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***  
  

  تتبنيان العملية "حرار الجليلأ" و"األقصى"كتائب و بالضفةمقتل جندي إسرائيلي بعد اختطافه  .1
ناطق باسم الجيش االسـرائيلي     ال أن،  القدس المحتلة من  ،  22/9/2013 الحياة الجديدة، رام اهللا،      كرتذ
  .ن جنديا اسرائيليا قتل على أيدي فلسطيني قرب قلقيلية في شمال الضفةأمس أعلن أ

  .من سكان بيت يام)  عاما20(وكشف الجيش االسرائيلي أن القتيل هو الرقيب تومر حازان 
وقد عثر على   . على يد فلسطيني قرب قلقيلية    ) االول(جنديا اسرائيليا خطف وقتل امس      "طق ان   وقال النا 

ونقلت الجثة فـي مروحيـة      . وعثر على الجثة صباح امس، كما اوضح الجيش       ". جثته وتم اعتقال القاتل   
  .مساء امس

امر من سكان بيـت     ، فان الفلسطيني نضال ع    )جهاز االمن الداخلي االسرائيلي   (وبحسب بيان للشين بيت     
بهدف مقايضة جثـة الجنـدي مقابـل        "وقال انه فعل ذلك     . أمين جنوب قلقيلية، أقر بالوقائع بعد اعتقاله      

والمـسجون منـذ    ) الجناح المسلح لحركة فـتح    (، وهو ناشط عضو في التنظيم       (...)االفراج عن شقيقه    
  ". التهامة بالمشاركة في عدة هجمات2003

 االسرائيلي عملية البحث عن الجندي مساء الجمعة بعدما تلقى معلومات بأنه لم             وبدأ جهاز االمن الداخلي   
يتصل بعائلته منذ الصباح، فيما كان هذا الشاب الذي يقوم بخدمته العسكرية في اجازة نهايـة االسـبوع                  

  .كما أوضح بيان الشين بيت) الجمعة والسبت في اسرائيل(
ني ان الجندي وافق على ركوب سيارة أجرة مع نضال عـامر            وتفيد المعلومات التي جمعها الجهاز االم     

الذي يبلغ الثانية واالربعين من العمر، فيما كان الرجالن يعمالن في المطعم نفسه في بات يام، جنوب تل                  
  .ابيب

". وقتله وأخفى جثته في بئر    ... نضال اقر بأنه اخذ الجندي الى مكان مقفر         "واوضح بيان الشين بيت ان      
ولم يوضح الشين بيت ايضا كيف اقنع عامر الجندي بمرافقته الـى            .  البيان كيفية قتل الجندي    ولم يوضح 

  .الضفة الغربية
واعتقل الشين بيت، مدعوما من الجيش، في وقت مبكر من صباح امس نضال عامر وأحد اشقائه مـن                  

  .منزل العائلة في بيت أمين
لتحقيق جار ويفتـرض ان يـسفر عـن اعتقـاالت           ا"واعلن الجيش االسرائيلي على مدونته الرسمية ان        

  .عن مسؤول عسكري اسرائيلي ان العملية تمت بشكل فردي" يديعوت احرونوت"ونقل موقع ". اضافية
ـ  ،  من    22/9/2013،  وكالة سما اإلخبارية  وأضافت    –شـهداء االقـصى     " كتائـب    ة، أن القدس المحتل

 بيانا تبنيا فيه عملية خطف ومقتل       اأصدرت،  "صى فرسان األق  –احرار الجليل   "وكتائب  " الوحدات الخاصة 
  .الجندي االسيري في مدينة قلقيقلية بالضفة الغربية

  
   لكتائب القسام غرب غزةعسكرياًهنية يشهد عرضاً  .2

نظمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومـة اإلسـالمية حمـاس، عرضـا                 
لالجئين وحي النصر غرب مدينة غـزة، بحـضور رئـيس الـوزراء             عسكريا مهيباً في مخيم الشاطئ      

  .وحيا هنية المقاتلين خالل سيره في مركبته، تأكيدا على دعمهم .إسماعيل هنية
  21/9/2013، فلسطين أون الين
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  برزها مخاطر الوضع الماليأتعد تصورا من ثالثة محاور في رام اهللا الحكومة  .3

 وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية بالتنسيق مع مكتب رئـيس الـوزراء             أعدت : الحياة الجديدة  -رام اهللا   
 Ad(وكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، تقرير الحكومة المنوي رفعه إلى لجنة االرتباط الدوليـة  

Hoc Liaison Committee(  والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها في الخامس والعشرين من الـشهر ،
  .الجاري في نيويورك

وأشار وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، إلى أن التقرير يتضمن ثالثة محـاور رئيـسة                 
المحور المالي حيث يصف التقرير مخـاطر الوضـع المـالي الحـالي للحكومـة الفلـسطينية،                 : وهي

  .واإلصالحات التي انتهجتها الحكومة وما زالت بغية الحد من تفاقمها
ني التوجهات االقتصادية، وسبل تحقيق التنمية في فلسطين، حيث يركز على دعم            فيما يشرح المحور الثا   

، والقدس الشرقية وقطاع غزة، ويراكم على ما جاء في التقرير السابق المقدم إلى              )ج(المناطق المصنفة   
)AHLC ( من رؤية وتوجه بخصوص النهوض بالمناطق)ج.(  

اردة في التقرير تعمل على ربط عملية التنمية المـستدامة  ونوه أبو رمضان إلى أن الرؤية االقتصادية الو   
بتحقيق تقدم سياسي في عملية السالم، مؤكداً أن االنفراج السياسي هو مفتـاح التنميـة المـستدامه فـي              
فلسطين، حيث يؤكد التقرير على أنه ال يمكن تحقيق التنمية واستدامتها بدون وجود حل سياسي للقـضية                 

  .الفلسطينية
ن التقرير يتضمن ثالثة اهداف استراتيجية لتحفيز النمو باالقتصاد الوطني، وتتمثل في الحفـاظ        واوضح أ 

على التنوع في تركيبة وبنية االقتصاد الوطني وتعزيزها، وخلق بيئة ممكنة للنهوض بقطـاع االعمـال                
نمية االقتـصادية   وتحسين بيئة االستثمار، باإلضافة الى تمكين وتقوية المؤسسات االقتصادية الحراز الت          

  .وتنظيم السوق
وأشار أبو رمضان إلى أن المحور الثالث من التقرير يستعرض أبرز إنجازات الحكومة خـالل الـستة                 
شهور الماضية، باإلضافة إلى سير العمل في إعداد خطة التنمية الوطنية لألعوام الثالثة المقبلة، والتـي                

  .زنة مع الخطة الوطنيةتقوم فلسفتها على إدماج مشاريع وبرامج الموا
  22/9/2013، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   ر رفحلمعبنوافق على إدارة مشتركة مع السلطة ": لرسالة نتا"رزقة لـ .4

قال الدكتور يوسف رزقة المستشار الـسياسي لـرئيس الـوزراء           : نادر الصفدي /  حاوره -الرسالة نت 
فلسطيني جديـد إلدارة    -التفاق فلسطيني " ن تتوصل يمكن أ "الفلسطيني إسماعيل هنية، إن الحكومة بغزة       

ـ      ".وفقًا لرؤية وطنية  "معبر رفح    تأكيده رفض العمل باتفاقية    " لرسالة نت "وجدد رزقة في حديث خاص ل
إيجاد قنوات عمل مشتركة بين غـزة ورام        : "وأضاف .وفق تعبيره ". اتفاقية ميتة "، كونها   2005المعابر  

فاهم معها وإيجاد حلول مناسبة بما يساعد في حل أزمة معبر رفح وتخفـف      اهللا، قضية فلسطينية يمكن الت    
  ".الحصار، والحكومة ال تمانع ذلك

وكشف رزقة عن تحركات عربية ودولية أجرتها الحكومة في غزة؛ للضغط على الجانب المصري مـن                
ـ            .أجل إعادة فتح معبر رفح     ستوى إلـى   وكشف زرقة أيضا عن موافقة الحكومة إرسال وفد رفيـع الم

  .مصر، بغرض لقاء المسئولين للتباحث في الملفات المشتركة بين الجانبين
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كل ما نسمعه من الطرف المصري، هو أننا        : "وحول نتيجة االتصاالت مع مصر، قال المستشار السياسي       
  ".سندرس ونفحص والسبب الوضع األمني والتطورات الميدانية في سيناء وهذه مرحلة أمنية

وصلت مرحلـة   "وقال إنها   . نفسه، أكد رزقة أن األوضاع اإلنسانية داخل قطاع غزة تتفاقم         وفي السياق   
  ".الخطر؛ بسبب نقص الوقود والمواد األساسية والغذائية

وحول ما أشيع عبر وسائل اإلعالم عن نية الجيش المصري ضرب غزة وتهديد حكم حماس، قلل رزقة                 
  .من أهمية تلك األنباء واستبعد حدوثها

  21/9/2013، رسالة، فلسطينال
  

   مليون دوالر سنويا بسبب احتاللها األغوار620 تربح "إسرائيل": عريقات .5
قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات،           : )فلسطين(رام اهللا   

لفلسطينيين من أراضيهم فـي     إن سلطات االحتالل اإلسرائيلية تتذرع بالحجج األمنية القتالع المواطنين ا         
  .منطقة األغوار، وتحويلها لملكية المستوطنين اليهود لزراعتها واالستثمار فيها

، خالل جولة ميدانية مع ممثلين دبلوماسـيين  )9|21(السبت ]أمس[وأضاف في تصريحات أدلى بها اليوم    
لمائة من إجمـالي مـساحة       في ا  84أجانب لمنطقة األغوار، أن سلطات االحتالل تسيطر على ما نسبته           
 كيلو متراً،  كمـا أنهـا تنهـب          108األغوار الممتدة من البحر الميت جنوباً وحتى بيسان شماالً بطول           

  . في المائة من المخزون المائي الفلسطيني وتقوم بوضعه تحت تصرف المستوطنين82حوالي 
 21/9/2013، قدس برس

  
   رفح مغلقاً حتى عودة الحرس الرئاسي إليهالقاهرة يعلن إبقاء معبربالسفير الفلسطيني  .6

أعلن السفير الفلسطيني في القاهرة بركات الفرا أن معبر رفح الحدودي بين قطاع             :  فتحي صباح  -غزة  
. غزة ومصر سيبقى مغلقاً حتى عودة السلطة الفلسطينية الشرعية وحرس الرئيس محمود عبـاس إليـه               

  .» حساباتها تجاه مصر بعدما فقدت حليفها السوريالمطلوب من حركة حماس أن تُعيد«وقال إن 
حماس ال تمثـل    « السبت أن    -ليل الجمعة   » إم بي سي مصر   «واعتبر الفرا خالل لقاء تلفزيوني مع قناة        

إال نفسها، وإال فعليها أن تجري استفتاء على شعبيتها في غزة، لذلك عليها إعادة النظر في سياستها تجاه                  
تؤكد أنها فصيل فلسطيني فقط ال امتداد له ألنها         «بأن  » حماس«وطالب  . »ريمصر وإرادة الشعب المص   

  .»في الحقيقة تُعد جزءاً من جماعة اإلخوان المسلمين، وأعلنت البيعة الى مرشد اإلخوان
وجاءت تصريحات الفرا بعد ساعات قليلة على اعالن المدير العام لهيئة المعابر والحدود فـي حكومـة                 

 صبحة مساء الجمعة أن الجانب المصري أبلغ الهيئة إغالق معبر رفح أمام حركـة               ماهر أبو » حماس«
  . المسافرين في كال االتجاهين حتى إشعار آخر بسبب األوضاع األمنية في شبه جزيرة سيناء

وقال . غازي حمد عن استهجانه من تصريحات الفرا      » حماس«وعبر وكيل وزارة الخارجية في حكومة       
الغريب ال يـنم إال     «الحكومية إن هذا التصريح     » الرأي«لموقع االلكتروني لصحيفة    في تصريح نشره ا   

عن فقد المسؤولية الوطنية تجاه المواطنين، ويعكس اإلصرار على زيادة معاناة الجمهور وقتـل األمـل                
بوضع حد لتصرفات الفرا الذي اعتاد سياسة التحريض واالفتراء على أهـالي            «وطالب السلطة   . »لديهم

  .»طاع غزةق
  22/9/2013، الحياة، لندن
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  عباس وممثلوه يشاركون االحتالل بحصار غزة:  أبو راسمروان. النائب في التشريعي د .7

مروان أبو راس، تصريحات سفير السلطة في القاهرة بركـات          . استهجن النائب في المجلس التشريعي د     
وأشـار   .س الرئيس إلدارة هذا المعبر    الفرا واشتراطه باستمرار إغالق معبر رفح لحين عودة جهاز حر         

نسخة عنه، إلى أن مثل هذه التصريحات تُؤكد تآمر عباس          " فلسطين"أبو راس في تصريح مكتوب تلقت       
  .وسلطته وسفاراته على الشعب الفلسطيني، وتضييق الحصار على قطاع غزة

ـ     مع االحتالل وأعوانه مما     التالعب في مقدرات الشعب الفلسطيني والتآمر عليه      "واتهم عباس وممثلوه ب
وطالـب  ".يدلل داللة قاطعة أنهم وراء إغالق المعبر، وخنق الشعب الفلسطيني وتشديد الحـصار عليـه              

بالوقوف وقفة حاسمة في وجه عباس وسلطته، ونزع الشرعية عنهم لتآمره في حصار وخنق قطاع غزة                "
  ".وشعبه

شعب الفلـسطيني وحـصاره، ومنـع أصـحاب         عباس وحاشيته وراء إغالق المعبر وخنق ال      "وقال، إن   
أنهـم  "، مضيفًا   "الحاجات من المرضى والطلبة وأصحاب اإلقامات والمصالح من ممارسة حياتهم العادية          

  ".يجدون في مصر من يسمع لهم ويطيع
  21/9/2013، فلسطين أون الين

  
  "مقاول مفاوضات" تحول إلى وعريقات.. انتهت"أوسلو": دحالن .8

لنائب في المجلس التشريعي محمد دحالن في إجابته على األسئلة التى وجهها إليـه               عرض ا  :سما/ غزة  
الخلفية التاريخية لتوقيع اتفاق أوسلو، واألسباب التي دفعت الـزعيم الراحـل ياسـر               مئات الفلسطينيين، 

مت وقال دحالن أن اتفاقية أوسلو سقطت منذ اليوم الذي استخد         . عرفات إلى السير في طريق المفاوضات     
فيه إسرائيل طائراتها لقصف مقرات األمن في غزة وتدمير كل المؤسسة األمنية لصالح حماس على حد                

 لألسف القيادة حتى هذه اللحظة ال تصارح الـشعب بالحقيقـة، وهـي أن        ،واستطرد دحالن  قائال   . قوله
  .أوسلو قد انتهت

لسنوات الماضية، واوسـلو انتهـت      وأضاف ان اوسلو يجب أن تبدأ بداية مختلفة، عما كانت عليه في ا            
  .ايضا عن افرغت اسرائيل الجانب السياسي من المفاوضات

وألن اإلتفاقية مبنية على ثالث أسس األول سياسي، والثاني أمني، والثالث اقتصادي، فاسرئيل حاصرت              
انب الذي بقى   ، ثم سياسيا لم تقبل بتنفيذ بنودها، والج       ىاقتصادنا ومنعت تصدير المواد من مدينة إلى أخر       

  .. حيا حتى األن هو الجانب األمني
أما نستمر بعنادنا في التنسيق األمني فهذا هو الغريب، وإن لم تستطع السلطة أن تستخدم االمـن                 " :وقال

كرافعة لها لفرض منطقها السياسي على طاولة المفاوضات فهذا ال يصبح فقط عبثيا، لكن يكـون ضـد                  
 يجب أن تعود األمور لنصابها، وأنا هنا ال ألوم الذين يتمسكون بتالبيب             ولذلك. مصالح الشعب الفلسطيني  

أوسلو، بل أيضا حركة حماس مارست نفس الممارسة على استحياء، فإسرائيل فوضـت األمـن داخـل                 
الضفة بالمناطق الماهولة إلى سلطة الضفة، وفوضت مسئولية األمن في القطاع إلى حماس، بل فوضتها               

ولذلك كل هذا المفهوم للـسلطة فـي الـضفة          .. طيني يطلق صواريخ على إسرائيل    بقمع أي فصيل فلس   
والقطاع وهمية، ويجب أن يعيرا اإلعتبار لإلتفاقات وطبيعة العالقات بيننا وبين إسـرائيل وال يجـب أن        

  .نبقى مستقبلين للحفاظ على مصالح ضيقة، فالمصالح الوطنية غابت عن الحالتين
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ري حاليا، فأنا أعرف الدكتور صائب عريقات جيدا وكذلك أبو مازن، فهمـا             وحول المفاوضات التي تج   
ملوك المفاوضات وهذا ليس عيبا، لكن العيب أن تستمر طبقا الشروط التي تضعها إسرائيل، أو أن تسير                 
على غير إرادة من يشارك فيها، ويكرر شروطه فيها علنا ، فقد اسـتمعنا إلـى عريقـات وأبومـازن،                    

، فقد تحول عريقات لألسف إلى مقاول مفاوضات، وين يكون فـي مفاوضـات يـروح                عشرات المرات 
  ...وبعدين يفكر في النتائج على حد تعبيره

  21/9/2013، وكالة سما اإلخبارية
  

   بمنع االحتالل إعادة بناء خربة مكحول في األغوارتنددوزارة الشؤون الخارجية في السلطة  .9
إعادة بناء خيام خربة    ” اإلسرائيلي“سمية أمس، بمنع قوات االحتالل      نددت أوساط فلسطينية ر   : )ا.ب  .د  (

  .مكحول البدوية التي كان هدمها في منطقة األغوار في الضفة الغربية
ووصفت وزارة الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية، في بيان صحفي، عرقلـة قـوات االحـتالل                

مـا  “وقالت الوزارة إن    . ”االعتداء الغاشم ”أوروبيون ب محاولة بناء الخيام التي شارك فيها دبلوماسيون        
قامت به قوات االحتالل اعتداء مباشر على دول الدبلوماسيين األوروبيين، وانتهـاك صـارخ للقـانون                

وطالبت الوزارة في بيانها دول العالم كافة بما فيها اللجنة الرباعيـة            . ”الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف   
المـستمرة  ” اإلسرائيلية“ا العمل الجبان، والتحرك العاجل لوضع حد لهذه االعتداءات          إدانة هذ ”الدولية ب 

  .”على الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل توفير الحماية السياسية له
  22/9/2013، الخليج، الشارقة

  
   على اعتداء جنودها على ديبلوماسية فرنسية"إسرائيل" بمحاسبةطالب باريس تعشراوي  .10

طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية حنـان عـشراوي             :  محمد يونس  -رام اهللا   
الحكومة الفرنسية بالعمل على محاسبة إسرائيل على االعتداء الذي تعرضت له ديبلوماسية فرنسية على              

دات ايدي الجنود اإلسرائيليين بعد ظهر أول من أمس في خربة محكول في األغوار أثناء تقديمها مـساع                
  .إنسانية لفلسطينيين هدم الجيش بيوتهم وشردهم

وقالت عشراوي في رسالة وجهتها إلى الحكومة الفرنسية إن االعتداء الذي تعرضت لـه الديبلوماسـية                
أن الفشل في مساءلة إسرائيل يرسل رسالة مفادها بأنه يمكن لقـوة االحـتالل أن               »، و »خطير«الفرنسية  

ووجهت عشراوي رسائل مماثلة باسم منظمـة التحريـر         . »ت والعدوان تستمر في انتهاج سياسات التعن    
  .الفلسطينية إلى ممثلي دول االتحاد األوروبي والبرازيل وأستراليا

وقال شهود إن الديبلوماسية، وتدعى ماريون كاستين وتعمل في القنصلية الفرنسية في القدس، واحدة من               
ا إلى خربة محكول بعد ظهر أول من امس وهم يحملـون            عدد من الديبلوماسيين األوروبيين الذين قدمو     

لكن الجنـود اإلسـرائيليين أغلقـوا المنطقـة         .  عائلة تم هدم بيوتها وتهجريها     16مساعدات إنسانية لـ    
  .ومنعوهم من إيصال المساعدات، ومن بينها خيام، وتسلميها إلى العائالت

وروبيين قراراً ينص على اغالق المنطقة، غيـر        وقال شهود إن الجيش اإلسرائيلي سلم الديبلوماسيين األ       
  .أن الديبلوماسية الفرنسية حاولت التفاوض معهم، لكنهم رفضوا ذلك وهاجموها وألقوها أرضاً
 22/9/2013، الحياة، لندن
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   يدعو العالم اإلسالمي لحماية األقصىالفلسطينيالمجلس الوطني  .11
س الـوطني الفلـسطيني مـن األعمـال العدوانيـة           حذر المجل :  كمال زكارنة، وكاالت االنباء    -عمان  

اإلسرائيلية الممنهجة والخطيرة الستهداف المسجد األقصى وتهويده وتقسيمه، حيث تصاعد األمر باقتحام            
عناصر القوات الخاصة اإلسرائيلية المسجد األقصى، وانتشارها فـي سـاحاته بكثافـة، وتمنـع كافـة                 

وأشار المجلس في بيان لـه إلـى أن ذلـك            .امات المستوطنين له  المواطنين من الدخول إليه لتأمين اقتح     
يتماشى مع اإلجراءات التي أقرتها لجنة الداخلية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي لبحـث كيفيـة اقتحـام                 

وشدد على أن هذا اإلجراء من قبـل الكنيـست          . »رأس السنة العبرية الجديدة   «المسجد األقصى بمناسبة    
صعيدا جديدا يتيح للجماعات المتطرفة وأقطاب الحكومة اإلسرائيلية اقتحـام المـسجد            اإلسرائيلي يعتبر ت  

 جهة حكومية بهدف تدنسيه مستغلين بذلك األعياد وفرض أمر واقع جديد            12األقصى بمعاونة أكثر من     
بهدف تقسيم المسجد األقصى تمهيدا للسيطرة عليه، تماشيا مع ما دعت إليه رئيسة لجنة الداخليـة فـي                  
الكنيست لفرض تقسيم زماني للمسجد األقصى ما بين المسلمين واليهود على غرار األسلوب في الحـرم                

  . اإلبراهيمي في مدينة الخليل
وطالب المجلس الوطني االتحادات البرلمانية اإلقليمية والدولية وعلى رأسها االتحاد البرلماني الدولي إلى             

ي مقدمتها طرده من االتحاد باعتباره عضوا فيه والذي يشرع      اتخاذ إجراءات ضد الكنيست اإلسرائيلي وف     
ليس فقط لالستيطان وإقامة الجدار ومصادرة األراضي الفلسطينية بل تعدى ذلك إلى التشريع لالعتـداء               

كمـا  . على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس خاصة وفي باقي مدن دولة فلسطين المحتلة عامة             
الفلسطيني منظمة المؤتمر اإلسالمي وكل الجهات واألطـراف المعنيـة بتحمـل            طالب المجلس الوطني    

مسؤولياتها لوقف كل هذا العبث اإلسرائيلي الخطيـر بالمقدسـات وعـدم االكتفـاء بحمـالت التنديـد                  
واالستنكار، فالذي يجري في القدس تجاوز كل ذلك إلى ضرورة العمل لمنع وقـوع كارثـة قـد تحـل          

  . وجودهبالمسجد األقصى تهدد
  22/9/2013، الدستور، عمان

  
   حكم حماس في غزةإلسقاطأبو مرزوق يستبعد تدخل مصر  .12

موسى ابو مرزوق تعليقا على الخبر الـذي        . قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د       : القاهرة
بـضغط عربـي    " عبـاس "و" دحـالن "أوردته صحيفة المستقبل العربي، بأن هناك مصالحة قريبة بين          

  ".أن إسقاط حكم حماس ليس بالشيء الجديد"مصري تمهيداً لمتابعة مخطط إسقاط حكم حماس في غزة، و
أن عباس ودحالن حلفاء منذ أيام      "وأكد أبو مرزوق في تصريح له عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك            

ـ    "الرئيس عرفات رحمه اهللا، وكانوا حبايب ولم يستطيعوا إنهاء حكم            صر أمـر   حماس وحكاية تدخل م
  ".مستبعد والمستقبل أمامنا

ال تسعى لحكم وال المارة فهي حركة مقاومة لتحريـر أرضـها            " حماس"وأوضح أبو مرزوق أن حركة      
  .وعودة شعبها الذي أعطاها الثقة فلم تخذله ودافعت عن خيار الشعب الفلسطيني

 وطنيـة وأن ال نكـون       واشار الى أن حماس تسعى وبكل اخالص إلنهاء االنقسام وتشكيل حكومة وحدة           
جزءاً منها، ولكن على قاعدة ثوابت الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها حقه في المقاومة وحقـه فـي                  

  .العودة وليس على قاعدة االلحاق باالحتالل وسياساته
  21/9/2013، وكالة سما اإلخبارية
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   ترفض مشروع السالم االقتصاديفصائل فلسطينية في غزة .13

إسماعيل األشقر إن القوى الحية للشعب الفلسطيني        قال القيادي في حركة حماس    : غزة - ضياء الكحلوت 
  .ال يمكن أن تقبل بإلغاء حقوقها والعبث بقضيتها الوطنية مقابل سالم اقتصادي يعطي أرضها لالحتالل

يذ مـا   رشوة تُعطى للسلطة الفلسطينية لتنف    "وأوضح األشقر في حديث للجزيرة نت أن السالم االقتصادي          
بالـذهاب  " مجموعة صـغيرة حولـه    "واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس و     ". تريده إسرائيل وأميركا  

  .للمفاوضات لحسابات خاصة
وقال إن األموال التي ستتدفق إنما هي أموال سياسية يراد منها جر السلطة في رام اهللا إلى مزيـد مـن                     

ال يهمها إال مصلحة إسرائيل وتضرب بعرض الحائط        "ا  التنازالت لالحتالل اإلسرائيلي، مؤكداً أن أميرك     
  ".كل المصالح األخرى

من جهته، ذكّر الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد اإلسالمي داود شهاب بأن ثمن التسهيالت االقتصادية               
هو السكوت عن االستيطان والتهويد وسياسة فرض الوقائع علـى األرض التـي يمارسـها االحـتالل                 

  .اإلسرائيلي
، "استبداال لوعود منح الفلسطينيين دولة أو دويلة "واعتبر شهاب في حديث للجزيرة نت السالم االقتصادي         

ورغم ذلك أكد أن إسرائيل هي المستفيد األكبر من خطة السالم االقتصادي ألن جزءاً من األموال سيعود                 
  .لخزينتها

لمرة يجب أن يكون أولويـة، كونهـا        وشدد على أن رفض المفاوضات الحالية والعمل على وقفها هذه ا          
وحذر مـن أن الوجـود الفلـسطيني        . من جوالت التفاوض السابقة   " القضية الفلسطينية ككل  "أخطر على   

  .أصبح مهدداً أكثر من أي وقت مضى
أما عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر فأكد أن السالم االقتصادي فـي                

ويراد منـه تقـديم تـسهيالت       " طرحته الحكومة اإلسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو        األساس هو مشروع  
  ".ورشاوى اقتصادية مقابل األمن إلسرائيل

الشعب الفلسطيني يناضل من أجل حريته وعودة الجئيـه         "وشدد مزهر في حديث للجزيرة نت على أن         
  ".ق بتسهيالت ورشاوى اقتصاديةوقدسه وأرضه وال يقاتل من أجل مقايضة كل هذه الثوابت والحقو

وأشار مزهر إلى أن الجبهة الشعبية مع أي جهد وطني لمواجهة مسار المفاوضات على اعتبـار أنهـا                  
تلحق أضراراً فادحة بالقضية الفلسطينية ويستفيد منها االحتالل اإلسرائيلي فقط، مؤكداً في الوقت ذاته أن               

  .الشعب الفلسطيني مصمم على تحقيق أهدافه
  21/9/2013، لجزيرة نت، الدوحةا

  
  حواتمة يطالب بانسحاب السلطة من المفاوضات .14

دعا امين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين        :  كمال زكارنة، وكاالت االنباء    - الدستور   -عمان  
نايف حواتمة الوفد الفلسطيني المفاوض مع الجانب االسرائيلي الى االنسحاب من المفاوضـات بـسبب               

الجانب االسرائيلي وتمسكه ببحث الملف االمني فقط وعدم تقديمه اي خطة او مقترحـات امنيـة                تزمت  
  .للتفاوض عليها وتجاهله جميع الملفات االخرى
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وقال حواتمة في لقاء مع الصحفيين في عمان امس ان فشل المفاوضات الحالية في تحقيق اية نتائج يعود                  
مراقبة دولية والى اسس سياسية ووقف االستيطان مبينا ان قرار          الى اجرائها دون االستناد الى مرجعية و      

االعتراف بدولة فلسطين في االمم المتحدة كان يجب ان يشكل االساس الحقيقي لهذه المفاوضات حتى ال                
وقال ان هـذه المفاوضـات اوصـلت        . نقع في مطب مفاوضات العشرين سنة الماضية دون نتائج تذكر         

ريق مسدود وال بد من العمل على ايجاد اسناد سياسي وقانوني لهذه المفاوضات             الحالة الفلسطينية الى ط   
بضمانات ومرجعية دولية تضمن وقف االستيطان واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من              

 واطالق سراح االسـرى     194 وعاصمتها القدس وحل قضية الالجئين وفق القرار         1967حزيران عام   
  .ين الفلسطينيين وحل جميع القضايا االخرىوالمعتقل

وقال حواتمة لقد مر اكثر من شهرين غلى المفاوضات المستأنفة دون تحقيق اية نتائج وال يوجد جـدول                  
اعمال واضح لهذه المفاوضات والمواقف االسرائيلية هي التي تعطل احراز اي تقدم فيها وهذا يثبت مرة                

اولة كسب الوقت واستثماره في بناء المـستوطنات فـي االراضـي            اخرى نوايا التوسع االسرائيلي ومح    
  .الفلسطينية

وطالب بانهاء االنقسام الفلسطيني وعقد دورة جديدة للمجلس المركزي لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية               
واللجنة القيادية الفلسطينية العليا لتطبيق االتفاقات والتفاهمات وانهاء االنقسام وتـشكيل حكومـة وحـدة               

ية واحدة برئاسة الرئيس محمود عباس واجراء االنتخابات بمختلف اشكالها وانواعها فـي الـضفة               وطن
  .الغربية وقطاع غزة

واستعرض حواتمة االوضاع العربية ودعا الى وقف الحلول العسكرية والعنفية واالمنية مناشدا االنظمـة       
  .ةالعربية الى االنفتاح على الشعوب والتعامل مع مطالبها بايجابي

  22/9/2013الدستور، عمان، 
 

  يحذر من تسوية سياسية تنهي الصراع مع االحتالل" الشعبية"لـعضو اللجنة المركزية  .15
حذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، من استغالل اإلدارة األمريكية              

ينية على التوقيع على تسوية سياسية تنهـي        لألوضاع العربية الراهنة إلجبار السلطة الفلسط     ) إسرائيل(و
الصراع مع االحتالل، وتتنازل عن حق العودة، وتحول المناطق الفلسطينية إلى مجموعة من المعـازل               

مستقبل القضية  "واعتبر مزهر خالل ندوة سياسية نظمتها الجبهة الشعبية برفح أمس، بعنوان             .والكنتونات
هـو  " الخاطئة"، أن البديل عن سياسة المفاوضات       "على اتفاقية أوسلو  الفلسطينية بعد مرور عشرين عاماً      

صوغ استراتيجية وطنية يقوم أساسها على التمسك بكافة أشكال المقاومة، وإنهـاء االنقـسام واسـتعادة                
  .الوحدة، وتنفيذ اتفاق المصالحة، ومغادرة نهج المفاوضات بشكل كامل، ووقف التنسيق األمني

كانت كارثية وخطيرة جداً، اقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، بدءاً من         " اتفاق أوسلو    وأوضح مزهر أن آثار   
اتفاقية باريس المذلة التي حولّت االقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد تابع لالحتالل الـصهيوني، ومـروراً               

  % 10 من أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة أي حوالي      % 46بجدار الفصل العنصري الذي نهب حوالي       
من مساحتها، إلى عملية تهويد ممنهجة لمدينة القدس ازدادت وتيرتها بعد اتفاقية أوسلو، وإلـى تنـامي                 
وتيرة االستيطان ومصادرة األراضي والتي أدت إلى مضاعفة عدد المستوطنين باآلالف، ومروراً بسرقة             

  ".امي معدالت الفقر والبطالةالمياه، إلى االنقسام الكارثي، وأخيراً باستمرار التنسيق األمني، وتن
 21/9/2013، فلسطين أون الين
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   بعد تصريح سفيرها بالقاهرة حول معبر رفحعلى غزة" التآمر"حماس تتهم السلطة بـ  .16

ان : " وأحد قياداتها في القطاع صالح البردويل      حركة حماس قال الناطق باسم    : ـ احمد رمضان   رام اهللا 
) عباس(لفرا حول ربط إعادة فتح معبر رفح بعودة حرس الرئيس           تصريحات السفير الفلسطيني بركات ا    

للـسلطة دوراً وضـلعاً     "، معتبراً أن    "إلدارة المعبر، يؤكد على وجود مؤامرة كبيرة على غزة والمقاومة         
  ".كبيراً في هذا الحصار
لفلـسطيني  تصريح الفرا يؤكد أن السلطة وسفارتها في القاهرة تتآمر على الشعب ا     "وأضاف البردويل أن    

في غزة، وتحاول بأي شكل استغالل أي عملية لشن عدوان إسرائيلي على غزة أو إغالق لمعبـر رفـح       
البري مع مصر للتضييق على القطاع وتحقيق األهداف السياسية لالحـتالل والواليـات المتحـدة فـي                 

  ".السيطرة على القطاع وتركيع المقاومة
ي في القاهرة يقرر عن الحكومة المـصرية إغـالق المعبـر            وتساءل البردويل إن كان السفير الفلسطين     

نحن لم نسمع هذا الكالم من مصر أصحاب المعبر، فهل السفير الفلسطيني هو متحـدث               : "وفتحه؟، قائالً 
باسم مصر؟، فإذا كان يتحدث باسم مصر فهذه قضية أخرى، أما إذا كان يتحدث باسم طرف فلـسطيني                  

  ". فال يحق له الحديث عن الشعب الفلسطينيانقلب على الشرعية الفلسطينية،
غـزة قطـاع محاصـر      "وأكد البردويل أن معبر رفح البري هو معبر فلسطيني مصري، الفتاً إلى أن              

، مؤكـداً علـى أن      "ومجاور لجمهورية مصر، وال يجوز لها إغالقه بموجب القوانين اإلنسانية والدولية          
  ".الضغط السياسي على المقاومة لن يركعها"

  22/9/2013، لمستقبل، بيروتا
  

  سنقطع األلسنة المتطاولة على المقاومة: خالل عرض عسكري في غزة" القسامكتائب " .17
أنهـا سـتقطع األلـسنة       -الذراع العسكرية لحركة حمـاس    -أكدت كتائب القسام    :  محمد العرابيد  -غزة

  .المتطاولة على المقاومة كما في معركة حجارة السجيل
 عرض عسكري لكتيبة الشاطئ غرب مدينة غزة، مساء السبت، إن المقاومة ستقطع             وقالت الكتائب خالل  

  .األيادي التي تنازلت عن المسجد األقصى وحقوق الالجيئين
وحذرت الشعب الفلسطيني بغزة من التعامل مع األيدي اآلثمة التي تشدد الحصار على غزة، إلجثتـات                

  .المقاومة
تيقنوا أن المقاومة مازلت بخيـر رغـم كيـد الكائـدين وخيانـة               "وطمأنت الكتائب، الشعب بغزة، قائلة    

  ".المارقين
إن القسام أصبح اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه في حجارة الـسجيل ومعركـة               : "ووجهت رسالة للعدو  

  ".الفرقان
 مستمرة في مرحلة اإلعداد والتطوير، استعدادا للمعركة الفاصلة مـع االحـتالل           " القسام"وأوضحت أن   

  .؛ لتحرير القدس"االسرائيلي"
الذي انتصر بالفرقان ووفاء األحرار وضرب تل أبيب في حجـارة           ) القسام(وأضافت أن حماس وجيشها     

  .السجيل، مازل عصي على االنكسار وسيبقى رعبا يالحق االحتالل
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سـيلقى  "نه  من اإلقدام على أي حماقة ضد قطاع غزة، مشددة أ         " االسرائيلي"وحذرت الكتائب، االحتالل    
  ".ضربات من المقاومة توجعه، واأليام ستثبت ذلك

وذكرت أن القسام يمتلك استراتيجية عسكرية شاملة لمقاومة االحتالل، معاهدة الشعب الفلـسطيني بـأن               
  .عن فلسطين" االسرائيلي"تبقى متمسكة بالسالح حتى دحر االحتالل 

ن االحتالل طويلًا، معاهدة األسـرى بأنـه لـن          وجددت الكتائب تأكيدها بأنها لن تترك األسرى في سجو        
إن القسام وعد، ووعد الحر دين      " متابعة  . يطول بهم الزمان حتى يكونوا بين أبنهائهم مرفوعي الروؤس        

  ".عليه
يا أبناء األمة العربية واإلسالمية أنتم الذين احتضنتم المقاومة، وأنتم منا ونحن مـنكم وهـدفنا                : "وتابعت

، مؤكدة أن ال تسمحوا لأليادي األتمـة أن تلتفـت علـى عـزكم،               "كم ال نسوى شيًئا   هدفكم، ونحن بغير  
  .لتحاربوا المقاومة

وأكدت الكتائب في وقت سابق أن العروض والمناورات العسكرية التي تجريها في قطاع غـزة، تحمـل                 
  ).إسرائيل(رسالة لـ

  21/9/2013، الرسالة، فلسطين
  

  ي لبنان ليسوا طرفًا بأي نزاع داخلي فون الفلسطينيؤونالالج: بركةعلي  .18
جدد علي بركة، ممثل حركـة حمـاس بلبنـان، تأكيـده، أن الالجئـين               : تغطية خاصة  -الرسالة نت   

  .الفلسطينيين في لبنان، ليسوا طرفًا بأي نزاع داخلي، وشدد على أن قضيتهم تتمثل بالعودة لفلسطين
سنعمل من أجل استقرار مخيماتنـا،      "ر األحد، إننا    وقال بركة خالل حوار متلفز على فضائية المنار، فج        

 ".وقضيتنا العودة لفلسطين، وال تنازل عنها، ولن نضيع قضية الالجئين في أي معارك عربية أو داخلية               
  ".أمن المخيمات الفلسطينية من استقرار لبنان وأمنها"وشدد على أن 

 وحريصون على بناء أفضل العالقات بـين        نحن وأشقاؤنا اللبنانيون في مركب واحد،     "وأضاف بركة أننا    
  ".المخيمات وجوارها، ونمنع استخدام الحالة الفلسطينية مع أي مشاكل طائفية

نحن في لبنان لسنا طائفة، فلدينا قضية فلسطين، ونطلب من الدولة اللبنانية أن تدعم صمودنا حتى                "وتابع  
  ".استرداد حق العودة والالجئين

عالم تبث إشاعات؛ إلحداث فتنة بين فصائل فلسطينية وأحزاب، وتزرع بذور           وأوضح أن هنالك وسائل إ    
  .الفتنة مع الشعب اللبناني

نحن لم نستسلم ونقاتل ونريد فلسطين، فـال نقبـل          "وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتوطين، و        
  ".بوطن بديل غيرها

  22/9/2013، الرسالة، فلسطين
  

  مسؤولياتها" األونروا"لتتحمل  : وجبهة التحرير"الجهاد" .19
زار وفد من الجهاد اإلسالمي برئاسة أبو سامر موسى يرافقه خالد بديوي جبهة التحرير الفلسطينية حيث                

  .كان في إستقبالهم مسؤول المنطقة خالد غيث ورضوان مرعي أبو محمد
ة والتـي باتـت بحكـم       ما يحدث في الوطن العربي وتداعياته على القضية الفلسطيني        "وناقش المجتمعون   

  ".المغيبة عن األجندة العربية



  

  

 
 

  

            14ص                                     2986: العدد                 22/9/2013 حداأل :التاريخ

إستئناف المفاوضات بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية لن ينتج عنها سوى الويالت            "واعتبروا أن   
مؤكدين " وتعميق حالة اإلنقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتطلع لتحقيق طموحاته بالتحرير الكامل            

  ".لمفاوضات وكل ما ينتج عنهارفضهم كل أشكال ا"
ـ   تحمل مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين من مخيمات سوريا           "وطالبوا األونروا ب

القرارات الجائرة التي اتخذتها المديرة     "رافضين  " والعودة عن سياسة تقليص الخدمات تحت حجج واهية       
  ".الطوارئ ألبناء مخيم نهر البارد المنكوبالعامة لألونروا، آن ديسمور، بتعديل خطة 

  21/9/2013، المستقبل، بيروت
  

   في لبنان"فتح"بيانان متضاربان حول حركة إصالحية لضباط داخل  .20
وصف قائد االمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب ما جاء في البيان الذي تم                 : صيدا

، الفتاً الـى ان     "زوبعة في فنجان  "بأنه مجرد   "  فتح في لبنان   مجموعة ضباط وكوادر حركة   "توزيعه باسم   
  . الف شهيد ال يمكن ان يؤثر عليها اي بيان80 سنة ودفعت اكثر من 50حركة فتح التي تأسست منذ 

كالم ابو عرب جاء اثر لقائه الدكتور عبد الرحمن البزري في منزله في صيدا على رأس وفد من اللجنة                   
 الموحدة المؤلفة من مختلف الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية فـي مخـيم عـين               السياسية الفلسطينية 

الحلوة وضم الوفد عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صالح اليوسف، ممثل حركة حماس              
ابو احمد فضل، الناطق الرسمي لعصبة األنصار الشيخ ابو الشريف عقل، عضو اللجنة المركزية للجبهة               

، مسؤول العالقات السياسية لحركة الجهاداالسالمي شكيب العينا،        )ابو النايف (مقراطية عدنان يوسف    الدي
أمين سر لجنة المتابعة الفلسطينية عبد مقدح، عضو لجنة المتابعة ابو وائـل زعيتـر، ممثـل الحركـة                   

  .االسالمية المجاهدة نصر المقدح
 مخيم عين الحلوة في ضوء االحـداث االمنيـة          وجرى خالل اللقاء عرض ألوضاع المخيمات وال سيما       

االخيرة وتم التاكيد على ضرورة دعم عمل القوة االمنية المشتركة لتثبيت وحفظ االستقرار داخل المخيم               
  .والجوار وقطع الطريق على اية محاولة لتعكير صفو االمن داخله

  بيان
مجموعة ضباط  "ونية بيان حمل توقيع     وكان وزع عبر بعض مواقع التواصل االجتماعي والمواقع االلكتر        

يعلنون فيه عن قيامهم بحركة إصالحية بقيادة العميد محمـود عبدالحميـد عيـسى              " حركة فتح في لبنان   
هناك زمرة من الفاسدين والمفسدين في الحركة، صادروا الشرعية وتمـسكوا         "، ويتحدثون عن ان     "اللينو"

 وحولوها من حركة تحرر وطني الى مجموعـات مـن       بها، وتخلوا عن المشروعية، وتآمروا على فتح،      
  ".المرتزقة، متناحرة على كل شيء ما عدا خدمة شعبنا الفلسطيني في المخيمات

ينفي فيـه   " اللينو"والحقا وزع وبالطريقة نفسها، بيان صادر عن المكتب اإلعالمي للعميد محمود عيسى             
نات التي توزع داخل مخيم عين الحلـوة بإسـم          اي صلة له ال من قريب وال من بعيد بالبيا         "بشكل قاطع   

هذه البيانات عارية عـن الـصحة وهـدفها نـشر الفـتن             "واكد على ان    ". حركة فتح والقوى الخاصة   
وليس غريبا على هذه االيادي الخفية التي تعبث بأمن المخـيم           .. والتحريض بين ابناء الشعب الفلسطيني    

  ".يينان تقوم بتلك األعمال الغريبة عن الفلسطين
  22/9/2013، المستقبل، بيروت
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  مخاوف من العودة الختطاف جنود إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين: معاريف .21
اعتبرت صحيفة معاريف في موقعها على الشبكة، اليوم األحد أن عملية اختطاف الجنـدي اإلسـرائيلي،       

ر، كانت بمثابة تحقـق لكـوابيس   تومر حازن، وقتله الجمعة، من قبل مواطن فلسطيني يدعى نضال عام        
وقال الموقع إن المخاوف اإلسرائيلية هـي       . تؤرق األجهزة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية منذ مدة طويلة       

من تكرار سيناريو اختطاف جلعاد شاليط ومن ثم المطالبة بصفقة تبادل لتحرير أسرى فلسطينيين مقابـل       
  .الجنود المختطفين

 ساعة بعد أن تمكنـت      24خالل  " الدراما"ي حالة الجندي تومر حازن فقد انتهت        وأشار الموقع إلى أنه ف    
ولفتـت  . المخابرات اإلسرائيلية من معرفة مختطف الجندي، واعتقاله ومن ثم العثور على جثة الجنـدي             

معاريف، إلى أن مختطف الجندي اإلسرائيلي، كان يعتزم أساسا اختطاف الجندي مبادلته بشقيقه األسـير               
  .ني المعتقل في السجون اإلسرائيليةاألم

وبحسب الموقع فإنه على الرغم من أن إسرائيل تقوم حاليا باإلفراج عن أسرى فلسطينيين كبادرة حـسن                 
تجاه رئيس السلطة، محمود عباس، إال أن الفلسطينيون يعتبرون اختطاف الجنـود اإلسـرائيليين الحـل                

  . األمثل لتحرير األسرى من السجون اإلسرائيلية
  22/9/2013، 48عرب 

  
  ك   نجاة نجل أحمد جبريل من محاولة اغتيال في مخيم اليرمو": القيادة العامة" .22

، " القيادة العامة  -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     "أوضح حسام عرفات الناطق باسم      : )فلسطين(رام اهللا   
و المكتب السياسي للجبهـة     أن خالد جبريل عض   ) 21/9(اليوم السبت   " قدس برس "في بيان صحفي تلقته     

العـصابات  "ومسؤول الدائرة األمنية والعسكرية فيها، تعرض لمحاولة االغتيال من قبل من وصفهم بـ              
أثناء مشاركته إلى   "، مشيرا إلى أن العملية تمت عبر الهجوم بالقنابل اليدوية واألسلحة الرشاشة             "اإلرهابية

 مخيم اليرموك بين اللجان الشعبية الفلـسطينية و الجبهـة           جانب مقاتلي الجبهة في المعارك التي يشهدها      
الشعبية القيادة العامة وقوي التحالف الفلسطيني من جهة، وبين المجموعات المسلحة الذين يحتلون مخيم              

  .دون أن يحدد البيان تاريخ وقوع الحادث" اليرموك منذ  نهاية العام الفائت، من جهة أخرى
  21/9/2013قدس برس، 

  
  انقالب مصر يخنق غزة ويربك حماس: لتحلي .23

تعاني حركة حماس وقطاع غزة الفلسطيني من أزمة خانقة، تحت وطأة تضييق شـديد عليهـا      : الفرنسية
من قبل السلطات في مصر بعد االنقالب على الرئيس محمد مرسي، وسط حملة إعالمية ضدها، لكنهـا                 

  .سيينتتجنب االصطدام بهذا النظام الجديد، وفق محللين سيا
ويبدو أن حماس تدفع اليوم ثمن ارتباطها التاريخي بجماعة اإلخوان المسلمين، فها هو النظام المـصري                
الجديد يوجه إليها ضربة قاسية، بتدميره مئات األنفاق الحدودية مع القطاع، وإغالق معبر رفح، المنفـذ                

  .الوحيد أمام سكان قطاع غزة المحاصر
هناك استهدافا للمشروع اإلسالمي في المنطقة وأنه يجب        "اسم حماس أن    ويعتقد فوزي برهوم المتحدث ب    

غزة ال تشكل خطرا على أمن مـصر ولـن          "، لكنه يؤكد أن     "أن يفشل، وحماس جزء من هذا المشروع      
  ".فتح معبر رفح بشكل كامل"، مطالبا القاهرة بإعادة "يكون ذلك
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 أن لدى حماس أزمـة  -عة األمة في مدينة غزةاألستاذ في جام-ويرى المحلل السياسي عدنان أبو عامر  
صعبة وخانقة، مما يدفعها للعودة خطوة إلى الوراء وتقليل فرص الصدام مع مصر، في محاولـة لكـبح                  

  .جماح أي سلوك مصري غير متوقع، مؤكدا أن إغالق األنفاق سبب أزمة اقتصادية صعبة لحماس
الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية التي أكد فيها أنه        وتتوافق رؤية أبو عامر مع تصريحات رئيس الحكومة         

ال يوجد أي تفكير أو أجندة لصراع مع مصر ال حكومة وال جيشا وال شعبا وال أحزابا، وإننا لـم ولـن      "
  ".نتدخل في الشأن الداخلي للدول

رسـالة  ويعتقد المحلل السياسي أكرم عطا اهللا أن امتناع حماس عن التصعيد اإلعالمي مع مصر يحمل                
تهدئة إلى الجيش المصري والحكومة المصرية الجديدة، مؤداها أن حماس ال تريد صداما مـع الجـيش                 

  ".ألنه المتحكم الوحيد في شرايين حياتها بحكم الموقع الجغرافي"
ويدل على ذلك ما كتبه موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس على صفحته على موقع                 

هل هناك عاقل يعتقد أن أهل غزة يعادون أو يناصبوا مصر العـداء،             "ي فيسبوك قائال    التواصل االجتماع 
  ".وهي المنفذ الوحيد لمعاشهم واتصالهم بالعالم

أزمة سياسية تتمثل فـي حركـة تنقـل         "ويفسر عطا اهللا تفادي حماس االصطدام مع مصر بأنها تعاني           
منطقة عبر الممر المصري، الذي ساهم في شرعنة        أفرادها التي بدأت خالل السنة األخيرة إلى عواصم ال        

  ".حماس على المستوى اإلقليمي
العاشرة "وفيما بدا أنه محاولة الحتواء الغضب المصري خرج أبو مرزوق المقيم في القاهرة في برنامج                

، "كانت خطـأ  "المصرية واعتذر خالله عن تظاهرة القسام معترفا بأنها         " دريم"الذي يبث على قناة     " مساء
  ".جيش مصر خط أحمر على رؤوسنا جميعا"مؤكدا أن 

  21/9/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 

  "أوسلواتفاق  "إللغاء داني دانون يدعو اإلسرائيلينائب وزير الحرب  .24
اتفاقيـة  "عضو الكنيست ونائب وزير الحرب اإلسرائيلى، إلى إلغاء   دعا دانى دانون :وكاالت – واشنطن
 والتى أنهت النـزاع المـسلح بـين         1993ائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام      التى وقعتها إسر  " أوسلو

  .ورتب إلقامة سلطة وطنية فلسطينية فى الضفة الغربية وغزة" إسرائيل"منظمة التحرير الفلسطينية و
االميركية، بمناسبة مرور عـشرين عامـا علـى توقيـع           " نيويورك تايمز "وقال دانون فى مقال نشرته      

 إنه يجب على الحكومة اإلسرائيلية أن تعترف بخطأ توقيع االتفاق وفشل عمليـة أوسـلو إذ ال                  االتفاقية،
  .يزال السالم الحقيقى بعيد المنال
سيكون لدى اإلسرائيليين فرصة إلعادة التفكير فى النمـوذج         " اتفاق أوسلو "وأوضح أنه عن طريق إلغاء      

" إذ لـم تحقـق      .  اليهود والعرب فى هذه المنطقـة      القائم، ونأمل أن يرسى أسس تسوية أكثر واقعية بين        
السالم، بل جلبت المزيد من سفك الدماء، وهو ما يجعل ضرورة وضع حد لهذه المهزلـة                " اتفاقية أوسلو 

  .بإعالن وقف هذا االتفاق فورا
يـد  ، وفى المستقبل، سيتم تحد"حل ثالث دول"ويرى دانون، أنه يمكن استبدال هذا االتفاق بما يطلق عليه   

حيث يجب على جميع بلدان المنطقة      . الوضع النهائى للفلسطينيين فى اتفاق إقليمى يشمل مصر واألردن        
  .المشاركة فى عملية إنشاء حال طويل األجل للمشكلة الفلسطينية
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ويتابع أنه على المدى القصير يمكن للفلسطينيين مواصلة الحكم الذاتى على الحياة المدنية بينمـا تبقـى                 
ويمكن لعرب الضفة الغربية االستمرار فى تطوير       . مسئولة عن األمن فى أنحاء الضفة الغربية      إسرائيل  

مجتمعهم كجزء من اتفاق يتضمن إسرائيل واألردن، وبالمثل يمكن ألهالى غزة العمـل مـع إسـرائيل                 
 .ومصر لتأسيس مجتمع يمنحهم السلطة المدنية الكاملة على حياتهم بطريقة مقبولة للجميع

  21/9/2013،  سما اإلخباريةوكالة
  

   القادمة ستندلع بشكل مفاجئ لكنهم لن يفاجئوننا الحرب :إسرائيليجنرال  .25
 اإلسـرائيلي  عبر  الجنرال كوبي باراك  رئيس قسم التكنولوجيا واللوجيستيكا في الجيش              :القدس المحتلة 

اجمة سوريا إلـى اتفـاق      عن الدهشة والمفاجئة الكبيرة من طريقة تحول التهديد األمريكي بضرب ومه          
  .وتسوية روسية أمريكية وافق في سياقها الرئيس السوري بشار األسد على نزع أسلحته الكيماوية

وقال الجنرال إنه  يتوجب عدم استنتاج أي شيء مما جرى وحـدث ونحـن موجـودون فـي محـيط                     
  .استراتيجي معقد يستوجب منا بحث كل أمر لوحده وحسب معطياته الخاصة

نعتقد بان الحرب القادمة ستندلع بشكل مفاجئ لغالبية القوات العـسكرية وانـأ ال أقـول بـأنهم                  : وتابع
حيـث الوحيـد مـن قـسم        " عامود السحاب " سيفاجئوننا لكن يمكن ان ينشا وضع كما حدث في عملية           

ية شـيئا   التكنولوجيا واللوجيستيكا الذي عرف بأننا سنهاجم احمد الجعبري هو انا فقط فيما لم يعرف البق              
  ".وذلك حفاظا على السرية

ويكمل ومع احترامي للصواريخ التي سقطت في المنطقة الجنوبية ومنطقة الوسط لكـن التهديـد علـى                 
 70الجبهة الشمالية يزيد بعشرات األضعاف عما هو الحال جنوبا حيث تفيد التقارير بان حزب اهللا يمتلك                 

 هذه الصواريخ نحو أهدافها بدقة مثل إصابة محطـة          ألف صاروخ كثير منها مزود بأجهزة توجيه ستقود       
وسط تل ابيب او مطار بن غريون       " هكرياه  " الكهرباء بمنطقة الخضيرة او مقر القيادة العسكرية العامة         

كذلك يحتفظ ما تبقى من الجيش السوري بعدد مماثل من الصواريخ ما يضع مواقع الجـيش ومخازنـه                  
كبير وثقيل ولن تنجح بطاريات القبة الحديدية بتوفير الحماية الكاملـة           وقواعده الجوية تحت تهديد ناري      

ومن الواقعي االفتراض بان هذه البطاريات ستخصص لحماية البنى التحتية األساسية والهامـة وقواعـد               
التـي  " الغفـران "إن  تهديد العمق االسرائيلي هو الفارق الكبير بين حرب أكتوبر          : ويضيف .سالح الجو 
قال الجنرال كوبي وأضـاف فـي       "  عاما وبين الحرب القادمة إذا ما اندلعت ال قدر اهللا            40ل  اندلعت قب 

أطلقت مـن سـوريا     " فروغ"في حرب أكتوبر غير بعض صواريخ       "معرض إجابته على السؤال السابق      
سـرائيلي  لم يواجه العمق االسرائيلي تهديدا حقيقيا لكن هذه األيام فان العمق اال           " رمات دافيد "على منطقة   

يواجه تهديدا قويا يؤثر على السلسة اللوجيستية وسيضطر الجيش االسرائيلي إلى تفعيل قوة هائلـة فـي                 
 ".ضربة واحدة ووقت واحد على امل تقصير فترة الحرب اذ ال يمكننا وال نستطيع تحمل حربا طويلة

  21/9/2013، وكالة سما اإلخبارية
  

  نة الطائفية والعائلية على البلدات العربيةهيم: "إسرائيل"االنتخابات المحلية في  .26
بانتخابـات  ) أسوة بكل البلـدات اليهوديـة   (تنشغل البلدات العربية في إسرائيل      :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

وتأتي هذه االنتخابات بعد تسعة أشهر على االنتخابات        .  الشهر المقبل  22السلطة المحلية التي تجري في      
األحزاب العربية الوطنية واإلسالمية للمصوتين العرب الذين منحوها أكثـر          البرلمانية التي صفقت فيها     
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مقـاولي  « في المئة من أصواتهم وكنسوا عن بلداتهم األحزاب الصهيونية التي حاولـت عبـر                80من  
  .إقناعهم بالتصويت لها بداعي أن في ذلك منفعة مستقبلية لتطوير بلداتهم» أصوات

لمانية التي وضعت الناخب العربي بين خياري الحـزب العربـي والحـزب             لكن، خالفاً لالنتخابات البر   
الصهيوني فاختار األول من دون تردد، فإن االنتخابات المحلية تشهد معركة انتخابية تكاد تكون، في عدد                
من البلدات، حرباً أهلية تُستخدم فيها أسلحة القذف الثقيلة، وال تخلو من عنـف جـسدي وإطـالق نـار                  

  .ذلك في ظل هيمنة الطائفية والعائلية على الحمالت االنتخابيةوشجار، و
وتوحي اإلعالنات االنتخابية في شوارع البلدات العربية بأن المعركة أشبه على قيادة دولة، ال على سلطة                
محلية تقدم بعض الخدمات للمواطنين وتعجز عن تنفيذ مشاريع تطوير حقيقية تتيح لها اللحـاق بركـب                 

  .هودية المتطورة التي تحصل على موازنات حكومية هائلة في مقابل فتات للبلدات العربيةالبلدات الي
» التجمع الوطني الـديموقراطي   »، و »الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة   «ويجد حزبا التيار الوطني،     

عرب، نفسيهما   في المئة من أصوات الناخبين ال      60اللذان حصال في االنتخابات العامة األخيرة على نحو         
ليس فقط في مأزق في كيفية مواجهة االحتراب الطائفي والعائلي الذي يسيطر على الحمالت االنتخابيـة                

األوضاع والتحالف مع قـوى عائليـة وطائفيـة         » مسايرة«فحسب، إنما يضطران في مواقع كثيرة إلى        
تنافس والتراشق بينهم في شأن     ويلفت مراقبون إلى أن كثرة المرشحين واحتدام ال        .لتحقيق مكسب انتخابي  

الفساد والمحسوبيات، تُنسي السلطات المحلية المواضيع األهم التي يجب أن تتمحـور حولهـا حمالتهـم       
ارتفاع نسبة البطالة نتيجة غياب المناطق الصناعية في البلدات العربية، ومواجهة أخطبـوط             : االنتخابية

ودية التي تحيط بالبلدات العربيـة مـن كـل حـدب         مصادرة األرض العربية لمصلحة المستعمرات اليه     
  .وصوب، وشح الموازنات الحكومية للبلدات العربية وتفضيل اليهودية عليها

وال تغيب عن النقاشات الساخنة بين قوائم المرشحين األحداث في العالم العربي، خصوصاً فـي مـصر                 
ة ضروس بين مرشح يؤيد هـو       بحرب كالمي » فايسبوك«وسورية، وتحفل صفحات التواصل االجتماعي      

  .أو حزبه هذا الطرف في سورية ومصر، وبين آخر يؤيد الطرف الثاني
وتبرر أوساط وطنية عدم محاربتها الحمائلية والعائلية بشكل واضح باالدعاء بأن االنتماء العـائلي هـو                

  .سيةانتماء اجتماعي ال سياسي، وعليه ال يهدد االنتماء الوطني ألنه ال يشكل هوية سيا
 22/9/2013، الحياة، لندن

  
  "ال إنسانية" أطفال في أوضاع 210 تحتجز "إسرائيل": "أحرار" .27

لدراسات األسرى وحقوق " أحرار"كشف الناشط الحقوقي فؤاد الخفش، مدير مركز :  قنا–القدس المحتلة 
  ".ال إنسانية" أطفال في أوضاع 210اإلنسان، أن االحتالل اإلسرائيلي يحتجز 

لخفش في بيان له اليوم السبت، الجرائم التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي بحق األطفال وأدان ا
  .الفلسطينيين في سجونه، من خالل طرق اعتقالهم واألحكام الصادرة بحقهم

وطالب المؤسسات األممية ومراكز حماية األطفال ومجلس األمن، بالوقوف عند مسؤولياتها األخالقية 
 .هذه االنتهاكات التي تتزايد يوما بعد يوموالقانونية إزاء 

  21/9/2013، الشرق، الدوحة
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   تتنصل من االتفاق اإلسرائيلية في العزل ومصلحة السجونسيسيضرار أبو ": واعد" .28
نفى مدير جمعية واعد لألسرى والمحررين توفيق أبو نعيم المعلومات التي تناقلتها وسائل إعالمية : غزة

  .رار أبو سيسي من العزل في سجون االحتاللتفيد بخروج األسير ض
أنّه لم يتم إخراج األسير ضرار من عزله وفق ما تم " إذاعة صوت األسرى"وأكد مدير جمعية واعد لـ
موضحاً أن الجمعية على تواصل مع السجون إلنهاء عزل األسير والتخفيف , االتفاق عليه لفك إضرابه

  .من معاناته
  21/9/2013، وكالة سما اإلخبارية

  
   مواطنا خالل األسبوع الماضي60االحتالل اعتقل :  أسرى فلسطينمركز .29

 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين خالل األسبوع 60أكد مركز اسري فلسطين للدراسات بأنه وثق 
 طفال ما 15الماضي فقط في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، من بنيهم 

  . عاما18ًدون الـ
نسخة عنه ، أن " فلسطين"وأوضح الباحث رياض األشقر المدير اإلعالمي للمركز في بيان له وصل 

, االحتالل يواصل عمليات االعتقال التي ال تتوقف في كل أنحاء الوطن، وبكل الوسائل ومن كافة األماكن
  .ستوطنيهحيث طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بحجة تحقيق أمن جنوده وم

  21/9/2013، فلسطين أون الين
  

   أشقاء في قلقيليةستة يعتقل اإلسرائيليجيش ال .30
 ذكر تقرير إخباري أن  قوات من الجيش اإلسرائيلي اعتقلت امس، ستة أشقاء من :)د ب ا(-رام اهللا 

اقتحمت وأفاد شهود عيان بأن القوات اإلسرائيلية  .قرية بيت  أمين جنوب قلقيلية في الضفة الغربية
القرية فجرا، وأغلقت  كافة مداخلها وقامت بعمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، قبل أن تعتقل  

وبين الشهود أن القوات هدمت أجزاء ). وفا(األشقاء األربعة، بحسب ما ذكرته وكالة األنباء الفلسطينية 
  .من منازل المعتقلين، وفرضت حظرا  للتجوال بالقرية

  22/9/2013، نالدستور، عما
  

  "النطف المهربة" ال يعترف بأطفال األسرى من اإلسرائيلياالحتالل  .31
أكد أحد قيادات الحركة األسيرة في سجن نفحة، اليوم السبت، أن إدارة سجن نفحة منعت األسير : غزة

عبد الكريم ريماوي من زيارة ابنه الذي ولد في أعقاب تهريب نطفة وعملية زراعة ناجحة، وأكدت 
ارة مصلحة السجون أن المنع يأتي في سياق عدم وجود ابن لألسير قبل االعتقال، وأنهم لم يعترفوا إد

  .بأبوة النطف المهربة من السجون
من ناحيته أكد األسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات، أن هذه الخطوة من قبل 

وقة على األسرى اللذين استطاعوا تحقيق آمالهم إدارة السجون غير مقبولة وتشكل حالة عقاب غير مسب
وامنياتهم باإلنجاب ألحكامهم العالية، وأضاف حمدونة أن حق الزيارة بين األب وابنه مكفول وفق 
االتفاقيات الدولية، وأن األسرى سيلجؤون إلى المحاكم والقانون لوقف هذه الخطوة المرفوضة و الغير 

 أسير ينتظرون أبناءهم بواسطة النطف المهربة في 18ا يقارب من وأضاف حمدونة أن هنالك م .مفسرة
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 نطفة أخرى محفوظة ألسرى زوجاتهم تحت العالج، ويقمن 60األشهر القريبة القادمة، وما يقارب من 
 .باالستعداد لعمليات التلقيح والوالدة

  21/9/2013، وكالة سما اإلخبارية
  

  مواجهات عنيفة مع االحتالل في وسط الخليل .32
اندلعت امس مواجهات عنيفة في منطقة باب الزاوية ومحيط شارعي الشهداء والشاللة وسط : الخليل

الخليل، بين جنود االحتالل والشبان الغاضبين من سياسة اإلغالق والتشديد على المواطنين في األعياد 
للمستوطنين، وإغالق اليهودية في المدينة، وتضامناً مع ما يجري في األقصى من عمليات اقتحام متكرر 

إن جيش االحتالل ينكل بالمواطنين ويحتل » شباب ضد االستيطان«وقال تجمع . الحرم اإلبراهيمي
المباني ويغلق الطرقات والحواجز من اجل توفير الراحة للمستوطنين الزائرين لقلب المدينة في األعياد 

ات شابان بالرصاص المطاطي وأصيب خالل المواجه. »عيد العرش«اليهودية وخصوصاً ما يسمى 
واستطاع .  منهم الى المستشفى لتلقي العالج فيما عولج اآلخرون ميدانيا5ً بحاالت اختناق نقل 10و

الناشط شادي سدر من البلدة القديمة تصوير أحد الجنود بعد إصابته بحجر في وجهه بشكل مباشر من 
  .تصوير الجندي المصابالشبان الغاضبين، وقال سدر إن الجنود حاولوا منعه من 

  22/9/2013، األيام، رام اهللا
  

  الحملة المصرية ضد الفلسطينيين تخدم االحتالل: مركز الشؤون الفلسطينية .33
عسكر مصر يقوم بها ضد "، التي قال بأن "الممارسات الالأخالقية"أدان مركز الشؤون الفلسطينية : لندن

 خاص، والتي زادت وتيرتها في اآلونة األخيرة لتصل الكل الفلسطيني بشكل عام وأبناء قطاع غزة بشكل
  ".حد القتل واالختطاف واالعتقال والسجن
إلى أن المحاكم المصرية أصدرت يوم األربعاء الماضي ) 9-21(وأشار المركز في بيان له اليوم السبت 

عليهم  جنيه مصري بحق خمسة من صيادي غزة اعتدت 500حكماً بالسجن لمدة سنة وغرامة ) 18-9(
البحرية المصرية داخل المياه اإلقليمية الفلسطينية بالقرب من الحدود المائية مع مصر، في أواخر آب 

كما رصد البيان قتل البحرية المصرية لمواطنين فلسطينيين من الجئي سورية في . الماضي) أغسطس(
طلقت البحرية عرض البحر، إضافة للعديد من اإلصابات الخطيرة في صفوف الركاب، بعد أن أ

 مواطن فلسطيني وسوري كانوا في 200المصرية الرصاص الحي عشوائيا أثناء مالحقتها لقارب يقل 
  .طريقهم للسويد لطلب اللجوء هناك بعد حمالت الشيطنة والتضييق التي تشهدها مصر بحقهم

كات المقاومة وأهالي كما لفت البيان االنتباه إلى الحمالت اإلعالمية وفبركات القوات المسلحة ضد حر
غزة، والزج بهم في أحداث مصر التي أعقبت االنقالب، والتضييق المتواصل للفلسطينيين وجنسيات 
أخرى في ربوع مصر، والمالحقات األمنية، وإغالق معبر رفح، واالحتجاز في المطارات، وغيرها من 

  .لسطينيةاإلجراءات التعسفية غير المسبوقة في تاريخ العالقات المصرية الف
وذكر البيان أن المركز يقوم بالتشاور مع القانونيين والحقوقيين لمالحقة كل من أجرم ويجرم بحق 
المدنيين مهما كانت صفته ومنصبه وبالطرق والوسائل القانونية والمتاحة، ولتوقيع العقوبات المنصوص 

  .عليها دولياً
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سؤولية الجنائية والقانونية ال تتوقف عند من وذكّر مركز الشؤون الفلسطينية في هذا المجال بأن الم
أصدر األوامر بل أيضاً من قام بالفعل بغض النظر عن صدور تلك األوامر، أي أن المسؤولية تطال 

  .الجندي والعنصر وال تسقط بحجة تلقي األوامر
شكال وطالب المركز السلطات الحاكمة في مصر باإلفراج الفوري عن الصيادين الخمسة، وبوقف كل أ

وممارسات التعسف والعداء التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وأبناء قطاع غزة بشكل 
 . خاص، تحت طائل المالحقة القانونية والقضائية طبقاً ألحكام القانون الدولي

  21/9/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   حرائق بالقدس أضرمت عمداأربعةنشوب  .34
  . مختلفة في مدينة القدس المحتلة، أمس، نجمت جميعها عن اضرام النار عمدا حرائق في أماكن4شبت 

". إن قوات االطفاء تمكنت من السيطرة على الحرائق: "وقالت مصادر إسرائيلية في تصريحات صحفية
وشب أحد الحرائق في شقة سكنية وحريق ثان في مخزن فيما شب حريقان آخران في عرشين اقيما 

وتحقق شرطة االحتالل في مالبسات شبوب  .اليهودي" سوكوت) "عيد المظلة(بمناسبة ما يسمى بـ
  .لحرائقا

  21/9/2013، فلسطين أون الين
  

   دوالر خسائر القطاع الخاص بسبب الحصارمليونئة ام: الخضري .35
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن قيمة خسائر  تعطل مشاريع               : غزة

ب الحـصار   القطاع الخاص والبلديات والمؤسسات المختلفة في قطاع غزة مائـة مليـون دوالر بـسب              
  .الصهيوني، في حين تستمر مشاريع المؤسسات الدولية

-21(نسخة عنه، السبت    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وشدد الخضري في تصريحٍ صحفي مكتوب وصل        
مـن هـذه    % 25بإدخال كميات من مواد البناء يغطي فقـط مـا نـسبته             " إسرائيل"على أن وعود    ) 9

  .ما يعني استمرار تعطل جزء كبير منها -"إسرائيل" في حال نفذت -المشاريع
  21/9/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   مليون دوالر300تسرب اإليرادات الفلسطينية يفوق  .36

خـسارة   ) أونكتـاد (قدر تقرير للمؤتمر السنوي لألمم المتحدة للتجارة والتنمية         :  رام اهللا  -ميرفت صادق 
ة مليون دوالر، على شكل تسرب إيرادات جمركية وضرائب         االقتصاد الفلسطيني سنويا ألكثر من ثالثمائ     

  .ال تقوم إسرائيل بتحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية
وركز تقرير أونكتاد المنشور بالتعاون مع معهد البحوث االقتصادية في رام اهللا الثالثاء، على التـسرب                

مباشرة على السلع المهربة إلى أراضي      الضريبي من اإليرادات المفقودة من الضرائب المباشرة وغير ال        
  .السلطة الفلسطينية من إسرائيل أو عبرها

 العالقـات   1994ويحكم بروتوكول باريس الموقع بين منظمة التحريـر الفلـسطينية وإسـرائيل عـام               
االقتصادية بين الطرفين، ويفترض بموجبه أن تحول إسرائيل للفلسطينيين اإليـرادات المتـسربة مـن               

  .ى الوارداتالضرائب عل
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 2012وقالت أونكتاد إن الضرائب غير المسددة عن السلع المهربة من إسرائيل إلى مناطق السلطة عام                
ـ   ماليين دوالر ، وهو ما يكفـي        305من مجموع اإليرادات الضريبية الفلسطينية، وتعادل       % 17تقدر ب
  .من فاتورة الرواتب التي تدفعها السلطة لمستخدميها% 18لتغطية 
من الواردات الكلية لالقتـصاد    % 35 و 25 التقرير أن قيمة السلع المهربة من إسرائيل تتراوح بين           وذكر

من الواردات الفلسطينية من إسرائيل ذات منشأ ثالـث وتخلـص جمركيـا             % 39الفلسطيني، وقال إن    
اتهـا دون   كواردات إسرائيلية، قبل بيعها في مناطق السلطة الفلسطينية، وتقوم إسرائيل بتحـصيل إيراد            

  .تحويلها إلى السلطة الفلسطينية
  توصيات

وأوصى تقرير أونكتاد بخفض التسرب الضريبي عبر إجراء تغييرات في بروتوكول باريس لجعله متفقا              
  .مع متطلبات االستقالل االقتصادي والمالي للفلسطينيين

  .ردات من إسرائيل أو عبرهاودعا لتمكين السلطة الفلسطينية من الوصول لكافة البيانات المتعلقة بالوا
من جانبه لفت مسؤول الجمارك بوزارة المالية الفلسطينية مسيف المسيف إلى أن وصول هذه البيانـات                

  . مرة كل ستة شهور للسلطة يفوت على األخيرة فرصة المطالبة بمستحقاتها
معترضـة للتجـارة مـع      وأوصى التقرير بإنهاء التبعية الفلسطينية إلسرائيل من خالل إلغاء الحواجز ال          

البلدان األخرى، والسماح للوسطاء الجمركيين الفلسطينيين بالوصـول إلـى المـوانئ ونقـاط العبـور                
  .اإلسرائيلية

  معطيات متشائمة
واعتبر مسؤول الجمارك الفلسطينية أن معطيات التقرير متشائمة، وأشار إلى أن اعتماد النمو الفلسطيني              

  .ايد المشاكل الهيكلية التي تواجهها التنميةعلى المعونة الدولية تسبب بتز
 إن استمرار القيود على حركة الـسلع واألفـراد وتوسـع            -خالل تقديمه تقرير أونكتاد   -وقال المسيف   

بالـسنتين  % 10بعـد زيادتـه علـى       % 6االستيطان أدى  لتباطؤ النمو بالناتج المحلي الفلسطيني إلى          
  . األخيرتين

 غزة وبناء جدار الفصل بالضفة وعزل االقتصاد  الفلسطيني عن محيطه            وذكر أن استمرار حصار قطاع    
عام % 6.6 إلى   2011عام  % 21الدولي، قلص األنشطة االقتصادية والنمو، خاصة في قطاع غزة، من           

2012 .  
من النشاط االقتصادي الفلسطيني، ومني القطاع الزراعي وصيد األسماك         % 33وشكلت غزة في السابق     

  .تشرين الثاني الماضي/سائر شديدة  بعد العدوان اإلسرائيلي األخير في نوفمبرفي القطاع بخ
  بطالة وفقر

وقال تقرير أونكتاد إن معدل البطالة في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة وصـل إلـى                 
 من الفلسطينيين يعيشون تحت خط    % 26، وبات   %3، في حين زادت حدة الفقر بنسبة        %1بزيادة  % 27

  %.18والضفة % 30الفقر موزعين على غزة بنسبة 
في الربـع األول مـن عـام        % 176وأشار إلى أن تزايد بناء المستوطنات باألراضي الفلسطينية بنسبة          

، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أدى لعرقلة حركة الفلسطينيين بهذه األراضـي وعـزل                2013
  .الدولي ورفع تكلفة اإلنتاجاألسواق المحلية عن محيطها اإلقليمي و



  

  

 
 

  

            23ص                                     2986: العدد                 22/9/2013 حداأل :التاريخ

من جانبه رأى مدير معهد ماس للبحوث االقتصادية سمير عبد اهللا أن ما كشف عنه تقرير أونكتاد أظهر                  
  .اقتراب السلطة الفلسطينية من مرحلة اإلفالس

وأوضح أن وصول جهود السلطة لتحقيق تنمية تحت االحتالل لحدودها القصوى عائد لالتفاقيات المؤقتة              
من األراضي وأقـل مـن      % 40إسرائيل، وأشار إلى أن هذه االتفاقيات أعطت الفلسطينيين أقل من           مع  
من المياه، واستبعدت مناطق نشاط اقتصادي حيوي مثل القدس وقيدت مناطق أخرى مثل األغوار              % 20

  .والبحر الميت
ات دوالر ال يمكن حله إال      وخلص عبد اهللا إلى أن عجز السلطة الفلسطينية المالي البالغ نحو خمسة مليار            

  .من خالل مصادر الدعم الخارجي وحدها
  4/9/2013، الجزيرة نت، الدوحة

  
  والسوق السوداء تنشط مجددا..  في قطاع غزةذروتهاأزمة المواصالت تصل  .37

تشهد حركة المواصالت بقطاع غزة أزمة جديدة تختلف عن سابقاتها، حيث           :  نادر القصير  -حياة وسوق   
 في ظل توقف تهريب الوقود، بعد أن أقدمت السلطات المصرية علـى تفجيـر األنفـاق                 وصلت ذروتها 

  .ومالحقة المهربين في الجانب المصري
وتصدرت أزمة المواصالت سلم األزمات المتراكمة التي يعاني منها سكان القطاع الذي ما يلبث أن يعتاد                

يثياتها في ظل إصرار السلطات المصرية      على أزمة حتى تباغته أزمة جديدة، ولكن هذه المرة تختلف ح          
  .على إغالق األنفاق بشكل كامل، وتراجع اآلمال في عودة ضخ الوقود مرة أخرى عبر األنفاق

ووفقا لسائقي سيارات أجرة ومواطنين، فإن أزمة الوقود المستمرة منذ أسابيع دخلت فصال جديدا خـالل                
ت على نحو خطير، ما خلق حالة من الشلل في كافـة            األيام الماضية، وتسببت في تفاقم أزمة المواصال      

محافظات غزة، وتوقف المئات من مركبات األجرة عن العمل بعد نفاد وقود السوالر، بينما شوهد مئات                
المواطنين ينتشرون على جوانب الطرقات وقرب مواقف السيارات بانتظار مركبات تقلهم إلـى حيـث               

ه الطلب على المواصالت بعد بدء العام الدراسي الجديـد فـي            يريدون، خاصة في الوقت الذي تزايد في      
  .الجامعات

السوالر اإلسرائيلي شحيح، خاصة في ظل األعياد اإلسـرائيلية، وأسـعاره           : "ويقول السائق محمد توفيق   
  .مرتفعة جدا بالمقارنة مع السوالر المصري

قل للتر المـصري المهـرب، أي        شي 3,5 شيقل، مقابل    6,3يباع لتر السوالر اإلسرائيلي بـ      : "وأضاف
  ".الضعف تقريبا

أما الراغب من سائقي السيارات في استمرار العمل فعليه التوجه للسوق السوداء التي تنشط في ظل تلك                 
 لترا إلى مئة شيقل أي ما يعادل خمـسة          20األزمات بشكل كبير، حيث يصل سعر غالون السوالر سعة          

  .شواقل للتر الواحد
   22/9/2013، رام اهللالحياة الجديدة، 

  
   من المقدسيين تحت خط الفقر% 80يعيش و% 70 نحو تصل البطالة :هيئات مقدسية .38

تعيش القدس المحتلة ومن تبقى من سكانها الفلسطينيين مرحلة مفصلية          : القدس المحتلة -محمد محسن وتد  
يل، هـذه الحـرب     وحاسمة بمعركة الوجود بخضم الصراع االقتصادي واالجتماعي والسياسي مع إسرائ         
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الوجودية التي تدور رحاها داخل أسوار البلدة القديمة وأسواقها التي تعتبر خط الدفاع الوحيد عن المسجد                
األقصى والمقدسات واآلالف من عقارات الالجئين وأمالك الغائبين التي باتت محط أطمـاع المؤسـسة               

  .اإلسرائيلية والجمعيات االستيطانية
ة صنيعة االحتالل خلقت أزمات اجتماعية سـاهمت بتفـشي البطالـة وتفقيـر              أزمات اقتصادية متواصل  

المجتمع الفلسطيني بالقدس، حيث أدى حصارها وعزلها بالجدار عن الضفة الغربية إلى هجـرة التجـار       
والعائالت المدينة وإغالق المؤسسات والمنشآت بالقطاع الخاص ومنع التطور وانعدام االستثمار لتخـسر             

  .انتها االقتصاديةالمدينة مك
وحذرت هيئات مقدسية والتجار من مغبة انهيار االقتصاد الفلسطيني بالقدس المحتلة وما سيكون له مـن                
تداعيات سلبية على العقارات والمقدسات والحضارة العربية واإلسالمية بالمكان، خصوصا مع تواصـل             

  .ن تحت خط الفقرمن المقدسيي% 80، حيث يعيش %70البطالة باالرتفاع لتصل لنحو 
ويرى مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية زيد حموري أن الحصار االقتصادي للقـدس              

 عقب التوقيع على اتفاقية أوسلو وشطب القـدس عـن           1993ليس وليد اليوم، بل شرع بتنفيذه في العام         
 ليتوج هذا الحـصار بالعـام       طاولة المفاوضات بذريعة أنها ملف حساس وخطير وسيناقش بالحل الدائم،         

  . ببناء جدار الفصل العنصري وعزل القدس عن الضفة الغربية وعصب حياة الشعب الفلسطيني2002
وذكر حموري في حديثه للجزيرة نت أن الجدار سلخ نحو مائة ألف مقدسي عن المدينة األم التـي بقـي      

 والديون التي يغرق فيهـا التجـار، مـع       ألف فلسطيني فقط، مما عمق المأساة المالية       250يقطنها قرابة   
انعدام البنى التجارية واالقتصادية والعراقيل التي يضعها االحتالل لمنع التطور االقتـصادي والتجـاري              
والعمراني للمدينة المحتلة، مما أضعف مكانتها االجتماعية واالقتصادية والسياسية في ظل هجمة شرسة             

  .من التهويد واالستيطان
 7/9/2013، ، الدوحةالجزيرة نت

  
  "إسرائيل" قطعة أثرية في 126وزارة اآلثار المصرية تسعى لوقف بيع  .39

 قطعة 126قالت وزارة الدولة لشؤون اآلثار المصرية السبت إنها اتخذت خطوات لوقف بيع : وكاالت
 -ربولإنت-أثرية فرعونية تعرضها قاعتا مزاد في القدس المحتلة، وأبلغت الشرطة الجنائية الدولية 

  .لمطالبة إسرائيل بإجراء تحريات بشأن القطع المعروضة
وأعلن بيان عن الوزارة أنها بدأت تحركا دوليا فور رصدها وجود آثار مصرية معروضة بقاعتي 

ألجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو وقف بيع القطع األثرية المصرية التي يروج "مزادات بمدينة القدس 
  ".لها مسؤولو القاعتين

. وفيما لم يذكر البيان كيفية خروجها من مصر أو مواصفاتها سوى انتمائها للحضارة المصرية القديمة
  .قال إن الوزارة خاطبت مكتب اإلنتربول الدولي في مصر للمتابعة مع الجهات المسؤولة بالقدس

تلك اآلثار للمطالبة ودعت السلطات اإلسرائيلية بإجراء تحرياتها بشأن إثبات قاعتي المزادات امتالكها ل
وقال البيان إن المتابعة الدورية لكل المواقع اإللكترونية لصاالت المزادات بمختلف دول .باستردادها

 قطعة أخرى 16 قطع أثرية في قاعة عويضة للمزادات و110كشفت عن وجود مزاد لبيع نحو "العالم 
  .في قاعة بيدون بمدينة القدس المحتلة

  21/9/2013، الجزيرة نت، الدوحة
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   غش وتدليساإلسرائيليةتزوير بيانات المنشأ على مستوردات الفواكه : "مقاومة التطبيع" .40

قالت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية انها الحظت من خالل عمليات :  الدستور–عمان 
الخضار المركزي الرصد والمتابعة لمنتجات الخضار والفواكه المستوردة من العدو الصهيوني في سوق 

ومحالت بيع التجزئة والموالت، قيام بعض التجار بنزع الملصقات التي توضح بلد المنشأ حيث يقومون 
واكدت . بتزوير البيانات وبيعها على أساس أنها فلسطينية المنشأ، او اي منشأ آخر يتناسب مع عملهم

لب التجار بوضع البيانات الحقيقية على اللجنة في بيان لها امس أن هذا العمل مخالف للقانون الذي يطا
غياب الرقابة من الجهات المختصة «واستغربت اللجنة .  البضاعة ويعتبر غشا وتدليسا على المستهلكين

على هذا التالعب والغش للمستهلك االردني، وتساءلت عن تغاضي الجهات الرقابية المختصة عن هذا 
اة كل تاجر يقوم بمخالفة القانون، كما اشادت اللجنة ولوحت باللجوء الى القضاء لمقاض. الموضوع

بقررات البرلمان االوروبي الرافض الستيراد منتجات المستوطنات الصهيونية، واستهجنت اللجنة السماح 
 .باستيراد هذه المنتجات من المستوطنات الصهيونية

  22/9/2013، الدستور، عمان
  

  حماس ولم تنقطع خالل الفترة الماضيةمع ستمرة االتصاالت م:  نتللرسالةقيادي بحزب اهللا  .41
نفى النائب بالل فرحات عضو المكتب السياسي لحزب اهللا اللبنـاني، قطـع             :  محمود هنية  -الرسالة نت 

الرسـالة  "وشدد فرحات في تصريح خاص بـ  .العالقة مع حركة حماس، مؤكدا عدم تخلي الحزب عنها   
 الحزب والمقاومة الفلسطينية في مقدمتها حماس، مشيرا إلـى          ، أمس السبت، على أهمية العالقة بين      "نت

، "إن االتصاالت مستمرة بيننا ولم تنقطع خالل الفترة الماضية        : "وقال .وجود اتصاالت قائمة بين الجانبين    
الفتًا إلى اجتماع عقد قبل أسبوعين ضم وفدا رفيع المستوى من الطرفين، نافيا في الوقت نفسه، ما تردد                  

لن نتخلى عن واجبنا في دعم المقاومة الفلسطينية وتوفير الحمايـة           : "وأضاف فرحات  .جود قطيعة عن و 
  .، مشددا على عمق العالقة اإلستراتجية"لها

: وتابع .وأعرب عضو المكتب السياسي لحزب اهللا، عن تفهم الحزب لموقف حماس من األزمة السورية             
م المواقف، وإن اختلفنا في الشأن الـسوري فهـو موضـوع            ما زالت نقاشاتنا مستمرة وقائمة حول تقيي      "

  ".منفرد، غير أن ذلك لم يؤثر على طبيعة العالقة الثنائية
هذا ال يعبر عن أدبيـات الحـزب، وال         "وقال إن   . ونفى تعرض حزب اهللا لعناصر من حماس في لبنان        

خيمات الفلسطينية، جدد فرحات    وحول طبيعة العالقة بشأن الم     ".ه بشكل قاطع  يوجد أدنى مبرر لذلك وننفي    
وطالب بضرورة الحذر ممـا      .تأكيده على موقف الحزب الرافض لزجها في الصراعات اللبنانية الداخلية         

  .، قد تزج بالمخيمات في األحداث الداخلية"وجود عصابات متطرفة"وصفه بـ 
 الفلسطينية مـن    وفي سياق متصل، أعرب فرحات عن استنكار الحزب لما تتعرض له حماس والمقاومة            

أي شيء من شأنه التضييق على المقاومة       : "واستطرد .حمالت تحريض إعالمية وسياسية وتشديد للخناق     
باحتمـال  ) اإلسـرائيلية (وعن التهديدات ".وحماس مدان بالنسبة لحزب اهللا ومرفوض لدينا جملة وتفصيلًا  

أهلًا وسهلًا بإسرائيل   " عقّب متهكما    شن عدوان على غزة ولبنان في ضوء األحداث التي تشهدها المنطقة،          
  ".وبعدها لكل حادث حديث

  22/9/2013، الرسالة، فلسطين
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  "اتفاق الكيماوي" ضمن "الجهاد" األسد سلم معلومات عن حماس وعقاب صقر يقول أن: قدس برس .42

اوئة للنظام البرلمانية، المن" تيار المستقبل"قال النائب اللبناني عقاب صقر، القيادي في كتلة : بيروت
الناطقة باسم " المستقبل"اللبنانية، وأعادت صحيفة " إل بي سي"السوري، في تصريحات أدلى بها لقناة 

إن الرئيس السوري بشار األسد سلم معلومات عن حركتي حماس والجهاد "الكتلة نشر مقتطفات منها، 
  .، على حد تعبيره"مريكي األخيراإلسالمي الفلسطينيتين على طاولة المفاوضات على االتفاق الروسي األ

) تسليم أوراق حماس والجهاد اإلسالمي(قام بصفقات "وأضاف أن وزير الخارجية السوري وليد المعلّم 
األخير حول األسلحة الكيميائية، موضحاً ان الرئيس السوري بشار " ضمن االتفاق الروسي األمريكي

  ".لى طاولة المفاوضاتاألسد سلم معلومات عن حماس والجهاد االسالمي ع"
أن النظام السوري يصنّع االرهابي ويبيع المقاومة ويعيد بيعها الى الغرب : "وتابع النائب صقر القول

نظام الممانعة السوري يقدم رأس المقاومة والسالح اإلستراتيجي ضد : "، مضيفًا"على انها إرهاب
، ولفت األنظار إلى أنه " لحماية األسداسرائيل، وعرض كل هذا في سوق البازار مع الشيطان األكبر

  .، كما قال"تبين أن االسد يضحي بكل شيء من أجل بقائه حتى بالمقاومة"
  21/9/2013قدس برس، 

  
  ينفلسطينيلل  إنسانية متجهةتفسير مصادرتها مساعداتب "إسرائيل" طالبشتون تآ .43

ل توضيح سبب مصادرة جنودها طلب مسؤولون كبار باالتحاد األوروبي من إسرائي:  وكاالت–بروكسل 
  .شحنة من المساعدات اإلنسانية المتجهة للفلسطينيين وعبروا عن استنكارهم لمصادرتها

وقال بيان أصدره المتحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي كاثرين أشتون ومفوضة 
اتصل ممثلون لالتحاد األوروبي "لسبت االتحاد لشؤون المساعدات اإلنسانية كريستالينا جورجيفا اليوم ا

  ".بالسلطات اإلسرائيلية بالفعل لمطالبتها بتوضيح األمر وعبروا عن قلقهم من هذا الحادث
وكان جنود إسرائيليون تعاملوا بخشونة مع دبلوماسيين أوروبيين أمس الجمعة، وصادروا خياما ومواد 

  .منازلهم األسبوع الماضيإغاثة كانوا يحاولون توصيلها إلى فلسطينيين هدمت 
  21/9/2013، الشرق، الدوحة

  
   بشأن اتصاالتها مع إيران"إسرائيل"واشنطن تطمئن  .44

 قالت مصادر اميركية ودبلوماسية إن إدارة الرئيس باراك اوباما تسعى لطمأنة : وكاالت–عواصم 
هج خطوات ملموسة لكبح المسؤولين اإلسرائيليين باال يكون هناك تخفيف للعقوبات على طهران ما لم تنت

ويبدو أن المناقشات غير الرسمية التي تجري على عدة اصعدة في واشنطن وإسرائيل  .برنامجها النووي
تهدف لتهدئة مخاوف اإلسرائيليين من تحرك اميركي سابق ألوانه للتقارب مع إيران في وقت تثور فيه 

  .لتهديد بعمل عسكريالشكوك بالفعل إزاء عزم الواليات المتحدة االبقاء على ا
وفي ضوء تصريحات كبار المسؤولين اإلسرائيليين يتضح أن امام البيت االبيض مهمة شاقة لتبديد هذه 

  .المخاوف
  22/9/2013، الرأي، عمان

  



  

  

 
 

  

            27ص                                     2986: العدد                 22/9/2013 حداأل :التاريخ

  "غزة لسكان عقابها الجماعي"وقف ب مصر تطالباللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة  .45
ار عن غزة ودعم فلسطين وائتالف أسطول الحرية السلطات دعت اللجنة الدولية لكسر الحص: وكاالت

المصرية لوقف ما وصفته بالعقاب الجماعي لسكان قطاع غزة وتشديد الحصار اإلسرائيلي على القطاع 
  .من خالل اإلجراءات المصرية في فتح وإغالق معبر رفح البري الوحيد بين غزة والعالم الخارجي

حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، إن السلطات المصرية أغلقت معبر وقالت اللجنة الدولية في بيان 
رفح في وجه المسافرين الفلسطينيين أكثر من مائة مرة منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي في 

  .تموز الماضي/الثالث من يوليو
 بفتح المعبر وطالبت اللجنة الدولية جنبا إلى جنب مع التحالف الدولي ألسطول الحرية السلطات المصرية

  .في كال االتجاهين لجميع األغراض السلمية، بما في ذلك الحركة التجارية الكاملة، خاصة الوقود
ودعت كذلك جميع المؤسسات في العالم التي تتعاطف مع القضية الفلسطينية إلى التحرك واالتصال مع 

  ".صار على غزةتشديد الح"كافة السفارات المصرية والقنصليات ومطالبتها بالتوقف عن 
  21/9/2013، الجزيرة نت، الدوحة

  
  األنروا وسياسة إذالل الالجئين الفلسطينيين: تقرير .46

بعد النكبة الفلسطينية الكبرى التي حلت بالشعب الفلسطيني عام :  أدهم أبو سلمية- 48خاص بعرب
ي مناطق الضفة م باحتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية وطرد سكانها بشكل قسري وتهجيرهم إل1948

، وهو األمر الذي جعل منهم )وغيرها .. األردن وسوريا ولبنان (الغربية وقطاع غزة ودول الجوار 
وكالة " الجئين ال يملكون أياً من مقومات الحياة، األمر الذي دفع باألمم المتحدة للعمل بشكل عاجل عبر 

إلنسانية والحياتية لالجئين في مناطق على تقديم المساعدات ا" غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
، وفرت "بطاقة التموين"اللجوء، وتكفلت بموجب ذلك بإصدار بطاقات خاصة ُعرفت بين الالجئين باسم 

  .من خاللها أهم المستلزمات الحياتية من مأكل ومشرب وملبس وتعليم وصحة
 الواضح أن الوكالة بدأت تعمل استمر عمل األنروا على هذا النحو حتى السنوات األخيرة، حيث بدأ من

على تغيير سياسيتها التي أنشئت من أجلها، فلم تعد خدمات اإلغاثة بحجم التحديات الموجودة على 
األرض، كما لم تعد فرص التشغيل لالجئين الفلسطينيين توفر كما في السابق، وكانت دائماً حجة إدارة 

نروا من خدماتها لالجئين الفلسطينيين بشكل كبير وغير األنروا هو العجز المالي، وبهذه الحجة قلصت األ
معقول من منظمة دولية بحجم األمم المتحدة، وخاصة أن هذه التقليصات ضربت أكثر القطاعات حيوية 

  ).الصحة ـ التعليم ـ اإلغاثة ـ التشغيل ( مثل 
صة في قطاع غزة لكن أخطر فصول هذا التحول في سياسة األنروا تجاه الالجئين الفلسطينيين وخا

م، حين أقحمت األنروا نفسها كمؤسسة إنسانية دولية في أتون المناكفات 2007المحاصر بدأت منذ العام 
السياسية بقصد أو بدون قصد، فرفضت التعامل مع الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة على الرغم من 

لسطيني، بينما هي نفسها تتعامل مع أنها الحكومة التي حصلت على ثقة التشريعي المنتخب من الشعب الف
  ).حكومة األمر الواقع( حكومات أخرى في دول العالم تحت مسمى 

كما أقدمت الوكالة على فصل عدد من المدرسين والعاملين فيها، بحجة االنتماء السياسي، وتحديداً لحركة 
جدوى، وهو ما جعل الكثير حماس، وهو ما أدخلها في أتون مواجهة مع نقابة المعلمين فيه الوكالة دون 

من عالمات االستفهام تدور حول طبيعة عمل هذه المؤسسة اإلنسانية، ليس ذلك فحسب بل إن وكالة 
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غوث الالجئين الفلسطينيين والتي من المفترض أن تقف بقوة إلي جانب المنكوبين من أبناء الشعب 
، بينما تتضخم معدالت البطالة، %80ن الفلسطيني في القطاع المحاصر، والذي تزداد فيه نسبة الفقر ع

وجدت أن الوقت مناسب اآلن إليقاف الكثير من برامج التشغيل المؤقت ألرباب األسر وخاصة من 
  .العمال، واكتفت باإلعالن عن بضع مئات فقط من فرص التشغيل لذر الرماد في العيون

ان القطاع في دورة ربع سنوية تقدم وكالة الغوث وتشغيل الالجئين مساعدة عينية لالجئين من سك
كمساعدة لهم في ظل الظروف الراهنة، وهو أمر جعل الكثير من العائالت تجد ضالتها من المواد 
األساسية من هذه المساعدة، والتي هي واجب وليس منة من الوكالة على الالجئين، إال أن قراراتها 

انت تعرض دائماً السكان في القطاع لكثير من المتالحقة بتقليص أعداد المستفيدين من هذه المساعدات ك
الضرر االجتماعي خاصة في ظل الظروف االقتصادية الصعبة، وغالء األسعار، ونقص المواد األساسية 

  .في السوق
وشكل القرار األخير لوكالة غوث وتشغيل الالجئين أكبر دليل على استمرار الوكالة في نهجها الُمهين 

ذالل الالجئين في قطاع غزة، حين أعلنت عن وقف تقديم مساعداتها الغذائية وسياستها المتعمدة في إ
 ألف أسرة فلسطينية، خاصة أن هذا التقرير تزامن مع تشديد الحصار على القطاع، 13الطارئة لنحو 

وهدم الجيش المصري لكافة األنفاق التي تعد شريان الحياة الوحيد المغذي للقطاع، ونفاذ الكثير من السلع 
األساسية والحياتية في األسواق المحلية، وهو األمر الذي من شأنه مضاعفة تردي األوضاع اإلنسانية 
واالقتصادية واالجتماعية على السكان المحليين، دون أن تراعي إدارة الوكالة الحالة االستثنائية التي 

ن في القطاع العمومي، فهذا يعيشها سكان القطاع، ولئن بررت الوكالة قرارها هذا بأنه استهدف الموظفي
المبرر لم يعد كافياً في ظل تدني الرواتب وتضخم األسعار وشح المواد األساسية، وفي نفس الوقت عدم 

  .تلقي الموظفين خاصة من حكومة غزة إال لنصف راتب لهذا الشهر
رة وكالة الغوث، إن الالجئين الفلسطينيين مطالبون اليوم بضرورة الوقوف في وجه السياسة الجديدة إلدا

ووضع حد لهذه الممارسات المذلة التي يتعرضون لها، كما أن إدارة الوكالة مطالبة بالوقوف أمام 
مسؤولياتها األخالقية واإلنسانية، وأن ال تكون جزءا من منظومة الحصار الخانق على السكان المدنيين 

 .في قطاع غزة
  21/9/2013، 48عرب 
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  نقوال ناصر
بـين دولـة    " إعالن المبـادئ  "في تقرير لها نشرته بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لتوقيع اتفاق            

االحتالل اإلسرائيلي وبين منظمة التحرير الفلسطينية في العاصـمة األميركيـة، خلـصت كونفدراليـة               
اآلن أسـوأ ممـا     "الشعب الفلسطيني   الدولية الخيرية التي تضم سبعة عشر منظمة إلى أن حال           " أوكسفام"

  .عند توقيع اتفاق أوسلو قبل عشرين سنة" كان عليه
المانحين الدوليين لسلطة الحكم الذاتي الفلـسطيني       " لجنة اتصال "وهذه الخالصة هي إعالن صريح بفشل       

/ لالتي تعقد اجتماعات دورية نصف سنوية منذ اجتماعها األول في باريس في الخامس من تشرين األو                
 بعد تأسيسها في األول من الشهر ذاته، أي بعد تسعة عشر يوما فقط من توقيع اتفـاق   1993اكتوبر عام   

  .أوسلو
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من األهداف األساسية   " االستجابة الحتياجات الشعب الفلسطيني للمساعدة في إطار إعالن المبادئ        "وكانت  
ها، فهو يشترط تقـديم معونـات       لتأسيس لجنة االتصال، وهذا هدف غني عن البيان يكمن في صلب فشل           

، ويكشف الوظيفـة الـسياسية لهـذه المعونـات كرافعـة         "إعالن المبادئ "المانحين بااللتزام السياسي ب   
  .كممولين لالحتالل ال للتحرر الفلسطيني منه" مانحيها"، ويعري "عملية السالم"الستمرار 

طاع غزة كريستوف دونوالـد يتحـدث       لذلك كان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وق          
ضمن تفويض الصندوق العضو في لجنة االتصال عندما قال لألسوشيتدبرس يوم الثالثاء الماضي إنه ال               

سوف يعتمد  "يتوقع ارتفاع أو انخفاض معونات المانحين للسلطة الفلسطينية في المستقبل القريب ألن ذلك              
  ".على كيفية تطور محادثات السالم

فـي إقامـة دولـة      " الشرعي والوحيد " ال تقدم للشعب الفلسطيني لخدمة الهدف المعلن لممثله          فالمعونات
ومفاوضاتها التي ما تكاد تتوقف     " عملية السالم "، بل لتمويل    1967فلسطينية بحدود أراضيه المحتلة عام      

حـتالل منهـا    حتى تستأنف إلى أجل غير مسمى، وتمويل نفقات إدارة المناطق المحتلة وإعفاء دولة اال             
وهي الملزمة بها بموجب القانون الدولي، لتتحول معونات المانحين عمليا إلى معونات مباشرة لتمويـل               
االحتالل، وشراء تنسيق منظمة التحرير معه في قمع أي مقاومة له، وتهدئة الشعب الخاضع لالحـتالل،                

 الوقـت الـذي تحتاجـه دولـة         في عملية كانت نتيجتها الوحيدة بعد عشرين عاما هي شراء المزيد من           
  .االحتالل لتغيير الواقع المادي الجغرافي والديموغرافي على األرض في الضفة الغربية والقدس بخاصة

وال يعود مستغربا بعد ذلك أن تحولت الحقائق الجديدة التي خلقتها دولة االحتالل علـى األرض بفـضل                  
اومة التفاوضية، في القـدس ومنطقـة األغـوار         الوقت الذي اشترته بأموال المانحين إلى موضوع للمس       

يوليو الماضي إلى مفاوضات علـى      / وغيرهما، لتتحول المفاوضات المباشرة التي استؤنفت أواخر تموز       
تقاسم الضفة الغربية مع مستوطنيها غير الشرعيين، وإال فليس أفضل لدولة االحتالل من إفشالها ووقفها               

إلى عادتها القديمة في التوسط الستئنافها مجددا، كما كان حالها منـذ            مرة أخرى، لتعود حليمة األميركية      
  .رعت توقيع اتفاق أوسلو في عاصمتها قبل عقدين من الزمن

ومثلما كانت معونات المانحين سالحا البتزاز منظمة التحرير الفلسطينية النتزاع المزيد مـن تنازالتهـا               
 تحجب عنها عند أي تراخ منها في مالحقـة المقاومـة            كانت أيضا سيفا مسلطا عليها في الشأن الداخلي       

، وتحجب عنها عند أول جنوح منها       "عملية السالم "في  " شريك"الوطنية لالحتالل الذي تحولت دولته إلى       
 هدد المانحون بحجب معوناتهم في حال تأليف حكومة         2011مارس عام   / إلى الوحدة الوطنية، ففي آذار    

 وقد أوقفوا معوناتهم فعال بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية عام            ،"حماس"وحدة وطنية مع حركة     
  .، ليتحول المانحون إلى أكبر عائق أمام الديموقراطية الفلسطينية2006

إن االستجابة لالحتياجات الفلسطينية خارج إطار اتفاق أوسلو هي وحدها الجديرة بتطوير سلطة الحكـم               
لة كان يمكنها أن تظهر إلى حيز الوجود خالل سنوات قليلـة مـضت              الذاتي اإلداري الفلسطيني إلى دو    

بمساهمة حيوية من معونات المانحين في بناء مؤسساتها، لكن تفويض الدول المانحة ولجنتها باالستمرار              
فقط كان وسوف يظل هو العقبة الرئيسية أمـام بنـاء هـذه    " في إطار إعالن المبادئ   "في تقديم معوناتها    

يقران علنا ومنذ سنوات    " إعالن المبادئ "ور هذه الدولة، خصوصا وأن كال طرفي اتفاق         المؤسسات وظه 
هذا االتفاق الذي تجاوزته التطورات وأجهضته سياسـات دولـة االحـتالل فـي االسـتعمار                " موت"ب

  .االستيطاني المنتشر كالسرطان على األرض المفترض أن يتم تطبيق االتفاق فوقها
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" اتفاق أوسـلو  "تضافت في عاصمتها أوسلو المحادثات السرية التي تمخضت عن          وكانت النرويج التي اس   
منذ تأسيسها، ربما تكريما لها على جهودها في التوصل إلى االتفاق الذي وصـفه              " لجنة االتصال "ترأس  

يجسد أكبر وأغـرب خدعـة      "الكاتب العربي المصري فهمي هويدي في مقال له األربعاء الماضي بأنه            
، والذي وصف الباحث الفلسطيني هاني المصري       "لفلسطينيون والعرب في تاريخهم الحديث    تعرض لها ا  

في مقال له قبل ذلك بيومين استمرار الرهان على المفاوضات الثنائية والرعاية األميركية لها على أساسه                
  ".جريمة كبرى"بأنه 

ندوق النقد الدوليين سـوف تعقـد       ولجنة المانحين هذه المكونة من ثالثة عشر دولة إضافة إلى البنك وص           
اجتماعها الدوري التالي في الخامس والعشرين من هذا الشهر في نيويورك علـى هـامش اجتماعـات                 
الجمعية العامة لألمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين تحت االحتالل دولة غير عضو فيها في مثـل هـذا                  

 صـفحة   200ة في شكل خطة مكونة مـن        الشهر العام الماضي، وفي رأس جدول أعمالها رشوة أميركي        
ومفصلة وتمتد لثالث سنوات أعدتها اإلدارة األميركية واللجنة الرباعيـة الدوليـة لتطـوير االقتـصاد                

محمـد  . الفلسطيني تحت االحتالل قال النائب األول لرئيس حكومة منظمـة التحريـر فـي رام اهللا، د                
القيـادة  " األميركي سلم نسخة مكتوبـة منهـا ل        يوم الخميس الماضي إن الجانب    " معا"لوكالة  " مصطفى
  ".الفلسطينية
مـستقلة  " خطة ورؤية فلسطينية  "مصطفى أضاف بأنه يحمل معه إلى اجتماع لجنة المانحين          . ومع أن د  

فإن هذه الخطة سوف توضع على الرف على األرجح إذا ما اختلفت عن الخطة األميركية التي ال يوجد                  
  . جون كيري الذي اقترحها قد أخذ الموافقة المسبقة لدولة االحتالل عليهاأي شك في أن وزير الخارجية

وعشية انعقاد هذا االجتماع، وفي مقابلة له مع الجروزالم بوست العبرية في الثامن والعشرين من الشهر                
الماضي، بدا رئيس لجنة المانحين وزير خارجية النرويج، ايسبن بارث ايدى، كمن يعترف بطريقة غير               

اشرة بفشل اللجنة التي ترأسها بالده في مهمتها، وكمن يضغط بطريقة مباشرة على مفاوض منظمـة                مب
المانحين ليسوا مستعدين لمواصلة تمويل بناء الدولة الفلسطينية لفترة أطـول إذا            "التحرير عندما هدد بأن     

صل إلى أي حل كهذا في      ، بينما يعرف هو وغيره من المانحين استحالة التو        "لم نر حال سياسيا في األفق     
  .المستقبل المنظور بسبب سياسة االستعمار االستيطاني التي تمارسها دولة االحتالل

فـي المفاوضـات    " حل سياسي "والتفسير الوحيد لتهديده هذا هو أن على منظمة التحرير أن توافق على             
وإال " ين طبقا لمرجعية أوسلو   قد تكون الفرصة األخيرة لحل الدولت     "الجارية حاليا وسط تعتيم صارم ألنها       
  .فإن المانحين سوف يتوقفوا عن تمويلها

وقد لفت تهديد الوزير النرويجي انتباه الباحث في مجلس العالقات الخارجية األميركي ايليـوت أبرامـز                
، ومن المؤكـد أن مفـاوض       "ذلك تصريح استثنائي، وينبغي أال يمر من دون مالحظته        "ليكتب قائال إن    

رير قد أخذ تهديده في الحسبان لكنه استنكف عن أي رد فعل علني عليه حتى ال ينتبه الرأي                  منظمة التح 
  .اللهم نجني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم: العام الفلسطيني إليه فيقول مع المثل المتداول

م ترويـضه   فالمانحون يتظاهرون بالصداقة للشعب الفلسطيني لكنهم في واقع الحال يحـاولون بـأمواله            
  .للرضوخ لنتائج اغتصاب فلسطين وإقامة دولة المشروع الصهيوني فيها كأمر واقع
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ففي العشاء األخير مع تالميذه في حديقة الجثمانية في القدس، حسب روايـة اإلنجيـل،     ". قبلة يهوذا "إنها  
يذه يهوذا االسخريوطي   تعرف الجنود الرومان الذين قدموا العتقال المسيح تمهيدا لصلبه بقبلة طبعها تلم           

  .على خده، لتدخل هذه القبلة التاريخ اإلنساني رمزا للخيانة
  21/9/2013، المستقبل العربي

  
  "البديل األيديولوجي"ومأزق " حماس" .48

  علي جرادات
 في االعتقال اإلداري داخل سجون االحتالل، أتيح لي التعـرف           -على دفعات - عاماً أمضيتها    14خالل  

س، وعبر حوارات وسجاالت معمقة ومطولة، إلى أكثرية الصفين األول والثاني فـي    عن قرب، وبالملمو  
. ، عدا المئات ويزيد، من كادرها الوسيط وأعضائها ومناصريها في الضفة وغـزة            ”حماس“قيادة حركة   

لقد شكل ذلك بالنسبة إلي فرصة لمعرفة اعوجاجات الحركة ومنطلقاتها األساسية تجاه القضية الوطنيـة               
سطينية، سواء لجهة سطوة األيديولوجي على الوطني والقومي والديمقراطي السياسي واالجتماعي من            الفل

أبعاد هذه القضية، أو لجهة االنعكاسات السلبية لكل ذلك على إدارة الحركة لتناقضات مرحلـة التحـرر                 
وار طويل ومعارك   الوطني والديمقراطي التي ما انفك يعيشها الشعب الفلسطيني، بل، وما زال أمامه مش            

  .كثيرة وتضحيات كبيرة إلحراز مهماتها
على أية حال، قادتني تلك الحوارات والسجاالت المقرونة بالهدوء والحرص، إن مـن جـانبي، أو مـن                  

، إلى استخالصات كثيرة، لعل أهمها هو ما سـجلته علـى            ”حماس“جانب عدد ال يستهان به من قيادات        
 على  2007حزيران  /في يونيو ” حماس“إن إقدام قيادة    : وطنية، فحواها شكل تنبيه يحمل طابع النصيحة ال     

كما بررهـا   ” خطوة اضطرارية “في غزة هي ليست     ” السلطة”خطوة الحسم السياسي بوسائل عسكرية ل     
، ”خطوة انتحاريـة  “آنذاك رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، إنما هي، وحتى لو كانت كذلك،              

، ومعها قطاع غـزة،  ”حماس“ المستويات كافة، تقدم األمر أو تأخر، على إدخال    وتنطوي بتداعياتها على  
بل والقضية الفلسطينية عموماً، في مأزق متعدد األبعاد واألوجه، ذلك ببساطة ألن الـسيطرة علـى أي                 

. ، ال يساوي السيطرة على مقـار أمنيـة  )فما بالك بسلطة يتحكم بها احتالل أجنبي غاشم(سلطة سياسية،   
” السلطة“ال يمكن له أن يقوى على توفير متطلبات إدارة          ” األنفاق“ذا ناهيك عن أن االعتماد على منفذ        ه

، وللدقة قيادتها، وقبلها قيادة أصـلها، جماعـة         ”حماس“لكن حركة   . في غزة المحاصرة إلى ما ال نهاية        
قراطي الـسياسي   اإلخوان المسلمين، بما في عقلها من سـطوة لأليـديولوجي علـى الـوطني والـديم               

واالجتماعي، ركبت رأسها، وأصرت على مواصلة السير نحو مأزقها المحتوم الذي يلفها هـذه األيـام،                
  .ومعها قطاع غزة، من الرأس حتى أخمص القدم، وفي السياسة واالقتصاد واألمن واالجتماع

ضاً، كثيراً ما يتم الخلط     السياسية، فقط، بل في التجارب السياسية كافة، أي       ” حماس“ليس في تجربة حركة     
أن األزمة إن هي إال مصاعب يمكـن تجاوزهـا          : بين األزمة والمأزق أو نسيان الفرق بينهما، جوهره       

باتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابير، ومن دون الحاجة إلى تغيير خط السير، بينما المـأزق يعنـي                 
. ، خط السير الذي قـاد إليـه         )لدقة بمغادرة ول(الوصول إلى طريق مسدود ال يمكن تجاوزه إال بتغيير،          

 نتيجة حتمية لخـط     -برأيي-اليوم ال تعيش أزمة، إنما مأزقاً متعدد األبعاد واألوجه هو           ” حماس“وحركة  
نفسها بديالً لمنظمة التحرير الفلسطينية، ينازعها على تمثيـل         ” حماس“اعتبار قيادة   : سير أو نهج، فحواه   

وهذا خط سير أو نهج ال      . نضمام لها على أساس برنامج اإلجماع الوطني      الشعب الفلسطيني، ويرفض اال   
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ينسى أو يتناسى، فقط، حقيقة أن منظمة التحرير، بمعزل عن راهن حالها وطبيعة قيادتها ولونها، هـي                 
ثمرة نضال وطني وقومي مديد وتضحيات جسيمة، وإطار وطني جامع ومعترف بـه كممثـل شـرعي              

في الوطن والشتات، إنما، ينسى أو يتناسى، أيـضاً وأساسـاً، واقـع أن هـذه                ووحيد للشعب الفلسطيني    
المنظمة هي الصيغة الملموسة للجبهة الوطنية المفروض علـى الـشعب الفلـسطيني الحفـاظ عليهـا                 
وتطويرها، ما دام يعيش مرحلة تحرر وطني وديمقراطي يفضي تغييب ضروراتها الواقعيـة، وأوالهـا               

وطنية، إلى سطوة األيديولوجي على الـوطني والـديمقراطي بـشقيه الـسياسي             ضرورة بناء الجبهة ال   
وهو ما يقود بالنتيجة، وبمعزل عن النوايا، إلى خلل بنيـوي فـي إدارة الـصراع مـع                  . واالجتماعي  

االحتالل، سواء لجهة عالقة االستراتيجي بالتكتيكي في هذا الصراع، أو لجهة عالقة الرئيسي بالثـانوي               
ات في النضال الوطني الفلسطيني الذي لم يتكلل بعد بإنجاز أهدافه في الحريـة واالسـتقالل                من التناقض 

  .والعودة
من مستوى التوصيف إلى مستوى التحليل القادر على        ” حماس“لكن، ولكي يرتقي تشخيص مأزق حركة       

ألخيـر فـرع    هي في التحليل ا   ” حماس“اجتراح العالج الشافي، فإن على أحد أال ينسى حقيقة أن حركة            
لجماعة اإلخوان المسلمين قرر االنخراط في المواجهة مع االحتالل بعد عشرين عاماً من انطالق الثورة               
الفلسطينية المسلحة المعاصرة، ومن معاداة فصائلها والتحريض األيديولوجي عليها، بل واإلقـدام علـى              

ت أن هذا االنخراط المتأخر جاء بعد       كما يجب أال يغيب عن ذهن أحد دالال       . الصدام العنيف معها أحياناً   
ضغوط مارستها قواعد التنظيم على قيادته، وزادت وتيرتها بعـد تأسـيس حركـة الجهـاد اإلسـالمي                 

في فلـسطين، يغـرف عـضويته       ” اإلخوان“وانخراطها في مقاومة االحتالل، حيث شكلت منافساً لفرع         
  .وشعبيته من القاعدة الشعبية ذاتها

، عدا دالالت حقيقة فشل كل      ”حماس“دالالت كل الحقائق أعاله في خط سير حركة         لكن، على الرغم من     
لالنتفاضـة  ” القيادة الوطنية الموحـدة   “ إلى إطار    1988بعد تأسيسها في العام ،    ” حماس“محاوالت ضم   

، إال أنه لم يكن بوسع أي وطني فلسطيني جاد وجدي فـي مواجهـة               )1993-1987(الشعبية الكبرى،   
إلى اإلطار الوطني الجامع، ذلك ليس فقط ألنها في         ” حماس“ال مواصلة محاوالت ضم حركة      االحتالل، إ 

التحليل األخير، شئنا أو أبينا، جزء من التنظيم السياسي الفلسطيني، لكن أيضاً ألن انتقالها من مجرد فرع                 
 لالحتالل كـان    لجماعة اإلخوان المسلمين يعادي فصائل العمل الوطني ويصطدم معها إلى حركة مقاومة           

، ومن على قاعدة الرهان     ”أن تأتي متأخراً خير من أال تأتي أبداً       “: خطوة إلى األمام، ذلك من على قاعدة      
” اإلخوانيـة “على أن يفضي االنخراط الميداني للحركة في مواجهة االحتالل إلى تغييـر فـي العقليـة                 

الـسائد بـين    ” السمع والطاعـة  “ وألن نظام    ،”الطبع غالب على التطبع   “لكن ألن   . األيديولوجية لقيادتها   
قواعد الحركة وقيادتها، وبين األخيرة ومكتب إرشاد جماعة اإلخوان المسلمين، فإن تغييراً من هذا القبيل               

بهذا، وبه فقط، يمكن تفسير ما تعيشه الحركة من مأزق ال يمكن الخـروج منـه إال بتخلـي                   . لم يحصل 
عـن هـذه    ” حمـاس “فهل تتخلى قيادة    . التي تبددت في الواقع     ” لوجيالبديل األيديو “قيادتها عن أوهام    

  األوهام لمصلحة االنخراط في التنافس الديمقراطي على قاعدة برنامج اإلجماع الوطني؟
  22/9/2013، الخليج، الشارقة
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  أيهما أخطر الكيماوي السوري أم النووي اإلسرائيلي؟ .49
  سلطان الحطاب

النتزاع اسلحة سوريا الكيماوية أن تستدير للمطالبة بنزع أسلحة اسـرائيل           على دول العالم التي تحمست      
النووية وأن ال يجري الكيل بمكيالين في هذا الموضوع الذي يفرض نفـسه اآلن واذا كانـت الواليـات                   
ـّع المجتمع الـدولي مـن معاقبـة                  المتحدة تدق طبول الحرب ضد السالح الكيماوي السوري فلماذا تمن

دى لمشروع القرار العربي المقدم ضد النووي االسرائيلي لتكون النتيجة رفض مـشروع             اسرائيل وتص 
  ..القرار الذي قدمته دول عربية ودعمته ايران وتتحدث باسمه سلطنة عمان

سقط المشروع العربي لضعف اسناده ولموقف دول غربية وعلى رأسها الواليات المتحدة الـى جانـب                
 فيمـا امتنـع     43في حين صوت معه     ) 51(مصوتون ضد القرار العربي     اسرائيل للمرة األلف وكان ال    

وعلى النظام العربي على اختالف دوله العمل مجدداً وبصدق واخالص لـدى المجتمـع الـدولي                ) 32(
وبوسائل ضغط كافية ومناسبة لكسب قرار آخر جديد ضد سالح اسرائيل النووي لتكون للنظام العربـي                

  .لب بوقف النشاط النووي االيرانيوتحالفاته مصداقية وهو يطا
ال يستطيع مبصر أو صاحب بصيرة أن ال يرى نشاط اسرائيل النووي والذي بدأ منذ نصف قرن وعلى                  
يد شمعون بيرس نفسه وبدعم فرنسي في البداية ومن محطاته المشهورة محطة ديمونـة التـي فـضح                  

ومنعته من حقوقه المدنية رغم ما يـشكله        الذي سجنته اسرائيل    » فعنونو«نشاطها وخطورتها االسرائيلي    
مفاعل ديمونة الخطير والمهدد بالتلف من مخاطر يمثلها التسريب الذي وقع والذي من المتوقع أن يحدث                
في حال أي هجوم عليه كما كان متوقعاً بالقطع فإن اسرائيل تملك سالحاً نووياً وتقدر عـدد الـرؤوس                   

فلماذا يـسكت العـالم     .. نووي كفيلة باحداث دمار عالمي شديد      رأس) 300(النووية عندها بما يصل إلى      
رغم أنها في في حالة عداء مع العالم العربي وما زالت تفرض كل فرص السالم وقـد يكـون سـالمها           

  ..برسم االستعمال في حال تعرضها لمخاطر وفي حال قيامها بعدوان جديد في المنطقة
تذرع بأن اسرائيل دولة ديموقراطية وال تستعمل هذا السالح         بعض الدول التي تدعم الموقف االسرائيلي ت      

وانما تمتلكه للردع في حين تجري ادانة أي دولة عربية أو اسالمية تفكر في امتالك مفاعالت ذريـة ال                   
  ..ترضى الواليات المتحدة عن امتالكها

كشف عن القلق الدولي    ) 159(أعضاء الوكالة الدولية وفي ديباجة القرار الذي نوقش في اجتماع الدولية            
حيال القدرات النووية االسرائيلية ودعا اسرائيل إلى االنضمام إلى اتفاقية حظر انتشار االسلحة النوويـة               

  ..ووضع قدراتها في هذا المجال تحت مراقبة الوكالة الدولية
لوكالة القرار   أقر أعضاء ا   2009كل الجوالت السابقة التي حاولت ادانة اسرائيل جرى افشالها ففي عام            

  .. كذلك رفض بعد ضغوط من دول مؤيدة السرائيل2010نفسه الذي سقط وفي عام 
 قررت الدول العربية عدم مواصلة طلب ذلك واستبدلت بطلب تقديم مـشروع             2012،  2011في عامي   

وقد فشل ذلك أيضاً وجـرت المعـاودة اآلن مجـدداً    ..النشاء شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل      
مطالبة بذلك وتحدثت سلطنة عمان باسم المجموعة العربية عن القرار الجديد المقدم لنزع كل األسـلحة                لل

النووية من الشرق األوسط وكانت كلمة المندوب بدر بن محمد بن زاهر الهناني مهمة ورد على الذرائع                 
ط تسعى للتزود بأسلحة    المؤيدة السرائيل وخاصة المعلومات التي تقول بأن دوالً اخرى في الشرق األوس           

  ..بأن في هذا تشويها هائال للوقائع) المقصود ايران(نووية 
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واذا كان العرب حرموا من النشاط النووي ومنع علماؤهم من زيارة المواقع التي فيهـا نـشاط نـووي                   
 عالمي وسمح بذلك لالسرائيليين فإنهم ايضاً بما جرى لسوريا منعوا من السالح الكيماوي في حين ظلت               

الواليات المتحدة االميركية التي تقود معركة انتزاع أي سالح عربي مهم وتتحكم فيه وتعمل على انتزاع                
فهل ينتبه العرب ألمنهم القومي ويحددون وسائل الدفاع بأن يلقوا بثقل معقول            ..السالح الكيماوي السوري  

ات تحت اشراف دولي تمهيداً     وفاعل الجبار اسرائيل على الكشف عن قدراتها النووية ووضع هذه القدر          
النتزاعها أو التهديد الفعلي بامتالك اسلحة ردع موازية للسالح االسرائيلي هذه فرصة االن امام النظـام                
العربي على اختالف دوله لتسجيل هكذا موقف وضرب الحديد االسرائيلي النووي الساخن في المحافـل               

  .متهم وهذا ال يحتاج الى دليلالدولية قبل أن يدمرهم هذا السالح المنذور لهزي
  22/9/2013، الرأي، عمان

  
  "إسرائيل"الزمن يعمل لصالح  .50

  إنبارإفرايم 
في السنوات األخيرة صرنا نشهد ظهور أدبيات العجز التي تركز علـى العيـوب المتخيلـة أو الفعليـة           

 لرؤيتـه إلحاحيـة     ويبدي اليسار اإلسرائيلي القلق خصوصا    . إلسرائيل وتشك باستمرار وجودها مستقبال    
  .  اإلسرائيلي ألن غياب السالم يقضي بغياب الدولة اليهودية عن الخريطة-كبيرة في حل النزاع العربي 

كما أن الطابع الديموقراطي إلسرائيل، ومكانتها الدولية وقدرتها على الصمود أطول في نـزاع مـستمر                
هش نسبيا ولذلك فإنها منذ تأسيسها تواجـه        فإسرائيل دولة صغيرة ووجود الدول الصغيرة       . مشكوك فيه 

  . مخاطر وجودية من جانب جيرانها
إن ذكرى خراب دولتين يهوديتين بأيدي إمبراطوريتين شديدتي البأس تحوم فوق المداوالت السياسية التي             

  . يجريها اليهود المعاصرون
أن خراب البيت الثالـث هـو       سيضطر لإلقرار ب  " مسيحانية"وكل من ليس إيمانيا أو يتمسك بأيديولوجيا        

ورغم الحاجة للحذر السياسي دائما، فإن هذه المقالـة تـزعم أن إسـرائيل قـصة                . احتمال تاريخي قائم  
  . نجــاح مذهـلة، وأن الزمن يعمل لصالحها

واستعراض ميزان القوة بين إسرائيل وأعدائهــا، والمزايـا الداخليـة المؤثـــرة فـي القـــوة                
ـ  . صاد والـتراص االجتماعي والنظام السياسي، والمكانة الدولية تعزز هذا التقدير         الوطنــية، كاالقتـ

  .  عاما بوسع إسرائيل الوثوق بقدرتها على مواجهة التحديات المقبلة65وبعد 
  

  بيئة األمن القومي
   .والمتغير األهم في صراع البقاء في الحي القاسي الذي تقطنه إسرائيل، هو ميزان القوة مع جيرانها

وإذا تعاظمت قوة إسرائيل مع الزمن، وإذا توسعت فجوة القوة بين الدولة العبرية وأعدائها، فإن قـدرتها                 
  . على التغلب على التحديات األمنية اإلقليمية مضمونة

وفي هذا السياق، فإن الحقيقة الجوهرية هي بناء إسرائيل منظومة عسكرية قوية جدا أفلحت في التغلـب                 
. والجيش اإلسرائيلي تنظيم متطور وناجع يستخدم تقنيات وذخائر متقدمـة         . رية كثيرة على تهديدات عسك  

وانتصاراته في حروب الماضي أشارت إلى الدول العربية بعدم إمكانية محو إسـرائيل بـسهولة عـن                 
ويمكن القول إن التفوق العسكري اإلسرائيلي قاد       . الخريطة بقوة الذراع، وأن ثمن كل محاولة كهذه باهظ        
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وكانت آخر المعارك التقليديـة الكبـرى بمـشاركة دبابـات           . اإلسرائيلي -لتقليص حدة النزاع العربي     
كما أن العملية السلمية التي بدأت مع دول عربية فـي نهايـة الـسبعينيات               . 1982وطائرات هي حرب    

  . خفضت احتماالت نشوب حرب تقليدية على نطاق واسع بين إسرائيل والعرب
، "حزب اهللا "مت إسرائيل قوتها العسكرية أساسا ضد منظمات مسلحة ليست دوال، مثل             استخد 1982ومنذ  

  . الفلسطينية والمليشيات اإلسالمية" اإلرهاب"ومنظمات 
ويمكن ذكر أنه مع نهاية الحرب الباردة تغيرت البيئة االستراتيجية إلسرائيل، من مخاطر نبعت من قوة                

. خــرى، مــثل كيانــات مـسلحــة ليـــست دوال       عسكرية تقلــيدية لدول، إلى تحديات أ     
، "االنتـــحارية "، العمليـــات    "اإلرهـــاب : "هــذه الكيانات تستخدم خليطـا مـن األسـاليب        

كذلك تواجه إسرائيل استخدام الصواريخ التي تطلق على تجمعاتهـا          . وتكتــيكات حــرب العصابات  
  . السكنية

 على ضرب إسرائيل بفضل الدعم الذي تتلقاه مـن دول مثـل             وتتعاظم قدرة المنظمات التي ليست دوال     
  . إيران، التي تمنحهم أساسا تأهيال وتدريبا أفضل، وأيضا أسلحة أكثر تطورا

وتحدي المنظمات التي ليست دوال، أو بكلمات أخرى تحدي اإلرهاب، غدا التحدي المركزي إلسـرائيل               
والدافع األساسـي   .  اإلسرائيلي -دولي للنزاع العربي    ويغطي على المخاطر المحتملة النابعة من البعد ال       

وليس معقـوال أن يتغيـر هـذا    . لهذه التنظيمات في رغبتها إيذاء إسرائيل واختبار منعتها هو دافع ديني       
  . الدافع في المستقبل المنظور

ح نـووي  تجدر اإلشارة إلى أن اإلرهاب سالح الضعفاء، ولدى المنظمات اإلرهابية قدرات أقل لبناء سال   
أو صواريخ بعيدة المدى، وبالعموم فإن اإلرهابيين أقل خطرا من الدول، حتى إذا كان ثمـن الـصراع                  

  . معهم في األرواح واألمالك باهظا
وبرهن الجيش على   ). 2002 نيسان   -آذار  " (السور الواقي "الفلسطيني منذ عملية    " اإلرهاب"لقد تم كبح    

" حزب اهللا "صحيح أن الحرب ضد     . طر االنتفاضة الثالثة محتملة   ، وأن مخا  "اإلرهاب"قدرته على هزيمة    
  . خلقت قدرا معينا من الردع" حزب اهللا" لم تنته بانتصار ساحق، لكن الضربة التي تلقاها 2006العام 

حزب "واستخلص الجيش اإلسرائيلي العبر من إخفاقات حرب لبنان الثانية، واليوم أكثر استعدادا لمواجهة              
  . في غزة بنتائج أفضل إلسرائيل" حماس"كما انتهت الصدامات مع . لميدانفي ا" اهللا

  . وعدا ذلك، فإن االستثمار الكبير في وسائل الدفاع ضد الصواريخ من كل األنواع والمديات أثمر
 األكثر  3 المعترضة للصواريخ بعيدة المدى، وجربت بنجاح حيتس         2ونشرت إسرائيل صواريخ حيتس     

 كيلومترا وحققت نجاعة زادت علـى       70ضد صواريخ حتى    " القبة الحديدية "اريات  ونشرت بط . تطورا
المعدة ضد صـواريخ    " عصا الساحر "كما أن منظومة    . الثمانين في المئة من الصواريخ المطلقة من غزة       

ومنظومات الدفاع التي بنتها إسرائيل نفسها تـوفر        .  كيلومتر، ستدخل الخدمة قريبا    300مداها يصل إلى    
 ردا معقوال لمخاطر الصواريخ وتعبر عن جودة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية، التي تشكل مقومـا               لها

  . كثير األهمية في تفوقها العسكري
وأسـلحة مـن هـذا    . وقد طورت إسرائيل أيضا خيارا نوويا، وبذلك رسخت صورتها كدولة هائلة القوة  

ولهـذه  . لة اليهودية يمكن أن تجبي ثمنا باهظا جـدا        النوع توفر تذكرة دائمة بأن كل محاولة لتدمير الدو        
  . األسلحة قيمة ردعية، خصوصا ضد الدول المعادية



  

  

 
 

  

            36ص                                     2986: العدد                 22/9/2013 حداأل :التاريخ

فالمجتمع العربي باق علـى حالـه،       . وبالمقابل، فإن أعداء إسرائيل في العالم العربي يبدون ضعفا شديدا         
دة بشأن التنميـة االجتماعيـة      وتقارير األمم المتح  . ومعظم الدول العربية غارقة في مشاكل داخلية كثيرة       

  . والفكرية في هذه الدول تشدد على وضعها المتخلف في مطلع القرن الحادي والعشرين
والدول العربية التي تصارع تحديات التحديث تعيش حاليا في حالة انعدام اليقين، وهذا يسري خـصوصا         

 اجتماعية وسياسية خطيرة، وال طاقة      وهي منشغلة بأزمات اقتصادية،   . على فترة ما بعد التقلبات العربية     
كما أن قدرتها على    . لها أو موارد على بناء منظومات عسكرية شديدة البأس قادرة على مهاجمة إسرائيل            

  . تهديد الوضع القائم عسكريا محدودة جدا
 عـدا   وعمليا، فارق القوة بين إسرائيل وجاراتها يتسع دائما، ومع الوقت تغدو إسرائيل أقوى، وأعداؤها،             

وإيران هـذه ال    . والتحدي األمني القومي األخطر والوحيد في المنطقة هو إيران النووية         . إيران، أضعف 
تهدد فقط إسرائيل، وإنما قد تقود إلى انتشار السالح النووي في المنطقة، وتغيير ميزان القوى اإلقليمـي                 

  . والسيطرة على موارد الطاقة في الخليج وحوض البحر األسود
العالم أكثر إصغاء إلسرائيل في كل ما يتعلق بفهم الخطر النووي اإليراني، لكن األسـرة الدوليـة                 وغدا  

أخفقت حتى اليوم في محاوالتها كبح التقدم اإليراني في مشروع إنتاج السالح النووي، وهنـاك شـكوك                 
يراني ليس مهمة   ولكن كبح المشروع النووي اإل    . حول عزم الغرب منع إيران من امتالك القنبلة النووية        

  . مستحيلة في نظر تل أبيب
  

  اقتصاد قوي 
وترتبط قوة إسرائيل أيضا بقدراتها االقتصادية، والفجوة في القوة بين إسرائيل وجاراتهـا أكبـر أيـضا                 

فاالقتصاد القوي مكون مهم في بناء القوة العـسكرية، وفـي قـدرة             . بسبب ازدهار إسرائيل االقتصادي   
واقتصاد إسرائيل القوي هو محـصلة سياسـة        . لى تحمل أعباء النزاع المتواصل    المجتمع اإلسرائيلي ع  

وعدا سمعة إسرائيل كمنتجة ألعتـدة      . اقتصادية حكيمة، تركز على قيم السوق الحر والتكيف مع العولمة         
قتالية متطورة تزيد قوتها العسكرية، تمتاز أيضا في ميادين أخرى كالزراعة، الطب، االتصاالت وأيضا              

  . كنولوجياالت
 OECD قبلت إسرائيل فـي نـادي        2010ولم يتأخر اإلقرار بإنجازات إسرائيل االقتصادية، ففي أيار         

وتظهـر المعـايير    .  دولة ملتزمة بالديموقراطية واقتـصاد الـسوق       33للدول األكثر تقدما والذي يضم      
  . ة المتواصلةاالقتصادية حاليا فرص نجاح طيبة لالقتصاد اإلسرائيلي، رغم المشاكل األمني

 وهي سنوات األزمة االقتصادية العالمية، زاد الناتج القومي العـام           2012 - 2009ومثال، بين األعوام    
  . OECD في المئة، وهي نسبة النمو األعلى بين دول 14.7في إسرائيل بـ

ول  في المئة وهـي النـسبة األعلـى بـين د           3.3 كان   2012ونمو الناتج القومي في إسرائيل في العام        
OECD       وأفلحت إسرائيل في تقليص نسبة الدين إلى الناتج من         .  في المئة  1.4 التي وقف النمو فيها على

، فيما سجل معظم دول العالم تراجعا حادا في نـسبة الـدين             2012العام  % 74 إلى   2000العام  % 100
  . إلى الناتج العام

 في المئة أي أنها أدنى من المتوسط        6.9طالة   في المئة والب   4.2 نسبة   2012وبلغ العجز اإلسرائيلي العام     
والميزانية العامة المقبلة، التي تشمل     .  في المئة على التوالي    8 في المئة و   7 التي بلغت    OECDفي دول   

  . تخفيضات جوهرية في اإلنفاق العام، تمثل استمرارا بالمعنى المالي
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يل على المحافظة علـى الثقـة الدوليـة         أما احتياطي العمالت الصعبة، وهو عامل حاسم في قدرة إسرائ         
 2004 مليار دوالر العـام      25باقتصادها وقدرتها على التعامل بنجاح مع حاالت الطوارئ، فقد زاد من            

كما أن فائض العمالت للفرد في إسرائيل هو بين األعلى في العـالم،             . 2012 مليار دوالر العام     75إلى  
وأشاد صندوق النقد الدولي بأداء إسرائيل االقتصادي، وأعـرب         .  في العالم  26وتقع إسرائيل في المكانة     

وإسرائيل هدف جذاب للمستثمرين األجانب خصوصا في الميدان        . عن ثقة طويلة األجل باقتصاد إسرائيل     
  . التكنولوجي

إذ تشكل قدرات إسرائيل التكنولوجية مركز اجتذاب لعمالقة التكنولوجيا العالمــية، وفقا لما يراه مـدير               
  ". المركز التكــنولوجي األهـم في العالم بعد الواليات المتحدة"غوغل في إسرائيل 
إذا بحثنا عن العقل، ففـي      " قال االستثــماري المشهــور فارن بافـت إنه        2010وفي تشرين األول    

 نفـذت شـركة بافـت لالسـتثمارات         2006في العــام   ". إسرائيل كميات وفيرة من العقل والطاقـة     
Berkshire Hathaway ملــيارات دوالر 4 عملية الشراء األكبر لها خارج أميركا عندما دفعــت 

  . من شركة يسكار اإلسرائيلية المتخصصة في آالت تطويع المعادن% 80مقابل 
% 20 أكمل بافت شراء الشركة بضخ ملياري دوالر في السوق اإلسرائيلية مقابل ألــ               2013وفي أيار   

 ,General Electric, General Motors, Microsoات أميركية كبرى مثـل  وأنشأت شرك". الباقية
IBM, Google, Appleمراكز أبحاث وتطوير في البالد  .  

وحسب ستيف بالمر، مدير عام ميكروسوفت، فإن التكنولوجيا اإلسرائيلية مهمة لدرجة يمكن فيها رؤيـة               
 شـركة   300ويحتفظ ما ال يقـل عـن        . يةميكروسوفت كشركة إسرائيلية ال أقل من كونها شركة أميرك        

  . تكنولوجية أميركية بمراكز تطوير لها في إسرائيل
وإسرائيل رائدة عالميا في تخطيط المعالجات، والشبكات اللوغاريثمية، واألجهزة الطبية، وتكرير الميـاه             

لمي يـشهد   وانخراط إسرائيل في االقتصاد العـا     . وتحليتها، والدفاع ضد الصواريخ، وحرب الروبوتات     
والنسبة بين عدد األلقاب األكاديمية وبـين       . أيضا على واقع أن إسرائيل ليست معزولة في الحلبة الدولية         

وجامعاتها بين األفضل في العالم، وعدد االقتباسات عـن         . عدد السكان في إسرائيل هي األعلى في العالم       
. ة واألهميـة، بـين األعلـى عالميـا    أبحاث كتبها علماء في جامعات إسرائيل، وهو مقياس مهم لألصال       

والـديموغرافيا  %. 4.5واألهم، إن نسبة اإلنفاق على األبحاث في إسرائيل بين األعلى في العالم وتبلـغ               
 – وهي النسبة األعلى في الدول الغربيـة         –الصلبة إلسرائيل تتميز بنسبة خصوبة ثالث والدات للمرأة         

  . تمنح دعما لالقتصاد اإلسرائيلي
ن ذلك، تعي حكومة إسرائيل جدا الحاجة لتوفير تعليم أفضل للوسـطين العربـي والحريـدي،       وفضال ع 

فقوة العمل اإلضافية هـي مكـون       . لتمكين أفرادهما من االنضمام بأعداد أكبر لسوق العمل اإلسرائيلي        
، وإسرائيل مزدهرة منذ سنوات، رغم حقيقة عدم توفر موارد طبيعيـة          . أساسي في كل ازدهار اقتصادي    

فاكتشاف مكامن غاز قبالة شواطئ إسرائيل يقلـص اعتمادهـا علـى الطاقـة              . ولكن هذا الوضع يتغير   
وتوجد إسـرائيل   .  إلى مصدر غاز، ما سيحسن وضعها االقتصادي       2017المستوردة ويحولها في العام     
م واسـتمرار التقـد   . ، عدا فترة الركود في مطلـع العقـد الفائـت          1973على مسار نمو اقتصادي منذ      

وحتى اآلن صمد قـادة     . االقتصادي يستدعي سياسة اقتصادية متزنة وقدرة على مواجهة مطالب شعبوية         
وهناك عالئم على استيعاب القيادة السياسية للحاجـة إلـى سـلوك اقتـصادي              . إسرائيل في هذه المهمة   
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أقـل مـن    (ر   ألف دوال  32ورغم اإلنجازات المذهلة، فإن الدخل القومي للفرد في إسرائيل هو           . مسؤول
  . ، وهي حقيقة تبقي مكانا لتحسين إضافي)معظم دول الغرب

 مليار دوالر أكبـر مـن مجمـوع         250وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن اقتصاد إسرائيل، الذي يبلغ حجمه           
  . اقتصاديات الدول المجاورة لها

وبوسعها . زانية الدفاعوباختصار فإن اقتصاد إسرائيل المزدهر والمتطور يمكنه أن يسمح لنفسه بزيادة مي          
التخفيف من العبء االقتصادي المرتبط بمواجهة تحديات األمن القـومي وأيـضا تخـصيص المـوارد                
المطلوبة لتأمين استمرارية التطوير األمني، وهو أحد العوامل التي ستسمح لها باالنتصار في حروبهـا               

  . المستقبلية
شاكل اجتماعية اقتـصادية خطيـرة ويتعـذر عليهـا          وبالمقابل، فإن الدول العربية المجاورة تصارع م      

  . االستثمار في منظوماتها العسكرية
خالفا لالنطباعات الشائعة حول    " المجتمع القوي "وبعد ذلك يعدد الكاتب المزايا األخرى إلسرائيل وبينها         (

في التجسير  وفي نظره أفلح المجتمع اإلسرائيلي      . المجتمع المشرذم حيث التراص الداخلي أقوى مما كان       
وأغلـب  . على معظم الفوارق التي قسمته في الماضي سواء األيديولوجية منها أو الثقافيـة أو العرقيـة               

وال يـؤمن   . اإلسرائيليين يؤيدون تقسيم البالد من منطلق التخلص مـن المنـاطق المأهولـة بـالعرب              
ائية القومية ويـرون أن التلـويح      اإلسرائيليون بأن الطريق المسدود أمام التسوية حاليا سيقود إلى دولة ثن          

ويشدد على أن الفارق بين األشكناز والسفارديم فقد الكثيـر          . بالخطر الديموغرافي ينطوي على مبالغات    
إلى الطبقة الوسطى واندماجهم في النخبة االقتـصادية        " الشرقيين"من حدته على مر السنين بسبب تدفق        

لعلمانيين والمتدينين هو الشرخ األهم الباقي فـي المجتمـع          ويقر أن الفارق بين ا    . والعسكرية والسياسية 
  . اإلسرائيلي

خالفا لرأي اليسار اإلسرائيلي الذي يرى تضعضع       " ازدهار الديموقراطية "ويضيف إلى ما سبق ما يسميه       
ويشير إلى أن رسـوخ     . الديموقراطية بسبب ميل الجمهور المتزايد نحو اليمين وعجزه عن العودة للحكم          

  . قراطية في إسرائيل يعود بشكل أساسي إلى رسوخ سلطة القانون والمنظومة القضائية الفاعلةالديمو
ويعرج على الصحافة اإلسرائيلية التي كادت تختفي فيها الصحافة الملتزمة والحزبية وتترسخ الـصحافة              

 بعد ما تجلـى     ويبين مقدار خضوع الجيش إلمرة القيادة السياسية خصوصا       . الحرة الورقية واإللكترونية  
ويضيف إلى ذلـك    . من اعتراض الجيش على االنسحاب من لبنان وغزة وتنفيذه ألوامر القيادة السياسية           

  ). كله نجاح إسرائيل في الحلبة الدولية رغم كل ما يشاع عن عزلتها
  

  إجمال 
. رغم أن الوضع ليس كامال في األرض المقدسة، إال أن محور الوقت يشهد علـى تطـورات إيجابيـة                  

كما أن مكانة إسرائيل العالميـة      . فإسرائيل هي ديموقراطية مزدهرة، تحافظ على تراص اجتماعي عالٍ        
 حليفتها األساسية والقوة العظمى المسيطرة في الحلبة الدولية         –تحسنت، ودعم الواليات المتحدة إلسرائيل      

غالب واقعا ال يمكن زعزعتـه أو       وفضال عن ذلك، فإن الدولة اليهودية تعتبر في ال        .  ال يزال عاليا جدا    -
لقد بنت إسرائيل لنفسها منظومة عسكرية      . التشكيك فيه، وذلك حتى من جانب الدول العربية واإلسالمية        

  . هائلة مؤهلة ألن تصد بنجاح كل التهديدات اإلقليمية
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هيل المطلـوب   وكان الجيش اإلسرائيلي وال يزال الجيش األقوى في المنطقة، ولديه الحافز، والعتاد والتأ            
  . لتحقيق النصر في الصراع ضد القدرات التقليدية لكل جهة موجودة في المنطقة تحاول تحديها

ومع ذلك، وجود إيـران     . لقد أفلحت إسرائيل في صد اإلرهاب وبنت لنفسها درعا ناجعة ضد الصواريخ           
جهد مستطاع من أجل منـع      وينبغي بذل كل    . نووية سيغير تماما قواعد اللعبة في المعادلة االستراتيجية       

إن احتمال حدوث تغييرات كبيرة في المستقبل القريب في الميول السياسية، االجتماعيـة              . سيناريو كهذا 
  . ومعنى ذلك هو أن الزمن يعمل لمصلحة إسرائيل. واالقتصادية الموصوفة أعاله احتمال ضعيف

لقيم الديموقراطية وعلى السوق الحـرة،      الحالية، التي تركز على ا    " روح المرحلة "وفضال عن ذلك، فإن     
تعمل أيضا لمصلحة إسرائيل، وليس لمصلحة خصومها العرب، الذين ال يزالون يعيـشون فـي أزمـة                 

صحيح أن اإلسالم المتطرف يحقق إنجـازات ويمكـن أن يـسبب            . سياسية، اجتماعية واقتصادية شديدة   
  . هاية المطافالمشاكل إلسرائيل، إال أن أمرا كهذا محكوم بالفشل في ن

وإذا : إن دولة إسرائيل التي تبلغ حاليا من العمر خمسة وستين عامــا هي قــصة نجــاح كبــير              
أجادت مواصلة غرس الروح الصهيونية أيضا في األجيال المقبلة وتصرفت بالحذر المطلوب في الحلبة              

مطلوب، ولكنه ال يـشكل شـرطا       وبداهة أن السالم أمر     . الدولية، فمن المتوقع أن ينتظرها مستقبل جيد      
  . إلزاميا للبقاء والنجاح

  21/9/2013، "يديعوت"
 22/9/2013، األيام، رام اهللا
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