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 التفاق سالم تاريخي ينفذ على أمد طويل مصادر  أمريكية: نتنياهو مستعد   .1
مصادر أمريكية قالت إن رئيس الوزراء ، أن كفاح زبون، عن 91/9/1094، ق األوسط، لندنالشرذكرت 

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبدى استعداده التخاذ خطوات تاريخية تجاه اتفاق سالم مع الفلسطينيين، لكنه 
 اشترط تنفيذه على مدى زمني طويل، وهو األمر الذي يرفضه الفلسطينيون.

هو تجنب االنسحاب فورا من منطقة األغوار الحدودية، أو إخالء جماعي للمستوطنين من الضفة ويريد نتنيا
اإلسرائيلي نقال عن مصادر « والال»الغربية أثناء توليه منصبه، ولهذا يطرح جدوال زمنيا طويال. وقال موقع 

طرح ذلك خالل اجتماعه  اإلسرائيلية، إن نتنياهو -أمريكية ذات عالقة مباشرة بالمفاوضات الفلسطينية 
األخير بوزير الخارجية ال أمريكي، جون كيري، وخالل المباحثات التي أجراها العام الماضي كذلك مع 

 الرئيس ال أمريكي باراك أوباما.
وقالت المصادر ال أمريكية إن نتنياهو أبلغ كيري وأوباما بأنه مستعد للذهاب نحو اتفاق تاريخي لكن بشرط 

نتنياهو يدرك أن »خطوات االنسحاب من الضفة خالل فترة طويلة. وأضافت المصادر  أن يجري تنفيذ
إسرائيل مجبرة على الذهاب نحو اتفاق سالم، لكنه ال يريد أن يكون الشخص الذي يخلي عشرات اآلالف 
 من المستوطنين من الضفة الغربية مرة واحدة، وينسحب عن الحدود الشرقية )األغوار( ولذلك فإن أفضل
سيناريو بالنسبة له، هو توقيع اتفاق تدريجي، بحيث يجري تنفيذ جوانبه الرئيسة واألساسية خالل فترة والية 

 «.رؤساء الوزراء القادمين
وقالت المصادر ال أمريكية، نتنياهو أبدى استعداده للتوصل إلى اتفاق تسوية تاريخية تشمل تنازل إسرائيل 

 ن على أن يجري ذلك تدريجيا.عن غالبية مساحة الضفة الغربية لك
الموقع االسرائيلي نقل في وقت سابق عن السفير ال ، أن 91/9/1094، المستقبل، بيروتوأضافت 

أمريكي لدى تل أبيب دان شابيرو ان "الوزير كيري سمع خالل تجواله بين تل أبيب ورام هللا من الرئيس 
 عباس ونتنياهو ما لم يسمعه احد من قبل ".

ر وفقا للموقع إالدالء بأي تفاصيل تتعلق بما سمعه الوزير ال أمريكي، لكن المصادر ال ورفض السفي
أمريكية سالفة الذكر قالت ان ما سمعه الوزير كيري من نتنياهو يتعلق باستعداد األخير التوصل إلى اتفاق ـ 

 ى التنفيذ التدرجي".تسوية تاريخية تشمل تنازل إسرائيل عن غالبية مساحة الضفة الغربية مع إصراره عل
والتنفيذ التدريجي كما يطالب به نتنياهو يشمل إخالء المستوطنات والتواجد العسكري اإلسرائيلي في منطقة 
غور األردن، لكن المصدر ال أمريكي رفض اإلدالء بتفاصيل تتعلق برد الجانب الفلسطيني على مواقف 

 ما يتعلق بالجداول الزمنية .نتنياهو ، لكنه أشار الى وجود فجوة في المواقف في 
وقال الموقع االسرائيلي ان أقوال المصدر ال أمريكي قد تفسر التفاؤل الكبير الذي يظهره الوزير كيري رغم 

 التقارير الكثيرة التي تتحدث عن الصعوبات والعقبات التي تعترض المفاوضات .
ع طاقم عمل الوزير ال أمريكي قوله ان "ال ونقل الموقع عن سياسي إسرائيلي اجتمع خالل الفترة األخيرة م

أمريكيين يشعرون بان نتنياهو قريب من نقطة الالعودة أو كما يسميه ال أمريكيون عبور نهر روفيكون، 
 وهو نهر شمال ايطاليا يستخدم كمصطلح لإلشارة إلى التقدم نحو ما يعتبر أمًرا مستحياًل وخطًرا".

أمريكيين ال يتأثرون بالتصريحات اليمينية التي يدلي بها نتنياهو خالل وأضاف السياسي اإلسرائيلي ان "ال 
اجتماعاته الحزبية وهم مقتنعون بأنه مجبر على إرضاء التيار اليميني من حزب الليكود، لكن األقوال الهامة 

 معهم".والحقيقية يدلي بها خالل اجتماعاته بالوزير ال أمريكي وخاصة أثناء اللقاءات الثنائية التي تج

 



 
 
 

 

 

           0ص                                    2901العدد:            91/9/1094األحد  التاريخ:

 تغذية مظاهر الفوضى إلضعاف الموقف الفلسطيني التفاوضي "إسرائيل"الحمد هلل يحذر من محاوالت  .1
رامي الحمد هلل، أمس، من مخاطر  .، دالفلسطيني في رام هللا محمد بالص: حذر رئيس الوزراء -جنين 

ني التفاوضي، من خالل محاوالت الحكومة اإلسرائيلية المستمرة الهادفة إلى إضعاف الموقف الفلسطي
 إقدامها على تغذية مظاهر الفوضى واالنفالت، والتي أكد أن المؤسسة األمنية، تحاربها بكل عزم وقوة.

"إننا سنبذل كل الجهود الممكنة من أجل تلبية : وكان الحمد هللا، يتحدث خالل زيارته لمحافظة جنين، وقال
ئة األمم المتحدة من جديد، بمثابة قرار مهم في ظل تعمد مطالب األسرى المحررين، واعتبر التوجه إلى هي

 العراقيل أمام أي تقدم في عملية المفاوضات. "إسرائيل"وضع 
وأشار إلى أن الرئيس أبو مازن، يبحث بشكل جدي إيجابيات وسلبيات التوجه إلى األمم المتحدة مجددا، 

اوضات، واتجاهها نحو التصعيد في مختلف بعدما وضعت إسرائيل العراقيل أمام أي تقدم في عملية المف
 القضايا السياسية واالقتصادية، ومحاولتها إثارة الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني.

وقال الحمد هللا: "طلبنا من االتحاد األوروبي تقديم الدعم السياسي للسلطة الوطنية من أجل الحصول على 
 نى المناطق بالثروات والموارد الطبيعية".قرار باسترجاع المناطق المصنفة )ج( كونها من أغ

 91/9/1094، األيام، رام هللا
 

 الحمد هللا: آن األوان لكي ينتصر المجتمع الدولي لفلسطين وينهي االحتالل .2
رامي الحمد هللا "آن األوان كي ينتصر المجتمع الدولي  الفلسطيني في رام هللاقال رئيس الوزراء  :رام هللا

ية العادلة في الخالص التام من االحتالل االسرائيلي، والتحرر من الجدران واالستيطان لحقوق شعبنا الوطن
 والحصار"، وأكد أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكا بإرادة البناء واالنجاز رغم كافة المعيقات.

لشعب أن ا خالل كلمته في حفل االستقبال السنوي بعيد الميالد المجيد حسب التقويم األرمني، ،وأضاف
الفلسطيني خالل إحيائه هذه األعياد المجيدة يجدد األمل بأن يكون العام الجديد مناسبة لتعزيز الجهد من 
عادة الوحدة للوطن  أجل تحقيق األهداف الوطنية، وطي صفحة االنقسام الذي يهدد المشروع الوطني، وا 

 ونموذج التآخي والتسامح والمحبة.ومؤسساته، لتظل فلسطين نموذج التعايش للبشر واألديان والحضارات، 
معبرا عن أمله في أن يتم االحتفال خالل األعوام القادمة وقد تحرر شعبنا من أطول احتالل استيطاني 

قامة الدولة المستقلة على حدود عام   ، وعاصمتها القدس.9191عرفه التاريخ المعاصر، وا 
 91/9/1094، الحياة الجديدة، رام هللا

  
 من الضفة تدريجيا   ة مستعدة للتوقيع على اتفاق يتضمن انسحابا  السلطعريقات:  .4

يرفض الفلسطينيون فكرة التوقيع على حلول انتقالية جملة وتفصيال، ويريدون أال : كفاح زبون - رام هللا
 تتعدى الفترة الزمنية ألي اتفاق نهائي مدة ثالث سنوات. 

 
أن السلطة مستعدة للتوقيع على اتفاق  "الشرق األوسط"لـوأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، 

 يتضمن انسحابا تدريجيا من الضفة لفترة ال تتجاوز ثالث سنوات.
 91/9/1094، الشرق األوسط، لندن

 
 الزعنون: القدس البند الوحيد على جدول اجتماعات االتحاد البرلماني العربي في الكويت .0
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طني سليم الزعنون، ان اجتماعات االتحاد البرلماني العربي في قال رئيس المجلس الو  :وفا –الكويت 
 الكويت ستخصص لمناقشة بند واحد فقط هو؛ "مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين".

وكان الزعنون وصل، أمس، على رأس وفد برلماني فلسطيني الى الكويت، للمشاركة في المؤتمر العشرين 
الجاري. وقال الزعنون "ان هذا المؤتمر الذي جاء بدعوة من  10و 91ة لالتحاد البرلماني العربي خالل الفتر 

رئيس االتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس االمة الكويتي مرزوق الغانم، وان عقده في هذا التوقيت 
، بالذات يأتي استشعارا من البرلمانيين العرب بخطورة االوضاع المحدقة بالقدس العربية هوية وتاريخا وثقافة

وفي ظل حملة تطهير عرقي تسابق الزمن وادعاءات اسرائيلية باطلة تستهدف مدينة القدس، وتأكيدا على 
 ".9191ان عاصمة الدولة الفلسطينية هي كامل مدينة القدس المحتلة منذ عام 

 91/9/1094، الحياة الجديدة، رام هللا
  

 مجرى السالمالمالكي: ما يحصل في القدس المحتلة مصيري وله تأثير على  .6
"وفا": قال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، إن ما يحصل في مدينة القدس هو شيء  -مراكش 

 مصيري وسيكون له تأثير كبير على مجرى السالم واألمن اإلقليمي والدولي.
ناك وأضاف، في كلمته أمام رؤساء وفود الدول األعضاء في لجنة القدس، بمدينة مراكش في المغرب، أن ه

مسؤولية قانونية وأخالقية تقع على المجتمع الدولي لمنع الوصول إلى نقطة الالعودة، وهناك أيضا مسؤولية 
تاريخية تقع على أمتنا العربية واإلسالمية. وطالب بإجراءات عملية تجاه الدول التي تعتدي على الوضع 

 ولين إسرائيليين في المدينة.القانوني لمدينة القدس، بما ذلك تجرؤها على عقد لقاءات مع مسؤ 
وقال: "ما تشهده القدس من هجوم مستمر على شعبنا وعلى هويتنا ومقدساتنا إنما هو خير دليل على نوايا 

 إسرائيل وعدم جديتها في تحقيق السالم واالستقرار".
بالقدس في ودعا المالكي كافة الدول األعضاء إلى االلتزام بتبني والتصويت لصالح القرارات المتعلقة 

المحافل الدولية واتخاذها إجراءات ضد الدول التي تتخلف عن ذلك، ومتابعة التصويت السلبي للدول على 
تلك القرارات المتعلقة بالقدس، ومطالبتها بتعديل تصويتها بما يتالءم مع القانون والمجتمع الدولي بخصوص 

، السلطة القائمة باالحتالل، ضما "إسرائيل"ضم الوضع القانوني للمدينة. وطالب بمقاطعة أي دولة تعترف ب
غير شرعي لمدينة القدس، ومقاطعة ووقف التعامل مع كافة الشركات والمؤسسات التي تتعامل بشكل 

 مباشر وحتى غير مباشر مع منظومة االحتالل.
راتيجية لتنمية ودعا إليجاد آليات خالقة لدعم القدس ماليا واقتصاديا بما في ذلك دعم وتمويل الخطة االست

القطاعات الحيوية في القدس بأسرع ما يكون، إضافة لدعم الخطة الخمسية لوكالة بيت مال القدس، ودعوة 
رجال األعمال العرب والمسلمين للمساهمة في دعم المدينة، وعمل حمالت تبرع شعبية في الدول اإلسالمية 

لهوية واإلسالمية، 'وغيرها من األفكار لصالح القدس، بهدف تعزيز صمود المواطنين والحفاظ على ا
 واآلليات التي يمكن لنا أن نتعامل معها بجدية في المستقبل القريب'.

 91/9/1094، األيام، رام هللا
 

 صندوق أردني فلسطيني لدعم القدس بمليار دوالر .7
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قبل نهاية  يطلق الجانبان الفلسطيني واألردني خالل اجتماع يعقد في عمان :نادية سعد الدين -عمان 
الشهر الحالي، صندوق دعم القدس المحتلة لتمويل مشاريع حيوية بقيمة ال تقل عن المليار دوالر خالل 

 خمس سنوات.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع إن "شخصيات فاعلة من الجانبين 

ي عمان لوضع آليات محددة لدعم القدس، وفي األردني والفلسطيني ستجتمع قبل نهاية الشهر الحالي ف
مقدمتها إطالق صندوق القدس". وأضاف لـ"الغد" من فلسطين المحتلة إن "اإلعالن عن نواة هذا الصندوق 
سيتم في عمان قريبًا، بفضل جهود فلسطينية وأردنية مشتركة لوضع قرارات تم اتخاذها سابقًا إلنشاء 

في إشارة للقمة االستثنائية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في مكة المكرمة  صندوق لدعم القدس موضع التنفيذ"،
 .1092، وقمة الدوحة في آذار )مارس( 1002العام 

وقال قريع إنه "لم يصل أي شيء من مبلغ المليار دوالر الذي تم إعالنه في قمة الدوحة لدعم القدس، بينما 
كانت قمة سرت، التي عقدت في ليبيا العام  مليون دوالر 200مليون دوالر فقط، من أصل  21وصل 
 ، قد أقرتها للحفاظ على القدس المحتلة وحماية المسجد األقصى المبارك".1090

 91/9/1094، الغد، عم ان
 

 عرفة وطوطح: خطة تهويد القدس بمراحلها األخيرة أبو .0
مدينة القدس والمسجد  المحرر خالد أبو عرفة إن "اإلبعاد عنسير قال وزير األسرى األسبق األ :جنين

األقصى أشد علينا من القتل"، فيما قال النائب المحرر محمد طوطح: "إن هنالك خطة تهويد واضحة، 
 أصبح التطبيق فيها بمراحله األخيرة، والبد من خطة طوارئ لمواجهتها".

عقب اإلفراج وقال أبو عرفة في مقابلة خاصة مع "المركز الفلسطيني لإلعالم" في أول تصريح صحفي له 
عنه على حاجز )الجلمة(، وخالل مروره من مدينة جنين: إن "قرار إبعادنا جاء سعيًا من االحتالل للتفرد 
بالمدينة والمقدسات، وبالمسجد األقصى المبارك". وأضاف "نحن مصرون على التواجد والصمود والتواصل 

 اع عن القدس والمقدسات".مع أبناء شعبنا، حتى نستمر في رسالة الدفاع عن النفس والدف
أما النائب طوطح، فقال في حديث خاص لمراسلنا: "على الجميع العمل بكل السبل المتاحة لوقف تهويد 
المدينة، أعتقد أن إبعادنا عن مدينة القدس لن يكون النهاية، بل البداية إلبعاد اآلالف، وهذا يشكل خطرا 

 المسجد األقصى الذي تستباح ساحاته كل يوم".حقيقيا وتهديدا كبيرا على أهلنا هناك، وعلى 
 90/9/1094، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 
 

 تمنع نائبا  فلسطينيا  من السفر "إسرائيل" .1
نائب األمين العام للجبهة  "،أبو ليلى"منعت سلطات االحتالل صباح أمس النائب قيس عبد الكريم  :رام هللا

ه من معبر جسر الكرامة حيث كان متجها إلى األردن ومنها إلى من السفر للخارج وأعادت ،الديمقراطية
 مدينة ستراسبورج الفرنسية للمشاركة في اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

قال النائب أبو ليلى إنه كان من المقرر أن يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي يقام و 
ذي كان سيبحث شراكة المجلس الوطني الفلسطيني مع الجمعية البرلمانية لمجلس في مدينة ستراسبورج وال
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أوروبا. وأوضح النائب أبو ليلى أن هذا القرار يأتي في سياق ردود الفعل الهيستيرية اإلسرائيلية على التحرك 
 السياسي الفلسطيني ومحاولة عرقلة أي حراك مع المؤسسات والمنظمات الدولية. 

 91/9/1094، ظبي واالتحاد، اب
 

 البردويل لـ"فلسطين": تهديدات االحتالل المستمرة لن تردع شعبنا .90
قال القيادي في حركة "حماس" د. صالح البردويل: "إن نفسية وعقلية االحتالل تعمل : نبيل سنونو -غزة

في أي  باستمرار على تهديد الفلسطينيين بالحرب"، مؤكًدا في نفس الوقت أن "العدو الصهيوني سيخسر
 عدوان على شعبنا".

وأضاف البردويل في تصريحات لـ"فلسطين":" األصل أن الذي يشن الحرب هو الطرف الُمعتدى عليه 
والمظلوم والُمحاَصر وليس الظالم، لكن العدو يريد أن ُيجهز على كل روح فلسطينية من خالل اإلرهاب 

 والتهديد".
ساط في جيش االحتالل أن العد التنازلي للحرب القادمة وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد نقلت عن أو 

 على غزة قد بدأ بالفعل، وفق قولها.
غير أن البردويل تابع بأن "العدو سيخسر في أي عدوان على شعبنا، فحسابات االحتالل وهمية إذا ظن أنه 

ادع يستطيع خوض حرب ضد الشعب الفلسطيني، فاألخير لن يسكت ولن تردعه ال حرب وال أي ر 
 صهيوني، وشعبنا مستمر في النضال لتحقيق أهدافه الوطنية".

من جهة أخرى، استنكر البردويل استهداف االحتالل اإلسرائيلي، مواطنين ُعزل شرق غزة، أمس، محّذرًّا إياه 
 من "مغبة الولوغ في دم شبابنا الُعزل".

على اإلطالق مجرد التظاهرات السلمية أو وقال: "إن هذا السلوك يدل على العقلية الصهيونية التي ال تقبل 
الفعاليات السلمية الحضارية التي تبرز الحق الفلسطيني، مثل زراعة الزيتون، أو رفع العلم الفلسطيني"، 

 معتبًرا ذلك "دلياًل على أن العدو ال يحترم سوى لغة القوة".
ذ أعرب عن استنكار حركته لقيام االحتالل باستهداف الفلسطينيين ا لُعزل، حّذر "العدو من مغبة الولوغ في وا 

دم شبابنا، ونؤكد أنه إذا كانت الفعاليات السلمية الشعبية ال تعجب العدو، فهذا يعني أنه ال يقبل إال القوة 
 والمقاومة المسلحة".

أما عن المفاوضات بين السلطة في رام هللا واالحتالل، فقد أوضح البردويل أن "هناك حراكًا شرسًا من 
واليات المتحدة لفرض خطة معينة، وهناك محاولة حثيثة لتمرير الخطة، ودفع الدول العربية إلى المساهمة ال

 في إقناع المنظمة )منظمة التحرير(".
وأضاف: "إن شعبنا ليس على اطالع على أسرار ما يجري )في المفاوضات("، مستدرًكا: "إن أي اتفاق 

حق العودة والقدس والسيادة على األرض وعلى الثروات الطبيعية ينتقص من ثوابت شعبنا وحقوقه والسيما 
 والحدود هو اتفاق يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

من جهة أخرى، جدد البردويل رفض حركته "للزج بمخيم اليرموك في أي صراعات داخل سوريا"، مطالًبا 
اقة لهم فيها وال جمل، وضرورة خروج بضرورة "تجنيب الالجئين الفلسطينيين ويالت الحرب التي ال ن

 المسلحين من المخيم حتى يتم سحب الذرائع من أي جهة تقصف المخيم".
وختم القيادي في "حماس" بإدانة "أي نوع من استخدام القوة والعنف ضد الشعب الفلسطيني، فيكفيه ما هو 

 ة ضد شعبنا".فيه من حصار وظلم ودمار وتشرد، وآن األوان إليقاف هذه الحملة الشرس
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 81/8/4182فلسطين أون الين، 
 

 حماس تستنكر تأييد وزير خارجية استراليا لالستيطان .99
استنكرت حركة "حماس" بشدة موقف وزارة الخارجية االسترالية، المؤيد لالستيطان اإلسرائيلي داخل األراضي 

 الفلسطينية.
سطين" نسخة عنه، إلى مراجعة موقفها ودعت حماس الخارجية االسترالية، في بيان مكتوب أرسلت لـ"فل

 وعدم االنحياز لالحتالل وجرائمه ضد األرض الفلسطينية.
وكانت وزيرة الخارجية األسترالية "جولي بيشوب" قد أيدت ودعمت في تصريحات أدلت بها، االستيطان 

 اإلسرائيلي.
ابق الرافض لالستيطان، وقالت حماس "نستنكر بشّدة هذه التصريحات التي، ونعّدها تراجعًا عن المو  قف السَّ

وانحيازًا فاضحًا لالحتالل ومخططاته االستيطانية التي تنهش يوميًا األرض الفلسطينية وتهّجر أصحابها 
 وتزيد من مأساة الشعب الفلسطيني".

وأضافت "إنَّنا في الوقت نثّمن فيه ونرّحب بموقف دول االتحاد األوروبي الرافض لالستيطان والمقاطع 
ركات العاملة في المستوطنات الصهيونية، فإّننا ندعو وزيرة الخارجية األسترالية إلى مراجعة موقفها للش

 الداعم لجرائم االحتالل الصهيوني ضد األرض الفلسطينية".
 81/8/4182فلسطين أون الين، 

 
 "المقاومة الوطنية" تطالب بتشكيل غرفة عمليات مشتركة للفصائل .91

الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بتشكيل غرفة عمليات طالبت كتائب المقاومة 
 مشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية فورًا.

وأكدت في بيان مكتوب وصلت "فلسطين" نسخة عنه، أنها ماضية في مقاومتها المسلحة رغم التهديدات 
 التي يطلقها جيش االحتالل اإلسرائيلي.

خيار المقاومة هو الخيار األفضل الذي يجبر االحتالل على التراجع عن تهديداته وشددت على أن 
 ويستجيب لمطالب شعبنا العادلة.

وأكدت على أن "اإلستراتيجية الوطنية البديلة تكمن في التمسك بخيار المقاومة والوحدة للشعب بكل قواه, 
 السمعة".ورفض المفاوضات العبثية وأيضًا رفض خطة كيري سيئة السيط و 

 81/8/4182فلسطين أون الين، 
 

 "الشعبية": الخيارات مفتوحة أمام شعبنا لمواجهة أي عدوان إسرائيلي .92
أن كل الخيارات مفتوحة أمام شعبنا  أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية هاني الثوابتة،

ظل استمرار االحتالل واالستيطان الفلسطيني لمواجهة أي عدوان إسرائيلي جديد يستهدف قطاع غزة، في 
 والعدوان على الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال الثوابتة في تصريح صحفي، : "إن شعبنا عودنا على المبادرة بإطالق شرارة االنتفاضة كما في 
ن اندالع انتفاضة ثالثة أصبح مسألة وقت، ولكنه0222، والثانية عام 7891االنتفاضة األولى عام  ا ، وا 
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بحاجة إلى توحيد الصفوف على أساس الثوابت الوطنية والمقاومة، فالجماهير بحاجة إلى قيادة واعية 
 بمصالحها ومحافظة على ثوابتها، تستثمر جميع الخيارات والوسائل في مواجهة االحتالل".
لي، داعيًا جماهير وجدد الثوابتة تأكيده على موقف الجبهة الشعبية الرافض للمفاوضات مع االحتالل اإلسرائي

شعبنا وكافة قواه الوطنية واإلسالمية لرفع صوتها ومناهضة مشروع التسوية خاصة خطة كيري "المسخ" 
 التي لن تجلب لشعبنا إال مزيدا من الويالت والتراجع والخسارات.

 81/8/4182فلسطين أون الين، 
 

 "المجاهدين": المقاومة ماضية رغم تهديدات االحتالل .94
المجاهدين الفلسطينية أن المقاومة ماضية في طريقها مهما كانت الصعاب ومهما كان حجم  أكدت حركة

التآمر وحجم تهديدات االحتالل اإلسرائيلي، مبيًنا أن التهديدات لن ترهب قيادة المقاومة وتثنيها عن المضي 
 في طريقها مهما كلف ذلك من ثمن.

خة عنه، "نجد االحتالل اإلسرائيلي يتطاول بالهجوم وقالت الحركة في بيان مكتوب، وصل "فلسطين" نس
على قيادات المقاومة وعلى رأسها قيادة حركة المجاهدين الفلسطينية مهدًدا إياها في تقارير خاصة بجهاز 
الشباك". وأعابت على اإلنسانية جمعاء استمرار الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة ومنع أبسط سبل الحياة 

 لقطاع الساحلي في ظل عالم ظالم ومظلم.من الوصول إلى ا
 81/8/4182فلسطين أون الين، 

 
 قيادات من فتح تزور غزة.. ودحالن قريبا .90

من المتوقع أن يصل النائبان في المجلش التشريعي عن حركة فتح ماجد أبو شمالة وعالء ياغي إلى قطاع 
 .0221غزة يوم الثالثاء المقبل وذلك ألول مرة منذ أحداث حزيران 

 72وقال النائب أبو شمالة في تصريحات له"حسب القرار الذي بلغنا به سنزور غزة الثالثاء المقبل ولمدة 
 أيام".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أعلن سلسلة قرارات لدعم المصالحة من بينها السماح للنواب 
 الخارج غزة بزيارة ذويهم.

يجابي تسمح لنا برؤية األهل واألصدقاء واألحباب ومن شأنها أن يبنى واعتبر أبو شمالة قرار الحكومة ا
عليها بالمستقبل مؤكدا "أنا قادم ومعي النائب عالء ياغي وفي المستقبل القريب النائب محمد دحالن بعد 

 تهيئة األجواء" .
 81/8/4182فلسطين أون الين، 

 
 ي األردنكيري يسعى لعقد لقاء بين نتنياهو وعباس فداني دانون:  .96

األمن اإلسرائيلي، داني دانون إن وزير الخارجية االمريكي جون كيري سيعرض وثيقة  قال نائب وزير
 تفاهمات قام باعدادها على الجانبين االسرائيلي والفلسطيني نهاية الشهر الحالي.

إلثنين، دانون في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية، مساء أمس، أن كيري سيعود للمنطقة يوم غد اوأضاف 
، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود نتنياهوموضحا أن ثمة جهود لعقد لقاء بين رئيس الوزراء بنيامين 

 عباس، برعاية ملك االردن عبد هللا الثاني.
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وطرح موضوع القدس على طاولة التفاوض. وقال: " إذا  91وأكد دانون رفضه لفكرة العودة الى حدود 
 لليكود لن يسمح بذلك".انعطف نتنياهو يساراـ فإن ا

 90/9/1094، 40عرب 
 

 : األردن يدعم بقاءنا عسكريا بالغورعن حزب الليكود نائب .97
قال برلماني من حزب الليكود يعد حليفا وثيقا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، إن األردن 

زء من أي اتفاق بشأن الوضع يدعم إصرار إسرائيل على االحتفاظ بوجود عسكري في غور األردن كج
 النهائي مع الفلسطينيين.

وقال أوفير أكونيس إن المسؤولين اإلسرائيليين تلقوا ردودا من نظرائهم األردنيين الذين يشعرون بقلق شديد 
إزاء احتمال انسحاب إسرائيل من الحدود التي تفصل الضفة الغربية عن المملكة األردنية، بحسب صحيفة 

 ست" اإلسرائيلية."جيروزاليم بو 
ونقلت الصحيفة عن أكونيس قوله في اجتماع بمجلس إحدى البلديات في تل أبيب "األردنيون يعارضون 
انسحابا إسرائيليا من غور األردن ألنهم يخشون من أنه إذا أقيمت دولة فلسطينية وسيطرت عليها منظمات 

 ك األردن وليس تل أبيب فقط". متطرفة مثل حماس والقاعدة، فإن هذا سوف يعرض للخطر حكم مل
 91/9/1094، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"تهدد االستيطان واقتصاد  األوروبية المقاطعة .90

انعكس تأثير مقاطعة األسواق األوروبية لمنتجات المستوطنات المقامة على : محمد محسن وتد -القدس 
اإلسرائيلي، وبرز تراجع مجمل صادرات  سلبا على االقتصاد 9191األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
، فيما سجلت المنتجات الزراعية من الخضروات %94بنحو  1092االستيطان الصناعية والتجارية في 

 920إلى حوالي  1091بعد أن وصل حجم أرباح الصادرات الزراعية في  %20والفواكه تراجعا بحوالي 
 مليون دوالر.

وهو  %2.2لمركزية إلى تراجع نمو االقتصاد العام الماضي إلى وأشارت معطيات دائرة اإلحصائيات ا
األدنى في األعوام األربعة الماضية، وذلك رغم الشروع في إنتاج الغاز الطبيعي الذي ساهم وحده بنمو 

، وهبطت الصادرات الصناعية بحوالي %0.9، إذ تراجع مجمل التصدير بنسبة %0.1االقتصاد بنحو 
2.2%. 

اقتصاديون على أن إقامة مصانع إلنتاج السلع التصديرية في المستوطنات تحقق مصلحة وأجمع باحثون و 
مضاعفة للسياسة اإلسرائيلية، فمن جهة تضمن السيطرة على أراٍض فلسطينية، ومن جهة ثانية تدعم 

القليل المشروع االستيطاني وتقوي االقتصاد اإلسرائيلي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التصدير، وجزء ليس ب
 من الصادرات مصدره المستوطنات.

 90/9/1094، الجزيرة نت، الدوحة
 

 استشهاد ستة فلسطينيين في سورية نصفهم بسبب الجوع .91
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أفــاد ناشــطون حقوقيــون فــي ســورية، باستشــهاد ســتة الجئــين فلســطينيين فــي مخــيم اليرمــوك جنــوب : دمشــق
ء اســــتمرار الهجمـــات والحصــــار الخــــانق خـــالل الســــاعات األربـــع والعشــــرين الماضــــية جـــرا العاصـــمة دمشــــق

 المفروض على المخيم من قبل قوات الجيش النظامي.
(، أن أهـــالي مخـــيم 9|91وقالـــت "مجموعـــة العمـــل مـــن أجـــل فلســـطينيي ســـورية"، فـــي بيـــان صـــحفي الســـبت )

ن اليرموك خرجوا اليوم بمظاهرة حاشدة اتجهت نحو عدد مـن مقـرات الكتائـب المسـلحة لمطـالبتهم بـالخروج مـ
المخـيم ومـن ثــم إعالنـه منطقـة منزوعــة السـالح، فــي مسـعى لتنفيـذ بنــود المبـادرة التـي طرحــت مـؤخرًا إلدخــال 

 المواد الغذائية إلى المخيم وفك الحصار عنه.
وبحسب البيان، فقد قامت مجموعة من المتظاهرين الغاضبين بإحراق علم منظمة التحرير الفلسـطينية تعبيـرًا 

مّما وصفوه بـ "الممارسات غير المجدية" للمنظمة، حيث يعاني أهالي المخيم من نفاد عن غضبهم واستيائهم 
جميــع المــواد الغذائيــة واألدويــة بســبب الحصــار المشــدد الــذي يفرضــه الجــيش النظــامي علــى مــداخل المخــيم 

 الجئًا فلسطينيًا بسبب الجوع.  22على التوالي، والذي أدى إلى وفاة  911ومخارجه لليوم 

 90/9/1094، كز الفلسطيني لإلعالمالمر 
 

 دخول الدفعة األولى من المساعدات الغذائية إلى مخيم اليرموك  .10
أنور رجا المسؤول ، أن دمشق، من 91/9/1094(، ساناالوكالة العربية السورية لألنباء )نشرت 

من المساعدات اإلعالمي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أكد دخول الدفعة األولى 
الغذائية إلى قلب مخيم اليرموك تنفيذا للمبادرة السلمية الشعبية للتخفيف من معاناة األهالي المحاصرين في 

 المخيم المختطف من المجموعات اإلرهابية المسلحة.
وأوضح رجا في تصريح لـ سانا أمس أن إدخال المساعدات تم بطرق بدائية معقدة تضافرت فيها جهود 

الشعبية الفلسطينية وأهالي المخيم من الداخل والخارج على األكتاف وعبر ممرات ضيقة حيث اللجان 
 يستحيل دخول السيارات.

رئيس وفد منظمة التحرير الفلسـطينية  ، أنوكاالت، نقاًل عن مراسلها وال91/9/1094الجزيرة.نت، وأضافت 
 ،تي طرد غذائي ُأدخلت إلى مخيم اليرمـوكإلى دمشق أحمد مجدالني قال في مؤتمر صحفي برام هللا إن مائ

وأضاف مجدالني في تصريحات نقلتها عنه مراسـلة الجزيـرة نـت ميرفـت صـادق أن إدخـال المسـاعدات جـرى 
بالتنســـيق مـــع الســـلطات الســـورية وباتصـــاالت حثيثـــة مـــع هيئـــة العمـــل الـــوطني والفصـــائل الفلســـطينية داخـــل 

 المخيم.
نت إن المساعدات دخلت إلى نقطة يسـيطر عليهـا مسـلحون تـابعون .رةوقال ناشطون من داخل المخيم للجزي

 القيادة العامة واألمن السوري، وهناك تم تسليمها للهيئات داخل المخيم. - للجبهة الشعبية
ووفقا لمدير مركز فجر لإلعالم أحمد عوض فقد احتشد آالف مـن األهـالي فـي سـاحة الريجـة وسـط المخـيم، 

ن النســوة فــي منطقــة وقــف االشــتباك وســط الــدمار الهائــل شــمال المخــيم الســتالم فــي حــين ســار عــدد كبيــر مــ
دخــال المســاعدات بصــورة إنســانية تحفــظ كــرامتهم,  المســاعدات. وطالــب األهــالي بعــدم معــاملتهم كمتســولين وا 

 وتوزيعها بشكل منظم.
طــردا  20ســوى وقــال ناشــط فــي اليرمــوك طلــب عــدم ذكــر اســمه لوكالــة رويتــرز إنــه لــم يصــل إلــى المخــيم 

ـــتجمعن لتلقـــي  ـــيش خاضـــعة لســـيطرة الحكومـــة والنســـاء ي ـــت اإلمـــدادات مـــن نقطـــة تفت غـــذائيا، وأضـــاف "دخل
 اإلمدادات".
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ــروت، وذكــرت  مــدير الــدائرة السياســية فــي منظمــة (، أن ا ف ب، نقــاًل عــن وكالــة )91/9/1094النهــار، بي
ول دفعة من المسـاعدات الغذائيـة بنجـاح الـى أعن دخول " أعلننور عبد الهادي أالتحرير الفلسطينية السفير 

 .طرد، وبدأ التوزيع على سكان المخيم" 200المخيم صباح اليوم، وهي عبارة عن شاحنة محملة ب
 

 فقط 100 عائلة محاصرة والغذاء لـ 0000مخيم اليرموك: تنسيقية  .19
رات محملـة بطـرود غذائيـة اكدت تنسيقية مخيم اليرموك في الثـورة السـورية أمـس، دخـول أربعـة سـياا ف ب: 

من شارع راما في مخيم اليرموك مجموع هـذه الطـرود مئتـي طـرد يكفـي لمئتـي عائلـة مـن أصـل خمسـة آالف 
 عائلة تقطن في المخيم.

ورحبت الهيئة الفلسطيية لألونروا "أونروابال" بـدخول قوافـل الوكالـة المحملـة بمـواد غذائيـة إلـى مخـيم اليرمـوك 
ى الحصار المطبق للمخيم. ودعـت فـي بيـان وزعتـه الـى رفـع الحصـار بالكامـل عـن يوما عل 911بعد مرور 

طـرد غـذائي، زنــة  100المخـيم، خاصـة أن المـواد التــي تـم إدخالهـا اليـوم عــن طريـق األونـروا اقتصـرت علــى 
كلـغ يكفـي لعائلـة مكونـة مـن خمسـة أفـراد لمـدة أسـبوعين، ولـم يـتم إدخـال أي مـن المـواد الطبيـة  20كـل طـرد 

 ما أفاد "أونروابال" مصدر موثوق من قبل الوكالة كما جاء في البيان.ك
دخـــال مــــا تبقـــى مــــن  واعتبـــرت "أونروابـــال" أن هــــذه الخطـــوة تعتبـــر باإلتجــــاه الصـــحيح، داعيــــة الســـتكمالها وا 

خراج المرضى والمسنين كمقدمة إلنهـاء  91مساعدات غذائية وطبية لنحو  ألف الجئ فلسطيني محاصر، وا 
عــادة اإلعمــار، وتحييــد مخــيم اليرمــوك الحصــار بشــ كل كامــل، والبــدء بخطــوات عــودة الالجئــين المهجــرين، وا 

 وبقية المخيمات عما يجري في الداخل السوري.
 91/9/1094، المستقبل، بيروت

 
 "ثابت" تطالب بتدخل أممي لرفع الحصار عن مخيم اليرموك .11

ها فـــي الحــراك الشـــعبي الــذي تنظمـــه لجنـــة أكـــدت منظمــة ثابـــت لحــق العـــودة علــى دعمهـــا ومشــاركت: بيــروت
فلســطينيي ســورية فــي لبنــان بالتعــاون مــع مؤسســات ولجــان أهليــة وحقوقيــة، للتضــامن مــع شــعبنا الفلســطيني 

 المحاصر في مخيم اليرموك.
ودعت "ثـابت" في بيـان لهـا إلـى االسـتجابة للمطالـب المشـروعة مـن أجـل إنهـاء معانـاة شـعبنا الفلسـطيني فـي 

مـــوك وبــاقي مخيمـــات الالجئـــين فــي ســـورية، والتــي تـــتلخص فـــي رفــع الحصـــار الفــوري عـــن مخـــيم مخــيم الير 
اليرموك، والعمـل الجـاد علـى تحييـده وبـاقي المخيمـات عـن النـزاع فـي سـورية، وضـرورة خـروج المسـلحين مـن 

غاثتهم.  المخيم وحماية المدنيين وا 
صـــليب األحمـــر الـــدولي ووكالـــة األونـــروا وطالبـــت المجتمـــع الـــدولي ومؤسســـات األمـــم المتحـــدة وخصوصـــًا ال

 نسانية إلى المخيم.الللتحرك الجاد والسريع من أجل إدخال المساعدات ا
طـراف المتنازعـة لفـك الحصـار عـن مخـيم اليرمـوك وغيـره مـن لمم المتحدة لـدى االودعت إلى ضرورة تدخل ا

 المخيمات.

 90/9/1094، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أسير يعانون سياسة اإلهمال الطبي 000الحريات: مركز الدفاع عن  .12
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كشف مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" عن وجود  وكاالت:، "الخليج" -فلسطين المحتلة 
ــــى توثيــــق  100 أســــيرًا ضــــمن الحــــاالت المرضــــية المزمنــــة  911أســــير يعــــانون أمراضــــًا مختلفــــة، وأشــــار إل

التـي يعـاني منهـا األسـرى هـي، مـرض السـرطان وأمـراض القلـب والشـلل واألصعب، وذكر أن أبرز األمراض 
النصفي، موضحًا أن هذه الحاالت وثقت من خالل الزيارات الدورية التي يقـوم بهـا محـامو المركـز ولقـاءاتهم 

 األسرى المرضى خاصة المحتجزين بشكل دائم في عيادة معتقل "الرملة" .
يعانون مـن أمـراض نفسـية وأوضـاعهم الصـحية صـعبة جـدًا نظـرًا لعـدم أسيرًا  14وأشار إلى أن ما يزيد على 

تقديم أي رعاية طبية لهـم سـوى المسـكنات واألقـراص المخـدرة التـي تبقـي األسـير نائمـًا لسـاعات طويلـة، فيمـا 
 يعزل البعض منهم في زنازين انفرادية ما يؤدي إلى تفاقم الحالة المرضية .

هدوا من جراء سياسـة اإلهمـال الطبـي، أربعـة مـنهم خـالل العـام الماضـي، أسيرًا استش 21وأوضح المركز أن 
وهناك عدد من األسرى يتهددهم خطر الموت، مـنهم معتصـمم رداد ومنصـور موقـدة وعـالء الهمـص ويسـري 

 المصري.
 91/9/1094، الخليج، الشارقة

 
 أسير يفضل الموت على الذهاب لمستشفى إسرائيليمركز أسرى للدراسات:  .14

عاما( من القدس  29قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن األسير المريض عمر محمد عيد بحر ): رام هللا
المحتلــة ال يــزال يــرفض الخــروج إلــى مستشــفى الرملــة، نظــرا لألوضــاع الســيئة والغيــر صــحية، الموجــودة فــي 

إلـى المستشـفى  المستشفى وعدم تقديم عالج يناسب المرضى مفضال الموت في أقسام األسـرى علـى الخـروج
 سيئة السمعة.

 91/9/1094، االتحاد، ابوظبي
 

 حق مصادرة أمالك الفلسطينيين اإلسرائيلي مطالبة بإبطال "أمر عسكري" يمنح الجيش .10
طالبـــت المحاميـــة الفلســـطينية نائلـــة عطيـــة، المستشـــار القضـــائي للحكومـــة : آمـــال شـــحادة -القـــدس المحتلـــة 

ل األمـــر العســـكري الـــذي يشـــرع ممارســـات االحـــتالل اإلســـرائيلي، غيـــر اإلســـرائيلية يهـــودا فاينشـــطاين، بإبطـــا
 الشرعية، ويرسخ أشكال القمع وانتهاك حقوق اإلنسان.

وأكـدت أن "الهـدف . توجههـا إلـى المحكمـة العليـاوأمهلت عطية، فـي رسـالتها، المستشـار القضـائي شـهرًا قبـل 
 م الفلســطينيين الــرازحين تحــت االحــتالل، كمــا األساســي مــن إصــدار هــذا األمــر هــو ســد الطــرق القانونّيــة أمــا

 
 يرسخ أشكال القمع وانتهاك حقوق اإلنسان الجاثم على صدورهم، أو في دولتهم المحتلة من قبل إسرائيل".

 91/9/1094، الحياة، لندن
 

 فلسطينيين بجروح ستةقوات االحتالل تدهم قرى ومدنا  بالضفة وتصيب  .16
ــالقرب مــن قريــة قمعــ :)االتحــاد( - القــدس المحتلــة ت قــوات االحــتالل، ظهــر أمــس، مســيرة ســلمية انطلقــت ب

. وهــاجم جــيش االحــتالل "مخطــط تهويــد األغــوار لــن يمــر"الجفتلــك فــي األغــوار، رفــع فيهــا المشــاركون شــعار 
الذي يستخدمه المستوطنون في األغوار، بعد أن نجح عشـرات  10المتظاهرين على الشارع االستيطاني رقم 

 إغالق هذا الشارع لفترة قصيرة من الوقت.النشطاء في 
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وأضــافت أن جــيش االحــتالل اعتقــل ثالثــة نشــطاء، اثنــان مــنهم مــن المتضــامين األجانــب، والمعتقــل الثالــث 
 فلسطيني، فيما أصيب العشرات باختناق ورضوض.

ي الخليــل عامــا( بعــد مداهمـة منزلــه فــ 21إلـى ذلــك، اعتقلــت قــّوات االحـتالل فجــر أمــس زيــد شـاكر الجنيــدي )
واقتيد إلى جهة مجهولة. وفجر أمس أيضًا، دهمت قّوات االحتالل بلدات حلحول، سعير ومدينة يّطا وجابت 

 الشوارع واألحياء السكنية، قبل أن تنسحب إلى المعسكرات القريبة.
وفـــي ســـياق آخـــر، ُأصـــيب فلســـطيني برصاصـــة مطاطيـــة فـــي الـــبطن، بمواجهـــات ليليـــة مـــع جنـــود االحـــتالل 

 باب الزاوية، وجرى نقله إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة. بمنطقة
قـرب  "كبسـة"إلى ذلك، ُأصيب ثالثة فلسطينيين بجـروح واعتقـل ثالثـة آخـرون بمواجهـات انـدلعت عنـد مفتـرق 

ـــذي يفصـــل القـــدس عـــن قراهـــا  ـــة الشـــبان فـــتح ثغـــرة بجـــدار الضـــم والتوســـع، ال ـــة، عقـــب محاول القـــدس المحتل
بالمدينــة، حيــث أصــيب شــابان وقــد نقــال لتلقــي  "أبــو ديــس"جهــات امتــدت لتصــل إلــى قريــة وأوضــحت أن الموا

 العالج، وتم اعتقال ثالثة شبان بعد اعتداء الجنود عليهم بالضرب المبرح. 

 91/9/1094، االتحاد، ابوظبي
 

 على التوالي مصر تغلق معبر رفح لليوم التاسع .17
على التوالي إغالق معبر رفح أمام حركة المسافرين في كال تواصل السلطات المصرية لليوم التاسع : غزة

االتجاهين. وذكرت اإلدارة العامة للمعابر في وزارة الداخلية واألمن الوطني في حكومة غزة، أنها تجري 
اتصاالت مع الجانب المصري بهدف فتحه، لكنها لم تنجح حتى اللحظة، مؤكدًة أن أعداد العالقين في 

 ازدياد.
لجانب المصري باالستماع لتلك األصوات وفتح معبر رفح لتسهيل سفر آالف المواطنين العالقين، وطالبت ا

 ."فانتهاء إقامتهم تعني ضياع مستقبلهم»خصوصًا أصحاب اإلقامات التي شارفت على االنتهاء، 
 81/8/4182وكالة سما اإلخبارية، 

 
 يعتذرون عن المشاركة في مؤتمر نصرة القدس  "إخوان مصر" .10

ينطلق اليوم بتونس العاصمة المؤتمر المغاربي لنصرة القدس وفلسطين في : المنجي السعيداني - تونس
غياب أي ممثل لجماعة اإلخوان المسلمين المصرية بعد اعتذار وفد الجماعة عن الحضور بسبب األوضاع 

التي أثارت ردود السياسية في مصر وعلى خلفية تصريحات رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي 
 فعل كبيرة داخل تونس وخارجها.

وأكد المنصف بن محمد المدير التنفيذي للمركز المغاربي للتنمية المقدسية، منظم المؤتمر، في تصريحات 
اعتذار الوفد اإلخواني المصري رسميا عن حضور فعاليات المؤتمر الذي هو الثاني الذي  "الشرق األوسط"لـ

نصرة "بعد مؤتمر أول تناول موضوع  0270الذي تأسس سنة  "بي للتنمية المقدسيةالمركز المغار "ينظمه 
 ."حارة المغاربة في المقدس

وأشار المنصف بن محمد إلى مشاركة عشرات الناشطين الداعمين لقضية القدس من مختلف أنحاء العالم 
لجماعة اإلخوان المسلمين  في هذا المؤتمر، ونفى ما روجته وسائل إعالم مصرية حول تنظيم اجتماع سري

 تحت غطاء جمعياتي.
 81/8/4182الشرق األوسط، لندن، 
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 مصر ضد   الواليات المتحدةمع "إسرائيل" و  همتحالفب اإلخوان المسلمينيتهم  حزب النور: "الخليج" .11

ماعة شنت قيادات سلفية هجومًا عنيفًا على جماعة اإلخوان المسلمين، متهمة أعضاء الج الخليج: -القاهرة 
بأنهم "شركاء في مؤامرة على مصر" ومتحالفون مع "إسرائيل" وأمريكا، ويعيشون حالة من الغيبوبة السياسية 

 منذ ثورة الثالثين من يونيو التي أطاحت حكمهم.
وأبرزت الصفحات السلفية والتدوينات التي تداولها نشطاء في حزب "النور" تصريحات رئيس الحزب، يونس 

نهم متحالفون في ذلك مع مخيون التي قال  فيها إن "اإلخوان" شركاء في مؤامرة تستهدف أمن مصر، وا 
يونيو  02الواليات المتحدة و"إسرائيل"، مؤكدًا أن اإلخوان يعيشون حالة من الغيبوبة السياسية منذ ثورة 

 الماضي.
 81/8/4182الخليج، الشارقة، 

 
 جود عسكري إسرائيلي في الغورأي األردن يرفض  .20

أكد مصدر رسمي مأذون أن ما ورد في صحيفة إسرائيلية أمس، حول تأييد األردن : تغريد الرشق - عمان
 للحفاظ على الوجود العسكري اإلسرائيلي في غور األردن، هو "عار عن الصحة تمامًا".

ت هذه التصريحات هي "بمثابة بالونات اختبار، اعتاد أنواعتبر المصدر، في تصريح خاص بـ"الغد" أمس، 
على إطالقها". كما شدد المصدر التأكيد على موقف األردن، الذي يعتبر "كامل أراضي الضفة  إسرائيل

 وغزة تحت السيادة الفلسطينية"، وأن "الفلسطينيين هم من يقررون بشأنها".
وكانت صحيفة "الجيروسالم بوست" اإلسرائيلية نقلت أمس عن عضو كنيست، من حزب الليكود، زعمه بأن 

، كجزء من أي اتفاق، حول األردنعلى االحتفاظ بوجود عسكري لها في غور  إسرائيلدن "يدعم إصرار األر 
 الوضع النهائي مع الفلسطينيين".

عضو الكنيست، اوفير اكونيس، والذي وصفته بالحليف الوثيق لرئيس الوزراء بنيامين  أنونقلت الصحيفة 
تلقوا  اإلسرائيليين"المسؤولين  أنأمس السبت،  أبيبفي تل نتنياهو، قال في اجتماع بأحد مجالس البلديات 

من الحدود، التي تفصل  إسرائيل، الذين يشعرون بقلق إزاء احتمال انسحاب األردنيينردودا من نظرائهم 
 الضفة الغربية عن المملكة".

 81/8/4182الغد، عمان، 
 

 من المقاطعة دون بيانات خوفا   األردن بطاطا إسرائيلية في أسواق"الدستور":  .29
تغرق األسواق  اإلسرائيليةوجود شحنات من محصول البطاطا  "الدستور" رصدت: محمود كريشان -عمان 

 إسرائيلمستوردة من  إنتاجبيانات  أيالمنتج ضمن شواالت بالستيكية ال تحمل  إنالمحلية حاليا، حيث 
يلو بسعر دينار واحد وبغير توضيب ودون وضع ليبالت ( كيلو غرامات ويباع الك4وسعة الشوال الواحد )

 عليها.
البياض وذات ملمس ناعم  إلىحبتها متوسطة وصغيرة ولونها اقرب  أن اإلسرائيليةوتبدو مواصفات البطاطا 

من  بإفراغهاالمحلية  باألسواق، حيث يقوم تجار البيع بالمفرق اإلطالقعلى  أتربةوجميل وال تحمل 
في طريقة للتحايل على المستهلك خوفا  اإلسرائيلي إنتاجهامصدر  إلخفاءتيكية وعرضها الشواالت البالس

 .إسرائيليالمنتج  أنمن مقاطعة الشراء فيما لو انه علم 
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 81/8/4182الدستور، عمان، 
 

 لجنة القدس تندد بمساعي تهويد المدينة وتعلن تمسكها بالمبادرة العربية للسالم .21
انت لجنة القدس الممارسات اإلسرائيلية العدوانية وغير القانونية الرامية إلى د: محمد األشهب -الرباط 

رغامهم على الهجرة والسعي نحو تطويق  تغيير الطابع القانوني لمدينة القدس والتضييق على سكانها وا 
 المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

منع المصلين من الوصول »حتالل كافة، ومنها ورفضت لجنة القدس في بيان ختامي قرارات سلطات اال
إلى المسجد األقصى والسماح للمتطرفين اليهود بالدخول لساحاته وتدنيسه واستمرار الحفريات به وحوله، 
دخال أي تغييرات على الوضع القائم في المسجد األقصى قبل االحتالل، بما فيها المحاوالت غير  وا 

واليهود، زمانيًا ومكانيًا تمهيدًا لالستحواذ عليه واعتباره جزءًا من المقدسات  القانونية لتقسيمه بين المسلمين
تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس والضغط على إسرائيل »وحضت المجتمع الدولي على «. اليهودية

 «.لوقف جميع الممارسات االستعمارية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة
محطة حاسمة في الوصول إلى »ف البيان استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بأنه ووص

أهمية التصدي إلى »وشدد على «. السالم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عمليات السالم المتعددة
 «.وتعمقهعامًا  44جميع األفعال التي تناقض هدف السالم وتديم االحتالل القائم منذ 

اإلسهام في بناء عالقات سالم طبيعية بين إسرائيل »وقالت لجنة القدس إن الوصول إلى تسوية من شأنه 
الدور الجاد للواليات المتحدة، راعية هذه »ورحبت بـ «. وجيرانها والعالم اإلسالمي وفقًا لمبادرة السالم العربية

ائي، وعلى رأسها القدس الشريف عاصمة لدولة المفاوضات التي يجب أن تحسم جميع قضايا الحل النه
 «.فلسطين المستقلة، وفق جدول زمني محدد، واستنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية، رئيس الوفد السعودي األمير عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد العزيز 
المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة لالجئين من أجل استرداد الحقوق »التزام بالده الراسخ 

قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وقال أمام اجتماع لجنة القدس إن «. وتقرير المصير وا 
دانة الممارسات « وفق إطار مبادرة السالم العربية»الرياض متمسكة بخيار السالم العادل والشامل  وا 

ي تطاول العقاب الجماعي واستمرار االحتالل، وانتهاك القانون الدولي، وتتعارض االستيطانية، والت
 ومحاوالت إحياء السالم.

اإلسرائيلي، موضحا  -وأكد أن قضية القدس تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي 
ة باعتبارها عاصمة الدولة إال بعودة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطيني»أن السالم العادل لن يتحقق 

ودعا إلى التصدي بحزم لالنتهاكات اإلسرائيلية عبر تعزيز صمود الشعب «. الفلسطينية المستقلة
 الفلسطيني.

 81/8/4182الحياة، لندن، 
 

 الملك محمد السادس: طريق السالم شاق وطويل ويقتضي التحلي بروح التوافق والواقعية .22
هل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إن طريق السالم قال العا: حاتم البطيوي - مراكش

شاق وطويل، ويتطلب تضحيات جساما من جميع األطراف، مشيرا إلى أنه يقتضي أيضا التحلي بروح 
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التوافق والواقعية، وبالشجاعة الالزمة التخاذ قرارات صعبة وحاسمة، ينتصر فيها منطق العقل والحكمة 
 على نزوعات الحقد والتطرف واليأس والعدوان، لما فيه صالح شعوب المنطقة. واألمل والحياة،

ومن هذا المنطلق، أوضح العاهل المغربي، الذي كان يتحدث أمس في الجلسة الختامية للدورة العشرين 
اجتماع اليوم )أمس( يعد رسالة للعالم، أننا أمة متعلقة بالسالم، حريصة على تحالف "للجنة القدس، أن 
 ."الحضارات والثقافات

إن تشبثنا بهوية القدس، ليس فقط ألنها أولى القبلتين وثالث الحرمين، "وأضاف الملك محمد السادس قائال: 
ولكن أيضا لتظل كما كانت دوما، رمزا لوحدة األديان السماوية، وفضاء للتعايش بين أهلها في جو من 

 ."السالم والوئام
 81/8/4182الشرق األوسط، لندن، 

 
 الكويت تقاطع مؤتمر الطاقة في اإلمارات احتجاجا  على مشاركة وزير إسرائيلي .24

أكدت وزارة الكهرباء والماء عدم المشاركة في مؤتمر الطاقة المتجددة الذي : حمد الجاسر -الكويت 
 تستضيفه أبو ظبي غدًا بسبب المشاركة اإلسرائيلية فيه.

ركتها في فعاليات مؤتمر الطاقة المتجددة الذي من المقرر أن ُينظَّم ألغت مشا"وأفادت الوزارة في بيان بأنها 
ظبي يوم االثنين ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبي لالستدامة، بسبب وجود وفد  أبو اإلماراتيةفي العاصمة 

ي لم نكن نعلم بمشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمر الطاقة المتجددة ف"، وتابع: "في هذه الفعالية إسرائيليمثل 
 ."، وقررنا عدم المشاركة فور علمنا بذلكاإلمارات
ظبي يرافقه اثنان من  أبووزير الطاقة سيلفان شالوم سيشارك في مؤتمر  أنأعلنت  إسرائيلوكانت 

 مستشاريه ومسؤولون من وزارة الخارجية وعدد من ممثلي القطاع الخاص.
رلمانات العربية الذي يفتتحه األمير الشيخ ذلك، تستضيف الكويت اليوم المؤتمر العشرين التحاد الب إلى

برئاسة أحمد محمد « البرلمان العربي»الكويت ومنها وفد  إلىصباح األحمد، وبدأت وفود البرلمانين بالتوافد 
 الجروان.

 81/8/4182الحياة، لندن، 
 

 ىو البرلمان العربي إلى اجتماع لمناقشة قضية المسجد األقصيدعرئيس مجلس األمة الكويتي  .20
أجرى رئيس مجلس األمة الكويتي )البرلمان( رئيس اتحاد البرلمانات العربية : رندة تقي الدين -باريس 

مرزوق الغانم سلسلة اجتماعات في باريس أمس. والتقى وزير الخارجية لوران فابيوس، ورئيس الجمعية 
 ور السفير علي سعيد.الوطنية )البرلمان( كلود بارتولون، ورئيس مجلس الشيوخ جان بيار بيل، بحض

وقال الغانم في حديث إلى الحياة انه، دعا البرلمان العربي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة التعديات على 
للدفاع عن الحق الفلسطيني، وعن االنتهاكات التي يتعرض لها  األقصىالقدس، خصوصًا على المسجد 

 ."بتنا كل الدول التي نزورهامن الغزاة الصهاينة، وهذا أحد المحاور في مخاط" األقصى
نجتمع  أننكون واقعيين في عملنا. بالنسبة إلينا كبرلمانيين علينا  أنالكل مقصر. ولكن يجب أن "وأضاف 

قناعها بالحق الفلسطيني، وهذه ليست  التأثيرالدول ذات  إلىونرسل رسائل ووفودًا  لشرح وجهة نظرنا وا 
البرلمانية وتسخير  الدبلوماسيةنحرك الجيوش، بل نملك  أنخطوات نظرية بل هي عملية، فنحن ال نملك 

 ."عالقاتنا مع الدول
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 81/8/4182الحياة، لندن، 
 

 تمول دورة ألمهات األيتام في فلسطين ةاإلماراتي األعمال الخيرية" .26
تكفلهم  نظمت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية دورة تدريبية ألمهات األيتام في فلسطين الذين :)وام( -جنين 

 الهيئة ويقدر عددهم بنحو عشرين ألف يتيم.
وقال إبراهيم راشد مدير مكتب الهيئة في الضفة الغربية إن الدورة التي نظمتها الهيئة ومولتها تمت في مقر 
جمعية برقين للتنمية والتطوير الخيرية وتهدف إلى نقل العمل اإلغاثي ألشكال تنموية من خالل المشاريع 

 دريب المهني للفئات الضعيفة ألغراض التمكين والتشجيع على اإلنتاج األسري.الصغيرة والت
 81/8/4182االتحاد، أبو ظبي، 

 
 "إسرائيل" في القدس بان كي مون: ال شرعية إلجراءات .27

العام لالمم المتحدة بان كي مون عشية السبت، أن "أي اجراء قانوني أو  األمينقال : أ ف ب -مراكش 
 ائيل بغرض تغيير طابع ووضع القدس ال يكتسي أي شرعية قانونية".إداري تتخذه اسر 

وجاء كالم االمين العام لالمم المتحدة في رسالة وجهها الى العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس 
لجنة القدس، نقلتها وكالة األنباء المغربية الرسمية، بالتزامن مع اختتام لجنة القدس اشغالها عشية السبت 

 مدينة مراكش جنوب المغرب. في
وجاء في رسالة بان كي مون ان "موقف منظمة االمم المتحدة في ما يتعلق بالقدس واضح: أي تدبير أو 
إجراء قانوني أو اداري تتخذه اسرائيل بغرض تغيير طابع ووضع المدينة المقدسة ال يكتسي أي شرعية 

 قانونية".
 عارض مع قواعد القانون الدولي وتعرقل البحث عن حل الدولتين".وأضافت الرسالة أن مثل هذه التدابير "تت

لى البابا فرنسيس حذرهما فيهما من  وكان ملك المغرب قد وجه في وقت سابق رسالتين إلى بان كي مون وا 
 من شأنه تكريس ممارسة االحتالل. إسرائيلأي اتفاق مع 

االتكم ألن كل عمل يتعلق بالقدس يجد صدى له العام أيضا لرئيس لجنة القدس "أشاطركم انشغ األمينوقال 
في العالم، ولذلك يتعين أن تظل رمزًا عالميًا للسالم واألمل، القدس تمثل جوهر طموحات المسلمين واليهود 

 والمسيحيين. يجب أن تظل مفتوحة ويمكن للجميع ولوجها".
المتحدة في ما يتعلق  األممنظمة وأكد بان كي مون في رسالته أنه سيذكر "وفد الكرسي الرسولي بموقف م

 بقضية القدس بمجرد أن تتاح لي الفرصة".
 81/8/4182الحياة، لندن، 

 
 منظمة عالمية تدعو إلى فك حصار مخيم اليرموك خمسون .20

منظمة حقوق إنسان عالمية، المشاركين في  02طالبت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" و
حول سوريا، إلى رفع الحصار المفروض على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين " 0اجتماعات "جنيف 

 جنوب العاصمة السورية دمشق.
وقال بيان مشترك صدر عن تلك المنظمات، اليوم السبت، إن "الصمت لم يعد محتمال بينما يموت األطفال 

اليرموك.. والذي تم زجه في أتون جوعا، وتموت النساء أثناء الوالدة بسبب نقص الرعاية الطبية في مخيم 
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 79الحرب المشتعلة في سوريا وأصبحت معاناة المدنيين المحاصرين داخله والذين يصل عددهم إلى نحو 
 ألف شخص فوق التصور".

ألف الجئي فلسطيني، تم تدمير  742وأضافت المنظمات في بيانها، أن مخيم اليرموك، والذي كان يضم 
وبقى فقط المحاصرون و معظمهم من النساء واألطفال، وأشار البيان إلى تقارير معظمه وفر الالجئون منه 

تتحدث عن أن سكان المخيم بدئوا يأكلون علف الحيوانات بعد نفاد كافة أساسيات التغذية، وعدم تمكن 
ي قوافل اإلغاثة من الوصول للمخيم ومساعدة المحتاجين، في الوقت الذي يعيش المخيم أيضا نقصا حادا ف

 الخدمات الطبية والكهرباء والماء.
 81/8/4182فلسطين أون الين، 

 
 األمم المتحدة: حصار اليرموك قد يعتبر جريمة حرب .21

حذرت مسؤولة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة نافي بيالي، من أن العقبات التي تضعها قوات جيش 
في مخيم اليرموك يمكن أن تشكل جريمة  النظام السوري أمام وصول المساعدات إلى الالجئين الفلسطينيين

 حرب.
وقالت مفوضة األمم المتحدة العليا لحقوق اإلنسان في بيان، أمس:" إن حجم سوء التغذية وعدد الذين ماتوا 

 بسببه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة غير معروفين بدقة".
تماما وهناك مدنيون يموتون وأضافت "لكن من الواضح تماما أن الوضع في اليرموك )قرب دمشق( يائس 

جراء ذلك. يبدو أن القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها تفرض عقابا جماعيا على المدنيين في 
 اليرموك".

وأكدت بيالي أن "منع وصول المساعدات اإلنسانية إلى مدنيين في حاجة ماسة لها يمكن أن يشكل جريمة 
 حرب".

ون الدولي يطالب أطراف النزاع بمنح حرية العبور لكل قوافل المواد الغذائية وذكرت المفوضة العليا بأن القان
عاما والحوامل أو حديثي الوضع وأن تسمح بمرور أي  70األساسية والمالبس المرسلة لألطفال اقل من 

 قافلة أدوية أو معدات صحية.
المتحدة او السيارات وقالت نافي بيالي ان"شن هجمات متعمدة على موظفي ومنشات ومعدات االمم 

المستخدمة في اطار مهمة مساعدة انسانية هي جريمة حرب بموجب اتفاقية روما المؤسسة لمحكمة الجزاء 
 الدولية".

 81/8/4182فلسطين أون الين، 
 

 "األرض المقدسةـ"بسبب تأجيلها معرضا  عن روابط اليهود ب "يونيسكو"واشنطن تنتقد  .40
منظمة األمم المتحدة للتربية »انتقدت الواليات المتحدة : ف ب، رويترز أ -األمم المتحدة، لوس أنجليس 

)يونيسكو( لتأجيلها معرضًا عن روابط اليهود باألرض المقدسة، بسبب احتجاجات من الدول « والعلم والثقافة
 العربية االعضاء بالمنظمة.

تحت « سيمون فيزنتال»ن مع مركز بالتعاو « يونيسكو»وكان مقررًا ان ينظم المعرض في المقر الباريسي لـ 
 «.سنة للشعب اليهودي مع االرض المقدسة 0022الناس، الكتاب، األرض: عالقة »عنوان 
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دولة )المجموعة العربية( أعربت فيها عن  00في بيان ان أمانتها تلقت رسالة من « يونيسكو»وأوضحت 
ة السالم والمفاوضات الحالية الجارية إمكان ان يؤثر المعرض المزمع في شكل سلبي على عملي»قلقها من 

 «.مع األسف، اضطرت يونيسكو في هذا االطار لتأجيل افتتاح المعرض»في الشرق االوسط. وأضافت: 
على اعادة التفكير في قرار  «يونيسكو»وحضت سفيرة الواليات المتحدة لدى االمم المتحدة سامانتا باور 

ويجب الغاؤه. الواليات المتحدة تشارك على مستويات رفيعة القرار خطأ »المعرض، معتبرة في بيان ان 
يفترض ان تعزز يونيسكو »وأضافت: «. لحض يونيسكو على السماح بتنظيم هذا المعرض بأسرع ما يمكن

المناقشة والتفاعل بين المجتمع المدني والدول االعضاء، ولمنظمات مثل سيمون فيزنتال حق في ان يسمع 
 «.همة يونيسكوصوتها والمساهمة في م
على موقعه على االنترنت انه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا في باريس « سيمون فيزنتال»من جانبه، قال مركز 

« يوينسكو»ووصف قرار «. يظهر لوسائل االعالم المعرض الذي ال تريد يونيسكو للعالم ان يراه»غدًا كي 
يونيسكو... »ليس الحاخام مارفن هير ان كما اعتبر مؤسس ومسؤول المركز ومقره لوس انج«. المشين»بـ 

وأوضح انه «. تثبت من جديد انها العنوان الرسمي للرواية العربية في الشرق االوسط»و « تتصرف كرقيب
. ومنذ 0277عام « يونيسكو»اطلق فكرة المعرض قبل سنتين عندما تم قبول عضوية فلسطين الكاملة في 

واسرائيل بشكل ملحوظ، وتوقفت اسرائيل والواليات المتحدة عن « سكويوني»تلك الفترة، توترت العالقات بين 
وفقدتا بذلك حق االعتراض )الفيتو( في تشرين الثاني )نوفمبر( « يونيسكو»دفع المساهمة المالية الى 

 الماضي.
 81/8/4182الحياة، لندن، 

 
 
 

 يمة ربع بليون دوالردخول مواد بناء لغزة يعطل تنفيذ مشاريع بق "إسرائيل": حظر "ونروا"األ  .49
وكالة )أونروا( أن منع سلطات االحتالل اإلسرائيلي إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة »قالت : الحياة -غزة 

 مليون دوالر. 722مليون دوالر، وُيرجئ أخرى بقيمة  002يعطل تنفيذ مشاريع بقيمة 
في جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في القطاع روبرت تيرنر أثناء لقاء « أونروا»واعتبر مدير عمليات 

المشكلة األساسية تتمثل في عدم إدخال مواد البناء، على رغم أن هذه المواد توّرد »في مدينة غزة أمس، أن 
فقط لمصلحة مشاريع الوكالة تحت رقابة صارمة، وينفذها مقاولون فلسطينيون تأثروا سلبًا بتوقف تلك 

وا أي مانع من دخول أي مواد خام مطابقة للمواصفات من معبر رفح ليس لدى أونر »وأضاف: «. المشاريع
التجاري مع « الحدودي في شكل قانوني، لكن ليس على حساب وقف إدخال المواد من معبر كرم أبو سالم

 إسرائيل.
 81/8/4182الحياة، لندن، 

 
 وتسليم الحكومة عريضة إلنهاء الحصار ..تظاهرة في لندن في ذكرى حرب غزة .41

تظاهر ناشطون فلسطينيون وأجانب أمام السفارة االسرائيلية في لندن امس تلبية لدعوة من : الحياة - لندن
سنوات على الحرب اإلسرائيلية ضد قطاع غزة،  0، وذلك في ذكرى مرور «حملة التضامن مع فلسطين»
 سنوات على الحصار االسرائيلي المفروض عليه. 4و
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لضحايا المجزرة اإلسرائيلية وبوقف الحصار المستمر على غزة، ورفعوا  وطالب المتظاهرون بتحقيق العدالة
 «.فلسطين حرة»يافطات كتب عليها 

جاءت التظاهرة غداة تسليم عريضة الى الحكومة البريطانية تطالبها بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار 
داوننغ ستريت العب كرة  72عن غزة. وسلم العريضة التي وجهت إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في 

أشهر إلنهاء  0القدم الفلسطيني محمود السرسك الذي خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام دام أكثر من 
 اعتقاله اإلداري، اضافة الى هيا الفرا من البعثة الفلسطينية، وعدد من الناشطين األجانب.

 81/8/4182الحياة، لندن، 
 

 يبقى غور األردن مشكلة اساسية كيري وصواريخ حماس إلى اإلساءةبين  .42
كانت الصواريخ الفلسطينية التي سقطت أخيرًا في بلدات الجنوب، : آمال شحادة -القدس المحتلة 

الرصاصة التي اطلقها االسرائيليون امام وزير الخارجية، جون كيري، إلقناعه بأن الموقف االسرائيلي تجاه 
ن هو االصح. فهذه الصواريخ جاءت لتعزز الموقف الشروط المطروحة التفاق سالم مع الفلسطينيي

االسرائيلي، الذي يشهد نقاشًا عاصفًا في مفاوضات السالم، حول الوجود العسكري في غور األردن. فقد 
اسرع وزير العالقات الدولية، يوفال شطاينتس، ليعلن ان اطالق الصواريخ على جنوب اسرائيل يؤكد ضرورة 

الى جانب التجمعات السكنية وعلى امتداد منطقة غور األردن. وتم تأكيد اهمية  االنتشار العسكري من غزة،
الى األردن لمقابلة الملك عبدهللا الثاني، وجعل غور  نتنياهوغور األردن في الزيارة المفاجئة التي قام بها 

 –و مصلحة أردنية األردن موضوعًا مركزيًا، اذ حاول إقناعه بأن انتشار قوات اسرائيلية في هذه المنطقة ه
 اسرائيلية مشتركة.

وطرح غور األردن ليس صدفة، اذ تبين ان غضب وزير الدفاع، موشيه يعالون، على كيري، ووصفه بـ 
جاء في اعقاب لقاء عقدته شخصيات اميركية من طاقم موفد السالم الخاص، مارتين انديك، مع  "المهووس"

م االنسحاب االسرائيلي من غور األردن، وهو امر استفز ضباط اسرائيليين في الجيش بهدف تجنيدهم لدع
 يعالون، كوزير للدفاع، وأثار غضبه.

ووفق المعلومات التي رّوج لها االسرائيليون، فإن االميركيين حاولوا تجنيد قائد المنطقة الوسطى سابقًا، افي 
ستشارة االمنية لمجموعة مزراحي، في اطار مجموعة يقودها جنرال االحتياط غادي شمني، الذي يقدم اال

 التخطيط التي تعمل بقيادة الجنرال االميركي جون الين.
الواليات المتحدة قامت بهذه الخطوات لقناعتها بأنها ستكون قادرة على حل الترتيبات االمنية عبر وسائل 

يمكن أية منظومة  تكنولوجية، وهو امر يرفضه يعالون وغيره من االمنيين االسرائيليين الذين يعتقدون انه ال
الكترونية وطائرات من دون طيار ان تسيطر على الحدود الطويلة لغور األردن ومنع التسلل الجماعي، كما 

 يحدث بين سيناء وغزة او بين سورية والعراق ولبنان، وفق هؤالء االمنيين.
عرقل الدعم يعالون، وعلى رغم ما احدثته تصريحاته من غضب اميركي، كان اول من خشي من موقف ي

االمني إلسرائيل، وأن يتحول الى شخص سيئ تنبذه الواليات المتحدة وتقاطعه، كما سبق وتصرفت مع 
االميركية في البنتاغون، لتبعث  "اوسبري"وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان، حتى جاء إقرار صفقة طائرات 

انتهاء االزمة، وهو ما استدعى توجيه جهات االرتياح في اسرائيل، لكنهم يدركون تمامًا ان الصفقة ال تعني 
عدة نصائح الى الحكومة االسرائيلية ويعالون لبذل الجهود واتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لمنع فقدان 
اسرائيل آخر حلفائها في الغرب. بين الخبراء الذين قدموا هذه النصائح، الخبير في معهد فايتسمان، اري 
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، 9141القوات العربية، مشيرًا الى انها اليوم لم تعد تلك التي شهدناها عام شبيط، الذي حذر من االستهانة ب
. لكن مع هذا، فإن تهديدها العسكري لم 9112، وهاجمتها في 9191و 9129والتي هددت اسرائيل عامي 

كان "ينته وهناك تنظيمات محيطة بإسرائيل قدراتها العسكرية تتعزز في شكل كامل، وعليه اضاف يقول: 
وزير الدفاع عندما ينظر الى الشرق االوسط ان يدرك ان وضع اسرائيل اليوم، من الناحية العسكرية،  على

 ."ليس افضل مما كان عليه
ويتحدث الخبير االسرائيلي عن ضرورة اتخاذ خطوات لمنع ازمة مع واشنطن، انطالقًا من ان اسرائيل تواجه 

اسرائيل اليوم في وضع ال تحسد عليه "مات المسلحة، وقال: اليوم تهديدين، النووي االيراني وتهديد التنظي
تجاه الملف االيراني، فأي عمل تجاه ايران قد يسبب حريقًا من نوع ما، كما االستسالم الخطير إليران قد 

اللبناني، والقاعدة السورية وحماس  "حزب هللا"يشعل سلسلة حرائق من نوع آخر، وفي مقابل ذلك قد يتحدى 
. وعليه، يؤكد شبيط، ضرورة استمرار "ة والجهاد العالمي اسرائيل بمواجهات شديدة غير متكافئةالفلسطيني

إن التفوق التكنولوجي يمنح اسرائيل قوة "التفوق التكنولوجي السرائيل، الذي تحظى به بدعم اميركي، ويقول: 
ل قوتها العسكرية عسكرية كبيرة تستطيع أن تواجه هذه األخطار. لكن اسرائيل تستطيع أن تستعم

 .أخالقية"التكنولوجية اذا كانت ُترى فقط دولة عادلة تدافع عن نفسها بصورة 
ومن النصائح التي قدمت ليعالون ورئيس حكومته، التحذير من خطر ثالث يتمثل في كسر ما وصفه 

دولية واسعة وفقـدان ، وهو الـخطر من عزلة إسرائيل"الجليد الدقيق للشرعية الذي تخطو فوقه ـ"االسرائيليون ب
ن كـان وضـعـها في منطـقة الـشرق االوسـط، افـضـل.  الـغرب، ما يضع اسرائيل في ضـائقة كبيرة، حتى وا 

ان "الى األردن وتصريـحات يعالون تجاه كيري:  نتنياهوويقول شبـيط ردًا على تصريحات شطايـنتس وزيارة 
ع مواجهته يختلف عن كل ما واجهه أقرانه سابقًا، فالمشكلة التحدي االستـراتيجي الذي تتحتم على وزير الدفا

نما فقدان الغرب. فوضـع اسـرائيل في العالم سـيئ جدًا، واذا كان يمكنها حل  هذه المرة ليـسـت قوة العرب وا 
قضاياها مع جيرانها، فإنها ستنتهي اذا فقدت حلفاءها في العالم. ويعتبر شبيط ان الخارجية االميركية اهم 

ن غور األردن، وواشنطن حيوية اكثر من الترتيبات االمنية المطلوبة، وبالذات يتحتم على اسرائيل التعامل م
اذا كانت اسرائيل تريد قطع الشوط الطويل لضمان "لها،  "نعم"باحترام مع كيري وشكره على مبادرته والقول 

 ."قوتها ومستقبلها
الخبراء، ان في اسرائيل شبه إجماع على ان يعالون عّبر  كيري ونصائح –والواضح في اعقاب ازمة يعالون 

بطريقة سوقية عن حقيقة الموقف االسرائيلي من كيري، ويبدو ان األميركيين يدركون ذلك ووراء الكواليس 
يتحدثون عن جحود اسرائيلي. لكنهم في الموضوع األمني ال يترددون في دعم اسرائيل، وهو ما تبين من 

ت اوسبري في البنتاغون، التي يبني عليها الجيش االسرائيلي كثيرًا في هجوم محتمل على إقرار صفقة طائرا
 ايران وأهداف اخرى.

 91/9/1094الحياة، لندن، 
 

 القدس والالجئون خط أردني أحمر .44
 رأي الدستور

ًً أحمر بالنسبة لألردن، ال يسمح  لم يعد من نافلة القول التأكيد إن قضيتي القدس والالجئين تعتبران خطَا
مطلقًا بحلهما دون علمه ودون التنسيق معه، النهما يؤثران على مصالحه الحيوية وعلى أمنه الوطني بشكل 

 مباشر.
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ومن هنا حرص جاللة الملك عبدهللا الثاني خالل لقاءاته قادة االطراف الثالثة: الرئيس الفلسطيني، ورئيس 
وضعهم في صورة الموقف األردني الذي يرفض أي حل  وزراء اسرائيل، ووزير خارجية اميركا مؤخرًا، على

ال يستند على قرارات الشرعية الدولية والتي تنص على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة 
المتواصلة جغرافيا على االرض الفلسطينية وبحدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة 

 .914الالجئين بموجب القرار 
وفي هذا الصدد، فال بد من االشارة الى مكانة القدس عند الهاشميين.. فأهل فلسطين وأهل القدس بايعوا 
الشريف الحسين بن علي وصيًا على المدينة المقدسة في أواخر العشرينيات من القرن الماضي، وهو من 

قصى وقبة الصخرة المشرفة وعلى تبرع بحوالي خمسين ألف ليرة ذهبية في حينها لصيانة وترميم المسجد اال
نهجه سار األبناء واألحفاد وقام جاللة الملك عبدهللا الثاني والرئيس الفلسطيني بتوقيع اتفاق تاريخي مؤخرًا 
ينص على والية ووصاية جاللته على القدس واألماكن اإلسالمية، وهذه الوالية هي امتداد لوالية الشريف 

ة وادي عربة على والية األردن الدينية على المقدسات االسالمية الحسين بن علي، كما نصت معاهد
والمسيحية.. وخصص األردن صندوقًا لترميم واعمار المسجد االقصى في عهد المغفور له الملك الحسين، 
وال تزال القدس واالقصى تتصدران اهتمامات جاللة الملك وأولوياته، وتتصدران أجندة السياسة األردنية، وقد 

هذا الحمى بشجاعة لمحاوالت العدو اقتحام وتدنيس االقصى، ولمحاوالته في اقامة جسر على باب  تصدى
 المغاربة، ونجح في فضح مخططاته التهويدية التوسعية المخالفة للقانون الدولي.

وبخصوص قضية الالجئين، فاألردن هو المعني بالدرجة األولى بهذه القضية، كونه يضم العدد األكبر من 
الذي ينص على عودة وتعويض الالجئين  914، ويصر على تطبيق القرار %40الجئين وبنسبة تتجاوز ال

 الفلسطينيين والذين طردوا من وطنهم بالقوة.
كما ال يفوتنا ان نذكر بان األردن تحمل أعباء باهظة جراء استضافة األشقاء وعلى مدى حوالي سبعة 

أخذ هذا البعد باالعتبار، ويتحمل العدو الصهيوني المسؤولية عقود، ما يفرض على المجتمع الدولي ان ي
المترتبة على ذلك بصفته هو المسؤول عن تشريد الالجئين، ورفضه االمتثال للقرارات الدولية التي تنص 

 على عودتهم إلى وطنهم األم فلسطين.
عودة إلى فلسطين واالقامة فيها، في ومن المفارقة ان العدو شّرع قانونًا يسمح لليهود في كافة انحاء العالم بال

الوقت الذي يرفض فيه عودة الالجئين أصحاب األرض والوطن، ويعمل جاهدًا بمساندة أميركا ومن لف 
لفها من الدول الغربية على توطينهم في الدول التي يقيمون فيها، وهو ما يرفضه الالجئون انفسهم وال 

ذلك قدموا التضحيات الجسام وعلى مدار أكثر من سبعين يقبلون بدياًل عن وطنهم فلسطين، ومن أجل 
 عامًا وال يزالون.

مجمل القول: األردن يصر على حل قضيتي القدس والالجئين حاًل عاداًل بموجب القرارات الدولية، وأي حل 
ين هو يتجاوز هذه القرارات وال يؤدي الى اقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية وعودة الالجئ

 قرار مرفوض، ألنه يمس مصالح األردن الحيوية..
 القدس والالجئون خطر أحمر ال يمكن تجاوزه.

 91/9/1094الدستور، عم ان، 
 

 اإلسرائيلية: جوهر الحل -الفلسطينية  "المفاوضات" .40
 د. اسعد عبد الرحمن
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لدولة  "وات األحاديةالخط"في المفاوضات، وسياسة  -إسرائيليا  – "األمريكي "االستفرادفي ظل فرض 
االحتالل، من الواضح أنه بات مطلوبا من الواليات المتحدة األمريكية أن تعدل قناعتها بشأن المشاركين في 
ملف المفاوضات، بعد أن عجزت مساعيها عن إقناع القيادة اإلسرائيلية بتسوية برنامج الحد األدنى وفق 

سطينيا بخطوات أحادية لمواجهة الخطوات اإلسرائيلية الساعية . نقول حان الوقت للبدء فل"المبادرة العربية"
 إلى فرض سياسة األمر الواقع على األرض.

نقول: بدون ضغوطات دولية على إسرائيل لن يحصل تقدم  "التفاوض األبدي"وألنصار من يصر على نهج 
لى أن يحصل ذلك، فإن من بالمفاوضات، وسيواصل رئيس الوزراء اإلسرائيلي )بنيامين نتنياهو( المراوغة.  وا 

مؤسسة دولية،  92األولويات الملحة: التوجه إلى األمم المتحدة. فلفلسطين اليوم حق الدخول والمشاركة في 
لصالح  االحتاللبما فيها محكمة الجنايات الدولية، تعزز الوضع القانوني لدولة فلسطين الواقعة تحت 

األمريكي، تماما  "االستفراد"ي إلى اإلطار الدولي وتنتهي حالة المشروع الوطني فينقل بذلك الملف الفلسطين
كما دعا إليه رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د. )صائب عريقات(. وفي سياق شرحه 

فلسطينيا  22منذ استئناف المفاوضات، قتلت إسرائيل "قال )د. عريقات(:  "فشال للمفاوضات"لما يراه 
بؤرة استيطانية جديدة،  9400بؤرة استيطانية، وهي على وشك اإلعالن عن  2111ات لبناء وطرحت عطاء

. )ومعلوم أن أعداد كل هذه المقارفات قد "منشأة وبيتا فلسطينياً  194وخالل األربعة أشهر الماضية هدمت 
. وهي "وارالباب الد"ازدادت منذ تصريح د. صائب آنف الذكر(. بل إن قوات االحتالل لجأت لسياسة 

الشهيد ياسر عرفات حين كان يعتقل )تحت ضغط  –على نحو معكوس  –السياسة التي كان قد كّرسها 
التنسيق األمني مع إسرائيل( مناضلين فلسطينيين سرعان ما يفرج عنهم. فهي حين تفرج عن أسرى بعد 

اعتقال المئات غيرهم، بل هي جهود مضنية، تعود بعد فترة وجيزة وتقوم باعتقالهم مجددا فرادى، ناهيك عن 
 باتت تلجأ لقتل بعضهم بحجة مقاومتهم لالعتقال.

. كما عقد "1جنيف "وقريبا سيعقد مؤتمرا ثانيا بعنوان  "9جنيف "لقد عقد العالم مؤتمرا دوليا بشأن سوريا هو 
، يرتكز على "نيفهمج"للبرنامج النووي االيراني. في هذا السياق، لماذا ال يكون للفلسطينيين  "مؤتمر جنيف"

تعاون واشنطن مع روسيا والصين واالتحاد األوروبي والعرب وغيرهم، يكون أساسه تطبيق قرارات األمم 
المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، وليس المقترحات المتداولة حاليا، الساعية للتكيف مع متغيرات االحتالل 

االحتالل وتمديد وجوده على األرض الفلسطينية. غير اليومية على األرض، مما يعني موافقة على استمرار 
ال يعني التخلي عن البرنامج النضالي على " جنيف فلسطيني"أن الذهاب إلى األمم المتحدة أو عقد مؤتمر 

األرض من خالل تفعيل المقاومة الشعبية )السلمية في هذه المرحلة( مع إبقاء المجال أمام مختلف أنواع 
ما ال يتحقق بالوسائل السلمية يتحقق بغيرها. فالسلطة الفلسطينية، مدعوة إلى بناء المقاومات الحقا. ف

مؤسسات قوية قادرة على تعزيز صمود المواطنين، إضافة الى اعادة الوحدة للوطن. فاالنقسام المفجع وتعثر 
 جهود المصالحة، بات يلح على الفلسطينيين تجاوز مرحلة قلبت االولويات وأضرت بالقضية.

مع الشعب  "حركة التضامن العالمية"على صعيد متمم، يجب التركيز كذلك على تعزيز عملية التفاعل مع 
أحدث نقلة نوعية بينت للعالم حقيقة وقدسية وشرعية المقاومة  "الحركة"الفلسطيني. ذلك أن صوت هذه 

لفضح بنية الفصل  الفلسطينية الحديثة كنموذج جماهيري. وهم كذلك مساهمون في الدعوات المتزايدة
والتمييز العنصري )األبارتايد( اإلسرائيلي، وكذلك لمقاطعة الدولة الصهيونية وعدم االستثمار وفرض 

يشعر بأنه معزول وضعيف، ومن جهة ثانية  "اإلسرائيلي"(، فدعواتهم للمقاطعة جعلت BDSالعقوبات )
كة في النضال، خاصة وأن جهود هؤالء منحت المواطن الفلسطيني الشعور بالمساهمة واالنتماء والمشار 
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النشطاء لنصرة القضية الفلسطينية وفضح االنتهاكات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، تتسع يوميا معبرة 
 عن نفسها بالتظاهرات واالحتجاجات داخل الوطن الفلسطيني وخارجه مع المقاطعة.

ة إلى العمل الجبهوي الوطني التحرري عبر اليوم ال مجال لمزيد من التباطؤ أو المخاوف.. بل المبادر 
استراتيجية مقاومة شعبية سلمية يقبلها العالم بل ويرحب بها. فما يحدث حاليا، يمثل درسا جديدا يحث 
الجميع على الوحدة الوطنية وعلى تجاوز السياسة اإلسرائيلية الفارضة لدور شكلي بروتوكولي للواليات 

ومؤسسات العالم. ولنا فيما حدث ويحدث لتغييب دور هيئة األمم المتحدة، المتحدة المتحدة دون باقي دول 
 عبر بليغة." اللجنة الرباعية"و

 91/9/1094الرأي، عم ان، 
  

 األساطير المعيقة للسالم .46
 جيمس زغبي
في لقاء األسبوع الماضي مع أحد مرشحي الكونجرس األميركي، تذكرت قوة األساطير التي تحدد المنطق 

 شأن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني والتحديات التي تمثلها على السياق المنطقي.السائد ب
وفي تعاقب سريع، أدلى زائري بعدد من التصريحات التي تنم عن عدم درايته بالصراع ومدى صعوبة األمر 

 على أولئك الذين يسعون إلى سالم عادل.
ًا عكست مواقف كثير من المشرعين في وبدت آراء ضيفي بشأن الصراع مشّوهة وراسخة، ولكنها أيض

واشنطن، فقد كان مقتنعًا على سبيل المثال بأن عرفات رفض أفضل عرض سالم على اإلطالق ولجأ إلى 
العنف، وبأن الفلسطينيين لن يقبلوا أبدًا أن يعيشوا في سالم مع اإلسرائيليين، وبأن الرئيس عباس كان عاجزًا 

 عن ترويج أي اتفاق سالم لشعبه.
، وأعرب عن "مؤيد للسالم"وعلى رغم تأكيده على هذه اآلراء السلبية والمملة، أصر زائري أيضًا على أنه 

 أمله في أن تؤتي جهود وزير الخارجية األميركي أكلها في المساعدة على إنهاء الصراع.
مرشحين في وبقدر ما يبدو هذا االنفصال عن الواقع غير منطقي ومشوشًا، إال أنه يمثل لكثير من ال

الكونجرس سبياًل سهاًل للهروب، إذ يعطيهم موقفًا ال يتعين عليهم فيه تحدي الكوادر المتعصبة بين الناخبين 
 المؤيدين إلسرائيل، بينما ال يزالون في الوقت ذاته يختلقون دعاوى دعم السالم.
ًا في رأيه قيد أنملة، وبعد أن وتجادلت لبعض الوقت مع زائري، وأنا أدرك تمام اإلدراك أنني لن أحدث تغيير 

 قررت أننا قد تجادلنا بما يكفي، عزمت على الكتابة بشأن هذا اللقاء المخيب لآلمال.
وكانت مالحظتي األولى هي أن األساطير التي حددت رؤى زائري إزاء الصراع تبدو منافية للتاريخ، وخير 

عرفات ضيع أفضل عرض من أجل "اه أن مثال على ذلك هو المفهوم الذي يقتنع به بحماس شديد ومؤد
 ."السالم على اإلطالق ولجأ إلى العنف

، وعلى رغم أن هذا التصريح لقي 1000وكان أول من قال ذلك هو الرئيس األسبق بيل كلينتون في عام 
 ترحيبًا كبيرًا حينها، إال أنه كان خاطئًا تمامًا، وقد فند روب مايلي مسؤول مجلس األمن القومي في عهد
كلينتون، الذي حضر أيضًا مفاوضات كامب ديفيد، أسطورة أفضل عرض سالم على اإلطالق، في نقاشه 

في التاسع  "نيويورك رفيو أوف بوكس"الذكي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إيهود باراك في مطبوعة 
 .1009من أغسطس 
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 "اللجوء للعنف"، شطر 1009ى بوش في عام وفند أيضًا تقرير ميتشل، الذي أمر به كلينتون وتم تقديمه إل
 في هذه األسطورة.

ويبدو أن الواقع أكثر تعقيدًا مما تشي به األسطورة، فعرض إيهود باراك في كامب ديفيد لم يكن واضحًا 
أبدًا، فهو لم يلتزم به كتابة، وعلى رغم الوصول إلى طريق مسدود في تلك الجولة، فقد واصل الفريقان 

 إلسرائيلي خوض مفاوضات مطولة في طابا، وأوشكا على التوصل إلى اتفاق.الفلسطيني وا
ولكن مع اقتراب االنتخابات، علق باراك محادثات طابا، وخسر االستحقاق، وكانت هذه هي نهاية 
المفاوضات، ولم يرفض عرفات أي اتفاق، كما أن المفاوضات تم التخلي عنها قبل التوصل إلى مثل هذا 

 ."االتفاق"
نما أشعل ظهور شارون االستفزازي في حرم ول م يكن عرفات هو من بدأ العنف ردًا على كامب ديفيد، وا 

القدس الشريف شرارة االنتفاضة الثانية، وبعد أن قتل الحرس اإلسرائيلي المتظاهرين الفلسطينيين، انتفض 
رة عليها نتيجة ممارسات الشارع الفلسطيني في آن واحد، بسبب مشاعر اإلحباط التي لم يعد يمكن السيط

خفاق عملية السالم في تقديم التغيير المنشود.  االحتالل وا 
وفي هذه األثناء، تبدو األساطير أيضًا عنصرية بشكل مثير للقلق، السيما أنها تشير ضمنًا إلى أن 

في حد  الفلسطينيين بطبيعتهم غاضبون ومحبون للعنف وال يمكن الوثوق بهم، ويبدو انتشار هذه األسطورة
 ذاتها بين السياسيين من بين العقبات الرئيسة على طريق التوصل إلى السالم.

والواقع أن الفلسطينيين شعب مسالم تحمل الترحيل وانتزاع ملكيته وعقودًا من االحتالل الوحشي، وبالطبع هم 
نما بسبب واقع ظروفهم.  حانقون وغاضبون، ولكن ليس بطبيعتهم وا 

سطورة هي طبيعة الفلسطينيين، تعفي هذه األسطورة اإلسرائيليين من أية مسؤولية، وبزعم إلى أن هذه األ
 وتشير ضمنًا إلى أنه بغض النظر عن التغييرات التي ربما تحدث، سيبقى الفلسطينيون دائمًا يمثلون تهديدًا.

نًا سياسيًا يمكن وتبدو أساطير زائري أيضًا بعيدة عن السياسة، إذ إنه يشير إلى أن الصراع أزلي وليس شأ
أن يحل، والمشكلة في الطريقة التي تم تأطير الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني بها في الغرب هي أنه ينظر 

لديهم آمال وحقوق وحاجة لألمن، في الوقت الذي يعتبر فيه  "كاملون"لإلسرائيليين على أنهم بشر 
 سرائيليون من العيش في سالم.الفلسطينيون مشكلة تتم إدارتها والتعامل معها كي يتمكن اإل

ولن ُيمكن التوصل إلى حلول لقضايا مثل حقوق الملكية والسيادة وتقرير المصير، ما لم يتم االعتراف 
 بحقوق الفلسطينيين.

وطالما تعيق هذه الحقوق المخاوف اإلسرائيلية، فإن المخاوف الفلسطينية سيتم تجاهلها أو النظر إليها في 
 الغرب نظرة قاصرة.

وبقدر ما تلبي الحلول المقترحة احتياجات اإلسرائيليين فقط، سيرفضها الفلسطينيون، ولن يتمكن أي زعيم 
 على شعبه. "الفتات"فلسطيني يحترم نفسه من طرح هذا 

وفي النهاية، تعتبر هذه األساطير بمثابة تبرير وهزيمة ذاتية، فإذا كنا نقول إننا نريد السالم، لكن نعامل 
ين على أنهم يستحقون حقوقًا أقل من الشعب اآلخر، ومن ثم، نقدم لهم مقترحات مذلة، فالشك في الفلسطيني

أنها ستقابل بالرفض. ويمكن حينئذ أن يلتمس المؤمنون باألساطير ألنفسهم تبريرًا بأن الفلسطينيين ال 
 يريدون السالم حقًا وأن الصراع سيستمر.
راء بشأن الفلسطينيين، مع استمرار زعم دعم السالم وحل الدولتين، ولهذا السبب، فإن اإلصرار على هذه اآل

 يعتبر أيضًا هزيمة ذاتية.
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والتحدي الحقيقي الذي يواجه صناع السالم ينطلق من الرؤية التي أعرب عنها أوباما في خطابيه في القاهرة 
ى هذا الواقع وليس على والقدس بإدراك أن التساوي بين البشر وحقوق كال الشعبين ووضع حلول تعتمد عل

 األساطير.
 91/9/1094االتحاد، أبو ظبي، 

 
 عض العرب؟!بنتنياهو إذ يحمل على أوروبا ويشيد ب .47

 عريب الرنتاوي
في يوم واحد )اقرأ الفت( صدر عن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بينيامين نتنياهو تصريحان هامان... األول، 

... والثاني، أشاد فيه بالتحوالت في  "المنافقة"و "المتحيزة"ه بـوحمل فيه على االتحاد األوروبي ووصف دول
 مواقف بعض الدول العربية التي لم تعد ترى إسرائيل كعدو، بل ربما كشريك وحليف في مواجهة إيران.

نتنياهو أن يسعد بهذه التطورات، فالرجل خاض آخر حملتين انتخابيتين، وشكل  "بيبي"والحقيقة أنه يحق لـ
اإلسرائيلي  –متعاقبتين، ببرنامج سياسي واحد، يقوم على نقطة واحدة: ليس الصراع الفلسطيني  حكومتين

سوى صراع ثانوي بين الدولة العبرية والعرب، الصراع الرئيس هو بين العرب واإلسرائيليين من جهة وعدوهم 
إنه إيران أواًل، واإلرهاب في غير مناسبة وموقع:  "العدو"المشترك من جهة ثانية، ولقد حدد نتنياهو هذا 

ثانيًا، أما عن اإلرهاب من وجهة النظر اإلسرائيلية فيتركز في حزب هللا والجهاد اإلسالمي وحماس، ذلك أن 
بقتل جندي  "لم ُيكرم هللا وجوه انتحارييها"وأخواتها، لم تشتبك حتى اآلن في قتال ضد إسرائيل، و "القاعدة"

 إسرائيلي واحد.
تنياهو التي تجري ترجمتها على األرض هذه األيام، من خالل فيض التقارير والمعلومات هي إذن، نبوءة ن

التي تتحدث عن تنسيق إسرائيلي عربي مع دول ال تحتفظ بعالقات سالم مع إسرائيل، بعضها تم ترتيبه بـ 
يام عن وبعضها خرج إلى العلن، وأغلبه ما زال طي الكتمان، وستتكشف قادمات األ "الصدفة المقصودة"

 بعض فصوله وأبوابه.
في أوروبا كما في الواليات المتحدة، تتنامى األصوات التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، وتجربة الجامعات 

باتت مثااًل يمكن االستفادة منه والبناء عليه ... في أوروبا  "رفض التطبيع األكاديمي"البريطانية في مجال 
شكل خاص، وثمة رأي عام يتجه لعزل إسرائيل وتجريمها ... وثمة ثمة حملة على المستوطنات ومنتجاتها ب

مناخ على المستوى الحكومي األوروبي ينحو باتجاه إلقاء الالئمة على إسرائيل فيما آلت إليه عملية السالم، 
ن عروبية أكثر م"تسمح إلسرائيل باتهام أوروبا بأنها  "الثوب العربي"الواسعة والكبيرة في  "الخروقات"لكن 

 ومنحازة للفلسطينيين أكثر من أبناء جلدتهم. "بعض العرب
نريد لهذا العبث أن يتوقف، وأن يتوقف فورًا ... فالصراع مع االحتالل واالستيطان لم يضع أوزاره بعد، 
والسالم لم يستتب للفلسطينيين، ولم ُتسترَجع بعد، حقوقهم الوطنية المشروعة، فلماذا كل هذا التطير 

والتهافت؟ ... لماذا نقفز إلى بند التطبيع في مبادرة السالم العربية، قبل أن تنجز إسرائيل البند واالستعجال 
؟ ... لماذا ندفع أثمان البضاعة مقدمًا دون أن 9191األول من التزاماتها: إنهاء االحتالل الذي بدأ عام 

 نعرف متى نتسلهما، وما إذا كان النية متوفرة لتسليمها أصاًل؟
 91/9/1094ر، عم ان، الدستو 
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 دانيال سيدمان
مع دخول مبادرة السالم لوزير الخارجية األميركي جون كيري بين الفلسطينيين واإلسرائيليين مرحلة حاسمة، 

 فإن حقيقتين بشأن القدس تغدوان واضحتين وضوح الشمس.
قدس، أو أنه لن يكون هناك حل قائم على دولتين على اإلطالق. أوالهما، إما أن يمر حل الدولتين بال

وثانيتهما، أي محاولة للتوصل إلى اتفاقية بشأن الوضع النهائي للقدس، تتجاهل الوقائع الحضرية القائمة 
 وعميقة الجذور في هذه المدينة سيكون محكومًا عليها بالفشل.

لماضي عندما جرت انتخابات البلدية في القدس، وأعيد أكتوبر ا 11وهاتان الحقيقتان كانتا حاضرتين في 
انتخاب رئيس البلدية الحالي نير بركات، وهو نجم سياسي صاعد داخل اليمين األيديولوجي إلسرائيل. فقد 

حصل عليها أقرب منافس له،  %44.9من األصوات بالمقارنة مع نسبة  %29.1حصل بركات على 
 دينة من اإلسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.وادعى بركات تمثيله جميع سكان الم

ناخبًا يحق لهم  921211لكن نظرة متأنية على األرقام تروي قصة مختلفة جدًا، فهناك ما يقرب من 
، مما يعني أن 1092صوتوا في انتخابات  9909التصويت بين الفلسطينيين في القدس الشرقية، من بينهم 

 .%0.1في االقتراع كانت نسبتها مشاركة الناخبين الفلسطينيين 
وتأكيد بركات أنه يمثل جميع سكان القدس ال أساس له في الواقع. والفلسطينيون لم يصوتوا في هذه 
االنتخابات، كما امتنعوا عن التصويت في انتخابات البلدية السابقة، في سبيل اإلدالء بموقف بشأن هويتهم 

 ".الخاصة "نحن فلسطينيون ولسنا إسرائيليين
 

 حرمان سياسي
يناير السنة الماضية ال تقل أهمية في  11ونتائج االنتخابات اإلسرائيلية العامة للكنيست التي جرت في 

من الناخبين الفلسطينيين الذين يحق لهم  %11.4اإلضاءة على هذا الموضوع. في تلك االنتخابات، فإن 
كبير، لكن نظرة متأنية وعن قرب للموضوع، التصويت في القدس الشرقية اقترعوا، وهو عدد في الظاهر 

 تروي مجددا قصة مختلفة، وفي هذه الحالة قصة حرمان رسمي.
بحق التصويت في االنتخابات العامة اإلسرائيلية فقط من أصل ما يقرب من  90429حيث يتمتع 

من  1192، وهذا يعني أن %9فلسطينيًا من سكان القدس بسن االقتراع، أي ما نسبته حوالي  921211
من السكان الفلسطينيين، صوتوا في االنتخابات العامة اإلسرائيلية عام  %9.1فلسطيني القدس الشرقية، أي 

1092. 
وهذا الوضع الغريب موجود ألن معظم الفلسطينيين فيما يسمى بـ"القدس الموحدة" مصنفون قانونيًا "مقيمين 

 دائمين"، بداًل من مواطنين في إسرائيل.
 92ألساس، فإنهم ال يتمتعون بحق التصويت في االنتخابات العامة. وقد حصل ما يقرب من وعلى هذا ا

 ألف فلسطيني من مجموع سكان القدس، على الجنسية اإلسرائيلية. 112ألف فلسطيني فقط من أصل 
في  وبحرمان فلسطينيي القدس الشرقية من االنتخابات العامة، تعلن إسرائيل بشكل قاطع أن أولئك السكان

"العاصمة الموحدة" إلسرائيل ليسوا في الواقع جزءًا من الجسم السياسي اإلسرائيلي. ومن خالل امتناعهم 
بشكل ساحق عن التصويت في االنتخابات البلدية، حتى مع تمتعهم بهذا الحق، فإن فلسطينيي القدس 

 الشرقية يتفقون مع هذا بشكل قاطع.
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ألخيرة تكشف عن حقيقة سياسية أساسية عن القدس المعاصرة: فالمكان ونتائج االنتخابات البلدية والعامة ا
الوحيد حيث القدس "عاصمة موحدة إلسرائيل" هو من وحي الخيال الخصب لمنظرين متطرفين أمثال 

 وبركات. نتنياهو
ويمكن أن يتجاهل المنخرطون في المفاوضات الحالية تلك الحقائق لكن فقط بخطورة كبيرة. عندما يقول 

إنه يؤيد حل الدولتين ويعارض أي شيء يتعلق بأقل من القدس موحدة تحت السيادة اإلسرائيلية  تنياهون
فقط، فإنه يقول في الواقع: "أنا أرفض حل الدولتين". وأسطورة "القدس الموحدة" تنهار تحت وطأة الحقيقة 

 الساطعة.
 

 نتائج المفاوضات
مل األخير والمفضل لحل الدولتين، فإن القدس سوف تتهاوى إذا ما آلت مبادرة كيري إلى الفشل، وهي األ

 إلى بؤرة من الصراع الملتهب، وحلبة لجوالت متكررة من العنف المتشنج.
لكن إذا انتهت تلك المحادثات، رغم كل الصعوبات، باتفاق، فإن عاصمة جديدة ستبرز متجذرة في الواقع  

ة ثنائية القومية مقسمة سياسيًا، عاصمة كل من إسرائيل السياسي والحضري الحقيقي لها، وهي ستكون مدين
 وفلسطين، الشرط األساسي الذي ال غنى عنه ألي اتفاق بشأن الوضع النهائي الدائم.

 91/9/1094البيان، دبي، 
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