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 عباسحكومة رامي حمد اهلل تؤدي اليمين القانونية أمام : رام اهلل 2

الخميس، اليميف القانونية أماـ رئيس دولة فمسطيف  ]أمس[ رامي حمد اهلل، مساء اليـو أدت حكومة6 راـ اهلل
 مقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل.محمود عباس، ب

 وتال أميف عاـ الرئاسة الطيب عبد الرحيـ مرسـو اعتماد تشكيؿ مجمس الوزراء، وىذا نصو6
 2013مرسوم رقم ) ( لسنة 

 بشأف اعتماد تشكيؿ مجمس الوزراء
 رئيس دولة فمسطيف

 رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
ـ وتعديالتو واإلطالع عمى خطاب التكميؼ الصادر 2003األساسي المعدؿ لسنة استنادا ألحكاـ القانوف 

ـ وعمى خطاب تمديد التكميؼ بشأف منح الثقة لمحكومة الصادر بتاريخ 13/4/2013عنا بتاريخ 
ـ، وبناء عمى 14/5/2013، وعمى القرار بقانوف بشأف منح الثقة لمحكومة الصادر بتاريخ 4/5/2013

 ة لنا، وتحقيقا لممصمحة العامة، رسمنا بما ىو آت6الصالحيات المخول
 (1مادة )

 اعتماد تشكيؿ مجمس الوزراء عمى النحو اآلتي6
 د. زياد محمود حسيف أبو عمرو نائبا لرئيس الوزراء. - أ.د. رامي وليد كامؿ حمد اهلل رئيسا لموزراء. -1
 شكري أسعد شكري بشارة وزيرا لمماليةالسيد  - د. سعيد عبد الرحمف أحمد أبو عمي وزيرا لمداخمية. -
د. عمي زيداف محمود أبو زىري وزيرا لمتربية والتعميـ  -المحامي عمي جميؿ مصطفى مينا وزيرا لمعدؿ.-

د.محمود صدقي عبد الرحمف  -د. كماؿ العبد محمد الشرافي وزيرا لمشؤوف االجتماعية. -والتعميـ العالي.
السيد - السيدة ربيحة ذياب حسيف حمداف وزيرا لشؤوف المرأة.- ينية.اليباش وزيرا لألوقاؼ والشؤوف الد

الميندس ماىر محمد راتب غنيـ وزيرا - عيسى أحمد عبد الحميد قراقع وزيرا لشؤوف األسرى والمحرريف.
د. جواد ناجي  -الميندس عدناف غالب جواد الحسيني وزيرا لشؤوف القدس-لألشغاؿ العامة واإلسكاف.

د.صفاء  -السيدة روال نبيؿ جبراف معايعة وزيرا لمسياحة واآلثار-وزيرا لالقتصاد الوطني. عوض حرز اهلل
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د. جواد محمد قطيش عواد وزيرا  - عمي طو ناصر الديف وزيرا لالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
قؿ د. نبيؿ محمد عوض ضميدي وزيرا لمن -د. سائد راجي أحمد الكوني وزيرا لمحكـ المحمي. -لمصحة

السيد محمد عوني محمد أبو رمضاف  -أنور جماؿ عبد المحسف أبو عيشة وزيرا لمثقافة. د. - والمواصالت
 وزير دولة لشؤوف التخطيط

 (2مادة )
 يعيف د. فواز محمد عبد الرحمف عقؿ أمينا عاما لمجمس الوزراء بدرجة وزير.

 ًا لمجمس الوزراء.وعقب أداء اليميف القانونية، ترأس الرئيس محمود عباس اجتماع
 ىذا ولـ يؤد اليميف القانونية أماـ السيد الرئيس كؿ مف الوزراء6

 د.محمد عبد اهلل محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء لمشؤوف االقتصادية.
 د.رياض نجيب عبد الرحمف المالكي وزير الخارجية.

 د.أحمد عبد السالـ حسف مجدالني وزير العمؿ.
 زير الزراعة.د.وليد محمود محمد عساؼ و 

وذلؾ بسبب وجودىـ خارج الوطف في ميمات رسمية، عمى أف يؤدوا اليميف القانونية عند عودتيـ إلى أرض 
 الوطف.

 20/9/2013وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 سنة أخرى أربعينالبقاء في األغوار  "إسرائيل"السبب االقتصادي وراء مطالبة عريقات يكشف  2
كشؼ رئيس الوفد الفمسطيني المفاوض الدكتور صائب عريقات في جولة 6 محمد يونس - هللراـ ا

لمديبموماسييف األجانب في األغوار أمس الجوانب االقتصادية وراء المطمب اإلسرائيمي االحتفاظ بيذه 
 في المئة مف الضفة الغربية في المفاوضات الجارية بيف الطرفيف. 24المنطقة التي تشكؿ 

عريقات أثناء جولة شممت المستوطنات والمزارع والمعامؿ الممتدة عمى الجزء األكبر مف ارض  وقاؿ
 40السيد بنياميف نتانياىو )رئيس الوزراء اإلسرائيمي( يقوؿ انو في حاجة إلى البقاء في األغوار »األغوار6 

أخرى، مع كؿ ىذه  سنة 400سنة أخرى في أي حؿ سياسي مقبؿ، وأنا أقوؿ لكـ6 لماذا ال يبقى ىنا 
، مشيرًا إلى أف إسرائيؿ حققت العاـ الماضي أرباحًا مف المشاريع االقتصادية في مستوطنات غور «األرباح

 مميوف دوالر. 212األردف قدرت بنحو 
إسرائيؿ تمتمؾ في غور األردف اكبر مزارع لمنخيؿ في تاريخ ىذه البالد، ولدييا مزارع زىور، »وأضاؼ6 

الدواجف والديؾ الرومي، وخمس بحيرات اصطناعية لتربية التماسيح مف اجؿ استخداـ جمودىا ومزارع لتربية 
مستوطنة في األغوار، وىذه المستوطنات معدة  33وتابع أف إسرائيؿ تقيـ «. في األحذية والحقائب

ف إن تاجيا معد لالستثمار الزراعي. وقاؿ إف الشركات اإلسرائيمية الكبرى تستثمر في ىذه المستوطنات، وا 
 لمتصدير الخارجي.

اإلسرائيمية التي  -وىذه المرة األولى التي يكشؼ فييا عريقات بعضًا مما يدور في المفاوضات الفمسطينية 
 بدأت قبؿ شيريف بضغط أميركي.
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وقاؿ مسؤولوف فمسطينيوف إف إسرائيؿ طالبت في ىذه المفاوضات االحتفاظ بغور األردف أربعيف سنة 
بقاء س يطرتيا عمى الحدود والمعابر مع األردف، واالحتفاظ بمحطات اإلنذار المبكر المقامة عمى أخرى، وا 

 رؤوس جباؿ الضفة الغربية.
وطالب عريقات الديبموماسييف األجانب بإبالغ حكوماتيـ بحقيقة ما يجري في األراضي الفمسطينية مف اجؿ 

 الضغط عمى إسرائيؿ.
 20/9/2013الحياة لندن، 

 
 "لدينا معمومات خطيرة تثبت وقائع ستصدم البعض"و تيامات اإلعالم المصري لغزة "كاذبة"غازي حمد: ا 3

أكد وكيؿ وزارة الخارجية بغزة د. غازي حمد، عدـ صحة معظـ ما يبث عبر وسائؿ 6 أحمد المصري -غزة
اإلعالـ المصرية مف اتيامات موجية لقطاع غزة، وحركة "حماس" بالتدخؿ في شأف مصر الداخمي، 

 وزعزعة استقرارىا.
وقاؿ حمد في كممة لو خالؿ لقاء نظمتو ىيئة التوجيو المعنوي والسياسي بوزارة الداخمية بغزة اليوـ الخميس6 

مما يقاؿ في وسائؿ اإلعالـ بمصر كذب، ولـ نتدخؿ في شأف مصر الداخمي إطالقا"، معربا عف  55.5"
 أسفو الستمرار ىذا االتيامات.

ؿ مستمرة في صورة التشويو، واعتبار أف حربيا ضد "حماس" ىي جزء مف الحرب وأضاؼ أف ىذه الوسائ
التي تقودىا ضد اإلخواف المسمميف، مبينا أنيا ما فتئت تختمؽ الوقائع عبرىا، والتي ال يمكف ألي شخص أو 

 عاقؿ أو جية تصديقيا.
ا مف قطاع غزة، متورط بما وتابع قائاًل6 "نكرر دائما، بأف أعطونا دليال واحدا عمى أف حماس أو شخص

يجري في مصر"، مشيرا إلى أف ىذا اإلعالـ رسـ في صورة المواطف المصري بأف "حماس" والقطاع ىو 
 مف يقـو بكؿ شيء بمصر.

وشدد حمد عمى أف اإلعالـ المصري خرج عف طوره، وكؿ أسس وقواعد المصداقية ورسالة اإلعالـ، ويريد 
نوة في شأف مصر الداخمي، مستدال باتيامات استيداؼ وزير الداخمية مف جية أخرى أف يقحـ قطاع غزة ع

 المصري، وحرؽ الكنائس.
وأردؼ قائاًل6 "أفكار تنشر ال تخطر عمى باؿ الشياطيف، بأف لدينا إمكانيات لمسيطرة عمى قناة السويس، 

مشددا عمى أف القطاع  وأننا خربنا مصر، واقتصادىا، وبأننا ندرب اإلخواف المسمميف، وبات تشويو مبرمج"،
 ىو األقرب لمصر في شتى الجوانب.

ولفت حمد إلى أف "حماس" لـ تصدر بيانا واحدا يقؼ مع أي طرؼ مصري خالؿ األحداث األخير ويعادي 
اآلخر، ليتـ معاداة القطاع، فيما أف اآلالؼ مف المواطنيف، دخموا عبر معبر رفح، لـ يفعؿ أي منيـ أي أمر 

 اء لمصر فجأة.شائف ليكونوا أعد
وكشؼ عف وجود معمومات "كثيرة وخطيرة جدا"، تثبت وقائع "سيصدـ البعض منيا")..( مشيرا إلى أف ما تـ 

% منيا، وقاؿ6 ما الجريمة التي ارتكبيا القطاع لتشوه صورتو بيذه الصورة 10كشفو مسبقا ال يتعدى 
 الفظيعة؟.
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 19/9/2013، فمسطين أون الين
 

 وا مسؤولية الوضع السيئ في مخيمات الالجئين الفمسطينيين في الضفةالضميري يحمل االونر  4
وليد عوض6 حمؿ المواء عدناف الضميري الناطؽ باسـ االجيزة االمنية الفمسطينية الوضع السيىء  -نابمس

بعد حالة مف االحتقاف والغضب بحجة اىماؿ السمطة ليا مف جية ومواصمة االحتالؿ في المخيمات 
’ االونروا‘الى وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف تيدافة لممخيمات مف جية اخرى، االسرائيمي اس

 كونيا تمارس سياسة انياء خدماتيا لالجئيف عمى ارض الواقع.
االونروا تنيي خدماتيا ومسؤولياتيا تجاه المخيمات، وىذا ‘الخميس ’ القدس العربي’وتابع الضميري قائال لػ
، مشيرا الى اف المخيمات اكثر المناطؽ الفمسطينية ازدحاما ’داخؿ المخيمات يؤثر سمبا عمى الوضع

 ’.البطالة تؤدي الشكاليات كثيرة‘بالسكاف واكثرىا فقرا وبطالة، مضيفا 
 واوضح الضميري بأف االجيزة االمنية الفمسطينية تقوـ بواجبيا االمني تجاه اىالي المخيمات وفؽ امكانياتيا

 20/9/2013، القدس العربي، لندن
 

 "غزيين"صيادين  خمسةحكم بسجن الغزة تناشد مصر إعادة النظر في في حكومة ال 5
في قطاع غزة إيياب الغصيف السمطات « حماس»طالب الناطؽ باسـ الحكومة التي تقودىا حركة 6 غزة

أياـ معدودة المصرية بإعادة النظر في الحكـ عمى الصياديف الخمسة الذيف اعتقمتيـ البحرية المصرية قبؿ 
 بذريعة دخوليـ المياه المصرية اإلقميمية.
مف شأف ىذا الحكـ أف يزيد حدة التوتر واالحتقاف بيف الشقيقتيف غزة »واعتبر الغصيف في تصريح أمس أف 

وأشار الى أف «. تطور خطير مف السمطات المصرية تجاه الفمسطينييف»، واصفًا ما حدث بأنو «ومصر
 «.انبيف الفمسطيني والمصري مف أجؿ إعادة النظر في ىذا الحكـالتواصؿ جاٍر بيف الج»

 20/9/2013الحياة، لندن، 
 

 بحر يطالب مصر بفك الحصار عن غزة 6
طالب النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي د.أحمد بحر، السمطات المصرية بفؾ 6 نبيؿ سنونو -غزة

 حصار قطاع غزة وفتح معبر رفح البري أماـ الفمسطينييف.
لحفظ القرآف، والمخيمات  13كما طالب بحر خالؿ احتفاؿ نظمتو وزارة األوقاؼ، في ختاـ مسابقة األقصى 

القرآنية الصيفية، في غزة؛ السمطة في راـ اهلل بالكؼ عف عبث المفاوضات" السيما مع االقتحامات 
 اإلسرائيمية المتكررة لممسجد األقصى .

وب، ونحف باسـ القرآف نطالب اإلخوة المصرييف بأف يفكوا وقاؿ6 "إف الحصار عمينا مف كؿ حدب وص
الحصار، وأف يفتحوا معبر رفح، فيناؾ طالب ومرضى يمزميـ السفر، وما يجمع بيننا ىي عالقات دينية، 
نسانية، وتاريخية، وجغرافية، وأخالقية"، مشدًدا عمى أف "المطموب ىو فتح المعبر طواؿ النيار لألفراد  وا 

 يو سيامنا لمعدو الصييوني".والبضائع وتوج
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 20/7/2013فمسطين أون الين، 
 

 "اسرائيل"النائب أحمد أبو حمبية يدعو فصائل المقاومة لعمميات جيادية بعمق  7
دعا النائب د. أحمد أبو حمبية رئيس لجنة القدس واألقصى في المجمس التشريعي الفمسطيني فصائؿ  -غزة 

لمبادرة في مواجية العدو االسرائيمي ومخططاتو لتدنيس قدسية المسجد المقاومة الفمسطينية الستعادة زماـ ا
األقصى المبارؾ بشتى وسائؿ المقاومة وفي مقدمتيا المقاومة المسمحة مف خالؿ العمميات الجيادية في 

 القدس والعمؽ الصييوني .
ونية بحؽ القدس وحذر أبو حمبية خالؿ مؤتمر صحفي عقد بغزة الخميس مف استمرار جرائـ الحرب الصيي

والمسجد األقصى والمعالـ التاريخية والثقافية واألثرية، داعيا المقاومة الستعادة زماـ المبادرة في مواجية 
 العدو 

 19/9/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 جنبية"أسنوات لمتيم بالتخابر مع "جية  سبعغزة: السجن  8
ي جمستيا اليوـ الخميس، عمى متيـ بالتخابر مع حكمت المحكمة العسكرية في حكومة حماس بغزة، ف 6غزة

وأفادت وزارة داخمية حكومة حماس بغزة، في بياف ليا، أف  سنوات. 3"جيات أجنبية" باألشغاؿ الشاقة لمدة 
 ـ، ومتزوج، وعسكري مف مرتبات األمف الوطني برتبة مالـز أوؿ".1531"المتيـ ىو )خ.س( مف مواليد 

تيمة المسندة إليو في الئحة االتياـ وىي6 "التخابر مع جية أجنبية معادية خالفًا وأدانت المحكمة المتيـ بال
 ـ".1535( مف قانوف العقوبات الثوري 141لنص المادة )

 20/9/2013القدس، القدس، 
 

 الوطنية بنود لتحقيق المصالحة .. خمسةضد المفاوضات وطنيةُنعد لجبية الزىار:  9
محمػود الزىػار إف الحركػة وضػعت خمسػة بنػود لػف تػتـ المصػالحة إال « حمػاس»قاؿ القيادي في حركة 6 غزة

بتحقيقيػػا، مػػف أبرزىػػا مشػػاركة الحركػػة فػػي منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، وتنظػػيـ االنتخابػػات العامػػة فػػي شػػكؿ 
في قطاع غزة أوؿ « حماس»وبدا الزىار خالؿ لقاء سياسي نظمتو وزارة الداخمية في حكومة  «.شفاؼ ونزيو
لضباط وكوادر األجيزة األمنية والوزارة في شماؿ القطاع بحضور وزير الداخمية فتحي حماد، واثقًا مف أمس 

ُمخطػػم مػػف يظػػف أف حمػػاس ستخسػػر أي »مػػف أف الحركػػة سػػتفوز فػػي أي انتخابػػات تشػػريعية مقبمػػة. وقػػاؿ6 
 «.انتخابات مقبمة ألف المواطنيف في القطاع سيقّوموف الوضع األمني السابؽ بالحالي

المفاوضػات ال فائػدة ترجػى »عف المفاوضات التي استؤنفت قبؿ شيور قميمة مع إسرائيؿ، اعتبػر الزىػار أف و 
عباس ذىب إلػى المفاوضػات عمػى رغػـ أف االسػتيطاف مسػتمر، والقػدس ُتيػّود فػي شػكؿ »، مضيفًا أف «منيا

 «.كبير، وىناؾ مطالبات مف وزراء إسرائيمييف بإلغاء اتفاؽ أوسمو
اسػتعدتا لمشػاركة حمػاس فػي التحضػير »لتحريػر فمسػطيف « الديموقراطيػة»و« الشػعبية»بيتػيف وكشؼ أف الج

ال تضػػيع الوقػػت وتعمػػؿ عمػػى تػػدعيـ المقاومػػة فػػي »ولفػػت إلػػى أف الحركػػة «. لجبيػػة وطنيػػة ضػػد المفاوضػػات
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التنسػػػيؽ بػػػيف حمػػػاس والفصػػػائؿ والقػػػوى الوطنيػػػة »ودعػػػا إلػػػى «. قطػػػاع غػػػزة والتحضػػػير ألي مواجيػػػة مقبمػػػة
 «.واإلسالمية في األراضي الفمسطينية، خصوصًا في قطاع غزة

تعزيػػػز التنسػػػيؽ والتعػػػاوف فػػػي »لػػػػ « الجيػػػاد اإلسػػػالمي»عقػػػدت لقػػػاءات مػػػع حركػػػة « حمػػػاس»وأشػػػار إلػػػى أف 
 «.المجاالت السياسية واألمنية والجماىيرية كافة

الربػػػاط والقػػػوة واإلعػػػداد خػػػالؿ الصػػػبر والثبػػػات و »وطالػػػب الزىػػػار فػػػي نيايػػػة حديثػػػو ضػػػباط وزارة الداخميػػػة بػػػػ 
 «.المرحمة المقبمة نتيجة المؤامرات التي تستيدؼ مشروع حماس والمشروع اإلسالمي في المنطقة

وزارة الداخمية ُتواصؿ العمؿ لحراسة الجبية الداخمية وحمايتيا حتػى تبقػى عصػية عمػى »بدوره، قاؿ حماد إف 
ة تضػرب بيػد مػف حديػد كػؿ مػف يحػاوؿ العبػث بػأمف غػزة الػوزار »وشدد عمى أف «. االحتالؿ وشوكة في حمقو

 «.وجبيتيا الداخمية
 10/9/1023الحياة، لندن، 

 
 بيا إلشراكيا"م.ت.ف"  لاللتزام بميثاق حماسدعو ت فتح 20

دعػػػا عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة فػػػتح جمػػػاؿ محيسػػػف، حركػػػة حمػػػاس، لاللتػػػزاـ بميثػػػاؽ منظمػػػة 6 راـ اهلل
وقػػػاؿ محيسػػف لوكالػػػة انبػػػاء آسػػيا الخمػػػيس "البػػػد أف تمتػػـز حركػػػة حمػػػاس  ا بيػػػا.التحريػػر الفمسػػػطينية إلشػػراكي

بميثػػاؽ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، إلجػػراء انتخابػػات رئاسػػية وتشػػريعية ومجمػػس وطنػػي"، رافضػػًا أي شػػروط 
نياء االنقساـ.   تضعيا الحركة تجاه عممية المصالحة وا 

ىار قاؿ أف حركتو وضعت خمسة بنود لف تػتـ المصػالحة وكاف القيادي البارز في حركة "حماس" محمود الز 
 إال بيا مف أبرزىا مشاركة "حماس" لمنظمة التحرير الفمسطينية وعقد االنتخابات العامة بشكؿ شػفاؼ ونزيػو.
 وأضػػاؼ محيسػػف "ال يوجػػد أحػػد يمنػػع حمػػاس مػػف الػػدخوؿ إلػػى المنظمػػة، ولكػػف دوف أي شػػرط مػػف الشػػروط".

تخابات عامة لمشعب الفمسطيني بحسب ما اتفؽ عميو في القاىرة والدوحة مع حركة وتابع "ال بد مف إجراء ان
 حماس".

وحػوؿ تصػريحات القيػادي الزىػار والتػػي قػاؿ أف حركتػو لػف تخسػر االنتخابػػات القادمػة بسػبب اسػتتباب األمػػف 
حػػاؿ فػػوز الػػداخمي، قػػاؿ6 "إذا فػػازت حمػػاس فػػي االنتخابػػات القادمػػة سنسػػمميا كػػؿ شػػيء لوحػػدىـ، بينمػػا فػػي 

 حركة فتح في االنتخابات سنشاركيـ ألننا نؤمف بالمشاركة وال نقصى أحد".
 وأضاؼ "عندما تؤمف حماس بتنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو في القاىرة والدوحة نحف جاىزوف لممصالحة معيا".

 29/9/1023، وكالة سما اإلخبارية
 

 ومة وحدة وطنية  دعوة من حماس لمتشاور عمى تشكيل حك تمقي"الشعبية" تنفي  22
نفى القيادي في الجبيػة الشػعبية جميػؿ مزىػر، تمقػي الجبيػة أي دعػوة رسػمية لمتشػاور مػع حمػاس عمػى 6 غزة

 حكومة موحدة، مشددا عمى أف الجبية ترفض المشاركة في أي حكومة أو ىيئة إلدارة القطاع.
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أو أي منطقة أخرى، بأنيػا تطيػؿ  واعتبر مزىر أف أي دعوة إلنشاء حكومة ىنا أو ىناؾ بيدؼ إدارة القطاع
االنقساـ، مؤكدا عمى ضرورة إنشاء حكومة توافؽ وطني تعمؿ عمى إعادة توحيد المؤسسات والتييئػة إلجػراء 

 انتخابات عامة.
المتكػػررة إلػػى تشػػكيؿ حكومػػة "موحػػدة"، قػػاؿ مزىػػر6 القضػػية ال رئػػيس حكومػػة غػػزة اسػػماعيؿ  وحػػوؿ دعػػوات

لمواقػػؼ، إنمػػا العبػػر بالممارسػػة والنتػػائج ونأمػػؿ مػػف حركػػة حمػػاس أف تخطػػو تقتػػرف بالػػدعوات والتصػػريحات وا
 خطوات نحو المصالحة وتشكيؿ حكومة توافؽ وطني وىو ما يتطمع إليو الفمسطينيوف اليـو إلنيػاء االنقسػاـ.
وأضػػػاؼ "نحػػػف بحاجػػػة لخطػػػوات عمميػػػة تقػػػدـ عمييػػػا حركػػػة حمػػػاس وحكومتيػػػا مػػػف خػػػالؿ إطػػػالؽ مبػػػادرة أو 

مػػدعوات المتكػػررة لتشػػكيؿ حكومػػة توافػػؽ واالسػػتعداد إلجػػراء انتخابػػات واتخػػاذ خطػػوات عمميػػة فػػي االسػػتجابة ل
 ىذا الصدد بعيدا عف التصريحات اإلعالمية".

 10/9/1023القدس، القدس، 
 

 من حماس لمتشاور عمى تشكيل حكومة وحدة وطنية   دعوةفتح تنفي تمقي  21
وعضػو مجمسػيا الثػوري فيصػؿ ابػو شػيال تمقػي حركتػو دعػوة نفى مسؤوؿ العالقات الوطنية بحركة فتح 6 غزة

 رسمية لمتشاور مع حماس عمى حكومة موحدة ، قائال إنو "سمع بيا عبر وسائؿ االعالـ فقط".
وقػػاؿ أبػػو شػػيال إف موقػػؼ حركػػة فػػتح واضػػح، "فػػال يمكػػف االسػػتمرار بحالػػة االنقسػػاـ او الػػدخوؿ فػػي حكومػػة 

 الدارة االنقساـ".
حكومة وحدة وطنية وفقا لما اتفؽ عميو سابقا في القاىرة والدوحة، واف تكوف ميمة الحكومػة ودعا أبو شيال ل

 التجييز النتخابات عامة.

 10/9/1023القدس، القدس، 
 

 البردويل لمشعوب اإلسالمية: أعد وا جنودكم لمقدس 23
ومػة اإلسػالمية حمػاس، قاؿ الدكتور صػالح البردويػؿ، القيػادي فػي حركػة المقا6 محمد أبو زايدة -الرسالة نت

 "إننػػا ننتظػػر زحػػؼ الشػػعوب العربيػػة واإلسػػالمية، التػػي ثػػارت عمػػى االسػػتبداد)..( لتحريػػر المسػػجد األقصػػى".
وأضاؼ البردويؿ، خالؿ مسيرة لحركة حماس نصػرة لمدينػة القػدس المحتمػة بخػانيونس، أف المسػجد األقصػى 

 لف يكوف لغمة سائغة لمف أراد أف يحتمو.
لممػػػػرابطيف فػػػػي األقصػػػػى، قػػػػائاًل "أنػػػػتـ تنحتػػػػوف التػػػػاريخ بمواقػػػػؼ مػػػػف نػػػػور، ونحػػػػف نعتػػػػز بكػػػػـ ووّجػػػػو رسػػػػالتو 

 وبتضحياتكـ"، داعيا إياىـ لمزيٍد مف الرباط عمى ثغور المسجد األقصى.
وأكػػػد البردويػػػؿ أف المػػػرابطيف فػػػي األقصػػػى مػػػف رجػػػاؿ ونسػػػاء وشػػػيوخ، "ىػػػـ فخػػػر األمػػػة العربيػػػة واإلسػػػالمية، 

 يقودنا لالنتصار".ومشعؿ التحرير الذي س
 وأشاد بصمود المقدسييف، موجًيا رسالة لممستوطنيف، أف "االنتصارات لف تكوف بالدبابات وال الطائرات".

وجدد البردويؿ دعوتو لممفػاوض الفمسػطيني المتمثػؿ بالسػمطة الفمسػطينية، قػائاًل " كفػى تزويػًرا لمحقػائؽ، فػأنتـ 
 أنفسكـ". ال تمثموف الشعب الفمسطيني، ال تمثموف إال
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ولفػت القيػادي فػػي حمػاس، إلػى أف قضػػية الشػعب الفمسػطيني ال تقتصػػر عمػى فػتح وحمػػاس، "بػؿ ىػي قضػػية 
 شرؼ ووطف"، مؤكًدا أف الفمسطينييف لف يتنازلوا عف الجم واحد، أو ذرة تراب مف فمسطيف.

ؽ المسػجد األقصػى، ودعا البردويؿ، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيػة، بػالنظر إلػى وقػؼ االنتياكػات بحػ
 قائاًل " األقصى ينتيؾ وكأنكـ ال تعمموف، وأنتـ مرتاحيف لما يحدث ليذه األمة مف انقالب عمى اإلسالـ".

 29/9/1023، الرسالة، فمسطين
 

 "إسرائيلة"ل 73اتيامات مبارك لعرفات بتسريب "ساعة الصفر" في حرب  تنفيفتح  24
عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح ىجومػا شػديدا عمػى الػرئيس ػ أشرؼ اليور6 شف الدكتور زكريػا األغػا  غزة

المصري المخموع حسني مبارؾ، لتطاولو في تسجيؿ صوتي نشر مؤخرا عمػى الػرئيس الراحػؿ ياسػر عرفػات، 
إلسػػرائيؿ، فيمػػا سػػرد فػػاروؽ القػػدومي عضػػو المجنػػة  "73أكتػػوبر "حػػيف اتيمػػو بتسػػريب معمومػػات عػػف حػػرب 

فاصػػػيؿ جديػػػدة حػػػوؿ إبالغػػػو وصػػػالح خمػػػؼ "أبػػػو إيػػػاد" مػػػف قبػػػؿ السػػػادات بتمػػػؾ التنفيذيػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر ت
 الحرب، بالتأكيد عمى أف مبارؾ لـ يكف يعمـ باألمر.

وكتػػب األغػػا وىػػو أيضػػا عضػػو فػػي المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر عمػػى صػػفحتو عمػػى موقػػع "الفيسػػبوؾ" 
والشػتـ والتطػاوؿ عمػػى رمػز الشػعب الفمسػػطيني  منتقػدا اتيامػات مبػػارؾ ألبػو عمػار "وأخيػػرا يػدخؿ حمقػة الػػردح

وأحػػد أىػػـ رمػػوز حركػػة التحػػرر العالميػػة الػػرئيس الشػػييد الخالػػد ياسػػر عرفػػات وافػػد جديػػد يػػدعى محمػػد حسػػني 
مبػػارؾ ولألسػػؼ كػػاف يومػػا رئيسػػًا لمصػػر الكنانػػة، مصػػر العروبػػة، مصػػر التػػي أحبيػػا وعشػػقيا الػػرئيس الخالػػد 

ويزيد األغا مف انتقاده لمبارؾ بالقوؿ "ىذا الوافد الجديد الذي ثار عميو  ".وكاف يقوؿ دائما انو مصري اليوية
شعبو وخمعو وىو ال يزاؿ يتنقؿ في ساحات المحاكـ ليواجو جرائـ ارتكبيا في حؽ شػعبو العظػيـ، خػرج عمينػا 

النيايػة  بيذه السفاىات واالتيامػات القػذرة بحػؽ ياسػر عرفػات الػذي طاردتػو إسػرائيؿ طيمػة حياتػو وتمكنػت فػي
 مف تسميمو وقتمو".

وكاف مبارؾ في تسجيؿ منسوب لو نشرتو إحدى الصحؼ المصرية وجو شتائـ لمرئيس عرفات، وقاؿ انو قاـ 
 التي شنتيا مصر ضد إسرائيؿ لصالح األخيرة. 73بتسريب معمومات عف حرب الػ 

ات ىػػو مػػف سػػرب موعػػد حػػرب ورد األغػا مػػدافعا بكممػػات حممػػت انتقػػادات الذعػػة لمبػػارؾ "إذا كػػاف ياسػػر عرفػػ
أكتوبر كما يدعي ىذه المأفوف فمماذا لـ يعمف ذلػؾ خػالؿ األربعػيف عامػًا الماضػية؟، ولمػاذا لػـ تظيػر القصػة 

 إال اآلف ؟!.. أسئمة كيذه وغيرىا يتحتـ عمى ىذا المأفوف التافو الخرؼ أف يجيب عمييا".
تحريػػر أنػػو "ال يصػػح لمثػػؿ ىػػؤالء الحكػػاـ الفاسػػديف ويؤكػػد عضػػو المجنتػػيف المركزيػػة لفػػتح والتنفيذيػػة لمنظمػػة ال

الذيف لفظتيـ شعوبيـ أف يسيئوا بالباطؿ إلى زعيـ ىذا الشعب وقائده العمالؽ الذي أفنى حياتو وخسرىا ثمنًا 
نمػا لكػؿ الشػعوب التػي تتطمػع إلػى الحريػة  اللتزامو بحقوؽ شعبو والذي ال يزاؿ رمزًا خالدًا ليس لشعبو فقط ،وا 

 وأنيى األغا كالمو باستخداـ المثؿ الشعبي "صحيح إلمي اختشو ماتو". ؿ والكرامة".واالستقال
نفى فاروؽ القدومي عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أف يكوف أبو عمػار قػد سػرب خبػر موعػد حػرب و 

 أكتوبر، وقاؿ اف الحرب لـ يكف أحد يعمـ موعدىا.
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و تمقػػى اتصػػاال مػػف أبػػو إيػػاد )قائػػد كبيػػر فػػي فػػتح اغتيػػؿ عػػاـ ونقػػؿ موقػػع "دنيػػا الػػوطف" عػػف القػػدومي قولػػو انػػ
( اخبػػره فيػػو أف الػػرئيس أنػػور السػػادات يطمػػب لقػػاءىـ فػػي بػػرج العػػرب. وأضػػاؼ "فػػور وصػػولنا اجتمعنػػا 2992

 بالرئيس المصري آنذاؾ أنور السادات الذي أخبرنا بدوره عف موعد الحرب".
كيمػو سػوؼ أتوقػؼ  6الشػارة وسػوؼ اقطػع القنػاؿ وبعػد  ويضيؼ القدومي نقال عف السادات "غدا سوؼ تقوـ

 وسوؼ تتدخؿ الدوؿ الكبرى لتنجدنا، وأريد منكـ انتـ الفمسطينييف أف تكمموا المشوار".
وقػػاؿ اف السػػادات طمػػػب تجييػػز مجموعػػة مػػػف الفػػدائييف لػػػ "اسػػػتكماؿ المشػػوار"، وقػػاؿ أبػػػو المطػػؼ أيضػػػا اف 

 ادات لـ يبمغيـ الموعد المحدد لمحرب.االجتماع كاف قبؿ الحرب بفترة، واف الس
ويكشؼ القدومي ما دار وقتيا بالقوؿ اف أبو إياد ذىب ألبو عمار إلخباره بما دار في االجتماع، حيث كاف 

 عرفات في لبناف وليس في سورية، وأكد أف األمر بقي سريا.
االجتماع، وأنو باألصؿ لـ تكف وأكد القدومي كذلؾ أف مبارؾ لـ يكف يعمـ بيذا األمر، وأنو لـ يحضر أيضا 

 ىناؾ أي عالقة تربط رجاؿ المنظمة بمبارؾ، وقاؿ "عالقتنا كانت فقط بالسادات" .
أبو المطؼ أكد في حديثو أيضا أف الممؾ األردني الراحؿ حسيف لـ يكف يعمـ بموعػد الحػرب وبسػاعة الصػفر 

 أيضًا.

 10/9/1023، القدس العربي، لندن
 

 مسيرة النضال والبناء فيالفمسطينية  المرأةول دور تنظم ندوة ح فتح بمصر 25
دور المػػػرأة »نظمػػػت حركػػػة فػػػتح بالقػػػاىرة بمشػػػاركة أتحػػػاد المػػػرأة الفمسػػػطينية نػػػدوة بعنػػػواف 6 راـ اهلل -القػػػاىرة 

وتػػرأس النػدوة أمػػاؿ األغػا مسػػؤولة ممػؼ المنظمػػات الشػعبية فػػي إقمػػيـ « الفمسػطينية فػػى مسػيرة النضػػاؿ والبنػاء
ائبػػػة رئػػػيس اتحػػػاد المػػػرأة وشػػػادية نوفػػػؿ مسػػػؤولة ممػػػؼ الزىػػػرات واألشػػػباؿ فػػػي إقمػػػيـ فػػػتح وعبمػػػة حركػػػة فػػػتح ون

 98الدجاني رئيسة اتحاد المرأة الفمسطينية بالقاىرة حيث تـ سرد تاريخ المرأة النضالي في الفترة ما قبػؿ عػاـ 
 وما بعده وتاريخ بعض الرموز الفمسطينية.

 10/9/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 صف تصريحات الرئيس اإليراني بأنيا مخادعةي نتنياىومكتب  16
القدس ػ رويترز6 قالت إسرائيؿ اليوـ الخميس إف مقابمة أجراىا الرئيسي اإليراني حسف روحاني مع قناة 

 تمفزيونية أميركية وتعيد خالليا بأف طيراف لف تطور أبدًا سالحًا نوويًا كانت محاولة لخداع العالـ.
تب رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو في بياف "يجب أال ينخدع المرء بكممات الرئيس وقاؿ مك

اإليراني المضممة". وأضاؼ "اإليرانيوف يخادعوف في وسائؿ اإلعالـ حتى تتمكف أجيزة الطرد المركزي مف 
إسرائيؿ أف ىدفيا ىو  مواصمة العمؿ" في إشارة إلى أجيزة تخصيب اليورانيـو اإليرانية وىي عممية تعتقد

 تطوير أسمحة نووية. وتنفي إيراف ىذا.
 20/9/2013الحياة، لندن، 
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 يقرر تأجيل سريان قرار وقف حراسة مستوطنات غالف غزة اإلسرائيمي الجيشوزير  17
أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" مف خالؿ موقعيا االلكتروني مساء اليـو الخميس، أف  6عكا أوف اليف
السرائيمي "موشيو يعموف" قرر تأجيؿ سرياف مفعوؿ قرار وقؼ جنود حراسة مستوطنات غالؼ وزير الجيش ا

وحسب الصحيفة قرار التأجيؿ جاء في اعقاب  غزة واستبداليـ بوسائؿ دفاع تكنولوجية وذلؾ لمدة شير.
مية في حديث دار بيف وزير الجيش ومدير حركة القوى التعاونية "ايتاف بروش" ورؤساء المجالس االقمي

 غالؼ غزة، بغرض تمكيف المستوطنات مف االستعداد لموضع الجديد.
 19/9/2013، عكا اون الين

 
 اإلسرائيمية لمطاقة الذرية يتيم إيران بالمراوغة والكذب والتعتيم الوكالةرئيس  18

يراني الجديد الناصرة ػ  زىير أندراوس6 ىاجـ رئيس المجنة اإلسرائيمية لمطاقة الذرية شاؤوؿ حوريؼ النظاـ اإل
بزعامة الشيخ حسف روحاني متيمًا إياه بالكذب والتعتيـ حوؿ ممفيا النووي، وذلؾ في محاولة لكسب الوقت 

ونقمت القناة اإلسرائيمية الثانية في التمفزيوف عف حوريؼ قولو إف الصورة التي  وتقديـ البرنامج النووي ليا.
لتي تظير االنفتاح والشفافية بخصوص البرنامج النووي ليا، تحاوؿ إيراف تسويقيا لمرأي العاـ العالمي، وا

لكنيا في الواقع مخفية وىناؾ ما يقوـ بأعماؿ ميدانية وحقيقية لصالح البرنامج النووي، عمى حد قولو. وتابع 
حوريؼ قائاًل خالؿ المؤتمر السنوي لوكالة الطاقة الذرية إف الموضوع الياـ ىو ليس بأف إيراف قد عينت 

نما ىؿ ىي جادة في تطرقيا لحؿ موضوع الممؼ النووي الذي لـ يحؿ منذ زمف وفدً  ا جديًدا لممحادثات، وا 
بعيد. وبرأي حوريؼ، كما أفاد التمفزيوف اإلسرائيمي فإف النظاـ اإليراني الجديد يقوـ بإبداء المرونة واإليجابية 

الوقت، مقابؿ تقدـ ممموس يحصؿ في لوكالة الطاقة الذرية، إال أف ىدفو الرئيسي ىو كسب المزيد مف 
 البرنامج النووي العسكري اإليراني، بحسب أقوالو.

 20/9/2013القدس العربي، لندن، 
 

 االذاعة اإلسرائيمية: إطالق صاروخ من غزة عمى عسقالن 19
 قنا6 ذكرت اإلذاعة العبرية الرسمية، أف صاروخا أطمؽ فجر اليـو الخميس، مف قطاع غزة –القدس المحتمة 

وقالت اإلذاعة، إف صفارات اإلنذار أطمقت في  عمى منطقة شاطم عسقالف دوف إصابات أو أضرار.
منطقة التجمعات الييودية في المنطقة، مضيفة أف قوات الشرطة عثرت عمى بقايا الصاروخ في منطقة 

 مفتوحة.
 20/9/2013الشرق، الدوحة، 

 
  ة"إسرائيل"ة لزيارة كيري لعن األسباب السري تكشف لممستوطنينالقناة السابعة  20

غير  زيارة وزير الخارجية األمريكي "جوف كيري" لػ"إسرائيؿ" حققت أىدافاً  أفّ  ،ة صييونيةزعمت محافؿ أمنيّ 
ا. ولفتت المحافؿ إلى وباما" عف توجيو ضربة عسكرية لسوريألػ"نتنياىو" لماذا تراجع "أىميا التوضيح معمنة، 

اوف األمني مع "إسرائيؿ" والتزود منيا بآخر المعمومات المتوفرة لدى أجيزتيا مسألة التع بحثا فيالجانبأّف 
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ا، والمواقع المتواجدة فييا ىذه األسمحة، باإلضافة إلى نوعّية ة حوؿ األسمحة الكيماوية في سورياألمنيّ 
وتنفذ بيذا بمعمومات عف كؿ خطوة تتـ  "تؿ أبيب"بتزويد ستقوـ  ةكيّ ياإلدارة األمر السالح، موضحًة أّف 

 .ة عبر الطرؼ األميركيالخصوص، بحيث ستكوف متابعة لكؿ الخطوات الدوليّ 
  القناة السابعة لممستوطنيف

 19/9/2013، 2912التقرير المعموماتي 
 

 " بعد شيرين من تعميقيا16-مقاتالت "إفعمى تدريبات الستأنف يسالح الجو اإلسرائيمي  21
مريكية، أف سالح الجو اإلسرائيمي استأنؼ التدريبات عمى مقاتالت ذكرت صحيفة "وورلد تربيوف" األ6 أ ش أ

ونقمت الصحيفة عمى  " متعددة المياـ األمريكية، منييا بذلؾ شيريف مف تعميؽ التدريبات.12مف طراز "إؼ 
آي" عادت إلى كامؿ عممياتيا، -12موقعيا اإللكتروني عف سالح الجو اإلسرائيمي أف كتيبة مقاتالت "إؼ 

أوضح ضباط بسالح الجو اإلسرائيمي أف الكتيبة استأنفت التدريبات بعد شيريف مف حادث تحطـ فيما 
 مقاتمة مف ىذا الطراز بسبب خمؿ في المحركات.

ولفتت الصحيفة إلى أف سالح الجو اإلسرائيمي لـ يكشؼ تفاصيؿ أسباب تحطـ المقاتمة في شير يوليو 
مقاتمة مف ىذا الطراز، والذي  100رار بعدـ تحميؽ أكثر مف الماضي، وىو الحادث الذي دفع إلى إصدار ق

وأرجع سالح الجو اإلسرائيمي الحادث الذي وقع في  يتـ تصنيعو مف قبؿ شركة "لوكييد مارتف" األمريكية.
 البحر المتوسط إلى خمؿ فني في المحركات.

وأف الطياريف ينفذوف  وأضاؼ الضباط أف استئناؼ عمميات المقاتالت يتطمب دورات تدريب لمتجديد،
 جو، بما في ذلؾ الصواريخ الموجية والتزود بالوقود في الجو.-عمميات قتاؿ جو

وقاؿ نائب قائد أحد األسراب "إنو ألمر ميـ العثور عمى الجنود النظامييف واالحتياط، وفي الفرؽ الجوية 
 تدعـ تمؾ القضية تدريجيا".

 19/9/2013، الوطن، مصر
 

 سنتصدى لالحتالل باالعتكاف والنفيرو  زمنيًّا لن ينجح "األقصى"تقسيم صالح:  رائدالشيخ  11
"اقتحػاـ االحػتالؿ وقواتػو المدججػة بالسػالح المسػجد األقصػى لػف يعطيػو أي شػرعية، وال 6 نبيؿ سػنونو - غزة

ـ رائػػد صػػالح موقفػػو 2998أي حػػؽ فػػي المسػػجد"؛ لخػػص رئػػيس الحركػػة اإلسػػالمية فػػي الػػداخؿ المحتػػؿ سػػنة 
ات االحتالؿ في القدس بيذه الكممات، مؤكًدا في الوقت نفسػو "أنػو مػف المسػتحيؿ نجػاح االحػتالؿ مف ممارس

 في تقسيـ المسجد زمنيًّا _ولو ثانية واحدة_ مادمنا ننتصر لو".
كالـ صالح تزامف مع االقتحاـ الذي نفذتػو، قػوات االحػتالؿ الخاصػة، ومجموعػات متطرفػة بحجػة مػا يسػمى 

 أف اقتحاـ المسجد األقصى يمثؿ سياسة تنتيجيا حكومة االحتالؿ دائًما. "عيد الُعَرش"، غير
وقاؿ في تصريحات لػ"فمسطيف" أمس6 "إف ىذا االقتحاـ اليمجي الذي ينفذه االحػتالؿ لػف يعطيػو أي شػرعية، 
ولػػف يعطيػػو أي حػػؽ فػػي المسػػجد األقصػػى، وسػػيبقى احػػتالاًل بػػاطاًل وزائػػاًل، ونحػػف وحػػدنا أصػػحاب الحػػؽ فػػي 

 سجد"، مجدًدا تأكيده أنو "ال حؽ لممجتمع اإلسرائيمي بدخولو، وال الصالة فيو".الم
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لكنػػو أضػػاؼ6 "االحػػتالؿ قػػد يػػنجح بقػػوة السػػالح فػػي اقتحػػاـ المسػػجد، وقػػد يػػنجح فػػي إدخػػاؿ مئػػات األفػػراد مػػف 
 المجتمع اإلسرائيمي إليو، لكنو لف ينجح في تقسيمو، وىذا ىو الدور المطموب منا أف نؤديو".

دد عمػػى أف الحػػؿ الجػػذري يكمػػف فػػي زواؿ االحػػتالؿ، ورأى أف ىػػذا ال يمكػػف أف يتحقػػؽ إال بػػدور رسػػمي وشػػ
وشعبي، عمى الصعيد اإلسالمي والعربي والفمسطيني، مضيًفا6 "وريثما يتحقؽ األمؿ المنشود سنبقى بجيودنا 

 ـ".2998الشعبية في القدس، واألراضي المحتمة سنة 
29/9/1023فمسطين، أون الين،   

 
 األقصى المسجد خطيب وأبو شيخة يؤكدان عمى حقيما بالصالة فيكمال الشيخان  13

بالػػداخؿ الفمسػػطيني الشػػيخ كمػػاؿ الخطيػػب أف اعتقالػػو أمػػس ىػػو اعتقػػاؿ  اإلسػػالميةأكػػد نائػػب رئػػيس الحركػػة 
دس غير قانوني وال أخالقي بؿ تعسفي، اليدؼ منو محاولػة تحييػد كػؿ مػف يسػاىـ فػي تجميػع أىمنػا حػوؿ القػ

 “.واألقصى الشريؼ
وذلػػؾ بعػػد إطػػالؽ سػػراحو أمػػس مػػف مركػػز شػػرطة المسػػكوبية غربػػي القػػدس. بعػػد أف قضػػت محكمػػة الصػػمح 

كفالػػة ماليػػة ودفػػع كػؿ واحػػد منيمػا  0223/ 9/  32بإبعػاده والشػػيخ عمػي ابػػو شػيخو عػػف القػدس حتػػى تػاريخ 
تفريػ  المسػجد األقصػى المبػارؾ،.  ىػذا التعسػؼ فػي إسػتخداـ القػانوف مػف أجػؿ” وقاؿ آالؼ شيكؿ. 5قيمتيا 

ىذا االعتقاؿ واالبعاد لف يزيدنا إال قناعة في أحقيتنا بالمسجد األقصى المبارؾ وليس ليـ حؽ ولو واضاؼ، 
 “.يذرة تراب فيو 

مف جيتو أكػد الشػيخ عمػي أبػو شػيخة فػي حػديث معػو أف الػتيـ التػي وجيػت ضػدىما ىػي تيػـ باطمػة وقديمػة 
ؿ تعػود عمػى تقػديميا كػؿ مػرة واليػـو فػي المحكمػة نحػف رفضػنا الصػفقة التػي عرضػت فاالحتال” جدا، وقاؿ6 

عمينا، وىي التوقيع عمى عدـ مجيئنا لمقدس لمدة أسبوعيف ، لقد رفضنا وأصػرينا عمػى موقفنػا وأكػدنا انػو مػف 
 “. اإلسرائيميحقنا الصالة بالقدس والمسجد األقصى متى نشاء دوف إذف مف االحتالؿ 

29/9/1023صى لموقف والتراث، أم الفحم، مؤسسة األق  

 
 مستوطنة في القدس لتعديل التركيبة الديمغرافية لصالح الييود 19حنا عيسى:  14

أف  ،فػػػي بيػػػاف صػػػحفي تمقػػػت "قػػػدس بػػػرس" نسػػػخة عنػػػو، حنػػػا عيسػػػى، أسػػػتاذ القػػػانوف الػػػدولي د. 6 أكػػػدراـ اهلل
موقعا منيػا  992الضفة الغربية بم  أكثر مف  اإلحصائيات تشير مؤخرُا إلى أف عدد المواقع االستيطانية في

موقًعا مصػنًفا  93بؤرة خارج حدود المستوطنات و 229بؤرة داخؿ حدود المستوطنات و 96مستعمرة و 299
مسػػتوطنةم منيػػا  09قاعػػدة عسػػكرية، أكثرىػػا فػػي مدينػػة القػػدس وضػػواحييا بواقػػع  98عمػػى أنػػو مواقػػع أخػػرى و

مشيًرا إلى أف عدد المستوطنيف في الضفة الغربية يبم  حاليا أكثر مػف مستوطنة تـ ضميا إلى إسرائيؿ،  26
 نصؼ مميوف مستوطف.

29/9/1023، قدس برس  
 

 والمستوطنون يعربدون في الضفة األقصى المسجد في تمموديةطقوس  15
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مػػػف عدوانػػػو عمػػػى الفمسػػػطينييف فيمػػػا أطمػػػؽ العنػػػاف لعتػػػاة التطػػػرؼ مػػػف مسػػػتوطنييا االحػػػتالؿ وّسػػػع : وكػػػاالت
نيس الحـر القدسي الشريؼ واالعتداء عمى الفمسػطينييف اآلمنػيف، فػي وقػت قػرر إغػالؽ الحػـر اإلبراىيمػي لتد

 في الخميؿ أماـ الفمسطينييف متذرعة بأحد أعيادىا الكثيرة.
التػاريخي والُمفضػي إلػى المسػجد األقصػى المبػارؾ فػي ” القطػانيف“واقتحـ عشرات المستوطنيف، أمػس، سػوؽ 

فػػػي يومػػػو األوؿ، ” الُعػػػرش الييػػػودي“وشػػػرعوا بػػػأداء طقػػػوس وشػػػعائر تمموديػػػة خاصػػػة بعيػػػد  القػػػدس المحتمّػػػة،
 بحراسات معززة مف جنود وشرطة االحتالؿ.

كمػػا اقػػتحـ عػػدد مػػف المسػػتوطنيف المسػػجد األقصػػى مػػف جيػػة بػػاب المغاربػػة، وكانػػت الجماعػػات االسػػتيطانية 
ر االسػػػتيطانية فػػي البمػػػدة القديمػػة، وألوؿ مػػػرة فػػػي البػػؤ ” عيػػػد الُعػػرش”ػنصػػبت العديػػد مػػػف العػػرائش الخاصػػػة بػػ

حػػارة “شػػوارع حػػارة الشػػرؼ فػػي شػػارع بحػػارة النصػػارى، فضػػاًل عػػف العديػػد منيػػا فػػي ” مظمػػة خشػػبية“نصػػبت 
جنػػوب ” ايتمػػار“كػػذلؾ، أطمػػؽ مسػػتوطنوف النػػار عمػػى عػػدد مػػف رعػػاة األغنػػاـ بػػالقرب مػػف مسػػتوطنة  ”.الييػػود

 شرقي نابمس بالضفة الغربية المحتمة.
وأصيبت طفمة فمسطينية بجروح ورضوض بعد تعّرضيا لمدىس مف قبؿ مستوطف في المدينػة. وقػاؿ مصػدر 

أعػواـ( مػا أدى إلصػابتيا بجػروح  6أمني فمسطيني إف مسػتوطنًا دىػس بسػيارتو الطفمػة جنػاف مكػـر الرجبػي )
 ورضوض وتـ نقميا إلى مستشفى الخميؿ لتمقي العالج.

10/9/1023الخميج، الشارقة،   
 

 األقصى المسجد تستنكر االعتداء ومالحقة طالب مصاطب العمم في "األقصىعمارة " 16
بيانػػػػًا عممتػػػػو عمػػػػى وسػػػػائؿ   29/9/0223اليػػػـو الخمػػػػيس ” مؤسسػػػػة عمػػػػارة األقصػػػػى والمقدسػػػػات“أصػػػدرت 
 – األقصػىاستنكرت فيو بشدة االعتداء ومالحقػة طػالب وطالبػات مشػروع إحيػاء مصػاطب المسػجد  اإلعالـ

شراؼه المؤسسة بتنسيؽ الذي ترعا ، والتػي تضػمنت اعتقػاؿ عػدد -في القػدس اإلسالميةمف دائرة األوقاؼ  وا 
 األقصػى، كما أدانت المؤسسة االعتػداء عمػى المسػجد األخيرةمف نشطاء وطالب العمـ يوـ أمس وفي األياـ 

ت االحػػػتالؿ وجمػػػوع المصػػػميف والمعتكفػػػيف فيػػػو، فيمػػػا أكػػػد د. حكمػػػت نعامنػػػة مػػػدير المؤسسػػػة بػػػأف ممارسػػػا
أف  إلػى، مشيرا األقصىواعتماده سياسة التخويؼ والعربدة لف ترىب طالب العمـ ومحبي المسجد  اإلسرائيمي

األوحػػػد فػػػي المسػػػجد األقصػػػى، ممػػػا  اإلسػػػالميمشػػػروع مصػػػاطب العمػػػـ سػػػيظؿ واجيػػػة بػػػارزة لتثبيػػػت الحػػػؽ 
 .األقصىالدائـ في  المياإلسيستدعي دعـ ىذا المشروع وأمثالو مف المشاريع التي تعزز الوجود 

29/9/1023مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   
 

 األقصى ستشعل المنطقةالمسجد : السياسات اإلسرائيمية تجاه 48 فمسطينيو 17
، االنتياكػػػات 98اسػػػتنكرت لجنػػػة المتابعػػػة العميػػػا لمجمػػػاىير العربيػػػة فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة عػػػاـ 

 األقصى المبارؾ واالقتحامات اليومية التي يقوـ بيا المستوطنوف".اإلسرائيمية في المسجد 
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وأعربػػت المجنػػة فػػي بيػػاف صػػحفي، عػػف إدانتيػػا واسػػتنكارىا "المالحقػػة السياسػػية المتمثمػػة ىػػذه األيػػاـ بسياسػػة 
اإلبعاد عػف مدينػة القػدس التػي تنتيجيػا السػمطات اإلسػرائيمية بحػؽ كػؿ مػدافع عػف المسػجد األقصػى المبػارؾ 

 ي طالت قيادة الحركة اإلسالمية متمثمة بالشيخيف رائد صالح وكماؿ خطيب".والت
وقالت المجنة إنيا ترفض أف ينتقؿ نموذج التقسيـ في الحـر اإلبراىيمي إلػى المسػجد األقصػى المبػارؾ "الػذي 

يػة والتػي ىو كنز إسالمي عربي فمسطيني"، داعية الحكومة اإلسػرائيمية ألف "تعيػد النظػر فػي سياسػاتيا الكارث
 قد تشعؿ ناًرا في المنطقة قد ال يستطيع العقالء بعد ذلؾ إخمادىا"، عمى حد تعبيرىا.

29/9/1023، فمسطين أون الين  

 
 موجودون في األردن  ةالجئًا فمسطينيًا من سوري 8833األونروا:  18

الجئػًا  8833يس، أف ، أمػس الخمػ”أونروا“أعمنت وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف 
فمسطينيًا فروا مف سوريا يتواجدوف عمى األراضي األردنية. غير أف مؤسسات إغاثة شككت بصحة مؤشرات 

أكثػػػر مػػػف ذلػػػؾ عمػػػى األراضػػػي “، وقػػػاؿ أحػػػد مسػػػؤولييا الػػػذي فضػػػؿ عػػػدـ ذكػػػر اسػػػمو إف ىنػػػاؾ ”األونػػػروا“
 ”.األردنية

عمػف فػي يونيػو الماضػي أنػو دخػؿ فػي حػوار صػريح مػع ، فيميبوغرانػدي أ”أونػروا“وكاف المفوض العاـ لوكالػة 
والمتواجديف  وزير الخارجية األردني ناصر جودة إليجاد حؿ لمشكمة الالجئيف الفمسطينييف الفاريف مف سوريا

ولفػت غرانػدي إلػى وجػود مخػاوؼ مػف زيػادة أعػداد الالجئػيف الفمسػطينييف فػي األردف،  عمى أراضي المممكػة.
 .”تيديدًا لألمف“ء في مختمؼ المناطؽ عمى أنيـ يشكموف موضحًا أنو ينظر ليؤال

10/9/1023الخميج، الشارقة،   
 

 الصحراوي سجن النقبتتجول في  والعقارباألفاعي  19
سػـ فػي  202أفاد تقرير صادر عف وزارة األسرى أف أسرى سجف النقب اكتشفوا أفعى صفراء بطوؿ 6 راـ اهلل

 ي صحراء النقب.خطر األفاعي المعروفة فأالكنتيف، وىي 
وتقدـ األسرى بشكوى عاجمة إلى إدارة السجف عمى وجود أفاعي في الكنتيف وىذا يشكؿ خطرا عمى حيػاتيـ، 

وىػذه  رة وأف حيػاتيـ تبقػى معرضػة لمخطػر.وأف بقاءىـ في سجف صحراوي مميء باألفاعي يعتبر جريمػة كبيػ
تمػؾ الصػحراء التػي يتواجػد فييػا مػا يقػارب  ليست المرة األولى التي يكتشؼ فييا األسػرى أفػاعي وعقػارب فػي

أسػػػير فمسػػػطيني، واف الخطػػػورة ىػػػي دخػػػوؿ األفػػػاعي إلػػػى كنتػػػيف األسػػػرى حيػػػث المػػػواد الغذائيػػػة التػػػي  2022
 يشترونيا مف السجف.

10/9/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 غزةقطاع قرار أممي برفع الحصار عن  إلصداردعوة  30
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فػػي قطػػاع غػػزة النائػػب جمػػاؿ الخضػػري، األمػػيف العػػاـ ” بية لمواجيػػة الحصػػارالمجنػػة الشػػع“دعػػا رئػػيس  6غػػزة
صػػدار قػػػرار أممػػي مػػػدعومًا بالعمػػؿ عمػػػى رفػػع الحصػػػار  لألمػػـ المتحػػدة بػػػاف كػػي مػػػوف إلػػى زيػػػارة القطػػاع، وا 

 بشكؿ نيائي عف غزة.” اإلسرائيمي“
ؽ غػزة، أمػس، إف بػاف وقاؿ الخضري، في مؤتمر صحفي قرب معبػر المنطػار التجػاري )كػارني( المغمػؽ شػر 

 كي موف مدعو لزيارة غزة والوقوؼ عف قرب عمى واقع األلـ والمعاناة والحصار المتزايد.
المباشػػرة والكاممػػة عػػف حصػػار غػػزة المتصػػاعد بشػػكؿ يػػومي، منػػذ ” إسػػرائيؿ“وجػػدد الخضػػري تأكيػػد مسػػؤولية 

 .0227فرضو في العاـ 
 0227بنػاء لمقطػاع الخػاص فػي غػزة ألوؿ مػرة منػذ العػاـ ،السػماح بػدخوؿ مػواد ” إسػرائيؿ“وتعقيبًا عمى قرار 
فػػي  05إلػػى  02لػػف يغطػػي سػػوى  -فػػي حػػاؿ نفػػذت -أنيػػا سػػتدخمو ” إسػػرائيؿ“مػػا أعمنػػت “قػػاؿ الخضػػري إف 

المئة مف االحتياجات اليومية لمقطاع وىو مػا يعنػي اسػتمرار األزمػة فػي حػيف تظيػر أمػاـ العػالـ والمؤسسػات 
 ”.مةالحقوقية كأنيا أنيت األز 

10/9/1023الخميج، الشارقة،   
 

 ايطالي لبتموي نير الباردمخيم الثانية في تأىيل  المرحمة قال لبنان: إط 32
عػػادة  أطمػػؽ رئػػيس الصػػندوؽ المركػػزي لمميجػػريف فػػادي عرمػػوني، أمػػس، المرحمػػة الثانيػػة مػػف مشػػروع تأىيػػؿ وا 

يػػة، وذلػؾ فػػي مػؤتمر صػػحافي حضػػره إعمػار المنطقػػة المحيطػة بمخػػيـ نيػر البػػارد، الممػّوؿ مػػف اليبػة اإليطال
سػػفير دولػػة فمسػػطيف فػػي لبنػػاف أشػػرؼ دبػػور وممثمػػة عػػف السػػفير اإليطػػالي. وتػػـ التوقيػػع عمػػى اتفاقيػػة تنفيػػذ 
المرحمػػػة الثانيػػػة بػػػيف الصػػػندوؽ والمنظمػػػات اإليطاليػػػة التػػػي رسػػػت عمييػػػا مناقصػػػة تمػػػزيـ األشػػػغاؿ. وأوضػػػح 

واصمة بػيف الصػندوؽ ومجمػس اإلنمػاء واإلعمػار والسػفارة بعد اجتماعات عمؿ مت»عرموني في كممو لو أنو6 
وحػػػػدات  625اإليطاليػػػة، تػػػـ إعػػػداد دفػػػاتر الشػػػػروط، وقػػػاـ الصػػػندوؽ باسػػػتدراج العػػػػروض لتمػػػزيـ األعمػػػاؿ لػػػػ

وحدة وفؽ كتاب التفاىـ. وقد حصر التمزيـ وفؽ شروط اليبة بالمنظمات  776مستكممة مستنداتيا مف أصؿ 
 «. العاممة في لبنافاإليطالية غير الحكومية 

10/9/1023األخبار، بيروت،   
 

 معاناة حي القرمي في البمدة القديمة بالقدس المحتمة تنتج فيمما يبين "لمتنميةالقدس " 31
نػػػداء اسػػتغاثة عػػالمي لػػدعـ تػػرميـ حػػػي القرمػػي فػػي البمػػدة القديمػػة بالقػػػدس ” مؤسسػػة القػػدس لمتنميػػة“أطمقػػت 

د، والمحافظة عميػو مػف السػيطرة االحتالليػة االسػتيطانية والتيويػد، حيػث المحتمة، إلنقاذ أىؿ الحي مف التشري
تتعػػرض عشػػرات البيػػوت فػػي الحػػي لتشػػققات خطيػػرة، بسػػبب االنفػػاؽ والحفريػػات التػػي يجرييػػا االحػػتالؿ أسػػفؿ 
البيػوت، وفػي ظػػؿ حممػة إخطػػارات بػاإلخالء الجمػػاعي مػف البيػػوت بػأوامر احتالليػػة منيػا بمديػػة االحػتالؿ فػػي 

 .القدس
ىذا وأنتجت المؤسسة فيمما وثائقيًا معّبرا يحكي قصة معاناة الحي وأىمو، ويبّيف حجـ التشققات الخطيرة التي 

 تتعرض ليا بيوت الحي، وتبعات استمرار بقاء البيوت عمى حاليا دوف إصالح وترميـ شامؿ. 
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حالػة االصػرار ” إنتػاج نػت “ويعرض الفيمـ الذي صّوره وأخرجو االستاذ محمود الصادؽ، ونفػذ انتاجػو شػركة 
عمى الصمود، لكنو يطمؽ عبر مدير المؤسسة المحػامي خالػد زبارقػة مػف جيػة، وآّنػات المقدسػييف المكمػوميف 
الموجػػوعيف مػػف جيػػة أخػػرى، نػػداء اسػػتغاثة لألمػػة االسػػالمية والعػػالـ العربػػي والميسػػوريف الخّيػػريف لالسػػتعجاؿ 

شػػػاممة تنقػػػذ الحػػػي وأىمػػػو، خاصػػة فػػػي ظػػػؿ ضػػػرورة دعػػػـ صػػػمود بتقػػديـ العػػػوف والػػػدعـ المػػػالي لعمميػػػة تػػرميـ 
 .األقصىالمقدسييف في البمدة القديمة واالىؿ المجاوريف لممسجد 

 يمكف مشاىدة الفيمـ الوثائقي عمى الرباط التالي6
-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-http://www.iaqsa.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-D9%8A%D8%AB%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%

%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0/ 

29/9/1023مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   

 
 تزايد ظيور "حفر مخيفة" بمحيط البحر الميت 33

في أعداد الحفر الكبيرة عمى الجانب األردني مف البحر  أظيرت صور نشرت أمس الخميس، تزايداً  6الغد
"الحفر المخيفة" فإف ىذه  ArabiaWeather.comلمصور التي نشرىا موقع "طقس العرب"  الميت. ووفقاً 

تظير حاليًا بُمعّدؿ ُحفرة واحدة يوميًا. ونقؿ الموقع عف خبراء في ىذا المجاؿ قوليـ إف "الُمخيؼ فييا ىو 
ُحفرة عمى الجانب  3222عدـ ُوجود طريقة بمعرفة مكاف أو توقيت ُظيورىا". ويوجد حاليًا ما ُيقارب 

ني، وذلؾ بارتفاع شديد في وتيرة تشُكؿ ىذه الُحفر بشكؿ الفمسطيني الُمحتؿ ومئات الُحفر عمى الجانب األرد
 .2992ُحفرة فقط في العاـ  92ُفجائي، في وقت كاف البحر يحتوي فيو عمى 

ويشير الخبراء إلى أف ُظيور ىذه الُحفر ُمتعمؽ بصورة ُمباشرة بتعُرض البحر الميت لمجفاؼ بُمعّدؿ متر 
البحر الميت الُمستمر في حرمانو مف مصادر التغذية الرئيسية واحد سنويًا. ويعود السبب الرئيسي لجفاؼ 

بالمياه مثؿ نير األردف الذي تستخدمو سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية بشكؿ جائر في ري أراضييا الزراعية، 
إضافة إلى منع بعض األنيار األخرى مف الوصوؿ إليو بشكؿ طبيعي في األردف مثؿ وادي الموجب، 

 ـ القسـ الجنوبي منو لغايات استخراج األمالح المعدنية.ناىيكـ عف استخدا
 10/09/1023، الغد، عم ان

 
 : موقف مصر من القضية الفمسطينية لن يتغير.. وال تراجع عن ىدم األنفاقالمصرية الخارجية 

 قاؿ السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسـ وزارة الخارجية، إف المواقؼ المصرية تجاه فمسطيف والقضية
 الفمسطينية تاريخية وتمس األمف القومي المصري ولف تتغير.

في تصريحات صحفية، الخميس، أف مصر لف تتراجع عف عممية ىدـ األنفاؽ « عبد العاطي»وأضاؼ 
 عمى الحدود مع قطاع غزة، مؤكًدا أنيا ظاىرة غير مشروعة تمس األمف القومي المصري، عمى حد وصفو.

لخارجية عمى أف القضية الفمسطينية ىي قضية العرب األولى وتمس األمف وشدد المتحدث الرسمي باسـ ا
القومي لمصر، مؤكًدا دعـ مصر لمواقؼ السمطة الفمسطينية في المفاوضات الجارية مع الجانب 

اإلسرائيمية باىتماـ كبير في ضوء دعميا  -وأشار إلى أف مصر تتابع المفاوضات الفمسطينية  اإلسرائيمي.
 طيني وحقوقو المشروعة.لمشعب الفمس

http://www.iaqsa.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A8%D9%8A/
http://www.iaqsa.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A8%D9%8A/
http://www.iaqsa.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A8%D9%8A/
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 //المصري اليوم، القاىرة، 
 
 بالقوات المسمحة لييودية والدتو  يتطالب ببطالن تعيين السيس قضائيةدعوى مصر:  

بمجمس الدولة، يطالب  يحامد صديؽ، برفع دعوى قضائية أماـ محكمة القضاء اإلدار  يقاـ الباحث القانون
 مالـز أوؿ بالقوات المسمحة المصرية. يفتاح السيسفييا ببطالف تعييف الفريؽ عبد ال

منصورم وكذلؾ وزير خارجية االنقالب  يواختصـ صديؽ فى دعواه، كال مف رئيس الجميورية المؤقت عدل
بصفتيـم وذكر فى دعواه أف مف شروط االلتحاؽ بكميات القوات المسمحة أف يكوف الطالب مف أصؿ أبويف 

 رى.مصرييف وال يحمؿ أى جنسية أخ
عبد الفتاح السيسى عندما التحؽ بالكمية الحربية كاف يحمؿ جنسية ألـ مغربية  يوأشار أف وزير الدفاع الحال

قد أخؿ بالشروط الخاصة بدخوؿ الكمية الحربية، كما طالب فى  يييودية، موضحا أف وزير الدفاع الحال
 .واالستعالـ مف الخارجية عف جنسية والدتو يدعواه بفحص ممؼ السيس

 يذكر أف حامد صديؽ قد سبؽ وأقاـ دعوى ببطالف تعييف السيسى كوزير دفاع لنفس السبب .
 //، الشعب، مصر

 
 أمير رمسيس: إذا كان التعاطف مع ييود مصر تيمة... فأنا متيم 

ىي مصر الكوزموبوليتية تمؾ التي يبحث عنيا أمير رمسيس في فيممو 6 فيكي حبيب -مالمو )السويد( 
مصر التعددية مقابؿ مصر الموف الواحد. مصر المنفتحة عمى العالـ مقابؿ «. عف ييود مصر»ائقي الوث

 مصر المنغمقة عمى نفسيا. مصر الثالثينات واألربعينات مقابؿ مصر األلفية الجديدة.
ف كاف الفيمـ مشغواًل بيـ عمى امتداد دقائقو الػ  .ىي رحمة بحث عف وطف ال عف ييوده فحسب، حتى وا 

شيادات كثيرة قالت أجمؿ الكممات في حب مصر... وجوه عادت إلى زمف وّلى. تذّكرت وتمنعت. ضحكت 
وأدمعت. ومع ىذا يبقى عيبيا الوحيد أنيا ييودية. عيب؟ قد يكوف كذلؾ بالنسبة إلى كثيريف. أما أمير 

ميرجاف مالمو حيث فاز في ىذه المقابمة التي أجريناىا في « الحياة»رمسيس فمو رأي آخر عّبر عنو لػ 
 «.ال»فيممو بجائزة أفضؿ فيمـ وثائقي مناصفة مع فيمـ 

ألـ تخؼ مف تيمة التعاطؼ مع الييود، خصوصًا أف كثيريف في عالمنا العربي ال  وقاؿ جوابا عمى سؤاؿ6
 يميزوف بيف الييودية والصييونية؟

األمر كونو جزءًا مف أزمة الفيمـ ذاتيا،  ال يمكف القوؿ إنني كنت خائفًا مف الموضوع، بؿ كنت مستوعباً  -
أي التعامؿ مع الييود جميعًا عمى أنيـ أعداء بالقطع. فيممي ىو عف ىذا الخمط الحاصؿ عندنا وال يمكف 

ال لما كنت صنعت فيممًا عنيـ.  القوؿ إنو أخافني. أما التعاطؼ فنعـ، أنا متعاطؼ مع ييود مصر وا 
المحايد الذي يحاوؿ أف ينظر إلى الفيمـ مف بعيد. وعندما قررت تناوؿ باختصار، لست ذاؾ المخرج المنظر 

موضوع ييود مصر لـ أكف محايدًا، بؿ كنت كّونت موقفًا بعدما استمعت إلى شيادات أناس عاشوا تمؾ 
 المرحمة وقرأت الكثير عنيـ. وبالتالي كنت متعاطفًا معيـ، ليذا أقوؿ إذا كاف التعاطؼ تيمة، فأنا متيـ بيا.

 //الحياة، لندن، 
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 بزعزعة استقرار المنطقة "إسرائيل"روحاني يقول إنو يريد السالم ويتيم  

قاؿ الرئيس االيراني حسف روحاني في مقابمة تمفزيونية إف بالده ال تسعى لمحرب لكنو 6 رويترز -واشنطف 
في نوايا حكومتو تجاه االسمحة انتقد اسرائيؿ بشدة بسبب "زعزعة االستقرار" في الشرؽ االوسط وتشكيكيا 

 النووية.
جاءت تصرحات الرئيس االيراني الجديد في الجزء الثاني مف مقابمة مع محطة "إف بي سي نيوز" التمفزيونية 

 بث الخميس قبؿ أياـ مف سفره إلى نيويورؾ لحضور االجتماعات السنوية لمجمعية العامة لألمـ المتحدة.
حكومة احتالؿ وغاصبة تظمـ شعوب المنطقة"، وقاؿ إنيا "زعزعت استقرار ووصؼ روحاني اسرائيؿ بأنيا "

 المنطقة بسياساتيا المروجة لمحرب".
لكنو قاؿ ردًا عمى أسئمة أخرى عف إسرائيؿ "ما نتمناه في ىذه المنطقة ىو الحكـ بإرادة الشعب. نؤمف 

 ـ والصداقة بيف دوؿ المنطقة".بصندوؽ االنتخابات. ال نسعى الى الحرب مع اي دولة. نسعى الى السال
ف لديو  وفي جزء سابؽ مف المقابمة بث أمس األربعاء قاؿ روحاني إف إيراف لف تطور أبدا أسمحة نووية وا 

 "السمطة الكاممة" لمتفاوض عمى اتفاؽ نووي مع الواليات المتحدة وغيرىا مف القوى الغربية.
وقؼ عندما سئؿ حوؿ تعميقات في اآلونة وكرر روحاني الذي تولى منصبو في آب/أغسطس نفس الم

 األخيرة لرئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتانياىو يشكؾ فييا في دوافعو.
وتضغط إسرائيؿ التي يعتقد أنيا القوة النووية الوحيدة في الشرؽ األوسط لوقؼ تقدـ ايراف النووي ووصؼ 

 نتنياىو روحاني بأنو "ذئب في ثوب حمؿ".
 //الحياة، لندن، 

 
 "األقصى"لتقسيم  إسرائيميةبدعوات  تندد "ايسيسكو" 

دعت المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموـ والثقافة )إيسيسكو( الدوؿ األعضاء  وكاالت6 - القدس المحتمة
وعددىا إحدى وخمسوف دولة إلى العمؿ سريعا عمى حماية المسجد األقصى مف التيديدات التي يتعرض ليا 

عتداءات اإلسرائيمية المتكررة التي كاف آخرىا اقتحاـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المسجد األقصى مف جراء اال
 صباح يـو الثالثاء.

كما دعت إلى السماح لممتطرفيف الييود بأداء صمواتيـ في باحاتو والتجوؿ في المصمى المرواني وقرب 
 الصخرة المشرفة.

وؿ بالدعوات التي أطمقيا مسؤولوف إسرائيميوف لمنع المسمميف ونددت اإليسيسكو في بياف ليا امس امس اال
مف الصالة في المسجد األقصى وتقسيمو بيف الييود والمسمميف كما ىو حاصؿ اآلف بقوة اإلكراه والعدواف 
في المسجد اإلبراىيمي في مدينة الخميؿ. وقالت اإليسيسكو التي تتخذ مف الرباط مقرًا ليا إف تمادي 

سرائيمية في ىذه السياسات اإلجرامية دوف رادع قوّي ليا سيؤدي حتمًا إلى تطورات خطيرة في السمطات اإل
صرار  نو إذا لـ ينيض المسمموف لمدفاع عف مقدساتيـ وحمايتيا بشكؿ جماعي وبقوة وا  المستقبؿ القريب، وا 
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جراءات استفزازية  فإف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ستذىب إلى أبعد مما تفعمو اآلف مف أعماؿ إجرامية وا 
 وممارسات عدوانية.

 //الدستور، عمان، 
 
 أولوية عند الغرب "إسرائيل"الكيماوي نقل لحزب اهلل ومصالح  برىان غميون: 
أكد رئيس المجمس الوطني المعارض السابؽ الدكتور برىاف غميوف في "6 باريس ىاتفي" –محمود عيتاني  

ري ىرب جزءا مف سالحو الكيماوي إلى لبناف حيث تسممو حزب اهلل أف النظاـ السو « عكاظ»اتصاؿ مع 
 وجرى تخزينو في قرى حدودية تابعة لمحزب.

ىناؾ رغبة دولية بعدـ سقوط النظاـ تأمينا لمصالح إسرائيؿ، ودفاعا عف ىذه «6 »عكاظ»وأضاؼ غميوف لػ 
فروض ىو عدـ تجاىؿ جرائـ المصالح يجري تجاىؿ حقوؽ الشعب السوري وحقو بالحرية والعدالة، والم
«6 عكاظ»وختـ غميوف لػ «. النظاـ الذي دمر البمد وأراد اختزاؿ الثورة بالمجموعات المسمحة والتكفيرية

النظاـ دائما يسعى إلى تشويو صورة المعارضة بالتواطؤ مع دوؿ كبرى ومع الغرب إف عبر مسألة »
ش الحر كما فعؿ بمسألة الكيماوي بالغوطة الشرقية. األقميات أو عبر القاعدة أو عبر إلصاؽ جرائمو بالجي

 «.النظاـ غير قادر عمى االستمرار وىو ساقط لوال الدعـ اإليراني
 //عكاظ، جدة، 

 
 صفحة وتستيدف الضفة وغزة والقدس كيري من  خطة :معا تكشف 

اف الجانب االمريكي كشؼ الدكتور محمد مصطفى النائب االوؿ لرئيس الحكومة عف 6 خاص - بيت لحـ
 سمـ خطة تطوير االقتصاد الفمسطيني مكتوبة لمقيادة الفمسطينية.

صفحة ومفصمة  كما كشؼ مصطفى في حديث لوكالة معا اف خطة كيري سمميا مكتوبة ومكونة مف 
قطاعات في كؿ المناطؽ دوف استثناء، الضفة الغربية وقطاع غزةم  وتمتد لثالث سنوات وتستيدؼ 

 الشرقية. ووعدونا بانيـ سيضغطوف عمى اسرائيؿ لتسييؿ تحقيؽ ىذه الخطة. والقدس
الخطة التي اعدىا الجانب االمريكي والمجنة الرباعية تستيدؼ والقوؿ لمصطفى قطاعات واعدة مثؿ الزراعة 

ر تقدـ عبر مميار دوال والصناعة والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعمومات والمياه وغيرىام وذلؾ بمبم  قرابة 
 استثمار خاص في االقتصاد الفمسطيني وليس نقدا.

م / مصطفى الذي يتحضر لمسفر الى نيويورؾ لحضور اجتماع الدوؿ المانحة لمسمطة الفمسطينية في 
يحمؿ خطة ورؤية فمسطينية لتطوير االقتصادم مضيفا" ىذا المؤتمر يحظى باىتماـ دولي مرتفع وسيحضره 

دولييف مف كؿ دوؿ العالـ والسبب اف ىناؾ مفاوضات جاريةم وسوؼ نتكمـ بصراحة جوف كيري ومسؤوليف 
 عف استمرار الوضع المالي الصعب وارتفاع البطالة والفقر باالضافة الى زيادة الدعـ المالي لمسمطة".
 ويضيؼ نائب رئيس الحكومة "لدينا خطة فمسطينية لتطوير االقتصاد ستكوف جاىزة مع نياية العاـم مف

 وسناخذ في االعتبار الخطة االمريكية التي قدموىا لنا باالضافة الى دور القطاع الخاص". -
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لكف لتحقيؽ تمؾ الخطط االقتصادية سواء دولية او فمسطينيةم وضع مصطفى سببيف ميميفم االوؿم تمكيف 
بيرة. ثانيام الدعـ السياسي والدولي البنية التحتية الفمسطينية لتيئية بيئة استثمارية وىذه تحتاج الى مبال  ك

زالة كؿ العوائؽ حتى نتمكف مف تنفيذ تمؾ الخطط".  وذلؾ بالضغط عمى اسرائيؿ لتحسيف الوضع وا 
وحذر مصطفى مف استمرار الوضع المالي الصعب خالؿ ىذا العاـ اذا ما استمر الدعـ المالي لمسمطة. 

ذىب معظمو لسداد الديوف المترتبة عمى الحكومة  واضاؼ" اف ما وصؿ مف امواؿ خالؿ الفترة الماضية
مميوف دوالر عمى  لمبنوؾ والقطاع الخاص وغيرىا مف القطاعات ال سيما واف ىناؾ عجز يقدر بػ 

 موازنة العاـ الحالي".
 لكف مصطفى اوضح اف الدعـ المالي االخيرم قمص مف حجـ الديوف المرتبة عمى الحكومة ....مف 

وختـ مصطفى قائال" كي يكوف لدينا اقتصاد يتطمب ذلؾ عمؿ  مميار دوالر". خفض الى مميار دوالر ان
شاؽ وطويؿ ينيي القضايا المستعصية كالبطالة والفقر والديوف ال بد مف توفر التمكيف السياسي وتطوير 

 البنية التحتية".
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
 النووي "إسرائيل"ديل لسالح بوتين: األسمحة الكيماوية السورية ب 

قاؿ الرئيس الروسي فالديمير بوتيف إنو يريد التذكير بكيفية تطور ترسانة األسمحة الكيماوية السورية 
باإلشارة إلى أف إسرائيؿ ليست بحاجة إلى سالح نووي. وقاؿ أيضا إنو ال يضمف نجاح عممية نزع األسمحة 

التذكير بأف األسمحة الكيماوية السورية ظيرت كبديؿ لمسالح النووي وقاؿ بوتيف إنو يريد  الكيماوية السورية.
 الموجود لدى إسرائيؿ. وأضاؼ أنو يوجد إلسرائيؿ تفوؽ تكنولوجي وأنيا ليست بحاجة إلى السالح النووي.
وتابع أنو ال يضمف نجاح تطبيؽ االتفاؽ الروسي األمريكي بشأف نزع األسمحة الكيماوية السورية، ولكف ما 

وجدد بوتيف اتيامو لممعارضة السورية بأنيا المسؤولة عف  صؿ في األياـ األخيرة يؤكد أف ذلؾ ممكف.ح
 اليجوـ باألسمحة الكيماوية في الحادي والعشريف مف آب/ أغسطس الماضي.

 //، عرب
 

 المجنة الرباعية الدولية تطالب بتحسين االقتصاد الفمسطيني 
طالبت المجنة الرباعية الدولية مف خالؿ مبعوثيا لمشرؽ األوسط توني بمير، 6 )بترا( -القدس المحتمة 

اسرائيؿ باتخاذ سمسمة مف االجراءات االقتصادية لتحسيف الواقع االقتصادي لمسمطة الوطنية الفمسطينية الذي 
 يعاني مف أزمة اقتصادية حادة.

تصادية الواجب عمى اسرائيؿ وحسب صحيفة معاريؼ في عددىا الصادر امس تشمؿ االجراءات االق
 اتخاذىا لصالح الفمسطينييف تمديد ساعات العمؿ لمعبر جسر الممؾ حسيف بيف األردف واسرائيؿ لتصبح 

ساعة عمى مدى خمسة أياـ، وزيادة عدد العماؿ الفمسطينييف الذيف يعمموف داخؿ اسرائيؿ، باإلضافة إلى 
 كيف خروج أكبر عدد مف الشباف لمعمؿ.رفع معيار العمر لمعماؿ الفمسطينييف بيدؼ تم
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وفيما يتعمؽ بقطاع المياه، طالبت المجنة الرباعية اسرائيؿ بزيادة معدؿ ضخ المياه ألراضي السمطة 
مميوف متر مكعب التي  مميوف متر مكعب في السنة اضافة إلى الػػ  الفمسطينية بحجـ يصؿ مقداره 

اعي الفمسطيني مف خالؿ عقد مؤتمرات توعية زراعية متبادلة تضخ حاليا، أضؼ إلى ذلؾ دعـ القطاع الزر 
 بيف السمطة والدوؿ األخرى، واقامة مركز ارشاد زراعي داخؿ األراضي الفمسطينية.

كما طالبت المجنة الرباعية الدولية اسرائيؿ بضرورة حؿ مشاكؿ الطاقة التي تعاني منيا السمطة الفمسطينية، 
والضرائب التي تجبييا اسرائيؿ مف الفمسطينييف وتحويميا لمسمطة مف خالؿ واالفراج عف أمواؿ الجمارؾ 

تشغيؿ جياز الكتروني يقـو بالتنسيؽ ما بيف أجيزة جباية الضرائب في كؿ مف وزارة المالية اإلسرائيمية 
 والفمسطينية.

روقات، ومواد البناء وفيما يتعمؽ بقطاع غزة، طالبت المجنة الرباعية الدولية اسرائيؿ السماح بادخاؿ المح
شاحنة في األسبوع بيدؼ زيادة عجمة التشغيؿ واالنتاج داخؿ غزة وتقوية نشاط  لمقطاع الخاص بواقع 

مالييف متر  القطاع الخاص وتعزيزه، ومضاعفة كميات المياه التي تقوـ اسرائيؿ بتزويد غزة بيا لتصبح 
مف خالؿ العمؿ عمى مد خط مياه آخر مف اسرائيؿ  مالييف متر مكعب وذلؾ مكعب، أي بزيادة مقدارىا 

 إلى غزة.
يذكر أف مطالب المجنة الرباعية الدولية التي تشمؿ )الواليات المتحدة وروسيا واألمـ المتحدة واالتحاد 
األوروبي( تأتي قبيؿ اجتماع لجنة الدوؿ المانحة لمسمطة الفمسطينية التي ستبدأ أعماليا األسبوع المقبؿ في 

 ة نيويورؾ.مدين
 //الرأي، عمان، 

 
 "المنطقة )ج( ضرورية لتوسيع البنية التحتية العام: المتحدةتقرير لألمم  

% مف عبد الرؤوؼ ارناؤوط6 أكدت األمـ المتحدة أف "المنطقة )ج(، والتي تمثؿ أكثر مف  -القدس 
دولة فمسطيف واقتصادىا". وقالت في الضفة الغربية، أساسية لمتواصؿ الجغرافي في الضفة الغربية وبقاء 

تقرير تقدمو في الخامس والعشريف مف الشير الجاري إلى اجتماع لجنة تنسيؽ مساعدات الدوؿ المانحة في 
نيويورؾ، وأرسمت نسخة منو لػ"األياـ"6 "المنطقة )ج( ضرورية لتوسيع البنية التحتية العامة، مثؿ شبكات 

معالجة مياه الصرؼ الصحي ومكبات النفايات، وتنمية القطاع الخاص، النقؿ والمياه والكيرباء، ومحطات 
واحتياجات تطوير المجتمعات المحمية في المناطؽ )أ( و)ب(". وأضاؼ التقرير، الذي أعده مكتب مبعوث 
األميف العاـ لألمـ المتحدة لعممية السالـ في الشرؽ األوسط روبرت سيري6 "إف في المنطقة )ج( إمكانات 

لألراضي الفمسطينية المحتمة والتنمية البشرية لمشعب الفمسطيني، وتطوير المنطقة )ج( مف شأنو أف ىائمة 
يعمؿ أيضًا عمى زيادة اإليرادات الضريبية لمسمطة الفمسطينية". وتابع6 "عمى المدى القصير، ينبغي عمى 

شجع الجيات المانحة عمى السمطة الفمسطينية تسريع التقدـ في التخطيط المكاني الوطني، وىي عممية ن
دعميا. ونشجع حكومة إسرائيؿ عمى تمكيف التنمية مف المنطقة )ج( بالتشاور مع السمطة الفمسطينية 
والمجتمع الدولي، واالستجابة الحتياجات المجتمعات الفمسطينية في المنطقة )ج(، إف الموافقة في الوقت 
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سطيني إلى اإلدارة المدنية اإلسرائيمية مف شأنو أف مخططًا رئيسًا قدميا المجتمع الفم المناسب عمى 
 يمثؿ خطوة أولى نحو معالجة احتياجات التخطيط لكافة التجمعات السكانية الفمسطينية". 

 //األيام، رام اهلل، 
 
 في حفل عشاء نائب الرئيس األميركي بايدن ليكون متحدثيا الرئيسيتقنع "جي ستريت"  

فيما اعتبر انقالبًا سياسيًا ميمًا "في معركة التنافس بيف المنظمات  6د عريقاتسعي -القدس  -واشنطف 
األميركية الييودية المختمفة لمتأثير عمى القرار األميركي السياسي وحشده لخدمة إسرائيؿ، والذي تسيطر 

نغرس، استطاعت عميو لجنة الشؤوف العامة االميركية االسرائيمية )إيباؾ(، الموبي الييودي األقوى في الكو 
منظمة "جي ستريت" الييودية األميركية المقربة مف "حركة السالـ اآلف" اقناع نائب الرئيس األميركي 

أيموؿ )سبتمبر( بحسب  جوزيؼ بايدف ليكوف متحدثيا الرئيسي في حفمة العشاء الرئيسية يوـ اآلثنيف، 
 ناطؽ باسـ المنظمة.

بو يذىب تقميديًا إلى منظمة "أيباؾ" التي يشارؾ في مؤتمرىا وكاف شرؼ مشاركة الرئيس األميركي ونائ
السنوي الذي ينعقد في العاصمة األميركية واشنطف في الربيع )آذار أو نيساف( مف كؿ عاـ، تقريبًا كؿ 
أعضاء الكونغرس بشقيو، وذوي الشأف والماؿ، حيث يتممقوف اسرائيؿ لدرجة تسبب الغثياف، ويتبنوف مواقؼ 

إلسرائيمية المتتالية بشكؿ كامؿ، مع الحماس لحزب "ليكود" ودعاة االستيطاف بدرجة أكبر، الحكومات ا
 بحسب جي ستريت.

وعممت القدس مف مصدر مطمع أف نائب الرئيس األميركي بايدف الذي طالما وصؼ نفسو "بالصييوني" 
مف أجؿ تحقيؽ السالـ وقياـ حؿ  سيشير إلى أف "مبادرة اإلدارة األخيرة في استئناؼ المفاوضات الدائرة اليوـ

الدولتيف، إسرائيؿ آمنة، وفمسطيف مستقمة وقابمة لمحياة ومتواصمة، تعيش بسالـ وأمف مع إسرائيؿ وجاراتيا 
 األخر، ىو في مصمحة إسرائيؿ ومصمحة الواليات المتحدة األمنية القومية".

ستئناؼ المفاوضات اإلسرائيمية الفمسطينية وسيحذر بايدف مف "إنو عمى الرغـ مف انطالؽ األمؿ مجددًا مع ا
األخيرة، خاصة وأف الطرفيف يظيراف الجدية والنوايا الحسنة لمتوصؿ إلى اتفاؽ نيائي ليذا الصراع الذي 

 طاؿ، إال أننا سنضاعؼ جيودنا سعيًا وراء السالـ بالنظر الى أف النافذة لف تبقى مفتوحة إلى األبد".
 مناصرًا إلسرائيؿ. وبالطبع سيمقي بايدف خطاباً 

ويقر مصدر مف "إيباؾ" لػ القدس بأف موافقة بايدف عمى مخاطبة مؤتمر "جي ستريت" جاء بمثابة "لطمة" 
لمنظمتو إيباؾ التي تشعر باحتكار سوؽ السياسييف األميركييف ومتى، و"أيف يشاركوف أو ال يشاركوف في 

 ، بينما تشعر جي ستريت بالنشوة".القضايا التي تخص إسرائيؿ، وىـ اآلف يشعروف بالدوار
ويؤكد المصدر الذي طمب عدـ ذكر اسمو "إنو عمى الرغـ مف إننا )إيباؾ( سمعنا الشائعات حوؿ مشاركة 
شخصية فذة مف ذوي الشأف في ىـر السياسة األميركية، لـ نتوقع أف تكوف بمستوى بايدف؛ نعـ، بإمكانؾ 

 يدعي أننا لـ نفاجأ لحفظ ماء الوجو". القوؿ أننا فوجئنا عمى الرغـ مف أف البعض
( وتصؼ المنظمة الييودية األميركية جي ستريت )التي تأسست في شير نيساف/ابريؿ مف عاـ 

نفسيا بالقوؿ6 "إننا وجدنا مف أجؿ تحقيؽ السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف عمى أساس حؿ الدولتيف، 
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األساس ونحشد الطاقات الييودية وغير الييودية األميركية الشابة ونستيدؼ الدفع باتجاه السالـ عمى ىذا 
التي سئمت استمرار الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني، وتتناقض مع المنظمات األخرى التي تتبنى المواقؼ 
اإلسرائيمية المتطرفة، ونرى أف قياـ دولة فمسطينية قابمة لمحياة تتعايش بأمف وسالـ جنبًا إلى جنب مع 

 يؿ ىو امر يصب بكؿ تأكيد في مصمحة إسرائيؿ".إسرائ
 //لقدس، القدس، 

 
 الالجئين الفمسطينيين الذين فروا من سورية تطالب القاىرة باحترام حقوق دوليةمؤسسات  

اكدت أربع مؤسسات حقوقية دولية الخميس باف عدد الالجئيف الفمسطينييف الفاريف 6 وليد عوض -راـ اهلل 
االؼ الجم ، مطالبة السمطات المصرية باحتراـ حقوقيـ وفؽ  اضي المصرية بم  حوالي مف سورية لالر 

 ما ينص عميو القانوف الدولي، ووقؼ استيدافيـ
وأدانت المؤسسات الدولية ما اعتبرتو استيدافًا ممنيجًا مف قبؿ السمطات المصرية لمفمسطينييف القادميف مف 

ىـ عمى العشرة آالؼ الجم، داعية القاىرة إلى احتراـ التزاماتيا سورية إلى أراضييا، والذيف يربو عدد
 تجاىيـ وفؽ ما يمميو القانوف الدولّي.

وحسب المرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف )جنيؼ(، ومجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية 
استيدافا ممنيجًا مف  )لندف(، ومركز حقوؽ الالجم الفمسطيني )اسطنبوؿ(، ومركز العودة )لندف( فاف ىناؾ

قبؿ السمطات المصرية لمفمسطينييف القادميف مف سورية إلى أراضييا، داعية القاىرة إلى احتراـ التزاماتيا 
 تجاىيـ وفؽ ما يمميو القانوف الدولّي.

وحّذرت المنظمات في بياف مشترؾ ارسؿ لمقدس العربي الخميس مف تصاعد موجة التضييؽ عمى 
يف لجؤوا إلى مصر ىربًا مف النزاع المسّمح، ال سيما بعد مقتؿ اثنيف منيـ برصاص فمسطينيي سورية الذ

البحرية المصرية حيف فتحت نيرانيا عمى قارب ىجرة غير قانونية قبالة سواحؿ االسكندرية في ساعة متأخرة 
 مف ليؿ الثالثاء الماضي. 

شخصًا  حو أوروبا كاف يقّؿ قرابة وأضاؼ البياف أف قوات البحرية المصرية طاردت قاربًا لميجرة ن
غالبيتيـ فمسطينيوف، وأجبرتو عمى اإلبحار نحو قاعدة أبو قير العسكرية، ثـ أقدمت عمى فتح نيرانيا عمى 
الركاب الذيف رفضوا تسميـ أنفسيـ إال برقابة مف قبؿ الصميب األحمر الدولي، فقتمت رجاًل وامرأة بالرصاص 

 تقوـ باحتجاز بقية الركاب في قاعدة أبو قير العسكرية. وأصابت اثنيف آخريف قبؿ أف
واعتبر البياف أف السمطات المصرية استخدمت قوة غير مبررة عمى االطالؽ ضد مدنييف عّزؿ، منتيكة 
بذلؾ القواعد األساسية في القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ال سيما العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية 

ما الحّؽ بالحياة الذي نّصت عميو المادة السادسة مف العيد، وىو الحؽ الذي ال يجوز والسياسية، ال سي
اىداره إال في حاالت الطوارئ القصوى. وطالبت المنظمات الحقوقية األربع بالسماح الفوري لمندوبي 

ة المميتة ضد الصميب األحمر الدولي بزيارة المعتقميف في قاعدة أبو قير العسكرية، والكؼ عف استخداـ القو 
وعّقبت ساندرا أويف الباحثة في المرصد  المدنييف، بما في ذلؾ محاسبة مرتكبي ىذه التجاوزات.

األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف بقوليا إّف حادث تصفية الالجئيف في عرض البحر ال ينفصؿ عف منظومة 
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بال  بحقوقيـ، وتمييز  التعامؿ المصري مع فمسطينيي سورية، حيث تكشؼ ىذه المعاممة عف استيتار
صارخ ضدىـ حيف ال يعامموف عمى قدـ المساواة مع الالجم السوري، وُيمنع تسجيميـ كمستفيديف مف رعاية 

ـّ التحريض ضدىـ مف قبؿ المسؤوليف واإلعالـ. وأضافت أف عشرة آالؼ  المفوضية السامية لالجئيف، ويت
الوكاالت الدولية، كما ُتحـر ىذه الفئة مف العمؿ فمسطيني في مصر ال يحظوف حتى اليوـ برعاية أّي مف 

ومف إلحاؽ أطفاليا بالمدارس، إلى جانب تيديد المئات منيـ بالترحيؿ القسري إلى سورية تحت وطأة انتياء 
وختـ البياف بدعوة كؿ مف المجتمع الدولي  التأشيرات، بصورة مخالفة ألبسط المعايير القانونية الدولية.

إلى تحقيؽ تسوية شاممة لممؼ فمسطينيي سورية داخؿ ’ األونروا‘ية لالجئيف ووكالة والمفوضية السام
األراضي المصرية، بصورة تحفظ وضعيـ القانوني كالجئيف، وتوّفر ليـ الحماية األمنية والحياة الكريمة. 

الجئيف وفؽ ما منّوىًا إلى ضرورة أف تُبدي السمطات المصرية االحتراـ الكامؿ اللتزاماتيا حياؿ ىؤالء ال
والتي نظمت رعاية  تمميو االتفاقيات الدولية التي تعّد مصر طرفًا فييا، ال سيما الموّقعة عاـ 

 المفوضية السامية لالجئيف حوؿ العالـ.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 عقار ممك عائمة بن عمي شركة وأكثر من   مصادرةتونس:  

شركة ممؾ الرئيس المخموع زيف  نة خاصة في تونس األربعاء بأف أفادت لج وكاالت6 –تونس 
 عقار يمثموف نتائج آخر عمميات المصادرة.  العابديف بف عمي وأصياره اضافة الى أكثر مف 

وقاؿ رئيس لجنة المصادرة نجيب ىناف ، خالؿ جمسة استماع االربعاء أماـ لجنة مكافحة الفساد واالصالح 
عقارا عمى ممؾ عائمة الرئيس المخموع زيف العابديف  س التأسيسي، إنو تمت مصادرة االداري بالمجم

 عقارا آخر قبؿ مصادرتيا.  بف عمي وأصياره، في حيف بينما تجري دراسة وضعية 
شركة أخرى  شركة وأوضحت انيا بصدد دراسة وضعية  وفضال عف العقارات، صادرت المجنة 

 معدة لممصادرة. 
 //قدس العربي، لندن، ال

 
 العسكري المتحدثما فات  47

 فيمى ىويدي
فى اليوـ الثالثيف مف شير يوليو الماضي عقدت حركة حماس مؤتمرا صحفيا في غزة عرضت فيو مجموعة 
مػػف الوثػػائؽ الخطيػػرة الصػػادرة عػػف مسػػؤولي األجيػػزة األمنيػػة التابعػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية فػػي راـ اهلل،  محػػور 

ثػػػارة الشػػػكوؾ والمخػػػاوؼ بػػػيف حمػػػاس والسػػػمطة المصػػػرية.   الوثػػػائ ؽ ىػػػو المسػػػاعي المبذولػػػة لتعميػػػؽ الفجػػػوة وا 
وتراوحت تمؾ المراسػالت بػيف تزويػد المخػابرات المصػرية المعنيػة بالشػأف الفمسػطيني بأخبػار وتقػارير مكذوبػة 

مساندة اإلخواف، وتزويػد عف تسريب أسمحة مف قطاع غزة إلى سيناء إلثارة القالقؿ فييا، وتسريب أشخاص ل
التػػي تػػدبرىا حمػػاس ضػػد « المػػؤامرة»الصػػحؼ والقنػػوات الفضػػائية المصػػرية بأخبػػار متفرقػػة تػػدور كميػػا حػػوؿ 

جنػديا مصػريا  26مصر، وضػموع عناصػرىا فػي العديػد مػف األحػداث التػي شػيدتيا الػبالد، بمػا فػي ذلػؾ قتػؿ 
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لوثائؽ وخالصاتيا متوافرة عمى اإلنترنت، في رفح خالؿ شير رمضاف قبؿ الماضي.    وألف نصوص ىذه ا
مف الممحؽ األمني لمسفارة  3/7/0223موجو في « سري جدا»سأتوقؼ عند وثيقة واحدة، عبارة عف خطاب 

الفمسطينية بالقاىرة بشير أبوحطب إلى سامي نسماف مساعد مدير جياز المخابرات العامة لقطاع غػزة )مقػره 
 في راـ اهلل(.

قنابػػؿ مختومػػة  9ي6 نحػػيطكـ عممػػا بػػأف الضػػابط أحمػػد منصػػور دغمػػش حصػػؿ عمػػى ونػػص الخطػػاب كمػػا يمػػ
باسـ كتائب القساـ. وىي معروفة لمجميػع بأنيػا مػف تصػنيع كتائػب القسػاـ فػي قطػاع غػزة. وجعػؿ عمييػا عػف 
طريؽ مصدر قريب لو مف سكاف القطاع، أخذىا مف عيدة شقيقو الػذي يعمػؿ بالقسػاـ. ومػف طرفػو أحضػرىا 

طريؽ األنفاؽ. ويقترح عمينػا الضػابط أف يػتـ اسػتغالليا كػدليؿ عمػى عالقػة حمػاس باألحػداث  إلى مصر عف
األخيػػرة )........( وىػػو مػػا استحسػػناه. وجػػاري العمػػؿ عمػػى إعػػداد آليػػة مناسػػبة. لػػذلؾ اقتضػػى التنويػػو لكػػـ ػػػػ 

بػػػداء الػػػرأي.   يػػػوـ األحػػػد الماضػػػي  الوثيقػػػة، عقػػػد يومػػػا مػػػف اإلعػػػالف عػػػف  95، بعػػػد نحػػػو 25/9لالطػػػالع وا 
المتحػػدث باسػػـ القػػوات المسػػمحة مػػؤتمرا صػػحفيا بالقػػاىرة تحػػدث فيػػو عػػف حصػػيمة الحممػػة التػػي تشػػنيا القػػوات 

 المسمحة بمعاونة الشرطة مستيدفة ضرب وتصفية البؤر اإلرىابية في سيناء.
بينيػػا  وفػػي ثنايػػا استعراضػػو لتمػػؾ الحصػػيمة تحػػدث عػػف مضػػبوطات مختمفػػة مػػف األسػػمحة والػػذخائر، كػػاف مػػف

قنابؿ مختومة باسـ كتائب عز الديف القساـ وقطع مالبس مما تستخدميا حركة المقاومة اإلسالمية حماس . 
)لمعمـ ال يوجد زي خاص لمالبس عناصر حماس(.   فػي اليػوميف التػالييف انبػرى عػدد مػف الخبػراء األمنيػيف 

ت المسػػمحة ال يػػػدع مجػػػاال لمشػػػؾ فػػػي أف والمعمقػػيف والمحممػػػيف لكػػػي يػػػذكروا أف مػػا قالػػػو المتحػػػدث باسػػػـ القػػػوا
إف المعمومػػات « الخبػػراء»حمػػاس ضػػالعة فػػي األحػػداث والجػػرائـ التػػي ترتكػػب فػػي سػػيناء.   وقػػاؿ أحػػد أولئػػؾ 

جنػػديا مصػػريا فػػي رفػػح، األمػػر الػػذي يشػػكؾ فػػي أف  26التػػي ذكػػرت تجعػػؿ حمػػاس ليسػػت بعيػػدة عػػف قتػػؿ الػػػ
بعد تورطيا في عمميات إرىابية »عنوانا يقوؿ6  27/9اـ في أيدييا مموثة بالدـ المصري. ونشرت جريدة األىر 

ولػـ تقػؼ التعميقػات المنشػورة عنػد حػد «   بسيناء، سياسيوف يطالبوف الدولة بموقؼ حاسـ ضد حركػة حمػاس
نما ذكر أحدىـ أف ىناؾ عناصػر إرىابيػة فمسػطينية عمػى األراضػي  اتياـ حماس بدعـ اإلرىاب في سيناء. وا 

 سطينييف أصبحوا جزءا مف أزمة مصر.المصرية، وأف الفم
االنطباع ليس جديدا، ألف الخطاب اإلعالمي والسياسي المصري لـ يكف بحاجة إلى تصريحات جديػدة لكػي 
يضػػػع حمػػػاس والفمسػػػطينييف جميعػػػا عمػػػى قائمػػػة المتيمػػػيف بزعزعػػػة االسػػػتقرار فػػػي مصػػػر، وىػػػو أمػػػر محػػػزف 

مػػف االعتػػراؼ بيػػا،  كػػاف الجديػػد فػػي األمػػر ىػػو تمػػؾ ومخجػػؿ فػػي الوقػػت ذاتػػو، لكنيػػا الحقيقػػة التػػي ال مفػػر 
 اإلشارات التي تحدث عنيا المتحدث العسكري في مؤتمره الصحفي.

ليس عندي تفسير لعدـ انتباه المتحدث العسكري إلى الربط بيف ما تحػدثت عنػو الوثيقػة التػي أعمنتيػا حمػاس 
السػمطة عمػى أربػع قنابػؿ مختومػة في الثالثيف مف يوليو الماضي بخصػوص حصػوؿ أحػد عناصػر مخػابرات 

باسـ كتائب القساـ، وبيف العثور عمى قنابؿ بنفس المواصفات في سيناء بعد أكثػر مػف شػير،  ولػيس عنػدي 
تفسير أيضا لتجاىؿ الجميع لممفاجأة التي كشؼ عنيا الشريط الػذي رأينػاه فػي المػؤتمر الصػحفي وظيػر فيػو 

 ىمات الحممة العسكرية التي تمت في سيناء.األشخاص الذيف ألقي القبض عمييـ أثناء مدا
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إذ تبػػيف أف بيػػنيـ اثنػػيف مػػف عناصػػر فػػتح ومػػف رجػػاؿ األمػػف التػػابعيف لمسػػمطة فػػي راـ اهلل، وقػػاؿ أحػػدىما إنػػو 
برتبػة مػالـز ثػاف وبصػدد الترقػي لكػي يصػبح نقيبػا بعػد أشػير قميمػة.  فضػال عػف ىػذا وذاؾ فػإف العثػور عمػى 

سػػػاـ ال يػػػنيض دلػػػيال كافيػػػا عمػػػى مشػػػاركة حمػػػاس فػػػي زعزعػػػة االسػػػتقرار فػػػي قنابػػػؿ مختومػػػة باسػػػـ كتائػػػب الق
سػػيناء.تماما كمػػا أف العثػػور عمػػى أسػػمحة بريطانيػػة أو أمريكيػػة أو روسػػية ال يعػػد دلػػيال عمػػى مشػػاركة الػػدوؿ 

 الكبرى في العمميات ضد السمطات المصرية.
ىػؿ يمكػف أف  اإلجابػة عمػى السػؤاليف6 ذف اهللىذه مالحظات أسجميا لمعمـ فقط، مػؤجال إلػى السػبت المقبػؿ بػإ

تمجأ حماس إلى الدخوؿ في مواجية مع النظاـ المصري؟.. ومف صاحب المصمحة في افتعاؿ الخصومة أو 
 المواجية بيف الطرفيف؟

 29/9/1023، الشعب، مصر
 

 رىانات حماس الخاسرة وحممة السيسي لخنقيا 48
 عبد الباري عطواف

طمؽ مف قطاع غزة وحط الرحاؿ في منطقة زراعية قػرب مدينػة المجػدؿ ىػو ال نعرؼ ما اذا الصاروخ الذي ا
التي تدير القطػاع حاليػا تفيػد بػاف مرحمػة  ″حماس“انذار السرائيؿ ينبم بالمزيد، اـ انو رسالة قوية الى حركة 

 ضبط النفس التي التزمت بيا فصائؿ المقاومة قد وصمت الى نيايتيا، واف القادـ اخطر.
ركة حماس تواجو ىذه االياـ مآزؽ صعبة لمغايػة، بعضػيا سياسػي والػبعض اآلخػر اقتصػادي، ما نعرفو اف ح

واالثناف ال يقالف خطورة عف بعضيما البعض في ظؿ حاؿ الحصار المتفاقمة والخنؽ المتعمد لحكـ حماس 
 مف قبؿ الحكـ العسكري المصري الذي يعتبػر حركػة حمػاس الخطػر الحقيقػي عمػى مصػر ولػيس اسػرائيؿ فػي

 الوقت الراىف عمى االقؿ.
الجػػػيش المصػػػري اغمػػػؽ معبػػػر رفػػػح بالكامػػػؿ لعػػػدة ايػػػاـ، واذا سػػػمح بفتحػػػو فمعػػػدة سػػػاعات السػػػباب انسػػػانية 
ولحاالت خاصة تتعمؽ بالمرض فقط، كما قاـ بتدمير جميع االنفاؽ، واقاـ منطقػة عازلػة عمػى الحػدود بعمػؽ 

ا، وحػرض اجيػزة االعػػالـ المصػرية عمػى شػػيطنتيا، كيمػومتر مربػع لوقػؼ تجػػارة التيريػب لمبضػائع والبشػػر معػ
 في سيناء الذي يستيدؼ القوات المصرية فييا.” االرىاب“واتياميا بدعـ 

محػػاوالت حركػػة حمػػاس الدؤوبػػة لتمطيػػؼ االجػػواء مػػع مصػػر واسػػتعطاؼ الحكػػـ العسػػكري فييػػا اتخػػذت عػػدة 
عػػدـ انتقػػاد النظػػاـ المصػػري الجديػػد، اوجػػو، فقػػد امػػر السػػيد اسػػماعيؿ رضػػواف وزيػػر االوقػػاؼ ائمػػة المسػػاجد ب

واليجػػػـو الشخصػػػي عمػػػى الفريػػػؽ اوؿ عبػػػد الفتػػػاح السيسػػػي خاصػػػة، ووقػػػؼ كػػػؿ مظػػػاىرات التأييػػػد لالخػػػواف 
المسػمميف، وخػرج الػدكتور موسػى ابػو مػرزوؽ القيػادي البػارز فػي الحركػة فػي محطػات تمفػزة مصػرية لالشػادة 

الػػذي يمعبػػو الجػػيش المصػػري فػػي مكافحػػة االرىػػاب فػػي  بػػالفريؽ السيسػػي، واثنػػى عمػػى الػػدور المصػػري الكبيػػر
سيناء، كما كتػب مقػاالت فػي الصػحؼ المصػرية يؤكػد فييػا عػدـ تػدخؿ حمػاس فػي الشػأف الػداخمي المصػري 

 ووقوفيا عمى مسافة واحدة مف الجميع.
ؾ جميع ىذه المحاوالت وجدت آذانػا صػماء حتػى اآلف، ولػـ يطػرأ اي تحسػف فػي العالقػات، واالخطػر مػف ذلػ

التػػي انطمقػػت فػػي قطػػاع غػػزة وتطالػػب باطاحػػة حكػػـ حركػػة حمػػاس اسػػوة بزميمتيػػا المصػػرية ” تمػػرد“اف حركػػة 
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التػػػي تأسسػػػت بػػػدعـ مػػػف الجػػػيش المصػػػري، تحظػػػى بػػػدعـ مػػػالي وسياسػػػي مصػػػري وخميجػػػي، وتسػػػتغؿ حالػػػة 
 يا.المعاناة المتفاقمة التي يعيشيا ابناء قطاع غزة حاليا لتجنيد اكبر عدد مف الشباب في صفوف

ىناؾ معمومات موثقة تتردد حاليا في اوساط عربية عديػدة تقػوؿ اف النظػاـ العسػكري الحػاكـ فػي مصػر يؤيػد 
اطاحة حكومة حماس باعتبارىا االمتداد لحركة االخواف المسمميف، والداعـ االكبر ليا ولمرئيس محمد مرسي 

النقػالب الػذي قػاده الفريػؽ السيسػي، لكػف اثناء واليتو التي لـ تعمر اكثر مػف عػاـ قبػؿ االطاحػة بػو مػف قبػؿ ا
السؤاؿ المطروح ىو عما اذا كانت تريد تسميـ القطاع في حالة االطاحة بالحركػة الػى الػرئيس محمػود عبػاس 
وسمطتو في راـ اهلل اـ الى العقيد محمػد دحػالف الػذي كػاف احػد الػداعميف الكبػار لممعارضػة المصػرية وحركػة 

 تمرد لالطاحة بالرئيس مرسي.
حاليا عمى اكثر مف جبية في الوقػت نفسػو، وباتػت محاصػرة اعالميػا وسياسػيا وماليػا،  تقاتؿ ″حماس“ركة ح

مميوف دوالر شيريا كرواتب لموظفييا، والدخؿ المحمي الذي كاف يدعـ خزينتيا  38ومطالبة بتشديد ما قيمتو 
 مميوف دوالر مف تجارة االنفاؽ توقؼ كميا. 25بحوالي 

كبػت اخطػػاء اسػتراتيجية قاتمػػة فػػي العػاميف الماضػػييف عمػى وجػػو التحديػد، ادت الػػى وصػػوليا قيػادة الحركػػة ارت
الى ىذه المأزؽ الخطير الذي ال تسػتطيع الخػروج منػو ربمػا لسػنوات قادمػة ىػذا اذا نجحػت فػي البقػاء، وابػرز 

اف تظػؿ ىذه االخطاء وضع بيضيا كمو في سمة حركة االخواف في مصر وتناسي انيػا حركػة مقاومػة يجػب 
مفتوحػػػة عمػػػى الجميػػػع، وال تسػػػتطيع قيػػػادة حمػػػاس اف تنفػػػي ىػػػذا الخطػػػأ او تػػػتممص منػػػو، فػػػالقنوات الفضػػػائية 
المحسوبة عمييا، وما اكثرىا، ركزت كؿ كاميراتيا في بث مباسر مف ميداف رابعػة العدويػة، وانيػاؿ متحػدثوف 

 بو.باسميا او محسوبوف عمييا بابشع اليجمات عمى الفريؽ السيسي وانقال
سػػوء التقػػدير نفسػػو تكػػرر فيمػػا يتعمػػؽ بػػاالزمتيف السػػورية والميبيػػة، فقػػد رضػػخت الحركػػة، او بػػاالحرى بعػػض 
قياداتيا البػارزة لضػغوط قطريػة لالنسػحاب مػف سػورية وقطػع عالقاتيػا مػع محورىػا المتمثػؿ فػي ايػراف وحػزب 

 اهلل والعراؽ الرسمي، واف كانت عالقاتيا مع االخير معدومة.
دؿ بعض قادة حماس بأف الموقؼ مػف الثػورة السػورية ودعميػا كػاف اخالقيػا، فالنظػاـ تغػوؿ فػي قمػع ربما يجا

شعبو وقتؿ اكثر مف مئة الؼ مف ابنائو، وىذا صحيح، ولكف ىناؾ مف يػرد بػاف النظػاـ نفسػو ارتكػب مجػزرة 
ذا لػـ يمنػع حركػة حماة التي راح ضحيتيا عشروف الؼ انساف معظميـ مف االخواف المسمميف وعائالتيـ، وى

حماس مف نصب خيمة مقرىا في قمب دمشؽ بعد اف اغمؽ معظـ العرب عواصميـ في وجييػا، واالىػـ مػف 
ذلؾ انيا خسرت سورية وايراف وحزب اهلل وىو المحور الذي قدـ ليا السالح والتدريب والدعـ المالي لمواجية 

 سي.اسرائيؿ، بينما لـ تكسب عرب الخميج واآلف مصر الفريؽ السي
الػػػيس الفتػػػا اف المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية زعيمػػػة محػػػور االعتػػػداؿ السػػػني العربػػػي تكػػػف كػػػؿ العػػػداء لحمػػػاس 

وتحػػاربيـ فػػي مصػػر ” اس لػػبالء“بالدرجػػة نفسػػيا وربمػػا اكبػػر مػػف عػػدائيا لالخػػواف المسػػمميف الػػذيف تعتبػػرىـ 
 ة او رياال واحدا؟والمنطقة العربية بأسرىا؟ اليس الفتا ايضا انيا لـ تقدـ ليا طمقة واحد

السػػيد خالػػد مشػػعؿ زعػػيـ الحركػػة المتواجػػد حاليػػا محاصػػرا فػػي الدوحػػة لػػـ يطػػر الػػى اي عاصػػمة عربيػػة، ولػػـ 
يظير عمى اي شاشة تمفزيونية بما في ذلؾ الجزيرة التي تبعد بضػعة امثػار عػف مقػر اقامتػو، الػيس ىػذا احػد 

 ابرز اوجو سوء التقدير السياسي واالستراتيجي.
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اع غزة يدفعوف ثمنا باىظا تحت الحصار وىذا يعيب الحكـ المصري وليس حركة حماس فقػط، فمػا ابناء قط
ذنب مميوني فمسطيني يعيشوف بػال كيربػاء او وقػود او االحتياجيػات المعيشػية االساسػية، ولمػاذا يؤخػذ ىػؤالء 

صرية في فرض سيادتيا بجريرة الكراىية الرسمية المصرية لمفصائؿ االسالمية، وكبش فداء لفشؿ السمطة الم
 عمى سيناء بسبب قيود اتفاقات كامب ديفيد؟

حركػػػة حمػػػاس مطالبػػػة بػػػاجراء مراجعػػػة نقديػػػة متعمقػػػة لسياسػػػاتيا وسػػػوء تقػػػدير قيادتيػػػا لمموقػػػؼ العربػػػي بػػػؿ 
  والداخمي الغزاوي واستنباط الدروس والعبر واتباع سياسة جديدة وفؽ ما يمكف اف يتـ التوصؿ اليو مف نتائج.

 ر المقبوؿ اف يستمر الوضع الحالي حيث ال مقاومة وال مصالحة وال انفاؽ وال ماؿ وال اصدقاء.فمف غي
 10/9/1023، رأي اليوم، لندن
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ف، بسػبب جمسات التفاوض بيف منظمة التحرير الفمسطينية ودولػة إسػرائيؿ لػـ تسػفر عػف تقػدـ يػذكر حتػى اآل
إصػػرار االحػػتالؿ عمػػى بحػػث ممػػؼ األمػػف أواًل، مػػف خػػالؿ ترتيباتػػو وذرائعػػو األمنيػػة التػػي تنسػػؼ أي عمميػػة 
تسوية، والبناء عمى نتائجيا في مناقشة قضػايا الوضػع النيػائي6 إبقػاء جػيش االحػتالؿ فػي المعػابر والحػدود، 

ضػػفاء والسػػيطرة عمػػى األغػػوار الفمسػػطينية ومنػػاطؽ اسػػتراتيجية فػػي الضػػفة  الغربيػػة )مػػف دوف أف يحػػددىا(، وا 
الشرعية عمى الكتؿ االستيطانية )االستعمارية(، وعدـ تقسيـ القػدس، ورفػض حػؽ العػودة، واشػتراط االعتػراؼ 

يسػػعى لفػػرض أجندتػػو  -كمػػا عيػػدناه منػػذ أوسػػمو -أي أف الجانػػب اإلسػػرائيمي «. ييوديػػة الدولػػة»الفمسػػطيني بػػػ
ر عمػػى بحػػث الترتيبػػات األمنيػػة قبػػؿ طػػرح القضػػايا األخػػرى لمنقػػاش، الخاصػػة فػػي المفاوضػػات، عبػػر اإلصػػرا

 معمنًا في الوقت نفسو الحرب عمى الشعب الفمسطيني استيطانًا وتيويدًا وقتال وحصارًا واعتقااًل.
لقػػػػد افترضػػػػت سػػػػمطات االحػػػػتالؿ منػػػػذ البدايػػػػة أنيػػػػا تسػػػػتطيع دائمػػػػًا الحصػػػػوؿ عمػػػػى مزيػػػػد مػػػػف التنػػػػازالت، 

ليػػا مػػا ىػػي إال طريقػػة لكسػػب مزيػػد مػػف الوقػػت لبنػػاء مزيػػد مػػف المسػػتوطنات ومزيػػد مػػف فالمفاوضػػات بالنسػػبة 
إجػػراءات األمػػر الواقػػع عمػػى األرض، فيمػػا يعتبػػر الطػػرؼ الفمسػػطيني المفاوضػػات والتسػػوية السػػممية الخيػػار 

ة بػػؤر  9522األسػػاس وربمػػا االسػػتراتيجي. لػػذا، لػػـ يكػػف مصػػادفة أف تعمػػف سػػمطات االحػػتالؿ عػػف نيتيػػا بنػػاء 
فػػي القسػػـ الشػػرقي مػػف مدينػػة القػػدس المحتمػػة وفػػي داخػػؿ أسػػوار  2222سػػكنية اسػػتيطانية فػػي الضػػفة، منيػػا 

 المدينة، يكوف فييا كنيس ييودي ال يبعد عف المسجد األقصى أكثر مف خمسيف مترًا!
« تسىػآر »، كتبت أسرة تحرير صحيفة «سنة... إسرائيؿ تواصؿ عادتيا 92بعد »وفي مقاؿ افتتاحي بعنواف 

إسرائيؿ تواصؿ عادتيا، معتمدًة عمى قوتيا العسكرية وعمى دعـ الواليات المتحدة، وىػي مسػتمرة فػي »تقوؿ6 
تجاىؿ عزلتيا وقيػود قوتيػا. روح الػزمف لػـ تتغيػر6 إسػرائيؿ مقتنعػة بأنيػا إلػى األبػد سػتعيش عمػى الحػراب، إذ 

يا، وطريقيػػا الوحيػػد ىػػو طريػػؽ اسػػتخداـ لػػيس فػػي يػػدىا تغييػػر وضػػعيا، فعزلتيػػا ىػػي بػػذنب العػػالـ، لػػيس بػػذنب
السالح. مخازف عتادىا امتألت مف جديد، تسميحيا تحسف، وليذا فيي تعتقد أنو ال يوجد أي معنى لالجتياد 

 «.ولموصوؿ إلى اتفاؽ سالـ
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مػف فػرص توصػؿ المفاوضػات بػيف الطػرفيف « مركػز الزيتونػة لمدراسػات واالستشػارات»وبالمقابؿ، قمؿ تقرير لػػ
يني واإلسرائيمي إلى نتائج ممموسة. وأكد التقرير الذي صدر حديثًا عف المركز، ومقره بيػروت، جػوىر الفمسط

ميزاف القوة يميؿ بشكؿ صارخ لصالح االحتالؿ الذي يمضي »ما أعمنو كثير مف المراقبيف والمحمميف مف أف 
المفاوضػات فػي أجػػواء  قػدمًا فػي خطػوات فػرض الحقػائؽ عمػى األرض... وبينمػا يخػوض الجانػب الفمسػطيني

سالمية متردية، وبيئة دولية غير مواتية، فإف الكياف اإلسػرائيمي يبػدو فػي أفضػؿ  مف االنقساـ، وبيئة عربية وا 
يواصؿ االحتالؿ توسعو االستيطاني مف دوف عراقيؿ؛ فاإلحصاءات اإلسرائيمية »ويضيؼ التقرير6 «. حاالتو

فػػي المئػػة خػػالؿ النصػػؼ األوؿ مػػف  0129ربيػػة المحتمػػة بنسػػبة تفيػػد بارتفػػاع عػػدد المسػػتوطنيف فػػي الضػػفة الغ
 «.بؤرة استيطانية جديدة في القدس المحتمة 0522، فيما يخطط إلقامة 0223عاـ 

وممػػا تريػػده سػػمطات االحػػتالؿ توظيػػؼ االسػػتيطاف واالقتحامػػات واالعتػػداءات بكػػؿ أنواعيػػا فػػي سػػياؽ سياسػػة 
لقػػوة يفػػرض عمػػييـ قبوليػػا والرضػػوخ ليػػا فػػي إذعػػاف كامػػؿ، وأف التػػرويض لمفمسػػطينييف، باعتبػػار أف ميػػزاف ا

وىنػا البػد مػف التػذكير بمػا نقمػو الجنػراؿ شػمومو «! دولة لحػد»سقؼ ما سيقدـ لممفاوض الفمسطيني ال يتعدى 
غازيت، مسػؤوؿ االسػتخبارات العسػكرية وأحػد المفاوضػيف والمقػرب مػف إسػحاؽ رابػيف، الػذي كػاف أوؿ رئػيس 

عرفػات أمامػو خيػاراف، »يعترؼ بالفمسطينييف، لكنو لـ يعترؼ بحقيػـ فػي إقامػة دولػة، قػائاًل  حكومة إسرائيمية
 «.إما أف يكوف لحد أو سوبر لحد

قبمت السمطة الفمسطينية العودة إلى طاولة المفاوضات، تحت الضغط األميركي، الضػغط الػذي أعمنػت مػرارًا 
مػػف االسػػتحقاقات التػػي سػػبؽ وأصػػرت عمييػػا، رغػػـ  أنػػو ال قبػػؿ ليػػا باحتمالػػو، ومػػف دوف أف تحصػػؿ عمػػى أي

معارضة واسعة مف الشعب الفمسطيني لممفاوضات خػارج أي مرجعيػة، وفػي ظػؿ اسػتمرار االسػتيطاف. ورغػـ 
ذلػػػػؾ تمػػػػادت إسػػػػرائيؿ فػػػػي إذالؿ المفػػػػاوض الفمسػػػػطيني بكافػػػػة ممارسػػػػاتيا، منػػػػذ المحظػػػػة األولػػػػى النطػػػػالؽ 

التفاوضػػػية إلػػػى تحقيػػػؽ أكبػػػر قػػػدر مػػػف التنػػػازالت الفمسػػػطينية  المفاوضػػػات، فيمػػػا تسػػػعى إلػػػى وصػػػوؿ العمميػػػة
اإلسػرائيمية، وىػي ذاتيػا « الخطػوط الحمػراء»ال تتجػاوز « سػممية»والعربية واإلسالمية، والوصػوؿ إلػى تسػوية 

القضايا الجوىرية التي ال يمكف لممفاوض الفمسطيني بالمقابؿ التنازؿ عنيا، كالالجئيف والقدس والمستوطنات 
 ا.وغيرى

وبما أف إسرائيؿ، وىي الجانب القوي والغاصب، تقػوـ بالتفػاوض واالسػتيطاف جنبػًا إلػى جنػب، فعمػى الجانػب 
الفمسطيني )الطرؼ األضعؼ والمغتصبة أرضو وحريتو وكرامتو(، أف يفعؿ ما ىو أكثر مف مجرد التفاوض. 

اوض. ويكفػي أف التفػاوض البحػػت فػال يعقػؿ أف ال يكػوف ىنػاؾ أي نػػوع مػف أنػواع المقاومػة بػالتوازي مػػع التفػ
، أي وقػػؼ «حػػؿ الػػدولتيف»فشػػَؿ فػػي دفػػع إسػػرائيؿ لمقبػػوؿ بأبسػػط متطمبػػات وقواعػػد نجػػاح التفػػاوض إلنجػػاح 

االستيطاف. لذا، البد مف دعـ المفاوض الفمسطيني عبر مساريف لممقاومة )شعبي ودبموماسػي(، شػعبي عبػر 
نػػي شػػامؿ يرتكػػز عمػػى االقتنػػاع بأىميػػة وتػػأثير مقاومػػة تبنػػي مقاومػػة سػػممية شػػعبية يسػػبقيا تحقيػػؽ توافػػؽ وط

مكانيػػػة  لالحػػػتالؿ وفقػػػًا « المقاومػػػة المسػػػمحة»كيػػػذه، وال ضػػػير فػػػي الوقػػػت ذاتػػػو مػػػف التأكيػػػد عمػػػى شػػػرعية وا 
لمظروؼ المتغيرة، فيما لو فشمت المفاوضات في التوصؿ إلى نوع مف الحؿ العػادؿ. وكػذلؾ متابعػة النضػاؿ 

عضوية فمسػطيف فػي المنظمػات الدوليػة... فعنػدىا سيسػود شػعور عػاـ فػي العػالـ،  الدبموماسي عبر استكماؿ
مفػػاده أف الصػػراع الفمسػػطيني اإلسػػرائيمي لػػيس صػػراعًا مػػع أنػػاس طػػارئيف، )الفمسػػطينيوف( يبحثػػوف عػػف ممجػػأ 
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ـ وبيت ووطف خاص بيـ، بؿ ىو تحرير لشعب تحت االحتالؿ بعد قرار الييئة العامة لألمـ المتحدة في العا
.  المنصـر

وفي ظؿ الييجاف اإلسػرائيمي االسػتيطاني، مقرونػًا بييجػاف فػي النزعػة اإلذالليػة اليادفػة إلػى تػرويض الشػعب 
الفمسػػطيني وصػػواًل إلػػى الحمػػوؿ اإلمالئيػػة، يتعػػيف عمػػى القيػػادة الفمسػػطينية التمسػػؾ بالثوابػػت الوطنيػػة، وبػػذؿ 

عػػػادة ترتيػػػب ال بيػػػت الفمسػػػطيني الػػػداخمي. وبالمقابػػػؿ عمػػػى القػػػوى الجيػػػود إلنجػػػاز المصػػػالحة الفمسػػػطينية، وا 
والتيارات الفمسطينية العمػؿ عمػى اسػتكماؿ عناصػر القػوة والمقاومػة والوحػدة التػي تمكنيػا مػف فػرض شػروطيا 
أو أقميا تحصػيؿ حقوقيػا )وفػؽ برنػامج الحػد األدنػى الػوطني الفمسػطيني( مػف الجانػب اإلسػرائيمي. فالتفػاوض 

إلػػى جنػػب، سػػيمنعاف إسػػرائيؿ مػػف وضػػع المخػػرز فػػي عيوننػػا باسػػتيطاف ىػػائج مػػع  والمقاومػػة )بشػػقييا( جنبػػاً 
 سموؾ عمني فاجر ومتفاخر!

 10/9/1023، االتحاد، أبو ظبي
 

 ثورة التحرير أطمقت المارد من القمقم في سيناء 50
 عاموس ىرئيؿ

ية مػف السػػالح فػي الوقػت الػذي يحصػر المجتمػع الػدولي فيػو عنايتػػو فػي محاولػة فػرض التسػوية لتجريػد سػور  
الكيميػػائي، يتػػابع حكػػـ الجنػػراالت الجديػػد فػػي مصػػر عمميتػػو العنيفػػة الموجيػػة عمػػى بقايػػا النظػػاـ السػػابؽ مػػف 

 االخواف المسمميف.
فػػي القػػاىرة واالسػػكندرية والمػػدف الحدوديػػة المصػػرية ُقمعػػت المظػػاىرات وطُػػرح آالؼ مػػف رجػػاؿ الحركػػة فػػي 

عاة مف رجاؿ الديف. أما في سيناء فيناؾ صػراع عسػكري بكػؿ السجوف، وُفرضت قيود شديدة عمى نشاط الد
جوانبو، فقد اعتُقؿ مئات مف الناشطيف االسالمييف، وتقوؿ تقديرات مختمفػة إنػو ُقتػؿ مئػات آخػروف، وصػفتيـ 
السػػمطات بػػأنيـ ناشػػطو ارىػػاب مسػػمحوف، بيجمػػات مػػػف الجػػيش عمػػى حصػػوف االسػػالـ المتطػػرؼ فػػي شػػػبو 

 الجزيرة.
صري في األساس عمى ىجمات مروحيات واطالؽ نار مف بعيد عمى المنطقة الجبمية التػي يعتمد الجيش الم

يختبم فييا المتطرفوف. وفػي أكثػر الحػاالت ال تعمػؿ قػوات االمػف المصػرية بحسػب خطػة التمشػيط مػف بيػت 
 الى بيػت واالعتقػاالت. وتنحصػر العمميػة المصػرية بمجمميػا فػي "أنصػار بيػت المقػدس ، التػي ىػي المنظمػة

لكػػف المصػػرييف يعممػػوف ايضػػا عمػػى مواجيػػة منظمػػات اخػػرى أصػػغر ’. القاعػػدة’الكبػػرى فػػي سػػيناء التابعػػة لػػػ
أكناؼ بيت المقػدس . وتسػتعمؿ القػاىرة فػي الوقػت نفسػو القبضػة الحديديػة فػي عػالج أنفػاؽ التيريػب بػيف ’كػ

 سيناء والقطاع في رفح.
المشػاركة فػي محاولػة االغتيػاؿ الفاشػمة لػوزير الداخميػة تتيـ السمطة الجديدة المنظمات االسالمية فػي سػيناء ب

المصري. وفي مؤتمر صحافي ىذا االسبوع عرض المصريوف قنابؿ راجمات ُضػبطت فػي العمميػة العسػكرية 
في سيناء، ُصنعت بحسب ما ُكتب عمييا في غزة. وتوجو القػاىرة فػي كػؿ يػوـ اتيامػات لمنظمػات فػي سػيناء 

ودي فػػي رفػػح، مػػف الفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػي غػػزة. وتحولػػت المنظمػػات فػػي سػػيناء وأخواتيػػا وراء الجػػدار الحػػد
 .’تحت الضغط العسكري الى الدفاع. وتحاوؿ ىنا وىناؾ الرد بعمميات دفاع 
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لػػيس واضػػحا الػػى اآلف كػػـ مػػف الوقػػت ستسػػتمر مصػػر فػػي اسػػتعماؿ ضػػغط واسػػع جػػدا فػػي سػػيناء. وتراقػػب 
ياستيا االقميمية نحو الزعزعة العربية تجيػد عمػى نحػو عػاـ فػي أال اسرائيؿ متنحية التطورات، وفي متابعة لس

تتدخؿ. وقد ُسجؿ منذ تولى الجنراالت الحكػـ فػي القػاىرة تحسػف آخػر لمعالقػات االمنيػة بػيف الػدولتيف، يعتمػد 
ايضػػا عمػػى تالقػػي مصػػالح فػػي مواجيػػة الضػػمع االخػػر فػػي المثمػػث الجنػػوبي، أي قيػػادة حمػػاس فػػي غػػزة التػػي 

 عمييا اآلف ضغطا ثقيال بتدمير األنفاؽ وفرض قيود كثيرة عمى استعماؿ معبر رفح. تمارس مصر
 

 "جيش مبارك"
، وىػو الفيمػؽ الميػداني ’قبؿ نحو مف اسبوع أنيى العميد نداؼ فداف فترة خدمة بمغت سنتيف قائدا لفيمؽ "أدوـ

 مف الحدود مع االردف.  لمجيش االسرائيمي الذي يتولى االشراؼ عمى حدود مصر وعمى الجزء الجنوبي
حِذر فداف مف إبداء رأي صريح في األحداث في سيناء وحصر عنايتو في  "وفي حديث مع صحيفة "ىآرتس

، يقػوؿ فػداف، ’ما كاف تحت مسؤوليتو المباشرة. "يوجػد تنسػيؽ تكتيكػي جيػد بيننػا وبػيف قػوات االمػف المصػرية
 االخيرتيف.الذي أكثر مف لقاء نظرائو وراء الحدود في السنتيف 

"يوجد حوار دائـ أخذ يقوى اآلف، لكنو كاف يتـ في فترة رئاسة مرسي مف دوف صمة باألحػداث الداخميػة التػي 
حػػدثت فػػػي مصػػر. ويجػػػب أف نتػػذكر أف الجػػػيش المصػػري ُبنػػػي فػػي ايػػػاـ نظػػاـ مبػػػارؾ. يوجػػد ضػػػباط أتقيػػػاء 

 ’.بدرجات مختمفة لكنيـ ليسوا مف رجاؿ االخواف المسمميف
مػػف تحميػػؿ نسػػب القػػوى الداخميػػة فػػي القػػاىرة. "يبػػدو ىػػذا مثػػؿ نقػػاش فػػي مالحػػؽ يػػـو السػػبت مػػف إنػػو يػػتحفظ 

. إف الفيمػػػؽ مشػػػغوؿ فػػػي الحيػػػاة اليوميػػػة بمواجيػػػة تحػػػديات تكتيكيػػػة وعممياتيػػػة. وقػػػد كانػػػت "صػػػحيفة "ىػػػآرتس
رض، وبما اشُتؽ التحوالت في القاىرة عامال مؤثرا لكنني اشتغمت في األساس بما كاف لي تأثير فيو عمى اال

 ’.مف ذلؾ في ما يتعمؽ بتصور عممنا عمى طوؿ الحدود
نشأ فداف ابػف السادسػة واالربعػيف فػي كيبػوتس عػيف كرميػؿ، وقضػى جػزءا كبيػرا مػف خدمتػو العسػكرية مقػاتال 
وضابطا في دورية ىيئة القيادة العامة. وأصبح بعد ذلؾ قائد كتيبة في لواء الشباب الطالئعيػيف، وقائػد وحػدة 

فػي ذروة االنتفاضػة الثانيػة، وقائػد المػواء الميػداني فػي بيػت لحػـ وقائػد مدرسػة الضػباط. ’ المستعربيف "دفػدفاف
وقبػػؿ أف يتػػولى العمػػؿ فػػي الفيمػػؽ منحتػػو الحػػدود المصػػرية يقظػػة داميػػة. ففػػي اثنػػاء التمػػاس مػػع سػػمفو العميػػد 

قتػؿ مخربػوف دخمػوا مػف مصػر أكبر عممية عمػى الحػدود حينمػا  0222تمير يدعي، وقعت في آب/اغسطس 
 ستة مواطنيف اسرائيمييف واثنيف مف رجاؿ االمف في عيف نتافيـ شماؿ ايالت.

وقعت األحداث االولى في سيناء في منتصؼ العقد الماضي، لكف ثورة التحرير، يقوؿ فداف "مف المؤكد أنيا 
ابيػػة اسػػالمية مػػف سػػيناء صػػمة انشػػأت بنػػى تحتيػػة ارى 0222أطمقػػت المػػارد مػػف القمقػػـ فػػي سػػيناء. ففػػي ربيػػع 

بمنظمات الجياد العالمي في قطاع غزة وبمجاف المقاومة الشعبية في رفح، وبدأت تعمػؿ معػا عمػى التخطػيط 
لعمميات. وال نعمـ الى اليوـ ىوية أكثر المخربيف الذيف شاركوا في العممية فػي عػيف نتػافيـ. وُنقػدر أنػو شػارؾ 

 ’.مى األقؿ مصرييفشخصا كاف عدد منيـ ع 28فييا نحو مف 
تػػـ بعػػد ذلػػؾ تعريػػؼ المنظمػػة التػػي نفػػذت العمميػػة بأنيػػا "أنصػػار بيػػت المقػػدس ، وىػػي أكبػػر المنظمػػات فػػي 
سيناء. وكانت لجاف المقاومة مف غزة مشاركة في تمويؿ العمميات وفي نقؿ أحزمة ناسفة استعمميا عدد مػف 
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ا فػػػي البػػػدء. كػػػاف المخربػػػوف مسػػػمحيف جيػػػدا المخػػػربيف. "لكػػػف مشػػػاركة األنصػػػار كانػػػت أكبػػػر كثيػػػرا ممػػػا ظننػػػ
بصػػػواريخ مضػػػادة لمػػػدبابات والطػػػائرات، وببنػػػادؽ قناصػػػة وشػػػحنات ناسػػػفة وكانػػػت تمػػػؾ عمميػػػة مخططػػػا ليػػػا 

 ’.’وطموحة ذكرتنا سعتيا بيجمات حزب اهلل في الفترة التي كاف الجيش االسرائيمي فييا في جنوب لبناف
فقػد حصػمت حركػات سػمفية متطرفػػة ’. القاعػدة’رجيػة متزايػدة لػػوالػى جانػب غػزة يالحػظ فػي سػيناء مشػاركة خا

في غزة وسيناء عمى ارشاد ومظمة فكرية وأمػواؿ مػف رجػاؿ بػف الدف. وفػي العمميػات االولػى فػي سػيناء يبػدو 
أف قيادة القاعدة العالمية لـ تحب أف تتحمؿ المسؤولية باسميا. وتغيرت نظرتيا حينمػا أظيػرت الفصػائؿ فػي 

حقيقيػػة عمػػى إحػػداث ضػػرر باسػػرائيؿ ومصػػر. وحصػػمنا عمػػى برىػػاف عمػػى التغييػػر قبػػؿ شػػيريف، سػػيناء قػػدرة 
حينمػػا التقطػػت االسػػتخبارات االمريكيػػة مكالمػػة ىاتفيػػة بػػيف قػػادة القاعػػدة فػػي أنحػػاء العػػالـ، وأصػػدرت تحػػذيرا 

. "إف الفصػائؿ اقميميا بعممية في واحدة مف سفاراتيـ، وكاف عمى الخط ايضا زعيـ فصيمة اسالمية مف سيناء
، يقػػػوؿ فػػداف. "واسػػػرائيؿ اليػػػـو موجػػػودة فػػػي أجنػػػدة ’فػػي سػػػيناء أصػػػبحت جػػػزءا مػػػف الفكػػرة وجػػػزءا مػػػف النػػػادي

أكثػر ممػػا كانػت قبػؿ خمػػس سػنوات. وسػنرى تعبيػػرا عػف ذلػؾ فػػي السػنوات القريبػة فػػي عمميػات مػػف ’ "القاعػدة
 ’.سيناء وسورية ولبناف

ريج اسػػتقالال أكبػػر وتتحػػرر مػػف ظػػؿ غػػزة. فقػػد أصػػبح اعضػػاؤىا تكتسػػب الشػػبكات االرىابيػػة فػػي سػػيناء بالتػػد
ينتجػػوف ىػػـ أنفسػػيـ وسػػائؿ قتاليػػة وىػػي التػػي تقػػرر متػػى تنفػػذ عمميػػة بحسػػب تقػػديراتيا. وتُقػػدر االسػػتخبارات 

فصػيؿ  022االسرائيمية أنو يعمؿ في سيناء بضعة آالؼ مف االرىابييف المسمحيف المنقسػميف الػى أكثػر مػف 
، يقػوؿ فػداف. ’قدنا ذات مرة أف المنظمات االسالمية لػف تشػتغؿ بتيريػب السػمع عمػى الحػدودعمى األقؿ. "اعت

"وتبػػيف أننػػا كنػػا مخطئػػيف. ألف الناشػػط نفسػػو يمكػػف اليػػـو أف ييػػرب مخػػدرات وييػػرب فػػي الغػػد وقػػودا ويشػػتغؿ 
ة القبميػػة باالرىػػاب بعػػد غػػد. قبػػؿ سػػنة كػػاف يميػػؿ عػػدد مػػف االمنيػػيف فػػي اسػػرائيؿ الػػى وصػػؼ تحػػوؿ مػػف البنيػػ

 القديمة لمبدو في سيناء الى تنظيمات ايديولوجية تشمؿ القبائؿ كميا. وكاف ذلؾ استنتاجا مبالغا فيو قميال.
 ’.ضعؼ الشيوخ القدماء في الحقيقة لكف ما زاؿ يوجد ليـ تأثير والبنية القبمية باقية

 
 "الجدار الجيد"

لحػػػدود المصػػرية، بحسػػػب قػػػرار حكػػػومي اُتخػػػذ فػػػي حينمػػا تػػػولى فػػػداف عممػػػو كػػػاف قػػد بػػػدأ بنػػػاء الجػػػدار عمػػػى ا
. وقد بادر رئيس الوزراء نتنياىو الى الجدار فػي البػدء فػي محاولػة لصػد تيػار الميػاجريف مػف افريقيػا، 0222

كػػـ  092لكػػف العمميػػة فػػي عػػيف نتػػافيـ أعطػػت سػػياقا آخػػر أمنيػػا ُممحػػا لمتعجيػػؿ بالمشػػروع. وقػػد ُبنػػي نحػػو مػػف 
متػر فػي  722ف بكمفة نحو مف مميار ونصؼ مميػار شػيكؿ. ومػا زاؿ يػنقص بسرعة قصوى في أقؿ مف سنتي

منطقة المنحدرات الصخرية عند مشارؼ ايالت سػتتـ حتػى نيايػة السػنة. وُصػدت اليجػرة فنقصػت مػف عشػرة 
. وُيثني فداف عمى القائـ بالمشروع العميد عيراف أوفيػر، 0223آالؼ شخص كؿ سنة الى بضع عشرات في 

الجػدار وىػػو مشػػغوؿ اآلف بمػوازاة ذلػػؾ ايضػػا بتحسػيف الجػػدار الحػػدودي فػي الجػػوالف. "إف ىػػذا الػذي قػػاد بنػػاء 
 ’.الشخص جرافة ضخمة فيو يستحؽ جائزة أمف اسرائيؿ

، يقػوؿ ’كانت العممية في عيف نتافيـ نقطػة الفصػؿ فػي نظػرة اسػرائيؿ لمحػدود المصػرية. "تغيػر اسػموب عممنػا
سػػانا يقتػرب مػػف الحػدود مػػع كػػيس كنػت تسػػتعد لمتيريػب. وأنػػت اليػػـو فػداف. "حينمػػا كنػت تػػرى فػي الماضػػي ان
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تستعد لعممية، ىذا الى أف الميػربيف فػي بعػض الحػاالت ايضػا يطمقػوف النػار عمػى الػدوريات لصػرؼ االنتبػاه 
 ’.ولمتمكيف مف نجاح التيريب في نقطة قريبة

دوديػة6 فزيػدت وسػائؿ مراقبػة كثيػرة وانشػأ بعد العممية تـ توسيع الجيد االستخباري االسرائيمي في المنطقة الح
لواء جديدا مختصا بيذه المنطقة. وافتتح الجيش االسرائيمي قيػادتي لػواء ميػدانيتيف، وىػو يقػيـ اآلف ’ "الشاباؾ

قيػػادة الفرقػػة عمػػى اسػػاس خدمػػة دائمػػة بػػدؿ ضػػباط االحتيػػاط. وتػػـ إتمػػاـ انشػػاء وحػػدة نخبػػة جديػػدة ىػػي دوريػػة 
والمختصػػة باحبػػاط اعمػػاؿ تسػػمؿ مػػف الحػػدود وطُػػورت تطػػويرا كبيػػرا نوعيػػة القػػوات  التابعػػة لجفعػػاتي’ "ريمػػوف

الموضػػوعة عمػػى الحػػدود، فقػػد حمػػت وحػػدات نظاميػػة محػػؿ الكتائػػب االحتياطيػػة، ووضػػعت اآلف عمػػى الحػػدود 
 ويغادر فػداف مثػؿ قػادة آخػريف قبمػو النقػب نصػيرا لمكتيبػة التػي أكثػر’. المصرية كتائب مدرعة وكتيبة "كاركؿ

قادتيا وجنودىا نساء. "حينمػا جئػت الػى ىنػا ظننػت أف الكتيبػة مناسػبة اجتماعيػة ُتمّكػف النسػاء ايضػا مػف أف 
تعمػػؿ بحسػػب معيػػار عػػاؿ جػػدا ال يقػػؿ عػػف أي كتيبػػة مشػػاة ’ يصػػبحف مقػػاتالت. وغيػػرت رأيػػي. إف "كاركػػؿ

 ’.اخرى
سػمؿ واطػالؽ قناصػة لمنػار، وبػث عمميػات منيػا اعمػاؿ ت 22ُسجمت في السنتيف االخيرتيف في منطقػة الفرقػة 

ألغاـ واطالؽ قذائؼ صاروخية عمى ايالت وعمى قواعد سػالح الجػو فػي النقػب. وحػدثت فػي الجػزء الشػمالي 
مف الحدود الذي تتولى قيادتو فرقة غزة عدة عمميات اخرى. لـ تعد الحدود المصرية ىػي نفػس حػدود السػالـ 

ة. والجػػػدار الجديػػػد ال يمنػػػع اطػػػالؽ النػػػار مػػػف فوقػػػو وال يمغػػػي المتثائبػػػة التػػػي كانػػػت فػػػي الثالثػػػيف سػػػنة السػػػابق
احتمػػاالت التسػػمؿ تمامػػػا. ويعمػػـ فػػداف مػػػع تجربتػػو فػػي وحػػػدات خاصػػة فػػي الماضػػػي، أنػػو ال يوجػػد جػػػدار ال 
تسػتطيع قػػوة مدربػػة بقػػدر كػػاؼ التغمػب عميػػو. "يجتػػازوف ىػػذا الجػػدار ايضػا لكػػف فػػي اوقػػات متباعػػدة فقػػط. إف 

يعوؽ جدا التسمؿ، وُتمكننا اعادة االنتشار مف الوصوؿ سريعا وضبط مف تسمؿ عمى  القضية ىي أف الجدار
 ’.نحو عاـ

ويقوؿ إف التغيير الذي حدث في السنوات االخيرة عظيـ، "انتقمنا مف وضع منطقة حدودية مفتوحة بال جدار 
داد مختمػؼ تمامػا مع قوات كانت ضائعة كثيرا في المنطقة، تجري في الصحراء وراء طػرؼ خػيط، الػى اسػتع

وىػو ’. فأصبحت ىػذه منطقػة محاطػة بجػدار ومغطػاة بوسػائؿ جمػع معمومػات وتسػتعمميا قػوات أحسػف تػدريبا
يقمؿ الحديث عف الجزء الثاني مف المنطقة الذي كاف تحت مسؤوليتو. في الحدود االردنية التي مػا زالػت بػال 

اهلل مػا زاؿ يػنجح فػي إبقػاء بمػده مسػتقرا، رغػـ  جدار ميـ، ما زاؿ يوجد الػى اآلف ىػدوء نسػبي ألف الممػؾ عبػد
الرجات في الدوؿ المجاورة. ويوافؽ فداف عمى أف يقوؿ فقػط إف التنسػيؽ االمنػي مػع االردنيػيف الػذي يػتـ كمػو 
أو أكثره بأدنى قدر مف الظيور االعالمػي، ممتػاز. "رأينػا فػي السػنة االخيػرة بػوادر أحػداث ىنػاؾ، بعػد اكمػاؿ 

رأينػػا فػػي األسػػاس ازديػػاد عػػدد محػػاوالت تيريػػب المخػػدرات مػػف االردف، لكػػف االردنيػػيف الجػػدار مػػع مصػػر، و 
يضعوف عمى الحدود قوات نوعية وبيننا وبينيـ ثقة متبادلة عالية، يحرصوف معيا عمػى تقػديـ تقػارير حقيقيػة 

 .0223وما زالت الحدود االردنية مستقرة الى اآلف في أيموؿ/سبتمبر ’. بال تالعب
 28/9/1023ىآرتس 

 10/9/1023، القدس العربي، لندن
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