
    
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

    
    

    
  

   
  
  
  
  
  

  بحر يطالب بتشكيل قيادة فلسطينية مؤقتة إلى حين إجراء انتخابات شاملة
  2013 خالل أسبوع وستة آالف منذ بداية عام" األقصى" يهودي اقتحموا 1600: تقرير

   والسلطة غير معنيتان باالتفاق لخشيتهما حماس"إسرائيل":  اإلسرائيلي عوديد طيرةجنرالال
  "4ميركافا  " دبابةجهاز األمن اإلسرائيلي  يوقف تطوير

  امرعدنان أبو ع... باقية في قطر" حماس.. "لى الرغم من الشائعاتع: مقال

لسلطة الفلـسطينية تـشن حملـةا
 لمحاربـة الـشغب      تقول أنها  أمنية

  لفرض القانون في جنينووالفلتان 
   

3ص ...   

  3000  6/10/2013األحد 



  

  

 
 

  

            2ص                                     3000:    العدد              6/10/2013 األحد :التاريخ

    :السلطة
 5  بحر يطالب بتشكيل قيادة فلسطينية مؤقتة إلى حين إجراء انتخابات شاملة.2
 6  الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصير القضية الفلسطينية: النائب سميرة الحاليقة.3
 6  حات نُسبت لهنية عن زيارة قريبة لعباس لغزةالنونو ينفي تصري.4
 7  هناك من يعطل اجراءات القضاء في قضية الوزراء: النتشة.5
 7  األمنية األجهزةمهمة فصائل المقاومة مهمتها حماية الثغور وحماية الوطن من الداخل : شهوان.6
    

    :المقاومة
 7  إعالن نتنياهو فشل المفاوضات يفرض على السلطة االنسحاب منها: أبو زهري.7
 8   التشيك نقل سفارتها للقدستدينان عزم جمهورية" الشعبية"حماس و.8
 8  ومرفوض وت ذوي األسرى والشهداء أمر مداناقتحام بي: بسام السعدي" الجهاد"بـالقيادي .9
 9  "إسرائيلي" في اقتحام سيارة فلسطينية لحاجز إسرائيليين إصابة جنديين.10
 9   اجتماع قريب للفصائل الفلسطينية يضم فتح وحماس":القيادة العامة - الجبهة الشعبية".11
 9  أهلها من وإفراغها األغوارهنالك خطة لتهجير :  يوسفأبوواصل .12
 10   وقف سياسة التعليقات في خدماتهاإلى األونرواجبهة التحرير الفلسطينية تدعو .13
 10  سات الدولية بدل المفاوضاتأبو ليلى يطالب السلطة بتكثيف الحراك نحو المؤس.14
 11  سبتمبر/ خالل أيلول  113 فلسطينيا والسلطة 181االحتالل اعتقل : حماس.15
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 11   ال فرصة التفاق سالم مع الفلسطينيين وعلى العالم التوقف عن التوسط : ليبرمان.16
 12  تضارب في الرواية اإلسرائيلية حول إصابة مستوطنة برام اهللا: يديعوت.17
 12  "مستوطنة بساجوت" على عملية  يطالب بوقف المفاوضات وبرد عسكري اإلسرائيلياليمين.18
 13   والسلطة غير معنيتان باالتفاق لخشيتهما حماس"إسرائيل":  اإلسرائيلي عوديد طيرةجنرالال.19
 13  "4ميركافا  " دبابةجهاز األمن اإلسرائيلي  يوقف تطوير.20
 14  "سرائيلإ" طالب يهودي يهجرون المدارس الدينية في 4400: معاريف.21
 14  الجنود اإلسرائيليون يتحدثون عن تعاملهم مع الفلسطينيين تحت االحتالل: منطقنا القاسي"كتاب  عرض.22
    

    :األرض، الشعب
 15  اإلسرائيلية ضحية لسياسة االعتقاالت الشعب الفلسطيني من %25: قراقع.23
 15   حاّدة في الداخل الفلسطيني بانتفاضة ترات تنذرتو": قدس برس"الصانع لـ.24
 16  2013 خالل أسبوع وستة آالف منذ بداية عام" األقصى" يهودي اقتحموا 1600: تقرير.25
 16    تشرع بأعمال ترميم مقدسات مدينة يافا48في أراضي الـ " الحركة اإلسالمية".26
 17  فعاليات فلسطينية تشيد بدعم اإلمارات لمشروع اإلسكان في خان يونس.27
 17  "الحديقة"وزير البيئة اإلسرائيلي أوصى بوقف وليس إلغاء مخطط ":  بالقدساالئتالف األهلي".28
 17  لبيرة وسط إطالق نار كثيفاالحتالل يقتحم ا.29



  

  

 
 

  

            3ص                                     3000:    العدد              6/10/2013 األحد :التاريخ

 18   في الضفة شجرة زيتون100مستوطنون يقتلعون أكثر من .30
 18 سبتمبر/ تزايد كبير في االنتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين خالل أيلول ": مدى".31
   

   : اقتصاد
 19  بسبب بروتوكوالت وقعتها السلطة مع االحتالل سنويا مليون دوالر خسائر فلسطين 300 :تقرير.32
   

   : ثقافة
 19  "الواقع واآلفاق..  في الوطن العربيالالجئون الفلسطينيون: "صدور كتاب.33
   

   : مصر
 20    اإلسرائيلية–الستئناف المفاوضات الفلسطينية  مصرم عدلي منصور يؤكد دع.34
 20  بخطاب الرئيس المؤقت عدلي منصور" تقسيم القدس" بمصر يستنكر "تحالف الشرعية".35
   

   :عربي، إسالمي
 20  ل سفارتها إلى القدسجمهورية التشيك نق  مستاءة من نية الدول العربيةجامعة.36
 21   بقسوة"إسرائيل"ال نثق بواشنطن وسنرد على تهديدات : خامنئي.37
 21  واألونروا" الهالل اإلماراتي" بين خان يونسب وحدة سكنية 600التفاقية بناء  توقيع الملحق الثاني.38
   

   :دولي
 22   متضامنون أجانب يؤكدون مشاركتهم في تظاهرة بحرية لكسر حصار غزة.39
    

    :حوارات ومقاالت
 22  عدنان أبو عامر... باقية في قطر" حماس.. "على الرغم من الشائعات.40
 24  ادقعوني ص... المفاوضات وحقوق الالجئين.41
 26  عبد الستار قاسم... العرب يسلمون أسلحتهم.42
 29 عميره هاس...  للنساء الفلسطينياتاألسودأيلول .43
    

  33  :صورة
***  

  
  لفرض القانون في جنينولفلتان  لمحاربة الشغب وا تقول أنهاالسلطة الفلسطينية تشن حملة أمنية .1

 السلطة الفلسطينية وجدت نفسها مرة ثانية       ، أن رام اهللا  من،  6/10/2013،  الشرق األوسط، لندن   ذكرت
أمام امتحان فرض القانون على مناطق في الضفة الغربية، بعدما أعلنت مرارا أنها نجحت فـي إنهـاء                  

  .»خصةالمر«الفلتان األمني في الضفة، ونزع األسلحة غير 
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وبدت أجهزة أمنية مدربة تدريبا عاليا، حملة أمنية كبيرة، أمس، في مدينة ومخيم جنين شـمال الـضفة                  
الغربية، لفرض األمن في المدينة التي أثارت قلق القادة والمسؤولين، وشهدت حوادث متفرقة في الشهور               

وظهـرت   .توتر كبيـر  الماضية، أثارت شكوكا حول قدرة السلطة على فرض األمن، وهددت بإحداث            
مؤخرا مجموعات مسلحة في مخيم جنين، ومناطق أخرى في المدينة، أطلقت النـار علـى مـسؤولين                 

ونجحـت   .سياسيين وأمنيين، واشتبكت كذلك مع الجنود اإلسرائيليين في مشهد لم يتكرر من وقت طويل             
  .في جنين» نالمطلوبي«الكتيبة التاسعة، ووحدة العمليات الخاصة في اعتقال مجموعة من 

نفذنا عمليات في بعض القرى واألحياء وفي مخيم جنين من          «: وقال محافظ جنين، اللواء طالل دويكات     
  .»أجل البحث عن مطلوبين للعدالة ونجحنا في اعتقال مجموعة منهم

وكانت مئات من القوات المدربة خارج األراضي الفلسطينية، وصلت قبل أيام إلى جنين استعدادا لتنفيـذ                
، لبدء الحملة   »التعليمات«وأعطى الرئيس الفلسطيني محمود عباس      . لحملة التي تبدو األكبر منذ سنوات     ا

  .األمنية، كما أكد دويكات
القوات األمنية واجهت إطالق نـار مـن مجهـولين خـالل            «وأقر دويكات بحدوث اشتباكات، وقال إن       

ات نفى أن تكون الحملة األمنيـة تـستهدف         دويك .»اقتحامها مخيم جنين، لكنه لم يؤثر على عمل القوات        
وقال إن الحملة تستهدف مشاركين ومحرضين على أعمال الـشغب مهمـا            . سياسيين وفصائل فلسطينية  

  .كانوا، وال تطال فصائل سياسية
ودعا النائب جمال حويل، من حركة فتح، أبناء مخيم جنين إلى عدم مواجهة األجهزة األمنية، فيما طالب                 

وطالب الحكومة باالهتمام بمحافظة جنـين       .منية بضرورة احترام مشاعر الناس لحقن الدماء      األجهزة األ 
إن «: وأضـاف . وتقديم الخدمات وفتح مناطق صناعية الستيعاب العاطلين عن العمل ال سيما الخريجين           
  .»الوضع السياسي صعب جدا والوضع االقتصادي أصعب وهناك وعود لم نر منها شيئا

ان " دويكات قـال امـس،       ، أن وكاالت عن   جنين من،  6/10/2013،   الجديدة، رام اهللا   الحياة وأضافت
المؤسسة األمنية واستكماال للعمل األمني بناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس، تمكنت فجر اليوم               

ورطين الماضية، من إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من المطلوبين للعدالة والمت          ) قبل(والليلة  ) السبت(
في حالة الفوضى والفلتان والشغب التي حدثت مؤخرا إثر اغتيال وإعدام بـدم بـارد الـشهيد إسـالم                   

  ".الطوباسي
من قام بأحداث إطالق النار وإلقاء العبوات على مقر المقاطعة وأبراجها، وتكسير مركبات أهلنا              "وأكد أن   

ـ   ع األشجار وإثارة الفوضى والخوف في      ، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واقتال     48من أراضي ال
  ".صفوف المواطنين، سيتم تحويلهم للعدالة

وأشار إلى أن الحملة األمنية لم تقتصر على مخيم جنين بل في المدينة من خالل الجهد األمني المشترك                  
الذي القى ترحيبا والتفافا جماهيريا واسعا من المواطنين الذين يؤكـدون ضـرورة محاربـة الفوضـى              

  .لفلتان، وهذا هو الموقف الرسمي والشعبيوا
من جانبه، أكد اللواء الضميري أن الوضع االمني في الضفة الغربية مسيطر عليـه بـشكل تـام، وأن                   

  .االجهزة االمنية تطبق القانون والنظام، وانه سيتم التعامل مع اي حدث في اطار القانون
قوم حركة حماس على تنفيذها بالضفة الغربيـة        نشرت تقريرا امس، حول خطة ت     " المنار"وكانت صحيفة   

  .إلشعال فتيل االوضاع استباقا ألي تحركات شعبية ضد حماس في قطاع غزة
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لـيس لـدينا اي     "حول امكانية وجود هذه الخطـة بقولـه         " معا"ورد اللواء الضميري على سؤال لوكالة       
 معلومات فسنتعامل معها فـي      معلومات حول خطة ستنفذها حماس في الضفة الغربية، واذا كانت هناك          

  ".اطار المتابعة االمنية
وقال الضميري ان االجهزة االمنية في الضفة تتعامل مع اي اخالل بالنظام وستطبق القانون بقوة، مؤكدا                

واختفـى وراء   "أن اجراءات امنية وقانونية اتخذت في محافظة جنين ضد كل من تعدى على القـانون،                
كما وصف، مضيفا ان هناك مالحقات جدية تجري ضـد كـل مـن              "السرىاسماء الشهداء والجرحى وا   

  .استهدف القانون والنظام
وأكد الضميري أن االجهزة االمنية وخالل حملتها االخيرة في جنين اعتقلت عشرات المطلوبين للعدالـة               

علـى  والفارين من وجه القانون، وستواصل حملتها في جنين الى حين انهاء ظاهرة الفلتـان والتعـدي                 
االجراءات االمنية في جنين كانت ضد اشخاص محـددين بعيـنهم   "واضاف . الممتلكات الخاصة والعامة 

  ".اعتدوا على الممتلكات الخاصة والعامة اضافة الى مطلوبين سابقين فارين من وجه العدالة
ؤكدا ونفى الضميري ان تكون االجراءات االخيرة في جنين ضد اي فصيل فلسطيني او حركة حماس، م               

ان هدف االجهزة االمنية هو نشر السلم االهلي، وان الشعب الفلـسطيني واع ألي محـاوالت الشـاعة                  
الفوضى او الفلتان االمني، مضيفا ان األمن الفلسطيني والوعي الجماهيري يقفان صفا واحـدا ضـد أي                 

  .محاولة لزعزعة االستقرار
  

  راء انتخابات شاملة بتشكيل قيادة فلسطينية مؤقتة إلى حين إجيطالببحر  .2
طالب أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، بتشكيل قيادة فلسطينية مؤقتة إلى حـين               : غزة

  .واقترح أن يستمر عملها لمدة عام. إجراء انتخابات شاملة
نطالب بتشكيل قيادة فلسطينية تضم كل القوى، في مقـدمتها حركـة            : "وقال بحر في تصريحات صحفية    

ودعا إلى ضرورة    ".ن أجل العمل على تهيئة األجواء بالضفة وغزة، والعمل على اجراء انتخابات           فتح؛ م 
إن : "وقال أيـضا  . العمل على إجراء تعديل سريع لميثاق منظمة التحرير، بما يتوافق عليه الفلسطينيون           

  ".ينيحركة حماس التي تتولى الحكم في غزة، لن تفرض رؤيتها حول البرنامج الوطني الفلسط
وشرح بأن رؤية حماس تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، مؤكدا أن الحركة ستلتزم بما تتفـق عليـه               

  ".وإن لم تتوافق مع رؤيتها بالكامل"الفصائل والقوى الفلسطينية 
واتهمه بعرقلة الوصول إلى اتفـاق      . وشن بحر في الوقت نفسه انتقادا الذعا ضد الرئيس محمود عباس          

وانتقد كـذلك دوره    ". عباس ينفذ ما يملى عليه أمريكيا، وهو فاقد للشرعية القانونية         : "وأضاف .مصالحة
عباس يشكل خطرا علـى     : "واستدرك قائلًا . في مالحقة المقاومة بالضفة وتمسكه بسياسة التنسيق األمني       

  كما قال".القضية الفلسطينية
وطالب بحر الفـصائل     ).إسرائيل(إلدارة األمريكية و  ورأى أن الضفة باتت مستباحة أمنيا وسياسيا من ا        

بضرورة التوحد في خندق المقاومة، وتعزيز جبهة رفض المفاوضات، وتعميقها لتـشمل كـل أطيـاف                
  .الشعب والقوى المؤثرة فيه

وألقى النائب األول في التشريعي باللوم على فصائل تابعة لمنظمة التحرير، تقف موقف المتفـرج تجـاه            
، وفـق   "بفعل ظروف التمويل والبحث عن مخصصاتها داخل المنظمة       "حريض على قطاع غزة؛     حالة الت 
  .واتهم حركة فتح برفض المشاركة السياسية مع الفصائل خاصة حماس .قوله
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كونها لم تكلف من رئيس شرعي منتخـب،        "وعن أي انتخابات في الضفة دون غزة، أكد بحر بطالنها؛           
  ".ولم تأت في سياق التوافق

: وخاطب المصريين قائلًـا   . عا السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح؛ لتنقل األفراد ودخول البضائع          ود
ال تجعلوا منها نفقًا واحدا، لكننا نطالبكم بالبديل وفتح معبر سيادي يحفـظ كرامـة               .. دمروا كل األنفاق  "

  ".الشعب الفلسطيني
  5/10/2013، وكالة قدس نت

  
  عب الفلسطيني هو من يقرر مصير القضية الفلسطينيةالش: النائب سميرة الحاليقة .3

النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني سميرة الحاليقة تـرى أن االنتفاضـة            :  حمزة حيمور  -السبيل  
موجودة ومستمرة مع وجود سببها الرئيس وهو االحتالل ومع استمرار االنتهاكات اليومية من اعتداءات              

 واألسرى، مستدركة أن أساليبها تختلف من زمان لزمان ومن مكـان            على األرض واإلنسان والمقدسات   
  .لمكان، وإن كانت تتخذ شكال أقل حدة عما كانت عليه االنتفاضة االولى والثانية

ـ    الشعب إذا أراد أن ينتفض لن يعدم الوسيلة في التعبيـر، فالفلـسطينيون             : "»السبيل«وتتابع في حديثها ل
  ".وإذا قرروا التصعيد فلن يطلبوا اإلذن من أحدمارسوا كافة أشكال المقاومة 

وتؤكد الحاليقة أن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصير القضية الفلسطينية، وهو من يحق له أن يـتكلم               
باسمها وهو من يقرر طريقة الرد على انتهاكات االحتالل والخيارات جميعها مفتوحة أمامـه واذا قـرر                 

  . ونحن شاهدنا عمليات نوعية ومبتكرة اوجعت االحتاللذلك فلن يستأذن في كيفية الرد
وطالبت النائب عن مدينة الخليل بهبة عربية وإسالمية نصرة لقضية فلسطين حتى تتحرر، مضيفة، ليس               
مطلوبا من الشعب الفلسطيني وحده أن يحرر فلسطين، ولكن ال بد من جهود عربيـة تـدعم الـصمود                   

  .الفلسطيني
  6/10/2013، السبيل، عّمان

  
  النونو ينفي تصريحات نُسبت لهنية عن زيارة قريبة لعباس لغزة .4

نفى المستشار اإلعالمي لمجلس الوزراء، طاهر النونو، اليوم السبت، أي صحة لما تردد من أنباء عـن                 
  .حديث نسب إلى رئيس الوزراء إسماعيل هنية حول زيارة قريبة لرئيس السلطة محمود عباس إلى غزة

 تصريح نشره عبر موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، حرص رئـيس الـوزراء علـى               وأكد النونو في  
  .تحقيق الوحدة وإنهاء االنقسام، داعيا وسائل اإلعالم إلى توخي الدقة في نشر معلوماتها

االلكترونية، ذكرت اليوم، قد نسبت إلى هنية في لقاء مع صـحفيين بغـزة،              " رأي اليوم "وكانت صحيفة   
مال وصول الرئيس عباس إلى غزة قريبا جدا، دون أن يحدد موعدا، وقال إنه سـيناقش                إشارته إلى احت  

معه األزمة التي يمر بها القطاع والخطط اإلسرائيلية أحادية الجانب ومحاولة فرضها كمشروع تـسوية               
  .على الشعب الفلسطيني

  5/10/2013، فلسطين أون الين
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  قضية الوزراءهناك من يعطل اجراءات القضاء في : النتشة .5
تحقيقات هيئة مكافحة الفـساد أكـدت ان        " قال رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد ان          :سما/ رام اهللا   

  ".وزير الصحة السابق فتحي ابو مغلي بريء من التهم التي نسبت له
 مع شبكة   الذي نظمته الهيئة بالشراكة   " اإلعالم ودوره في مكافحة الفساد    "جاءت اقوال النتشة خالل مؤتمر    

أمين اإلعالمية اليوم في اريحا، حيث اكد ان هناك من يعطل اجراءات القضاء فـي بعـض القـضايا،                   
  .خاصة في قضية الوزراء السايقين

 400ونحو    مليون دوالر،  70الهيئة حققت انجازات في الكثير من الملفات، واستعادت نحو          "وقال النتشة   
محمـد  "نهم المستشار االقتصادي السابق للرئيس ابو عمـار         دونم من االراضي من فاسدين فارين من بي       

 مليون  15 مليون دوالر من اموال الشعب الفلسطيني، وحكم علية بغرامة           40وقد تم استرداد مبلغ     " رشيد
  ". سنة سجن،وهو ال يزال فارا من العدالة15دوالر و

  ، وانجازاتها من تدريب وتوعيةوسلط المؤتمر الذي يستمر ليومين الضوء على عمل هيئة مكافحة الفساد
 شخص على التوعية فـي  5000وقال سعيد شحادة مدير ديوان هيئة مكافحة الفساد أن الهيئة دربت نحو    

 شكوى خالل الـ ست اشهر االولى من العام الجـاري، وان            220كيفية مكافحة الفساد، مؤكدا تلقي نحو       
  .اغلب هذه الشكاوي ليست من تخصص الهيئة

  6/10/2013، اإلخباريةوكالة سما 
  

  األمنية األجهزةمهمة فصائل المقاومة مهمتها حماية الثغور وحماية الوطن من الداخل : شهوان .6
فـصائل المقاومـة   "سالم شهوان الناطق اإلعالمي باسم وزارة الداخلية في حكومة غـزة إن    إقال  : غزة

وقال شهوان في تصريح     ".جهزة األمنية مهمتها حماية الثغور، اما حماية الوطن من الداخل فهي مهمة األ          
ـ  هناك ميثاق شرف للعمل الوطني وللفصائل الفلسطينية المقاومة،        "وكالة قدس نت لألنباء، ان      " خاص ل

بأن مهمتها حماية الوطن على الثغور ضد أي محاولة اعتداء من قبل االحتالل اإلسرائيلي علـى قطـاع            
وزارة الداخلية حماية الوطن من الداخل ، نافيا بان تكـون           وضح، بان مهمة االجهزة االمنية و     أو ".غزة

ما يروج حـول هـذا      "وقال ان    .الداخلية قد اسندت حماية األمن الداخلي لحركة حماس وكتائب القسام           
  ".األمر فبركات إعالمية وبعيد كل البعد عن الحقيقية 
اى ( ترونية حول ان اجهزة األمـن       اإللك" رأى اليوم   "وجاء تصريح شهوان تعقيبا على ما ذكرته جريدة         

  .في حكومة غزة، قد سلمت ادارة األمن لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس) وزارة الداخلية 
حركة حماس تتكتم على عمليات استفزاز للجيش المصري تطال أفراد األمن           " وانهت الجريدة خبرها ان   

نود المصريون شتائم للجانب الفلسطيني، وأحيانا يطلق       المناط بهم تأمين الحدود، وبشكل مستمر يوجه الج       
  ."النار الحي وبشكل متعمد، على دوريات أمنية لحكومة حماس، دون رد من الطرف اآلخر
  5/10/2013، وكالة قدس نت

  
  إعالن نتنياهو فشل المفاوضات يفرض على السلطة االنسحاب منها: أبو زهري .7

رئيس السلطة محمود عبـاس وفريقـه المفـاوض إلـى           " ماسح"دعت حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة
االنسحاب من المفاوضات مع االحتالل، في أعقاب إعالن رئيس الحكومة الصهيونية فشل المفاوضـات،              

  .بعد شهرين من إطالقها برعاية أمريكية
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المركـز الفلـسطيني    "وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، في بيان صحفي مكتـوب تلقـى               
إن إعالن نتنياهو أن نتيجة المفاوضات صفر، يفرض على السلطة االنسحاب مـن             : "نسخة عنه " إلعالمل

  ".المفاوضات واالتجاه إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية
من خالل تنفيـذ بنـود اتفـاق المـصالحة ووضـع            "وأوضح أبو زهري أن تحقيق الوحدة الوطنية يتم         

  ".هة التعنت والجرائم اإلسرائيليةإستراتيجية توافقية تضمن مواج
5/6/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
   التشيك نقل سفارتها للقدستدينان عزم جمهورية" الشعبية" وحماس .8

 إعالن  كل من حركة المقاومة اإلسالمية حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،         دانت  أ : وكاالت –غزة  
  .إلى مدينة القدس المحتلة" تل أبيب "جمهورية التشيك نيتها نقل سفارتها من

نستنكر هـذا التوجـه     :"  والقيادي فيها صالح البردويل في بيان صحفي        حماس وقال الناطق باسم حركة   
الخطير، ونطالب السلطة بالتوقف عن مهزلة المفاوضات التي أعطت غطاء لجرائم المحتل في األراضي              

كما طالب البرودويل كل     ". في نقل سفارتها إلى القدس     المحتلة، وسهلت على بعض الدول عملية التفكير      
  .الدول العربية واإلسالمية بذل جهدها الدبلوماسي لوقف هذه المهزلة الخطيرة

ودعا كل المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو إلى كبح جماح دولة التشيك ومنعها من ارتكاب           
  .نفسهاهذا اإلجراء الذي يتناقض مع قرار اليونسكو 

بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية أن هذه التصريحات تتعارض والقانون الدولي وعلى نقيض كامل مـع               
  .مواقف دول العالم التي ال تعترف بمدينة القدس عاصمة لدولة االحتالل وتعتبرها مدينة محتلة

يتزلف بكل ثمن لدولة    هذا يدلل على شذوذ هذا الموقف المنسوب للرئيس التشيكي، الذي           :" وقالت الجبهة   
االحتالل واذرعها في بالد التشيك، وعلى مدى عزلة موقفه الذي يتعارض مع مواقف االتحاد األوروبي               

  ".والمجتمع الدولي
وطالبت الجبهة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي وكافة االطراف ذات الصلة بادانة هـذا               

  .التراجع عنهالموقف والرئيس والحكومة التشيكية ب
6/10/2013الغد، عمان،   

  
  ومرفوض اقتحام بيوت ذوي األسرى والشهداء أمر مدان: بسام السعدي" الجهاد"بـ القيادي .9

استنكر القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي بسام السعدي اقتحام منزله فجر اليـوم خـالل               :  صفا –جنين  
ـ   . العملية األمنية في مخيم جنين     إن اقتحام بيوت ذوي األسرى والـشهداء أمـر         " صفا"وقال في حديث ل

  .مدان ومرفوض، معتبرا أن ما جرى ال يخدم حالة االستقرار واألمن وال يلقى ترحيبا من قبل المواطنين
وأكد أنه ال مبرر لمالحقة المناضلين والمقاومين تحت شعار مالحقة الفلتان، مؤكدا أن من يقوم بالفلتـان                 

  . قبل االحتالل معروف ويجب عدم الخلط بين األمرينمعروف ، ومن هو مستهدف من
5/10/2013، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية   
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  "إسرائيلي"في اقتحام سيارة فلسطينية لحاجز إسرائيليين  جنديين إصابة .10
بجروح، أمس، عندما حاولت سيارة فلسطينية اقتحام حاجز في ” إسرائيليان“أصيب جنديان : )وكاالت(

  .سطية شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربيةمنطقة سب
أصيب شرطيان من حرس الحدود بجروح طفيفة عندما حاولت سيارة فلسطينية “: وقالت إذاعة الكيان

  .”اقتحام حاجز لحرس الحدود، والذ السائق بالفرار
 وأضافت اإلذاعة أن قوات من الجيش باشرت أعمال التمشيط في المنطقة، حيث نصبت عدداً من

  .الحواجز الطيارة وبدأت التدقيق في هويات الفلسطينيين، بحثاً عن السيارة وسائقها
6/10/2013الخليج، الشارقة،   

  
   اجتماع قريب للفصائل الفلسطينية يضم فتح وحماس": القيادة العامة– الجبهة الشعبية" .11

طالل ناجي أن فـصائل     " العامة القيادة   –الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     "أعلن األمين العام المساعد لـ      
" حمـاس "و" فـتح "تحالف القوى الفلسطينية المقاومة، اتفقت على دعوة كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها             

الجتماع يهدف إلى تصحيح الموقف الفلسطيني من األحداث الجاريـة فـي العـالم العربـي، وجمـع                  
  ".كلمة الحق"الفلسطينيين على 

لمقاومة الفلسطينية، توافقنا قبل أيام على السعي لجمع الفلسطينيين من جديـد            نحن فصائل تحالف ا   "وقال  
نتداعى لعقد اجتماع فلسطيني لتصحيح الموقف الفلـسطيني برمتـه ومـن            : "وأضاف ".على كلمة الحق  

إال أنه لم يحدد مكان هـذا       " السلطة وحماس لنعلن فيه موقفاً من األحداث الجارية في المنطقة         ) المدعوين(
  .جتماعاال

ونفى ناجي في بيان صحفي اليوم السبت، ما يتردد في أوساط أهلية فلسطينية بأن حـل مـسألة مخـيم                    
في العاصمة السورية دمشق، والذي تسيطر عليه مجموعات مسلحة منذ عشرة أشـهر، بـات       " اليرموك"

 مـن المخـيم     قاب قوسين أو أدنى، مؤكداً أن الفصائل ما زالت تسعى من أجل خروج هؤالء المسلحين              
  .بالطرق السلمية

المسلحين رفضوا المبادرة األخيرة التي طرحتهـا القـوى الفلـسطينية           "وأوضح القيادي الفلسطيني، أن     
  .، إال أنه لم يفصح عن تفاصيل تلك المبادرة"للخروج من المخيم

) ليـرة سـورية    مليون   80(ونفى ناجي ما تردد في تقارير تلفزيونية بأن المسلحين يطلبون مبالغ مالية             
  ".بالنسبة لنا لم يطلب منا أحد أمواالً. هذا كالم غير صحيح"للخروج من المخيم، وقال 

هي "وحول إن كانت الفصائل الفلسطينية على استعداد للقيام بعمل عسكري من أجل استعادة المخيم، قال                
  ".بدأت بعمل عسكري للضغط عليهم، ونحن نفضل الطرق السلمية

5/10/2013، فلسطين أون الين  
  

  أهلها من وإفراغها األغوارهنالك خطة لتهجير :  يوسفأبوواصل  .12
 العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمـة          األمين يوسف   أبو واصل   .دقال  : رام اهللا 

  .أهلها من وإفراغها األغوار هنالك خطة لتهجير أنالتحرير 
 التـي تـم هـدمها       األغوارا جرى في لخربة مكحول في        م أمس يوسف في حديث صحفي      أبو وأضاف
وهـو فـصل مـن      ,  في العراء يؤكد غطرسة ووحشية االحتالل ووحشية جنود االحتالل         أهلهاوتشريد  



  

  

 
 

  

            10ص                                     3000:    العدد              6/10/2013 األحد :التاريخ

 بحق شعبنا ومحاوالته فرض السيطرة واالسـتيالء        االحتاللالتي تمارسها حكومة    » فصول العنصرية «
  .طناتعلى المزيد من األراضي لصالح توسيع المستو

 مسار المفاوضات التي تستغلها حكومة االحتالل       إلى يوسف على موقف الجبهة الرافض للعودة        أبو وأكد
 الواقع  األمر إلىلفرض رؤيتها وشروطها للتسوية السياسية على قاعدة التنكر للقرارات الدولية واالستناد            

 قرار االعتراف بدولة    إلفراغ يركيةاألم اإلدارة والى سعيها المنهجي مع      األرضالذي تفرضه يوميا على     
  . تفاوضي مشروعأوفلسطين من اي محتوى عملي 

 الدولي من اجل فرض قرارات الشرعية الدولية والقـانون  األمن المتحدة ومجلس لألمم الذهاب إلىودعا  
 حكومة االحتالل بتنفيذها وانصياعها لها بوقف هـذا العـدوان والجـرائم ضـد الـشعب                 وإلزامالدولي  

  .لسطينيالف
6/10/2013الحياة الجديدة، رام اهللا،   

  
   وقف سياسة التعليقات في خدماتهاإلى األونرواجبهة التحرير الفلسطينية تدعو  .13

 دعت جبهة التحرير الفلسطينية وكالة الغوث الدولية لتشغيل الالجئين الفلسطينيين العـودة عـن               :بيروت
  .سطينيينوقف تقليصاتها في خدماتها المقدمة لالجئين الفل

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة عباس الجمعة في حديث صحفي إن هـذه اإلجـراءات الممنهجـة                 
والمتتالية، والتي تزامنت مع إجراءات مماثلة في مخيمات غزة والضفة وسوريا، تسببت، بمعاناة جديـدة               

ر وتخفـيض فـاتورة     الهالي مخيم نهر البارد بعد إيقاف برنامج حالة الطوارئ وتوقيف بدالت االيجـا            
  .االستشفاء

وطالب االمم المتحدة بالتحرك من اجل توفير األموال الكافية لخطة طوارئ لمخيم نهر البارد التي تقـوم                 
على أساس صرف بدالت اإليجارات الكاملة للحاالت التي ما زالت مهجرة واستمرار الضمان الـصحي               

  .مرار في صرف اإلغاثة واإلعانة التموينيةالكامل ألبناء المخيم لحين استكمال إعماره، واالست
6/10/2013الحياة الجديدة، رام اهللا،   

 
 

  أبو ليلى يطالب السلطة بتكثيف الحراك نحو المؤسسات الدولية بدل المفاوضات .14
نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحريـر       " أبو ليلى " دعا النائب قيس عبد الكريم       : وكاالت – رام اهللا 

على ضرورة استمرار التحرك على صعيد الهيئات والمؤسسات الدولية المختلفة وذلك إلخضاع            فلسطين  
دولة االحتالل للمحاسبة والمساءلة جراء خرقها المتواصل والدائم لقرارات الشرعية الدولية وتنصلها من             

  .كافة األعراف والقوانين الدولية
اليونسكو بأغلبية ساحقة على مشاريع القـرارات       "تصريحات النائب أبو ليلى جاءت تعقيبا على تصويت         

العربية الداعية إلرسال بعثة تقصي حقائق لإلطالع على طبيعة الوضع الحالي لباب المغاربة التـاريخي               
  .والقدس الشرقية المحتلة

إن مثل هذه القرارات تعتبر إنتصارا للشعب الفلسطيني ولعدالة قضيتة، ودليل قاطع على             " ليلى   وقال أبو 
المطلوب األن تكثيف الحـراك نحـو المؤسـسات         "وأضاف  ،  صحة التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية    

الدولية من أجل محاسبة االحتالل على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة العمل بـشكل سـريع                
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لمراهنـة  لالنضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية، بدال من ا            
  .على مفاوضات عبثيه يسخرها االحتالل لصالح مشروعه االستيطاني

منظمة اليونسكو، باالسراع في إرسال بعثة تقصي الحقائق لوضع حد لعمليات التهويد التي تقوم              " وطالب  
بها حكومة االحتالل في القدس المحتلة، ومحاوالتها الرامية الى تغير وتزوير تاريخ المدينـة المحتلـة،                

  .وطمس الطابع العربي فيها
6/10/2013الغد، عمان،   

  
  سبتمبر/ خالل أيلول  113 فلسطينيا والسلطة 181االحتالل اعتقل : حماس .15

أن أجهزة أمن السلطة برام اهللا اعتقلت خـالل         " حماس"أفاد تقرير صادر عن حركة المقاومة اإلسالمية        
 متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية، في حـين   مواطنًا في أنحاء   113) سبتمبر/ أيلول(الشهر الماضي   

  .اعتقلت قوات االحتالل في الفترة ذاتها مائة وواحد وثمانون فلسطينيا
لألنباء نسخة عنه، أن قوات االحتالل قتلت خـالل         " قدس برس "ويستدل من التقرير، الذي وصل وكالة       

 طفلًا وسـبعة مـن قيـادات    22بينهم  مواطناً من 181الشهر الماضي مواطنين فلسطينيين، كما اعتقلت     
  .ممن تم اإلفراج عنهم من سجون أجهزة السلطة في الضفة الغربية" حماس"وأنصار حركة 

كما أشار التقرير إلى أن قوات االحتالل هدمت أربعة عشر منزلًا وثمانيـة وثالثـين منـشأة زراعيـة                   
  .وتجارية وصناعية في مختلف محافظات الضفة الغربية

مـن أنـصار     "113الـشهري أن ذات االجهـزة اعتقلـت         " حماس"ى؛ ذكر تقرير حركة     من جهة أخر  
، خمسة من حركة الجهـاد      "حماس"من حركة   ) 107: (، منهم "وأفــراد وقيـادات المقاومة الفلسطينية   

اإلسالمي، عضو المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في فلسطين، في حين اسـتدعت ثمانيـة وخمـسين                
من حركة حماس، كما تم تمديد اعتقال ثالثة عشر مواطنًا بالرغم من صـدور              ) 56: (فلسطينيا من بينهم  

  .قرارات باإلفراج عنهم
5/10/2013، فلسطين أون الين  

 
  مع الفلسطينيين وعلى العالم التوقف عن التوسط ال فرصة التفاق سالم: ليبرمان .16

نيست االسرائيلي ورئيس حزب أعرب رئيس لجنة الخارجية واالمن في الك:  أحمد رمضان-رام اهللا
  .افيغدور ليبرمان عن شكوكه الكبيرة حيال إمكانية التوصل التفاق سالم مع الفلسطينيين" اسرائيل بيتنا"

يجب أن نقول للمجتمع الدولي ان يتوقف عن إرباكنا "وقال ليبرمان في تصريح صحافي امس السبت 
عليه أن يذهب ... بعد إمكانية تحقيق السالم والتدخل في صراعنا مع الفلسطينيين، الن كل تدخل ي

  ".ويتدخل في مكان آخر وان ال يسقطوا علينا إحباطهم نتيجة فشلهم في أماكن أخرى
سبق وان قلت انه ال فرصة : "وشدد ليبرمان على معارضته المستمرة منذ سنوات لفكرة أي تسوية قائالً

بهذا المسار، وإذا عدت إلى وزارة الخارجية، لن لتحقيق اتفاق خالل نصف عام، وقلت بأنني غير مؤمن 
  ".يكون لي أي دور في ذلك، ألني ال أومن بامكانية التوصل التفاق مع الفلسطينيين

  6/10/2013، المستقبل، بيروت
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  تضارب في الرواية اإلسرائيلية حول إصابة مستوطنة برام اهللا: يديعوت .17
رائيلية حول إصابة طفلة إسرائيلية في مستوطنة تضاربت الرواية اإلس:  ترجمة صفا–رام اهللا 

العبرية أنه ليس من " يديعوت أحرنوت"قرب رام اهللا برصاص مسلح، حيث ذكرت صحيفة " بساجوت"
  .الواضح فيما إذا كانت الطفلة قد أصيبت بطعنة سكين أم طلق ناري

رة جراء إصابتها بالرصاص، وبعد أن تداول اإلعالم العبري نبأ إصابة الطفلة اإلسرائيلية بجراح خطي
  ".إن الطفلة أصيبت بجراح طفيفة وحالتها داخل المستشفى مستقرة: "عادت الرواية اإلسرائيلية لتقول

العبري نقل عن الناطق باسم المستوطنة أن قناص أطلق النار باتجاه الطفلة وأصابها " والال"وكان موقع 
  .بجراح خطيرة

ثغرة في السياج األمني المحيط بالمستوطنة مما يعزز فرضية دخول وأعلن الجيش اإلسرائيلي اكتشافه 
  .فلسطيني الى المستوطنة

كوخاف "العبرية أن مستوطنا كان يقود دراجة نارية قرب مستوطنة " يديعوت أحرنوت"وذكرت صحيفة 
  .القريبة من رام اهللا، تعرض هو اآلخر إلى إطالق نار لكن دون أن يصاب بأذى" يعقوب

  . قوات كبيرة من جيش االحتالل إلى المنطقة وشرعت بأعمال التمشيطوقد هرعت
  5/10/2013، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  "مستوطنة بساجوت" على عملية  يطالب بوقف المفاوضات وبرد عسكرياإلسرائيلي اليمين .18

اوضات مع اليمين اإلسرائيلي طالب، حكومة نتنياهو بوقف المف، أن 6/10/2013، 48عرب ذكرت 
الجانب الفلسطيني بشكل قاطع والقيام برد عسكري فوري على عملية إطالق النار التي وقعت مساء 

  .أمس في مستوطنة بساجوت القريبة من مدينة رام اهللا
وأفاد موقع معاريف على الشبكة إن موقف رئيس حزب البيت اليهودي، الوزير نفتالي بنيت، كان معتدال 

فقد عممت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البيت اليهودي بيانا . ف باقي أعضاء حزبهنسبيا، مقارنة بمواق
على وسائل اإلعالم اإلسرائيلية دعت فيه إلى وقف المفاوضات مع الفلسطينيين وإلغاء اتفاقية تحرير 

وبحسب الموقع فقد اتهم رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، أفي روئيه السلطة  .األسرى
بعد فترة من الهدوء األمني عاد اإلرهاب "لفلسطينية بالمسؤولية عن عملية إطالق النار، معتبرا أنه ا

وطالب روئيه . ليرفع رأسه مجدد تحت ظل مفاوضات سياسية وسياسة اإلفراج عن أسى فلسطينيين
حدث بتكثيف والرد على ما " القضاء على اإلرهاب"الحكومة اإلسرائيلية بوقف اتفاق تحرير األسرى، و

ودعا وزير اإلسكان أوري أريئيل ، رئيس الحكومة إلى السماح للجيش اإلسرائيلي بانتهاج  .االستيطان
  .الذي عاد لرفع رأسه من جديد" ضد اإلرهاب"سياسة حازمة 

اريئيل علق على الحادثة على صفحته   أن،5/10/2013، )صفا( وكالة الصحافة الفلسطينية وأضافت 
لقد عدنا إلى ايام تتساوى فيها جلسات التفاوض مع العمليات اإلجرامية، وال : " قائالًعلى الفيس بوك

  ".يمكن أن يستمر هذا الواقع
إن : "فقد علقت على العملية بالقول" تسيفي حوطبيلي"أما نائبة وزير المواصالت عضوة الكنيست 

  ".ادثات السياسيةاإلرتفاع في وتيرة العمليات في الضفة الغربية يلزم إيقافاً للمح
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   والسلطة غير معنيتان باالتفاق لخشيتهما حماس"إسرائيل":  اإلسرائيلي عوديد طيرةنرالالج .19
يعتقد الكاتب اإلسرائيلي والجنرال المتقاعد عوديد طيرة أن المعطيات األمنية :  سما–القدس المحتلة 

والسلطة، وإذا ما تم التوقيع على االتفاق " لإسرائي"والسياسية اليوم ال تدعم التوصل إلى اتفاق حاليا بين 
  .بالرغم من عوامل الفشل المرتبطة به فسيعد ذلك خطًئا قاتالً للطرفين

عباس "المقربة من نتنياهو إن " جيروزاليم بوست"ويقول الكاتب في المقال الذي نشر الجمعة في صحيفة 
  ".سرائيلي مناطق الضفة الغربيةغير معني باتفاق حاليا ألنه إذا ما تم فسيغادر الجيش اإل

بذلك سيخسر الحكم هناك سواء عبر االنتخابات أو االنقالب فمن المعروف أن حماس تشكل "ويضيف 
غالبية في مناطق الضفة، ولن يتمكن الجيش اإلسرائيلي من البقاء هناك لمساعدته في أعقاب ضغط 

  ".داخلي ودولي مع أنه ليس الوحيد الخائف من هذه اللحظة
ألنها تعرف أن عباس وفتح ال يمثالن "أيضا غير معنية باالتفاق حاليا، " إسرائيل"ويشير إلى أن 

الفلسطينيين حتى في مناطق الضفة ألن معنى أي اتفاق نهائي هو قدرة عباس على فرضه على سكان 
  ".الضفة وغزة ومن شأنه ان يغير وجه المنطقة

، وبدون مقابل !رنا على التخلي عن الكنوز الجغرافية واألمنيةلذلك ما الذي يجب"ويوضح طيرة إلى أنه 
ألن ذلك سيعد حماقة دولة وسيؤدي االتفاق فعليا إلى سيطرة حماس على الضفة األمر الذي سيحول تل 

  ".أبيب والساحل إلى مناطق مواجهة كالمدن القريبة من غزة
ة، فالجانب الفلسطيني أيضا ال يمكنه رفض لو افترضنا موافقة إسرائيل على تنازالت ال مسئول"ويذكر 

هذا االتفاق وتحديدا في أعقاب الضغط األمريكي ومع ذلك فلن يكون االتفاق ألمد بعيد ألن بانتظار 
  ".رئيس السلطة مفترق من األزمات، ومن كل االتجاهات

 إلى اإلطاحة به في وقت إذا ما قرر احترام االتفاق فسيؤدي هذا األمر"ويلفت الكاتب اإلسرائيلي إلى أنه 
فسيؤدي هذا األمر ) تحت ضغط من حماس والمجتمع الفلسطيني(قصير، أما إذا ما قرر عدم احترامه 

  ".إلى عودة إسرائيل إلى المناطق وقد يؤدي ذلك الى استقالته
كما هو حال عباس فال تود إسرائيل الوصول إلى هذا الوضع ألنها تعرف أن حماس ستسقط "ويقول 
، وعلى ضوء فقدان إسرائيل لمناطق جغرافية هامة وعمق استراتيجي نتيجة االتفاق فلن يكتفي عباس

  )".في إسرائيل(إسماعيل هنية بالتهديد بل سيطلق الصواريخ على السهل الساحلي 
إذا ما أراد أيضا فسيوجهها باتجاه العاصمة االستراتيجية إلسرائيل، وسيؤدي قصر مسافة "ويضيف 
إلى جعل مهمة اعتراض هذه الصواريخ من قبل نظام القبة الحديدية ) ا بين الضفة وإسرائيلم( اإلطالق

 ". مهمة ليست بالسهلة األمر الذي يخشى أن يصل إليه جل مواطني إسرائيل
  6/10/2013، وكالة سما اإلخبارية

  
  "4ميركافا  " دبابة اإلسرائيلي يوقف تطويراألمنجهاز  .20

، واإلبقاء عليها "4ميركافا "وقف تطوير دبابة " اإلسرائيلي" جهاز األمن قرر:  سما–القدس المحتلة 
  ".االسرائيلي"بصفتها النموذج األكثر تقدما لدى الجيش 

 ملم، 120 وتستخدم مدفع من عيار 2004في عام " االسرائيلي"الخدمة لدى االحتالل " 4مركافا"ودخلت 
خاصة في  نظام السيطرة على النيران " 3مركافا"وادخل عليها المزيد من التحسينات عن سابقتها 

  .والتدريع وبعض المساعدات الدفاعية
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على عدد دبابات ميركافا التي تم إنتاجها، على أن بعض التقديرات تشير إلى إنتاج " إسرائيل"وتتكتم 
 . دبابة ميركافا على األقل1500قرابة 

  5/10/2013، وكالة سما اإلخبارية
  

  "سرائيلإ" يهودي يهجرون المدارس الدينية في  طالب4400: معاريف .21
 طالب يهودي المدارس والمؤسسات الدينية اليهودية في اسرائيل 4400هجر نحو : )بترا (-السبيل 

  .خالل شهر أيلول المنصرم بعدما شهدت السنوات األخيرة ارتفاعا في أعدادهم
باب هذا االنخفاض تعود إلى تقليص وحسب الموقع االلكتروني لصحيفة معاريف اإلسرائيلية، فان اس

  .ميزانية المدارس والمؤسسات الدينية اليهودية
 مليون 20وحسب وزارة التربية اإلسرائيلية، تناقصت ميزانية المدارس والمؤسسات الدينية اليهودية من 

  .2013 مليون دوالر خالل عام 13 إلى 2012دوالر عام 
ين للخروج إلى العمل بدال من تلقيهم بضع مئات من الشواكل ويأتي هذا التقليص لدفع اليهود المتدين

  .بذريعة جلوسهم على مقاعد الدراسة في المدارس الدينية
  6/10/2013، السبيل، عّمان

  
  الجنود اإلسرائيليون يتحدثون عن تعاملهم مع الفلسطينيين تحت االحتالل : منطقنا القاسي" كتاب عرض .22

سة واشنطن لشؤون الشرق الوسط بالتعاون مع معهد كارنيغي  نظمت مؤس:سعيد عريقات –واشنطن 
للسالم العالمي ندوة الثالثاء الماضي تحدث فيها جندي سابق في جيش االحتالل اإلسرائيلي يدعى آفنر 

الجنود اإلسرائيليون يتحدثون عن تعاملهم مع الفلسطينيين تحت : منطقنا القاسي"غفرياه، إلطالق كتاب 
، والذي يسرد شهادات جنود االحتالل اإلسرائيلي وأساليب معاملتهم "2010-2000ي االحتالل بين عام

وقمعهم للمواطنين تحت االحتالل، والذي نظمته منظمة الضمير اإلسرائيلية المكونة من جنود سابقين 
  ".كسر الصمت"والمسماة 

ألنه يشكل جزءاً كبيراً من يحمل رصداً يومياً، موثقا تاريخياً "ووصف آفنر الكتاب بالمهم جداً كونه 
مشروع كسر الصمت لخلق المناخ المالئم للجنود اإلسرائيليين الذي خدموا في المناطق الفلسطينية التي 
تحتلها إسرائيل للتأمل في تداعيات تصرفاتهم الفكرية والعاطفية والجسدية عليهم في إطار خدمتهم في 

، وأبعاد ذلك على المدى الطويل )الفلسطينيين(لمحتل يقوم على نزع إنسانية الشعب ا) احتاللي(نظام 
  )".إسرائيل(كأفراد والمجتمع الذي ينتمون إليه ) الجنود(عليهم 

إن الجيش اإلسرائيلي "ويبدد غفرياه صورة الجندي اإلسرائيلي التي تحاول طرحها إسرائيل والتي تدعي 
الدفاع عن البالد؛ وأنه حقاً يأتي احتالل أكبر جيش أخالقي في العالم، وأن مهمته تكمن في واجبه في 

المناطق الفلسطينية وممارسة الجنود في هذه المناطق في إطار الدفاع عن النفس في الضفة الغربية 
  ".وقطاع غزة بهدف أن المواطنين ومحاربة اإلرهاب في البالد

الحتالل داخل المجتمع والتواطؤ مع ا"ويدين هؤالء الجنود اإلسرائيليون ما يلقبونه بثقافة الصمت 
، كما يخلق حالة واضحة "اإلسرائيلي والعالم الخارجي الذي يبرر الستمرار االحتالل دون نهاية في األفق

يكاد يلمسها المرء عن طبيعة القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون ويسلط الضوء عليه دون أي مدعاة 
  ).الفلسطينيين( للشك، خاصة في مجال انتهاكات حقوقهم 
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وهم الشعب الذي تحمل ويتحمل أكثر من أي "ويسخر الكتاب من مقولة أن الفلسطينيين يهددون إسرائيل 
شعب آخر من المعاناة بسبب شراسة احتالل عسكري يقوم على المبالغة بالقمع واستئصال التمرد ضد 

ات اإلسرائيلية لتصرفات وينتقد الكتاب الماليين من اليهود األمريكيين الذين يتخذون من التبرير ".المحتل
غطاء يختبئون وراءه، دون بذل المجود بالتدقيق باإلدعاءات اإلسرائيلية في " الجنود تحت االحتالل 

  ".تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين تحت االحتالل
وينتهي الكتاب الذي يروي مئات الحوادث الفردية لمعاناة الفلسطينيين تحت االحتالل بغض النظر عما 

الذين ينكل بهم تحت "إذا كانوا رجاالً أم نساء، حتى الحوامل منهم، أم أطفاالً أم يعانون من المرض 
، ال لسبب إال لكونهم فلسطينيين يقبعون تحت احتالل عسكري غير شرعي، بالغ "فائض من الذرائع

لعالمي من خالل إظهار القسوة والشراسة، قائالً إن الهدف يكمن في إثارة الضمير للمواطن اإلسرائيلي وا
 .ممارسات الجنود اإلسرائيليين في المناطق الفلسطينية

  6/10/2013، القدس، القدس
  

  اإلسرائيلية ضحية لسياسة االعتقاالت الشعب الفلسطيني من %25: قراقع .23
 مـن شـعبنا ضـحية سياسـة         %25 والمحررين عيسى قراقـع ان       األسرى وزير شؤون    أكد: رام اهللا 

 األسـرى  لوقف انتهاكاتهـا بحـق       إسرائيل مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لدى       رائيليةاإلساالعتقاالت  
وكـان قراقـع    . ساحة للموت البطـيء   إلى   ساحات السجون تحولت     أن إلىالمرضى والمصابين مشيرا    

 في مخيم طولكرم رافقه فيها محـافظ طـولكرم          األسرىيتحدث خالل زيارته التفقدية لعدد من عائالت        
  .د ووفد من الوزارة واألسرى المحررين وعلى رأسهم فخري البرغوثيجمال سعي

  سـنة،  40 المريض احمد عبد الفتاح عواد في مخيم طولكرم والمحكوم           األسيروزار قراقع والوفد عائلة     
  . سنة25 إياد رضوان في مخيم طولكرم المحكوم األسيركما زار قراقع عائلة 

6/10/2013الحياة الجديدة، رام اهللا،   
  

  حاّدة في الداخل الفلسطيني بانتفاضة توترات تنذر": قدس برس"الصانع لـ .24
، طلب الـصانع، أن     1948في األراضي المحتلة عام     " الحزب الديمقراطي العربي  "أكد رئيس   : الناصرة

، حيـث أصـبحت     2000أوضاع فلسطينيي الداخل ازدادت صعوبة وسوءاً منذ انتفاضة األقصى عـام            
  .ة أكثر تطرفاً وعدائية تجاه المواطنين العرب داخل الخط االخضرالحكومة اإلسرائيلي

إن الممارسـات   "،  )10|5(أدلى بها اليـوم الـسبت       " قدس برس "وقال الصانع في تصريحات خاصة لـ       
اإلسرائيلية ضد فلسطينيي الداخل وانتهاك حقوقهم األساسية تؤدي إلى كثير من اإلحباط وتمهـد لحالـة                

  .، على حد تقديره"48يبة في صفوف المواطنين العرب في أراضي الـ انفجار وانتفاضة قر
إلى أن هناك الكثير من المؤشرات التي تدلّل على أن فلسطينيي الداخل على أعتاب موجة               نوه الصانع،   و

غضب جديدة قد تتحول إلى مواجهات دائمة، وتسفر عن دخول العالقة بين النظام اإلسرائيلي وفلسطينيي               
، وقد تكون أكثـر شـمولية   1948 جديد من المواجهة الفعلية في كل األراضي المحتلة عام    الداخل فصل 

  .وحدة وأطول زمناً من هبات الغضب العارم التي اندلعت سابقاً في أكثر من مناسبة
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حين يكون الحديث عن انتفاضة فال يعني ذلك انتفاضة طويلة كما جرى في الـضفة الغربيـة                 "وأضاف  
ن هبة جماهيرية كما حدث في هبة األقصى، بسبب خصوصية الوضع الـذي يعيـشه               وقطاع غزة، ولك  

  .، كما قال"للوسط اليهودي فلسطينيي الداخل وارتباطهم الوثيق بالوضع االقتصادي وتبعيتهم االقتصادية 
5/10/2013قدس برس،   

  
  2013 خالل أسبوع وستة آالف منذ بداية عام" األقصى" يهودي اقتحموا 1600: تقرير .25

 خالل شـهر     إن المسجد األقصى شهد   : "قال مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان       : القدس المحتلة 
أيلول الماضي تصعيدا إسرائيليا خطيرا، على مستوى الحكومة والجماعات اليهودية والقوات العسكرية،            

ـ      " ميري ريجب "حيث دعت رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست         رض تقـسيم   بشكل علني ورسمي إلـى ف
زماني للمسجد األقصى بين المسلمين واليهود على غرار األسلوب في المسجد اإلبراهيمي فـي مدينـة                

  .الخليل، وأيدها نواب في اليمين اإلسرائيلي وبحضور جماعات يهودية متطرفة
متطرفـا اقتحمـوا المـسجد      ) 1595(نسخة عنـه أن     " قدس برس "وأضاف المركز في تقرير له، تلقت       

خالل األعياد اليهودية وباقي أيام أسبوع األعياد الذي صادف الشهر الماضي، مشيرا إلى أنـه               األقصى  
  .2013منذ بداية عام  اقتحموا المسجد وستة آالفالرقم األعلى منذ بداية العام الجاري، وأنه حوالي 

  . مقدسيا خالل الشهر الماضي180ولفت المركز إلى أنه تم اعتقال أكثر من 
، ضـد   "تـدفيع الـثمن   " اعتداء لعصابات    165المركز حتى منتصف العام الجاري، حوالي       كما ورصد   

  .مواطنين عرب وأمالكهم في الداخل، وضد مواطنين من األراضي القريبة من القدس
5/10/2013قدس برس،   

  
   تشرع بأعمال ترميم مقدسات مدينة يافا48في أراضي الـ " الحركة اإلسالمية" .26

الذي تنظمه الحركة   " معسكر التواصل مع مقدسات يافا    "، فعاليات   )10|5(يوم السبت   انطلقت صباح   : يافا
للوقف والتراث، لتنفيذ مـشاريع تـرميم       " األقصى"اإلسالمية في الداخل الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسة        

  .1948وصيانة لعدد من األوقاف والمقدسات في مدينة يافا وسط األراضي المحتلة عام 
إن التواجد اليوم في مدينة يافـا لنجـدد         "لحركة اإلسالمية في مدينة يافا، محمد أبو نجم،         وقال مسؤول ا  

العهد مع مقدساتها التي هي هويتنا ورمز وجودنا في هذه البالد، وخالل هذا اليوم سنقوم بأعمال تـرميم                  
  .، كما قال"في مقدسات المدينة

كما تعودنا في الحركـة     "مية، سامي مصري،    وأضاف مسؤول منطقة المثلث الشمالي في الحركة اإلسال       
اإلسالمية أن نصون مقدساتنا من باب الحفاظ عليها في ظل حملة طمس الهوية التي تـشنها المؤسـسة                  
اإلسرائيلية عليها، فكما هو واضح اليوم منذ ساعات الصباح الباكر التواجد الكبير والمشرف لكافة أبنـاء                

نة وغيرها من مقدسات يافا وهذا يدلل على مدى سـعينا فـي تثبيـت            الحركة وقياداتها في مقبرة الكزخا    
  .، وفق تقديره"الهوية اإلسالمية على المقدسات

5/10/2013، قدس برس  
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   فلسطينية تشيد بدعم اإلمارات لمشروع اإلسكان في خان يونسفعاليات .27
تة لدولة اإلمارات العربية    أشادت شخصيات وطنية ومجتمعية فلسطينية، بالمواقف الثاب       : رائد الفي  -غزة  

  .المتحدة الشقيقة، ودعمها المتواصل للقضية والشعب الفلسطيني، في كل المحافل والمجاالت
، علـى   ”أونـروا “ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين       ” الهالل األحمر اإلماراتي  “والقى توقيع   

واسعاً في الشارع الفلسطيني في قطاع      مشروع اإلسكان في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ترحيباً           
غزة، الذي رأى فيه انسجاماً من اإلمارات مع سياساتها الخيرية التي أرسـى أسـسها مؤسـس الدولـة                   

  . الشيخ زايد بن سطان آل نهيان-بإذن اهللا-المغفور له 
ت  وحدة سكنية، ستخدم بشكل أساسي أصحاب المنازل التي دمرتهـا سـلطا            600ويشمل المشروع بناء    

 2000أيلـول ،  /في السنوات األولى من انتفاضة األقصى التي اندلعت في سبتمبر         ” اإلسرائيلي“االحتالل  
في غزة عدنان أبو حسنة     ” أونروا“بحسب المستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         

.  
 وحدة  151 مرحلة سابقة بناء     أن الوكالة األممية كانت قد أنجزت فعالً في       ” الخليج“وأوضح أبو حسنة ل     

  . وحدة، قبل أن يتوقف العمل في المشروع600سكنية من أصل 
مليـون   5،4حـوالي    وحدة سكنية بكلفة إجمالية      449وقال إن العمل في المرحلة الجديدة يستهدف بناء         

  .دوالر أمريكي
6/10/2013الخليج، الشارقة،   

  
  "الحديقة"ائيلي أوصى بوقف وليس إلغاء مخطط وزير البيئة اإلسر":  بالقدساألهلياالئتالف " .28

 وزير حماية البيئة اإلسرائيلي عمير بيـرتس أعطـى          أنقال االئتالف األهلي في القدس      ": األيام"-القدس
علـى أراضـي    " حديقة وطنيـة  "تعليمات إلى مدير عام سلطة الحدائق يوصي فيها بوقف مخطط إقامة            

  ".إن المنطقة ليس لها أية قيمة طبيعية خاصة"عتبار ، با)TIPS 110920(العيسوية والطور رقم 
يجب التأكيد على أنه لم يتم إلغاء المخطط بل أوصى وزير الحفاظ علـى البيئـة                "وقال االئتالف األهلي    

اإلسرائيلي بإيقاف المخطط حالياً، ومنها يحول الموضوع إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء اإلسرائيلية             
  .راً بذلكالتي ستتخذ قرا

ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم إعـالن العـائالت أصـحاب األرض وال الجهـات القانونيـة المتقدمـة                    
  ".باالعتراضات رسمياً

هذا بدوره ال يمنع من عملية استئناف تنفيذ المخطط من قبل سـلطة الحـدائق الطبيعـة فـي                   "واضاف  
الدولي على الحكومة اإلسرائيلية لتجميد تنفيذ      كما أن قرار اإليقاف جاء نتيجة ضغوط المجتمع         . المستقبل

المخططات الكبرى كحي البستان والشيخ جراح أيضاً وذلك بهدف الحفاظ على استمرار مشاركة الطرف              
  ".الفلسطيني في عملية المفاوضات

6/10/2013األيام، رام اهللا،   
  

   يقتحم البيرة وسط إطالق نار كثيفاالحتالل .29
رة من جيش االحتالل اإلسرائيلي أحياء عديدة في البيرة بعد وقت قصير مـن              اقتحمت قوات كبي  : السبيل

  .القريبة" بسغاوت"إصابة إسرائيلية في مستوطنة 
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، أن إطالق نار كثيف جرى بالقرب من ستاد بلدية البيرة، فيمـا             "صفا"وأفادت مصادر محلية لـمراسل     
  .في سماء المنطقة" إسرائيلية"حلقت مروحيات 

ادر إلى أن جنود االحتالل شرعوا باعمال تمشيط بين األشجار القريبة من استاد البيـرة،               وأشارت المص 
  .في حين انسحبت أجهزة أمن السلطة من مدينتي رام اهللا والبيرة

كما اقتحمت قوات االحتالل حي سطح مرحبا بالبيرة بشكل كامل، في حين ألقيت زجاجات حارقة علـى                 
ر أبو مشعل غربي رام اهللا، حيث شوهد انتشار مكثف لجيش االحتالل            سيارات المستوطنين قرب قرية دي    

  .في المنطقة
وأكدت مصادرنا، أن دوريات من جيش االحتالل وصلت حتى شارع القدس، الواصل بين مدينتي القدس               

  .ورام اهللا، دون أنباء عن مواجهات مع سكان المنطقة
وأكد مواطنون مقيمون في مخيم األمعري ومنطقة سطح مرحبا إلى الجنوب الـشرقي مـن رام اهللا، أن                  

  .صفارات اإلنذار دوت مرتين في المستوطنة، واستمرت لعدة دقائق في كل مرة
6/10/2013السبيل، عمان،   

  
   في الضفة شجرة زيتون100 أكثر من يقتلعونمستوطنون  .30

 شجرة زيتون في منطقة دير      100وطنون صباح اليوم، السبت، أكثر من       اقتلع مست : وكاالت – 48عرب  
  .شمال غرب نابلس" شفيه شومرون"شرف على بعد مئات األمتار من مستوطنة 

وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة إن عددا من المستوطنين مـن مـستوطنة                 
شجرة زيتون مع بدايـة موسـم قطـف الزيتـون            100قاموا باقتالع وتدمير أكثر من      " شفيه شومرون "

  .للمزارعين الفلسطينيين في منطقة الغازات التابعة لقرية دير شرف
وأضاف أن األشجار تعود ملكيتها لعدد من المواطنين، منهم ياسر عبد الرحمن فقها وصدقي عبد الغنـي                 

  .فقها ومصطفى عبد الغني فقها، ولعدد من المواطنين من آل مرعي
مستوطنون قد اعتدوا يوم أمس على عبد الرحمن إبراهيم عوض من قريـة جمـاعين، جنـوب                 وكان ال 

نابلس، وأجبروه على مغادرة أرضه تحت تهديد السالح، ومنعوه من قطف ثمار الزيتون بعد أن قـاموا                 
  .تحطيما كامال" 2006هونداي "بتحطيم سيارته وهي من نوع 

5/10/2013، 48عرب   
 

 سبتمبر/  االنتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين خالل أيلول تزايد كبير في": مدى" .31
ارتفاعا في وتيـرة االنتهاكـات      "  مدى -المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية      "رصد  : رام اهللا 

سبتمبر المنصرم، كان أبرزها االعتداء الجـسدي علـى   / بحق الصحفيين في فلسطين خالل شهر أيلول        
  .قنابل والمياه العادمة والرصاص المطاطي من قبل االحتالل االسرائيليالصحفيين بالضرب وال

إلى استمرار األجهـزة األمنيـة فـي         )5/10(السبت  " قدس برس "تقرير تلقته    في" مدى  "وأشار مركز   
الضفة وغزة انتهاكاتها بحق الصحفيين من خالل حملة استدعاءات واسعة للصحفيين والمدونين والكتاب             

 جهازي المخابرات واألمن الوقـائي        في حين تم اعتقال صحفي واستدعاء آخر من قبل         في قطاع غزة،  
  .في الضفة الغربية
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عن قلقه الكبير من تصاعد وتيرة االنتهاكات بحق الصحفيين في فلسطين، وطالـب             " مدى"وعبر مركز   
لتـي تهـدف إلسـكات      باحترام حرية الرأي والتعبير والتحرك فوراً لوقف االنتهاكات ا        "الجهات المعنية   

  ".الصحافة
5/10/2013قدس برس،   

 
  بسبب بروتوكوالت وقعتها السلطة مع االحتالل  سنويا مليون دوالر خسائر فلسطين 300 :تقرير .32

كشف تقرير أممي النقاب عن أن خسائر االقتصاد الفلسطيني جراء استحواذ سلطات االحـتالل              : جينيف
بتغييـر    مليـون دوالر سـنويا، مطالبـا   300ينية، بلغ نحـو  اإلسرائيلي على إيرادات الجمارك الفلسط    

  .البروتوكوالت الموقعة بين السلطة الفلسطينية والجانب االسرائيلي لضمان استقاللية لالقتصاد الفلسطيني
، ونـشر مـؤخرا، إن      "األونكتاد"وقال التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية           

تسرب لإليـرادات   "ينية المحتلة تخسر، مئات الماليين من الدوالرات سنوياً، على صورة           األرض الفلسط 
الجمركية وضرائب المشتريات وضرائب القيمة المضافة التي ال تقوم إسرائيل بتحويلها إلـى الخزانـة               

  .، بحسب ما جاء في التقرير"الفلسطينية
س التجارة والتنمية التابع لألمم المتحدة، إلـى        وأشار التقرير الذي يصدر مرة كل عام، لعرضه على مجل         

 في المائـة مـن      17الضرائب المقدرة غير المسددة عن السلع المهربة التي تأتي من إسرائيل تمثل             "أن  
، وهـو مـا يكفـي       2012 ماليين دوالر في عام      305مجموع اإليرادات الضريبية الفلسطينية، أي نحو       

  ".فاتورة األجور التي تدفعها السلطة الفلسطينية في المائة من 18لتغطية نسبة 
5/10/2013قدس برس،   

  
  "الواقع واآلفاق..  في الوطن العربيالالجئون الفلسطينيون: "كتابصدور  .33

أكثر من ثمانية ماليين الجئ فلسطيني غالبيتهم الساحقة تُقيم في بلدان عربية، والبقية مشتتون في               : عمان
كاد تكون أوضاعهم المأسوية واحدة، وإن اختلفت جوانب معاناتهم وفق الـدول            ت. أنحاء مختلفة من العالم   

الالجئون الفلسطينيون فـي    «وعن هذه المعاناة الممتدة على عقود من الزمن، صدر كتاب            المقيمين فيها، 
، ليرصـد حيـاة     ) مركز العودة الفلسطيني   -مركز الجزيرة للدراسات    (» الواقع واآلفاق : الوطن العربي 

جئين بأبرز مالمحها ووجوهها، ويستشرف آفاق قضيتهم من خالل دراسـات البـاحثين والخبـراء               الال
ومـن  . الفلسطينيين والعرب والغربيين المهتمين بالقضية الفلسطينية، وتحديداً بقضية الالجئ الفلـسطيني          

ي، إبـراهيم   سلمان أبو ستّة، طارق حمود، يوسف أبو السعود، مريم عيتـان          : المشاركين في هذا الكتاب   
العلي، علي هويدي، ياسر أحمد علي، عدنان أبو عامر، تيري رامبل، بشير الزغبي، حنين أبـو سـالم،                  

  ...جواد الحمد
الوطأة االجتماعية  «،  »البعد القانوني لقضية الالجئين الفلسطينيين    «: ويقسم الكتاب إلى أربعة فصول هي     

الفلسطينيون في ظّل الربيع    «،  »طينيون وعملية السالم  الالجئون الفلس «،  »وإشكاليات إدارة ملف الالجئين   
  .»العربي

6/10/2013الحياة، لندن،   
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   اإلسرائيلية- الستئناف المفاوضات الفلسطينية مصريؤكد دعم  منصورعدلي  .34
أكد الرئيس المصري المستشار عدلي منصور، مساء السبت، التزام بالده بـدعم  : القاهرة ـ يو بي آي 

نية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، مرحباً باستئناف المفاوضات الفلسطينية          القضية الفلسطي 
  . اإلسرائيلية-

تشرين األول، على دعم مـصر     /وشدّد منصور، في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى األربعين لحرب أكتوبر         
في مقدمتها مبـدأ األرض   اإلسرائيلية على أسس ومرجعيات واضحة -الستئناف المفاوضات الفلسطينية    

مقابل السالم وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة وصوالً الستحقاقات السالم وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي              
  .لألراضي الفلسطينية

واستطرد أن مصر ستقدم كل الدعم الالزم لمسيرة السالم طالما توافرت اإلرادة السياسية لبلورتها علـى                
الستيطان أو بِالممارسات االستفزازية في الحرم الشريف يبنـى الـسالم، وإنمـا             فَليس بِا "أرض الواقع،   

بإجراءات وأفعال لبناء الثقة يتأكد من خاللها صدق النوايا ووجود رغبة حقيقية في تحقيق سالم قائم على                 
  ".العدل والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

6/10/2013الحياة، لندن،   
 

  بخطاب الرئيس المؤقت عدلي منصور" تقسيم القدس" يستنكر  بمصر"الشرعيةتحالف " .35
ما جاء في خطاب الرئيس المـصري       " التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض االنقالب     "استنكر  : ةالقاهر

مصر تسعي إلقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية،        "المؤقت عدلي منصور، والذي ذكر فيه أن        
  ".قدس مقسمةوهي أول مرة تذكر فيها ال

أن هذا تكريس للمشروع الصهيوني، ويعد دليال علي أن االنقالب هـو   "واعتبر التحالف في بيان صحفي      
  ".أحد أدوات المشروع الصهيوأمريكي لتدمير األمة العربية واإلسالمية

هذه المسلمات حتي ال يتوه العقل المصري في خضم الكذب والتشوية المتعمـد مـن جانـب                 "وأكد على   
  ".عالم الصهيونياال

فلسطين دولة محتلة من العدو الصهيوني وأن القدس عاصمة دولـة           "وختم التحالف بيانه بتأكيده على أن       
  ". فلسطين، وأن الفلسطينيين إخواننا والصهاينة هم أعداءنا، وعلي الباغي تدور الدوائر
6/10/2013، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية،   

 
   التشيك نقل سفارتها إلى القدس جمهوريةتاءة من نية مس العربيةالدول جامعة .36

أعربت األمانة العامة لجامعـة الـدول العربيـة عـن اسـتيائها             : وكاالت -  القاهرة – القدس المحتلة 
للتصريحات التي أدلى بها رئيس التشيك ميلوس زيمان بخصوص نيته نقل سفارة بالده في اسرائيل من                

امعة، في بيان صحفي  امس ذلك انتهاكا صـارخا لقـرارات األمـم              واعتبرت الج . تل أبيب إلى القدس   
المتحدة وللقانون الدولي والشرعية الدولية وتطبيقات معاهدة جنيف وغيرها من المرجعيـات القانونيـة              
الدولية على األراضي  الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهـي االتفاقيـات القاضـية  بعـدم          

  .وضاع تنجم عن ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي  لألراضي الفلسطينية المحتلةاالعتراف بأية أ
ورأت أن هذا التصريح يعد خروجا على موقف االتحاد األوروبي الذي أكده في العديد مـن المناسـبات                  

كما يشكل أيضا رسالة سلبية تجاه مـسار المفاوضـات الفلـسطينية             تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة،   
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إلسرائيلية الجارية حاليا والتي تتطلب من المجتمع الدولي ومن جميع الدول تشجيعها، وحث الطـرفين               ا
على اإلسراع في التوصل إلى اتفاق ينهي االحتالل اإلسرائيلي لألراضي  الفلسطينية المحتلة بمـا فيهـا                 

، ويساهم في  حفظ األمن      وقالت إن هذا التوجه يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني         .القدس الشرقية 
والسلم واالستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أنها تقوم ابإجراء  االتصاالت الالزمة لطرح هذا الموضـوع                

  .على اجتماع لمجلس الجامعة
6/10/2013الدستور، عمان،   

  
   بقسوة"إسرائيل"ال نثق بواشنطن وسنرد على تهديدات : خامنئي .37

من جانب إيران،   " قاس"على للجمهورية اإليرانية علي خامنئي برد       توعد المرشد األ  :  أ ف ب   -طهران  
  .بعد التهديدات التي وجهتها إسرائيل، بالتحرك منفردة ضد إيران لمنعها من التزود بسالح نووي

وقال المرشد األعلى في تصريحات، أدلى بها خالل مناسبة عسكرية فـي طهـران وأوردهـا موقعـه                  
سنرد على  . ت المثيرة لالشمئزاز والممجوجة من جانب أعداء األمة اإليرانية        نسمع التهديدا : "االلكتروني

  ".أي عمل معاد بجدية وقوة
غير جـديرة   "وانتقد قسماً من زيارة الرئيس اإليراني حسن روحاني إلى األمم المتحدة قائالً إن واشنطن               

 األميركية غير جـديرة بالثقـة       الحكومة. إننا متشائمون بشأن األميركيين وال نثق بهم      "وأضاف   ".بالثقة
  ".وغير عقالنية وال تفي بوعودها

6/10/2013الحياة، لندن،   
 

  واألونروا" الهالل اإلماراتي" بين خان يونسب  وحدة سكنية600التفاقية بناء  الثانيق حتوقيع المل .38
 الهالل األحمـر،    أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة             : )وام(

أن دولة اإلمارات تحرص على تعزيز برامجها ومشاريعها في األراضي الفلسطينية المحتلـة، وتـدعم               
  .القضايا التنموية للشعب الفلسطيني

جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة توقيع هيئة الهالل األحمر اإلماراتي ووكالة األمم المتحدة لتـشغيل                
 منزل في خان    600على الملحق الثاني لالتفاقية الخاصة باستكمال بناء        ” ونروااأل“الالجئين الفلسطينيين   

  .يونس بفلسطين
 حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهالل األحمر، أن الهيئة تولي أبناء              .دمن جانبه، أكد    

المشاريع اإلنـشائية   إن  : الشعب الفلسطيني اهتمامها الكبير نسبة للظروف الصعبة التي يمرون بها، وقال          
والمساعدات الموسمية واإلغاثية التي تقدمها هيئة الهالل األحمر لهم تأتي ضمن استراتيجية الهيئة التـي               

  .تعمل من أجل مساعدة الفلسطينيين على تجاوز المصاعب االقتصادية والمعيشية التي يعانونها
 وحدة سكنية فـي  600تكماالً لمشروع بناء  وحدة سكنية اس449وينص الملحق الثاني لالتفاقية على بناء       

  . مليون درهم72،7الحي اإلماراتي بمدينة خان يونس الفلسطينية بتكلفة إجمالية قدرها 
بالجهود اإلغاثية والتنموية التي تقوم بها هيئة الهـالل         ” األونروا”من جانبه، أشاد ممثل المفوض العام ل      

اريع الهيئة تتمثل أغلبيتها في مجال المـشاريع اإلنـشائية          األحمر اإلماراتي في فلسطين، موضحاً أن مش      
  .كبناء المساكن والمنشآت التعليمية ومشاريع تحسين الصحة والمرافق الخدمية األخرى المكملة لها

6/10/2013الخليج، الشارقة،   
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   متضامنون أجانب يؤكدون مشاركتهم في تظاهرة بحرية لكسر حصار غزة .39

متضامنون دوليون مشاركتهم في التظاهرة البحرية لكسر حاجز الستة أميـال،           أكد نشطاء أجانب و   : غزة
" ائتالف شباب االنتفاضـة   "بغزة والتي ينوي     التي فرضتها سلطات االحتالل على الصيادين الفلسطينيين      

  .تنظيمها
ن دول  االنتفاضة مع نشطاء أجانب م     جاء هذا التأكيد خالل لقاءات تشاورية عقدها وفد من ائتالف شباب          

مختلفة ومقيمين في قطاع غزة، قدموا من ايرلندا، سويسرا، أمريكا، ايطاليا، اسبانيا والبرازيل من أجـل                
  .مساندة الشعب الفلسطيني في القطاع

وقدم وفد االئتالف شرح عن تفاصيل تظاهرة كسر الحصار البحري عن القطاع ورغبتهم في مـشاركة                
  .اهرةالمتضامنين والنشطاء األجانب في التظ

وتم خالل اللقاء مناقشة االحتماالت المتوقع مواجهتها من قبل قوات االحتالل البحرية وآليـة التـصرف                
وفق كل حالة، علماً بأن من المتضامنين ممن كانوا على متن السفينة األولى التي قدمت لقطـاع غـزة                   

  .وآخرين شاركوا اإلعداد لسفينة مرمرة
5/10/2013قدس برس،   

  
  باقية في قطر" حماس.. " الشائعاتنمعلى الرغم  .40

  عدنان أبو عامر
يوليو الماضي وتضييق   /منذ اإلطاحة بحكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في أوائل شهر تموز           

، أثيرت تساؤالت عديدة حول الغياب الملحوظ لزعيمها خالد مشعل الذي امتد            "حماس"الخناق على حركة    
 فهو لم يزر أي عاصمة عربية ولم يظهر على أي شاشة تلفزيونية بما              .على أكثر من شهرين متواصلَين    

 23التي تبعد بضعة أمتار عن مقر إقامته، إلى أن ظهر فجأة على شاشـتها يـوم    " الجزيرة"في ذلك قناة    
  .سبتمبر الماضي/أيلول

" األخبار"ه صحيفة  ومما أثير من تخمينات حول غياب مشعل عن الساحتَين اإلعالمية والسياسية، ما ذكرت            
فـي العاصـمة    " حماس"اللبنانية المقربة من حزب اهللا عن ظروف غير مريحة يعيشها الرجل مع قيادة              

القطرية الدوحة، ما جعله يفكّر جدياً بالمغادرة واختيار العاصمة السودانية الخرطوم بديالً لهـا أو ربمـا                 
  .بيروت أو طهران

في الخارج عزت الرشق، معتبراً أن إقامة مشعل في         " حماس"مي في   وهو أمر نفاه مسؤول الملفّ اإلعال     
قطر لم يطرأ عليها أي تغيير مع بقية قيادة الحركة، وواصفاً ما ذكر في بعض الصحف بأنه كالم موجه                   

  .تُقصد منه اإلساءة إلى حماس
درتهـا قطـر    لم تطرح موضوع مغا   " حماس"أن قيادة   " المونيتور"أضاف الرشق في حديث حصري إلى       

وهي تعتبر أن دول عربية كثيرة مفتوحـة أمامهـا،   . على أجندة النقاش إطالقاً، ألنها ال ترى داعياً لذلك     
  .على الرغم مما قد يراه البعض تضييقاً للخناق عليها

ـ       الدكتور موسى أبو مرزوق المقيم في مصر، صـحة         " حماس"كذلك نفى نائب رئيس المكتب السياسي ل
تحدثت عن ضغوط يواجهها مشعل في محل إقامته الحالية في الدوحة مع كـوادر وقيـادات                األنباء التي   
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الحركة الموجودين هناك، معتبراً إياه كالماً عارياً عن الصحة ومجرد أكاذيب، ألن رفيق دربه مشعل لم                
  .للتواصل االجتماعي" فيسبوك"يتعرض ألي مضايقات وفقاً لما ورد في صفحته على موقع 

  
  رّية الحركةح

لقطـر، زعمـت خـضوع      " حماس"التقارير الصحافية القليلة ذاتها التي تناولت نبأ اقتراب مغادرة قيادة           
مشعل إلى إقامة جبرية مفروضة عليه وأن السلطات القطرية تمنع عنه التحرك بحجة اإلجراءات األمنية               

 باإلضافة إلى أنه يشكو من عدم قدرته على         مفروضاً على تحركاته،  " حصاراً محكماً "وأنه يعيش ما يشبه     
التحرك براحة بسبب االستنفار األمني حوله، بل إنه ممنوع من اإلدالء بتصريحات للصحافة واإلعـالم               

  .وهو غير قادر على استقبال كّل من يرغب في لقائه
عل والـذي   ، أكد الرشق الذي يوصف بأنه األقـرب إلـى أذن مـش            "للمونيتور"في الحديث الخاص ذاته     

يستشيره في معظم قراراته، أن الدولة القطرية توفّر لحماس كامل التسهيالت التي تطلبها وتفسح المجال               
أمام مشعل لممارسة أعماله كافة من دون مضايقات، بل إنه يرتبط بعالقات وثيقة مع قيادة الدولة، وعلى                 

  .رأسها األمير تميم بن حمد آل ثاني
ـ     مع إعالمي قطري مرموق فضل عدم الكشف عن هويته، أكّـد أن            " المونيتور"إلى ذلك، كان اتصال ل

، يكاد ال يفرغ من الضيوف الوافدين من        "المضافة"مكان السكن الخاص بمشعل في وسط الدوحة المسمى         
  .داخل الدولة ومن خارجها وعلى جميع المستويات، من دبلوماسيين وسفراء وسياسيين ومثقّفين

ف من حول العالم الذين يقصدون قطر للمشاركة في الفعاليات السياسية والثقافية التـي              أضاف أن الضيو  
  .تجري هناك، ال بد من أن يكون لهم لقاء خاص مع مشعل

 23ولعّل ما ينفي صحة المضايقات التي يتعرض لها مشعل فـي قطـر، هـو ظهـوره العلنـي فـي                      
قة باسم السياسة القطرية، وإعالنه أن غيابه عن اإلعـالم          الناط" الجزيرة"سبتمبر الماضي على قناة     /أيلول

في خالل الفترة الماضية جاء بسبب حالة الحراك المتالحق في المنطقة العربية وقد فضل أن يغيب عـن                  
  .األنظار بعض الوقت بشكل متعمد

ـ أن مشعل سيلقي خطاباً سياسياً وصف     " حماس"أكثر من ذلك، أكّد مصدر رفيع المستوى في          " المهـم "ه ب
وسيحاول من خالله توضـيح الـسياسة       . في األيام المقبلة، من العاصمة القطرية الدوحة حيث يقيم حالياً         

العامة لحركته في خالل المرحلة المقبلة تجاه األحداث المختلفة، وسيتطرق لألوضـاع فـي األراضـي                
ما يعني عدم فرض قيود على تحركاتـه        الفلسطينية عموماً متناوالً طبيعة عالقة حركته مع دول الجوار،          

  .وتصريحاته
على معلومات حصرية تقول بأن مشعل سيشارك يوم األربعاء في التاسع مـن             " المونيتور"كذلك حصل   
فـي العاصـمة اللبنانيـة      " مؤسسة القدس الدوليـة   "أكتوبر الجاري في مؤتمر دولي تعقده       /تشرين األول 

صاعد اإلجراءات اإلسرائيلية ضدها والمتعلّقة بتقسيم المسجد األقصى        بيروت، لمناقشة قضية القدس مع ت     
  .وتهويد المدينة وتنشيط االستيطان فيها

  
  خيارات إضافّية



  

  

 
 

  

            24ص                                     3000:    العدد              6/10/2013 األحد :التاريخ

ـ  " حماس"حالة األريحية التي تعيشها      ، ال "المونيتـور "في قطر بحسب ما وصفها قيادي كبير في حماس ل
عن خيارات أخرى إلى جانب قطـر بخاصـة بعـد أن            تعني أن الحركة ال تشهد نقاشات داخلية للبحث         

  .وصلت العالقة مع مصر إلى مستوى غير مسبوق من التوتّر السياسي
ولعّل بعض مما يدفع بحركة حماس إلى البحث عن محاضن أخرى باإلضافة إلى قطر، هو رغبتها بأن                  

متواصل مع العمق البشري    تبقى في جوار فلسطين من الناحية الجغرافية، إذ بذلك تكون في حالة تماس              
  .لها في داخل األراضي الفلسطينية

، كان قد توفّر للحركة حين      "المونيتور"في حديثه إلى    " حماس"وهذا التقارب بحسب ما أضاف القيادي في        
كانت في األردن في خالل تسعينيات القرن الماضي ثم في سوريا في خالل العقد األول من القرن الحالي                  

، وهو ما تُحرم منه اآلن في ظّل ابتعاد قطر جغرافياً عـن             2013 و 2011ر بين عامي    وأخيراً في مص  
  ! كيلومتر1800فلسطين مسافة 

ـ     أن البحث عن خيارات إضافية للحركة وساحات جغرافية ال يؤثّر          " المونيتور"لكن القيادي نفسه أوضح ل
ما صدر عنها من تصريحات إعالميـة       مع قطر، ألن    " الممتازة"ال من قريب وال من بعيد في العالقات         
  .وسلوك سياسي يجعل الحركة متمسكة بها

، وفتحت لها   1999حين قرر األردن قطع عالقته بها في العام         " حماس"أضاف أن قطر استضافت قيادة      
كذلك، استضافت القمة العربية في خـالل حـرب         . 2012أبوابها حين غادرت الحركة سوريا في العام        

، ودعمت قطاع غزة بمشاريع تنموية واستثمارية لم تقدم عليهـا أي دولـة              2008ى في العام    غزة األول 
  .في تقرير سابق" المونيتور"وهو ما تناوله . عربية سواها

أخيراً، يرى القيادي الكبير نفسه أن إعادة إحياء عالقات الحركة بحلفائها القدامى في المحور اإليراني، ال                
ومن جهة أخرى، فإن حماس     . تها قطر من جهة، مؤكداً أن إيران لم تطلب ذلك منها          تشترط مغادرة قياد  

في العالقات السياسية، ما يجعلها غير مرتكزة في ساحة جغرافية محددة وما يدفعها             " فائض"ال تعاني من    
  .للبحث في أكثر من ساحة إقليمية عن أماكن تقيم فيها قياداتها

  4/10/2013، المونيتور
  

   وحقوق الالجئينفاوضاتالم .41
  عوني صادق

يوم الجمعة الماضي، بعد أن     " اإلسرائيلية“استؤنفت المفاوضات الجارية بين السلطة الفلسطينية والحكومة        
توقفت أسبوعين بسبب اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، فـي وقـت تـستمر فيـه المواجهـات             

 من منطقة فلسطينية، كان آخرها في مخيم الفوار بمنطقـة           واالقتحامات واالعتقاالت للفلسطينين في أكثر    
وفي األمم المتحدة، ألقى كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس          . الخليل ومخيم قلندية القريبة من القدس     

بنيامين نتنياهو، كلمة أظهرت بجالء تمسك األول بالمفاوضـات كخيـار           " اإلسرائيلي“ورئيس الوزراء   
لثاني لهذه المفاوضات وزاد أن اتهم المفاوض الفلسطيني بوضـع العراقيـل فـي              استراتيجي، وتجاهل ا  

  .طريق التوصل إلى اتفاق
وتعقد الجلسة الحالية، وهي الثامنة، بعد أن انتهت الجوالت السبع الماضية إلى طريق مسدود، كما أفادت                

 جدية حول الحـدود     الدخول في مفاوضات  " اإلسرائيلي“مصادر فلسطينية رسمية، بسبب رفض الجانب       
التوصل إلى اتفـاق    " اإلسرائيلي“وفي الجلستين األخيرتين، عرض الوفد      . ومطالبته بالتركيز على األمن   
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الدولة "على الحدود والمعابر بين األردن و     " اإلسرائيلية“يبقي السيطرة   ) وعادة يعني حدود مؤقتة   (انتقالي  
 مساحة الضفة الغربية، وبقاء محطـات اإلنـذار         من% 28، وكذلك على األغوار التي تشكل       "الفلسطينية

يذكر أن نتنياهو فـي كلمتـه أعـاد         . المقامة على سفوح الجبال الشرقية من الضفة      " اإلسرائيلية“المبكر  
الـدواعي  “وذلك بحجـة    " تنازالت جوهرية “المعهودة فطالب الفلسطينيين بتقديم     " اإلسرائيلية“األسطوانة  

وجاء تركيزه على الملف النووي اإليراني مبالغاً فيه، وكأنه أراد          " ية الدولة يهود"، وباالعتراف ب  "األمنية
وفي بيان لها بعد    . أن يفهم العالم أن المشكلة ليست في القضية الفلسطينية بل في الملف النووي اإليراني               

حريـر  اجتماع حضره الرئيس عباس بعد عودته من األمم المتحدة، قالت اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة الت                
يضع العراقيل أمام تقدم المفاوضات، وهو ما عبر عنه نتنياهو مـن            " اإلسرائيلي“الفلسطينية، إن الموقف    

، "اإلسرائيلية“على الحكومة   " ممارسة ضغط هائل  "على منبر األمم المتحدة، وطالبت الواليات المتحدة ب       
  .وإال فإن الفشل سيكون مصير المفاوضات

 الجارية صفراً حتى اآلن، باعتراف الناطقين باسـم الـسلطة الفلـسطينية،             وإذا كانت نتيجة المفاوضات   
، فإنه حتى الجلسة الخامسة لم يكن قد تم االتفاق بين المفاوضـين علـى   )فتح(ومنظمة التحرير، وحركة   

الحـدود  “، لكنهم اتفقوا في الجلسة السادسة، كما يفهم من التسريبات، على بحـث بنـد                "جدول األعمال “
، إال أن الخالف عاد ونشب من جديد حول إن كانت األولوية  للحدود أو األمن فانتهت الجلـسة                   "واألمن

قـضايا  “نفسها، ومع أن كيري قال في اإلعالن عن استئناف المفاوضات إن كل             " النتيجة الصفرية “إلى  
  .العودةستوضع على الطاولة، إال أن أحداً لم يقترب من قضية الالجئين وحقهم في " الحل النهائي

قـضايا  “بـين   " الرقم األصعب “وفي الوقت الذي يتفق فيه الجميع على أن قضية الالجئين وعودتهم هي             
ولعل األسباب معروفة، وهـي  . ، فإن المفاوضات الجارية ال يبدو أنها توليها اهتماماً يذكر      "الحل النهائي 

، كمـا يقـول الجانـب       "ير واقعية غ“، أو أنه قضية     "متفق عليه “إما أن المتفاوضين يرون أن الموضوع       
  ".مفروغ منه“، وبالتالي هو موضوع "اإلسرائيلي“

ومن حيث األساس يتحدث الفلسطينيون دائماً، عندما يجري الحديث عن الالجئين، عن قـرار الجمعيـة                
يـق  حقاً فردياً وجماعياً غير قابل للتنازل عنه، تدعمه كل المواث         " حق العودة “ وباعتبار   194العامة رقم ،  

لكن ال بد من التذكير أن هذا القرار جاء استناداً إلى القـرار             . والشرائع الدولية وقرارات األمم المتحدة      
لكن اعتـراف   .  الذي قضى بقيام دولتين، يهودية وعربية، في حدود فلسطين التاريخية          1947 لعام   181

حـل  “، واإلقرار بصيغة    "اق أوسلو اتف“، والتوقيع معها على     "دولة إسرائيل "منظمة التحرير الفلسطينية ب   
وال يفيد أن تضاف إلى هذه الـصيغة كلمـات مثـل    .  ويلغيه عملياً 194ينسخ القرار  " عادل متفق عليه  

، فهذه الـصيغة تعنـي أن مـا         "حالً متفقاً عليه  “، ما دام في النهاية سيكون       "194وفقاً للقرار   “أو  " عادل“
  .التطبيقلن يوضع موضع " اإلسرائيلي“يرفضه الجانب 

غيـر واقعيـة    “، واعتبارها فكـرة     "حق العودة “الدائم والمتكرر لمقولة    " اإلسرائيلي“وإلى جانب الرفض    
، مؤخراً، على المستوى الـدولي      "اإلسرائيلية“، تحركت األوساط    "وغير قابلة للتطبيق وعفا عليها الزمن     

ين الفلسطينيين بالالجئين اليهـود     مقايضة الالجئ “لشطب هذا الحق من خالل أكثر من اقتراح، كان منها           
بحيث يؤخذ في االعتبار    " إعادة تعريف الالجئ الفلسطيني   “، وكذلك محاولة    "الذين غادروا البلدان العربية   

، وعدم االعتراف بأبنـائهم وأحفـادهم وسـالالتهم    "1948األحياء من الذين كانوا في فلسطين قبل   “فقط  
ف من أصل ما يقدر بسبعة ماليين الجئ فلسطيني موجودين          وبحيث ال يتبقى إال بضع عشرات من اآلال       

  .في الشتات
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 مؤتمر  1948أيلول الماضي، عقد على أرض قرية فلسطينية هجر أهلها العام ،          / وفي نهاية شهر سبتمبر   
تقول إن الحل يكون برفع     ) ذاكرات(، يشكلون مجموعة تسمى     "إسرائيليون"نظمه أكاديميون فلسطينيون و   

قع على الفلسطينين، وإنه الحل الوحيد لقضية الالجئين، وذلك بعودتهم إلى بيوتهم في مدنهم              الغبن الذي و  
وتوسع االسـتيطان، لـيس إال      " حل الدولتين “وقراهم، وهو ما يعني أن الحل الوحيد للصراع، بعد فشل           

ين علـى قـدم     الدولة الديمقراطية الواحدة في أرض فلسطين التاريخية يعيش فيها العرب واليهود مواطن           “
تغطية وتعليقات على هذا المؤتمر وكتـب اليـشع إفـرات    " اإلسرائيلية“وقد نشرت الصحف    " . المساواة

القـدرة  “حـسب فيـه     " حـالً “، وهو أستاذ جامعي متقاعد، مقاالً عرض فيه         )1/10/2013 -هآرتس  (
فلـسطيني  ) 16000( ووجد أنـه يمكـن عـودة         1948للمدن والقرى العربية في أراضي ،     " االستيعابية

  .وهذا أفضل عرض يمكن أن يقدمه الصهاينة لالجئين! يوزعون على سنوات
  6/10/2013، الخليج، الشارقة

  
   أسلحتهميسلمونالعرب  .42

  عبد الستار قاسم
على من يظن أن قيام دولة بتسليم أسلحتها فضيلة أو انتصار أو شجاعة أن يعيد التفكير في ظنه حتى ال                    

  .يفية بناء المجتمعات وتسيير السياسات الدولية وإقامة العالقات الخارجيةيقع في سوء تقدير حول ك
تكررت عملية تخلي العرب عن أسلحتهم وبأشكال وترتيبات متعددة، ومعها تتصاعد أسـباب اإلحبـاط               

  . ومشاعر اإلحباط والذل لدى المواطن العربي
ام ومن واالهـم، وال تـشكل قـضية         ويبدو أن المسألة قد أصبحت عادة بحيث أنها ال تهز مشاعر الحك           

وال غرابة، فالمواطن العربي    . يتوجب طرحها على جمهور الناس أو أمام وسائل اإلعالم للجدل والنقاش          
مع كل جولة تتخلى فيها دولة عربية عن        . مغيب ومقيد، وصدره دائما مكشوف للرصاص وظهره للسياط       

  .وذ إلى حسرة فوق مرارةسالحها، على العربي أن يتجرع الذل والهوان، وأن يل
  

  أشكال التسليم
لتسليم السالح أشكال في الساحة العربية، وهي ليست محصورة بنظام عربي دون آخر، بل موجودة على                

  :امتداد الوطن العربي، وفيما يلي تفصيلها
ق العـرا .  التسليم المباشر للسالح ألميركا أو جهات دولية وهو اختصاص األنظمة العربية القوميـة             -1

بقيادة صدام حسين سلمت أسلحة كيميائية، وليبيا بقيادة القذافي سلمت تجهيزات تسليحية بدون قتال وذلك               
على إثر الغزو األميركي للعراق، والحديث يدور اآلن حول وضع السالح الكيميـائي الـسوري تحـت                 

عربية ولو نظريا بخاصة    تبنت األنظمة العربية القومية قضايا األمة ال      . إشراف دولي تمهيدا للتخلص منه    
قضية فلسطين، وقررت تطوير أسلحة فتاكة لمواجهة أسلحة إسرائيل وعلى رأسها األسـلحة الكيميائيـة               

أفلحت في تصنيع السالح الكيميائي، لكنها أخفقت في النووي ولم تكـن قـادرة علـى إخفـاء        . والنووية
  .منشآتها النووية عن أنظار إسرائيل

ليمات استخدام السالح، وهو اختصاص األنظمة العربية القبليـة التـي نـصبها              التسليم المباشر بتع   -2
  .االستعمار الغربي على الشعوب العربية
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يقوم الغرب بتسليح أنظمة عربية قبلية مثل السعودية واألردن واإلمارات العربية ولكـن وفـق شـروط             
. هات التي يمكن استخدامه ضدها    محددة تتعلق بنوعية السالح واستخدامه وأماكن تخزينه وتموضعه والج        

تشترط الدول الغربية عادة عدم استخدام هذا السالح ضد إسرائيل، ووجوب تخزينه في أماكن بعيدة عن                
  . إسرائيل لضمان أمن إسرائيل

فمثال تشترط أميركا نصب الصواريخ المضادة للطائرات في األردن في أماكن بعيدة عن إسرائيل بحيث               
إلسرائلية، أو عدم نشر الطائرات المتطورة في منطقة تبوك القريبة مـن فلـسطين              ال تطال الطائرات ا   

  : وتقبل األنظمة العربية هذا السالح عادة وفق األهداف التالية. المحتلة
  . أن يستخدم دفاعا عن األنظمة العربية القائمة بخاصة في مواجهة الشعوب- أ
وغير العربية عدا إسرائيل، أو لشن حروب على هـذه           للدفاع أو العدوان ضد دول الجوار العربية         - ب

  .الدول
 لتوظيفه لخدمة الدول الغربية إن لزم األمر، ولبقائه بأيدي الدول الغربية إن لم تتوفر أيد محلية قادرة                  - ج

  .على استخدامه
  . استنزاف الميزانيات العربية، أو استرجاع أموال النفط التي تدفعها الدول الغربية-د
سليم المباشر من خالل الجواسيس والعمالء، وهو من اختصاص عمالء إسرائيل وأميركـا فـي                الت -3

هذا التسليم كان شائعا في الدول العربية التي كانت تعتمد على السالح السوفياتي             . القوات المسلحة العربية  
غلين قام عمالء عرب مـن طيـارين ومـش        . مثل سوريا ومصر والعراق، ويطال السالح الروسي اآلن       

، 23 و 21 و   17ألنظمة الدفاع الجوي بتسليم أسلحة سوفياتية الصنع إلسرائيل مثـل طـائرات المـيج               
  .6 و3 و2وأنظمة رادار وصواريخ سام 

تركت الجيوش العربية خلفها كميـات كبيـرة مـن          .  التسليم في ميدان المعركة أو على إثر الهزائم        -4
. نمتها إسرائيل وباعت أغلبها لدول أفريقية بأسـعار جيـدة         األسلحة نظرا للهزائم التي لحقت بها، وقد غ       

، وأن فلـسطينيين    1982والملفت أن منظمة التحرير الفلسطينية تركت أسلحتها في المخازن إبان حرب            
  . قاموا بتسليم أسلحتهم إلسرائيل عبر السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، وطلبوا من إسرائيل العفو عنهم

  
  سالح المتاعب

تدفع الدول العربية القبلية والنفطية مليارات      . أغلب السالح العربي سالح متاعب وليس سالح انتصارات       
الدوالرات سنويا على شراء األسلحة من الدول الغربية، وبالتالي ال يمكن أن يكون سالحا للـدفاع عـن                  

الغربية، ويكرس لها سـيطرتها  الثروات العربية أو االستقالل العربي، وإنما يكرس التبعية العربية للدول       
  .على الموارد والثروات العربية

 سالح هذه الدول يهدف إلى تكريس الضعف بدل البحث عن القوة، ولهذا بقيت على هامش النـشاطات                 
  .الدولية فيما يتعلق بمستقبل المنطقة العربية اإلسالمية

تطاعت باألموال الضخمة التي تنفقهـا      سعت هذه الدول إلى االستقالل وتحقيق الحرية السياسية الس        ) لو(
ومـن سـيرة    . على التسلح أن تطور تقنية خاصة بها وتصنع مختلف األسلحة المتطورة التي تحتاجهـا             

مكانتها في المنطقة والعالم، واضح أن شراء األسلحة ليس إال تبذير وهدر األمـوال العربيـة لحـساب                  
  .مصانع السالح الغربية
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ت منذ عهد عبد الناصر حتى اآلن على تطوير سالح عسى أن يكون في ذلك ما                أما األنظمة القومية فعمل   
يحقق لها طموحاتها في تحقيق الوحدة العربية ووضع العرب في مرتبة عالمية متقدمة، لكنها في الحقيقة                

  . لم تعمل على تطوير البيئة الضرورية للمحافظة على السالح وتطويره
ا ومالحقة المعارضين وإشاعة الفساد في مختلف أوصال الدولـة،          استمرت هذه األنظمة في قهر شعوبه     

  .وفشلت في االستمرار في التقدم بتصنيع أسلحة كفيلة بالدفاع عن الترسانة التي تملكها
زاوية العدو الذي يملك قدرات تقنيـة متطـورة جـدا           : بقي السالح العربي القومي مكشوفا من زاويتين      

ي، وزاوية ضعف الشعوب التي أرهقتها أجهـزة المخـابرات العربيـة            وقادرة على تدمير السالح العرب    
  . وسوء صنيع الحكام في سياساتهم الداخلية

السالح تحميه الشعوب عندما تكون متكاتفة ومتضامنة وتسود الثقة عالقاتها الداخلية، لكنه سـرعان مـا                
  .يتحطم عند كراهية هذه الشعوب للحكام وأجهزتهم األمنية

 الدول أو تلك، لحق بالعربي الكثير من المآسي واألحزان بسبب االسـتهتار فـي حمـل                 سواء كان هذه  
واآلن نحن العرب أمام ضائقة شـديدة تتمثـل بقبـول النظـام             . السالح وعجز األنظمة عن الدفاع عنه     

ال نريد استباق النتائج، لكن مجرد الموافقة تكفي لتصيب         . السوري بوضع أسلحته تحت اإلشراف الدولي     
واألدهى من ذلك أن دوال عربية تقف في صف إسرائيل وأميركا تطالـب بكـل قـوة            . عربي بالهلوسة ال

الخسارة ليست مجرد سيرة عربية، وإنما هي مطلب عربي         . بتجريد النظام السوري من أسلحته الكيميائية     
  .نناشد اآلخرين بإنجازها لنا

  
  إبداعات السالح العربي

نحن نقاتل بشراسة منقطعة النظير عندما تكـون الحـروب داخليـة،           . سالحنا مبدع عندما نواجه بعضنا    
ولدينا االستعداد الرتكاب المجازر والمذابح ضد الطرف الداخلي الذي نعاديه بطريقة أشد مـن معاداتنـا     

  .لألطراف الخارجية
الـسعودية،  أما أمام إسرائيل، فال نصمد إال قليال، لكننا حاربنا لسنوات في اليمن عندما اقتتلت مـصر و                

ودامت الحرب األهلية في لبنان خمسة عشر عاما، والفصائل الفلسطينية قتلـت فـي اقتتالهـا المتتـالي                  
فلسطينيين أكثر مما قتلت إسرائيليين، والعراق ال ييأس من االقتتال الداخلي، وكذلك الـسودان والـيمن                

  .اآلن
مة العليا التي تحكمنا هـي معـايير التـسلط          نحن نملك نفسا طويال لالستمرار في االقتتال الداخلي، والقي        

  .العربية التي تؤكد الذات وتنفي اآلخر تماما
ليس من األهمية الكبيرة أن نكون تحت حكم األجنبي أو سيطرته أو نفوذه، وإنما المهـم جـدا أن يبقـى     

لكل، وإنما  طبعا ال أعني ا   (في كثير من الحاالت، نحن      . العربي سيدا على ابن جلدته وليس متساويا معه       
على استعداد أن نخدم األجنبي من أجل أن يساعدنا ضد أبناء بلـدنا، ونحـن     ) أعني أن الظاهرة موجودة   

على استعداد للخيانة الوطنية من أجل االنتقام من خصومنا الداخليين، ولدينا استعداد ألن نعمل جواسيس               
  .رة الداخلية على شعوبناإلسرائيل والدول الغربية لكي ننال الرضا والمساعدات في السيط

صنعنا السالح الكيميائي لـضرب     . أمام إسرائيل، صمودنا ضعيف، وأمام أميركا نعاني من انهيار كبير         
كدسنا األسـلحة  . إسرائيل فقتلنا به شعوبنا والجيش اإليراني سواء كان المصنّع أنظمة أو حركات جهادية 

  .عداد للقاء األعداء الخارجيين فتورطنا في حروب أهليةفاستعملناها في نزاعاتنا الداخلية، وحاولنا االست
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  المقاومة العربية

فقط حزب اهللا وحماس والجهاد اإلسالمي ولجان المقاومة الشعبية الفلسطينية وألوية الناصر صالح الدين              
. استعملت السالح بكفاءة عالية في مواجهة العدو على الرغم من أن حماس تورطت في اقتتـال داخلـي                 

عوب العربية ليست كحكامها الذين يرتبطون بقوى خارجية أو يجرون وراء نزواتهم وشهواتهم، وهي              الش
شعوبنا ال تبخل، وهي مستعدة للدفاع عن       . دائما قادرة على تحمل المسؤولية وراغبة في تقديم التضحيات        

  .ياء والمخلصيناألمة بأقل قدر من األسلحة، لكن أجهزة األمن العربية ال تتوقف عن مالحقة األوف
لقد أبدع حزب اهللا عندما انطلق وشق طريقه بمعاناة شديدة حتى أصبح قوة ال يستهان بها في المنطقـة،                   
وهو يقوم بواجبه باحتراف ومهنية وبمستوى أخالقي رفيع، لكنه ال يسلم من المحاوالت العربية وبالذات               

 2012 و 2008/2009قدرتها واحترافها في حربـي      أما المقاومة الفلسطينية فقد أثبتت      . اللبنانية لتحطيمه 
اللتين شنتهما إسرائيل على القطاع، وهي ال تسلم أيضا من المؤامرات العربية وبالذات الفلسطينية لنـزع              

العربي مقاتل شجاع ومستعد للموت دون سالحه، لكن حكوماته ال تسعفه، وسرعان ما تنهـار               . سالحها
  .أمام الخوف من فقدان السلطة

ك مقاتلون جهاديون يتمسكون بسالحهم، وقد أثبتوا قدراتهم على المحافظة على هذا الـسالح، لكـنهم                هنا
غير قادرين حتى اآلن على استيعاب الفكرة اإلسالمية، والتمسك بها في التعامل مع اآلخرين، ووصـل                

  .بهم الحد إلى اإلساءة لإلسالم بممارساتهم العنيفة ضد كل الناس
  

  لمن ننحاز؟
 يخص تسليم السالح والعبث بمستقبل األمة، يخطئ من ينحاز لصالح نظام عربي ضد آخـر، فكـل                  فيما

  .األنظمة تقوم بما يلزم من إجراءات من أجل اإلبقاء على األمة ضعيفة هزيلة
لن يفلح من ينحاز لنظام عربي دون آخر، ولن يفلح من ال يضع إصبعه على الجـروح العميقـة التـي                     

االنحياز يجب أن يكون لألمة فقط وذلك في البحث عـن أفـضل             . ة في جسد األمة   تصنعها هذه األنظم  
  .السبل التي يمكن أن تخرجنا من هذا التخلف الذي نغوص فيه، ومن الهزائم المتكررة التي نمنى بها

نحن نختلف في تقييمنا لألمور وفي مقارباتنا وفي رؤانا للمستقبل، لكن توجهنا نحو بناء األمة يوحـدنا،                 
ويجعلنا أكثر قدرة على التخفيف من هول التراث القبلي لصالح المجتمع األوسع الـذي يتـساوى فيـه                  

هذه األمة أمتنا، وبها يرتبط حاضر كل واحد منا، وبها يتحدد مستقبل            . الجميع، ويشارك في بنائه الجميع    
 االنهزامية والتآمريـة، فـإن      وإذا كان لنا أن نتوارى وراء أنظمة عربية ونقبل تبريراتها         . أجيالنا القادمة 

  .األجيال العربية ستهزأ من التاريخ الذي نتعمد تزويره
  5/10/2013، الجزيرة نت، الدوحة

  
   للنساء الفلسطينياتاألسودأيلول  .43

  عميره هاس
". 25 -الــ  "كان يبدو بضعة ايام في الشهر الماضي أنهم يتحدثون في كل مكان في ذهول وخوف عن          

ولم يكد  .  ايلول 21فلسطينية في قطاع غزة والضفة الالتي قُتلن منذ بداية السنة الى             امرأة   25وهن الـ   
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وقُتل في الحاصل العام في ايلول      . يمر اسبوع منذ نشر العدد العام حتى ُأضيفت امرأة اخرى الى القائمة           
  .سبع نساء وهو أكثر مما كان في كل شهر آخر

ماضي قد هيجت عدة مظاهرات واجتماعات عاجلة بـادرت         إن حكاية اثنتين من المقتوالت في الشهر ال       
فقد وقعت القتيلة االولى وهي في العشرين من عمرها من يطا ومصابة عقليا ضحية              . اليها منظمات نساء  

ونشر اسم القتيلة الثانية وهي ثمر زيدان ابنة الثالثة والثالثين          . هجوم جنسي، وأمها مشتبه فيها أنها قتلتها      
كانت عائلتها قد زوجتها حينما لم تكن أتمـت         . من قرية دير الغصون في منطقة طولكرم      وهي أم لولدين    

  .الخامسة عشرة من عمرها وطُلقت قبل نحو من اربع سنوات
في الشهر الماضي ضبط رجل يبدو أنه كان ثمال وهو يدخل الى بيتها وضربه الجيران ضربا مبرحا ثم                  

رين من ايلول وقع بضع عشرات من أبناء عائلـة زيـدان            وفي العش . بدأت تنتشر اشاعات عن سلوكها    
ويعلن الموقعون في العريضة قطع كل      . الموسعة على اعالن يتهمها بسلوك شائن يخالف األوامر الدينية        

وعلق نص البيان كما ورد في الصحف الفلسطينية في باب          . صلة بأبيها ألنه لم يعمل على التقويم العائلي       
  .وفي الغد خنق الوالد ابنته وهي نائمة بسلك. خرى في القريةالمسجد وجدران بيوت ا

) المعطل(إن أحد الموقعين ونشر العريضة في صفحته في الفيس بوك هو عضو في المجلس التشريعي                
  .وزعم في وسائل االعالم في الضفة أنه حرض األب على قتل ابنته. من قائمة حماس

وسائل االعالم الموالية لحركة فتح والسلطة الفلسطينية بسبب        وهناك من يعتقد أن القتل حظي بابراز في         
وقال عضو المجلس مدافعا عن نفسه إنه كان مجرد         . الفرصة التي ُأتيحت لهما لمهاجمة رجل حماس هذا       

واحد من الموقعين وإن العائلة الموسعة كانت تملك امكانين فقط إما التنكر لألب وإما طرده هو وعائلتـه                
  .لى أثر االنتقاد العام عليه نشر ايضا اعالنا بأن القتل يخالف الشريعة االسالميةوع. من القرية

تشتمل قائمة المقتوالت المتشددة التي صدرت عن مركز االستشارة والمساعدة القانونيـة للمـرأة التـي                
ا تـشتمل ايـض  _  وهي من المنظمات الفلسطينية الرائدة التي تكافح العنف ضد النساء    1990ُأسست في   

وهناك امرأتـان   ". انتحار"أو  " حادثة"على حالتين ربما كانتا تُصنفان بحسب احصاءات اخرى في مادتي           
ودلّت سـنوات   . من غزة سقطت احداهما من الطابق الثالث في بيت عائلتها وغرقت الثانية في بركة ماء              

التهن ومحـيطهن،   توثيق حوادث موت غير طبيعية لنساء وأحاديث مع من كان مستعدا للحديث في عائ             
دلّت المحققين الميدانيين من مركز المرأة على أنه توجد حاالت اضطر فيها أقرباء على نحو عام نـساء                  

  .الى أن ينهين حياتهن
  
  "ماذا فعلت؟"

حينما تُقتل امرأة يقدمون شكوى في مركز االستشارة ومساعدة المرأة، ويكون السؤال الذي يثور فـورا                
وهذا هو السؤال الذي ينطوي عليه التعريف       .  يسألون السؤال نفسه عن رجل قُتل      وال". ماذا فعلت؟ : "هو

، أي على خلفية اتهام المرأة بـسلوك        "القتل على خلفية شرف العائلة    "الذي يرفض المركز استعماله وهو      
  .جنسي يشذ عن األعراف االجتماعية

ستيضاحات تُبين في احيـان كثيـرة أن        يؤكد عامال المركز المحامية لطيفة سويحل ونبيل دويكات أن اال         
التي هي مقبولة في المجتمع كما يـرى للتغطيـة          " شرف العائلة "القاتل أو من يقف وراءه يستعمل حجة        

اغتـصبوا  ) األب أو األخ احيانا   (صراع على الميراث؛ أو اخفاء حقيقة أنهم        : على البواعث الحقيقية مثل   
رض أن تتزوج؛ واشاعات آثمة عنها؛ وانتقام لشكوى المـرأة  المرأة وظهر ذلك بعد أن حملت أو كان يفت 
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والمـصطلح الـصحيح كمـا      . من عنف موجه عليها أو ألنها ترفض أن تتزوج بمن اختارته العائلة لها            
وهو قتل المرأة بصفة امرأة، وليس ذلك ظرفا عارضا لحوادث خاصة بل هو سلب              " فيميسايد"يقوالن هو   

جنسي في المجتمع األبوي وبسبب جعل المرأة أداة والنظر اليها بأنها ملـك             حياة ينبع من عدم التساوي ال     
  .للرجل والعائلة

 9 حالة قتـل و    29تم تفصيل المعطيات التي تتعلق بالـ       " نساء بال أسماء  "في نشرة للمركز كان عنوانها      
مركـز فـي   وهذه حوادث الـ فيميسايد التي حقق ال      . 2010 _ 2007نساء في السنوات    " انتحار"حاالت  

 منهن على يد    17، قُتل   29وبين القتيالت الـ    . ظروفها وليست هي جميع اعمال القتل في تلك السنوات        
وليس الرابط العائلي بـين القاتـل والمقتولـة         .  أخريات على يد قريب آخر     6أب أو أخ أو زوج وقُتلت       
عقـد  " فيميسايد مشكلة عالمية  ال"ففي مؤتمر خاص لالمم المتحدة كان عنوانه        . مميزا للمجتمع الفلسطيني  

 في المائة من الحاالت التي قتل فيها نساء في اوروبـا فـي              50 وردت تقارير عن أن      2012في نيسان   
 في المائة من الرجال كان المسؤول عنها أحد أفراد العائلـة فـي              15 قياسا بـ    2010 _ 2008السنين  

  . في المائة70غ وهذه النسبة في أميركا الشمالية أعلى وتبل. واقع االمر
فقـد  . إن حقيقة أن هذه ظاهرة عالمية عامة ال تعزي نشيطات ونشطاء المنظمات النـسوية الفلـسطينية               

فهـل  . ، فيهم الغضب والشعور بالمرارة وخيبـة األمـل        26التي أصبحت اآلن    " 25الـ  "أثارت قائمة   
داد قضاة ورجـال    ضاعت عبثا سنوات نشاط مخلص وابحاث وتظاهرات وتمويل خارجي وداخلي واع          

شرطة وعقد مؤتمرات وورشات عمل؟ وليس الجواب قاطعا ال لبس فيه، فقد أصبحت وسـائل االعـالم         
. بفضل هذا النشاط وخالفا للماضي تؤدي تقارير عن حاالت قتل نساء ويتم نقاش معلـن فـي المـشكلة                

ها على أثر القتل وجملـة      تُشرك الجمهور في المعاناة التي أصابت     _ وإن لم تكن كثيرة     _ وتوجد عائالت   
وتكرر المؤسسات الدينية كالمحكمة الشرعية العليا أن قتـل النـساء يخـالف أحكـام               . االشاعات اآلثمة 

  .ويعبر الناس على نحو عام عن معارضتهم لهذه الظاهرة. االسالم
ارتفاع عام  فلماذا ال تنخفض االرقام مع كل ذلك؟ يوجد بين الفلسطينيين شعور منذ زمن بعيد بأنه يوجد                 

فهنالك نزاعات بين العائالت واعمال تحرش جنسي واعمال اغتصاب وقتـل           . للعنف االجتماعي الداخلي  
في الطرق بسبب سياقة هوجاء، وحوادث بسبب االهمال وعدم وجود الرقابة، وتنكيل بذوي مناصب عليا               

لكراهيات السياسية بين   وينبغي أن نضيف الى ذلك الخصومات وا      . وتعاطي مخدرات وأدوية تسبب إدمانا    
وكلما تبين أن وعود القيادة الفلـسطينية بـالتحرر مـن االحـتالل             . حماس وفتح وفي داخل كل منظمة     

ومع عـدم   . وباالستقالل السياسي داحضة أكثر فأكثر ضعفت سلطتها وتأثيرها في اجهزة الحكم الداخلي           
فالنـاس يـشعرون بـأنهم      . ياجتماعي مشترك تنتقض عرى التكافل االجتمـاع      _ وجود معنى وطني    

متروكون ليواجهوا بال حماية العدوان الدائم للجيش والمستوطنين وهو ما يضائل ايضا االحجـام عـن                
  .السلوك العنيف

 امرأة بـين حـاالت      24،  2012بحسب معطيات المفوضية الفلسطينية المستقلة لحقوق االنسان قُتل في          
ات غير نهائية كانت صحيحة حتى نهاية ايلول من هـذا           وبحسب معطي . 94القتل العمد وغير العمد الـ      

  . امرأة كما قلنا آنفا26 منهم 63العام، بلغ عدد القتلى العمد وغير العمد 
ليس ضعف المؤسسات مسألة سلطة وفخامة شأن فقط، فلم يستبدل الى اآلن بقوانين االحوال الشخـصية                

مد على القوانين االنتدابية والمـصرية واالردنيـة        التي تختلف بين غزة والضفة وتعت     (وقوانين العقوبات   
وال يوجد اآلن بسبب االنقسام السياسي احتمال وجود قانون         . ليحل محلها قانون موحد   ) القديمة والمتخلفة 
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حمـاس  _ وفي غزة تصدر كتلة وحيدة . موحد، فالمجلس التشريعي ال يعمل مثل مؤسسة فلسطينية عامة      
 وهي ال تعترف بسلطة محمود عباس لتصديق القوانين بتوقيعـه ألن نفـاذ        .قوانين تتعلق بالقطاع فقط   _ 

ويوقع عباس في الضفة على أوامـر رئاسـية يـشارك           . واليته رئيسا منتخبا للسلطة قد زال منذ زمن       
لكن . في اعدادها في اطار لقاءات غير رسمية      ) من غير ممثلي حماس   (اعضاء المجلس التشريعي احيانا     

سياسية فقط بل هي صعوبة التقريب بين تـصورات اجتماعيـة مختلفـة             _ لة تقنية   المشكلة ليست مشك  
  .ومتناقضة في المجتمع

وعلى كل حال فان قوانين العقوبات السارية الفعل في الضفة وغزة تُخفف عن قاتلي النساء على خلفيـة                  
 بعد  1960نية من سنة    وكان تعديل طفيف قام به عباس قبل سنتين لقانون العقوبات االرد          ". شرف العائلة "

وحينما توجد  . عملية قتل اخرى حظيت بتنديد شامل، كان من البدء غير ذي صلة بأكثر أنواع قتل النساء               
_ شرطة تكون معنية باالعتقال ايضا ونيابة تعمل فيها عشرون مدعية لوائية وقضاة معنيـون بـالردع                 

  .يكونون محدودين بقانون قديم جدا أبويا
ن متقدم أو موحد مركزي بالطبع لكنه ليس المشكلة الوحيدة كما تقول استاذة الجامعـة  إن عدم وجود قانو   

كيبوركيان، وهي باحثة ومحاضرة في معهد علم االجرام في كلية الحقـوق ومدرسـة              _ نادرة شلهوب   
العمل االجتماعي في الجامعة العبرية ومديرة لمشروع البحث في شؤون الجنوسة في مدى الكرمل وهو               

كيبوركيان منذ عشرين سنة على ادخال      _ وأصرت شلهوب   . كز العربي للبحث االجتماعي التطبيقي    المر
وهي ال تفسر التعريف بالعمل المتطرف الـذي هـو          . الى المعجم النسوي الفلسطيني   " فيميسايد"تعريف  

تزويج بنت في سن    إن  . "فقدان حياة المرأة بل بالسلسلة المتعددة الوجوه كلها للعنف البنيوي الموجه عليها           
  .، تقول" ايضا قتل بالنسبة إليها13

كانت شلهوب باعتبارها نشيطة ال باحثة فقط واحدة من مؤسسات مركز االستـشارة القانونيـة للمـرأة،                 
االول لنساء فلسطينيات كُن ضحايا     " الخط الساخن " في اطاره خدمة الطوارئ الهاتفية       1993وانشأت في   

  .العنف
عدة اسباب اخرى تُبـين لمـاذا سـد         " هآرتس"ي أجرته هذا االسبوع مع صحيفة       وعدت في حديث هاتف   

وقالت إنه ينبغي عدم االستخفاف بالواقع الجيوسياسي القائم، فالرجال المـشتبه فـيهم             . التوجه الى العدل  
في الضفة ألنه ال يجوز للـشرطة الفلـسطينية أن          ) وب ايضا (بعنف على النساء يفرون الى المنطقة ج        

وكل انتقال لرجال االمـن الفلـسطينيين بـين         . ل هناك، والشرطة االسرائيلية ال تتعجل العمل عليهم       تعم
مناطق أ عن طريق المنطقة ج يوجب تنسيقا أمنيا مع قوات االمن االسرائيلية وذلك يجعل حرية عملهـم                  

ت الـى الـسجون     وحينما يتجول الرجال العنيفون بصورة حرة يدخلون النساء المهددا        . غير منظمة جدا  
وحينما توجد محاكمة فانها تتم في محافظة اخرى ال في مكان سكن المهـاجِم              . باعتبار ذلك حماية مريبة   

وحينما تحتاج المرأة الى حماية رجال الشرطة ويحتاجون        . والضحية كي ال يخضع القضاة لضغط عائلي      
ك أثبت بحث في غزة أنه في المدن      وفي مقابل ذل  . الى تنسيق أمني مع اسرائيل يكون ذلك عدم نظام آخر         

  .وكلما كان القرب من المحاكم ومراكز الشرطة أكبر قلت اعمال القتل
إن الواقع الجيوسياسي يقوي ايضا الفروق بين منطقة ومنطقة ويمنع امكانيـة االتـصال واالسـتمرارية                

حينما منح المخاتير قوة    ففي منطقة الخليل مثال تسيطر منظومة قبلية قواها ياسر عرفات           . لتغيير الوعي 
وصادفت شهادة وفاة   . ويجوز للمخاتير أن يوقعوا على شهادة وفاة      . كبيرة ليزيد في قاعدة قوته السياسية     

إن االنتفاضـة   ". الـشيخوخة "مثال المرأة في السابعة والعشرين من عمرها كان سبب وفاتها الذي ذُكر             
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استعماله واستعمال الدين وتفسيراته األكثر عنفا ألجل       الثانية وكثرة السالح في أيدي الرجال وتفخيم شأن         
كل ذلك طمس كثيرا من االنجازات التي كانت لحركة النساء في تسعينيات القـرن              _ السيطرة السياسية   

قُرب متناول السالح في داخل البيت يزيد في احتمـاالت اسـتعماله لقتـل              "وتقول شلهوب إن    . الماضي
  .رائيل، كما هي الحال في اس"المرأة

وهذا الثقب سياسـي    . إن عملنا يشبه وعاء تملئينه بالماء لكن فيه ثقبا واذا لم تسد الثقب فلن يساعد شيء               "
ففي كل مرة نبني فيها يكسر شيء ما ويحدث شيء في الواقـع الـسياسي               . فال يمكن بناء شيء مستمر    

قـر ذو صـلة مباشـرة بالـسيطرة         الفقر في الصورة دائمـا، والف     "، تقول إن    "والفقر. يعيدنا الى الوراء  
وأكثر الضحايا كما وجد التقرير هـن       . ، فالنساء من خلفية فقيرة أكثر تعرضا للعنف العائلي        "االسرائيلية

، جئن من عائالت معسرة االكتظاظ في بيوتها عال وظروف الوقاية متدنية، والتقـدير              "نساء بال أسماء  "
  ". ايضاالذاتي متدنٍ وخطر االتجاه الى الدعارة عال

ومع كل ذلك وبرغم السيطرة االسرائيلية وعدم الوضوح السياسي، تؤمن شلهوب أن المجتمع ومؤسساته              
في اجتماع تم قبل اسبوع مع اعـضاء المجلـس          . الحكومية وغير الحكومية قادرة على فعل ما هو أكثر        

كيف يكون أنه فـي     ". افتناهذه ثق "االمر أكثر تعقيدا من قولنا      : "قالت لهم ) ونشيطات نسويات (التشريعي  
غزة في مكان ما ال توجد ظواهر عنف ضد النساء وتوجد في مكان آخر؟ أفليست تلـك هـي الثقافـة                     

  ".نفسها؟كفوا عن هذا الهراء، أنتم ال تفعلون شيئا
  4/10/2013، هآرتس
 5/10/2013، الحياة الجديدة، رام اهللا
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