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  "التسهيالت اإلسرائيلية"نجاح خطة اللجنة الرباعية لدعم االقتصاد الفلسطيني يعتمد على : بلير .1

المبادرة االقتصادية "، مبعوث اللجنة الرباعية، على ان نجاح أكد توني بلير :عبد الرؤوف أرناؤوط
سيعتمد بشكل محتوم على تطبيق إجراءات إسرائيلية تسهيلية على نطاق كبير جداً، ال تزيل " لفلسطين

فقط العوائق المادية أمام تطبيقها، بل تكسر الحواجز النفسية أمام كافة المشككين بإمكانية نجاحها أو نجاح 
  .ة السياسية ككلالعملي

تشمل القطاعات الثمانية الرئيسية لالستثمار والنمو اإلنشاءات واإلسكان "وكشف بلير النقاب أن الخطة 
، الزراعة، خطة شاملة لجذب السياحة، االتصاالت )بما في ذلك التمويل والرهن العقاري الشخصي(

تطلبات النهوض بهذه القطاعات تحقيقاً وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، المياه والصناعات الخفيفة، وم
بقيمة ملموسة، وتخفيض كبير ) GDP(لألهداف الموضوعة للخطة من رفع قيمة الناتج القومي المحلي 

  ".لنسبة البطالة ورفع المعدل العام لدخل األسرة
 مع تم تشكيل مالمح المبادرة المأمول تطبيقها على مدار ثالثة أعوام، بالتشاور"واعلن بلير انه 

الفلسطينيين واإلسرائيليين ومجتمعي المانحين والمستثمرين الدوليين، وهي ال زالت في طور التشاور 
  ".النهائي مع أن بعض اإلجراءات أصبحت جاهزة اآلن

، كما ستعتمد على -الصغير والكبير-سوف تعتمد المبادرة على القطاع الخاص الفلسطيني : وقال
تم اللجوء إلى الحكومات والمنظمات الدولية للمساعدة في االستثمارات وسي. الشركات متعددة الجنسيات

عبر تقديم التسهيالت مثل الضمانات والتأمينات، ولكن التركيز األهم سيدور حول ترتيبات لقطاع 
  .األعمال الخاصة التي تستطيع النجاح واالستمرار في عالم األعمال واألسواق

مبادرة لن يكون طريقاً سلساً أو سريعاً، شأنها شأن كافة المبادرات إن رحلة تطبيق هذه ال"وأضاف بلير 
األساسية والجريئة والكبيرة في أي مكان في العالم، وسيتطلب التزاماً جليالً واضحاً ال غبار عليه من 

سيعتمد نجاحها بشكل محتوم على تطبيق . قبل حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية فلسفةً ومضموناً
 إسرائيلية تسهيلية على نطاق كبير جداً، ال تزيل فقط العوائق المادية أمام تطبيقها، بل تكسر إجراءات

وفي الوقت ذاته . الحواجز النفسية أمام كافة المشككين بإمكانية نجاحها أو نجاح العملية السياسية ككل
د وكبير للتمويل في فإنها ستعتمد على خليط من تعزيز للقدرات لدى السلطة الفلسطينية، وتدفق جدي

  ".االقتصاد الفلسطيني
إن الدولة الفلسطينية العتيدة ليست فقط حدودا وخرائط ومواضيع الوضع النهائي، بل هي "وشدد بلير 

 والذي -لطالما كان التخوف في فلسطين "وأضاف ". أيضاً مؤسسات، وحوكمة واقتصاد قوي ومستدام
. االقتصاد قد يشكل بديالً خطيراً على حساب الحل السياسي من أن -يمكن فهم الدوافع والتاريخ وراءه

إن هذا الفهم أدى ليس فقط إلى عدم التعامل مع االقتصاد بجدية، بل كذلك إلى إضعاف فرص نجاح 
والشيء الخاص في هذه المبادرة في هذا التوقيت بالذات هو أنها مع التأكيد على . السياسة في الوقت ذاته
ويتها على حساب المسار السياسي، إال أنها كذلك توضح بشكل غير قابل للشك، أن عدم أحقيتها أو أول

ال يمكن الحديث عن . نجاح المفاوضات السياسية يجب أن يكون مدعوماً بالنمو والتنمية االقتصادية
االقتصاد دون السياسة، وال يمكن تصور عملية سياسية ناجعة بالمستوى المطلوب دون اقتصاد قوي 

  ". مستدام ومزدهرإيجابي
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هناك دائماً "على ان " األيام"ارسله لـ " المبادرة االقتصادية لفلسطين"واكد بلير في مقال بعنوان لماذا 
داعياً للتأكيد بأن الحل الوحيد المطروح والقابل للتطبيق هو حل الدولتين وكما يكرر المجتمع الدولي 

 عليه لألراضي، نحن نستطيع اآلن أن نرى  مع تبادل متفق1967مراراً على أساس حدود العام 
اقتصاد . اسرائيل؛ ويجب العمل على البدء برؤية فلسطين التي لن تكون قابلة للحياة دون اقتصاد مستدام

يبدأ إرساء أسسه من اآلن جنباً إلى جنب مع عملية سياسية ذات مصداقية، داعماً لها، موفراً األرضية 
ومرهون بها في الوقت ذاته كما هو الحال مع ما تم إنجازه من بناء المناسبة والخصبة الستمرارها، 

  ".المؤسسات والذي يجب االستمرار في تعزيزه
االقتصاد مهم وحيوي للسياسة، ولكن أيضاً مهم ألبناء الشعب الفلسطيني، إذ ال يمكن تصور "وقال 

 أن يشعر المواطن الفلسطيني الحديث بإيجابية خلف األبواب المغلقة حول قضايا الوضع النهائي، دون
بتحسن ملموس في حياته، يشمل فيما يشمل بداية االنحسار لالحتالل وتحسن وضعه المعيشي ورؤية 

  ".هوية دولته المؤسساتية واالقتصادية تتبلور أمام ناظريه
ي خطة طموحة تهدف إلى رفع االقتصاد الفلسطين" المبادرة االقتصادية لفلسطين"تعتبر "وأضاف بلير 

استراتيجياً، حيث أنها عكست تحوالً من محاوالت التغيير الجزئي والتراكمي على األرض إلى التغيير 
لقد قامت الخطة التي أعدها مكتب ممثل اللجنة الرباعية الدولية باالعتماد على مصادره وعلى . الجذري

ات أساسية من االقتصاد عدد من الخبرات الدولية رفيعة المستوى بتحليٍل واف ومفصل لثمانية قطاع
، وبما يتضمن خططاً لتطبيق مثل هذا التغيير )بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة(الفلسطيني المتكامل 

  ".الجذري
نستطيع الخوض في اإلنجازات التراكمية والجزئية التي حققناها في السنوات األخيره، منها ما "وتابع 

 العام سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ومنها على كان ذا أثر كبير على المستوى الفلسطيني
ولكن التاريخ يعلم كل صانع . مستوى هذه المحافظة أو تلك، كما نستطيع االعتراف بإخفاقاتنا هنا وهناك

قرار أنه يجب أن ينظر إلى نجاحاته وإخفاقاته بشكل يستفيد منه للتطلع قدماً وللبناء عليه؛ وهنا فإن 
  ".تعتبر تحوالً في التقارب، والمفهوم" االقتصادية لفلسطينالمبادرة "

حيث أنه وللمرة األولى عبر التاريخ يتم اعتماد هذا التقارب الحديث، الشامل، "واشار بلير الى انه 
حديث وإبداعي من حيث اعتماده على القطاع الخاص وليس على دعم القطاع العام . اإلبداعي والعام

يدعم فلسفة تقوية القطاع الخاص الفلسطيني ليكون الرائد في رفع دعامة االقتصاد وحده، وإبداعي كونه 
الصحي والسليم، شامل من حيث الدور المناط لألمم والوكاالت من كافة أنحاء العالم، وعام من حيث 

  ".الدعم الذي تستطيع حشده من قبل الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
طريق الحل السياسي سلس وقصير ورحلته مريحة، وبالتأكيد فلن يتفق لم يدع أحد أن "وختم بالقول 

المؤيدون مع المعارضين أو المشككين حول الطريقة أو المحتوى أو الشكل، ولكن الكل يتفق على 
المبادئ؛ المبادئ اإلنسانية األساسية بحق أطفال جميع شعوب المنطقة بمن فيهم أطفال فلسطين وإسرائيل 

مان، والمبادئ السياسية األساسية المتعلقة بحقوق الشعوب بتقرير مصيرها في كنف بالعيش بأمن وأ
ونحن هنا ال ندعي ان طريق هذه . دولهم المستقلة ومجتمعاتهم التي تتفق على تحديد هويتها والجهر بها

ة سياسية آمن المبادرة سيكون سهالً أو قصيراً، لكننا نؤمن بأن تطبيقها سيشكل عامالً تمكينياً لنجاح عملي
  ".الجميع بضرورتها وحتميتها وإن اختلفوا على طريقة إنجاحها

  29/9/2013األيام، رام اهللا، 
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  تبحث التطورات األخيرة في المنطقة العربية" الزيتونة"لـحلقة نقاش  .2

قد مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات بالتعاون مع مؤسسة الفكر اإلسالمي المعاصر، : بيروت
حلقة نقاش في مقر المركز ببيروت، جرى خاللها النقاش حول التطورات ) 9-19( الماضي الخميس

التي حدثت مؤخراً في المنطقة العربية خصوصاً االنقالب العسكري في مصر، والتهديدات المحتملة 
بضربة أمريكية غربية عسكرية لسورية، وانطالق مسار التسوية السلمية لقضية فلسطين من جديد، 

  .كاسات كل ذلك فلسطينياً وعربياً وإسالمياًوانع
وقد شارك في الحلقة، التي توزعت أعمالها على جلستين، نخبة من المتخصصين والخبراء والمعنيين 

  .والمهتمين بالشأن العربي والفلسطيني
ي  وقدم الدكتور محسن محمد صالح، مدير عام مركز الزيتونة، ورقة عمل مختصرة قال فيها إن األمة ف

حالة مخاض، وإننا أمام صراع إرادات، وإننا أمام موجة مرتدة ضد الثورات والتغيرات في العالم 
تحت الهيمنة " محور االعتدال"العربي، تحاول إنهاء هذه الثورات، كما تحاول إعادة تشكيل ما يسمى 

  .األمريكية
وتهميشه وشيطنته " اإلسالم السياسي"وأضاف أنه من الملفت ما يحدث اآلن من محاولة ضرب 

ورأى  محسن صالح أننا بحاجة إلى دراسة وتقييم تجربة اإلسالميين الذين تقدموا إلى مواقع . واستئصاله
السلطة في بعض البلدان العربية من خالل انتخابات شعبية حرة ونزيهة، ولكن دون أن يمتلكوا أدوات 

 فقط، وبالتالي ُوضعوا في مأزق عدم القدرة تغيير ثورية حقيقية، فاستطاعت الثورة تغيير رأس النظام
  .على تحقيق أهداف الثورة

وأضاف أنه في اإلطار العام، فإن الموجة االرتدادية التي تجلَّت في االنقالب في مصر، وما نشهده في 
إنهاء الحراك : عدد من البالد العربية، ومحاولة خنق قطاع غزة، تسعى إلى إيجاد ترتيبات باتجاهين، هما

ي العالم العربي، وإعادة توجيهه وإنتاج أنظمة تدخل تحت السيطرة األمريكية، ولكنهم يشعرون أنهم لن ف
يستطيعوا ذلك إال إذا نجحوا في االتجاه الثاني وهو إنهاء الملف الفلسطيني الذي هو عنصر التفجير 

  .الرئيسي في المنطقة
مية والوطنية، وأزمة ثقة بين األطراف، وأزمة  وتابع أن هناك اختالفات على الساحة بين القوى اإلسال

وقال أن الحرب اإلعالمية الشرسة ضد . في التواصل، وفي قبول المعلومة، بل وأزمة مصداقية أحياناً
  .اإلسالميين وضد الثورات أوجدت خروقات يجب معالجتها

اء على أساسها مثل لكنه أكد أن هناك مشتركات بين القوى اإلسالمية والوطنية يجب دعمها والبن
 المرجعية الوطنية والعربية واإلسالمية، ومشترك احترام اإلنسان وإرادة الشعوب، ومشترك أننا ضد
التدخل الخارجي وخصوصاً الغربي األمريكي في المنطقة، ومشترك أننا ضد التفتيت الطائفي والعرقي، 

مرتبط بمحاربة التطرف ومصلحة الجميع ولدينا مشترك هو موقفنا من العدو الصهيوني، ولدينا مشترك 
وتابع أن هناك خالفات في كيفية إدارة الملفات، لكن يجب أن تكون لدينا القدرة . في التسامح اإلسالمي

على االستماع، وفهم اآلخر كما هو، وليس كما يضخ اإلعالم الغربي، أو إعالم األنظمة الفاسدة 
  .والمستبدة

ألولى، عدة أفكار كان من أبرزها أن اإلسالميين لم يستلموا سلطة حقيقية وتناول المشاركون في الجلسة ا
في البلدان التي شهدت تغييراً، ألن رأس الهرم فقط هو الذي تغير، وأن المشروع األمريكي ال ينظر إلينا 
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وأن الموقف األمريكي في كّل من . كدول بل كمنطقة، وهدفه تفتيت المنطقة وحماية الكيان الصهيوني
هو ضد اإلسالم السياسي ألنه يحمل في طياته " الربيع العربي"مصر وسورية وغزة وبلدان الثورات و

وأن محور االعتدال يتم اآلن إعادة تشكيله من جديد في . مشروع المقاومة ومحاربة الكيان الصهيوني
وأن هناك . سطينيةالمنطقة وفق المصالح األمريكية، وبأدوات عربية، وأنه سيسعى لتصفية القضية الفل

  .مؤامرة تستهدف تركيا نفسها
وقال المشاركون إن الحراك والثورات في العالم العربي وتداعياته أحدثت شرخاً بين التيارات الفكرية 

  ".الربيع العربي"اإلسالمية والقومية والليبرالية واليسارية، مما أحدث خلالً في قراءة 
ت من خالل الحراك والتغيرات قد تحولت إلى تهديد خطير، قد والحظ المشاركون أن الفرصة التي أتيح

  ".اإلسالم السياسي"تكون كارثة تاريخية بالنسبة إلى ما يسمى بـ
 ورأى بعض المناقشين أن المشروع اإلسالمي هو مشروع تغييري وثوري، وبالتالي فإن أولوية 

وأكد المشاركون أن الحراك . سبة لهالصراع مع الكيان الصهيوني يجب أن تكون هي أولوية مطلقة بالن
  .العربي كان حراكاً شعبياً وليس خارجياً

ونبه بعض المشاركين من أن الفرصة التي أتاحتها الثورات العربية لم تنته، ولكن شروط االستفادة منها 
وأنها أصبحت أكثر استعداداً للحسم الثوري وليس مجرد التعايش والتكيف مع مؤسسات . باتت أصعب

لدولة العميقة في األنظمة السابقة، والتي نجحت لألسف في تعطيل الثورات، بل في إفشالها كما هو ا
  .الحال في مصر

بما في ذلك التيارات اإلسالمية السنية (وذكر بعض المناقشين أن غياب التواصل الحقيقي بين اإلسالميين 
اجع الثقة فيما بينهم، وعدم وجود وتر) والشيعية في ضوء الخالف حول الملفين السوري والبحريني

وأنه ال بد لإلسالميين من قراءة مشتركة للقضايا، . مشروع واضح يجمعهم هو ما ُيضعفهم جميعاً
وانطالق من وحدة موقف ووحدة رؤية، وأنه يجب أن ال ننتظر الفرص بل يجب أن يكون لدينا مشروع 

حلة السابقة لنعيد سوياً بناء سياساتنا وخياراتنا وأن علينا تقييم أداء اإلسالميين في المر. ننطلق به
  .ومصالحنا

وفي الجلسة الثانية؛ أكد الدكتور محسن صالح على أن أي مشروع تحرير لألرض لن يصل إلى نتائجه 
إن لم يكن مقروناً بتحرير اإلنسان نفسه، كما أكّد على ضرورة أن يتجاوز اإلسالميون حالة االستقطاب 

  .ل شبكة أمان وطني تتفق عليها كل القوى اإلسالمية والوطنية وتمنع التدخّل الخارجيالحالية، من خال
 كما أشار إلى خطورة الحركات التكفيرية في المنطقة، معتبراً أن أكثر ما تضرر منها هو اإلسالم السني 

  .نفسه
ان المسلمين إلى وتناول المشاركون في الجلسة الثانية عدة أفكار كان من أبرزها أن وصول اإلخو

السلطة في بعض البلدان لم يكن مقروناً بما يحصن الثورة وأهدافها، ما أدى إلى عدم قدرتهم على تنفيذ 
  .برامجهم، وإفشالهم، وإلى تفاقم المشاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية

ساس هو ضرب أمريكي على المنطقة محوره األ-ونوه المشاركون بأن هناك مخططاً شامالً صهيو
القضية الفلسطينية، وأن استراتيجية الواليات المتحدة قائمة على السعي إلى تعميق الشرخ بين مكونات 

وأنه من الضروري استيعاب الموجة االرتدادية المضادة للثورات . المنطقة واستنزاف تلك المكونات
  .ة واإلسالميةوالتغيير في العالم العربي وإعادة تنظيم الصفوف بين القوى الوطني
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القضايا العربية واإلسالمية ألن ذلك هو " مذهبة"كما ناقشوا خطورة الصراع المذهبي الطائفي، وخطورة 
أننا في مرحلة هي أشد خطورة من مرحلة ما بعد كامب ديفيد التي حيدت "ورأى المتحدثون . مقتل لها

الفلسطينية الصهيونية سيؤدي إلى إسقاط النظام المصري عن القضية الفلسطينية، وأن تمرير التسوية 
  ".جميع أطراف محور المقاومة والممانعة

وقدم بعض الحضور جملة من التوصيات، كان من أبرزها أنه يجب إعادة البحث في تشكيل محور 
عربي إسالمي جديد في المنطقة، يقوم على شراكة حقيقية، وإيجاد صيغ لتحالفات جديدة تستند إلى 

كة بين كافة األطياف العربية، تتعلّق بقضايا التحرير والوحدة والخروج من حالة التبعية أولويات مشتر
للخارج، وإلى ضرورة توحيد القراءة للمشهد السوري على أساس تحقيق إرادة الشعب السوري 

  .وتطلعاته، وبناء على روح تدعم برنامج المقاومة، وترفض التدخل الخارجي
ضرورة البحث في إعادة بناء العالقات السنية الشيعية، واالتفاق على  ونبه بعض المشاركين إلى 

مواجهة الخطر التكفيري، وإعادة االعتبار إلى القضية الفلسطينية واعتبارها األولوية التي توحد الجميع، 
 الذي لن يأتي إال لتحقيق الشروط 2وبذل الجهد للخروج من المأزق السوري، وعدم انتظار جنيف 

وأن على القوى اإلسالمية والوطنية بناء صورة حقيقية من أجل مواجهة المشروع الغربي . ةاألمريكي
  .الذي استطاع أن ينظم صفوفه بعد أن صدمته التحوالت المفاجئة في المنطقة

 ودعا عدد من المشاركين إلى حوارٍ يعيد بناء محور المقاومة، ويعمق المشتركات بين القوى اإلسالمية، 
  .صالح المشتركة، وتحويل التهديد األمريكي والخارجي الحالي إلى فرصةويوحد الم

  28/9/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

 هنية يهنئ الصوراني بحصوله على جائزة نوبل البديلة .3
 هنأ رئيس الوزراء إسماعيل هنية، رئيس المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان راجي الصوراني :غزة

  .بل البديلة الصادرة عن مؤسسة رايت ليفليهود السويديةلحصوله على جائزة نو
إن هنية هاتف " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) 9-28(وقال مجلس الوزراء في بيانٍ له اليوم السبت 

هذا اإلنجاز يسجل لشعبنا ورجاالته المدافعين عن حقوق اإلنسان وعذابات "الصوراني وهنأه، معتبراً أن 
  ". والمعذبينالضحايا واألسرى

ويعتبر الصوراني أول فلسطيني وثالث عربي يحصل على هذه الجائزة الدولية، التي سبق أن حصل 
  .2003 ، والعالم المصري إبراهيم أبو العيش عام 1980عليها المعماري حسن فتحي في العام 

  28/9/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 "صورياً"معبر رفح مفتوح : الغصين .4
متحدث باسم الحكومة إيهاب الغصين أن معبر رفح مفتوح صورياً، في ظل السماح لبضع العشرات أكد ال

  .بالسفر من ضمن آالف العالقين الذين تزداد معاناتهم يومياً
 النزاعات واالختالفات إقحامبوك، السبت، لعدم   في الفيسهودعا الغصين في تصريح على صفحت

  . والدينيةاإلنسانيةطيني السياسية في حاجات المواطن الفلس
وأشار إلى أن معاناة العالقين تزداد يومياً بسبب ذهابهم اليومي منذ ساعات الفجر للمعبر واالنتظار 

  .لساعات تحت أشعة الشمس والحرارة الشديدة، بما فيهم النساء واألطفال وكبار السن
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قادمة من المغادرين ألداء فريضة وعبر الغصين عن خشيته من منع أي مواطن من السفر خالل األيام ال
  . للحجاإلداريةالحج كما حدث اليوم مع عدد من أعضاء البعثة 

 بالنظر لقضية معبر رفح بشكل أنساني، كون المتضرر األساسي هو الشعب هوشدد على مطالبت
 تكون ، وال يمكن أنواإلسالميةالفلسطيني الذي يعاني من االحتالل ويقوم بالدفاع عن األمة العربية 

  .مكافأتهم لصمودهم بزيادة معاناتهم
 لزيارة معبر رفح اإلعالمودعا الغصين جميع المؤسسات والشخصيات الرسمية والدولية ووسائل 

  .لالطالع على معاناة المواطنين الكبيرة
ووجه رسالة للمتآمرين والمراهنين على نجاح خطتهم بالتضييق على الشعب الفلسطيني للحصول على 

أن مؤامرتهم ستفشل كما فشلت كثير من خططهم السابقة، وأن الشعب الفلسطيني شعب "ياسية نتائج س
  ".واع ويدرك حقيقة المؤامرة ويعلم من الذي يقوم بالتحريض والتضييق على الشعب

واستهجن الغصين استمرار تصريحات قادة حركة فتح المتكررة، التي تعبر عن سياستهم القائمة على 
  .رفض المصالحة

ولفت إلى تصريحات القيادي في فتح جبريل الرجوب ومن قبله بركات الفرا، الذين أكدا موقف حركتهم 
 معبر رفح حتى عودتهم لحكم غزة، ورفضهم للمرونة التي أبدتها الحكومة إغالقبرغبتهم في استمرار 

  .الفلسطينية في مناقشة أي طروحات أو آليات تخفف من معاناة المواطنين بإيجابية
  28/9/2013، فلسطين أون الين

  
 "ال توجه نحو انتفاضة جديدة في الضفة الغربية": الشرق األوسط .5

ال توجه نحو انتفاضة جديدة في الضفة «: »الشرق األوسط«قالت مصادر أمنية فلسطينية لـ :رام اهللا
أجل أجندة األجهزة األمنية لن تسمح بذلك، لن تكون الضفة مسرحا للفوضى من «: وأضافت. »الغربية
اإلسرائيليون في محيط غزة، بإمكان حماس أن تفجر انتفاضتها هناك، لماذا «: وقالت المصادر .»خاصة

  . »تمنع المقاومة في غزة، وتريد انتفاضة في الضفة
  29/9/2013الشرق األوسط، لندن، 

 
 يين حماس في أعقاب مقتل الجنديين اإلسرائيلعباس صعد حربه ضّد: العبري" والال"موقع  .6

قالت مصادر إعالمية عبرية إن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية بزعامة محمود عباس، : الناصرة
في أعقاب مقتل الجنديين اإلسرائيليين األسبوع الماضي في " حماس"صعدت من حربها ضد حركة 

  .مدينتي قلقيلية والخليل في شمال الضفة الغربية وجنوبها
خباري العبري، إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، شنت خالل األيام اإل" والال"وقال موقع 

في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خاللها العديد من " حماس"الماضية حملة واسعة ضد أنصار حركة 
  ."الجهاد اإلسالمي"كوادر الحركة إضافة إلى كوادر في 

ألمن الفلسطينية تسعى من خالل حمالت االعتقال التي طالت وأشار الموقع اإلسرائيلي، إلى أن أجهزة ا
  ."إلى منع أي تصعيد في الضفة الغربية"العديد من كوادر الفصائل الفلسطينية 
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يحرض على "وأكد الموقع أن أجهزة السلطة الفلسطينية تعتقل في اآلونة األخيرة أي مواطن فلسطيني 
سواًء أكان ناشطا أو غير ناشط في " ناطق الضفة الغربيةتصعيد األوضاع في م"أو يسعى إلى " إسرائيل

  .حركات المقاومة الفلسطينية
هناك مشكلة حقيقية تنشأ لدى األجهزة األمنية في "ونقل الموقع عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن 

نتمون إلى الضفة الغربية، وهي أن من نفذ العمليتين التي قتل خالل الجنديين في الضفة الغربية، ال ي
  ."التنظيمات الفلسطينية ولذلك فإنه من الصعب مراقبتهم والتعرف عليهم

في حال نجاحها "تسعى إلى خطف جنود إسرائيليين، موضحاً أنه " حماس"وأشار الموقع إلى أن حركة 
في ذلك فإن سيعقبه تصعيد خطير في الضفة الغربية، قد يؤدي إلى وقف المفاوضات مع السلطة، ووضع 

  ."ائيل في عزلة سياسيةإسر
  28/9/2013، قدس برس

  
 المقاومة هي الخيار االستراتيجي الوحيد لدحر االحتالل: حماس .7

أكدت حركة حماس في ذكرى االنتفاضة الثالثة عشر أنها لن نعترف بأية اتفاقية أو وعود تقود : بيروت
 تفرط فيها بأي شكل من ، وأنها لن تتنازل عن الحقوق والمقدسات أو"إسرائيل"إلى االعتراف بـ

نسخة عنه، صباح يوم السبت، لن " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت الحركة في بيان وصل  .األشكال
، ولن نعترف بأية اتفاقية تبرم معه على "إسرائيل"نعترف بأية اتفاقية أو وعود تقود إلى االعتراف بـ
؛ ففلسطين كل فلسطين من بحرها إلى نهرها ملك حساب التنازل عن أرضنا وحقوقنا وثوابتنا ومقدساتنا

  ".لشعبنا الفلسطيني وأمتنا، وليس لمغتصب أي حق في ذرة تراب من أرضها
المفاوضات والتنسيق األمني مع العدو الصهيوني تشكّالن غطاًء الستمرار جرائم "وأشارت إلى أنَّ 

 الفلسطينية إلى رفض مسار هذه االحتالل ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وندعو الفصائل والقوى
المفاوضات العبثية التي ثبت عقمها وفشلها في تحقيق تطلعات شعبنا ولم تجلب له سوى المزيد من 

  ".التفريط والضياع والفرقة، وأمام جرائم االحتالل ومخططاته
والعودة ودعت حركة حماس حركة فتح لتحمل مسؤولياتها بوقف المفاوضات والتنسيق األمني مع العدو 

  .إلى خيار المقاومة والمصالحة الوطنية ووحدة الصف الفلسطيني
وأكدت أن مخططات االحتالل لتهويد القدس وتقسيم األقصى ومحاوالت بناء الهيكل لن تفلح في طمس 
الحقائق التاريخية وستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني، موضحةً أن القدس ستبقى مدينة عربية 

سيبقى المسجد األقصى المبارك رمزاً إسالمياً خالصاً وشوكة في "دولة فلسطين، وإسالمية وعاصمة ل
  ".حلق اإلسرائيليين

وجددت الحركة تأكيدها على أن المقاومة هي الخيار االستراتيجي الوحيد القادر على دحر االحتالل، 
ار االستراتيجي الوحيد القادر إنَّ المقاومة بأشكالها كافة وعلى رأسها المقاومة المسلّحة هي الخي: "وقالت

على دحر االحتالل من أرضنا، وهي الرد األمثل على جرائم االحتالل المتواصلة في الضفة الغربية 
فما ُأخذ بالقوة ال .. والقدس اللتين يتعرض أهلهما العتداءات يومية واستباحة وتنكيل إجرامي وعنصري

  ".ُيسترد إالّ بالقوة
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القدس وأكناف بيت المقدس إلى استمرار شد الرحال إلى األقصى ومواصلة ودعت أهل الرباط في 
صمودهم ومرابطتهم وتصديهم لجرائم االحتالل، مطالبةً األمة العربية واإلسالمية وجماهير شعبنا 

  .الفلسطيني إلى حشد الطاقات وتفعيل تحركاتهم دفاعاً ونصرة للقدس واألقصى
رية مصر العربية برفع الحصار عن غزة، مؤكدةً أن الحصار الجائر وطالبت الحركة في بيانها جمهو

على غزة، والعدوان عليها، وتشويه صورة المقاومة فيها، والتحريض المستمر ضد المقاومة، ال يصب 
 .  إالّ في مصلحة االحتالل

  28/9/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

 اكرنا إلى معبر رفحال نثق بحماس كي نرسل عس: "الحياة"الرجوب لـ .8
دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب حركة حماس الى :  جيهان الحسيني-القاهرة 

عن اتصال هاتفي » الحياة«وكشف لـ. اإلعالن عن إنهاء االنقسام والبدء بإجراءات لخوض االنتخابات
صفاً إياه بأنه جريء ومعتدل، أجراه معه منذ يومين القيادي البارز في حماس موسى أبو مرزوق، وا

  .»قلت له أبلغونا بما تريدون؟«: وأضاف
وشكك في قدرة أي من أبو مرزوق أو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في التأثير على 

نحن معنيون وجادون في ... نريد وحدة وطنية تبدأ أوالً بانتخابات «: قيادات الحركة داخل غزة، وقال
من أجل ) فتح، حماس(اً الى ضرورة رسم خريطة طريق يتم التوافق عليها بين الحركتين ، داعي»ذلك

  .تحقيق المصالحة
وعلى صعيد ورقة المصالحة المصرية ومدى إمكان استئناف القاهرة دورها في رعاية المصالحة في 

 في الورقة موافقون على كل ما جاء«: ضوء األحداث الراهنة وانشغالها بأوضاعها الداخلية، قال
، »يشعرون بالمرارة ألن الفلسطينيين يعبثون باألمن القومي المصري) المصريون(المصرية، لكنهم 

: وأضاف. وزير الخارجية المصري نبيل فهمي» الحياة«مشيراً إلى التصريحات التي أدلى بها أخيراً لـ 
ي الساحة المصرية، لكن أعلم أن هناك مبالغة من اإلعالم عن دور حماس في ما يجري من فوضى ف«

، ضارباً مثالً بتصريحات أدلى بها الناطق باسم »بعض الرموز في حماس تطاول على المصريين
) لحماس(رغم ذلك، نحن على استعداد ألن نكون جسراً لهم «: وتابع. الحركة سامي أبو زهري

  .»للمصريين، بل وللشرعية الدولية وللعالم أجمع، لكن على قاعدة التعددية
ان قضية معبر رفح قضية «: وعما أعلنه عن رفض إعادة حرس الرئاسة على معبر رفح لتشغيله، أجاب

كانوا عقالء ) حماس(لو أنهم «: وتابع. »فال داعي البتزازنا عاطفياً... إنسانية تتحمل مسؤوليتها حماس 
زمة مع الشعب والجيش لعالجوا الموقف مع مصر، ولما تسببوا في المأزق الراهن معها، فلقد تسببوا بأ

، موضحاً أن حماس هي التي تحاصر مليون ونصف مليون »واالستخبارات يدفع ثمنها أبناء غزة
ولفت الى ان السلطات المصرية كانت تسمح في السابق بتمرير . فلسطيني في قطاع غزة وليس مصر

  .هاالسلع والبضائع من وقود ومواد بناء وإعاشة عبر االنفاق، وكانت تغمض عيني
نضغط على الجانب المصري من أجل تشغيل معبر رفح بشكل استثنائي لتخفيف المعاناة عن «: وقال

: وأضاف. ، مشدداً على رفض القيادة الفلسطينية القبول بالحلول الجزئية واالنتقائية»سكان غزة
حرس الرئيس وتبدأ بإعادة ... مستعدون للقبول بخريطة طريق لتحقيق المصالحة تتناول كل القضايا «

مستحيل أن نرسل «: ، مؤكداً مرة أخرى رفضه إعادتهم كإجراء فردي وانتقائي، وقال»على المعبر غداً
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ألنه اذا قبلنا بذلك فإن حرس ... عساكرنا إلى معبر رفح ليكونوا تحت رحمتهم وليخضعوا البتزازهم 
  .»الرئاسة سيكونون رهينة إلخواننا في حماس، ونحن ال نثق بهم

لكن يجب أن يتم إجراء االنتخابات أوالً «: الرجوب قادة حماس الى أن يعلنوا إنهاء االنقسام، وقالودعا 
، مشككاً في إمكان أن تسلم حماس السلطة في غزة في حال خسارتها »قبل أن نقوم بأي خطوة من جانبنا

، مشيراً إلى أنهم »أتحداهم أن يسلموا السلطة في غزة حال خسارتهم لالنتخابات«: وقال. لالنتخابات
في كل الوزارات باستثناء ) أ(عقب فوزهم باالنتخابات قاموا فوراً بإقصاء وطرد كل الموظفين من الفئة 

وزارة األوقاف، الفتاً إلى أنه تدخل لدى شقيقه الذي كان حينئذ وزيراً لألوقاف من اجل عدم اللجوء لهذا 
  .اإلجراء

هذا غير «: ار السياسي هو الذي عطل المصالحة، أجابوعلى صعيد ما يتردد بأن استئناف المس
صحيح، بل إن حماس كانت تطرح نفسها لألميركيين واإلسرائيليين، وقدمت ورق اعتمادها من خالل 

  . »المصالحة ستتحقق فقط عندما تتوافر اإلرادة الصادقة«: وزاد. »وسطاء قطريين
  29/9/2013الحياة، لندن، 

  
  وبكافة األطر الحركية عباسملتزم بقرارات الرئيس": اللينو.. "اويةاتفاق ينهي األزمة الفتح .9

نجحت المساعي التي تكثفت على مدى األربع وعشرين ساعة الماضية على خط :  رأفت نعيم-صيدا 
معالجة األزمة المستجدة داخل البيت الفتحاوي في لبنان، في تحضير أرضية ثابتة التفاق مبدئي بين 

من ) اللينو(قيادة فتح من جهة، والقيادي الفتحاوي العميد محمود عبد الحميد عيسى طرفي هذه األزمة، 
جهة ثانية، على خلفية تفاعالت البيان الذي أصدره اللينو مع مجموعة من ضباط فتح قبل نحو أسبوع 
 تحت عنوان ما سمي بالحركة اإلصالحية داخل فتح وتحدثوا فيه عما وصفوه فساداً في بعض مواقع فتح

  .القيادية وسفارة فلسطين في لبنان
هذه التفاعالت التي بلغت ذروتها أول من أمس من خالل المواقف الحاسمة لعضو اللجنة المركزية 

ال مكان في "لحركة فتح عزام األحمد باتجاه اللينو من دون أن يسميه حين قال قبيل مغادرته لبنان 
، وما رافق "الصغار يشاغبون ولكن ال يغيرون الوضع"و" صفوفنا ألي كادر يغرد خارج البيت الفتحاوي

وأعقب هذه المواقف من معلومات عن توجه فتحاوي لتجميد مهام اللينو، ما جعل األجواء تميل الى 
التصعيد ودفع ببعض الشخصيات الفلسطينية الحريصة على الوضع الفلسطيني وعلى وحدة فتح، للدخول 

  .وجهات النظر ومعالجة أسباب هذه المشكلةعلى خط الوساطة من أجل التقريب في 
وقد نجحت في تحقيق أول خطوة في هذا االتجاه من خالل اجتماع ضم كالً من العميد اللينو وقائد األمن 
الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، وانتهى الى إصدار اللينو بياناً يعلن فيه التزامه بكافة 

  . أبو مازن، ممثالً بمشرف الساحة اللبنانية عزام األحمد- عباسقرارات فتح وقرارات الرئيس محمود
في هذا السياق، أن االجتماع بين اللينو وأبو عرب تم بمبادرة من نائب األمين العام " المستقبل"وعلمت 

لجبهة التحرير الفلسطينية ناظم اليوسف وفي منزله، بحضور أمين سر اللجان الشعبية في منظمة 
ينية وعضو قيادة إقليم لبنان أبو أياد شعالن، ومسؤول مالية فتح منذر حمزة وسفير التحرير الفلسط

فلسطين في البحرين خالد عارف وأبو أحمد زيداني وعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية 
، وأن االجتماع الذي دام ألكثر من ثالث ساعات، وانتهى قرابة الرابعة من فجر السبت. صالح اليوسف
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تم فيه االتفاق على نقاط محددة من شأنها إعادة تعزيز وتفعيل العالقة بين اللينو وقيادة فتح، تبدأ بالبيان 
  .الذي أصدره اللينو وتتابع بخطوات الحقة

  بيان اللينو
نظراً لتداعيات ما ُيشاع عن وجود خالفات : "وجاء في بيان اللينو والذي تلتقت المستقبل نسخة منه

خلية في الساحة اللبنانية، ومن أجل قطع الطريق على المتربصين بهذه الحركة العمالقة، فتحاوية دا
إنني ملتزم بكافة قرارات الحركة ولن أكون إال ابناً لحركة فتح كما كانت : يهمني أن أوضح ما يلي

للبنانية األخ وإنني أؤكد االلتزام بقرارات السيد الرئيس أبو مازن ممثالً باألخ مشرف الساحة ا. دائماً
أؤكد التزامي بكافة األطر الحركية وإطار منظمة التحرير . عزام األحمد عضو اللجنة المركزية

والتمسك بوحدة الحركة واحدة موحدة تحت قيادة . الفلسطينية في الساحة اللبنانية وأينما وجدت حركة فتح
لتي تُحاك ضد الحركة وقيادتها وعلى السيد الرئيس واللجنة المركزية في مواجهة األخطار والمؤامرات ا

  ".رأسها السيد الرئيس
وعلم في اإلطار نفسه أن اجتماعات متالحقة ستُعقد في غضون اليومين المقبلين من أجل استكمال 

الفتحاوية وأن بعض هذه اللقاءات سيضم اللينو وقيادات فتحاوية كان وجه اليها انتقادات في " المصالحة"
  .مل توقيع مجموعة ضباط فتحبيانه األول الذي ح

وأشارت مصادر فلسطينية مطلعة الى أن االتفاق بين أبو عرب واللينو تم تنسيقه في الوقت نفسه مع 
القيادة الفلسطينية في رام اهللا، ووضع في أجوائه عدد من فاعليات مدينة صيدا التي كانت تمنت على 

 فتح وعلى الوضع الفلسطيني في لبنان وعلى الطرفين معالجة هذه المشكلة بهدوء حفاظاً على وحدة
  .قضية الشعب الفلسطيني التي شكلت وتشكل فتح مركز الثقل فيها

  29/9/2013المستقبل، بيروت، 
  

 المقاومة المسلحة خيار استراتيجي لدحر االحتالل: فصائل .10
يد القادر على دحر أكدت فصائل فلسطينية مجدداً على أن المقاومة المسلحة هي الخيار االستراتيجي الوح

االحتالل من أرضنا، وهي الرد األمثل على جرائم االحتالل المتواصلة في الضفة الغربية والقدس اللتين 
  يتعرض أهلهما العتداءات يومية واستباحة وتنكيل إجرامي وعنصري، 

في الثامن نسخٍ عنها في ذكرى انتفاضة األقصى التي اندلعت " فلسطين"وذلك في بيانات منفصلة وصلت 
  .2000أيلول لعام / والعشرين من سبتمبر

سالم عطااهللا عضو مكتب األمانة العامة في حركة المجاهدين الفلسطينية في الذكرى الثالثة عشر . أكد دو
  .النتفاضة األقصى على صوابية خيار المقاومة لتحرير باقي األرض

  . صدارتها ومكانتها في مقدمة قضايا العالموأوضح عطااهللا أن انتفاضة األقصى هي التي أعادت لقضيتنا
لقد أثبت شعبنا بتضحياته وبصموده أنه شعب يستحق الحياة وهو صاحب حق يبذل كل ما عليه "وتابع 

  ".من أجل حقه المغتصب
االنتفاضة أضافت أساليب متعددة في مقاومة العدو إلى جانب االنتفاضة الشعبية بالحجارة، فقد "وأضاف 

  ".ا من كل الفصائل في ابتكار األساليب إليالم العدوأبدع مجاهدون
االحتالل اإلسرائيلي ال زال يكشف كل يوم أنه ليس جاداً وال "كما أكدت الجبهة العربية الفلسطينية، أن 

راغباً بتحقيق السالم في المنطقة، بل ويواصل كل يوم وضع العراقيل أمام أي فرصة لتقدم المفاوضات 
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إصراره على انتهاج سياسة المماطلة والتنكر لحقوقنا الثابتة، ومواصلته النتهاكاته ونجاحها، من خالل 
واعتداءاته على مقدساتنا وإصراره على تهويد مدينة القدس الشريف وعزلها عن محيطها العربي وطمس 

  ".هويتها والتضييق على سكانها
ل غبي ال يتعلم من الدروس وال تكشف أنه احتال"وشددت الجبهة العربية على أن ممارسات االحتالل 

التجارب، فلم يدرك بعد أن سياسة القتل واإلرهاب ال يمكن أن تدفع شعبنا إلى الرضوخ ولن تفلح بكسر 
  ".إرادته

كما أكدت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين أن خيار الجهاد والمقاومة هو األقدر على مواجهة 
  .حريروهو أقرب الطرق للت" المشروع الصهيوني"

وقالت اللجان في بيان لها في الذكرى السنوية الثالثة عشر النطالقتها والتي تتزامن مع ذكرى اندالع 
إن طريق المفاوضات مضيعة للوقت ومعززة لالنقسام السياسي وإفرازاته، وتصب : "انتفاضة األقصى

  ".في مصلحة المشروع الصهيوني
 إلى بحرها وال يجوز التفريط في ذرة تراب من فلسطين أرض وقف إسالمي من نهرها"وأضافت أن 

  ".أرضها الطاهرة، وإن حق العودة إلى فلسطين ثابت ال يجوز التفريط أو التنازل عنه
المصالحة الفلسطينية تشكل ضمانة لمواصلة المعركة مع االحتالل وإفشالها "واعتبرت لجان المقاومة أن 

  ."كافة مشاريعه ضد األرض واإلنسان والمقدسات
وحذرت االحتالل من المساس بالمسجد األقصى المبارك، داعية األمة اإلسالمية شعوباً ومؤسسات بتحمل 

  .مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له المسجد األقصى من مخطط للتهويد والتقسيم
  28/9/2013فلسطين أون الين، 

  
  "العبثية "يطالب السلطة باالنسحاب من المفاوضات" الديمقراطية"الجناح العسكري لـ .11

الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة " كتائب المقاومة الوطنية"دعت : خان يونس
، مؤكدة على ضرورة "العبثية"في رام اهللا إلى االنسحاب الفوري من المفاوضات، التي وصفتها بـ 

ن إسرائيلي يستهدف قطاع تشكيل غرفة عمليات مشتركة لألذرع العسكرية الفلسطينية لصد أي عدوا
  .غزة

جاء ذلك خالل عقد الكتائب الجتماع موسع لكوادرها في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بحضور 
أعضاء من المكتب السياسي والقيادة المركزية للجبهة الديمقراطية، وذلك في الذكرى السنوية الثالث 

  .عشر الندالع انتفاضة األقصى
نسخة عنه المفاوضات التي تجرى بين السلطة " قدس برس"ن لها، تلقت واعتبرت الكتائب في بيا

بالكفاح المسلح حتى "واالحتالل تعمق االنقسام الفلسطيني وتهوي إلى الطريق المجهول، مؤكدة تمسكها 
  ."دحر االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

نهج المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي حتى رحيله عن األرض باالستمرار في "وتعهدت كتائب المقاومة 
الفلسطينية، داعية كافة األجنحة العسكرية المقاتلة إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بمرجعية سياسية 

  .واحدة لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي ودحره عن كافة األرض الفلسطينية
  29/9/2013قدس برس، 
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  مهمة جهادية في خان يونس"ستشهاد أحد عناصرها خالل  تعلن عن االقسامكتائب  .12
، عن استشهاد أحد ”حماس“الذراع العسكرية لحركة ” عزالدين القسام“أعلنت كتائب  :وكاالت - غزة

وقالت كتائب القسام، في بيان . في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ” مهمة جهادية“عناصرها خالل 
إصابته عن طريق الخطأ أثناء “من بلدة القرارة استشهد بعد ) اماً ع21(مقتضب، إن عبدالكريم فياض 

 .من دون توضيح طبيعة المهمة الجهادية المقصودة ” تأديته واجبه الجهادي
29/9/2013، الخليج، الشارقة  

 
 لحل قضيتهم؟" جديدة "استراتيجيةهل سيبلور الفلسطينيون : تقرير .13

 صياغة إستراتيجية وطنية جديدة، للتعامل مع القضية اجمع سياسيون ومحللون على ضرورة: بيت لحم
الفلسطينية في ظل ما آلت إليه نتائج االنتفاضات والمفاوضات والنهج الفلسطيني على مدى سنوات 

  .الصراع مع اإلسرائيليين
 النتفاضة األقصى استطلعت معا آراء عدد من السياسيين والمحليين حول آثار 13وفي الذكرى الـ

 على الشعب الفلسطيني ومسعاه لنيل استقالله، وما شهدته القضية من تطورات مفصلية هامة االنتفاضة
على مدى سنوات مضت، انتهاء بالتوجه لألمم المتحدة وبروز حركة المقاومة الشعبية والعودة 

  .للمفاوضات
يرت في ميزان وقال جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لـ معا إن االنتفاضة الثانية غ

القوى ووضعت القضية الفلسطينية على طاولة المجتمع الدولي، ولكن تم استثمارها بشكل خاطىء؛ فهي 
  .لم تستغل في إطار وطني موحد، واالحتالل استطاع أن يقوض دورها

العودة إلى المفاوضات أضرت بالمقاومة وأثرت سلباً على نتائج " محاوالت"وأشار إلى أن ما وصفه بـ 
  .النتفاضة الثانية التي خلقت توازن في ميزان الرعب مع االحتاللا

وأضاف مزهر أنه هناك عدة خيارات إستراتجية مطروحة اآلن أمام الفلسطينيين، وأبرزها الوحدة 
الوطنية، والعمل على خلق برنامج وطني مشترك لكل الفصائل، والتمسك بخيارات المقاومة بكل 

رار بالذهاب إلى المؤسسات الدولية لمحاسبة االحتالل على جرائمه، الفتا إلى أشكالها، إضافة إلى االستم
  .أن هذه التوجهات قد تشكل طريقا نحو عزل إسرائيل دوليا

، وتميزت هذه 2000 سبتمبر 28واندلعت االنتفاضة الفلسطينية الثانية أو انتفاضة األقصى، في 
سلحة وتصاعد وتيرة األعمال العسكرية بين المقاومة االنتفاضة مقارنة بسابقتها بكثرة المواجهات الم

  .الفلسطينية والجيش اإلسرائيلي، وراح ضحيتها االالف من الشهداء والجرحى الفلسطنيين
  إلنهاء االحتالل" إستراتجية جديدة"غياب 

أحمد رفيق عوض أن الوضع الفلسطيني الحالي ممزق في . من جانبه رأى الكاتب والمحلل السياسي د
إلنهاء االحتالل، فبعد عشرين عاماً من التفاوض مع االحتالل زاد الوضع " إستراتجية جديدة" غياب ظل

  .الفلسطيني سوًء، فاالحتالل أصبح أعمق من أي وقت مضى
، "االنتظار"وقال عوض لـ معا إن الشعب الفلسطيني ينتظر تغير األوضاع القائمة وسيلجئ إلى سياسة 

  . والتوجه إلى المؤسسات الدولية لن يحقق للفلسطينيين حريتهم بوقت قصيرمضيفاً أن أسلوب التفاوض
  االنتفاضة الثانية لم تقدم الفلسطينيين نحو أهدافهم
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إن االنتفاضة تجربة تضاف لمجموعة تجارب الشعب : "وحول انتفاضة األقصى، أردف عوض قائال
و أهدافه؛ ألنها انتهت بجدار فاصل يجثم على الفلسطيني، واالنتفاضة الثانية لم تقدم الشعب الفلسطيني نح

األراضي الفلسطينية ويمزق وحدتها، وحواجز عسكرية، وانقسام فلسطيني، وخسارة آلالف الشهداء، 
  ".وأخيرا إجبار الفلسطينيين على تغير تعاملهم مع إسرائيل

 االحتالل يواصل انتهاكه ويعتقد عوض أن البيئية الحالية خصبة وجاهزة جداً النتفاضة شعبية جديدة؛ الن
  ".مؤقتة"لحقوق الفلسطينيين وال يريد أن يصل إلى تسوية، وإنما يريد أن يغير اسم االحتالل إلى دولة 

للمسجد " اريئيل شارون"وكانت الزيارة االستفزازية التي قام بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق 
، هي الشرارة التي أشعلت فتيل )ع االنتفاضة بيومقبل اندال(األقصى في السابع والعشرين من أيلول 

 7االنتفاضة الثانية، حيث اندلعت عقب الزيارة مواجهات داخل الحرم القدسي، ما أدى الستشهاد 
  .48فلسطينيين، وجرح المئات، ما أدى الندالع مواجهات في كافة أنحاء فلسطين، بما فيها أراضي 

  المطالبة بتصويب أوضاع مؤسسات السلطة
وأما عن صورة األوضاع الميدانية والسياسية الفلسطينية اليوم، فطالبت النائب في المجلس التشريعي عن 
حركة فتح، نجاة أبو بكر لـ معا بضرورة مشاركة السلطة الفلسطينية في بناء الهوية الوطنية، من خالل 

  . ومحاربة الفاسدينإعادة تصويب أوضاع مؤسسات السلطة، وإعادة تركيب الموازنة الفلسطينية،
ينبغي أن نخرج من عهد البرامج الفصائلية إلى عهد البرنامج الوطني الشمولي، : وتابعت أبو بكر قولها

  .األقدر واألقوى على مواجهة االحتالل وتحقيق المطالب الوطنية
كوى إلى كل جرائم االحتالل والتقدم بش" تقنين"ودعت أبو بكر القيادة الفلسطينية الى ما أسمته بـ 

 .المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل
 29/9/2013وكالة معاً اإلخبارية، 

 
  تستغل الهدوء لتطوير قدراتها الصاروخية بعيدة المدى حماس: الجيش اإلسرائيلي .14

تستغل حالة الهدوء القائمة في قطاع غزة " حماس"زعم مسؤول عسكري إسرائيلي أن حركة : رام اهللا
  .خية، مع تركيزها بصورة خاصة على تطوير الصواريخ بعيدة المدىلزيادة قدراتها الصارو

وقال القائد الجديد للمنطقة الجنوبية في جيش االحتالل اإلسرائيلي سامي ترجمان، في لقاء بثته القناة 
إن حماس تبذل جهوداً جبارة في بناء قدراتها الصاروخية طويلة المدى، : "اإلسرائيلية الثانية مساء السبت

وقع أن نرى إطالقا مركزاً للصواريخ على أواسط البالد وبكميات اكبر بكثير من التي سقطت في وأت
  ".الجولة األخيرة في حال اندلعت مواجهة جديدة

رمال القطاع تعج بمئات األنفاق الهجومية والدفاعية، وأن حماس هي المسيطرة على "وأضاف أن 
بينها وبين إيران وسوريا وحزب اهللا، كما " المتطرف"محور القطاع، إال أنها تعاني اليوم من اهتزاز ال

  ".أنها تعاني بذات القدر من التداعيات اإلستراتيجية لسقوط مرسي
". هي الهدف الثابت" إسرائيل"ال توجد عناوين للتنظيمات العاملة في القطاع اليوم ولكن "وأشار إلى أنه 

ع، حماس تمسك بزمام األمور هناك وبحوزتها مفاتيح أنا ال أرى بديالً لسلطة حماس في القطا: "وقال
  ".القطاعات األمنية

من جهة أخرى؛ أكد المسؤول العسكري اإلسرائيلي استمرار التعاون االستخباراتي مع المصريين بشكل 
إن الضغط الذي يمارسه : "، وقال"مكافحة العناصر المسلحة العاملة في سيناء"جيد في إطار ما وصفه 
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هناك مبالغ فيه ومن شأنه أن ينفجر في وجوهنا في أية لحظة، لكن التنسيق االستخباراتي مع المصريون 
  ".المصريين جيد في هذا المجال

نحن نتابع الخاليا العاملة في سيناء بصورة مركزة ونعمل وبالتنسيق مع المصريين لمكافحة : "وأضاف
  ".مني اليوم أفضل بكثيرهذه الخاليا، ولذلك فبإمكاني اليوم القول إن الوضع األ

  29/9/2013قدس برس، 
 

  تتصدى جواً ألجسام مشبوهة"إسرائيل" :القناة الثانية العبرية .15
قال موقع القناة الثانية العبرية إن طائرة حربية إسرائيلية تعاملت أمس مع ما قيل بأنه جسم غير معروف 

وأضاف . تلتين للتعامل مع أجسام مماثلةرصد في المنطقة الشمالية، بعد أن استدعيت أيضاً طائرتين مقا
الموقع أن الخشية كانت من وجود طائرة غير معروفة تحاول اختراق األجواء اإلسرائيلية، األمر الذي 

 من القاعدة الجوية رمات دافيد، لتتعامل مع الهدف الذي تم F-16استدعى إقالع طائرة من طراز 
للتعامل مع هدف مماثل رصد " تل نوف" من قاعدة 15-رصده شماالً فيما أقلعت طائرة من طراز إف

في منطقة أسدود جنوباً فيما رفض الناطق العسكري تفصيل سبب الزج بالطائرات المقاتلة في األجواء 
 .بشكل مفاجئ أثار مخاوف سكان المنطقتين

  29/9/2013االتحاد، أبو ظبي، 
 

  في مواجهة نتنياهو"ليكود "عيماً لـشارون خطط لزيارته االستفزازية لألقصى للبقاء ز: تقرير .16
تحّل اليوم الذكرى السنوية الثالثة عشرة للزيارة االستفزازية التي قام بها زعيم :  أسعد تلحمي–الناصرة 

اليميني اإلسرائيلي في حينه آرييل شارون إلى باحات المسجد األقصى المبارك لتشعل فتيل » ليكود«
 التوصل إلى اتفاق سالم بين رئيس الحكومة في حينه إيهود بارك االنتفاضة الثانية وتقوض محاوالت

  .والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
برعاية الرئيس األميركي » كمب ديفيد« عرفات في –بعد شهرين على محادثات باراك » الزيارة«جاءت 

راك على خلفية مسائل في حينه بيل كلينتون التي عارضها شارون بشدة، وفي أوج بداية تفكك حكومة با
  .داخلية

وباستثناء أوساط شارون التي حملت عرفات مسؤولية اندالع االنتفاضة بداعي أنه حضر لها بعد فشل 
للمسجد » زيارة شارون«، ساد شبه إجماع في إسرائيل أيضاً على أن »كمب ديفيد«مفاوضات في 

وأشار مراقبون إلى أنها . دالع االنتفاضةهي التي أعطت الشارة الن» جبل الهيكل«األقصى بحجة زيارة 
في ظل أنباء عن عودة سلفه في هذا المنصب رئيس » ليكود«اندرجت ضمن مساعيه للبقاء زعيماً لـ 

الحكومة السابق بنيامين نتنياهو إلى الحلبة السياسية، وسط استطالعات تؤكد أن األخير سيهزم شارون 
لكن حتى شارون نفسه . منافسة باراك في االنتخابات العامةفي المنافسة على زعامة الحزب، كذلك في 

لم يتوقع أن تؤول التطورات السريعة وأخطاء باراك ونتنياهو في قراءة الوضع إلى بلوغه كرسي رئاسة 
  .الحكومة خالل فترة قصيرة

ير ، ألقى واضعاه الصحافيان ن»الراعي، قصة حياة آرييل شارون«وفي كتاب صدر أخيراً تحت عنوان 
وبحسب المؤلفين، فإن . حيفتش وجادي بلوم مزيداً من الضوء على كواليس خطوة شارون ونتائجها

، فتحمس لها نجله )باحات المسجد األقصى(» جبل الهيكل«شارون أطلع حلقته القريبة عن نيته دخول 
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ن في نيويورك قبل الصغير غلعاد، وقائد حملته االنتخابية األميركي آرثور فنكلشتاين الذي التقاه شارو
، والذي رأى أنه يجب وضع قضية القدس في صلب الحملة االنتخابية لشارون على »الزيارة«أيام من 

في المقابل تحفظ منها وبشدة ابنه البكر عومري، ورأى أن والده يرتكب خطًأ، بل . رئاسة الحكومة
  .غضب ألنه لم يسمع لنصيحته، واحتجاجاً لم يرافقه في الزيارة

عظْمة في حلق «ورغم انها كانت بمثابة .  تنسيق الزيارة مسبقاً مع الجهات األمنية اإلسرائيليةوتم
، )شاباك(، إال أن األخير الذي كان في وسعه منع الزيارة بصفته رئيساً أعلى لجهاز األمن العام »باراك

جبل «سيادة اإلسرائيلية في لم يفعل لخشيته من أن ينظر إليه اإلسرائيليون على أنه يعتزم التنازل عن ال
لن تتسبب في اندالع أعمال عنف «بأنها ستمر بسالم و » شاباك«، فضالً عن أنه تلقى تطمينات »الهيكل

  .»تتعدى موقع الحدث
، باب المغاربة »ليكود«ودخل شارون وهو يرتدي الخوذة الواقية من الرصاص، برفقة خمسة نواب من 

، فاستقبله الفلسطينيون المرابطون في باحات المسجد بهتافات تندد )28/9/2000(الساعة الثامنة صباحاً 
حول »  يسام-الوحدة الخاصة «به وبتاريخه، ثم حاولوا اختراق الحاجز البشري الذي شكله عناصر 

رسالة سالم تقول إنه يؤمن بالحياة المشتركة بين «ورد شارون بالقول إنه جاء مع . شارون للوصول إليه
، »شارون قاتل«: لكن أحداً في الجانب الفلسطيني لم يقتنع بأقواله، وردوا عليه بهتافات. »رباليهود والع

  .»بالروح بالدم نفديك يا أقصى«، و »سفّاح صبرا وشاتيال«و 
من غير «وبحسب المؤلفين، شعر شارون بالضيق، وانفلت يحرض على النواب العرب، معلناً انه 

وعندما وصل شارون «: ويتابعان. »ارة أقدس المواقع للشعب اليهوديالمعقول أن ال يستطيع يهودي زي
عندها قرر شارون ... الى درج اسطبالت سليمان، افترش الفلسطينيون األرض وسدوا الطريق تماماً 

وهي الجملة التي قالها قائد (، »جبل الهيكل بأيدينا: إنهاء الزيارة، وعاد ورجاله من حيث أتوا وهو يعلن
 دقيقة فقط، 45واستغرقت الزيارة ). 1967ليين موطا غور عند احتالل القدس الشرقية عام وحدة المظ

  .لكنها كانت الشرارة الندالع االنتفاضة
واتهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في بيان أصدره شارون بأنه أعلن الحرب الدينية على 

وفي اليوم التالي، تجددت . اكن المقدسة اإلسالميةالقدس، ودعا الشعب الفلسطيني ليهب للدفاع عن األم
وفي اليوم الثالث، قتل الطفل محمد الدرة في . التظاهرات واستشهد سبعة فلسطينيين برصاص االحتالل

تم بث الصور في أرجاء العالم كله، وربح عرفات من جديد الرأي العام «مشهد مروع رآه العالم كله، و 
  .»اإلسرائيلي وإسرائيل بصورة سيئة للغايةالعالمي، فيما ظهر الجيش 

ويؤكد الكاتبان أن الزيارة أغضبت الواليات المتحدة التي حملت على لسان وزيرة الخارجية مادلين 
ورفض شارون هذه . »المسؤولية عن االستفزاز الذي تسبب في اندالع المواجهات«أولبرايت شارون 

ية تم تحضيرها مسبقاً على يد عرفات وجماعته، من دون االتهامات، وادعى أنها جزء من حملة فلسطين
  .أي عالقة لزيارته لألقصى

وبرأي المؤلفين، فإن باراك الذي أغضب عرفات بتراجعه عن اقتراحه في كمب ديفيد لتسليم الفلسطينيين 
أن السيطرة على األحياء الفلسطينية في القدس، رفض تحميل شارون مسؤولية اندالع االنتفاضة، ورأى 

وتعرض باراك النتقادات شديدة على موقفه هذا . عرفات استخدم زيارة شارون ذريعة إلطالق االنتفاضة
وساد في حينه االعتقاد بأن وراء هذا الموقف . داخل حزبه وفي أوساط اليسار ولدى أصدقائه األميركيين

لكنه، بعد مرور . رغبة باراك في اإلبقاء على فرص ضم شارون وحزبه إلنقاذ حكومته المتهاوية
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زيارة «أسبوعين ونصف االسبوع، ومع اشتداد االنتفاضة، لمح باراك إلى مسؤولية شارون بقوله إن 
  .»األقصى لم تكن ألمع فكرة هذه السنة

في نظرة إلى الوراء، شكّلت زيارة شارون بداية نهاية حكومة باراك وبداية تحليق «: ويضيف المؤلفان
، ووصوله المفاجئ بعد أربعة أشهر من بدء االنتفاضة » الخريطة السياسيةشارون من جديد إلى مركز
  .إلى كرسي رئاسة الحكومة

 تشرين الثاني 28، أعلن باراك في »دعوا الجيش ينتصر«ومع اتساع تظاهرات اليمين التي حملت شعار 
  .عن استعداده لخوض انتخابات مبكرة) نوفمبر(

 شارون لم يكن معنياً حقاً بفرط عقد حكومة باراك في ظل ويؤكد الكاتبان ما راَج في حينه ان
استطالعات الرأي التي أجريت بعد شهر على االنتفاضة، وأفادت بأنه في حال عاد نتنياهو إلى المعترك 

وأشار . ، وسيتفوق على باراك بعشرين نقطة»ليكود«السياسي، فإنه سيطيح بشارون عن زعامة 
في مواقف الجمهور اإلسرائيلي نحو اليمين، متوقعاً أن » ماتيكيتحول درا«االستطالع إلى حصول 

  .يحصل على غالبية في انتخابات عامة
. لكن مفاجأة باراك الحقاً كانت أن االنتخابات ستكون لرئاسة الحكومة فقط وليس النتخاب كنيست جديد

 يجوز لغير نائب في الكنيست وأقدم باراك على هذه الخطوة ظناً منه أنه بذلك يمنع منافسة نتنياهو، إذ ال
خوض انتخابات الرئاسة، فيما أشارت االستطالعات إلى تعادل القوى بينه وبين شارون، ليفترض أنه مع 

لكن ضغط نواب اليمين إلشراك نتنياهو في االنتخابات، أثمر عن سن . ذلك، فإنه قادر على هزم شارون
مع ذلك، نجح باراك في تمرير . باراك وشارونقانون خاص يتيح له المشاركة، ما خلط كل حسابات 

  .اقتراحه عدم إجراء انتخابات عامة وحصرها في رئاسة الحكومة
ولم يمض أكثر من يوم حين فاجأ نتنياهو الحلبة السياسية بإعالنه انه لن يشارك في االنتخابات إذا لم 

. مة مع تركيبة الكنيست الحاليةتشمل انتخابات الكنيست أيضاً بداعي أنه لن يكون في وسعه إدارة حكو
، باستثناء شارون، إلتاحة فوز نتانياهو، »ليكود«جاء اإلعالن بعد تنازل جميع المتنافسين على زعامة 

، )فبراير( شباط 6فبقي شارون مرشحاً وحيداً نجح في هزم باراك في انتخابات رئاسة الحكومة في 
 . لم يصُح منها حتى وفاته2006مطلع عام ليبقى في هذا المنصب حتى إصابته بجلطة دماغية 

  29/9/2013الحياة، لندن، 
  

   جنود إسرائيليين خالل مواجهات في الخليل3 فلسطينياً و23 إصابة .17
 فلسطينياً وثالثة جنود إسرائيليين بجروح خالل مواجهات عنيفة اندلعت الليلة قبل 23أصيب : وكاالت

. حتالل في عدة مناطق بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلةالماضية بين الشبان الفلسطينيين وقوات اال
 شاباً فلسطينياً أصيبوا 15وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن سيارات إسعاف الهالل عملت على إخالء 

خالل مواجهات في شارع الشاللة وسط مدينة الخليل إلى مستشفى الخليل الحكومي، كما عملت على 
  .ات في بلدة حلحول قرب الخليل إصابات خالل مواجه8إخالء 

وأشارت المصادر إلى أن طواقم اإلسعاف عملت على تقديم العالجات الميدانية لعشرات الشبان جراء 
وأضافت أن قوات االحتالل أغلقت المدخل . إصابتهم بحاالت اختناق بعد استنشاقهم للغاز المسيل للدموع

عدد من المنازل، وأمطرت المخيم بقنابل الغاز المسيل الرئيسي لمخيم الفوار في الخليل، واعتلت أسطح 
وقال محمد عياد عوض الناطق اإلعالمي باسم . للدموع، ما أدى إلصابة العديد من سكانه باالختناق
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اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بيت أمر قرب الخليل أن مواجهات اندلعت بين الشبان 
مشيراً إلى أن الشبان رشقوا جنود االحتالل بالحجارة .. طق في البلدةوجنود االحتالل في عدة منا

والزجاجات المشتعلة، مما أدى الشتعال النيران في دورية عسكرية تابعة لالحتالل، في حين أصيب 
وأضاف أن جنود االحتالل نكلوا بأحد المزارعين خالل عمله في . سرائيلي بحجر في رأسهجندي إ

. أرضه، ومنعوه من العمل، وأجبروه تحت تهديد السالح على مغادرة أرضه بعد االعتداء عليه بالضرب
فظة واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس خمسة شبان خالل مداهمة منازلهم في بلدة عرابة في محا

  .جنين
 آلية عسكرية برفقة ناقلة جند اقتحمت 15وقالت مصادر أمنية إن قوة عسكرية إسرائيلية قدرت بـ 

عرابة جنوب غرب مدينة جنين الساعة الرابعة من فجر أمس، وشنت حملة مداهمة وتفتيش لمنازل 
ين في مجال مقاومة واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة ناشط. الفلسطينيين واعتقلت خمسة شبان

  .الجدار واالستيطان، على حاجز جنوب شرق مدينة القدس
بين وسط الضفة الغربية " الكونتينر"وأفاد مصدر أمني بأن جنود االحتالل المتمركزة على حاجز 

  . شبان3وجنوبها، أوقفوا سيارة وقاوموا بتفتيشها والتدقيق في بطاقات ركابها، واعتقلوا 
  29/9/2013االتحاد، أبو ظبي، 

  
  وفاة مولود فلسطيني على الجانب المصري لمعبر رفح .18

  .توفي مولود فلسطيني أمام بوابة معبر رفح في الجانب المصري إلى قطاع غزة
جثة الرضيع محمد عادل المشهراوي ويبلغ من "وقال مدير هيئة المعابر في غزة ماهر أبو صبحة إن 

  ".وم السبت، برفقة والدته التي تعاني من مخاض االنجابالعمر يوًما واحًدا اجتازت المعبر ظهر الي
أم الطفل المواطنة الفلسطينية "ونشر موقع وزارة الداخلية واالمن الوطني نقالً عن مصادر طبية أن 

إيمان المشهراوي القادمة من الجزائر في زيارة إلى غزة ظلت تنتظر على الجانب المصري من المعبر 
  ". فاضطرت أن تبيت الليل في كافتيريا قريبة من المعبر حتى وضعت مولودهادون السماح لها بالعبور

  28/9/2013، فلسطين أون الين
  

  ألقصىلمسجد اأهل القدس لن يسمحوا بالتقسيم الزماني ل: صالحرائد  الشيخ .19
ل ، أنه لن ُيسمح لالحتال1948أكد الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام 

اإلسرائيلي بفرض تقسيم زماني على األقصى، وأن أهل القدس وأهل الداخل سيبقون له بالمرصاد حتى 
ونعلنها أن االحتالل اإلسرائيلي ال يملك دقيقة واحدة من الوقت الذي يمر "زوال االحتالل اإلسرائيلي 
  ".على المسجد األقصى المبارك

في أحالمه السوداء يريد أن "إن االحتالل : عنهنسخة " فلسطين"وقال صالح في تصريح صحفي وصل 
يقتطع ولو ساعة أو ساعتين تبقى خاصة باقتحامات المحتلين اإلسرائيليين لألقصى، ولكننا نحن أهل 

  ".القدس وما حولها سنبقى لهم بالمرصاد حتى زوال االحتالل اإلسرائيلي
شعبية والدينية والعسكرية المخابراتية التقت بالرغم من أن كل جهود االحتالل الرسمية وال"وأشار إلى أنه 

في موقف واحد من رأس هرم االحتالل حتى المستوطنين على ضرورة فرض تقسيم زماني بقوة السالح 
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على المسجد ألقصى المبارك، إال أننا مجمعون بأجسادنا بعد التوكل على اهللا تعالى على ضرورة إفشال 
  ".هذا التقسيم الزماني

  28/9/2013، ينفلسطين أون ال
  

   غير مسبوق في عدد حاالت قتل النساء في المجتمع الفلسطينييشهد ارتفاعاالعام الجاري  .20
 سجل العام الجاري ارتفاعا غير مسبوق في عدد حاالت قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، من :رام اهللا

) 25(انوني واالجتماعي  حيث أحصى مركز المرأة لالرشاد الق22/9/2013بداية العام وحتى تاريخ 
  .حالة قتل للنساء على خلفيات مختلفة في الضفة وقطاع غزة، وارتكاب جرائم القتل بأبشع الطرق

إمرأة، وهو أيضا رقم ) 13( الذي قتلت فيه 2012ويضاعف هذا العدد عدد النساء اللواتي قتلن عام 
د حاالت قتل النساء، األمر نساء، وهذا تصاعد خطير في عد) 4( حيث قتلت 2011مضاعف عن عام 

  .الذي يتطلب وقفة جادة أمام تزايد واستمرار هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني
  29/9/2013الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   إلى اعتماد استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخططات االحتالل وإنهاء االنقسامالدعوة .21

 وأكاديميون، وكتاب، أمس، إلى اعتماد استراتيجية وطنية دعا سياسيون:  سائد أبو فرحة–رام اهللا 
موحدة في مواجهة االحتالل ومخططاته، وإنهاء االنقسام، والعمل على اتخاذ إجراءات لتعزيز صمود 

  .المواطنين، إلى جانب االرتقاء بالمقاومة الشعبية، وإعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها
لسادسة واألخيرة، من أعمال المؤتمر السنوي لمؤسسة الدراسات جاء ذلك خالل فعاليات الجلسة ا

الفلسطينية، الذي نظمته في رام اهللا وغزة على مدار اليومين الماضيين، بالتعاون مع جامعة بيرزيت، 
 عاما على إعالن 25مستقبل القضية الفلسطينية بعد :  عاما على اتفاق أوسلو20"وذلك تحت عنوان 

  ".االستقالل
سبل "ارك في الجلسة التي تعتبر الثالثة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، وجاءت تحت عنوان وكان ش

، كل من الكاتب داود تلحمي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود "وآفاق الخروج من األزمة
ي المصري، العالول، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور علي الجرباوي، والكاتب هان

أحمد يوسف، وأستاذ االقتصاد . والمستشار السياسي لرئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية سابقا د
  .ابراهيم الشقاقي. في جامعة القدس د

  29/9/2013األيام، رام اهللا، 
  

   إسرائيلي–الكتل االستيطانية واألغوار خارج أي اتفاق فلسطيني : التفكجي .22
ال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل ق: لديننادية سعد ا – عمان

 إسرائيلي يتم –الكتل االستيطانية الكبرى ومنطقة األغوار تقعان خارج أي اتفاق فلسطيني "التفكجي إن 
  ".التوصل إليه للعملية السلمية

لضفة الغربية سيتم اقتطاعها، من مساحة ا % 39حوالي "من فلسطين المحتلة، إن " الغد"وأضاف، لـ
بموجب االتفاق، من جغرافية وسيطرة الدولة الفلسطينية المنشودة، التي ال تخرج، وفق الرؤية 

  ".اإلسرائيلية، عن اسر حدود مؤقتة بأوصال متقطعة وغير متواصلة مع األردن
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لغربية، بما فيها من مساحة الضفة ا % 12- 10الكتل االستيطانية الكبرى تشكل حوالي "وأوضح بأن 
من إجمالي عدد  % 85 ألف مستوطن، أي حوالي 380جدار الفصل العنصري، وتضم زهاء 

  .، المقدرين بأكثر من نصف مليون مستعمر"المستوطنين
 25التي تتغلغل فيها بمساحة " أرئيل"تدخل في عمق أراضي الضفة الغربية، أسوة بكتلة "ولفت إلى أنها 

  ".مقسمة وغير قابلة للتواصل في إطار الدولة المستقبليةكم، بما يجعلها مناطق 
مصير تلك المستوطنات محسوم بالنسبة لالحتالل، ويدخل في حيز اتفاق تبادل األراضي بين "وأفاد بأن 

  ".الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
  29/9/2013الغد، عمان، 

  
  ماضي فلسطينًيا من الضفة األسبوع ال129 اعتقل االحتالل: تقرير .23

أن قوات االحتالل اإلسرائيلي " حماس"أظهر تقرير إحصائي نشرته حركة المقاومة اإلسالمية : رام اهللا
واصلت حمالتها التي تطال المواطنين الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية، حيث اعتقلت مائة وستة 

  .وعشرين فلسطينًيا خالل األسبوع الماضي
، إلى أن األسبوع الماضي يعتبر )9|29(نسخة عنه، اليوم األحد " س برسقد"وأشار التقرير الذي تلقت 

  .األشرس في حمالت االعتقال منذ بداية العام
ورصدت الحركة في تقريرها الذي وثقته باألسماء قيام االحتالل باعتقال مائة وتسعة وعشرين مواطنًا 

 معتقال من رام اهللا 19ال من القدس و معتق41 معتقال من الخليل و45من مختلف محافظة الضفة، بينهم 
  .وتسعة معتقلين من قلقيلية وسبعة معتقلين من نابلس وأربعة معتقلين من كل من جنين وبيت لحم

  29/9/2013قدس برس، 
  

   القطرية عبر معبر رفح اإلعمار شاحنات من مواد خمسدخول : غزة .24
مار للمنحة القطرية، في حين أنها ، بإدخال مواد اع)9|28(سمحت السلطات المصرية، السبت : غزة

  .شغلت المعبر ظهًرا بسبب عطل في شبكة الحواسيب
وكانت السلطات المصرية قد فتحت صباح السبت معبر رفح بعد ثمانية أيام من اإلغالق المتواصل بحجة 

 وقالت وزارة الداخلية في غزة إن العمل في الجانب المصري تأخر حتى .األوضاع األمنية في سيناء
. ساعات الظهر بسبب عطل في شبكة الحواسيب في الجانب المصري من المعبر بحسب األخير

وأضافت أن خمس شاحنات من مواد االعمار للمشروع القطري دخلت من الجانب المصري للمعبر إلى 
  .الجانب الفلسطيني

  29/9/2013قدس برس، 
  

   يعتدون على فتاتين مقدسيتين في البلدة القديمة مستوطنون .25
قالت مصادر فلسطينية، إن جماعة من المستوطنين اليهود اعتدت صباح اليوم السبت : القدس المحتلة

  .، على فتاتين مقدسيتين أثناء توجههما إلى المدرسة بالبلدة القديمة)9|28(
 3نسخة عنه، أن " قدس برس" سلوان، في بيان صحفي تلقّت –وأوضح مركز معلومات وادي حلوة 

، أثناء مرورهن من حارة اليهود ) عاما13(وا على الفتاتين غادة وذكرى أبو ارميلة مستوطنين اعتد
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في طريقهن للمدرسة، حيث تم دفعهما وضربهما على وجهيهما، مما أدى إلى إصابتهما " حوش الشاي"
  .برضوض باإلضافة إلى حالة خوف وهلع شديد

اإلسرائيلية بشكوى ضد المستوطنين الذين وأوضح المواطن يوسف أبو ارميلة ، أنه توجه إلى الشرطة 
  .قاموا باالعتداء على ابنته وابنة أخيه، مشيراً إلى أنه تم التعرف على هوية المعتدين

بالبلدة القديمة يضطرون إلى سلوك طريق حارة اليهود، " خليل السكاكيني"وأوضح أن طلبة مدرسة 
المستوطنين اليهود يقومون باالعتداء على وأشار المركز، إلى أن  .للوصول إلى سلوان، وبالعكس
بشكل يومي، إما بتوجيه األلفاظ النابية أو رمي النفايات " حوش الشاي"الفلسطينيين المارة من حارة 

  .عليهم أو ضربهم
  29/9/2013قدس برس، 

  
  ضد المستوطنين غًدا" يوم غضب"يدعو لـ "  االنتفاضةشبابائتالف " .26

أسبوع القدس، لنصرة القدس "، عن انطالق فعاليات " االنتفاضة الفلسطينيائتالف شباب"أعلن : رام اهللا
أوسع هبة شعبية وشبابية ضد االحتالل نصرة للبلدة "، والتأكيد على "والمقدسات اإلسالمية والمسيحية

  ".المقدسة
 نسخة عنه، إلى ضرورة مواصلة" قدس برس"ودعا االئتالف الشباب الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت 

المرابطة في ساحات المسجد األقصى المبارك، ومنع الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين من دخول باحات 
مواصلة الصمود في وجه كل المخططات "المسجد األقصى أو ساحاته الخارجية، كما دعا إلى 

  ".اإلسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس والمقدسات
هو يوم غضب ضد المستوطنات في كل مدن الضفة ) 9|30(وأعلن االئتالف أن يوم غد االثنين 

الغربية، داعيا الشباب الفلسطيني وطالب الجامعات والمدارس إلى إغالق كافة الطرق المؤدية إلى هذه 
التي تذل المواطنين في مدن الضفة الغربية، وتعليق "المستوطنات، والتظاهر أمام كل الحواجز العسكرية 

  ".تصف يوم االثنينالدوام في جامعات الضفة من
وأكد االئتالف أن عشرات من المتضامنين األجانب قرروا المشاركة في فعاليات االثنين القادم على 
اعتبار أن المستوطنات هي مخالفة صريحة لكل القرارات والمواثيق الدولية التي دعت سلطات االحتالل 

  .ي في مدن الضفة المحتلةإلى ضرورة إزالتها لما تشكله من أذى في وجه الشعب الفلسطين
  29/9/2013قدس برس، 

  
   محكومين بالمؤبد16 بينهم 48 أسيراً من فلسطينيي 86: مركز حقوقي .27

أظهر تقرير حقوقي فلسطيني يعنى بشؤون األسرى أن االحتالل اإلسرائيلي يعتقل في سجونه حالًيا : غزة
  .قضون أحكاماً مختلفة، ي1948ستة وثمانين أسيراً من الداخل الفلسطيني المحتل عام 

إن من بين هؤالء " قدس برس"لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان في بيان تلقته " أحرار"ويبين مركز 
من بينهم ستة أسرى محكومين "  أوسلو"األسرى، أربعة عشر أسيراً جرى اعتقالهم قبل توقيع اتفاقية 
ثالثة عشرأسيراً فيما يقضي تسعة أسرى بالسجن المؤبد مدى الحياة، أما أسرى المؤبدات فيبلغ عددهم 

  . عاماً فما فوق20أحكاماً بالسجن 
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أسرى الداخل الفلسطيني المحتل يعانون من ازدواجية في التعامل معهم من قبل "وأشار المركز إلى أن 
 إدارة السجون، فهي ورغم امتالكهم لهويات زرقاء، إال أنها ال تعاملهم معاملة المواطنين االسرائيليين

وإنما تعتبرهم أسرى فلسطينيين وتشدد عليهم وخاصة في الزيارات وفي إدخال المواد الالزمة لهم 
باإلضافة إلى تقديم العالج الالزم للمرضى منهم ، كما يرفض االحتالل االفراج عن أي من هؤالء 

  ".االسرى ضمن صفقات أوسلو حيث لم يفرج عن أي منهم خالل العقدين الماضيين
  29/9/2013قدس برس، 

  
  حصار غزة حالة سياسية بامتياز يتحّمل المجتمع الدولي مسؤوليته: فلسطينيحقوقي  .28

أكد حقوقي فلسطيني أن الحصار على قطاع غزة ال يقتصر على كونه عقاباً جماعياً مخالفاً لقواعد : غزة
لكارثية مختلف القانون الدولي فقط، بل هو عملية منظمة وحصار لمستقبل القطاع؛ يطال بتأثيراته ا

  .مناحي حياة السكان المدنيين
جاء ذلك خالل الزيارة التي يقوم بها عصام يونس، مدير مركز الميزان لبروكسل، للقاء عدد من الجهات 
الحقوقية الدولية لنقل معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الحصار الذي تفرضه قوات 

  .االحتالل على المدنيين في القطاع
من يونس خالل فعاليات مختلفة موقف االتحاد األوروبي بتبنيه التوجيهات بخصوص المستوطنات وث

: حقوقي فلسطيني. واعتبارها جزء من األراضي المحتلة وحظر التعامل معها تمويالً وتبادالً تجارياً
  حصار غزة سياسي بامتياز ويجب عدم التعامل معه كحالة إنسني

 التعامل مع قطاع غزة كحالة انسانية، عبر إرسال مزيد من الطعام للقطاع، وأكد على رفض الفلسطينيين
بل هو حالة سياسية بامتياز يتحمل مسئوليتها االحتالل والمجتمع الدولي، جراء استمرار حالة الصمت 

  .والتسامح مع ما يرتكب من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، كما قال
  29/9/2013قدس برس، 

  
  مأساة فلسطينية بعدسة بشارة داموني" ...  ال نعرف مصيرهاتيالالنكبة " .29

سقف خيمة مصنوع من أقمشة بالية مرقعة من . المكان مخيم في قلب المخيم:  هناء الرحيم-بيروت 
في زاوية الخيمة ما . جوانب عدة، حيطان من كرتون مصدرها القمامة، أرضية من ُحُصر وأغطية رثة

بس، لكن العقارب والحشرات استوطنتها، وطفل ممدد يلهو بال شيء، عوضاً يشبه الخزانة لوضع المال
تسألني هل يوجد في القرن الحادي والعشرين مكان كهذا؟ أجيبك نعم . من أن يكون على مقاعد الدراسة

صورة معلقة على جدار في معرض صور فوتوغرافية : عنوانها. »النكبة التي ال نعرف مصيرها«إنها 
للفلسطيني بشارة داموني، وتبقى ) في جنوب لبنان(ة الذي يقع في قلب مخيم عين الحلوة لمخيم الكرام

  .»الحقيقة ابشع وأقسى بكثير«
يحكي . حاول بشارة أن يلتقط بعدسته معاناة وآالم أحس بها قبل عدسته الجامدة، ليسجل اللحظة للتاريخ

وثمة أناس يعيشون في خيمة ال تشبه نحن في القرن الحادي والعشرين . تخيلي«: بحسرة عما رآه
 خيمة في مخيم الكرامة في عين الحلوة لم أَر سوى خمس خيم طبيعية والبقية 70من بين ... الخيمة

  .»أنقاض خيم
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منهم من تهجر . يروي داموني مأساة شعب كتب عليه أن يبقى مهجراً ويبحث عن وطن طيلة عمره
 كانت الخيم ممتازة وتمنع 1948 عندما تهجرنا في العام »لكن الفرق انه. للمرة الرابعة في حياته

 تهجرنا 1967وفي . أضرار الحر، وعندما تآمروا علينا وهجرونا إلى سورية في الجوالن عمرنا وبنينا
وعندما تهجرنا من سورية إلى عين الحلوة، كنا نتمنى أن نجد خيمة . مجدداً من الجوالن إلى الشام

  .»تؤوينا
في سورية «: ن الفلسطينيون على بيوتهم في سورية حيث كانوا يعيشون في احسن حاليترحم النازحو

، يقول احدهم »كنا نعيش في ثالث غرف مكسوة بكسوة ممتازة ، أما هنا فنحن نشرب كأس الذل والهوان
  .في صورة

ون وهناك في زاوية اخرى قصة اخرى ألناس دارت عليها األيام وأصبحوا يعيشون في خيمة ويقتات
هناك فرق بين الحياة في «. بفضالت سوق الخضار بعدما كانوا يملكون مبنى مكوناً من ست طبقات

في بيتنا في دمشق كنا نعيش بكرامة، ال ينقصنا أي شيء، أما اآلن فأنا أعيش . سورية والحياة في لبنان
م في أحد زوجي في دمشق كان مدير قس. مع أوالدي الخمسة وأخت زوجي وأمه في خيمة واحدة

  .»الفنادق، أما اآلن فهو يبيع القهوة على قارعة الطريق، ومنذ شهر رمضان لم يعمل بسبب مرضه
معرض التصوير الفوتوغرافي للفلسطيني بشارة داموني الذي نظمه برنامج الثقافة والفنون في مؤسسة 

وينتقل إلى . تتم أمس بيروت واخ-، افتتح في مؤسسة نمر الثقافية في كليمنصو»عبد المحسن القطان«
  .المقبل) أكتوبر(في صيدا في الثاني من تشرين األول » مركز معروف سعد الثقافي«

  29/9/2013الحياة، لندن، 
  

  السلطات المصرية تعيد فتح معبر رفح جزئياً  .30
السلطات المصرية ، أن رائد الفي، غزة نقال عن مراسلها من 29/9/2013الخليج، الشارقة، نشرت 
وقالت اإلدارة . مس، فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة جزئياً بعد ثمانية أيام على إغالقهأعادت، أ

العامة للمعابر والحدود، إن السفر عبر المعبر مخصص فقط للحاالت اإلنسانية مثل المرضى وأصحاب 
اتهم في مصر وشهد المعبر اكتظاظاً كبيراً للطلبة الراغبين بالسفر لاللتحاق بجامع. اإلقامات والطلبة

ودول أخرى، والتي انطلقت فيها الدراسة فعلياً، من دون أن يتمكن أغلبية الطلبة في غزة من االلتحاق 
  . بها بفعل إغالق المعبر أليام طويلة

وأعلنت اإلدارة العامة ). االثنين(وكانت السلطات المصرية أعلنت فتح المعبر جزئيا حتى يوم غد 
كثر من آالف فلسطيني مسجلين على الكشوفات ذات األولوية للسفر وجميعهم للمعابر والحدود أن هناك أ

  .من الحاالت اإلنسانية وأصحاب اإلقامات وطلبة جامعات ومرضى 
لمائة ) 9|28(السلطات المصرية سمحت السبت ن رفح أن  م29/9/2013قدس برس،  وذكرت

  .الي فتح بشكل جزئيوثالثين مسافًرا فقط بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح البري 
  

 إقامة الدولة الفلسطينية مصلحة أردنية عليا: جودة .31
 بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة مع الرئيس الفلسطيني محمود :بترا - نيويورك

عباس في نيويورك على هامش الدورة الثامنة و الستين العالقات الثنائية وآخر المستجدات في مفاوضات 
  .مباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليينالسالم ال
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واكد الجانبان خالل اللقاء عمق العالقات القائمة بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تكثيف 
  .التنسيق والتشاور بشأن المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي برعاية اميركية

ة جاللة الملك عبداهللا الثاني الذي يؤكد دعم االشقاء الفلسطينيين واكد جودة موقف االردن الثابت بقياد
 وعاصمتها القدس 1967حتى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

الشرقية استنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السالم العربية، وان االردن يعتبر ان اقامة الدولة 
  .مصلحة اردنية عليا كما هي مصلحة فلسطينيةالفلسطينية 

  29/9/2013الرأي، عمان، 
  

  واألردن"إسرائيل" يحذرون من تنامي التبادل التجاري بين  أردنيونخبراء .32
حذر خبراء مناهضون للتطبيع، من تنامي التبادل التجاري بين األردن :  منتصر الديسي–عمان 

  .وتعزز اقتصادهوإسرائيل، والتي تخدم الكيان اإلسرائيلي 
وأكدوا في ندوة عقدت مؤخرا حول التعاون التجاري مع الكيان الصهيوني، أنه في العام الحالي بلغت 

 مليوناً، مشيرين إلى أن التبادل 23 مليوناً، والصادرات 30قيمة المستوردات من الكيان الصهيوني 
دات من الحلي واألحجار الكريمة التجاري ال يقتصر على المنتجات الزراعية، حيث كانت هناك مستور

  . مليونا21ًوصلت في إحدى السنوات إلى 
كما أكد مزارعون أردنيون تضررهم بخسائر فادحة بسبب إغراق المنتجات اإلسرائيلية لألسواق 

وأشار مزارعون، إلى أن خسائرهم تجوزت الربع مليون دينار  الستيراد أصناف محاصيل . األردنية
تؤثر على محاصيلهم، حيث تباع بنفس أسعارها وأصبحت مطلوبة من قبل زراعية من إسرائيل 

 .المستهلكين
  29/9/2013الشرق، الدوحة، 

  
  "بجدية"دعو المجتمع الدولي لمعالجة االستيطان اإلسرائيلي  تمنظمة التعاون اإلسالمي .33

أوغلي في كلمة له قال األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي أكمل الدين إحسان : )د ب ا( -الرياض 
عمليات االستيطان اإلسرائيلية في شرق «امس على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة إن 

القدس المحتلة تمثل التحدي األساسي أمام إحراز تقدم في مفاوضات السالم ويجب على المجتمع الدولي 
  .»معالجتها بجدية

مقرا ) غرب السعودية(التعاون اإلسالمي التي تتخذ من جدة وأشار أوغلي في كلمته التي وزعتها منظمة 
لها إلى أن كل مسلم عليه واجب تجاه القدس يتمثل في دعم المدينة بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك 

وفي الشأن السوري . زيارة المسلمين إلى القدس حيث تمثل دعما اقتصاديا ومعنويا بالغ األهمية للمدينة
ن منظمة التعاون اإلسالمي ال تزال مقتنعة بالحاجة إلى العمل على وجه السرعة إليجاد إ»:قال أوغلي 

  .»حل سياسي النتشال سوريا من هذه األزمة الدامية واستعادة السالم واألمن في البالد
  29/9/2013الدستور، عمان، 
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  صىق أمام سفارة االحتالل بتركيا بذكرى انتفاضة األمظاهرة .34
التركية، أمام السفارة اإلسرائيلية فى أنقرة اليوم، فى " مظلوم دار"من المنتمين لجمعية تظاهر مجموعة 

 الندالع االنتفاضة الثانية، ومحتجين على عدم السماح للرجال تحت سن الخمسين بدخول 15الذكرى الـ
  .المسجد األقصى

اإلسرائيليين للمسجد األقصى نائب رئيس الجمعية أمام المحتجين، منتقدا احتالل " أوستون بول"وتحدث 
قبل عدة أيام، ومنع الرجال تحت سن الخمسين من الصالة فيه، ووضع العوائق أمام من يرغب فى 

  .صالة الجمعة بالمسجد األقصى
وأكد بول، أن انتهاكات حقوق اإلنسان التى ارتكبتها إسرائيل خالل األيام الماضية تظهر أنها غير جادة 

دعا الحكومة اإلسرائيلية إلى الكف عن استخدام العنف ضد الفلسطينيين، وإلى فى مباحثات السالم، و
إيقاف خطط بناء مستوطنات جديدة، وأشار بول إلى أن السالم الحقيقى لن يتحقق إال بعودة الفلسطينيين 

  .إلى بالدهم، واستعادتهم كافة ممتلكاتهم
  28/9/2013فلسطين أون الين، 

  
  رس ضغوطاً على الفلسطينيين واإلسرائيليين إلنجاح المفاوضات تما"الرباعية": "يديعوت" .35

ذكرت مصادر دبلوماسية في األمم المتحدة، أن الدول األعضاء : القادر فارس، ردينة فارس  عبد:غزة
للتوصل إلى اتفاق خالل » إسرائيل«في اللجنة الرباعية الدولية ستمارس ضغوطا على الفلسطينيين و 

، العبرية الصادرة أمس، فإن مندوبي روسيا والواليات »يديعوت أحرنوت«صحيفة وحسب . العام المقبل
المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة، إضافة إلى المفاوضين عن إسرائيل وفلسطين تسيبي ليفني 
وصائب عريقات، التقوا على هامش الجمعية العامة وصاغوا بيانا مشتركا دعا الجانبين الفلسطيني 

سرائيلي، إلى اتخاذ كل خطوة ممكنة إلنجاح المفاوضات واالمتناع عن أعمال قد تفسد الثقة بين واإل
عريقات وليفني أعضاء اللجنة الرباعية على سير المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني .وأطلع د. الطرفين

طرفين من خالل واإلسرائيلي، في حين أوضحت اللجنة الرباعية الدولية جهودها وإجراءاتها لدعم ال
وكانت مصادر إعالمية قد أشارت إلى أن اللجنة الرباعية تعد . خطة العمل االقتصادية التي أعلن عنها

  .مخططا لتطوير وتقوية االقتصاد الفلسطيني في إطار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
  29/9/203عكاظ، جدة، 

  
  سطينجمهوريتا هايتي وغرينادا تعترفان رسمياً بدولة فل .36

وأكد وزير الخارجية  .اعترفت جمهوريتا هايتي وغرينادا امس، رسميا بدولة فلسطين: وفا -نيويورك 
  .رياض المالكي، أن االعتراف جاء أثناء مراسم توقيع اتفاق مشترك بين فلسطين والبلدين

ورية غرينادا ووقع المالكي ممثال عن دولة فلسطين، ووزير الخارجية والتجارة الدولية ممثالً عن جمه
نيكوالس ستيل، ووزير الشؤون الخارجية والعبادة وبيير ريتشارد كاسيمر ممثالً عن جمهورية هايتي، 
مساء امس في مدينة نيويورك، اتفاقية اقامة عالقات دبلوماسية على مستوى السفراء، ووفقاً ألحكام 

ان رغبتهما في تعزيز وتقوية عالقات ، أكد فيها الطرف1961يينا للعالقات الدبلوماسية للعام ?اتفاقية 
  .التعاون، وأواصر الصداقة
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وشكر المالكي نظيريه الجرينادي والهايتي، وشدد لهما أن هذه االتفاقيات ستفتح آفاقاً كبيرة وستعزز 
  .العالقات الفلسطينية من جهة، والغرينادية والهايتية من جهة أخرى

  29/9/2013األيام، رام اهللا، 
  

  قبيل الهجوم على المركز التجاري " إسرائيل"تحذيراً من  تلقتكينيا  .37
من خطر ارتكاب ” إسرائيل“أعلنت مصادر امنية أمس، أن الحكومة الكينية تلقت تحذيراً من : )أ ف ب(

 قتيالً على األقل، لكنها 67التجاري في نيروبي الذي أسفر عن ” وست غيت“هجوم، قبيل مهاجمة مركز 
  .لم تتعامل معه 

ت هذه المصادر أن وزراء كينيين وقادة مختلف األجهزة األمنية تلقوا معلومات من شركاء كينيا وأوضح
الرئيسيين على الصعيد األمني تضمنها تقرير لالستخبارات الكينية، تحذر من التخطيط لهجوم واسع 

ت حذرت من كان) من بين دول أخرى(” إسرائيل““وقال أحد المصادر إن . أيلول / النطاق خالل سبتمبر
تقرير (لم يتم القيام بشيء باستثناء إحالة “في كينيا، ولكن ” هجمات محتملة على مصالحها االقتصادية
ونشرت كبرى الصحف الكينية أمس . ” من مكتب على آخر) األجهزة الكينية التي أشارت إلى الخطر

شركاء أجانب آخرين ” و”إسرائيل“مقاطع من تقرير األجهزة الكينية، وهو يتضمن تحذيرات مصدرها 
  .   ” على صعيد االستخبارات

  29/9/2013الخليج، الشارقة، 
  

  الدول المانحة تتعهد بزيادة الدعم لألونروا .38
، وبتمويل طويل األمد، في ظل ما "تعهدت الدول المانحة، بزيادة الدعم المقدم لوكالة غأونروا: نيويورك

 مليون دوالرا أمريكيا، األمر الذي انعكس على 54تشهده المنظمة من عجز مالي في موازنتها بلغ 
  .أوضاع الالجئين الفلسطينيين، بسبب تقليص خدماتها

وتدارس المانحون خالل اجتماع وزاري عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
 خدمات ، تنامي الطلب والضغوط على)9|28(نيويورك، ونشر على موقع المنظمة اليوم السبت 

، في ظل تنامي الصعوبات التي يواجهها الالجئون الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية المحتلة "األنروا"
  .على وجه الخصوص، ناهيك عن االضطرابات اإلقليمية التي أثارتها األزمة السورية

ديم تبرعات وشدد فيليبو غراندي المفوض العام لألونروا في كلمته خالل الالجتماع، على ضرورة تق
توفر الخدمات التعليمية والصحية وتخفف حدة الفقر لخمسة مليون "ملموسة للمنظمة، مشيرا إلى أنها 

  ".الجئ فلسطيني
، فإن أموالنا ببساطة ستنفذ )التبرعات(ومن دون ذلك "وأضاف المسؤول األممي، بحسب البيان، أنه 

الخدمات الصحية والمخصصات التي ندفعها وسيتوجب علينا إجراء تخفيضات في خدماتنا التعليمية و
  ".لألشد فقرا

وتعهد المجتمعون التزامهم بدعم طويل األمد للمنظمة، كما تعهدت الحكومات العربية بتقديم ما نسبته 
  .الرئيسة" األونروا" في المائة من موازنة 7,8

  29/9/2013قدس برس، 
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   وواشنطن أبلغت تل أبيب مضمون المحادثة...روايتان متناقضتان التصال أوباما وروحاني: تقرير .39
في سابقة منذ أكثر من ثالثة عقود، اتصل :  جويس كرم، محمد صالح صدقيان– واشنطن ،طهران

الرئيس األميركي باراك أوباما بنظيره اإليراني حسن روحاني هاتفياً فيما كان األخير يتوجه إلى المطار 
إذ اعتبر األصوليون االتصال تجاوزاً . ود فعل متباينة في ايرانعائداً من نيويورك إلي بالده، ما أثار رد

وتضاربت الروايتان الرسميتان اإليرانية . للخطوط الحمر، فيما لقي ترحيباً من اإلصالحيين والمعتدلين
واألميركية حول الجهة التي طلبت االتصال، في حين سارع مسؤول بارز في إدارة اوباما إلى تأكيد أن 

تملك كل الحق «لغت تل أبيب في شأن المحادثة الهاتفية، مشدداً على أن الحكومة اإلسرائيلية واشنطن أب
  .بتعهدات طهران حول برنامجها النووي» في التشكيك

ولدى وصوله إلى مطار مهرباد في طهران، أوضح روحاني أن البيت األبيض اتصل بالوفد اإليراني 
ة العامة لألمم المتحدة، وأبلغه رغبة أوباما في إجراء اتصال إثر انتهاء مشاركته في اجتماعات الجمعي

وأجري االتصال عبر هاتف السفير اإليراني لدي األمم المتحدة محمد . هاتفي لدقائق بالرئيس روحاني
خزاعي الذي رافق روحاني، وركز الحديث الذي استغرق ربع ساعة، علي أزمة الملف النووي 

  .اإليراني
غت الرئيس األميركي أنه يجب تسريع المحادثات مع مجموعة الدول الست الكبرى، أبل«: وقال روحاني

القيادة اإليرانية «وأشار إلي أن . »وأن سياستنا الخارجية تستند إلي عزة إيران وحكمتها ومصلحتها
أوصت باتخاذ أي خطوة تحقق مصالح البالد، وتعالج مشاكل الشعب، وهو ما أكدته في الحديث بأن 

  .»التي يتعرض لها شعبنا غير قانونية وغير صحيحة وغير مقبولة) العقوبات (الضغوط
، وأنه كلّف وزير »حل شامل«واكد روحاني أن أوباما شاطره الرأي، مبدياً اعتقاده بإمكان إيجاد 

مرونة «وأوضح الرئيس اإليراني أن سياسة حكومته تعتمد . الخارجية جون كيري متابعة المفاوضات
ال نريد تخطي حاجز القيم «لتي دعا إليها مرشد الجمهورية اإلسالمية علي خامنئي، وا» األبطال

والمبادئ الوطنية، علماً أنني رفضت لقاء الرئيس اوباما في نيويورك ألن ذلك يحتاج إلي تنسيق أكبر 
  .»وال يخدم التصورات التي نرغب في طرحها

أن المكالمة تمت » الحياة«ايجاز صحافي تابعته في مقابل ذلك، أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى في 
عبر مترجم، وبعد تلقي البيت األبيض اشارات من الديبلوماسيين االيرانيين أول من أمس الجمعة بأن 

يريد الحديث مع أوباما قبل مغادرة نيويورك، وهو ما تم سريعا وغادر روحاني بعدها والوفد «روحاني 
  .المرافق

يقة، تحدث أوباما للصحافيين في البيت األبيض مؤكدا اجراء االتصال األول من  دق45وبعد االتصال بـ
 والقطيعة بين البلدين 1978نوعه منذ مكالمة الرئيس السابق جايمس كارتر مع شاه ايران األخيرة في 

وقال أوباما أنه وروحاني أصدرا تعليمات لفريقيهما بالعمل على وجه السرعة . 1979بعد الثورة في 
واعتبر إن هناك فرصة فريدة إلحراز تقدم مع طهران في . نجاز اتفاق في شأن برنامج إيران النوويإل

  .مسألة تسببت في عزلة إيران عن الغرب
  29/9/2013الحياة، لندن، 
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  غاية إسرائيلية وأمل فلسطيني.. المفاوضات .40
 في االستجابة لمطلبهم بوقف االستيطان يبدو أن الفلسطينيين أدركوا اليوم فشلهم: اهللا ريان  عبد- رام اهللا

في األراضي المحتلة، بعد مرور ما يقارب الشهرين على انطالق عملية التسوية التي أهدر خاللها مزيد 
فيما تكرست من جهة أخرى عزلة . من الوقت من دون إحداث أي تقدم على صعيد قضايا الحل النهائي

ها في سياسة مصادرة األراضي وبناء المزيد من إسرائيل على الساحة الدولية بسبب استمرار
المستوطنات داخل الضفة الغربية ومحيط القدس، بينما يواصل وزير الخارجية األمريكي جون كيري 

 لتأجيل تنفيذ قراراته المتعلقة بمنع التعامالت االقتصادية األوروبيمفاوضاته الخفية مع االتحاد 
  .وطناتوالمشاريع التي تربطها عالقة بالمست

  
  سرقة أراضٍ

وأضفى االعتراف الدولي المتصاعد بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وتطلعاته القومية شكال من 
ويرى مراقبون في هذا تعزيزا للمفاوض الفلسطيني المجرد من اي . المصداقية على المفاوضات الجارية

فيما يقلل المفاوضون من . تحقيهاسالح سوى حقوقه المشروعة ومواصلة المطالبة بها واإلصرار على 
جهة أخرى من شأن هذا الدعم الدولي غير الكافي، ما لم يرتق لمستوى موقف موحد ضاغط على 

  .إسرائيل، لوقف سياستها المتمثلة بسرقة الوقت واألرض معاً من خالل التحايل على طاولة المفاوضات
  

  خلق منافذ
أن الحكومات اإلسرائيلية بشكل عام واليمينية بشكل ويشير المحلل السياسي أحمد رفيق عوض إلى 

خاص تستغل أي فرصة سانحة لالستمرار في سياستها، التي لم تتوقف قط حتى بعد قيام دولة إسرائيل 
حكومة بنيامين نتنياهو تحاول عبر المفاوضات «ويضيف ان . »وطرد الشعب الفلسطيني وتهجيره

لتوسعية التي عكفت على تصعيدها بشكل الفت، ورغم العودة الجارية خلق منافذ الستمرار سياستها ا
  .»للمفاوضات إال أن هذه السياسة ظلت مستمرة دون هوادة

  
  كسب وقت

أن إسرائيل تواصل عملياتها االستيطانية » البيان«الهادي حنتش لـ من جانبه، يؤكد خبير االستيطان عبد
زاتها العسكرية وترسانتها القوية وتحالفاتها التوسعية بالتزامن مع المفاوضات، معتمدة على إنجا

مرة أخرى إسرائيل تستغل اليوم العملية السلمية نفسها والمفاوضات مع «: ويضيف حنتش. االستراتيجية
  .»الفلسطينيين لمتابعة ذات السياسية، وتكريس حقائق جديدة على أرض الواقع

  
  رعاية أممية

ي نظيره الفلسطيني بإضاعة الوقت والجهد، إلبقاء الفرصة وفي الوقت الذي يشاغل المفاوض اإلسرائيل
مفتوحة أمام االستيالء على ما تبقى من األرض، تتصاعد المطالب الشعبية الفلسطينية بتخليص ملف 

اال ان حكومة نتنياهو، ككل . القضية من قبضة الرعاية األمريكية ونقله بالكامل إلى رعاية هيئة األمم
  .1991صل التحايل على عملية التسوية منذ مؤتمر مدريد العام حكومات إسرائيل، توا
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، وخارج »دون شروط مسبقة«فهي لم ترفض المفاوضات يوما، لكنها تريدها غاية في حد ذاتها، و
بعكس . مرجعيات القرارات الدولية ذات الصلة، ومن دون وقف إلجراءات االستيطان والتهويد

وضات باعتبارها وسيلة يمكن أن تتمخض عن إقامة دولة فلسطينية الفلسطينيين الذين يسعون نحو المفا
  .1967على حدود 

  29/9/2013البيان، دبي، 
  

   الهروب من االستحقاقاتمفاوضات .41
  إدريسمحمد السعيد 

ال أحد في مقدوره أن يكشف سر تفاؤل جون كيري وزير الخارجية األمريكي بمآل الجولة الجديدة من 
برئاسة تسيبي ” اإلسرائيلي“ الفلسطينية خالل لقائه مؤخراً وفدي التفاوض -” اإلسرائيلية“المفاوضات 

  .ليفني والفلسطيني برئاسة صائب عريقات
ربما كيري وحده هو من يعرف، وربما يشاركه هذه المعرفة رئيسه باراك أوباما وصديقه بنيامين 

ناقشاته في جنيف مع سيرجي الفروف نتنياهو الذي لم يشأ أن يتأخر كثيراً عن اللقاء به عقب اختتام م
لقاء كيري مع نتنياهو . وزير الخارجية الروسي حول اتفاق تدمير ترسانة األسلحة الكيماوية السورية

” اإلسرائيلي”والصور التي نشرت لهذا اللقاء كادا ينطقان بأصوات الضحكات العالية للحليفين األمريكي و
ا لمسار األحداث والتطورات في العالم العربي التي تكشف أنها تسير عنواناً للسعادة البالغة من اطمئنانهم

في اتجاه لم يكن يحلم به أحد من قادة الكيان الصهيوني، فهي أحداث وتطورات تحقق الكثير من األحالم 
: الصهيونية بأيدي العرب أنفسهم، وبتغذية أمريكية كي تكتمل التفاعالت في االتجاه المرغوب والمأمول

  .على مستقبلها” إسرائيل“د من طمأنة المزي
” اإلسرائيليين“كل ما استطاع أن يقوله جون كيري في لقائه مع ليفني وعريقات هو التصريح بأن 

بينهم، وزيادة المشاركة األمريكية واكتفى بالتلميح بأن ” السالم“والفلسطينيين اتفقوا على تكثيف محادثات 
، مجدداً توقعاته، التي ”تعليق تطبيق سياسة توسيع المستوطنات“هو اآلن ” اإلسرائيليين“كل المطلوب من 

التوصل إلى اتفاق سالم سيحقق األمن والرخاء “يروج لها منذ فترة كمبرر لبدء ومواصلة التفاوض، بأن 
  .ومحذراً من أن الفشل ستكون له تداعياته السلبية” االقتصادي في المنطقة

ضمون، وجاء خطاب الرئيس األمريكي أمام الجمعية العامة تصريحات كيري جوفاء خالية من أي م
لألمم المتحدة ليؤكد بالدليل القاطع أن السالم الحقيقي القائم على العدل والذي يتوافق مع ما سبق أن 

 الصهيوني -أصدرته األمم المتحدة من قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية خاصة والصراع العربي 
األزمة السورية : فالخطاب ركز على قضيتين أساسيتين. كر في أجندة إدارتهعامة ليس له أولوية تذ

ومستقبل العالقة مع إيران على ضوء ما سيتم التوصل إليه من حلول ألزمة برنامجها النووي، إضافة 
  .”الربيع العربي“إلى التداعيات المتالحقة لما يسميه ب 

لم تذكر نهائياً اسم الشعب ” م الشرق األوسطعملية سال“والفقرة الوحيدة التي تحدثت عما يسمى 
على النحو الذي يبتغيه ” إسرائيل“، وأمن ”إسرائيل“الفلسطيني وال القضية الفلسطينية، لكنها تحدثت عن 

وأكد أن . ”الملتزم بالسعي للسالم بين العرب واإلسرائيليين“اإلسرائيليون فقد تحدث عن موقف إدارته 
  .”أو دعمنا لها كدولة يهودية” إسرائيل “لن تساوم على أمن“بالده 
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كل هذه االلتزامات الخاصة بأمن . من أجل السالم” المجازفة“لكنه لم يكتف بذلك بل تحدث عن .. هكذا
دولة يهودية يراه مجازفة من أجل السالم، فأي أفق حقيقي للسالم يقوده اآلن جون ” إسرائيل“ووجود 

  كيري وتنخرط فيه السلطة الفلسطينية؟
جاءت في أوج انشغال ” اإلسرائيلي “-السؤال مهم، ألن اندفاعة كبرى نحو تجديد التفاوض الفلسطيني 

اإلدارة األمريكية وارتباكها في إدارة ملف األزمة السورية، وقبول السلطة الفلسطينية االنخراط في هذه 
صريح ” إسرائيلي“إعالن الجولة جاء ضمن تراجع السلطة عن التزامها المسبق بربط أي تفاوض جديد ب

بوقف سياسة التوسع االستيطاني في القدس المحتلة والضفة الغربية، بل على العكس جاء هذا االنخراط 
نفسه، فضالً ” اإلسرائيلي“بمشاركة قوية من الجيش ” اإلسرائيلي“وأعقبه المزيد من التوسع االستيطاني 

  .صى واعتداءات سافرة على الفلسطينيينعن كل ما يحدث من اعتداءات خطيرة على المسجد األق
الظروف غير المواتية للتفاوض بالنسبة للسلطة الفلسطينية ال تتعلق فقط بثبات مواقف األمريكيين 

بالنسبة للسياسة االستيطانية وغموض الموقف من قضايا التفاوض الجوهرية، لكنها ” اإلسرائيليين”و
تية والظروف العربية غير الداعمة أو غير المهيأة لدعم موقف تتعلق أيضاً بالحالة الفلسطينية غير الموا

  .المفاوض الفلسطيني
باتت أبعد مما كانت منذ عام أو ” حماس“فالمصالحة الفلسطينية بين السلطة وحركة المقاومة الفلسطينية 

ايا بين عامين، والتنكيل األمني المتبادل متصاعد في الضفة وغزة ألنصار الطرفين، والتشكيك في النو
القيادتين متصاعد، ناهيك عن غياب أي ظهير عربي حقيقي داعم لمسيرة التفاوض، فمعظم الدول 
العربية باتت مشغولة بأوضاعها الداخلية غير المستقرة، ومنقسمة حول إدارة األزمة السورية، والعالقة 

ة هذا الدور، وكلها أمور مع إيران، والجامعة العربية في انحسار غير مسبوق لدورها وفعالية ومصداقي
لماذا المفاوضات : بالنسبة للطرف الفلسطيني غير مواتية، لذلك فإن السؤال” بيئة التفاوض“تؤكد أن 

  .سؤال مهم.. اآلن
من استحقاقات مهمة كان ال بد أن تدفعها السلطة في ظل موجات الثورات ” مسعى هروبياً“البعض يراه 

يمكن ان تتطور ضد ” حماس“الفلسطينية في غزة ضد حكم ” مردحركة ت“العربية، وتفجر ما يسمى ب 
السلطة أيضاً، من أهم هذه االستحقاقات استحقاق المصالحة واستحقاق تفجير انتفاضة ثالثة تسقط كل 

التي ” حماس“لحركة ” مسعى عقابياً“المساومين والمفرطين في حقوق الشعب الفلسطيني، والبعض يراه 
شديد في موازين القوة مع السلطة، بعد خسارتها للحاضنة السورية باغراء أو تعاني اآلن من اختالل 

وأخيراً خسارتها . في مصر، أي جماعة االخوان المسلمين وتركيا وقطر” التنظيم األم“بضغوط من 
  .الكبرى في مصر بسقوط حكم اإلخوان

  .يتهددها ألسباب كثيرةأياً كانت خلفية اندفاع السلطة الفلسطينية نحو المفاوضات، فإن الفشل 
ليست ” إسرائيل“أول هذه األسباب، أن ما يحكم موقف حكومة نتنياهو اآلن هو إدراك عن يقين، مفاده أن 

مجبرة اآلن على تقديم أية تنازالت للفلسطينيين، ربما العكس هو الصحيح فهم يدركون أن الوقت يعمل 
، وأن دوالً ”إسرائيل“ غربية قادرة على تهديد لمصلحة المشروع الصهيوني، وأنه لم تعد هناك أي قوة

عربية، من خالل مصالحها الذاتية الخاصة، تعطي أولوية للعالقة مع الواليات المتحدة وباتت تتأفف من 
اآلن على الملف النووي اإليراني بعد أن ” اإلسرائيلي“أعباء القضية الفلسطينية، لكن األهم هو التركيز 

للتخلص من الخطر النووي ” اإلسرائيليين“ي التخلص من قدراته الكيماوية شهية فتح قبول الرئيس السور
وما يتردد اآلن من وجود خالفات داخل حكومة نتنياهو بين مؤيد ومعارض للتفاوض مع . اإليراني
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لجولة التفاوض الجديدة، ” اإلخراج المسرحي”و” المداعبة السياسية“الفلسطينيين ال يخرج عن نطاق 
جود معارضين لقبول رئيس الحكومة لدعوة التفاوض التي يتزعمها وزير الخارجية األمريكي، وادعاء و

: وفي مقدمتهم نتنياهو، وهم جميعاً تسري عليهم المقولة الساخرة” حل الدولتين“فهم جميعاً معارضون ل 
 ال أعمل على نعم أؤيد عملية السالم طالما أنها لن تفضي إلى حل، ونعم أقبل فكرة الدولتين، لكني“

  .”إنجاحها
أولها، التوصل إلى اتفاق : في مثل هذه الظروف فإن محصلة التفاوض لن تخرج عن ثالثة احتماالت

ينص على إقامة دولة فلسطينية، لكن سوف يجرد هذه الدولة من كل مقومات الوجود فضالً عن الثمن 
تبادل “ لكنها تركز على مبدأ 1967،الذي سيكون فادحاً، فهي دولة ليست على حدود الرابع من يونيو 

الذي دعمته جامعة الدول العربية لألسف، ما يعني تمكين الكيان من ضم كل الكتل ” األراضي
االستيطانية في الضفة وجعل الجدار العازل العنصري خطاً للحدود، مع اعتبار القدس عاصمة مشتركة، 

فاق أو اتفاق جزئي ال يعقبه أي انسحاب من وثانيها، التوصل إلى شبه ات. والتنازل عن حق العودة
  .الضفة، أما االحتمال الثالث فهو الفشل

احتماالت ثالثة للفشل اآلن، االحتماالن الثاني والثالث هما الفشل المؤكد، أما االحتمال األول فسوف 
  .يواجه برفض شعبي قوي قد يضع الجميع أمام مأزق االستحقاقات التي يتهربون منها

  29/9/2013الشارقة، الخليج، 
  

  نحاول تعني ال .42
  جهاد الخازن

ستُقبِل الرئيس محمود عباس بالتصفيق وهو يدخل قاعة الجمعية العامة إللقاء خطاب فلسطين  امرة أخرى
ومرة أخرى لم يصفق الحاضرون إطالقاً ألي خطيب . التي أصبحت عضواً مراقباً في األمم المتحدة

 كان التصفيق لفلسطين عالياً مع دخول أبو مازن وخروجه، فإن وفي حين. آخر قبل أن يبدأ خطابه
  .الخطاب لم يقاطَع بالتصفيق كما حدث في السنتين الماضيتين

  .أبو مازن ألقى خطاباً هادئاً، مثل طبيعته الهادئة، وأجد أن هدوءه يخدع الناس وبعضهم يريد أن ُيخَدع
 السالم قد إلىسطيني بشعره األبيض ولطفه وجنوحه بت أرجح أن اإلسرائيليين يعتقدون أن الرئيس الفل

أقول بأوضح عبارة ممكنة أن أبو مازن لن يتنازل عن شيء إطالقاً فأنا أعرفه كما . يعطيهم ما يريدون
  .ال يعرفونه، وأقبل أن أحاَسب على هذا الكالم في المستقبل

يهودية أمريكية أخرى تؤيد هو إجتمع خالل وجوده في نيويورك مع أعضاء لوبي إسرائيل وجماعات 
. وسأله أحدهم هل يقبل في اتفاق سالم أن يتنازل عن جزء من القدس الشرقية. دولة االحتالل والجريمة

  .وال حتى سنتيمتر واحد: ورد أبو مازن ليسمع الجميع
  .هذا هو أبو مازن لذلك أرى أن المفاوضات مع إسرائيل يستحيل أن تنجح

هل تعتقد فعالً أن المفاوضات مع إسرائيل : لسة خاصة قبل إلقائه خطابهسألت أبو مازن، ونحن في ج
رد رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدهللا والدكتور » نحاول«وكانت . نحاول: يمكن أن تنجح؟ هو قال

على أنها » نحاول«أبداً، وأنا فسرت : عضو واحد قال لي. صائب عريقات واألخ ياسر عبد ربه وآخرين
  .ديبلوماسيةتعني ال ب
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أبو مازن قال لي إن الظروف الدولية مؤاتية، فإسرائيل والواليات المتحدة في عزلة، والعالم كله ضد 
في فلسطين المحتلة . االحتالل واالتحاد االوروبي إتخذ موقفاً غير مسبوق بمقاطعة بضاعة المستوطنات

م، ليروا الحواجز وجدران العزل أخونا صائب عريقات أخذ عشرات الديبلوماسيين، من غربيين وغيره
واألسالك الشائكة التي تقطع أوصال مدن الضفة وقراها، وهم عادوا وقد تملكهم الغضب وكتبوا ضد 

  .ممارسات االحتالل، وردت إسرائيل باالحتجاج على مواقفهم
لسطين بصفة ربما كان الرئيس محمود عباس مصيباً في تقديره حجم التأييد الدولي للفلسطينيين، فدولة ف

 منظمة دولية تابعة لألمم المتحدة أو ستنضم اليها قريباً، وهي 63عضو مراقب أصبحت تنتمي الى 
تحظى بدعم الدول العربية، ومجموعة عدم االنحياز، وبضع وخمسين دولة مسلمة في منظمة التعاون 

 حفنة من أعضاء الكونغرس ماذا عند إسرائيل في المقابل؟. االسالمي، ومنظمة الوحدة االفريقية وغيرها
  .المرتشين

تفقت مع أبو مازن على أن الرئيس أوباما يريد حالً ويعتبر الحل مفيداً لمصالح الواليات المتحدة ا
جتراح الحل اإال أنني غير متفائل كثيراً بقدرة الرئيس األمريكي على . االستراتيجية في الشرق األوسط

  .2009وعد منذ خطابه المشهور في جامعة القاهرة سنة المطلوب، فهو لم يحقق بعد شيئاً مما 
 الى 1993 من أوسلومع إلقاء أبو مازن خطابه وزع الوفد الفلسطيني ملفاً وافياً كافياً عن تاريخ عملية 

  .سياسة الضم اإلسرائيلية في وادي األردن، تدمير مستقبل الدولة الفلسطينية: ، وتقريراً بعنوان2013
قتطاع وادي األردن لبناء مستوطنات فيه مع أنه ا بل معلومات موثقة فإسرائيل تريد التقرير ليس رأياً

 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وأرضه سلة غالل دولة 28.5 كيلومتر مربع، أو 1600يمثل 
  .المستقبل

ل من  تضم ما ارتكب االحتال19/9/2013 و1/1/2013والتقرير يقدم بعد ذلك أرقاماً عن الفترة بين 
قتل وجرح وهجمات واعتقاالت وتدمير بيوت ومصادرة ممتلكات واحتالل بيوت واستفزاز ونشاط 

  .استيطاني وعنف مستوطنين وهجمات على أماكن دينية للمسلمين والمسيحيين
هي جرائم من مستوى نازي، وال أرى فرقاً بين قتل النازيين اليهود بالجملة وقتل االحتالل اإلسرائيلي 

  .ينيين بالمفرَّق، فالقتل واحد والنتيجة واحدةالفلسط
  .وسيجد اإلسرائيليون أنه مسالم غير مستسلم ولن يتنازل عن الحقوق» يحاول«مع ذلك أبو مازن 

  29/9/2013الحياة، لندن، 
  

  أنفاق الحياة .43
  أياد إبراهيم القرا

 المصرية بعد -سطينية أبدع الفلسطينيون خالل السنوات األخيرة في حفر األنفاق على الحدود الفل
انسحاب االحتالل من غزة، في محاولة لكسر الحصار اإلسرائيلي الذي فرض على القطاع إلخضاع 

  .الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لما ُيعرف بشرط االحتالل وهو من شروط اللجنة الرباعية
ر على قطاع غزة هو االحتالل التذكير هنا ليس ترفاً لكن كي نعود بالذاكرة إلى أن من فرض الحصا

  .اإلسرائيلي وأن هدفه هو إخضاع الشعب الفلسطيني ومقاومته وفق شروط المحتل
لكن المعادلة اختلفت بإيجاد حل وبديل موقت، وهو االستعانة باألنفاق على الحدود مع مصر والتي 

آلخر، لكن مع حفرت باألساس لمد المقاومة بالسالح، وهذا أمر يسجل لشعب مصر على الطرف ا
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الضرورة أصبح السالح ليس الرشاش وال الصاروخ بل استغنت المقاومة عن الكثير منها لمصلحة 
إدخال الغذاء والوقود واألدوية إلى قطاع غزة المحاصر، خصوصاً أن المقاومة أصبحت تكتفي بجزء 

  .»75م«مهم من سالحها من تصنيعها الذاتي والذي كان آخره صواريخ 
وقد وحاول . ألنفاق وجدت لتحقيق هدف واحد هو كسر الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزةلذلك فإن ا

االحتالل تشديد الحصار وإغالق األنفاق بكل الطرق، وبينها القصف والقتل المباشر للعاملين فيها حيث 
  .قتل عشرات الشبان الفلسطينيين وهم يحفرونها بأظافرهم إليصال الغذاء إلى أهل غزة

، 2009-2008حتالل بين أي اتفاق تهدئة بإغالق األنفاق مع مصر لكنه فشل في حربه عام وربط اال
، وفشلت جهوده الدولية في ذلك، وبينها محاصرة غزة من خالل اتفاقية مع 2011وفشل كذلك عام 

  .الواليات المتحدة في أعقاب الحرب على غزة
ية غزة والطريق األهم الستمرار الحياة فيها كل تلك الجهود فشلت وستفشل ألنها السبيل الوحيد لحما

والتي أصبحت تعاني من أزمة إنسانية حادة، كما أدت إلى توقف عجلة اإلنتاج والمشاريع اإلسكانية 
  .والتخوف من اتساع دائرة الحركة االقتصادية

على الحدود مع الجيش المصري الشقيق هو أكثر علماً ومعرفة بالتأثير الكارثي لإلجراءات التي يقوم بها 
غزة والتي تتسبب بكارثة إنسانية للقطاع، وله الحق الكامل في فرض سياسته على األراضي المصرية، 
إال أنه يجب أن يراعي مدى الحاجة األمنية لهذا اإلجراء، وهل تمثل غزة خطراً أمنياً على مصر؟ من 

  .المؤكد أنها ال تمثل أي خطورة
زة؟ من المؤكد ال، ولديه من المعلومات الكثير التي تؤكد أن هل سيسمح الجيش المصري بتجويع غ

األنفاق هي الشريان اإلنساني لمد غزة بما تحتاجه من غذاء ووقود وغير ذلك من المواد األساسية 
  .والضرورية

غزة اليوم تئن من شدة الحصار وتتجه نحو كارثة إنسانية نتيجة إغالق األنفاق، وقد أكدت المنظمات 
ة الدولية ذلك، وهذا يكذب أي ادعاء بأن االحتالل يسمح بدخول بضائع إلى غزة، وأن ما يدخل اإلنساني

  .هو جزء بسيط جداً ومن الكماليات التي يمكن االستغناء عنها
  28/9/2013الحياة، لندن، 

  
   هيكل في عيد ميالده التسعينتنظيراتمن  .44

  ياسر الزعاترة
يكل من عقدته اإلخوانية، خصوصا، واإلسالمية عموما، في عامه التسعين، لم ُيشف محمد حسنين ه

وذلك رغم االنتصار الذي تحقق بالنسبة إليه بالتخلص من حكم اإلخوان، والذي كان عقدة العقد بالنسبة 
إليه، ويبدو أن عقدة هيكل تنحصر في اإلسالم السياسي السني على وجه التحديد، إذْ ال تبدو لديه أية 

سياسي الشيعي، إن كان في طبعته اإليرانية، أم في طبعته اللبنانية، كما في حالة مشكلة مع اإلسالم ال
حزب اهللا، رغم إعالن األخير تبعيته للولي الفقيه في طهران، ويبدو أن للعالقات الشخصية، والعقد 

نها الداعم التاريخية دورها الكبير في تحديد مواقفه، بدليل أن موقفه من السعودية لم يتغير كثيرا، رغم كو
  .األكبر لالنقالب، وبالطبع بسبب عالقتها السيئة تاريخيا مع عبد الناصر

في السياق المصري، وفيما يتعلق باالنقالب لم يغير هيكل من كالمه التقليدي عن إرادة الشعب التي 
صلة له تجلت في االنقالب، رغم علمه األكيد بأن ما جرى كان انقالبا أعد له بعناية، األمر الذي ال 
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بفشل مرسي المزعوم، السيما أنه يدرك أن المؤسسة األمنية والعسكرية التي كانت تعبث بشؤون البالد 
يعلم ذلك كله ألنه كان جزءا من مخططي االنقالب . طوال وعرضا لم تكن خاضعة له وال لإلخوان

ي تنتظره األمة بتواصله مع السيسي وإقناعه بأن روح عبد الناصر قد حلت فيه، وأنه المهدي الذ
  !!المصرية كي ينقدها من غول اإلخوان

في لقاء معه بمناسبة بلوغه التسعين، استعاد هيكل ذات البضاعة التقليدية، لكنه عرج على قضايا أخرى؛ 
وألنه الصحفي األستاذ، فقد عرج هيكل على شأن الصحافة، منتقدا . بعضها قديم، وبعضها اآلخر حديث

، وهيمنة الرأي في ظل غياب الحقيقة الموضوعية؛ ما أدى الى حالة من غياب الخبر عن الصحف“
  .”الشوشرة والفوضى والشعبوية في الرأي العام

قال ذلك رغم أنه يعرف تماما أن غياب الحقيقة الموضوعية كان جزءا من أدوات الشيطنة لحقبة مرسي، 
ا هو أيضا كي يمضي المخطط كانت مقصودة يرعاها األمن والعسكر، وكان يشجعه” الشوشرة“وإن 

الذي كانت نهايته هي االنقالب الذي كان ينبغي أن ُيخرج بوصفه تعبيرا عن إرادة شعبية تم تجاهل 
  .تصويتها في خمس جوالت انتخابية يعرف الجميع نتائجها

إن إسرائيل تعمل في سيناء، وهي ليست أقل “عرج هيكل على أحوال سيناء، وحركة حماس، وهنا قال، 
حماس، ) عدو العدو(، وال ندري كيف وضع العدو التاريخي لمصر في مقارنة مع ”طرا من حماسخ

لكأن حركة محاصرة ومعزولة يمكنها أن تهدد األمن القومي المصري، أو لكأنها فقدت عقلها كي تدخل 
  !!في مغامرة من هذا النوع مع البلد الذي يشكل رئتها الوحيدة

وجود حماقات من بعض عناصر حماس، إال أن “االتهام بالقول، إنه رغم هنا حاول هيكل تقليل منسوب 
، وال ندري كيف ”منهم من هو حريص على العالقة الطيبة مع مصر والقوات المسلحة على وجه التحديد

يمكن لعناصر من حماس أن تأخذ القرار بيدها وتتجاوز على الجار المصري الكبير، كي تغامر 
امتداد في “وأ فهو تحذيره من أن هناك في حماس من يفكر في أن يكون للحركة أما األس!! باستعدائه

. ”األرض المصرية، خاصة مع اقتراب التسوية السياسية في الضفة الغربية التي لن يكونوا جزءا منها
وال ندري على أي عقل يمكن أن يمر مثل هذا . والخالصة أنها ستحتل جزءا من سيناء لتنفيذ مخططها

  !؟الهراء
ال بد “فيما يتصل بالتيار اإلسالمي، واإلخوان تحديدا، حاول هيكل إظهار بعض العقالنية حين قال، إنه 

، وعدم اقصائه، لكن دون السماح !!)كرما ومنّة(من إعطاء فرصة للتيار االسالمي للتعبير عن نفسه 
 عن نفسه دون إظهار وال نعرف كيف يمكن مطالبة تيار سياسي بأن يعبر. ”بخلط الدين مع السياسة

! وهل يمكن أن ينطبق ذلك على الليبراليين والقوميين واليساريين؟! األيديولوجيا التي يؤمن بها؟
مرجعية اإلسالم ال يجب ان تكون حزبا سياسيا، بل يجب تخليص اإلسالم “ولتوضيح الموقف قال، إن 

أما األسوأ فهو ! ن وحي من اهللا؟، وال ندري متى قال اإلخوان، انهم ينطقون ع”اإللهي من السياسي
تيار “، وهو ما نسفه بتعقيبه بأن ”الشعب المصري أصبح عنده كراهية مرضية ضد االخوان“قوله، إن 

وال يعرف . ”اإلسالم السياسي لن يفوز في االنتخابات المقبلة، وسيحصل على أقل من ثلث األصوات
يحصد ثلث أصوات الشعب، ثم أي تيار آخر بالطبع كيف لتيار سياسي يكرهه الناس بشكل مرضي أن 

  !يمكنه الحصول على ذات النتيجة؟
أمريكا دعمت اإلسالم السياسي منذ زمن كسينجر، “وعن موقف أمريكا من اإلخوان، قال هيكل، إن 

ويبدو أن الزمن عنده قد توقف عند . ”عندما استخدمت ما عرف بالمجاهدين لمحاربة االتحاد السوفييتي
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ة، متجاهال أن من تصدى للنفوذ األمريكي في المنطقة منذ مطلع التسعينات هم اإلسالميون تلك المرحل
هو يعرف ذلك بالتأكيد، لكنه ال يريد االعتراف لهم بفضل، كما ال يريد االعتراف بالدعم . بكل تصنيفاتهم

  .األمريكي لالنقالب، وآخر ذلك اإلعالن الصريح ألوباما في األمم المتحدة
، وال ندري ”إن من الصعب الوصول إلى دستور توافقي في زمن االنقسام“ع الدستور، قال، وفي موضو

أما قصة .  في المئة من المصريين77لماذا لم ينطبق ذلك على الدستور الحالي الذي صوت لصالحه 
يقنعه ألم . ، فقد كشف دعمه للسيسي، األمر الذي يبدو طبيعيا”مأزق المآزق“الرئيس، ورغم أنه اعتبرها 

  !بأن روح عبد الناصر قد حلت فيه؟
 29/9/2013الدستور، عمان، 

  
   على مشارف حرب عالمية ثالثة؟أصبحناهل  .45

  محمد الجوادي
أبدأ بالقول بأن الحروب تندلع ألبسط سبب ظاهر لكنها تعبر باندالعها عن اختالل في حقوق الشعوب 

صة، فال يصبح بوسع هذا االختالل إال أن يندفع واألوطان يظل تواقا للتعبير عن نفسه حتى تواتيه الفر
إلى المشاركة في المواجهة التي طال انتظارها والتي ينعقد األمل عليها في تغيير الواقع بعيدا عن سطوة 

  .مؤامرات المفاوضات ومرجعيات االتفاقات ومنطوقات المعاهدات وتوازنات القوى
في مصير كل صراع، بل في مصير كل ثورة شعبية وهذه العوامل األربعة هي األكثر تأثيرا اآلن 

  .أيضا
ال يمكن ألحد أبدا مهما أوتي من قدرات سياسية وفكرية أن يتنبأ بالبؤرة التي تندلع منها شرارة البداية، 
وليس من قبيل المبالغة القول بأن األسباب التي تشعل الشرارة تبدو في الغالب بعيدة كل البعد عن علوم 

رياضية، كما أنها بعيدة أيضا عن حسابات السياسة التقليدية، وربما أن أحدا لم يكن يتوقع االحتماالت ال
أن تبدأ الحرب العالمية األولى من سراييفو وال الثانية من بولندا، ولماذا نذهب بعيدا وقد رأينا بداية 

  . الربيع العربي على يد البوعزيزي في تونس على حين فجأة
لي يتصل بالحديث عن حقيقة األسباب الدفينة التي تكمن وراء الحرب القادمة أو ربما كان السؤال التا

ومن اإلنصاف للحقيقة أن نقفز هنا من األسباب المصاغة في عبارات . على األقل وراء توقعها
سوسيولوجية وجيوب إستراتيجية إلى التعبيرات األكثر وضوحا عن هذه األسباب، على نحو ما تتجلى 

  . الحياة السياسية والعقلية واالقتصادية االجتماعية على أرض الواقعفي ديناميات
ومن اإلنصاف للحقيقة مرة أخرى أن نصوغ هذه األسباب على هيئة أسئلة تنبئ بوضوح عن أن شبح 

  :الحرب تحول من الخيال إلى ما يقترب من الواقع األليم
جنوب على سياسات الحد من الهجرة  هل يمكن أن يصبر الشباب في األراضي التي تسمى بدول ال-1

إلى الشمال، مع أن هذه الهجرات باتت األمل الوحيد في تغيير الواقع وبخاصة مع تواطؤ الغرب األخير 
 في دعم الدكتاتوريات القاسية بل وإعادتها إلى سدة الحكم رغم أنف الشعوب استنادا إلى 2013في 

  دعاوى زائفة؟
 الشباب المحبط ليستولي بنفسه على هذه البلدان التي تنعم بكل حقوق  لن يكون أمرا يسيرا أن يندفع-2

المتعة وتضحك عليه بمعسول القول، فإذا أراد التغيير عن طريق الصناديق فرضت عليه طغيانا األقلية 
  .المتعسكرة والمعسكرة من الغرب على وجه التحديد، وذلك على نحو ما حدث في غزة، ثم في غيرها
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 تقبل جموع معتنقي الدين الذي أثبتت اإلحصاءات األخيرة أنه الدين األول في العالم أن  هل يمكن أن-3
تستمر وأن تسود هذه الروح العدائية تجاه معتنقيه وحقهم في التعبير عن حبهم لهويتهم، وقد وصلت هذه 

بي مستحق الروح إلى حد الحساسية المفرطة تجاه مجرد نجاح حزب إسالمي االسم في تحقيق فوز انتخا
كيف يمكن إقناع طفل .. في الوقت الذي تعتز فيه األحزاب األوروبية بوصف المسيحي في أسمائها

  صغير والحال هكذا أن الحرب الخفية المسيطرة على سياسات الغرب ليست حربا خفية على اإلسالم؟
شأ إال عبر آليات توزيع  كيف يمكن إقناع الجماهير الغفيرة بهذا التفاوت الرهيب في الدخل الذي لم ين-4

الثروة على النمط الغربي؟ وهل يمكن حقيقة الدفاع عن هذه السياسات ونحوها إذا كانت النتائج متشكلة 
  على هذا النحو القاسي الذي يبدو أنه ال خالص منه إال بحرب تقلب األمور رأسا على عقب؟

مم المتحدة في منتصف األربعينيات  كيف يمكن الوثوق بالنظام الدولي الذي تبلور في ميثاق األ-5
صائغا لنظام تعاهدي، بينما تسيطر المصالح المادية وحدها على التوجه الحقيقي في صياغة أي قرار 
فاعل يستند إلى األبواب والنصوص المتعلقة بعقوبة من ال يلتزم بالميثاق؟ كيف يمكن تبرير فروق 

  التعامل وازدواجية السياسات؟
 فكرة حفاظ الغرب على حدود دنيا من حقوق اإلنسان بينما اآلالف يقتلون في  كيف يمكن تصديق-6

ظل تغاضي الدول الغربية عن سياسات االحتالل الوطني المتمرس بالدكتاتوريات العسكرية بل وتورط 
بعض هذه الدول في تقديم صور مختلفة من الدعم الفعال لهذه الدكتاتوريات المبيدة لإلنسانية في إطار 

  .في محاربة كل صعود للفكرة اإلسالمية مهما كانت صورة تجليها) غير معلنة وغير مخفية(ة رغب
 كيف يمكن الخالص من فكرة سيطرة اإلمبرياليات االقتصادية على وسائل اإلعالم؟ وكيف يمكن -7

سلم أو حماية هذه الوسائل من سوء توظيفها سياسيا أو في الصراع السياسي؟ وليس ببعيد أن المواطن الم
العربي ال يزال في عجب من االستخدام المفرط لإلعالم لشيطنة كل تجربة إسالمية بصورة ال تخفي 
الترصد وال تنكر اإلصرار وال تتوقف عند أي سقف، حتى أن األمور تبدو في صورة شبيهة بما ترويه 

غط االجتماعي كتب التاريخ عن حروب اإلسالم األول في مواجهة أحزاب الجاهلية أو جماعات الض
  .فيها، وهو تصوير يصيب المنتصر بضرر أكبر من ذلك الذي يصيب من يجد نفسه في موقع المظلوم

 كيف يمكن ألي مفكر أو باحث أن ينفي ما يتضمنه الخطاب الغربي من دالالت واضحة تؤكد فكرة -8
 منطقة ما من موارد مادية أو االرتباط بين المناداة بالعدالة وحقوق اإلنسان من ناحية، وبين ما تتميز به

عائدات نفطية، وهنا يستدعي مواطنو الشرق األوسط الفوارق الواضحة بين الحالتين الليبية والسورية، 
  .ومن الحق أن نقول إن الدفاع عن تباين المواقف الغربية في الحالتين يمثل أمرا صعبا للغاية

، وأن وتيرة الحديث عن حتميتها التاريخية لم  هل يمكن لنا أن ننكر أن دواعي الحرب بدأت تزداد-9
تكن في يوم من األيام على ما هي عليه اليوم من قوة، وهو ما يعني ببساطة شديدة أن الحروب النفسية 

  .الممهدة قد مضت عجلتها لألمام
  28/9/2013نت، .الجزيرة
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