلسػػرائيمية 

ديػػف( لشػػرغا جفنػػي مميئػػة بالتعػػابير والتصػػاوير التػػي -لمعػػرب سػػبقت االحػػتالؿ. سمسػػمة كتػػب األطفػػاؿ )دانػػي 
ًا ممتػػازًا لكراىيػػة العػػرب. كمػػا أف سمسػػمة )ميكػػرؤوت يسػػرائيؿ( التػػي تربػػى عمييػػا مئػػات آالؼ َوضػػَعت أساسػػ

أطفاؿ إسرائيؿ، مثيرة مف حيث مادة التحريض الكامنة فييا. ال يوجد إلزاـ في تفصيؿ كؿ مضػاميف الكراىيػة 
يف مػػف القػػدس الػػذيف لمعػػرب، والتػػي َغػػّذونا بيػػا وطورناىػػا فػػي أنفسػػنا، كػػي نعػػد مرافعػػة دفػػاع سػػامية لممجػػرم

باإلجماؿ فعمػوا مػا وجيػتيـ لعممػو التربيػة وفكػرة )المػوت لمعػرب(". وأضػاؼ: "ىػذه فكػرة سػتبقى جػزءًا ال يتجػزأ 
مف اليوية الييودية اإلسرائيمية حتى لو انتيى االحتالؿ غػدًا. إذ أف )المػوت لمعػرب( لػيس تعبيػرًا عػف كراىيػة 

ارة ثمػػػف(". ىػػػي ال تشػػػبو كراىيػػػة األجانػػػب أو الخػػػوؼ مػػػف "عاديػػػة" ل،خػػػر، أو مجػػػرد شػػػعار لعصػػػابات )شػػػ
المسمميف المذيف يميزاف العنصرية األوروبيػة. كراىيػة العػرب ىػي جػزء مػف اختبػار الػوالء لميويػة تقدمػو الدولػة 

 لمواطنييا الييود: الييودي الطيب يكره العرب. اإلسرائيمي المخمص يترؾ العربي يموت ألنو عربي".
تػػز الغػػرب وتغػػذي تأنيػػب ضػػميره بسػػبب مػػا اشػػتير باسػػـ "اليولوكوسػػت" )المحرقػػة النازيػػة(، إسػػرائيؿ، التػػي تب

تشكؿ اليوـ حالة آبارتايد استعمارية إحاللية عنصرية استسممت ليا الذىنية الغربية. فالدولة الصييونية ىػذه، 
ي، وكػذلؾ فػي مراكػز رغـ كؿ شيء، ال تزاؿ تتمتع بنفوذ ال مثيػؿ لػو فػي البيػت األبػيض والكػونجرس األميركػ

ف بدرجة أقؿ.  صنع القرار في أوروبا، وا 
 28/9/2802، االتحاد، أبو ظبي
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