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 قيقية قبل االنتخاباتوال مصالحة حبغزة.. على الوضع الميداني  تسيطرزالت  : حماس ماعباس .0

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل مغادرته القاهرة : وكاالت ،إبراهيم كامل -القدس المحتلة 
عائدًا الى رام هللا إنه ال حديث عن مصالحة حقيقية مع حركة حماس قبل إجراء االنتخابات الرئاسية 

 والبرلمانية.
غزة لتثبت أنها موجودة، "لكن حركة حماس مازالت  مشيرًا إلى إن حكومة الوفاق ذهبت إلى قطاع

 هي المسيطرة على الوضع الميداني هناك".
وتوقع عدم إمكانية استئناف العمل العسكري في القطاع مرة أخرى بسبب الدمار الرهيب الذي حدث 

يشيات، هناك بعد العدوان اإلسرائيلي األخير، مضيًفا أنه "ال يوجد مستقبل في بلد أكثر من نصفه مل
 وأن هذا الوضع لن يتغير إال باالنتخابات".
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 ورفض الرئيس عباس اإلجابة على سؤال حول احتمال ترشحه لالنتخابات الرئاسية مرة أخرى.
وفيما يتعلق بمؤتمر إعمار غزة، أكد عباس أنه حقق نجاًحا، وأن الفلسطينيين سعداء بما حققه من 

 هذا المبلغ.تبرعات، لكنهم ينتظرون معرفة آليات دفع 
وأوضح أن هذه التبرعات سُتسّلم إلى السلطة الفلسطينية عبر منظمات األمم المتحدة وليس ألي 
فصيل بعينه، الفًتا إلى أن السلطة توقعت الحصول على أربعة مليارات فقط ولم تتصور أن يقفز 

 مليار دوالر. 4.4المبلغ إلى 
ن السلطة وقال عباس إن اجتماعه مع وزير الخارجية األمري كي جون كيري لم يسفر عن جديد، وا 

 أصوات داخل المجلس. 9ستلجأ إلى مجلس األمن لتحديد موعد إلنهاء االحتالل إذا ضمنت 
وأضاف "إذا فشلت كل الجهود سنوقف العالقات مع إسرائيل وسأقول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي 

سلطة وسيتبع ذلك أيًضا طلب انضمام بنيامين نتنياهو )تعال خد السلطة(، لكنني لن أعلن حل ال
 لكل المنظمات التابعة لألمم المتحدة".

 44/41/4144الرأي، عمان، 
 

 غير مشجع بخصوص عملية السالم موقف الواليات المتحدة أبو ردينة: .2
قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريح له أمس قبل مغادرته 

نه "يجب اآلن تنفيذ ما جاء من تعهدات في القاهرة، إن ا لمؤتمر عقد بحضور جميع دول العالم، وا 
المؤتمر، والمطلوب سرعة العمل والتسهيالت التي يجب أن تنفذها إسرائيل فورا لكي ال يجري إعاقة 

 الشروط التي على أساسها ستتحرك عملية إعادة اإلعمار".
بالمؤتمر كانت مشجعة ماليا، ولكن بخصوص المسيرة وأكد أبو ردينة أن مواقف الدول المشاركة 

السياسية لعملية السالم ما زالت األمور متعثرة والموقف األميركي غير مشجع حتى اآلن، وقال إن 
هناك جهودا تبذل، ولكن الموقف الفلسطيني واضح، وهو الذهاب إلى مجلس األمن ومن ثم إلى بقية 

 المنظمات الدولية.
لى أن "الرسالة التي صدرت عن مؤتمر إعادة إعمار غزة يجب أن تكون واضحة وشدد أبو ردينة ع

إلسرائيل ولإلدارة األميركية، وهي رسالة من المجتمع الدولي ليست مالية فحسب، بل هي رسالة 
سياسية واضحة، مفادها أن العالم بأسره غير قابل ولن يرضى باستمرار االحتالل، وأنه يتوجب رفع 

ع غزة فورا، واالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من الضفة الغربية، وعلى رأسها القدس الحصار عن قطا
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الشريف، وال بد أن تقام الدولة الفلسطينية على هذه القاعدة وهذه األسس، ووفق مبادرة السالم 
 العربية، وهو الطريق الوحيد للسلم واالزدهار بالمنطقة".

تمع الدولي متابعة ما قامت به السويد لالعتراف بدولة وأشار أبو ردينة إلى أن "المطلوب من المج
دولة  14فلسطين، وهي خطوة هامة ومشجعة، وهناك الكثير من الدول ستتبعها، خصوصا أن هناك 

 عندما حصلنا على دولة مراقب باألمم المتحدة". 1111أوروبية اعترفت بفلسطين عام 
 44/41/4144الشرق األوسط، لندن، 

 
 األقصىفي المسجد سلطات االحتالل تجاوزت الخطوط الحمراء وزير األوقاف:  .3

قال وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية هايل عبد الحفيظ داود ان سلطات  :بترا()-عمان
االحتالل االسرائيلي تجاوزت الخطوط الحمراء فجر أمس االثنين عندما اقتحمت المسجد االقصى 

بطين والحراس ومنعت موظفي االوقاف االسالمية وحراس المسجد المبارك واخرجت المصلين والمرا
 االقصى من الدخول الى أماكن عملهم.

واكد داود في تصريح صحفي لوكالة االنباء االردنية )بترا( أمس االثنين ان سلطات االحتالل تحدت 
لكعبة حرمة المسجد االقصى عندهم كحرمة ا تعتبرمليار مسلم حول العالم " 1.7مشاعر بذلك 

الصالة  أفضلالمشرفة في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة على ساكنها 
 والسالم". 

 44/41/4144الدستور، عمان، 
 

 "القدس العربي": خالفات حول هوية الموظفين تعيق تسلم حكومة التوافق معابر غزة .4
رتيبات الخاصة بعودة إشراف موظفي الهور: أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الت أشرف -غزة

السلطة الفلسطينية، على معابر غزة بما فيها معبر رفح والمعابر الفاصلة عن إسرائيل لم تنته بعد، 
 وأن هناك خالفات داخلية حول هوية الموظفين قد تطيل األمر.

ن على عملهم وحسب المعلومات فإن الموظفين المقترحين يتبعون عدة وزارات مختلفة، وكانوا قائمي
 .1117قبل سيطرة حماس على قطاع غزة، منتصف شهر حزيران/ يونيو من عام 

وتشير معلومات وصلت لـ "القدس العربي" الى أن خالفا داخليا فلسطينيا حيال األمر، هو من أخر 
عملية تسلم السلطة من جديد للمعابر، اذ تريد حماس وموظفوها الموجدون اآلن في قطاع غزة 



 
 
 

 

 
           6ص                                     3376 لعدد:ا    44/41/4144 الثالثاء التاريخ:

 

على المعابر أن يكونوا ضمن تشكيلة الموظفين الجدد، وأن ال يتم إقصاؤهم في المرحلة  ويشرفون
 المقبلة، على اعتبار أنهم موظفون في السلطة الفلسطينية.

 44/41/4144القدس العربي، لندن، 
 
 صوتين آخرينلمجلس األمن ويحتاجون بأصوات  سبعالفلسطينيون يحسمون القدس العربي:  .5

علمت "القدس العربي" من عدة مصادر ديبلوماسية غربية، أن الفلسطينيين  أبو سعدى: فادي-هللارام 
عدد ممكن من أصوات الدول  أكبريسلكون كل الطرق الديبلوماسية، في محاولة الحصول على 

حتى ُيسمح بعرض مشروعهم في خلية يعملون على طلب عقدها  1119األعضاء على اال تقل عن 
وكشفت المصادر أن الفلسطينيين نجحوا حتى  المجلس.بلد العربي الوحيد في قريبا عبر األردن ال

« اآلن في تجنيد سبعة أصوات، وهم بذلك سيدفعون الواليات المتحدة الى استخدام حق النقض "الفيتو
ولم ُتخف المصادر الديبلوماسية، أن الواليات المتحدة، ال تمارس الضغوط فقط  التي تحاول تجنبه.

نما تمارسها بشكل أكبر على الدول األعضاء الـ على القي ، لمنع حدوثه من 14ادة الفلسطينية، وا 
ن حدث، لمنعهم من التصويت لمصلحة القرار الفلسطيني.  جهة، وا 

 44/41/4144القدس العربي، لندن، 
 
 المدينة المقدسة األقصى حرب دينية إسرائيلية ضدّ المسجد قريع: اقتحامات  .6

جنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس احمد القدس: قال عضو الل
قريع ابو عالء: إن اقتحامات األقصى وتفريغه من المصلين جريمة نكراء تأتي في سياق حرب دينية 

، إلى خطورة فرض سلطات أمسعالء في بيان صحافي  أبوولفت  إسرائيلية ضد المدينة المقدسة.
يلي حصارا مشددا على المسجد القبلي "المصلى الرئيسي في المسجد األقصى االحتالل اإلسرائ

 المبارك"، بهدف تأمين اقتحامه وتدنيسه من قبل قطعان المستوطنين والمتطرفين اليهود.

 44/41/4144األيام، رام هللا، 
 
 الزهار: ال يستطيع أحد المساس بسالح المقاومة أو برنامجهامحمود  .7

البارز في حركة حماس محمود الزهار أنه ال يستطيع أحد المساس بسالح المقاومة أكد القيادي : غزة
أو ببرنامجها سواًء كان فلسطينيًا أو صهيونًيا، مشيًرا إلى أن مـؤتمر إعـادة إعمـار غـزة لـم ُيعقـد مقابـل 

 الحديث عن نزع سالح المقاومة.
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(، إلى أن هنـاك فرقًـا 11-13االثنين )وأشار الزهار خالل حوار مع قناة "الجزيرة مباشر"، مساء يوم 
بين سالح المقاومة وسالح السلطة، مضيفا "من يظـن أن سـالح المقاومـة تـابع للسـلطة فهـو مخطـ ، 

 السالح موجود ليدافع عن الحدود وعن الشعب بأكمله".
ي وحول موضوع إعادة اإلعمار؛ أوضح الزهـار أن أولويـات اإلعمـار هـي البيـوت المـدمرة جزئيـًا، والتـ

يمكــن إصــالحها بســرعة، والمــدارس إلــى جانــب المستشــفيات، إضــافة إلــى موضــوع الصــرف الصــحي 
والكهربــاء، الفتــا االنتبــاه إلــى أن "شــعبنا نشــط)..( فبمجــرد فــدخول مــواد البنــاء ســنجد حالــة إعمــار فــي 

 زمن سباقي ال يتوقعه أحد".
غـزة؛ قـال الزهـار إن "مصـر دولـة وردًّا على سؤال عن دور مصر تجاه حـرب "إسـرائيل" األخيـرة علـى 

محورية، ودورها أساسـي فـي إعـادة اإلعمـار بصـرف النظـر عـن مـن يحكمهـا"، مستشـهدا بمواقفهـا فـي 
، مشـيًرا إلـى أن حمـاس لـن تكـرر أخطـاء منظمـة التحريـر بتـدخلها 44حرب الـيمن وسـورية وفلسـطين 

 في الماضي في شؤون الغير "األردن وأيلول األسود".
مــؤتمر إعــادة اإلعمــار فــي غــزة؛ بــين الزهــار أنــه يســتحيل عقــد المــؤتمر فــي غــزة، ألن  وعــن عــدم عقــد

الــــدول الغربيــــة المشــــاركة معروفــــة بــــدفاعها عــــن "إســــرائيل"، ولــــن يقبــــل الفلســــطينيون وجــــودهم علــــى 
 أراضيهم.

 43/41/4144، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 تصريحات عباس نْسف التفاقات المصالحةصالح البردويل:  .8

اسـتنكر الـدكتور صـالح البردويـل القيـادي فـي حركـة حمـاس، تصــريحات : محمـود هنيـة -الرسـالة نـت
 إجـراءرئيس السلطة محمود عباس التي قال فيها إنه لن تحصل مصالحة حقيقية مـع حمـاس إاّل بعـد 

 االنتخابات.
اقـات فـي القـاهرة وتساءل البردويل خالل حديثه في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "ما الذي تم من اتف
 وغزة، وتشكيل حكومة التوافق وزيارتها لغزة قبل أيام عدة، أليست تلك مصالحة؟!".

وقال البردويل، إن هذه التصريحات تـدل علـى عـدم جديـة عبـاس فـي المصـالحة، وهـي نسـف لكـل مـا 
ا مـن حـل االزمـة تم االتفاق عليه وتسميم ألجواء المصالحة والعالقات الداخلية التي تجاوزنا قـدًرا كبيـرً 

 الداخلية فيها.
واستغرب توقيت هذه التصريحات، معقًبا بالقول "إّما أنهـا دليـل علـى أن الرجـل مغيـب، أو أنـه يحـاول 

 تسويق نفسه بطريقة مزعجة جًدا".
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وقد قال عباس أمام الصحفيين "ال يوجد مستقبل فـي بلـد أكثـر مـن نصـفه مليشـيات، وأن هـذا الوضـع 
 تخابات"، باإلشارة إلى قطاع غزة.لن يتغير إال باالن

واعتبــر البردويــل هــذه األقــوال بالمعيبــة وقــال إن وصــف المقاومــة بهــذه األوصــاف المبتذلــة والرخيصــة 
عيـب كبيـر، وعلـى عبـاس أن يضــع يـده علـى رأسـه وهـو يتحــدث عـن مقاومـة باسـلة دوّخـت االحــتالل 

أن تصـــريحات عبـــاس ال تخـــدم اال  ودافعـــت عـــن شـــعبها، وامتزجـــت فـــي وجـــدان أبنـــاء أمتهـــا"، مؤكـــًدا
 االحتالل.

ـــى أنهـــا مكافـــأة  ـــى نحـــو متصـــل، رفـــض البردويـــل ربـــط إعمـــار غـــزة بشـــروط سياســـية، مشـــدًدا عل وعل
 لالحتالل.

 43/41/4144، الرسالة، فلسطين
 
 حمدان: اإلعمار اختبار حقيقي لجدية الحكومةأسامة  .9

لخارجيـة بحركـة حمـاس، أن قضـية اإلعمـار اعتبر أسامة حمدان مدير دائـرة العالقـات ا: محمود هنية
تشــكل اختبــارا حقيقًيــا لجديــة حكومــة التوافــق، وقــدرتها علــى القيــام بمهامهــا المناطــة بهــا طبًقــا التفــاق 

وأكّد حمدان في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن حماس ستبذل كل جهد ممكـن إلنجـاح  المصالحة.
 في مقدمتها حركة فتح إلنجاح ذلك.مهمة اإلعمار، داعًيا كل القوى الفلسطينية و 

 وقال إن الهدف الحقيقي من المصالحة هو خدمة الشعب والقضية الفلسطينية.
ورأى حمدان أن عملية اإلعمار هي الثمن الذي ُتدّفعه إسرائيل للمجتمع الـدولي، وذلـك نتيجـة لصـمته 

 عن تصرفاتها اإلجرامية والعدائية بحق الشعب الفلسطيني.
ذ العــالم موقًفــا حاســًما تجــاه العــدوان مــن اللحظــات األولــى الندالعــه، لمــا وجــد نفســه وأضــاف "لــو أخــ

ورفــض حمــدان أي محاولــة لــربط اإلعمــار فــي قضــية التســوية واألمــن،  مضــطًرا للقيــام بحملــة إعمــار".
 مشدًدا على أن ذلك يعد وقوًفا إلى جانب العدوان ضد غزة.

 43/41/4144، الرسالة، فلسطين
 

 عماراإل إعادةمؤتمر  بإنجاحوالتعاون المصري أثمرت  عباسجهود  عساف:أحمد  .01
الذي عقـد فـي القـاهرة  راالعتما إعادةمؤتمر  إنقال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، : رام هللا
حقق نجاحا مهما نتيجة لجهود الرئيس محمود عباس المكثفة، والتعاون المصري منذ بدء  األولأمس 

 .التحضيرات للمؤتمر
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المــؤتمر حقــق األهــداف التــي ســعى الــرئيس محمــود عبــاس والحكومــة لتحقيقهــا،  أنوأضــاف عســاف 
قطـاع غـزة، وحشـد الـدعم السياسـي لخطـة الـرئيس السياسـية  إعمـار إلعـادةوهي تـوفير التمويـل الـالزم 

ابـع االحتالل بسقف زمني محدد وانجاز االستقالل الوطني لدولة فلسطين علـى خـط الر  إلنهاءالهادفة 
مـن حزيــران وعاصــمتها القـدس الشــرقية"، كاشــفًا بــأن أغلبيـة الــدول المشــاركة فـي المــؤتمر ركــزت علــى 

االحتالل وقيام دولـة فلسـطين، مؤكـدا ان نجـاح المـؤتمر  إنهاءضرورة حل المشكلة من جذورها، عبر 
سـي، كاشـفا أن يأتي نتيجة لجهود الـرئيس محمـود عبـاس المكثفـة، وثقـة المجتمـع الـدولي بمسـاره السيا

الرئيس عقد عشرين اجتماعًا متواصاًل مع الوفود المشاركة بـالمؤتمر ووزراء الخارجيـة، التـي اسـتمرت 
حتى ساعات متأخرة من الليل في سـعيه لتحقيـق أهـداف شـعبنا والتخفيـف عـن معانـاة أهلنـا فـي قطـاع 

اف: "ال يوجـد أي مبـررات وفيما يتعلق بضمانات دفـع الـدول المبـالغ التـي تعهـدت بهـا، قـال عسـ غزة.
اعمار مهنية سوف يخضع تنفيـذها  إعادةلعدم التزام الدول بتنفيذ وعودها، في ظل الحديث عن خطة 

 اإلشـرافالـدول المتبرعـة نفسـها أن تشـارك فـي  بإمكـانالمتحدة، مشيرًا أنـه  األمملرقابة دولية من قبل 
 على تنفيذ الخطة.

  44/41/4144، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 مخيم اليرموك دمشق لكن القيادة الفلسطينية رفضت بالمقدح: حاولنا التدخل لتشكيل قوة أمنية  .00

نائـب قائـد قـوات األمـن الـوطني اللـواء منيـر المقـدح،  : قـالمخيم عـين الحلـوة ـ وائـل عصـام -بيروت 
 نالفلسطينييخيمات لـ"القدس العربي"، "حاولنا جاهدين تحييد م، في مخيم عين الحلوة في فتحالقيادي 

التي طلبناها من القيادة الفلسطينية، لم تحظى جهودنا بالدعم  اإلمكاناتفي سورية ولكن لم تتوفر لنا 
تابعــة للمنظمــة للمحافظــة علــى المخــيم وامــن  أمنيــةالكــافي، فمــن اجــل تحييــد المخيمــات نحتــا  لقــوة 

 اإلمكانـات، ولكـن لألسـف لـم يـتم تـوفير الجوار، والقى هذا المقترح ترحيب المعارضة السورية والنظام
مـازن  أبـوبالمخيمـات ولكـن الـرئيس  أمنيـةمازن دعم فكرة تشكيل قـوة  أبوالمطلوبة، طلبنا من الرئيس 

مخـيم  أنالمخيمـات مسـؤولية الحكومـة السـورية، خاصـة  أنال يريد التدخل بالشأن السـوري، هـو يـرى 
ن منــاطق المعارضــة التــي تعرضــت لهجمــات مــ الجــ اليرمــوك يضــم اآلن نحــو نصــف مليــون ســوري 
الالجئـــين الفلســـطينيين فـــي  أوضـــاعمـــازن لمتابعـــة أبـــو النظـــام، اآلن هنـــاك لجنـــة مكلفـــة مـــن الـــرئيس 

 مشروع خار  هذه اللجنة". أيسورية، وليس هناك 
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بـأي شـأن  أبـدا أنفسـهمدرس نهر البارد كان مهما للفلسطينيين في لبنان، فهـم ال يريـدون ز   أنويرى 
لبناني، واستطاعت القوى الفلسطينية جمع نفسها علـى موقـف بعـدم التـدخل حتـى بالشـأن السـوري فـي 

 معارضة للنظام. أولبنان، حتى المظاهرات المرتبطة بالوضع السوري ممنوعة، سواء كانت مؤيدة 
لقيـادات ا أمـامالالجئين الفلسـطينيين القـادمين مـن مخيمـات سـورية بـاتوا يشـكلون تحـديا جديـدا  أنكما 

الفلسطينية في لبنان، وفي هذا يتحدث اللواء المقدح لـ"القدس العربي" قائال "لـدينا اآلن فـي لبنـان نحـو 
فلسطيني قـدموا مـن مخيمـات سـورية، نحـو خمسـين ألـف مـنهم مـا زال فـي لبنـان، هنـا  الج ألف  41

 14 أصــلة، مـن ألـف فلســطيني جـاءوا الجئـين مــن سـوري 17مـثال فـي مخــيم عـين الحلـوة يوجــد نحـو 
ألف وصلوا منذ بداية األزمة، هاجر الكثير منهم ألوروبا، والدول التي تستقبل الالجئـين، والكثيـر مـن 
العائالت لم تجد مأوى لها لآلن، مما اضطرنا في مؤسسـة بـدر الستضـافة مئـات العـائالت، معظمهـم 

مقـر لهـم، لـذلك هـم مـا  أياآلخر لـم نسـتطع لـآلن تـوفير  والجزءخصيصا لهم  أعدتسكن في مقرات 
عائلة الباقيـة مـن  14 ـعائلة ونحاول اآلن تأسيس هنغارات إلسكان ال 14زالوا في خيم ويبلغ عددهم 

 غير سكن".
الكثيـر مـن الالجئـين السـوريين الـذين  إنوال يقتصر األمر على الالجئين الفلسطينيين من سورية، بـل 

ة وغيـره مـن المخيمـات الفلسـطينية، ويضـيف المقـدح وصلوا لبنان اختاروا السكن في مخيم عين الحلـو 
النــازحين الســوريين، هــم الجئــون يســتحقون الرعايــة  أوضــاع"بالنســبة لالجئــين الســوريين فيجــب ترتيــب 

توتر امني في لبنان، لو كانوا يريدون الحرب كانوا حاربوا في بالدهم سورية..  أيولن يكونوا مصدر 
ضــيف مئــة عائلــة ســورية، نحــن مســؤولون عــن رعــايتهم، ولكــن فــي مخــيم عــين الحلــوة نست أيضــاهنــا 
علـى السـوريين  أيضـاكما هو الحال على النـازحين الفلسـطينيين القـادمين مـن سـورية فإنـه يمنـع  أيضا
تتـــولى متابعـــة  أمنيـــةموقـــف سياســـي داخـــل المخـــيم. وهنـــاك لجنـــة  أي إعـــالن أوحمـــل الســـالح  أيضـــا

 ".أوضاعهم
، بحيـــث ال تكـــون األمنيـــةالتنســـيق مـــع الجـــيي اللبنـــاني حـــول القضـــايا  يواصـــلون إنهـــمويقـــول المقـــدح 

مجتمعات الفلسطينيين منطلقا ألي تـوتر فـي لبنـان، وال سـببا فـي تقويـة طـرف علـى طـرف فـي لبنـان، 
وقـد  األمنيـة"سالحنا وجهته فلسطين فقط" كما يقول المقدح، ويضيف "نركز جهودنا على توحيد القوة 

وســـتنتقل التجربـــة بنجـــاح لمخـــيم صـــبرا وشـــاتيال ومـــن ثـــم كـــل مخيمـــات لبنـــان نجحنـــا لـــآلن فـــي ذلـــك، 
بالتنسيق مع الجيي اللبناني، بالنسبة لملف المطلوبين للدولة اللبنانية داخـل المخيمـات، فـالملف اآلن 

مطلوب مـن خـار   أيغير مطروح، مشكلة المطلوبين ستحل مع القضايا العالقة القضائية، وال يوجد 
 11بعـد  إلغاؤهاتم  أحكام 6داخل المخيمات، كلهم من المخيم. انا مثال كان علي  ختب مالمخيمات 
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عــام، ألن معظمهــا مرتبطــة بملفــات سياســية، كــان علــي الكثيــر مــن القضــايا المرفوعــة مثــل قــدح وذم 
 ".إسرائيلالنار من رشاشات دفاعية ضد  إطالقللجنوب،  أسلحةوزير، تهريب 

 44/41/4144، القدس العربي، لندن
 
 حماس تطلق حربها النفسية بشأن األسرى اإلسرائيليين .02

فـي الوقــت الــذي أعلنـت فيــه إســرائيل اعتبـار جنــدييها شــاؤول آرون وهــدار : عــوض الرجــوب -الخليـل 
فــي عــداد القتلــى، وأن حركــة المقاومــة  -اللــذين فقــدا فــي قطــاع غــزة أثنــاء العــدوان األخيــر-غولــدينغ 

ثتيهمـــا، نقلــت صــحيفة القــدس المقدســـية عــن مصــادر فــي حمـــاس أن اإلســالمية )حمــاس( تحــتفظ بج
 الحركة لديها أسرى أحياء.

وقالـــت الصـــحيفة إن المصـــادر التـــي وصـــفتها بالخاصـــة أكـــدت أن لـــدى الحركـــة جنـــودا أحيـــاء وجثثـــا 
ــــاة جنودهــــا وســــتفاجئها بكثيــــر مــــن  ــــة عــــن حي ــــن تمــــنح إســــرائيل أي معلومــــات مجاني ــــى، وأنهــــا ل لقتل

 المعلومات.
ارت المصـــادر إلـــى أن المفاوضـــات ســـتكون "طويلـــة ومعقـــدة" فـــي حـــال واصـــلت إســـرائيل تعنتهـــا وأشـــ

 واعتمدت على معلوماتها الخاطئة.
ووفــق تصــريحات منســوبة لقيــادات بحمــاس فــإن الحركــة لــديها مــن األســرى مــا يكفــي لتفريــغ الســجون 

بـــرام صـــفقة وفـــاء األحـــرار غـــرار صـــفقة شـــاليط عـــام  علـــى 1اإلســـرائيلية مـــن األســـرى الفلســـطينيين، وا 
 والتي أفر  بموجبها عن نحو ألف أسير فلسطيني. 1111

ونشــرت حمــاس مــؤخرا ملصــقات فــي شــوارع غــزة تظهــر عناصــر كتائــب عــز الــدين القســام )الجنــاح 
العســـكري لحمـــاس( وهـــم يأســـرون الجنـــدي آرون، كمـــا نشـــرت صـــورا خاليـــة وعليهـــا عالمـــات اســـتفهام 

 ما اعتبرته إسرائيل جزءا من الحرب النفسية.توحي بوجود أسرى آخرين، وهو 
لكــن وســائل إعــالم إســرائيلية تــرى أن كــل هــذه التصــريحات تــأتي فــي إطــار الحــرب النفســية وضــمن 

 محاولة حماس ابتزاز اإلسرائيليين وقيادتهم.
 

 صندوق مغلق
م ووفــق محللــين فــإن "صــندوق حمــاس" ســيظل مغلقــا إلــى أن يفــتح فــي جلســات تفــاوض رســمية إلتمــا

صفقة تبادل جديدة لألسرى، بحيث تكون كل معلومة بثمن أقله تحرير عـدد مـن أسـرى. مشـيرين إلـى 
 أن كتائب القسام هي الجهة الوحيدة المختصة بهذا الملف وأنها لم تقل كلمتها بعد.
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ـــوم إن "حمـــاس تحـــاول أن ترهـــق اإلســـرائيليين  ـــديعوت أحرونـــوت فـــي افتتاحيتهـــا الي وقالـــت صـــحيفة ي
بالتفاوض إلعادة جثتي الجنديين آرون غولدينغ". مرجحة أن يبدأ التفاوض بشأن الجثث في وقيادتهم 

 أكتوبر/تشرين األول الجاري. 14
وأضافت الصحيفة أن حماس "بدأت حربا نفسية". وأنها ال تتخلى عن حيلة نجحت في الماضي على 

ورها على أجـزاء مـن جثـث المجتمع اإلسرائيلي، حيث بدأت تطلق تصريحات لدحض زعم إسرائيل عث
 الجنديين.

وفيما اعتبره مراقبون اسـتعدادا لمفاوضـات عسـيرة عـّين رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو قبـل 
 أيام العقيد المتقاعد ليئور لوطن منسقا لشؤون األسرى والمفقودين بديوان رئاسة الوزراء.

قــــدس أحمــــد رفيــــق عــــوض إلــــى اشــــتراط حمــــاس وأشــــار أســــتاذ اإلعــــالم والعلــــوم السياســــية بجامعــــة ال
 مفاوضات منفصلة لملف األسرى، مرجحا أن تكون المفاوضات "مريرة وطويلة وربما بأثمان باهظة".
وفــي حديثــه للجزيــرة نــت أكــد عــوض أن جــزءا مــن التفــاوض بشــأن هــذا الملــف "ســيبقى ســريا تمامــا"، 

ولكنـه جـزء مـن عمليـة التفـاوض والضـغط معتبرا أن ما يتردد في وسائل اإلعالم "لـيس كلـه صـحيحا، 
 على الطرف اآلخر لوضع الملف على أجندته".

 
 ال معلومات

ـــود  ـــوفرة عـــن عـــدد الجن ـــة والمت ـــة المعلومـــات الدقيق ـــل السياســـي مصـــطفى الصـــواف فأكـــد قل أمـــا المحل
 المأسورين لدى حماس، وما إذا كانوا أحياء أم أمواتا؟

االحـتالل "يعتـرف بـاثنين". موضـحا أن الحـديث فـي هـذا وأضاف الصواف في حديثـه للجزيـرة نـت أن 
الملــف يبقــى "مجــرد تكهنــات أو تحلــيالت أو بالونــات اختبــار" ألن أصــحاب الملــف لــم يتحــدثوا بكلمــة 

 واحدة، وفق قوله.
وتــابع "رغــم أن حمــاس عودتنــا علــى الصــدق، إال أن التلميحــات التــي تطلقلهــا هــي جــزء مــن الحــرب 

 تهادات أو حديث عن هذا الملف قد يصب في مصلحة االحتالل".النفسية، رغم أن أي اج
واعتبــر الصــواف أنــه بتعيــين مســؤول جديــد لملــف األســرى والمفقــودين اإلســرائيليين يعنــي بــدء اســتعداد 

 إسرائيل لخوض معركة تفاوضية على جنودها سواء كانوا أحياء أم أمواتا.
 43/41/4144، الجزيرة نت، الدوحة
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 ".. حرب نفسية أم تباشير صفقة؟4 "وفاء األحرار .03
انتشرت على مفترقات بعض الطرق في قطاع غزة ملصقات كبيرة كتب عليها : غزة-أحمد عبد العال

 "، تبشر الشعب الفلسطيني بصفقة تبادل أسرى جديدة مع االحتالل اإلسرائيلي.1"قريبا وفاء األحرار
ســالمية )حمــاس( ملصــقات كبيــرة كتــب عليهــا وفــي األيــام القليلــة الماضــية علقــت حركــة المقاومــة اإل

"، إضــــافة لصــــور مقــــاومين مــــن كتائــــب عــــز الــــدين القســــام وصــــورة الجنــــدي 1"قريبــــا وفــــاء األحــــرار 
 اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة شاؤول آرون.

لى جانب آرون وضع إطار صورة بداخله عالمة استفهام، في إشارة إلى احتمال وجود جنـدي آخـر  وا 
 مة.لدى المقاو 

الكاتــب المخــتص فــي الشــأن اإلســرائيلي حــازم قاســم قــال "إن هــذه "الملصــقات" ال تعبــر عــن الموقــف 
نها مجرد عمل شعبي نابع من اهتمام الشارع بقضية األسرى.  الرسمي لحماس وا 

وأضــــاف للجزيــــرة نــــت أن الملصــــقات تعبــــر عــــن حجــــم آمــــال الجمهــــور المعقــــودة علــــى وجــــود جنــــود 
لمقاومــة ممــا يمكنهــا مــن إخــرا  أســرى مــن ســجون االحــتالل "فــي ظــل عجــز إســرائيليين أســرى لــدى ا

 السلطة عن ذلك".
 

 ثمن المعلومات
ولفت إلى أن حماس تدير هذا الملف بعيدا عن وسائل اإلعالم وتعلمت مـن التجـارب السـابقة أن كـل 

تتحـدث مطلقـا معلومة لها ثمن، مشير إلى أن القول الفصـل فـي هـذا المجـال لكتائـب القسـام التـي "لـم 
 عن الموضوع وتتعامل معه بهدوء ونفس طويل".

وقــال إن حمــاس ترغــب فــي ترجمــة الملــف إلــى إنجــاز كبيــر يكــون أحــد جوانــب انتصــارها فــي الحــرب 
 األخيرة على القطاع.

وحســب قاســم، تتــابع إســرائيل الملــف بحــذر شــديد، ألنــه يمثــل أحــد أهــم جوانــب فشــل جيشــها فــي حربــه 
 على غزة.
أن مجــرد كشــف بعــض المعلومــات فــي موضــوع "الجنــود األســرى" ســيكون ضــربة شــديدة  وأشــار إلــى

للقيادة العسكرية وللوسط السياسي في تل أبيب، خاصة بعد إعالنها أن المفقـودين لـدى حمـاس قتلـى، 
 "وهو أمر ال يمكن تأكيده".
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والمجتمــع  لكــن الــبعض يعتبــر أن هــذه اإلعالنــات بمثابــة حــرب نفســية تشــنها حمــاس علــى الحكومــة
اإلســـرائيلي. واســـتبعد الباحـــث فـــي الشـــأن الفلســـطيني حمـــزة أبـــو شـــنب أن تحمـــل هـــذه الملصـــقات أي 

 دالالت سياسية تتعلق بصفقة جديدة لتبادل األسرى بين المقاومة واالحتالل.
وقال للجزيرة نت إن هذه الملصقات تأتي في إطار رفع معنويات الشارع والتذكير بـأن المقاومـة لـديها 

لكثيــر مــن أوراق القــوة، فــي ظــل حالــة إربــاك تشــهدها الســاحة الفلســطينية تتعلــق بملــف اإلعمــار ومــا ا
 صاحبه من قلق.

 
 ملف منفصل

وأشار إلى أن الوفد الفلسـطيني فـي القـاهرة أبلـغ الجانـب المصـري بـأن ملـف األسـرى والجنـود منفصـل 
، مرجحا أن تشهد األسابيع القادمة عن المفاوضات وسيكون له وفد خاص تحدده المقاومة الفلسطينية

 حراكا في هذا الملف.
وتوقع أن تدير كتائب القسام هذا الملف بعيدا عن اإلعالم كما حصل في صفقة شاليط حـين فاجـأت 

 أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو يثبت أن شاليط على قيد الحياة. 11الجميع باإلفرا  عن 
هـا المفقـودين قتلـى وأقامـت لهـم جنـازات رسـمية، وذلـك لتخفيـف ولفت إلى أن إسـرائيل أعلنـت أن جنود

الضغط الجماهيري بينمـا تعمـل أجهزتهـا األمنيـة فـي الخفـاء وتبحـث عـن أي شـيء يمكـن أن يوصـلها 
 ألي معلومة حولهم.

وأشـار إلــى أن الحكومــة اإلســرائيلية ال تتعـرض حاليــا لضــغوط الجبهــة الداخليـة وأهــالي الجنــود، خالفــا 
فــي ملــف شــاليط. وقــال إن هــذا الواقــع ربمــا يعــود لعــدم وجــود معلومــات واضــحة وموثوقــة لمــا حصــل 

 حول مصير الجنود المفقودين في حرب غزة.
يوليو/تمـــوز الماضـــي عـــن خطفهـــا الجنـــدي اإلســـرائيلي  11يشـــار إلـــى أن كتائـــب القســـام أعلنـــت فـــي 

دا مـن الجنـود المتـوغلين، فيمـا شاؤول آرون في عملية نوعية شرق حي التفاح قتلت المقاومة فيها عد
 أعلن االحتالل بعد ذلك بأيام فقدان أحد جنوده ورجح أن يكون قتل في المعارك.

 44/41/4144، الجزيرة نت، الدوحة
 
 مسجد األقصىنتنياهو يؤكد أنه ملتزم بعدم تغيير الوضع القائم في ال .04

يلي بنيامين نتنياهو قال، "أنا رئيس الوزراء اإلسرائ، أن 44/41/4144، ، رام هللااأليامذكرت 
سرائيل عامة ملتزمون بالحفاظ على الوضع القائم، كما كان األمر منذ عشرات السنين  شخصيا وا 
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ن متطرفين فلسطينيين وراء العنف في جبل الهيكل )المسجد األقصى( من  )في الحرم القدسي(، وا 
ومزعوم على األماكن المقدسة خالل التحريض وشائعات ال أساس لها عن تهديد إسرائيلي وهمي 

 لإلسالم".
وأضاف في مؤتمر صحافي مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في غربي القدس، أمس، 
"إسرائيل حريصة كل الحرص على حماية األماكن المقدسة وعلى حق أبناء جميع األديان بالصالة 

 نظام العام وعلى حرية العبادة في القدس".في األماكن المقدسة لهم، إسرائيل ستواصل الحفاظ على ال
واتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي "متطرفين فلسطينيين" بالوقوف وراء ما وصفه "بأعمال العنف" في 
المسجد األقصى في القدس بعد اندالع مواجهات جديدة في باحة المسجد األقصى بين شبان 

 فلسطينيين والشرطة اإلسرائيلية.
"الخطوات األحادية الفلسطينية في األمم المتحدة لن تدفع السالم. العكس هو  واعتبر نتنياهو أن

وقال، "السالم الحقيقي سيكون  الصحيح. إنها ستؤدي فقط إلى تصعيد الوضع وال أحد يريد ذلك".
 ممكنا فقط من خالل إجراء مفاوضات ثنائية مع أولئك الذين يريدون السالم".

نتنياهو قال إن "جذر العنف ، أن حلمي موسى، عن 44/41/4144، السفير، بيروتوأضافت 
الصادر من غزة ليس االحتالل اإلسرائيلي لغزة، وذلك لسبب بسيط وهو أن إسرائيل ال تحتل غزة. 
إن السبب المركزي النفجار العنف في الصيف األخير هو الهجمات الصاروخية لحماس على المدن 

هاكًا متواترًا حيادية األمم المتحدة عن طريق استخدام اإلسرائيلية. هجمات صواريخ انتهكت انت
منشآتها، بما في ذلك مدارس األمم المتحدة. وعندما عثرت األمم المتحدة على صواريخ في 

 مدارسها، سّلمتها لحماس".

 
 باسلةشجاعة و  رئيس األركان اإلسرائيلي: مقاتلو حماس نفذوا عمليات .05

اإلسرائيلي دأب خالل وبعد العدوان على غزة على الجيي ، أن 44/41/4144، 48عرب ذكرت 
تصوير مقاتلي حماس بأنهم يهربون من القتال، وذلك في إطار حرب دعائية ونفسية، لكن رئيس 

، خر  خالل لقائه مع ضباط كبار في الجيي عن المألوف وقال إن زاألركان اإلسرائيلي، بيني غانت
 مقاتلي حماس أبدوا بسالة في القتال.

غانتز في اجتماع مع ضباط كبار شاركوا في الحرب خالل لقاء بمناسبة "عيد العري": ينبغي وقال 
وأضاف: "ال ينبغي أن نستخف  بأمانة في بعض الحاالت نفذوا عمليات قتالية شجاعة". نتحدثأن 

 بأعدائنا. هم أيضا كانوا يجتمعون ويخططون، هم أيضا يسعون لتحقيق انتصار".
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لتسلل قرب مستوطنة "زيكيم" التي نفذتها قوات كوماندوز بحري تابعة لحماس، وذكر غانتز عملية ا
وقال: الوصف الذي يصح على المجموعة التي حاولت الدخول عن طريق البحر هو ليس وصفا 
ألناس غير شجعان، هو وصف ألناس شجعان. أن تتقدم جريا وتضع عبوة ناسفة على دبابة ليس 

 ". على حد تعبيره.عمال يقوم به أناس غير شجعان
وعن إمكانية تجدد القتال قال: نتابع عن كثب ما يحصل في غزة. وعلينا أن نكون متأهبين 

 ومستعدين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وصف مقاتلي حماس بالشجعان يتناقض مع تصريحات 

عيزير طولدانو الذين ضباط كبار خالل الحرب بينهم قائد "غفعاتي" عوفر فينتر، وقائد "المظليين" أل
 قاال خالل الحرب إن مقاتلي حماس يهربون عند المواجهة.

لقد واجهنا مقاتلين شجعانا، يركض ، أن غانتز قال: "44/41/4144، األخبار، بيروتونشرت 
 ."أحدهم خلف دبابة ويحاول وضع عبوة عليها، هذا فعل أناس شجعان

، التي نقلت أقوال غانتز خالل لقاء أجراه مع ضباط ووفق القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي
في مقر وزارة الجيي في تل أبيب، فقد نبه رئيس األركان إلى متابعة  "المظلة"استضافهم في عيد 

 ."الجاهزية الدائمة"الجيي ما يدور وراء الحدود داخل غزة أو جهة البحر، وذلك للحفاظ على 
ال يعرف ما الذي سيحصل مستقباًل، وما "اجه إسرائيل بالقول: وتطرق إلى التهديدات األمنية التي تو 
 ، داعيًا إلى مواجهتها والشعب اإلسرائيلي موحد."هي التحديات الجديدة التي ستواجهنا

كذلك، تطرق غانتز إلى أداء كبار الضباط خالل العدوان على القطاع، قائال إنهم مروا بتجربة قتالية 
 ا بعد، ثم دعا ضباطه إلى مواصلة التدريب.ويجب التحقيق في أدائهم فيم

وحضرت االجتماع ضابطة تخدم في النيابة العسكرية، فسألها غانتز عن أخالق الجيي خالل 
يجب "، ثم رد عليها رئيس األركان: "من أعلى ما يكون"العدوان على غزة، ما دعاها إلى القول، إنها 

 لألمم المتحدة. األمين العام "أن نرتب لك لقاًء مع بان كي مون

 
 رفلين يشترط تحييد قدرات حماس لرفع الحصار عن غزة .06

قال الرئيس اإلسرائيلي "رؤوفين رفلين"، يوم االثنين، إن "رفع الحصار عن قطاع غزة سيتم فور عمل 
القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي على آلية وطريقة لتحييد القدرات اإلرهابية لحركة حماس"، في 

ى نزع سالح الحركة. وأضاف "رفلين"، خالل استقباله األمين العام لألمم المتحدة بان كي إشارة إل
مون، أن "ما يمكن تأكيده أنه ال تعارض بين ضمان أمن إسرائيل وتحسين ظروف الحياة في قطاع 
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ي ولفت "رفلين"، إلى أن "السالم بين الجانبين الفلسطين غزة"، بحسب القناة الثانية اإلسرائيلية.
واإلسرائيلي أمرا ملحا ومهما، ألنه الطريق الوحيد لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وأيضا أمن 

 إسرائيل".
 43/41/4144، فلسطين أون الين

 
 : نصف مليون إسرائيلي سيهاجرون بسبب الغالءللقناة العاشرة استطالع .07

ة من إسرائيل تبين منه أن أجرت القناة العاشرة اإلسرائيلية استطالعا حول الهجر  :وفا –تل أبيب 
 نصف مليون إسرائيلي سيهاجرون بسبب غالء المعيشة.

 44إلى  14من اإلسرائيليين فحصوا إمكانية الهجرة وأن جيل الذين سيهاجرون بين  %41وتبين أن 
من اإلسرائيليين انه ال يوجد مبرر لغالء المعيشة وأن مظاهرات االحتجا  عام  %61عاما. وأعرب 

 شلت في إحداث تغيير في إسرائيل.قد ف 1111

 44/41/4144، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 بجثث وأشالء جنودها "إسرائيل"يديعوت أحرونوت: حماس ُتذل  .08

تنوعت اهتمامات الصحف اإلسرائيلية الصادرة يوم االثنين، وتطرقت لما اعتبرته : عوض الرجوب
 جثث جنود.ابتزازا من حركة حماس بخصوص ما لديها من جنود أو 

وسلطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في افتتاحيتها الضوء على "محاولة حماس إرهاق المجتمع 
اإلسرائيلي والجيي بمفاوضات إعادة جثتي جنديين قتال في العدوان األخير على غزة"، معتبرة ذلك 

جعل التفاوض وتقول الصحيفة إن حماس تستعد ل "امتحانا ألعصاب المجتمع والقيادة اإلسرائيليين".
على أشالء جثث الجنود اإلسرائيليين حملة إذالل إلسرائيل، وتنوي ابتزازها بتفاوض مرهق، مضيفة 
أنه يستدل من تصريحات قياداتها في اآلونة األخيرة أن حماس "لم تدرك وضعها الحقيقي في الساحة 

أنها "تطلق سلسلة  وتضيف أن حماس بدأت في األسبوع الماضي حربا نفسية، موضحة اإلقليمية".
تصريحات تشير إلى احتمال امتالكها أكثر مما نعرف، وزعم إسرائيل أن الحديث عن أشالء فقط 

 كاذب".
 43/41/4144، الجزيرة نت، الدوحة
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 شخصية إسرائيلية تطالب البرلمان البريطاني باالعتراف بدولة فلسطين 373 ":جيروزاليم بوست" .09
ية إسرائيلية عامة من الجناح اليساري بينهم أعضاء سابقون شخص 363هيام سليمان: دعت نحو 

بالكنيست ، البرلمان البريطاني إلى االعتراف بدولة فلسطين خالل التصويت الذي من المقرر أن 
 يجريه أعضاؤه خالل ساعات في هذا الشأن.

نحن "وقالت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية إن هذه الشخصيات وقعت على وثيقة تقول 
اإلسرائيليين القلقين والحريصين على مصلحة دولة إسرائيل نؤمن بأن البقاء طويل األمد وضمان 

 ."أمن إسرائيل يعتمد على بقاء طويل األمد وضمان أمن دولة فلسطين
لهذا السبب نحن الموقعين على هذه الوثيقة نحث أعضاء البرلمان البريطاني على "وأضافت الوثيقة 
االقتراح والذي يطالب الحكومة البريطانية باالعتراف بدولة فلسطين جنبا إلى جنب التصويت لصالح 

 . "مع االعتراف بدولة إسرائيل
 44/41/4144، الوفد، الجيزة

 
 لتقسيم الزماني والمكاني اإلقرار سريع لمقترح  إصابات خالل اقتحام للمسجد األقصى ودعوات .21

في بيان لها مساء االثنين ، 43/41/4144مؤسسة األقصى للوقف والتراث، حّذرت 
من مجمل التطورات واالعتداءات النوعية على المسجد األقصى، والهجمة الشرسة  13/11/1114

غير المسبوقة اليوم وخالل األيام األخيرة على أولى القبلتين، وقالت المؤسسة على ما يبدو فإن 
خطورة تزامن األحداث لقصى، مشيرة االحتالل يمارس هذا العدوان بهدف فرض أمر واقع جديد باأل

منع المسلمين من دخول االقصى وأخرى تدعو لحكومة نتنياهو تدعو بمن تصريحات رسمية 
مصادقة رسمية على مقترح التقسيم الزماني والمكاني لألقصى وتخصيص أوقات وأماكن لصلوات لل

 يهودية فيه. 
االقتحامات واالعتداءات األخيرة أنها أن من بين مخاطر وميزات هذا ” مؤسسة األقصى“وتابعت 

مع عدد من قيادات ” نتنياهو“جاءت بناء على جلسة خاصة عقدها رئيس الحكومة االسرائيلية 
األجهزة األمنية وبمشاركة وزير األمن الداخلي وأمر فيها الضرب بيد من حديد كل مظاهر 

جد األقصى، كما وتزامنت اليوم االحتجاجات في القدس على اعتداءات االحتالل على القدس والمس
مع جملة من التصريحات الخطيرة، منها ما ُنقل على لسان وزير األمن الداخلي، وتهديده بمنع 

 -رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست –” ميري ريجيب“المسلمين من دخول األقصى، وتصريحات 
د األقصى والمصلين فيه، التي انتقدت أداء الشرطة المتساهل،على حد قولها، مع احداث المسج
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خالل اقتحامه صحن قبة الصخرة، ” موشيه فيجلين“وطالبت بمزيد من اليد الفوالذية، كما صرح اليوم 
من دخول االقصى مطلقا، وفرض  -ووصفهم بالغوغائيين المتوحشين –انه يطالب بمنع المسلمين 

تاحة الفرصة ” السيادة“ لليهود بأداء الصلوات فيه، والسيطرة المطلقة على المسجد األقصى، وا 
وهم يرقصون على أنغام  -المسمى االحتالل الباطل للمسجد االقصى -”جبل الهيكل“وصعودهم الى 

وأضافت المؤسسة  .-على حد قوله –وأهازيج األغاني والموسيقى، ال على أصوات وصدى القنابل 
، ”إيلي بن دهان“ر األديان إن من بين التصريحات الخطيرة التي وردت اليوم، ما قاله نائب وزي

وربطها بالتطورات األخيرة وأحداث اليوم، واعتبرها فرصة مناسبة، لمطالبة الحكومة بإقرار القانون 
ووضعت على طاولة وزير  –وصيغة الترتيبات التي أنهى مكتبه من صياغتها قبل أشهر 

د االقصى، بحيث تعتمد ، بما يقضي وجود صلوات يهودية راتبة في المسج-”نفتالي بنط”األديان
ساعات وأيام معينة ومساحات معينة ايضا للصلوات اليهودية، أو بصيغة أخرى العمل على إقرار 

 رسمي والعمل بمخطط التقسيم الزماني بين اليهود والمسلمين للمسجد األقصى.
أن مراسل الجزيرة في القدس المحتلة أفاد بأن  ،44/41/4144الجزيرة نت، الدوحة، وجاء في 

مجموعات يهودية متطرفة اقتحمت صباح اليوم الثالثاء مجددا باحات المسجد األقصى تحت حماية 
قوات االحتالل اإلسرائيلي. وأثارت االقتحامات المتعاقبة للمسجد األقصى تحذيرات من مخطط 

 إسرائيلي لتقسيمه.
دة بعدما فرضت إجراءات وقال المراسل إلياس كرام إن قوات االحتالل سهلت عملية االقتحام الجدي

أمن مشددة في محيط المسجد األقصى وعند أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، حيث منعت 
الفلسطينيين دون الخمسين عاما من أداء صالة فجر اليوم في المسجد مما اضطرهم إلى الصالة 

 عند الحواجز العسكرية.
مقارنة بأعداد اليهود الذين اقتحموا باحاته ألداء  وأضاف أن عدد المسلمين داخل المسجد كان قليال

ما تعرف بالصلوات التلمودية في ما يسمى "عيد الُعري" )أو المظلة(. ويقول هؤالء اليهود إن أداء 
 تلك الصلوات تقليد توراتي ينص على "حّجهم" إلى ما يسمونه "جبل الهيكل" في القدس المحتلة. 

يهودي و"سائح" أجنبي إلى باحات المسجد  911حت أمس بدخول وأشار إلى أن قوات االحتالل سم
األقصى. وكان عشرة فلسطينيين على األقل قد أصيبوا أو تعرضوا لالختناق أثناء محاولتهم التصدي 

 القتحام باحات األقصى أمس.
من جهته. قال رئيس سدنة المسجد األقصى عبد الرحيم األنصاري للجزيرة نت إن أعدادا كبيرة من 

 المستوطنين والسياح األجانب يتجولون في ساحات األقصى منذ صباح اليوم.
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وأضاف أن أعدادا كبيرة من عناصر الشرطة والجيي اإلسرائيليين كثفت وجودها في باحات المسجد 
األقصى تحسبا الحتجا  المصلين الفلسطينيين. ودعت جهات فلسطينية مدافعة عن األقصى إلى 

 غد األربعاء بالتزامن مع نهاية عيد الُعْري اليهودي.النفير في المسجد يوم 
 
  بحجج واهية بالضفة صّعد مصادرة األمالك الفلسطينية"هآرتس": االحتالل ي .20

كشفت مصادر إسرائيلية ان جيي االحتالل يصعد  سياسة مصادرة امالك : وديع عواودة -الناصرة 
األخيرة ويمنعهم من االستئناف ضد ذلك امام الفلسطينيين في الضفة الغربية، بشكل كبير في اآلونة 

 محكمة االستئنافات العسكرية.
امرا بمصادرة امالك فلسطينية في الضفة الغربية خالل  119ويتجلى االرتفاع الكبير في صدور 

« هآرتس» . وأوضحت صحيفة1111وامر واحد فقط في  1111أمرا في  14، مقابل 1113عام 
ل نوعية االمالك التي صادرها، وحجمها ومصيرها. ومن المقرر ان ان الجيي اإلسرائيلي ال يفصّ 

ترد الدولة، حتى نهاية الشهر الجاري، على التماس قدمه مركز الدفاع عن حرية الفرد الى المحكمة 
 العليا ضد األمر بمنع الفلسطينيين من االلتماس ضد مصادرة امالكهم. 

للقائد العسكري مصادرة أي امالك يعتقد ان لها صلة يشار الى أنه حسب انظمة الطوارئ، فإنه يحق 
أو يمكن استخدامها لهذا الغرض مستقبال. وخالفا لإلجراء الجنائي الذي يسمح « أعمال العنف»بـ 

للمحكمة العسكرية بإصدار امر يقضي بمصادرة امالك ترتبط بالمخالفة كاألموال والسيارات، فإن 
ي غير مفصل، يقرره القائد العسكري. وفي غالبية الحاالت عملية المصادرة تتم وفق اجراء ادار 

يجري الحديث عن مصادرة اموال على المعابر مع األردن. ويبرر جيي االحتالل هذه المعطيات 
 «.يواجه ارتفاعا في عمليات خرق النظام وتعزيز قاعدة االرهاب في الضفة الغربية»باالدعاء بأنه 

44/41/4144القدس العربي، لندن،   
 
 القدس تعرقل شبكة القطارات الداخليةفي : االحتجاجات الفلسطينية "هآرتس" .22

القدس: أكدت مصادر إسرائيلية أن االحتجاجات الفلسطينية في القدس أدت إلى عرقلة حركة 
القطارات في المدينة، فعدا عزوف اليهود عن استخدام القطار الداخلي في األحياء الفلسطينية، 

 قطارا تعطلت نتيجة للرشق بالحجارة. 14لة لخطوط القطارات أن أكدت الشركة المشغ
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن تعطيل القطارات أدى إلى ازدحامات شديدة في فترة األعياد، مشيرة إلى 

 أن الشبكة تتعرض بشكل شبه يومي للرشق بالحجارة قرب األحياء الفلسطينية.
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 13قطارا من بين  14ارات الخفيفة في القدس، إن وقالت شركة "سيتي باس" المشغلة لخطوط القط
تعطلت وهي اآلن خار  الخدمة من أجل أعمال صيانة، فيما ذكرت الصحيفة أن األيام األخيرة 
شهدت تبادل اتهامات بين بلدية القدس والشركة حيث اتهم رئيس البلدية نير بركات، الشركة 

 ت من الحكومة.بالمبالغة في األضرار من أجل الحصول على تعويضا
وكانت "هآرتس" أكدت مؤخرا أن المواجهات في القدس بين الفلسطينيين وقوات االحتالل أدت إلى 
تراجع اليهود عن استخدام القطار الداخلي، وقالت، إن المواجهات "رسمت خطا من الخوف بين 

 جانبي المدينة، وأعادت رسم خط الحدود بين شطري المدينة".
، إن اليهود عزفوا عن استخدام القطار الداخلي بعد زيادة حوادث رشق الحجارة وقال تقرير الصحيفة

والزجاجات الحارقة على القطار. وقّدر األضرار المادية لتهشيم زجا  العربات بحوالي نصف مليون 
شيكل، إلى جانب األضرار التي لحقت في البنية التحتية لشبكة القطارات واألضرار االقتصادية التي 

 بالماليين. تقدر
، %71وتشير التقديرات إلى أن أعداد المسافرين من المنطقة الشمالية للقدس شهدت انخفاضا بنسبة 

ويؤكد التقرير أن المتضرر األساسي هم سكان الحي االستيطاني "بسغات زئيف" حيث سيضطر 
على تأخير  ألفا إلى استخدام مركباتهم الخاصة بكل ما ينطوي ذلك 44سكان الحي البالغ عددهم 

 بسبب المخاطر األمنية. 11وتكاليف ومخاطر ال سيما أنهم يتجنبون شارع 
حراق الفتى محمد أبو خضير، وتحول إلى  وقال التقرير، إن هذا الوضع بدأ يتصاعد منذ خطف وا 

 واقع يومي، وبعد استشهاد الفتى محمد سنقرط، شهدت االحتجاجات تصعيدا.
44/41/4144األيام، رام هللا،   

 
 زاد المخاطر المحدقة بالصحة العامة في غزة تدمير شبكات المياه والصرف الصحيتقرير:  .23

ال يزال عدد كبير من سكان قطاع غزة محرومين من المياه الصالحة للشرب، األمر الذي يجعل 
عادة التيار الكهربائي أولوية ملحة. لقد كانت البنية  اصالح شبكات الصرف الصحي المدمرة وا 

في قطاع غزة على شفير االنهيار قبل الحرب األخيرة التي سببت دمارًا لشبكات الصرف  التحتية
الصحي والكهرباء. وقد أدى تدمير شبكات الصرف الصحي إلى فيضان المياه العادمة إلى مياه 
الشرب والبيئة المحيطة مما زاد المخاطر المحدقة بالصحة العامة. أضف إلى ذلك تفاقم مشكلة ضخ 

 متر مكعب يوميًا. 94111العادمة في البحر والتي تبلغ حوالي  المياه
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 611وأثمرت جهود الصليب األحمر في مجالي الصرف الصحي والمياه في توفير المياه ألكثر من 
من خدمة التيار الكهربائي  %41ألف شخص )حوالي ثلث قطاع غزة( وعودة ما يزيد على 

اجة إلعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية بصورة أكثر المحدودة لسكان القطاع. لكن تبقى هناك ح
 استدامة. 

 
 المعادلة الحيوية: المياه والكهرباء 

يقول جيوم بييرهامبرت، منسق المياه والسكن في الصليب األحمر: "المعادلة بسيطة. يمنع نقص 
بيوت والمستشفيات الكهرباء تنظيف المياه وتصريفها ومعالجتها وتحليتها ثم إعادة ايصالها إلى ال

 وأماكن العمل. هناك ُشح في المياه بشكل عام والمياه المتوفرة قذرة ومالحة وغير صالحة للشرب."
لذلك يعد توفير مولدات الكهرباء ضروريًا من أجل القيام باألعمال اليومية وهذا يتطلب مزيدًا من 

وارد المالية. ويضيف بييرهامبرت: الوقود الذي ال يستطيع أهالي القطاع دفع ثمنه نظرًا لقلة الم
"تخيلوا كيف تم تعطيل نظام المياه في هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية إن اآلثار المترتبة 
على ذلك يمكن رؤيتها والشعور بها في كل مكان ولكنها تثير مزيدًا من القلق في المستشفيات حيث 

 بشكل خاص."تتعرض للخطر سالمة من هم بحاجة للمساعدة 
 

 الخدمات األساسية ال تزال في خطر
تتطلب بعض الخدمات األساسية في المستشفيات توفير الكهرباء بشكل دائم، عبر مولدات كهربائية 
تستهلك الكثير من الوقود.  باإلضافة إلى أن نوعية المياه، خاصة عالية الملوحة، تؤثر سلبًا على 

اه النقية مثل غسيل الكلى. وما زلنا نواجه تحديات كثيرة. الخدمات الصحية التي تحتا  إلى المي
ألف نسمة( تعاني من وطأة  34ألف نسمة( والشجاعية ) 41فهناك مناطق مثل بيت حانون )

المخاطر الصحية والروائح الكريهة نتيجة تدمير شبكات الصرف الصحي. وتتطلب عملية إصالح 
 ان عليه قبل الحرب.الشبكات أكثر من عام إلعادة الوضع إلى ما ك

وأوضح جاك دي مايو، رئيس بعثة الصليب األحمر في اسرائيل واألراضي المحتلة: "إن إصالح 
البنية التحتية لهو أمر عاجل ويتطلب تنسيق فعال للجهود البشرية والموارد المادية. فمن الضروري 

الغيار. وأنهى حديثه قائاًل: "ال يجب اإلسراع باستيراد المواد نظرًا لنفاد مخزون المواد األساسية وِقطع 
وتعمل اللجنة  المجازفة بالصحة العامة في منطقة تعتبر من أعلى الكثافات السكانية في العالم."

الدولية، منذ بداية النزاع، على إصالح شبكتي المياه والكهرباء بالتعاون الوثيق مع مصلحة مياه 
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كة الكهرباء في غزة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية بلديات الساحل وسلطة المياه الفلسطينية وشر 
 الفلسطينية وبلديات القطاع. 

 
 استمرار جهود إنقاذ الحياة 

منذ بداية األزمة، وبالتعاون المتواصل مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، قامت اللجنة الدولية 
 للصليب األحمر بـالتالي:

  وحدة دم إلى غزة وتحويل المرضى للعال   3،111 تنفيذ عمليات إلنقاذ الحياة مثل نقل
 خار  قطاع غزة

   توفير اإلصالحات الطارئة والمعدات والمواد الجراحية واألدوية ومستلزمات جراحة الحروب
للمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية وخدمات اإلسعاف باإلضافة إلى مركز األطراف 

 االصطناعية والشلل
   ات في مجال الصحة النفسية والتأهيل الجسديتوفير طواقم طبية وخبر 
  البدء بإصالحات في أربعة من المستشفيات األكثر تضررًا في قطاع غزة 
   ألف نازح نتيجة للنزاع، ببعض المواد كالمأوى والفراي ومعدات  131مساعدة ما يزيد عن

ف والحصص الطهي ومستلزمات النظافة وحفاضات األطفال والدالء واألوعية ومواد التنظي
 الغذائية، وفي بعض الحاالت، الماء والغذاء. وال تزال هذه المساعدة مستمرة.

   توثيق الحاالت المتعلقة بسير العمليات العدائية في قطاع غزة ومناطق حوله واالستمرار
 في التواصل مع أطراف النزاع بشكل ثنائي وغير علني.

  راكز االعتقال طوال فترة النزاعاالستمرار في زيارة المعتقلين ومساعدتهم في م 
   طلب بحث عن المفقودين ألفراد من غزة 64متابعة 
   رسالة عائلية لمعتقلين من غزة 1111تسليم ما يزيد عن 

 
 وبالشراكة مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، قامت اللجنة الدولية بالتالي:

  لرفات البشريةالتبرع بـمئة كيٍس للجثث ومئة زي واقي ومعدات إلدارة ا 
   ألف لتر من الوقود 111تسهيل استمرار عمل المستشفيات من خالل تزويدها بـ 
   شحنة مياه وغذاء ومستلزمات نظافة وقطع غيار لسيارات اإلسعاف 1،411تسليم 

43/41/4144  
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 من شكاوى الفلسطينيين حول تخريب أشجار زيتون لم يتم التعامل معها  %97"يش دين":  .24

من الشكاوى التي تقدم بها فلسطينون حول اعتداءات  %96لمنظمة "ييي دين" أن أكد تقرير 
لم يتم التعامل معها بجدية وأغلقت دون  1114-1114المستوطنين على أشجار الزيتون بين أعوام 

 بذل جهود للوصول إلى الجناة.
أشجار زيتون  جريمة اعتداء وتخريب وقطع وحرق 146 1114وقالت المنظمة إنها تابعت منذ عام 
ملفات من بينها أفضت إلى تقديم لوائح اتهام، في حين أغلقت  4تابعة لمزارعين فلسطينيين، وفقط 

 باقي الملفات بادعاء :عدم وجود أدلة كافية" أو أن " الجاني مجهول".
 وأضافت أن النتيجة تعني أنه بكل ما يتعلق باالعتداء على أشجار وممتلكات الفلسطينيين فإن قدرة

 شرطة لواء "شاي")الضفة الغربية( على الوصول إلى الجناة وتقديمهم للقضاء غير قائمة".
وشددت المنظمة أن الحديث يدور عن االعتداءات التي تابعتها، وهناك الكثير من االعتداءات 
األخرى. وأوضح تقرير المنظمة أن أكثر قرية شهدت اعتداءات وأعمال تخريب وحرق وقطع أشجار 

ة بورين التي أقيمت بالقرب منها مستوطنتي "يتسهار" و "غفعات رونين". وقالت المنظمة هي قري
ملف اعتداء على زيتون القرية، لكن في ملف واحد فقط  34إنها تابعت خالل السنوات الماضية 

 قدمت الئحة اتهام.
تشير إلى عدم وعزت المنظمة عدم الكشف عن الجناة بـ "الفشل في التحقيق"، مع أن حقيقة األمر 

وجود نية لدى شرطة االحتالل لمالحقة الجناة طالما يتعلق األمر باالعتداء على الفلسطينيين 
 وممتلكاتهم.

44/41/4144، 48عرب   
  
 التوافق قادرة على إعادة اعمار غزةحكومة  يعتقدون أنمن الفلسطينيين  %49استطالع:  .25

ي، أعده معهد أوراد ونشرت نتائجه أمس عن أن كشفت نتائج استطالع للرأ: االتحاد( -)رام هللا 
يفضلون حكومة بقيادة  %31من الفلسطينيين يفضلون حكومة بقيادة رامي الحمد هللا، مقابل  37%

 ال يختارون أيًا من الحكومتين. %19إسماعيل هنية و
ة إعمار من المستطلعة آراؤهم، أن حكومة التوافق الوطني قادرة إلى حد ما على إعاد %49ويعتقد 

 %47بأن الفلسطينيين انتصروا في الحرب األخيرة، على الرغم من أن  %46قطاع غزة، فيما يعتقد 
 يعتبرون بأن الفلسطينيين األكثر تضررًا.
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لخالد  %17سيصوتون لمحمود عباس رئيسًا لهم، مقابل  %34جاء في نتائج االستطالع، أن 
 %19لمروان البرغوثي، مقابل  %39صوت ال يعرفون أو لن يصوتوا، بينما سي %34مشعل، و
 ال يعرفون أو لن يصوتوا. %31لهنية، و

44/41/4144االتحاد، أبو ظبي،   
 
 طالب مقدسي من الوصول لمدارسهم 511االحتالل يحرم  .26

القدس المحتلة: استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم 
بمنع طلبة مدارس الثانوية الشرعية للبنات، ورياض االقصى الشرعية للذكور،  (11|13االثنين )

من الوصول إلى مدارسهم الواقعة في ساحات المسجد االقصى، والذين  الحرم، -ورياض االقصى
 طالب وطالبة. 411يزيد عددهم عن 

لوصول إلى مدارسهم يتم وأوضحت الوزارة في بيان تلقته "قدس برس" أن "حرمان هؤالء الطلبة من ا
في كل مرة يتم فيها إغالق المسجد األقصى، األمر الذي يشكل تهديدًا للحق في التعليم والوصول 
اآلمن إلى المدارس"، داعيًة في السياق ذاته "كافة المنظمات الحقوقية واإلنسانية إلى الضغط على 

التعليم في فلسطين، ال سيما أن االحتالل، من أجل وقف هذه الممارسات التي تؤثر على مسيرة 
 إغالق الحرم القدسي بات يتكرر يوميًا".

3/41/4144قدس برس،   
 
 سلطات االحتالل تمارس جرائم طبية بحق األسرى المرضى ":سرىشؤون األ" .27

قال رئيس هيئة شؤون االسرى والمحررين عيسى قراقع ان األوضاع الصحية لالسرى : رام هللا
ل أصبحت مخيفة ومأساوية ونحن نعيي حالة قلق مستمرة في ظل المرضى في سجون االحتال

 صمت وعجز دولي للتدخل النقاذ حياتهم وصمتهم.
وقال اننا نخشى من ارتقاء شهداء في صفوفهم حيث يعاني عدد منهم من أمراض صعبة وخطيرة 

 وهذه األمراض تتفاقم في أجسامهم يوما بعد يوم.
نيف على االسرى، ودعوة األطراف الموقعة على هذه االتفاقيات ودعا قراقع الى تطبيق اتفاقيات ج

لالنعقاد والزام اسرائيل بتطبيقها واحترام أحكامها ونصوصها بما يتعلق بحقوق االسرى داخل السجون 
 وخاصة حقوقهم الصحية.
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 وقال قراقع: هناك اهمال متعمد بل جرائم طبية، وسياسة المباالة بأوضاع المرضى من قبل حكومة
 اسرائيل وأطباء ادارة السجون.

جاءت أقوال قراقع خالل زيارته عائلة األسير المريض رياض العمور في قرية تقوع بيت لحم، 
 وبمشاركة االسرى المحررين وممثلي المؤسسات في بيت لحم.

44/41/4144الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 على التوالي 44وم الـنادي األسير: أسير فلسطيني يواصل إضرابه عن الطعام للي .28

 14عاما(، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ  34جنين: يواصل األسير الفلسطيني رائد موسى )
 على التوالي، رفضًا العتقاله اإلداري من قبل االحتالل اإلسرائيلي منذ ما يقارب عامًا كاماًل.

(، 11|13نسخة عنه، اليوم اإلثنين )وأفاد "نادي األسير الفلسطيني" في بيان له تلّقت "قدس برس" 
سلطات االحتالل اعتقال مواطنين فلسطينيين  بأن إضراب األسير موسى يأتي في ظل استمرار

بموجب قانون االعتقال اإلداري )دون تهمة أو محاكمة(، الفتًا إلى أن أعداد األسرى اإلداريين قد 
تقل إداري، منهم نواب في المجلس مع 411تضاعفت مؤخرًا مقارنة مع بداية العام لتصل إلى 

 التشريعي الفلسطيني.
43/41/4144قدس برس،   

 
 قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ بداية شهر تشرين أول/ أكتوبر 83تقرير:  .29

رام هللا: بّين تقرير حقوقي فلسطيني، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية صّعدت خالل اآلونة األخيرة 
أمرًا إداريًا  43سياسة االعتقال اإلداري التعسفي، حيث رصد التقرير إصدار  من اللجوء الستخدام

 منذ بداية تشرين أول )أكتوبر( الجاري.
وقال مركز "أسرى فلسطين" للدراسات في تقرير تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم االثنين 

رية العتقال فلسطينيين أو إن الشهر الحالي شهد تصعيدًا كبيرًا في حجم القرارات اإلدا (، 11|13)
 16قرار من بينهم  43التجديد لهم، حيث سّجلت األيام العشرة األولى من الشهر الجاري صدور 

أسيرًا تم التجديد لهم لفترات  67صدرت بحق أسرى ُفرض عليهم االعتقال اإلداري ألول مرة، و
 أشهر. 6اعتقالية جديدة تراوحت مدتها من شهرين إلى 

43/41/4144قدس برس،   
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 اليهودي  "العرش"بعيد  بنابلس احتفاالا  "جرزيم"السامريون يحجون إلى قمة  .31
أدى أبناء الطائفة السامرية، في مدينة نابلس، شمالي الضفة  ، االناضول:قيس أبو سمرة -نابلس 

يد بالمدينة، احتفااًل بع” جرزيم“الغربية، فجر اليوم األربعاء، طقوس الحج، بالصعود إلى قمة جبل 
 اليهودي، تخليدًا لذكرى خرو  بني إسرائيل من مصر.” الُعري“

وقبل بزوغ شمس اليوم، صعد الذكور من مختلف األعمار بلباسهم األبيض، إلى قمة الجبل، وأدوا 
 طقوسًا دينية خاصة، وترانيم دينية باللغة العبرية.

عتقد أنها األقدم، كتبت على ويحمل الكاهن األعظم للطائفة، خالل هذه الطقوس، نسخة للتوراة، يُ 
هي أقرب منطقة في األرض للسماء، والمكان ” جرزيم“ويعتقد السامريون أن قمة جبل  جلد غزال.

كما يقدسون الجبل  الذي كاد أن يذبح فيه نبي هللا إبراهيم ابنه إسماعيل قبل فديه بكبي عظيم.
 العتقادهم أنه المكان الذي بني عليه النبي سليمان الهيكل.

، ومنطقة حولون، قرب ”جرزيم“شخصًا، موزعون على جبل  746ويحتفل السامريون، البالغ عددهم 
تل أبيب )وسط إسرائيل(، بأعياد التوراة السبعة، وهي: الفصح، والفطير )العجين غير المختمر(، 

 اة.والحصاد، ورأس السنة العبرية، والغفران، والعري )المظال(، والعيد الثامن أو فرحة التور 
44/41/4144القدس العربي، لندن،   

 
 "داعش"جانب لللقتال  ةلى سوريبالتوجه إثالثة من عرب الداخل الفلسطيني  االحتالل يتهم .30

االثنين ان ثالثة شبان من عرب ” الشاباك“اعلن جهاز االمن الداخلي االسرائيلي  :أ ف ب - القدس
ايام الى سوريا للقتال في صفوف تنظيم الداخل الفلسطيني توجهوا خالل عطلة عيد االضحى قبل 

 الدولة االسالمية.
ان الشبان كانوا اربعة عندما توجهوا الى “وقالت الناطقة باسم جهاز الشاباك لوكالة فرانس برس 

تركيا، لكن احدهم عاد الى اسرائيل في حين ان الثالثة االخرين دخلوا االراضي السورية للمشاركة 
واوضحت المتحدثة  المحظور في اسرائيل.” لة االسالمية في العراق والشامفي القتال مع تنظيم الدو 

 لم يتم اعتقال الشاب الرابع بعد عودته الى اسرائيل.“انه 
وتناقلت وسائل االعالم االسرائيلية ان الشبان االربعة في العشرينات من العمر يتحدرون من قرية 

تركيا خالل عطلة عيد االضحى، وهناك قرر ثالثة  يافة الناصرة في قضاء الناصرة، وهم سافروا الى
، وهي تسمية تطلق على ”داعي“منهم الدخول الى سوريا عبر الحدود التركية السورية للقتال مع 
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الذي ” الدولة االسالمية في العراق والشام“التنظيم انطالقا من االحرف االولى االربعة من اسم تنظيم 
 ”.الدولة االسالمية“اصبح الحقا 

44/41/4144القدس العربي، لندن،   
 
 على خلفية تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من العراق فلسطينياا  "داعش" تكفر محامياا  .32

أعلن تنظيم الدولة االسالمية في العراق والشام "داعي" عن تكفير المستشار في الهيئة  ن:عما
على خلفية تصريحات أدلى بها  المستقلة لحقوق االنسان في فلسطين المحامي غاندي امين، وذلك
 لوكالة أنباء روسية حول تهجير الالجئين الفلسطينيين من العراق.

وقال أمين انه تفاجأ من إعالن "داعي" عبر احد منتدياته االعالمية عن تكفيره، على خلفية 
الى انه  تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء روسية حول تهجير الالجئين الفلسطينيين من العراق، مشيرا

 يأخذ ذلك االمر على منحى الجد، وانه تواصل مع نقابة المحامين والجهات ذات الشأن.
واضاف، انه اجرى مقابلة صحفية مع وكالة انباء روسية حول وضع الالجئين الفلسطينيين بالعراق، 
وعمليات التهجير التي يتعرضون لها على يد "داعي"، والمستقاة من شهادات حية لالجئين 

معلومات من منظمات حقوق االنسان العراقية، والمفوضية الفلسطينية في اربيل، عقب هجوم و 
 "داعي" على الموصل وشنهم عملية تهجير وترحيل للعائالت الفلسطينية واتهامها بالكفر.

واتهم "داعي" المحامي الفلسطيني، تحت عنوان "محامي كافر من رام هللا" بأنه ال يعرف أي شيء 
 الالجئين الفلسطينيين بالعراق وأنه يلفق ويزور الحقائق مستشهدًة بأحاديث وآيات تكفره. عن أوضاع

وهاجمت المنابر اإلعالمية المحسوبة على داعي وأبرزها المنبر اإلعالمي الجهادي، غاندي، 
 ووصفته بالكافر، وأنه يفبرك األخبار، وينقل معلومات كاذبة وغير صحيحة.

44/41/4414الغد، عمان،   
 
 مليون يورو لصالح اعمار غزة 37مليون دوالر واسبانيا بـ  73البنك الدولي يتعهد بـ بكدار:  .33

بكدار د. محمد اشتية ان البنك  -قال رئيس المجلس االقتصادي للتنمية واالعمار :وفا – رام هللا
صيص اموال مليون دوالر لصالح عملية اعادة اعمار قطاع غزة، مطالبا البنك بتخ 63الدولي سيقدم 

 اضافية لعميلة االعمار.
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جاء ذلك خالل اجتماع تنسيقي مع الوفود العربية على هامي االجتماع السنوي للبنك الدولي في 
واشنطن، طالب فيه اشتية رئيس البنك جيم كيم بمساعدة مالية وفنية العادة اعمار قطاع غزة، وابدى 

 نيته زيارة فلسطين قريبا. االخير اهتماما كبيرا بالوضع الفلسطيني معلنا عن
واطلع اشتية رئيس البنك والوفود العربية المجتمعة على احتياجات غزة وحجم الدمار الذي تركه 
العدوان االسرائيلي، مؤكدا على ان المشاكل االقتصادية في غزة ال تقتصر على اعادة االعمار، بل 

ا، بربط عملية االغاثة واعادة االعمار تمتد الى البطالة والفقر، ويجب معالجة هذه المشاكل جذري
 بالتنمية االقتصادية في القطاع.

وفي السياق ذاته، اعرب اشتية عن امله بان تفي الدول المانحة بتعهداتها بمؤتمر القاهرة، بأسرع 
 وقت حتى تتسنى اعادة الحياة الى القطاع المنكوب خالل فترة قياسية.

النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي قد انطلقت امس االول يذكر ان االجتماعات السنوية لصندوق 
دولة  147بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي البنوك من القطاع الخاص من 

 لمناقشة القضايا المشتركة وعرض اخر المستجدات في قطاعات التنمية.
لدولي خيسوس غراثيا، عن مساهمة بالده وفي السياق ذاته، أعلن سكرتير دولة اسبانيا للتعاون ا

 .1117-1114مليون يورو لفلسطين خالل األعوام  36بمبلغ 
 من قيمة هذا المبلغ العمار قطاع غزة. %41وأوضحت الخارجية االسبانية أنه سيتم تخصيص 

وأوضح البيان، أن هذه المساهمة االسبانية سيتم تنظيمها بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية 
لمنظمات غير الحكومية، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، واآللية الفلسطينية وا

 (.PEGASEاألوروبية الدارة المساعدات االجتماعية االقتصادية )
وأشار الى أنه خالل العام الجاري ساهم التعاون االسباني من خالل الوكالة االسبانية للتعاون الدولي 

(AECIDبم ) مليون يورو، حصلت منه "األونروا" على مبلغ مليون يورو تم تخصيصها  7.4ا قيمته
 لالجئين في غزة، باالضافة الى ما تم دفعه خالل شهر تموز الماضي.

( تعاون حتى  AECIDوأفاد بأن التعاون االسباني ومن خالل الوكالة االسبانية للتعاون الدولي )
 بية االحتياجات االنسانية في قطاع غزة.يورو، لتل 3.174.111اليوم بمبلغ 

وأوضحت الخارجية االسبانية في بيان لها، "ان اسبانيا تحافظ على روابط تضامن قوية مع الشعب 
(، الذي وصل الى ما AODالفلسطيني، وهي أحد أهم المانحين له في مجال الدعم الرسمي للتنمية )

 ".1114مليون يورو منذ عام  611قيمته 
44/41/4144لجديدة، رام هللا، الحياة ا  
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 / سيبتمبرخالل أيلول %47 ةنسبب"هيئة المعابر": واردات معبر كرم أبو سالم تسجل ارتفاعاا  .34

تواصل للشهر الثاني على التوالي ارتفاع كمية السلع والمواد الغذائية الواردة للقطاع،  حامد جاد:
ر كرم أبو سالم خالل شهر أيلول حيث سجلت حركة البضائع الواردة إلى سوق غزة عبر معب

بالمقارنة مع كمية السلع والمواد الغذائية الواردة للقطاع خالل الشهر  %16الماضي ارتفاعًا بنسبة 
 الذي سبقه "آب".

وأشار رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا في حديث لـ "األيام" إلى أن عدد شاحنات البضائع 
شاحنة خالل الشهر  4444شاحنة بالمقارنة مع  4444اضي بلغ الواردة للقطاع خالل الشهر الم

 .%16الذي سبقه ما سجل ارتفاعًا نسبته 
44/41/4144األيام، رام هللا،   

 
 السيسي يؤكد لكيري أهمية التوصل الى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية .35

ية بمصر الجديدة، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهور  :وفا –القاهرة 
امس، مع وزير الخارجية األميركي جون كيري، مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل مواجهة انتشار 

 جماعات التطرف واإلرهاب، والعالقات الثنائية بين البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير عالء يوسف، في تصريح صحفي عقب اللقاء، 

نجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة، واضطالعها بمسؤولية إن كيري أشا د بدور مصر الفاعل في تنظيم وا 
قرار  تحقيق االستقرار في المنطقة بعد أن نجحت جهودها الدؤوبة للتوصل إلى وقف إلطالق النار وا 

 الهدنة بين الجانبين الفلسطيني واالحتالل اإلسرائيلي.
ية التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، بما وأشار يوسف إلى أن الرئيس السيسي أكد أهم

 يضمن تحقيق السالم واالستقرار والحفاظ على جهود إعادة اإلعمار.
 44/41/4144الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 سيتعامل مع التصعيد اإلسـرائيلي تجاه األماكن المقدسة بحزم المومني: األردن .36

وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم  ،المومنيمحمد  .قال د: حمدان الحاجي -عّمان 
 األردن سيتعامل مع التصعيد اإلسرائيلي تجاه األماكن المقدسة بكل حزم. إن األردنية، الحكومة

األردن سيتخذ التدابير السياسية  أن ،االثنين أمس أصدرهوأضاف المومني في تصريح صحفي 



 
 
 

 

 
           34ص                                     3376 لعدد:ا    44/41/4144 الثالثاء التاريخ:

 

رغام جل فك الحصأوالقانونية الالزمة من  على االلتزام  "إسرائيل"ار عن المسجد األقصى المبارك وا 
باتفاق السالم محذرا أن البديل سيكون المزيد من التطرف والفتن التي قد تشعل حربا دينية في 

استمرار اعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد المقدسيين والمسجد  المومنيالمنطقة.  وشجب 
تمثل اعتداًء سافرا ضد األردن وخرقا الحترام األديان السماوية ومخالفة  األقصى؛ واصفا إياها بأنها

 لألعراف الدولية.
 44/41/4144الدستور، عّمان، 

 

 داود: سلطات االحتالل تجاوزت الخطوط الحمراء في األقصى األوقاف األردنيوزير  .37
 إنهايل عبد الحفيظ داود  اإلسالمية األردنيةوالشؤون والمقدسات  األوقافقال وزير : بترا – عّمان

االثنين عندما اقتحمت المسجد  أمستجاوزت الخطوط الحمراء فجر  اإلسرائيليسلطات االحتالل 
وحراس  اإلسالمية األوقافالمصلين والمرابطين والحراس ومنعت موظفي  وأخرجتالمبارك  األقصى
 أماكن عملهم. إلىمن الدخول  األقصىالمسجد 

سلطات االحتالل تحدت بذلك مشاعر  أن)بترا(  األردنية األنباءي لوكالة واكد داود في تصريح صحف
سلطات االحتالل بهذه التصرفات غير المسؤولة  إن قياممليار مسلم حول العالم. وقال  1.7

المبارك بأعداد كبيرة من الجنود والقوات الخاصة  األقصىمباني المسجد  أسطحوالمسعورة واعتالئها 
 ."امر مرفوض ومشين"تأدية المصلين صالة الفجر  وقوات الشرطة بعد

وهيئة األمم المتحدة  واإلنسانيةد داوود الدول المحبة للسالم في العالم والمنظمات الدولية شانو 
ومجلس األمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي التحرك السريع من اجل كبح جماح 

نشوب حرب دينية في  إلىال تطاق وقد تؤدي  أصبحتالتي  اإلسرائيليتصرفات سلطات االحتالل 
 المنطقة ال تحمد عقباها.

 44/41/4144الرأي، عّمان، 
 
 أيد طبية إسرائيلية خالل من "اإليبوال"تنفي تدريب كوادر لمواجهة  األردنيةوزارة الصحة  .38

في  ،االزرعيحاتم األردنية باسم وزارة الصحة  اإلعالمينفى الناطق : النسور أحمد -عّمان 
 "أن أحرنوت يديعوتعن صحيفة  نقالً  اإللكترونيةما تناقلته بعض المواقع  أمس،تصريحات صحفية 

 ."لمواجهة فيروس االيبوال األردنيةستعمل على تدريب طواقم من وزارة الصحة  إسرائيل
 44/41/4144الرأي، عّمان، 
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 قطاع غزة إعمار إلعادة ةمليون ليرة لبناني 71قدم تنقابة المهندسين اللبنانيين  .39
التقى السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور، وفدا من نقابة المهندسين اللبنانيين : وفا –رام هللا 

بيروت، برئاسة نقيب المهندسين خالد شهاب، يرافقه النقيب السابق سمير في في سفارة دولة فلسطين 
نقابة مغير سنجابة، بحضور نقيب ضومط، وأمين سر النقابة مصطفى فواز، وعضو مجلس ال

 المهندسين الفلسطينيين في لبنان منعم عوض.
قطاع غزة.  إعمار إعادةمن النقابة مساهمة في  مليون ليرة لبنانية دعماً  61وقدم شهاب شيكًا بمبلغ 

على مدينة غزة الصامدة  اإلسرائيليهذا المبلغ دعم لبلسمة الجراح التي خلفها العدوان  أنوأكد 
 بون وفاء للقضية الفلسطينية.وعر 

مجموعة من المهندسين اللبنانيين لتقديم المساعدة التقنية والفنية  إلرسالوأبدى شهاب استعداد النقابة 
 مدينة غزة. إعمار إعادةفي 

وشكر السفير دبور النقيب والنقابة مؤكدًا على التالحم اللبناني الفلسطيني في جميع القضايا الوطنية 
 مقدرًا لهم هذا الدعم وكذلك دعم المهندس الفلسطيني من خالل دورات التأهيل العلمية.والقومية، 

 44/41/4144الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 بدء اجتماع كبار المسؤولين العرب الخاص باألسلحة النووية .41

جنة كبار لل 19بدأت، اليوم اإلثنين، بالجامعة العربية، أعمال االجتماع الـ: مراد فتحي -القاهرة 
المسؤولين العرب المعنية بقضايا األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، برئاسة ممثل 

 موروتانيا محمد أحمد إسماعيل، وبمشاركة وفود من الدول العربية المعنية.
ددة األطراف بالجامعة العربية، المستشار فادي حنا إشعيا، أن وصرح مدير إدارة العالقات متع

االجتماع ناقي عددا من الموضوعات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها تقييم الفشل 
 44العربي في تمرير مشروع القرار العربي حول القدرات النووية اإلسرائيلية في اجتماعات الدورة 

 الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في النمسا الشهر الماضي.للمؤتمر العام للوكالة 
وأرجع فشل الدول العربية في تمرير هذا القرار لوجود ضغوط غربية هائلة على الدول المتفهمة 
للموقف العربي، خاصة من قبل الدول المؤيدة إلسرائيل، وهو األمر الذي حال دون تمرير هذا 

 رار أو االمتناع وانسحاب دول أخرى خالل عملية التصويت.المشروع، من خالل التصويت ضد الق
 44/41/4144الشرق األوسط، لندن، 
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 قطر تدعم نزع األسلحة النووية في الشرق األوسط .40
شاركت قطر في اجتماع لجنة كبار المسؤولين المعنية : السيد السعدني -مراد فتحي  - القاهرة

دمار الشامل المنعقدة بمقر األمانة العامة لجامعة الدول بقضايا األسلحة النووية وغيرها من أسلحة ال
العربية وتستمر على مدار يومين، ومثل قطر فيها السكرتير الثالث بإدارة الشؤون القانونية بوزارة 

 الخارجية، طالل راشد العرابيد الهاجري.
ة في ملف نزع وفي تصريح خاص للهاجري قال لـ"الشرق" ان دولة قطر مع إجماع المنظومة العربي

األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق األوسط، وان السياسية القطرية مع دفع 
 العمل في هذا الملف في إطار المنظومة العربية.

وأضاف الهاجري أنه ينبغي ان يكون الجميع تحت مظلة القوانين الدولية بال استثناء أو سياسة الكيل 
 بمكيالين.

 44/41/4144لدوحة، الشرق، ا
 
 طناا من لحوم األضاحي في فلسطين 45توزع  "األعمال الخيرية" .42

طنًا من اللحوم على آالف  44أعلنت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية أنها وزعت : وام -جنين
األسر الفلسطينية الفقيرة، وذلك بمناسبة عيد األضحى المبارك. وقال إبراهيم راشد مدير مكتب الهيئة 

طنًا من  14طنًا من اللحوم المجمدة و 11في الضفة الغربية: إن هيئة األعمال اختارت توزيع 
 اللحوم المعلبة على األسر الفلسطينية في مخيمات ومدن وقرى الضفة الغربية.

 44/41/4144البيان، دبي، 
 
 البرلمان العربي: اإلعمار الحقيقي يكمن في توفير السالم للفلسطينيين .43

أكد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي أن اإلعمار الحقيقي لقطاع غزة : وام –القاهرة 
يكمن في توفير السالم واألمن للشعب الفلسطيني في غزة وسائر قطاع فلسطين ووقف العدوان 
نهاء الحصار وضمان سريان اتفاق وقف إطالق النار الموقع  اإلسرائيلي على القطاع بصفة نهائية وا 

 غسطس الماضي.في أ 
وأوضح الجروان في كلمته أمام مؤتمر إعمار غزة الذي استضافته القاهرة أن البرلمان العربي يعتبر 
القضية الفلسطينية قضيته المحورية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار الوطن العربي ككل ومن 
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على غزة منذ بدايته بقلق بالغ وادان  هذا المنطلق فقد تعامل البرلمان العربي مع العدوان اإلسرائيلي
 بشدة تلك الحرب الشعواء على القطاع.

إن الحرب األخيرة التي فرضت على القطاع أقل ما توصف به أنها حرب مدمرة « الجروان»وأضاف 
 حطمت فيه كل البنية التحتية من كهرباء وصرف صحي ودمرت أغلب متطلبات الحياة.

 44/41/4144االتحاد، أبو ظبي، 
 
 الكويتيون يرفضون الصالة في األقصى ويسخرون من التطبيع .44

صرح مدير مكتب العطالت في شركة الخطوط الجوية  :منى الياسر - القدس العربي -الكويت 
حصلت على موافقة السلطة الفلسطينية، وبالتنسيق مع الجانب « الكويتية»الكويتية خلف المانع أن 

ين إلى القدس، على أن تبدأ السلطات الفلسطينية المختصة تسلم االردني، على تسيير رحالت للكويتي
 تشرين الثاني/اكتوبر الجاري. 19طلبات الراغبين من المواطنين ابتداًء من 

بعدم جواز : »1111وكانت وزارة األوقاف الكويتية قد افتت في فتوى قديمة لها تم تحديثها في العام 
لمحتلة من اسرائيل لما يتضمنه ذلك من إقرار باالحتالل السفر لزيارة القدس وغيرها من المدن ا

وأمام الرفض الشعبي والسخرية من الخطوط الكويتية وتعلق  ».اإلسرائيلي واالعتراف بشرعيته
شخصيات كبيرة اضطرت شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى نفي ما صرح به مدير العطالت لديها 

وجاء النفي متأخرا من قبل محمد العنزي مدير إدارة  خلف المانع من تسيير رحالت إلى القدس،
تداولته وسائل االتصال االجتماعي مثل تويتر  التسويق والمبيعات في الكويتية ومركزا على ما

 وانستغرام متغافال عن تصريحات المانع حول األمر لصحيفتي القبس واألنباء
نزي في بيان صحفي ان ما تداولته بعض وقال مدير دائرة التسويق والمبيعات في الشركة محمد الع

وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي نقال عن حساب مكتب العطالت على موقع )تويتر( كان 
بمثابة الرد على بعض التساؤالت التي اثيرت من بعض عمالء )الكويتية( حول تصريحات صحافية 

 سابقة بشأن السماح للكويتيين بدخول المسجد االقصى
ما جاء بالتغريدة في »موضحا ان » تم نفيه جملة وتفصيال »اف: ان ما جاء بحساب العطالت واض

الحساب وليس قرارا من الخطوط  بإدارةحساب تويتر كان اجتهادا شخصيا من الشخص المعنى 
واكد ان أي عرض تقدمه شركة الخطوط الجوية الكويتية يتم عن طريق الجهات . «الجوية الكويتية

 الرسمية بالشركة.المعنية 
 44/41/4144القدس العربي، لندن، 
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 جدد دعم الشعب الفلسطيني واستئناف عملية السالمالكويت ت .45

في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف  أمسعقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
دولة لشؤون برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعقب االجتماع قال وزير ال

مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدهللا ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على 
الرسالة الموجهة إلى سمو األمير من ملك بوتان جغمي سنجي وانجيتشوك التي أشاد فيها بالعالقات 

 مملكة بوتان.الطيبة بين البلدين وتضمنت الدعوة لسمو األمير للقيام بزيارة رسمية ل
وأحاط النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما 

مليون  111بنتائج مشاركته في مؤتمر إعمار غزة الذي عقد في القاهرة اخيرا وتعهد الكويت بتقديم 
ار غزة يتولى متابعتها دوالر أميركي خالل السنوات الثالث المقبلة مساهمة منها في إعادة إعم

المجلس االقتصادي الفلسطيني  أعدهاالصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وفق الخطة التي 
 للتنمية واإلعمار.

ودعا النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته في المؤتمر إلى حشد سبل الدعم 
السالم ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل جميع حقوقه والمساندة كافة إلعادة استئناف عملية 

( 1461المشروعة والعادلة والتأكيد على أهمية التطبيق الشامل لما جاء في قرار مجلس األمن رقم )
 بما يسهم في تحقيق السالم العادل والشامل والدائم في المنطقة.

 44/41/4144السياسة، الكويت، 
 
 ى طريق إعادة إعمار غزة هي رفع الحصار دبلوماسية مغربية: أول خطوة عل .46

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في قدس برس:  -القاهرة ـ الرباط 
المغرب امباركة بوعيدة، أن المغرب قد بادر، بتعليمات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة 

سطينيين تضامنًا معهم في محنتهم، وأشارت إلى القدس، إلى تقديم مساعدات إنسانية ومالية إلى الفل
أن المملكة ستساهم في "خطة إعادة إعمار غزة"، عبر تنفيذ عدد من المشاريع سيتم تحديد نوعيتها 
والترتيبات الخاصة بها بتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وفي إطار اآللية األممية التي 

ة تقنية من خالل تدريب األطر الفلسطينية التي ستشارك ستوضع لهذه الغاية، هذا إلى جانب مساعد
  في عملية إعادة اإلعمار. 
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( أمام مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة، 11|11وأعربت بوعيدة في كلمة لها مساء أمس األحد )
عن يقين المغرب بأن تضافر الجهود واإلرادات الصادقة لدى جميع الشركاء، ستمكن من بلوغ 

بتغى، وهو تحقيق االستدامة االجتماعية واالقتصادية التي ُتعّد أساسا إلحياء عملية الهدف الم
 سياسية جدية كفيلة بتحقيق األمن والسالم في المنطقة.   

وأبرزت الوزيرة المنتدبة أن "خطة إعادة إعمار غزة"، التي أعدتها السلطة الوطنية الفلسطينية، تعكس 
م وتطلعَعهم المشروع إلى العيي في سلم وأمان ضمن حل الدولتين، جديَة الفلسطينيين وحَبهم للسال

وأنها تشكل فرصٌة سانحٌة لتشجيع القطاع الخاص الفلسطيني عبر إرساء شراكات بينه وبين فاعلين 
من دول أخرى، مؤكدة أنه يتوجت على الجميع العمل على إعادة اإلعمار والبناء، ومبرزة أن أول 

هي رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات، بشتى أنواعها، وتيسير خطوة على هذا الدرب 
 تسخيرها، بتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وفي إطار فعالية اآللية األممية ذات الصلة.   

 43/41/4144قدس برس، 
 
 االئتالف السوري المعارض يطالب بدخول مساعدات عاجلة لمخيم اليرموك بدمشق .47

رس: أطلق االئتالف الوطني السوري المعارض نداء استغاثة لألمم المتحدة قدس ب -اسطنبول 
بسبب األوضاع المأساوية التي يرزح تحتها مخيم اليرموك الدمشقي نتيجة حصاره من قبل قوات 

 األسد منذ ما يزيد عن عام ونصف.
في االئتالف  (: "نطالب13/11وقال المتحدث باسم االئتالف سالم المسلط في تصريح له االثنين )

، والذي يسمح بدخول قوافل من المساعدات اإلنسانية 1164الوطني بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 
واإلغاثية والطبية إلى جميع األراضي السورية المحاصرة دون الحاجة للحصول على موافقة نظام 

 األسد"، على حد تعبيره.
 43/41/4144قدس برس، 

 
 على قرار رمزي يعترف بفلسطين كدولة مجلس العموم البريطاني يوافق .48

أن  وليام جيمسنقال عن مراسلها من لندن  44/41/4144وكالة رويترز لألنباء، نشرت 
على االعتراف بفلسطين كدولة يوم االثنين في اجراء لن يغير موقف وافقوا ن ين البريطانييالمشرع

 سعاهم لنيل اعتراف دولي.الحكومة من الموضوع لكنه يحمل قيمة رمزية للفلسطينيين في م



 
 
 

 

 
           38ص                                     3376 لعدد:ا    44/41/4144 الثالثاء التاريخ:

 

رأت انه سيساعد  إذاوال تعتبر بريطانيا فلسطين دولة لكنها تقول انها قد تفعل ذلك في اي وقت 
سرائيل.  جهود السالم بين الفلسطينيين وا 

وامتنع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن التصويت على القرار الذي دعا اليه مشرع معارض وقال 
 ي وقت سابق ان السياسة الخارجية لن تتأثر مهما كانت النتيجة.متحدث باسم كاميرون ف

بمتابعة عن كثب من السلطات الفلسطينية ومن السلطات االسرائيلية التي  حظيلكن التصويت 
تسعى لقياس مدى استعداد الدول االوروبية للتحرك بشأن آمال الفلسطينيين في اعتراف منفرد من 

 الدول االعضاء األمم المتحدة.
على قرار غير ملزم  11صوتا مقابل  174ووافق المشرعون في مجلس العموم البريطاني بأغلبية 

ينص على أنه "يعتقد هذا المجلس أن الحكومة ينبغي ان تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة 
 إسرائيل كمساهمة في تأمين حل على اساس دولتين من خالل التفاوض."

حكومة يسار الوسط الجديدة في السويد لالعتراف رسميا بفلسطين وهو ويأتي التصويت بينما تستعد 
 تحرك أدانته اسرائيل التي تقول ان قيام دولة فلسطينية ال يمكن ان يتحقق إال من خالل المفاوضات.

سعيدة وارسي النائبة عن حزب المحافظين أن  44/41/4144الشرق األوسط، لندن، وذكرت 
الت بأنها تأمل بإجازة االقتراح. وكانت وارسي قد استقالت من منصبها الذي ينتمي إليه كاميرون ق

كوزيرة دولة بوزارة الخارجية البريطانية في أغسطس )آب( بعد اتهام الحكومة بانتها  موقف يتعذر 
الدفاع عنه أخالقيا في الصراع بين إسرائيل وحماس. وصرحت عن سياسات الحكومة تجاه إسرائيل 

 «.نعدام لإلرادة السياسية وبوصلتنا األخالقية مفقودةهناك ا»وفلسطين: 
ال توجد مفاوضات.. علينا بطريقة ما »أول من أمس: « أوبزرفر»وأردفت قائلة للصحيفة البريطانية 

حدى الطرق التي يمكننا أن نفعل بها ذلك االعتراف بدولة  ضخ حياة جديدة في هذه المفاوضات وا 
 «.فلسطين

عندما كانتا ال تزاالن ضمن  1944ندا وبلغاريا اعترفت بفلسطين في العام ويذكر أن دوال مثل بول
 دولة بفلسطين من بينها البرازيل واألرجنتين. 134الكتلة السوفياتية. وتعترف ما مجمله 

 
 ا نغير موقفي"االعتراف بفلسطين" لن  اقتراح على مجلس العموم تصويت: حكومة كاميرون .49

االعتراف »قت الحكومة البريطانية تصويت النواب على اقتراح استب: فاتنة الدجاني -لندن 
، وأعلنت أن هذا التصويت لن يغير سياستها، وأن أعضاءها سيمتنعون عن التصويت، «بفلسطين

 بمن فيهم رئيسها ديفيد كاميرون.
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 «العمالي»وكان مقررًا أن يصّوت مجلس العموم البريطاني مساء أمس على اقتراح تقدم به النائب 
يعتقد هذا المجلس بأن على الحكومة أن تعترف بدولة فلسطين إلى »غراهام موريس، وجاء فيه: 

 «.جانب دولة إسرائيل
بنهاية »وُرفض اقتراح معدل تقدم به أنصار إسرائيل للتصويت عليه، ويربط االعتراف بفلسطين 

الل الجلسة أمس، قال وخ«. مفاوضات سالم ناجحة بين الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية
 «.سابق ألوانه»رئيس لجنة االستخبارات واألمن في البرلمان مالكوم ريفكند إن االعتراف بفلسطين 

وكان ناطق باسم كاميرون قال في وقت سابق أمس إن السياسة الخارجية البريطانية تجاه فلسطين 
جوب االعتراف بفلسطين لن تتغير حتى إذا صّوت أعضاء مجلس العموم لصالح اقتراح يقضي بو 

كنت واضحًا تمامًا بالنسبة إلى موقف الحكومة، وهو أنه لن »كدولة. وأضاف قبل المناقشات: 
 وتابع أن كاميرون سيتيغب عن التصويت هو وأعضاء حكومته.«. يتغير

وفي خطوة دعم لالعتراف بفلسطين، أصدر رئيس دائرة الشؤون الخارجية في مؤتمر األساقفة 
في انكلترا وويلز األسقف ديكالن النغ، وأسقف الشؤون الخارجية في الكنيسة األنغليكانية  الكاثوليك

حق الفلسطينيين بدولة كهذه أمر مستحق منذ فترة »كريستوفر كوكسوورث بيانًا مشتركًا أكد أن 
نعتقد ان الفلسطينيين يجب ان يحصلوا على دولة يستطيعون أخيرًا تسميتها »وأضاف: «. طويلة
ن. إن اعترافًا مبدئيًا من برلماننا وحكومتنا سيسهل، وال يعرض للخطر، المفاوضات التي حتمًا وط

ستتبع ذلك )مثل هذا االعتراف( بين اإلسرائيليين والفلسطينيين لالتفاق على تفاصيل هذه الدولة 
م يحتا  إلى السال»وختم البيان: «. الجديدة ذات السيادة التي ستقام جنبًا الى جنب إسرائيل آمنة

 «.رؤية جريئة
 44/41/4144الحياة، لندن،   

 
 شتون: تنظيم مؤتمر إعمار غزة يؤكد أهمية دور القاهرةأ .51

د ب أ: اشادت كاترين اشتون الممثل االعلى للسياسة الخارجية واالمنية باالتحاد األوروبي  –القاهرة 
تمر وبهذا الحجم الكبير من باستضافة مصر لمؤتمر اعادة اعمار غزة، مؤكدة ان انعقاد المؤ 

 المشاركة انما يعكس ما تحظى به مصر من مكانة.
وقالت اشتون، خالل االحتفال الرسمي بتدشين المقر الجديد لسفارة االتحاد األوروبي في القاهرة 
والذى يقع على كورنيي النيل، انها تأمل في مستقبل افضل لمصر لتحقيق التقدم االقتصادي 

 واالستقرار.
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ربت عن سعادتها بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر اعادة اعمار غزة وحضور ممثلين واع
اهمية دور  أكدمن العديد من الدول المؤتمر للمساعدة في إعادة اعمار غزة، موضحة كان يوما هاما 

 مصر االساسي.
المستقبل خاصة  وأكدت أن عالقات مصر باالتحاد االوروبي مهمة وقوية ونأمل استمرار ذلك في

 وان االتحاد االوروبي مهتم بمزيد من االستثمار والمساندة االقتصادية لمصر.
منصبها نهاية الشهر  فيوقالت انها ستكون سعيدة للعودة لمصر كسائحة بعد انتهاء فترة عملها 

رة مصر الجاري متمنية لمصر وشعبها كل االزدهار والتقدم. وأعربت آشتون عن سعادتها لقيامها بزيا
وافتتاح المقر الجديد لسفارة االتحاد االوروبي قبل ايام من انتهاء فترة عملها بمنصبها باالتحاد 

 االوروبي.
 44/41/4144القدس العربي، لندن، 

 
 البريطاني يسبق التصويت رمزيا على االعتراف بفلسطين "النواب"جدل حاد في كواليس  .50

طاني مساء أمس حول مشروع قرار غير ملزم ريما شري: صوت مجلس العموم البري -لندن 
للحكومة حول االعتراف بدولة فلسطين. وتقدم بمشروع القرار النائب العمالي غراهام موريس. وقال 
المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن السياسة الخارجية البريطانية تجاه 

لس العموم لمصلحة اقتراح يقضي بوجوب االعتراف فلسطين لن تتغير حتى إذا صوت أعضاء مج
بفلسطين كدولة. وال تعتبر بريطانيا فلسطين دولة لكنها تقول إنها قد تقدم على هذه الخطوة في أي 

 وقت إذا ما أرتأت أن ذلك سيساعد عملية السالم بين الفلسطينيين واسرائيل.
كنت واضحا تماما »امس االثنين  وأضاف المتحدث قبل المناقشات التي اجراها مجلس العموم

واكد ان كاميرون سيتغيب عن التصويت هو وأعضاء « بالنسبة لموقف الحكومة وهو أنه لن يتغير.
عندما كانتا ال تزاالن ضمن  1944حكومته. واعترفت دول مثل بولندا وبلغاريا بفلسطين في العام 

ن بينها البرازيل واالرجنتين. وليس من دولة بفلسطين م 134الكتلة السوفييتية. وتعترف ما مجمله 
المفترض ان يشارك الوزراء في عملية التصويت لتفادي اي التزام الحق مما يسلط الضوء ايضا 

 على مدى حساسية المسالة.
كانت بريطانيا التي امتنعت عن التصويت في  إذاوتطلب المذكرة التي تقدم بها النائب موريس ما 

ستعترف بدولة فلسطين الى جانب »دولة مراقبة في االمم المتحدة  حول منح فلسطين وضع 1111
 «.دولة اسرائيل
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وتحظى المذكرة بدعم العديد من نواب حزب العمال وائتالف حزبي المحافظ الليبرالي الديموقراطي 
الحاكم. ويؤكد االئتالف انه لم يصدر اي تعليمات بينما يعارض عدد من النواب العماليين المؤيدين 

 االجراء. سرائيلإل
 االن دنكان: بريطانيا لديها مسؤولية تاريخية ومعنوية باالعتراف بدولة فلسطين

بريطانيا لديها »واعتبر النائب المحافظ االن دنكان وزير الدولة السابق لشؤون التنمية الدولية ان 
بريطاني الذي حكم باالعتراف بدولة فلسطين، في اشارة الى االنتداب ال« مسؤولية تاريخية ومعنوية

ان االعتراف بفلسطين « القدس العربي«فلسطين وبالد ما بين النهرين مطلع القرن الماضي. وقال لـ
كدولة ليس مكافأة بل هو حق. هناك اعتراف كامل بإسرائيل كدولة. لكن الفلسطينيين ال يملكون هذا 

 )في إشارة إلى حماس(. الحق ودعم االعتراف بدولة ال يعني ابدا االعتراف بحكومة فلسطين
دوال اخرى من االتحاد »وقال النائب موريس ان االعتراف ولو رمزيا بدولة فلسطين يمكن ان يحث 

على المضي قدما في االتجاه نفسه. واالثنين الماضي، اكدت وزارة الخارجية الفرنسية « االوروبي
تعبيرا استخدمه وزير الخارجية  ، مستعيدة«سيتعين في وقت ما االعتراف بدولة فلسطين»مجددا انه 

لوران فابيوس خالل الصيف. واعتبر موريس ان نتيجة ايجابية للتصويت في البرلمان البريطاني 
ومن المفترض ان تشهد «. تشكل ضغطا كبيرا على الحكومة الحالية والتي ستليها»يمكن ان 

 .1114بريطانيا انتخاب رئيس وزراء جديد في ايار/مايو 
 تصويت افشال للضغوط االسرائيلية لمنعهالطيبي: ال

وقال احمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الذي حضر للرد على الهجمة االسرائيلية، ان مجرد 
التصويت على مثل هذا القرار مهم النه يفشل الضغوط الكبيرة التي مارستها اسرائيل اوال لمنع 

تشكل »ان هذه الخطوة « القدس العربي»لـ الحضور ثم منع التصويت. واضاف الطيبي في تصريح 
، موضحا ان وجوده في «كسرا لحاجز الخوف وحراكا سياسيا سينعكس على بقية الدول االوروبية

لندن هدفه مواجهة محاوالت اسرائيل لمنع مثل هذا الحراك والرد على حزب العمل االسرائيلي الذي 
 الفلسطينية المحتلة. يقف ضدها وهو المعروف بأبو االستيطان في االراضي

 سارة آبس: اقتراح التصويت إشارة مهمة بان العالم يتغير
ان اقتراح « القدس العربي»رئيسة الحملة لدعم االعتراف بفلسطين كدولة سارة آبس قالت لـ 

التصويت باالعتراف بفلسطين كدولة في البرلمان لن يغير شيئا على األرض إال أنه سيرسل إشارة 
نيين في الضفة وغزة والمجتمع الدولي مفادها أن العالم يتغير وان وقت االعتراف مهمة للفلسطي

بفلسطين قد حان. هذه الخطوة وان كانت رمزية ستضغط على الحكومة وسيكون لها أثر كبير في 
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يصلنا تعليقات من معظم النواب تبين أن القضية الفلسطينية تحتل أكبر »االنتخابات المقبلة. وقالت 
االهتمام مقارنة مع كافة المواضيع العالمية التي تطرح وتناقي في البرلمان بما في ذلك  حجم من

 «.حرب العراق وهذا تقدم مهم للقضية الفلسطينية ويحمل معه آماال كبيرة
 غاالوي: ال معنى لهذا التصويت

معنى لهذا ال »انه « القدس العربي«اما النائب جور  غاالوي )فضل التغيب عن التصويت( فقال لـ
التصويت ألنه لن يحقق شيئا بل سيساهم في دعم وجود إسرائيل أكثر. إنه لن يغير سياسة بريطانيا 

وأضاف غاالوي قائال « تجاه فلسطين وهذا باعتراف كاميرون والحكومة نفسها، فما فائدته اذا؟
. اقتراح الحل الحقيقي يكمن في تحركات تهدف إلى فك الحصار ووقف االحتالل واالستيطان»

التصويت على االعتراف بفلسطين ما هو إال طريق آخر إلعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لبناء 
 «.المزيد من المستوطنات وتوسيع أراضيها

 ريفكند: لالعتراف بفلسطين كدولة يجب أن يكون هناك حكومة متوافقة وغير منقسمة
ات في مجلس العموم البريطاني قال ان اقتراح مالكوم ريفكايند الرئيس السابق للجنة األمن والمخابر 

االعتراف بفلسطين كدولة هو قرار سابق الوانه. لالعتراف بفلسطين كدولة يجب أن يكون هناك 
حكومة فلسطينية متوافقة وغير منقسمة. االنقسام بين حماس وفتح ال يشجع االعتراف بدولة لذا أرى 

 نه يفتقد إلى ميزات ومقومات الدولة األساسية.أن التصويت لصالح هذا القرار غير منطقي أل
ريتشارد اوتاوي: اذا كانت إسرائيل تخسر تعاطف أشخاص مثلي فهذا يعني أنها حتما ترتكب أخطاء 

 كثيرة
من جهته قال ريتشارد اوتاوي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني: اذا كانت 

انا الذي دعمت حقها في الوجود كدولة قوية لسنوات طويلة، إسرائيل تخسر تعاطف أشخاص مثلي، 
فهذا يعني أن إسرائيل حتما ترتكب أخطاء كثيرة. ومع ذلك فإني لست مقتنعا أن فلسطين جاهزة 
لتكون دولة، وأعتقد أن االعتراف بها كدولة يجب أن يتم بعد الوصول إلى اتفاقية سالم بينها وبين 

 إسرائيل.
بريطانيا تملك فرصة تاريخية حقيقية ألخذ خطوة »نائب عن حزب العمال فقال اما غراهام موريس 

 «.صغيرة ورمزية لكن مهمة جدا بتصويتها لصالح االعتراف بفلسطين كدولة
نحن، بتصويتنا لصالح االعتراف بفلسطين كدولة، نمثل »النائب عن حزب العمال جاك سترو قال 
فإنه سيغير الكثير الحقا وان كان قرارا رمزيا في الوقت الشعب البريطاني. إذا تم هذا االعتراف 

الحالي. يجب التذكير بما قاله الرئيس )االمريكي باراك( أوباما العام الماضي في خطابه لألمم 
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المتحدة عندما قال: نحن نرحب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وهكذا يجب أن نفعل. نفهم قلق 
 «.ها لن يكون أفضل اذا رفضنا االعتراف بفلسطين كدولةإسرائيل األمني ولكن نؤكد أن أمن

اذا صوت البرلمان لصالح »انه « القدس العربي«اما النائب جيرالد كوفمان من حزب العمال قال لـ
فلسطين سيغير هذا القرار الموقف العالمي من القضية. نحن قادرون اآلن على خلق فرصة تاريخية 

 «.صويت لصالح حق فلسطين في الوجود كدولةللدولتين وأشجع جميع النواب للت
 44/41/4144القدس العربي، لندن، 

 
 االحتالل إلنهاءوفد برلماني بريطاني: تصويت مجلس العموم لالعتراف بفلسطين رسالة قوية  .52

عقد الوفد البرلماني الفلسطيني برئاسة عزام االحمد ومشاركة بالل قاسم  :الحياة الجديدة -جنيف 
مجلس التشريعي إبراهيم خريشة اجتماعا مع الوفد البرلماني البريطاني برئاسة اليستر وامين عام ال

 وعدد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا. بيرنيت رئيس الوفد البريطاني،
وعبر رئيس الوفد البريطاني عن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني وخاصة بعد الوضع الكارثي من 

ى قطاع غزة، مؤكدا أن تلك الحرب ونتائجها الكارثية على الشعب الفلسطيني الحرب األخيرة عل
 تركت آثارها على بريطانيا والعالم.

واستفسر أعضاء الوفد البريطاني حول األوضاع الداخلية الفلسطينية فيما يتعلق بملف المصالحة 
نهاء االنقسام، ومستقبل العالقة الفلسطينية اإلسرائيلية في ضوء الح رب على غزة واالتفاق على وا 

 وقف إطالق النار ومستقبل عملية السالم وا عادة االعمار.
وأكد رئيس الوفد البريطاني على الموقف المؤيد لحل الدولتين واالعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل 

 بريطانيا في الوقت الذي تحدده الحكومة البريطانية.
جري في مجلس العموم البريطاني حول االعتراف بالدولة وشدد على أهمية التصويت الرمزي الذي سي

الفلسطينية وأهمية هذا التصويت رغم انه غير رسمي بالنسبة للحكومة البريطانية، متوقعا أن تكون 
نسبة التصويت مرتفعة لصالح الدولة الفلسطينية، والذي بالتأكيد ستأخذه الحكومة البريطانية بعين 

 ص بعملية السالم في الشرق األوسط.االعتبار بشأن موقفها الخا
وأكد رئيس الوفد البريطاني أن ذلك التصويت يرسل رسالة واضحة وقوية إلسرائيل ومؤيديها في 

 بريطانيا مفادها انه آن األوان ان ينال الشعب الفلسطيني حقوقه.
 44/41/4144الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 دون دور مصري ريادي ق السالمال يمكن تحقي: فريقياإوزيرة خارجية جنوب  .53
أفريقيا  في القياديأكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا مايتى نيكوانا تقدير بالدها الكامل لدور مصر 

الشرق األوسط وتسوية القضية  في، مضيفة أنه ال يمكن تحقيق السالم واالستقرار العربيوالعالم 
سعادة بالدها بعودة مصر لتتبوأ مكانتها  . وأعربت عنالريادي المصريالفلسطينية بدون الدور 

 القيادية.
 44/41/4144المصري اليوم، القاهرة، 

 
 ألمانيا تتهم حماس بتحويل قطاع غزة إلى مخزن أسلحة .54

خدمة قدس برس: اتهمت ألمانيا، حركة المقاومة االسالمية "حماس"، بأنها حّولت قطاع  -برلين 
مليون يورو للمساعدة في  41نت فيه عن تخصيصها غزة إلى مخزن أسلحة، في الوقت الذي أعل

 إعادة إعمار قطاع غزة.
(، من العودة من 11|11وحذر وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير، في بيان األحد )

جديد الى تدمير القطاع الفلسطيني، وقال :"واضح أنه ال أحد يريد إعادة إعمار البنية التحتية في 
يتم تدمير هذه البنية من جديد"، مشددا على ضرورة "التوصل الى وقف دائم إلطالق  قطاع غزة لكي

النار وايضاح انه ال يمكن ان تحول حركة حماس وتنظيمات متطرفة اخرى قطاع غزة الى مخزن 
 لألسلحة"، على حد قوله.

معة في وأضاف إن "الناس في غزة يحتاجون إلى رؤى اقتصادية وحرية التنقل واالطراف المجت
 القاهرة يجب عليها أن توفر الظروف الالزمة لذلك".

ويرأس الوفد االلماني المشارك في المؤتمر الدولي بالقاهرة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون االوروبية 
الخارجية ميشائيل روت الذي اعتبر في تصريح له مؤتمر القاهرة " رسالة تضامن مع أهل غزة 

 تقبلية واضحة للناس في القطاع الفلسطيني".ومكانا من أجل وضع رؤى مس
 43/41/4144قدس برس، 

 
 يونانيون يروون مشاهداتهم في غزة .55

روى نشطاء يونانيون مشاهداتهم في قطاع غزة الذي زاروه مؤخرا حاملين : شادي األيوبي -أثينا 
 معهم كميات من األدوية والمستلزمات الطبية.
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الثنين في أثينا أوضاعا إنسانية في غاية الصعوبة يعاني ونقل النشطاء في مؤتمر عقدوه ظهر ا
 منها الغزيون، وطالبوا شعوب العالم بالضغط على الحكومات للتحرك لفك الحصار عن غزة.

طنا من األدوية  11قال إنهم جمعوا  -وهو طبيب من جمعية "فير بالنيت-يورغوس كاالبيتسوس 
اليوناني كانت كبيرة جدا مما استدعى تأجيل الرحلة  في اليونان. وأشار إلى أن استجابة الجمهور

 مرتين.
سبتمبر/أيلول الماضي ودخلت إلى غزة عبر مصر، وأنهم فضلوا  14وأوضح أن القافلة انطلقت في 

عدم المرور من المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل ألنهم ال يريدون إعطاءها فرصة إظهار نفسها 
 هي تقتله.منقذا للشعب الفلسطيني فيما 

وأوضح كاالبيتسوس أنه تّم توزيع المساعدات على المؤسسات الطبية في غزة. وقال "قدمنا من 
 خالل تلك المساعدات قلوبنا وصداقتنا للشعب الفلسطيني".

 روايات مأساوية
وقالت المتطوعة من مؤسسة "التضامن مع الجميع" إيلينا خاتزيميخالي إن "حجم الكارثة ال يمكن 

 رأينا أسرا تدفن عدة أبناء لها معا، سمعنا روايات مأساوية جدا عن فقدان عوائل بأكملها".تصوره. 
وأضافت أن المساعدة التي أوصلوها "آنية ولوقت محدد فقط، والطاقات محدودة بسبب الحصار"، 

 ودعت إلى جعل هذه القصص المأساوية دافعا الستمرار المساعدات والدعم لغزة.
ا عندما اكتشفوا أن غزة تحولت إلى مجال اختبار لألسلحة الجديدة، مشددة على وقالت إنهم تألمو 

 ضرورة تجميع أدلة إلدانة إسرائيل في المحاكم الدولية.
ولفتت إلى أن األطباء في غزة أخبروا المجموعة بأنه لم يستخدم اليورانيوم المنّضب هذه المرة، لكن 

 إسرائيل قصفت القطاع بأسلحة جديدة.
عن أطباء غزة مواجهتهم حاالت تمزق وانتفاخ تحت الجلد ناتجة عن مالمسة أماكن أو  ونقلت

 أغراض شخصية تعرضت للقصف أو كانت قريبة منه.
أما الطبيبة كاترينا باياغيكا فتحدثت عن تدمير كل ما هو مفيد وضروري، مشيرة إلى وجود أزمة 

 غذاء في القطاع.
من سكان غزة يعانون  %61بعة لألمم المتحدة )الفاو( قالت إن وكانت منظمة األغذية والزراعة التا

 أزمة غذائية فيما تمّر البضائع عبر إسرائيل بأسعار مرتفعة جدا.
وأشارت باياغيكا إلى أن الحكومة اليونانية كانت وعدت باستقبال أعداد من الجرحى الفلسطينيين 

 .وعالجهم في مستشفياتها، لكنها لم تقم بذلك حتى اليوم
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ودعت حكومة بالدها لتنفيذ تلك الوعود. كما تحدثت عن أزمة الفلسطينيين في الخار  حيث "ال 
ن ذهبوا ال يستطيعون العودة".  يستطيعون زيارة أهلهم أو حضور جنائزهم، وا 

وأضافت "طلبنا منهم زيارتنا فقالوا: ال نستطيع ألننا مسجونون هنا وال يمكننا الخرو ، وأشاروا إلى 
 بواب مقفلة".أن األ

 دمار وصعوبات
وفي حديث للجزيرة نت أوضحت باياغيكا أن أطباء غزة واجهوا صعوبات كبيرة بفعل أعداد 

 اإلصابات الهائلة، وقالت إن المؤسسات الصحية تعرضت لدمار كبير في العدوان األخير وقبله.
، وأشارت لوجود نقص ولفت إلى إن الوفد شاهد الكثير من سيارات اإلسعاف المدمرة بشكل متعمد

 كبير في المواد الطبية.
ونبهت إلى أن الحصار يمنع األطباء من حضور أي مؤتمر بالخار  ويحول دون إرسال المرضى 

 للعال  في أي مسشفى خار  القطاع.
صالح المؤسسات  وحملت الطبيبة اليونانية المجتمع الدولي مسؤولية دعم القطاع الطبي في غزة وا 

 بفعل العدوان اإلسرائيلي. الصحية المدمرة
 وأشاد الناشط عصام العدسي بالتفاعل الكبير من طرف اليونانيين رغم أنهم يمرون بأزمة اقتصادية.

وقال العدسي الذي جمع بعض األدوية وتولى مهمة الترجمة والتعريف بالوفد إن آالف الصور ال 
 يمكن أن تنقل حقيقة األوضاع في غزة.

تبعون النشطاء اليونانيين ألنهم ال يرون األجانب غالبا، مشيرا إلى أن األطفال وقال إن إطفال غزة يت
 في القطاع ينظرون دوما إلى السماء خوفا من قصف الطائرات اإلسرائيلية.

43/41/4144الجزيرة. نت، الدوحة،   
 
 هل أدى "بروتوكول هنيبعل" اإلسرائيلي إلى جريمة حرب في غزة؟ .56

قوبلــت الحــرب علــى غــزة فــي شــهري  :مايــان لوبيــل ونضــال المغربــي -زة غــ(، كيــرم شــالوم )إســرائيل
يوليو تموز وأغسطس آب بإدانة دولية ألسباب عدة لكن أحـد فصـولها كـان األعنـف علـى اإلطـالق : 

شخصا في غضون  141قصف جوي ومدفعي إسرائيلي في األول من أغسطس آب أسفر عن مقتل 
 ساعات.
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الحرب وبينما كان تقييم حجم الـدمار ال يـزال جاريـا كـان هنـاك قلـق وبعد مرور ستة أسابيع على بدء 
عميق بشأن ما حـدث فـي ذلـك اليـوم خاصـة مـا اذا كانـت القـوة المفرطـة قـد اسـتخدمت. ويقـول بعـض 

 خبراء القانون إن جريمة حرب ربما ارتكبت.
لحون مــن حركــة وتكشــفت األمــور بينمــا كانــت هدنــة لمــدة ثالثــة أيــام مــن المفتــرض أن تبــدأ. خــر  مســ

المقاومــة اإلســالمية )حمــاس( مــن نفــق داخــل غــزة ونصــبوا كمينــا لثالثــة جنــود إســرائيليين وقتلــوا اثنــين 
 منهم وأسروا الثالث.

وضــمان أال تســتغله حمــاس كرهينــة أعملــت إســرائيل مــا يعــرف باســم  -حيــا أو ميتــا-وإلنقــاذ الجنــدي 
كــل مــا يمكنهــا فعلــه الســتعادة جنــدي زميــل  "بروتوكــول هنيبعــل" وهــو أمــر للوحــدات العســكرية بفعــل

 مخطوف.
وما تال ذلك كان هجوما شرسا على منطقة بالطرف الشرقي لمدينة رفح أكبر مدن جنـوب قطـاع غـزة 

ـــدبابات اإلســـرائيلية أربعـــة أحيـــاء لعـــدة  111ويعـــيي فيهـــا نحـــو  ألـــف شـــخص. وقصـــفت المدفعيـــة وال
 فيما شنت المقاتالت غارات جوية. -قةبوتيرة وصلت في أوقات إلى قذيفة كل دقي-ساعات 

لى جانب سقوط  شخص أصيبوا معظمهـم مـدنيون.  111قتيال قال مسعفون في غزة إن نحو  141وا 
 1111وكــان هــذا أكثــر األيــام دمويــة فــي الحــرب التــي اســتمرت ســبعة أســابيع وقتــل فيهــا أكثــر مــن 

 ا وستة مدنيين.جندي 67فلسطيني معظمهم مدنيون كما قتل من الجانب اإلسرائيلي 
وفــي األســابيع التاليــة أثــار ناشــطون فــي مجــال الحقــوق المدنيــة وخبــراء قــانونيون دوليــون بــل وبعــض 
ضباط الجيي اإلسرائيلي مخـاوف بشـأن الهجـوم. وكـان أحـد التحفظـات يتسـاءل عمـا إذا كـان خطـف 

 السكان.جندي إسرائيلي واحد يسوغ استخدام القوة المفرطة بال هوادة ضد منطقة مكتظة ب
ومــن المقــرر أن تبــدأ لجنــة شــكلتها مفوضــية حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة قريبــا التحقيــق فــي 
انتهاكــات محتملــة مــن الطــرفين أثنــاء الحــرب وســيكون الهجــوم علــى رفــح واحــدا مــن األحــداث العديــدة 

 التي أشار المحققون إلى أنهم سينظرون فيها.
تحقيقـا فـي األحـداث وقـال  -أعلى سلطة قضائية في الجـيي-ائيلي وفتح المحامي العام للجيي اإلسر 

 إنه قد يفتح تحقيقا جنائيا. وقرع أساتذة دوليون في القانون ناقوس الخطر بسبب التبرير.
وقـــال أيـــان ســـكوبي وهـــو أســـتاذ فـــي القـــانون الـــدولي العـــام بجامعـــة مانشســـتر "إذا كـــان هـــدفا عســـكريا 

 كان الدمار والقتل الذي لحق بالمدنيين متناسبا.مشروعا فعلينا التساؤل عما اذا 
ذا لم يكـن هـدفا عسـكريا مشـروعا فإنهـا ’ ال’"واإلجابة في هذه الحالة هي  صريحة.. ليس متناسبا.. وا 

 بوضوح جريمة حرب ألنها استخدام غير مبرر لقوة خلفت آثارا على السكان المدنيين."
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التابعـة للمحـامي العـام مـا زالـت تـزاول عملهـا لمعرفـة وقال الجيي اإلسرائيلي إن فرق تقصي الحقـائق 
نه لذلك لن يعلق على التفاصيل.  ماذا حدث على وجه الدقة وا 

فـي الجـيي اإلسـرائيلي يسـمح بانتهـاك القـانون الـدولي  إجـراءلكن بيانا للجيي قال "ال يوجـد توجيـه أو 
 بما في ذلك قانون الصراع المسلح."

 
 * أول أغسطس آب

النـار فـي السـاعة  إطـالقفي القاهرة مع ممثلين عن إسرائيل وحماس على أن يبدأ وقف اتفق وسطاء 
 صباحا بالتوقيت المحلي. 1411

ولــم يتضــح علــى الفــور التوقيــت الــذي شــنت فيــه حمــاس هجومهــا. قالــت الحركــة اإلســالمية فــي بــادئ 
وعلـى أيـة حـال فقـد  النـار لكـن إسـرائيل زعمـت أنـه وقـع بعـده إطـالقاألمر إن الهجوم كـان قبـل وقـف 

 تسلل مسلحون من خار  النفق لنصب كمين للجنود.
وزحــف جنــود إســرائيليون آخــرون مــن نفــس وحــدة االســتطالع الخاصــة إلــى المكــان حيــث عثــروا علــى 

 جثتين وأدركوا أن الجندي الثالث اللفتاننت هدار جولدين تم سحبه إلى داخل النفق.
ذن خــاص بــدخول النفــق الــذي يحتمــل أن يكــون ملغومــا وحصــل الجنــود وهــم مــن لــواء جيفــاتي علــى إ

 للبحث عن جولدين تحت األرض.
وانتشــل الجنــود بعــض متعلقــات جولــدين ممــا ســمح لخبــراء الطــب الشــرعي بالتوصــل إلــى أنــه قتــل فــي 

 الكمين. وقالت حماس إن لديها رفات جولدين وجندي آخر قتل في الحرب.
يفاتي إنه أبلـغ بـالكمين فـي حـوالي السـاعة التاسـعة وبعـد نحـو وقال الكولونيل عوفر وينتر قائد لواء ج

 نصف ساعة علم بأن جنديا ال يعرف مصيره.
أغسطس آب "نطقت عبـر االذاعـة الكلمـة  14وقال وينتر لصحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية يوم 
 التي ال يريد أحد التفوه بها: هنيبعل التي تعني الخطف."

لهجــوم علــى رفــح. أصــدرت تعليمــات لكــل القــوات بالتقــدم والســيطرة علــى  وتــابع "بــدأت فــي التخطــيط
 المنطقة حتى ال يمكن للخاطفين الحركة."

ـــران دبابـــات  ـــا وني ـــى أن قصـــفا مـــدفعيا عنيف ـــين وســـكان ومســـعفين إل ـــات صـــحفيين محلي وأشـــارت رواي
مــرات وغــارات جويــة أعقبــت ذلــك. وقــال صــحفي مــن رويتــرز إن وتيــرة القصــف بلغــت فــي مــرة مــن ال

 قذيفة كل دقيقة فأطلقت ستة مدافع قذائف تفجيرية وأخرى دخانية.
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عاما( إلى منزله بالمنطقة صباح ذلك اليـوم علـى أمـل بـدء وقـف اطـالق  47وعاد عبد الحكيم الفي )
 النار. وبمجرد أن عاد هو وولداه إلى المنزل بدأ القصف.

رابــي وبينمــا أنــا أجــري كانــت القــذائف وقــال الفــي لرويتــرز "ركضــنا إلــى خــار  المنــزل علــى طريــق ت
وقتـل أحـد  تنهال.. أحدى القذائف ضربت امرأتين أمامي. رأيتهما وقد تم قصفهما وماتتا أمـام عينـي."

 ولدي الفي بينما كان يجري وراء والده.
عامــا فـي رفـح "المنطقــة جميعهـا غــرب  14وقـال هـاني حمــاد وهـو صــحفي فلسـطيني يبلـغ مــن العمـر 

 عم )االسرائيليون( أن الجندي أختطف فيها تم قصفها من السماء ومن األرض."المكان الذي ز 
وفي تصريحاته للصحيفة اإلسرائيلية دافع وينتر عن قرار استخدام كل هذه القوة وقال "نشأ كـل شـيء 

 من تفهم بأننا نستطيع استعادة هدار جولدين حيا.
لــم أنــه ســيدفع ثمنــا.. لــيس انتقامــا لكــنهم "ولهــذا اســتخدمنا كــل هــذه القــوة. إن أي خــاطف يجــب أن يع

 عبثوا مع اللواء الخاط ."
 

 * تداعيات
وفي األيام التالية تركـز االهتمـام الـدولي علـى التوصـل إلـى وقـف دائـم الطـالق النـار لكـن سـرعان مـا 

 أثيرت تساؤالت بشأن قصف رفح.
ق بروتوكــول هنيبعــل فــي ودعــا اتحــاد الحقــوق المدنيــة فــي إســرائيل إلــى فــتح تحقيــق فــي أســباب تطبيــ

 منطقة حضرية مكتظة بالسكان وقال إنه "انتهاك أساسي لمبدأ التمييز في القانون الدولي."
وفي مقابلة مع رويتـرز فـرق البريجـادير جنـرال روي ريفتـين قائـد المدفعيـة بـالجيي اإلسـرائيلي بـين مـا 

 حدث في رفح وواقعتين اخريين استخدمت فيهما المدفعية الثقيلة.
قال "عندما تكون قوة معرضة للخطر أو تحت تهديد شديد نطلق نيران االنقاذ." وأضاف أن السـكان و 

 في الحالتين االخريين ُأبلغوا بضرورة ترك المنطقة قبل أن تدخل القوات وقبل اطالق نيران المدفعية.
ب بحثـه علـى وقال "إن بروتوكول هنيبعل الذي أعلن من أجـل هـدار جولـدين كـان مختلفـا تمامـا.. يجـ

 مستويات مختلفة بالكامل."
ولم تتضح مرتبة المسؤول الذي أخد قرار تطبيـق البروتوكـول فـي تسلسـل القيـادة. لكـن وبغـض النظـر 
عمن أعطى الضوء األخضر يظل هناك سؤال محوري: هل كان متناسبا؟ وقال ماركو ساسـولي وهـو 

 ابة بالنفي فيما يبدو.أستاذ في جامعة جنيف ومطلع على القانون الدولي إن اإلج
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وأضاف "ال يمكنهم قصف منطقة بأكملها ببساطة إذا كـانوا ال يعرفـون مكـان الشـخص أو فقـط للتأكـد 
من أنه ال يمكن اجالء الجندي.. من المصلحة عدم فقد أي جندي لكنها ليسـت مصـلحة كبيـرة للغايـة 

 لتبرير قتل مئات المدنيين."
 الجندي لكنهم قالوا إن هذا ال يعني تفويضا مطلقا. وأكد خبراء آخرون على أهمية انتشال

وقــال مايكــل شــميت وهــو أســتاذ فــي القــانون الــدولي بمركــز ســتوكتون التــابع لكليــة الحــرب فــي البحريــة 
األمريكية "األمر يتجاوز الحسابات البسيطة." وعلق شميت على المبادئ المعنية وليس مـا حـدث فـي 

 رفح على وجه التحديد.
ي كل الجيوي أهمية بالغة بحماية جنودها ولهذا سبب جيـد جـدا. انـت تريـد رفـع المعنويـات وتابع "تول

"لكـن إذا خطـف  بين الجنود. وتريد أن يعلم الجنود أنك ستأتي لمساعدتهم إذا وقعوا في مـأزق وهكـذا.
 شخص ال يعني هذا أن تتصرف دون ضابط وال رابط."

 
 * المحكمة الجنائية الدولية

اإلسرائيلي للرد بهذا العنف على مثل هذه الحاالت أن إسرائيل دفعـت ثمنـا باهظـا فـي  ويشمل المنطق
خطــف الجنــدي اإلســرائيلي جلعــاد شــاليط قــرب غــزة وقضــى  1116الماضــي لخطــف جنودهــا. ففــي 

ـــر مـــن ألـــف أســـير  خمـــس ســـنوات فـــي األســـر لـــدى حمـــاس. وأطلـــق ســـراحه مقابـــل اإلفـــرا  عـــن أكث
 فلسطيني.

بعد خطف ثالثة جنـود إسـرائيليين مـن لـواء جيفـاتي فـي لبنـان.  1946عل عام ووضع بروتوكول هنيب
وشــاهد زمــالء المخطــوفين الســيارة تبتعــد وبهــا رفــاقهم دون أن يفتحــوا النــار. ويهــدف البروتوكــول إلــى 

 ضمان أال يتكرر هذا.
جنــدي ويقــول منتقــدون إن البروتوكــول أســيء فهمــه علــى أنــه يــوحي بــأن الجنــدي القتيــل أفضــل مــن ال

 المخطوف.
ويحجم الجـيي عـن اعـالن تعريـف محـدد للبروتوكـول ويكتفـي بالتأكيـد علـى ضـرورة منـع وقـوع جنـدي 
فــي األســر. ودفــع الجــدال قــادة فــي الجــيي أحيانــا إلــى التأكيــد علــى أن اســتهداف الجنــدي المخطــوف 

 غير مسموح على الرغم من أنه يمكن المجازفة بحياته.
واتهمـت مـرارا بارتكـاب جـرائم حـرب ووجهـت  1944منـذ تأسيسـها عـام  وخاضت إسرائيل حروبا كثيرة

 اتهامات مماثلة ألعدائها ومن بينهم حماس.
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ويكمن االختالف اآلن في أن الفلسطينيين على وشك االنضمام للمحكمة الجنائية الدولية وهي خطوة 
 ت جنائية لحماس.ستسمح لهم بمقاضاة إسرائيل لكنها قد تفتح الباب أيضا أمام توجيه اتهاما

وقال رئيس اللجنة التابعة لمفوضية حقوق اإلنسان باألمم المتحدة للتحقيق في حرب غزة إن المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة يمكـــن أن تســـتخدم أي أدلـــة تجمعهـــا اللجنـــة فـــي رفـــع دعـــوى قضـــائية تـــتهم إســـرائيل 

 بارتكاب جرائم حرب.
مــارس اذار مــن العــام المقبــل. وســيكون للشـــهور ومــن المقــرر صــدور التقريــر النهــائي للجنــة بحلــول 

القليلـــة المقبلـــة ومـــا إذا كانـــت إســـرائيل قـــد قـــررت التعـــاون مـــع التحقيـــق دور مهـــم لتحديـــد هـــل ســـتوجه 
 اتهامات بارتكاب جرائم حرب في نهاية المطاف؟

 43/41/4144، وكالة رويترز لألنباء
 
 إعمار غزة أم نزع مخالبها وتضييع القضية؟! .57

 عاترةياسر الز  
من العبـث االعتقـاد أن أكثـر مـن شـاركوا فـي مـؤتمر إعمـار غـزة فـي القـاهرة، وقـدموا األمـوال قـد فعلـوا 
ذلك من أجـل الحفـاظ علـى القطـاع كقاعـدة للمقاومـة، حتـى لـو قيـل إن األمـوال المـذكورة سـتذهب إلـى 

مـا يأتيهـا حكومة التوافـق، وستصـرف بإشـراف محمـود عبـاس ورجاالتـه ، فيمـا سـتقوم حمـاس بصـرف 
مباشــرة شــعبيا ورســميا فــي تــرميم جهازهــا العســكري، أو مــا أصــيب منــه خــالل المواجهــة البطوليــة مــع 

 العدوان األخير.
حين كان نتنياهو يقصف البيوت واألبرا  السكنية، لم يكن يفعل ذلك عبثا، بل من أجل جعـل مسـألة 

آلنـي )خـالل الحـرب( ممـثال إعادة اإلعمار عنصر ضغط علـى حمـاس بعـد ذلـك، فضـال عـن هـدفها ا
فـــي دفعهـــا نحـــو قبـــول التهدئـــة، وهـــا إن مـــا أراده يتحقـــق مـــن حيـــث اضـــطرار الحركـــة إلـــى قبـــول كـــل 

 الشروط التي ُوضعت على إعادة اإلعمار باستثناء نزع سالح المقاومة.
صــحيح أن حمــاس قبلــت بحكومــة التوافــق قبــل العــدوان األخيــر، لكــن األكيــد أيضــا أن جــزءا مــن ذلــك 

ن بســبب األوضــاع االقتصــادية، والكلفــة الصــعبة التــي باتــت تتحملهــا فــي مواجهــة حصــار مصــري كــا
 خانق، وآخر إسرائيلي بطبيعة الحال.

من محاسن محمود عباس، أنه ال يتعبك في التحليل، فهو واضح كل الوضوح؛ ليس منـذ مجيئـه إلـى 
، بـل قبـل ذلـك أيضـا يـوم أن وقـف السلطة بعد التمهيـد الغتيـال ياسـر عرفـات عبـر تـوفير البـديل عنـه

 .1111ضد الشعب الفلسطيني كله حين أجمع على انتفاضة األقصى نهاية أيلول من العام 
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هـو يقـول بــالفم المـآلن أنـه ضــد المقاومـة المسـلحة )الســلمية مجـرد شـعار ال أكثــر، بـدليل مواقفـه غيــر 
ينيين!!!(، وهـــو مـــع التفـــاوض مـــرة مـــن انتفاضـــات شـــعبية اعتبرهـــا مـــؤامرة مـــن نتنيـــاهو لقتـــل الفلســـط

 واستمرار التفاوض، إلى جانب التعويل على المؤسسات الدولية.
حــين يعــود محمــود عبــاس إلــى قطــاع غــزة، ويشــرع فــي تحســين وضــعه بالتــدريج، فــإن شــعار الســالح 
الشرعي الواحد سـُيرفع فـوق الـرؤوس، حتـى لـو جـرى السـكوت عنـه آنيـا، وهـو كمـا قمـع قـوى المقاومـة 

ة، فلن يقبل بأن يشذ القطاع عن السياق. وحتى لو لم يطالب الفصائل بتسليم أسلحتها، فإن في الضف
ـــر أدق(، والســـلطة لهـــا موقفهـــا  ـــإذن الســـلطة )عبـــاس بتعبي ـــك األســـلحة ينبغـــي أن يكـــون ب اســـتخدام تل
الصريح ضد استخدامه، ما يعني أنـه لـن ُيسـتخدم إال فـي حـال رد العـدوان، والعـدوان لـن يحـدث علـى 

رجـــح لعـــدم الحاجـــة إليـــه مـــا دام القطـــاع قـــد انضـــم إلـــى الضـــفة الغربيـــة فـــي لعبـــة التنســـيق األمنـــي األ
 والتعويل على المفاوضات.

تــدفن حمــاس رأســها فــي الرمــال حــين تتحــدث عــن المقاومــة والســالح فــي ظــل معادلــة مــن هــذا النــوع، 
ترعـاه أمريكـا وأوروبـا برضـا فضال عن التعامل بقليل من حسن النية مع مؤتمر تستضيفه  القاهرة ، و 

 نتنياهو.
كان الطبيعي أن يكون االنتصار الذي تحقـق فـي قطـاع غـزة محطـة نحـو تعمـيم خيـار المقاومـة علـى 
الوضع الفلسطيني، لكن المسيرة تـذهب اآلن فـي اتجـاه مـنح الزعامـة للخصـم األكبـر لـذلك الخيـار فـي 

 الساحة الفلسطينية.
ة غيــر مواتيــة، لكــن ذلــك ال يغيــر فــي حقيقــة أننــا إزاء مســار بــائس نعلــم أن الظــروف العربيــة والدوليــ

ســُيدخل القضــية فــي مزيــد مــن التيــه، وهــي ليســت معضــلة مــن قــاتلوا وصــمدوا وانتصــروا، بــل معضــلة 
)عبـــر  1116المســار السياســـي الـــذي دخــل متاهـــة أوســـلو وســلطته المصـــممة لخدمـــة االحــتالل عـــام 

ون أن ننسـى اإلنجـازات التـي تحققـت بإنشـاء قاعـدة للمقاومـة، المشاركة فـي االنتخابـات طبعـا(، مـن د
ومن ثم االنتصار في ثالث مواجهات عسكرية، لكن المسار الخاط  سيفرض اسـتحقاقاته مهمـا شـهد 
من محطات جميلة ال يمكن إنكارهـا، ذلـك أن الجمـع بـين السـلطة والمقاومـة وهـْم، ونجاحـه فـي قطـاع 

االحــتالل فــي القطــاع، لكــن األخيــر ال يمكنــه مواجهــة محــيط  غــزة إنمــا كــان بســبب عــدم وجــود جــيي
 موغل في العداء من كل االتجاهات، ويتحمل الكلفة وحده.

لقــد حققــت حمــاس وقــوى المقاومــة انتصــارا رائعــا فــي المواجهــة األخيــرة، وكــان باإلمكــان جعلــه محطــة 
الداخل والخار  مع المقاومـة  إلنهاء حالة التيه الراهنة للقضية، وذلك عبر تحالف فلسطيني واسع من
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وضد المفاوضـات، لكـن حاجـات أهـل القطـاع فرضـت نفسـها، وهـو مـا يعيـد التأكيـد علـى وهـْم الجميـع 
 بين السلطة والمقاومة.

ال نحمِّل حماس أكثر مما تحتمل وسط هذا المحيط البائس، لكننا مضطرون إلى القـول إن مـا يجـري 
اهة عباس لن تفضي إلى خير، ما يعني أن التعويل األخير ال ينطوي على مصلحة للقضية أبدا، فمت

ــر انتفاضــته الجديــدة فــي مواجهــة المحتــل، وفــي  ســيبقى علــى الشــعب الفلســطيني الــذي يمكــن أن يفجِّ
مواجهـــة عبـــاس وســـلطته ومســـاره العبثـــي، بخاصـــة أن االســـتيطان والتهويـــد يتصـــاعدان  يوميـــا. متـــى 

 سيحدث ذلك؟ ال ندري.
 44/41/4144، الدستور، عّمان

 
 "حماس" وتنظيم الدولة... فروق إيديولوجّية تسبق الخالف السياسيّ  .58

 عدنان أبو عامر
كان ملفتًا حجم االستنفار اإلعالمّي الذي قامت به "حماس" للرّد على اّتهامات إسرائيل لها بمسـاواتها 

لنفي هذه االّتهاماتة، وال تنطلي بتنظيم "الدولة اإلسالمّية"، فقد خر  الّناطقون باسمها وقياداتها البارزة 
 على الّدوائر الغربّية.

لكن االختالف السياسّي بين "حماس" وتنظيم الدولة، يعود في األساس إلى خالفات فقهّية إيديولوجّية 
بينهما، جعلت العديد من العناصر السلفّية الجهادّية يخرجون من عباءة "حماس"، حين اختلفوا معها، 

 إلى هذه التّنظيمات، التي تعتبر تنظيم الدولة أحد إفرازاتها.وينضّمون الحقًا 
ّن عالم دين في غّزة مقّرب من "حماس"، نّبه "المونيتور" لمالحظة عند الحديث عن الفروق الفقهّيـة  وا 
ـــدينّي  ـــى اختالفـــين: العالقـــة مـــع اآلخـــر ال ـــين الحـــركتين تقـــوم عل ـــة بقولـــه: "الفـــروق ب مـــع تنظـــيم الدول

سلم والحرب، فـ"حماس" تتعامل مع أّي مختلف معها سوى إسرائيل على أساس السلم، والسياسّي في ال
 بما في ذلك المختلف دينّيًا وسياسّيًا، بعكس تنظيم الدولة الذي يحارب كّل من اختلف معه".

بسورة الممتحنـة، ونصـها:"ال ينهـاكم  4حماس في عالقتها مع المسيحيين واليهود تستند لآلية القرآنية 
 عن الذين لم يقاتلوكم في الدين،ولم يخرجوكم من دياركم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن هللا يحـب هللا

 المقسطين".
ــــة  ــــة والدولــــة المدنّي ــــًا فــــي قضــــايا الحكــــم والديموقراطّي أضــــاف: "حمــــاس وتنظــــيم الدولــــة يختلفــــان فقهّي

برها تنظيم الدولة كفرًا ويستحّق والمواطنة وتكوين األحزاب، فحماس تسّلم بذلك وتشّجع عليه، فيما يعت
 القتل من آمن بها".
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 الّتنظيم األمّ 

ورغم عدم ممارسة أّي نشاطات عسكرّية ميدانّية لتنظيم "الدولـة اإلسـالمّية" فـي األراضـي الفلسـطينّية، 
لكن "حماس" ترى نفسها جزءًا من النقـاي الفكـرّي واإليـديولوجّي الـذي تشـهده الـدول العربّيـة فـي تقـويم 

 التّنظيم، والحكم على سلوكّياته وخالفاته مع بقّية الحركات اإلسالمّية.
ـــة  ّن عـــددًا مـــن الطبقـــة العلمّيـــة فـــي "حمـــاس"، يمتنـــع عـــن الحـــديث صـــراحة عـــن االختالفـــات الفقهّي وا 
والفكرّية مـع تنظـيم الدولـة، ويفّضـل الحـديث عنـه داخـل مجالسـهم المغلقـة، والحـديث إلـى اإلعـالم مـن 

إلى أسمائهم، سواء أكان العتبارات أمنّية خوفًا مـن التعـّرض لهـم مـن مناصـري التّنظـيم،  دون اإلشارة
 أم الدخول في جدل فقهّي وشرعّي يبدأ وال ينتهي.

وقال مسؤول في "حماس" لـ"للمونيتور": إّن الموقف األكثر قربًا من قناعـات "حمـاس" الفكرّيـة مـا ذكـره 
ه يختلـف بـالفكر والوسـيلة مـع تنظـيم "الدولـة اإلسـالمّية"، لكّنـه أنّ  14/9العاّلمة يوسف القرضاوي في 

 يرفض محاربته من قبل الواليات المّتحدة األميركّية.
من جهته، قـال أحـد كبـار العلمـاء فـي غـّزة لــ"المونيتور": "إّن حمـاس وتنظـيم الدولـة يختلفـان كثيـرًا فـي 

اتيجّية "حمـاس" علـى المـدى القصـير هـي مصادر تفسـير اإلسـالم، ودور السياسـة فيـه، حيـث أّن اسـتر 
الوصــول إلــى الســلطة عبــر الهياكــل القائمــة علــى الشــراكة السياســّية، وهــي جــزء مــن براغماتّيتهــا التــي 

 تتطّلب منها المشاركة في االنتخابات الديموقراطّية".
اإلسالم، ألّن فيها  أضاف: "أّما مفاهيم الشراكة السياسّية فيرى فيها تنظيم الدولة كفرًا ومخالفة ألحكام

احتكامًا للقوانين الوضعّية وابتعادًا عن أحكام السماء الربانّية، ويؤمن بالوصول إلى السلطة عبر القّوة 
 المسّلحة فقط، وهو غير متهاون في إيديولوجّيته السلفّية الجهادّية".

اإلسـالمّي الفلسـطينّي، وجاء الموقف األكثـر معارضـة لتنظـيم الدولـة مـن عـدنان إبـراهيم، وهـو المفّكـر 
من مواليد غّزة والمقيم في الّنمسا منذ عقود، ويعتبر من رجال الدين المجّددين للفكر اإلسالمّي، حـين 

 تنظيم الدولة، واّتهمه باستباحة غير المسلمين، إلخضاعهم للسلطة اإلسالمّية. 14/9هاجم في 
 

 تطبيق الشريعة
بعــض النشــطاء الســلفّيين فــي غــّزة مّمــن يؤّيــدون تنظــيم الدولــة،  واّطلــع "المونيتــور" علــى كــّراٍس يتداولــه

وجاء فيه أّن "تنظيم الدولة اإلسالمّية يرى مشاركة "حماس" في االنتخابات وتنفيـذ القـوانين الوضـعّية، 
جــزءًا مــن ابتكــارات شــركّية تســتحّق نــار جهــّنم". وقــال: "إّن حمــاس ترتكــب مخالفــة شــرعّية حــين تمــنح 
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تالل اإلسرائيلّي صبغة قومّيـة فلسـطينّية، وال تتحـّدث عـن العقيـدة اإلسـالمّية، ألّن الـدين مقاومتها لالح
 يأمر المسلمين بالحرب إلقامة مجتمع إسالمّي عالمّي كامل، وليس محصورًا في جغرافّية بعينها".

علمـاء  ومّما يأخذه علماء "حمـاس" مـن مخالفـات شـرعّية فقهّيـة علـى تنظـيم الدولـة: "عـدم رجوعـه إلـى
األّمـة، وأن ال عــالم شــرعّيًا واحــدًا فيــه. كمــا أّنــه فـارق جماعــة المســلمين وأعلــن دولــة الخالفــة مــن دون 
مشورتهم، وكّفر عمـومهم مّمـن ال يؤّيـدون رأيـه. وقـام بالقتـل الجمـاعّي مـن دون تفريـق، وهـو متصـّلب 

 بآرائه العتقاده بأّنه من أهل الجّنة".
قاشـات الـدكتور يوسـف فرحـات، وهـو أحـد أبـرز علمـاء غـّزة، ومـن رمـوز وتابع "المونيتور" عـن قـرب ن

"حمـاس"، وهــو مـن القالئــل الـذين اّتخــذوا موقفـًا حــاّدًا مـن تنظــيم "الدولـة اإلســالمّية"، وخاضـوا حــوارات 
واعتبر أن تنظيم الدولة إفراز للتوجهـات المتشـددة، مطالبـًا  محاّدة في إبداء الفرق بين "حماس" والتّنظي

افحته فكريًا وأيديولوجيًا قبل مالحقته عسكريًا، على اعتبار أن له جذورًا في التاريخ اإلسالمي مـن بمك
 الفرق اإلسالمية التي انحرفت عن اإلسالم الصحيح، وخرجت عن تعاليمه السمحة.

 "المونيتور" التقى أحد العلماء الشـرعيين فـي حمـاس مـن خريجـي الجامعـات الماليزيـة المتنـورة، وحـاول
تلخيص الكثير من الفروقات بين حماس وتنظيم الدولـة اسـتنادا ألحكـام شـرعية تـم نشـر بعضـها علـى 
شبكات االنترنيت، لكنه أعادها ألصولها الدينية بقوله: حماس تنتمي لجماعة اإلخوان المسـلمين ذات 

، الــذي أفــرز الطــابع الوســطي المعتــدل، أمــا تنظــيم الدولــة فينتمــي لتيــار متشــدد أقــرب لتنظــيم القاعــدة
 تنظيمات أخرى ال تلتقي مع حماس في معظم األفكار والتوجهات السياسية والشرعية.

بعض علماء حماس الذين التقاهم "المونيتور" يعيد أصل نشوء تنظيم الدولة للفكر الوهابي الذي تقـوم 
تنظـيم الدولـة، عليه السعودية، وهو فكر متشدد إقصائي، وقامت عليها القاعدة بجميع أفرعهـا، ومـنهم 

وال يختلــف مــا يــؤمن بــه تنظــيم الدولــة مــن أفكــار ومعتقــدات وســلوكيات عــن الدولــة الســعودية إال فــي 
 الموضوع الجهادي المسلح.

هنــاك فــروق واضــحة فــي أن حمــاس ال تكفــر الشــيعة، كمــا يكفــرهم تنظــيم الدولــة، ويــرى علماؤهــا أنهــم 
 ارهم كفارًا بالمعنى الفقهي للكلم.فرقة إسالمية منحرفة عن تعاليم الدين، دون اعتب

كما أن حماس ال تدعو في أدبياتها إلقامة دولة الخالفة، كما ينادي به تنظيم الدولة، فحماس ترفض 
الحكومـــة الدينيـــة الثيوقراطيـــة، وتـــدعو لدولـــة مدنيـــة ذات مرجعيـــة إســـالمية، دون وصـــف ذلـــك بدولـــة 

الشـهير "فقـه الدولـة فـي اإلسـالم"، الـذي يدرسـه الخالفة، وهو مـا أوضـحه الشـيخ القرضـاوي فـي كتابـه 
 علماء حماس الشرعيين.
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وفي حين أن حماس حركة ال تكفر أحدًا انطالقًا من معتقدات اإلخوان المسلمين، وال تقتل أحدًا على 
الهوية، وال تتهم النـاس بـالكفر، فـإن تنظـيم الدولـة يرتكـب مجـازر جماعيـة بحـق مخالفيـه مـن مسـلمين 

أتباع مذاهب فقهية أخرى في اإلسالم، باعتبار أن كل من ال ينخرط فـي صـفوفه كـافر، ومسيحيين، و 
 دمه مستباح.

يذائــه، يكــررون  وحــين يبــدي علمــاء حمــاس تأييــدهم للحريــة الدينيــة ألي إنســان، دون التعــرض لــه، وا 
 من سورة البقرة: "ال إكراه في الدين". 146اآلية القرآنية 

شــاملة تهــتم بجميــع النــواحي السياســية واالجتماعيــة والجهاديــة، وال  أكثــر مــن ذلــك، فــإن حمــاس حركــة
يقتصر دورها على جناحها العسكري، رغم أهميته، لكن تنظيم الدولة مسلح أهدافه عسكرية بحتـة، وال 

 يؤمن بالوسائل السياسية وال العمل المؤسساتي.
رائيلي داخـــل األراضـــي وفـــي حـــين يقتصـــر مفهـــوم الجهـــاد لـــدى حمـــاس علـــى مقاومـــة االحـــتالل اإلســـ

الفلسطينية، وال تقاتل اليهود بسبب ديانتهم، ولكن الحتاللهم فلسطين، كمـا أن حمـاس ال تتبـع سياسـة 
 قطع الرؤوس ضد الجنود والمستوطنين اإلسرائيليين، ألنها تعتبره تمثيال في الجثث يحرمه اإلسالم.

، لـم يحـظ بموافقـة 11/4عمـالء يـوم  وعلم "المونيتـور" أن قيـام مسـلحي حمـاس فـي حـرب غـزة بإعـدام
قيــادة الحركــة، ألنهــا دأبــت علــى إعــدامهم بعيــدا عــن األنظــار، أو بحضــور جهــات قضــائية، كمــا أن 
إعدامات العمالء تزامن مع الصور المنشورة من تنظيم الدولة لدى تنفيذها عمليـات إعـدام ميدانيـة فـي 

ي "بنيامين نتنياهو" لتشبيه حماس بتنظيم الدولـة، سوريا والعراق، وكانت حجة لرئيس الوزراء اإلسرائيل
 ألنهما تستخدمان ذات األساليب.

فــي حــين أن تنظــيم الدولــة يعتبــر الجهــاد مباحــًا ضــد كــل مــن يخــالفهم فــي الــرأي، ولــو كــانوا مســلمين، 
 ويرى أن هذا من صلب اإلسالم، الذي ال يقوم إال بالسيف والقتا.

مــاس وتنظــيم الدولـة يعــود إلـى أن حمــاس ارتـأت لنفســها أن تقــوم ولعـل الفــرق الفقهـي األساســي بـين ح
بتنظــيم المجتمــع، وتهيئتــه، قبــل تطبيــق األحكــام الشــرعية، وفقــًا لنظريــة إلخــوان المســلمين فــي إقامــة:ا 

 لفرد المسلم، واألسرة المسلمة، وصواًل للمجتمع المسلم، وانتهاء بالدولة المسلمة.
حماس، يوصون أتباعهم بضرورة نشر فكر الجماعة داخل الفرد ثـم  ثم بدأ اإلخوان المسلمون، ومنهم

ـــة المســـلمة مـــن تلقـــاء نفســـها، وأكـــدوا ذلـــك بشـــعار اإلخـــوان  ـــة فـــالمجتمع، وبعـــد ذلـــك تقـــوم الدول العائل
 المسلمين ألبنائهم: "أقيموا دولة اإلسالم في قلوبكم، تقم على أرضكم".



 
 
 

 

 
           56ص                                     3376 لعدد:ا    44/41/4144 الثالثاء التاريخ:

 

ى النــاس قبــل أن يكــون هــو ولــي األمــر، وأســاء إلــى بعكــس تنظــيم الدولــة الــذي بــدأ بإقامــة الحــدود علــ
صورة اإلسالم من خـالل ممارسـات عناصـره فـي القتـل والـذبح، وبثهـا عبـر وسـائل اإلعـالم، ممـا شـوه 

 صورة الدين في نظر أنصاره وخصومه.
وأخيــرًا، اّتضــح أّن أهــّم مظهــرين مــن مظــاهر االخــتالف الفكــرّي الفقهــّي بينهمــا، يرتكــز فــي عــدم حكــم 

اس" بالشريعة اإلسالمّية، واستبدالها بقوانين وضعّية مختلطة، وتمّسكها بمـنهج التـدّر  فـي تطبيـق "حم
 الشريعة الذي ال يرى عليه تنظيم الدولة دلياًل من القرآن والسنة.

ــة، يعتبرهــا تنظــيم الدولــة شــرًكا بــا ، وكــّل مــن ارتضــى  وفــي حــين تقبــل "حمــاس" الحكــم بالديموقراطّي
 ة وحكمها هو كافر في نظره.بالديموقراطيّ 

Al-Monitor – 43/41/4144، واشنطن 
 
 فقاعة أميركية جديدة في مؤتمر غزة .59

 د.أحمد جميل عزم
وهي طريق اضطرارية، -كنُت أهبط طريق "وادي النار" الواصلة بين بيت لحم وشمال الضفة الغربية 

ي أكثر منه للسيارات. وهي متعرجـة كانت أصال طريقا ترابية وعرة، وبعضها كان ممرا للرعاة والمواش
بشكل "كابوسي"، اضطر له الفلسطينيون منذ مطلع التسعينيات عندما بدأ إغالق القـدس فـي وجههـم، 

فــأوقفني عامــل فلســطيني شــاب. وبإشــارة مــن يــده أخبرنــي بلغــة ال  -ولــم يعــد ممكنــا المــرور مــن هنــاك
ت فيها، فوجدت مكتوبا: "هذا الطريق هديـة تخلو من فوقية: "بّدي تهدي السرعة". وأعطاني ورقة نظر 

(". ألقيتهـا بجـانبي غاضـبًا، فـالطريق وتعرجاتهـا وانحـداراتها وحواجزهـا USAIDمن الشعب األميركي )
اإلســرائيلية، ســبب إضــافي للغضــب، يضــاف الفتقــادي المــرور فــي القــدس بجانــب الكنــائس والمســاجد 

 نحين إلعادة اإلعمار في غزة، وجدت أّن األمر يتكرر.والبيوت العتيقة. وأمس وأنا أتابع اجتماع الما
مليـــون دوالر مـــن التكـــاليف المقترحـــة إلعـــادة اإلعمـــار فـــي  74إذ قـــررت الواليـــات المتحـــدة دفـــع نحـــو 

 قطاع غزة، أي نحو
 111من المبلغ المطلوب. فقد أعلن وزير الخارجية األميركي، جون كيري، أّن بالده ستدفع  % 1.4

لميزانيــة الســلطة. وعمليــا، يمكــن القــول إّن الواليــات المتحــدة تكــاد ال تكــون  144نهــا مليــون دوالر، م
ساهمت بشيء؛ ليس فقط لهزالة المبلغ، ولكن ألّن السـلطة الفلسـطينية بكـل األحـوال تنفـق جـزءا كبيـرا 

مليونــــا، فإّنــــه ومــــن دون أن يقــــرر  111مـــن ميزانيتهــــا فــــي غــــزة؛ فـــإذا كانــــت هنــــاك مســــاعدة قيمتهـــا 
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ـــوطن األ ميركيـــون كيـــف تنفـــق، ســـوف يـــذهب جـــزء كبيـــر منهـــا لغـــزة، باعتبارهـــا جـــزءا أساســـيا مـــن ال
 مليون دوالر. 411الفلسطيني، وهذا المبلغ جزء من مبالغ مقرة قبل الحرب، هو 

ـــات المتحـــدة بقيمـــة  1111تلقـــت إســـرائيل فـــي العـــام  مليـــار دوالر.  3.1مســـاعدة عســـكرية مـــن الوالي
سرائيل "الصغيرة" تلق ت مساعدات أميركية عسكرية أكثر من أي دولة في العالم منذ الحرب العالمية وا 

مليار دوالر، بحسب تقرير حديث صدر عن الكونغرس األميركي.  111الثانية، بمبلغ تراكمي تجاوز 
هذا عدا المساعدات االقتصادية والتبرعات الخاصة، من أفـراد ومؤسسـات. وإلسـرائيل ميـزة أّنهـا تتلقـى 

يوما من السنة المالية، بعكس آخرين )طبعا الفلسطينيون منهم( يتلقون  31ات عادة في أول المساعد
المبالغ على ُدفعات، وبالتالي تكـون الـدفعات خاضـعة للمراجعـة والتراجـع دائمـًا، بحسـب تغيـر الظـرف 

يل ، بحزمــة مســاعدات إلســرائ1117السياســي. بــل إّن إدارة الــرئيس جــور  بــوي االبــن تعّهــدت العــام 
 أعوام، أي هناك تطمينات سلفا بالمساعدات. 11مدتها 

وفــق هــذا كلــه، تشــكل واشــنطن الــداعم األساســي لآللــة العســكرية التــي دمــرت القطــاع. ورغــم تصــريح 
وزيـــر الخارجيـــة كيـــري مجـــددًا، األحـــد الماضـــي، بـــأّن علـــى الفلســـطينيين واإلســـرائيليين القيـــام بتحـــرك 

هاء هـذه الـدورة )العنـف( لألبـد"؛ فإّنـه اعتبـر أّن إلسـرائيل "الحـق سياسي مختلف، وقوله: "حان وقت إن
فــي أن تقلــق كثيــرًا مــن الصــواريخ، واألنفــاق، واألمــن"، ُمضــيفًا: "وللفلســطينيين الحــق فــي القلــق بشــأن 

 حياتهم اليومية، وتوقهم المستقبلي للحصول على دولة".
سـرائيل تـرفض أي حـل توفر الواليات المتحدة مساعدات مباشرة ومسبقة لآللة ا لعسكرية اإلسرائيلية. وا 

سياسي في المفاوضـات الثنائيـة. وواشـنطن تـوفر غطـاًء إلسـرائيل فـي المجتمـع الـدولي؛ فتمنـع إدانتهـا 
وعقابهــا فــي األمــم المتحــدة وغيرهــا. وبهــذا، فــإن أميركــا تمــول ســالح الــدمار، وتمنــع العقــاب واإلدانــة 

ــًا، وتســمح لإلســرائيليين بــالتهرب مــن تطبيــق القــانون الــدولي، والقــرارات الدوليــة، بمــا فيهــا  والــردع دولّي
التــي وافقــت واشــنطن نفســها عليهــا. وكثيــر مــن مســاعداتها، إن لــم يكــن كلهــا، ال تعــدو كونهــا تمــويال 
لجــزء يســـير مــن متطلبـــات التعــايي مـــع االحـــتالل )أي تمويلــه(؛ ســـواًء بفــتح طـــرق بديلــة لمـــا صـــادره 

ل )كحالـــة شـــارع وادي النـــار(، فضـــال عـــن تمويـــل األجهـــزة األمنيـــة الفلســـطينية وأغلقـــه ودمـــّره االحـــتال
 ضمن االلتزام بشروط تخدم أمن اإلسرائيليين والمستوطنين.

العـام الماضــي، أعلــن كيــري فــي البحــر الميــت، وبحماسـة شــديدة، عــن خطــة اقتصــادية لالســتثمار فــي 
الخطة "مضـحكة" لتواضـع قيمتهـا، ومؤسـفة  الضفة الغربية، سيحشد تمويلها من دول أخرى. ورغم أنّ 

ألنه لو لم يكن هناك احتالل لسهل على السياحة الفلسطينية وحدها الحصول علـى مبلـغ أكبـر )ومـن 
(، فـإّن الخطـة وكمـا كـان متوقعـًا 1967ال يصدق فليُعد ألرقـام السـياحة فـي القـدس وحـدها قبـل العـام 
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ككــل التحركــات السياســية واالقتصــادية األميركيــة تمامــا، كانــت مجــرد فقاعــة، لــم يــنجم عنهــا شــيء؛ 
 المتعلقة بفلسطين والفلسطينيين.

 44/41/4144، الغد، عّمان

 

 مؤتمر إعادة إعمار غزة وشروط الدول المانحة .61
 علي هويدي
اجتمعت دول ومؤسسات رئيسية جاءت من كـل حـدٍب وصـوب للمشـاركة فـي المـؤتمر الـدولي إلعـادة 

، بــدعوة مــن حكومــة النــرويج، وتنــوع 11/11/1114القــاهرة يــوم األحــد إعمــار غــزة والــذي عقــد فــي 
إلـى منظمـة التعـاون اإلسـالمي،  األوروبـيالحضور من األمم المتحدة بشخص أمينها العام، واإلتحـاد 

وأمريكا، وجامعة الدول العربية، والدول اإلسكندنافية، ومعها منظمات األمم المتحـدة المتخصصـة مـن 
المتحـــدة اإلنمـــائي ومنظمـــة  األمـــمو"اليونيســـف" و"األونيســـكو" و"األوتشـــا"، وبرنـــامج  وكالـــة "األونـــروا"

الصــحة العالميــة واإلتحــاد الــدولي لجمعيــات الهــالل األحمــر والصــليب األحمــر غيرهــا مــن المنظمــات 
األمميــــة والمؤسســــات غيــــر الحكوميــــة، بهــــدف جمــــع مبــــالغ ماليــــة إلعــــادة إعمــــار مــــا دمــــره العــــدوان 

ألخيـــر علـــى قطـــاع غـــزة، والمفارقـــة وبوقاحـــة أن يطلـــب العـــدو اإلســـرائيلي المشـــاركة فـــي اإلســـرائيلي ا
 المؤتمر األمر الذي رفضته السلطات الرسمية المصرية.

نجحت الدول المجتمعـة فـي التعهـد بـدفع مبلـغ خمسـة مليـارات ونصـف المليـار دوالر إلعـادة اإلعمـار 
بأربعــة مليــارات(، وتصــدرت قطــر قائمــة  تياجاتهــااح)أكثــر مــن المتوقــع، فالســلطة الفلســطينية قــدرت 

الدول المتبرعة بقيمة مليار دوالر، دون أن يتم تحديد آليات وارتباطها بالمدة الزمنية إلعادة االعمار، 
علــى إدخــال المــواد  االحــتاللباسـتثناء أن األمــم المتحــدة والســلطة الفلســطينية ستشــرفان وبــالطبع دولــة 

نعتقـد ومـن الضـرورة بمكـان أن يعقـد مـؤتمر مشـابه للبحـث فـي كيفيـة إنهـاء  وتحديد نوعيتهـا وكميتهـا.
اإلســرائيلي للقطــاع الســبب الــرئيس لمــا تعانيــه غــزة مــن حصــار وتضــييق وعمليــات تــدمير  االحــتالل

مــــدني  ألــــف 11ممنهجــــة أبرزهــــا العــــدوان األخيــــر إبــــان عمليــــة الجــــرف الصــــامد وســــقوط أكثــــر مــــن 
ير للبنـــى التحتيـــة ودور العبـــادة ومؤسســـات "األونـــروا" وغيرهـــا مـــن فلســـطيني بـــين شـــهيد وجـــريح وتـــدم

 عن القطاع هو اللبنة الرئيسية في إعادة اإلعمار. االحتاللالمؤسسات الدولية، فزوال 
لم نعتد على الدول المانحة خاصة الغربية منها، أن تقـدم تبرعـات طوعيـة دون مقابـل، وال هـي كانـت 

ة مجانــًا، بــل لهــا أهــداف وغايــات سياســية خاصــة بهــا، والتجــارب جمعيــات خيريــة تقــدم وجبــات ســاخن
ـر عـن بكـرة  كثيرة؛ فمثال مؤتمر إعادة إعمار مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين في لبنـان الـذي ُدمِّ



 
 
 

 

 
           71ص                                     3376 لعدد:ا    44/41/4144 الثالثاء التاريخ:

 

ألف الج  فلسطيني؛ فقد عقد المـؤتمر فـي فيينـا  34وتسبب بتهجير ما يقارب  1117أبيه في العام 
وُخصص لجمع التبرعات إلعادة اإلعمار، وتعهدت الدول المشاركة بدفع مبلـغ  13/6/1114بتاريخ 
مليون دوالر طلبتها "األونروا"، وبعد مرور أكثر من سبعة سنوات  444مليون دوالر من أصل  111

مـن مسـاحة المخـيم، والسـبب دائمـًا عـدم التـزام  %41على تدمير المخيم لم يـتم إعمـار سـوى أقـل مـن 
إعــادة إعمــار مخــيم نهــر البــارد أســهل  اســتحقاقوالتــأخر أو عــدم الــدفع، وفــي المقارنــة الــدول المانحــة 

والتعقيـدات التـي  االحـتاللبكثير من إعادة إعمار غزة سـواًء مـن حيـث حجـم الـدمار الهائـل، أو وجـود 
اإلســـرائيلي )بيـــت  االحـــتاللســـتواجهها عمليـــة إدخـــال المـــواد مـــن ســـبعة معـــابر؛ ســـتة يســـيطر عليهـــا 

دارة  حانون، كـرم أبـو سـالم، المنطـار، العـودة، الشـجاعية، القـرمارة( ومعبـر رفـح األخيـر تحـت إشـراف وا 
 السلطات المصرية.

نما كذلك سياسـية وأمنيـة وبامتيـاز، فالـدول المانحـة وتحديـدًا الغربيـة  للمؤتمر أبعاد ليست فقط مادية وا 
الكيان أواًل، ثم في غزة ثانيًا كاستحقاق داخل  واالستقرارودول أخرى تتطلع إلى "الهدوء" وحفظ األمن 

عادة اإلعمـار  الستمرار عليـه مـن شـروط للتهدئـة برعايـة مصـرية،  االتفـاقبمـا تـم  وااللتـزامالتبرعات وا 
، لكـــن المفاوضـــات غيـــر االحـــتاللوهــذا شـــرط علـــى المقاومـــة فـــي غـــزة أن تلتـــزم بــه إذا مـــا التـــزم فيـــه 

اإلسرائيلي برعاية مصـرية لـم تنتـه بعـد، ويسـتعد الطرفـان لجولـة المباشرة بين الوفد الفلسطيني والكيان 
قريبـة. يبــدو بــأن التعهــد الســخي إلعــادة اإلعمــار جــاء للضــغط علــى المفــاوض الفلســطيني فــي الجولــة 
ـــدة مـــن المفاوضـــات إلنتـــزاع المزيـــد مـــن التنـــازالت، والتـــي ستشـــمل نقـــاط اإلفـــرا  عـــن األســـرى  الجدي

خيـــر والمينـــاء والمطـــار، ومـــن جهـــة أخـــرى الضـــغط علـــى الفلســـطينيين الفلســـطينيين إبـــان العـــدوان األ
ــًا كانــت حتــى ال تضــيع خطــوات إعــادة اإلعمــار فــي زواريــب الخالفــات  لفــرض مصــالحة ضــرورية أي

 الداخلية والتراشق اإلعالمي.
لن يكون صحيحًا فـي المسـتقبل التـأخر فـي التـزام مـا تعهـدت بـه الـدول إلعـادة اإلعمـار سـيكون سـببه 

تواجهها تلـك الـدول، فقـد تبرعـت الـدول المانحـة لسـلطة الحكـم الـذاتي  اقتصاديةعجز المالي أو أزمة ال
مليـار دوالر والسـبب فـي ذلـك كـان اقتصـاديًا وسياسـيًا يتماشـى  1في تسعينيات القـرن الماضـي بمبلـغ 

بعد أن أطلقت ، و 1993اإلسرائيلي عام  واالحتاللمع أهداف توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير 
برنــامج "تطبيــق الســالم"، ســارعت الــدول المانحــة وعــددها  1993"األونــروا" فــي تشــرين األول/أكتــوبر 

 43.4دولــة بتمويــل المشــروع، وبلغــت موازنــة البرنــامج فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة بمقــدار  11
بـأن السـالم وحالـة الرخـاء مليون دوالر، وكان أبرز أهـداف هـذه الخطـوة إشـعار الالجئـين الفلسـطينيين 

وتحســين الخــدمات اإلنســانية  االســتقرارأوســلو وبالتــالي يصــبح ســعي الالجئــين إلــى  اتفــاقســيأتي مــع 
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على حساب حقهم في العـودة وقبـولهم بـالتوطين كحـل نهـائي لقضـيتهم، لكـن هـذا مـا لـم يـنجح بفضـل 
ليـة إلـى الواجهـة مـن جديـد كـأداة وعي الحراك الجمعي الشعبي الفلسطيني، واآلن تعود اإلغـراءات الما
فان تردداتهـا لـن  -ال سمح هللا  -لتطويع إرادة الفلسطينيين أمام استحقاقات سياسية في حال نجحت 

تقتصر فقط على جغرافيا قطاع غزة بـل سـتتعداها للوجـود الفلسـطيني فـي الـداخل والخـار ، وباعتقادنـا 
هو جوهر المشكلة وهذا مـا يجـب أن  فاالحتالل لن يكون مصير هذه المحاوالت إال مصير سابقاتها،
زالته إلى غير رجعة..  تنكف  الدول على البحث فيه وا 
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 اليكس فيشمان
تنوي "حماس" أن تبتز إسرائيل عبر تفاوض مرهق حول أشـالء جثـث الجنـود اإلسـرائيليين الـذين قتلـوا 
في "الجرف الصامد"، بالضبط حسب التدبير الذي نجح نجاحا جيـدا فـي قضـية جلعـاد شـاليت. يتبـين 
من تصريحات قادة "حماس" في األسابيع األخيرة ومن معلومات أخرى أن المنظمة لـم تـدرك وضـعها 
الحقيقــي فــي الســاحة اإلقليميــة، وهــي تعتــزم ابتــزاز إســرائيل فــي مفاوضــات مضــنية حــول أشــالء جثــث 

لجنـــود اإلســـرائيليين الـــذين قتلـــوا فـــي الحـــرب األخيـــرة، بـــنفس الطريقـــة التـــي انتهجتهـــا فـــي مفاوضـــات ا
شـــاليط، وهـــي تســـتعد لجعـــل التفـــاوض حملـــة إذالل إلســـرائيل ولتعظـــيم انجازاتهـــا فـــي عمليـــة "الجـــرف 

 الصامد"، حتى لو أضر هذا السلوك بإيقاع إعمار قطاع غزة.
دنــة، قبــل انتهــاء القتــال الرســمي، بــدأ الطرفــان باتصــاالت لتنفيــذ فــي المباحثــات التــي ســبقت قبيــل اله

اللذين اختطفا  اإلسرائيليسراح سجناء فلسطينيين عوض جثتي جنديي الجيي  إلطالقصفقة ممكنة 
سـراح سـجنائها  إطـالقفي القتال في غزة. وكان االفتراض في البداية أن "حماس" ستحاول أن تحـرز 

ســراح رجـــال "حمــاس" الـــذين  إطـــالقالـــثمن ليكــون  إســرائيلين ســـتحد فـــي حــ إســرائيلالمســجونين فـــي 
 اعتقلوا في عملية "الجرف الصامد" فقط.

حاولت إسرائيل دمج مفاوضات التبادل بمحادثات وقف إطـالق النـار بحيـث يكـون الـثمن الـذي تدفعـه 
اعترضت بشـدة  إسرائيل جزءا من الثمن الكلي التفاق وقف إطالق النار طويل األمد. إال أن "حماس"

النــار، وهــذا مــا حصــل فــي  إطــالقوطالبــت بمفاوضــات بمســار منفصــل ال صــلة لــه بالتفــاوض لوقــف 
 الجثتين عن المسار المصـري للهدنـة الـذي كـان لــ "حمـاس"  إلعادةنهاية المطاف، إذ ُفصل التفاوض 

 فيه دور ثانوي فقط.
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لهــا كمــا حــدث فــي الماضــي، ومنــذ وحــدها عبــر وســطاء يقرقــرون حو  إســرائيلأرادت "حمـاس" أن تلقــى 
نشــأت الحاجــة الــى أن ُيعــين ســريعا رئــيس فريــق تفــاوض حــول  إســرائيلاللحظــة التــي انكمشــت فيهــا 

عملـه. وُعـين لـذلك المنصـب العقيـد )احتيـاط(  إنهـاءوالمفقودين بدل دافيد ميـدان، الـذي طلـب  األسرى
 ليئور لوتان، ودخل التفاوض منذ تلك اللحظة في سير عملي.

دأت "حماس في"، األسبوع الماضي، حربا نفسية، وهي ال تتخلى عن أية حيلة نجحت فـي الماضـي ب
 .اإلسرائيليعلى المجتمع 

أن  إسرائيلوقد بدأت تطلق سلسلة تصريحات تشير الى احتمال أنها تملك أكثر مما نعرف، وأن زعم 
أن إســرائيل أعلنــت بــأن الحــديث عــن أجــزاء جثــث كــاذب. وتتجاهــل "حمــاس" فــي واقــع االمــر حقيقــة 

 رقيب أول، أورون شاؤول، مفقودان.المالزم أول، هدار غولدن، وال
زعـم مصـدر مـن "حمـاس" أنـه "توجـد  األخيـرةففي لقاء صحافي مع صحيفة فلسطينية نشـر فـي األيـام 

". وقــال ايضــا: "اذا اســتمرت اســرائيل علــى اظهــار الــرفض واالعتمــاد إلســرائيل أخــرىعنــدنا مفاجــآت 
 لمعلومات الخاطئة التي لديها فانه ينتظرنا تفاوض صعب وطويل".على ا

عن معلومات. ويكرر مسـؤولون كبـار فـي "حمـاس"  باإلفرا فيما يتعلق  أيضاوتكررت معادلة شاليت 
مطلــوب منهــا أن تــدفع عــن كــل معلومــة تتعلــق بمصــير جنــدي مــن  إســرائيلقــولهم فــي كــل فرصــة إن 

تريدون أن تعرفوا ما هو وضع جثث المخطوفين؟ ادفعوا أوال. وتريد موجود لديها. أ اإلسرائيليالجيي 
بنشــر  اإلســرائيلي"حمــاس"، كمــا كانــت الحــال فــي قضــية شــاليت، أن تحطــم الــروح المعنويــة للجمهــور 

 إشاعات بأنها ال تملك فقط أشالء جثث.
ى الســكان وتعــرض" حمــاس" علــى الــداخل صــورة لصــفقة تبــادل أســرى كبيــرة جــدًا، وُتحــدث توقعــات لــد

طالقالفلسطينيين النجازات مدهشة  نراهـا اليـوم فـي  أصـبحنا أخـرىواسع ألسرى. وثمة حيلة نفسية  وا 
شوارع غزة وهي صور ضخمة الورون شاؤول. وقد كانـت هـذه الصـور ذات مـرة لشـاليت، وقـد علقـت 

ذالل إســرائيل وأحــدثت توقعــات  فــي أنحــاء القطــاع وذكــرت الجمهــور الفلســطيني بانجــازات "حمــاس" وا 
اآلن صــور مقاتــل جــوالني، الــذي قتــل فــي كارثــة ناقلــة الجنــود المدرعــة، ولــم  وأصــبحتبصــفقة كبيــرة. 

 ُيعرف موضع دفنه.
مينـاء  كإنشـاءيفترض أن تبدأ المرحلة الثانيـة مـن محادثـات الهدنـة التـي يفتـرض أن تثـار فيهـا قضـايا 

 في القاهرة.  األولن من تشري 14في  –ومطار في غزة في مقابل نزع سالح القطاع 
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االتصـــاالت العـــادة  أيضـــاومــن المنطـــق جـــدًا أن نفـــرض أن تجــدد حـــول هـــذا التـــاريخ بصــورة رســـمية 
 اإلســـرائيلي، وهـــذا امتحـــان آخـــر ألعصـــاب المجتمـــع إســـرائيل إلـــىأشـــالء الجثـــث التـــي لـــدى "حمـــاس" 

 في األساس. اإلسرائيليةوللقيادة 
 عن "يديعوت"

 44/41/4144، األيام، رام هللا
 

 "إسرائيل"غرور نتنياهو سيحطم  .62
 عوزي برعام

خطبــة بنيــامين نتنيــاهو  –كانــت الخطبتــان فــي الجمعيــة العموميــة فــي االمــم المتحــدة فــي نهايــة ايلــول 
خطبتي قتال. لكن في حين كان في قتالية أبو مازن شيء ما جديد، ال يميزه –وخطبة محمود عباس 

أي شــيء جديــد، وكانــت خطبتــه مغــرورة، وعديمــة الصــلة  وال يميــز نهجــه، لــم يكــن فــي خطبــة نتنيــاهو
 بالواقع في االساس.

يصعب أن نتجاهل تعبير اشخاص من اليمـين السياسـي عـن الفـرح بكـالم عبـاس. فقـد انتصـرت آخـر 
االمر نظرية اليمين االساسية، وهي أنه ال يوجد مـن نحادثـه. فالحركـة الفلسـطينية ال تريـد السـالم مـع 

ن أبو مازن لهم على أن العرب جميعا متشابهون، وال يوجد فرق حقيقـي بـين االلـوان اسرائيل. وقد بره
المختلفة في العالم العربي. وحك نتنياهو وافيغدور ليبرمان وزئيف الكين ونفتالي بينيت أيديهم بعضها 

 ببعض باستمتاع، ألن هذا الطفل هو الذي كانوا يرجون والدته.
 يوجد عنده أدنـى فهـم لماهيـة واسـتراتيجية إدارة السياسـة الخارجيـة. يوجد عندنا أصال وزير خارجية ال

ويوجــد عنــدنا أصــال رئــيس وزراء معتــّد بنفســه، وال يــدرك أنــه يمثــل دولــة تقعــد علــى مقعــد المتهمــين، 
ويقذف العالم كله والغرب خاصة بجملة اتهامات عن خطاياهم وأوهامهم فـي ظـاهر االمـر. والمشـكلة 

ضا رأي عام يؤيد جزؤه االكبـر رؤيـا نتنيـاهو وليبرمـان المفضـية الـى كارثـة، ويـؤمن أنه يوجد عندنا اي
 من جهة اخرى بصلف أن اسرائيل لن تدفع ثمنا عن السياسة التي تأخذ بها.

واذا كانوا يكثرون من الحديث اآلن عـن التقصـير فـي حـرب "يـوم الغفـران" وتوجـه االصـبع الـى غولـدا 
حد بعد عشر سـنوات عـن ايـام غولـدا التـي سـُينظر اليهـا علـى أنهـا تـاريخ مائير ورفاقها، فلن يتحدث أ

قديم، بل عن ايام نتنياهو التي زاد فيها الغرور وتبلد االحساس، ولم تدع القيادة ترى الواقع كما يجب 
 أن ُيرى.
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يكتب صحافيون موالون لنتنيـاهو عـن فشـل اليسـار الـذي يتمسـك بمسـارات أكـل الـدهر عليهـا وشـرب، 
يملــك شــجاعة االعتــراف بخطئــه، ولــيس عنــدي شــك بــأن اليســار اخطــأ اخطــاء تكتيكيــة، لكنــه لــم  وال

يخطــ  فيمــا يتعلــق باالســتراتيجية والجــوهر. ونحــن فــي االســاس نحيــا فــي شــرق اوســط عربــي اصــبح 
يتحـــول رويـــدا رويـــدا ليصـــبح اكثـــر اســـالمية، ومصـــلحة اســـرائيل فـــي التوصـــل الـــى تســـوية اكبـــر مـــن 

 لعربي، ولهذا من الواجب علينا أن نسير في سبل جديدة.مصلحة العالم ا
صحيح أنهم في الغرب يالحظون اآلن خطر االسالم المتطرف ويستعدون لذلك، لكـن اللغـة الموجهـة 
ضــد اســرائيل لــم تتغيــر. فقــد أخــذ يــزداد الــتحفظ مــن االحــتالل ومــن سياســة االســتيطان خاصــة. فمــن 

 ومستقبلها فهو هاٍذ ليست عنده القدرة على التمييز.يؤمن في هذه الحال بأهمية المستوطنات 
ويثــار فــي االســاس ســؤال لمــاذا بقــي الصــراع بيننــا وبــين العــالم العربــي علــى حالــه بــرغم أن المصــالح 
العالمية واالقليمية تتغير؟ ال شك أنه لن يوجد أي حراك دون حل للمشكلة الفلسطينية. واالدراك الذي 

تريد مسيرة سياسية، وتقضي على كل بارقة أمل لرأب الصدع مع العالم  أخذ يرسخ هو أن اسرائيل ال
العربـي المعتـدل. لكننــا ال نتحـدث عــن العـالم العربــي فقـط بــل عـن الغــرب المسـتنير ايضــا حيـث يوجــد 
هنـاك عــدم موافقـة علــى سياسـة االحــتالل أخــذ يقـوى، وشــعور بـالمرارة ظــاهر لـرفض اســرائيل التوصــل 

 غير صورة الشرق االوسط.الى تصالح حقيقي قد ي
يفترض أن تكون التسوية مع الفلسطينيين ومـع العـالم العربـي عامـة فـي مقدمـة اهتمامـات كـل حكومـة 
ذات مسؤولية في دولة اسرائيل، واليوم خاصة اصبحت توجد لنا امكانات نظرية لعقد أحـالف اقليميـة 

يغتفـر. إن االمتنـاع عـن مسـارات فيجب على اسرائيل أن تدرك أن توسيع مشروع االستيطان خطأ ال 
 سالم فعالة سيفضي الى انكسار حقيقي لمكانة اسرائيل في العالم وهو انكسار سيصعب إصالحه.

 عن "هآرتس"
 44/41/4144، األيام، رام هللا
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