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 رفع الحصار عن غزة تريدوالسمطة ال ... الثبلجة فيممف المصالحة  ىنية: 2

يحمميا عمى كاىمو تجاه شعب ذاق مرارة الحصار والقتل  تيالرغم مشاغمو الكثيرة واألثقال : شيماء عادل
قطاع غزة وقال إن المصريين شعب عظيم  فيمبنى مجمس الوزراء في واالعتقال، فإنو رحب بنا واستقبمنا 

 من أجل تحرير فمسطين.  اإلسرائيميحروبيم مع العدو  فيألف شييد  أنيم قدموا  فيوأصيل يك
يا أسئمتنا لرئيس الحكومة الفمسطينية المقالة إسماعيل ىنية، حول حقيقة تورط ممفات كثيرة وشائكة حممت
القطاع ومصر، وممف األنفاق  فيىجوم رفح، والتنسيق بين السمطات األمنية  فيعناصر من قطاع غزة 
ي محمد مرس د.الفمسطينية، وعالقة حركة حماس بالسمطات المصرية بعد اعتالء  -والمصالحة الفمسطينية 

 الرئاسة. ي رسك
نو ال المصريغزة بعد انتفاض الشعب ى إن الخير قادم إل "الوطن"حواره لـ فيىنية قال  ينسى  عمى الظمم، وا 
رددىا الثوار المصريون بعد نجاح الثورة بأن الشعب يريد تحرير فمسطين، خاصة بعد اتفاقية  التياليتافات 

مثل مصر بإخراجيا من الصراع، ونكبت أمة حيث  قال عنيا إنيا حّيدت دولة كبيرةي كامب ديفيد الت
المنطقة وىو ما ترتب عميو احتالل دول عربية وتقسيم دول  ي فيجعمت مصر تتخمى عن دورىا القياد

 أخرى.
 جنديا مصريا؟  وقعت في رفح وراح ضحيتيا ي * ما رؤيتك لؤلحداث األخيرة الت

ليؤالء الشيداء األبرار، وأسال اهلل عز وجل أن يسكنيم  بداية نكرر تعازينا لمصر قيادة وشعبًا وجيشًا، -
الفردوس األعمى ويميم أىميم وذوييم الصبر والسموان، ونؤكد عمى موقفنا المستنكر والمندد ليذه الجريمة 

رفح، خاصة أن ىذه الجريمة  فيآلمو ما حدث  الفمسطينيشير رمضان المبارك، فالشعب  فيوقعت ي الت
معبرين عن حزنيم من  األىالياطف لدرجة جعمت غزة تمتف بالحزن الشديد وخرج ىزت المشاعر والعو 
 التياستقبل المعزين من كافة القوى الوطنية واإلسالمية، إضافة إلى صالة الغائب  الذيخالل بيت العزاء 

غزة،  في، أما عمى مستوى القيادة السياسية شخصيالعشاء والتراويح وكنت موجودا فييا بشكل  صالتيتمت 
فعقدنا اجتماعا طارئا لمجمس الوزراء، وكذلك اجتماعا لمجمس األمن األعمى لالتفاق عمى إجراءات أمنية 

تطورات ليذه الجريمة عمى العالقات بين البمدين، كما أجرينا العديد من االتصاالت  أيلقطع الطريق عمى 
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، يقنديل، ووزير دفاعو الفريق السيس ىشام د.محمد مرسى ورئيس وزرائو  د.مع كافة المستويات بداية من 
 د.وعمرو موسى و  صباحيالرئاسة السابقين حمدين  مرشحيإضافة إلى لقائنا قوى وطنية مصرية أمثال 

المشترك لوضع حد ليذه الجرائم  األمنيالفتوح بيدف نقل موقفنا وتعاطفنا واالستعداد لمعمل  المنعم أبو عبد
 القوميلألمن  فيالغالف الجغرا فيناء، خاصة أن غزة تعيش رفح المصرية وشمال سي فيتقع  التي

 . المصري
 وجيت لقطاع غزة بالتورط في أحداث رفح؟  التي* ما ردك عمى االتيامات 

عيد النظام  فيأشار بأصابع االتيام إلينا ىو امتداد لمغة اإلعالم والخطاب  الذيلألسف الشديد اإلعالم  -
ظيارىا بمصدر الشر لمصر، ونحن نقول بكل  يريد أن يجعل غزة الذيالسابق  مرمى لمسيام والتنكيل بيا وا 

اطمئنان غزة ال يمكن أن تكون إال مصدر استقرار وأمن لمصر وحدودىا، ولن تسمح باإلضرار باألمن 
مصر، فيذا األمر خط أحمر كما أنو  فيعممية ضد اإلخوة  أيوأن تستخدم أراضينا لتنفيذ  المصري القومي
 تمك الجريمة الغادرة.  في فمسطيني أيحتى اآلن تورط  لم يثبت

أسماء من المخابرات المصرية أو الجيات الرسمية بأشخاص ليا عالقة بتورط  أيوبالمناسبة فنحن لم نتسمم 
ىذه األحداث وكل ذلك يدلل عمى أن غزة ليس ليا عالقة من قريب أو بعيد  فيفمسطينيين من القطاع 
الوقت نفسو إذا ثبت خالل الفترة المقبمة تورط  فية براءة الذئب من دم يوسف، و بموضوع رفح، وىى بريئ

أو تسمل أفراد ىاربين من وجو العدالة إلى رفح ونفذوا ىذه الجريمة فسوف نوقع عمييم أقصى  فمسطيني أي
 الرادع.  المصريعقوبات القانون 

إلى جماعة جيش اإلسبلم في  * لكن بعض الجيات األمنية المصرية صرحت بتورط أشخاص ينتمون
 أحداث رفح وأنيا سممت لكم قائمة بأسمائيم؟ 

ترددت قبل وقوع ىذه  التيىذا الكالم غير صحيح لم نتسمم أسماء بيذا الشأن، ىناك بعض األسماء  -
رفح وأجرينا تحريا أمنيا دقيقا عمييم وتأكدنا أنو ال  فيالجريمة وىم شباب ليم عالقات ببعض األشخاص 

 فرد منيم بيذه األحداث. أليد عالقة توج
تحركات غريبة قبل الحادث، خاصة أن إسرائيل أجمت رعاياىا  أي* ألم تمحظ الجيات األمنية في القطاع 

 من سيناء قبل الحادث بيومين؟ 
وقت  في، وتتحرك بما يحقق ليا أىدافيا السياسية واألمنية األمنيالموضوع  فيإسرائيل تمعب لعبة قذرة  -
حد، فقبل أحداث رفح أخطرت رعاياىا بضرورة الرحيل من سيناء وأيضا طمبت من شركات السياحة وا

سالم، وىناك  محيط معبر كرم أبو فياإلسرائيمية بأال تقل رحالت سياحية إلى سيناء واتخذت إجراءات أمنية 
رائيميين عندما اعتبارىم عند تناوليم األحداث، وىو أن اإلس فيجانب آخر يجب أن يضعو المصريون 

سيناء تكون ىذه  فييرسمون معمومات أو أخبارا أو أسماء ليا عالقة أو نشاط أو نية إلجراء عمميات 
تعرف إذا  فيياسم موجود في سيناء أو رفح، مثاُل  أياألسماء في الغالب من غزة، فإسرائيل ال تسمم مصر 

ن كان لدييا معم أليكان ىناك من يخطط  معمومات  أيال تعطى مصر  فييومات عمميات في سيناء وا 
المصرية، تريد أن تحتفظ بيا لنفسيا ولكن تعطييا أسماء وىمية في غزة حتى تضر  باألراضيتتعمق 

بالعالقات بين غزة ومصر وأن يكون ليا مبرر الغتيال ىؤالء الشباب في غزة، وىذا حدث قبل وقوع ىجوم 
 اإلسرائيميمنا تسميم اسمين في غزة بعدىا قصف الطيران رفح عندما اتصمت بنا المخابرات المصرية تطمب 

 . التاليالقطاع في صباح اليوم 
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السؤال إذا كانت إسرائيل حريصة عمى أمن مصر وال تريد أن تقع بيا أعمال من ىذا النوع في سيناء فمماذا 
شخاص الموجودين في تسمم المخابرات المصرية ىذه المعمومات أو عمى األقل تقدم ليا كشفًا بأسماء األ ال

سيناء ممن ليم عالقة بيذا الحادث، لذلك أدعو إخواننا في مصر أن يتوخوا الحذر في التعامل مع األخبار 
تريد الخير ال لمصر وال فمسطين وال العالم  ينشره اإلسرائيميون ألن إسرائيل ال اإلسرائيمية وفي كل ما

 . العربي
مح إلى أن األنفاق كان ليا دور كبير في تنفيذ أحداث رفح، فما * إسرائيل استغمت أحداث رفح وبدأت تم

 تعميقك؟ 
شريان الحياة في غزة، خاصة في ظل غمق المعابر والحصار المستمر لمقطاع برًا وبحرًا  ىياألنفاق  -

زيت كان تسير باستخدام ال التيوجوًا لدرجة جعمتنا نفقد أبسط مكونات الحياة، وبدأنا في استخدام السيارات 
، البيوت خالية من الصحون والزجاج نتيجة الحصار لذلك لم يكن لدينا خيار سوى "زيوت الطعام" النباتي

يحصل الشعب عمى لقمة العيش والكساء واألدوية، فاألنفاق ظروف استثنائية لجأ إلييا الشعب  لكياألنفاق 
حركة التجارية، لما كانت ىناك حاجة ، فمو كان النظام السابق فتح معبر رفح أمام األفراد والالفمسطيني

 لألنفاق، األنفاق موجودة لمغذاء والكساء والدواء ومواد البناء. 
ذا أقمنا منطقة التجارة الحرة بين  طبيعيلذلك أقوليا لممرة الثانية إذا فتحت المعابر بشكل  كأفراد وتجارة وا 

ستخدام األنفاق، وسوف يغمقيا الجانب مبرر ال أيالحدود المصرية الفمسطينية فبالتأكيد لن يكون لنا 
باألشياء من  نأتيفنحن نريد أن تأتينا األشياء من فوق األرض وليس من تحت األرض، اليوم  الفمسطيني

 تحت األرض ألن فوق األرض مغمق. 
 * إذن كيف تضمن أال تستخدم ىذه األنفاق في تجارة األشياء أو األعمال غير المشروعة؟ 

ة لدينا رقابة أمنية مشددة عمى تمك األنفاق ونحن نتابعيا وال نسمح إطالقا بأن تكون نحن كحكومة غز  -
تفكر أن  التيألن العناصر  الفمسطينيوكذلك باألمن  المصريىذه األنفاق منفذا لعناصر تضر باألمن 

وعدم  الفمسطيني الذاتيتعمل في مصر يمكنيا أن تعمل في فمسطين فمن باب المصمحة المشتركة واألمن 
 توجد ىذه الرقابة المشددة.  الفمسطينياإلضرار بالمصالح العميا لمشعب 

 تتحدث عنيا؟  التي* ما أشكال الرقابة األمنية المشددة 
، وأمن الداخميىناك ىيئة تسمى ىيئة الحدود وتشكل من معظم األجيزة األمنية، من الشرطة، واألمن  -

رات رئيسية وأفراد وأذرع مراقبة عمى ىذه الجيود ونحن نجتيد الجمارك تعمل عمى مدار الساعة ولدييا مق
 بما استطعنا من جيد وطاقة لضبط حركة األنفاق. 

 * وماذا عن اإلجراءات المتبعة في حالة ضبط نفق يتاجر أو يعمل في أشياء غير شرعية؟ 
لم تعد ضرورية  التياق نغمق ىذه األنفاق فورًا، ونحن بالمناسبة أغمقنا بعد حادث رفح عددا من األنف -

، اإلسرائيميلحركة نقل المواد الغذائية والبناء واألدوية والكساء خاصة الواقعة شرق المعبر وحتى الجانب 
خاضعة لمسيطرة األمنية  ىي خاصة أن ىذه األنفاق ليست خاضعة لرقابة أمنية فمسطينية بقدر ما

ممنوعات تضبط يتم التعامل  وأييطر عمييا الحكومة اإلسرائيمية، أما األنفاق المستخدمة غرب المعبر فتس
 معيا. 

بضرورة إنشاء منطقة تجارة حرة بين القطاع  الفمسطيني* في الفترة األخيرة تعالت الصيحات من الجانب 
 ومصر عوضًا عن األنفاق، فيل طرح ىذا المشروع عمى الرئيس المصري؟ 
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ابرات المصرية السابق المواء مراد موافي في زيارات بالفعل طرحنا المشروع تفصيميًا عمى مدير المخ -
سابقة، كما وضعنا الرئيس مرسى في صورة ىذا الموضوع، وأنا حاليًا أسمع تصريحات أخوة مسئولين 

لعدة أسباب، أواًل توفير  المصريووزراء يبدو من خالليا أن ىذا المشروع مطروح بقوة عمى طاولة النقاش 
، ورابعًا يعد مصدرًا من المصري القوميإلنياء ظاىرة األنفاق، وثالثًا حماية األمن دعم لقطاع غزة، وثانيًا 

مصادر التنمية، خاصة لسكان رفح وسيناء الذين يعانون من بطالة ونحن نشجع ذلك وعمى استعداد لتحمل 
 النفقات والمستحقات المطموبة. 

 * ىل ىذا المشروع قدم فقط كفكرة أم وفق دراسة من قبمكم؟ 
نحن بالفعل تقدمنا بمشروع مكتوب كامل أعدتو وزارة االقتصاد الفمسطينية وقدمنا إياه لجياز المخابرات  -

 المصرية والقيادات المصرية.
* البعض أعمن تخوفو من إمكانية أن تكون ىذه المنطقة الحرة بداية لتخمى القطاع وانفصالو عن الضفة 

 الغربية فكيف ترى ىذا التخوف؟ 
يسمح بتخفيف  السابق إلبقائو عمى حصار قطاع غزة وال المصريتخوفات كانت يثيرىا النظام ىذه ال -

، وأنيا سوف تقتطع من األرض الفمسطينية، المصريالمعاناة عن أىمو حتى ال يمقى القطاع في الحجر 
 األراضينحن نريد أن نثبت أن غزة وشعبيا جزء ال يتجزأ من شعب فمسطين، غزة ليست كيانا منفصال عن 
 الفمسطينيالفمسطينية وقمنا إنو ال دولة فمسطينية في غزة وال دولة فمسطينية دون غزة، كما أن الشعب 

مكان غير فمسطين والحديث عن اقتطاع غزة وشعبيا ليس لو  أيبطبعو يكره التيجير واالستيطان في 
تجدين كل العالقين خارج غزة أساس من الصحة، وأكبر مثال عمى ذلك في الحرب األخيرة عمى القطاع، وس

 أيأثناء الحرب ولم يخرج من غزة  فمسطيني آالف و  بحواليجميعيم عادوا إليو وكان عددىم يقدر 
أحد يزعم بوجود مواطنين فمسطينيين يريدون البقاء في  أليفإن ذلك يعد تكذيبًا  وبالتالي فمسطينيمواطن 

مكان في العالم في الدول المجاورة ىناك  أييين، لكن في رفح أو سيناء، مصر لممصريين وغزة لمفمسطين
وىذا موجود بين مصر وليبيا ومصر والسودان  التجاريمعابر ومنافذ ومناطق حرة لتبادل المصالح والتبادل 

 وكذلك مصر وفمسطين. 
 ا؟ بسرعة غمق األنفاق حفاظًا عمى أمني المصري* إذن بم تفسر تصريحات سبلم فياض بمطالبة الجانب 

سالم فياض والسمطة ال يريدون رفع الحصار عن غزة فيم يريدونيا تحت الحصار وىذا لألسف الشديد  -
في الحرب عمى غزة، حيث قدمت عناصر أمنية تابعة  تواطئوابرىنت عميو كل السنوات السابقة عندما 

ميون شكموا من خالل ىذه لحركة فتح في غزة معمومات لمعدو عبر األجيزة األمنية في رام اهلل، واإلسرائي
المعمومات بنكًا أمنيًا في ضرب القطاع، والدليل عمى أن فتح ما زالت متورطة في موضوع حصار القطاع 
ما أكدتو لنا مصادر أوروبية خالل زيارتيا لنا في القطاع أن أوروبا وصمت إلى قناعة بضرورة رفع 

ان يطمب من قيادات أوروبية بأال يتعجموا في رفع الحصار عن غزة وأن ىذه جريمة إنسانية، إال أن فياض ك
ن حكومتيا سوف تسقط لذلك فإن  الحصار عن القطاع وكان يقول ليم انتظروا قمياًل فإن غزة سوف تنيار وا 
تصريحات فياض بمناشدة الحكومة المصرية غمق األنفاق حفاظًا عن أمنيا قادمة من ىذا الباب، وكأنو 

 حرصنا نحن عميو. حريص عمى أمن مصر أكثر من 
 * أين وصل ممف المصالحة الفمسطينية؟ 

 ممف المصالحة في الثالجة.  -
 * واألسباب؟ 
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، ال مصالحة مع حماس، وال ذىاب إلى األمم المتحدة ألخذ ىيأشياء  مازن  األمريكان طمبوا من أبو -
ال سيمنعون عنو األموال وم  ن ممك قوتو يممك قراره، وأبوعضوية الدولة، وعودة المفاوضات مع إسرائيل، وا 

مازن ال يممك مالو فيو يممك مااًل أمريكيًا غربيًا لذلك فيو ينفذ إرادة الخارج في موضوع المصالحة إلى 
وىو وجود قوة داخل السمطة الفمسطينية، خاصة األجيزة األمنية ال تريد  داخمي فمسطينيجانب وجود عامل 

عمى مصالحيا، ألن المصالحة تعنى مشاركة حماس ليا في مصالحة مع حركة حماس، تريد أن تحافظ 
 القرار والسمطة والرقابة والمحاسبة. 

 من موضوع المصالحة؟  المصري* أين الجانب 
مصر بذلت جيدا في موضوع المصالحة في الفترة السابقة ونحن وقعنا ورقة مصر، لكن مصر لم  -

نا في العيد الجديد وأن تكون ىناك أفعال أكثر حيوية تمارس الضغط عمى األطراف لتنفيذ ىذه الورقة وأمم
يعرقميا حتى يمكن ضخ دماء جديدة  الذيوالوقوف عمى حقيقة أسباب تعطيل ىذه المصالحة، وَمن الطرف 

 لموضوع المصالحة الفمسطينية. 
الرجل * في عيد النظام السابق كان المواء عمر سميمان مسئواًل عن ممف القضية الفمسطينية فيل ىذا 

 أضاف أم عطل ىذا الممف؟ 
نحن مع مصر نتعامل عمى أن ىؤالء رجال دولة وأنيم رجال مرشحون من قبل الدولة لمتابعة الممف  -

فعالقتنا تقوم عمى احترام متبادل ونقاش حر ونحن كفمسطينيين كان لنا معو عالقات رسمية  الفمسطيني
مف ونحن تعاممنا معو بأريحية واستقبمناه في القطاع أكثر بصفتو الوزير المكمف من قبل الدولة لمتابعة الم

 من مرة وىو استقبمنا في القاىرة ونسأل اهلل أن يغفر لنا ولو.
 عرضتيا عميو وىل وافق عمييا أم ال؟  التيمحمد مرسى في القاىرة ما المطالب  د.* خبلل لقائك األخير 

نا تطور الوضع والقضية الفمسطينية عمى مستوى ، واستعرضالسياسيممفات أوليا الممف  تكممنا في  -
غزة والضفة وما تتعرض لو من تيديدات إسرائيمية وأين موقع القضية الفمسطينية في ظل ثورات الربيع 

كانت من أىم مطالبيا بعد إسقاط األنظمة، تحرير فمسطين، ثم تدخمنا  التيمستثمرين ىذه الثورات  العربي
مصالحة الفمسطينية وكيف يمكن أن نعيد الحياة لممف المصالحة ربما برؤية لممف ال السياسيفي اإلطار 

فكان عن قضية الحصار واألنفاق والكيرباء وكانت ىناك  الثانيجديد، أما الممف  مصريمختمفة لنظام 
 فمسطينيمواطن يوميًا، كل  ساعة، والسماح بمرور  قرارات أبمغنا بيا وىى فتح معبر رفح لمدة 

بمعنى رفض الترحيل من رفح إلى المطار والعكس، وتكممنا عن  أيساعة  إلى مصر يمنح إقامة  يدخل
تصل إلى غزة عن طريق  القطريألف لتر يوميا من الوقود  موضوع الكيرباء وكان ىناك قرار بتمرير 

دم من رفح في خط الكيرباء القا المصريمصر لتشغيل محطات الكيرباء إضافة إلى رفع كفاءة الجيد 
مكانية إنشاء محول في محطة  ميجا وات إلى  المصرية إلى رفح الفمسطينية من  ميجا وات وا 

فيما يتعمق بالكيرباء وتسيير خط  العربي الثمانيالوحش بمنطقة الشيخ زويد، إضافة إلى ربط غزة بالخط 
ا أننا لدينا جاىزية واستعداد وأكدن األمنيإلى قطاع غزة، أما الجانب الثالث فكان الجانب  مصريغاز 

المشترك وبالفعل نحن وجدنا رئيسًا مؤمنا بربو  المصري الفمسطينيمن أجل حماية األمن  األمنيلمتعاون 
وأمتو المصرية ومؤمنًا بقضية فمسطين باعتبارىا قضية تحرير لكل األمة، رئيسًا مؤمنًا بتراث وتاريخ وثقافة 

مصر المفقود كيف يمكن أن يعاد كدولة قائدة رائدة في المنطقة العربية ىذه األمة، يعرف ماذا يريد ودور 
األصيل وعن  المصريواإلسالمية، وجدنا رئيسًا ودودًا لمسنا فيو تواضعًا جمًا، رئيسا يعبر عن الشعب 

 ثورتو. 
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 ؟ زمني* ىل ىذه الوعود كان ليا إطار 
، واليوم األمنييناء عرقمت تطبيقيا نتيجة االنتشار القرارات كان من المفترض أن تنفذ فورًا، لكن أحداث س -

تنفيذ ىذه الوعود، أما الوقود  المصريأبمغنا بفتح المعبر عمى مدار األسبوع وسوف نتابع مع الجانب 
فحتى لحظة إجراء الحوار لم يصمنا نتيجة اإلجراءات األمنية الموجودة في سيناء والحكومة وعدتنا  القطري

 بالتنفيذ مباشرة. 
 األراضيكان يجمس عمى الرصيف أمام معبر رفح بعدما ُمنع من دخول  * إسماعيل ىنية في 

دخل مصر واستقبل في قصر الرئاسة بل وألقى خطبة في المسجد األزىر  المصرية، وفي 
 الشريف، كيف ترى ىذا التناقض؟ 

لثورة في سياستيا ونظاميا مصر الجديدة، كل الجميورية أصبحت مصر الجديدة بعد ا ىيالكممة  -
وتحديد عالقاتيا مع الجوار، مصر القديمة جمسنا فييا عمى الرصيف، مصر الجديدة اعتمينا فييا  الرئاسي

رئيس، مصر الجديدة استقبمنا الرئيس في قصر االتحادية وأنا  أيمنبر األزىر، مصر القديمة لم يستقبمنا 
، ىو شعب عظيم المصريسابق وليس شعب مصر فالشعب أتكمم عن مصر القديمة باعتبارىا النظام ال

ألف شييد من أبنائو من أجل القضية الفمسطينية خالل حروب مصر مع إسرائيل، فالشعب  قدم  الذي
عطاء غطاء لمحرب عمى إسرائيل، الشعب  المصري غالق المعبر وا   المصريلم يتورط في حصار غزة وا 

ن حينما آن األوان وانطمقت الثورة المصرية أعتقد أن جزءا من كان يبكى دما أثناء الحرب عمى غزة لك
الغضب الكامن في النفس المصرية كان لو عالقة بما يحدث في فمسطين وكيف كان النظام متواطئًا ولم 

، لذلك نحن أممنا كبير في مصر اليوم، أممنا كان دائمًا كبيرا في الفمسطينييحرك ساكنًا تجاه الشعب 
م فيو أكبر ونحن نستشعر بوجود خير قادم عمى فمسطين وعمى الشعوب العربية ألن كامب مصر، أما اليو 

ديفيد كانت تحييد دولة ونكبة أمة، تحّيد دولة مصر بإخراجيا من الصراع ونكبة أمة ألنيا أصبحت بال 
ثورة ، واجتاح لبنان، وطرد كل منظمات الالعراقي النوويقيادة، فتغول العدو عمييا فقصف المفاعل 

، ودخمت أمريكا عمى خط المنطقة واحتمت العراق، والعراق تقاتل دولة عربية، والسودان تنقسم ةالفمسطيني
إلى دولتين، كل ىذا جاء بعد اتفاقية كامب ديفيد، أما اليوم فمصر كشعب وقيادة يمكن أن تبدأ بترتيب 

عادة االعتبار ووضع القضية الفمسطينية عمى رأس  اىتمامات األمة، نقول انتظروا فإن أوراق المنطقة وا 
 الخير قادم من مصر. 

 * من وجية نظرك لماذا كان يتعمد النظام السابق التضييق والحصار عمى قطاع غزة؟ 
أوال ألنيم وجدوا حكومة في غزة ال تتماشى والسياسة االستراتيجية في مصر والقائمة عمى التسوية  -

 وبالتاليامتداد لإلخوان المسممين  ىيثانيًا كانوا يعتقدون أن حكومتنا والمفاوضات والعمل مع اإلسرائيميين و 
تتأثر بيا المنطقة، ثالثًا ال أعرف  فيناك عداء تجاه الحكومة اإلسالمية وال يريد ليا نجاح تجربتيا حتى ال

الشعب،  ىل كان ىناك عداء تجاه فمسطين ولممرة الثانية أقوليا إن ىذا األمر كان متعمقا بالنظام وليس
 آالف شييد كنا  وقال نحن كنا  المصريوعندما كنت في مؤتمر في قطر وقف أحد الشباب 

 
 
 

آالف وىؤالء وغيرىم عمى  األلف وبقى  حواليمسجمين من أجل حماية الثورة وميدان التحرير استشيد منا 
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، هقدمتمو  فمسطين يكفيكم مااستعداد لمتضحية بدمائيم من أجل تحرير فمسطين وقال يا أبا العبد أنتم في 
 .المصريقدمتم دماء كثيرة والدور عمينا كمصريين.. فيذا ىو الشعب 

 //الوطن، مصر، 
 
 عباس يرحب بقرار القضاء الفرنسي فتح تحقيق في وفاة عرفات 

عوى رحب الرئيس الفمسطيني محمود عباس األربعاء، بقرار القضاء الفرنسي، قبول الد القدس –رام اهلل 
 المرفوعة لمتحقيق في مالبسات وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال عباس في بيان بثتو وكالة )وفا(، إن "توفيق الطيراوي رئيس المجنة الوطنية لمتحقيق ووزير العدل عمي 
مينا وجيا الدعوة لمعيد البحوث السويسري برسالتين منفصمتين لمقدوم إلى األراضي الفمسطينية لفحص 

وأضاف أن المعيد السويسري رد إيجابًا عمى الدعوة مبديًا استعداده لمقدوم إلى رام اهلل حال  ات عرفات".رف
وعبر عباس عن ثقتو بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمتابعة  الحصول عمى موافقة محامي أرممة عرفات.

 مقة بيذه القضية".موضوع وفاة عرفات من جوانبو كافة، "بيدف الوصول إلى الحقائق الكاممة المتع
 //القدس، القدس، 

 
 يال رافعة لمواجية مخططات عزلشك  حماية المنياج الفمسطيني في القدس تُ  فياض: 

سالم فياض عمى أن السمطة الوطنية عممت بكل جديٍة والتزام عمى  د.شدد رئيس الوزراء : القدس -رام اهلل 
وأشار إلى أن التقارير الدولية  يم إلى مقاعد الدراسة.إعمال حق أطفال فمسطين في التعميم وضمان وصول

أشادت باإلنجازات اليامة التي حققيا قطاعُ التربية والتعميم، إذ وصل معدل االلتحاق الصافي بالتعميم 
 .ةبالمائ األساسّي عمى المستوى الوطنّي إلى 

طاع انصب عمى تعزيز الوصول إلى وأكد فياض عمى أن جزءًا كبيرًا من التدخالت الحكومية في ىذا الق
تعميٍم نوعّي وجامع لجميع األطفال، وعمى االرتقاء باألداء المؤسسي والقدرة التنافسية لممؤسسات التعميمية 
كي تصبح جميعيا مؤسساٍت قوية ومميزة، وقادرة عمى توفير بيئٍة تعميميٍة ُمالئمة، وظروف عمل مريحة 

ىذا األسبوع، فياض جاء ذلك خالل الحديث اإلذاعي الذي أفرده  تعميم،وعادلة لكافة العاممين في قطاع ال
 .بمناسبة بدء العام الدراسي

 //القدس، القدس، 
 
 ُوجدت لتبقى "إسرائيلعن تصريحو بأن " تطالب عباس باالعتذار لمشعب الفمسطينيىنية حكومة  

االعتذار لمشعب بعد التصريحات  إلىس دعت الحكومة الفمسطينية في غزة رئيس السمطة محمود عبا: غزة
 بيا حول حق الدولة العبرية في أرض فمسطين، وعدم جواز زواليا. أدلىالتي 

وقالت: "نستغرب أن يصدر ىذا التصريح عن إنسان فمسطيني فضاًل عن مسؤول في حركة "فتح" ومنظمة 
 منظمة التحرير الفمسطينية".التحرير بشكل يشير إلى مدى االنييار السياسي الذي وصمت إليو قيادة 

كما عبرت الحكومة عن استغرابيا من الحممة اإلعالمية التي تعرضت ليا عقب اإلعالن عن دعوة رئيس 
واعتبرت أن مشاركة ىنية في أي قمة أو محفل دولي  ىنية لقمة عدم االنحياز في طيران. إسماعيلالوزراء 

مسطيني كرئيس وزراء منتخب، مؤكدة أنو "سيأتي وقت أو إقميمي أمر طبيعي بصفة التمثيمية لمشعب الف
 "مغتصبو الشرعية الفمسطينية". أسمتيميحاكم فيو من 
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 //المركز الفمسطيني لئلعبلم، 
 
 ُوجدت لتبقى مرفوض "إسرائيل"أمين سر "التشريعي": تصريح عباس أن  

ل كيان غاصب محتل، وال مكان لو محمود الرمحي أن "إسرائي د.أكد أمين سر المجمس التشريعي : الضفة
في بالدنا وفوق أرض فمسطين الطاىرة"، مستغربًا ما نشر عبر وسائل اإلعالم عمى لسان رئيس السمطة 
الفمسطينية محمود عباس أن "إسرائيل وجدت لتبقى، ال ألن تزول"، وذلك خالل لقاء األخير بحاخامات ييود 

 ماضي.في مقر الرئاسة برام اهلل يوم االثنين ال
: "االحتالل إلى زوال، ولن يكون لو شرعية عمى أرضنا وفي وطننا طال األربعاءالرمحي في بيان لو  وقال

الزمان أو قصر، وتصريحات الرئيس عباس إن كان قد قاليا مرفوضة جممة وتفصياًل، وندعوه إلى التراجع 
 عنيا".

 //السبيل، عمان، 
 
 مب عضوية فمسطين في األمم المتحدةالسمطة الفمسطينية تؤجل تقديم ط 

أن السمطة الفمسطينية لن  "الحياة"أكد وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي لـ: محمد يونس -رام اهلل 
يقدم في  أنسبتمبر المقبل، عمى / تقدم طمب عضوية فمسطين في الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيمول

 تي تبدأ في أيمول ىذا العام وتنتيي في الشير ذاتو من العام المقبل.وقت الحق خالل الدورة المقبمة ال
الشير المقبل يعمن فيو  وقال المالكي إن الرئيس محمود عباس سيمقي خطابًا أمام الجمعية العامة في 

لفمسطين، وأنو سيطمب من رئيس  "عضو مراقب"الجمعية بطمب الحصول عمى مكانة  إلىعزمو التوجو 
في األمم المتحدة، ومع  اإلقميميةالشروع في اتصاالت مع المجموعات "ن في األمم المتحدة بعثة فمسطي

 ."السكرتير العام، في شأن أفضل الصيغ لتقديم الطمب وأفضل توقيت لضمان الحصول عمى غالبية كبيرة
أجيل ت إلىأن الرئيس عباس يتجو  إلىوتؤكد تصريحات المالكي ىذه معمومات من مصادر أخرى تشير 

وأوضحت مصادر مطمعة  ما بعد االنتخابات الرئاسية األميركية. إلىاألمم المتحدة  إلىتقديم الطمب 
في فترة  األميركية اإلدارةإن عباس يفضل في المرحمة الحالية عدم الدخول في مواجية مع  "الحياة"لـ

 بالشدة. اإلدارةاالنتخابات التي غالبًا ما تتسم فييا ردود فعل 
 //، لندن، الحياة

 
 طالب مصر باإلفراج عن أسرى فمسطينيين ضمن صفقة "الترابين"السمطة الفمسطينية ت 

طالب وزير شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع، القنصل المصري لدى السمطة : القدس - رام اهلل
القدامى والمرضى، في أي  اسيم الوطنية الفمسطينية، ىمام أبو زيد، بإدراج أسماء األسرى الفمسطينيين، وال

 عممية تبادل قد تجري بين مصر ودولة إسرائيل.
سرائيل، يتم بموجبيا  احتمالوكانت ترددت أنباء في اآلونة األخيرة عن  عقد صفقة تبادل أسرى بين مصر وا 

حث وب أسيرًا مصريا في إسرائيل، مقابل اإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيمي عودة الترابين. اإلفراج عن 
قراقع مع القنصل خالل لقائيما في مقر السفارة المصرية بمدينة رام اهلل، األربعاء، أوضاع األسرى 
المضربين عن الطعام، احتجاجا عمى اعتقاليم اإلداري، وطالب مصر بالتدخل إلنقاذ حياة األسرى 

 أسرى. بالغ عددىم المضربين، إضافة إلى قضية إعادة اعتقال األسرى المحررين في صفقة "شاليط"، وال
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 //القدس، القدس، 
 
 واصل أبو يوسف: "تنفيذية المنظمة" تعتزم تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمٍر شعبي عامٍ  

تعتزم المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية تشكيل لجنة تحضيرية لعقد : نادية سعد الدين - عمان
صائل والشخصيات الوطنية، لبحث الوضع السياسي، بما فيو مؤتمر شعبي بمشاركة مختمف القوى والف

 المصالحة.
وقال عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن "تنفيذية المنظمة" ستجتمع قريبًا لتشكيل 

وأضاف إلى "الغد" من األراضي المحتمة  لجنة تنبثق عنيا من أجل التحضير لعقد المؤتمر الشعبي العام.
"المؤتمر، وفق ما ستتوافق عميو المجنة، ييدف إلى إشراك جميع مكونات المجتمع الفمسطيني في مناقشة إن 

 األوضاع الراىنة في األراضي المحتمة واتخاذ القرارات بشأنيا".
 //الغد، عمان، 

 
 دولية"لجنة فمسطين في عدم االنحياز" قررت تشكيل لجنة لدعم فمسطين في المحافل ال المالكي: 

أكد وزير الشؤؤن الخارجية د.رياض المالكي عمى أن اجتماعات لجنة فمسطين  :المحرر السياسي -رام اهلل
طيران، قررت تشكيل فريق خاص ميمتو العمل عمى  اإليرانيةفي قمة عدم االنحياز المنعقدة في العاصمة 

 مجموعة نشاطات لدفع القضية الفمسطينية في المحافل الدولية.
قررت لجنة فمسطين في حركة عدم االنحياز تشكيل فريق عمل معني " ـ"القدس"ل أرسموبيان  يفوقال 

(، تكون ميمة ىذا الفريق حصد المزيد من بالنشاطات الموجية )
 دعم التوجو الفمسطيني في الحصول عمى صفة دولة مراقبة في إلى باإلضافةاالعترافات بدولة فمسطين، 

المتحدة، وغيرىا من النشاطات التي يتم  األممكبير حول فمسطين في  إعالميالمتحدة، وعمل نشاط  األمم
لدعم المساعي  األرضتكون ميمتو وضع مجموعة من الخطوات العممية عمى  االتفاق عمييا الحقا

 الفمسطينية".
 //القدس، القدس، 

 
 وزيرًا ألنو َنسَق مع "رام اهلل" بشأن وفد شبابي"تشريعي غزة" يسائل "القدس الفمسطينية":  

حممت لجنة التربية والقضايا االجتماعية في المجمس التشريعي بغزة، وزير الشباب والرياضة  :القدس - غزة
والثقافة في الحكومة المقالة محمد المدىون، مسؤولية ما وصفتو "الخمل" الذي وقع بشأن الوفد الشبابي الذي 

من الرئاسة الفمسطينية في رام اهلل، وموافقتو )المدىون( عمى الوفد  اختيارس بناًء عمى غادر إلى تون
 وتنسيب ابنو ضمن الوفد.

وطالبت المجنة، الوزير المدىون، عقب استدعائو ومساءلتو، األربعاء، بـ"التزام المعايير وعدم قبول تدخل 
ل فمسطين، من خارج قطاع غزة"، موضحًة انو "من السمطة الفمسطينية في رام اهلل في اختيار أي وفد لتمثي

موقع مسؤولية وزارتو البد أن يتم تنسيق خروج أي وفد شبابي إلى الخارج فقط عبر الوزارة، وبمعايير 
 واضحة وشفافة".

 //القدس، القدس، 
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 سياسة عنصرية تحتاج وقفة جادة من كل المستويات  اإلداريسميب: االعتقال النائب  
عتبر األسير المحرر و النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عزام سميب، أن االعتقال اإلداري : اميلالخ

سياسة عنصرية إجرامية يستخدميا االحتالل بشكل دائم منذ احتالل األراضي الفمسطينية لتبرير احتجاز 
يحتاج إلى وقفة جادة من  الفمسطينيين في السجون دون تيمة او محاكمة، و أن التغمب عمى ىذه السياسة

كل المستويات الحقوقية واإلعالمية والشعبية والرسمية، وتفعيل جمعيات حقوق اإلنسان الدولية ولجانيا 
 المختصة بكرامة البشر، والوصول إلى مستوى محكمة العدل الدولية في الىاي.

بعد تحرره  /األربعاء وأوضح النائب سميب في تصريحات نقميا عنو مركز "أسرى فمسطين" لمدراسات 
من سجون االحتالل قبل عشرة أيام بعد اعتقال إداري استمر عام ونصف، أن "عالقة األسرى مع إدارة 
السجون متوترة وتشيد حالة احتقان مستمرة جراء اليجمة الشرسة التي تشنيا اإلدارة عمييم، وسحب 

 من الكثير من حقوقيم".االنجازات والتمسك بتطبيق قانون شاليط الذي حرم األسرى 
 //قدس برس، 

 
 أبو ليمى: حكومة اليمين تستخدم المستوطنين كأداة ابتزاز لشعبناالنائب  

استنكر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليمى"، االعتداءات المتواصمة التي تشنيا مجموعات  :القدس -رام اهلل 
ىذه المجموعات "أداة ابتزاز بيد الحكومة اإلسرائيمية  المستوطنين المتطرفة بحق أبناء شعبنا، معتبرًا أن

  تستخدميا لمنيل من عزيمة شعبنا".
 //القدس، القدس، 

 
 حماس تأزمت مع إيران بسبب ما يحدث في سوريا عبلقةأبو مرزوق:  ىموس 13

ور في لقاء مص أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ىخاص: أكد الدكتور موس
أن عالقة حماس قد تأزمت باإلدارة اإليرانية بسبب المجازر التي تحدث ، خاص أجره موقع "الوطن العربي"

في سوريا، وشدد عمى انحياز حماس لمشعب السوري ورفضيا جميع أشكال القمع والتنكيل والقتل الذي 
 يمارسو نظام الرئيس السوري بشار األسد ضد شعبو.

ة "حماس" مع مصر قد شيدت تقاربا قويا خالل الفترة الماضية منذ تولى وأضاف أبو مرزوق أن عالق
 الدكتور محمد مرسي رئاسة مصر.

وأعرب عن ثقتو في وقوف مصر بقوة لمساندة القضية الفمسطينية، فى ظل النظام المصري الجديد الذي 
يس المصري السابق جاء عقب ثورة شعبية مباركة قام بيا شعب مصر الشقيق وأدت إلى سقوط نظام الرئ

 حسنى مبارك.
عمى رفضو لالتيامات التي وجييا البعض إلى الشعب  ،س المكتب السياسي لحركة حماسيوشدد نائب رئ

 الفمسطيني ومحاولة تحميمو مسئولية مجزرة رفح التي وقعت ضد الجنود المصريين.
طراف خارجية بالتسبب فى تيم أبو مرزوق أاوحول المصالحة الفمسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، 
يقاف جميع الجمسات بين الجانبين.  تجمد ممف المصالحة وا 

 30/8/2012الوطن العربي، 
 

 البردويل لـ"قدس برس": والية عباس الرئاسية غير شرعية إال بموجب اتفاق المصالحة 14
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ود عباس انتيت غزة: أكد القيادي في حركة "حماس" الدكتور صالح البردويل، أن والية رئيس السمطة محم
من الناحية القانونية والدستورية، وأنو ال شرعية سياسية لو إال بموجب اتفاق المصالحة الموقع بين الفصائل 

 الفمسطينية في القاىرة، وأنو وفقا لذلك ال يمثل الشعب الفمسطيني وال يتحدث باسمو في المحافل الدولية.
تراجع الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة عن قرار ووصف البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" 

مشاركة رئيسيا اسماعيل ىنية في قمة طيران لدول عدم االنحياز بأنو "عقالني"، وقال: "عندما جاءت 
الدعوة اإليرانية لحكومة غزة، وىي دعوة حقيقية، أعمنت الحكومة في غزة قبوليا، لكن عندما الحظنا اليذيان 

ة "فتح" والسمطة وبعض اليذيان لدى بعض األطراف العربية، تم التراجع عن قرار الذي أصاب قيادات حرك
 المشاركة لسحب الذرائع من أمام استمرار ىذه الحالة من اليذيان".

وأكد البردويل أن مشاركة عباس في قمة دول عدم االنحياز ال تعني بالضرورة أنو يمثل الشرعية 
محمود عباس في الرئاسة، فإنيا قد انتيت منذ فترة بموجب القانون الفمسطينية، وقال: "بالنسبة لشرعية 

األساسي الفمسطيني، الذي يحدد مدة والية الرئاسة بأربع سنوات ال يتم التجديد لو بعدىا، وأنو بعد ىذه الفترة 
ا لم يوما يدعو بعدىا النتخابات رئاسية جديدة. وىذ 00يتولى رئيس المجمس التشريعي منصب الرئاسة لمدة 

 يتم في الشأن الفمسطيني، حيث استمد عباس واليتو بقرار من جامعة الدول العربية وليس بقرار فمسطيني".
وأضاف: "لقد فقد عباس أيضا شرعيتو في منظمة التحرير ثوريا ألنو غير أىداف المنظمة وجعل منيا أداة 

 لمتفاوض ثم التفاوض من أجل التنازل عن الحقوق الفمسطينية.
 29/8/2012رس، قدس ب

 
 أبو زىري: تصريحات عباس حول بقاء الكيان خارجة عن السياق الوطني 15

أكد الدكتور سامي أبو زىري، المتحدث باسم حركة "حماس" أن تصريحات رئيس السمطة محمود : غزة
عباس، حول أن "إسرائيل" "وجدت من أجل أن تبقى دولة ليا كيانيا وليس ألن تزول"، ىي تصريحات 

 عن السياق الوطني.خارجة 
( إن تصريحات 8-22وقال أبو زىري، في تصريٍح خاٍص لـ"المركز الفمسطيني لإلعالم" اليوم األربعاء )

 عباس تعكس حالة االنسجام بينو وبين االحتالل.
ووردت تصريحات عباس خالل لقائو وفدًا من الحاخامات الييود، تمنى خاللو لقاء الزعيم الروحي لحركة 

اخام المتطرف عوفاديا يوسيف، عمى الرغم من مواقف األخير من الشعب الفمسطيني، والتي "شاس" الح
 وصمت حد وصفيم بـ"الحشرات" والدعوة إلى قتميم.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" إن تصريحات عباس، شكمت صدمة لمشاعر الشعب الفمسطيني؛ "ألننا 
ي مسئول إسرائيمي، فكيف إذا صدرت من شخص كنا نندد بمثل ىذه التصريحات عندما تصدر من أ

ينتسب لمشعب الفمسطيني".ودعا عباس إلى االعتذار عن ىذه التصريحات "التي شكمت إساءة لمشعب 
 الفمسطيني واألمة العربية واإلسالمية والتاريخ النضالي الفمسطيني".

ران )قمة دول عدم وشدد عمى أن ىذه التصريحات "تجعمنا نؤكد أن عباس وىو يشارك في قمة طي
االنحياز( منقوص الشرعية بحكم انتياء شرعيتو القانونية وبحكم عدم تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية، 

 وبالتالي عدم وجود توافق عمى استمراره في رئاسة السمطة".
 29/8/2012المركز الفمسطيني لبلعبلم، 
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 بوفاة الراحل عرفات تحقيقادحبلن يرحب بفتح فرنسا  16
رحب القيادي السابق في حركة فتح محمد دحالن بإعالن فرنسا، فتح تحقيق قضائي رسمي  -لقدس ا-غزة 

 في ظروف وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، إلظيار الحقيقة وكشف ما كان غامضا في القضية.
تكشف وقال دحالن في بيان صدر عن مكتبو اليوم األربعاء، "إنني إذ أعتقد أن الحقيقة ال بد أن تظير و 

لمشعب الفمسطيني بعد كل ما طرح من احتماالت واتيامات، فإنني أثق في قدرة القضاء الفرنسي وأجيزة 
التحقيق الفرنسية عمى كشف التفاصيل وتحديد أسباب الوفاة، ليصار بعد ذلك إلى اتخاذ االجراءات المناسبة 

 في ضوء نتائج التحقيق".
 29/8/2012القدس، القدس، 

 
 جماعة اإلخوان لممرة األولى.. وأبو مرزوق: الزيارة يوم عيدل اإلرشادمكتب  يزور الجعبرى 17

محمد إسماعيل: فرضت أجيزة األمن حصارا مشددًا عمى الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب 
السياسى لحركة حماس أثناء خروجو من مكتب إرشاد جماعة اإلخوان المسممين عقب زيارة أجراىا وفد من 

 حماس اليوم إلى مقر المركز العام لمجماعة، بالتزامن مع االجتماع األسبوعى لمكتب اإلرشاد.حركة 
ومنع الحرس الخاص ألبو مرزوق اإلعالميين من الوصول إليو، ليكتفى بتصريحات مقتضبة عن الزيارة، 

 قائاًل: "زيارة مكتب اإلرشاد يوم عيد بالنسبة لى"، ثم غادر المكان .
سابع" أن وفد حركة حماس الذى زار مكتب اإلرشاد بجماعة اإلخوان المسممين ضم أحمد وعمم "اليوم ال

الجعبرى نائب القائد العام لكتائب القسام الذى يطمق عميو "رئيس أركان حركة حماس" ، ويعد الجعبرى من 
من عدة أىم المطموبين إلسرائيل وتتيمو إسرائيل بالمسئولية عن عدد كبير من العمميات ضدىا ونجا 

 محاوالت اغتيال وقد قصف منزلو فى الحرب األخيرة عمى غزة.
ويذكر أن ىذه ىى الزيارة األولى من نوعيا التى يقوم بيا مسئول رفيع بكتائب عز الدين القسام )الجناح 

 العسكرى لحركة حماس( إلى مكتب اإلرشاد بجماعة اإلخوان المسممين.
 29/8/2012اليوم السابع ، مصر، 

 
 
 

 مع الدول العربية واالسبلمية واضحة عبلقتنال حماس في اليمن: ممث 18
أكد عبد المعطي زقوت المتواجد في غزة لمراسل معا "أن مكتب حركة حماس   :مقابمة خاصة بـ معا -غزة

في سوريا لم ينقل إلى القاىرة، ولم يغمق ومتواجد فييا عدد من قادة حماس ولكن لطبيعة الظروف التي تمر 
لكنو اشار الى ان مفاوضات تخوضيا قيادتو و  ا خرجنا منيا وسنعود الييا حين تستقر األوضاع "،بيا سوري

 مع دول عربية لفتح مكاتب ليا دون ان يكشف عن ىوية تمك الدول
قامة عالقات جديدة وان  مشيرا إلى أن دول الربيع العربي فتحت ابوابيا لحماس عمى مستوي تواجد الحركة وا 

  رسمي مثل مصر وتونس واليمن وليبيا. لم تكن ذات بعد
اعمن زقوت ان اسماعيل ىنية رئيس الحكومة المقالة سوف يزور اليمن في المرحمة المقبمة, سيما وان و 

ىناك موافقة مبدئية, مؤكدا العالقة الطيبة التي تربط حركتو باالحزاب اإلسالمية والوطنية الميبرالية سيما 
 بالرئيس السابق عمي صالح فضال عن عالقتو بالرئيس الحالي. ربط مشعلالعالقة الحميمة التي كانت ت
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آالف طالب وطالبة اليمن  4آالف نسمة منيم  10وقال زقوت" ىناك جالية فمسطينية في اليمن حوالي 
نعتبرىا ساحة طالبية فمسطينية ىامة تستقطب سنويا المئات من الفمسطينيين وحماس مثميا مثل كل 

وسط ىذه الجالية وتعمل بشكل طبيعي ولنا تواجد كبير بين أبناء شعبنا ىناك مثل تواجد الفصائل موجودة 
 في كل مناحي العالم". 48الحركة في أي مكان الضفة وغزة 

وقال" نحن ال نري ىنالك فرقا بين وجود الحركة والتسييالت المعطاه ليا في عيد الرئيس عبداهلل صالح 
الجديدة ألننا عمى مسافة واحدة من جميع الفرقاء اليمنيين واتخذنا وبين التسييالت في ظل القيادة 

كمسئوليين فمسطينيين ىناك موقفا محايدا من الثورة اليمنية وابمغنا كل األطراف بيذا الموقف ومارسناه 
سموكا عمى األرض ولم نكن منحازين في ىذه الثورة قوال وفعال إلى أي جية من الجيات و ىذا اكسبنا 

 الجميع وجنب شعبنا الفمسطيني باليمن الكثير من األضرار والتيديدات". احترام
 30/8/2012وكالة معًا االخبارية، 

 
 اتفاقية "كامب ديفيد" ى سيناء ال يتعارض معإلالمصرية  القوات: دخول حكومة نتنياىو :2

يسـت رؤبـين رفمـين رئـيس الكنأن  نشـر موقـع صـحيفة "معـاريف" :وكـاالت –الحياة الجديدة  -القدس المحتمة 
اتصــاال بمكتــب الحكومــة االســرائيمية لمعرفــة موقفيــا تجــاه عقــد اجتمــاع موســع لمكنيســت لبحــث دخــول  أجــرى

القوات المصرية الى سيناء، بناء عمى طمب عضو الكنيست اوري اريئيل من حزب "االتحاد الوطني"، وكـان 
مصـرية الـى سـيناء ال يتعـارض مـع اتفاقيـة الرد واضحا بأن ىذا االجتماع غير ضروري ألن دخول القـوات ال

 "كامب ديفيد"، وان الحكومة تتابع ىذا الموضوع بشكل دائم وبالتفاصيل.
 03/9/1321، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 سرائيميةال تجد استحسانا لآلذان اإلالمصري الجديد  النظامعقيدة موشي يعمون:  13

قمـت االذاعـة االسـرائيمية عـن الـوزير االسـرائيمي موشـيو يعـالون ن :وكاالت –الحياة الجديدة  -القدس المحتمة 
ـــــــابع األقـــــــوال واألفعـــــــال الصـــــــادرة عـــــــن النظـــــــام   المســـــــؤول عـــــــن الشـــــــؤون االســـــــتراتيجية ان تـــــــل أبيـــــــب تت

 
المصـــري الجديـــد، مشـــيرا إلـــى "ان عقيـــدة ىـــذا النظـــام ال تجـــد استحســـانا لـــ ذان االســـرائيمية، مـــع أنـــو يواجـــو 

 عميو سياساتو وتجبره عمى التقيد بمعاىدة السالم مع اسرائيل".ضغوطا سياسية تممي 
 03/9/1321، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 إسرائيمية لبللتفاف عمى حقوق البلجئين الفمسطينيين حممة"أنا الجئ ييودي":  12

ـــة اإلســـرائيمية أطمقـــت مـــؤخرا ح ـــوم، األربعـــاء، أن وزارة الخارجي ـــديعوت أحرونـــوت" الي ممـــة كشـــفت صـــحيفة "ي
دعائية جديدة تيدف إلـى االلتفـاف عمـى  حقـوق الالجئـين الفمسـطينيين وفـي مقـدمتيا حـق العـودة، مـن خـالل 
إطالق حممة "تسـاوي" بـين الالجئـين الفمسـطينيين الـذين شـردوا مـن فمسـطيني وبـين ييـود الـدول العربيـة الـذين 

 رائيمية المتعاقبة.ىاجروا إلى فمسطينيين بتشجيع من الوكالة الييودية والحكومات اإلس
]أمـس  وقالت الصحيفة إن الحممة التي أطمقتيا وزارة ليبرمان تحـت عنـوان "أنـا الجـو ييـودي"، أمـس الثالثـاء

، تدعو الييود اإلسرائيميين الذين جاؤوا إلى فمسطين من الدول العربية إلى نشر شـيادات توثيقيـة عمـى األول[
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ــدانيم األصــمية ومــن ثــم طــردىم شــبكة االنترنــت تحكــي ادعــاءات "كيــف تــم ســمب أ مــواليم وممتمكــاتيم فــي بم
 معدمين لمجرد كونيم ييودا عمى أثر إقامة الدولة العبرية".

ولفتــت الصــحيفة إلــى أن المبــادر ليــذه الحممــة ىــو نائــب وزيــر الخارجيــة، دانــي أيــالون، الــذي يــدعي أنــو ىــو 
بن التــاريخي"، وحســم القضــية عبــر تحديــد نفسـو "ابــن ألب جزائــري طــرد مــن الجزائــر، ويريــد تصــحيح ىــذا الغــ

 تعويضات ألولئك "الالجئين" وأبناء عائالتيم.
ألـف ييـودي  مـن الـدول العربيـة، أو "أجبـروا عمـى مغـادرة بمـدانيم معـدمين  976ويدعي أيـالون أنـو تـم طـرد  

من جانـب دولـة  ووصموا إلى إسرائيل الجئين، إال أن قصة لجوئيم ىذه لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي وال
 إسرائيل لغاية اليوم".

 9/1321/:1، 59عرب 
 

 تنشر وثائق عممية ميونيخ وتتيم السمطات األلمانية بالبلمباالة في إنقاذ الرىائن "سرائيل"إ 11
تـل أبيـب ـ د ب أ: كشـفت وثـائق عمميـة ميـونيخ التـي كانـت منظمـة فمسـطينية نفـذتيا قبـل أربعـين عامـا ضـد 

أن رئــيس جيـاز الموسـاد آنــذاك زيفـي زاميــر  2:81مي المشـارك فـي اولمبيــاد ميـونيخ الوفـد الرياضـي اإلســرائي
 اتيم السمطات األلمانية بعدم الكفاءة والالمباالة حيال إنقاذ الرىائن.

وجاء في الوثائق أن زامير قال عقب عودتو من ألمانيا لرئيسة الوزراء اإلسـرائيمية الراحمـة جولـدا مـائير وعـدد 
ء في الحكومة اإلسرائيمية آنذاك:'إنيم )األلمان( لـم يبـذلوا أقـل جيـد إلنقـاذ األحيـاء كمـا أنيـم لـم من أىم الوزرا

كمـا قـال زاميـر وفقـا لمحضـر ىـذا  يقوموا بأقل مخاطرة لمحاولة إنقاذ الناس سواء من مواطنينا أو مواطنييم'.
 االجتماع الذي نشر امس إن: 'حياة الناس ليس ليا قيمة عندىم'.

 03/9/1321، العربي، لندنالقدس 
 

 مداوالت األمم المتحدة في نيويورك إذا لم يمتقي أوباما يحضرنتنياىو لن يديعوت:  10
كشـفت كشـفت صـحيفة "يـديعوت أحرونـوت" العبريـة فـي عـددىا  :وكـاالت –الحياة الجديـدة  -القدس المحتمة 

اتصـاالت مكثفـة مـن أجـل عقـد لقـاء  الصادر أمس ان مكتب رئيس الوزراء االسرائيمي بنيامين نتنياىو يجـري
الرئيس األميركي باراك أوباما خالل مداوالت األمـم المتحـدة فـي نيويـورك، وأنـو فـي حـال لـم يـتم و بين نتنياىو 

تحديد لقاء بين الرجمين فإن نتنياىو لن يسافر إلى نيويورك، أما في حال تحديد المقاء فسـيكون آخـر اجتمـاع 
 ركية.ليما قبيل االنتخابات األمي

 03/9/1321، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 أنقذ حياتو في الستينيات في الجيش اإلسرائيمي درزيبوفاة ضابط يعزي نتنياىو  15
تـل أبـي ـ يــو بـي آي: زار رئـيس الــوزراء اإلسـرائيمي بنيــامين نتنيـاىو قريـة مجــدل شـمس فــي ىضـبة الجــوالن 

ســميم شــوفي الــذي كــان مرشــدًا لوحــدة الكومانــدوس 'ســرية لتقــديم العــزاء بوفــاة الضــابط فــي الجــيش اإلســرائيمي 
 ىيئة األركان العامة'.

وقالـت صـحيفة 'يـديعوت أحرونـوت' األربعـاء، إن شـوفي كـان قـد أنقـذ حيـاة نتنيـاىو الـذي كـان يقـود مجموعــة 
 من مقاتمي السرية في عممية عسكرية سرية في األراضي السورية في نياية سنوات الستين.
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شوفي كان أول جندي وضابط درزي في سرية ىيئة األركان العامة التابعة لمجيش اإلسرائيمي، يشار إلى أن 
سـوية مـع  2:78وبعد ذلك أصبح رئيسًا لممجمس المحمي في قرية مجدل شمس التي احتمت في حـرب العـام 

 ىضبة الجوالن السورية.
 03/9/1321، القدس العربي، لندن

 
 تحذر الشباب العرب من التواصل مع نساء ييوديات منشوراتالعنصرية في "إسرائيل":  16

تدرس الشرطة االسرائيمية مؤخرا إمكانيـة فـتح تحقيـق جنـائي بحـق حركـة ييوديـة وزعـت منشـورات تحـذر فييـا 
وأطمقـت الحركـة عمـى نفسـيا اسـم "ِليافـا"، بحسـب موقـع "ىـ رتس"  الذكور العـرب مـن مواعـدة نسـاء ييوديـات.

 ممة عبرية تعني "من أجل منع االختالط في األرض المقدسة".االسرائيمي، وىو اختصار لج
وتوجو أعضاء الحركة بالنشرة التـي ُوزعـت بـالمغتين العربيـة والعبريـة، إلـى الشـباب العـرب قائمـة: "مثممـا كنـت 
تفعل أي شيء لمنع ييودي من مواعدة أختك، كذلك نفعل نحن أيضا"، وتوعدوا فييا كل شاب عربي يحاول 

 ات ييود، وقد جاء النشرة أيضا: "يمكنك المشي حول قريتك لتجد صديقات لكن ليس عندنا."التقاط فتي
 9/1321/:1، 59عرب 

 
 : سنبلحق منف ذي تفجير بورغاس ونبيدىميزور بمغاريا يعمونموشي  17

أكــد نائــب رئــيس الحكومــة اإلســرائيمية، وزيــر الشــؤون االســتراتيجية، موشــي يعمــون، أن إســرائيل : يحيــى دبــوق
تالحق منفــذي اليجــوم عمــى الســياح اإلســرائيميين فــي مدينــة بورغــاس البمغاريــة، والتــي أســفرت عــن ســقوط ســ

 خمسة قتمى إسرائيميين، مشيرًا الى أن الدولة العبرية ستالحق القتمة، وستصفي حسابيا معيم.
لغربيــة، عمــى عمينــا نحــن الــدول ا»وأضــاف يعمــون، مــن بمغاريــا حيــث شــارك فــي ذكــرى القتمــى اإلســرائيميين، 

اخــتالف توجياتنــا، أن نتعــاون فــي مــا بيننــا، فــي حــرب إبــادة ضــد اإلرىــاب اإلســالمي المتطــرف، الــذي يعــود 
اإلرىــاب اســتخدمتو أكثــر مــن مــرة »، وبحســب يعمــون، فــإن ىــذا «مصــدره وتمويمــو وتخطيطــو وتســميحو إليــران

الغربية، ونشر مبادئ الثورة اإلسالمية، منظمة حزب اهلل اإلجرامية، وىدفو األساسي ىو القضاء عمى الثقافة 
زالة دولة إسرائيل من عمى الخريطة  «.وتتويج حكم متزمت في العالم، وا 

 03/9/1321، االخبار، بيروت
 

 شكو صواريخ غزة لؤلمم المتحدةت "إسرائيل" 18
ديدة الميجة ذكر موقع "واال" العبري، أن مندوب إسرائيل في األمم المتحدة "رون بروسور" قدم شكوى ش :غزة

إلى األمين العام لألمم المتحدة "بان كي مون" ومجمس األمن، طالبيم فييا بإدانة إطالق الصواريخ المستمر 
 من غزة باتجاه النقب الغربي جنوبي إسرائيل.

وقــال "بروســور" فــي رســالتو التــي عرضــت وســائل اإلعــالم العبريــة مقتطفــات منيــا األمــم المتحــدة تتعامــل مــع 
ير بعيدة عن الواقع عما يحدث في غزة، مخاطبًا إيـاىم "واضـعي التقـارير يصـمون آذانيـم وعيـونيم كتابة تقار 

 العمياء عما يحدث من معاناة األطفال في جنوب إسرائيل".
 9/1321/:1، القدس، القدس
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كتب المحمل العسكري فـي "يـديعوت أحرونـوت" رون بـن يشـاي أن الـدبابات المصـرية فـي سـيناء ال  :ةالناصر 
تقمق إسرائيل بقدر ما تقمقيا العالقـات الدبموماسـية شـبو المعدومـة مـع القـاىرة، وبقـدر مـا يقمقيـا نجـاح الـرئيس 

سرائيل إلى الحد ا  ألدنى.المصري محمد مرسي في تقميص التنسيق األمني بين مصر وا 
وكتب بن يشاي أن عدد الدبابات التي أدخميا الجيش المصري مؤخرا إلى "المنطقة المنزوعة السالح" )سي( 
فــي شــمال ســيناء ىــو صــغير جــدا، وال يشــكل أي تيديــد عمــى إســرائيل". كمــا أشــار إلــى أن عــدد المــدرعات 

م القوات في سيناء بيدف "مكافحة والدبابات والمروحيات التي أدخمتيا مصر إلى المنطقة التي حدد فييا حج
 اإلرىاب" ال يزيد عما اتفق عميو.

ويشير الكاتب إلى أن التنسيق األمني بين ممثمي الجيشين اإلسرائيمي والمصري، عمى المستوى الميداني، ال 
فــي يــزال قائمــا، وكــذلك الحــوار بــين كبــار المســؤولين فــي األجيــزة األمنيــة اإلســرائيمية وبــين كبــار المســؤولين 

 االستخبارات المصرية.
نمـا مـا  ويضيف بن يشاي أن ما يقمق متخذي القرار في إسرائيل ليس مـا يحصـل فـي سـيناء عمـى األرض، وا 
ــة الــرئيس المصــري الجديــد تقمــيص التنســيق والحــوار األمنــي مــع  يحصــل بــين القــاىرة وتــل أبيــب، أي محاول

ي اتفاقيـة السـالم بـين البمـدين وجعمـو مجـرد حبـر إسرائيل، وأن ذلك عمى ما يبـدو بيـدف إحـداث ت كـل فّعـال فـ
 عمى ورق.

ويقول إن من يريـد أن يفيـم بتعمـق مـاذا يفكـر الـرئيس المصـري مرسـي بشـأن إسـرائيل عميـو أن يـدرس ميثـاق 
 حركة حماس.

ويــدعي بــن يشــاي أن الجنــراالت يــدركون جيــدا أن إلغــاء اتفاقيــة الســالم مــع إســرائيل قــد يــؤدي تصــعيد يــدمر 
د المصري تماما، وربما ينتيي بيزيمة عسـكرية. ويضـيف أنـو ليـذا السـبب يقـوم مرسـي، الـذي يصـفو االقتصا

بأنــو يــراكم قــوة سياســية بســرعة عمــى حســاب الجــيش، بإحــداث ت كــل تــدريجي فــي اتفاقيــة الســالم، ولكــن حتــى 
 اآلن يقوم بذلك بحذر وبخطوات صغيرة ومحسوبة. 

 03/9/1321، الغد، عم ان
 

 عناصر الشرطة الدروز بحماية الممثميات اإلسرائيمية بالخارج مشاركةيرفض  مكتب نتنياىو :1
أثار رفض جياز في مكتـب رئـيس الحكومـة السـماح لعناصـر مـن الشـرطة االسـرائيمية الـدروز بالمشـاركة فـي 

يــديعوت »حمايــة الممثميــات االســرائيمية فــي أنحــاء العــالم، عاصــفة فــي الشــرطة االســرائيمية. ونقمــت صــحيفة 
عــن ضــابطة فــي شــعبة عمميــات الشــرطة، أن الجيــاز طمــب إرســال أعــداد كبيــرة مــن االشــخاص « حرونــوتأ

لتأمين حماية عشرات آالف االسرائيميين المفترض وصوليم خالل فترة االعياد إلى أوكرانيا، ما فرض التوجو 
 لطمب مساعدة إضافية من الشرطة اإلسرائيمية.

 03/9/1321، االخبار، بيروت
 

  ميجرون اإلستيطاني بالضفة الغربيةتأمر باخبلء موقع  العمياة اإلسرائيمية المحكم 03
أمرت المحكمة العميا في إسرائيل يوم األربعاء بإخالء موقع استيطاني غير ُمصرح بـو فـي  :القدس )رويترز(

ء موقـع ورفضـت المحكمـة طعنـا قدمـو المسـتوطنون لتأجيـل إخـال الضفة الغربية المحتمة بحمـول يـوم الثالثـاء.
أســرة بعــد حكــم قضــائي ســابق خمــص إلــى أن الموقــع بنــي  60ميجــرون الــذي أقــيم عمــى قمــة تــل ويضــم نحــو 

 عمى أرض ممموكة لفمسطينيين.
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وأدان زعمـــاء لممســـتوطنين الحكـــم خـــالل مـــؤتمر صـــحفي فـــي ميجـــرون. وقـــال آفـــي رويـــو وىـــو رئـــيس كتمـــة 
وأضـــاف بنبـــرة تتســـم بالتحـــدي "لـــن يوقـــف القـــرار  اســـتيطانية فـــي المنطقـــة ان القـــرار "لحظـــة مؤلمـــة وحزينـــة".

 االستيطان ىنا."
 9/1321/:1، وكالة رويترز لؤلنباء

 
  1321مناورة بالمناطق الشمالية قبل نياية 65 إلجراءتسعى  "إسرائيل"ديختر:  02

نـاطق قال وزير الجبية الداخمية اإلسرائيمية الجديد آفى ديختر خالل جولة استطالعية لـو بالم: محمود محيى
 1021مناورة لحاالت الطوارئ حتى نياية عام  65الشمالية المتاخمة لمحدود المبنانية "إنو من المتوقع إجراء 

 الحالى فى البمدات والتجمعات الشمالية المختمفة".
ونقمت صحيفة "معاريف" اإلسرائيمية عن مجمة "يسرائيل دفينس" العسكرية إن ديختر تطرق خالل كممتـو إلـى 

عدادات البمـــدات والقـــرى العربيـــة بالمنـــاطق الشـــمالية، مشـــيرًا إلـــى أن ىنـــاك قمقـــا حقيقيـــا مـــن انـــدالع عـــدم اســـت
 مواجيات وطرد لرجال الجبية الداخمية فى حال دخموا القرى العربية من أجل التنسيق مع السمطات المحمية.

ة، مؤكـدًا عمـى أن الشـىء واعتبر ديختـر أن السـمطات المحميـة ىـى حجـر األسـاس فـى حمايـة الجبيـة الداخميـ
غيـر الحاصـل بشــكل روتينـى لــن يـتم فــى حـاالت الطــوارئ، مطالبـًا اإلســرائيميين بالتعـاون مــع كافـة المنــاورات 

 التى من المتوقع إجراؤىا فى المستقبل.
 9/1321/:1، اليوم السابع، مصر

 
 طالمكتشف في البحر المتوسالغاز  كميات من تصديرب الحكومة اإلسرائيمية تسمح 01

قــررت لجنــة حكوميــة يــوم األربعــاء أن اســرائيل ستســمح بتصــدير كميــة  :اري رابينــوفيتش -القــدس )رويتــرز( 
كبيرة من غازىا الطبيعي المكتشف حديثا لكن يتعين عمييا أوال أن تجنب احتياطيات كافية لتمبيـة احتياجاتيـا 

مميــار متــر مكعــب مــن مجموعــة  600وحــددت المجنــة ســقفا لمغــاز المســموح بتصــديره عنــد  عامــا. 16لمــدة 
 ."اسرائيل"الحقول المكتشفة قبالة سواحل 

 9/1321/:1، وكالة رويترز لؤلنباء
 
 

  ليبرمان احتجاجًا عمى تحريضو ضد عباس عمى صورة يدوسنائب عربي في "الكنيست"  00
ي العربــي" قالـت مصــادر إعالميـة إســرائيمية، إن العشــرات مـن أنصــار "الحـزب الــديمقراط: الناصـرة )فمســطين(

( 19/9يتقدميم رئيس الحزب، والعضو العربي في البرلمان اإلسرائيمي طمب الصانع، تجمعوا أمس الثالثاء )
أمام مقر وزارة الخارجية اإلسرائيمية مرددين ىتافات وشعارات تندد بتصريحات ليبرمان العنصرية ضـد رئـيس 

 السمطة الفمسطينية محمود عباس.
الصانع قولو، قال وىو يدوس عمى صورة ليبرمان "إن مشاركتنا اليوم ووجودنا  ونقمت صحيفة /معاريف/ عن

فــي ىــذا المكــان قبالـــة وزارة الخارجيــة اإلســرائيمية مــا ىـــو إال لمتأكيــد عمــى أن ليبرمــان ىـــو مــن يمثــل المافيـــا 
 والنازية".

  9/1321/:1قدس برس، 
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 النفسفي تل أبيب بحجة الدفاع عن  فمسطينياشرطي إسرائيمي يقتل  05
أفاد موقع "معاريف" عمى الشبكة، اليوم الخميس، أن شرطي إسرائيمي ، قام الميمة، خارج ساعات عممو 

عاما( وأرداه قتيال بحجة الدفاع عن النفس، بعد أن ىدده الفمسطيني  33بإطالق النار عمى شاب فمسطيني )
ن السرقة من موقف لمسيارات في بسكين كان يحممو، عندما حاول الشرطي، حسب ادعائو اعتقالو ومنعو م

 مدينة تل أبيب.
 03/9/1321، 59عرب 

 
 سرائيمي ضد سياسة ليبرمانعبلمية موجية لمشعب اإلإتبدأ حممة  الرسميةاالذاعة الفمسطينية  06

ا ف ب: بدأت االذاعة الرسمية التابعة لمسمطة الفمسطينية حممة اعالمية موجية لمشعب  -رام اهلل 
 ة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان المتطرفة.االسرائيمي ضد سياس

وقال مدير عام اذاعة صوت فمسطين احمد زكي العريدي لوكالة فرانس برس بان 'االذاعة بدأت بحممة 
اعالمية موجية بسبع لغات الى الجميور الفمسطيني واالسرائيمي تحذر فييا من الخطر المنبعث من اسرائيل 

 ليبرمان'.بقيادة وزير خارجيتيا افيغدور 
وبحسب العريدي فان ىدف الحممة 'التوضيح لمشعب االسرائيمي بان الخطر االكبر عمى المنطقة ىو 
التطرف الذي يقوده ليبرمان'. واضاف 'احد اىداف الحممة ايضا ان نبين لمشعب االسرائيمي باننا اصحاب 

ق الشعب الفمسطيني المشروعة رسالة سالم ولكن السالم ال يصنعو التطرف االسرائيمي الذي يتنكر لحقو 
وتأتي الحممة االعالنية  وفي مقدمتيا حق تقرير المصير واقامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس الشريف'.

بعد تصريحات ادلى بيا ليبرمان ضد الرئيس الفمسطيني محمود عباس مشككا بشرعيتو وبشرعية التمثيل 
 الفمسطيني.

 03/9/1321، القدس العربي، لندن
 

صابات و  07  في الضفة وغزة  سرائيمية جديدةإىدم منازل وممتمكات باعتداءات إعتقاالت وا 
ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيمي وعصابات المستوطنين  :وكاالت -عبدالرحيم حسين-عالء المشيراوي

حر  اق الييود أمس، اعتداءات جديدة في األراضي الفمسطينية، أسفرت عن ىدم منازل وممتمكات ُأخرى وا 
صابة امرأة ورجل بجروح واعتقال  قد اقتحمت قوات إسرائيمية قريتي بير ىداج ف فمسطينيين آخرين. 6سيارة وا 

منازل فييما بدعوى بنائيا دون ترخيص من سمطات  3ورخمة في النقب جنوب فمسطين المحتمة وىدمت 
قرب الشارع االلتفافي المؤدي  االحتالل. كما ىدمت منزاًل في العبيدية شمال شرق بيت لحم، بذريعة وجوده

عائالت في بمدة سموان بالقدس  3سممت قوة من شرطة االحتالل كما إلى مستوطنات القدس الشرقية. 
قامة حدائق توراتية لممستوطنين عمى  الشرقية أوامر بيدم منازليا، في سياق مخطط إلزالة البمدة بأكمميا وا 

 أراضييا.
أىالي قرية زانوتا البدوية جنوب الخميل أن قوات االحتالل ىدمت عددًا وفي الضفة الغربية المحتمة، ذكر 

إسطبالت ىناك ومنعت الصحفيين والناشطين  7خزانات مياه و 5من المنازل المتحركة وكيفين سكنيين و
 من دخول القرية أثناء عمميات اليدم.
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ي رام اهلل وأطمقت قنابل لغاز وقالت مصادر أمنية فمسطينية إن قوات إسرائيمية اقتحمت بناية سكنية ف
المسيل لمدموع داخميا وعمى مكتب تمفزيون فمسطين القريب منيا، ما أسفر عن إصابة عشرات من السكان 

 بحاالت اختناق وعدد من موظفي التمفزيون بحاالت إغماء.
لالجئين وذكر شيود عيان أن مستوطنين أحرقوا سيارة واحدة في قرية دورا القرع ُقرب مخيم الجمزون 

االستيطانية ُقرب رام اهلل، وكتبوا ” ميجرون“الفمسطينيين شمال رام اهلل، احتجاجًا عمى قرار إخالء بؤرة 
عمى جدران ” تحيات من مبعدي مجرون”و” جباية الثمن”و” االنتقام من العرب”و” الموت لألعداء“عبارات 

 منازل وعمى سيارتين.
فمسطينيين في ضواحي نابمس وطولكرم بشبية  5حتالل اعتقمت وذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية أن قوات اال

كما اعتقمت فمسطينيًا في بمدة بيت ُأمَّر شمال الخميل بزعم ”. اعتداءات عمى أىداف إسرائيمية“ضموعيم في 
 إلقائو زجاجات حارقة عمى موقع عسكري قرب البمدة.

في غزة الدكتور ” حماس“قالة التابعة لحركة وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في الحكومة الفمسطينية الم
عامًا أصيبت بجروح خطيرة جراء إطالق رصاصات عمييا من موقع  51أشرف القدرة، إن مزارعة عمرىا 

 عسكري إسرائيمي أثناء وجودىا في مزرعتيا شرق بمدة دير البمح وسط قطاع غزة.
 03/9/1321، االتحاد، أبو ظبي 

 
 االف سنة تسعةالقدس عمرىا أكثر من  فيتمثاالن عمى  عثرت سمطة االثار االسرائيمية 08

اعمنت سمطة االثار االسرائيمية عثورىا عمى اثنين من التماثيل، يمثالن كبشا وابقارا  :اسامة العيسة -القدس 
 برية، قريبا من القدس، تعود الى العصر الحجري الجديد، ويعتقد انيا استخدمت في اعتقادات طقوسية.

. وحسب 2التماثيل، خالل حفريات انقاذية نفذتيا السمطة االسرائيمية، لتوسيع الطريق السريع رقم  وُعثر عمى
بيان لسمطة االثار االسرائيمية، فانو تم اكتشاف تمثالين، يعودان لمعصر الحجري الجديد )العصر الحجري 

ثري، القريب من باب الواد إلى الحديث ما قبل الفخار( في الحفريات التي تجرى حاليا في موقع تل موزة اال
ووفقا لالثرية آلنا ايركا، التي تعمل في الموقع، فان عمر التمثالين  القدس من قبل شركة الطرق الوطنية.

 .سنة 0600:-0000:يتراوح ما بين 
 03/9/1321، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 
 

 عمى الصيادين د اعتداءات االحتبلليتصع يدين اإلنسانالمركز الفمسطيني لحقوق  09
دان المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان تكرار االنتياكات الجسيمة لقوات االحتالل اإلسرائيمي ضد : غزة

الصيادين الفمسطينيين في قطاع غزة، معربا عن قمقو العميق جراء تصاعدىا. واعتبر المركز في بيان ان 
وبات الجماعية ضد السكان المدنيين، وأنيا تصعيد العق اعتداءات االحتالل بحق الصيادين تأتي في إطار

تندرج في سياق محاربة السكان المدنيين في وسائل عيشيم، التي تحظرىا قواعد القانون الدولي اإلنساني 
 والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

 03/9/1321، الدستور، عم ان
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 تيويد المناىجرئيس مكتب التمثيل األردني سبل مواجية  معيبحث  "معممي القدس"وفد  :0
وضع وفد من اتحاد معممي مدينة القدس امس األربعاء رئيس مكتب التمثيل األردني لدى السمطة : رام اهلل

الفمسطينية عواد خالد السرحان بصورة اليجمة االحتاللية الشرسة التي يتعرض ليا قطاع التعميم في مدينة 
 ئيمية.القدس ومحاولة تحريفو وتيويده من قبل الحكومة االسرا

وبين الوفد الذي ترأسو امين سر االتحاد عيسى سالمة الصعوبات والمشاكل التي يواجييا الطمبة والمعممون 
 في المدينة بسبب االجراءات االحتاللية وجدار الضم والتوسع العنصري.

 03/9/1321، الدستور، عم ان
 

 مة األطفال بالمحافل الدولية سابقين بسوء معامإسرائيميين جنود  شياداتدعوات حقوقية الغتنام  53
دعا حقوقيون إلى االستفادة من شيادات جنود االحتالل اإلسرائيمي السابقين واعترافاتيم : محمد عيد -غزة

وأوضحوا في أحاديث  بالممارسات اليمجية ضد المواطنين الفمسطينيين العزل، وخصوصًا األطفال منيم.
ة من أصحاب "الجريمة ذاتيا"، تستوجب القرينة بيا في جميع منفصمة لـ"فمسطين"، أن ىذه الشيادات الحي

المحافل الدولية الرسمية والجماىيرية، لفضح ممارسات االحتالل االسرائيمي بحق أبناء الشعب الفمسطيني، 
 وحشد الرأي الدولي لصالح القضية الفمسطينية.

، كشفوا 2:59باألراضي المحتمة عام وكان جنود إسرائيميون سابقون خدموا في جيش االحتالل اإلسرائيمي 
النقاب عن سوء معاممة األطفال الفمسطينيين عمى أيدي قوات االحتالل، معتبرين أن ذلك أمر "روتيني" 

 ويحدث حتى في مراحل اليدوء النسبي.
ونشرت ما تسمى بـ"مجموعة كسر الصمت"، التي تضم جنوًدا "إسرائيميين" سابقين، وتنتقد ممارسات الجيش، 

كثر من ثالثين شيادة عن استخدام العنف الجسدي، الذي غالبًا ما يكون تعسفيًا ضد األطفال الصغار أ
 جدًا.

 9/1321/:1، فمسطين أون الين
 

 االحتبلل يقتحم بمدة بيت أمر في الخميل بمائتي جندي ويعتقل ثبلثة فمسطينيين 52
ينيم شقيقان، من بمدة بيت أمر شمال الخميل اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي ثالثة فمسطينيين، بل: الخمي

)جنوب الضفة الغربية(، فيما نشبت مواجيات بين جنود االحتالل وشبان فمسطينين عمى مدخل بمدة سعير 
 شمال الخميل.

وأفاد محمد عوض، الناطق اإلعالمي باسم المجنة الشعبية لمقاومة االستيطان في بيت أمر لمراسل "قدس 
ونّفذت حممة تفتيش ومداىمات واعتقاالت واسعة،  تالل اقتحمت عدة أحياء في بيت أمربرس" أن قوات االح

جندي وعدد من اآلليات العسكرية وناقالت الجنود عدة  100حيث اقتحمت قوة عسكرية كبيرة قواميا حوالي 
 أحياء في بيت أمر، وأجرت عمميات تفتيش واسعة.

 9/1321/:1قدس برس، 
 

 "بيومترية"بات البلجئين الفمسطينيين وشربل يعدىم بجوازات سفر قاعة لتسييل طملبنان:  51
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 الطمبات الخاصةدشن وزير الداخمية المبنانية مروان شربل امس، قاعة مخصصة لتقديم واستالم  :بيروت
الدعوة »بالالجئين الفمسطينيين في مبنى مديرية شؤون الالجئين في شارع بشارة الخوري بعد تأىيميا، مجددًا 

 «. من القيام بميماتيا« أونروا»الدول المانحة من أجل تقديم المزيد من الدعم لتمكين وكالة الى 
تسييل العمل وتقميص الوقت المخصص إلنجاز المعامالت المرتبطة »ورأى شربل ان من شأن ىذه الخطوة 

وف الئقة باألحوال الشخصية لالجو الفمسطيني، بحيث توفر عميو عناء االنتقال واالنتظار، في ظر 
ومحترمة، كما تأخذ في االعتبار حاجات االشخاص المعوقين عند تنظيم معامالتيم وتسيل ليم اجراءات 

 «.التنقل في المبنى
الفمسطيني الذي  -ان إعادة التأىيل استكمال لمتعاون القائم بين وزارة الداخمية ولجنة الحوار المبناني »وأكد 

ذا العام ومن ثم القيام بعممية أرشفة كامل السجالت والمستندات العائدة بدأ بإطالق دليل لممعامالت بداية ى
سمسمة الخطوات ىذه تندرج في إطار عممية »، معتبرًا ان «ليذه المديرية عمى ميكروفيمم لحفظيا من التمف

لسفر تطوير شاممة تسعى الوزارة الى القيام بيا لمكننة المديرية تزامنًا مع التحضيرات إلطالق جوازات ا
في المديرية العامة لالمن العام بحيث يحصل الالجو الفمسطيني عمى بطاقة متطورة أسوة « البيومترية»

 «.بباقي الدول
03/9/1321، الحياة، لندن  

 
 بوقف األعمال العدائية لبللتزام إسرائيمياً  – لبنانياً  اجتماعاقائد اليونيفيل في لبنان يترأس  50

ت األمم المتحدة المؤقتة في لبنان )اليونيفيل( المواء باولو سيرا أمس، في مركز لندن: ترأس القائد العام لقوا
إسرائيميا،  -تابع لمقوات الدولية في بمدة رأس الناقورة المبنانية الحدودية الجنوبية، اجتماعا عسكريا لبنانيا 

لبقاء الوضع في »رتياحو حسب ما ذكرتو وكالة األنباء األلمانية. وذكر بيان لبناني رسمي أن سيرا أبدى ا
لقد كان »وقال سيرا: «. منطقة العمميات ىادئا ومستقرا، حيث جدد األطراف التزاميم بوقف األعمال العدائية

اجتماعا بّناء أبدى خاللو الطرفان دعميما الكامل والتزاميما بالعمل مع اليونيفيل لتنفيذ البنود ذات الصمة 
 «.بالمنطقة ومنع الحوادث والتوتر عمى طول الخط األزرقوالحفاظ عمى اليدوء  2802بالقرار 

03/9/1321، الشرق األوسط، لندن  
 

تمام المصالحة 55  خبلل افتتاحية قمة "عدم االنحياز": مرسي يدعو لمواصمة دعم الفمسطينيين وا 
دعا الرئيس المصري محمد مرسي دول حركة عدم االنحياز والمجتمع الدولي إلى دعم القضية  :طيران

لفمسطينية إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة غير القابمة لمتصرف، ا
في كممة لو خالل افتتاحية قمة "عدم االنحياز" الخميس،  ،وشدد مرسي ويجعميا فقط لمشعب الفمسطيني.

قامة دولتو الحرة عمى أرضو الف  مسطينية المحتمة.عمى حق الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره بإرادتو وا 
وقال "اليوم نحن مطالبون باستمرار الوقوف بجانب ىذا الحق وتوفير الدعم السياسي وغيره من أنواع الدعم 

 الالزم لتحقيق االعتراف بالدولة الفمسطينية داخل األمم المتحدة كدولة كاممة العضوية في المنظمة".
لفمسطيني وخاصة سجناؤه من ظروف صعبة وأكد عمى ضرورة تسميط الضوء عمى ما يعانيو الشعب ا

يفرضيا االحتالل تتنافى وكل أعراف القانون الدولي والقيم اإلنسانية وحقوق اإلنسان فضال عن فريضة 
 السماء بأن يكون الناس أحراًرا في أوطانيم".
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ألمن وشدد عمى أن مصر سوف تدعم أي تحرك فمسطيني في الجامعة العامة لألمم المتحدة أو في مجمس ا
وأضاف "سنستمر كذلك في رعاية المصالحة  لطمب عضوية كاممة لفمسطين، إذا ما قررت السمطة ذلك.

لدعم وحدة الصف الفمسطيني، وأحث األخوة الفمسطينيين بمختمف توجياتيم عمى أن يتموا المصالحة وأن 
حتى يمكنيم التركيز عمى ينتقموا إلى تنفيذ ما تم التوصل إليو مؤخرا دون االلتفات إلى خالفات ضيقة، 

 قضيتيم األساسية وىي مقاومة االحتالل والتحرر منو".
النظام  وقال مرسي إن "الشعبين الفمسطيني والسوري الزاال يناضالن من أجل الحرية والكرامة، واصفاً 

 السوري بـ"الظالم".
 03/9/1321نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 

 
 ميرجان خمور إسرائيمي بباحة مسجد بئر السبعجامعة الدول العربية تحذر من  56

، في ساحات مسجد بئر "ميرجان الخمور"إقامة  "إسرائيل"دانت جامعة الدول العربية أمس، عزم  القاىرة:
المسجد تم بناؤه منذ "إن  :وقال قطاع فمسطين بالجامعة العربية في بيان السبع الكبير مطمع الشير المقبل.

فترة الخالفة العثمانية، ثم أغمقتو إسرائيل ومنعت الصالة فيو، رغم استمرار وتعدد أكثر من مئة عام خالل 
إقامة مثل ىذا الميرجان في ىذا المسجد ". وأضاف أن "المطالبات التي وجيت إلييا، إلتاحة الصالة فيو

تار بالغ اإلسالمي أمر خطر لمغاية، ودعوة واضحة من السمطات اإلسرائيمية لمتوتر واالستفزاز، واستي
مميار مسمم في مختمف دول  2.6بمبادئ القانون الدولي واألعراف الدولية، وبالقيم والمشاعر الدينية لنحو 

 ."العالم، وانتياك لكل القرارات الدولية
 03/9/1321الخميج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل"جامعة الدول العربية توصى بفرض حظر عمى شركات تتعامل مع  57

ختام اجتماعيم السابع والثمانين،  يف ل"إسرائيـ"االتصال لمكاتب المقاطعة العربية ل أوصى ضباط: )أ.ش.أ(
، بفرض حظر كمى عمى عدد من الشركات الفرنسية، 19/9 عقد بالجامعة العربية يوم األربعاء يالذ

قائمة باعتبارىا قوة  "إسرائيل"، وذلك لمنعيا من التعامل مع "إسرائيل" يليا فروع ف يواألمريكية الت
العربية المحتمة بالجامعة  واألراضياألمين العام المساعد لشئون فمسطين  ،محمد صبيح قالو  باالحتالل.
، "إسرائيل"تتعامل مع  يعمى بعض الشركات الت جزئين االجتماع أوصى أيضًا بفرض حظر إالعربية، 

ىذه القرارات تؤدى إلى التأثير ، مؤكدًا أن مثل "إسرائيل" فيلدييا أنشطة  التيوكذلك عمى بعض األفراد 
، وفرض عمييا مثل ىذا "إسرائيل"تتعامل مع  التيوأوضح أن بعض البنوك  المباشر عمى ىذه الشركات.

 الحظر منيت بخسائر كبيرة، وطالبت برفع الحظر عنيا.
 9/1321/:1اليوم السابع، القاىرة، 

 
 " نوع من السفودعوة ليبرمان لمرئيس المصري لزيارة "إسرائيل :محمد صبيح 58

األمين العام المساعد لشئون فمسطين  ،اعتبر السفير محمد صبيح: العزب الطيب الطاىر - القاىرة
ليبرمان لمرئيس المصري  أفيجدور "إسرائيل"دعوة وزير خارجية  أن ،واألراضي المحتمة بالجامعة العربية

وحممة لمعالقات العامة لمضغط عمي  ميإعالنوع من السفو ومحاولة توظيف  "إسرائيل"محمد مرسي لزيارة 
ووصفيا بأنيا تنم عن فكر أبمو وراء ىذه الدعوة خاصة أنو يعمم أن الرئيس المصري لن  ،الدول العربية
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 ىأنو مت إلىولفت في تصريحات لو أمس  حينما يكون ىناك سالم شامل وعادل. إال "إسرائيل" إلىيذىب 
 .مقياس واضح لذلك يتمثل في مبادرة السالم العربية وأمامناىذا السالم ستكون ىناك عالقات  أنجزوا

 03/9/1321األىرام، القاىرة، 
 

 مواجية مخططات تيويد القدسلإنياء االنقسام ب الفمسطينيةالفصائل األزىر يطالب 59
أحمد الطيِّب، شيخ األزىر الشريف، عمى أىمية  .شدَّد فضيمة اإلمام األكبر د: إسالم محمد -القاىرة 

عالء ال نياء جميع مظاىر االنقسام بين اإلخوة الفمسطينيين، وا  تضامن بين جميع الفصائل الفمسطينية، وا 
في مواجية  المصمحة الُعميا لمشعب الفمسطيني عمى المصالح الحزبية الضيِّقة؛ حتى يكونوا صفًّا واحداً 

َلب فضيمتو جميع الدول العربية لمجميع دون استثناء، كما طا اً مخططات الكيان الصييوني، الذي ُيضمر شرّ 
واإلسالمية مساعدة ودعم صمود الشعب الفمسطيني الشقيق في نضالو؛ حتى تحرير أرضو والمقدَّسات 

 اإلسالمية والمسيحية التي ينتيكيا الكيان الصييوني.
 ،ل العربيةجاء ذلك خالل استقبال فضيمتو لسفير فمسطين بالقاىرة والمندوب الدائم لفمسطين لدى جامعة الدو 

بركات الفرا؛ حيث أوضح سيادتو خطورة مخططات الكيان الصييوني لتيويد القدس، وما ُيحاك ضد  .د
 المسجد األقصى من مخاطر عمى غرار ما حدث بالحرم اإلبراىيمي في الخميل.

ودراسة  كما تناول المقاء قبول الطالب الفمسطينيين خريجي المعاىد األزىرية الفمسطينية بجامعة األزىر،
رة عمييم، مع زيادة الِمَنِح الدراسية لمطالب الدارسين باألزىر وتقديميا  تخفيف أعباء الرسوم الدراسية المقرَّ

 من خالل السفارة الفمسطينية بالقاىرة.
 03/9/1321الشرق، الدوحة، 

 
 اتحاد األطباء العرب: االحتبلل ينف ذ مخطًطا غير مسبوق لتيويد فمسطين ومقدساتيا :5

جمال عبد السالم، مدير "لجنة القدس" باتحاد األطباء العرب من مخطط إسرائيمي "غير  .حذر د :اىرةالق
وقال عبد السالم، في تصريحات  مسبوق" لتيويد كل ما يمت بصمة ليوية فمسطين العربية واإلسالمية.

إلسرائيمي بنيامين قدس برس إن ما يسمى مشروع القدس الكبرى الذي أطمقو رئيس الوزراء ا وكالةخاصة ل
من أراضي الضفة، بدعوى  %20نتنياىو "يمثل المشروع األخطر في ىذا اإلطار، حيث يستولي عمى 

 ضميا لمقدس الكبرى التي يتم تيويدىا عمى قدم وساق".
وأكد عبد السالم عمى ضرورة أن تتخذ الدول العربية موقًفا رافًضا ليذه الممارسات، وأن تُقر خطوات عممية 

في الوقت نفسو بما اتخذتو حكومة  اذ القدس وفمسطين من التيويد الذي يمنع قيام دولة فمسطينية، مشيداً إلنق
وندد عبد السالم من المحاوالت  جنوب إفريقيا من تمييز منتجات المستوطنات الييودية الواردة إلييا.

يسمى "سباق  ما مي لمنع إقامةإلى موقف عربي إسال اإلسرائيمية لفرض الواقع التيويدي في القدس، داعياً 
الذي يأتي في ظل تصعيد إسرائيمي ضد كل ما ىو  ،المقرر إقامتو في القدس وحول أسوارىا ،الفورموال"
 إسالمي.

 9/1321/:1قدس برس، 
 

 طيران تطالب "عدم االنحياز" بإنشاء محكمة خاصة لمنظر في جرائم الحرب اإلسرائيمية 63
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عدم االنحياز الدفع باتجاه إنشاء في حركة من الدول األعضاء  طمبت طيران ستار ناصر: -طيران 
محكمة لمنظر في جرائم الحرب اإلسرائيمية، وقال وزير الخارجية اإليراني عمي أكبر صالحي إن مبادرة 
إنشاء محكمة دولية خاصة لجرائم الحرب اإلسرائيمية ستمنع الكيان الصييوني من اقتراف المزيد من جرائم 

الفمسطينيين. ودعا صالحي حركة عدم االنحياز إلى تشكيل لجنة لضمان حقوق الفمسطينيين. الحرب ضد 
وأكد صالحي أن السالم في الشرق األوسط ال يمكن أن يتحقق من خالل الدعم األعمى والقائم عمى التمييز 

االحتالل والعدوان  وسياساتيا القائمة عمى "،إسرائيل"من قبل القوى العالمية إلرىاب الدولة الذي تمارسو 
 والتيديدات والتعذيب والدمار.

 03/9/1321الخميج، الشارقة، 
 

 تشكيل مجموعة عمل لفمسطين في نيويورك سيتموزير الخارجية اإليراني:  62
كبر صالحي إنو سيتم تشكيل مجموعة عمل خاصة بفمسطين في أعمي  اإليرانيقال وزير الخارجية  :طيران

ونقل مصدر إيراني رسمي عن  جدية". أكثرقضايا المرتبطة بفمسطين بشكل نيويورك، "بيدف متابعة ال
(بعد الجمسة الخاصة بمجنة فمسطين التي عقدت مساء أمس عمى ىامش 9/:1صالحي تأكيده يوم األربعاء 

االجتماع الوزاري لحركة عدم االنحياز في طيران، عمى إيجابية نتائج ىذه الجمسة كانت، وذكر انو تقرر 
مسة ألول مرة تشكيل لجنة عمل خاصة في ىذا المجال في نيويورك. واضاف: "قدمت خالل الجمسة في الج

اقتراحات لدعم الشعب الفمسطيني وان المجموعة المذكورة ستبحث في نيويورك سبل تنفيذ ىذه االقتراحات 
 بشكل عممي". 

 9/1321/:1قدس برس، 
 

 اءبسين "ج"دباباتو من المنطقة  يسحبالجيش المصري  61
بدأت قوات الجيش المصري، أمس، سحب آلياتيا : يسري محمد ،أحمد يوسف - العريش )مصر( ،القاىرة

الثقيمة من منطقة تحظر اتفاقية السالم الموقعة بين القاىرة وتل أبيب وجودىا فييا، وىو ما اعتبره مراقبون 
در أمنية إنو تم سحب الدبابات لعدم وقالت مصا ."ضغوط إسرائيمية وأميركية"عمى استجابة القاىرة لـ دليالً 

 حاجة العمميات التي تتم في سيناء اآلن لمالحقة العناصر الجيادية إلييا، وأنيا ستتمركز قرب العريش.
 

 قد اشتكت من أن القاىرة لم تنسق مع تل أبيب بشأن الدفع ب ليات ثقيمة. "إسرائيل"وكانت 
 03/9/1321الشرق األوسط، لندن، 

 
 وبينيم ثبلثة فمسطينيين سيناءمن منفذي ىجوم  لعددألسماء الحركية : اوكالة سما 60

الذي  اإلرىابيكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن بعض تفاصيل حادث رفح  :وكاالتال –العريش 
حادث رفح  في، وأوضحت المصادر أن المتورطين من العناصر اإلرىابية مصرياً  جندياً  27راح ضحيتو 

 ن الجماعات المتطرفة، التي تكفر الجيش والشرطة والحاكم..م عنصراً  31قرابة 
باإلفراج عن مجموعة كبيرة من الجماعات الجيادية  سيادياً  وبدأت تفاصيل األحداث بعد صدور قراراً 

 ...حادث رفح في، وثبت تورط ثالثة عناصر منيم باإلعدامالمحكوم عمييا 
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ىجوم رفح بعد التعرف  يلحركية القتمى الثالثة من منفذكما كشفت مصادر أمنية رفيعة عن ىوية األسماء ا
اهلل  وأبو عبد يخالد من الدق وىم أبو المقداد من المحمة الكبرى، وأبو DNAعمى ىويتيم عن طريق تحميل 

من القاىرة، وىى أسماء حركية معروفة أسمائيا لدى األجيزة األمنية وىم من الخمسة القتمى الذين قتموا 
بدوية بقرية نجع شبانة برفح كما تعذر الوصول ألسماء الجثة الرابعة والخامسة المتفحمتين داخل العشة ال

أبو إلياس، وثالثة عناصر منيم  يالحرك واسموحتى اآلن، أما المصاب السادس فيدعى محمود عبد اهلل 
 .األخير منذ شير ونصف يمن الذين شمميم العفو الرئاس

وقاموا بخطف مدرعة الجيش، فقد تم التعرف  "إسرائيل"متيم مصر من أما جثث القتمى السبعة الذين تسم
رفح والشيخ زويد أحدىم من عائمة بدوية معروفة، كما  تيعمى بعض الجثث منيم بينيم عنصرين من مدين

تتكتم األجيزة األمنية بشدة عمى جثة أحد العناصر اإلرىابية من ضمن جثث القتمى السبعة الذين تم تسمميم 
فراج قب"رائيلإس"من  ل شير ي، وىو من محافظة مرسى مطروح وتشير مصادر أنو ضمن من شمميم عفو وا 

تبين أن ثالثة جثث منيم يعجز الطب الشرعى عن  ،لمصر سبعة جثث "إسرائيل"وسممت  رمضان المبارك.
فح ر  يمن التعرف عمى أربعة جثث بينيم جثتين لعنصرية من مدينت الشرعيتمكن الطب و كشف ىويتيا، 

 والشيخ زويد وجثتين لفمسطينيين.
حادث رفح من السكان  يآخرين متورطين ف كما أثبتت التقارير األمنية والتحريات أن ستة عشر عنصراً 

رفح والشيخ زويد مازالوا طمقاء بالمنطقة، وعممية القبض عمييم وفًقا لممصادر األمنية  يالمحميين لمدينت
المنطقة والمواجيات معيم ستوقع أبرياء  يألنيم محصنين بين أىال وقوع ضحايا أبرياء آخرين يستتسبب ف

حادث رفح ثالثة  يآخرين وفقا لتصريحات أمنية، ويرى أمنيون آخرون بأنيا غير مبررة، كما أدين ف
 قطاع غزة. يفمسطينيين آخرين ف

 03/9/1321وكالة سما اإلخبارية، 
 

 بحوزة صاحب بازار في القدسكانتا  "إسرائيل"من  أثريتينمصر تستعيد قطعتين  65
، كانتا قد انتزعتا "إسرائيل"تمكنت الدبموماسية المصرية من استعادة قطعتين أثريتين من : طو عمي - القاىرة

من تابوتين مصريين يعودان إلى عصر الدولة الحديثة الفرعونية، وجرى ضبطيما في أحد البازارات بمدينة 
 القدس.

 03/9/1321الشرق األوسط، لندن، 
 

 في مؤتمر وكالة الطاقة الذرية "إسرائيل"العرب قد ال يستيدفون : وكالة رويترز 66
الدول العربية ربما تقرر عدم استيداف  إنيقول دبموماسيون : عماد عمر ،رفقي فخري، فريدريك دال -فيينا 

قة الذرية خشية أن بشأن ترسانتيا النووية المفترضة خالل المؤتمر السنوي لموكالة الدولية لمطا "إسرائيل"
 أوسع إلخالء منطقة الشرق األوسط من األسمحة النووية. يعرقل ذلك جيوداً 

لكنيا منقسمة بخصوص ما إن كان ينبغي أن تطرح  "إسرائيل"وقال دبموماسي كبير إن الدول العربية ستنتقد 
ية لمطاقة الذرية الشير مشروع قرار بشأن ىذا األمر في المؤتمر السنوي العام الذي تعقده الوكالة الدول

ن  القادم. وقال الدبموماسيون إن الدول العربية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقترح مشروع قرار غير ممزم وا 
 /أيمول 28كان ذا أىمية رمزية ينتقد "القدرات النووية اإلسرائيمية" في اجتماع ىذا العام الذي يبدأ في 

 .سبتمبر ويستمر أسبوعاً 
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قد يثنييا عن حضور محادثات ىذا العام  "إسرائيل"سيون قمقيم من أن التحرك العربي ضد وأبدى الدبموما
 التي تدور حول شرق أوسط خال من األسمحة النووية.

 9/1321/:1وكالة رويترز، 
 

 شمول الفمسطينيين العائدين إلى العراق بمنحة العودة :العراقية والميجرينوزارة اليجرة  67
يجرة والميجرين العراقية أمس عن شمول الفمسطينيين العائدين إلى العراق بمنحة أربعة أعمنت وزارة ال :بغداد

شمول "إن  :وزير اليجرة والميجرين ،دوالر(. وقال ديندار نجمان دوسكي 3700يعادل  ماليين دينار )ما
في سريان قرار  1020( لعام 37إلى قرار مجمس شورى الدولة رقم ) األسر الفمسطينية بالمنحة جاء استناداً 

معاممة الفمسطيني المقيم في العراق "، والذي ينص عمى 1002لسنة  101مجمس قيادة الثورة المنحل رقم 
 ."معاممة العراقي بالحقوق والواجبات باستثناء الحصول عمى الجنسية العراقية

 03/9/1321االتحاد، أبو ظبي، 
 

 سبوع المقبلمصر: "لجنة القدس" تنظم المخيم المقدسي الثاني األ 68
تنظم "لجنة القدس" باتحاد األطباء العرب "المخيم المقدسي الثاني" بجبل سانت كاترين )جنوب شبو  :القاىرة

وقالت المجنة  سبتمبر المقبل وعمى مدى ثالثة أيام. /من السادس من أيمول جزيرة سيناء( في مصر، اعتباراً 
ينما شعاره "نحن أولى بموسى منيم )الييود(" حيث إن عنوان المخيم سيكون "مخيم موسي عميو السالم" ب

سيتضمن برنامج المخيم زيارة جبل التجمي وزيارة الوادي المقدس وزيارة عيون موسى وصعود جبل موسى 
ليال وزيارة دير سانت كاترين، إضافة إلى إلقاء عدد من المحاضرات الثقافية المتعمقة بقضية القدس لكبار 

 المتخصصين.
 9/1321/:1قدس برس، 

 
 بيريز وأيديعوت أحرونوت: واشنطن تسعى لمقاء بين مرسي ونتنياىو  69

اإلسرائيمية أمس األربعاء، أن البيت األبيض  تأحرونو ادعت جريدة يديعوت : برىوم جرايسي - الناصرة
ى يحاول تنظيم لقاء بين الرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو، أو حت

الرئيس اإلسرائيمي شمعون بيريز، خالل تواجد ىذه الشخصيات في نيويورك الشير المقبل، لممشاركة في 
 اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة.

، وأن باألساستنظيم لقاء بين مرسي ونتنياىو  إمكانيةيفحص  األبيضوحسب ما ادعتو الجريدة، فإن البيت 
ح الفكرة مع جيات إسرائيمية، ونقمت الجريدة عن مصادر إسرائيمية قوليا، جيات أميركية عميا بدأت في طر 

 ".اإلطالقكان ممكنا تطبيقيا عمى  إذاما  األمريكيون"في ىذه المرحمة يدور الحديث عن فكرة يدرس 
وأضاف المصدر إن "ىذا منوط أساسا بمرسي وليس بأي واحد آخر، وأوضح أن نتنياىو لن يعارض مثل 

وصورة ميمة في حممتو االنتخابية. ولكن مشكوك أن يوافق  كبيراً  ألوباما فسيكون ىذا انجازاً  أما، ىذا المقاء
 مرسي".

 وقال مكتبا نتنياىو وبيريز لمجريدة ذاتيا، إنو ليسا عمى عمم بيذه االتصاالت.
 03/9/1321الغد، عم ان، 
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 زب اهللعزل حماس وحبب الجميوري األمريكي يطالالبرنامج السياسي لمحزب  :6
لم يكن الحزب الجميوري مقنعًا خالل مؤتمره أمس بالترويج لمرشحو النتخابات الرئاسة : جو معكرون

 والذيمحزب، لبرنامج السياسي الطرح حيث تم  المقبل ميت رومني، / نوفبيراألميركية في تشرين الثاني
مبي معايير المجتمع الدولي يجب عزل العناصر المتشددة مثل حماس وحزب اهلل ألنيا ال ت"اعتبر أنو 

ندعو إلى استعادة سيادة لبنان التي دمرتيا ىذه المجموعات تقريبًا. وندعم "، مضيفًا "لمسالم والديبموماسية
مرحمة انتقالية لحكومة سورية ما بعد األسد تمثل كل الناس وتحمي حقوق كل األقميات والديانات، وتحترم 

 ."الم واالستقرار في المنطقةسالمة أراضي جيرانيا وتساىم في الس
 03/9/1321السفير، بيروت، 

 
 عن مقتل راشيل كوري اإلسرائيميالعفو الدولية تنتقد القرار بعدم مسؤولية الجيش منظمة  73

بعدم مسؤولية الجيش  إسرائيميةقرار محكمة  يوم األربعاءانتقدت منظمة العفو الدولية .(: ب.ف.أ)
الحكم يحمي العسكريين " إن :وقالت المنظمة في بيان ،راشيل كوري مريكيةاألعن مقتل الناشطة  اإلسرائيمي
الداخمي حول موت  اإلسرائيميمن المسؤولية ويتجاىل خماًل عميقًا في التحقيق العسكري  اإلسرائيميين

وعودًا  اإلسرائيميةعمى موت كوري، لم تقدم السمطات  أعواممن تسعة  أكثرحتى بعد ". وأضافت: "كوري
التحقيق العسكري  إسرائيميةمحكمة  أيدتاء تحقيق شامل وذات صدقية وشفاف... بل بداًل من ذلك بإجر 

وأشارت منظمة  ."مساءلة أيمن  اإلسرائيمييحمي الجيش  أخرىحكمًا مرة  وأصدرت باألخطاءالمميء 
بأنيم ال  يركيونأمبدًا عمى المأل، فيما صرح مسؤولون أالتحقيق العسكري الكامل لم ينشر "ن أ إلىالعفو 

 ."يعتقدون بأن التحقيق كان شاماًل وذا صدقية وشفافاً 
 03/9/1321الحياة، لندن، 
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حتالل من قرار المحكمة اإلسرائيمية الذي يبرئ جيش اال رفضت الواليات المتحدة األمريكية ضمناً  :واشنطن
دعم قرار العائمة  جريمة قتل المتضامنة األمريكية مع الشعب الفمسطيني راشيل كوري، معمنة رسمياً 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األمريكية فكتوريا نوالند في تصريح لمصحفيين،  االستئناف ضد الحكم.
يل كوري االستئناف ضد حكم أصدرتو محكمة إن الواليات المتحدة تدعم قرار عائمة الناشطة األمريكية راش

إسرائيمية أمس بتبرئة ساحة إسرائيل من أي مخالفة يمكن أن تكون قد تسببت في مقتميا خالل مظاىرة 
قالت نوالند "إننا نتفيم خيبة أمل العائمة بشأن نتائج  مؤيدة لمفمسطينيين في قطاع غزة قبل تسع سنوات.

اة كوري كانت حادثًا اثر سحقيا تحت جرافة تابعة لمجيش اإلسرائيمي المحاكمة"، التي خمصت إلى أن وف
وأكدت وزارة الخارجية األمريكية،  .1003لدى محاولتيا منع تدمير منازل فمسطينيين في قطاع غزة عام 

عبر المتحدثة باسميا، عمى "استمرار الواليات المتحدة في تقديم الخدمات القنصمية لمعائمة مع مضييا في 
 ئناف الحكم".است

 9/1321/:1قدس برس، 
 

 وتساؤالت مشاىدات: 2:59فمسطين  71
 شفيق ناظم الغبرا
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اثنــاء إقــامتي عمــى مــدى ثمانيــة أيــام فــي الضــفة الغربيــة المحتمــة فــي منــاطق الســمطة الفمســطينية فــي النصــف 
 : مشـاىدات ميدانيـة مـن فمسـطين(، جـاءني عـرض1021-9-27االخير من رمضان )انظر مقال الخمـيس 

 «.سنأخذك غدًا لرؤية حيفا وطبريا ويافا وبقية فمسطين»قبمتو بال تردد، 
، والتـي اقُتمـع منيـا مميـون عربـي فمسـطيني، 2:59سارت السـيارة مسـرعة الـى االرض التـي تـم احتالليـا عـام 

ســأختبر شــعور المــرور بــاالرض التــي مــات مــن أجميــا »كــان والــداَي وعائمتاىمــا مــنيم. قمــت محــدثا نفســي: 
مــع اســتمرار ىــدير المركبــة، توقفــت األحــالم محــاواًل «. ات األلــوف، ســأرى مســقط رأس أســرتي ألول مــرةعشــر 

 استيعاب مشاىداتي بومضات تواكب سرعة السيارة.
عاجمني صديقي العربي الذي رافقني طوال الرحمة، والذي ولد وترعرع وال يزال في األراضي التي احتمت عام 

، 2:59يفـا. انظـر الـى ىـذا الحـرش، إنـو مكـان قريـة فمسـطينية دمـرت عـام نحن في الطريق الى ح: »2:59
أما الحرش الذي يميو، فيو اآلخر مكان لقرية فمسطينية أخرى. اماكن القرى التي دمرتيـا إسـرائيل تعـرف مـن 
نبات الصبار الذي ميز القرى الفمسطينية في ذلك الـزمن. عمـى أطـراف االحـراش ينمـو ىـذا النبـات حتـى بعـد 

 «.أربعمئة قرية فمسطينية 2:59عو، مؤشرًا إلى مكان الجريمة، حيث دمرت إسرائيل بعد حرب قط
كيـف سـأرى المدينـة التـي ولـد وترعـرع فييـا والـدي حتـى يـوم النكبـة »وعندما اقتربنا مـن حيفـا دار فـي ذىنـي: 

ذات الحـي القـديم ؟ قبـل وفاتـو بـزمن ذكـر لـي أن منـزل والـده يقـع أسـفل اليـادار. لكـن، ىـل يكـون 2:59عام 
 «.قائما؟

( تســير 2:59حيفــا مدينــة تقــف بشــموخ عمــى جبــل وبحــر، وبينمــا نستكشــفيا، اذا بفتــاة )فمســطينية مــن عــرب 
سيروا في ىذا الشارع ثم »قربنا مسرعة. نادى عمييا صديقي بالعربية متسائاًل عن االتجاه، فابتسمت مرحبة: 

ــــك ل ــــد اإلشــــارة القادمــــة، وذل ــــة وييوديــــة مشــــتركة ننظميــــا اآلن ضــــد انحرفــــوا يســــارًا عن ــــادوا تظــــاىرة عربي تتف
 «.التحضيرات اإلسرائيمية لضرب ايران

ىـــذا الحـــي ممـــيء بالمنـــازل العربيـــة »وصـــمنا الـــى سمســـمة منـــازل عربيـــة متراميـــة ومتتاليـــة، فأوضـــح صـــديقي: 
دار كمـا وصـف . نحن اآلن فـي منطقـة اسـفل اليـا2:59القديمة التي ىجر أىميا عندما سقطت المدينة عام 

. لقــد غيــروا 2:59لــك والــدك، منــزلكم ســيكون فــي ىــذا الحــي واألحيــاء المحيطــة التــي تغيــرت كثيــرا منــذ عــام 
أسماء الشوراع والمحالت والسكان، ودمروا الكثير من المنازل نسبة لما كان قائمًا، حيث كانت أغمبية سكان 

 «.المدينة من العرب الفمسطينيين
تســتطيع أن تعــرف المنــزل الــذي كــان ممكــًا لمعــرب الفمســطينيين مــن شــكمو »قطــاع: ثــم اســتمر صــديقي بــال ان

وحجارتــو التــي تشــبو البيــوت فــي لبنــان واالردن. ىــذه أحيــاء تحمــل معيــا قصــة أصــحابيا وتــاريخيم منــذ ان 
 «.صادرتيا إسرائيل

ت رعشــة فــي ســر «. 2:59ىــذا المبنــى كــان لمصــفاة حيفــا قبــل عــام »وصــمنا الــى بنــاء كبيــر مكتــوب عميــو: 
جسدي، فينا عمل والدي طبيبًا لسنوات عدة وذلك بعـد تخرجـو مـن الجامعـة االميركيـة فـي بيـروت، كـان ىـذا 

 آخر عمل لو في مدينة حيفا قبل المجوء الكبير.
وفي الطريق الى مدينة طبريا بعد حيفا، مررنا بمناطق تعرف باسم المثمث تم احتالليا من قبـل إسـرائيل عـام 

تحـاول إســرائيل »ك المنطقـة تمتــد القـرى العربيــة عمـى يمــين الطريـق ويســاره، فـأردف صــديقي: . فـي تمــ:2:5
جاىدة منع ىذه القرى من االمتداد من خالل حصارىا بمواقع سكنية ييودية. إسرائيل ميووسة بييودية الدولة 

 «.لتاريخ والحقوق، ميووسون بالبقاء وحماية الذات وا2:59ومنع االمتداد العربي، ونحن، عرَب فمسطين 
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وصــمنا الــى مدينــة طبريــا، التــي تقــف بيــدوء آســر عمــى بحيــرة خالبــة يــروى أن الســيد المســيح ســار عمييــا فــي 
تعبيــر عــن إحــدى معجزاتــو. ىــذه مدينــة والــدتي التــي طالمــا حــدثتني، كمــا حــدثني جــدي عنيــا. قبــل دخــولي 

ــــاء خــــالتي وىــــو مــــن ــــى مشــــارفيا الول مــــرة احــــد ابن ــــة التقيــــت عم ــــدتي ومــــن عــــرب  المدين ــــة وال  2:59عائم
 2:59الفمسطينيين، جاء لمقائي مـن الناصـرة التـي يقطـن فييـا بعـد أن فـرض عمـى اسـرتو أن تمجـأ الييـا عـام 

 من مدينة طبريا التي اصبحت ييودية بالكامل.
 بــين األزقــة فــي طبريــا بــدأت أســمع القصــص والتــاريخ والبنــاء العربــي بحجــره الــذي ال يوجــد لــو شــبيو بســواده

كــان الجــدادنا مــن أســرة الطبــري ىنــا مكانــة كبــرى، وكــان »المخمــوط بــبعض البيــاض. واذا بقريبــي يقــول لــي: 
 «.جدك قائدًا ميمًا لممدينة في مراحل فاصمة

صــعقت لمموقــف ودخمــت فــي «. ىــذا منــزل جــدك صــدقي عبــد الســالم الطبــري»ثــم نظــر قريبــي الــى اليمــين: 
ىذا منزل عائمتك الذي ولدت فيـو »و، ثم استمر موجيًا كالمو إلّي: صمت، فمم أتوقع ان أرى البناء في مكان

اثنــاء  2:59والــدتك وخاالتــك. ىــذا ىــو المنــزل الــذي ىربــت منــو عائمتــك فــي يــوم مشــؤوم فــي نيســان )ابريــل( 
مـن الشـبان، بيـنيم  160حصار الياغانا الييودية المدينة. كان يقود المقاومة حينيـا دفاعـًا عـن مدينـة طبريـا 

 ، الذي استشيد بعد سقوط المدينة اثناء لجوئو الى مدينة الناصرة.عمي
انفتحت الجروح ورأيـت عبـر المنـزل ذكرانـا ومعانـاة أجيـال الالجئـين. سـرت عبـر الحديقـة الكبيـرة لجـدي، كـان 
المنـزل ميجــورًا منــذ أن ســكنو لســنوات طــوال رئــيس دائـرة الشــرطة االســرائيمية. جبــت فــي المنــزل غرفــة غرفــة، 

ت غرفو وصاالتو، ثم وقفت متخياًل الحياة التي كانت قبل لجوء جدي وعائمتو وكل سكان طبريا العرب صور 
الى غير رجعة. سرت األسئمة في ذىني بال إجابات عن ىذا الصراع الممعون وعن مضمون الدولة الييودية 

 القائمة في أرض فمسطين.
عائمـة  23والـدتك، تسـكن فـي ىـذا المنـزل اآلن  ىـذا منـزل عمـي وىـو خـال»أخذني قريبي الى منزل مجاور، 

 «.لقد دمرت الكثير من منازل العائمة والعائالت الطبرانية عمى مر السنوات»ثم اردف قائال: «. ييودية
تركـــت طبريـــا الخالبـــة، تمنيـــت أن أبقـــى مـــدة أطـــول وان أمكـــث فـــي الميـــل وأختبـــر شـــروق الشـــمس، شـــعرت 

حب ان يمضي وقتًا في رؤية القديم، لكن ليذا القـديم طعـم آخـر، بمشاعر متدفقة، خاصة لشخص مثمي ال ي
 إنو جزء منا، يعكس صراعًا تحكََّم بأرواحنا منذ ان فتحنا أعيننا عمى الدنيا.

، والتــي 2:59أســرعنا لنمحــق وقــت اإلفطــار الرمضــاني بمدينــة الناصــرة العربيــة التــي ضــمتيا إســرائيل عــام 
يــد. فــي الناصـرة التقيــت أفــرادًا مـن عــائمتي وأقربــائي لوالـدتي ممــن انقطــع تحمـل معــاني دينيــة لممسـيحية بالتحد

. دخمـت منـزليم فـإذا بصـورة جـد والـدتي عبـد السـالم الطبـري أمـامي. 2:59التواصل المباشر معيم مند عـام 
لـوال لمتاريخ منطق، وعندما تقير الشعوب كل شيء يذكِّر بما كان ويعمِّـق الحمـم بإمكانـات ال يجيزىـا الواقـع. 

لما عرفت منزل جدي، ولما رأيت منارل العائمة االخرى ولما عرفت عالقـة كـل  2:59أقاربي من فمسطينيي 
 مسألة باالخرى. إنيم حفظة التاريخ العربي في فمسطين.
% مـن سـكان عكـا مـن العـرب 30. ال يـزال 2:59وفي الميل الدامس، توجينا لمدينة عكـا التـي سـقطت عـام 

البمدة القديمة وأسواقيا التي تنتشر حول قمعة عكا التي ىزمت نابميون عندما حاول فتحيـا الفمسطينيين. جبنا 
منذ أكثر من قرنين من الزمان. كـل زاويـة فـي عكـا تنطـق بـالتراث اإلسـالمي واإلنسـاني. أخبرنـي سـكان عكـا 

ديم. أمضـيت تمــك أنيـم فـي جيـاد دائـم لمحفـاط عمــى سـوق المدينـة، فإسـرائيل تسـعى لتيويــد السـوق العربـي القـ
الميمة في عكا عند أصدقائي العرب. نسيم الميل ىنا مختمف، والصباح يرمـز ألبديـة المكـان، شـعرت وأنـا فـي 

 عكا أن البحر الذي تطل عميو يحتفظ بكل التاريخ والذكريات.
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( وقـد سـبق في اليوم التالي، ذىبنا الى المقبرة العربية في عكا واذا امامي قبر د. لميس جرار )وىي مـن عكـا
ان التقيتيا منذ أكثر من عشرين عامًا في العاصمة االميركية. توفيت لميس منـذ سـنوات قميمـة وأصـرت وفـي 
وصيتيا قبل وفاتيا عمى أن تدفن في فمسطين. فوجئت في الوقت ذاتـو أن قبرىـا يبعـد أمتـارًا عـن قبـور ثالثـة 

ـــر وفـــؤاد  ،2:30مناضـــمين فمســـطينيين أعـــدمتيم الســـمطات البريطانيـــة عـــام  وىـــم محمـــد جمجـــوم وعطـــا الزي
حجـــازي، والـــى الجيـــة االخـــرى أمـــام المقبـــرة بنـــاء كبيـــر لســـجن عكـــا القـــديم، حيـــث أعـــدم المناضـــمون العـــرب 

ىنا تم سجن أعضاء الحركات السرية »وسجنوا. وعندما ذىبت الى مبنى السجن كتب عمى مدخمو بالعبرية: 
 ائيمي وصييوني مدروس لمحو التاريخ العربي وتعبيراتو.في عكا كما في كل مكان، سعي إسر «. الييودية

في ىذه الرحمة، سأكتشف سحر أرض فمسطين، فتاريخ فمسـطين ونشـوء إسـرائيل عمـى أنقاضـيا يثيـر مشـاعر 
تتحـول الــى خمـيط مــن الدىشـة مــا بـين الــرفض الشــامل والقبـول الــواقعي والمتـوتر. بعــد زيـارة فمســطين تبخــرت 

م دولــة فمســطينية وتقســيم االرض. سأتســاءل كيــف يحــق ليــم ان يــأتوا مــن كــل بقــاع أفكــاري حــول إمكانيــة قيــا
االرض بحجة الدين الييودي، وال يحق لنـا ان نـأتي )حـق العـودة( بحجـة أن اجـدادنا ولـدوا عمـى ىـذه االرض 

حمة بينما كانوا وانتموا الييا وامتمكوا أشجارىا وبساتينيا الى يومنا ىذا. بعض الييود الذين التقيتيم في ىذه الر 
يفتشون حقائبي )مدققين بأوراقي( ىم ضحايا مشروع أكبر منيم يزج بيم في أتون مواجية مع الشرق العربي 
واالســالمي الممتــد. القــوة المجــردة ســتجعل الظمــم قــاباًل لالســتمرار لمرحمــة. ىــذا الــى حــد يفســر تنــامي ظــاىرة 

رة االراضـي، وىـو فـي الوقـت ذاتـو يفسـر طبيعـة الثقـة بعض االسرائيميين المعادين لسياسة االستيطان ومصاد
 التي يمتمكيا سكان فمسطين بحقوقيم وبمستقبميم عمى األرض.

 03/9/1321، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"من  مرسيقراءة في مواقف  70
 سيف الدين حمدان

ســرائيل منــذ العــام  اســية وتجاريــة أفضــت إلــى قيــام عالقــات دبموم :2:8معاىــدة الســالم المبرمــة بــين مصــر وا 
بين البمدين، لكنيـا ووجيـت بكثيـر مـن االنتقـاد عمـى المسـتويات الشـعبية وفـي أوسـاط المثقفـين والساسـة عمـى 

 المستوى المحمي المصري.
ــم يــذىب إلــى  ــدين باتــت تعــرف إعالميــا باســم "الســالم البــارد". وحســني مبــارك نفســو ل بــل إن الحالــة بــين البم

دة وفـي ظـل تكـتم شـديد لتقـديم العـزاء بعـد اغتيـال رئـيس الـوزراء اإلسـرائيمي إسرائيل أثناء حكمو سوى مرة واح
 .6::2إسحق رابين عام 

وبعــد وصــول قيــادي مــن جماعــة اإلخــوان المســممون إلــى مقعــد رأس الســمطة فــي مصــر ىــل يتبنــى مقولــة إن 
 لمساسة في سدة الحكم حسابات مختمفة عن الساسة في المواقع األخرى؟

يونيـــو الماضـــي وأثبــت فـــي المـــرة تمـــو األخــرى أنـــو لـــيس رئيســـا  15تـــولى منصــبو فـــي  الــرئيس محمـــد مرســـي
ضعيفا، وأنو قادر عمى اتخاذ قرارات لم يكن المراقبون يتخيمون أن بمقدوره اتخاذىا وأىميـا اإلطاحـة بـرؤوس 

 المجمس األعمى لمقوات المسمحة وتجريده من سمطاتو.
ترويـا وبروتوكوليـا. فعمـى الـرغم مـن أن مرسـي شـارك فـي وقـت رد الفعل عمى فوز مرسـي فـي إسـرائيل كـان م

من األوقات في تأسيس المجنة الشعبية المصرية لمقاومة المشروع الصييوني وكان عضـوا فـي لجنـة مقاومـة 
 الصييونية بمحافظة الشرقية فقد بادر الرئيس اإلسرائيمي شمعون بيريز بتوجيو رسالة تينئة لو.



 
 
 

 

 

           05ص                                    1736العدد:                03/9/1321 الخميس التاريخ:

عن أممو في "استمرار التعاون معي استنادا الى معاىدات السالم الموقعة بيننا قبل  وفي الرسالة أعرب بيريز
 أكثر من ثالثة عقود والتي التزمنا بالحفاظ عمييا وتطويرىا من أجل األجيال القادمة من الشعبين".

دنــا وبعــدىا نســبت وكالــة رويتــرز إلــى مرســي قولــو فــي رســالة إلــى بيريــز قولــو "أتطمــع إلــى بــذل أقصــى جيو 
إلعــادة عمميـــة الســـالم فـــي الشـــرق األوســـط إلـــى مســارىا الصـــحيح مـــن أجـــل تحقيـــق األمـــن واالســـتقرار لكافـــة 

 شعوب المنطقة وبينيا الشعب اإلسرائيمي."
ولكن ياسر عمي المتحـدث الرسـمي باسـم الرئاسـة المصـرية نفـى تمقـي الـرئيس محمـد مرسـي رسـالة تينئـة مـن 

 لرئيس المصري بإرسال أية رسالة إلى بيريز.الرئيس اإلسرائيمي كما نفى قيام ا
 وكان بنيامين نتنياىو رئيس الوزراء اإلسرائيمي قد بعث ىو اآلخر رسالة إلى مرسي لتينئتو بالفوز. 

وبعدىا قال متحدث رئاسي مصري إن وزارة الخارجية المصرية تولت الرد عمى نتنيـاىو "ألنيـا المنوطـة بيـذه 
 ر دولة مؤسسات".االتصاالت بالنظر إلى أن مص

الشيء ذاتو تكرر بتينئة بعث بيا بيريز إلى مرسـي لتينئتـو بحمـول شـير رمضـان. والـرد الـذي نشـرتو وسـائل 
 اإلعالم نقال عن مكتب بيريز ىو "تمقيت بعميق الشكر تينئتكم عمى قدوم شير رمضان المبارك".

مرســي أيــا كانــت خمفيتــو األيديولوجيــة أو والبــد أن إســرائيل والواليــات المتحــدة تتفيمــان أن مــن العســير عمــى 
 خبراتو السياسية السابقة أن يتعامل بسيولة وسالسة في ممف العالقات بين البمدين في مثل ىذا التوقيت. 
 وربما تكتفيان مؤقتا بضمانات تعطى وراء أبواب مغمقة أو في أحاديث خاصة بعيدا عن وسائل اإلعالم. 

لة رويترز ألح المحاوران عمى الرئيس كي يعمق بشيء مـن االستفاضـة فـي وفي مقابمة أجراىا مرسي مع وكا
 موضوع العالقة مع إسرائيل أو أن يبوح بشيء مما يجري وراء الكواليس.

ذا أمعنا النظر في المقابمة التي نشرتيا أصوات مصرية بالكامل نجد التالي:   وا 
عمـى مرسـي بشـأن إسـرائيل ومصـر والسـالم  ستة أسـئمة طرحيـا المحـاوران المخضـرمان مـن وكالـة رويتـرز -

 لكنو لم ينطق كممة "إسرائيل" ولو مرة واحدة.
تيـرب مـن اإلجابـة عمـى سـؤال بشـأن زيـارة إسـرائيل أو اسـتقبال مسـئولين إسـرائيميين وبـدال مـن ذلـك تحـدث  -

قتنـا الدوليــة عـن "الســالم الشـامل والعــادل لكـل شــعوب المنطقـة" وعــن "السـالم بمفيومــو العـادل المســتقر.. عال
 تقوم عمي ىذا التوازن".

حاول المحاوران محاصرة مرسي بالسؤال تحديدا "ىل ستستقبمون رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو  -
 في مصر؟" لكن مرسي قال بيدوء إن مصر والشعب المصري يقرر عالقاتو الخارجية بإرادة حرة. 

يناء شــدد عمـى ســيادة مصـر عمــى سـيناء مــع التأكيـد عمــى بخصـوص التنســيق مـع إســرائيل فـي موضــوع سـ -
 عدم السماح ألي طرف بالتدخل في الشأن المصري. قاليا طبعا دون أن يسمي إسرائيل تحديدا. 

عنــد ســؤالو عمــا إذا كانــت ىنــاك تعــديالت عمــى االتفاقــات المبرمــة مــع إســرائيل تحــدث عــن االحتــرام "لكــل  -
 االتفاقيات الدولية".

لحوار ومن حوارات سابقة أن الصيغة المعتمدة حتى اآلن عنـد اإلشـارة إلـى السـالم مـع إسـرائيل ويتضح من ا
ىــي أن الــرئيس المصــري جــاء يحمــل رســالة ســالم إلــى العــالم. وبخصــوص احتــرام اتفــاق الســالم مــع إســرائيل 

 بموماسية.يكون التصريح الرسمي المصري ىو احترام "كل االتفاقات الدولية" وغير ذلك من الصيغ الد
والســـؤال ىـــو: ىـــل سيســـتمر قـــاموس مفـــردات مرســـي خاليـــا مـــن كممـــة إســـرائيل؟ واألىـــم مـــن ذلـــك: إلـــى متـــى 
لــى متــى ستســتمر الواليــات المتحــدة وقبميــا إســرائيل فــي التمــاس العــذر  يســتطيع المواصــمة عمــى ىــذا الــنيج؟ وا 
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يل ومعاىـدة السـالم والجـوار بـين لمرسي في نأيـو عـن التفاعـل العمنـي مـع ىـذه المعطيـات فـي المنطقـة: إسـرائ
 البمدين وعالقاتيما الدبموماسية والتجارية؟

العيون كميا مركزة عمى ىذا الممف المؤجل. الفمسطينيون بجناحييم الحمساوي والفتحاوي.. والمصريون عمـى 
 كافة انتماءاتيم السياسية واالجتماعية.

عمــى حــدود مصــر فســيظل ممســكا بمنظــاره قمقــا حيرانــا أمـا ضــابط الحــدود اإلســرائيمي القــابع فــي بــرج المراقبــة 
 ينتظر أن يموح لو في األفق سالم دافو مع مصر.

 19/9/1321، موقع "اصوات مصرية"
 

 .. ومخططات الترحيل اإلسرائيميةالفمسطينيةسرقة المياه  75
 د. أسعد عبد الرحمن

اءة استخداميا يعني الفقر ولربما الفناء. المياه قضية حياتية جوىرية، توافرىا يعني الحياة، فيما نقصيا أو إس
لذلك، تشغل "مسألة" المياه بال السياسيين قبل االقتصاديين في كيفية تنميتيا والتحكم فييا. وعديد المنظمات 
الدوليــة تعتبــر أن إســرائيل تشــن حــرب ميــاه ضــد الفمســطينيين. فعمميــة التخطــيط اإلســرائيمية لمصــادرة الميــاه 

ر جنبًا إلى جنب مع مصادرة األرض منذ تأسيس الدولة الصييونية، وىو ما تؤكده وثيقـة العربية دؤوبة وتسي
، نشــرتيا وزارة الخارجيــة البريطانيــة، وجــاء 2:52ســرية كتبيــا )بــن جوريــون( أول رئــيس وزراء إســرائيمي عــام 

اه األردن والميطــاني فييــا: "عمينــا أن نتــذكر أنــو مــن أجــل قــدرة الدولــة الييوديــة عمــى البقــاء ال بــد أن تكــون ميــ
مشمولة داخل حدودنا". ومنذ تمك المحظة، لم تتوقف السياسات الصـييونية لمسـيطرة عمـى مصـادر الميـاه فـي 
فمسطين لكونيا ركيزة أساسية من ركائز نجـاح المشـروع الصـييوني االسـتعماري/ االسـتيطاني/ اإلحاللـي فـي 

فــي األراضــي الفمســطينية قــد ازداد ســوءًا بعــد قيــام فمســطين. ومــن المعمــوم أن الوضــع المــائي الصــعب أصــاًل 
بئــرًا  30بئــرًا، وجعــل الوصــول إلــى  38ســمطات االحــتالل ببنــاء جــدار الفصــل العنصــري الــذي اســتحوذ عمــى 

أكثــر صــعوبة. وقــد أكــد بحــث فمســطيني "أن قيــام الكيــان الصــييوني ببنــاء جــدار الفصــل العنصــري يتطــابق 
حـواض المائيـة وآبـار الميـاه الجوفيــة فـي الضـفة الغربيـة". وبحسـب نــدوة، فـي المئـة مـع مســار األ 200بنسـبة 

حممت عنوان "المياه في الضفة والقطـاع... واقـع وآفـاق" نظمتيـا جامعـة "بيـر زيـت"، فـإن الجـدار "سـيمتد فـي 
 50كيمو مترًا يمف مدن وقرى الضفة، بحيث سيقضم في نياية المطاف أكثر مـن  780نياية المطاف لنحو 

لمئة من أراضي الضفة الغربية. وقد تم التخطيط المحكم لمجدار اإلسرائيمي العازل بحيث سيشكل خطوة في ا
 أساسية من أجل فرض سيطرة مباشرة عمى النسبة الكبرى من مصادر المياه الفمسطينية في الضفة الغربية".

ات الوضــع النيــائي، مـــع لقــد أصــرت إســرائيل عمــى اعتبــار مســألة الميــاه مــن القضــايا الرئيســية فــي مفاوضــ
استمرار سياساتيا الرامية إلى السيطرة الكاممة عمى المصادر المائيـة الفمسـطينية، بـالتوازي مـع اسـتمرار وتيـرة 
النشاط االسـتعماري/ "االسـتيطاني"، واالسـتمرار فـي بنـاء جـدار الفصـل، وزرع "المسـتوطنات" فـوق األحـواض 

األراضــي الفمســطينية. كمــا أن األثــر الســمبي "لممســتعمرات" لــم  المائيــة فــي فمســطين مــدمرة بــذلك الكثيــر مــن
نمــا أثــر كــذلك ســمبيًا عمــى البيئــة حيــث تســيم مخمفاتيــا فــي تمويــث مصــادر الميــاه  يقتصــر عمــى نيــب الميــاه وا 
الفمسطينية، ناىيك عن إعاقة االحتالل تطوير البنية التحتيـة لمميـاه وشـبكات الصـرف الصـحي فـي األراضـي 

أدى إلـــى اىتـــراء الشـــبكات واخـــتالط الميـــاه المموثـــة بالميـــاه النقيـــة لتصـــل مموثـــة إلـــى التجمعـــات  المحتمـــة ممـــا
الفمسطينية. أما التقرير الصادر عن الجياز اإلحصـائي فـي رام اهلل حـول "المسـتوطنات" والوضـع المـائي فـي 

لـرغم مـن نـدرة الميـاه فيمخص حقـائق ميمـة عمـى النحـو التـالي: "عمـى ا 1022األراضي الفمسطينية في نياية 
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في فمسطين بشكل عام مقارنة بالنمو السكاني المرتفع، فإن أزمة المياه بين الفمسطينيين أخذت منحى خطيرًا 
، واتسعت األزمة المائية لتشمل عددًا من دول عربية، خاصة بعـد سـيطرة إسـرائيل عمـى ميـاه 2:78بعد عام 

لشـــيخ، كمـــا ســـيطرت عمـــى جميـــع األحـــواض المائيـــة فـــي نيـــر األردن والحاصـــباني وغيـــره، وبانيـــاس وجبـــل ا
فـي المئـة  92فمسطين، واستطاعت السمطات اإلسرائيمية عبر مخططات وسياسات دؤوبـة مـن السـيطرة عمـى 

( حيــث تشــير الدراســات أن حجــم المــوارد 1022-2:78مــن حجــم مصــادر الميــاه الفمســطينية خــالل الفتــرة )
 مميون متر مكعب سنويًا". 960طقتين نحو المائية المتاحة لمفمسطينيين في المن

عمــى صــعيد مختمــف، تبــدو فــي األفــق حقيقــة صــارخة قواميــا عــدم وجــود حــل عــادل لمحقــوق المائيــة بســبب 
اعتداء إسرائيل عمى حصص الفمسطينيين بشكل مستمر، وعجز اتفاقية أوسمو عن حل مشكمة المياه المزمنة 

تراع ىذه المسألة ولم تضع حاًل ليا. وقد أكـد رئـيس سـمطة الميـاه  في الضفة والقطاع نتيجة كون االتفاقية لم
سـرائيمية أظيـرت أن المســتوطن  فـي السـمطة الفمســطينية الـدكتور )شـداد العتيمــي( مـؤخرًا: "أن دراسـات دوليــة وا 

ضعف المواطن الفمسطيني من الميـاه"، مشـيرًا إلـى تقريـر لمؤسسـة  80اإلسرائيمي في الضفة الغربية يستيمك 
بيتسيميم" اإلسرائيمية، وتقرير الوزير الفرنسي )جوني جالفاني( الـذي أكـد "وجـود تمييـز عنصـري فـي الميـاه". "

ماليـين متـر مكعـب مـن  206وقد كشف )العتيمي( أن "ما ىـو متـاح لمفمسـطينيين مـن الميـاه فـي الضـفة يبمـغ 
مميـون متـر مكعـب.  229أوسمو البالغ وفق اتفاقية  6::2اآلبار والينابيع، وىو أقل مما كان متاحًا في عام 

مميــون متــر مكعــب، أي أن  500أمــا كميــة االحتيــاج، وفقــًا لممعــايير الدوليــة وحســب الوضــع الطبيعــي، فتبمــغ 
مميـون متـر مكعــب مـن شــركة  67الفمسـطينيين يحصـمون عمــى ربـع مــا يحتاجونـو، وتقـوم ســمطة الميـاه بشــراء 

زويــد قطــاع غــزة". وخــتم الــدكتور )العتيمــي( بــالقول إن "أزمــة مائيــة ماليــين لت 5"ميكــوروت" اإلســرائيمية، منيــا 
تواجييــا الضــفة، ستعرضــيا لخطــر مأســاوي، مثــل تمــك التــي تجــري فــي غــزة". وعمــى صــعيد مــتمم، وبحســب 

نبعـًا  67تقرير دولي ميم، أعده مؤخرًا مكتب األمم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية )أوتشـا(: "يوجـد حاليـًا 
نبعًا تم االستيالء عمييا بالكامـل ومنـع الفمسـطينيين مـن  30الغربية بالقرب من المستوطنات منيا  في الضفة

عرضـة لخطـر اسـتيالء المسـتوطنين عمييـا نتيجـة مـا يقومـون  17دخوليا بينما تضل الينابيع الباقيـة وعـددىا 
األحيان جـرى منـع الفمسـطينيين  بو من جوالت منتظمة وأعمال دورية". وتابع التقرير الدولي: "أنو في غالبية

مــن الوصــول إلــى منــاطق الينــابيع التــي تــم االســتيالء عمييــا مــن خــالل أعمــال الترويــع والتيديــد". ثــم أضــاف 
التقريـــر: "يبـــدأ المســـتوطنون فـــي أعقـــاب تقمـــيص الوجـــود الفمســـطيني أو القضـــاء عميـــو فـــي )منـــاطق معينـــة( 

البنيـــة التحتيـــة الســـياحية لممســـتوطنات بقصـــد ترســـيخيا بتطـــوير الينـــابيع إلـــى منـــاطق جـــذب ســـياحي لتـــدعيم 
بإضـــافة مصـــدر دخـــل لممســـتوطنين وتطبيعيـــا". وخـــتم التقريـــر بـــالقول: "االســـتيالء عمـــى الينـــابيع ىـــو امتـــداد 

 لمتوسع االستيطاني في الضفة الغربية".
تطـاق بعـد تعطيشـيم  لقد بات واضحًا أن اليدف النيائي لالحتالل اإلسـرائيمي ىـو جعـل حيـاة الفمسـطينيين ال

ودفعيــم خـــارج أرضـــيم ضــمن سياســـة احتالليـــة تســتيدف اإلخـــالل بالوضـــع الــديموغرافي الفمســـطيني لصـــالح 
مخططات إسرائيل "االستيطانية". وختامًا، من الثابـت أنـو دون سـيطرة الفمسـطينيين عمـى مصـادرىم الطبيعيـة 

ن دولــة فمســطينية مســتقمة ذات ســيادة بــالمعنى وفــي المقدمــة منيــا شــريان الحيــاة/ الميــاه، ال يمكــن الحــديث عــ
 الحقيقي.

 03/9/1321، االتحاد، أبو ظبي
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 تسفي برئيل
'سُتســجل ىــذه الســنة باعتبارىــا ســنة تاريخيــة بالنســبة لمصــبغة الدينيــة الحريديــة فــي اســرائيل'، ىــذا مــا بشــر بــو 

رنـت. ويقتـبس الموقـع مـن كـالم نائـب وزيـر التربيـة موقع 'كيكر ىشبات' )ميدان السبت( الحريـدي، عمـى االنت
منـاحيم اليعيـزر مـوزيس مـن ييـدوت ىتـوراة الـذي كشـف قبـل بضـعة اسـابيع عـن ان الحريـديين والمتـدينين قــد 

فــي المائــة وىــم  61فــي المائــة فــي طبقــة ســن الحداثــة. 'نوشــك ان نصــبح  60تجــاوزوا فــي ىــذه الســنة نســبة 
'. وتعممون ان 'ىم' يعنون بو اولئـك الـذين 'نسـوا مـا معنـى ان تكـون ييوديـا'، في المائة فقط 59)العممانيون( 

 وىم اليساريون والعممانيون والمؤمنون بالرسمية.
سـنة كانـت تقـف  26تحدث مـوزيس عـن ان نسـبة الطـالب الحريـديين فـي مؤسسـات التربيـة فـي اسـرائيل قبـل 

فـي المائـة اخـرى، ويشـمل  10لرسـميون المتـدينون فـي المائـة، وا 31في المائة فقط. 'نحـن اليـوم  21.7عمى 
فــي المائــة. لكــن ال ييــم ذلــك'. وىــو فــي  7فــي المائــة أو  8ىــذا حبــاد. وىنــاك جــدل فــي انــو ىــل تبمــغ حبــاد 

الحقيقة ال ييم. ألنك اذا وضعت عمى رأسك قبعة دينية فستصبح ضابطا، وىو ما ُيذكرنا بـأن الجـيش ايضـا 
ضـــع ســـنين ســـيحتل المتـــدينون نصـــف الصـــفوف عمـــى األقـــل فـــي المـــدارس أخـــذ يصـــبح أكثـــر تـــدينا، وبعـــد ب

 التحضيرية العسكرية.
ليست بشرى موزيس ىوى من أىواء القمب. فقد نشر المكتب المركزي لالحصاء ىـذا االسـبوع توقعـا مشـابيا، 

لمائـة فـي ا 31فحواه انو بعد خمس سنين ستكون نسـبة الطـالب فـي جيـاز التربيـة الحريـدي والرسـمي الـديني 
فــي  17فــي المائــة فقــط وســيكون  52مــن مجمــوع الطــالب كميــم، وســتكون نســبة طــالب المــدارس الرســمية 

المائة عربا. ان المشكمة الصغيرة اآلن ىي تسوية التناقض العددي الصغير بين معطيات موزيس ومعطيات 
 المكتب المركزي لالحصاء.

 لعممانية توشك ان تختفي بحسب جدولي المعطيات.وفي المقابل فان المشكمة المصيرية ىي ان اسرائيل ا
ال يجـب ان يـتقمص بطـن دولـة ُتعـرف نفسـيا أنيـا ييوديـة بـازاء ىـذه المعطيـات. فالتربيـة الدينيـة بـل الحريديـة 
جزء ال ينفصل عن ىـذا التعريـف األساسـي. ان العممانيـة فـي دولـة ييوديـة ىـي التـي يجـب ان تثيـر العجـب، 

 لحفاظ الى اآلن عمى أكثرية يجب ان ُتعد لغزا أو معجزة.وقدرة العممانيين عمى ا
ال يجــب ان يوجــد تنــاقض مــن جيــة نظريــة، بــين كــون االنســان متــدينا وبــين المبــاديء الميبراليــة، فالتســامح 
الحقيقــي مــع العقيــدة جــزء ال ينفصــل عــن تمــك المبــاديء. والديمقراطيــة الجوىريــة ال تتحمــل اســتبداد األكثريــة 

أو متدينـة. بيـد ان التيديـد الـذي تعرضـو المعطيـات االحصـائية ىـو انـو بعـد سـنين غيـر كثيـرة عممانية كانـت 
فـي المائـة مـن اوالد الحضـانة  61سيميز استبداد األكثرية المتدينة الديمقراطية االسرائيمية. وحينمـا يصـبح الــ 

ختالف في تعيينات متوازنة الحريديين والمتدينين ومن حباد بالغين ذوي حق في التصويت، سيختفي مثال اال
في المحكمـة العميـا أو فـي اجيـزة القضـاء الـدنيا. وسـيجري عمـى الكتـب الدراسـية فـي جيـاز التربيـة 'تربيـة مـن 
جديد'؛ ولن يبمغ الفصل بـين البنـين والبنـات فـي المـدارس أو فـي الحـافالت أبـواب المحكمـة العميـا؛ وستوضـع 

 الذي تتم فيو االذاعة في التمفاز والراديو. قبعة دينية كبيرة عمى المجال الجوي الحر
ان التــأليف المــدمر الموجــود اليــوم بــين الــدين والقوميــة مــن ُنــذر تحــول الدولــة الــى ىــذه الصــبغة الدينيــة. فمــن 
يستطيع اليوم ان يميز بين التنكيل بفالحين فمسطينيين أو عمميات 'شارة الثمن' أو رمي سيارات الفمسطينيين 

 رقة 'عمى خمفية قومية'، وبين عمل مشابو 'عمى خمفية دينية'.بالزجاجات الحا
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ان االوالد أبنـــاء الثانيـــة عشـــرة والرابعـــة عشـــرة مـــن بـــات عـــاين اجـــل ىـــم اوالد وليســـوا فتيانـــا، كمـــا أن االوالد 
 الفمسطينيين في ىذه السن ىم اوالد وليسوا 'شـبابا' بالضـبط اذا كـانوا قـد رمـوا بالزجاجـة الحارقـة التـي أصـابت

 ستة اشخاص فانيم فعموا ذلك في سبيل اهلل جل وعال، وفي نفس الوقت 'خدموا الوطن'.
ان الكثــرة الدينيــة فــي ريــاض االطفــال ىــي بــدء طريــق مباشــر ال عــودة عنــو تقريبــا نحــو دولــة شــريعة قوميــة. 

 ش عمييا.وبقي فقط وْىم أن تسمح الحكومة في ىذه الدولة لألقمية العممانية باقامة عقيدتيا بال تشوي
 9/1321/:1ىآرتس 
 03/9/1321، القدس العربي، لندن
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