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 حماس تدعو لتيكيل ائتال  وطني لمواجية نتائج المفاوضات الكارثية لي"أوسمو": 02الي  ذكرىالفي  2
حركػػة  ، أفغػػزة واشػػرؼ الهػػور ،راـ اهلل مػػف وليػػد عػػوض، عػػف 23/9/0223، القييدس العربييي، لنييدنذكػػرت 

سػػرائيؿ ’ أوسػػمو‘الػػذكرا العشػػريف لتوايػػق ات ػػاؽ حمػػاس أكػػدت فػػي  لمسػػ ـ بػػيف منظمػػة التحريػػر ال مسػػطينية وا 
بالمئػة  97اغتصػاب ‘، كونػه أعطػى االحػت ؿ الحػؽ فػي ’المشػئوـ‘عمى بط ف هذا االت اؽ الذي وص ته بػػ 

 ، فيما طالبت الجبهة الشعبية باالنسحاب ال وري مف الم اوضات.’مف أرض فمسطيف التاريخية
ات اؽ أوسمو ومػا تػ م مػف االت اايػات ‘نسخة منه أف ’ القدس العربي‘واالت حركة حماس في بياف لها تمقت 

ات ااات باطمة، ألف ما بني عمي باطؿ فهو باطؿ، وشعبنا ال مسطيني لف يمتـز بما التزمت به المنظمػة، ولػف 
 ’.يعترؼ بأي نتائج تنتقص ذرة واحدة مف تراب فمسطيف أو مقدساتها

عػػدـ ‘دعػػت حركػػة فػػت  لرفػػق اليطػػات الػػذي أعطتػػه لمػػدخوؿ فػػي الم اوضػػات األخيػػرة، وأكػػدت عمػػى ضػػرورة و 
المراهنة عمى المتييرات في المنطقة العربية، والجموس لمحػوار الشػامؿ عمػى ااعػدة اسػتنقاذ المشػروع الػوطني 

، واتهمػػت حمػػاس ’ـ والقػػرارمػػف بػػراثف التصػػ ية والتطبيػػق مػػق االحػػت ؿ، وعمػػى ااعػػدة الشػػراكة الكاممػػة فػػي الػػد
تت ػػرغ لمم اوضػػات مػػق المحتػػؿ وذلػػؾ اسػػتجابة لطمػػب رسػػمي ‘السػػمطة بالتنصػػؿ مػػف اسػػتحقااات المصػػالحة لػػػ 

 ’.مف وزير الخارجية األمريكي )جوف( كيري كشرط أساسي لقبوؿ السمطة طرفًا في هذم الم اوضات
، ’وع التػػوطيف وتجاهػػؿ حػػؽ العػػودةإسػػقاط مشػػر ‘ودعػػت حمػػاس الشػػعب ال مسػػطيني فػػي الػػوطف والشػػتات لػػػ 

 ’.وشددت الحركة عمى أف حؽ العودة حؽ مقدَّس يستحؽ أف تتوحد عميه الجموع وأف تبذؿ مف أجمه األرواح
عربيػػػػة ‘وأكػػػػدت حمػػػػاس عمػػػػى أف مدينػػػػة القػػػػدس بشػػػػراها وغربهػػػػا بمقدسػػػػاتها ا سػػػػ مية والمسػػػػيحية سػػػػتبقى 

ا يقػوـ بػه مػف إجػراتات إجراميػة بحػؽ القػدس والمقدسػات ، وحذرت االحت ؿ مف ميبة التمػادي فيمػ’فمسطينية
 ’.عنواف الكرامة التي سننتزعها انتزاعًا بكؿ ما أوتينا مف اوة‘والمقدسييف، واالت أف القدس ستظؿ 

وتقػػدمت حمػػاس فػػي بيانهػػا بالتحيػػة لمشػػهدات واألسػػرا وتقػػدمت كػػذلؾ بالتحيػػة ألهػػالي الضػػ ة اليربيػػة وأهػػالي 
، وشػػددت ’يقتػػؿ المرضػػى واألط ػػاؿ‘لػػى رفػػق الحصػػار الظػػالـ عػػف غػػزة، واالػػت أنػػه ، ودعػػت إ87منػػاطؽ الػػػ 

 ’.وصمة عار في جبيف ا نسانية ولف ندفق ثمنًا مف ثوابتنا وحقوؽ شعبنا لرفعه‘عمى أنه أيضا يمثؿ 
حركة حماس حذرت مف أف هناؾ "كارثة سياسية" االت بأنػه "يػدّبر ، أف 20/9/0223قدس برس، وأضافت 
األفػػػؽ"، وأف السػػمطة ال مسػػػطينية تسػػتقوي بػػاالحت ؿ واألمػػػريكييف وبعػػض األنظمػػػة العربيػػة  سػػػكات لهػػا فػػي 



 
 
 

 

 

           5ص                                    0977العدد:                31/9/0223الجمعة  التاريخ:

صػػوت الشػػعب ولحصػػار غػػزة، وتشػػويه سػػمعة المقاومػػة حتػػى يتسػػنى لهػػـ تصػػ ية القضػػية ال مسػػطينية تحػػت 
 شعار )ليس في ا مكاف أفضؿ ممَّا كاف(.

ناسػبة الػػذكرا العشػريف الت ػػاؽ أوسػمو أرسػػمت نسػػخة ( بم9|31ودعػت "حمػػاس" فػي بيػػاف لهػا اليػػـو الخمػػيس )
منه لػ "ادس برس"، ال صائؿ الوطنية والقوا االجتماعية ال مسطينية إلى تشكيؿ ائت ؼ وطني لمواجهة نتائج 
الم اوضػػات الكارثيػػة والتأسػػيس لرؤيػػة وطنيػػة شػػاممة تقػػـو عمػػى التمسػػؾ بحقػػوؽ الشػػعب ال مسػػطيني وثوابتػػه 

 ل جئيف وتقرير المصير. وتحرير األرض وعودة ا

ورغػػػـ "تنصػػػؿ االحػػػت ؿ مػػػف ، أنػػػه عمػػػاف مػػػف ناديػػػة سػػػعدالديف، عػػػف 23/9/0223الغيييد، عّميييان، وأضػػػافت 
االت ػػاؽ عمػػى حسػػاب فػػرض واػػائق جديػػدة عمػػى األرض تمنػػق ايػػاـ الدولػػة ال مسػػطينية، فػػ ف القيػػادة ال مسػػطينية 

 ، بحسب ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة.تعود مجددًا إلى مسار الم اوضات بن س اآللية واألسموب"
واػػػاؿ، لػػػػ"اليد" مػػػف بيػػػروت، إف "االت ػػػاؽ كػػػاف مضػػػيعة لمواػػػت ولػػػـ يسػػػت د منػػػه سػػػوا االحػػػت ؿ، بينمػػػا ا دارة 
األميركية منحازة لمكياف ا سرائيمي ولـ تعمؿ كراع لعممية الس ـ مف أجػؿ إجبػار االحػت ؿ عمػى االلتػزاـ بمػا 

 تـ توايعه".
اامػة وأضاؼ  أف "أوسمو خدـ العدو الصهيوني في تكػريس االسػتيطاف والسػيطرة الكاممػة عمػى وادي األردف وا 

جدار ال صؿ العنصري، بينما يمضي اليوـ في خطوات متسارعة ل سػتي ت عمػى المقدسػات الدينيػة، السػيما 
 المسجد األاصى المبارؾ، وتهويد القدس المحتمة".

ت ػػػاوض مجػػػددًا تمثػػػؿ محاولػػػة يائسػػػة مػػػف ا دارة األميركيػػػة  حيػػػات العمميػػػة واعتبػػػر أف "العػػػودة إلػػػى مسػػػار ال
 عند فشؿ محادثات كامب دي يد". 1000السممية التي ماتت العاـ 

ولـ يت ؽ مق القائميف "ب نجاز السمطة" باعتبارها "الػدرع الواايػة ل حػت ؿ فػي الضػ ة اليربيػة"، بحسػب تعبيػرم، 
 يف أجهزتها األمنية والسمطات ا سرائيمية في مواجهة المقاومة".مشيرًا إلى "التنسيؽ األمني ب

ودعا إلى "حوار وطني شامؿ مف أجػؿ وضػق اسػتراتيجية وطنيػة موحػدة واالت ػاؽ عمػى خطػة لتحقيػؽ أهػداؼ 
 الشعب ال مسطيني في التحرير وتقرير المصير وحؽ العودة".
عػػػادة بنػػػات منظمػػػة ال تحريػػػر وتحقيػػػؽ المصػػػالحة والعػػػودة إلػػػى مربػػػق وأكػػػد ضػػػرورة "ترتيػػػب البيػػػت الػػػداخمي وا 

 المقاومة لتحرير األرض والدولة ال مسطينية".
وحث "الرئيس محمود عباس عمى عػدـ االنخػداع بػالوعود األميركيػة وا سػرائيمية، فػاالحت ؿ لػف يعطػي شػيئًا 

نما هو المست يد مف الم اوضات".  وا 
 
 إلنقاذ الوضع االنساني لمقطاع خل لدى مصرقطر وُعمان والسودان لمتدالحكومة في غزة تدعو  

لوزرات الداخمية ’ براية‘وجه يوـ أمس وزير الداخمية في حكومة حماس فتحي حماد : أشرؼ الهور -غزة 
التدخؿ ال وري لدا الشقيقة مصر  نقاذ الوضق ‘في كؿ مف اطر، وعماف، والسوداف دعاهـ فيها بضرورة 

 ’.ا جراتات التعس ية بحؽ أهالي اطاع غزةا نساني والحياتي المت ااـ جرات 
وشرح حماد المعاناة والتي تتمثؿ في إغ ؽ المعبر الذي خمؼ آالؼ العالقيف عمى المعبر وهدـ األن اؽ 

 الذي يحصؿ منه ال مسطينيوف عمى المواد األساسية والسمق الضرورية.’ الشرياف الوحيد‘التي تمثؿ 
واؼ حممتهـ عمى الحدود ‘سية لمتواصؿ مق األشقات في مصر لػ وحثهـ عمى ممارسة الجهود الدبموما

 ’.والتخ يؼ مف وطأة الحصار وفت  معبر رف  بشكؿ كامؿ
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ليست الحؿ األمثؿ ‘، مؤكدًا أف األن اؽ ’إننا نقدر الحاجة األمنية لمشقيقة مصر‘وااؿ حماد في البراية 
 نؽ الذي يعانيه سكاف القطاع.لموضق في غزة لكنها البديؿ االضطراري في ظؿ الحصار الخا

التابعة لحكومته أف ’ الرأي‘وأعمف المهندس إيهاب اليصيف الناطؽ باسـ الحكومة المقالة في تصري  لوكالة 
كميات الواود المخزنة محدودة، وتخدـ اطاعات معينة مثؿ الصحة والكهربات، إلى جانب البمديات المختصة 

 بآبار الميام والصرؼ الصحي.
هذم الكميات المخزنة اد تنتهي إذا ما استمرت أزمة الواود في القطاع بالتصاعد، مشيرا إلى أف وأكد أف 

 حكومته ليس لديها مستودعات لمواود، وأف الموجود مخزوف عادي.
 13/9/2013القدس العربي، لندن، 

 
 قريع: اتفاق أوسمو لم يكن خطأ وعالقات الجانبين تعتمد عميو 3

لـ يكف خطأ وانما “رئيس الوزرات ال مسطيني األسبؽ أحمد اريق أف ات اؽ اوسمو  )د ب أ(: أكد -راـ اهلل
 ”.ات اؽ جيد لمرحمة السنوات الخمس االنتقالية التي تـ تحديدها

ورفض اريق الذي كاف رئيسا لموفد ال مسطيني في الم اوضات مق اسرائيؿ، في تصريحات ل ذاعة 
ور عشريف عاما عمى توايق ات اؽ اوسمو، القوؿ اف هذا االت اؽ اد ا سرائيمية بالمية العبرية بمناسبة مر 

 مات، مشيرا إلى أف الع اات بيف الجانبيف ال تزاؿ تعتمد عميه.
وأضاؼ انه بامكاف رئيس السمطة ال مسطينية محمود عباس توايق ات اؽ س ـ مق اسرائيؿ وتبني ارارات 

 ”.واف لـ تحظ هذم القرارات بالشعبية“تاريخية 
 13/9/2013القدس العربي، لندن، 

 
 القطاعينفي تجاوز دبابات مصرية حدود  في غزة الوطنياألمن جياز  4

ن ت ايادة جهاز األمف الوطني المسؤوؿ عف تأميف حدود اطاع غزة، ما نشرته وسائؿ إع مية حوؿ تجاوز 
 دبابات مصرية لخط الحدود ال مسطينية المصرية.

مكتوب وصمت "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنه، أف الحدود الجنوبية لقطاع غزة وأكد األمف الوطني في بياف 
 مق مصر آمنة، وأف هذم األنبات ال أساس لها مف الصحة.

وأشار الجهاز األمني إلى أف اواته منتشرة عمى طوؿ حدود اطاع غزة عمى مدار الساعة لمدفاع عف أبنات 
 شعبنا وحماية مقدراته.

الوطني وسائؿ ا ع ـ بػ"توخي الداة والتواصؿ مق الجهات الرسمية ابؿ نشر أي  كما طالبت ايادة األمف
 أخبار تتعمؽ بالوضق األمني في ِاطاع غزة".

صابة  6بينهـ  11وتسود رف  المصرية حالة توتر شديد بعد مقتؿ  آخريف في ت جيريف استهدفا  11جنود وا 
 مقر المخابرات الحربية شمالي سينات.

 12/9/2013، ينفمسطين أون ال
 

 لممصريين لحل أزمة معبر رفح اً أبو صبحة: قّدمنا مقترح 5
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كشؼ مدير هيئة المعابر والحدود ماهر أبو صبحة أف الجانب ال مسطيني ادـ مقترًحا  آالت الهمص: -رف 
إلى نظيرم المصري لمخروج مف األزمة التي يعاني منها معبر رف ، وحؿ مشكمة عشرات المواطنيف الراغبيف 

 ي الس ر.ف
وااؿ أبو صبحة في حوار مق مراسمة وكالة "الرأي": "إف المقترح ينص عمى معاممة المسافريف عمى أنهـ 
معتمريف، بحيث نسّمـ جوازاتهـ لمجانب المصري، ويتـ فحصها في أي وات، وعندما ي ت  المعبر باآللية 

 التي يعمؿ بها حالًيا يتـ السماح لهـ بالس ر مباشرة".
الجانب ال مسطيني في انتظار رد السمطات المصرية عمى هذا االاتراح، التي سيمكف مف حؿ وأضاؼ أف 

 أزمة المسافريف خ ؿ ث ثة أو أربعة أياـ، في حاؿ كانت هناؾ إرادة مصرية حوؿ ذلؾ.
وفيما يتعمؽ بالتواصؿ مق الجانب المصري حوؿ المعبر، أكد أبو صبحة أف الجهة الرسمية األولى 

هذا الموضوع هي وزارة الخارجية ممثمة بالدكتور غازي حمد وكيؿ الوزارة، موضًحا أف الوزارة المختصة ب
 تتواصؿ مق مستويات عميا في مصر لحؿ أزمة المسافريف.

وأشار إلى أف الجانب المصري دائًما ما يبرر إغ اه لمعبر رف  بحجة األوضاع األمنية الصعبة في شبة 
 وجود خمؿ في شبكة الحواسيب.جزيرة سينات، با ضافة إلى 

وبّيف أف هناؾ تواصؿ ميداني لدا ا دارة العامة لممعابر بشكؿ يومي مق الجانب المصري، لمحديث عف 
مشك ت المسافريف، الفًتا إلى أف أزمة معبر رف  تؤرؽ كؿ مكونات الحكومة ال مسطينية ألنها تمس بحياة 

 المواطف ال مسطيني.
آالؼ مواطف مسجؿ في كشوفات وزارة  6ذكر أبو صبحة أف ما يقارب الػ  وبشأف أعداد المسافريف،

 الداخمية، أغمبهـ مف حممة ا اامات، مبيًنا أنهـ هؤالت بحاجة ماسة لمس ر لمح اظ عمى أعمالهـ. 
 12/3/2013، وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم

 
 عامًا عمى توقيعو عيرينبعد  "..أوسمواتفاق "إلى ترك نيج تدعو  فمسطينيةفصائل  6

الجبهػػة  ، أفغػػزة واشػػرؼ الهػػور ،راـ اهلل مػػف وليػػد عػػوض، عػػف 23/9/0223، القييدس العربييي، لنييدنذكػرت 
عشػػػية حمػػػوؿ الػػػذكرا العشػػػريف الت ػػػاؽ اوسػػػمو التػػػي  ،طالبػػػت الشػػػعبية ال صػػػيؿ الثػػػاني فػػػي منظمػػػة التحريػػػر

مػف هػذم الم اوضػات الثنائيػة السػرية  الرئاسػة ال مسػطينية وفريػؽ الت ػاوض باالنسػحاب ال ػوري ،تصادؼ اليػوـ
المريبػػػػة وميػػػػادرة نهػػػػج وم اوضػػػػات اوسػػػػمو، والعػػػػودة بممػػػػؼ القضػػػػية ال مسػػػػطينية الػػػػى هيئػػػػة االمػػػػـ المتحػػػػدة 
ومؤسساتها المعنية وتن يذ اراراتها ذات الصمة، بما فيها اعترافها بدولة فمسطيف وعاصمتها القدس في تشريف 

 ثاني الماضي.
اصػػرار الواليػػات المتحػػدة ودولػػة االحػػت ؿ عمػػى المضػػي فػػي مػػا يسػػمى بالم اوضػػات وحػػذرت الجبهػػة مػػف اف 

السػػرية وبػػالحموؿ الثنائيػػة دوف شػػروط وبعيػػدا عػػف الشػػرعية الدوليػػة فػػي ظػػؿ تهويػػد المسػػجد االاصػػى وان ػػ ت 
 االسػػتيطاف وارهػػاب الدولػػة ومسػػتوطنيها وتشػػريق تقػػادـ االمػػر الوااػػق، يحػػوؿ الم اوضػػات الػػى غطػػات لتقػػويض
الدولة ال مسطينية وعاصمتها القدس وحقوؽ الشعب ال سطيني في العودة وتقرير المصير التي يك مها القانوف 
الدولي ووسيمة في خدمة االستراتيجية االمريكية لمواصمة الهيمنػة عمػى المنطقػة وشػعوبها وثرواتهػا واجهػاض 

 راطية الجارية في الب د العربية. ركائز وثقافة المقاومة والصمود الوطني واحتوات التحوالت الديمق
الخمػيس القيػادة ال مسػطينية لواػؼ الم اوضػات ’ فػدا‘وعمى ن س الصعيد دعا االتحاد الػديمقراطي ال مسػطيني 

عػ ف التزامهػا بحػدود عػاـ   3999فورا ورهف اسػتئنافها بواػؼ إسػرائيؿ لكافػة أشػكاؿ النشػاطات االسػتيطانية وا 
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عػػ ت ‘لبػػا الشػػعب ال مسػػطيني بمختمػػؼ فئاتػػه واػػوام السياسػػية كحػػدود فاصػػمة بػػيف الػػدولتيف، مطا إلػػى التوحػػد وا 
صػػوتهـ عاليػػا ضػػد اسػػتمرار هػػذم الم اوضػػات العبثيػػة ومػػف أجػػؿ اسػػتعادة الوحػػدة الوطنيػػة باعتبارهػػا الصػػخرة 

 ’.التي تتحطـ عميها كؿ مخططات االحت ؿ ومؤامراته
فػي بيػاف عػف  أعػرب حػزب الشػعب ال مسػطيني ، عػف وكػاالت، أف23/9/0223الخميج، الييارقة، وأضػافت 

كونػػه لػػـ يأخػػذ باالعتبػػار المرجعيػػة السياسػػية األسػػاس التػػي “امقػػه مػػف طبيعػػة المسػػار الت اوضػػي القػػائـ حاليػػًا 
بواػؼ تمػددها االسػتيطاني الػذي يمػتهـ بشػراهة ” إسػرائيؿ“تحقؽ الحػد األدنػى مػف أهػداؼ شػعبنا، كمػا لػـ يمػـز 

 ”.  األرض ال مسطينية
حركة األحرار ال مسطينية اعتبػرت ، أف غزةمف  محمد عيد، عف 20/9/0223، فمسطين أون الينفت وأضا

أف هػػػذم االت اايػػػة "أنتجػػػت سػػػمطة حققػػػت مػػػا عجػػػز االحػػػت ؿ عػػػف تن يػػػذم فػػػي استئصػػػاؿ المقاومػػػة وصػػػناعة 
 االنقساـ في ص وؼ شعبنا ال مسطيني".

بنا ال مسػػطيني بكػػؿ أطيافػػه السياسػػية وغيرهػػا ودعػػت الحركػػة فػػي بيػػاف لهػػا وصػػؿ "فمسػػطيف" نسػػخة عنػػه، شػػع
 لمعمؿ عمى إسقاط أوسمو وممحقاتها االاتصادية واألمنية وفض  كؿ المدافعيف عنها. 

كما دعت األمة العربية وا س مية لمواوؼ عنػد مسػئولياتها تجػام شػعبنا ال مسػطيني واضػيته وحقواػهً مؤكػدًة 
ت اايػة والم اوضػات السػتعادة الحقػوؽ المسػموبةً والشػروع بالعمػؿ أف المقاومة هي الخيار والبديؿ عف هذم اال

عمػى اسػػتعادة الوحػدة الوطنيػػة المبنيػة عمػػى التعدديػػة السياسػية وبرامجهػػا المقاومػة بكافػػة أشػكالها وعمػػى رأسػػها 
 المقاومة المسمحة.

و، "فرصػػػة ألخػػػذ بػػدورها، عػػػّدت الجبهػػػة الديمقراطيػػة لتحريػػػر فمسػػػطيف، ذكػػرا توايػػػق االت ػػػاؽ العشػػريف ألوسػػػم
الػػدروس والعبػػر مػػف األهػػداؼ الرئيسػػية ل ت اايػػة، وممحقاتهػػا السياسػػية، واالاتصػػادية، واألمنيػػة ل ت اايػػة التػػي 

 رعتها الواليات المتحدة األمريكية".
وأوضػػ  القيػػادي فػػي الجبهػػة صػػال  زيػػداف، أف األهػػداؼ الرئيسػػة ل ت اايػػة، والمتمثمػػة فػػي التمهيػػد لقيػػاـ دولػػة 

ة، وحكـ ذاتي لمسمطة، والتعايش السممي مق )إسرائيؿ(، لـ يتحقؽ منه شيت، عوًضا عف تزايد حالػة فمسطيني
 الترهؿ في السيطرة ال مسطينية عمى أراضيها، والتيوؿ االستيطاني عمى مناطقها.

وعػػزا زيػػداف فػػي تصػػريحه لػػػ"فمسطيف" عػػدـ تحقيػػؽ أي مػػف األهػػداؼ، إلػػى عوامػػؿ خارجيػػة تتمثػػؿ باالنحيػػاز 
 مريكي لػ)إسرائيؿ(، والضيوط الخارجية عمى الوفد ال مسطيني.األ

وبػػّيف أف بنػػود االت اايػػة ألقػػت بظ لهػػا عمػػى وااػػق الشػػعب ال مسػػطيني بصػػورة جميػػة، إذ جعمتػػه ضػػحية لتبعيػػة 
سياسية، وااتصادية ل حت ؿ ا سرائيمي، وغيرم مف الػدوؿ اليربيػة، مقترًحػا فػي الواػت ذاتػه، إسػقاط االت اايػة 

 سطينًيا، والعمؿ عمى بنات استراتيجية وطنية تجمق بيف الحؿ السياسي، والمقاومة بكافة أشكالها.فم
وانتقد سعي السمطة ال مسطينية ورات الم اوضات مق )إسرائيؿ(، والتي مضي مف عمرها عشروف عاًمػا، دوف 

ت األمميػػة، داعًيػػا السػػمطة أف تجمػب شػػيًئا لصػػال  ال مسػػطينييف، أو تتقػدـ خطػػوة دوليػػة فػػي المؤسسػات والهيئػػا
 لمعدوؿ عف الم اوضات، والجموس مق الشعب لمواجهة التحديات بصورة مشتركة.

وفي السياؽ ذاته، أكد القيادي في حزب الشعب ال مسطيني طمعت الص دي، أف ات اايػة "أوسػمو" خرجػت عػف 
تػػػه عمػػػى االسػػػتقوات أمػػػاـ سػػػيااها، وبروتوكوالتهػػػا األساسػػػية، نظػػػًرا لضػػػعؼ الم ػػػاوض ال مسػػػطيني، وعػػػدـ ادر 

 الضيوط األمريكية عميه.
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واػػػاؿ الصػػػ دي لػػػػ"فمسطيف": "إف أوسػػػمو لػػػـ تحقػػػؽ أهػػػدافها األساسػػػية، بػػػؿ كانػػػت ومػػػا زالػػػت غطػػػات لمشػػػاريق 
االحػت ؿ التهويديػػة، فػػي ظػػؿ ضػػعؼ فمسػػطيني واضػ "، مشػػدًدا عمػػى ضػػرورة الوحػػدة ال مسػػطينية، واالسػػتقوات 

 اضيتهـ المركزية. بالدوؿ العربية وا س مية لحؿ
ودعػػا السػػمطة ال مسػػطينية لمعػػودة إلػػى الػػورات، والسػػعي ل نضػػماـ لممؤسسػػات الدوليػػة، والمطالبػػة بتن يػػذ اػػرارات 
الشػػػرعية الدوليػػػة، الداعمػػػة لبنػػػات دولػػػة فمسػػػطينية، بػػػداًل مػػػف العػػػودة لمم اوضػػػات مجػػػدًدا دوف تحقيػػػؽ أي مػػػف 

 األهداؼ أو الحقوؽ ال مسطينية.
 

غالق المعبر " الذي طالبالتحرير" قناة عمى مذيعّد ير أبو مرزوق  7  بقص  غزة وا 
رد عضػػػػو المكتػػػب السياسػػػػي لحركػػػة حمػػػاس د. موسػػػػى أبػػػو مػػػػرزوؽ عمػػػى ا ع مػػػػي  : وكػػػاالت -القػػػاهرة 

 المصري احمد موسى، مذيق في اناة التحرير، والذي هاجـ ال مسطينييف في اطاع غزة وحركة حماس.
"، اف معبػػر رفػػػ  "ال ي ػػت  اال فػػي الحػػاالت االنسػػانية"، وذلػػؾ فػػي النقطػػػة اػػاؿ ابػػو مػػرزوؽ عبػػر "فػػيس بػػوؾ

 االولى مف ردم عمى مقدـ البرامج المصري في اناة التحرير.
وتابق أبو مرزوؽ في ردم عمى اػوؿ "احمػد موسػى" بأنػه ال يريػد رؤيػة ال مسػطينييف، وال "صػريم إبػف يػوميف"، 

 وجود ال ضائيات(.)تحريض عنصري لكف أمنية صعبة التطبيؽ في 
وحػػوؿ حديثػػه بػػػ "ال عػػ ج لمرضػػاهـ وليموتػػو فػػي غػػزة، رد أبػػو مػػرزوؽ: )المػػوت عمػػى أرض الربػػاط جميػػؿ 

 وشرؼ وعزة(.
وفػػي سػػياؽ مطالبػػة باعتقػػاؿ كػػؿ ال مسػػطينييف المتواجػػديف فػػي مصػػر، رد النائػػب فػػي حمػػاس: )هػػؿ تتسػػق لهػػـ 

 السجوف؟!(.
موا عميهػا بعهػد مرسػي، اػاؿ ابػو مػرزوؽ: )معظػـ مػف أخػذ وفي ردم عمى سحب الجنسية المصرية ممػف حصػ

 يناير(. 12الجنسية أخذها بحكـ اضائي، ثـ باجرات اانوني، وتـ ذلؾ في عهد المجمس العسكري، بعد ثورة 
وحوؿ مطالب ا ع مي المصري بقصؼ اطاع غزة بالصػورايم، رد ابػو مػرزوؽ )غػزة الزالػت محتمػة ، فهػؿ 

 أـ االحت ؿ؟!(.يستهدؼ القصؼ أط اؿ غزة 
واختتـ ك مه ابو مرزوؽ اائ  "أما المتصموف فمـ يكونػوا أاػؿ حػدة، فقػد زادوا شػتمًا وبػذاتة. وفػي االتصػاالت 

ذا خاطبهـ الجاهموف االوا س ما(".  تـ وصؼ ال مسطينييف بأل اظ يصعب كتابتها )وا 

 20/9/0223، وكالة سما اإلخبارية

 
 : غزة ليست مستنقعا لإلرىاب بل قاعدة لممقاومةبمصرردًا عمى قنصل فمسطين  أبو مرزوق 8

انتقد عضو المكتب السياسػي لحركػة المقاومػة ا سػ مية "حمػاس" الػدكتور موسػى أبػو مػرزوؽ بشػدة : القاهرة
الحممة التي تتعرض لها المقاومة في اطاع غزة ووص ها بػ "ا رهاب"، ودعا مف يطمؽ ص ة "ا رهاب" عمى 

لى أي جهة ينتمي".اطاع غزة أف ينظر إ  لى ن سه "في أي صؼ هو وا 
( عمػػػى حسػػػابه فػػػي مواػػػق التواصػػػؿ االجتمػػػاعي 9|31واػػػاؿ أبػػػو مػػػرزوؽ فػػػي تصػػػريحات لػػػه اليػػػـو الخمػػػيس )

"فيسبوؾ" إنه  "إذا كانت حماس كما وص ها القنصؿ المهذب جدا جماؿ الجمؿ، فممػاذا مصػالحتها واعتبارهػا 
فػػازت فػػي االنتخابػػات التشػػريعية .. المشػػكمة أف رؤسػػاتم لػػـ يقومػػوا جػػزتا مػػف الشػػعب ال مسػػطيني، وأكثػػر فقػػد 

 اعوجاجه".
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وأضػػػاؼ: "اطػػػاع غػػػزة لػػػيس مسػػػتنقعا للرهػػػاب وال مصػػػدرا لمتطػػػرؼ، بػػػؿ ااعػػػدة لممقاومػػػة وشػػػوكة فػػػي وجػػػه 
 االحت ؿ وميدانا لمعزة الوطنية ومشروعا لمتحريػر والعػودة. لػف تهػـز إرادة شػعبنا رغػـ كػؿ التحػريض واالفتػرات

 والكذب واالنتهازية الرخيصة"، عمى حد تعبيرم.
وكاف القنصؿ ال مسطيني في ا سكندرية جماؿ الجمػؿ، اػد شػف هجومػا الذعػًا عمػى حركػة "حمػاس" ووصػ ها 
بأنهػػا "الحركػػة ا رهابيػػة الماراػػة التػػي تػػدعـ اػػوا الظػػ ـ والتػػي حولػػت اطػػاع غػػزة إلػػى مسػػتنقق مػػف ا رهػػاب 

 والتطرؼ"، عمى حد تعبيرم.
 20/9/0223دس برس، ق

 
 حماس ترفض مزاعم أنيا تدرب إسالميين مصريين 9

رفضت حركة حماس يػـو الخمػيس  :تحرير عمر خميؿ( -)اعداد أحمد حسف لمنشرة العربية  -غزة )رويترز(
تقريرا أذاعه التم زيوف المصري ي يد بضموعها في تدريب اس مييف في مصر عمى زرع القنابؿ فػي السػيارات 

 بألياـ أرضية.وتزويدهـ 
وااؿ المتحدث باسـ حمػاس فػوزي برهػـو اف هػذم المػزاعـ غيػر صػحيحة بػالمرة ووصػؼ التقريػر بأنػه محاولػة 

 "لشيطنة" حماس التي تحكـ اطاع غزة.
 20/9/0223، وكالة رويترز لألنباء

 
 "أطباء بال حدود"لبنان: حماس تبحث أوضاع الالجئيين والنازحين الفمسطينيين مع رئيس  22

( رئػػيس 9|31اسػػتقبؿ ممثػػؿ حركػػة حمػػاس فػػي لبنػػاف عمػػي بركػػة بمكتبػػه فػػي بيػػروت اليػػـو الخمػػيس ): تبيػػرو 
منظمة أطبات بػ  حػدود فػي لبنػاف تيػري كػوبنز بحضػور مشػهور عبػد الحمػيـ عضػو القيػادة السياسػية لمحركػة 

 في لبناف.     
ف في لبناف ومعاناتهـ منذ النكبػة عػاـ واد بحث الجانباف األوضاع ا نسانية وا جتماعية ل جئيف ال مسطينيي

إلى اليوـ خصوصًا في ظّؿ نزوح العػائ ت ال مسػطينية والسػورية مػف سػورية ودخولهػا إلػى المخيمػات  3987
 ال مسطينية في لبناف وحاجة هؤالت جميعًا الى المساعدة والرعاية الصحية وا جتماعية . 

تها إلػػى ال جئػيف ال مسػطينيف والنػػازحيف مػف سػورية، وأكػػد وطالػب بركػة بعثػػة أطبػات بػ  حػػدود بزيػادة مسػاعدا
 عمى استعداد الحركة لتقديـ كافة التسهي ت لعمؿ البعثة في مخيمات لبناف.

بػػدورم اسػػتعرض كػػوبينز مػػق بركػػة أعمػػاؿ البعثػػة فػػي لبنػػاف ومسػػاعداتها فػػي المجػػاالت الّصػػحية وا جتماعيػػة 
 معاناة ال جئيف ال مسطينييف والنازحيف مف سورية. واستعدادها لتقديـ مشاريق إنسانية لتخ يؼ 

وأكػػد بركػػة أف المواػػؼ ال مسػػطيني موّحػػد فػػي لبنػػاف تجػػام اضػػايا ال جئػػيف وهنػػاؾ خطػػوات لترتيػػب األوضػػاع 
عادة ترتيب وتشكيؿ المجاف الشعبية واألمنية في المخيمات.    ال مسطينية في لبناف وا 

 20/9/0223قدس برس، 

 
 ز رئيسًا ألركان الجيش اإلسرائيمي لسنة رابعةتمديد والية غانت 22

يو بي أي: اّرر رئيس الوزرات ا سرائيمي بنياميف نتنياهو، ووزير الدفاع موشيه يعموف، تمديد والية  -المحتمة
رئيس أركاف الجيش ا سرائيمي بيني غانتس، لسنة رابعة. وااؿ يعموف إف غانتس هو الرجؿ المناسب لممكاف 
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ت وسائؿ إع ـ إسرائيمية اليـو الخميس، أف نتنياهو أبمغ غانتس أمس بأنه صادؽ عمى المناسب. وذكر 
 طمب يعموف بتمديد واليته لسنة رابعة.

مف جانبه، ااؿ يعموف إف "رئيس هيئة األركاف العامة يقود خ ؿ السنتيف ونصؼ السنة األخيرة الجيش 
معظمها، لكنها تسم  لمواطني إسرائيؿ مواصمة  ا سرائيمي نحو إنجازات ال يمكف ا دالت بت اصيؿ حوؿ

 حياتهـ االعتيادية ولدولة إسرائيؿ االستمرار بالنمو واالزدهار".
وأضاؼ يعموف أنه "في ال ترة التي شهد فيها الشرؽ األوسط عواصؼ غير مسبواة مف حيث حجمها، وتمثؿ 

أف رئيس األركاف غانتس هو الرجؿ أمامنا تحديات كبيرة وغير مسبواة، مف اريب وبعيد، ف نني أعتقد 
 المناسب في المكاف المناسب".

 23/9/0223الحياة، لندن، 
 

 الوزير يوفال يتاينتز يرحب بحذر باالقتراح الروسي بيأن األسمحة الكيماوية السورية 20
وجدي االل ي: عبر وزير إسرائيمي مقرب مف رئيس الوزرات بنياميف نتنياهو عف تأييد حذر يـو  -القدس 

 الخميس لخطة روسية لوضق اسمحة سوريا الكيماوية تحت سيطرة دولية.
وأبمغ وزير الشؤوف االستراتيجية يوفاؿ شتاينتز إذاعة الجيش ا سرائيمي "ال يمكنني اف أاوؿ اف لدينا ثقة 

زالة االسمحة الكيماوية مف سور  يا... كاممة لكف إذا كاف هذا االاتراح الروسي ... سيؤدي فع  الي ت كيؾ وا 
عندئذ ف ف هذم وسيمة النهات هذم المأساة ووسيمة النهات هذا التهديد ايضا." وااؿ شتاينتز اف تن يذ الخطة 

 يتطمب ايضا اف تضمف موسكو "تطهير سوريا مف االسمحة الكيماوية".
 20/9/0223وكالة رويترز لألنباء، 

 
 ولي لحظر نير األسمحة الكيماويةاإلسرائيمية تعمن رفضيا المصادقة عمى الميثاق الد الخارجية 23

برهوـ جرايسي: االت مصادر إسرائيمية أمس الخميس، إف الحكومة ا سرائيمية ترفض اخضاع   -الناصرة 
ن سها لنظاـ راابة الميثاؽ الدولي لحظر نشر االسمحة الكيماوية، رغـ اف إسرائيؿ صادات شكميا عمى 

 ماضي، ولكنها لـ تقرها نهائيا حتى اآلف.الوثيقة في مطمق سنوات التسعيف مف القرف ال
وتتواق إسرائيؿ أف تكوف مطالبة في ال ترة المقبمة، في اخضاع اسمحتها الكيماوية لمراابة الدولية، بموجب ما 
تنص عميه الوثيقة الدولية، واالت المصادر لصحي ة "هآرتس" ا سرائيمية إف هذا األمر لف يكوف ورادا في 

 حسابات إسرائيؿ.
اتت التواعات ا سرائيمية عمى خم ية تصريحات روسية، أشارت فيها بوضوح الى ادرات إسرائيؿ وج

التسمحية، وخاصة االسمحة النووية، إذ ااؿ الرئيس ف ديمير بوتيف في مقابمة مق وسائؿ االع ـ الروسية اف 
ؿ الس ير الروسي في باريس الس ح الكيماوي السوري موجود مف أجؿ التصدي لمقوة العسكرية  سرائيؿ. واا

في مقابمة مق الراديو الجماهيري ال رنسي اف الس ح الكيماوي السوري يستهدؼ "الح اظ عمى ميزاف رعب 
حياؿ إسرائيؿ التي تحوز س حا نوويا". وااؿ الناطؽ بمساف وزارة الخارجية ييئاؿ بالمور ردا عمى سؤاؿ 

يثاؽ طالما ال تعترؼ دوؿ اخرا في المنطقة بوجود صحي ة "هآرتس" اف إسرائيؿ لف تصادؽ عمى الم
إسرائيؿ وتهدد بابادتها وتحوز س حا كيماويا. واضاؼ بالمور باف منظمات وص ها بػ "االرهابية"، "تعمؿ 

 بتكميؼ مف تمؾ الدوؿ مف شأنها أف تستخدـ هي ايضا الس ح الكيماوي".
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ولكف لشدة االسؼ فاف دوال اخرا في المنطقة وتابق بالمور اائ ، إف "إسرائيؿ واعت عمى الميثاؽ 
استخدمت الس ح الكيماوي مؤخرا او في الماضي وكذا دوؿ نؤمف بانها تعمؿ عمى تحسيف ادراتها مف 
الس ح الكيماوي االت انها لف تواق عمى الميثاؽ حتى لو صادات إسرائيؿ عميه، اف التهديد باستخداـ 

ف في إسرائيؿ ليس نظريا او بعيدا. إسرائيؿ ال يمكنها أف تتجاهؿ هذا الس ح الكيماوي ضد السكاف المدنيي
 التأييد عندما تقرر المصاداة عمى الميثاؽ أـ ال".

 23/9/0223الغد، عّمان، 
 

 73اإلسرائيمية تنير تفاصيل إفادة غولدا مائير عن حرب أكتوبر سنة  الدفاعوزارة  24
مسات اليوـ الخميس وألوؿ مرة نص إفادة رئيسة الوزرات  القدس المحتمة: نشرت وزارة الجيش ا سرائيمية

ا سرائيمية الراحمة "غولدا مائير"، أماـ لجنة "أغرانات" التي تـ تشكيمها لمتحقيؽ في أحداث حرب أكتوبر عاـ 
 عامًا عمى تمؾ الحرب. 80والمعروفة عف ا سرائيمييف بيـو الي راف، وذلؾ بمناسبة مرور  91

ي مواق الصحي ة ف ف غولدا مائير اد االت في سياؽ إفادتها "إنها تموـ ن سها بشدة لعدـ ووفقًا لما جات ف
إصرارها عمى استدعات جنود االحتياط الى الخدمة في االياـ التي سبقت نشوب الحرب"ً لكنها االت في 

 ساعات".الوات ن سه "إنها مسرورة التخاذها ارارًا باستدعات بعض جنود االحتياط ابؿ بدت الحرب ب
ووجهت مائير انتقادات إلى رئيس هيئة االستخبارات في جيش االحت ؿ آنذاؾ "ايمي زعيرا"ً بسبب امتناعه 
عف نقؿ معمومات مختم ة إلى مجمس الوزرات ابؿ نشوب الحرب بما في ذلؾ الخبر الخاص بميادرة 

 المستشاريف العسكرييف الروس لألراضي السورية.
ات بأف القرار بعدـ استدعات جنود االحتياط كاف يعود الى اعتبارات حزبيةً نظرًا ورفضت غولدا مائير االدع

لقرب موعد االنتخابات العامة في "إسرائيؿ"ً واالت "إنه اتخذ فع  خشية مف أف ت سر مصر وسوريا مثؿ 
 هذا االجراتً عمى انه استعدادات إسرائيمية لمهاجمة هذيف البمديف".

لسابقة ارار إسرائيؿ عدـ توجيه ضربة واائية لمصر وسورياً هو الذي سم  بنقؿ واعتبرت رئيس الوزرات ا
 المساعدات االميركية  سرائيؿ خ ؿ الحرب.

 20/9/0223وكالة سما اإلخبارية، 
 

 باسم الجيش اإلسرائيمي: سقوط ثالث قذائ  من سورية عمى الجوالن المتحدث 25
اذائؼ هاوف اطمقت في اطار النزاع في سورية سقطت  ا ؼ ب: ااؿ الجيش ا سرائيمي اف ث ث -القدس 

خطأ عمى ما يبدو عمى الجوالف السوري الذي تحتمه إسرائيؿ. وصرح متحدث باسـ الجيش اف القذائؼ 
"اطمقت خطأ عمى ما يبدو"، مضي ا انها سقطت في ارض خ ت ولـ تتسبب بواوع اصابات، ولـ ترد 

 إسرائيؿ فورا عمى اط ؽ القذائؼ.
 23/9/0223اة، لندن، الحي

 
 

 أل  مستوطن لتطبيق حل الدولتين مئة"إسرائيل" بحاجة إلجالء  26
ترجمة خاصة: نقمت صحي ة "جيروزاليـ بوست" عف الم اوض ا سرائيمي  -القدس دوت كوـ  -راـ اهلل

 تيف.السابؽ جيمعاد شير، بأنه يتعيف اج ت مئة الؼ مستوطف مف الض ة اليربية مف اجؿ تن يذ حؿ الدول
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وجاتت تصريحات شير الذي كاف م اوض رئيسيا أثنات حكومة رئيس الوزرات ايهود اولمرت، بيف عامي 
، في مؤتمر نظـ في تؿ ابيب لمناسبة الذكرا العشريف لتوايق ات ااات اوسمو، وذلؾ في 1003و 3999

 معهد دراسات األمف القومي ا سرائيمي التابق لجامعة تؿ ابيب.
لمؤتمر بأف اية خ صة لتن يذ حؿ الدولتيف تتطمب اج ت المستوطنيف، وادر عدد مف وااؿ شير خ ؿ ا

ي ترض اف يتـ اج تهـ يتضمف بمئة الؼ مستوطف، وهو راـ أاؿ مف نصؼ عدد المستوطنيف المقيميف في 
 الض ة اليربية.

ات اؽ نهائي، مشيرا الى وأضاؼ انه مف غير المحتمؿ اليوـ اف يتوصؿ الجانباف ال مسطيني وا سرائيمي الى 
 أنه باالمكاف جسر ال جوة بيف الجانبيف لكف مف المتعذر اف يتـ ذلؾ اآلف.

وأعرب عف اعتقادم بأف افضؿ ما يمكف التوصؿ اليه، هو ات اؽ انتقالي، وأنه يتوجب عمى إسرائيؿ أف تبدأ 
ات المعزولة واعداد الخطط باالستعدادات لتطبيؽ حؿ الدولتيف مف خ ؿ التواؼ عف البنات في المستوطن

 الخ ئها.
وااؿ: "عمينا اعداد ان سنا بطريقة منظمة عمى المستوا الوطني لموات الذي سيعود فيه المستوطنوف الى 
داخؿ الحدود ا سرائيمية". ومف جهته ااؿ دوؼ فايسي س الذي عمؿ في الم اوضات، في حكومة رئيس 

 اج ت مئة الؼ مستوطف ل ت  الطريؽ اماـ تن يذ حؿ الدولتيف. الوزرات السابؽ اريئيؿ شاروف بأنه يتعيف
وأضاؼ فايسي س بأنه حتى لو توصؿ الطرفاف ال مسطيني وا سرائيمي الت اؽ، ف ف نتنياهو ي تقد لمدعـ 
السياسي المطموب لتحويؿ االت اؽ الى حقيقة وااعة، وانه تجاوز نقطة ال عودة، لكنه االف وحيدا في 

 ر.الجانب االخ
وات ؽ فايسي س مق وزير العدؿ ا سرائيمي السابؽ يوسي بيميف، بأنه عمى الرغـ مف دعـ نتنياهو لحؿ 
الدولتيف، اال انه ال يستطيق عرض ما يقبؿ به ال مسطينيوف الت اؽ نهائي. وااؿ بيميف، بأنه وألسباب 

التوصؿ الت اؽ نهائي في أعواـ ايديولوجية، لف يقبؿ نتنياهو بتقسيـ القدس. واضاؼ: لقد كاف باالمكاف 
 التسعينات، واف افضؿ سيناريو اد تصؿ اليه الم اوضات الراهنة هو التوصؿ الى ات اؽ انتقالي.

 23/9/0223القدس، القدس، 
 

 48: "األكاديمية اإلسرائيمية لمعموم" تخمو من فمسطينيي ىآرتس 27
ئيمية، الخميس، أنه لـ يعيف وال مواطف محمود ال روخ: بيف تقرير نشرته صحي ة "هآرتس"ا سرا -القدس

( في األكاديمية ا سرائيمية العميا لمعموـ عمى الرغـ مف وجود 87عربي مف داخؿ األراضي المحتمة )عرب
باحثيف عرب حصموا سابقا عمى أعمى الدرجات العممية مف الجامعات ا سرائيمية. وأضافت الصحي ة 

 عالما وال يوجد وال عربي واحد فيها. 307اديمية العبرية: أف عدد طااـ العممات في األك
وكش ت الصحي ة أف في الجامعات ا سرائيمية العشرات ممف يحمموف الشهادات العممية العميا مف العرب  

 لكف دخولهـ إلى مجمس األكاديمية العممية يعد أمرا مستحي  .
 20/9/0223موقع إرم االخباري، أبوظبي، 

 
 التأىب وتفرض اإلغالق اليامل عمى الضفة" ترفع حالة إسرائيل" 28

ػرب: في إطار االستعدادات لما يسمى بػ"يوـ الي راف" استكممت األجهزة األمنية ا سرائيمية جاهزيتها، 87عػػ
وتقرر أيضا فرض ا غ ؽ الشامؿ عمى الض ة اليربية بدتا مف ساعات منتصؼ الميؿ وحتى نهاية "يـو 
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الة التأهب إلى الدرجة القصوا في المدف المختمطة وما أسمته "الموااق الي راف"، كما رفعت الشرطة ح
 الحساسة" مثؿ الحـر المقدسي في القدس المحتمة.

واالت "يديعوت أحرونوت" إف مق تزامف "يوـ الي راف" بعيد الصميب، طمب الم تش العاـ لمشرطة يوحاناف 
المختم ة بطمب "إبدات المسؤولية واحتراـ كافة  دنينو مف ضباط الشرطة التوجه إلى رجاؿ الديف والطوائؼ

 األدياف والتيارات".
وأضافت أنه في إطار االستعدادات في منطقة القدس سيتـ نشر عناصر الشرطة، وعناصر حرس الحدود 
ومتطوعيف في شراي القدس والبمدة القديمة، وذلؾ بذريعة توفير األمف آلالؼ اليهود الذيف سيصموف إلى 

 ؽ )ما يسمى بػ"حائط المبكى(.حائط البرا
 23/9/0223، 48عرب 

 
 إسرائيمي لتبادل األراضي ييمل مصر واألردن وفمسطين و"إسرائيل" الستيعاب الالجئين  ميروع 29

أعمف الرئيس السابؽ لمجامعة العبرية البروفيسور، يهوشق بف آريه، عف ايامه ب عداد خطة سياسية جديدة 
% مف 90-80يمي"، تحصؿ "إسرائيؿ" بموجبه عمى مساحات تصؿ إلى تقـو عمى "تبادؿ األراضي ا ام

الض ة اليربية لممحافظة عمى المستوطنات ومنحها الشرعية الدولية، مقابؿ من  ال مسطينييف اطعًا بديمة في 
صحرات النقب، الفتًا إلى أّف المشروع يتضمف خرائط أّولية، ُتحّدد األراضي التي سيتـ تبادلها، وخرائط 

المست يدة منه، وهي: مصر،  8رؽ والممرات اآلمنة، وخطوط البتروؿ المقترحة كمميزات لمدوؿ الػالط
"إسرائيؿ"، األردف، وفمسطيف. واعتبر "آريه" أّنه وفي ضوت أّف غزة غير كافية لقياـ دولة فمسطينية كاممة 

ال مسطينييف والجئي  السيادة، يكوف الحؿ بالحصوؿ عمى أراٍض مصرية لحؿ األزمة، تستوعب ال جئيف
الشتات في الخارج، ألّنهـ معضمة صعبة بكؿ م اوضات الس ـ، مشيرًا إلى أّف المساحات المبدئية 
المطروحة تتحدث عف حدود تقؼ عند مدينة الشيم زويد، تاركًا الباب م توحًا أماـ إمكانية توسق األراضي 

 لعريش مقابؿ مميزات أعمى لمصر.ال مسطينية الجديدة، في المراحؿ النهائية، إلى حدود ا

 القناة العبرية األولى 
 20/9/0223، 0926التقرير المعموماتي 

 
 ": خطة جديدة لحماس تجاه مصر تقضي بوق  دعم "اإلخوان" وعدم مياجمة الجيشإسرائيل" 02

اعتبرت أوساط أمنية صهيونية أّف تييير حركة حماس وحكومتها في اطاع غزة مف توجهاتها في الشأف 
المصري بهدؼ الحد مف توتير األوضاع معها يدلؿ عمى أّف الحركة ُتعاني مف معضمة شديدة، الفتة إلى 
أّف الحركة اتخذت ارارًا بالتواؼ عف الحديث في الشأف المصري، والتواؼ عف مظاهر التأييد لحركة 

محمد مرسي، ومنق  "ا خواف المسمميف"، والكؼ عف كؿ النشاطات التي تنطوي عمى دعمهـ ودعـ الرئيس،
التصريحات والمظاهرات ضد الجيش واالنق ب العسكري. واعتبرت تمؾ األوساط أّف هذم القرارات جاتت 
اداـ الجيش  نتيجة لمتقمبات في مصر، وتهديد استمرار أدائها كحكومة في ظؿ تقديـ مرسي لممحاكمة، وا 

يجاد ااطق أمني مق إغ ؽ و  فت  معبر رف  دوف إشعار مسبؽ، ما المصري عمى هدـ معظـ األن اؽ، وا 
ُيهدد بانقطاع أنبوب الهوات االاتصادي والسياسي والعسكري لها، زاعمة أّنه ليس مف الواض  مف أيف ستجد 

ألؼ موظؼ، خاصة مق تواؼ معظـ المساعدات  81حكومة حماس الماؿ لدفق رواتب الشهر الحالي لػ 
 المالية ا يرانية. 
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  القناة العبرية العايرة
 20/9/0223، 0926التقرير المعموماتي 

 
 "إسرائيل"  يوني فيغال يحذر من فتح جبية وادي األردن ضدّ  الباحث 02

أفاد الباحث في المركز متعدد المجاالت في "هرتسميا"، يوني فيياؿ، بأّف سوريا تحّولت إلى "أفيانستاف 
بكؿ ما يتعمؽ بانزالؽ األسمحة وعدـ االستقرار، الجديدة"، ولكف بسبب مواعها الجيرافي ف ّف لها تأثيرًا حاسمًا 

ُمحذِّرًا مف مخاطر فت  الجبهة القديمة الجديدة ضد "إسرائيؿ" في وادي األردف. وزعـ "فيياؿ" بأّنه اد يتـ فت  
جبهة مقابؿ الجهاد أو ضد ال مسطينييف المعارضيف لمم اوضات الصهيونية ال مسطينية، ُمدعيًا أّف هناؾ 

ب أسمحة تيّير اواعد المعب، مف خ ؿ إدخاؿ تكنولوجيا جديدة في الض ة اليربية، اد تؤثر عمى إمكانية لجم
مسار الطيراف إلى "إي ت" وعمى الرح ت الجوية في مطار "بف غوريوف" الدولي. مف جهتها، زعمت 

يجاد مسار بديؿ محافؿ صهيونية أّف إاامة السياج المطّور عمى امتداد الحدود المصرية، دفق المهربيف  
لنقؿ األسمحة لػ"إسرائيؿ" عبر الحدود مق األردف، وأّف العشائر البدوية في سينات تتصؿ بجهات في المنطقة 
الحدودية بيف "إسرائيؿ" واألردف في البحر الميت وغور األردف، وتنقؿ إليها وسائؿ اتالية لتصؿ لممنظمات 

 المسمحة العاممة في األراضي ال مسطينية.

 موقع الجيش الصييوني معًا لألنباء، فمسطين +  وكالة

 20/9/0223، 0926التقرير المعموماتي 
 

 األقصى المسجد عمى أنقاض "الييكل"خطوات إسرائيمية عمنية جديدة إلقامة : فيديو 00
فػي بيػاف لهػا الخمػيس انػه اسػتمعت الػى شػهود عيػاف كثػر رووا بميػة ” مؤسسة األاصى لمواؼ والتػراث“االت 

” مؤسسػة عمػارة األاصػى والمقدسػات“، واامػت الخمػيس رأوا مف أحػداث فػي المسػجد األاصػى يػوـ بسيطة ما
 أخرا.بتوثيؽ هذم الشهادات مف جهة، المش وعة بالصور ومقاطق ال يديو مف جهة 

عػػادة صػػياغتها لتكػػّوف مشػػهد درامػػي متكامػػؿ  فػػي هػػذا التقريػػر ننقػػؿ لكػػؿ شػػاهدات شػػهود العيػػاف وتجميعهػػا وا 
لمصػػموف المرابطػػوف عمػػى االحػػت ؿ ومسػػتوطنيه، لكنػػه ال يخ ػػي األلػػـ والوااػػق المريػػر والخطيػػر ينتصػػر فيػػه ا

 الذي يمر به المسجد األاصى.
فرض االحت ؿ ا سرائيمي ايودا أمنية عمى مداخؿ أبواب المسجد األاصى المبارؾ منذ ص ة ال جر ووضق 

يػؿ مػف كبػار السػف الػذيف تجػاوز أعمػارهـ حواجز ومتاريس ومنق المصػميف مػف دخػوؿ األاصػى سػوا عػدد ام
الخمسيف عاما، ومنعت النسات في مختمؼ أعمارهـ والشباب والرجاؿ كبار السػف مػف طػ ب مصػاطب العمػـ 

 .مف الدخوؿ في الساعة السابعة، ساعة وصولهـ إلى المسجد األاصى المبارؾ
يػر ومػف بيػنهـ شخصػيات دينيػة ( مستوطنًا عمى دفعات وبشػكؿ جمػاعي كب312واد ااتحـ باحات األاصى )

 .معروفة تدعو إلى هدـ األاصى وبنات ما يسمى الهيكؿ مكانه
وفػػي السػػاعة العاشػػرة تقريبػػػا ان جػػرت األوضػػاع فػػػي الناحيػػة الشػػراية بحيػػػث اػػاـ المسػػتوطنيف بالصػػػ ة وأدات 

 .مشاعرهـ الدينية هناؾ، واد تصدا لهـ حراس األاصى التابعيف لألوااؼ
حػػداث تػػـ اعتقػػاؿ احػػد حػػراس األاصػػى واحػػد المػػرابطيف مػػف طػػ ب العمػػـ، وطبعػػا عناصػػر وعمػػى اثػػر هػػذم األ

 ( سائ  أجنبي.939عناصر، بينما دخؿ ) 9المخابرات كانت حاضرة في هذم األحداث وعددهـ  
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( مسػػتوطف عمػػى دفعػػات مػػف بػػاب المياربػػة مباشػػرة إلػػى بػػاب 81اػػوات االحػػت ؿ ) أدخمػػتوفػػي هػػذم األجػػوات 
ثػػـ الخػػروج مػػف البػػاب، وأيضػػًا السػػياح األجانػػب لػػـ يسػػم  لهػػـ بػػاالاتراب مػػف المصػػمى القبمػػي السمسػػمة، ومػػف 

( سػائ  أجنبػػي 380والسػاحات وااتصػر دخػولهـ فقػػط مػف بػاب المياربػػة إلػى الناحيػة الشػمالية وكػػاف عػددهـ )
 ،وعند أبواب األاصى ومداخمها كانت اوات أيضًا كبيرة مف الجيش والشرطة عند األبواب.

 بط فيديو:روا
https://www.facebook.com/photo.php?v=501588263261910&set=vb.155195894526770&type=2&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?v=501558933264843&set=vb.155195894526770&type=2&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?v=501552629932140&set=vb.155195894526770&type=2&theater 

et=vb.155195894526770&type=2&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?v=601948583184830&s 
https://www.facebook.com/photo.php?v=601942889852066&set=vb.155195894526770&type=2&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?v=601939279852427&set=vb.155195894526770&type=2&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?v=501528843267852&set=vb.155195894526770&type=2&theater 

hoto.php?v=501516469935756&set=vb.155195894526770&type=2&theaterhttps://www.facebook.com/p 

20/9/0223مؤسسة األقصى لموق  والتراث، أم الفحم،   
 

 عن القدسرائد صالح  ييخالضد قرار إبعاد  استئنافاتقدم  "ميزان"مؤسسة  03
اػػػدمت مؤسسػػػة ميػػػزاف لحقػػػوؽ االنسػػػاف فػػػي الناصػػػرة اليػػػـو اسػػػتئنافا لممحكمػػػة المركزيػػػة عمػػػى اػػػرار محكمػػػة 

فػػي الػػداخؿ ال مسػػطيني الشػػيم رائػػد صػػ ح عػػف  ا سػػ ميةبالقػػدس القاضػػي ب بعػػاد رئػػيس الحركػػة ” الصػػم “
ألػؼ شػيكؿ مقابػؿ االفػراج عنػه، بػدعوا تحريضػه  20شػهور ودفػق غرامػة ماليػة ايمتهػا  9مدينة القػدس لمػدة 

 عمى العنؼ مف خ ؿ خطبة ألقاها في ك ر ارع بالداخؿ ال مسطيني.
ؤوؼ مواسي وطػااـ ميػزاف المكػّوف واد ادـ االستئناؼ لممحكمة المركزية كؿ مف مدير مؤسسة ميزاف عبد الر 

 .مف المحاميف محمد سميماف إغبارية وحساف طباجه وعمر خمايسي وأحمد دهامشه
كػػاف واضػػحا مػػف خػػ ؿ حػػديث المحػػاميف اػػوة الحػػؽ الػػذي نحممػػه، وفػػي ” مػػف جانبػػه اػػاؿ الشػػيم رائػػد صػػ ح 

 ”ذا طبيعي.المقابؿ ضعؼ المواؼ الذي تحدث عنه ممثؿ األجهزة األمنية ا سرائيمية وه
وأكػػد أنػػه إذا كػػاف هنػػاؾ أي صػػوت لمعػػدؿ فػػي األرض اسػػتمق لحػػوار اليػػوـ ألليػػي القػػرار الظػػالـ الػػذي صػػدر 

 شهور. 9بحقي وبسببه أبعدت عف مدينة القدس لمدة 
20/9/0223مؤسسة األقصى لموق  والتراث، أم الفحم،   

 
 األقصى المسجد من خطورة الدعوات الييودية القتحام يخصيات مقدسية تحذر 04

رأا خطيػب المسػجد األاصػى رئػيس الهيئػة ا سػػ مية العميػا د.عكرمػة صػبري أف دخػوؿ الحاخامػات اليهػػود، 
بمباسػػهـ الػػديني الخػػاص بطقػػوس الهيكػػؿ المزعػػوـ، إلػػى باحػػات المسػػجد األاصػػى المبػػارؾ  ينػػذر ببدايػػة اػػرب 

 انقضاض الجماعات المتطرفة عمى المسجد األاصى، وبنات هيكمهـ الخرافي.
سػػػاعدت الشػػػرطة االسػػػرائيمية هػػػذم ال ئػػػة مػػػف الحاخامػػػات عمػػػى دخػػػوؿ المسػػػجد ”: “فمسػػػطيف”واػػػاؿ صػػػبري لػػػػ

ـ باتجػػػام بػػػاب السمسػػػمة فػػػي الػػػرواؽ 3990األاصػػػى مػػػف بػػػاب المياربػػػة الميمػػػؽ بوجػػػه المقدسػػػييف منػػػذ عػػػاـ 
لمسػػتقبؿ، وهػػذا الجنػػوبي، وسػػاروا بػػيف بػػابي المياربػػة والسمسػػمة، فػػي مقدمػػة السػػتباحة المسػػجد األاصػػى فػػي ا

الػدخوؿ بمنزلػػة جػػس نػبض لممسػػمميف الػػذيف انت ضػػوا عمػى هػػذا التػػدنيس، مػػا اضػطر الشػػرطة االسػػرائيمية إلػػى 
خراجهـ بسرعة مف باب السمسة  ت ادًيا الن جار الوضق  ”.اطق زيارتهـ وا 

ائيمية المتزايػدة مف ناحيته حذر الم تي العاـ لمقدس والديار ال مسطينية الشيم محمد حسيف مف الدعوات ا سر 
حكػػاـ السػػيطرة اليهوديػػة عميػػه، التػػي كػػاف آخرهػػا دعػػوة م ػػوض شػػرطة  الاتحػػاـ المسػػجد األاصػػى المبػػارؾ، وا 
االحت ؿ يوحناف دانينو، التي ادعى زورًا فيها أف لميهود حقًّا بالص ة داخؿ األاصى، وزعـ أنه مػف سػاحات 

 ”.الهيكؿ المزعوـ“

https://www.facebook.com/photo.php?v=501588263261910&set=vb.155195894526770&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=501588263261910&set=vb.155195894526770&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=501558933264843&set=vb.155195894526770&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=501558933264843&set=vb.155195894526770&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=501552629932140&set=vb.155195894526770&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=501552629932140&set=vb.155195894526770&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=601948583184830&set=vb.155195894526770&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=601948583184830&set=vb.155195894526770&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=601942889852066&set=vb.155195894526770&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=601942889852066&set=vb.155195894526770&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=601939279852427&set=vb.155195894526770&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=601939279852427&set=vb.155195894526770&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=501528843267852&set=vb.155195894526770&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=501528843267852&set=vb.155195894526770&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=501516469935756&set=vb.155195894526770&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=501516469935756&set=vb.155195894526770&type=2&theater
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إف التصػػػػػريحات “نسػػػػػخة عنػػػػػه، أمػػػػػس: ” فمسػػػػػطيف أوف اليػػػػػف“ت واػػػػػاؿ الشػػػػػيم حسػػػػػيف فػػػػػي بيػػػػػاف لػػػػػه وصػػػػػم
واالست زازات، والممارسات التي تقوـ بها سمطات االحت ؿ ضػد المقدسػات عوعمػى رأسػها المسػجد األاصػىع 
هي انتهاكات خطيرة جّدًا، السّيما تمؾ التي تصدر عف المسػتوا األمنػي الػذي يسػيطر عمػى مػداخؿ المسػجد 

التػػي تحمػػؿ فػػي ثناياهػػا نوايػػا خطيػػرة ضػػد “ًا مػػف عوااػػب السػػكوت عػػف هػػذم األفعػػاؿ ، محػػذر ”األاصػػى المبػػارؾ
 ، حسب رأيه.”المقدسات

20/9/0223مؤسسة األقصى لموق  والتراث، أم الفحم،   
 

 القدسب"القدس الدولية": نخيى من "أوسمو" جديد يقضي عمى ما تبقى من حق الفمسطينيين  05
سسػػة القػػدس الدوليػػة، مػػف أف نهػػج التسػػوية والم اوضػػات، الجػػاري حػػّذر ياسػػيف حمػػود، مػػدير عػػاـ مؤ : بيػػروت

حالًيػا بػيف السػمطة ال مسػػطينية واالحػت ؿ ا سػرائيمي، سيقضػي عمػػى مػا تبقػى مػف حػػؽق فمسػطيني فػي القػػدس، 
الفتًػا النظػر إلػى "تراجػق وتآكػؿ مواػؼ الم ػاوض ال مسػطيني الػذي بػات ُيختػزعؿ بالحػديث عػف األحيػات العربيػة 

 أو األحيات ال مسطينية خارج الجدار كأبو ديس" والعيزرية". في القدس
وااؿ حمود، في تصريحات خاصة لػ "ادس برس"، في الػذكرا العشػريف الت اايػة أوسػمو بػيف منظمػة التحريػر 

(، إف "ات اايػػػة أوسػػػمو تركػػػت القػػػدس بػػػ  9|31غػػػًدا الجمعػػػة ) تزافػػػؽال مسػػػطينية واالحػػػت ؿ ا سػػػرائيمي التػػػي 
ا وافقت السمطة عمػى تأجيػؿ البػّت بأمرهػا لمػا ُسػمِّي بقضػايا الحػّؿ النهػائي مػف دوف أي ضػوابط مرجعية بعدم

 أو ايود تمنق االحت ؿ مف تييير وضق المدينة".
ػأ الشػعب  وأبدا مدير عاـ مؤسسة القدس الدولية، التي تتخذ مف بيروت مقًرا رئيًسػا لهػا، تخوفػه مػف "أف ي اجع

بنسػػخة معدلػػة تشػػمؿ التنػػازؿ عػػف القػػدس أو بعػػض منهػػا بحجػػة تبػػادؿ األراضػػي ال مسػػطيني بػػػ "أوسػػمو جديػػد" 
 الذي نرفضه جممة وت صيً ".

ـّ تسػػريبها مػػف أرواػػة الم اوضػػات الجاريػػة، والمتعمقػػة بػػأف  وعّبػر حّمػػود عػػف رفضػػه المطمػػؽ لممقترحػػات التػػي تػ
ّؽ العربػػػي وا سػػػ مي دولػػػي، مؤكػػػًدا عمػػػى الحػػػ -أردنػػػي  –تكػػػوف القػػػدس تحػػػت إشػػػراؼ إسػػػرائيمي فمسػػػطيني 

 وال مسطيني الحصري بكامؿ المدينة.
20/9/0223، قدس برس  

 
 مدرسة بغزة 03ا تزال ترفض الموافقة عمى طمب األونروا بتيييد م "إسرائيل" 06

أشرؼ الهور: في مسعى يبدو أف الهػدؼ مػف ورائػه إحػداث أزمػة فػي العمميػة التعميميػة فػي اطػاع غػزة،  ػ غزة
 دخػػاؿ ’ األونػػروا‘ض الموافقػػة عمػػى طمػػب وكالػػة غػػوث وتشػػييؿ ال جئػػيف ال مسػػطينييف ال تػػزاؿ إسػػرائيؿ تػػرف
 مدرسة جديدة في القطاع المحاصر. 11مواد البنات لتشييد 

فػػي اطػػاع غػػزة خػػ ؿ لقػػاتم بعػػدد مػػف الصػػح ييف أف الجانػػب ’ األونػػروا‘واػػاؿ روبػػرت تيرنػػر مػػدير عمميػػات 
 11ب تقدمت به وكالته الدولية  دخاؿ مواد بنات لتشييد المدارس الػ ا سرائيمي لـ يعط ردا بالموافقة عمى طم

 في اطاع غزة.
وأشار إلى أف المجنة الرباعية الدولية طمبت مف إسرائيؿ الموافقة عمى الطمب هذا، بعد تأخرهػا فػي الػرد، ولػـ 

لمحظػػة، فػػي ظػػؿ يشػػر المسػػؤوؿ الػػدولي إلػػى سػػبب امتنػػاع إسػػرائيؿ عػػف إعطػػات الموافقػػة عمػػى الطمػػب ليايػػة ا
 وجود تكدس في أعداد الطمبة مف الكثير مف مدارس اطاع غزة.
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ويشتكي أوليات أمور وطمبة باف عدد الت ميذ في ال صؿ الواحػد ارت ػق عمػا كػاف عميػه فػي األعػواـ الماضػية، 
 هذا العاـ.’ األونروا‘في ظؿ التحاؽ ثمانية آالؼ ط ؿ فمسطيني مف ال جئيف بمدارس 

لسبب الحقيقي هو إمعاف إسرائيؿ فػي تشػديد سياسػة الحصػار، والتعمػد فػي إحػداث أزمػة وخمػؿ لكف يبدو أف ا
 في المسيرة التعميمية، مف خ ؿ عدـ حصوؿ الطمبة عمى حقهـ في التعمـ بطرؽ سميمة.

23/9/0223القدس العربي، لندن،   
 

 قبر يوس والمستوطنون يقتحمون الضفة وىدم وتجري  أراضي ب تاعتقاال 07
عمميػات المداهمػة واالاتحػاـ لمعظػـ القػرا والبمػدات فػي  أمػسصعدت اػوات االحػت ؿ يػـو  :وفا -ات محافظ

محافظات الض ة وكذلؾ عمميات الهدـ والتدمير فيما صعد المستوطنوف في الجهة االخػرا اعتػداتاتهـ عمػى 
 12 أمػػػسؿ المػػػواطنيف وبخاصػػػة عمػػػى األراضػػػي الزراعيػػػة وعمػػػى صػػػعيد المػػػداهمات اعتقمػػػت اػػػوات االحػػػت 

مواطنػػا مػػف الضػػ ة وهػػدمت عمػػارة تجاريػػة ايػػد االنشػػات ومنشػػآت صػػناعية فػػي اريػػة برطعػػة الشػػراية واصػػابت 
عشػػرات المػػواطنيف باالختنػػاؽ وااػػتحـ مئػػات المسػػتوطنيف ابػػر يوسػػؼ فػػي نػػابمس وشػػرع آخػػروف فػػي تجريػػؼ 

 زراعية في ارية سالـ. أراض
ؽ مدينة نابمس بحمايػة عػدد كبيػر مػف جنػود االحػت ؿ، ، ابر يوسؼ شر أمسااتحـ مئات المستوطنيف فجر و 

وأفاد شهود عياف اف عددا مف الحاف ت التػي كانػت تقػؿ مئػات المسػتوطنيف ااتحمػت  ألدات الطقوس الدينية.
محيط القبر، مػا أدا إلػى انػدالع المواجهػات بيػنهـ وبػيف سػكاف المنطقػة، واسػتخدـ الجنػود خػ ؿ المواجهػات 

 ليازية ما أدا إلى إصابة عدد مف المواطنيف بحاالت اختناؽ.القنابؿ الصوتية وا
، عمارة تجارية ايد ا نشات في ارية برطعة الشراية جنػوب أمسوفي جنيف هدمت جرافات االحت ؿ، صباح 

 غرب جنيف خمؼ جدار الضـ والتوسق العنصري، وأصابت عشرات المواطنيف با ختناؽ.
مدعمػة بجرافػات عسػكرية،  ها أف اػوات كبيػرة مػف جػيش االحػت ؿوذكر عضو مجمس اروي برطعة توفيؽ اب

داهمػػت القريػػة اليػػوـ، وهػػدمت عمػػارة تجاريػػة تػػـ االنتهػػات مػػف بنائهػػا تعػػود لممػػواطف حمػػزة ابػػراهيـ ااسػػـ ابهػػا 
وفػػي القػػدس المحتمػػة اعتقمػػت شػػرطة االحػػت ؿ الخاصػػة،  ـ وتضػػـ عشػػرة محػػ ت تجاريػػة، 900ومسػػاحتها 

جد األاصى المبػارؾ بعػد تصػديهما لمسػتوطنيف حػاولوا أدات طقػوس تمموديػة فػي الجهػة اثنيف مف حراس المس
 الشراية مف المسجد المبارؾ.

جات ذلؾ بعد إغ ؽ اوات االحت ؿ بوابات المسجد األاصى أماـ المصميف ممف تقؿ أعمارهـ عف الخمسيف 
محاولػػػة أدائهػػػـ طقوسػػػا وشػػػعائر عامػػػا والسػػػماح بااتحػػػاـ عشػػػرات المسػػػتوطنيف لممسػػػجد مػػػف بػػػاب المياربػػػة و 

 تممودية في باحاته ومرافقه.
23/9/0223الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 0223منذ بداية العام  فمسطينيا 0436االحتالل يعتقل تقرير:  08

أفادت دائرة ا حصػات فػي وزارة األسػرا والمحػرريف، أف االحػت ؿ ا سػرائيمي اعتقمػت منػذ بدايػة العػاـ : جنيف
 أسير. 2100مواطنا، وأف العدد االجمالي لألسرا وصؿ إلى  1819الجاري 

سػجنًا ومعػتقً  ومركػز  39وااؿ مدير دائرة ا حصات بالوزارة عبد الناصر فروانة، إف "األسرا موزعيف عمػى 
 أسيرا رهف االعتقاؿ ا داري دوف تهمة أو محاكمة". 389توايؼ، بينهـ 
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اسيرا تقػؿ أعمػارهـ  81، مف بينهـ 37سيرا تقؿ أعمارهـ عف الػط   ا 110وأضاؼ: " اف بسجوف االحت ؿ 
 عاما". 39عف 

أسػيرة، أاػػدمهف لينػػا جربػػوني  31نائبػػا، و 31وبػّيف فروانػػة أف سػػمطات االحػت ؿ ال تػػزاؿ تحتجػػز فػي سػػجونها 
 عاما. 39ـ، والتي تقضي حكما بالسجف لمدة 1001المعتقمة منذ نيساف عاـ 

ف بيف مجموع األسرا يقضوف أحكامًا بالسجف المؤبد لمرة واحدة أو لعػدة مػرات، أسيرا م 210وأشار إلى أف 
 عاما. 120مؤبدا و 99ويعتبر األسير عبد اهلل البرغوثي األعمى حكمًا، حيث يقضي حكما بالسجف 

23/9/0223القدس، القدس،   

 
 ضرار أبو سيسي من العزل االنفرادي األسير يخرجو  يرضخ االحتالل 09

الحػػػػت ؿ ا سػػػػرائيمي لمطالػػػػب األسػػػػرا بػػػػ خراج األسػػػػير ضػػػػرار أبػػػػو سيسػػػػي مػػػػف العػػػػزؿ رضػػػػخت سػػػػمطات ا
 االن رادي، والذي خاضوا مف أجمه إضراًبا عف الطعاـ، وهددوا بالتصعيد.

وأعمف فؤاد الخ ش مدير مركز أحرار لدراسات األسرا وحقوؽ ا نسػاف خػروج األسػير أبػو سيسػي مػف العػزؿ 
 س، بشكؿ رسمي ووصوله اسـ "الشمور" بسجف بئر السبق.االن رادي، مسات اليـو الخمي

وذكر الخ ش أف وعودا اد اطعت لمحركة األسيرة ب خراج األسير أبو سيسي بعػد تهديػد الحركػة األسػيرة بعػدـ 
 السكوت عمى بقائه في العزؿ.

ر الػذي وأضاؼ لقد اجتمق اادة سجف السبق مق ضرار وهما د. أمجد ابها، والقيادي محمود عيسػى مػق ضػرا
 شكر الجميق عمى وا تهـ، وأكد القيادياف لضرار عف فرحة األسرا لهذا ا نجاز.

20/9/0223، فمسطين أون الين  
 

 أسرى النقب ييتكون من انتيار األفاعي والفئران 32
اشػػػتكى أسػػػرا سػػػجف النقػػػب مػػػف انتشػػػار األفػػػاعي والحشػػػرات فػػػي بعػػػض غػػػرؼ األسػػػرا واألاسػػػاـ، : راـ اهلل

أف األوضػػاع الحياتيػػة داخػػؿ السػػجف فػػي غايػػة »مي نػػادي األسػػير الػػذي اػػاـ بزيػػارتهـ وأضػػاؼ األسػػرا لمحػػا
«. الصػػػػعوبة وزادت حػػػػدتها بعػػػػد انتشػػػػار ال ئػػػػراف وهنػػػػاؾ امػػػػؽ ينتػػػػاب األسػػػػرا مػػػػف إصػػػػابتهـ بػػػػبعض األوبئػػػػة

موضحيف أنه وعمى الرغـ مف المطالبات والشكاوا التي ادمت لمصمحة سجوف االحت ؿ إال أنه ال يوجد رد 
وكػادت  9ول ت األسرا إلى أنه وابؿ عدة أياـ وجػدت أفعػى داخػؿ غرفػة الكنتينػا فػي اسػـ  ميها حتى اآلف.ع

 تمدغ األسير المشرؼ عمى الكنتينا ومق ذلؾ لـ تكترث إدارة السجف.
23/9/0223الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 فمسطينيو غزة يعانون من فرض قيود جديدة عمى الحدود مع مصر 32

ينتظػػػر آالؼ ال مسػػػطينييف فػػػي غػػػزة فػػػت  معبػػػر رفػػػ  الحػػػدودي وعودتػػػه لمعمػػػؿ بشػػػكؿ : نػػػى صػػػبريلب -غػػػزة 
طبيعي. ومف بػيف هػؤالت مرضػى يسػعوف لعػ ج غيػر متػوفر فػي القطػاع أو طػ ب أو مجػرد زائػريف تقطعػت 

 بهـ السبؿ.
رم نافذة شخص يستخدموف معبر رف  يوميا باعتبا 3100مرسي كاف نحو  الرئيس المصري محمد وابؿ عزؿ

 شخصا فقط يستخدمونه يوما. 120غزة عمى العالـ الخارجي أما اآلف ف ف 
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وأغمقت القاهرة معبر رف  تمامػا يػـو األربعػات بعػد مهاجمػة مسػمحيف مبنػى أمنيػا فػي رفػ  بسػيارة مميومػة ممػا 
أدا الػػػى مقتػػػؿ سػػػتة جنػػػود مصػػػرييف. وشػػػهدت سػػػينات مواجهػػػات مت راػػػة بػػػيف الجػػػيش المصػػػري ومسػػػمحيف 

وااؿ أشرؼ ابو ادرة المتحدث باسـ وزارة الصحة في اطاع غزة إف الؼ مريض شػهريا يحتػاجوف  مييف.إس 
 لرعاية صحية في مصر ودوؿ أخرا. 

 وااؿ إف إغ ؽ معبر رف  سيؤثر كذلؾ عمى واردات الدوات ويمنق األطبات األجانب مف زيارة غزة.
وفدا طبيا مف خارج غػزة اػاموا بعمػؿ  90ستقبمنا في غزة وااؿ أبو ادرة لرويترز "حتى شهر يونيو هذا العاـ ا

 عمميات جراحية أللؼ مريض ولكف حاليا فالوفود ال تستطيق القدوـ."
عاما الذي يسعى  جرات جراحة في القاهر لزرع كمى تتجسد أبواب  29وبالنسبة لم مسطيني البالغ مف العمر 

 سمطات المصرية ال زالت تيمؽ المعبر.ولكف ال الحياة في معبر رف  مف اطاع غزة إلى مصر
الع ج في إسرائيؿ التي شددت هي األخرا القيود عمى الدخوؿ أمر غير وارد. فا نتقاؿ مف غزة إلػى  ويبدو

 مستش يات إسرائيؿ يقتصر فقط عمى الحاالت الحرجة.
20/9/0223وكالة رويترز لألنباء،   

 
 يةاالحتالل يفرض إغالقًا ياماًل عمى الضفة الغرب 30

فرض جيش االحت ؿ إغ اًا تامًا عمى الضػ ة اليربيػة، ابتػداًت مػف : ترجمة خاصة لػ القدس دوت كوـ –غزة 
 الميمة وحتى انتهات ما يعرؼ بعيد "الي راف" الذي ينتهي منتصؼ يـو السبت.

قػػا لمػػا تػػرام سيسػػم  فقػػط لمحػػاالت ا نسػػانية بػػالتحرؾ وف ا سػػرائيميووفقػػا لموااػػق عبريػػة مختم ػػة، فػػ ف "الجػػيش 
 مناسبا". ا سرائيميةا دارة المدنية 

23/9/0223القدس، القدس،   

 
 بحال دخوليم الضاحية عمى تعبئة استمارة"األخبار": حزب اهلل المبناني يجبر الفمسطينيين  33

عمى شّباف مخيـ برج البراجنة ال مسطينييف. لـ تعد المنطقة  في بيروت تيّيرت الضاحية الجنوبية: ااسـ ااسـ
التي ترّبوا وكبروا فيها تعاممهـ بالطريقة التي اعتادوهػا. التشػّدد فػي ا جػراتات األمنيػة وفػي عمميػات الت تػيش 

وأامّػػػه يمكننػػػا أف ننػػػاـ »م هػػػوـ بالنسػػػبة إلػػػيهـ، وحتػػػى اآلف يمكػػػف تحّممػػػه. فػػػأمف الضػػػاحية مػػػف أمػػػف المخػػػيـ، 
 ، يقوؿ أحد فمسطينيي المخيـ.«مطمئنيف

عمػػػى تعبئػػػة اسػػػتمارة لمجػػػرد كونػػػؾ  مػػػف ابػػػؿ أفػػػراد تابعػػػة لحػػػزب اهلل لكػػػف المشػػػكمة األساسػػػية هػػػي إجبػػػارؾ»
وت اديػًا لكػؿ «. فمسطينيًا، ما سبب حالة مف التػوتر بػيف شػباب المخػيـ بسػبب وضػعهـ فػي مواػق المشػتبه فيػه

ـ االبتعػاد عػف األمػاكف والمحػاّؿ التػي كانػت مقصػدهـ فػي الضػاحية. هذم ا جراتات، اّرر بعض أبنات المخػي
 بالطبق، ال ارار مركزيًا بذلؾ. هو مجرد ارار فردي لتجنب تمؾ الحواجز.

لػػـ تعػػد محػػاّؿ بئػػر العبػػد والػػرويس والبػػرج وجهػػة فمسػػطينيي المخػػيـ لمتسػػوؽ. بػػات هػػؤالت ي ّضػػموف التوجػػه إلػػى 
يؤخػػذ »بػػالحواجز، أو االنتظػػار حتػػى ُتععّبػػأ اسػػتمارة أمنيػػة لهػػـ، وأحيانػػًا بيػػروت لشػػرات حاجػػاتهـ كػػي ال يمػػّروا 

 ، كما يقوؿ أحد ال جئيف. «ساعات 1الشخص إلى التحقيؽ لمدة 
23/9/0223األخبار، بيروت،   

 
 التفاق أوسمو تظاىرة إلكترونية: أنا ضد المفاوضات 02في الذكرى الي 34
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 التحرير ال مسطينية ب سرائيؿ عبػر ات اايػة أوسػمو الشػهيرة، سنة عمى اعتراؼ منظمة 10مّرت : امجد سمحاف
تحػاوؿ مػف خ لهػا مجموعػات شػبابية فمسػطينية ناشػطة حشػد « أوؿ تظاهرة الكترونية»وتنطمؽ اليوـ الجمعة 

انػاع، «العبثيػة»الرأي العاـ العالمي وال مسطيني، لواػؼ الم اوضػات  القيػادة ال مسػطينية بالبحػث عػف بػدائؿ  وا 
سقاط ات ااية ا سرائيميعمية في ظؿ التعنت أكثر فا فمسػطينية جديػدة لمواجهػة  إسػتراتيجية، ووضػق أوسػمو، وا 
 .إسرائيؿ

هذا »، يقوؿ احمد البيقاوي، وهو أحد الناشطيف ال مسطينييف المنظميف لمحممة، إف «الس ير»وفي حديث إلى 
ف أردنػػػا أف نسػػت يد مػػػف هػػذا الحػػػراؾ الحػػراؾ يتماشػػى مػػػق رأي الشػػارع ال مسػػػطيني الػػرافض لمم اوضػػػات، ونحػػ

 10الػذي يمػر عميػه  أوسػمولنضيط عمى القيادة ال مسطينية لكي تعيد النظر في الم اوضات، وفي كؿ ات اؽ 
أسػأؿ ايادتنػا ال مسػطينية، لمػاذا »ويضػيؼ: «. عامًا هذا اليوـ، فنحف لػـ نحقػؽ أي شػيت خػ ؿ تمػؾ السػنوات

 «. تعود إلينا بنتائج، وفؽ ما صرح أكثر مف مسؤوؿ فمسطينيالم اوضات طالما أنها فاشمة سم ًا وال
خ ؿ نشرها عمى شبكات التواصػؿ االجتمػاعي، األوؿ  أساسييفوستحمؿ التظاهرة االلكترونية اليوـ عنوانيف 

الرسػالة الواضػحة، يجػب »وبحسب البيتػاوي، فػ ف «. أوسموعيدعمي دع»#والثاني « أناعضدعالم اوضات»#
 جديدة لمواجهة االحت ؿ  إستراتيجيةووضق  سموأو ات اؽ  إسقاط

23/9/0223السفير، بيروت،   
 

 أكبر موسوعة عربية عمى اإلنترنت "تاجيبيديا"يطمق  طالل أبو غزالة فمسطينيالعمال األرجل  35
أطمػػؽ رجػػؿ األعمػػاؿ ال مسػػطيني المقػػيـ فػػي األردف طػػ ؿ أبػػو غزالػػة، )رئػػيس مجموعػػة  :بيػػروت ػ آيػػة الػػزعيـ

لتبػػػػادؿ ” تاجيبيػػػػديا“حمػػػػؿ اسػػػػمه(، يػػػػـو الخمػػػػيس، مشػػػػروع الموسػػػػوعة االلكترونيػػػػة العربيػػػػة األولػػػػى تجاريػػػػة ت
 المعمومات، وذلؾ في العاصمة المبنانية بيروت.

هي ” تاجيبيديا“وخ ؿ مؤتمر صح ي عقدم في مبنى نقابة الصحافة في بيروت، ااؿ أبو غزالة إف موسوعة 
ألػػؼ موضػػوع عربػػي ومػػف  200واػػة ذات محتػػوا عربػػي يضػػـ حاليػػًا ااعػػدة بيانػػات لتبػػادؿ المعمومػػات الموث

 المتواق الوصوؿ إلى مميوف موضوع اريبًا.
)الموسػػوعة العالميػػة الحػػرة عمػػى االنترنػػت( عمػػى صػػعيد ” ويكيبيػػديا“تشػػابه فكػػرة مواػػق ” تاجيبيػػديا“وموسػػوعة 

صػػ حة بالميػػة العربيػػة، بحسػػب  ألػػؼ 112المػادة العربيػػة، وتسػػعى لمنافسػػتها باعتبػػار أف األخيػػر ال يضػػـ إال 
 رئيس المجموعة أبو غزالة.

أّنهػػػا تتخطػػػى عشػػػرات م يػػػيف ” األناضػػػوؿ“وعػػػف تكم ػػػة المشػػػروع، أّكػػػد أبػػػو غزالػػػة وفػػػي حػػػديث سػػػابؽ مػػػق 
م ييف دوالر كمصاريؼ مباشرة أما مصاريؼ الدعـ فتصػؿ  30الدوالرات، موضحًا أّنه تـ تخصيص حوالي 

هػػو أف المؤسسػػة التػػي تقػػؼ خم هػػا مؤسسػػة حياديػػة ” تاجيبيػػديا”ا يعطػػي دفعػػا لػػػمػػ:”لعشػػرات الم يػػيف، مضػػي ا 
 .”غير حكومية ما يمنحها حيزا واسعا مف االستق لية فيموف انحيازنا واحدا ووحيدا لوطنيتنا العربية
23/9/0223القدس العربي، لندن،   

 
 أوركسترا فمسطين لميباب موسيقى الوطن واليتات 36

تعتبر أوركسػترا فمسػطيف لمشػباب أحػد األجنحػة األساسػية لمعهػد إدوارد سػعيد الػوطني : دافبديعة زي –راـ اهلل 
لحشد الموسيقييف ال مسطينييف مف مختمؼ أنحات العالـ، وصهر إبداعاتهـ في  1008لمموسيقى، ُأسست عاـ 

 جسد فني واحد.
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عروضػها فػي جامعػة النجػاح افتتحت األوركسترا جولتها في اصر المؤتمرات فػي مدينػة بيػت لحػـ، واختتمػت 
الوطنيػػػة فػػػي مدينػػػة نػػػابمس، بعػػػد عػػػرض فػػػي اصػػػر راـ اهلل الثقػػػافي، واػػػدمت عروضػػػًا مميػػػزة تكريمػػػًا لػػػذكرا 

 الدكتور جابي برامكي، عضو مجمس المشرفيف عمى معهد ادوارد سعيد لمموسيقى.
 37ؿ ا سػرائيمي منعػت واالت منسقة الع اات العامة وا ع ـ في المعهد هبة أص ف، إف سمطات االحػت 

عازفًا وعازفة مف فمسطيف والشتات  70عازفًا مف المشاركة في عروض أوركسترا فمسطيف لمشباب مف أصؿ 
 والوطف العربي وعدد مف الموسيقييف األجانب.

هػػي عبػػارة عػػف تجمػػق ل مسػػطينييف مػػف »بعػػد ح مػػة إطػػ ؽ الجولػػة الثانيػػة لألوركسػػترا: « الحيػػاة»وأضػػافت لػػػ 
الشػػتات، إضػػافة إلػػى عػػازفيف وعازفػػات عػػرب وأجانػػب، لنسػػاهـ فػػي نقػػؿ رسػػالة فمسػػطيف الثقافيػػة إلػػى الػػوطف و 

 «.أنحات العالـ
23/9/0223الحياة، لندن،   

 
 معبر رفح لميوم الثاني عمى التوالي إغالق تواصلمصر  

ضي معبر رف  البري بيف اطاع غزة واألرا إغ ؽ( /واصمت السمطات المصرية الخميس ): غزة
 المصرية وذلؾ لميـو الثاني عمى التوالي.

األربعات معبر رف  عقب االن جار الذي واق في مقر المخابرات الحربية في مدينة رف   أغمقتوكانت مصر 
 االن جار عف سقوط اتمى وجرحى. أس رالمصرية في سينات حيث 

 //قدس برس، 
 
 عباسبعد عودة الحرس الرئاسي الخاص ب إالمصر لن تفتح معبر رفح : اإلخباري إرمموقع  

بعد عودة الحرس  إالأكد مصدر دبموماسي مصري أف مصر لف ت ت  معبر رف  مق اطاع غزة  :القاهرة
الرئاسي الخاص بالرئيس ال مسطيني محمود عباس، موضحًا أف المعبر لف يعود إلى العمؿ بشكؿ طبيعي 

 في الجانب ال مسطيني لممعبر. المقالةمق تواجد أفراد مف وزارة الداخمية بحكومة حماس 
" أف   بيف إسرائيؿ والسمطة ال مسطينية  المعابر التي أبرمت في عاـ  ات اايةوااؿ المصدر لػ "أـر

األوروبي تنص عمى أف يكوف الطرؼ ال مسطيني المسؤوؿ عف تنظيـ الحركة مف داخؿ  االتحادوبرعاية 
 وف مف أفراد الحرس الرئاسي.القطاع إلى شبة جزيرة سينات والعكس يك

أف القاهرة  إالوبالتالي ليست مسؤولة عف تن يذها،  االت اايةوعمى الرغـ مف أف مصر لـ تكف طرفًا في هذم  
في إطار دورها المسؤوؿ لدعـ القضية ال مسطينية، ومق  االت اايةكانت تعمؿ عمى تيسير الحركة وتن يذ 

 لمحرس الرئاسي كاف مف حؽ مصر إغ ؽ. حركة حماس في اطاع غزة وطردها انق ب
وتابق المصدر، إف ما تقـو به حركة حماس في سينات ومساندتها لتنظيـ ا خواف المسمميف ووص ها لثورة  

المعابر الفتا إلى أف القرار صدر مف جانب  ات اايةالعسكري نتج عنه التمسؾ بتن يذ  باالنق بيونيو  
التي نصت عمى أف يكوف الحرس  االت اايةفي أطار  إالـ فت  المعبر جهات سيادية وأمنية مصرية بعد

 الرئاسي ال مسطيني هو الطرؼ الثاني لتأميف المعبر مف جانب القطاع.
 //موقع إرم اإلخبارية، أبو ظبي، 

 
 عمى زرع القنابل إسالميين: حماس تدرب المصري التمفزيون 
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مصرييف  إس مييفحركة حماس التي تحكـ اطاع غزة تدرب  إفي ااؿ التم زيوف المصر : رويترز -القاهرة 
المسمميف" زودت أيضًا  ا خوافحماس المنبثقة عف جماعة " إفوااؿ التم زيوف  عمى تمييـ السيارات.

 ليـ أرضي. جماعات مصرية بنحو 
 //الحياة، لندن، 

 
 القطاع اآلن تطالب بي"سيسى" غزةيوارع  :اإلستراتيجيةاليرق األوسط لمدراسات  منتدىرئيس  

إسرائيؿ إف الدكتور سمير غطاس   ا ستراتيجيةالشرؽ األوسط لمدراسات  منتدارئيس : ااؿ ص ح غراب
فقدت حمي ا أساسيا. ومثمما كانت تقوؿ عف مبارؾ إنه كنز استراتيجي، فا خواف كنز أكبر، لألسباب التالية. 

خواف المسمميف في غزة خ ؼ بالتأكيد، عمي الرغـ مف أنه أكثر مف أوال: إنه كاف بيف مبارؾ وجماعة ا 
ساعد حماس. كما أف األن اؽ فتحت في عصرم وبعممه، وتحت سمعه وبصرم. وكانت إسرائيؿ اد افتتحت 

سبق انصميات لها في الدوؿ العربية، واحدة في الميرب، وواحدة في  بعد توايق ات اؽ أوسمو في عاـ
في دوؿ الخميج، وهذا أزعج سمطة مبارؾ جدا، ألنه اعتقد أنه غير اادر عمي منافسة  تونس، والبااي

مبارؾ ستخرج مف  -إسرائيؿ، فماذا إذا تقدمنا إلي األماـ، ف ف إسرائيؿ ستيزو العالـ العربي كمه، ومصر
ف اادرا عمي ضبط تقـو باالشتباؾ مق إسرائيؿ. لكنه لـ يك حتىالمعبة تماما. فأراد أف يساند حماس في غزة، 

األمور في سينات، التي أصبحت مزرعة خم ية لحماس، ليس فقط في تهريب السمق إلي آخرم، حيث كانت 
 مميوف دوالر مف تجارة األن اؽ و حماس تحصؿ عمي عائد يتراوح بيف

نما موجودة في م -حماس -ألنها أيضا حافظة أاامت بنية مساندة لها، ليست موجودة فقط في سينات، وا 
إذا تـ إغ ؽ سينات مف ناحية اناة السويس،  حتىالشراية المتاخمة لسينات، عبر شرات األراضي والمزارع، 

فسيكوف هناؾ ممر آخر في مصر عبر محافظة الشراية. كما سمحت لمجماعات السم ية ا رهابية الموجودة 
ب الناصر ص ح الديف، بأف تقيـ في غزة، خاصة جيش ا س ـ، وجماعة لجاف المقاومة الشعبية، وكتائ

بنية تحتية اوية مف خ ؿ هذم الع اات. فكاف مبارؾ يمعب دورا مق حماس ومساندا لها، ولكنه كاف يمنعها 
 مف أف تكوف جزتا مف الوضق السياسي في مصر.

 ج بعااؿ إف حماس تقوـ أوال  العرض العسكري الذي اامت به حماس واستخدمت خ له إشارة رابعة وحوؿ
ا رهابييف الذيف تتـ إصابتهـ في سينات في المستش ي األوروبي، والمستش ي الكويتي في غزة. أما 
االستعراض العسكري، فقد تـ تحت سمق وبصر اوات االحت ؿ ا سرائيمية، والطائرات ا سرائيمية، ومراكز 

إنها تصرفات فردية،  الرصد تابعت هذا االستعراض. مندوب حماس في مصر، موسي أبو مرزوؽ، يقوؿ
رغـ أنه لـ يصدر بياف رسمي مف حماس يديف االستعراض. وأستطيق أف أؤكد أف هناؾ مظاهرة أولي 

حماس أف  ونتحدالشباب اطاع غزة، خرجت تهتؼ لم ريؽ السيسي والجيش المصري، وكسرت عظامها، 
غزة، كما أف لديهـ هناؾ تسم  اآلف بمهرجاف تضامني مق مصر، والشوارع في غزة اآلف تطالب بسيسي 

 حركة تمرد.
 //األىرام، القاىرة، 

 
   " سنةكامب ديفيد"توقيع تتجوالن عمى حدود غزة ألول مرة منذ مصريتانمدرعتان  
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االت مصادر أمنية فمسطينية في جنوب اطاع غزة إف مدرعتيف مصريتيف دخمتا عمى الخط األوؿ : السبيؿ
ألراضي المصرية، وهي أوؿ مرة تدخؿ فيها آليات عسكرية مصرية ثقيمة إلى الم صؽ بيف اطاع غزة وا

 .هذم المنطقة منذ توايق ات ااية كامب دي يد عاـ 
بسير آليتيف عسكريتيف تتبعاف الجيش  ت اجئناوأضافت المصادر، التي رفضت الكشؼ عف هويتها: "

ساني والشائؾ عمى الحدود بيف غزة ومصر الوااق بيف الجداريف الخرا ا س متيالمصري عمى الطريؽ 
 والممتد مف غرب مدينة رف  المصرية )شماؿ شرؽ مصر( وحتى معبر رف  شرًاا".

 //السبيل، عمان، 
 

 234 عالء حماد يدخل يومو الي األردني األسيرإضراب  40

 318يس يومه الػ دخؿ إضراب األسير األردني في السجوف ا سرائيمية ع ت حماد يـو أمس الخم :عماف
الماضي لممطالبة با فراج  أيار/ مايوعمى التوالي. وواصؿ حماد إضرابه الذي بدأم في الثاني مف شهر 

الماضي. يذكر أف حماد  / أغسطساألسرا األردنييف في آب إضرابالتوصؿ الت اؽ ينهي مف رغـ بالعنه، 
 سنة. 31ومحكوـ عميه بالسجف  1009معتقؿ منذ العاـ 

 23/9/0223، ، عّمانالدستور
 

 بمياركة سفير فمسطين  "مركز فارس"في  اإلسرائيمية -الفمسطينية  مفاوضات السالم حولندوة  43

تراوحت مداخمتي المحاضريف في  "الم اوضات المسدودة األفؽ"و "م اوضات الضرورة"بيف : غراسيا بيطار
اف هما الس ير ال مسطيني في لبناف . المحاضر "إمكانيات نجاح م اوضات الس ـ"مركز فارس خ ؿ ندوة 

 أشرؼ دبور ومنسؽ المجاف والروابط الشعبية معف بشور.
 إلىأف الرغبة ا سرائيمية بالعودة "ورأا مدير المركز الس ير عبد اهلل بوحبيب خ ؿ تقديمه لممحاضريف 

يف وبدت المقاطعة طاولة الم اوضات أتت ب عؿ الحرج الذي سببه لها اعتراؼ األمـ المتحدة بدولة فمسط
خططها االستيطانية واستمرار االنقساـ ال مسطيني  "إسرائيؿ"أف مواصمة  إلى، منبها "األوروبية لممستوطنات

 ."يشكؿ عوائؽ رئيسية أماـ عممية الس ـ
هي الراب  في هذم المرحمة مف الم اوضات وتعمؿ عمى  "إسرائيؿ"مجريات األمور اد توحي، برأي دبور، أف 

أف المرور  إلى ، مشيراً "فمسطيف ستكوف هي الراب  األكيد"، لكنه يؤكد أف "حؿ الدولتيف"كرة تقويض ف
والتعامؿ معها كأمر وااق هو شكؿ مف أشكاؿ المواجهة واالشتباؾ الديبموماسي وال  "م اوضات الضرورة"بػ

لتحركات والموااؼ الدخوؿ في الم اوضات أتى نتيجة لبعض ا"يميي الت كير في البدائؿ. ويرا دبور أف 
مبادرة وزير الخارجية األميركي جوف  إلىاألوروبية والعربية المساندة لحقوؽ الشعب ال مسطيني، إضافة 

 ."كيري لتحريؾ العممية
الهدؼ مف العودة لمت اوض هو السعي  اامة "وعرض لممواؼ ال مسطيني مف أسس الت اوض، فأكد أف 

. كما يم ت النظر إلى "مق تعدي ت ط ي ة عمى الحدود 3999العاـ  حزيراف 8الدولة ال مسطينية عمى حدود 
الض ة اليربية  إلىلبناف  إلىأف الرئيس محمود عباس طرح إمكاف نقؿ ال جئيف الذيف ادموا مف سورية 

مما دفق أبو  87 أراضي الػ إلىاشترطت مقابؿ ذلؾ التخمي عف حؽ العودة  "إسرائيؿ"ات، إال أف ؤ كحؿ م
 سحب االاتراح. إلىمازف 
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في المقابؿ، رأا منسؽ المجاف والروابط الشعبية معف بشور أف أفؽ الم اوضات مسدود ويستعممها الطرفاف 
 إسرائيؿأف ما يقدمه ا سرائيميوف أاؿ بكثير مما يريدم ال مسطينيوف وهذا يعني أف "لكسب الوات. وأضاؼ 

واتا لربما يست يؽ العرب لدعـ القضية  تشتري واتا  كماؿ مشروعها االستيطاني وفمسطيف تشتري
ذ ل ت "ال مسطينية الم اوضات ترسمها موازيف القوا وهذم الموازيف ليست اليوـ لصال  العرب " أف ىإل. وا 

العمؿ عمى الوحدة ال مسطينية  إلى، دعا "وال مسطينييف ما يدؿ عمى أف الم اوضات لف تكوف لصالحهـ
ط ؽ  إلىوخمص  جذورها الشعبية لدا العرب. إلىإعادة القضية ال مسطينية  انت اضة ثالثة بالتزامف مق وا 

االهتماـ بالرأي العاـ في زمننا هذا حيث دخمنا عصر الشعوب أهـ مف الت اوض وأف أخطر ما "القوؿ إف 
 ."في حصر الجهد ال مسطيني بالم اوضات هو تنميتها برودة لدا العرب تجام القضية

 23/9/0223، السفير، بيروت
 

 "األقصى"اإلسالمي تدين بيدة اقتحام منظمة التعاون  
أدانت منظمة التعاوف ا س مي أمس ااتحاـ مسؤوليف إسرائيمييف وعشرات المستوطنيف : عكاظ - جدة

 المتطرفيف لممسجد األاصى في القدس بحراسة مشددة مف القوات ا سرائيمية.
بشدة إاداـ مسؤوليف إسرائيمييف وعشرات المستوطنيف "مى وأداف األميف العاـ لممنظمة أكمؿ الديف إحساف أوغ

هذا »واعتبر «. المتطرفيف بدعـ وحماية مف اوات االحت ؿ ا سرائيمي، عمى ااتحاـ باحات المسجد األاصى
التصعيد الخطير في االعتداتات عمى األماكف المقدسة في القدس المحتمة تحديًا سافرًا لمشاعر األمة 

 «.، وانتهاكًا صارخًا لمقرارات والمواثيؽ الدولية ذات الصمةا س مية جمعات
إسرائيؿ المسؤولية الكاممة عف التبعات المحتممة الستمرار مثؿ هذم االعتداتات "وحمؿ األميف العاـ لممنظمة 

 ."المرفوضة والمدانة، والتي تيذي الصراع الديني والتطرؼ وعدـ االستقرار في المنطقة
 //عكاظ، جدة، 

 
 نفطياً "إسرائيل" تتقرب من  : تركيااإلسرائيمي "غموبس" موقع 

ا سرائيمي، المتخصص بالشؤوف االاتصادية، حوؿ تخطيط إحدا  "غموبس"ذكر أمس مواق : محمد بدير
الشركات التركية لمد خط أنابيب لجر الياز مف حقؿ ل يتاف ا سرائيمي في المتوسط باتجام السواحؿ التركية 

مميار دوالر،  وؿ أوروبية. وأشار المواق إلى أّف المشروع الضخـ، الذي تبمغ كم ته المقدرة نحو ومنها لد
خ ؿ مؤتمر  ُكشؼ عنه لممرة األولى عمنًا مف ابؿ أحد أعضات مجمس إدارة شركة 

. وأوض  ماثيو دولي لمطااة عقد األسبوع الماضي في ابرص، والذي حضرم أيضا رجاؿ أعماؿ إسرائيميوف
وصواًل إلى مرفأ جيهاف التركي،  "ل يتاف"كمـ مف  بريزا أف شركته معنية بمد خط األنابيب بطوؿ 

 المخصص الستيراد وتصدير الن ط أو إلى مرفأ مرسيف.
ووفقًا لممواق، ف ف الياز ا سرائيمي داخؿ السوؽ التركية سينافس الياز المستخرج في كردستاف العراؽ، وفي 

 مستقبؿ الياز المبناني أيضًا، فيما ال يخطط األتراؾ الستيراد الياز القبرصي ألسباب سياسية.ال
أّف خيار تصدير الياز إلى تركيا يراكـ في ال ترة األخيرة أفضمية داخؿ الدوائر المعنية في  "غموبس"وكشؼ 

ى دوؿ شرؽ آسيا، والذي إسرائيؿ في مقابؿ الخيار اآلخر الذي يدعو إلى إعطات األولوية لتصديرم إل
 يستدعي بنات منشأة لتسييؿ الياز ابؿ تصديرم تقدر كم تها بنحو عشرة مميارات دوالر.

 //األخبار، بيروت، 
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 تيرين الثانينوفمبر/ واألراضي الفمسطينية في  "إسرائيل"الفرنسي يزور  الرئيس 

منذ انتخابه رئيسا في  األولىنه سيزور لممرة ا أمسالرئيس ال رنسي فرنسوا هوالند  أعمف :ا ؼ ب -باريس 
اثر لقات في  ا ع فوجات هذا  تشريف الثاني. و ال مسطينية يومي  واألراضي إسرائيؿ،  أيار

 االليزيه بيف هوالند ورئيس السمطة ال مسطينية محمود عباس.
ف جانب فرنسا( لعممية الم اوضات الدعـ الكامؿ )م"هوالند لمرئيس ال مسطيني  أكدوخ ؿ هذا المقات،  

 ."س ـ دائـ اائـ عمى االعتراؼ المتبادؿ بالدولتيف  يجاد وا سرائيمييفالجارية بيف ال مسطينييف 
مساعدتنا عمى الصعيد االاتصادي، عمى صعيد الميزانية وسيكوف لدي  أيضاله  أكدتلقد "هوالند  وأضاؼ 

 إظهارتشريف الثاني عمى تأكيد هذم المبادئ ووسائؿ  و وفمسطيف يومي  إسرائيؿال رصة، بزيارتي 
 ."هذا الدعـ

 //الرأي، عمان، 
 
 التزاميا بحل الدولتين والقدس "عاصمة ميتركة" لكمييما تؤكدبريطانيا  

أكد رئيس الوزرات البريطاني دي يد كاميروف التزاـ ب دم بحؿ الدولتيف "الذي يؤدي لوجود دولة : لندف
تعيش جنبا إلى جنب مق إسرائيؿ وتنعماف بالس ـ واألمف، وأف تكوف  نية بنات عمى حدود فمسطي

 القدس عاصمة مشتركة لكميهما". 
( في مقر الحكومة البريطانية بالعاصمة لندف /) األربعاتكما أكد كاميروف عقب لقات له مسات أمس 

ف يتجنب ك  الطرفيف كؿ ما يمكف أف يجعؿ مق رئيس السمطة ال مسطينية محمود عباس عمى ضرورة أ
إحراز تقدـ أكثر صعوبة، وااؿ "إف المممكة المتحدة تعارض بشدة أي است زازات مف أي مف الطرفيف، 

 وتواصؿ معارضتها الشديدة لمنشاط االستيطاني ا سرائيمي في األراضي ال مسطينية". 
اس ورئيس الوزرات ا سرائيمي بنياميف نتنياهو، وأشاد كاميروف بما وص ه بػ "شجاعة" الرئيس محمود عب

وااؿ: "يسعدني الترحيب بالرئيس عباس في داوننغ ستريت. مف الجيد إجرات هذم المحادثات مجددا. بريطانيا 
مؤيدة بقوة لحؿ الدولتيف، وموا نا دائمًا هو أف ذلؾ هو الحؿ المناسب  ح ؿ الس ـ واالستقرار بيف الشعب 

س رائيؿ، وأود ا شادة بشجاعتؾ لمدخوؿ بهذم المحادثات، وشجاعة رئيس الوزرات نتنياهو أيضا. ال مسطيني وا 
نريد أف تحقؽ هذم المحادثات النجاح، وسنبذلؾ كؿ ما في وسعنا لممساعدة". ودعا كاميروف إلى تجنب كؿ 

يؿ بالوجود ضمف ما يمكف أف يخرج المحادثات عف مسارها أو يعرامها، وااؿ: "إننا ندافق عف حؽ إسرائ
حدود آمنة وأف تعيش بس ـ مق جيرانها، لكننا ال نعتقد بأف مف الصواب مواصمة النشاط االستيطاني. واد 

 أوضحنا هذم النقطة مرارا وتكرارا وسنواصؿ ذلؾ". 
 //قدس برس، 

 
 ويل: المالية العامة الفمسطينية عاجزة عن االستمرار عمى المدى الطالدولي صندوق النقد 

 أفيراهف صندوؽ النقد الدولي عمى تحسف آفاؽ االاتصاد ال مسطيني لكنه حذر مف : أ ؼ ب -راـ اهلل 
تخ يؼ ايودها  إلى إسرائيؿتصمد عمى المدا الطويؿ، داعيا  أفالمالية العامة لمسمطة ال مسطينية ال يمكف 

 المالية عمى ال مسطينييف.



 
 
 

 

 

           07ص                                    0977العدد:                31/9/0223الجمعة  التاريخ:

سبتمبر، ادر صندوؽ  /أيموؿ المانحة في نيويورؾ في  وفي تقرير نشر الخميس ابؿ اجتماع الجهات
 مميوف دوالر.  بحواليالنقد الدولي العجز المرتقب في موازنة السمطة ال مسطينية بحموؿ نهاية السنة 

وخطة ااتصادية يعدها مكتب مبعوث  إسرائيؿورغـ مؤشرات ايجابية بسبب استئناؼ م اوضات الس ـ مق 
المتحدة(  واألمـ األوروبي)الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد  األوسطدولية حوؿ الشرؽ المجنة الرباعية ال

 % في  إلى % في توني بمير، ف ف معدؿ النمو ال مسطيني سيواصؿ التراجق مف 
 ، كما تواق صندوؽ النقد الدولي.% في و

تستمر عمى المدا  أفمسمطة ال مسطينية ال يمكف "المالية العامة ل أفوحذر صندوؽ النقد الدولي مف 
 لممساعدة غير متواعة". أمواؿاستمر النموذج التمويمي الحالي لعجز كبير عبر عمميات تدفؽ  إذاالمتوسط 

بأف تحّوؿ أمواؿ الضرائب المستحقة لم مسطينييف "بشكؿ  إسرائيؿوبسبب ذلؾ نص  صندوؽ النقد الدولي 
في الموازنة، والجهات المانحة عمى اطق  ا ص حاتطينية عمى مواصمة تمقائي" وحث السمطة ال مس
 تعهدات عمى عدة سنوات.

 //الحياة، لندن، 
 
 عامًا من الصيرفة اإلسالمية ماليزيا و 

تحت ؿ ماليزيا هذا العاـ بمرور ث ثيف عامًا عمى نجاح تجربة الصيرفة ا س مية، التي : اهلل بف ربيعاف عبد
 .الماليزي في مستهؿ يوليو  "بنؾ إس ـ"رسميًا في الب د ب نشات  بدأت

النواة األولى لمصيرفة ا س مية في ماليزيا سبقت ذلؾ التاريم بكثير، إذ بدأت فكرة االدخار غير الربوي في 
لهـ ، وفيه يدخر المسمموف الراغبوف في أدات الحج أموا«تابونغ حاجي"الستينات ب نشات صندوؽ الحج 

 ليستثمرها لهـ الصندوؽ في استثمارات حقيقية ال تتعامؿ بالربا.
ما يميز التجربة الماليزية في مجاؿ الصيرفة ا س مية، هو أنها تجربة بدأت لتستمر وتنمو. فالهدؼ مرسـو 
ومحدد، والتجربة تحظى بأولوية ودعـ حكومي. كما أنها دعمت ب نشات عدد كبير مف الجامعات ومراكز 

 حث التي تهتـ بالتطوير واالبتكار في هذا المجاؿ.الب
وتقدـ ماليزيا ن سها بص تها رائدة لمصيرفة ا س مية خ ؿ المؤتمرات العالمية، والمقاتات الدورية لمباحثيف، 
وتستقطب المميزيف لمعمؿ في جامعاتها، ومعاهدها التي أنشئت لدعـ بحوث ودراسات الصيرفة ا س مية، 

ابمة المهتميف مف الباحثيف، وط ب الدراسات العميا في الماجستير والدكتورام مف مختمؼ  وهو ما جعمها
 أنحات العالـ ل لتحاؽ بجامعاتها.

في المئة مف الحجـ الكمي لمسوؽ،  وعمى رغـ أف حجـ سوؽ الصيرفة ا س مية في ماليزيا ال يجاوز 
. وحاليًا تممؾ في المئة بحموؿ  ا يصؿ إلى إال أف هناؾ نية وك مًا عف خطة لرفق النسبة إلى م

، إضافة إلى ث ثة مصارؼ عربية «بنؾ معام ت»و« بنؾ إس ـ»ماليزيا خمسة مصارؼ إس مية هي 
وتسعى هذم المصارؼ، «. بنؾ اطر ا س مي»و« بيت التمويؿ الكويتي»و« مصرؼ الراجحي»هي 

ت إس مية في تمويؿ المشاريق مف خ ؿ ما يعرؼ وبالتعاوف مق الجامعات هناؾ إلى ابتكار أدوا
 بالصكوؾ، وهي البديؿ ا س مي لمسندات التقميدية.

ويميز ماليزيا عف غيرها مف الدوؿ أف هناؾ هيئة شرعية تابعة لممصرؼ المركزي تحدد مدا شرعية 
 ن سه. المعام ت، في حيف تتخذ المصارؼ ا س مية خارج ماليزيا هيئات شرعية تابعة لمبنؾ
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 عالميًا، حققت الصيرفة ا س مية انتشارًا كبيرًا خ ؿ العشريف عامًا الماضية، وهناؾ ما يقارب 
دولة حوؿ  تريميوف دوالر تقريبًا في  مصرؼ تقدـ خدمات الصيرفة ا س مية، ويبمغ حجـ تداوالتها 
في المئة لتصؿ ايمتها  اضي بأكثر مف العالـ. وزاد حجـ التمويؿ بالصكوؾ الشرعية في العالـ العاـ الم

 البريطانية.« بي بي سي»بميوف دوالر، حسب تقرير لػ إلى 
منتقدو الصيرفة ا س مية، يروف أنها لـ ولف تنج ، ألنها ما زالت تدور في فمؾ سعر ال ائدة، وال تممؾ 

مصرفي التقميدي بحذافيرم، ثـ نظامًا مشتقًا مف حاجتها، وكؿ ما يحصؿ أف هذم المصارؼ أخذت النظاـ ال
دخاؿ طرؼ ثالث في العممية « جسوراً »، و«كباري»حاولت أف تخمؽ  في كؿ موضق ربوي. فالبيق ألجؿ، وا 

هو البديؿ  اراض النقد بالنقد )يعرؼ بالتورؽ(، والصكوؾ ما هي إال عممية تشويه وتحويؿ السندات 
في األولى إلى أداة ممكية في الثانية، وبالتالي ف ف  التقميدية إلى صكوؾ، مق تحويؿ األداة مف أداة ديف

ف  -والك ـ لممنتقديف  -سعر ال ائدة  ما زاؿ هو معيار ا اراض واألرباح في المصارؼ ا س مية، حتى وا 
 لـ يكتب في العقود، ولـ يدفق حقيقة.

ف إلى محاوالت جادة هذا الك ـ صحي ، ويعترؼ به كثير مف رواد الصيرفة ا س مية، إال أنهـ يشيرو 
 ومستمرة لخمؽ معيار عمى غرار سعر ال ائدة بصبية إس مية لتحديد معدؿ المرابحة الشرعية.

العاـ الماضي، مف « ثومبسوف رويتر» مصرفًا إس ميًا بالتعاوف مق  ومف ذلؾ ما توصؿ إليه خبرات 
، )مشتؽ مف «»بنات مؤشر خاص بالصيرفة ا س مية، أسمته 

.) 
وهذا المؤشر يراد له أف يكوف المعيار المعتمد في ا اراض والمرابحة والمشاركة ا س مية، ويتـ حسابه بناًت 
عمى الرب  المتواق لمجموعة مف البنوؾ ا س مية بداًل مف سعر ال ائدة بطريقة تقنية معينة، ويعمف خمسة 

 صباحًا بتوايت مكة المكرمة، مستخدمًا الدوالر األميركي. عة الػأياـ في األسبوع ابؿ السا
وعمى رغـ أف هذا المؤشر لـ ينؿ صدا كبيرًا، ولـ ينج  إلى اليوـ في رسـ خط مختمؼ وواض  لمصيرفة 

 ا س مية، إال أنه يدؿ عمى أف هناؾ جهودًا تبذؿ، وأف في األفؽ نجاحًا اريبًا.
سويؽ ن سها عاصمًة لمصيرفة ا س مية، كما أف لندف تسعى إلى فت  الباب عربيًا، دخمت دبي أخيرًا لت

 واسعًا لخبرات هذم الصناعة لمتمركز في الحي المالي في العاصمة البريطانية.
سعوديًا، لألسؼ نحف خارج السباؽ في هذم الصناعة عمى رغـ وجود األماكف المقدسة، وعدد مف الجامعات 

مي لمتنمية، والهيئة العالمية ل اتصاد والتمويؿ، وغيرها، إال أف ذلؾ لـ يش ق لنا ا س مية، والبنؾ ا س 
 بالمنافسة وايادة هذم الصناعة التي نحف أولى بها وأارب إليها مف أي أحد.

بالطبق غيابنا يعود كالعادة لعدـ وجود الهدؼ والخطة والجهد المؤسسي لنكوف اادة ومرجق هذم الصناعة. 
ت ينا بالجهد والمشاركة ال ردية في مؤتمر يعقد في ماليزيا، أو ندوة تقاـ في لندف، أو تجمق يعقد وبالتالي اك

 في دبي، لتتنافس المدف الث ث، وتبقى الرياض هي اليائب األكبر.
 //الحياة، لندن، 

 
 دقيقة مدة نص  مميون دوالر لمقابمة ممثمة ليدفع  عربيأمير  

هارفي وينيستوف، خ ؿ ترويجه ل يممه، ضمف فعاليات  ""نتج فيمـ كشؼ م :وكاالت -سما 
كريستيف “ألؼ دوالر مقابؿ اجتماع بالممثمة  السينمائّي، أّف أحد األمرات العرب دفق ” تورونتو“مهرجاف 
 دايقة. لمّدة ” ستيوارت
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، ولو لمحظة، وخاطبه ”ستيف ستيوارتكري“إّف أميرًا مف الشرؽ األوسط أراد رؤية ” هارفي وينيستوف“وااؿ 
 لهذم الياية.

، حيث بدأ ”كـ؟”، التي أجابت بالسؤاؿ:”كريستيف ستيوارت“إّنه نقؿ بدورم الطمب إلى ” هارفي وينيستوف”ااؿ
مق معجبها الشراّي، إذا تبّرع بنصؼ ” ستيوارت”بالنقاش مق األمير ليتّ ؽ الطرفاف عمى لقات” وينيستوف“

دايقة فقط، مقابؿ نصؼ  وبال عؿ، اابمت النجمة األمير لمدة  ”.ساندي“يا إعصار مميوف دوالر لضحا
 مميوف دوالر.

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 

 عاما عمى أوسمو: بقايا وطن وبقايا حقوق عيرون 52
 د. عبد الحميد صياـ

المصػافحة التاريخيػة التػي إفتحوا دفاتركـ وادموا لمشعب ال مسػطيني وبقيػة العػرب حسػابات عشػريف عامػا منػذ 
أصػػبحت مػػف أعظػػـ الصػػور انتشػػارا فػػي التػػاريم، والتػػي كػػوفب عميهػػا المصػػافحوف بػػأف تقاسػػموا جػػائزة نوبػػؿ 

 .3998لمس ـ مثالثة عاـ 
إجمسػػوا أمامنػػا واػػدموا لنػػا جػػردة حسػػاب م صػػمة عػػف إنجػػازات عشػػريف عامػػا مػػف الػػذؿ والهػػواف وتكمػػيـ األفػػوام 

لهػػػدـ واالاتحامػػػات والتنسػػػيؽ األمنػػػي، واالنقسػػػاـ الحػػػاد بػػػيف جنػػػاحي الػػػوطف وبػػػيف واالغتيػػػاالت والتعػػػذيب، وا
الداخؿ والخارج. أتذكروف يا سادة ح مة العػرس المهيبػة فػي حديقػة البيػت األبػيض ابػؿ عشػريف سػنة بالتمػاـ؟ 

عػػف كػاف الػػرئيس بيػؿ كمينتػػوف كالطػػاووس ي ػرش جناحيػػه الممػػونيف زهػوا وهػػو يتػأبط عػػف يمينػػه إسػحؽ رابػػيف و 
شماله ياسر عرفات، ويخطو بينهما متوجا ن سه ايصػر االختػراؽ األهػـ بػيف طرفػي الصػراع األساسػييف.. لػـ 

 يكف شعبنا يعرؼ عمى ماذا تـ التوايق، ولماذا تـ التوايق، 
وكيػػؼ يمكػػف أف يػػػتـ التوايػػق فػػي غيػػػاب الشػػعب ال مسػػػطيني وكافػػة ال صػػائؿ، خاصػػػة الجبهتػػيف األساسػػػيتيف 

راطيػػة، وكافػػة المجػػالس ال مسػػطينية: الػػوطني/ المركزي/الثػػوري، والنقابػػات واالتحػػادات، وحتػػى الشػػعبية والديمق
فػػي غيػػاب أو تيييػػب متعمػػد لمعظػػـ ايػػادة منظمػػة التحريػػر وبعػػض رموزهػػا المهمػػيف، مثػػؿ فػػاروؽ القػػدومي، 

صػييرة ال وش يؽ الحوت ومحمود درويػش، المػذيف اسػتقاال احتجاجػا، وااتصػرت معرفػة بنػود أوسػمو عمػى ثمػة 
 تتجاوز عدد أصابق اليد الواحدة، بعضهـ لـ يكف معروفا عمى مستوا الوطف وبعضهـ مشبوها في وطنيته. 
تػػـ تعمػػيـ االت ػػاؽ عمػػى أنػػه انتصػػار عظػػيـ أيػػف منػػه انتصػػارات صػػ ح الػػديف أو ثػػوار األوراس أو المػػؤتمر 

ـ. طمػب مػف الشػعب ال مسػطيني أف يػراص الوطني األفريقي، بقيادة الػزعيـ مانػدي ، أو ال يػت كونػغ فػي فيتنػا
ويهمػػػؿ ل نتصػػػار الػػػذي، كمػػػا ايػػػؿ لنػػػا، سػػػيؤدي خػػػ ؿ خمػػػس سػػػنوات إلػػػى دولػػػة مسػػػتقمة عاصػػػمتها القػػػدس 

شػات مػف ‘، عاصمة دولة فمسطيف ′شبؿ أو زهرة عمـ فمسطيف فوؽ مساجد وكنائس القدس‘الشريؼ، وسيرفق 
 ’.شات وأبى مف أبى

ف السػجنات األبطػاؿ وايؿ لنا كذلؾ إف االستيطاف سي تواؼ ومصادرة األراضي ستصب  شيئا مف الماضي، وا 
سيعودوف إلى بيوتهـ وعائ تهـ مكمميف باليار، وايؿ لنا أيضا إف حؽ العودة مضموف ف  تخافوا عمى أربعة 

 ’. أدت االنت اضة األولى غرضها‘م ييف الجب وما عميكـ اآلف إال أف تعودوا إلى بيوتكـ، فقد 
ي أحػػػد القػػػادة المتحمسػػػيف ل ت ػػػاؽ )رحمػػػه اهلل( اػػػاؿ مخاطبػػػا الجاليػػػة العربيػػػة فػػػي منطقػػػة نيويػػػورؾ وعمػػػى رأ

. ومػػا داـ الحػػديث عػػف الحصػػاد بعػػد ′لقػػد زرعنػػا وآف أواف الحصػػاد وخػػائف مػػف يحصػػد وال يػػزرع‘ونيػػوجرزي 



 
 
 

 

 

           32ص                                    0977العدد:                31/9/0223الجمعة  التاريخ:

ف تػػػأخر، كبػػػار زرعػػػه األوسػػمويوف، مػػػف تقػػدـ مػػػنهـ ومػػ الزراعػػة فتعػػػالوا نراجػػق مػػػاذا حصػػد ال مسػػػطينيوف ممػػا
 الم اوضيف وصيارهـ، وماذا حصدت إسرائيؿ. ولنبدأ ب سرائيؿ.

 
 إسرائيل تعيش أزىى عصورىا بفضل كامب ديفيد وأوسمو ووادي عربة

منذ أف زرعت إسرائيؿ عنوة فػي منطقػة تم ظهػا ابػؿ نيػؼ وخمػس وسػتيف سػنة وهػي تحمػـ بػأف تصػب  مقبولػة 
يف وال مسطينييف. وبعد شهادة المي د العربية التي منحت لها مف في المنطقة، رغـ إنشائها عمى أش ت فمسط

، ثػـ 3991، جات دور شهادة المي د ال مسطينية التػي أمنهػا لهػا ات ػاؽ أوسػمو عػاـ 3999نظاـ السادات عاـ 
. بعػػد عشػػريف سػػنة مػػف ات اايػػة أوسػػمو هػػا هػػو األمػػف 3998ات اايػػة وادي عربػػة التػػي واعػػت مػػق األردف عػػاـ 

ث عنػػه إسػػرائيؿ طيمػػة حياتهػػا اػػد اسػػتتب أخيػػرا بشػػكؿ شػػبه مطمػػؽ فػػي كػػؿ فمسػػطيف )شػػكرا لمخطػػة الػػذي تبحػػ
فياض  بمير( بعد أف أغمقت كافة الحدود العربية. االاتصاد ا سػرائيمي  -المحكمة التي ن ذها الث ثي دايتوف

لتحتػػؿ إسػػرائيؿ  مميػػار دوالر 112فػػي أراػػى حاالتػػه، حيػػث وصػػؿ مجمػػوع نػػاتج الػػدخؿ القػػومي إلػػى أكثػػر مػػف 
حسػػب سػػمـ البنػػؾ الػػدولي( وليصػػؿ معػػدؿ دخػػؿ ال ػػرد نحػػو  10عمػػى سػػمـ االاتصػػاد العػػالمي )أو  19المرتبػػة 
دوالر. أمػػػػا السػػػػياحة فقػػػػد أصػػػػبحت أكبػػػػر مػػػػف أف تسػػػػتوعبها الػػػػب د، وهنػػػػاؾ خطػػػػط لتوسػػػػيق القػػػػدرة  11000

سائ . الوحدة الوطنيػة  148884900االستيعابية لتصؿ إلى عشرة م ييف سائ  سنويا مف العدد الحالي وهو 
الداخميػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ تعػػػززت كثيػػػرا بسػػػبب توافػػػؽ اآلرات حػػػوؿ االسػػػتيطاف والقػػػدس وحػػػؽ العػػػودة، واألخطػػػار 
الخارجية تكاد تنعدـ، لوال بعض المشاغبيف الق ئؿ في بمعيف وامندية وغزة مف الخارجيف عف طاعة حماس، 

نت إسػػرائيؿ أربػػق حػػروب فقػػط: حربػػا عمػػى المػػدف ال مسػػطينية عػػاـ التػػي فرضػػت التهدئػػة بػػالقوة. منػػذ أوسػػمو شػػ
فػي مجمػػس  3903وتػـ اعتمػاد القػػرار  1009 عػادة احت لهػا، وشػػنت حربهػا الثانيػة عمػػى لبنػاف عػػاـ  1001

األمف الذي وسق ص حيات اليوني يؿ الدوليػة لت ػي بيػرض إحكػاـ إغػ ؽ الحػدود، وشػنت حػربيف عمػى غػزة: 
لتضػػػمف عػػػدـ إطػػػ ؽ القػػػذائؼ  1031وعمميػػػة عػػػامود السػػػحاب  1007/1009وب عمميػػػة الرصػػػاص المصػػػب

العبثية التي لـ نسمق عف أضرار سببتها إال امؽ سػكاف سػيدروت. إسػرائيؿ تعػيش أجمػؿ لحظػات عمرهػا بعػد 
أف دمػػر العػػراؽ ومزاػػت سػػورية إربػػا، وهػػا هػػي تسػػتعد ل ػػت  أبوابهػػا لتػػدمير ترسػػانتها الكيماويػػة عمػػى الطريقػػة 

ية، مف أجؿ أف يبقى نظاـ الممانعة. واآلف مصر تعيش حالة مف القمؽ الداخمي اد تتسق لتػدخؿ الػب د العراا
في نزاع داخمي طويؿ األمد ال نتمنام لمصر. واالنقساـ ال مسطيني مرش  لمتصػاعد واػد تشػهد غػزة فػي واػت 

 اهلل.ليس بعيدا محاولة الجتثاث حركة حماس ولو بالقوة  عادة القطاع لسمطة راـ 
 
 
 

 وماذا عن فمسطين
إف أخطػػر مػػا يمثمػػه أوسػػمو أنػػه تنػػازؿ عػػف وحػػدة الشػػعب ال مسػػطيني وعػػف وحػػدة األرض ال مسػػطينية ووحػػدة 
األهػداؼ ال مسػػطينية. فقػػد جػػات فػػي رسػػائؿ االعتػػراؼ المتبػػادؿ التػػي واعهػػا كػػؿ مػػف عرفػػات ورابػػيف ابػػؿ أربعػػة 

لتحرير بحؽ دولة إسرائيؿ في العيش في س ـ وأمف، تعترؼ منظمة ا‘أياـ فقط مف مهرجاف البيت األبيض: 
بالحػػػؿ السػػػممي بػػػيف ‘، كمػػػا تمػػػـز المنظمػػػة ن سػػػها 117و 181وتقبػػػؿ المنظمػػػة اػػػراري مجمػػػس األمػػػف رامػػػي 

تػػديف اسػػتخداـ ا رهػػاب وأعمػػاؿ العنػػؼ األخػػرا وسػػتمـز أفػػراد منظمػػة التحريػػر ‘كمػػا أف المنظمػػة ’. الجػػانبيف
، واألخطػر مػف كػؿ هػذا أف المنظمػة تعتبػر أف كافػة ’الت اايػات وفػرض االنضػباطبااللتزاـ بعدـ انتهػاؾ هػذم ا
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بنود الميثػاؽ الػوطني ال مسػطيني التػي تنكػر حػؽ إسػرائيؿ فػي الوجػود.. وتتنػااض مػق االلتزامػات الػواردة فػي ‘
مقابػؿ هػذا االعتػراؼ حصػمت منظمػة ’. هذا الخطاب أصبحت اآلف غير ذات صػمة ولػـ تعػد سػارية الم عػوؿ

إف حكومػػة إسػػرائيؿ اػػررت االعتػػراؼ بمنظمػػة التحريػػر ال مسػػطينية باعتبارهػػا ‘تحريرعمػػى جممػػة يتيمػػة تقػػوؿ: ال
الممثػػػؿ لمشػػػعب ال مسػػػطيني، وسػػػتبدأ م اوضػػػات مػػػق منظمػػػة التحريػػػر فػػػي إطػػػار عمميػػػة السػػػ ـ فػػػي الشػػػرؽ 

 وشتاف ما بيف االعترافيف.’. األوسط
وال آتػػػػي بجديػػػػد هنػػػػا فالكػػػػؿ يعػػػػرؼ هػػػػذم  - مسػػػػطينيولنسػػػػتعرض فػػػػي عجالػػػػة مػػػػاذا اػػػػدمت أوسػػػػمو لمشػػػػعب ال

 المعمومات، ولكف مف الضروري أف نعيدها مرة ورات مرة وأال نكؿ مف تكرارها:
خ ؿ سنوات أوسمو العتيدة تػـ توسػيق شػامؿ لممسػتوطنات أفقيػا وعموديػا عػف طريػؽ التسػميف  االستيطان: 2

كؿ عشرة إسرائيمييف يوجد واحد يعيش في حدود أو افتتاح مستوطنات جديدة، خاصة حوؿ القدس. فمف بيف 
ال ػا، وفػي ضػواحي القػدس  820حزيراف/يونيو. لقػد بمػغ عػدد المسػتوطنيف فػي الضػ ة اليربيػة نحػو  2ما بعد 
ال ػا يقطنػوف المسػتوطنات الكبػرا التػي تحولػت إلػى مػدف  390الؼ. ومف بيف المستوطنيف هنػاؾ  100نحو 

أرييػػؿ ومعاليػػه أدومػػيـ وغبعػػات زيػػؼ وكريػػات أربػػق وغيمػػو. واػػد أبػػدت  مػػف الصػػعب ت كيكهػػا أو إخ ؤهػػا مثػػؿ
السػػػمطة ال مسػػػطينية مرونػػػة فػػػي موضػػػوع بقػػػات هػػػذم المسػػػتوطنات والقيػػػاـ بعمميػػػة تبػػػادؿ أراض بػػػن س الحجػػػـ 
والقيمة، كما يؤكد لنػا بعػض األوسػموييف. مػف جهػة أخػرا أايمػت هػذم المسػتوطنات بشػكؿ يضػمف االسػتي ت 

فػػي المئػػة مػػف ميػػام الضػػ ة اليربيػػة تحػػت سػػيطرة  70وفيػػة لمضػػ ة اليربيػػة. لقػػد أصػػب  اآلف عمػػى الميػػام الج
إسػػرائيؿ، وتسػػتيؿ ألغراضػػها ويبػػاع جػػزت منهػػا ألصػػػحابها األصػػمييف، فتػػرا المسػػتوطنيف يتبػػردوف فػػي بػػػرؾ 

لمػات فػي السباحة وينعنشوف حدائقهـ بمات الض ة اليربية، وجيػرانهـ ال مسػطينيوف يتحراػوف عطشػا ويشػتروف ا
 صهاريج يعود ريعها الى اوات االحت ؿ.

االسػػتيطانية العديػػدة كبقػػق الجػػدري عمػػى الجسػػـ، وتنػػاثرت ’ الخوازيػػؽ‘انتشػػرت هػػذم  البييؤر االسييتيطانية:  0
داخؿ األحيات العربية ارب القدس وعمى كافة أراضي الض ة ال مسطينية، وبالكاد تجد منطقة فمسطينية خالية 

تعتبػػر حتػى حسػػب اػػوانيف إسػرائيؿ غيػػر شػػرعية، لكنهػا تبقػػى فػػي مكانهػا وتتضػػخـ تحػػت مػف هػػذم البػؤر التػػي 
حمايػػة الجػػيش، وتعيػػث فسػػادا وتنشػػر الرعػػب فػػي األحيػػات والبمػػدات العربيػػة، وهػػي المسػػؤولة أكثػػر عػػف تقطيػػق 

 أشجار الزيتوف وحراها.
يقطػػػق أوصػػػاؿ الضػػػ ة ، بػػػدأ تشػػػييد جػػػدار ال صػػػؿ العنصػػػري ل1000الجػػػدار العنصػػػري: ابتػػػدات مػػػف عػػػاـ   1

في المئة مف أراضي الض ة اليربيػة. وعنػد اكتمالػه مػف  9.2اليربية ويستولي عمى مزيد مف األراضي تعادؿ 
الناحية الشراية سيضق السكاف ال مسطينييف بيف فكي كماشة، بحيث يميي عمميا فكػرة السػيادة وحريػة الحركػة 

ولة حتػى لػو سػمي بػذلؾ. ورغػـ صػدور رأي محكمػة العػدؿ والتنقؿ والتواصؿ في هذا الكياف الذي ال يشبه الد
بعػػػدـ شػػػرعية الجػػػدار وضػػػرورة ت كيكػػػه وتعػػػويض المتضػػػرريف، إال أف  1008تموز/يوليػػػو  9الدوليػػػة بتػػػاريم 

 األوسموييف لـ يعطوا هذم المسألة أية أهمية حتى ال يتهموا بتخريب عممية الس ـ، ال سم  اهلل.
ؿ هػػذم الطػػرؽ كافػػة أنحػػات الضػػ ة اليربيػػة بحيػػث تبتمػػق مزيػػدا مػػف األرض تشػػم يييبكة الطييرق اإللتفافييية:  4

وتسػػهؿ حركػػة المسػػتوطنيف بعيػػدا عػػف مراكػػز تجمعػػات ال مسػػطينييف وتسػػهؿ كػػذلؾ حركػػة الجػػيش عمػػى هػػذم 
متػرا أو  10األراضي، وصوال ألية بقعة في وات اياسي. ولكؿ طريػؽ سػريعة حػزاـ أمنػي يحميهػا يصػؿ إلػى 

. ويتـ تجريؼ كافة األشجار القريبة مف الطرؽ هذم، كي ال تستعمؿ مخابب لرماة األحجػار أزيد مف الجانبيف
 مف المشاغبيف ال مسطينييف. 
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تهويد المدينػة كػاد أف يكتمػؿ. الجيػوب العربيػة مخنواػة ضػمف أحيػات يهوديػة شاسػعة. واػد  تيويد القدس:  5
تيف. ولمتعامػػؿ مػػق القػػدس كمدينػػة واحػػدة موحػػدة، تػػـ تػػـ ربػػط المدينػػة كميػػا بعجمػػة االاتصػػاد وا دارة ا سػػرائيمي

تسػيير اطػػار خ يػػؼ يػربط كافػػة المسػػتوطنات فػػي منػاطؽ القػػدس الكبػػرا بالمدينػػة. والقطػار الخ يػػؼ يمػػر مػػف 
القػػرا والبمػػدات العربيػػة، مثػػؿ بيػػت حنينػػا وشػػع اط والتمػػة ال رنسػػية والشػػيم جػػراح، وفػػي طريقػػه لمتمػػدد داخػػؿ 

المرحمػة الثانيػة ربطػه بتػؿ أبيػب بحيػث يسػتطيق المسػتوطف أف يصػؿ مػف بيتػه فػي القدس وحولها. وسيتـ في 
دايقػة. وهنػاؾ خطػط إسػرائيمية لبنػات  10مستوطنة رموت ارب القدس مث  إلػى عممػه فػي تػؿ أبيػب فػي نحػو 

 عدد مف المعالـ اليهودية الضخمة في البمدة القديمة لتنافس ابة الصخرة وكنيسة القيامة. 
أي األرض التي كانت تعتبػر  قانون أمالك الغائب )من الفمسطينيين( وقانون األرض الميري،تم تفعيل   6

ممكا لمدولة األردنية. وبما أف إسرائيؿ هي وارثة أمػ ؾ الدولػة السػابقة، حسػب اوانينهػا هػي، إذف تصػب  هػذم 
بػػرا )مصػػانق، محػػ ت األراضػػي الشاسػػعة نسػػبيا مػػف نصػػيب الدولػػة الحاليػػة. واػػد بػػدأ بال عػػؿ تن يػػذ مشػػاريق ك

 ’.ميري‘تجارية، منشآت( عمى أراض تصنؼ بأنها 
بحيػػث أصػػبحت  نجحييت قييوات األميين الفمسييطيني بخمييع أنييياب كييل الحركييات االحتجاجييية أو المعارضيية، 7

سػجوف السػػمطة تعػػج بمئػات المعتقمػػيف الػػذيف يتعرضػػوف لكافػة أنػػواع التعػػذيب، خاصػة أنصػػار حركػػة حمػػاس. 
بالمثؿ عمػى طريقػة العػيف بعشػر عيػوف والسػف بمئػة سػف. فتػرد السػمطة العػيف بمئػة فيكوف رد حماس في غزة 

 وهات يا مصالحة.… عيف والسف بألؼ سف
وبينمػػا تتجػػه إسػػرائيؿ إلػػى التطػػرؼ تتجػػه ايػػادة أوسػػمو إلػػى المرونػػة السياسػػية التػػي تتحػػوؿ إلػػى مسمسػػؿ مػػف 

الم اوضات بأي ثمف وتحت أي سقؼ. واد  التنازالت المت حقة، ويصب  الهدؼ المركزي لها الم اوضات ثـ
 1000وحدة سكنية أو  3100حتى لو أعمف نتنياهو عف بنات ’ الحرد‘وعدت وزير الخارجية األمريكي بعدـ 

ال بػػػأس  -، ال فػػرؽ وحتػػػى لػػو دخمػػػت اػػوات االحػػػت ؿ مخػػيـ امنديػػػة واتمػػت أربعػػػة شػػباب بػػػدـ بػػارد8000أو 
يعودوف إلى طاولة الم اوضات، وما أحمى الرجػوع إليهػا، التزامػا يصدروف بيانا اويا يشجب ويديف ويستنكر و 

، واػػاؿ سن اوضػػهـ عشػػريف 3993بمبػػدأ شػػامير الػػذي طرحػػه عنػػدما اضػػطر لمػػذهاب إلػػى مػػؤتمر مدريػػد عػػاـ 
سػػنة والمعنػػى المقصػػود أننػػا سػػن اوض مػػف أجػػؿ الم اوضػػات، مػػف دوف تقػػديـ أيػػة تنػػازالت، أي نعػػود لنقطػػة 

. ويستحضرني دائمػا مػا االػه المرحػـو نػزار ابػاني: عشػروف عامػا يػا كتػاب الهػوا ولػـ الص ر التي بدأنا منها
 أزؿ في الص حة األولى. 

الخػػوؼ أف تنصػػاع هػػذم القيػػادة الرخػػوة إلػػى الشػػرط الػػذي بػػدأت إسػػرائيؿ تشػػهرم فػػي وجػػوههـ، كػػي ي ػػروا مػػف 
لم اوضػات أو سػنتيف أو عشػريف الم اوضات ويتهموا بتدميرها، وهو يهودية الدولػة. لننتظػر سػنة أخػرا مػف ا

أخػػػرا لعمنػػػا نكتشػػػؼ يومػػػا أننػػػا كنػػػا مخطئػػػيف ومتحػػػامميف عمػػػى األوسػػػموييف ونعػػػود إلػػػى دولتنػػػا المسػػػتقمة ذات 
السيادة والمتواصمة جيرافيا وعاصمتها القدس الشريؼ، وال نمر أثنات الدخوؿ إليها أو الخروج منها بػالحواجز 

ما فتئػت تػذيؽ ال مسػطينييف كػؿ أنػواع ا هانػات والػذؿ والعػذاب. يومهػا  والجسور والمطارات ا سرائيمية، التي
 فقط سنعمف التوبة عف معارضة أوسمو واألوسموييف مف تقدـ منهـ ومف تأخر.

23/9/0223، القدس العربي، لندن  
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 فهمي هويدي
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نشػػر المػػدرعات، وبمػػدوزر يػػدؾ أحػػد رأينػػا فػػي الصػػور التػػي خرجػػت مػػف سػػينات أمػػس حاممػػة عسػػكرية تقػػـو ب
األن اؽ، وارأنا في التقارير المنشورة عف طائرات األباتشي التػي تواصػؿ اصػؼ البػؤر ا رهابيػة، وعػف تػدمير 
مخازف لألسمحة في الشيم زويػد ورفػ  وعػف سػقوط تسػعة مػف ا رهػابييف الػذيف اسػتهدفتهـ الحممػة العسػكرية. 

مػػف  12و أخػػرا طػػواؿ األيػػاـ السػػابقة، خصوصػػا منػػذ صػػدمة اتػػؿ وهػػذا الػػذي طالعنػػام أمػػس تكػػرر بصػػورة أ
 أغسطس الماضي. 37جنود األمف المركزي عمى أيدي بعض ا رهابييف في 

الشاهد أف سينات في ا ع ـ المصري والوجداف العػاـ أصػبحت سػاحة مسػكونة بػالبؤر ا جراميػة مػف ناحيػة، 
خطػػار وشػػرور تهػدد أمػػف مصػػر تأتيهػػا عبػػر األن ػػاؽ وعصػابات التهريػػب مػػف ناحيػػة ثانيػػة، ثػـ إنهػػا مصػػدر أل

المنتشرة عمى طوؿ الحدود مػق اطػاع غػزة. ويبػدو أف هػذم الصػورة اسػتقرت فػي أذهػاف النخػب القابضػة عمػى 
 السمطة حتى باتت تخاطب سينات بالمدرعات واألباتشي والبمدوزرات.

شػتباؾ والت جيػر خصوصػا تمػؾ التػي أدري أف لية القوة هػذم ظهػرت إلػى السػط  فػي أعقػاب تعػدد حػوادث اال
استهدفت جنود األمف المركزي كما استهدفت رموز السمطة واألمف في شماؿ سينات وجنوبها، وليس لػدي أي 
كػػػ ـ فػػػي ضػػػرورة محاسػػػبة الػػػذيف ارتكبػػػوا تمػػػؾ الحػػػوادث، لكػػػف تح ظػػػي ينصػػػب عمػػػى أمػػػريف همػػػا. أسػػػموب 

افر لػػه ضػػمانات العدالػػة المتعػػارؼ عميهػػا، ثػػـ نطػػاؽ المحاسػػبة الػػذي ينبيػػي أف يحػػتكـ فيػػه إلػػى القػػانوف وتتػػو 
 المحاسبة الذي ينبيي أال يهدر حقوؽ األبريات مف خ ؿ االستخداـ الم رط لمقوة العميات.

اننى أخشى في التعامؿ مق سينات مف التعويؿ عمى القوة وليس القانوف، وعمػى االن عػاؿ ولػيس الحكمػة. كمػا 
سيناوييف هو االتهاـ وليس البراتة ومف تصػنيؼ سػينات بحسػبانها جبهػة أنني أخشى مف اعتبار األصؿ في ال

اتاؿ وليست جزتا مف وطف، في الوات ذاته ف نني أكرر وأشدد عمى أف األمف في سػينات اضػية أكبػر بكثيػر 
 مف أف يتوالها رجاؿ األمف دوف غيرهـ.

ار والحسػػاب. إال أف ذلػػؾ ال صػػحي  أف الجػػرائـ التػػي ارتكبػػت فػػي سػػينات تسػػتحؽ اليضػػب وتسػػتدعي االسػػتن 
 يبرر بأي حاؿ االنتقاـ مف أهالي سينات.

وال اعتبػػار مػػا جػػرا بمثابػػة لعنػػة تطػػارد الجميػػق أو ثػػأر يجػػب األخػػذ بػػه ورد الصػػاع فيػػه بصػػاعيف. ذلػػؾ اف 
غضب السمطة له ضابط مف القانوف وله حدودم المحكومة بالمصػال  العميػا، أمػا حػيف تطمػؽ السػمطة العنػاف 

 ؿ المتجاوز لمضوابط والحدود، فاف ذلؾ ي ت  الباب واسعا لمسمسؿ الكوارث والشرور.ل ن عا
أاوؿ هذا الك ـ وبيف يدي كـ مف الرسائؿ والشهادات اآلتية مف سينات، التي توحي باف المحظػور واػق، واف 

جروحػا غػائرة ما أحذر منه أصاب أناسا أبريات فػي معايشػهـ وأرزااهػـ ودورهػـ وزروعهػـ. األمػر الػذي أحػدث 
يصعب التئامها في األجؿ المنظور. واحدة مف تمؾ الرسائؿ تمقيتهػا مػف األسػتاذ إسػماعيؿ ا سػكندراني الػذي 

 عرؼ ن سه بأنه حقواي وصح ي اادـ مف سينات.
واػػد رسػػـ فيهػػا صػػورة صػػادمة وم جعػػة. إذ تحػػدث عػػف مسػػجد اصػػؼ مػػرتيف بطػػائرات األباتشػػي، وعػػف امػػرأة 

 لمجدراف أصابها وهي جالسة في بيتها. مسنة اتمت برصاص خارؽ
وعػػف السػػيارات التػػي أحراػػت، والبيػػوت التػػي تػػـ ت تيشػػها ولػػـ يعثػػر فيهػػا عمػػى شػػيت. فأخرجػػت منهػػا أنابيػػب 
البوتاجاز ثـ أشعمت النيراف في أثاثها، تحدث أيضا عف االستي ت عمى محتويات بعض البيوت بما في ذلؾ 

أبراج حمػاـ دمػرت وأغنػاـ اتمػت وعشػش وخيػاـ أحراػت. وذلػؾ اميػؿ حمي النسات، وعف أشجار زيتوف جرفت و 
مف كثير تحدثت عنه الرسالة التي أرفقها بصور تـ التقاطها لتمؾ المشاهد، التي أرجو أف تكوف محؿ تحقيؽ 

 مف جانب منظمات حقوؽ ا نساف عمى األاؿ.
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ا يحػدث عمػػى الحػدود مػػق اطػػاع إذا كػاف يدهشػػنا ذلػؾ الػػذي يحػدث فػػي سػػينات باسػـ مكافحػػة ا رهػاب، فػػ ف مػػ
اامػة  غزة يحيرنا، الننا ال نعرؼ بالضبط سببا مقنعا له وال مصمحة وطنية فيه. اتحدث عػف تػدمير االن ػاؽ وا 

كيمػػو متػػرا عمػػى الحػػدود. وينتػػابني شػػعور بػػالخزي حػػيف يخطػػر لػػي اف إسػػرائيؿ هػػي  31منطقػػة عازلػػة بطػػوؿ 
هي مست يدة مف خنؽ القطاع وتجويعه وهػي المسػت يدة مػف  المست يد وصاحبة المصمحة الحقيقة في االثنيف،

( فأوا هػػا توايػػا 1007المنطقػػة العازلػػة التػػي لػػـ يسػػتطق نظػػاـ مبػػارؾ المضػػي فيهػػا ابػػؿ خمػػس سػػنوات )عػػاـ 
 ليضب األهالي.

يهػاـ المصػرييف بخطرهػا حققػت نجاحػا مشػهودا، إال  ال يستطيق المرت إال أف يسمـ بػأف التعبئػة ضػد االن ػاؽ وا 
كؿ مف له ضمير حي البد أف تقمقه الكارثة ا نسػانية التػي تهػدد القطػاع جػرات احكػاـ هػدـ االن ػاؽ، والبػد أف 

أف تتضاعؼ حيرته حيف يجد اف فت  معبر رف  لمرور البشػر والبضػائق واخضػاعه لراابػة السػمطة المصػرية 
يػػدة أنػػه لػػف يحظػػى برضػػى يمكػػف اف يمثػػؿ بػػدي  يطمػػئف المصػػرييف ويػػري  أهػػالي القطػػاع، لكػػف مشػػكمته الوح

 ا سرائيمييف.
20/9/0223، السبيل، عّمان  
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 عوني صادؽ
وصػػؼ ياسػػر عبػػد ربػػه، أمػػػيف سػػر المجنػػة التن يذيػػة لمنظمػػة التحريػػػر ال مسػػطينية، الم اوضػػات الجاريػػة بػػػيف 

” حتػػػػى اآلف لػػػػـ يتحقػػػػؽ أي تقػػػػدـ“ه ، مؤكػػػػدًا أنػػػػ”عقيمػػػػة“بأنهػػػػا ” ا سػػػػرائيمية“السػػػػمطة ال مسػػػػطينية والحكومػػػػة 
ورغػػـ أننػػا “وأضػػاؼ عبػػد ربػػه: .” .  مػػا لػػـ تكػػف هنػػاؾ اػػوة ضػػيط هائمػػة أمريكيػػة . . “ومسػػتبعدًا أف يتحقػػؽ 

اتخذنا ارارًا بالمشاركة فيها، لكف نحف نرا اآلف أف مػا كنػا نتواعػه مػف أمػؿ فػي أف نتقػدـ هػو ضػعيؼ لميايػة 
البقػات فػي ا طػار الحػالي هػو دوراف فػي ال ػراغ ال يقػود وال يػؤدي “ ، وأف”بؿ هو أمؿ معدـو في هػذم المحظػة

 ”!إلى أي نتائج
يوليو/تمػوز، اػد ألييػت بسػبب اجتيػاح اػوات  19وكانت الجولة السػابعة مػف الم اوضػات، التػي اسػتؤن ت فػي 

الجولػػة االحػػت ؿ لمخػػيـ امنػػديا واتػػؿ ث ثػػة فمسػػطينييف وجػػرح العشػػرات فػػي المواجهػػات التػػي جػػرت فيػػه. أمػػا 
لػػـ يػػتـ “إنػػه ” ا سػػرائيمية“للذاعػػة ” مسػػؤوؿ فمسػػطيني“فقػػاؿ بعػػدها  1031،-9-1السادسػػة التػػي عقػػدت يػػـو 

ويظهػػػػر مػػػػف تسػػػػريبات بعػػػػض المسػػػػؤوليف ال مسػػػػطينييف، أف هػػػػذم ”. التوصػػػػؿ إلػػػػى أيػػػػة ات ااػػػػات حتػػػػى اآلف
لجانب ال مسطيني بالبػدت ف ي الوات الذي طالب ا” . جدوؿ األعماؿ“الم اوضات لـ تتوصؿ إلى ات اؽ حوؿ 

عمػػى البػػدت بمسػػألة الترتيبػػات األمنيػػة . وبينمػػا ذكػػرت مصػػادر ” ا سػػرائيمي“بمسػػألة الحػػدود، أصػػر الجانػػب 
، خػػػرج نائػػػب وزيػػػر األمػػػف ”دولػػػة فمسػػػطينية فػػػي حػػػدود مؤاتػػػة“عػػػرض ” ا سػػػرائيمي“أف الجانػػػب ” إسػػػرائيمية“
عػف ” إسػرائيؿ“بػؿ بتسػوية الحػؿ المرحمػي التػي تتنػازؿ فيػه الميكود لف يق“، داني دانوف، ليعمف أف ”ا سرائيمي“

أكػػد فيػػه رفضػػه كميػػًا  2/9لحركػػة )فػػت ( بيانػػًا يػػوـ ” المجمػػس الثػػوري“، فػػي حػػيف أصػػدر ”أم كهػػا لم مسػػطينييف
 ”. أي حموؿ انتقالية أو مؤاتة، ومنها الدولة ذات الحدود المؤاتة“

ب عريقػػات، م سػػرًا ومبػػررًا موافقػػة السػػمطة ال مسػػطينية فػػي هػػذا الواػػت، خػػرج كبيػػر الم اوضػػيف، الػػدكتور صػػائ
إمكانيػة اسػتمرار الم اوضػات “عمى العودة إلى الم اوضات، فحدد تسعة أسباب لهذم العودة، مشددًا عمػى أف 

مػق اسػتمرار النشػاطات االسػتيطانية سػػوؼ يكػوف أمػرًا مسػتحيً ! لكػف، وب لقػػات نظػرة سػريعة ومػف دوف تػػدايؽ 
 سباب، يكتشؼ المرااب هشاشتها وزي ها، إف لـ يكف ت اهتها.شديد في تمؾ األ
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حػوؿ “العائػدة إلػى تحقيػؽ ” مرجعيػة عمميػة السػ ـ“فأوؿ األسباب التسعة التي عددها كبيػر الم اوضػيف، هػو 
فهؿ هنػاؾ مػف يأخػذ هػذا السػبب بجديػة؟ إنػه بعػد ” . مق تبادؿ أراٍض مت ؽ عميه 3999الدولتيف عمى حدود،

مسػؤوؿ “إلػى ” إسػرائيمية“لم اوضػات عمػى أسػاس هػذم المرجعيػة المزعومػة، نسػبت مصػادر ست جوالت مف ا
إاامػػػة دولػػػة “اولػػػه: إف الم اوضػػػات مػػػق الجانػػػب ال مسػػػطيني تنصػػػب حاليػػػًا حػػػوؿ ” فمسػػػطيني رفيػػػق المسػػػتوا

”!  هي في الض ة كما” ا سرائيمية“فمسطينية مؤاتة، عمى أساس ا بقات عمى المستوطنات والقواعد العسكرية 
نبػذ الحمػوؿ المرحمػػة “، السػبب الثالػث الػػذي حػددم عريقػات بأنػػه ”المرجعيػػة“وهػو مػا يسػقط، إضػػافة إلػى سػبب 

يسػػقط السػػبب الثػػاني فػػي اائمػػة أسػػباب ” جػػدوؿ األعمػػاؿ“، عممػػًا بػػأف عػػدـ االت ػػاؽ عمػػى ”واالنتقاليػػة والمؤاتػػة
 عريقات.

أشػهر، ال تعنػي لمجانػب  9 -9لمم اوضات، وحػدد ب السبباف الرابق والخامس، األوؿ يتعمؽ بالسقؼ الزمني 
مشكمة بؿ كسبًا لموات الميطى بالم اوضات، في حيف أنه يشكؿ مأزاًا لمجانب ال مسطيني الذي ” ا سرائيمي“

 308لف يجرؤ عمى واؼ الم اوضات حتى ال يتهـ بأنه سبب فشػمها . والثػاني يتعمػؽ بموضػوع ا فػراج عػف 
بػػه إذا انسػػحب ” ا سػػرائيمية“سػػير الم اوضػػات، بمعنػػى أف عػػدـ التػػزاـ الحكومػػة أسػػرا، وهػػو أصػػً  مرهػػوف ب

الجانب ال مسطيني مف الم اوضػات مبػرر ومنصػوص عميػه فػي ات ػاؽ اسػتئناؼ الم اوضػات. ومػف دوف ذلػؾ 
كمه، أال يردد أنصػار الم اوضػات أنػه ال خيػار إال الم اوضػات، فمػو فعموهػا وانسػحبوا فمػاذا يبقػى لهػـ؟! ذلػؾ 

لهػػرات المتعمػػؽ بػػالعودة إلػػى األمػػـ المتحػػدة؟! أمػػا السػػبب السػػادس فػػي اائمػػة عريقػػات، وهػػو المتعمػػؽ بتأكيػػد ا
، فػػ  يعنػػي شػػيئًا، ألف ا دارة األمريكيػػة دائمػػًا كانػػت ”تعتبػػر االسػػتيطاف غيػػر شػػرعي“ا دارة األمريكيػػة أنهػػا 

وعمػى مسػتوا المواػؼ ال عمػي ال ت عػؿ  عمى المستوا الم ظي تعتبرم غير شرعي بينما هي فػي الوااػق العممػي
شيئًا إزاتم بؿ تؤيدم وتدافق عنه بكؿ السبؿ أامها التجاهؿ. وآخر الموااؼ في هذا المجػاؿ مػا كشػ ته صػحي ة 

( مف أف وزير الخارجية األمريكية، جوف كيري، مارس ضيوطا كبيرة في 1031-9-7 -)يديعوت أحرونوت
لتخ يػػػػؼ نطػػػػاؽ ودرجػػػػة المقاطعػػػػة الم روضػػػػة عمػػػػى المسػػػػتوطنات  اآلونػػػػة األخيػػػػرة عمػػػػى االتحػػػػاد األوروبػػػػي

والمصانق العاممة فيها، بما في ذلؾ مراكز األبحاث العممية وجامعة مستوطنة أرييؿ . وأضافت ” ا سرائيمية“
وزير خارجية أوروبيًا عمى هامش امػة العشػريف التػي عقػدت  17أف كيري اجتمق إلى ” ا سرائيمية“الصحي ة 
ساف بطرسبرغ الروسية، وأف وزرات الخارجية ل تحاد األوروبي ارروا االستجابة لطمب كيري. وفي  مؤخرًا في

أعقػػاب ذلػػؾ أعمنػػت الم وضػػة األوروبيػػة كػػاتريف أشػػتوف أف وفػػدًا أوروبيػػًا سػػيذهب إلػػى تػػؿ أبيػػب لبحػػث هػػذا 
صػدور ”المتعمػؽ ب الموضوع. إف ذلؾ ال يسقط السبب السادس في اائمة عريقات، بؿ وأيضا السبب السػابق

 ”!توجهات االتحاد األوروبي بشأف االستيطاف والمستوطنات
، والثػػاني ”دعػـ الػدوؿ العربيػة”وال يبقػى فػي اائمػة عريقػات إال الثػامف والتاسػق مػػف األسػباب، األوؿ، يتعمػؽ ب

ف، ولػػف يتعمػػؽ بػػدعـ دوؿ العػػالـ واألمػػـ المتحػػدة، السػػتئناؼ الم اوضػػات ! وكػػ  الػػدعميف لػػـ يخػػدـ، حتػػى اآل
 ومخططاتها.” ا سرائيمية“يخدما إال السياسة 

، وكبير ”دوراف في ال راغ“إف أكبر أنصار الم اوضات عمى الجانب ال مسطيني يعترفوف بعقمها، ويروف أنها 
الم اوضيف ن سه يرا استمرارها أمرًا مستحيً ، وهو ما يجعؿ تبريراته سػقيمة إلػى حػد يجعػؿ مػف األفضػؿ لػه 

 لو كاف سكت.
23/9/0223، الخميج، اليارقة  
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 حافظ البرغوثي
كنػػيس يهػػودي حػػوؿ المسػػجد االاصػػى فػػي البمػػدة القديمػػة مػػف القػػدس المحتمػػة، بعضػػها يطػػؿ  300ثمػػة ارابػػة 

عمى ساحة المسجد مباشرة.. كيؼ تمكف االحت ؿ مف ااامة هػذم الكػنس حولػه؟ وكيػؼ سػيطر عمػى المبػاني 
 الم صقة لألاصى؟

هذم اضية اخرا تشوبها ص قات واعتداتات وعمميات تزوير الم. لكف المحصمة اف المسجد االاصى محاط 
بالكنس .. واالف بدأ مسمسؿ السيطرة عمى المسجد ن سه مف حيث تييير القوانيف اليهودية الدينية التي كانت 

كػػف المنظمػػات اليهوديػػة االسػػتيطانية لػػـ تعػػد تحظػػر مجػػرد الوصػػوؿ الػػى سػػاحة االاصػػى او الصػػ ة فيػػه.. ل
تتسػػػمؾ بػػػالطقوس اليهوديػػػة بشػػػأف االاصػػػى وثمػػػة منظمػػػات تسػػػتعد لبنػػػات الهيكػػػؿ منػػػذ عقػػػود وتقػػػـو كػػػؿ سػػػنة 
باحضار حجر كبير مف جهة باب المياربة الدخاله الى ساحة المسجد االاصى، كحجر اساس لبنات الهيكؿ 

في اواسػط الثمانينيػات وتػـ الكشػؼ  عػف خ يػا ارهابيػة يهوديػة   اليهودي، وكانت حمى بنات الهيكؿ استعرت
خططت لنسؼ االاصى لتشريق بنات الهيكؿ وتـ اعتقاؿ افراد هذم الخ يا وصدرت بحقهـ احكاـ مخ  ة  وهـ 

 طمقات االف يعودوف لتن يذ مخططاتهـ.
م لبنػػات الهيكػػؿ تعتقػػد اف وصػػارت جمعيػػة تسػػمي ن سػػها أمنػػات الهيكػػؿ التػػي تعػػد الحجػػارة وم بػػس الكهنػػة الػػ

تػدمير االاصػى وااامػة الهيكػؿ مػف شػأنه التسػػريق بقػدـو المسياح)المسػي ( المنتظػر ممػؾ اسػرائيؿ الػذي سػػيقيـ 
سػيأتي ويبنػي الهيكػؿ.. لكػف المنظمػات « المسػياح»دولة االيماف وليس العكس،فالشػريعة اليهوديػة تعتقػد  اف 

ت الهيكػؿ سيسػرع ظهػور المسػياح اليهػودي. وأفتػى رجػاؿ ديػف االستيطانية صارت تروج اف هػدـ المسػجد وبنػا
يهود مؤخرًا بجواز الص ة في المسػجد االاصػى باعتبػارم مكانػا لميهػود ولػيس لممسػمميف، كمػا ورد عمػى لسػاف 
وزير االسكاف اوري ارييؿ مػف حػزب البيػت اليهػودي الػذي دنػس سػاحة االاصػى فػي نهايػة االسػبوع الماضػي 

العبريػػة واػػاؿ اف المسػػجد االاصػػى ممػػؾ لميهػػود ويجػػب اف يبقػػى م توحػػًا لهـ،وكػػاف ارييػػؿ لمناسػػبة رأس السػػنة 
او المسػي  لبنػات « المسػياح»اي يػوـ عػودة « تيشػابياؼ»اطمؽ االسبوع الماضي حممة عبر النت حػوؿ يػـو  

 الهيكؿ.
مػػػف القػػػرف  مػػػا يتعػػػرض لػػػه المسػػػجد االاصػػػى االف يشػػػبه مػػػا تعػػػرض لػػػه الحػػػـر االبراهيمػػػي، ف ػػػي السػػػبعينيات

الماضي بػدأ اليهػود بزيػارة الحػـر االبراهيمػي فػي الخميػؿ كػزوار ثػـ وضػعوا مقاعػد الدات طقوسػهـ.. ثػـ اسػموا 
المسجد الى اسميف واحد لميهود واخر لممسمميف ثـ فرضوا سيطرتهـ عميػه بالكامػؿ .وهػذا مػا يحػدث االف مػق 

يمس في اضايا داخمية اخػرا ولػـ  تعػد تعنيػه الحـر القدسي وعمنا وتحت سمق وبصر العالـ االس مي المنم
المقدسػػات االسػػ مية تحػػت االحػػت ؿ. وثمػػة مخطػػط  الاامػػة كنػػيس صػػيير اػػرب مسػػجد ابػػة الصػػخرة.. وهػػذا 
يمكف اف يتجسد خ ؿ شهور او سػنة مػف االف،ويمهػد لبنػات الهكيػؿ المزعػوـ. وكػاف الراحػؿ ياسػر عرفػات اػد 

مهمػػتهـ المرابطػػة فػػي المسػػجد وسػػاحاته طػػواؿ النهػػار والميػػؿ  وظػػؼ مئػػات مػػف شػػباف القػػدس برواتػػب شػػهرية
لحمايته مف ااتحامات اليهود.. لكف بعد رحيؿ عرفات انتهت شبكة الحماية هذم. وصار المسجد ب  حمايػة. 

 اال مف متطوعيف ومف يتواجد مف سدنة ومصميف.
صػيبه ممكػًا وكػاف مػف النورمانػدييف يروي التاريم اف ممػؾ القػدس ايػاـ الصػميبييف جػات مػف جزيػرة صػقمية  لتن 

الذيف عاشوا مف العرب في صقمية ويتقف العربيػة.. ولمػا وصػؿ القػدس لػـ يتجػه الػى كنيسػة القيامػة بػؿ توجػه 
بحصانه الى المسجد االاصى فوجد حارسًا عربيًا ي حؽ الطيور بالحجارة لطردها مف المكاف وحماية ساحته 

 أمً  الحارس وااؿ له: كنت تنتظر العصافير فأتتؾ الخنازير.مف برازها.. فواؼ الممؾ الصميبي مت
9/9/0223، موقع إرم االخباري، أبوظبي  
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 العقيد احتياط شاؤوؿ أرئيمي
سػنة منػذ حػرب يػوـ الي ػراف ويخيػؿ أف هػذا هػو الواػت الف نقػوؿ بوضػوح بػأف أمػ  امػي  أسػوأ مػف  80مرت 

انعدامه التاـ. األمؿ القميؿ هو احيانا ليس أكثر مف ت عب متهكـ دورم االبقات عمى ما هػو اػائـ، لػيس أكثػر 
 مف ح نة رمؿ تنثر في عيوف اولئؾ الذيف يتمنوف وااعا أفضؿ.

م اجب أف نتبيف بأف بيف حكومة اسرائيؿ ورئيسها وبيف الجمهور في اسرائيؿ يوجػد تعػاوف غريػب، هدفػه هػو 
في وااق اميؿ األمؿ. ولكف بينما ت هـ الحكومة الى أيف تتجه، يخيؿ أف معظـ الجمهور ليس واعيػا  التصرؼ

لما يجري. بنياميف نتنياهو هو مؤيد متحمس لألمؿ القميؿ. فهو لـ يسق ابدا الى ايادة تييير، ولكنه نج  في 
 الكبرا، يحرؾ التييير.الح اظ عمى الوضق الراهف. وهو عمى عمـ باف اليأس العميؽ، مثؿ اآلماؿ 

ليس هناؾ اكثر مف نتنياهو مف يحب الم اهيـ السياسية واالجتماعية الثابتة: "ال شريؾ" و "في  فػي اليابػة". 
فما أف يشخص نتنياهو باف اليأس بات أاؿ راحػة ل سػرائيمي، حتػى يسػارع الػى اف يحقػف فػي شػرايينه بعػض 

لخػػػائ يف عمػػػى هويػػػة اسػػػرائيؿ  ح نػػػة مػػػف لجنػػػة تريختنبػػػرغ األمػػػؿ: امػػػي  مػػػف "خطػػػاب بػػػار ايػػػ ف" مػػػف أجػػػؿ ا
لممختنقيف تحت عدـ المساواة في العبت. واذا كانػت حاجػة لضػماف اسػتمرار البقػات فػي شػارع بم ػور، فعنػدها 

بمػن  "صػوت برلمػاني"  –وال يػزاؿ لػـ ي ػوا  –تقاـ حكومة مق بعض حزب "الحركة" وبعض آخر ممػف وعػدوا 
 ل حتجاج االجتماعي.

اد المجتمق االسرائيمي يكوف عاشقا لموااق اميؿ األمؿ. فاألمؿ الحذر الذي انتشر بيف الجمهػور عنػدما ااػاـ يك
نتنياهو لجنة تريختنبرغ كاف أيضا السوبرتنكر التي أط أت االحتجاج االجتماعي عمى نحو شبه تاـ. لقد رأا 

األولويػات المشػوم فػي تخصػيص المقػدرات المحتجوف في تشكيمها المبرر لطػي الخيػاـ والعػودة الػى وااػق سػمـ 
 الوطنية.

كمػػا أف االع نػػات عػػف االسػػتعداد لمم اوضػػات بػػ  شػػروط مسػػبقة نثػػرت أمػػ  فػػي الجمهػػور ونجحػػت فػػي أف 
تخ ػي بسػهوؿ نسػبية الػرفض المطمػؽ ل عتػراؼ بالمعػػايير الألزمػة لوجػود م اوضػات ناجعػة لمتسػوية الدائمػػة. 

وروبي بالنسبة لممستوطنات واضحة لمجميق. واضػطر نتنيػاهو الػى االسػتجابة وآثار القرار األخير ل تحاد اال
لمسػػاعي جػػوف كيػػري السػػتئناؼ الم اوضػػات، ولكػػف سػػيكوف مػػف الخطػػأ الهائػػؿ اذا مػػا تػػرؾ الجمهػػور نتنيػػاهو 

 "يستجيب رغـ أن ه"، بشكؿ مشابه، لمتوايق عمى ات اؽ.
امػػػي  مػػػف األمػػػؿ الػػػذي يكمػػػف فػػػي اسػػػتئناؼ  فػػػي هػػػذم النقطػػػة مطمػػػوب مػػػف الجمهػػػور أف يحسػػػـ: هػػػؿ يشػػػتري

الم اوضػػات أـ يطالػػب نتنيػػاهو باسػػتكمالها لدرجػػة التسػػوية الدائمػػة؟ السػػؤاؿ مػػا هػػو الطريػػؽ الصػػحي  لضػػماف 
وجود اسرائيؿ كدولة مق أغمبية يهودية يتمتق كؿ سكانها بالديمقراطية هو أوسق مف سػؤاؿ وجودهػا المػادي؟. 

كومػػة عمػػى النحػػو التػػالي: هػػؿ خطػػر التوايػػق عمػػى تسػػوية دائمػػة تتضػػمف هػػذا السػػؤاؿ يمكػػف عرضػػه عمػػى الح
انسػػػحابا مػػػف الضػػػ ة اليربيػػػة، أكبػػػر أـ أصػػػير مػػػف الخطػػػر فػػػي اسػػػتمرار االحػػػت ؿ؟ هػػػؿ هػػػذا هػػػو المجتمػػػق 
الصهيوني الذي يتطمق الى البنات، ويبقي سيطرة دائمة عمى شػعب آخػر عػديـ الحقػوؽ المدنيػة؟ هػؿ هػذا هػو 

 أف نعيش هكذا أـ نكؼ عف الوجود؟ –ذي نقؼ أمامه الخيار الوحيد ال
31/9/1031، معاريؼ  
23/9/0223، الحياة الجديدة، رام اهلل  
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