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   فلسطينيا40إسرائيليين وجنود  تسعةإصابة .. ن محاولة اقتحام األقصى يحبطونالفلسطينيو .1
برصاص أصيبوا   فلسطينياً   40أكثر من   نقال عن مراسلها فتحي صباح أن        28/9/2009الحياة،  نشرت  

 في معركة الدفاع عن المسجد األقصى المبارك في وجه المستوطنين الذين حـاولوا              اإلسرائيليةالشرطة  
 انـدالع انتفاضـة     إلـى ، ما أدى    2000من مع ذكرى اقتحامه في مثل هذا اليوم من العام           اقتحامه بالتزا 

 التي اعتقلـت عـدداً مـن الفلـسطينيين أثنـاء            اإلسرائيلية من أفراد الشرطة     13كما أصيب   . األقصى
   .المواجهات

 مـن جنـود      كافة بوابات المسجد المبارك قبل اقتحامها بقوة معـززة         أغلقتوكانت سلطات االحتالل قد     
 أمـس وشرطة االحتالل لقمع وتفريق جموع المصلين الذين احتشدوا في باحات األقصى منذ صالة فجر               

للتصدي ألي محاولة اقتحام لألقصى من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة التي أعلنت عزمهـا اقتحـام                
 .هودياألقصى وأداء طقوسٍ تلمودية في باحاته بمناسبة ما يسمى بعيد الغفران الي

 في مسيرات تسبق يوم الغفران وأقيمت الطقوس الدينية         األول أمسوكان آالف من اليهود قد شاركوا ليلة        
وأوضحت إذاعـات    .في باحة حائط البراق المسمى عند اليهود حائط المبكى في البلدة القديمة من القدس             

صدى لهم مـصلون فلـسطينيون       يهودياً متشدداً حاولوا الدخول لساحات المسجد، وت       150محلية أن نحو    
  .رابطوا منذ ساعات الفجر في المكان استجابة لدعوات وجهها رجال دين مسلمون

القدس خـط   "القادر أن     وزير شؤون القدس السابق حاتم عبد      "فتح" في حركة    "وحدة القدس "قال مسؤول   و
الفلسطينيين بقبـول حـل     أحمر على أجندة الفلسطينيين، وإن كانت إسرائيل تعتقد أنها تستطيع أن تجبر             

  ."وسط بما يتعلق بمدينة القدس المحتلة، فهي مخطئة
الحركة اإلسالمية داخـل     أن   امجد سمحان نقال عن مراسلها من رام اهللا        28/9/2009 السفير،   وذكرت

وقـال رئـيس    .  أعلنت أنها في حالة استنفار دائم لنصرة القدس والمسجد األقصى          1948أراضي العام   
الحركة كانت على استعداد لتكثيف المسيرات، وقد تم تشكيل درع بشري           " رائد صالح إن     الحركة الشيخ 

 للحفاظ على المسجد األقصى المحتل مـن فـساد االحـتالل            1948من فلسطينيي القدس وأراضي العام      
  ."اإلسرائيلي والمستوطنين

المفتـي العـام    يسي أن   نقال عن مراسلها من الناصرة برهوم جرا       28/9/2009 الغد، األردن،    وأضافت
 في بيان أن سلطات     أكد  للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ محمد حسين           

االحتالل اإلسرائيلي ترعى الجماعات المتطرفة التي تعيث فساداً في األراضي الفلسطينية، فهي تتحمـل              
  .صى المبارككافة المسؤولية عن عواقب اقتحامها لباحات المسجد األق

ـ   العظيم سلهب، إن ما جرى شكل من أشـكال          قال رئيس مجلس األوقاف الشيخ عبد     " الغد"وفي حديث ل
محاوالت سلطات االحتالل المساس بقدسية المسجد األقصى، الفتا الى ان مجلس األوقاف على اتـصال               

 األقـصى علـى رأس      دائم بالحكومة األردنية وسفارتها ودائرة األوقاف األردنية، التي تـضع قـضية           
  .أولوياتها

من جهته، حذر عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، من أن حكومة               
  .إسرائيل تسعى إلى تصعيد دموي جديد للتهرب من استحقاقات العملية التفاوضية

نة القـدس المحتلـة الـشيخ       وقال خطيب المسجد األقصى المبارك رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في مدي          
ـّوا االحتالل أمس درساً، حينما تصدى المـسلمون لمحاولـة اقتحـام             "عكرمة صبري إن     المصلين لقن

  ".المتطرفين اليهود المسجد
خطورة "من جانبه، حذر نائب رئيس لجنة إعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة رائف نجم من                

تلـك  "، الفتـاً إلـى أن       "هود بالتنسيق والتعاون مع سلطات االحتالل     االقتحامات المتكررة للمتطرفين الي   
" عطيرات كـوهنيم  "و" أمناء جبل الهيكل  "الجمعيات المتطرفة مسجلة رسمياً وتعمل في العلن مثل جماعة          

  ".وغيرها، خال جمعية كاخ المحظورة التي تعمل في الخفاء
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 حارس يتناوبون علـى حراسـة المـسجد         200 ويتبع لوزارة األوقاف األردنية في القدس المحتلة نحو       
  .األقصى وهم مجردون من أية أسلحة عدا العصي عمالً بقرار إسرائيلي

هذه االقتحامات تشكل بمثابة بالون اختبار بالنسبة للجانب اإلسرائيلي لقياس ما سـيكون             "واعتبر نجم أن    
  ".سياستها بخصوص القدس المحتلةعليه رد الفعل العربي الفلسطيني، من أجل البناء عليه لدى تنفيذ 

رابطـة علمـاء    نقال عن مراسلها من غزة أنس عبد الرحمن أن           28/9/2009الوطن، قطر،   وجاء في   
فلسطين قالت أنها تنظر بخطورة بالغة لما يجري في ساحات المسجد األقصى المبارك مـن محـاوالت                 

 بدعم ومساندة علنية من قبـل قـوات         محمومة من قبل غالة المتطرفين اليهود القتحام المسجد األقصى        
االحتالل اإلسرائيلي، وترى في ذلك مقدمة لخطوات أكثر خطورة على صعيد تهويد المـسجد األقـصى                

 . المبارك تمهيداً إلقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه
ندلعت إن رابطة علماء فلسطين، تؤكد للقاصي والداني أن انتفاضة األقصى التي ا           : وأضاف بيان للرابطة  

، إنما كانت بسبب اقتحام المجرم آرائيل شارون لباحـات األقـصى، وإن             2000في مثل هذا الشهر عام      
الشعب الفلسطيني لقادر وعلى أهبة االستعداد لالنتفاض من جديد حماية لمقدساته، وذوداً عـن حقوقـه                

 . وثوابته، ورفضاً لكل إمالءات الذل والخضوع والخنوع التي يسوقها الغرب
  الـشعب الفلـسطيني   طالبت  اللجنة الوطنية العليا للقدس،     من غزة أن     27/9/2009قدس برس،    التقو

  .بالخروج في مسيرات جماهيرية حاشدة للتنديد باالعتداءات على المسجد األقصى
ودعت اللجنة األمتين العربية واإلسالمية والغيورين على المقدسـات اإلسـالمية للوقـوف أمـام هـذه                 

اإلسرائيلية المتوالية والتحرك السريع لوقفها والتي تزداد وتيرتها في ظل الـصمت العربـي              االعتداءات  
 متمسكين بحقهم الـذي لـن       وسيظلونوأكدت على وقوفهم إلى جانب أهالي القدس         .واإلسالمي المريب 

  .يسقط بالتقادم أو تطمسه إجراءات المحتل
أن ) وكاالت(ي قطاع غزة محمد األيوبي و      نقال عن مراسلها ف    28/9/2009صحيفة فلسطين،   وأضافت  

في محافظات قطاع غزة شارك فيها آالف المواطنين، اسـتنكاراً القتحـام   انطلقت أمس مسيرات ضخمة  
المستوطنين اليهود لساحات المسجد األقصى واالعتداء على المصلين وإصابة عدد كبير مـنهم، وسـط               

  .  دعوات غاضبة للرد على االحتالل اإلسرائيلي
  

  هاستخدم اللقاءات السياسية كغطاء لجرائمت "إسرائيل"و ...ما يجري في القدس تصعيد خطير: هنية .2
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن ما يجري في القدس من استباحة حرمات المسجد  :غزة

 ا"األقصى واستهداف المواطنين والمجاهدين في غزة، يعدا خطيرا ع"تصعيددلى أن االحتالل ، مشد
فهو يعمل على "اإلسرائيلي يستخدم اللقاءات السياسية والمفاوضات السرية كغطاء لما يرتكبه من جرائم، 

وأكد هنية خالل تقديمه واجب العزاء ألسر شهداء سرايا القدس في غزة،  ".انتهاك كافة الخطوط الحمراء
". للتنازل عن حقوق الشعب الفلسطينيلن يدفعنا "أمس، أن التصعيد في األقصى والضفة والقطاع 

، "حماية األقصى والتصدي لالحتالل دليٌل على أن الفلسطينيين لن يفرطوا بميراث األمة: "وأضاف
مطالبا سلطة رام اهللا برفع أيديها عن المعتقلين وأبناء الضفة ليعبروا عن مشاعرهم، وليقوموا بحماية 

   . لوقف مخططه الرامي إلى تهويد القدسمسجدهم، وليقطعوا الطريق على الكيان
وأشار هنية إلى أن ما يحدث يدفع الجميع إلى تعزيز الوحدة الوطنية ودعم كل الجهود المصرية الهادفة 
  إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية، منوها إلى أن وفد الحركة بقيادة رئيس مكتبه السياسي خالد مشعل 

ى الورقة المصرية، ولديه بعض التعديالت التي تشكِّل إطارا جامعا يحمل في جعبته مواقف إيجابية عل
  .لكل الفصائل على الساحة الفلسطينية

  28/9/2009صحيفة فلسطين، 
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  هنية تطالب بقمة عاجلة إلنقاذ القدس واألقصىحكومة .3
حكومة الوحدة ،أن  أنس عبد الرحمن،غزة نقالً عن مراسلها في 28/9/2009الوطن، قطر، نشرت 

 هبة كبيرة، والى عقد قمة إلى هنية دعت العرب والمسلمين إسماعيلالوطنية الفلسطينية المقالة برئاسة 
هنية   طالب أبو شعر وزير األوقاف في حكومة. القدس والمسجد األقصى المبارك، وقال دإلنقاذعاجلة 

عقد مؤتمر قمة إسالمي  إلىندعو قادة العالم اإلسالمي :  األحد في غزةأمسفي مؤتمر صفي عقده ظهر 
جل مناقشة العدوان على مدينة القدس والمسجد األقصى، واتخاذ أ من خاصة بالقدس اآلن وعاجالً

 . القرارات التي تليق باألمة اإلسالمية ومقدساتها
ودعا األمتن العربية واإلسالمية للنفير العام لحماية المسجد األقصى والقدس من مؤامرات االحتالل 

 .مسيرات والمظاهرات تعبر عن الموقف الحقيقي لألمة العربية واإلسالميةللخروج لل
 الحكومة المقالة اعتبرت محاولة االقتحام ثمرة للقاء الثالثي ، أنغزةمن  28/9/2009الحياة، وأضافت 

  .في نيويورك، وحيت الفلسطينيين المرابطين داخله
ودعا الرئيس محمود  ." االقتحامأعقاب ثالثة في انتفاضة"وزير أبو شعر الشعب الفلسطيني إلى ال اودع

رفع العصا عن المقاومة في الضفة المحتلة وإطالق المعتقلين ليؤدوا دورهم في حماية "عباس إلى 
العلماء إلى استنهاض الشارع العربي واإلسالمي تضامناً مع "كما أهاب بـ. "الشعب والمقدسات

  ."األقصى
الناطق باسم حكومة المقالة طاهر النونو ندد   أنغزةمن  27/9/2009 قدس برس،وأوردت وكالة 

وطالب النونو في  . أبناء الشعب الفلسطيني لحمايتهباالعتداء على المسجد األقصى ومصليه، داعياً
بالتحرك العاجل إلنقاذ المسجد "نسخة منه األمة العربية واإلسالمية " قدس برس"تصريح مكتوب، وصل 

  .نعكاسات ما يجري، محذراً من ا"األقصى
  

  األقصى ولجنة القدس بالتحرك لحماية اإلسالميالسلطة تطالب الجامعة العربية والمؤتمر  .4
 محمود.  طالبت السلطة الوطنية على لسان وزير األوقاف والشؤون الدينية د: نائل موسى-رام اهللا 

اسة الملك محمد السادس ، ولجنة القدس برئاإلسالميالهباش، أمس، جامعة الدول العربية والمؤتمر 
 اجتماعات عاجلة لبحث التهديد الوجود الذي يتعرض له المسجد األقصى والمقدسات إلىبالتداعي 

 الدولية األسرة تعفي أندون .  وتدنيس المقدساتاإلسرائيليوالقدس واتخاذ التدابير الالزمة للجم العدوان 
اش الدعوة التي أطلقها لألمتين ومنظماتهما والى واعتبر الهب .ومنظماتها من واجب النهوض بمسؤولياتها

العالم، بمثابة طلب رسمي للسلطة الوطنية، مقدرا أن خطورة التهديد واالنتهاكات السافرة وتداعياته 
  . برتوكوليةبإجراءاتالمتوقعة، توجب تحركا فوريا فاعال، دون انتظار تقديم طلبات خطية والتقيد 

 كامل المسؤولية عن المساس تهلدينية رسميا نتنياهو شخصيا وحكوموحمل وزير األوقاف والشؤون ا
 إلى ترقي أنهابحرمة المسجد األقصى المبارك وعن أية تداعيات تترتب عن هذه االنتهاكات التي قدر 

مصاف جرائم الحرب وتوجب مالحقة ومحاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية المختصة، متعهدا 
التحرير والسلطة الوطنية جهودهما الحثيثة لمحاكمة قادة االحتالل على الجرائم التي  تواصل منظمة أن

  . لحمل السلطة على سحب طلبهااإلسرائيليرغم الضغط واالبتزاز .. يقترفونها بحق شعبنا ومقدساته
 الحكومي بقاعة المؤتمرات بوزارة اإلعالميوجاء الطلب في مؤتمر صحفي طارئ نظمه المركز 

 بعد عصر أمس أبلغ فيه الهباش استنكار وغضب الحكومة والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير ماإلعال
  . المدبراإلجراميوالقيادة الشديدين حيال ما وصفه بالعدوان 

 28/9/2009الحياة الجديدة، 
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  سالم في المنطقةال محاوالت اقتحام األقصى ستقضي نهائياً على إمكانية إحالل : السلطةرئاسة .5
 على فرص  يقضي نهائياًاألقصىاعتبرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية اقتحام : منتصر حمدان - اهللا رام

القتحام " المحاوالت العنصرية"وقال رئيس ديوان الرئاسة الفلسطيني رفيق الحسيني إن  . السالمإحالل
 أساس األرض ستقضي وبشكل نهائي على إمكانية إحالل سالم شامل في المنطقة على"المسجد األقصى 

إن القدس اليوم ال تواجه مؤامرة ضد شعبها وأرضها فحسب بل ضد مقدساتها : "أضاف". مقابل السالم
أيضا، لكن الشعب الفلسطيني في القدس وفي كل مكان سيدافع عن أرضه وممتلكاته ومقدساته بكل ما 

  ".يين البشرأوتي من قوة، ولن يتنازل عن شبر واحد من هذه البقعة المقدسة آلالف مال
" إسرائيل"وطالب الدول والشعوب العربية واإلسالمية وكل الدول المحبة للعدل والسالم بأن توقف 
  وبشراًومستعمريها المتطرفين عن غيهم وعن محاولة تدمير الوجود العربي اإلسالمي المسيحي حجراً

يالء على أولى القبلتين في القدس وأن تعمل على وقف إخراج السكان األصليين من منازلهم واالست
  .وثالث الحرمين الشريفين

  28/9/2009الخليج، 
  

 طالب بهبة إسالمية وعربية إلنقاذ القدس والمسجد األقصىي" التشريعي" .6
  عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي. د، أنالقدس المحتلة من 28/9/2009السبيل، األردن، نشرت 

 بية طارئة لبحث االعتداءات على المسجد األقصى، مطالباً دعا حكام العرب إلى عقد قمة عرالفلسطيني
كما دعا دويك منظمة المؤتمر  .أمين عام لجامعة الدول العربية بعقد جلسة طارئة حول المسجد األقصى

 الدولي وكافة البرلمانات العربية عقد جلسات طارئة لمناقشة االعتداءات األمن ومجلس اإلسالمي
  .األقصى على المسجد اإلسرائيلية

كما استنكرت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية الهجمة اإلسرائيلية الشرسة على المسجد األقصى 
  .والمرابطين فيه، ودعت األمتين العربية واإلسالمية إلى صحوة ضمير لنصرة األقصى وأهله

 إلىيهدف   على األقصى عزيز الدويك اعتبر أن االعتداء، أنغزةمن  28/9/2009الحياة، وأضافت 
األمة العربية واإلسالمية في حاجة إلى " الفضائية إن "القدس"فرض األمر الواقع، وقال في مقابلة مع قناة 
  ."وقفة رجٍل واحد للدفاع عن المدينة المقدسة

 أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس .د ، أنغزةمن  27/9/2009 قدس برس،وجاء في وكالة 
وطالب بحر في . المستوطنين اليهود بحماية جنود االحتالل المسجد األقصىالتشريعي استنكر اقتحام 

  ".ةبهبة جماهيرية واسعة لحمايته من االعتداءات اإلسرائيلي"تصريح مكتوب له 
  

  اقتحام األقصىقريع وعريقات واألغا يستنكرون  .7
 اقتحام المسجد إنتحرير، قال أحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة ال ":وفا"، "األيام "-رام اهللا 
 من قبل المستوطنين وجنود االحتالل، وإطالق النيران على المصلين، هو عدوان خطير يجب األقصى

 المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، اإلسرائيليةوحمل قريع الحكومة  . تبعاتهإلىالنظر بجدية 
 التدخل لوقف هذه الجرائم إلى والمجتمع الدولي اإلسالميداعياً جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر 

 على الشعب الفلسطيني ومقدساته ومدينته المقدسة، محذراً من أن العدوان والتصعيد الخطير اإلسرائيلية
 تفجير األوضاع وتهديد كافة الجهود العربية والدولية التي تبذل للوصول إلى سالم عادل إلىسيؤدي 

  .دولية والقانون الدوليوشامل على أساس الشرعية ال
في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس : "صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وقال د

 باراك أوباما جسر الهوة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، والعودة إلى مسار المفاوضات، تعمل األمريكي
إن توفير الشرطة اإلسرائيلية المرافقة : "ضافأو ".سإسرائيل بصورة متعمدة على تصعيد التوتر في القد
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 والتسبب بردات الفعل، لالستفزازللمستوطنين المعادين للسالم مهما كلف األمر، والذين تواجدوا عمداً 
ليست عمالً يمارسه طرف ملتزم بالسالم، بل هو عمل من قبل طرف يذهب بعيداً للقضاء على كافة 

القدس الشرقية مدينة محتلة وفقاً للقانون الدولي، والمجتمع الدولي : "وتابع ".اآلمال المتعلقة بالسالم
يعترف بذلك، وإن األعمال التي تقوم بها إسرائيل غير قانونية وتهدف إلى جعل القدس مدينة موحدة 

  ".للمستوطنين فقط، بينما تواصل إسرائيل استهداف سكان المدينة المسيحيين والمسلمين
األغا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون الالجئين وعضو اللجنة زكريا . وأكد د

هو عدوان مخطط له من قبل " األقصى" اقتحام المستوطنين اليهود باحات إنالمركزية لحركة فتح، 
  .الحكومة اإلسرائيلية، للهروب من استحقاقات عملية السالم، وتفجير األوضاع في المنطقة

 28/9/2009، فلسطين، األيام
  

  رت الحماية للمستوطنين لتدنيس األقصىحكومة نتنياهو وفّ: البرغوثيمصطفى  .8
مصطفى البرغوثي، األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية عن إدانته . أعرب النائب د: رام اهللا

الفلسطيني والمسجد للجريمة اإلسرائيلية التي ارتكبها جنود االحتالل والمستوطنين ضد أبناء الشعب 
إن اقتحام المستوطنين : "نسخة منه" قدس برس"وقال في تصريح مكتوب، وصل . األقصى المبارك

 ".وشرطة االحتالل لباحات المسجد األقصى هو انتهاك فاضح لألعراف الدولية ومساس بحرمة المسجد
 األقصى، مما يؤكد إن حكومة نتنياهو شجعت ووفرت الحماية للمستوطنين لتدنيس المسجد"وأضاف 

الطابع العنصري لدولة االحتالل وحجم االضطهاد الديني الذي يعاني منه الفلسطينيون في ظل 
االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى من قبل المتطرفين اليهود تحت حماية شرطة االحتالل مما يؤكد 

ب الفلسطيني وإثارة مشاعره لما أن حكومة نتنياهو تقف وراء مثل هذه األعمال المدبرة الستفزاز الشع
  ".لألقصى من مكانة لدى أبناء الشعب الفلسطيني
، داعياً المجتمع الدولي إلى "التصعيد الخطير في القدس"وحمل البرغوثي حكومة نتنياهو مسؤولية 

الخروج عن صمته وفرض عقوبات على إسرائيل لردعها عن غيها وسياساتها العنصرية المتطرفة مع "
  ".تطرف والمستوطنين وسعيها لتأجيج الوضع في المنطقة برمتهاغالة ال

  27/9/2009 قدس برس،
  

   أشهرستةاالحتالل يمدد اعتقال نائبين من حماس لمدة  .9
 األحد أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي مددت اعتقال أمسذكرت مصادر حقوقية فلسطينية : )أ.ب.د(

 أنوأوضحت .  التشريعي الفلسطيني إداريا لمدة ستة أشهراثنين من نواب كتلة حماس البرلمانية بالمجلس
، إضافة إلى تثبيت الحكم ستة  إدارياًأشهراالحتالل قرر استمرار اعتقال النائب أيمن دراغمة لمدة ستة 

" اإلسرائيلي"ونددت كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس بالحكم . أشهر ضد النائب خالد طافش
  .اغمة وطافشبحق النائبين در

  . نائبا من حركة حماس منذ ثالثة أعوام24تعتقل " إسرائيل "أنيذكر 
  28/9/2009الخليج، 

  
 ةالحكومة المقالسلطة والحزب التحرير يهاجم  .10

هاجم حزب التحرير اإلسالمي، قيادة السلطة الفلسطينية في رام اهللا، والحكومة :  ردينة فارس- غزة
الحزب، في بيان صحافي أصدره مكتبه اإلعالمي، تصريحات إسماعيل المقالة في قطاع غزة، واستنكر 

وأضاف البيان، إن  .هنية رئيس الوزراء المقال في قطاع غزة، الواردة في رسالته إلى بان كي مون
 67تصريحات رئيس وزراء سلطة غزة حول حل الدولتين وقبول إقامة دولة على األراضي المحتلة عام 
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 مون ما هي إال عزف على أوتار المشاريع الغربية، وسير على خطى التفريط في رسالته إلى بان كي
 .والتضييع التي بدأت بعد دخول حركة حماس في السلطة

كما اعتبر البيان تسليط الضوء على قضية االستيطان في المرحلة الراهنة دون سواها، ليس سوى خداع 
يدها ثمنا للتطبيع الكامل والعلني وثمنا للتفريط ومطية لتمرير المخططات الغربية ليكون وقفها أو تجم

 .بفلسطين كاملة مقابل إقامة دويلة هزيلة ال تحمل من معنى الدول ورسمها شيئاً
  28/9/2009عكاظ، 

  
  الفصائل الفلسطينية تندد وتستنكر اقتحام مجموعات يهودية للمسجد األقصى  .11

 بمحاوالت مجموعة يهودية     نددوا  فلسطينية  وفصائل ، أن مسؤولين  غزة من،  28/9/2009الحياة،  ذكرت  
  . لدى اليهود) عيد الغفران" (يوم كيبور"متطرفة اقتحام األقصى عشية 

نحمل االحتالل المسؤولية : "في القدس، وقالت" التصعيد االسرائيلي الخطير"من " حماس"وحذرت حركة 
لطة رام اهللا وحركة فتح إلى س"ودعت ". عن كل التبعات والتطورات التي ستترتب على هذه الجريمة

كما ". التوقف عن مسلسل اللقاءات العبثية مع االحتالل التي توفر له غطاء لالستمرار في هذه الجرائم
الحكومات العربية إلى التوقف عن المراهنة على الموقف األميركي والتخلي عن حالة الصمت "دعت 

 ودعت الى مسيرات احتجاج على اقتحام ".تجاه الجرائم ضد المسجد األقصى والشعب الفلسطيني
  . االقصى مساء االحد في غزة

ان المس باألقصى نذير خطير لما هو قادم، ولن نقف مكتوفين امام " "كتائب القسام"من جانبها، اعلنت 
  ".وسندافع عنه بكل الوسائل... استباحته 

له عالقة " العدوان على األقصى خالد البطش أن" الجهاد اإلسالمي"من جهته، اعتبر القيادي في حركة 
ودعا الى ". بقرار مركزي إسرائيلي واحد هو التصعيد في المنطقة وربما يطاول دوالً عربية مجاورة

ترتيب "ودعا إلى ". توقف جميع اللقاءات مع االحتالل وان تقف األمة أمام مسؤوليتها وحماية األقصى"
  ".لقيام بواجبها إزاء االعتداءات على األقصىبا"، وطالب األمة اإلسالمية "البيت الفلسطيني

 مجموعات الشهيد تامر الخطيب إن اقتحام المستوطنين وجيش -من جهتها، قالت كتائب شهداء األقصى 
  .االحتالل ال يقابل إال بمزيد من الدم والبارود

ت والتواطؤ العربي االنتهاكات االسرائيلية ما كانت لتحدث لوال الصم"أن " الجبهة الشعبية"كما اعتبرت 
وطالبت الرئاسة ". ولهاث المفاوض الفلسطيني وراء ما يسمى عملية السالم ودوامة مفاوضاتها العبثية

مع الحكومة (ووقف أي خطوات عربية تطبيع ... بالكف الفوري عن أي لقاءات أو مفاوضات "
ؤسسات األمم المتحدة ومحكمة ومقاطعتها ومالحقتها وقادة جيشها أمام القضاء الدولي وم) االسرائيلية

  ".الجنايات الدولية
األعمال اإلجرامية التي تنتهجها "طالل أبو ظريفة " الجبهة الديموقراطية"ودان عضو اللجنة المركزية لـ 

تحدياً واستخفافاً واضحاً بمشاعر المسلمين، "، واعتبر محاولة اقتحام األقصى "حكومة نتانياهو التوسعية
صمت االقليمي والدولي على جرائم االحتالل اإلسرائيلي، ما يستدعي عقد قمة إسالمية وتأتي في إطار ال

وجدد ". عاجلة تتخذ قرارات وتضع آليات عملية، للجم حكومة نتانياهو ووقف سياستها العدوانية التوسعية
  ".بالعودة الى الحوار الوطني إلنهاء االنقسام"مطالبته 

االحتالل الصهيوني من "امس "  القيادة العامة-ة لتحرير فلسطين الجبهة الشعبي" من جهتها، حذرت 
إعالن النفير العام "ودعت الى ". النتائج المترتبة على المحاوالت المتواصلة القتحام األقصى وتدنيسه

  ".والرد بقوة على تدنيس األقصى
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ة الجهاد اإلسالمي القيادي البارز في حرك من غزة، أن  رائد الفيعن، 28/9/2009الخليج، وأضافت 
إن اقتحام المسجد األقصى ليس بالجديد وال الغريب، وهو ضمن مخطط كامل لدى : " قالنافذ عزام

  ".االحتالل لتهويد القدس كاملة وطمس هويتها العربية واإلسالمية
إن االعتداءات المتكررة والمتصاعدة : "أشرف جمعة" فتح"وقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة 

أن السكوت على هذه االعتداءات لحظي "، مضيفاً "على المسجد األقصى ستفجر ردة فعل شعبية قوية
  ".ستتبعه مواجهة حقيقية

في الضفة الغربية كوادرها إلى االستنفار للرد على " فتح"ودعت كتائب شهداء األقصى التابعة لحركة 
واتهمت .  المتطرفين وتعليمهم درساً قاسياًمحاوالت اقتحام المستعمرين لألقصى، متوعدة باستباحة دماء

  ".بافتعال هذه المؤامرات للتغطية على ما يقوم به من بناء وتوسيع لالستيطان بالقدس"االحتالل 
ذراعها العسكرية كتائب الناصر صالح الدين لن تقف مكتوفة "وشددت حركة المقاومة الشعبية على أن 
  ".حقها في الرد على هذه االعتداءات"، مؤكدة "األيدي أمام جرائم االحتالل ومستعمريه

  
   للمقترحات المصريةاإلسالميةفتح تراهن على رفض الحركة : الزهار .12

 القاهرة  إلىوصل وفد قيادي رفيع من حركة حماس برئاسة خالد مشعل يوم امس             :  اشرف الهور  - غزة
  .الخالف حول الملفات العالقة تشمل تصورا لحل أسابيعلتسليم رد الحركة على ورقة قدمتها مصر قبل 

ووصل الوفد القيادي من حماس الذي ضم مسؤولين من الخارج والداخل، الى مصر حيث غادر القطاع                
كل من الدكتور محمود الزهار، والدكتور خليل الحية عضوا المكتب السياسي، لينضما لوفـد الحركـة                

  .مرزوق نائب زعيم الحركة ومحمد نصرالقادم من سورية الذي يرأسه مشعل ويضم الدكتور موسى ابو 
ـ    قبيل مغادرته القطاع تجاه مصر ان وفد الحركة سـيجتمع مـع            " القدس العربي "وقال الدكتور الزهار ل

اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية اليوم االثنين، وسيسلمه رد الحركة النهائي علـى الورقـة                
  .المصرية لحل الخالف الفلسطيني الداخلي

تشير معلومات الى ان رد حماس سيكون ايجابيا، وقالت مصادر مقربة من حمـاس ان لـديها تفـاؤال                   و
  .بحدوث اختراق في جولة الحوار القادمة مع حركة فتح

سنتحدث لالعالم عن ردنا على مقترحات      "ورفض الزهار الحديث عن اي تفاصيل عن رد حماس، وقال           
  ."مصر عقب تسليم الرد النهائي بشكل رسمي

، مـشيرا فـي     "تراهن على رفض حماس لورقة المقترحات المـصرية       "الى ذلك فقد قال الزهار ان فتح        
  .الوقت ذاته الى ان فتح هي من رفضت هذه الورقة

لكن ابو مـازن    "، واضاف   "رد الفعل االول الذي صدر عن مسؤولي فتح كان يعلن رفض الورقة           "وقال  
". يعول على رفض حماس، لتتحمل هي مـسؤولية الـرفض         طلب منهم ان يوقفوا الرفض العلني، كونه        

وسبق وان اعلن مسؤولون في حماس ان لديهم مالحظات على الورقة المصرية، حيث قـال اسـماعيل                 
على الرؤية المصرية للمصالحة، لكنه     " مالحظات"هنية رئيس الحكومة المقالة في وقت سابق ان لحماس          

وبحسب مسؤول في حركة     ".اساسا لنجاح الحوار الفلسطيني   "ة  في الوقت ذاته قال ان حماس تعتبر الورق       
فتح فضل عدم ذكر اسمه فقد قال ان الجولة السابعة ممكن ان تتم منتصف االسبوع القادم، حـال كانـت    

اآلن جميـع  " "القدس العربي"وقال المسؤول لـ ".روح البنود المصرية"ردود حماس ايجابية، وتتالءم مع  
  ".ارة وفد حماس لمصر، وترتقب الردود التي سيقدمها للمسؤولين هناكاالنظار تتجه الى زي

  28/9/2009القدس العربي، 
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  الجهاد تسلّم ردها على الورقة المصرية .13
 حركة الجهاد، الفصيل غير المشارك في المنظمة انه سلم رده للمـسؤولين  أعلنت: غزة ـ اشرف الهور 

ردا مكتوبـا   "المكتب السياسي للحركة انه تم تسليم مصر        المصريين، وقال الدكتور محمد الهندي عضو       
  ".يتضمن توضيحات لنقاط عدة مهمة من اجل اتمام المصالحة

واوضح الهندي ان رد الجهاد االسالمي يؤكد على ضرورة اتمام المصالحة بين حركتي حماس وفـتح،                
تحرير ومؤسسات الـسلطة    مشيرا الى ان الجهاد طالبت بأن ال يكون هناك خلط بين مؤسسات منظمة ال             

  .الفلسطينية
  .وطالب في هذا السياق بعدم اعتبار اعضاء المجلس التشريعي اعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني

، التـي   2005وقال ان الجهاد طالبت بأن تتم عملية اعادة اصالح منظمة التحرير وفق اتفاقية القـاهرة                
  .وقعت عليها جميع الفصائل الفلسطينية

  28/9/2009لعربي، القدس ا
  

  "فرصة حقيقة إلراحة الفلسطينيين من االنقسام والخالفات"الحوار الوطني : الشعبية .14
فرصة حقيقية الراحـة  "اكدت الجبهة الشعبية ان الحوار الفلسطيني الشامل يمثل : غزة ـ اشرف الهور 

  ".عدوانيةالفلسطينيين من االنقسام والخالفات، والتفرغ لمواجهة االحتالل ومخططاته ال
واكد جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية في تصريح صحافي ان الجولـة القادمـة مـن       

  .الحوار الداخلي هامة بهدف التوصل التفاق ينهي االنقسام
واكد على مطالبة الجبهة بتشكيل حكومة توافق ذات مهام محددة دون برنامج سياسي بدال مـن الطـرح                  

  .ة للتنسيق بين غزة والضفةبتشكيل لجنة فصائلي
  28/9/2009القدس العربي، 

  
  دحالن يحذر من اشتعال انتفاضة ثالثة ردا على انتهاك حرمة المسجد األقصى .15

 حذر النائب محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من اشتعال انتفاضة ثالثة للشعب :رام اهللا
عر المسلمين واقدام الجماعات اليهودية المتطرفة تحت الفلسطيني، ردا على االستخفاف االسرائيلي بمشا

  .غطاء سلطات االحتالل باقتحام المسجد األقصى واالعتداء على المصلين بداخله
وصل معا نسخة منه انتهاك حرمات المسجد األقصى بمثابة اللعب بالنار  واعتبر النائب دحالن في بيان

محمال حكومة االحتالل ،  الفلسطيني وقيادته وتخطي الخطوط الحمراء التي لن يسمح به الشعب
  .المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا العمل الخطير التي قامت به الجماعات اليهودية بالقدس

وذكر دحالن بالهبة الجماهيرية الواسعة التي اشتعلت منها انتفاضة األقصى المبارك ردا على دخول 
  .شارون المسجد األقصى المبارك

ميع الفصائل الفلسطينية للتعالي على مشاكلهم الداخلية والوقوف صفا واحدا في وجه  جدحالنودعا 
 وإنهاءتهويد القدس والقضية الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة الرد على هذه التهديدات بالوحدة الوطنية 

 نصرة وحيا دحالن جماهير شعبنا الفلسطيني وقيادته وفصائله ومؤسساته التي هبت مجتمعة .االنقسام 
 والعالم بأكمله أن الشعب الفلسطيني إلسرائيل واإلثباتللمسجد األقصى داعياً لتكثيف الجهود وتنظيمها 
  .في خندق واحد عندما تدنس مقدساته وتنتهك ثوابته

  28/9/2009وكالة معاً، 
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  دمشق عبر فضائية سورية خاصة مقربة من السلطةبخداع  حماس عزام األحمد يتهم .16
السورية الخاصة المقربة من السلطات الرسمية بدمشق اول        " الدنيا"استضافت قناة   :  صقر ـ كامل  دمشق

امس عزام االحمد القيادي البارز في حركة فتح والمقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقـاء                 
  .نعةكان الفتا للقناة التي اعتادت على خط سياسي شبه مقتصر على من يحسبون في صفوف محور المما

وكان الفتا ايضا الهجوم العنيف الذي شنه عزام االحمد من خالل القناة على حركة حماس الـذي يتخـذ                   
مكتبها السياسي من دمشق مقرا له خالل حديثه عن االزمة القائمة بين الحركتين الفلـسطينيتين متهمـا                 

ما طلبـت فـتح مـن       حماس باالنقالب والكذب، وكاشفا في الوقت ذاته ان حماس خدعت السوريين عند           
دمشق التوسط لدى حماس للسماح العضاء فتح الموجودين في غزة بالذهاب للمشاركة بمؤتمرها الـذي               

) حمـاس (عقدته مؤخرا في رام اهللا فكان ان طلبت حماس عبر السوريين من فتح اطالق سراح سجنائها                 
  .المعتقلين بالضفة الغربية

تسمح للفتحاويين بمغادرة غزة، كمـا ان حمـاس قـدمت           وقال االحمد ان فتح فعلت ذلك لكن حماس لم          
  .للسوريين اسماء وهمية غير موجودة في سجون السلطة الفلسطينية حسب قوله

  28/9/2009القدس العربي، 
  

   للمسجد األقصىن على اقتحام يهود إسرائيليواعتصامات في مخيمات صور احتجاجاً .17
الى تحركـات ومـسيرات     " الجهاد االسالمي " و "حماس"تداعت مخيمات منطقة صور بدعوة من حركتي        

سيارة واعتصامات امام المساجد احتجاجا على ما يتعرض له المـسجد االقـصى علـى أيـدي العـدو                   
  .الصهيوني

وانطلقت في مخيم البرج الشمالي عشرات السيارات جابت شوارع المخـيم مطلقـة العنـان لمكبـرات                 
ـ   كما شهد المخيم اعتصاما حاشدا امام مسجده بعد        ". قنوطنصرة االقصى والى صالة ال    "الصوت الداعية ل

علي رحيل فاستنكر ما يتعرض له المسجد االقصى على ايـدي           " الجهاد"صالة العصر ألقى خالله كلمة      
مسؤولها االعالمي في منطقة صور محمود طه الذي استنكر مـا           " حماس"وألقى كلمة حركة    . الصهاينة

  ". تحرك عاجل لنصرة االقصى"االمة العربية واالسالمية الى يتعرض له المسجد االقصى، داعيا 
تداعى ابناء المخيم الى اعتـصام جمـاهيري        " الجهاد االسالمي "وفي مخيم الرشيدية وبدعوة من حركة       

والقى امام المسجد الشيخ حسن ديـاب كلمـة         . حاشد امام مسجد فلسطين في المخيم تخلله احراق األطر        
الوقوف ونصرة الشعب الفلـسطيني الـذي       "فدعا االمة العربية االسالمية الى      " الجهاد االسالمية "حركة  

  ". يدافع عن المسجد االقصى والمقدسات االسالمية والمسيحية في القدس
لقاء جماهيريا تضامنيا تخلله كلمة ألقاها عضو القيادة الـسياسية          " حماس"وفي مخيم البص نظمت حركة      

ضرورة الوحدة الوطنية والتكاتف فـي خنـدق المقاومـة لمواجهـة            "للحركة جهاد طه الذي شدد على       
مطالبـا االمـة    " الغطرسة الصهيونية تجاه المسجد االقصى وتجاه سياسة التهويد المتبعة في مدينة القدس           

  ".استنهاض قواها للدفاع عن المسجد االقصى"العربية واالسالمية بـ
هـذه الجريمـة    "لمسجد األقصى بيان دانت فيـه       تعليقا على االعتداء على ا    " حماس"وصدر عن حركة    

من غضب  "وحذر االحتالل   ". االحتالل الصهيوني المسؤولية الكاملة عنها وعن تداعياتها      "محملة  " النكراء
أبنـاء الـشعب    "ودعت  ". شعبنا وأمتنا على مسلسل االقتحامات والعدوان على المسجد األقصى المبارك         

مية وكل أحرار العالم إلى التصدي للعدوان الصهيوني ونصرة المسجد          الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسال   
كمـا  ". األقصى وتنظيم مسيرات الغضب واالحتجاج على عمليات اقتحامه وتدنيسه ومحاوالت تقـسيمه           

  اجتماع عاجل وتحمل مـسؤولياتهما والقيـام    "دعت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى         
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اذ مواقف وخطوات عملية والضغط على األطراف المعنية لوقـف االعتـداءات التـي              بواجبهما في اتخ  
 ".يتعرض لها المسجد األقصى المبارك

  28/9/2009المستقبل، 
  

  يريز العسكريإقصف موقع ت كتائب األقصى .18
شمال " اإلسرائيلي"العسكري " إيريز" األحد قصف موقع أمسأعلنت كتائب شهداء األقصى : )أ.ب.د(

وقالت الكتائب، في بيان إن إحدى مجموعاتها قصفت الموقع بقذيفتي هاون . ة بقذيفتي هاونقطاع غز
تأتي هذه العملية استمرارا "وأضافت .  ملم، مؤكدة ان القذائف أصابت الموقع بشكل مباشر80عيار 

ق أبناء سرايا وتأكيدا على خيار المقاومة، بكل الوسائل واالساليب، ورداً على عملية االغتيال األخيرة بح
  ".القدس وبحق الجرائم الصهيونية ضد ابناء شعبنا الفلسطيني

  28/9/2009الخليج، 
  

   لقائه بنتنياهوأعقاب صدقية الرئيس عباس وفريقه تراجعت في :الشعبية .19
 ان صـدقية  أمـس قال الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية : غزة ـ اشرف الهور 

 بنيامين نتنياهو فـي     اإلسرائيلي لقائه برئيس الوزراء     أعقابفي  " تراجعت"باس وفريقه   الرئيس محمود ع  
  .نيويورك بحضور الرئيس باراك اوباما

الحق بـالموقف الفلـسطيني     "نسخة منه ان اللقاء الثالثي      " القدس العربي "واعتبر مهنا في تصريح تلقت      
ى اعتبار ان ابو مازن اعلن مرارا انـه لـن           ، عل "خسائر خمس، اوالها تراجع صدقية الرئيس ابو مازن       

واكد مهنا على موقف الجبهة الشعبية الرافض للوساطة االمريكية          .يلتقي نتنياهو اال بعد تجميد االستيطان     
، مشيرا الى ان الرئيس االمريكي "طرفا ليس محايدا"في حل الصراع الفلسطيني ـ االسرائيلي باعتبارها  

  ".ف دولته المعروفة بانحيازها لدولة االحتالللم يتراجع عن مواق"اوباما 
  28/9/2009القدس العربي، 

  
  مصر لن تدعو إلى حوار شامل ما لم تتأكد من إمكانية التوقيع على اتفاق: حزب الشعب .20

قال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، إن مصر لن تدعو إلـى اجتمـاع                 :حسن جبر 
وأكد العـوض فـي      .تأكدت من إمكانية التوقيع على اتفاق نهائي للمصالحة       شامل للحوار الوطني إال إذا      

، أن هذا التوجه المصري اتضح من خالل اتصاالت وتفاعالت مع مسؤولين مصريين             "األيام"حديث لـ   
  .لهم عالقة بجهود إنهاء االنقسام الفلسطيني

 28/9/2009األيام، فلسطين، 
  

  يا للمطالبة بحماية األقصىحماس تنظم مسيرات حاشدة في مخيم جبال .21
شارك اآلالف من المواطنين في مسيرات حاشدة بمخيم جباليا تنديداً باالعتداءات اإلسرائيلية             :خليل الشيخ 

وطالبوا بتدخل عربي وإسالمي لردع إسرائيل عن محاوالتها المساس          .على المسجد األقصى، مساء أمس    
ي في حركة حماس، خالل كلمـة ألقاهـا فـي ختـام     وطالب محمد أبو عسكر، القياد    .بالمسجد األقصى 

ودعا أبو عـسكر     .المسيرات التي جابت شوارع المخيم، بالتصدي لالعتداءات اإلسرائيلية على المسجد         
الشعب الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل إلى إشعال انتفاضة جديدة في وجـه          

  .ودية المتطرفة رداً على تكرار محاوالت اقتحام المسجد األقصىاالحتالل والمستوطنين والجماعات اليه
  28/9/2009األيام، فلسطين، 
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 استخفاف بمشاعر المسلمينهو   األقصىمحاولة اليهود اقتحام: ممثل الجهاد في لبنان .22
، األقصى عماد الرفاعي، عن قلقه مما يجري في المسجد أبوفي لبنان " حركة الجهاد"أعرب ممثل 

 ان التصعيد الصهيوني األخير ومحاولة اليهود المتطرفين اقتحامه، هو تحد واستخفاف واضح معتبراً
، والتي تأتي في إطار األقصىبمشاعر المسلمين، ودليل على النوايا والمخططات الصهيونية تجاه 

عية، بدءاً الصمت اإلقليمي والدولي على جرائم االحتالل اإلسرائيلي التي تنتهجها حكومة نتنياهو التوس
من االستيطان وهدم المنازل وصوالً إلى تهجير المقدسيين وعزل المدينة المقدسة عن كل أجزاء الضفة 

 .الغربية
  28/9/2009السفير، 

  
  لتشغيل شبكة خلوية فلسطينية ثانية" جرائم الحرب"تل أبيب تشترط سحب دعوى : هآرتس .23

صحيفة ، أن برهوم جرايسي، من الناصرة نقالً عن مراسلها، 28/9/2009الغد، األردن، أوردت 
 عن أن حكومة االحتالل اإلسرائيلي تشترط موافقتها على اقامة أمس األحد،كشفت اإلسرائيلية " هآرتس"

شبكة هواتف خليوية ثانية، في مناطق السلطة الفلسطينية بأن تشطب السلطة الشكوى التي قدمتها ضد 
حكومة إسرائيل أمام المحكمة الدولية في الهاي بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة، مما 

تعويضا عن " الوطنية" مليون دوالر ستضطر دفعها لشركة 300ة خسائر فادحة بقيمة يعني تكبيد السلط
  .خسائر عدم نشر الشبكة

وقد وضعت حكومة االحتالل على مدى أشهر عقبات كثيرة أمام إقامة شبكة هواتف خليوية ثانية، من 
ت والموجات التي تطلبها شأنها أن تعزز شبكة االتصاالت الفلسطينية، وكان االحتالل يتذرع بأن الترددا

الشركة قريبة من ترددات وموجات يستخدمها جيش االحتالل، وتارة أخرى طلب االحتالل أن تتنازل 
  .، عن بعض الترددات التي تستخدمها"بال تال"الشركة الفاعلة حاليا لهواتف جوال، 

لسطينية امام المحكمة إال أنه في اآلونة األخيرة أظهرت حكومة االحتالل قلقا من شكوى السلطة الف
الدولية، وخاصة بعد صدور تقرير اللجنة الدولية برئاسة القاضي غولدستون، الذي أكد أن جيش 

  .االحتالل ارتكب جرائم حرب خطيرة في حربه على قطاع غزة مطلع العام الحالي
دها نقلت في عد اإلسرائيلية" هآرتس"صحيفة  أن  ،غزة من 28/9/2009 الشرق األوسط، وأضافت

الصادر أمس عن مصادر أمنية إسرائيلية اتهامها للسلطة الفلسطينية، خاصة الرئيس الفلسطيني محمود 
ونسبت الصحيفة للمصادر األمنية قولها . عباس ورئيس حكومته سالم فياض، بممارسة التضليل والكذب

لى غزة من أجل إن مسؤولين كبارا في السلطة الفلسطينية توسلوا سرا إلسرائيل، خالل الحرب ع"
وكان وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ". االستمرار في الضغط العسكري إلسقاط حركة حماس

ليبرمان قد أعرب، في تصريحات لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية، عن استهجانه لمطالبة السلطة بالتحقيق في 
ب وبعدها بمواصلتها من أجل جرائم الحرب، مدعيا أن قيادة السلطة كانت تطالب إسرائيل قبيل الحر

وسبق لليبرمان أن اشترط الموافقة على تجميد االستيطان بموافقة السلطة . القضاء على حركة حماس
 .على سحب طلب التحقيق في جرائم الحرب

ونقلت الصحيفة عن مصادر في السلطة الفلسطينية قولها إن كال من عباس وفياض وعدا إسرائيل بعدم 
 . الطلب بالتحقيق في جرائم الحربالتعامل بجدية مع

من جهته، قال علي خشان، وزير العدل في حكومة فياض، إن أحدا لم يعلمه بالطلب اإلسرائيلي، 
مستدركا أن إسرائيل في حال تقدمت بطلب من هذا القبيل فإنها تتقدم للمستوى السياسي الممثل بالرئيس 

ولم يستبعد خشان في . ين يوجدان في الخارجالفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزرائه فياض، اللذ
أن تلجأ إسرائيل إلى هذا األسلوب من االبتزاز، مشيرا إلى التصريحات " الشرق األوسط"تصريحات لـ

 .التي أدلى بها ليبرمان في هذا الصدد
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 واعتبر خشان أن اإلجراءات التي تقدم عليها إسرائيل حاليا هي إجراءات استباقية وتهدف إلى تحقيق
مكاسب سياسية وقضائية، مشددا على أنه ليس من مصلحة إسرائيل أن يتم االعتراف بالسلطة الفلسطينية 

وأشار إلى أن إسرائيل ترغب، من خالل إجبار السلطة على سحب . كعضو في المحكمة الجنائية الدولية
 المحكمة ينطوي طلبها، أال تصبح فلسطين عضوا في المحكمة، على اعتبار أن قبول السلطة كعضو في

على بعد سياسي مهم يتمثل في اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين، فضال عن أن انضمام فلسطين 
كعضو في المحكمة سيسمح لها برفع قضايا ضد جرائم الحرب، التي ترتكب من قبل إسرائيل ضد 

   .الشعب الفلسطيني
 

  ة ستصل تل أبيبوصواريخ غز" 2"الجيش يحضر لرصاص مصبوب : قائد إسرائيلي .24
الذي أشرف هو وقائد المنطقـة الجنوبيـة   ) ايال ايزنبرغ(صرح العميد في الجيش اإلسرائيلي     -القدس  

علي الحرب األخيرة التي استهدفت قطاع غزة في إطار عملية الرصاص المصبوب ، قائال في مقابلـة                 
ء فهي ستضرب في كـل      إن شعرت حركة حماس بأنها ستخسر كل شي       ' :مع موقع معاريف االلكتروني   
  .تجاه وتفجر الوضع في المنطقة

وأضاف العميد اإلسرائيلي أن التقديرات في الجيش تفيد بأنه في حال أصدر الرئيس الفلسطيني محمـود                
 المقبل وتشعر حماس بأنهـا      2010مرسوماً رئاسياً إلجراء االنتخابات في شهر يناير        ' أبو مازن 'عباس  

يتها في قطاع غزة وتعود السلطة مجددا للقطاع فإن حماس سـتفجر كـل              ستخسر االنتخابات وتفقد شرع   
وتابع أنه وبناء على هذه المعطيات فإن الجيش اإلسرائيلي يستعد منذ اآلن للقيام بعملية               .شيء من حولها  
، على غرار عملية السور الواقي التي نفذها الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية عـام               2السور الواقي   

وقال ايزنبرغ إن حكومة غزة التي تترأسها حركة حماس استقطعت في شهر أغسطس الماضي               .2002
  .مع الجيش اإلسرائيلي' تخل بالتوازن العسكري'بهدف شراء أسلحة % 5من رواتب كبار موظفيها 

 وأكد بأن هدف حماس هو تريد شراء صواريخ مضادة للدبابات والطائرات استعداداً لقيام إسرائيل بعملية              
وبحسب المتحدث فإن المواجهة القادمة بين إسرائيل وقطاع غزة ستكون صـعبة       .2الرصاص المصبوب 

ريشون لتسيون حولون يافـا     ( حيث ستسقط صواريخ غزة وسط تل ابيب وغوش دان والتي تضم مدن             
 ).بات يام بتاح تكفا تل ابيب

  28/9/2009فراس برس، 
  

  خلت صواريخ مضادة للطائرات تهدد لبنان بعدوان جديد إذا أد"إسرائيل" .25
حذّر نائب رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي دان هارئيل من أن دخول صواريخ مضادة : يو بي أي

للطيران إلى لبنان قد يدفع الدولة العبرية إلى شن عدوان جديد، مشدداً على أن إسرائيل تعمل على عدم 
 .تحول إيران إلى قوة نووية

، ذكّر هارئيل، الذي سينهي خدمته العسكرية قريبا، أن "حرونوتيديعوت أ"وفي حديث لصحيفة 
، محذّراً من أن "بطاريات صواريخ مضادة للطيران إلى لبنان وتمت إبادتها) سابقاً(السوريين أدخلوا "

 .دخول صواريخ مضادة للطيران إلى لبنان قد يؤدي إلى نشوب حرب
ة اإلمكانات، لكن كي ال يفهم من هذا أننا نوافق على إننا نستعد لمواجهة كاف"وحول إيران، قال هارئيل 

إسرائيل تعمل لكي ال تكون لدى إيران قدرة : العيش تحت تهديد نووي، سأقول بصورة بسيطة للغاية
 ".نقطة. نووية

وفي حال . بأن ينجح العالم الغربي في منع اإليرانيين من الوصول إلى قدرة كهذه" وأعرب عن االمل 
حتى الساعة، ال يوجد تهديد "، لكنه أضاف أنه " لكل دولة الحق في الدفاع عن النفسفشل ذلك، فإن

 ".وجودي على اسرائيل
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من جهة أخرى، هاجم هارئيل تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة حول الحرب على غزة 
تطبيق عبر حرب "اً إن ، مضيف"مفبركاً ومليئاً باألكاذيب"برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون بوصفه 

 .أو العدوان على غزة" لبنان الثانية عبر عنها بشكل ناجح خالل عملية الرصاص المسكوب
ورفض هارئيل مبدأ إطالق سراح أسرى فلسطينيين شملتهم قائمة حماس، لقاء إطالق سراح الجندي 

) بل(أسير مع أكثر من أسير، ال ينبغي إجراء مفاوضات مع منظمة إرهابية أو تبادل "جلعاد شاليت، إذ 
 ".واحد مقابل واحد

  28/9/2009السفير، 
 

  في الحكومة اإلسرائيلية يقرر توسيع االتصاالت باألوروبيين" السبعاوية"اجتماع للقيادة  .26
يدفع " لوبي أميركي"يحاول رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيجاد :  نظير مجلي-تل أبيب

 .ر الحوار مع إيران واتخاذ إجراءات عقابية فورية ضدهاباتجاه عدم انتظا
فقد اتصل نتنياهو مع عدد من كبار أعضاء الكونغرس األميركي، خالل اليومين األخيرين، شارحا 

وقد تكلم بمبادرته مع عدد منهم، وفي مقدمتهم ". أهمية هذه المرحلة الزمنية التخاذ إجراءات ضد إيران"
سي فلوسي، وتكلم مع رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش رئيسة مجلس الشيوخ، نان

مكونول، الذي كان قد بادر لالتصال مع نتنياهو لتهنئته على خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 .يوم الخميس الماضي

 أمس، تقرر مواصلة ،)السبعة الوزراء الكبار في الحكومة اإلسرائيلية" (السبعاوية"وخالل اجتماع للقيادة 
هذه االتصاالت مع المسؤولين األميركيين وتوسيعها إلى القادة األوروبيين أيضا من أجل تعميق الموقف 

وقالت مصادر إسرائيلية، إن نتنياهو كان قد . الغربي ضد إيران واإلسراع في تشديد العقوبات ضدها
لماضي، بحضور الرئيس نيكوال عرف بمضمون خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما، الجمعة ا

لذلك اختار أن . ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني، غوردن براون، حول المفاعل في قم مسبقا
وقد قصد جني أرباح للسياسة اإلسرائيلية . يكرس نصف خطابه أمام الجمعية العامة للموضوع اإليراني

  . واليهودية مسبقا
ربط ذلك بقيام الرئيس " متخلفة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا"دولة ففي الوقت الذي تحدث فيه عن إيران ك

اإليراني، محمود أحمدي نجاد، بتكرار الموقف النافي لوجود محرقة يهودية، بهدف أن يكون خطاب 
وألمحت هذه المصادر إلى أن إسرائيل ساهمت بدور كبير . أوباما في اليوم التالي تماما، مكمال لخطابه

 .ي الكشف عن هذا المفاعل في العمق اإليرانيوربما أساسي ف
، أن تكون زيارة نتنياهو التي قام بها قبل أسبوعين "الشرق األوسط"ورجحت مصادر في إسرائيل لـ

لروسيا مرتبطة بهذه القضية، وقالت المصادر، هناك اعتقاد بأن إسرائيل كانت تعلم بهذا المفاعل، وسافر 
 . وضوع خصيصانتنياهو إلى روسيا لبحث هذا الم

  28/9/2009الشرق األوسط، 
  

  على عدم السماح للفلسطينيين بقطاف الزيتون منشور للمستوطنين يحرض .27
حرض منشور وزع في مستعمرات الضفة الغربية، المستوطنين على عدم السماح : القدس المحتلة

ليساريين بأنهم للفلسطينيين بقطاف الزيتون والحصول على زيته، واتهم جيش االحتالل والشرطة وا
  .يمالئون الفلسطينيين
لن نسمح ألي : "ان المنشور الذي وقع بيد شرطة االحتالل يشدد بالقول": معاريف"وذكرت صحيفة 

، ويحرض المستوطنين على حرمان الفلسطينيين من ثمرة الزيتون، واعتبار "عربي بقطف الزيتون
إلى أن المستويات العسكرية واألمنية وأشار المنشور . كرومه وزيته غنيمة خالصة للمستعمرات
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واالدارية لالحتالل تحذر دائماً من المساس بزيتون الفلسطينيين وزيته، وأردف ان هذه المستويات الثالثة 
 900وشدد المنشور على أن الزيتون على . فضالً عن اليساريين والعرب هم أعداء سكان المستعمرات

للسيادة وملكية األرض، ما يتناقض مع حق المستوطنين في ألف دونم يتمسك به الفلسطينيون كرمز 
  ).يهودا والسامرة حسب تعبير المنشور(أرض الضفة الغربية 

  28/9/2009الخليج، 
  

 جمعية يهودية تخطط لالستيالء على عقارات جديدة في القدس .28
ـ أمـس  في عـددها الـصادر   اإلسرائيليةكشفت صحيفة هارتس  ):بترا( –القدس المحتلة  اب عـن   النق

مخططات لجمعية يهودية يمينية متطرفة لالستيالء على عقارات جديدة داخل البلدة القديمة فـي القـدس                
 الجمعية المتطرفة وتدعى عطيـرت كوهـانيم        أصدرته حصلت على كتيب     أنهاوقالت هارتس   . المحتلة

جديدة داخل البلـدة    ووزعته على داعميها والمتبرعين لها تفصل فيه خططها المستقبلية المتالك عقارات            
 .القديمة في القدس المحتلة وفي عدة أحياء عربية في القدس الشرقية

 22 إلسـكان واستنادا للكتيب فإن الجمعية تخطط للسيطرة على خمس عمارات سكنية في البلدة القديمـة          
الذين يقطنـون    عدا عن اليهود     ألف إلىعائلة يهودية جديدة لترفع عدد اليهود القاطنين في البلدة القديمة           

 . داخل البلدة القديمة في القدسأصال
 الجمعية رصدت لمخططها هذا عشرة ماليين دوالر تسعى للحصول عليهـا مـن              أن الصحيفة   وأضافت

 حـي   إلنـشاء  أيـضا  الجمعية تخطط    أنوجاء في الكتيب    . الداعمين والمتبرعين من المتطرفين اليهود    
 توسـيع الحـي     إلـى  أيـضا رين عائلة يهودية، وتطمح     استيطاني جديد في حي الشيخ جراح يتسع لعش       

 وحدة سكنية استيطانية    ةثالثمائاالستيطاني المسمى كدمات تصيون في بلدة أبو ديس شرقي القدس ليضم            
 .جديدة

28/9/2009الرأي، األردن،   
 

  اليوم األقصى وغدا كنيسة القيامة: عطا اهللا حنا محذرا .29
يس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس من أن ما يخطط له االحتالل           حذَّر المطران عطا اهللا حنا رئ      :عمان

الصهيوني في مدينة القدس خطير جدا ، مشيرا إلى أن ما حدث صباح أمس في باحات المسجد األقصى                  
 عمله بحق هذا المسجد المبارك خاصةً ، والقـدس          االحتاللالمبارك لهو مؤشر خطير لما تنوي سلطات        

  .عامة
نحن المسيحيين الفلسطينيين المقدسيين ، وأمام ما حدث، ال يمكننا          " اهللا في تصريح صحفي      وأضاف عطا 

واالحتالل في عنصريته ال يستثني     .. وغدا القيامة .. أن نكون متفرجين ومكتوفي األيدي ، فاليوم األقصى       
  ".أحدا

28/9/2009الدستور،   
  

 استشهاد فلسطيني بانهيار نفق في غزة .30
 وأصيب اثنان آخران في انهيار نفق على الشريط الحـدودي           أمس قضى شاب فلسطيني     :)بترا( –غزة  

 .بين قطاع غزة ومصر
28/9/2009الرأي، األردن،   
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  قصف مدفعي وبحري إسرائيلي لمناطق متعددة في غزة  .31
قصفت المدفعية اإلسرائيلية أمس عدة مناطق في قطاع غزة، وشهدت بلدة بيت الهيا في شـمال                : غزة  

قطاع توغال لعدد من اآلليات العسكرية، كما أطلقت الزوارق البحرية اإلسرائيلية النار علـى قـوارب                ال
وقصفت المدفعية اإلسرائيلية محيط المنطقة الشرقية لمخيم جباليا لالجئين شـمال           . الصيادين شمال غزة  

  .القطاع أيضاً بعدة قذائف مدفعية
28/9/2009العرب، قطر،   

  
   مشاركة عباس في اللقاء الثالثي الذي تم في نيويوركالشيخ صرصور ينتقد .32

 في الـداخل    اإلسالمية صرصور، رئيس الحركة     إبراهيموجه الشيخ النائب    :  زهير اندراوس  - الناصرة
 اإلسـرائيلي  رئيس السلطة محمود عباس انتقد فيها اجتماعه مع رئـيس الـوزراء     إلىالفلسطيني رسالة   

  . باراك اوباما في نيويوركمريكياألبنيامين نتنياهو والرئيس 
كم كانت مفاجأتنا كبيرة بل وصاعقة عندما تنـاهى         :  على نسخة منها جاء فيها     "القدس العربي "وحصلت  

 األمريكـي  سمعنا موافقتكم على المشاركة في اللقاء الثالثي الذي تم في نيويورك باشتراك الـرئيس                إلى
آمال الكثيرين من الذين علقوا آماال عريضة على ثبـات           الذي خيب    األمر،  اإلسرائيليورئيس الوزراء   

، رغم تأكيد الناطقين باسم سيادتكم ان اللقاء ال         اإلسرائيليالموقف الفلسطيني في وجه الرفض واالستهتار       
 قبل اللقاء وبعده، نستطيع التأكيد علـى        اإلسرائيليةيعني بدا المفاوضات، من خالل متابعاتنا لردود الفعل         

...  وزير، ال توصـف    بأصغرتصار التي تشعر بها الحكومة ابتداء من رئيس الوزراء وانتهاء           نشوة االن 
 األمريكـي  والصهيوني العالمي على تغيير حتمي في الموقـف          اإلسرائيليالكل يتحدث على ان الرهان      

لعـالم   نتنياهو ووزراءه يفركون اكفهم لتراجع ا      رأى تضطر السياسيين، من     أنوبالتالي الفلسطيني، دون    
  . عنادهمأمام

28/9/2009القدس العربي،   
 

 في موسوعة غينيس.. أكبر ثوب فلسطيني .33
تستعد مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، لدخول موسوعة غينيس لألرقام القياسية، وذلـك             : )رويترز(

 . مترا18 مترا وعرضه إلى 32بخياطة اكبر ثوب، يتوقع أن يصل طوله إلى 
يرة على الثوب الفلسطيني المطرز، الذي بدأ العمل بـه قبـل شـهرين لـدخول                ووضعت اللمسات األخ  

 متطوعاً، اعتبروا أن الهدف منه إبراز الهويـة الفلـسطينية،        150وشارك في خياطته    . موسوعة غينيس 
 .بالثوب الذي يمثل الحضارة التي يعود تاريخها إلى العهد الكنعاني

 كرة  1500 متر من القماش الخاص و     1500هلك أكثر من     ألف دوالر، است   25ووصلت كلفة الثوب إلى     
 .من خيوط الحرير

28/9/2009السفير،   
  

   شهيدا357ًارتفاع عدد ضحايا الحصار إلى  .34
فلسطيني من سكان بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة ليـصل بـذلك عـدد شـهداء                 مريض   توفي: )وام(

  .  شهيدا357ًالحصار إلى 
28/9/2009الخليج،   
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   على محاولة اقتحام األقصى"إسرائيل"حتج رسميا لدى األردن ي .35
دانت الحكومة أمس بشدة قيام جنـود االحـتالل         :  نادية سعد الدين وبرهوم جرايسي     -  الناصرة -عمان

 المبارك وإطالق الغازات المسيلة للدموع واألعيرة المطاطيـة ضـد           األقصىاإلسرائيلي باقتحام المسجد    
  . عدد منهمصابةإالمصلين العزل ما أسفر عن 
 القائم باألعمال اإلسرائيلي في عمان وطلبت إليه نقل احتجاج وشـجب            أمسواستدعت وزارة الخارجية    

 المبارك واستهجانها واستغرابها لهذا     األقصى للمسجد   اإلسرائيليةالحكومة الشديد القتحام قوات االحتالل      
  .االعتداء السافر وتوقيته على المصلين العزل

 والـسلم بالمنطقـة     األمن االستفزازية التي تهدد     األعمال بالوقف الفوري لهذه     إسرائيلومة  وطالبت الحك 
 واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيـل        اإلعالموقال وزير الدولة لشؤون      .وتقوض جهود السالم  

 بالقـدس الـشريف وحرمـة       اإلسرائيلي مساس من قبل قوات االحتالل       إي يرفض   األردن أنالشريف  
 والمواثيق والقرارات ذات الصلة     واألعراف القانون الدولي    إحكام المبارك التي تضمنها     األقصىالمسجد  

 تكـرار   أمس أصدرهواستهجن الشريف في بيان      . انتهاك أيالتي تصون دور العبادة والمصلين فيها من        
 هـذا العمـل     أن إلـى   المبارك، مشيرا  األقصى للمسجد   اإلسرائيليةاقتحام الجماعات اليهودية والقوات     

 األمـن  العنف التي تهدد     أعمال مزيد من    إلى يؤدي   أن وإمكانيةاالستفزازي من شأنه زيادة حدة التوتر       
  .واالستقرار في المنطقة

28/9/2009الغد، األردن،   
  

   األقصى تدين محاوالت اقتحام اإلسالمية في األردنالحركة  .36
المسلمين الدكتور همام سعيد االعتداءات الصهيونية علـى        استنكر المراقب العام لجماعة اإلخوان      : عمان

 المبارك ، مشددا على أن األمة التي تتخاذل عن نصرة مقدساتها فاقدة لدورها، ومعتبرا               األقصىالمسجد  
  . االحتالل يدير معركة تضييع للوقت بهدف إضفاء غطاء على برنامج عدواني ينفذه على األرضأن
 الفلسطيني في المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل اإلسالمي حسان ذنيبات            ذلك، حذر مسؤول الملف    إلى

  . في التصدي لالعتداءات الصهيونية على المسجد األقصى المبارك" التهاون"من مغبة 
علـى المـسجد    " قطعان الصهاينة "اعتداءات  )  نواب 6(كما استنكرت كتلة نواب جبهة العمل اإلسالمي        

ـ   األقصى المبارك والتي قال     فـي   وأشـادوا . من قوات االحتالل الصهيوني   " تواطؤ إجرامي "وا انها تتم ب
تـصدوا بأجـسادهم العاريـة لهـذه        "في األقصى الذين    " المرابطين األبطال " بصمود   أمستصريح لهم   

  ".االعتداءات بالرغم من تركيز المعتدين على عيون هؤالء المرابطين لشل إرادتهم عن المقاومة
 عبيدات محاولة مجموعـة مـن   عبدا هللاتنكر رئيس مجلس النقباء ـ نقيب المهندسين  من ناحية ثانية اس

  .  وبحماية قوات االحتالل الصهيونيأمس األقصىالمتطرفين الصهاينة اقتحام المسجد 
28/9/2009الدستور،   

  
   في القدساإلسرائيلي واشنطن التدخل لوقف العبث تطالب "األردنيةالخارجية " .37

وطلبت  '  يلعبون بالنار ويضايقوننا   اإلسرائيليون' لواشنطن وكان مضمونها     أردنيةة  وصلت رسال : نعما
 األردنية فيما كانت الدبلوماسية     اإلسرائيلي العبث   إليقاف التدخل   األمريكي من الجانب    األردنيةالخارجية  

  . وسريع للجنة العربية الملكية العليا التي ترعى شؤون القدسطارئتطالب بعقد اجتماع 
 لعـب   أي واشـنطن ال تقبـل       أن جاء مبكرا ويطالب بعدم القلق وينص على         األمريكيجواب الصديق   

 ألنـه  المتحـدة    لألمـم  غير شرعي مع تلميح يقول بانتظار خطاب اوباما في الجمعية العامـة              إسرائيلي
زير جوده   وهو ما تحدث عنه الحقا الو      األمريكي لمدينة القدس وسيظهر حقيقة االلتزام       اإلشارةسيتضمن  

  .األمريكية لمحطة الجزيرة وتحديدا مع مراسلها في العاصمة اإلخباريةفي البرامج 
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 باراك اوباما استعراض    األمريكيجوده وعبر الجزيرة طلب مجددا من المشككين بحقائق موقف الرئيس           
  . الرجل جدد التزامه بعملية السالم وتحدث عن التفاصيلأن ورأى األخيربنود خطابه 

28/9/2009 العربي، القدس  
  

 الجماعة اإلسالمية وحزب اهللا يدينان االعتداء اإلسرائيلي على األقصى .38
ـ     بياناً طالب فيه الدول العربية بموقـف حاسـم          "الجماعة اإلسالمية في لبنان   "أصدر المكتب اإلعالمي ل

  .ووقف كل أشكال االتصال مع الكيان الصهيوني
االعتداء اآلثم الذي أقدمت عليه قوات االحتالل وشرطته علـى          "  في السياق نفسه، أدان حزب اهللا بشدة      

 ."المسجد األقصى والمصلين داخله، والذي يشكل بحد ذاته إهانة كبرى لألمة اإلسالمية والعربية
28/9/2009السفير،   

  
  الجامعة العربية تندد باقتحام اليهود للمسجد األقصى .39

 عمرو موسى باقتحام جماعات دينية يهودية المسجد األقـصى          ندد األمين العام للجامعة العربية    : القاهرة
إن هذا التصرف واإلجراء المدان     "المبارك وأدائها شعائر دينية وتلمودية يهودية فيه، وقال في بيان أمس            

إعـالن  "وأضـاف أن  . "هو اعتداء وخرق للقانون الدولي، سواء كان في شهر رمضان أو غير رمضان    
وطالبـت الجامعـة    . "اء حي استيطاني جديد في القدس يزيد من تعقيد األمور         بعض اإلسرائيليين عن بن   

العربية مجلس األمن واألمين العام لألمم المتحدة واللجنة الرباعية الدوليـة بالتـدخل الفـوري لوقـف                 
ـ          الضرب بجميـع   ""  إسرائيل"االنتهاكات الخطيرة اإلسرائيلية للمسجد األقصى والتي تظهر النية المبيتة ل

بأنها تجري تدريبات لقوات    " إسرائيل"واتهمت  . "رارات الشرعية الدولية واتفاقات جنيف عرض الحائط      ق
األمن لتسلق جدران المسجد واقتحام قاعاته والسماح لهؤالء المتطرفين اليهود بالقيام بممارسـات تمـس               

  . "اسة تهويد القدساستمراراً لسي"المشاعر الدينية للمسلمين، مشددة على أن هذه اإلجراءات تمثل 
28/9/2009الحياة،   

  
  السالم العادل يستوجب االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي العربية المحتلة: اإلمارات .40

قال سمو الشيخ عبد اهللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في دولة اإلمارات في الخطاب الـذي                  ): وام(
ة قبل الماضية،  إن اإلمارات العربية المتحدة تعرب عـن           أدلى به أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة الليل       

خيبة أملها لتدهور عملية السالم في الشرق األوسط نتيجة الستمرار الحكومة اإلسـرائيلية فـي نهجهـا                 
وإن تحقيق السالم الدائم والعادل والـشامل فـي         . العدائي في األراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها      

إتمام انسحابها الكامل من كافة األراضي العربية المحتلـة         " إسرائيل" يستوجب من    منطقة الشرق األوسط  
 وما تبقـى    1967/ يونيو/في فلسطين ومرتفعات الجوالن السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران            

من األراضي اللبنانية المحتلة، وإزالة المستوطنات من األراضي المحتلة وإعادة الحقوق المشروعة غير             
قابلة للتصرف وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من امتالك المجموعة الكاملة مـن األدوات المتاحـة               

فـي األراضـي    " اإلسـرائيلية "المجتمع الدولي إزاء مسألة المـستوطنات       وإن مواقف    .للدولة المستقلة 
" إسـرائيل "علة علـى     ليست كافية بل تتطلب بذل المزيد من الضغوطات الفا         ،الفلسطينية العربية المحتلة  

  .لحملها على وقف سياساتها االستيطانية والعدائية ضد السكان الفلسطينيين والعرب
28/9/2009الخليج،   

  
  
  



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1565: عدد        ال       28/9/2009اإلثنين  :التاريخ

  أعضاء الشهداء" إسرائيل"جهود عربية للتحقيق بسرقة  .41
ن قالت جامعة الدول العربية على لسان امينها العام المـساعد لـشؤون فلـسطي             :  بترا –القاهرة، رام اهللا    

السفير محمد صبيح ان المساعي العربية تتواصل من اجل تشكيل لجنة دولية للتحقيق في قيام الـسلطات                 
االسرائيلية بسرقة اعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة توسيع مهام مثل هذه اللجنـة               

ي مقابر بعضها معـروف     جثامينهم ف "  إسرائيل"لتشمل التحقيق في ظروف اغتيال الشهداء الذين تحتجز         
  .واالخر مجهول

وطالب صبيح المؤسسات الدولية المعنية وكذلك المؤسسات االسرائيلية التي تقول انها تدافع عن حقـوق               
 وكان مجلس وزراء الخارجية العرب      .االنسان بممارسة دورها في كشف الجرائم االسرائيلية بهذا الصدد        

ي حقائق في اطار األمم المتحدة للتأكد من قيـام عـصابات            في اجتماعه االخير طالب بإنشاء لجنة تقص      
  .دولية اسرائيلية بعمليات سرقة األعضاء البشرية للعديد من المواطنين العرب

كما طالب مجلس األمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإرسال مراقبين دوليين وقوات              
  . االسرائيلي المتواصلدولية لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان 

28/9/2009الرأي، األردن،   
  

  اجتماع استثنائي لدعم فلسطين: شيوعيو العالم في دمشق اليوم .42
تستضيف العاصمة السورية، اليوم، اجتماعاً لألحزاب الشيوعية والعمالية سيخصص لـدعم           : وسام منى 

  . المنطقة اإلسرائيلي في-القضية الفلسطينية، وسبل التصدي للمشروع األميركي 
28/9/2009السفير،   

  
  مساعدات إماراتية للفلسطينيين في غزة  .43

 سيارات الى الشعب الفلسطيني في غزة       103 سير الهالل االحمر االماراتي مساعدات مكونة من         : عمان
عن طريق االردن تبرعت بها الفعاليات الرسمية والشعبية في االمارات العربية المتحدة من خالل حملة                

  ".ااغيثون"
28/9/2009الدستور،   

  
  المصرية تعلن مقاطعتها لإلسرائيليين على جميع المستويات" األهرام"مؤسسة  .44

 المصرية مقاطعتهـا لإلسـرائيليين علـى جميـع     "األهرام"أعلنت مؤسسة : عبد الستار حتيتة - القاهرة
ة رئيسة تحريـر    المستويات، وحظرت الندوات والمؤتمرات واألبحاث المشتركة معهم، وأحالت المؤسس        

، وأرسل مجلـس اإلدارة     "األهرام" للتحقيق، الستقبالها السفير اإلسرائيلي بمكتبها في        "الديمقراطية"مجلة  
 .في اجتماع عاصف، بيانا بهذا الشأن لرئيس الدولة

28/9/2009الشرق األوسط،   
  

 أمريكا تحث العرب على دعم عباس بشأن محادثات السالم .45
المتحدة الدول العربية أمس األول على تقديم دعم سياسـي للفلـسطينيين كـي               حثت الواليات    :نيويورك

 حتى إذا لم يتم فرض تجميد على بناء المستوطنات اليهوديـة فـي              "إسرائيل"يبدؤوا محادثات سالم مع     
ال نريـد أن    "وأضاف جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية األميركيـة للـصحافيين            .الضفة الغربية 
وقال فيلتمـان    ."ال مع الصالح، لن ننتظر من أجل الحزمة الكاملة قبل أن نبدأ المفاوضات            يتعارض الكم 



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1565: عدد        ال       28/9/2009اإلثنين  :التاريخ

مفاوضـات  .. نأمل أن يقدم الزعماء العرب دعمهم للرئيس عباس فيما يتعلق بدخول المفاوضـات اآلن             "
  .وأضاف أن الفلسطينيين بحاجة أيضاً إلى مساعدة اقتصادية، "جادة اآلن

27/9/2009وكالة رويترز،   
  

  نقل الالجئين الفلسطينيين من الحدود العراقية السورية إلى أوروبا وأمريكا .46
السويدية أن السويد ستقبل استضافة الجئين فلسطينيين عـالقين         " ذي لوكال "أفادت صحيفة   ): يو بي آي  (

لالجئين، على الحدود السورية العراقية منذ سنوات ضمن اتفاقية مع مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون ا              
 السورية بالتعاون مـع     - مخيمات لالجئين الفلسطينيين سيتم إخالؤها على الحدود العراقية          3وذكرت أن   

  .الواليات المتحدة، وأن هؤالء األخيرين يمكنهم أن يهاجروا إلى أوروبا والواليات المتحدة
28/9/2009الخليج،   

  
   2009الدانمارك تحتفل بالقدس عاصمة للثقافة العربية لعام  .47

فلـسطين فـي   "انطلقت في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن السبت الماضي، فعاليات مهرجـان     : وكاالت
، وشدد محافظ القدس عـدنان الحـسيني،        2009لالحتفال بالقدس عاصمة الثقافة العربية عام       " كوبنهاغن

صـوت الـشعب    على أهمية تواصل المؤسسات والجمعيات الفلسطينية مع المؤسسات الدولية إليـصال            
  .الفلسطيني إلى كل مكان

28/9/2009السبيل، األردن،   
  

 تضامن مسرحي بريطاني مع قطاع غزة .48
تطور تضامن كثير من البريطانيين مع قطاع غزة من أساليب المساعدة اإلغاثية إلـى إبـداع                : وكاالت

تناولـت العـدوان    قوالب مسرحية وفنية تجسد مأساة أهالي القطاع المليئة بالمـشاهد الدراميـة، التـي               
اإلسرائيلي األخير على غزة، وقد أثارت حفيظة منظمات يهوديـة اتهمـت الفنـانين القـائمين عليهـا                  

  .والمشاركين فيها بالعداء لليهود
28/9/2009السبيل، األردن،   

  
  ما وراء القمة الثالثية؟  .49

   حسن البراري
ل اللقاء الثالثي الذي جمـع أوبامـا        من انتصر على من؟ كان هذا السؤال المركزي في تل أبيب بعد فش            

فلم يعلن عن إطالق عملية سالم كما كان يرغب أوباما، وفي الوقـت ذاتـه اضـطر                 . وعباس ونتنياهو 
عباس للتراجع عن شرط لقاء نتنياهو حتى ال يتهم بأنه ليس شريكا قادرا، وفي تل أبيب يتردد أن نتنياهو                   

  !  المطلوب والمتمثل بتجميد االستيطاننجح في كسر شروط اللقاء إذ لم يقدم التنازل
ولم يتوقف األمر عند هذا الحد، بل نظر البعض إلى اللقاء بأنه ليس أكثر من فرصة التقـاط صـور ال                     

وأكثر من ذلك يقول اليمين اإلسرائيلي واليمين األميركي إن اللقاء دليـل علـى سـذاجة                ! أكثر وال أقل  
ي البلدين مقاربة أوباما في إعطاء أولوية قصوى لحـل الـصراع            الرئيس أوباما، وبالفعل انتقد اليمين ف     

العربي اإلسرائيلي ورفع سقف التوقعات عند الجانب الفلسطيني وعند العرب عموما وفي أخذ الخـالف               
اليسار األميركي وربما يمكن إضافة العرب ينظرون إلى موقـف          ! مع نتنياهو حول االستيطان إلى العلن     

والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل هذه القراءات دقيقة لواقـع           . م التعنت اإلسرائيلي  أوباما كمن تراجع أما   
  ديناميكية الصراع والسلم في الشرق األوسط؟ 
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دانيال ليفي، مستشار باراك عندما كان رئيسا للوزراء، له موقف مختلف إذ يعتقد أن ما جرى ليس نهاية                  
فـصحيح أن  .  نتائج وإن كانت متواضعة ألنها البداية   اللعبة وأن تحركات الرئيس أوباما بدأت تفضي إلى       

أوباما غير موفق حتى هذه اللحظة في إقناع رئيس الحكومة اإلسرائيلي نتنياهو بإعالن تجميد االستيطان               
إال أن الرئيس أوباما نجح في جر حكومة إسرائيل وبخاصة نتنياهو للتصريح وألكثر من مرة بأن حـل                  

  . عبة، وهذا نجاح يسجل للرئيس أوباما على حد تعبير دانيال ليفيالدولتين سيكون نهاية الل
كما أن الرئيس أوباما لم يخف موقفه عندما قال من على منبر األمم المتحدة في خطابـه التـاريخي إن                    
االستيطان غير شرعي، فالرئيس األميركي بهذا المعنى لم يتردد عن تأكيد موقفه على ضرورة التوصل               

تين، وعلى وقف االستيطان وعلى تأكيده على أنه سيستمر في استثماره الرئاسي في عملية              إلى حل الدول  
السالم ما يعني أن واشنطن جدية في االستمرار في ممارسة الضغط على تل أبيـب بـشأن االسـتيطان                   

صمة وبهذا التركيز على قضايا الحل النهائي يوجه الرئيس أوباما ضربة قا          . وبشأن الحل النهائي للصراع   
  . لمقاربة نتنياهو التي تستند على التدرجية وتجاهل قضايا الحل النهائي والسالم االقتصادي

بصرف النظر عن دقة تشخيص دانيال ليفي للحراك السلمي الذي تقف خلفه إدارة أوبامـا بقـوة ماثلـة                   
سة اإلسرائيلية تعـاني    للعيان، فإنه يمكن القول إن أوباما يخفق في استبطان أن السياسة الفلسطينية والسيا            

من شرذمة تمنع أياً منهما من االنطالق بقوة خلف مشروع السالم، بمعنى أنه حتى لو تـوفر شـريكان                   
فالمسألة تكمن في عدم القدرة أي منهما على السمو على القيود السياسية الداخلية التي تمنع االنطالق نحو                 

  . السالم
عائقا كبيرا أمام خلق بيئة تسمح بالسالم، فال تركيبة الكنيـست           ما من شك أن السياسة اإلسرائيلية تشكل        

وال االئتالف الحاكم بقادر على التقدم واالستجابة للحد األدنى من المتطلبات الفلـسطينية فـي التحـرر                 
وربما من المناسب أن نستحضر أهمية مسألة القيادة وتوفرها وهي مسألة في غاية األهميـة               . واالستقالل

 الجانب اإلسرائيلي، فلوال توفر عنصر القيادة في إسحاق رابين لما كان ممكنا أن تتوصل               وبخاصة على 
  . حكومته مع منظمة التحرير الفلسطينية إلى اتفاقيتي أوسلو

والحال أنه من المبكر الحكم على قوة وتصميم الرئيس أوباما الذي إن تفهم صعوبة السياسة اإلسـرائيلية                 
إما تجاهل القضية على اعتبار أن البيئة غير مناسبة واالنشغال بدالً           : حد األمرين فإنه عندها سيلجأ إلى أ    

من ذلك بمسائل أخرى تساعده على إعادة االنتخاب، أو ترجمة خالفاته مع نتنياهو إلى ضـغط حقيقـي                  
ثير يجعل من المواطن اإلسرائيلي ال يملك رفاهية دعم المتطرف والمتهور نتنياهو، عندها فقط يمكن التأ              

على الشارع اإلسرائيلي الذي تشير االستطالعات بوضوح إلى اهتمامه بالشأن المحلي من اقتصاد وغيره              
بدالً من موضوع المفاوضات مع الفلسطينيين، ألن هناك اعتقادا سائدا مفاده أنه من غير الممكـن حـل                  

  . الصراع اآلن
  28/9/2009العرب، قطر،  

  
   الصغرى أم الكبرى؟"رائيلإس"أرقام الهجرات جيئةً وذهاباً  .50

  نبيل محمود السهلي
على رغم التخوف المشروع للفلسطينيين من االستمرار في بناء الجدار العازل اإلسرائيلي ألنه سيلتهم 
بعد االنتهاء من مراحله األخيرة نحو خمسين في المئة من مساحة الضفة الغربية، ثمة حقيقة يجب 

كبيرة باتت تؤرق المؤسسات اإلسرائيلية المختلفة، مثل عدم القدرة إظهارها في المقابل، هي أن هواجس 
  .على جذب غالبية اليهود في العالم

على العكس من ذلك، يشير بعض التقارير اإلسرائيلية الى ازدياد الهجرة المعاكسة وبخاصة بين اليهود 
يخية، ولهذا تراجعت الروس، وفي مقابل ذلك لم تستطع إسرائيل طرد جميع العرب من فلسطين التار
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شعاراتها ولم نعد نسمع أو نقرأ بأن حدودها هي الى حيث يصل الجندي اإلسرائيلي، ال بل كان الجدار 
  .العازل عنوان التراجع في مستويات استراتيجية وأيديولوجية في الوقت نفسه

رائيلي الى أن وتشير الدراسات المختلفة ومراكز البحث اإلسرائيلية وكذلك الجهاز اإلحصائي اإلس
 ألف يهودي عشية إعالن الدولة اإلسرائيلية، وكانت الفترة 650مجموع اليهود في فلسطين وصل الى 

 في 65 ذهبية بالنسبة الى أرقام الهجرة اليهودية التي ساهمت بنحو 1960 و1948الممتدة بين عامي 
المشار إليها، وتراجعت أرقام الهجرة المئة من إجمالي الزيادة السكانية لليهود في إسرائيل خالل الفترة 

  .في شكل ملحوظ بخاصة في عقد السبعينات من القرن الماضي نظراً الى تراجع العوامل الجاذبة
لكن مع انفراط عقد االتحاد السوفياتي السابق في بداية التسعينات استطاعت إسرائيل جذب أكثر من 

بية المحتلة، وارتفعت بذلك مساهمة الهجرة مليون مهاجر يهودي روسي إليها والى األراضي العر
-1991 في المئة خالل الفترة 69اليهودية من إجمالي الزيادة السكانية لليهود في إسرائيل لتصل الى 

وبات من بين كل خمسة . ، ولتصبح الطائفة اليهودية الروسية هي األكبر بين اليهود في إسرائيل2001
  . يهود في إسرائيل يهودي روسي

تراجع أرقام الهجرة اليهودية من روسيا خالل السنوات األخيرة، تحاول إسرائيل تهيئة الظروف ومع 
لكن ثمة معوقات . لجذب يهود األرجنتين وفرنسا وبعض اليهود من الدول اآلسيوية مثل إيران والهند

 أهمها عدم أساسية لتحقيق هجرة يهودية كثيفة يطمح إليها المخططون االستراتيجيون في إسرائيل، من
وجود عوامل طاردة حقيقية من الدول التي توجد فيها أعداد كبيرة من اليهود مثل الواليات المتحدة 
. وفرنسا وبريطانيا، حيث دخل الفرد والرفاه االجتماعي في تلك الدول أعلى من مثيليهما في إسرائيل

جع مؤشرات النمو والرفاه خالل كذلك ال توجد عوامل جاذبة للمهاجرين اليهود الى إسرائيل بفعل ترا
  . األعوام األخيرة
 عاماً من إنشائها لم تستطع الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، على رغم الدعاية 61فبعد أكثر من 

اإلعالمية المبرمجة، جذب سوى خمسة ماليين وخمسمئة ألف يهودي من أصل ثالثة عشر مليون يهودي 
  .في العالم، إليها
بر عدم نجاح ديموغرافي مطلق بخاصة إذا أخذنا في االعتبار أرقام الهجرة اليهودية وهذا بدوره يعت

المعاكسة خالل السنوات، والتي تفوق األرقام التي يصدرها الجهاز اإلحصائي اإلسرائيلي نظراً ألنه ال 
يل، في يتم تسجيل المهاجر في شكل فعلي إال بعد انقضاء أربع سنوات على مدة هجرته إلى خارج إسرائ

حين يتم تسجيل المهاجر اليهودي إليها منذ الساعات األولى لوصوله مع حصوله على مساعدات تصل 
إلى آالف الدوالرات لتحقيق التوازن الديموغرافي مع الفلسطينيين من جهة وتأمين المادة البشرية 

ها في المدى البعيد، على اليهودية للدولة اإلسرائيلية كونها العنصر األساس في تشكيلها واستمرار حيات
  .رغم التناقضات االجتماعية والثقافية بين الطوائف اليهودية التي قد تتفاقم في أي لحظة

  28/9/2009الحياة، 
  

 األهداف والدالالت؟: المناورات األميركية اإلسرائيلية .51
 امين محمد حطيط

 من المسائل المتعلقة حول عدد» صدقوا بوجود خالف بين أميركا وإسرائيل«بعض الذين » فوجئ«
بالقضية الفلسطينية، فوجئوا باإلعالن عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين الطرفين، ستبدأ في 
مطلع تشرين األول المقبل وألكثر من أسبوع وستكون وفقا لما أعلن حتى اآلن األضخم واألهم في تاريخ 

مناورات بعد إقامة نواة قاعدة عسكرية أميركية وتأتي هذه ال. التدريبات العسكرية المشتركة بين الطرفين
في النقب، ركزت فيها محطة رادار عمالقة للرصد واإلنذار المبكر ويديره الجيش األميركي باستقاللية 

وهو ما اعتبر خرقا للسياسة العسكرية اإلسرائيلية التي ترفض تمركز قوى (عن أي تدخل اسرائيلي 
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ستنفذ هذه المناورات التي سيشارك فيها جزء من البحرية ) ي فلسطينأجنبية على ما تدعيه أنه أرضها ف
، بقصد تفعيل التنسيق العسكري 3األميركية ومنظومات صاروخية من نوع باتريوت المطور وحيتس 

الواقية إلسرائيل من » المظلة الفوالذية«القتالي بين الطرفين وتعزيز قدراتهما واختبار نجاعتها في إقامة 
بقصد تدمير المنشآت » وقائي«ريخ التي تزعم أنها تتهددها، فيما لو قامت بعمل عسكري خطر الصوا

النووية اإليرانية، وهو العمل الذي تحضر له حاليا أميركا وإسرائيل معا ولكنهما تخشيان تنفيذه بسبب 
 عجزهما عدم قدرة الطرفين حتى اآلن على تحديد أو تصور حجم ومدى ردة الفعل اإليرانية، وبالتالي

 .عن تحديد إمكانية احتمال الرد
والجديد في هذه المناورات فضال عن منظومات السالح المستخدم فيها وحجمها غير المسبوق في تاريخ 
المناورات المشتركة بين الطرفين، الجديد هو القرار ببقاء قسم من القطع البحرية األميركية التي 

لسطين المحتلة، ـ وبشكل مستقل ايضا ـ يشبه الى حد ما المشاركة بقاؤها دائما في الموانئ في ف
الوجود في صحراء النقب، ما يشكل النواة لقاعدة عسكرية بحرية أميركية على شاطئ فلسطين المحتلة 

ما يطرح التساؤل حول األهداف الحقيقية لهذه المناورات وبهذا الحجم . »إسرائيل«ألول مرة منذ إنشاء 
 راتيجية مشرقية غير مستقرة، وما هي دالالتها المستقبلية؟اليوم وفي ظل بيئة است

بداية ال بد من التوقف عند الوصف الذي أطلقته الصحافة اإلسرائيلية على هذه المناورات حيث رأت 
، من شأنه أن يؤمن الحماية التي تتوق إليها إسرائيل وأن تقيم حولها الدرع »كنزاً يقدم إلسرائيل«فيها 

يلة للدرع التي ألغيت من أوروبا الشرقية، ونحن نرى موضوعية في هذا الوصف الى الصاروخية البد
حد ما، خاصة أن شمعون بيريز هو من سعى إليه عبر توسطه بين روسيا وأميركا إللغاء الدرع في 
أوروبا، ونقله الى الشاطئ الشرقي للمتوسط، لتكون وظيفته األساس إقامة القبة الفوالذية الواقية 

لها في برنامجها النووي » التهديدات التي تشكلها إيران«ئيل، ما يجعلها طليقة اليدين في معادلة إلسرا
السلمي، وعليه ستشكل هذه المناورات تعزيز قوة إسرائيل وتترجم لديها تعزيزاً للثقة بالنفس وطمأنينة 

 .في المواجهة
 وصواريخ بعيدة المدى فضال عن ومن جهة اخرى، فإن ما سيختبر في هذه المناورات من أنظمة رصد

الصواريخ المعترضة للصواريخ، سيشكل كما يعتقد الطرفان أداة ضغط وتهويل عسكري يوجه للدول 
التي ال زالت تمانع أو تتردد في االنصياع ألميركا في المنطقة وعلى رأسها إيران وسوريا كما حزب اهللا 

ف على الليونة والمرونة في التفاوض حول ما تهويل تراهن عليه أميركا لحمل هذه األطرا. وحماس
 .تطرحه أميركا من ملفات إقليمية تعنيهما

أما الهدف الثالث الذي يرمي إليه األطراف من هذه المناورات فهو التحضير لحرب الممرات المائية 
ز  وأصبح أكثر إلحاحاً بعد حرب غزة، وهنا يكون التركي2006الدولية التي استجد أمرها بعد حرب 

العسكري المشترك للدولتين على المتوسط وعلى مدخل البحر األحمر بمثابة الرسالة الدولية لكل من 
في اإلمساك بقرار منطقة الشرق األوسط على البر، » أخفقت حتى اآلن«يعنيه األمر بأن أميركا التي 

لمؤدية الى الشرق فإنها لن تسمح ألحد بمشاركتها في قرار البحر أو العبور الطليق عبر الممرات ا
األوسط ومنه، وهنا يجب أال ننسى تلك العملية العسكرية اإلسرائيلية التجريبية التي أرسلت فيها إسرائيل 
ثالثاً من قطعها البحرية لعبور قناة السويس واإلبحار في موازاة الشواطئ العربية شرقي البحر األحمر 

 .ا ثم نيرانهاوغربيه وليكون مضيق باب المندب في مرمى راداراته
ويبقى هدف سياسي للمناورات تلك ال يمكننا إغفاله ويتمثل في النية األميركية ـ اإلسرائيلية بإرسال 
رسالة سياسية ميدانية للمعنيين، مفادها أن الرهان على خالف أميركي ـ إسرائيلي هو رهان خاطئ 

ت البلدين استراتيجية ال تتأثر في وفي غير محله، بصرف النظر عمن يكون الحاكم هنا أو هناك، فعالقا
جوهرها وعمقها بمزاجية األشخاص ورغباتهم، وقد يغير األشخاص األساليب في التعاطي لكنهم ال 

 .يغيرون وليس مسموحا لهم تغيير المسار االستراتيجي العام لتلك العالقات
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 1701بير اتخذت منذ القرار أما في النتائج المترتبة على هذه المناورات معطوفة على ما سبقها من تدا
الذي جاء بالحلف األطلسي برا وبحرا الى لبنان وشواطئه، ثم محطة الرادار األميركي في النقب 
وإضافة الدرع الصاروخية والقاعدة البحرية الناشئة، فإننا نرى أن واقعا عسكريا جديدا ينشأ في المنطقة 

 :همها بالتاليال بد من التوقف عند خطوطه الرئيسية التي نذكر أ
ولم تعد مسؤولية إسرائيلية . تطور في مسؤولية حماية إسرائيل لتصبح مسؤولية أميركية مباشرة

حصرية، فإذا استطاعت إسرائيل أن تؤمن حمايتها وتحقق األهداف التي من أجلها أنشئت بقواها الذاتية، 
فقت في تحقيق ما يطلب منها، فإن فيكون األمر مثيرا للطمأنينة األميركية، أما اذا اختل واقعها وأخ

الغرب وبالقيادة األميركية سيكون مسؤوال مسؤولية مباشرة عن هذا األمر، وتؤكد هذه المسؤولية 
المباشرة ميدانيا اليوم بوجود قوات الحلف األطلسي في لبنان برا وبحرا، وبإقامة القواعد العسكرية 

وقت الذي تطرح فيه يهودية دولة إسرائيل مع ما يعنيه تقوم أميركا بذلك في ال. األميركية في إسرائيل
 .»تجميد لالستيطان«ذلك، كما اإلصرار على التطبيع معها قبل أي تفاوض أو 

بعد اآلن لن يبقى قرار الحرب أو . الشراكة األميركية الفعلية في قرارات إسرائيل العسكرية في المنطقة
، وان »أميركيا ـ إسرائيليا«، بل سيصبح ) أميركيمع ضوء أخضر(العمل العسكري إسرائيليا محضا 

فإن ) وهذا ما ال نتوقع أو نتصور حدوثه(تفردت إسرائيل به من غير الرضى أو اإلرادة األميركية 
أميركا لن تكتفي باالمتعاض واللوم، بل ستواجهه وتمنعه بالقوة إن لزم ذلك، خاصة إذا كان من شأن 

في » بريجنسكي«وبهذا نفهم ما أوصى به . ح األميركية لألذىالقرار اإلسرائيلي تعريض المصال
على أميركا أال تسمح إلسرائيل بضرب إيران وان فعلت فعليها أن تعترضها «األسبوع الماضي قائال 

ونحن نرى أنه منذ حرب تموز وما . »فوق العراق وتمنعها من استخدام األجواء التي تسيطر عليها
اإلسرائيلي مرحلة جديدة في مسار صنعه، ولم تعد محطاته إسرائيلية بعدها دخل القرار العسكري 

 .صرف بل أصبح ألميركا أكثر من محطة فيه
والتزامها بدقة مراحل التنفيذ، وتعتبر هذه » الذكية/ استراتيجية القوة الناعمة«استمرار أميركا في اعتماد 

عد أن تفرغ من مرحلة الحوار والتفاوض المناورات وجهاً من وجوه التحضير وحشد القوة الستعمالها ب
وعليه فإننا ال نتسرع ونقول إن الحرب ستعقب . 2010التي حددت لها مهلة سنتين تنتهي في آخر 

مباشرة هذه المناورات وهذا ما نستبعده استبعاداً شبه كلي، كما أننا ال نقول بأن الحرب ضد إيران أو كل 
أميركا (ع فور انتهاء المهلة تلك، الن قرار الحرب يحدده المهاجم جبهة الممانعة والمقاومة أو بعضها ستق

  .بعد دراسة إمكاناته والقدرات الدفاعية للعدو) ومعها إسرائيل
 28/9/2009السفير، 
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