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 3مشعل يشيد بثورة تونس :المقاومة ىي سبيمنا لتحرير فمسطين وال شيء غير المقاومة
ذكػػر المركــز الفمســطيني ل عــالم ،4234/9/34 ،مػػف تػػونس :أف رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة المقاومػػة
اإلسػػيمية "حمػػاس" الػػد مشػػعؿ ،أشػػاد برػػورة الشػػعب التونسػػي التػػي مػػاؿ إنيػػا "ميػػدت لمربي ػ العربػػي" .ومػػدـ
مشعؿ في مستيؿ كممتو أماـ المشاركيف في مؤتمر حركة النيضة التونسية اليوـ ال ميس ( )7|31في مصر
المؤتمرات بالعاصمة التونسية ،الشكر لمشعب التونسي "الذي احتضف القضية الفمسطينية منذ ومت مبكر".
ودعا مشعؿ ميادات الربي العربي إلى "االستناد لمشرعية الشعبية الدا مية ،وعدـ ال ضوع لمضغوط األجنبيػة
التػػي تريػػد توجيػػو الربيػ العربػػي لمصػػالحيا" ،وأكػػد عمػػى "أىميػػة يػػار التوافػػؽ السياسػػي بػػيف م تمػػؼ مكونػػات
السػػاحات السياسػػية فػػي دوؿ الربيػ العربػػي بعيػػدا عػػف االسػػتئرار بالسػػمطة ألي طػػرؼ سياسػػي حتػػى واف فػػاز
باألغمبية".
وعمى الصعيد الفمسطيني؛ جدد مشعؿ تمسكو ب يار المقاومة وسيمة لتحرير فمسطيف ،وماؿ" :واحد وعشػروف
ام ػػا من ػػذ م ػػؤتمر مدري ػػد إل ػػى اتف تح ػػوؿ الس ػػيـ إل ػػى استس ػػيـ ،ونح ػػف الي ػػوـ ن ػػذكر بػ ػ ف ج ػػوىر القض ػػية
عً
الفمسطينية يكمف في تحرير األرض الفمسطينية بالكامؿ وتحرير القدس وعودة اليجئيف واإلفراج عف األسرى
في سجوف االحتيؿ ،فنحف تمكنا بفضؿ مف اهلل وعوف منو مف اإلفراج عف جزء منيـ وسن رج البقية بحػوؿ
اهلل رغـ أنؼ إسرائيؿ" .وتاب " :نؤكد مجددا أف المقاومة ىي سبيمنا لتحرير فمسطيف وال شيء غير المقاومػة،
إف أرضا التي تـ اغتصابيا بالقوة ال يمكف تحريرىا إال بالقوة ،ىذه سنف التاريخ ،نحف لـ ن ذ غزة إال بػالقوة
ولـ نحرر جنوب لبناف إال بالقوة وحتى سيناء لـ تحرر إال بالقوة ،القوة ىي مصدر االعتبار".
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وأضاؼ" :نحف م بناء استراتيجية فمسطينية موحدة عمى مبدأ المقاومة ،وىناؾ مػانوف إنسػاني ربػاني يقضػي
بتغيػػر األح ػواؿ ،والشػػعب الفمسػػطيني جػػزء مػػف ىػػذا الكػػوف تمػػر عميػػو سػػنوات عجػػاؼ أحيانػػا وأ ػػرى أفضػػؿ،
والشعب الفمسطيني شعب المفاجآت سيسركـ بإذف اهلل في السنوات والشيور القميمة المقبمة".
وجدد مشعؿ ت كيده عمى استراتيجية يار المصالحة لدى حركة "حماس" ودعا حركة "فػت"" إلػى االسػياـ فػي
انجاز المصالحة مف يؿ توفير المنا ات المناسبة ،وماؿ" :نحف ننظر إلػى االنقسػاـ السياسػي والتبػايف فػي
وجيات النظر ب نو طبيعي ،لكف مف غير الطبيعي أف يتحوؿ ذلؾ إلى انقساـ جغرافي وفي النظاـ السياسي،
االنقساـ ليس بضاعة فمسطينية بؿ فُرض عمينا بعد انت ابات  1006التي رفض العالـ االعتػراؼ بيػا ،وكمػا
اعترؼ العالـ بانت اباتكـ في تونس سيعترؼ بيا في فمسطيف".
وأضػػاؼ" :نحػف ماضػػوف فػػي المصػػالحة وتوحيػػد الصػػؼ ،ألنػػو ال سػػبيؿ غيػره ،وغػزة والضػػفة جػػزء عزيػػز مػػف
فمسػطيف ،وال بػػد أف نكػػوف نظامػا سياسػػيا واحػػدا وسػمطة واحػػدة ومرجعيػػة واحػدة مػػف ػػيؿ إعػادة بنػػاء منظمػػة
التحرير الفمسطينية .نحف نفيـ أف يتآمر ال ارج عمى المصالحة ،لكننا ال نفيـ أف تكوف المعيقات مف دا منا
الفمسػػطيني مػػف تس ػػميـ األج ػواء ،لػػذلؾ ال ب ػػد مػػف ومػػؼ االعتق ػػاؿ السياسػػي والتعػػذيب والتنس ػػيؽ األمنػػي مػ ػ
االحتيؿ النجاز المصالحة".
ودعا مشعؿ مادة "فت"" إلى التعاوف مف أجؿ محاكمة االحتيؿ عمى اغتياؿ عرفات ،وماؿ" :مبؿ برنامج منػاة
/الجزيػرة /بشػ ف اغتيػػاؿ الػرئيس ال ارحػػؿ ياسػػر عرفػػات ،أنػػا كنػػت أوؿ مػػف اتيػػـ االحػػتيؿ باغتيالػػو كمػػا اغتػػاؿ
القائد أحمد ياسيف ،ذلؾ أف "إسرائيؿ" تميز بيننا تكتيكيا لكنيػا تضػعنا جميعػا كفمسػطينييف فػي انػة األعػداء،
وأنا ىنا أمد اليد لأل وة في حركة "فت"" لنعمؿ معا مف أجؿ ميحقة الصياينة عمى دـ الرئيس عرفات".
وناشد مشعؿ جمي القيادات الفمسطينية إلى نبػذ ال يفػات والتوحػد لمواجيػة االحػتيؿ ،ومػاؿ" :أنػا فػي تػونس
أت ػرأس وفػػدا رفيعػػا مػػف حركػػة "حمػػاس" لكننػػي أحضػػر بصػػفتي أحػػد القيػػادات الوطنيػػة الفمسػػطينية ،أدعػػو كػػؿ
شركائنا فػي السػاحة السياسػة الفمسػطينية أف نضػ حػدا لتػدىورنا السياسػي ونومػؼ مسػيرة االسػتجداء والمسػيرة
السياسية المذلة ،وأف نتمسؾ بالروابت الفمسطينية وأف نض حدا لمتشرذـ واالنقساـ".
وأضافت الحياة ،لندن  ،4234/9/35 ،الكرـ (تونس)  -أ ؼ ب :دعا مشػعؿ الػى «بنػاء اسػتراتيجية عربيػة
 اسػػيمية لتحريػػر فمسػػطيف وطػػي صػػفحة المفاوضػػات» م ػ اس ػ ارئيؿ .وحػػذر مشػػعؿ الػػذي اسػػتقبؿ اسػػتقباؿاالبطػػاؿ لػػدى وصػػولو الػػى مصػػر المعػػارض فػػي الكػػرـ فػػي ضػػاحية تػػونس العاصػػمة ،دوؿ الربيػ العربػػي مػػف
ال طػػر االس ػرائيمي ،ومػػاؿ «اس ػرائيؿ لػػف تتػػرككـ وسػػتعمؿ عمػػى افشػػاؿ النيضػػة العربيػػة ألنيػػا ممقػػة مػػف الربي ػ
العربي» .ودعا دوؿ الربي العربي إلى «صوغ عيمػات فييػا احتػراـ ونصػائ" متبادلػة مػ الغػرب وصػوالً الػى
الندية» .وماؿ «ال تػدفعوا أرمانػاً ليػؤالء (الغػرب) نظيػر دوركػـ (فػي الحكػـ) ،فػدوركـ أعطػاه لكػـ شػعبكـ ()...
شػػرعيتكـ جػػاءت مػػف الشػػعب والجمػػاىير والسػػند األوؿ ىػػو الشػػعب ( )...والعػػالـ ال يسػػعو إال أف يسػػمـ بق ػرار
الشعوب العربية».

"مؤسسة عرفات" وعائمتو تتيمان "إسرائيل" بقتمو
 ،أف عائمة عرفات والمؤسسة
/ /
أعمف ناصر القدوة رئيس مؤسسة ياسر عرفات ،ال ميس
تتيماف "إسرائيؿ" بقتؿ الزعيـ التاري ي لمنظمة التحرير الفمسطينية بمادة البولونيوـ المشعة.
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وماؿ القدوة ابف أ ت عرفات لوكالة األنباء الفرنسية ":منذ استشياد الرئيس الراحؿ ياسر عرفات ممنا إنو تـ
اغتيالو بالسـ ،ولـ يكف لدينا دليؿ مادي ممموس ،لكف بعد تحقيؽ مناة الجزيرة والت كد مف أنو تـ تسميمو
بمادة البولونيوـ ،لـ يعد الموضوع مجرد مرائف وشكوؾ ،والدليؿ المادي حصمنا عميو" .وأضاؼ ":نحف نوجو
لػ"إسرائيؿ" تيمة متؿ ياسر عرفات وتسميمو بيذه المادة القاتمة ونطالب بمحاكمة ومحاسبة المسؤوليف عف
اغتيالو ومحاكمة مف نفذ عممية االغتياؿ".
وماؿ القدوة ":كنا نشؾ ب ف عرفات تـ اغتيالو بسبب التدىور المفاجئ في صحتو ،ولكف ما عزز شكوكنا ىو
تقرير المس تشفى الفرنسي الذي عولج فيو عرفات حتى وفاتو ،حيث توجد فيو فقرة تقوؿ إف سبب الوفاة ليس
مف األمراض المعروفة لدينا ،وبالتالي المستشفى الفرنسي أشار بطريقة غير مباشرة إلى أف سبب الوفاة
غامض".
وأعمنت سيى عرفات ،األربعاء ،أنيا ستوجو "رسالة رسمية إلى الم تبر السويسري الذي أجرى الفحوصات
لمسماح بجم عينات مف رفات الشييد عرفات بيدؼ التحقؽ مف النتائج".
وأوض" القدوة الموجود في جنيؼ أف "مؤسسة عرفات اتصمت م الم تبر السويسري وأبمغتيـ أنيا ال تمان
في فحص عينة مف جرة الرئيس الراحؿ إذا امتضت الحاجة والضرورة لذلؾ" ،وأضاؼ "سنوافؽ عمى فحص
الجرماف إذا امتضت الحاجة".
ونشرت السمطة الفمسطينية ال ميس جمي التقارير الطبية ال اصة بظروؼ وفاة عرفات و اصة تقرير
مستشفى بيرسي في فرنسا عمى الموم االلكتروني لمؤسسة ياسر عرفات.
وماؿ رئيس المجنة الطبية لمتحقيؽ في ظروؼ وفاة عرفات ،د .عبد اهلل البشير ،يؿ مؤتمر صحفي في
راـ اهلل إف "األعراض التي ظيرت عمى الرئيس الراحؿ مد تؤكد وفاتو بمادة البولونيوـ المشعة ،أو غيرىا"،
مشدداً عمى "وجود الفرضية السمية أي وفاتو بالسـ".
وأشار البشير "إلى أف التقرير الطبي الفرنسي لـ يتمكف مف الوصوؿ إلى سبب معروؼ لمحالة التي أدت
إلى الوفاة ،والتطورات المرضية ال يمكف تفسيرىا وفؽ عمـ األمراض ،وتطورات الحالة المرضية ال يتفؽ م
مرض طبيعي ،ولكف م مادة سمية".
وأكد أف "ىناؾ مواد في التقرير الطبي لـ يتـ الكشؼ عنيا بسبب الظروؼ المحيطة ،ومستشفى بيرسي
الفرنسي ماؿ إف القوانيف وأصوؿ اإلجراءات ال تسم" لو بالرد باإليجاب".
وأوض" البشير أف "المراسيت الرسمية بيف السمطة الفمسطينية والم تبر السويسري الذي توصؿ إلى وجود
تسمـ بالبولونيوـ بدأت وىناؾ إجراءات ستت ذ مف أجؿ حضور وفد مف الم تبر السويسري أل ذ العينة".
مف جيتو ،شدد المواء توفيؽ الطيراوي رئيس المجنة الوطنية لمتحقيؽ في وفاة عرفات "ىناؾ اتصاالت م
سيى عرفات أرممة الراحؿ ( )..وىي أكدت أنيا ستكوف ب مر لجنة التحقيؽ حتى تصؿ لمحقيقة" .ولفت إلى
أف "عمؿ المجنة الم تصة ال يجري باإلعيـ لكي ال يدع مجاالً لإلسرائيمييف أف يقطعوا كؿ ال يوط".
وأضاؼ أف "تقرير فضائية الجزيرة مدـ الدليؿ عف اسـ المادة السمية وأكد ما ىو موجود في تقرير د .عبد
اهلل البشير".
واتيـ الطيرواي "إسرائيؿ" باغتياؿ عرفات بقولو ":إف اإلسرائيمييف وكؿ تصريحات ميادتيـ تؤكد أنيا تريد
ال يص مف الرئيس الراحؿ ،وأنا أموؿ نعـ ال يمكف إال أف يكوف اإلسرائيميوف وراء ىذا األمر وىـ
المستفيدوف بشكؿ أساسي ،وال أستبعد أف يكوف ىناؾ مشاركة مف أحد الفمسطينييف ،إال إذا كاف ىناؾ
إشعاع مف أجيزة إلكترونية أو كاميرات أو طائرة".
التاريخ :الجمعة 4234/9/35
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فمسطين أون الين،

/ /

وزير العدل الفمسطيني :لم نتمق طمبا حتى اآلن إلخراج رفات عرفات
راـ اهلل  -د ب أ :ماؿ وزير العدؿ في السمطة الفمسطيني عمي مينا ال ميس إف السمطة الفمسطينية تنتظر
طمبا مف المعمؿ السويسري الذي عرر عمى آرار البولونيوـ المش في متعمقات الزعيـ الراحؿ ياسر عرفات
مبؿ إ راج الجرة إلجراء ا تبارات عمييا .وأوض" مينا يؿ مؤتمر صحافي ال ميس إف أي طمب مف ىذا
النوع ستتـ الموافقة عميو عمى الفور  -لكنو لـ يقدـ تفسي ار واضحا لماذا يتعيف أف ي تي الطمب مف المعمؿ.
وأضاؼ إف السمطة الفمسطينية تجري اتصاالت م المعمؿ ،لكنو يجب أف يكوف ىناؾ طرؼ دولي مؤىؿ
لمقياـ بالعمؿ مبؿ الموافقة.
القدس العربي ،لندن/ / ،
األحمد :عباس أول رئيس يستقبمو مرسي
عبد الرؤوؼ ارناؤوط :أعمف عزاـ األحمد ،عضو المجنة المركزية لحركة فت" ،في اتصاؿ ىاتفي م "األياـ"،
أف الرئيس محمود عباس سيبدأ ،مساء الريراء القادـ ،زيارةً رسميةً تستمر يوميف إلى مصر يمتقي يليا
الرئيس المصري محمد مرسي ،يوـ األربعاء ،ليكوف بذلؾ أوؿ رئيس تستقبمو مصر بعد االنت ابات الرئاسية
المصرية.
ويبدأ عباس ،اليوـ ،زيارةً رسميةً إلى السعودية لمبحث في المستجدات الفمسطينية والعربية والدولية ،ومف رـ
يتوجو إلى إيطاليا في زيارة رسمية مبؿ أف ينيي جولتو في مصر.
ونفى األحمد وجود أي ترتيبات لمقاء م حماس .وماؿ :ال لقاءات م حماس أو غيرىا لمبحث في
المصالحة مبؿ أف تحسـ مس لة عودة لجنة االنت ابات المركزية إلى العمؿ في غزة لتحديث سجؿ النا بيف،
باعتبار ذلؾ المفصؿ األساسي في ورمة المصالحة التي وضعتيا مصر وومعيا الجمي  ،وأيضاً في إعيف
الدوحة.
األيام ،رام اهلل/ / ،
مصدر أمني فمسطيني :فوزي برىوم تجاوز الخطوط الحمراء عبر تشويو المؤسسة األمنية
راـ اهلل – وفا :ماؿ مصدر أمني مسؤوؿ" ،إف الناطؽ باسـ حركة حماس فوزي برىوـ صرح عبر مناة
األمصى الفضائية بتفوىات تصب في انة الفتنة ،وتجاوز كؿ ال طوط الحمراء عبر تشويو المؤسسة
األمنية واتياميا بالتعاوف م االحتيؿ والمشاركة بامتحاـ منزؿ وائؿ البيطار وكذلؾ متؿ عمر القواسمي".
وأوض" المصدر " ىنا نس ؿ مف الذي ماـ بعممية القتؿ بشكؿ غير مباشر؟ أليس مف طالب باإلفراج عنيـ
وتعيد بتحمؿ مسؤولية اإلفراج عنيـ وىي ميادات حماس رغـ التحذيرات مف أف االحتيؿ وبعد اإلفراج عنيـ
مد يعتقميـ؟
وبيف أف "برىوـ يتحدث عف الكرامة والمقاومة والحريات ،ناسيا أو متناسيا أف ما يقوـ بو تنظيمو في غزة مف
مم ومتؿ وذب" لمحريات العامة وال اصة مد فاؽ ما فعمتو أبش األنظمة االستبدادية .ال بؿ وصؿ األمر
إلى ىدـ المساجد كما حدث في رف" وكذلؾ متؿ المناضميف والمجاىديف بطرؽ م تمفة ناىيكـ عف ىدـ
منازؿ المواطنيف تحت دعوى أنيا مقامة عمى أراض حكومية كما يحدث في ىذه األياـ".
التاريخ :الجمعة 4234/9/35
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وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)،

/ /

أحمد الرويضي" :إسرائيل" تواصل سياسة العزل عن القدس
راـ اهلل  -القدس :ماؿ مستشار الرئاسة لشؤوف القدس المحامي أحمد الرويضي" :إف إسرائيؿ تواصؿ
سياساتيا لعزؿ م يـ شعفاط ومنطقتي رأس ميس وعناتا بيدؼ إمصاء نحو أربعيف ألؼ مواطف عف مدينة
القدس ومنعيـ مف د وليا".
وأضاؼ في تصري" صحافي" :إف ىذه اإلجراءات التي تتمرؿ في استكماؿ بناء جدار الفصؿ العنصري عند
منطقة عناتا ت تي ضمف برنامج سياسي كبير ،اصة بعد تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف
نتانياىو بش ف موننة االستيطاف".
القدس ،القدس/ / ،
أبو يوسف :لجنة التحقيق بأحداث رام اهلل ستسمم نتائجيا األسبوع المقبل
راـ اهلل  -القدس :أعمف عضو تنفيذية منظمة التحرير ،عضو المجنة المكمفة بالتحقيؽ في أحداث راـ اهلل
واصؿ أبو يوسؼ أف المجنة ستنتيي مف عمميا األسبوع المقبؿ وتقدـ نتائجيا لمرئيس محمود عباس لمنظر
فييا ومعالجتيا.
وماؿ أبو يوسؼ في حديث صحافي ال ميس ،إف المجنة ماضية في عمميا باالستماع إلى الشيادات مف
كافة األطراؼ والعمؿ عمى توريقيا ،رافضا توجيو االتياـ إلى المتضامنيف األجانب الذيف شاركوا في المسيرة
كما ماؿ البعض.
القدس ،القدس/ / ،
تعيين رئيس إلذاعة وتمفزيون رام اهلل
المصدر  -البياف :صدر في راـ اهلل ،أوؿ مف أمس ،مرسوـ رئاسي بتعييف رئيس وكالة اإلنباء الفمسطينية
"وفا" رياض الحسف ،رئيساً لمجمس إدارة الييئة العامة لإلذاعة والتمفزيوف ،إضافة إلى منصبو رئيساً لمجمس
األمناء .وماؿ الحسف في حديث لػ"صوت فمسطيف" ،إف "المرسوـ ،سد رغرة كانت مائمة في التشكيؿ القيادي
مف الشير الماضي ،ومرر تشكيؿ مجمس أمناء
لييئة اإلذاعة والتمفزيوف بعد القرار الذي صدر في
لمييئة ،فيما أبقى عمى إدارة التمفزيوف مؤمتة بصفة مسير أعماؿ إلى حيف تعييف مجمس جديد لإلدارة".
البيان ،دبي/ / ،
; برىوم :المقاومة لن تسمح بمزيد من التمادي الصييوني
غػزة :اعتبػػر فػػوزي برىػػوـ ،المتحػػدث باسػػـ حركػػة "حمػػاس" أف التصػػعيد الصػػييوني عمػػي غػزة جريمػػة إضػػافية
ي" لػو اليػوـ ال مػيس ( )7-31عمػى صػفحتو عمػى مومػ
تضاؼ إلي جرائـ االحتيؿ .وماؿ برىػوـ ،فػي تصػر ه
التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ" ،إف ما يجري تصعيد طط لػو االحػتيؿ مسػبقا مػف ػيؿ التيديػدات األ يػرة
مف أعمى سمـ اليرـ السياسي واالمني والعسكري الصييوني مصحوبا ب حاديث إعيمية صييونية تض ـ مف
مدرات المقاومة وسيحيا حتي تبرر ليذا القتؿ.
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وحمػػؿ حكومػػة االحػػتيؿ المسػػئولية الكاممػػة عػػف ىػػذا التصػػعيد ،متيم ػاً إياىػػا ب نيػػا تيػػدؼ الػػي ضػػرب حالػػة
ّ
االستقرار في غزة والتنغيص عمي حياة الفمسطينييف مبيؿ شير رمضاف المبارؾ .ومػاؿ" :ال بػد ليػذا التصػعيد
اف يتومؼ ألف المقاومة لف تسم" بمزيد مف التمادي الصييوني والتجرؤ عمي الدـ الفمسطيني".
المركز الفمسطيني ل عالم4234/9/34 ،
 32األغا :ممف عرفات لن يغمق حتى معرفة الحقيقة
غػزة -أحمػػد المصػػري :أكػد عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػة "فػػت"" الػػدكتور زكريػػا األغػا ،أف ممػػؼ وفػػاة الػرئيس
مبينػا أف "فػت"" كانػت مت كػدة فػي ومػت سػابؽ مػف
الراحؿ ياسر عرفات لف يغمؽ حتى معرفة الحقيقة الكاممػةً ،
ضػػموع دولػػة االحػػتيؿ فػػي ى ػذا الممػػؼ ،مشػػدداً عمػػى أف بػػطء ممػػؼ المصػػالحة الوطنيػػة وانيػػاء االنقسػػاـ ال
يرض ػػي الك ػػؿ الفمس ػػطيني .وذك ػػر األغ ػػا ف ػػي حػ ػوار مػ ػ "فمس ػػطيف" ،أف حركت ػػو تعم ػػؿ لح ػػؿ ك ػػؿ اإلش ػػكاليات
الموج ػػودة دا ػػؿ ص ػػفوؼ "ف ػػت"" ف ػػي مط ػػاع غػ ػزة ،وت ط ػػي العقب ػػات الت ػػي ظي ػػرت إل ػػى العم ػػف ،موض ػػحاً أف
اتصاالت م جيات رسمية في السمطة الفمسطينية مستمرة لحػؿ مضػية تفريغػات  1001عبػر تربيػت حقػوميـ
الوظيفية.
وفي ممؼ المصػالحة الفمسػطينية ،مػاؿ األغػا  :إف الشػعب الفمسػطيني بكافػة مػواه مػد استبشػر يػ اًر ،حينمػا تػـ
االتفاؽ بيف حركتي "فت"" و"حماس" فػي القػاىرة والدوحػة ،ػيؿ العػاـ الماضػي ،وبدايػة الجػاري ،لمػا ليػا مػف
آرار إيجابية عمى الجمي  ،وطي لمرحمة "سوداء".
وأضاؼ إف مجريات عمؿ المصالحة "بطيئة" ،ومف غير تحرؾ إيجابي عمى أرض الوام  ،األمػر الػذي يبقػي
حالة االنقساـ عمى ما ىي عميو ،مشدداً عمى أف استمرار ىذا الوض لػف يصػب فػي صػال" أي طػرؼ ،فيمػا
ي دـ بصورة مباشرة (إسرائيؿ) فقط.
وحػػوؿ االعتقػػاؿ السياسػػي ألنصػػار حمػػاس بالضػػفة  ،مػػاؿ ":نحػػف ضػػد ذلػػؾ ،ومػػف المعيػػب أف تكػػوف ىنػػاؾ
ممارسػػات فمسػػطينية فمسػػطينية ضػػد الفمسػػطينييف س ػواء ىنػػا أو ىنػػاؾ وىػػو شػػيء ال يقبػػؿ بػػو أحػػد ،الحريػػات
العامة يجب أف تكوف مكفولة مف الجمي ".
وفي سياؽ يفػات حركػة "فػت"" األ يػرة ،أكػد األغػا أف االتجػاه العػاـ لػدى ميػادة الحركػة يتجػو لعػدـ نشػر أي
أ بار دا مية عف الحركة ،عبر وسائؿ اإلعيـ ،واإلبقاء عمى ذلؾ دا ؿ األطػر الرسػمية لمحركػة فػي الضػفة
الغربيػػة ومطػػاع غ ػزة .لكنػػو أكػػد أف العمػػؿ جػػار لحػػؿ كػػؿ اإلشػػكاليات الموجػػودة فػػي صػػفوؼ الحركػػة ،والتػػي
أظيرت مؤ ار عبر وسائؿ اإلعيـ وجود اسػتقاالت جماعيػة ،إلػى جانػب اسػتقالة المسػئوؿ األوؿ المعػيف مػف
مبؿ المجنة المركزية يزيد الحويحي.
فمسطين أون الين4234/9/34 ،
 33فصائل منظمة التحرير تدعو إلى وقف استيداف الفمسطينيين في سوريا
راـ اهلل (فمسطيف) :أدانت فصائؿ منظمة التحرير الفمسػطينية فػي سػورية مقتػؿ عػدد مػف الشػباب الفمسػطينييف
م ػػف مجن ػػدي ج ػػيش التحري ػػر الفمس ػػطيني ،م ػػف م يم ػػات حم ػػب ،بع ػػد ا تط ػػافيـ وى ػػـ مت ػػوجييف م ػػف معس ػػكر
مصػػياؼ لمتػػدريب إلػػى م يمػػاتيـ .ودعػػت الفصػػائؿ ،فػػي بيػػاف صػػحفي اليػػوـ ال مػػيس ( )7|31تمقػػت "مػػدس
برس" نس ة منو إلى "التومؼ عف استيداؼ الفمسطينييف الذيف يحمموف مضػيتيـ الوطنيػة ،مضػية العػودة إلػى
ديارىـ وممتمكاتيـ ،ومقاومتيـ المستمرة ضد االحتيؿ الصييوني" ،حسب موليا .واعتبػرت أف "أي اسػتيداؼ
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لمفمسػػطينييف إنمػػا يسػػتيدؼ إضػػعاؼ مقػػاومتيـ ليحػػتيؿ واضػػعاؼ نضػػاليـ المتواصػػؿ مػػف اجػػؿ العػػودة إلػػى
ديارىـ" ،وفؽ ما ورد بالبياف.
قدس برس4234/9/34 ،
 34استشياد ناشط من حماس واصابة خمسة آخرين في غارات إسرائيمية عمى غزة
غػزة ػ أشػرؼ اليػور :استشػػيد ناشػط مػف حركػػة حمػاس وأصػيب آ ػػروف فػي مصػؼ جػػوي إسػرائيمي اسػػتيدؼ
مومعػاً عسػكريا شػرؽ مدينػة غػزة ،فيمػا صػعدت مػوات االحػتيؿ مػف ىجماتيػا ضػد القطػاع ونفػذت تػوغيُ بريػاً
عمػػى الحػػدود .ومالػػت مصػػادر طبيػػة فمسػػطينية أف محمػػود الييقػػي ،استشػػيد مػػف مصػػؼ نفػػذه جػػيش االحػػتيؿ
عمػػى موم ػ تػػدريب عمػػى أط ػراؼ حػػي الزيتػػوف شػػرؽ مدينػػة غ ػزة ،أسػػفر أيض ػاً عػػف إصػػابة ش صػػيف آ ػريف
بجراح.
ومالػػت كتائػػب القسػػاـ الجنػػاح العسػػكري لحركػػة حمػػاس أف الناشػػط الييقػػي يعمػػؿ ضػػمف يياىػػا المسػػمحة،
وذكرت أنو مضى في مصؼ لطائرات االحتيؿ لموم تونس التاب لمقساـ.
إلى ذلؾ ،زعـ متحدث عسكري باف موة عسكرية مف الجيش أحبطت محاولة لمسمحيف كانوا ينووف استيداؼ
مجموعة مف الجيش كانت تقوـ ب عماؿ اعتيادية بمحاذاة الحدود.
ومػ ػػاؿ اف المسػ ػػمحيف كػ ػػانوا ييمػ ػػوف بػ ػػإطيؽ مذيفػ ػػة مضػ ػػادة لمػ ػػدروع صػ ػػوب مػ ػػوة الجػ ػػيش ،مبػ ػػؿ أف تبػ ػػادرىـ
باالستيداؼ .وماؿ مكتب منظمة التعاوف اإلسيمي في مطاع غزة ،في تقرير أعده عػف الوضػ الميػداني أف
شييدا سقطوا يؿ الشير الماضي باستيداؼ مباشػر مػف مبػؿ مػوات االحػتيؿ ،إضػافة إلػى إصػابة 15
36
ً
مواطنا .وبيف التقرير أف عدد الغارات الجوية اإلسرائيمية ضد مطاع غػزة وصػمت ألكرػر مػف  50غػارة ،تركػز
نص ػػفيا ف ػػي مدين ػػة غػ ػزة .وب ػػيف التقري ػػر أف مػ ػوات االح ػػتيؿ مام ػػت أيضػ ػاً بعممي ػػات اعتق ػػاؿ طال ػػت ع ػػددا م ػػف
الصياديف.
القدس العربي ،لندن4234/9/35 ،
 35اإلذاعة اإلسرائيمية :تجربة سرية لحماس عمى صاروخ متوسط
ذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية ،أمس ،نقيً عف مصادر أمنيػة فمسػطينية ،أف حركػة «حمػاس» نفػذت أ يػ اًر تجربػة
سػرية عمػػى صػػاروخ متوسػػط المػػدى باتجػػاه شػػبو جزيػرة سػػيناء .وبحسػػب المصػػادر التػػي نقمػػت عػػنيـ اإلذاعػػة،
صدموا عمى إجراء التجربة مػف دوف تنسػيؽ مػ أي جيػة مصػرية مسػؤولة،
فإف مسؤوليف كبا اًر في «حماس» ّ
ػتياء كبيػ ػ اًر ل ػػدى الس ػػمطات
رغ ػػـ أف إط ػػيؽ الص ػػاروخ ت ػػـ باتج ػػاه األ ارض ػػي المصػ ػرية ،األم ػػر ال ػػذي س ػ ّػبب اس ػ ً
المصرية.
االخبار ،بيروت4234/9/35 ،
 36خبير أمني فمسطيني :االحتالل ُيصعد بغزة الستنزاف المقاومة
غ ػزة -أحمػػد المبابيػػدي :أك ػد بيػػر أمنػػي فمسػػطيني ،أف مػػا تقػػوـ بػػو م ػوات االحػػتيؿ اإلس ػرائيمي مػػف تصػػعيد
عسكري في مطاع غزة بشكؿ متقط وعمى فترات زمنية متقاربة ييدؼ الستنزاؼ مدرات المقاومػة الفمسػطينية
وفحص مدى استعداد مقاتمييا لمجابية موات االحتيؿ في حاؿ حدوث أي مواجية عسػكرية لػف تكػوف بعيػدة
األجؿ.
التاريخ :الجمعة 4234/9/35

العدد4783 :

ص 32

وماؿ المحاضر في كمية العموـ األمنية والشرطية في غزة د .إبراىيـ حبيب لػػ"فمسطيف أوف اليػف" ":إف القيػادة
السياسية واألمنية في حكومة االحتيؿ تسعى مف وراء العمميات العسكرية المتقطعػة التػي تشػنيا عمػى مطػاع
غػزة بػػيف الفينػػة واأل ػػرى إلػػى إربػػاؾ السػػاحة السياسػػية واألمنيػػة فػػي مطػػاع غػزة" ،موضػػحاً أف حالػػة االسػػتقرار
األمني والسياسي التي يعيشيا القطاع ليست مف مصمحة االحتيؿ.
ولفت حبيب النظر إلى أف االحتيؿ يمارس حرباً نفسية منيكة أشػد مسػوة وضػراوة مػف الحػرب الفعميػة تجعػؿ
فصائؿ المقاومة والحكومة في القطاع في حالة إرباؾ بيف التمركز واإل يء وبيف الحرب والي حرب ،بمعنى
آ ر ،منوىاً إلػى أف االحػتيؿ ييػدؼ إلػى شػف عمميػة عسػكرية فػي ظػؿ حالػة مػف اليوعػي لػدى الفمسػطينييف
ألي ضربة سينفذىا جيشو بتحديده ىو لمومت والزماف والمكاف.
وتوم أف تتس دائرة التصعيد وتتطور بشكؿ أكرػر طػورة إذا مػا مامػت فصػائؿ المقاومػة بػالرد عمػى تصػعيد
االحػػتيؿ بػػإطيؽ الصػواريخ ،مؤكػػداً أف االحػػتيؿ يسػػعى ػػيؿ الفتػرة الراىنػػة لتصػػعيد محػػدود وعمميػػات كػػر
وفر وفرد عضيت لتنفيذ اغتياالت ضد ميادات فمسطينية.
فمسطين أون الين4234/9/34 ،
 37ضابط إسرائيمي يؤكد تصاعد عمميات المقاومة في الضفة منذ صفقة التبادل
الناصرة (فمسطيف) :أوض" ضابط إسرائيمي رفيػ المسػتوى يػدعى "سػاىر تسػور" ،وىػو مائػد لػواء تػاب لجػيش
ػر فػػي العمميػػات الميدانيػػة،
االحػػتيؿ بالضػػفة الغربيػػة ،أنػػو فػػي العػػاـ األ يػػر "شػػيدت الضػػفة الغربيػػة ت ازيػ ًػدا كبيػ ًا
و صوصاً منذ اإلفراج عف أسرى الضفة مف ػيؿ صػفقة تبػادؿ األسػرى التػي أبرمػت بػيف "إسػرائيؿ" وحركػة
حماس" .وأشار الضابط اإلسرائيمي ،الذي يستعد إلنياء مياـ منصبو في األياـ القريبة القادمة وفؽ ما ذكرت
إذاعػػة الج ػػيش اإلسػ ػرائيمي الي ػػوـ ال مػػيس ( ،)7|31إل ػػى أن ػػو "ل ػػوحظ بوضػػوح ت ازي ػػد مح ػػاوالت تنفي ػػذ عممي ػػات
تستيدؼ إسرائيؿ عمى طوؿ ط جبيتو وكذلؾ دا ؿ ال ط األ ضر" ،كما ماؿ.
قدس برس4234/9/34 ،
 38االحتالل يعتقل القيادي بحماس جمال الطويل ويستدعي زوجتو
البيرة :اعتقمت موات االحػتيؿ اإلسػرائيمي فجػر الجمعػة القيػادي فػي حركػة حمػاس ورئػيس بمديػة البيػرة المقػاؿ
الشػػيخ جمػػاؿ الطويػػؿ مػػف منزلػػو فػػي مدينػػة البيػرة وسػػط الضػػفة الغربيػػة .وأفػػادت العائمػػة لوكالػػة "صػػفا" أف مػػوة
ػر ومامػت بػالتحقيؽ مػ الشػيخ الطويػؿ (59
كبيرة مف جيش االحتيؿ امتحمت المنزؿ مرابة الساعة الرانية فج ًا
عاما) ومف رـ زوجتو وأبنائو ،مبؿ أف تقوـ باعتقالو وامتياده الى جية غير معمومة.
وسػػممت م ػوات االحػػتيؿ اسػػتدعاء لمزوجػػة منتيػػى الطويػػؿ التػػي مضػػت أكرػػر مػػف عػػاـ فػػي سػػجوف االحػػتيؿ
أيضا ،لمقابمة األجيزة األمنية اإلسرائيمية في مركز تحقيؽ ممنديا.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)4234/9/35 ،
 39لبنان :الفصائل الفمسطينية في الشمال ترحيب بخطة "لجنة الحوار"
البػارد ػ «السػفير» :أصػدرت الفصػائؿ الفمسػطينية فػي الشػماؿ أمػس ،بيانػاً أشػػاد ب طػة العمػؿ التػي وضػعتيا
«لجنػػة الح ػوار المبنػػاني ػ الفمسػػطيني» ،لمعالجػػة مضػػايا اليجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف ،ومنيػػا عمػػى وجػػو
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ال صوص ممؼ م يـ نير البارد .وتػي بيػاف الفصػائؿ أمػيف السػر الػدوري لمفصػائؿ ،عضػو المجنػة المركزيػة
فػػي «الجبيػػة الديمومراطيػػة فػػي لبنػػاف» أركػػاف بػػدر ،وجػػاء فيػػو« :نرحػػب بػػالموامؼ اإليجابيػػة التػػي تضػػمنيا
المػػؤتمر الصػػحافي ل ػرئيس لجنػػة الح ػوار الػػدكتور مػػدوف الش ػريؼ ،بمػػا يعنػػي م ػػيـ البػػارد ،نطالػػب بضػػرورة
وض ػ آليػػات عمميػػة وتواميػػت زمنيػػة لتنفيػػذ جمي ػ البنػػود التػػي جػػرى التوصػػؿ إلييػػا فػػي اجتمػػاع الفصػػائؿ م ػ
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي» .وطالب البياف بػ«العمؿ السري عمى تسميـ برايـ  - Aحي جنػيف ألصػحابو،
مف دوف رىف ذلؾ باستميؾ عقارات بديمة ،ألف ذلؾ مػف شػ نو إنيػاء معانػاة أكرػر مػف مػس وأربعػيف عائمػة
فمسطينية ،ما زالت تعيش حاؿ نزوح في أماكف ال تصم" لحياة آدمية».
كما طالب البيػاف بتسػميـ «أ ارضػي منظمػة التحريػر ،لجيػة تسػميميا ليصػار إلػى تحويػؿ جػزء منيػا إلػى مقبػرة،
بسػ ػػبب عػ ػػدـ وجػ ػػود أمػ ػػاكف لمػ ػػدفف فػ ػػي المقب ػ ػرة الحاليػ ػػة ،وتعػ ػػويض الدولػ ػػة عمػ ػػى أىػ ػػالي الشػ ػػيداء والجرحػ ػػى
والمتضرريف مف األحداث األ يرة كمقدمة إلجراء مصالحة شاممة برعاية الػرئيس نجيػب ميقػاتي ،إضػافة إلػى
ضرورة إيػيء ممػؼ البػارد الرعايػة واالىتمػاـ اليزمػيف عبػر الػدعوة لعقػد مػؤتمر دولػي رػاف عمػى غػرار مػؤتمر
فيينا ،لتوفير أمواؿ اإلعمار لمم يـ بجزئيو القديـ والجديد ،والتعويض عمى العائيت والتجار ،والضػغط عمػى
األونروا مف أجؿ تسري وتيرة اإلعمار ووض حد لمفساد ،وىدر الماؿ وسوء تنفيذ مشاري البناء».
السفير ،بيروت4234/9/35 ،
 3:نتنياىو يدرس تقديم موعد االنتخابات لمنع فوز أولمرت
تػػؿ أبيػػب  -نظيػػر مجمػػي :رغػػـ إعػػيف رئػػيس الػػوزراء اإلس ػرائيمي السػػابؽ ،إييػػود أولمػػرت ،أنػػو لػػف يعػػود إلػػى
الحمبة السياسية في الومت الحاضر ،باشر رئيس الوزراء الحالي ،بنياميف نتنيػاىو ،ومسػاعدوه د ارسػة إمكانيػة
العودة لفكرة تقديـ موعد االنت ابات حتى يصعب عمى أولمرت العودة.
ومالػػت مصػػادر سياسػػية واعيميػػة ،أمػػس ،إف نتنيػػاىو صػػدـ بقػرار المحكمػػة تبرئػػة إييػػود أولمػػرت مػػف تيمتػػي
الفسػػاد .وشػػعر ب ػ ف مقعػػده فػػي رئاسػػة الحكومػػة ييتػػز ألوؿ م ػرة بشػػكؿ جػػدي ،منػػذ تسػػممو الحكػػـ مبػػؿ رػػيث
سنوات.
وكمػػا كتبػػت صػػحيفة «يػػديعوت أحرونػػوت» ،أمػػس ،فػػإف «ال اسػػر األكبػػر مػػف تبرئػػة أولمػػرت وعودتػػو إلػػى
السياسة ،سيكوف نتنياىو .ألف أولمرت سيعيد إلى الساحة ما غاب عنيا منذ زمف بعيد ،وىو البديؿ.
وكاف أولمرت مد أعمف ،أمس ،يؿ طاب لو في ذكػرى حػرب لبنػاف الرانيػة ،أنػو ال يفكػر حاليػا فػي العػودة
إلػى السػاحة السياسػػية .وأنػو مشػػغوؿ فػي مضػػايا أ ػرى ميمػة ،منيػػا محاكمتػو بتيمػػة تمقػي الرشػػوة فػي مشػػروع
بناء سكني في القدس .لكف ىذا التصري" لـ يقن نتنياىو ومساعديو ،إذ إف صحيفة «ىآرتس» نقمت ،أمس،
عػف مقػربيف مػػف أولمػرت ،أنػػو أعمػف أنػو «الوحيػػد القػادر عمػػى إمامػة وميػادة تيػػار المركػز واليسػػار فػي إسػرائيؿ
و ػػوض انت ابػػات الكنيسػػت فػػي كتمػػة واحػػدة مويػػة والمنافسػػة الحقيقيػػة عمػػى رئاسػػة الحكومػػة والنجػػاح فييػػا».
وبحسب الصحيفة ،فإف المقربيف مف أولمرت نقموا عمى لسػانو القػوؿ إنػو يعتػزـ العػودة فػي أسػرع ومػت ممكػف
لمحمبة السياسية ،واف «الوحيد القادر عمى ىزـ نتنياىو ،ىػو أنػا ،ولػيس (رئػيس حػزب كػديما ،شػاؤوؿ) موفػاز
وال (رئيس الحزب الجديد يوجد مستقبؿ ،الكاتب يائير) لبيد وال شيمي يحيموفيتش (رئيسة حزب العمؿ)».
الشرق األوسط ،لندن4234/9/35 ،
; 3أولمرت في ذكرى حرب تموز  :4228ساحة الحرب المقبمة داخل مدننا
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ذكرت االخبار ،بيروت ،4234/9/35 ،عف عمي حيدر ،أف رئيس الػوزراء االسػرائيمي السػابؽ اييػود اولمػرت
اعتبػػر ،بعػػد مػػرور سػػت سػػنوات عمػػى «ومػػؼ العمميػػات القتاليػػة» فػػي العػػاـ  ،1006ػػيؿ كممػػة لػػو فػػي معيػػد
ابح ػػاث االمػ ػف الق ػػومي ،اف «ح ػػرب لبن ػػاف الراني ػػة ب ػػدأت عن ػػدما فق ػػدت اسػ ػرائيؿ م ػػدرة ردعي ػػا ول ػػـ تعم ػػؿ كم ػػا
التزمت» .ورأى أولمرت أف إسرائيؿ «استعادت ردعيا بعد ىذه الحرب» ،مستنداً فػي ىػذا القػوؿ إلػى «اليػدوء
الذي يسود الجبية الشمالية منذ ذلؾ الحيف».
وفي محاولة لمتنصػؿ مػف مسػؤولية اسػتيداؼ العمػؽ االسػرائيمي ،جػراء مػرار الحػرب عمػى لبنػاف ،اكػد اولمػرت
أف «مف اعتقد انيـ لف يست دموا مطمقا م زونيـ الصارو ي ،ولف يطمقوه مف الشماؿ وال مف الجنوب او اف
السورييف لف يطمقوه ،فيو م طئ» .اما في ما يتعمؽ بتطور الم زوف الصارو ي لحزب اهلل كمػا ونوعػا بعػد
الحرب ،فقد حاوؿ اولمرت االلتفاؼ عمى ذلؾ بالقوؿ «اال تبار ليس في عػدد الصػواريخ الموجػودة فػي حػوزة
ش ص ما ،وانما في ارادتو الست داميا» ،رغـ أنو عاد وأمػر بػ ف «سػاحة الميػداف المسػتقبمية لمحػرب سػتكوف
دا ؿ مدننا وليس عمى أي ط بعيد عف اماكف سكننا ،وىذا ما ينبغي اف نفيمو».
وفػػي إم ػػرار صػ ػري" ب ن ػػو ل ػػـ يع ػػد م ػػف المج ػػدي اح ػػتيؿ أي بقع ػػة جغرافي ػػة ،ض ػػمف اس ػػتراتيجية حماي ػػة العم ػػؽ
االسرائيمي ،رأى اولمرت أف مف غير الجدي «االعتقاد ب ف الدفاع بشكؿ أفضؿ عف إسرائيؿ يحتػاج الػى 10
كمػػـ فػػي الشػػرؽ و 10كمػػـ فػػي الشػػماؿ» ،داعيػػا الػػى بنػػاء مػػدرات «ال تقػػوـ عمػػى احػػتيؿ االرض ،وانمػػا عمػػى
انتػػاج الػػردع عبػػر اسػػت داـ وسػػائؿ ىجوميػػة اصػػة ،مػ عمػػؿ ضػػمف نطػػاؽ المشػػروعية الدوليػػة التػػي تشػػكؿ
عنصػ اًر حيويػاً لبنػػاء مػوة دولػة اسػرائيؿ» .ولػدى تناولػو العمميػػة العسػكرية البريػة الواسػػعة ،ػيؿ االيػاـ اال يػرة
لمحرب ،وصؼ اولمرت اي محاولة تقدـ بري ما بعد ريرة كيمومترات عف الحدود ب نيا «حمامة».
وفي المناسبة والمكاف نفسييما ،اعتبر رئيس اركاف الجيش داف حالوتس ،الذي «استُقيؿ» بعد فترة وجيزة مف
انتياء الحرب ،اف الحرب شيدت «انجػازات وفشػيً ،مرػؿ كػؿ حػروب اسػرائيؿ ،ولكػف تػـ تقػديـ حػاالت الفشػؿ
بصورة أكبػر» .وركػز حػالوتس فػي كممتػو عمػى انسػحاب العػاـ  ،1000فػرأى اف مػرار االنسػحاب كػاف صػائباً
ولكػػف «اسػػموبو كػػاف طػ » واالمػػر نفسػػو ينطبػػؽ عمػػى «السياسػػة التػػي تمتػػو» .وانتقػػد حػػالوتس بشػػكؿ ضػػمني
اييود باراؾ ،الػذي كػاف يتػولى رئاسػة الػوزراء فػي العػاـ  ،1000باالشػارة الػى انػو «ميػؿ ،مػ الصػاروخ االوؿ
سػػييتز لبنػػاف ،ولكػػف لػػـ ييتػػز لبنػػاف ،بػػؿ ىززنػػا انفسػػنا» .وحػػاوؿ حػػالوتس اف يبػػرر ا فامػػات مػوات االحػػتيؿ
بعدـ استكماؿ ال طط العممياتية لمجيش والتي «كانت في ذروة التغييرات».
وامػػر رئػػيس االركػػاف السػػابؽ لمجػػيش اإلسػرائيمي داف حػػالوتس ،تمميحػػا ،ب نػػو عػػارض دعػػوة كبػػار مػػادة الجػػيش
إلػػى الػػد وؿ البػػري الواس ػ إلػػى لبنػػاف ػػيؿ الحػػرب ،وتوجػػو الػػى الػػذيف «يبنػػوف عمػػى القتػػاؿ البػػري الواس ػ
المػػدى» محػػذ ار بػػالقوؿ« :الصػواريخ ستصػػؿ بسػػرعة اكبػػر مػػف سػػرعة الدبابػػة» .وتسػػاءؿ« :مػػاذا بعػػد السػػيطرة
عمػػى لبنػػاف ،او سػػوريا وربمػػا ايضػػا االردف ،أو الع ػراؽ ،أو اي ػراف؟ ىػػؿ سػػيحكـ سػػتة مييػػيف ييػػودي الشػػرؽ
االوسط؟» .وامترح أف يكوف «احتيؿ دوؿ ا رى ال يار اال ير في القائمة».
وأضػاؼ موقــع وكالــة ســما ،4234/9/34 ،مػػف القػػدس المحتمػػة ،أف أولمػرت ىػػاجـ وزيػػر الجػػيش اإلسػرائيمي
"إييود باراؾ" ،لشرائو غواصة سادسة مف نوع "دولفيف" مف ألمانيا ،واصفاً م ارره ب نو تبذير مبالغ فيو.
وأضاؼ "أولمرت" يؿ مؤتمر في مدينة "تؿ أبيب" بمناسبة مرور ستة أعواـ عمى حػرب لبنػاف الرانيػة ":أنػا
مت كد أف ىناؾ ش صيات عسكرية مػد انبيػرت أكرػر مػف مػرة عنػدما سػمعوا عػف شػراء أو اسػترمار فػي أشػياء
يظنػػوف أنيػػا إسػػتراتيجية ،وىػػي فػػي وامػ األمػػر تبػػذير لممػػاؿ الػػذي مػػف الممكػػف أف ي صػػص ألشػػياء ضػػرورية
إلسرائيؿ وأنا أموؿ ذلؾ بكممات مسئولة وحذرة".
التاريخ :الجمعة 4234/9/35

العدد4783 :

ص 35

 42استطالع %44 :من اإلسرائيميين يؤيدون عودة أولمرت لمحياة السياسية
أفػػاد اسػػتطيع رأي أجرتػػو اإلذاعػػة اإلس ػرائيمية العبريػػة ،أمػػس ب ػ ف نحػػو  70فػػي المائػػة مػػف اإلس ػرائيمييف ال
يحبذوف عػودة رئػيس الحكومػة االسػرائيمية السػابؽ اييػود أولمػرت إلػى الحمبػة السياسػية عمػى الػرغـ مػف تبرئتػو
مف تيمة الفساد وفقط  11في المائة يؤيدوف عودتو .وعقب النائب مجمي وىبي عمى ىذه النتائج ،مائي« :ال
تسػت فوا بنسػبة  11فػي المائػػة ،فػإذا صػوت كػؿ ىػؤالء المؤيػديف ألولمػرت ،وحصػمنا عمػػى  11فػي المائػة مػػف
أصػوات النػػا بيف ،يكػوف لنػػا  16إلػى  17نائبػػا ،وىػذا مبػػؿ أف يفػت" أولمػػرت فمػو .ولكننػػي وارػؽ أنػػو فػي حالػػة
عودتػػو ،سيحصػػؿ أولمػػرت عمػػى نسػػبة أكبػػر مػػف األصػوات وسػػييزـ كػػؿ مػػف يقػػؼ فػػي طريقػػو ،أكػػاف ذلػػؾ فػػي
االنت ابات الدا مية في كديما أو في االنت ابات العامة».
الشرق األوسط ،لندن4234/9/35 ،
 43رئيس جياز الموساد السابق داني ياتوم :مستعدون لعممية عسكرية ضد سوريا
حػػذر رئػػيس جيػػاز الموسػػاد السػػابؽ "دانػػي يػػاتوـ" مػػف أف نقػػؿ السػػيح السػػوري الكيميػػائي لمجماعػػات المسػػمحة
الم تمفة الموجودة في الشرؽ األوسط يمكف أف يؤدي ذلؾ إلشعاؿ حرب في المنطقة.
وماؿ يؿ مقابمة صحفية مػ شػبكة سػكاي البريطانيػة" :إف (إسػرائيؿ) مسػتعدة وجػاىزة لمقيػاـ بعمػؿ عسػكري
ضد سوريا في حاؿ تـ نقؿ السيح إلى حزب اهلل وغيره" ،مشي اًر إلى أف (إسػرائيؿ) تُعػد نفسػيا إلمكانيػة عمػؿ
عسكري عمى الحدود الشمالية.
وأعػػرب عػػف ممػػؽ حكومػػة االحػػتيؿ اإلسػرائيمي مػػف أف يقػػوـ الػرئيس السػػوري بشػػار األسػػد بشػػكؿ متعمػػد بنقػػؿ
الس ػػيح الكيمي ػػائي إل ػػى ح ػػزب اهلل أو منظم ػػات مس ػػمحة أ ػػرى ف ػػي الش ػػرؽ األوس ػػط ،مش ػػي اًر إل ػػى أف الكي ػػاف
اإلسرائيمي لف يسم" بحدوث أمر كيذا وىو ممزـ لمن ذلؾ حتى لو كاف ذلؾ القياـ بعمؿ عسكري.
فمسطين أون الين4234/9/34 ،
 44حاخام إسرائيمي :اليزة األرضية دليل غضب اهلل عمى حكومة نتنياىو
تػػؿ أبيػػب « -الشػػرؽ األوسػػط» :أعمػػف الحا ػػاـ الرئيسػػي اإلس ػرائيمي لمييػػود الش ػرمييف ،شػػمومو عمػػار ،تفسػػي ار
الفتا لمنظر لميزة األرضػية التػي ضػربت المنطقػة مبػؿ أيػاـ ،مػدعيا أف المحػاوالت الجاريػة فػي إسػرائيؿ لتجنيػد
الييود المتدينيف ،التي يقودىا رئيس الوزراء ،بنياميف نتنياىو ،ىي سبب اليزة.
الشرق األوسط ،لندن4234/9/35 ،
" 45إسرائيل" تنصب بطارية صواريخ اعتراضية عمى حدودىا مع مصر واالردن
راـ اهلل ػ وليد عوض :اكدت مصادر اسرائيمية متعددة ال ميس امػداـ جػيش االحػتيؿ االسػرائيمي عمػى نصػب
بطارية صواريخ اعتراضية عمى حدود اسرائيؿ م مصر واالردف في سابقة ىي االوؿ مف نوعيا.
واعمنت اسرائيؿ ال ميس اف نشر بطارية صواريخ اعتراضية جاء ضمف منظومػة القبػة الحديديػة مػرب مدينػة
اييت الوامعة في الجنوب مبالة حدود مصر.
وذكػػرت وسػػائؿ اعػػيـ اس ػرائيمية اف ى ػػذه اوؿ م ػرة تنصػػب فييػػا فػػي اي ػػيت مػػرب حػػدود اس ػرائيؿ م ػ مص ػػر
واالردف.
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واوض" الجيش االسرائيمي انو تـ اجراء ىذه ال طوة في ظؿ التيديدات ولحماية المنطقة.
وماؿ مصدر عسكري اسرائيمي في تقرير لمقناة العاشرة االسرائيمية مساء االربعػاء اف نشػر القبػة الحديديػة فػي
ايػػيت جػػاء بعػػد تقيػػيـ واج ػراءات روتينيػػة ،ولػػيس بسػػبب ورود معمومػػات عػػف ىجمػػات او تيديػػدات عمػػى حػػد
مولو.
وماؿ مصدر عسكري اسرائيمي اف تنفيذ ىذه ال طوة جاء لحماية المنطقة مف صواريخ مصر ،مشػي ار اف الػى
المنظومػػة سػػوؼ تنشػػر ػػيؿ االيػػاـ القميمػػة المقبمػػة فػػي كػػؿ انحػػاء ايػػيت ،مشػػي ار الػػى اف نشػػر المنظومػػة ىػػو
لحماية اييت في المقػاـ االوؿ ،والمنشػآت المدنيػة والعسػكرية ،فضػي عػف تػوفير الشػعور بػاالمف ،وبػاال ص
في مجاؿ السياحة ،الف الضرر مد يكوف كبير جدا عمى المدينة والدولة بالمجاؿ السياحي عمى حد ذكره.
القدس العربي ،لندن4234/9/35 ،
 46خالف بين قيادات إسرائيمية حول "قراءة" اليدوء في المنطقة
القػػدس المحتمػػة  -امػػاؿ شػػحادة " -الحيػػاة اإللكترونيػػة" :أجم ػ االس ػرائيميوف ػػيؿ منامشػػتيـ الوض ػ االمنػػي
االسػرائيمي فػػي الحػػدود المبنانيػة ،عمػػى ضػػرورة اف تكػػوف الحػرب المقبمػػة مػ لبنػػاف ماسػية ومؤلمػػة ومػػادرة عمػػى
تحقيؽ اىدافيا في غضوف أياـ .وفي مؤتمر لمعيػد االمػف القػومي فػي تػؿ ابيػب ،نػامش الوضػ االمنػي ومػوة
الردع االسرائيمي بعد  6سنوات مف حرب تموز ،ا تمؼ االسرائيميوف في مراءاتيـ لميدوء الذي يسود المنطقػة
وسبؿ التعامؿ معو.
واطمؽ وزيػر االمػف السػابؽ ،موشػيو أرنػز ،تيديػداً مباشػ اًر دعػا فيػو الػى ضػماف منطقػة حػزاـ أمػف تجػاه لبنػاف،
والتعامػػؿ م ػ الترسػػانة الصػػارو ية لحػػزب اهلل كمػػا التعامػػؿ م ػ النػػووي االي ارنػػي .واعتبػػر الص ػواريخ مصػػيرة
المدى التي مد تطمؽ مف لبناف ىي أ طر مف تمؾ الصواريخ التي مد تتعرض ليا اسرائيؿ مف ايراف.
وماؿ" :ال يمكف تحمؿ الوض الذي نش في لبناف والترسانة الصارو ية لدى حزب اهلل التػي تتجػاوز مسػيف
الػػؼ صػػاروخ ،مضػػيفاً "وكمػػا ىنػػاؾ تيديػػدات وحممػػة لمنػ تطػػوير القػػدرات النوويػػة لػػدى ايػراف ،يجػػب التعامػػؿ
ايضاً م طر صواريخ حزب اهلل مبؿ اف يتعاظـ".
وابػػدى أرنػػز مومفػاً متطرفػاً إذ مػػاؿ إف "التعامػػؿ مػ االرىػػاب واسػػت داـ الصػواريخ يجػػب أف يواجػػو بمػػا يضػػمف
إبعادىـ عف النقاط القريبة مف الحدود .وىذا يتـ بإمامة حزاـ امف" ،فالصواريخ التي تطمؽ مف منػاطؽ مريبػة،
وتكوف مصيرة المدى ،تشكؿ صعوبة كبيرة في مواجيتيا ،واحتيؿ مناطؽ معينػة باتػت حاجػة ضػرورية اليػوـ
لمنعيـ مف الوصوؿ الينا" .
و يفػاً لمػػف اعتبػػر الحػػرب الرانيػػة حققػػت السػرائيؿ مػػوة ردع ،رأى أرنػػز اف الػػردع االسػرائيمي انكسػػر فػػي تمػػؾ
الحػػرب ،ومػػاؿ" :حػػزب اهلل عمػػؿ ضػػدنا فػػي حػػرب تمػػوز مػػف دوف اف يرتػػدع .واال طػػر أنػػو ،لغايػػة اليػػوـ ،لػػـ
يرتػدع ،ال بػؿ تعاظمػت ترسػانتو الصػارو ية حتػى بػات ييػدد أمػف جميػ السػكاف االسػرائيمييف .وعنػدما نصػػؿ
الى حالة يكوف فييا السكاف مشتركيف م الجيش فػي الحػرب ،يصػب" الوضػ طيػ اًر وال يمكػف تحممػو .وكمػا
يمزمنا طر النووي االيراني بإحداث مفزة نوعية فػي التعامػؿ ،كػذلؾ نحػف ممزمػوف بالتعامػؿ مػ مسػيف الػؼ
صاروخ لدى حزب اهلل".
حالوتس ،مف جيتػو ،رد عمػى أرنػز بالتفػا ر بمػا اعتبػره "انتصػارات حققتيػا حػرب تمػوز" ،واعتبػر اف الوضػ
في لبنػاف تغيػر ػيؿ السػنوات اال يػرة ،وعػزز حػزب اهلل مد ارتػو الصػارو ية ،لػيس بسػبب فشػؿ حػرب تمػوز،
انما نتيجة لمتغييرات التي حصمت في الشرؽ االوسط واررت عمى لبناف.
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ومػاؿ" :حػػزب اهلل تحػػوؿ اليػػوـ الػػى العػػب مركػػزي فػػي السياسػػة المبنانيػػة ولػػو مكانػػة كبيػرة فػػي الحكومػػة ويحػػدد
اجندتيا ،عمى رغـ انو لـ يحصؿ عمى اكررية في االنت ابػات" .ورأى حػالوتس وجػود االمػيف العػاـ لحػزب اهلل
السيد حسف نصراهلل في الممج  ،أكبر انتصار حققتو حرب تموز في جانب الردع.
الحياة ،لندن4234/9/35 ،
 47أولمرت :أيام األسد باتت معدودة ...سورية لم ترد عمى أي عممية اسرائيمية منذ 3;95
الناصرة -برىوـ جرايسي :ماؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي السابؽ إييود اولمرت ،أمس ،إف أياـ الرئيس السوري
بشار األسػد فػي السػمطة باتػت معػدودة ،مسػتذك ار أف دمشػؽ ومنػذ العػاـ  3971لػـ تػرد عمػى أي عمميػة مامػت
بيا إسرائيؿ.
وفػػي نػػدوة لمناسػػبة الػػذكرى السادسػػة لمعػػدواف اإلس ػرائيمي عمػػى لبنػػاف ،مػػاؿ ييػػود أولمػػرت ،إف األ طػػاء التػػي
ارتكبت كانت بسبب عدـ انصياع الجيش لمحكومة التي كاف رئيسيا.
وفي الش ف السوري ماؿ اولمرت" ،أعتقد أف أياـ (بشار) االسد في الحكـ باتت معدودة ،ولكف يجب اف نذكر
أنػو منػػذ العػػاـ  ،3971لػـ تكػػف أي عمميػػة سػػورية وال أي رد حينمػا ومعػػت أحػػداث كتمػػؾ التػي لػػـ أسػػم عنيػػا،
ألنني ال أمػ أر صػحافة أجنبيػة .فمػري المرحػوـ عمػاد مغنيػة رحػؿ إلػى ات ػرة ،ولػـ يكػف أي رد سػوري ،وكانػت
أمور أ رى ،حتى أنتـ ال تعمموف بيا ،ولكف السورييف يعمموف ،وىـ لـ يردوا عمييا ،ألننا حققنا موة ردع أماـ
سورية".
عمان4234/9/35 ،
الغدّ ،
" 48إسرائيل" تياجم الـ«يونيسكو» العترافيا بالجامعة اإلسالمية في غزة
(«السػفير» ،أ ش أ) :مػدـ منػدوب إسػرائيؿ لػدى منظمػة األمػػـ المتحػدة لمتربيػة والعمػػـ والرقافػة «يونيسػكو» فػػي
بػػاريس ،أمػػس ،رسػػالة احتجاجيػػة ضػػد م ػرار المنظمػػة بػػاالعتراؼ ضػػمنياً بالجامعػػة اإلسػػيمية فػػي مطػػاع غ ػزة
كمؤسسة تعميمية ،معتب اًر أنيا طوة اطئة في ظؿ ضموع الجامعة في «نشاطات إرىابية» ،بحسب اإلذاعػة
اإلسرائيمية.
ومالت و ازرة ال ارجية االسرائيمية إف ىذا القرار يرير غضباً واحتجاجاً لدى صانعي القرار في إسرائيؿ« ،كوف
الجامعة تشكؿ مرك اًز لنشاطات حركة حماس اإلرىابية» ،مشيرة إلى أنو في ىذه الجامعة «تـ ت ىيػؿ وتػدريب
العديد مف الميندسيف الذيف ماموا بإعداد عبوات ناسفة ومواد متفجرة است دمت ضد إسرائيؿ».
واتيمت مصادر في و ازرة ال ارجية االسرائيمية المديرة العامة لمػ«يونيسػػكو» إيرنيػا بوكويػا ب نيػا «ات ػػذت ىػذا
الق ػرار العتبػػارات ش صػ ػػية ،إذ أنيػػا تسػػعى إلػػى إعػػادة انت ابيػػا ليػػذا المنصػػب فػػي العػػاـ  1031عػػف طريػػؽ
إرضاء األطراؼ العربية في المنظمة».
السفير ،بيروت4234/9/35 ،
 49يعالون :كاديما قد يخرج من االئتالف الحكومي قريبا
مػػاؿ الػػوزير اإلسػػرائيمي موشػػي يعػػالوف ،فػػي نيايػػة لقائػػو اليػػوـ ال مػػيس م ػ عضػػو الكنيسػػت يوحنػػاف بمسػػنر
(كاديما) ،إنو لف يػتـ التوصػؿ إلػى صػيغة متفػؽ عمييػا بػيف األطػراؼ تتػي" سػف مػانوف تجنيػد جديػد إلػى حػيف
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انتياء سرياف مفعوؿ "مانوف طاؿ" في األوؿ مف آب /أغسطس .وبحسبو فإف حػزب "كاديمػا" مػف الممكػف أف
ي رج مف االئتيؼ الحكومي مريبا.
وفي لقائو م سفراء أجانب ووسائؿ إعيـ أجنبية بعد لقائو م بمسنر ،ماؿ يعالوف إنو ال يعتقد أنو سيتـ سف
مػانوف مبػػؿ األوؿ مػف آب /أغسػػطس .وبحسػبو فإنػػو لػـ يػػتـ بعػػد جسػر اليػػوة فػي الموامػػؼ مػ حػػزب "كاديمػػا"،
وأنو "متشائـ" مف إمكانية حصوؿ ذلؾ في الكنيست الحالية.
وأضاؼ أف البديؿ لػ"مانوف طاؿ" مف ش نو أف ي مؽ أزمة ائتيفية بيف الميكود وكاديما .وماؿ إف األياـ القريبة
ستظير إلى أي اتجاه تسير األمور ،وعندىا مد يتقمص االئتيؼ وتبدأ مواعد لعبة سياسية جديدة.
عرب 4234/9/34 ،6:
 4:التمفزيون اإلسرائيمي" :ترابين" يعتزم مقاضاة مصر أمام "الجنائية"
القدس المحتمة :ذكرت القناة الرانية بالتمفزيوف اإلسرائيمى أف محامى الجاسوس عػودة التػرابيف يعتزمػوف تقػديـ
دع ػػوى مض ػػائية إل ػػى المحكم ػػة الدولي ػػة لممطالب ػػة بتع ػػويض م ػػدره  300ممي ػػوف دوالر م ػػف الحكوم ػػة المصػ ػرية،
الحتجاز عودة الطرابيف منذ  31عاما.
وأوضػػحت القنػػاة أف محػػامو التػرابيف بػوا مػػف لجنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف التابعػػة لألمػػـ المتحػػدة بحػػث القضػػية ،فػػتـ
التوصػػؿ إلػػى أف عمميػػة القػػبض عمػػى عػػودة التػرابيف تمػػت بشػػكؿ تعسػػفى دوف دليػػؿ مػػاط عمػػى أنػػو يتجسػػس
لص ػػال" الموس ػػاد ،ول ػػـ ي ػػتـ محاكمت ػػو بش ػػكؿ ع ػػادؿ ،وم ػػف حق ػػو طم ػػب تعويضػ ػات م ػػف الحكوم ػػة المصػ ػرية،
والمطالبة باإلفراج عنو فو اًر.
وكالة سما اإلخبارية4234/9/34 ،
;" 4سكاي نيوز"" :إسرائيل" قد تتدخل عسكرياً لمنع تيريب أسمحة كيميائية سورية
(يػػو .بػػي .آي) :أفػػادت شػػبكة "سػػكاي نيػػوز" التمفزيونيػػة أمػػس ،أف مصػػادر اسػػت باراتية ح ػ ّذرت مػػف إمكانيػػة
تد ؿ "إسرائيؿ" عسكرياً لمن وموع م زوف سوريا السري مف األسػمحة الكيميائيػة فػي أيػدي بعػض الجماعػات
.
ومالػػت سػػكاي فػػي مومعيػػا عمػػى اإلنترنػػت إف سػػوريا ،ووفقػاً ليػػذه المصػػادر ،تممػػؾ مئػػات األطنػػاف مػػف غػػازات
األعصاب القاتمة ،مرؿ الساريف و(في إكس) وال ردؿ ،وىو أكبر م زوف مف نوعو في الشرؽ األوسط.
الخميج ،الشارقة4234/9/35 ،
 52تقرير لممخابرات األمريكية يؤكد نزوح الييود الى بالدىم األصمية تحسبا لنياية "إسرائيل"
حسػػيف البربػػري :ظيػػر تقري ػ ار جديػػدا عػػف الم ػػابرات األمريكيػػة يتوم ػ سػػقوط دولػػة إس ػرائيؿ فػػى عػػاـ 1011
موضحة اف الييود ينزحوف الى بيدىـ التى أتوا منيا الى إسرائيؿ يؿ الفترة الماضية فيناؾ نصؼ مميػوف
افريق ػػى س ػػيعودوف ال ػػى بيدى ػػـ ػػيؿ العش ػػر س ػػنوات القادم ػػة إض ػػافة ال ػػى ممي ػػوف روس ػػى وأع ػػداد كبيػػرة م ػػف
األوربييف.
وأشار التقرير إلى اف صعود التيار االسيمى فى دوؿ جوار إسرائيؿ و اصة مصػرمد اشػعر الييػود بػال وؼ
والقمػػؽ عمػػى حيػػاتيـ ومػػد جعميػػـ ي شػػوف عمػػى مسػػتقبميـ ومسػػتقبؿ ابنػػاؤىـ لػػذا فقػػد بػػدأت عمميػػات نػػزوح الػػى
بيدىػػـ األص ػػمية لك ػػف ليس ػػت بش ػػكؿ الف ػػت وتوم ػ التقري ػػر اف الس ػػجاؿ االسػػرائيمى االس ػػيمى سيس ػػتمر لفتػػرة
طويمة.
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وأوض" التقرير اف ىناؾ ان فاضا فػى معػدالت المواليػد اإلسػرائيمية مقابػؿ زيػادة سػكاف فمسػطيف ويوجػد 100
الػؼ اسػرائيمى يحممػػوف جػوازات سػفر أمريكيػػة واف اإلسػرائيمييف الػػذيف ال يحممػوف جػوازات أمريكيػػة او أوروبيػػة
ىـ عمميا فى طريقيـ الست راجيا والبديؿ سيكوف دولة متعددة العرميات والديانات وستطف فكرة الدولة القائمة
عمى أساس النقاء الييودى والتى لـ يستط مادة اسرائيؿ تحقيقيا حتى اتف.
شبكة االعالم العربي (محيط)4234/9/34 ،
 53إحصائية رسمية 44 :ألف طالب إسرائيمي يدرسون المغة العربية
مالت معطيات إحصائية رسمية ،إف ما ال يقؿ عػف  11ألػؼ طالػب إسػرائيمي فػي المػدارس العبريػة مػد تعمّمػوا
المغة العربية يؿ العاـ الدراسي الماضي ،في إطار المشروع التعميمي "يا سيـ".
وذكػػر تقريػػر أولػػي صػػادر عػػف "األكاديميػػة اإلسػ ػرائيمية الوطنيػػة لمعمػػوـ" ،أف ح ػوالي مائػػة معمػػـ أغمػػبيـ م ػػف
المدارس العبرية بشماؿ األراضي الفمسطينية المحتمّة عاـ  ،3958مد شػاركوا فػي مشػروع تعمػيـ المغػة العربيػة
لمصؼ ال امس والسػادس االبتػدائي ضػمف مشػروع "يػا سػيـ" الػذي أفػرز نيايػة العػاـ الماضػي أكرػر مػف 11
ألؼ طالب إسرائيمي يتقنوف أساسيات المغة العربية.
فمسطين أون الين4234/9/34 ،
" 54جيروزاليم بوست" :إسرائيميون يعممون فى األردن لمساعدة الالجئين السوريين
غزة (أ .ش .أ) :كشؼ أيوب مرا ،نائب الوزير فى الحكومة اإلسػرائيمية (مػف دروز إسػرائيؿ) ،اليػوـ ال مػيس،
النق ػػاب ع ػػف أف ممرم ػػيف ع ػػف الحكوم ػػة اإلس ػ ػرائيمية يعمم ػػوف ف ػػى األردف عم ػػى مس ػػاعدة الجرح ػػى واليجئػػػيف
السورييف الذيف فروا مف نظاـ األسد .ومػاؿ عضػو حػزب الميكػود الػدروز ،فػى مػؤتمر بالقػدس أوردتػو صػحيفة
"جيرو ازليـ بوست" اإلسرائيمية عمى مومعيا اإللكترونى ،إف لديو "ممرمػيف" يعممػوف فػى األردف ويبػذلوف جيػودا
لمساعدة األطفاؿ والرض الذيف أصيبوا فى الحممة العسكرية العنيفة المستمرة فى جمي أنحاء سوريا.
وأوردت الصػػحيفة اإلس ػرائيمية أف ىػػذه ىػػى الم ػرة األولػػى التػػى يعتػػرؼ فييػػا اإلس ػرائيميوف بالعمػػؿ فػػى األردف
لمساعدة اليجئيف السورييف.
اليوم السابع ،مصر4234/9/34 ،
 55زحالقة :المحاكم اإلسرائيمية طرف وليست حكماً
الق ػػدس-الق ػػدس :م ػػاؿ النائ ػػب جم ػػاؿ زحالق ػػة ،رئ ػػيس كتم ػػة التجمػ ػ البرلماني ػػة ،إف مػ ػ اررات لجن ػػة ليف ػػي بشػ ػ ف
االسػػتيطاف تعتبػػر "ر صػػة لس ػرمة األرض مػػف الفمسػػطينييف ومنحيػػا لممسػػتوطنيف .ىػػذه المجنػػة شػػكمت أص ػيً
إليجػػاد م ػػرج وحػػؿ لمػػا يسػػمى البػػؤر االسػػتيطانية غيػػر القانونيػػة .نحػػف ال نعتػػرؼ بيػػذه المجنػػة وبق ارراتيػػا ،وال
نعتػػرؼ بشػػرعية م ػ اررات المحكمػػة العميػػا اإلس ػرائيمية بش ػ ف االحػػتيؿ واالسػػتيطاف ،فيػػذه مضػػايا دوليػػة يحكميػػا
القانوف الدولي والمحاكـ الدولية وم اررات األمـ المتحدة وليس القانوف و المحاكـ اإلسرائيمية ،التي تعتبر طرفاً
ولػػيس حكم ػاً .الق ػرار الحاسػػـ ىػػو لػػيس مػػا تقولػػو لجنػػة ليفػػي وال مػػا تدعيػػو الحكومػػة اإلس ػرائيمية وال مػػا يقػػرره
الكنيست وال حتى ما تقضي بو المحكمػة العميػا اإلسػرائيمية ،بػؿ مػرار المحكمػة الدوليػة فػي ىػاج التػي حسػمت
ب ف كؿ المستوطنات غير شرعية ويجب إ يؤىا".
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وشدد زحالقة عمػى انػو ال يوجػد اسػتيطاف شػرعي وا ػر غيػر شػرعي ،إذ أف كػؿ االسػتيطاف غيػر شػرعي وفقػا
لمقان وف الدولي ولق اررات الشرعية الدولية ،منوىا اف توصيات لجنة ليفي ال يمكنيا اف تكوف موضوعية ،فغير
منطقػػي ومػػف غيػػر الممكػػف اف نطمػػب ممػػف ي ػػالؼ وينتيػػؾ القػػانوف اف يعػػد التقػػارير ويحػػاكـ ويقاضػػي نفسػػو
بنفسو.
جاءت امواؿ زحالقة ،األربعػاء ػيؿ عرضػو امت ارحػا عمػى جػدوؿ أعمػاؿ الكنيسػت بشػ ف تقريػر "لجنػة شػرعنة
االستيطاف" ،التي يرأسيا ماضي المحكمة العميا اإلسرائيمية المتقاعد أدموند ليفي.
القدس ،القدس4234/9/34 ،
 56قراقع يطالب بتوفير الحماية الدولية لألسرى في سجون االحتالل
جنيف :طالب وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى مرام  ،بتوفير الحماية الدولية لألسرى دا ؿ سجوف
االحتيؿ والزاـ إسرائيؿ بتطبيؽ أحكاـ ومبادئ القانوف الدولي اإلنساني عمى األسرى والغاء كافة تشريعاتيا
وموانينيا العسكرية التي تنتيؾ القانوف الدولي.
ودعا األمـ المتحدة والمجتم الدولي إلى وض آليات مانونية لحماية األسرى ،وارساؿ لجنة تحقيؽ دولية
إلى السجوف اإلسرائيمية لمتحقيؽ في ظروفيـ ،وما يتعرضوف لو مف انتياكات عمى يد حكومة إسرائيؿ،
محذ ار أف استمرار معاممة إسرائيؿ لألسرى بطريقة وحشية وال إنسانية سيعتبر انتكاسة وكاررة لكؿ ميـ
ومبادئ العدالة اإلنسانية ولميراؽ ومفاىيـ األمـ المتحدة.
جاءت أمواؿ مرام يؿ تقديمو تقري ار لمجنة الدولية ال اصة بالتحقيؽ بالممارسات اإلسرائيمية تجاه حقوؽ
اإلنساف لمشعب الفمسطيني التابعة لألمـ المتحدة وذلؾ في دورتيا الػ 87والتي عقدت في العاصمة األردنية
عماف.
القدس ،القدس4234/9/34 ،
 57الصميب األحمر الدولي" :إسرائيل" تسمح باستئناف زيارات ألسرى غزة بدءا من االثنين
غزة  -د.ب.أ :أعمف مسؤوؿ في المجنة الدولية لمصميب األحمر الدولي ،أمس ،أف إسرائيؿ وافقت عمى
استئناؼ برنامج الزيارات ألسرى مطاع غزة بدءا مف يوـ االرنيف المقبؿ .وماؿ باترؾ جايزاست ،مدير البعرة
الفرعية لمجنة الدولية لمصميب األحمر في غزة ،يؿ اجتماع لو بمجنة األسرى لمقوى الوطنية واإلسيمية،
إف برنامج الزيارات ألىالي مطاع غزة سيتـ استئنافو لػ 57زائ ار فقط مف الزوجات واتباء واألميات ل مسة
وعشريف أسيرا .وأكد جايزاست أف ىذه الزيارة تجريبية ،وجاءت باألسماء لألسرى المنوي زيارتيـ والعدد مف
الجانب اإلسرائيمي ،وستكوف ضمف ا تبار لوجيستي وأمني .وأضاؼ أف ىذه الزيارة ت تي في سياؽ االتفاؽ
الذي أبرـ بيف ميادة اإلضراب لألسرى وادارة مصمحة السجوف وجياز األمف الدا مي «الشاباؾ» اإلسرائيمي
في  35مايو (أيار) الماضي.
الشرق األوسط ،لندن4234/9/35 ،
 58مركز الميزان :سبعة أسرى مضربين عن الطعام في حالة الخطر
غزة  -رائد الفي :أعرب مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف في مطاع غزة ،أمس ،عف ممقو الشديد عمى حياة
األسرى الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتيؿ .وأكد المركز أف المعمومات تشير إلى أف
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ط اًر حقيقياً يتيدد حياة األسرى أكرـ الري اوي وسامر البرؽ وحسف الصفدي ،بالنظر لتدىور وضعيـ
الصحي بسبب إضرابيـ عف الطعاـ لفترة طويمة جداً.
ويعاني األسير ضرار موسى أبو سيسي أوضاعاً صحية سيئة في زنازيف العزؿ االنفرادي ،التي أجبر عمييا
منذ ا تطافو عمى يد الموساد “اإلسرائيمي” مف أوكرانيا في  39فبراير/شباط  1033،وحتى المحظة .ودعا
مركز الميزاف المجتم الدولي لمتد ؿ لإلفراج عنيـ ،والزاـ االحتيؿ باحتراـ مواعد العدالة.
الخميج ،الشارقة4234/9/35 ،
المحررة رانيا السقا لـ "الخميج" :إدارة سجون االحتالل تزرع فيروسات في أجساد األسرى
 59األسيرة
ّ
راـ اهلل  -منتصر حمداف :اتيمت أسيرة فمسطينية محررة مػف سػجوف االحػتيؿ ،إدارة سػجوف االحػتيؿ بػزرع
فيروسػػات طي ػرة فػػي أجسػػاد األسػػرى مػػا يجعميػػـ يعػػانوف كري ػ اًر مػػف ىػػذه الفيروسػػات بعيػػد اإلف ػراج عػػنيـ أو
تحررىـ مف سجوف االحتيؿ.
ومالت األسيرة المحررة رانيا السقا ( )19عاما ؿ “ال ميج” “دفعت رمناً غالياً جراء إصابتي بمرؿ ىذه
الفيروسات التي أدت الى اصابتي ب مراض سرطانية في الردي واكتشفت مؤ اًر إصابتي بسرطاف المرانة”،
موضحة أف ماعدة اتياميا إلدارة سجوف االحتيؿ بزرع مرؿ ىذه الفيروسات في أجساد األسرى تنطمؽ مف
أنباء انتشرت بيف األسيرات واألسرى تشير إلى مياـ إدارة السجوف بوض فيروسات في مياه الشرب.
الخميج ،الشارقة4234/9/35 ،
" 5:أوتشا" :جدار الفصل يضم  93مستوطنة ويعزل  %;.6تقريباً من أراضي الضفة والقدس
القدس :أكدت األمـ المتحدة أنو عندما يتـ استكماؿ بناء الجدار ،الذي شرعت الحكومة اإلسرائيمية بإمامتو
عمى األراضي الفمسطينية في العاـ  ،1001سيكوف  %81مف مساره دا ؿ الضفة الغربية ،بدالً مف أف
يسير بمحاذاة ال ط األ ضر ،وبذلؾ يعزؿ  %9.5تقريباً مف أراضي الضفة الغربية بما فييا القدس الشرمية.
وماؿ تقرير لمكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسانية التاب لألمـ المتحدة (أوتشا)" :تـ بناء  %61.3مف الجدار،
وىناؾ  %8إضافية ميد اإلنشاء ،و %19.9م طط إنشاؤىا ،ولكف لـ يبدأ بناؤىا بعد" .وأضاؼ ،لمناسبة
الذكرى السنوية الرامنة لمفتوى الصادرة عف محكمة العدؿ الدولية ضد الجدار" :يبمغ الطوؿ اإلجمالي لمجدار
 701كيمومترات ،أي أكرر مف مرمي طوؿ ط اليدنة (ال ط األ ضر) الفاصؿ بيف الضفة الغربية
واسرائيؿ".
ويتكوف الجدار مف سياج و نادؽ وأسيؾ شائكة وطرؽ رممية ونظاـ مرامبة إلكترونية وطرؽ لمدوريات
ومنطقة عازلة.
وماؿ التقرير" :الجزء األعظـ مف مسار الجدار يق دا ؿ الضفة الغربية ،ما يؤدي إلى عزؿ التجمعات
السكانية الفمسطينية عف أراضييا الزراعية ويساىـ في تفتيت األرض الفمسطينية المحتمة .إف دمج
المستوطنات اإلسرائيمية ،بما في ذلؾ المناطؽ الم طط أف تكوف مناطؽ توسعيا في المستقبؿ ،بحيث تكوف
في "الجانب اإلسرائيمي" مف الجدار ىو العامؿ األىـ الذي يحدد مسار الجدار والنحرافو عف ال ط
األ ضر".
وماؿ :إف  73مستوطنة مف مجموع  310مستوطنة إسرائيمية في الضفة الغربية تق مؼ الجدار ويقيـ ما
يزيد عمى  %81مف المستوطنيف في الجانب "اإلسرائيمي" مف مسار الجدار.
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وماؿ" :يمكف لمفمسطينييف الذي يحمموف بطامات ىوية الضفة الغربية والذيف يمنحوف تصاري" اصة د وؿ
القدس الشرمية مف يؿ أرب نقاط تفتيش فقط مف بيف  35نقطة تفتيش حوؿ المدينة".
وأضاؼ" :يحتاج حوالي  70100فمسطيني يقيموف حالياً في المناطؽ الوامعة بيف ال ط األ ضر والجدار
(المنطقة المغمقة) ،إلى تصاري" اصة ليستمرار في العيش في منازليـ بسبب الجدار .وسيجري عزؿ
حوالي  110000آ ريف إذا تـ استكماؿ بناء الجدار عمى النحو الم طط لو".
ويؤكد التقرير أف "الجدار ممص مدرة آالؼ الفمسطينييف الذيف يعيشوف في التجمعات السكنية الفمسطينية
الوامعة وراءه عمى الوصوؿ إلى أماكف العمؿ وال دمات األساسية .ويتعيف عمييـ الحصوؿ عمى تصاري"
لممرور عبر نقاط التفتيش الوامعة عمى الجدار ليستمرار في العيش في بيوتيـ ولمحفاظ عمى عيماتيـ
األسرية واالجتماعية م بقية أنحاء الضفة الغربية .ومد تمت أيضاً عرممة وصوؿ مقدمي ال دمات ،بما في
ذلؾ اإلسعاؼ وسيارات اإلطفاء ،إلى ىذه التجمعات".
وماؿ" :كذلؾ تعرضت مصادر العيش الزراعية لما يقرب مف  310تجمعاً فمسطينياً لمتقويض بشدة بسبب
نظاـ التصاري" والبوابات ،التي تقيد مدرتيـ عمى الوصوؿ إلى أراضييـ الزراعية الوامعة وراء الجدار .ويتـ
رفض غالبية طمبات الحصوؿ عمى تصاري" عادة عمى أساس عدـ تمكف المزارع مف إربات "صمتو باألرض"
عمى نحو يرضي السمطات اإلسرائيمية .وأجبر فت" "البوابات الزراعية" لفترة محدودة حاممي التصاري" عمى
التومؼ عف الزراعة أو االنتقاؿ مف الحاصيت التي تعتمد عمى العمؿ الكريؼ إلى الحاصيت التي تروى
بمياه األمطار القميمة القيمة.
وأشار بيذا الش ف إلى أف" ىناؾ حوالي  310تجمعاً سكانياً فمسطينياً يعزليا الجدار عف بعض أراضييا.
يتعيف عمى معظـ سكانيا الحصوؿ عمى "تصاري"" زائريف أو إجراء "تنسيؽ مسبؽ" مبؿ الوصوؿ إلى ىذه
المنطقة" مشي اًر إلى أنو "يتـ المرور عبر الجدار مف يؿ  80بوابة .ال تفت" غالبية ىذه البوابات إال أرناء
موسـ مطاؼ الزيتوف الذي يستمر ستة أسابي وال تفت" عادة إال لفترة محدودة أرناء النيار".
واستناداً إلى التقرير فإنو "أرناء موسـ مطاؼ الزيتوف عاـ  ،1033تـ رفض نحو  %51مف الطمبات التي
مدمت لمحصوؿ عمى تصاري" لموصوؿ إلى مناطؽ وراء الجدار ،والسبب المذكور ىو "الدواعي األمنية" أو
عدـ وجود "صمة باألرض".
ويشدد التقرير عمى أف "الجدار َّ
بدؿَ الجغرافيا واالمتصاد والحياة االجتماعية وعيش الفمسطينييف في القدس
الشرمية ،وكذلؾ حياة الذيف يعيشوف في منطقة العاصمة األوس  .وأصبحت األحياء والضواحي والعائيت
مقسمة ومعزولة عف بعضيا البعض ويعزليا الجدار عف المركز الحضري ،وعزلت التجمعات الريفية عف
أرضيا في المناطؽ النائية في القدس".
وماؿ بيذا الش ف" :تقدر مصادر إسرائيمية أنو في العاـ  ،1033وعمى الرغـ مف وجود الجدار ،فإف نحو
 310000فمسطيني ليست لدييـ التصاري" اليزمة يتسمموف مف الضفة الغربية يومياً لمبحث عف عمؿ في
إسرائيؿ".
ومررت محكمة العدؿ الدولية ،في رأييا االستشاري في العاـ  ،1005أف أجزاء الجدار المقامة دا ؿ الضفة
الغربية ،بما في ذلؾ القدس الشرمية ،والبوابات ونظاـ التصاري" المرتبطيف ،تنتيؾ التزامات إسرائيؿ القانوف
الدولي .وطالبت محكمة العدؿ الدولية إسرائيؿ ب ف تومؼ بناء الجدار ،وتفكؾ األجزاء التي شيدتيا بالفعؿ؛
والغاء جمي اإلجراءات التشريعية المرتبطة بذلؾ.
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وتقوؿ (أوتشا) "تمقى سجؿ األمـ المتحدة لألضرار إلى اتف أكرر مف  160000شكوى مف حدوث ضرر
مادي ناجـ عف بناء الجدار في شماؿ الضفة الغربية".
األيام ،رام اهلل4234/9/35 ،
; 5مؤسسة التضامن :االحتالل اإلسرائيمي ىدم ; 5منزال ومنشأة فمسطينية في شير حزيران /يونيو
غزة -حامد جاد :الحظت مؤسسة التضامف الدولية لحقوؽ اإلنساف تصعيدا غير مسبوؽ في وتيرة
االنتياكات ا لتي أمترفيا االحتيؿ منذ مطم العاـ عبر ميامو بيدـ عشرات المنازؿ والمنشآت الفمسطينية،
مشيرة في تقرير أصدرتو أمس الى أف مجموع ما ىدمتو الجرافات اإلسرائيمية يؿ حزيراف(يونيو) الماضي
تجاوز  19منزال ومنش ة في األراضي الفمسطينية ومناطؽ النقب واألغوار.
وأكدت ال تضامف في تقرير رصدت يلو عمميات اليدـ والتدمير مامت بيا موات االحتيؿ أف شير حزيراف
شيد أشد االنتياكات التي امترفيا االحتيؿ منذ بداية العاـ الحالي مف حيث عمميات اليدـ ،التي
بمغت في مجمميا ما يزيد عمى " "353انتياكا منيا ىدـ االحتيؿ " "16منزال ومنش ة يؿ شير شباط 16
منش ة و يؿ شير أيار "."16
عمان4234/9/35 ،
الغدّ ،
 62الجامعة اإلسالمية تدين اعتراض االحتالل عمى رعاية "اليونسكو"
غزة :أدانت الجامعة اإلسيمية بغزة اعتراض االحتيؿ عمى مبوؿ منظمة اليونسكو إنشاء كرسي عموـ الفمؾ
في الجامعة بالشراكة م جامعتي األزىر واألمصى بغزة.
ومالت الجامعة في ه
بياف ليا اليوـ ال ميس ( )7-31تمقى "المركز الفمسطيني لإلعيـ" نس ةً منو ،إنيا إذ
تديف سياسات االحتيؿ ضد كؿ ما ىو فمسطيني ومواجيو النجاح ألية مؤسسة فمسطينية بالعمؿ عمى
تشويو صورتيا لتؤكد أنيا ماضية في أداء دورىا ورسالتيا العممية وتطوير مشاريعيا الحيوية ل دمة وتنمية
المجتم الفمسطيني ,ولف ترنييا سياسات االحتيؿ في صناعة الموت والجيؿ والدمار وستواجو كؿ ذلؾ
بغرس األمؿ والفرحة وصناعة الحياة.
وشكرت الجامعة منظمة اليونسكو "التي عممت بمينية عالية في ا تيار الجامعة اإلسيمية لتكوف مق اًر
لكرسي عمـ الفمؾ ،لتؤكد أف ىذا اال تيار جاء نتيجة التطور العممي والبحري وامتيؾ الجامعة لمبنية التحتية
المؤىمة إلنجاح ىذا المشروع".
المركز الفمسطيني ل عالم4234/9/34 ،
 63لبنان :ترميم  386منزالً في مخيم الرشيدية بتمويل أوروبي
حسيف سعد :لـ ترض صيغة التوافؽ بيف «األونروا» مف جية ،والمجنتيف الشعبية واألىمية في م يـ
الرشيدية مف جية رانية ،المتعمقة بإعمار وترميـ  365منزالً بتمويؿ مف «االتحاد األوروبي» ،جمي
عبر عدد مف األىالي الذيف تجمعوا أماـ مركز «األونروا « في الم يـ ،عف
أصحاب البيوت .وفيما ّ
غضبيـ مستنكريف ما أسموه المحسوبيات ،يؤكد أميف سر «المجاف الشعبية» في منطقة صور غازي كييني
أحقية المطالب .فبرأيو «إف المنازؿ التي تحتاج إلى إعمار وترميـ تفوؽ األلؼ منزؿ» ،مناشدا الوكالة
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والدوؿ المانحة استكماؿ الممؼ الحساس والحيوي .وأوض" أف المجاف تدعو األىالي إلى التعاوف م مسـ
تصر عمى
لكنيا في الومت نفسو
اليندسة في «األونروا» لتطبيؽ التعاوف عمى المنازؿ األكرر تضرراّ ،
ّ
السعي لت ميف التمويؿ اليزـ لرف الظمـ عف بامي األىالي.
السفير ،بيروت4234/9/35 ،
 64الشرطة اإلسرائيمية تعتقل  322فمسطيني لعدم حيازتيم تصاريح عمل في أ ارضي 6:
راـ اهلل :أفادت مصادر في الشرطة اإلسرائيمية بانو وفي إطار نشاط لقوات الشرطة في منطقة ىشاروف ،تـ
يوـ أمس األربعاء ،اعتقاؿ حوالي  300فمسطيني في مدينتي رعنانا وكفار سابا ،مكروا في إسرائيؿ بدوف
تصري" .وذكر الموم االلكتروني العبري " " Wallaأف الشرطة ألقت القبض عمييـ في موام لمبناء ،ومد
حاوؿ الفمسطينيوف يؿ نشاط الشرطة اال تباء في مناطؽ مفتوحة.
وأجرت الشرطة تحقيقاً م المعتقميف ،وتـ فت" ممفات جنائية ضدىـ ،في حيف تـ إبعاد نحو نصفيـ الى
أراضي السمطة الفمسطينية.
القدس ،القدس4234/9/34 ،
 65صحة غزة تجري  :222عممية قسطرة و  :22جراحة قمب
غزة :أكدت و ازرة الصحة الفمسطينية أنيا تمكنت يؿ الفترة السابقة وحتى ىذه المحظة مف إجراء أكرر مف
 8000حالة مسطرة تش يصية وعيجية وزرع منظـ لضربات القمب ،وأنيا أجرت كذلؾ  800عممية ممب
مفتوح.
المركز الفمسطيني ل عالم4234/9/34 ،
 66لسمطات األردنية تمنع الشيخ كمال الخطيب وزوجة الشييد الرنتيسي من دخول المممكة
ميؿ منديؿ :أكد منظمو ميرجاف أسبوع األمصى الراني عشر في الكرؾ ،إف السمطات األردنية رفضت مػن"
تصاري" د وؿ إلى المممكة لكؿ مف الشيخ كمػاؿ ال طيػب نائػب رئػيس الحركػة اإلسػيمية فػي فمسػطيف ،58
إضافة إلى زوجة الشييد الدكتور عبد العزيز الرنتيسػي ،بعػد مماطمػة طويمػة رغػـ الوعػود المتكػررة مػف جانػب
السمطات.
عمان4234/9/34 ،
السبيلّ ،
" 67العميا لحماية الوطن ومجابية التطبيع" تطالب األردن وقف كافة أشكال التطبيع مع الصياينة
عماف :طالبت المجنػة التنفيذيػة العميػا لحمايػة الػوطف ومجابيػة التطبيػ الحكومػة األردنيػة "بومػؼ كافػة أشػكاؿ
التعاوف والتطبي م العدو الصييوني عمى كافة المستويات واالصعدة".
وأدانػػت "مجابيػػة التطبيػ " فػػي بيػػاف ليػػا اليػػوـ ال مػػيس (" )7-31مشػػاركة وفػػد أردنػػي مػػف المحػػاربيف القػػدماء
المشػػاركيف فػػي القتػػاؿ ضػػد العػػدو الص ػييوني فػػي لقػػاء م ػ نظ ػرائيـ مػػف العسػػكرييف الصػػياينة لتك ػريـ شػػيداء
الجيش األردني ومتمى االحتيؿ".
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العدد4783 :

ص 45

وناشدت "مجابية التطبيػ " األردنيػيف وأصػحاب الضػمائر الحيػة بومػؼ التعامػؿ مػ العػدو" ,وحرػت المػواطنيف
الشرفاء "أف يقاطعوا جمي الذيف يتعامموف م العدو الصييوني".
المركز الفمسطيني ل عالم4234/9/34 ،
" 68المستقبل" والقوات المبنانية يمنعون احتفال في الكورة بذكرى استشياد أحد مقاتمي فتح
مػارس ّتيػػار المسػػتقبؿ والقػوات المبنانيػػة ضػػغوطاً عمػى آؿ األيػػوبي لمػػنعيـ مػف إمامػػة احتفػػاؿ فػي بمػػدة دده فػػي
العدو اإلسػرائيمي عػاـ
الكورة بذكرى استشياد عمر األيوبي ،أحد مقاتمي حركة فت" الذي استشيد في مواجية
ّ
ػذرعا بػػالتوتر
 .3980واضػػطرت عائمػػة الشػػييد إلػػى ت جيػػؿ االحتفػػاؿ بعػػد ضػػغوط المسػػتقبؿ والق ػوات المػػذيف تػ ّ
الذي يمكف أف يولده الميرجاف مبؿ االنت ابات النيابية الفرعية .وأرارت الضغوط المستقبمية استنكا اًر كبي اًر في
صفوؼ عائمة األيوبي بم تمؼ فروعيا في الكورة.
األخبار ،بيروت4234/9/35 ،
 69المجمس الوطني السوري يدين قتل فمسطينيين في سورية ويح ّذر من بث فتنة بين الشعبين
إسطنبوؿ :أداف المجمس الوطني السوري متؿ مجموعة مف جيش التحرير الفمسطيني في سورية ،والذي
ُكشؼ عنو النقاب أمس ،مح ّذ ار مف "سعي النظاـ لبث فتنة بيف أبناء الشعبيف السوري والفمسطيني ولتمزيؽ
النسيج االجتماعي في سورية" .وماؿ المجمس في بياف صحفي تمقت وكالة مدس برس نس ة عنو" :إف ستة
عشر شاباً مف أبناء جيش التحرير الفمسطيني متموا وىـ في طريؽ عودتيـ مف معسكر تدريبيـ في مصياؼ
إلى أ سرىـ في حمب ،وأُ فيت جرريـ في الحافمة التي تقميـ إلى أف تكشفت الجريمة البشعة اليوـ ،لينضموا
إلى  370شييداً مف فمسطيني سورية سقطوا دفاعاً عف تراب سورية الشاـ الطاىر منذ انطيؽ رورة الكرامة
والحرية".
واتيـ البياف النظاـ السوري بمحاولة بث الفتنة بيف الشعبيف السوري والفمسطيني ،ونفى البياف ما ُنشر عف
أف مجموعة جيش التحرير تـ متميـ عمى يد الجيش السوري الحر وأىالي مرية النيرب السورية الميصقة
لم يـ النيرب مرب حمب ،معتبرة أف نشر ىذه األنباء "محاولة مكشوفة ومتكررة إليقاع الفتنة بيف أبناء
الشعبيف التوأميف ،وصرؼ األنظ ار عف الرورة السورية المباركة ،واالنتقاـ مف األعداد المتزايدة مف الشباب
الفمسطيني السوري الذيف ينضموف إلى صفوؼ الرورة السورية بكؿ حماسة واستعداد لمشيادة".
قدس برس4234/9/34 ،
 6:الجامعة العربية تطالب بحصر أضرار الجدار في الضفة الغربية
القاىرة :دعت الجامعة العربية أعضاءىا لدعـ المجنة ال اصة بحصر األضرار الناجمة عف جدار الفصؿ
العنصري الذي تقيمو "إسرائيؿ" في الضفة الغربية ،ومقرىا فيينا .وكشؼ األميف العاـ المساعد لشؤوف
فمسطيف واألراضي العربية ،محمد صبي" أمس ،عف أف تمويؿ ىذه المجنة ينتيي في تشريف األوؿ /أكتوبر
المقبؿ.
الخميج ،الشارقة4234/9/35 ،
; 6مصادر لـ"الشرق األوسط" :نشر "إسرائيل" بطارية صواريخ عمى الحدود ال يمس سيادة مصر
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العريش (مصر)  -يسري محمد :مالت مصادر أمنية بشبو جزيرة سيناء إف نشر "إسرائيؿ" بطارية لرصد
الصواريخ ضمف منظومة "القبة الحديدية" عمى حدودىا المشتركة م مصر بالقرب مف منتج إييت
السياحي أمر ال يمس السيادة المصرية ،ما داـ يتـ دا ؿ حدود "إسرائيؿ" ،وأضافت المصادر أف القوات
الدولية المتعددة الجنسيات التي تتولى مرامبة تطبيؽ اتفامية السيـ بيف مصر و"إسرائيؿ" ىي الجية الوحيدة
التي يمكنيا تحديد عما إذا كانت مرؿ األمور فييا رؽ ليتفامية أـ ال.
وأكدت مصادر أمنية مصرية لجريدة الشرؽ األوسط أنو مف حؽ "إسرائيؿ" أف تت ذ إجراءات لت ميف حدودىا
طالما لـ تمس شب اًر واحداً مف أراضي الدولة المصرية ،مشددة في الومت نفسو عمى أف مصر ترامب بدمة
الوض عمى الحدود م "إسرائيؿ" بشكؿ دائـ ،وأف حدودىا مؤمنة بشكؿ كامؿ.
وأكدت أف مصر مامت بزيادة دورياتيا األمنية عمى الحدود بيف مصر و"إسرائيؿ" وأيضاً عمى حدودىا
م مطاع غزة ،نافيو ما يردده الجانب اإلسرائيمي بش ف إطيؽ صواريخ مف الجانب المصري وتسمؿ عناصر
مسمحة إلى أراضييا لتنفيذ ىجمات مسمحة عبر الحدود المصرية.
الشرق األوسط ،لندن4234/9/35 ،
 72ليبيا تنفي وجود أي صحفي إسرائيمي عمى أراضييا خالل االنتخابات
(يو.بي.آي :).نفت ليبيا ،أمس ،مياـ أي صحفي إسرائيمي بتغطية االنت ابات التي شيدتيا البيد عمى مدى
األياـ الماضية ،مؤكدة أنو لـ يرد اسـ أي صحفي إسرائيمي عمى موائـ الصحافييف .وذكرت و ازرة الرقافة ،في
تتضمف اسـ
بياف ،أنيا منحت الموافقة لػ  115صحافياً مف م تمؼ وسائؿ اإلعيـ ،مشيرة إلى أف القوائـ لـ
ّ
الصحفي اإلسرائيمي جدعوف كاتس الذي تحدرت وسائؿ اإلعيـ عف وجوده في ليبيا.
وكانت جريدة معاريؼ اإلسرائيمية أكدت وجود مراسميا كاتس في طرابمس ،ونقمت عنو تقري اًر.
الخميج ،الشارقة4234/9/35 ،
 73الجزائر تنفي مطالبة رياضيييا بمقاطعة اإلسرائيميين في أولمبياد لندن
الجزائر – (د.ب.أ :).نفى مسؤوؿ جزائري أف تكوف حكومة بيده وجيت تعميمات لرياضييا بمقاطعة
نظرائيـ اإلسرائيمييف يؿ دورة األلعاب االولمبية التي تستضيفيا لندف يؿ الفترة .1031/8/31-7/17
وماؿ رشيد حنيفي رئيس المجنة االولمبية الجزائرية في مؤتمر صحافي أمس ال ميس "الحكومة الجزائرية لـ
تطمب يوماً منا أو مف الرياضييف مقاطعة الرياضييف اإلسرائيمييف يؿ االولمبياد أو بقية المنافسات
الدولية .صحي" ليس ىناؾ مواجيات مباشرة بيف الطرفيف لكف األمر لـ يتعد ىذا اإلطار".
القدس العربي ،لندن4234/9/35 ،
 74دعوى ضد معيد يترأسو ابن مسؤول مغربي بتيمة استفزاز الشعب من خالل التطبيع مع "إسرائيل"
الرباط :أرج ت المحكمة االبتدائية بالرباط ،البث في الدعوى القضائية التي ماـ برفعيا المحامي عبد
الرحماف بف عمرو باسـ الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفمسطيني ومجموعة العمؿ الوطنية لمساندة
فمسطيف والعراؽ ضد معيد أماديوس ،الذي يديره إبراىيـ الفاسي الفيري نجؿ المستشار الممكي الطيب
الفاسي الفيري ،إلى تاريخ  10تموز /يوليو الجاري لعدـ إشعار النيابة العامة بذلؾ.
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وماؿ موم ىسبريس أف ممؼ الدعوى يتضمف طمبا بحؿ معيد أماديوس بسبب "استف اززه إرادة الشعب
الم ْج ِم عمى رفض التطبي  ،وطعنو لمفمسطينييف مف ال مؼ" عمى اعتبار أف "استدعاء ش صيات
المغربي ُ
إسرائيمية إلى المغرب ُيعتبر ضربا ألىداؼ البيد ولمشاعر المغاربة".
القدس العربي ،لندن4234/9/35 ،
 75عصابة من متطرفي رابطة الدفاع عن الييودية بفرنسا تياجم الكاتب المغربي جاكوب كوىين
الرباط :ىاجمت عصابة مف متطرفي رابطة الدفاع عف الييودية بفرنسا الكاتب المغربي جاكوب كوىيف،
وىو ييودي مناىض لمصييونية واعتدوا عميو بالضرب في ظؿ صمت السمطات الفرنسية.
وماؿ كوىيف انو تعرض العتداء بباريس مف طرؼ متطرفي "رابطة الدفاع الييودية" ،وذلؾ يوـ ال ميس
الماضي عمى غرار اعتداء ممارؿ تعرض لو يوـ  31آذار /مارس ،ورغـ التعرؼ عمى المعتديف إال أنيـ لـ
يتابعوا مضائيا.
وحصمت جريدة القدس العربي عمى رسالة وجييا جاكوب كوىيف إلى وزير الدا مية الفرنسي.
القدس العربي ،لندن4234/9/35 ،
 76جريدة زمان التركية :ىل لـ"إسرائيل" دور في سقوط الطائرة التركية؟
صرح أف سوريا أسقطت طائرة تركية ،لكف لـ يعرؼ بعد ما
محمد نور الديف :م أف رئيس الحكومة التركية ّ
إذا كاف ذلؾ بصاروخ أو بمدفعية مضادة لمطائرات ،ماؿ وزير الدفاع عصمت يمماز ورئيس الدائرة
اإلعيمية في رئاسة األركاف بامي ماووف انو ليس ىناؾ مف دالئؿ بعد عمى أف الطائرة أسقطت بصاروخ.
لمحت جريدة زماف إلى وجود احتماؿ ،ولو ضعيفاً ،أف لػ"إسرائيؿ" عيمة بسقوطيا .وذكرت
وفي ىذا اإلطار ّ
أف بياف رئاسة األركاف يعطي احتماالً موياً إلى أف الطائرة مد ال تكوف أسقطت بصاروخ أو مذيفة مدفعية،
بؿ ربما تكوف تعرضت ل مؿ تقني أدى إلى ان فاضيا بسرعة ومف رـ سقوطيا .وأضافت أف احتماالً ولو
ضعيفا يمكف أف يكوف وراء تحطميا ،وىو حدوث مؿ في النظاـ االلكتروني لمطائرة ،وىي مف النوع الذي
مامت "إسرائيؿ" بتحديث نظامو.
السفير ،بيروت4234/9/35 ،
 77األمم المتحدة :اعتداءات المستوطنين عمى الفمسطينيين تتزايد
(أ.ؼ.ب :).أكدت األمـ المتحدة ومنظمات غير حكومية أف أعماؿ العنؼ التي يرتكبيا المستوطنوف بحؽ
الفمسطينييف تشيد تزايداً كبي اًر ،بسبب االحتكاكات بيف الطرفيف ،أو سعي اإلسرائيمييف لينتقاـ مف
الفمسطينييف أو ترىيبيـ .وفي بياف مشترؾ ،مالت كؿ مف المفوضية العميا لشؤوف اليجئيف التابعة لألمـ
المتحدة ومنظمة اليونيسيؼ و"برنامج المرافقة المسكوني في فمسطيف واسرائيؿ"» ومنظمتي بتسيمـ ويش ديف
اإلسرائيميتيف ومنظمة حؽ الفمسطينية ،إنو "في العاـ الماضي زاد بنسبة الرمث عدد اليجمات التي شنيا
مستوطنوف و مفت ضحايا فمسطينييف وأض ار ار في ممتمكاتيـ .منذ  ،1009ناىزت ىذه الزيادة نحو
 ."%310و يؿ مؤتمر صحافي مشترؾ في راـ اهلل بالضفة الغربية ،مالت جيسيكا مونتيؿ مديرة منظمة
بتسيمـ" :ىناؾ ظاىرتاف منفصمتاف" ،مشيرة إلى "ظاىرة دف الرمف المرتبطة بشعور المستوطنيف ب نيـ
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ميددوف عندما تت ذ إجراءات عسكرية ضد مستوطناتيـ" .وأضافت أف "العنؼ وسيمة لتيجير الفمسطينييف
وتوسي المستوطنة بطريقة جمية لمغاية".
الشرق األوسط ،لندن4234/9/35 ،
 472 78أكاديمياً أوروبياً يدعون المفوض األوروبي لمبحوث لوقف تمويل شركات إسرائيمية
بروكسؿ :دعا  110أكاديمياً أوروبياً مف  35دولة م تمفة ،المفوض األوروبي لمبحوث ماري كويف ،بات اذ
اإلجراءات اليزمة لمن "إس ارئيؿ" مف القياـ بانتياكات ضد الفمسطينييف مف يؿ رسالة أرسموىا لو يوـ
ال ميس  .7/31وتحدرت الرسالة عف الشركات ال اصة في "إسرائيؿ" ،والتي يتـ تمويميا مف االتحاد
األوروبي ،مشيرة إلى أف تمؾ الشركات لدييا ممارسات تنتيؾ القانوف الدولي ،األمر الذي يقوض سمعة
البرنامج واألىداؼ األوروبية المعمنة ويشكؾ في نزاىة الدوؿ األعضاء فيو ،عمى حد تعبيرىـ.
وأضافت "أف ىناؾ شركات تشارؾ في انتياكات بحؽ الفمسطينييف مرؿ شركة "اىافا" اإلسرائيمية ،ال اصة
بمستحضرات التجميؿ ،الممموكة جزئياً مف مبؿ مجمس مستوطنة إسرائيمية غير شرعية عمى األراضي
الفمسطينية المحتمة ،ولقد من" االتحاد األوروبي في برنامجو ال اص بتمويؿ البحوث منذ  1008ألىافا ما
يقارب  3.8مميوف يورو مف االتحاد األوروبي".
وماؿ األكاديميوف "إف شركتيف إسرائيميتيف تحصيف عمى دعـ مف االتحاد األوروبي ،وىما إلبيت
والصناعات الجوية اإلس ارئيمية ،والتي تعمؿ عمى صيانة الجدار التي حكمت محكمة العدؿ الدولية عمى
عدـ شرعيتو عاـ ."1005
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)4234/9/34 ،
" 79إيباك" تدعو أنصارىا لمتبرع في ظل مخاوفيا من وجود رئيس إسالمي بمصر
ريـ عبد الحميد :في محاولة منيا لجم التبرعات مف أنصارىا ،وجيت لجنة الشؤوف العامة األمريكية
اإلسرائيمية (إيباؾ) نداء تحدرت فيو عف الم اوؼ مما زعمتو بانعداـ القانوف في مصر وانت اب رئيس
إسيمي .وبدأ نداء إيباؾ بالحديث عف زيادة اليجمات بالصواريخ مف مطاع غزة في األشير األ يرة ،رـ
ذكر بعدىا أف اليجمات ضد اإلسرائيمييف ال تقتصر فقط عمى تمؾ القادمة مف مطاع غزة ال اض لسيطرة
حماس ،ولكف أيضاً مف صحراء سيناء.
ودعت المنظمة الواليات المتحدة إلى العمؿ عف كرب م "إسرائيؿ" لممساعدة في توسي مدراتيا لمدفاع عنيا
ضد ىذه التيديدات المتزايدة .وطمب النداء مف المانحيف مساعدة إيباؾ لمضغط عمى الكونجرس مف أجؿ
استمرار المساعدات الدفاعية.
وأشار موم  JTAالييودي إلى أف م اوؼ إيباؾ مف انت اب مرش" اإل واف المسمميف محمد مرسى رئيسا
لمصر ،يعكس م اوؼ ممارمة تـ اإلعراب عنيا في الكونجرس في األشير األ يرة ،ولكنيا تتنامض م
التفاؤؿ الحذر الذي بدا في بيانات المسؤوليف األمريكييف واإلسرائيمييف.
وكانت إيباؾ مد أصدرت بيانا بعد فوز مرسى ،حرت فيو إدارة أوباما عمى توصيؿ رسالة واضحة لمرئيس
المصري الجديد مفادىا أف "األعماؿ وليس الكممات ستكوف ىي معيار الحكـ عمى الرئيس الجديد اصة
فيما يتعمؽ بالحفاظ عمى السيـ م إسرائيؿ ،وومؼ اإلرىاب في شبو جزيرة سيناء".
اليوم السابع ،القاىرة4234/9/34 ،
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 7:كوريا تسمم  822جياز حاسوب لطمبة األونروا في غزة
غزة :سممت حكومة كوريا الجنوبية ،حوالي  600جياز حاسوب ،لطمبة وكالة األونروا ،في مطاع غزة ،يوـ
ال ميس  .7/31ومالت األونروا في بياف ليا ،إف "تقديـ ىذه االجيزة سيوفر التدريب عمى الحاسوب والتعميـ
المباشر ،لما يقارب  10ألؼ طالباً وطالبة ،في مطاع غزة" .وأضافت "ىذا التبرع جزء مف اتفامية تـ توميعيا
في كانوف أوؿ /ديسمبر  ،1033بيف األونروا وكوريا الجنوبية ،تتبرع كوريا بموجبيا
بمبمغ  500ألؼ دوالر لألونروا ،مف أجؿ التحسيف الكمي لتكنولوجيا المعمومات في مدارس مطاع غزة ،مف
يؿ إد اؿ أجيزة حواسيب جديدة".
القدس ،القدس4234/9/34 ،
; 7تقرير" :االقتراحات المثيرة" لبوتين في "إسرائيل"
ناصػػر شػ اررة :جػػذبت الزيػػارة التػػي مػػاـ بيػػا الػرئيس الروسػػي فيديميػػر بػػوتيف الػػى اسػرائيؿ مبػػؿ نحػػو أسػػبوعيف
اىتم ػػاـ دوؿ المنطق ػػة من ػػذ اإلع ػػيف عني ػػا حت ػػى انتيائي ػػا ،وذل ػػؾ ف ػػي محاول ػػة لتحدي ػػد مومعي ػػا ف ػػوؽ ريط ػػة
معػػادالت الص ػراع والتجػػاذب الػػدائرة فػػي المنطقػػة« .األ بػػار» اطمعػػت عمػػى تقريػػر دبموماسػػي يفصػػؿ طبيعػػة
المنامشػػات التػػي أج ارى ػػا بػػوتيف مػ ػ كبػػار المس ػػؤوليف اإلس ػرائيمييف ،وف ػػي مقػػدمتيـ بني ػػاميف نتنيػػاىو والػػرئيس
االسرائيمي شمعوف بيريز.
طواؿ ساعة ونصؼ الساعة داـ اجتماع بوتيف م نتنياىو .كاف ميماً بالنسبة لأل ير أف يسم بوتيف يفتت"
لقػػاءه بػػو بإبػػداء تعاطفػػو مػ مضػػية «محرمػػة الييػػود» فػػي الحػػرب العالميػػة الرانيػػة .وكػػاف لػػو مػػا أراد .ومػػاؿ لػػو
بوتيف «أتفيـ شعور اإلسرائيمييف في ما يتعمؽ بمحاوالت تشويو التاريخ» ،ويقصد بػذلؾ األصػوات التػي تنكػر
محرمة الييود.
ش ػ ّكمت عبػػارة بػػوتيف مػػد يً طيب ػاً بنظػػر نتنيػػاىو لنقػػاش تفاصػػيؿ أساسػػية عمػػى صػػمة بالعيمػػات الرنائيػػة بػػيف
الدولتيف .ولكف «القيصر الجديد» ،وىكذا يسميو بيريز ،رمى دا ؿ المقاء مفاج ة أ رى ،عندما ماؿ إنو «ممؽ
و ائؼ عمى مصير المواطنيف الييود اإلسرائيمييف مف أصؿ روسي القاطنيف في اسرائيؿ مف فوضى مػد تعػـ
المنطقة نتيجة تداعيات األزمة السورية» .وأضاؼ «أنا س عمؿ مف أجؿ أف يعيش ىؤالء ب مف واستقرار».
لػػـ يسػػتط نتنيػػاىو إ فػػاء دىشػػة اعتػػرت ميمحػػو؛ فبػػوتيف يقػػارب أمػػف اسػرائيؿ انطيمػاً مػػف أف موسػػكو لػػدييا
اعتبػار أ يمػػي يمزميػػا بحمايػة مػواطنيف اسػرائيمييف مػػف أصػؿ روسػػي .وىنػػا يطػػرح بػوتيف «شػراكة فػػي حمايػػة
أمف اسرائيؿ تنطمؽ مف مفيوـ ا ػتيط الػديموغرافيا الميػاجرة بينيمػا» ،فػي مقابػؿ أف الواليػات المتحػدة تطػرح
«شراكة استراتيجة في حماية أمنيا تنطمؽ مػف مفيػوـ الوظيفػة االسػرائيمية ألميركػا» ،عمػى ح ّػد تعبيػر مسػؤوؿ
إسرائيمي كبير ،ألحد أعضاء الوفد الروسي.
لقد عرض بوتيف ضمف ىػذا السػياؽ الجديػد لمفيومػو لمعيمػة االسػرائيمية ػ الروسػية (كمػا فيمتػو اسػرائيؿ عمػى
األمؿ) ،أف الروس ميتموف ب ف يقوموا بمد سكة لمحديد بيف تؿ أبيب واييت.
وعمى مستوى آ ر  ،طُرح يؿ النقاش التعاوف بيف شركة «غاز بروـ» الروسػية واسػرائيؿ ،عمػى أسػاس أف
تشارؾ ىذه الشركة ،مػف بػيف شػركات روسػية أ ػرى ،فػي عمميػة اسػت راج الغػاز المكتشػؼ حػديراً فػي منػاطؽ
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الشػػماؿ .وأبػػدى بػػوتيف رغبتػػو بإرسػػاء مزيػػد مػػف التعػػاوف فػػي التكنولوجيػػا العاليػػة المسػػتوى وفػػي مجػػاؿ التعػػاوف
األمني .وطرح إرساء اتحاد جمركي بيف روسيا واسرائيؿ.
سوريا
وفي معرض إجابتو عف سؤاؿ لنتنياىو حوؿ الدور الروسي في األزمة السورية ،أم ّػر بػوتيف أف «لػبيده نفػوذاً
كبي ػ اًر فػػي سػػوريا» .ومػػاؿ «انطيم ػاً مػػف ذلػػؾ أنػػا مسػػتعد لمتعػػاوف م ػ الجمي ػ فػػي المنطقػػة» .وأرػػار نتنيػػاىو
موضػػوع األسػػمحة غيػػر التقميديػػة أو النوعيػػة الروسػػية المصػػدرة الػػى سػػوريا ،كصػواريخ «س  ،»100ومػػاؿ إف
اسرائيؿ تت وؼ أف ينتيي األمر بيذه األسمحة إلى أيدي تنظيـ «القاعدة» أو حزب اهلل.
ووعػد بػػوتيف بػػالنظر فػػي ىػػذه المسػ لة ومعالجتيػػا عمػػى نحػػو يمغػػي ىػذا االحتمػػاؿ المقمػػؽ السػرائيؿ ،ولكنػػو فػػي
نفس الومت أكد أف «موسكو يساورىا شؾ كبير بإمكانية سيطرة المعارضة السورية عمى األمور في سوريا».
وأبمغ نتنياىو أنو «ال يرى أي بديؿ أفضؿ مف (بشار) األسد لحكـ سوريا».
ولـ ينتظر نتنياىو انتياء الومت البرتوكولي لمقاء الرسمي لي بر بوتيف أف لػدى االسػت بارات االسػرائيمية ممفػاً
ولمػػ" دبموماسػػي إسػرائيمي فػػي
فػػي غايةاألىميػػة تػػرى مػػف مصػػمحة األمػػف فػػي المنطقػػة اطػػيع موسػػكو عميػػوّ .
سفارة موسكو الحقػاً الػى أف ىػذا الممػؼ يتعمػؽ بسػوريا ومضػايا أمنيػة حساسػة تتعمػؽ ب زمتيػا الحاليػة .واعتبػر
ىػػذا الممػػؼ األمنػػي الػػذي يحتػػوي عمػػى «م ػواد اسػػت بارية»  ،بحسػػب التوصػػيؼ االس ػرائيمي لػػو ،بمرابػػة أحػػد
األلغاز األكرر أىمية في زيارة بوتيف إلسرائيؿ.
وكاف لمنقاش في الممؼ السوري والدور الروسي العائد لممنطقة تتمة أكرر عمقاً في المحادرػات الرنائيػة ،التػي
عقػػدىا بػػوتيف مػ بيريػػز .مػػاؿ األ يػػر إنػػو «تػواؽ لمسػػيـ ،وانػػو يريػػد ىػػو ش صػػياً أو نتنيػػاىو اجػراء مباحرػػات
مباشرة م الرئيس الفمسطيني أبو مازف» .وفي إشارة الفتة تعبر عف أف اسرائيؿ مررت رف حظرىا التاري ي
عمػػى مبػػوؿ دور منفػػرد لموسػػكو فػػي عمميػػة المفاوضػػات العربيػػة  -االس ػرائيمية ،و صوص ػاً بػػيف االس ػرائيمييف
والفمسػػطينيف ،أضػػاؼ بيريػػز «أنػػا أمػػدـ عرض ػاً ،واتمنػػى مػػنكـ يػػا سػػيدي ال ػرئيس أف تنقم ػوا ىػػذه الرسػػالة ألبػػي
مازف».
وىنػا عػرض بػوتيف رؤيتػو لتعرػر المفاوضػات الفمسػطينية ػ االسػرائيمية ،ومػاؿ «الموضػوع لػيس محادرػات ،بػؿ
فقػػداف الرقػػة ،ممػػا ال يميػػد األرضػػية لمعاودتيػػا ،وبالتػػالي يجػػب العمػػؿ عمػػى بنػػاء الرقػػة» .وأشػػار الػػى مقاربػػة
عامة لموسكو تنطبؽ عمى كػؿ مشػاكؿ المنطقػة ،مفادىػا أف «األمػف واالسػتقرار فػي الشػرؽ االوسػط ال يمكػف
ولوجيما مف باب القوة العسكرية فقط».
إيراف
كاف ميماً لنتنياىو ،يؿ لقائو القصير م بوتيف ،استطيع وجية نظر موسكو تجػاه الممػؼ االي ارنػي .وأكػد
لضػيفو أنػو يتبنػى المطالػػب المجموعػة السداسػية فػػي مفاوضػاتيا مػ ايػراف وىػػي :ومػؼ الت صػيب بنسػػبة 10
في المئة ،وشحف المواد الم صبة لم ارج ،واغيؽ موم فػوردو النػووي .وتمنػى عمػى بػوتيف تسػييؿ «متابعػة
سياسة العقوبات الدولية ضد ايراف» .واشتكى لو مف «تيديد عضو في االمـ المتحػدة (ايػراف) بتػدمير عضػو
آ ر (اسرائيؿ)».
رد بوتيف موافقاً لنتنياىو في أنو يجب احتراـ مبادئ القانوف الدولي ،وماؿ إف «أية سياسة تنتيجيا ايراف
جاء ّ
لػػف تػػؤدي الػػى انقسػػاـ فػػي مومػػؼ مجموعػػة السداسػػية الدوليػػة» .لكنػػو اعتػػرض عمػػى «سياسػػة العقوبػػات غيػػر
المجدية».
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وأ يػ اًر اتسػ النقػػاش ليشػػمؿ االمتصػػاد .وفػػي اطػػار البحػػث فػػي العيمػػات الرنائيػػة االمتصػػادية ،نػػامش الطرفػػاف
باسياب الوض االمتصادي في روسيا ،وذلؾ انطيما مف أف اسرائيؿ تممؾ استمارات كبيرة ىناؾ ،وحيث إف
مسػػتوى التبػػادؿ التجػػاري بمػػغ األشػػير األربعػػة األولػػى مػػف ىػػذا العػػاـ  660مميػػوف دوالر (بمغػػت الصػػادرات
الروسية  181مميوف دوالر والواردات االسرائيمية  171مميوناً).
ول ص نتنياىو وجية نظر بوتيف عػف امتصػاد بمػده ومسػتقبمو ،بػ مريف :أوال ،وضػ روسػيا االمتصػادي جيػد،
وى ػػي ل ػػـ تتع ػػرض لمكري ػػر م ػػف الض ػػرر جػ ػراء األزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة .ورانيػ ػاً ،إف روس ػػيا ل ػػف تغي ػػر ىيكمي ػػة
احتياطاتيػػا الماليػػة .وأبػػدى نتنيػػاىو رغبػػة بػػإدارة نقػػاش حػػوؿ الوض ػ االمتصػػادي فػػي روسػػيا ،مػػف بػػاب أف
إلسرائيؿ مصمحة في استق ارره ونموه نظ اًر لحجـ االسترمارات االسرائيمية المتنامية ىناؾ.
بوتيف بدوره ،أجاب برقة عمى مضيفو ،بحيث أكد عمى أمريف ،األوؿ أف وضػ روسػيا جيػد وىػي لػـ تتعػرض
لمكرير مف الضرر جراء األزمة المالية العالمية .والراني أف روسيا لف تغير ىيكمية احتياطاتيا المالية.
االخبار ،بيروت4234/9/35 ،
 82لماذا يدفع العربي األموال لـ "إسرائيل"؟

د .فايز أبو شمالة
لم ػػاذا ي ػػدف العرب ػػي أموال ػػو لػ ػػ(إسرائيؿ)؟ م ػػا ذن ػػب الم ػػاؿ العرب ػػي ك ػػي ينتق ػػؿ بسيس ػػة ويس ػػر م ػػف ي ػػد الس ػػمطة
الفمسطينية إلى يد اإلسرائيمييف؟ ىؿ ينكر أحدكـ أف االمتصػاد اإلسػرائيمي ىػو المسػيطر عمػى امتصػاد الضػفة
الغربية ،وأف ربحاً وفي اًر يجنيو المستوطنوف الصياينة مػف ذلػؾ؟ فممػاذا تسػتحث يػا دكتػور نبيػؿ العربػي الػدوؿ
العربية كي تبعث الدعـ العاجؿ لمسمطة ،أليست الضفة الغربية أكبر سوؽ لبضاعة المحتؿ اإلسرائيمي؟
فمم ػػاذا تعفػػػوف (إس ػ ػرائيؿ) المحتمػػػة م ػػف مسػػػئوليتيا الماليػػػة؟ أليس ػػت ىػػػي الدول ػػة التػػػي تس ػػيطر عمػػػى معػػػابر
الفمسػػطينييف ،وتػػتحكـ فػػي مصػػادر رزميػػـ؟ فممػػاذا يػػتـ إعفػػاء المحتػػؿ اإلسػرائيمي مػػف تطبيػػؽ القػػانوف الػػدولي،
الذي يمزـ (إسرائيؿ) بتحمؿ مسئوليتيا الكاممة تجاه الشعب الذي تحتؿ أرضو؟
ىؿ نسػيت يػا دكتػور نبيػؿ العربػي ،أف السػمطة الفمسػطينية ىػي رغبػة إسػرائيمية كاممػة؟ ومػد تػـ ت سيسػيا بػدعـ
إس ػرائيمي كامػػؿ ،وبيػػدؼ الحفػػاظ عمػػى أمػػف اإلس ػرائيمييف؟ ألػػـ تسػػم وتشػػاىد يػػا عربػػي ،حالػػة اليػػدوء التػػاـ
والمطبؽ عمى سكاف الضفة الغربيػة ،بحيػث ال يقػدر فمسػطيني عمػى شػتـ مسػتوطف ،وال يقػدر فمسػطيني عمػى
مقاومة م اررات ميادة "يش " التي لـ تومؼ توسعيا االستيطاني لساعة واحدة؟
فمماذا تقوؿ يا أمػيف عػاـ جامعػة الػدوؿ العربيػة :مػف ال طػورة أف تواجػو السػمطة الوطنيػة انتياكػات (إسػرائيؿ)
وعدوانيا وىجوـ المستوطنيف وسمبيـ لألميؾ الفمسطينية ،وبػنفس الومػت ال تػتمكف السػمطة مػف دفػ مرتبػات
المػػوظفيف .السػػمطة يػػا سػػيد نبيػػؿ العربػػي ليسػػت إال حػػرس حػػدود ،يحػػافظ عمػػى المسػػتوطنات ،ويػػؤمف سػػيمة
المستوطنيف!
تمنيت أال يستجيب العرب لطمبات السيد عباس المالية ،وأف يطالبوه بالرجوع إلى الم ابرات اإلسػرائيمية التػي
ينسػؽ معيػػا آليػة تصػػفية المقاومػة ،تمنيػػت أف ييػدد عبػػاس اإلسػرائيمييف بومػػؼ التنسػيؽ األمنػػي إذا لػـ يسػػددوا
فاتورة رواتب الموظفيف فو اًر؟ تمنيت أف يت مى عباس عف أمف اإلس ارئيمييف ،ويتركيـ يغرموف في دمائيـ ،إذا
أصروا عمى الت مي عف دف رواتب الموظفيف ،تمنيت أف تفت" األمة العربية عينيػا عمػى األرض الفمسػطينية
التي تتسرب يومياً إلى المستوطنيف ،م صمت عباس الكامؿ.
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وأتمنى أال يغضػب الموظفػوف الفمسػطينيوف الجػائعوف لرواتػب آ ػر الشػير ،وأال يحسػبوا أنفسػيـ المسػتيدفيف،
أتمنى أف يدركوا أف عباس يتيعب بمصير أطفاليـ ،وأف فياض يقػامر بمسػتقبميـ الػوظيفي ،وأف غيػاب ىػذه
السمطة التي أذلت الموظفيف ،سيمزـ (إسرائيؿ) بدف رواتبكـ وفؽ القانوف الدولي ،ودوف ت ير ،ودوف ابتزاز،
ودوف استرناءات ،ودوف ترميات مزاجية ،ومصروفات وىمية ،ودوف تيعب في نسبة غيء المعيشة.
فمسطين أون الين4234/9/34 ،
 83صواريخ "إسرائيل" في سيناء

رأي القدس العربي
منػػذ انػػدالع ش ػ اررة الرػػورة المص ػرية مبػػؿ عػػاـ ونصػػؼ العػػاـ تقريبػػا ،والسػػمطات االس ػرائيمية تعكػػؼ عمػػى اعػػادة
تقويـ المومؼ ،ودراسة كؿ االحتماالت بما في ذلؾ انتقاؿ مصر مف انة االصدماء الى انة االعداء.
االسرائيميوف وصموا الػى مناعػة ارسػ ة بػاف فتػرة شػير العسػؿ الطويػؿ مػ االمػاف واالسػتقرار بسػبب العيمػات
التحالفيػة غيػر المباشػرة مػ نظػاـ الػرئيس حسػني مبػارؾ انتيػت ولكػف بعػػد حػوالي اربعػيف عامػا كانػت يليػػا
مصر حارسا امينا لمحدود تمن اي ىجمات عبرىا.
ىػػذه القناعػػة ب سػػارة مصػػر امنيػػا واسػػتراتيجيا انعكسػػت يػػوـ امػػس فػػي االعػػيف عػػف امػػداـ جػػيش االحػػتيؿ
االس ػرائيمي عمػػى نصػػب بطاريػػة ص ػواريخ اعت ارضػػية عمػػى حػػدود اس ػرائيؿ م ػ مصػػر واالردف فػػي سػػابقة ىػػي
االولى مف نوعيا.
نصب ىذه الصواريخ مرب الحدود المصرية وفي منطقة اييت بالذات مد يشكؿ انتياكا لمعاىدة كامػب ديفيػد
التػػي تحظػػر مرػػؿ ىػػذه ال طػوات ،ولكنيػػا مطعػػا سػػتدف القيػػادة العسػػكرية المصػرية الت ػػاذ اجػراءات احتياطيػػة
ممارمة.
اسرائيؿ تعيش ىذه االياـ اصعب اياميا ،في الماضي كانت تشف حروبا ضد لبناف ومطاع غزة وىي مطمئنة
تماما الى ىدوء جبيتيا الجنوبية وبالتحديػد مػ مصػر ،الف نظػاـ حسػني مبػارؾ ينسػؽ امنيػا وعسػكريا معيػا،
ويب ػػارؾ حروبي ػػا ،ولك ػػف الوضػ ػ ا تم ػػؼ اتف كمي ػػا ،اص ػػة وى ػػي ت ط ػػط لش ػػف ع ػػدواف عم ػػى ايػ ػراف ،وتي ػػدد
بمياجمة جنوب لبناف ،وال ت فػي نواياىػا باجتيػاح مطػاع غػزة مػرة ا ػرى بعػد اسػتئناؼ اطػيؽ الصػواريخ كػرد
عمى الغارات االسرائيمية.
سػػيناء باتػػت تقمػػؽ اسػرائيؿ وامنيػػا اكرػػر مػػف جنػػوب لبنػػاف ،لػػيس الف مسػػاحتيا اكرػػر مػػف سػػتة اضػػعاؼ لبنػػاف
كمو ،وانما لوجػود تنظيمػات اسػيمية متشػددة عمػى ارضػيا شػنت ىجمػات عديػدة عمػى مينػاء ايػيت ودوريػات
اسرائيمية عسكرية ،مرمما فجرت انابيب الغاز المصري الى اسرئيؿ واالردف.
اسرائيؿ ربما تممؾ التفوؽ العسكري ،والجوي منو عمى وجو ال صوص بسػبب مػا حصػمت عميػو مػف طػائرات
امريكيػػة حديرػػة م ػػف نػػوع اؼ  31و اؼ  36واؼ  11المتط ػػورة جػػدا التػػي ال يممكي ػػا اال الجػػيش االمريك ػػي،
ولكنيا لف تستطي مواجية حروب استنزاؼ تشنيا جماعات متشددة.
صحراء سيناء تحولت الى غابة سيح بفعؿ عمميات تيريب اسمحة متطورة مف ليبيػا ،وباتػت عمميػة السػيطرة
عمييا متعذرة بسبب القيود التي فرضتيا اتفامات كامب ديفيد عمى حجـ التواجػد العسػكري المصػري فييػا .وال
نسػتغرب اف تبػػادر القيػػادة االسػرائيمية نفسػػيا بػػالت مي عػف غرورىػػا وعجرفتيػػا وتطمػػب مػػف السػػمطات المصػرية
الجديػػدة تعػػديؿ ىػػذه االتفامػػات بمػػا ي ػػؤدي الػػى زيػػادة الق ػوات المص ػرية ف ػػي سػػيناء عمػػى امػػؿ السػػيطرة عم ػػى
االوضاع وانياء وجود التنظيمات االسيمية عمى ارضيا.
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القمؽ االسرائيمي ىو مصدر ارتياح لمعرب ،ومصدر سعادة لحركات المقاومة االسيمية سواء فػي مطػاع غػزة
او سػيناء او حتػػى فػػي جنػػوب لبنػػاف ،فاليػػدوء عمػػى الجبيػة المصػرية ،كبػػرى الجبيػػات العربيػػة ،جعػػؿ اسػرائيؿ
تسػػتم باالمػػاف الكرػػر مػػف رمرػػي عمرىػػا بينمػػا ظمػػت فػػي المقابػػؿ ،اي اس ػرائيؿ مصػػدر تيديػػد ليمػػف القػػومي
العربػػي ،مػػف ػػيؿ حروبيػػا التػػي لػػـ تتومػػؼ س ػواء ضػػد لبنػػاف او مطػػاع غ ػزة وال ننسػػى عػػدوانيا عمػػى الع ػراؽ
وسورية وتدمير مفاعمييما النووييف.
التغيير المبارؾ في مصر ،واطاحة نظاـ استبدادي حريص عمى اسػرائيؿ اكرػر ممػا ىػو حػريص عمػى مصػر
وشػعبيا ،سػيقمب كػػؿ المعػادالت االسػتراتيجية فػػي المنطقػة باسػرىا ،وليػػذا تتكرػؼ المػؤامرات لمنعػػو مػف ػػيؿ
اغراؽ مصر فػي صػراعات دا ميػة بػيف التيػار االسػيمي صػاحب الشػعبية االكبػر والمؤسسػة العسػكرية عمػاد
االستقرار واالمف في البيد.
القدس العربي ،لندن4234/9/35 ،
" 84أمالك الغائبين" ...نموذج احتاللي!

د .أسعد عبد الرحمف
بػػات جعػػؿ مدينػػة القػػدس "العاصػػمة الكبػػرى إلس ػرائيؿ" واحػػداً م ػف أىػػـ األىػػداؼ والركػػائز التػػي يقػػوـ عمييػػا
المشػروع الصػييوني .وفػي التقريػػر العممػي األحػدث ،الػػذي أعدتػو منظمػة التحريػر الفمسػػطينية ،وتػـ فيػو رصػػد
السياسات اإلسرائيمية األحادية في القدس الشرمية المحتمة والدعـ المطموب لمواجية سياسية التيجير لإلنساف
والمؤسسات مف "زىرة المدائف" ،نطال عنواناً كبي اًر حوؿ تطبيؽ مانوف ما يسمى "أمػيؾ الغػائبيف" ،الػذي أمػره
الكنيست اإلسرائيمي في عاـ  ،3910ومد استيدؼ أساساً أ ارضػي مػف وصػفيـ القػانوف بػػ"الغائبيف" ،فاسػتطاع
الييػػود بموجبػػو االسػػتييء عمػػى منػػازؿ "الغػػائبيف" وح ػوانيتيـ وأم ػواليـ ومشػػاغميـ وم ػػازنيـ وحتػػى عمػػى أرػػاث
بيػػوتيـ .و ػػيؿ الفت ػرة التػػي تمػػت حػػرب  ،3958تػػـ التوس ػ االسػػتعماري "االسػػتيطاني" بواسػػطة سمسػػمة مػػف
الق ػوانيف -زاد عػػددىا عػػف ريرػػيف مانون ػاً -يكمػػؿ بعضػػيا الػػبعض بشػػكؿ يتػػي" لمدولػػة الوليػػدة االسػػتييء عمػػى
األرض الفمسطينية التي ُى ّجر منيا ساكنوىا ،وكذلؾ أراضي مف بقي منيـ فييا .ومد ىدفت ىذه القوانيف إلى
إضفاء الشرعية عمى االحتيؿ الذي تـ بفعؿ القوة واالغتصاب ،مرمما أنيا ضمنت السيطرة عمى ما بقي مف
أراضي الفمسطينييف ،تحت سػتار األمف والمصمحة العامة.
ويبرز مانوف "أميؾ الغائبيف" كواحد مف أغرب القػوانيف فػي العػالـ .فيػو يسػم" لممحتػؿ بمصػادرة أمػيؾ مػف
تركػوا أرضػػيـ وفػاً مػػف القتػػؿ واإلبػػادة ،حتػػى واف كػػانوا مػػد انتقمػوا إلػػى مريػػة مجػػاورة لبضػ سػػاعات فقػػط ،أو
أولئػػؾ الػػذيف مػػا ازل ػوا ظم ػوا ليعيش ػوا فػػي دولػػة االحػػتيؿ .ويحتػػوي القػػانوف عمػػى بنػػود تعسػػفية تعطػػي المحتػػؿ
صيحية وض اليد عمى األراضي ،وىػو مػانوف عنصػري مػف الدرجػة األولػى ،واجػراء ترفضػو جميػ القػوانيف
والمواريػػؽ واألع ػراؼ الدوليػػة ،كمػػا أنػػو يشػػكؿ رم ػاً سػػاف اًر لػػنص م ػرار تقسػػيـ فمسػػطيف الصػػادر عػػف الجمعيػػة
العامة لألمـ المتحدة فػي عػاـ  .3957و يصػة القػوؿ إنػو مػانوف يوضػ" ،بػدوف أدنػى شػؾ وبصػورة مطعيػة،
المومؼ اإلسرائيمي الػرافض لعػودة اليجئػيف الفمسػطينييف إلػى ديػارىـ وممتمكػاتيـ يفػاً لمػا مضػت بػو مػ اررات
األمـ المتحدة.
وفي عاـ  ،3967أحصى االحتيؿ اإلسرائيمي السكاف الفمسطينييف في القدس ،وأجبرىـ يؿ  1أشير عمى
استصدار بطامات ىوية إسرائيمية واعتبر كؿ مف لـ يكف موجود آنذاؾ في حكـ "الغائب" ،سواء مف كاف فػي
الضفة الغربية أو مف كاف في مطاع غزة أو أي مكاف آ ر ارج أراضي  ،3958واعتبر أرضيـ "متروكػة"،
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وسػػارع إلػػى تطبيػػؽ مػػانوف "أمػػيؾ الغػػائبيف" .وفػػي الومػػت ذاتػػو ،باشػػرت "مؤسسػػة القػػيـ عمػػى أمػػيؾ الغػػائبيف"
اإلسرائيمية تنفيذ م طط يقضي بوض اليد عمػى أمػيؾ "الغػائبيف المقدسػييف" وايػداع ىػذه العقػارات فػي أيػدي
الجمعيػػات "االسػػتيطانية" ،إمػػا بت جيرىػػا أو بيعيػػا ليػػا فػػي مسػػعى لتيويػػد "زى ػرة المػػدائف" باعتبارىػػا "العاصػػمة
األبدية الكبرى لدولة إسرائيؿ"!
وفي السياؽ ذاتو ،أوض" تقرير جديد لػ"االئتيؼ األىمي لمدفاع عف حقػوؽ المقدسػييف" أنػو منػذ عػاـ ،3967
"تمػػت إمامػػة مػػس عش ػرة مسػػتوطنة ييوديػػة فػػي ش ػرمي القػػدس ،وأنػػو حتػػى يومنػػا ىػػذا يعػػيش أكرػػر مػػف 130
آالؼ مسػػتوطف فػػي الشػػطر الش ػرمي مػػف المدينػػة ،وأف سػػمطات االحػػتيؿ اإلس ػرائيمي صػػادرت  11فػػي المئػػة
عمى األمؿ مف أراضي القدس لصال" االستيطاف وبناء المستوطنات تحػت حجػة المنفعػة العامػة" ،مشػي اًر إلػى
أف " 50فػػي المئػػة مػػف المسػػتوطنات أميمػػت عمػػى أ ارضػػي فمسػػطينية اصػػة الممكيػػة ومصػػادرتيا" .كمػػا بػػيف
التقري ػػر أف " 11ف ػػي المئ ػػة م ػػف أ ارض ػػي الق ػػدس مص ػػنفة كػ ػ راض ضػػراء ،وأف  10ف ػػي المئ ػػة مني ػػا مص ػػنفة
كػ ػ راض غي ػػر م طط ػػة ،مم ػػا يت ػػرؾ  31ف ػػي المئ ػػة فق ػػط م ػػف األرض ليس ػػت داـ الفمس ػػطيني" .و ػػتـ التقري ػػر
بػػالقوؿ" :نتيجػػة لػػذلؾ ،فػػإف األحيػػاء الفمسػػطينية فػػي ش ػرمي القػػدس تعػػاني مػػف نقػػص حػػاد فػػي عػػدد الوحػػدات
السػػكنية يبمػػغ  51ألػػؼ وحػػدة ،وأف  87فػػي المئػػة مػػف أ ارضػػي ش ػرمي القػػدس ال يمكػػف اسػػت داميا مػػف مبػػؿ
الفمسػطينييف المقدسػػييف" .كمػا أوضػػ" أف سياسػة االحػػتيؿ عممػػت مػف أجػػؿ "الحفػاظ عمػػى أغمبيػة ييوديػػة فػػي
المدينػػة بوام ػ  70فػػي المئػػة ييػػود ،و 10فػػي المئػػة عػػرب ،حيػػث يبمػػغ عػػدد السػػكاف الفمسػػطينييف فػػي القػػدس
 107آالؼ نسمة".
إف تطبيػػؽ مػػانوف "أمػػيؾ الغػػائبيف" ليشػػمؿ الممتمكػػات المحجػػوزة مػػف مبػػؿ المؤسسػػات اإلس ػرائيمية فػػي القػػدس
الش ػرمية المحتمػػة ينػػدرج فػػي سػػياؽ م ططػػات صػػييونية لإلطبػػاؽ عمػػى المدينػػة وتيويػػد كافػػة منػػاحي الحيػػاة
وصوالً إلى اإل يؿ بالتوازف الديموغرافي لصال" التواجد الييودي في المدينة .وفضػيً عػف ذلػؾ ،فقػد أضػفى
"القانوف" صفة "مانونية" عمى مصػادرة الممتمكػات الفمسػطينية وح ّػوؿ تمػؾ األرض السػت داـ الييػود فقػط ،دوف
دف أي تعويض لممالكيف الفمسطينييف األصمييف ،ىادفػاً لجعػؿ العػرب المقدسػييف فػي القػدس أمميػة ال تتجػاوز
نسبتيـ  31في المئة مف سكاف المدينة في عاـ .1010
وفي ظؿ جدار الفصؿ العنصري ،بالتوازي م تطبيػؽ "أمػيؾ الغػائبيف" عمػى مدينػة القػدس ،فػإف المؤسسػات
"االستيطانية" باتت مػادرة عمػى تنفيػذ القػانوف المػذكور لمصػادرة األرض الوامعػة إلػى الغػرب مػف الجػدار وعػدـ
دفػ أي تعويضػػات لمالكييػػا الفمسػػطينييف ،حتػػى أف مسػػاحة األ ارضػػي التػػي سػػتت رر بتطبيػػؽ القػػانوف ال يمكػػف
معرفػػة حجميػػا ،وذلػػؾ منػػذ اسػػتييء االحػػتيؿ عمػػى سػػجيت كػػؿ األ ارضػػي الفمسػػطينية المسػػت جرة فػػي القػػدس
المحتمة بعدما تـ إغيؽ بيت المشرؽ في أغسطس .1003
تربت الومائ والحقائؽ عمى األرض وجود عمميات إسرائيمية لمنصب واالحتياؿ وتزوير ممكية أراض وعقارات
وممتمكات في القدس ،وبالذات في البمدة القديمة والشيخ جراح وسمواف وشعفاط وبيت حنينػا .ومػد أصػب" ىػذا
القػػانوف بمرابػػة السػػيؼ المسػػمط عمػػى رمػػاب المقدسػػييف .فكػػؿ عقػػار أو أرض ليػػا أىميػػة أو ميمػػة إسػػتراتيجية،
يمكف لدولة االحتيؿ تممّكيا في إطار دمة التوس االستعماري "االستيطاني" أو مؽ تواصؿ ما بيف البػؤر
والمستعمرات في المدينة .ولقد كشفت صحيفة "ىآرتس" مؤ اًر عف بدء تسجيؿ األراضي التػي اسػتولى عمييػا
"المستوطنوف" ،بشكؿ التفػافي ،إلػى "الطػابو" ،مػف أجػؿ منػ الفمسػطينييف مػف االعتػراض عمػى تسػجيميا .كمػا
أكػػدت الصػػحيفة حصػػوليا عمػػى ورػػائؽ تربػػت أف عمميػػة تسػػجيؿ األ ارضػػي واسػػعة جػػداً وتمػػت منامشػػتيا عمػػى
أعمى المستويات بسبب حساسيتيا السياسية والقضائية فباتت تحظى بت ييد القائـ ب عماؿ المستشار القضائي
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"اإلدارة المدني ػػة" ،ومستش ػػار وزي ػػر األم ػػف لش ػػؤوف االس ػػتيطاف ،رغ ػػـ أف ى ػػذه األ ارض ػػي ت ػػـ االس ػػتييء عميي ػػا
ألسباب أمنية ،وأميمت عمييا معسكرات لمجيش ،ومف رـ جرى تحويميا إلى المستعمريف لبناء "المستوطنات"!
ف يف أنتـ مف كؿ ىذا ،يا معشر المسمميف والعرب؟!
االتحاد ،أبو ظبي4234/9/35 ،
 85غزة وىواجس التبعية لمصر

حمزة إسماعيؿ أبوشنب
منذ االنسحاب اإلسرائيمي مف مطاع غزة وكؿ يوـ نسم أصواتا ترتف حػوؿ الم ػاوؼ مػف أف ترمػي إسػرائيؿ
عبء مطاع غزة في أحضاف مصر ،وبذلؾ يشكؿ نقمػة طيػرة فػي الصػراع الفمسػطيني اإلسػرائيمي ،وأف ذلػؾ
س ػػينعكس بالس ػػمب عم ػػى القض ػػية الوطني ػػة وت ػػاريخ النض ػػاؿ الفمس ػػطيني حس ػػب وجي ػػة النظ ػػر ال ػػذي يطرحي ػػا
أصحاب ىذه الفكرة.
المتخوفون من ىذه التبعية ينقسمون إلى قسمين:
األوؿ ىـ أصحاب مشروع السمطة الفمسطينية ومشروع اتفاؽ أوسمو وممحؽ اتفاؽ باريس االمتصادي ،والػذي
أعطى ليحتيؿ الحؽ بالتحكـ في االمتصاد الفمسطيني.
وات ر ىـ أصحاب المشروع الوطني ،الذيف يػروف فػي ذلػؾ عػودة إلػى الوضػ السػابؽ أي مػا مبػؿ االحػتيؿ
الصييوني لمضفة الغربية ومطاع غزة عاـ  ،67حيث كانت غزة تحت الحكـ المصري والضفة الغربية كانػت
تحت الحكـ األردني.
مػا يقػدـ مػف مبػررات حػوؿ فكػرة التبعيػة لػـ يرتػ ِ
ؽ ألسػباب منطقيػة ،فنظريػة أف نعفػى االحػتيؿ مػف المسػؤولية
عف مطاع غزة ىي حجة غيػر منطقيػة ،فمنػذ توميػ اتفػاؽ أوسػمو واالحػتيؿ ال يتحمػؿ أي مسػئولية عمػى أي
مف مناطؽ السمطة ،بؿ عمى العكس تماماً ىو مستفيد مف المستيمؾ الفمسطيني سواء كاف في مطاع غػزة أو
الضفة الغربية وكػاف يشػكؿ لػو سػوما تجاريػا ،بػؿ عمػى العكػس أصػب" ىػذا األمػر ُيسػت دـ كورمػة ضػغط عمػى
الفمسطينييف مف يؿ إغيؽ المعػابر والػتحكـ فػي عمميػة إد ػاؿ المػواد وفػي أمػواؿ السػمطة التػي يجبييػا ليػا
تموح بيا إسرائيؿ
عبر التحصيؿ الضريبي حيث كانت ورمة ابتزاز طواؿ الفترة الماضية لمحمود عباس وورمة ّ
متى تريد.
بعد فوز الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي ،عادت مرة أ رى األصوات التي تنادي بالحذر مف االنفتػاح
عمى مصر ليذكروا نفس السبب غير المقن  ،ويضاؼ إليو اليوـ موضوع جديد منذ ست سنوات وأىػؿ مطػاع
غزة يدفعوف رمف ىذه المبررات ،أال وىي ىذه ال طوة فػي الحالػة الفمسػطينية الحاليػة ستشػكؿ تعزيػز لينقسػاـ
الفمسطيني وتكريسيا مف يؿ االنفتاح عمى مصر مما سيعزز مومؼ حماس الرافض لممصالحة.
مما ال ريب فيو أف المصالحة الفمسطينية ىي مطمب جماىيري وضروري ولكف ىذا ال يعني أف يبقػى مطػاع
غ ػزة رىين ػةً ليػػذه المعادلػػة ،يعػػيش حالػػة مػػف الحصػػار والمن ػ تحػػت ذريعػػة إنيػػاء االنقسػػاـ ،ال يمكػػف أف يبقػػي
مطػػاع غ ػزة فػػي ظػػؿ الرػػورات العربيػػة وفػػي ظػػؿ التغيػػر الحاصػػؿ فػػي مصػػر يعػػيش أزم ػات مػػف الومػػود إلػػى
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الكيرباء إلى إعادة اإلعمار ومنيا إلى أزمة معبر رف" كؿ ىذه الممفات ال يمكف أف تكوف رىينة لقرار طرؼ
مف أطراؼ المصالحة.
مويػػا لممقاومػػة الفمسػػطينية التػػي أ رجػػت االحػػتيؿ مػػف مطػػاع غ ػزة عػػاـ
لقػػد شػػكؿ مطػػاع غ ػزة ومػػا زاؿ مرك ػ از ّ
 1001وصمدت أماـ الحرب اإلسرائيمي في نياية ،1008وأنجػز صػفقة تبػادؿ األسػرى والػذي كسػر فييػا كػؿ
القيود عاـ  ،1033ومدـ العشرات مف الشيداء واتالؼ مف الجرحى و الكرير مف األلـ الذي ال يتسػ المقػاؿ
لػػذكرىا ولػػـ يحػػرؾ العػػالـ سػػاكناً تجػػاه دولػػة الكيػػاف وتػػرؾ أىػػؿ مطػػاع غػزة لمصػػيرىـ ،ونظػرة العديػػد مػػف أعػػداء
مشروع المقاومة لّمحظة التي تنكسر فييا مقاومة القطاع أو تنتفض الجمػاىير عمػى مشػروع المقاومػة؛ بسػبب
التضػػييؽ المعيشػػي والضػػغط النفسػػي عمػػييـ مػػف األزمػػات المفتعمػػة المتيحقػػة ،ولكػػف كػػؿ ذلػػؾ فشػػؿ بػػؿ عمػػى
العكػػس حققػػت المقاومػػة معادلػػة جديػػدة عمػػى األرض وحػػررت أسػػرى وأومفػػت اعتػػداءات االح ػتيؿ وطػػورت
نفسيا.
أف ما يحاوؿ العديػد تقديمػو مػف مبػررات ومسػوغات لفكػرة رفػ الحصػار عػف مطػاع غػزة ،تقػؼ أغمبيػا ضػمف
حالػػة العػػداء لممقاومػػة أو حالػػة إفشػػاؿ حمػػاس فػػي حكومػػة مطػػاع غ ػزة وكػػي الحػػالتيف لػػـ ت ػراع فػػي مبرراتيػػا
المواطف الذي تنادي بحقو في حياة كريمة.
مػػف ح ػػؽ ك ػػؿ ال ػػدوؿ المج ػػاورة أف تقػػيـ عيم ػػات تجاري ػػة مػ ػ جيراني ػػا ،ومطػػاع غػػزة مط ػػاع مح ػػرر وم ػػد دح ػػر
االحتيؿ منو ،ولـ يعد يقؼ حائيً بيننا وبيف الجارة مصػر وال يمكػف أف يػذب" الشػعب تحػت ىػذا المسػمي أو
ذاؾ ،فمػػف حػػؽ القطػػاع أف يرف ػ عنػػو الحصػػار الػػذي تػػـ فرضػػو بسػػبب اال تيػػار الػػديمقراطي الػػذي صػػوت
لمشروع المقاومة.
ال يوجػػد تبعيػػة لمصػػر فػػي حالػػة رف ػ الحصػػار ،وبػػدؿ مػػا نقػػوـ بػػدف األم ػواؿ ليحػػتيؿ نػػدفعيا لمج ػوار وبػػدؿ
التبػػادؿ التجػػاري م ػ االحػػتيؿ الػػذي يعتبػػر ار ػػص احػػتيؿ فػػي العػػالـ يػػتـ م ػ الجػػارة مصػػر وتجربػػة كسػػر
الجػػدار عػػاـ  1008حاضػػر الػػذي دفػ أىػػؿ القطػػاع ػػيؿ أيػػاـ مميمػػة فػػي مدينػػة العػريش المصػرية ربػ مميػػار
دوالر.
رفػ الحصػػار ىػػو وعػػد انت ػػابي مػػف الػرئيس محمػػد مرسػػي ،وىػػو مطمػػب جمػػاىيري مصػػري رفعيػػا متظػػاىري
التحريػػر ،ويوجػػد م ػرار عربػػي فػػي جامعػػة الدولػػة العربيػػة ،ب نػػو دعػػـ لمشػػروع مقاومػػة االحػػتيؿ وأعتقػػد مصػػر
ستت ذ القرار بعد زيارة الرئيس مرسي لمسعودية.
المركز الفمسطيني ل عالم4234/9/34 ،
 86كاريكاتير:

التاريخ :الجمعة 4234/9/35

العدد4783 :

ص 57
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