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" 7الميكود" ينجح في عقد م تمر إلجراء تعديالت عمق ميحاق الحزب يمنع إقامة الدولة الفمسطيني
ذكرت الحياة ،لندن ،2013/10/1 ،عن آمال شحادة ،أن نائب وزير الدفاع داني دانون ،نجح في عقد
مؤتمر حزب "الميكود" ،إلجراء تعديالت عمى ميثاق الحزب ،بما يضمن ق ار اًر يمنع إقامة الدولة الفمسطينية.
وبحث الحضور ،بمشاركة ثمانين عضواً في مؤتمر الميكود ،سبل تحريك إجراءات لتشكيل لجنة تقوم بتحديد
مواقف الحزب حول التنازالت السيادية ،التي يمكن أن تمنح لمفمسطينيين في المفاوضات .وأعرب أعضاء
الحزب من الجناح اليميني المتطرف عن خشيتيم من "عدم القدرة لمتوصل إلى اتفاق دائم ،سيحاول
الفمسطينيين إقامة دولة عمى حدود موقتة بعد انتياء ميمة األشير التسعة التي تم تحديدىا لممفاوضات".
وانتقد المؤتمرون مسؤولة ممف المفاوضات تسيبي لفني ،ونقل عن دانون قولو إنو "ال يمكن لتسيفي ليفني
أن تقود إسرائيل إلى مغامرات خادعة في أعقاب الوىم الذي تعيشو ،بأن اتفاق مرحمي ىو سالم حقيقي"،
مضيفاً" :ممنوع أن نصحو عمى مفاجأة نعيد من خالليا أخطاء أوسمو أو تتكرر مأساة االنفصال".
من جيتيا ،قالت إحدى منظمات المؤتمر ،النائب عن حزب "البيت الييودي" أييمت شكيد ،إن "االجتماع
جاء لمرد عمى الضغوط التي يمارسيا الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيتو جون كيري ،وقادة دول االتحاد
األوروبي ،عمى نتنياىو لكي يتنازل عن مقاطع من أرض إسرائيل لصالح الفمسطينيين" .وأضافت إن
"معمومات تسربت إلى الشارع اليميني تفيد بأن نتنياىو سيمقي خطاباً سياسياً يعمن فيو عن خطة لتسوية
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مرحمية مع الفمسطينيين ،يتم بموجبيا االنسحاب من مساحة واسعة من الضفة الغربية ،وتسميميا إلى السمطة
الفمسطينية حتى تعمن إقامة دولة فمسطينية فييا ،وتواصل المفاوضات من أجل انسحاب آخر في المستقبل".
وقال أريو الداد ،من رئاسة المؤتمر إن "ىذه الخطة تعني القضاء عمى الحمم الصييوني إلى األبد .وال يحق
لنتنياىو أن ينفذىا" ،وأضاف" :ال يوجد مكان لدولة ثانية بين البحر والنير .فيذه منطقة واحدة تضم أرض
إسرائيل .وكل من ال يرغب في العيش تحت كنفيا يستطيع اليجرة إلى األردن" .واتيم الداد نتنياىو بـ"تضميل
الشعب عندما يقيم مستوطنة ىنا وحياً سكنياً ىناك ،وقال إنو "يغطي بذلك عمى خطة الخنوع لألميركيين
التي يسعى لتطبيقيا .يسكرنا بفرحة المشاريع الصغيرة" ،واعتبر أنو "يبيع إسرائيل لألميركيين والعرب" ،متيماً
األميركيين بـ"تضميل نتنياىو ،فيم يعدونو بتصفية المشروع النووي اإليراني مقابل الموافقة عمى دولة
فمسطينية ،لكنيم في الوقت نفسو يتقربون من إيران".
عمان ،2013/9/30 ،أن أعضاء كنيست في حزب الميكود اإلسرائيمي الحاكم طالبوا
وأضافت السبيلّ ،
اتخاذ قرار داخل الحزب بإسقاط حكومة بنيامين نتنياىو في حال تنازل عن أراض لمجانب الفمسطيني في
اطار أي اتفاق مستقبمي.
 2اشتية ينذر بوضع اقتصادي"غير محمود" لمسمطة ويكشف عن تهديد غربي بوقف المساعدات
غزة  -أشرف اليور :قال الدكتور محمد اشتية عضو المجنة المركزية لحركة فتح والعضو في فريق
المفاوضات الفمسطيني في تصريحات لإلذاعة الفمسطينية ‘ىناك أزمة مالية في السمطة متراكمة ليذا العام’،
مشي ار إلى أن ىناك حاجة لمواجيتيا لمحصول عمى مبمغ قدره  500مميون دوالر حتى نياية العام الجاري.
وأكد اشتية الذي يحضر جمسات المفاوضات التي انطمقت مؤخ ار مع الجانب اإلسرائيمي أنو إن لم تتوفر ىذه
األموال ستقبل السمطة الفمسطينية عمى أزمة ،مشي ار عمى أن رغم األزمة ىذه ‘يموح في األفق أن الدول
العربية سوف تدفع أمواال جديدة مترتبة عمى األوراق المقدمة من السمطة الجتماع المانحين’.
إلى ذلك ،كشف اشتية عن تحذيرات من بعض المانحين بوقف المساعدات المالية المقدمة لمخزينة
الفمسطينية حال لم تأت مسار المفاوضات بأي أشياء إيجابية ،وكشف كذلك عن إنذارات من المانحين
بتقديم الدعم والمساعدات لمحاجات اإلنسانية من تعميم وصحة.
وأضاف يقول ‘ ىناك نزعة في داخل بعض المجتمعات األوروبية بوقف تمويل السمطة الفمسطينية’ .ومضى
يقول ‘نحن مقبمون العام القادم عمى وضع ليس محمودا’ ،لكنو عاد وأشار إلى وجود وعودات عربية حقيقية
قال انيا "سوف تتوج بمساعدات مالية لدعم الموازنة وبعض المشاريع".
القدس العربي ،لندن2013/10/1 ،
" 3الحياة"" :إسرائيل" تسعق لتحويل المفاوضات إلق سمسمة لقاءات بين نتنياهو وعباس
رام اهلل :وصمت المفاوضات الفمسطينية  -اإلسرائيمية الجارية إلى طريق مسدود بعد رفض الجانب
اإلسرائيمي الدخول في مفاوضات جدية عمى الحدود ،وتركيزه عمى األمن.
وقالت مصادر ديبموماسية غربية لـ «الحياة» ،إن الجانب اإلسرائيمي خصص معظم جمسات التفاوض التي
عقدت خالل الشيرين الماضيين في مدينتي القدس الغربية وأريحا لممف األمن ،لكن أمام إصرار الجانب
الفمسطيني ،جرى عقد بعض المقاءات التي تناولت الحدود.
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وأوضحت المصادر أن الجانب الفمسطيني طالب في لقاءات الحدود ببحث نسب تبادل األراضي ،مقترحاً
أال تتعدى ىذه النسبة  2في المئة من مساحة الضفة لتمكين إسرائيل من تجميع المستوطنين في كتل
استيطانية حدودية ،عمى أن تكون خطوط عام  1967ىي الحدود بين الدولتين .وأضافت أن الجانب
اإلسرائيمي رفض حتى مناقشة األمر ،وحاول المراوغة وتجنب البحث في الحدود ،وجعل األمن محو اًر لرسم
الحدود.
وقالت المصادر إن الجانب اإلسرائيمي يسعى إلى تحويل المفاوضات إلى سمسمة لقاءات بين رئيس الوزراء
بنيامين نتنياىو والرئيس محمود عباس ،بينما يسعى الجانب الفمسطيني إلى توفير ضغط أميركي عمى
الجانب اإلسرائيمي لتحقيق تقدم يسمح بمقاء الزعيمين.
وطالب الوفد اإلسرائيمي في ىذه المفاوضات بالتوصل إلى اتفاق انتقالي جديد تبقي بموجبو إسرائيل
سيطرتيا عمى الحدود الفمسطينية مع األردن ،وعمى المعابر بين األردن وفمسطين ،وعمى األغوار التي
تشكل  28في المئة من مساحة الضفة الغربية .كما طالب ببقاء محطات اإلنذار المبكر اإلسرائيمية المقامة
عمى سمسمة السفوح الشرقية لمضفة .وعرض إبقاء السيادة اإلسرائيمية عمى المستوطنات في الضفة والمرافق
الخاصة بيا من مناطق زراعية وصناعية وطرق وحواشي طرق وغيرىا.
ويقول الجانب الفمسطيني إن إسرائيل تستخدم األمن لرسم الحدود .ويؤكد مسؤولون أن فرص التقدم في
المفاوضات الجارية قريبة من الصفر ،وأن التقدم مرىون بمتغير واحد ،وىو حدوث ضغط أميركي عمى
إسرائيل.
وقال الدكتور محمد أشتية امس في مقابمة مع إذاعة «صوت فمسطين»« :نأمل في حدوث ضغط أميركي
ودولي عمى إسرائيل لخمق مناخ إيجابي لتقدم ىذه المفاوضات» .وأضاف أنو ال يستطيع الكشف عن
تفاصيل المفاوضات بسبب وجود اتفاق بين الجانبين أمام الراعي األميركي عمى عدم الحديث عن ىذه
المفاوضات في وسائل اإلعالم ،لكنو أشار بوضوح إلى أنو من دون ضغط دولي لن يحدث تقدم.
ويخشى الجانب الفمسطيني أن يستخدم الجانب اإلسرائيمي لقاءات دورية بين عباس ونتانياىو بيدف الترويج
لعممية سياسية وىمية وتجنب أي ضغط دولي .وقالت المصادر إن ال أري العام الفمسطيني لن يقبل بمقاءات
مفتوحة بين عباس ونتانياىو في ظل استمرار االستيطان بصورة منفمتة ،عمماً أن المفاوضات تجري بين
الجانبين بصورة سرية في ىذه المرحمة.
الحياة ،لندن2013/10/1 ،
 4القدس العربي :مماطمة سويسرية وفرنسية وروسية في تسميم نتائج فحوصات رفات عرفات لمسمطة
رام اهلل  -وليد عوض :عممت ‘القدس العربي’ االثنين بان المركز الطبي الجامعي في لوزان لم يمتزم
بمواعيد كان وسبق ان تعيد بان يسمم فييا نتائج الفحوصات لمسمطة  ،وكان اخر تمك المواعيد منتصف
شير ايمول الماضي.
واوضحت مصادر فمسطينية مطمعة لـ’القدس العربي’ االثنين بأن ىناك خشية فمسطينية من ان يكون ىناك
قرار رسمي بالمماطمة في تسميم نتائج الفحوصات من قبل المعيد السويسري وخبراء التحقيق الفرنسيين الذين
حصموا عمى عينات من رفات عرفات جراء رفع سيا عرفات التي تحمل الجنسية الفرنسية قضية في فرنسا
تطالب بالتحقيق في اسباب وفاة زوجيا.
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ومن جيتو رفض المواء توفيق الطيراوي رئيس لجنة التحقيق الفمسطينية في اسباب موت عرفات التعقيب
لـ’القدس العربي’ االثنين عمى مماطمة السويسريين والفرنسيين والروس في تسميم نتائج فحوصات عرفات
لمسمطة ،مكتفيا بالقول ‘ ىناك اتصاالت مستمرة’ ما بين لجنة التحقيق الفمسطينية ممثمة لمسمطة وما بين
تمك الفرق الدولية التي اخذت عينات من رفات عرفات لفحصيا لتحديد االسباب التي ادت لوفاتو.
القدس العربي ،لندن2013/10/1 ،
 5السمطة تقترب من تأمين باركود دولي(رمز الكتروني) لحماية المنتجات الفمسطينية من الغش
رام اهلل – من محمد خبيصة :قال وزير االقتصاد الوطني في الحكومة الفمسطينية ،جواد الناجي ،يوم األثنين
إن السمطة الفمسطينية اقتربت من الحصول عمى باركود (رمز الكتروني) خاص بيا ،بعد االنتياء من كافة
المتطمبات التي اشترطتيا منظمة الترقيم الدولية خالل وقت سابق من العام الماضي.
وأشار الناجي ،خالل اتصال ىاتفي مع األناضول ،إلى أن حصول فمسطين عمى باركود خاص من شأنو
الحفاظ عمى المنتجات المحمية من الغش التجاري ،والتعريف بيا عمى نطاق دولي ،واعطاء خصوصية
واستقاللية عمى تمك المنتجات.
القدس العربي ،لندن2013/10/1 ،
 6وزارة الصحة بغزة تحذر من تدهور األوضاع اإلنسانية بفعل استمرار سياسات الحصار واغالق المعابر
(وكاالت) :القدس المحتمة :قالت و ازرة الصحة في الحكومة المقالة انو في ظل الحصار الخانق عمى قطاع
غزة واستمرار إغالق معبر رفح ،أصبحت االحتياجات األساسية تنفذ من القطاع ،وخاصة تراجع إمدادات
القطاع الصحي الذي يواجو أزمة حقيقية في خمس ركائز أساسية أىميا األدوية و التحويل لمعالج الخارج و
تناقص واردات المحروقات و التوقف الجزئي لعمميات اإلنشاءات عالوة عمى حرمان المرضى من الخدمات
الجراحية والتشخيصية لعشرات من الوفود الطبية التخصصية.
و حذر وزير ال صحة في غزة الدكتور مفيد المخمالتي من مغبة تدىور األوضاع اإلنسانية بقطاع غزة بفعل
استمرار سياسات الحصار واإلغالق لمعابر قطاع غزة.
الدستور ،عمان2013/10/1 ،
 7أبو مرزوق :لم نطمب عودة حرس الرئاسة لمعمل في معبر رفح والمصالحة قدرنا
القاىرة – خالد احمد :في حديث خاص مع القدس نفى نائب رئيس المكتب السياسـي لحركـة حمـاس الـدكتور
موسى ابو مرزوق صحة األنباء التي تحدثت عن ضغوط يواجييا في محل إقامتو الحالية في الدوحة رئيس
المكتب السياسي لمحركة السـيد خالـد مشـعل وكـوادر وقيـادات "حمـاس" الموجـودون ىنـاك .وقـال ابـو مـرزوق:
"ىذا كالم عا ٍر عـن الصـحة وىـو إختالقـات وأكاذيـب والسـيد خالـد مشـعل رئـيس المكتـب السياسـي لمحركـة لـم
يتعرض ألي ضغوط ،وكذلك جميع كوادر الحركة في قطر".
وفــي موضــوع معبــر رفــح ومعانــاة المســافرين الفمســطينيين ،التــي مــا ازلــت مســتمرة ،وحــول تصـريحاتو الســابقة
التــى طالــب فييــا بعــودة حــرس الرئاســة الفمســطينية لمعمــل فــي المعبــر ،ورفــض "فــتح" ليــذا الطمــب عمــى لســان
عضو لجنتيا المركزيـة جبريـل الرجـوب إال بعـد توقيـع المصـالحة الشـاممة ،اجـاب أبـو مـرزوق" :واهلل حيرونـا
نحــن لــم نطمــب أو نطــرح عــودة حــرس الرئاســة لمعمــل فــي معبــر رفــح ،وفــتح ىــي مــن طرحــت إدارة المعبــر
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بصورة مشتركة ،وذلك باالتفاق مـع الجانـب المصـري ،والسـفير الفمسـطيني المحتـرم فـي القـاىرة ىـو الـذي أراد
أن يبــرر إغــالق المعبــر بأنــو لــن يفــتح إالح إذا وافقــت حمــاس عمــى عــودة حــرس الرئاســة إلــى المعبــر ،فقمنــا ال
اء عمـى توجييـات
مانع فميعد الحـرس الرئاسـي ،وىـم اصـالً مـن تركـوا أعمـاليم السـابقة وجمسـوا فـي منـازليم بنـ ً
مــن رام اهلل وىــدد مــن يــذىب مــنيم لعممــو بقطــع راتبــو ،ومــن ىنــا قمنــا فميعــودوا الميــم أن ال يخنــق النــاس فــي
قطــاع غ ـزة عبــر المنفــذ الوحيــد ليــم إلــى العــالم ،الميــم عنــدنا مصــالح النــاس ،وأن ال يعــاقبوا بســبب خالفــات
سياســية أو غيرىــا ،أمــا عــن المصــالحة الكاممــة أو الشــاممة ،فــنحن نعمــم بــأن المعبــر وغي ـره تفاصــيل ،ويجــب
عمينا أن نذىب لممصالحة لننيى كل ىذه اإلشكاالت".
وحول ما تواجيو القدس من مخاطر عدة ،ومنيا االن ما يطرح وبات يعـرف بالتقسـيم الزمـاني لمقـدس تحـدث
أبــو مــرزوق وقــال" :القــدس منــذ االحــتالل الصــييوني ليــا والمخطــط جــاري لتيجيــر أىميــا واســتيطان أحيائيــا
وعــودة ىــيكميم المزعــوم .وفــي الفت ـرة األخي ـرة كــان ىنــاك عــدة ق ـ اررات خطي ـرة لمكنيســت منيــا اعتبــار األقصــى
مكاناً سياحياً وحق الييود بالصالة فيو والزام الشرطة بحمايتيم وبتخصيص باب المغاربة ليم وتحديـد الفئـات
العمرية لمصالة في المسجد وبعد ذلك التقسيم الزماني لممسجد تمييداً لمتقسيم المكـاني ثـم التوسـع فـي المكـان
والتمديد في الزمان وىذا األمر ُيروض المسممون عمى تقبمو .وأضرب لـك مثـاالً بتشـجيع الييـود لمـن يريـد أن
يــأتي مــن كــل العــالم لزيــارة المســجد األقصــى ،فــي حــين أن الفمســطينيين ممنوعــون مــن الصــالة فــي المســجد
األقصى ويتم حرمان أبناء الضفة وغزة من ىذا الحق بل وأبناء القدس إذا كانوا من عمر  11حتى  59سنة
م ــن الرج ــال ولألس ــف تش ــجيع الس ــمطة لي ــذه الزي ــارات رغ ــم خطورتي ــا عم ــى مس ــتقبل األقص ــى ال ــذي ين ــادي
المسممون بفك أسره ال التصوير في رحابو ،ويريد الصياينة من ىـذه الزيـارات إعطـاء انطبـاع بحريـة الصـالة
وسماحة إجـراءاتيم وتكـريس أن ىـذا المكـان ال يخـص المسـممين فقـط وىـو لكـل طـارق وبالتأكيـد التسـاوق مـع
ىذا المنطمق خطير لمغاية والمسجد اإلبراىيمي خير دليل.
وحول رؤيتو لما يجري من تصعيد ومظـاىرات فـي األيـام القميمـة الماضـية بـين جمـوع مـن الشـعب الفمسـطيني
وبين جنود اإلحتالل في القدس وفي الضفة الغربية ،قال ابو مرزوق" :القدس تحتاج الكثير من الفمسـطينيين
والعــرب والمســممين ،ويجــب أن ال يكــون وضــع القــدس بــأي حــال مــن األحـوال تحــت مقصــمة الصــياينة حتــى
نصحوا يوماً فال نجدىا ،ومن ىنا احتجاجات الناس والمواجيـات جيـد مشـكور ولكـن ال يسـاوي المطمـوب وال
يكافيء المخطط المرسوم ولذلك ال بد من وحـدة الصـف وتشـكيل جبيـة موحـدة لمواجيـة ىـذه المخططـات وال
بــد مــن ىبــة جماىيريــة فــي كــل أرجــاء فمســطين لمحفــاظ عمــى القــدس وىويتيــا ،ال بــد لألمــة مــن مــد يــد العــون
لألىل في القدس تعزي اًز لصمودىم ومقاومة لمخططات إقتالعيم.
وحــول نظ ـرة وتشــكيك الــبعض فــي الــدعوات التــى تــتم االن مــن قبــل "حمــاس" و"الجيــاد اإلســالمي" وفصــائل
أخرى إلنتفاضة ثالثة في الضفة الغربية والقدس ،وتصريحات اوساط في السمطة الفمسـطينية بانيـا لـن تسـمح
لمفوضــى مــن جديــد أن تعــود إلــى الضــفة الغربيــة تحــت الفتــة المظــاىرات الداعمــة لمقــدس ،قــال ابــو مــرزوق:
بناء عمى استدعاء من أحد ،ولكن الشعب الفمسطيني الذي ىو أكبر من
"االنتفاضة األولى والثانية لم تخرجا ً
كــل فص ــائمو حينمــا رأى انس ــداداً سياس ــياً وغياب ـاً ك ــامالً لبـ ـرامج الفصــائل ف ــي الش ــارع ،تحمــل ى ــو المس ــؤولية
واســتنيض اليمــم ،ونحــن ارن نمــر بمرحمــة متشــابية مــع اإلنتفاضــة األولــى وانتفاضــة األقصــى ،فاإلنقســام
واالحتالل والحصار واالستيطان والتيويد والقدس من أجل كل ذلك سينيض شعبنا وبدون اسـتدعاء مـن أحـد
نحو انتفاضة ثالثة أراىا قادمة.
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وحــول نظـرة "حمــاس" عمــى صــعيدي المصــالحة والمفاوضــات بعــد مــا قالتــو الســمطة الفمســطينية اخيـ اًر مــن أن
خياراتيــا ارن منصــبة عمــى تحقيــق المصــالحة ،والوصــول إلــى ســالم عبــر المفاوضــات وىــو مــا أكــده الـرئيس
الفمسطيني محمـود عبـاس فـي كممتـو قبـل بضـعة ايـام فـي الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة ،أجـاب نائـب رئـيس
المكتــب السياســي" :المصــالحة قــدرنا وليســت مجــرد خيــار وال يمكــن تقســيم الشــعب الفمســطيني أكثــر ممــا ىــو
مقســم ارن ،كمــا ال يمكــن عــزل الضــفة عــن غـزة حاليـاً فــذلك انتحــار ونحــن طالبنــا بإنيــاء االنقســام منــذ اليــوم
األول لحدوثـــو ورفـــض إخواننـ ــا فـ ــي فـــتح حتـ ــى جـ ــاءت حـ ــرب  1119/1111وقبم ـ ـوا الجم ــوس لمحـــديث عـ ــن
المصــالحة ولكــن أولويــات تحــركيم ىــو التفــاوض مــع االحــتالل وىــذا مــن أكبــر األســباب التــي أعاقــت الوحــدة
وباإلض ــافة إل ــى الض ــغوط األميركي ــة والمواق ــف اإلسـ ـرائيمية ف ــي ى ــذا الص ــدد .ان ــا آم ــل أن تنتي ــي االتيام ــات
المتبادلة ونتحمل مسؤولياتنا جميعاً بإنياء ىذا الممف.
وحول ما إذا كانت جمسات األمم المتحـدة قـد أضـافت ىـذه المـرة أي جديـد لمقضـية الفمسـطينية خصوصـاً بعـد
إستقبال عباس كرئيس لدولة فمسـطين ألول مـرة ،قـال أبـو مـرزوق" :عمـى الصـعيد المعنـوي نعـم ،ولكـن الميـم
ىو ما يجري عمى األرض ،نحن نريد أن يكون عباس يتصرف كصاحب سيادة عمى أرضو وبـين شـعبو وأن
ال توقفو مجندة لتنادي عمى اسمو لمتأكد من شخصيتو.
القدس ،القدس1173/9/31 ،
 8فتح ترفض مشاركة حماس في إدارة معبر رفح
غزة  -رائد الفي :دعت حركة فتح غريمتيا حركة “حماس” إلى ما أسمتو “االعتراف بفشميا” في إدارة شؤون
قطاع غزة ،التي وصفتيا ب”السيئة”ُ ،معمنة في الوقت ذاتو رفض فكرة اإلدارة المشتركة لمعبر رفح .
ردا عمــى تصـريحات القيـادي فــي حمــاس
وقالـت ،فــي بيــان صـدر عــن مفوضــية اإلعـالم والثقافــة التابعــة ليـاً ،
صـالح البردويـل ،إن “عمـى حمـاس االلتفـات نحـو الحقيقـة واالعتـراف بفشـميا واسـتخالص العبـر مـن تجربتيــا
السيئة في إدارة األمور وتعاطييا في الشأن الفمسـطيني الـداخمي” .وأكـدت “فـتح” تأييـدىا لمـا جـاء عمـى لسـان
القيادي فييا جبريل الرجوب من رفض لفكرة إدارة معبر رفح بصـورة مشـتركة مـع حركـة “حمـاس” ،وقالـت ان
“الرج ــوب قـ ــال الحقيقـــة ف ــي تص ـ ـريحات عـ ــن رف ــض حركـــة فـــتح إرس ــال حـ ــرس ال ـ ـرئيس لمعب ــر رفـــح الـــذين
سيتعرضون البتزاز حماس”.
الخميج ،الشارقة1173/71/7 ،
 9البردويل ينفي طرح فكرة إدارة معبر رفح بصورة مشتركة مع فتح
غـزة -أحمــد المصــري :نفــى القيــادي فــي حركــة حمــاس د.صــالح البردويــل ،وجــود أي طــرح لفكـرة إدارة معبــر
رفح الحدودي ،ما بين الحكومة بغزة والسمطة في رام اهلل ،بصورة مشـتركة ،وذلـك وفـق مـا يتـردد عبـر وسـائل
اإلعالم.
وقال القيادي البردويل في تصريح لــ"فمسطين" :إن ىـذا الطـرح نـوقش فـي فتـرات حـوارات المصـالحة الوطنيـة،
في العاصمة المصرية القاىرة ،عمى أن تكون إدارة المعبر بالشراكة جزًءا مـن االتفـاق الشـامل والكامـل ،حـين
تنفيذه.
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وأض ــاف أن ح ــديث قي ــادات م ــن حرك ــة "ف ــتح" ع ــن رفض ــيا لفكـ ـرة إدارة المعب ــر بص ــورة مش ــتركة" ،اختالق ــات
جديــدة" ،مشــددا فــي الوقــت نفســو عمــى أنــو فــي حــال التوافــق واج ـراء المصــالحة الوطنيــة ،فــإن جميــع األمــور
ستكون مشتركة بين الجانبين.
وأوضح أن اتيام "فتح" لـ"حماس" بـ"الفشل" ال يمكن االلتفات لو وقد صدر مـن جيـة يمكـن القـول إنيـا تصـدر
الفشل لمعالم كمو ،ونموذج فاشل في كل الميادين ،مشي ار إلـى أن "فـتح" تأخـذ بمجـرى المثـل "رمتنـي بـدائيا ثـم
انسمت".
وأكــد البردويــل عــدم فشــل حركتــو ،إذ إنيــا أدارت القطــاع مــع الشــعب الفمســطيني بشــفافية واحت ـرام ،وواجيــت
االحتالل عسكريا وأمنيا ،ولم تعترف وتتنازل لو ،وعممت بنجاح في إدارة المجال االقتصادي رغم أنو مـورس
عمييا حصار مطبق لو وجو نحو دول النيارت.
وكانــت "فــتح" دعــت فــي بيــان ليــا "حمــاس" لالعت ـراف بفشــميا فــي إدارة شــؤون قطــاع غ ـزة ،ووصــفت إدارتيــا
بـ"السيئة" ،فيما أعمنـت فـي الوقـت ذاتـو رفـض فكـرة إدارة معبـر رفـح الحـدودي مـع مصـر بصـورة مشـتركة بـين
أجيزة السمطة وأجيزة األمن بغزة.
وذكــر البردويــل أن "حمــاس" ليســت موجــودة بحكــم القــوة بغـزة ،وأنيــا تســتمد شــرعية دســتورية جــرت مســبقا فــي
انتخابات شيد بنزاىتيـا العـالم كمـو ،فـازت بثمثييـا ،بينمـا لـدييا شـرعية تسـتمدىا مـن المقاومـة ،ودمـاء الشـيداء
الذين سقطوا من االحتالل.
ولفت إلى أن "فتح تمارس عادتيا القديمة" ،وتحاول أن تتممص من مصائبيا وفشميا عبـر إلقائيـا الـتيم عمـى
ارخرين ،مضيفا ":عندما يكون اإلنسان عاج از عمى أن يحقق أي تقدم سياسي أو انجاز شـعبي ،فيحـاول أن
يبرر فشمو ،ويمقيو عمى غيره".
واستدل البردويل عمى قولو باتيام "فتح" لحركتو ،بتعطيل المصالحة ،ورفض تنفيذىا ،مع أن جميـع األطـراف
السياسـية والشــعبية تــدرك أن رئـيس الســمطة محمــود عبـاس ،ىــو مــن عطميـا ،بعــد تحــذيره مـن وزيــر الخارجيــة
األمريكي جون كيري من االستمرار فييا.
وبين أن الوطن يدفع ضريبة تعطيل "عباس" لممصالحة ،وتوجيـو لممفاوضـات بـديال عنيـا ،متابعـا ":وقيـادات
فتح عمى عمم بذلك ،فمماذا الكبر والتغطية عمى الحقيقة ،ورمي التيم والقاؤىا في حجر الغير؟" ،مشددا عمـى
أن ثمن المفاوضات ىو وقف المصالحة وتعطيميا.
وذكر البردويل أن قيادات "فتح" والسمطة ،تشن حممـة شرسـة ضـد "حمـاس" ،وقطـاع غـزة ،ىـادفين إلـى تشـديد
الحصــار المفــروض ،وعــزل المقاومــة ،عوضـا عــن أن ذلــك يعــد مــدخال ىامــا لــدييم لتحقيــق مكاســب سياســية
وفتح الطريق أمام عودة السمطة لمقطاع.
فمسطين أون الين1173/71/7 ،
 71حماس تطالب فتح بـ"االلتزام بتنفيذ اتفاقات المصالحة"
غزة  -رائد الفي :جددت حركة “حمـاس” ،عمـى لسـان المتحـدث باسـميا سـامي أبـو زىـري ،مطالبـة “فـتح” ب
“االلتزام بتنفيذ اتفاقات المصالحة” مجددةً التأكيد عمى جاىزيتيـا لمتنفيـذ فـي حـين اتيمـت “فـتح” ب “التنكـر
التفــاق المصــالحة كونيــا ال تريــد منــو إال إج ـراء االنتخابــات ،فــي ظــل الظــروف غيــر المييــأة لــذلك ،بســبب
انعدام الحريات في الضفة ،وعدم وجود قانون انتخابي لمنظمة التحرير ،وال سجل لمناخبين”.
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وقال أبو زىري ،تعقيباً عمى تصريحات الرجوب التي جاء فييا أيضاً “نريد وحدة وطنية تبدأ أوالً بانتخابات”،
وتشــكيكو فــي إمكانيــة أن تســمم حمــاس الســمطة فــي غ ـزة حــال خســارتيا لالنتخابــات“ ،إننــا الن ـزال متمســكين
باتفاق المصالحة حسبما تم التوقيع عميو ،وفتح مطالبة بااللتزام بالتنفيذ ،ونحـن جـاىزون لـذلك” ،مضـيفًا “أن
فتح ال تريد من المصالحة إال االنتخابات وىذا تنكر لالتفاقات الموقعة”.
الخميج ،الشارقة1173/71/7 ،
 77الفصائل الفمسطينية تبحث أوضاع المخيمات في بيروت مع حزب اهلل
قاسـم س .قاسـم :بعـد استشـياد محمـد السـمراوي فـي مخـيم بـرج البراجنـة قبـل حـوالى عشـرين يومـاً عنـد حــاجز
ضمت ممثمين عن فصائل منظمـة
لعناصر من حزب اهلل نصب قرب المخيم ،ش حكمت القوى الفمسطينية لجنة ح
التحرير وآخرين من تحالف القوى المعارضة لممنظمة.
ميمة المجنة الرئيسة التواصل مع المسؤولين المبنانيين وذلك إليصال ىموم الفمسطينيين الى مسامع القيادات
المبنانية بصوت موحد .اجتماعيم األول كان االسبوع الماضي مع رئيس مجمـس النـواب نبيـو بـري .واجتمعـوا
أمس مـع رئـيس المكتـب السياسـي لحـزب اهلل السـيد إبـراىيم أمـين السـيد .بحـث الحاضـرون «فـي كـل شـيء»،
بحســب أحــدىم :فــي مس ــار المفاوضــات بــين الج ــانبين االس ـرائيمي والفمســطيني ،وف ــي الحيــاة اليوميــة ألبن ــاء
المخيمات «وكيف يمكن تحسين أوضاع الالجئين الفمسطينيين» .كذلك ناقشـوا فـي الوضـع االمنـي لمضـاحية
الجنوبية التي يقع فييا «مخيما شاتيال وبرج البراجنة» ،وكيفية االستمرار في ترسيخ التيدئة.
وقــال فتحــي أبــو العـردات ،أمــين ســر حركــة «فــتح» فــي لبنــان ،إن «المخيمــات الفمســطينية فــي البــرج وشــاتيال
ىي جزء من الضاحية الجنوبية» ،معتب اًر «أننا وأىل الضاحية في خندق واحد».
ولفت أبو العردات الى أن «اإلطـار الفمسـطيني الموحـد الـذي يجمـع الجميـع ىـو قيـادة فمسـطينية موحـدة أثبـت
ف ــي األح ــداث الماض ــية نجاح ــو ف ــي معالج ــة ك ــل القض ــايا» ،مؤك ــداً «أنن ــا سنس ــتمر ف ــي تعزي ــز ى ــذه العالق ــة
الوحدويــة» .ورأى أبــو العــردات أنــو «يجــب أن نقــف جميعـاً فــي مواجيــة المخــاطر التــي تواجــو القــدس وأىميــا
ودعم صمودىم بكل الوسائل الممكنة».
االخبار ،بيروت1173/71/7 ،
 71الجيش اإلسرائيمي يزعم أنه أحبط عممية فدائية شمال قطاع غزة
ذكرت عكا اون الين ،1173/9/31 ،أن القناة الثانية أفادت مساء اليوم عمى لسـان م ارسـميا "أور ىميـر" فـي
المناطق الجنوبية بأن قوة تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيمي قد أحبطت عممية فدائية بالقرب من حاجز ناحل
عوز.
ووفقاً لما جاء في القناة فإن جنود االحتالل قد الحظوا اثنين من المسمحين كانا يقتربان من السياج الحدودي
مع قطاع غزة ،األمر الذي دفعيـم إلـى إطـالق النـار اتجاىيمـا ،مـا أدى إلـى استشـياد أحـدىما وتمكـن ارخـر
من الفرار.
وبحسب المعمومات األولية يجري التحقق من ىذه العممية حول ما إذا كانت عممية تسمل أو نصب لكمين أو
وضع عبوة ناسفة بالقرب من دورية لمجيش اإلسرائيمي.
وفــي أعقــاب إطــالق النــار عمــى الفــدائيين ،أصــدر جــيش االحــتالل أوام ـره لســكان غــالف قطــاع غ ـزة بالبقــاء
بالقرب من األماكن المحصنة خشية إطالق صواريخ أو قذائف ىاون رداً عمى ما حدث.
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وأضــافت قـــدس بـــرس ،1173/71/7 ،مــن غ ـزة ،أن و ازرة الصــحة الفمســطينية فــي غ ـزة أفــادت ان ســيارات
االسعاف التابعة ليا انتشمت جثمان الشييد ىويشل اسماعيل ابو ىويشل ( 33عاما) مـن مخـيم البـريج وسـط
قطاع غزة .
وأضــافت انــو تــم انتشــال جثمــان الشــييد ابــو ىويشــل مــن منطقــة بيــت حــانون شــمال قطــاع غ ـزة والتــي كانــت
تعرضت لمقصف المدفعي التي تبعـد عـدة كيمـو متـرات عـن المنطقـة التـي تحـدث جـيش االحـتالل عـن افشـال
تسمل منيا.
وأشــارت إلــى ان ابــو ىويشــل اصــيب بعــدد مــن الطمقــات الناريــة فــي انحــاء الجســم ،وان ســياراتيا قامــت بعمــل
تمشيط لممكان ولم تجد أي اثار لشييد اخر او جريح .
 73الشعبية" :السمطة التفت عمق االنتفاضة لصالح التنسيق األمني
رام اهلل (فمســطين) :أعــرب القيــادي فــي الجبيــة الشــعبية لتحريــر فمســطين ازىــر الششــتري عــن أســفو مــن عــدم
عامــا ،وااللتفــاف عمييــا مــن خــالل إعــالن القيــادة
اســتثمار انجــازات انتفاضــة األقصــى التــي انــدلعت قبــل ً 13
المتنف ــذة ف ــي منظم ــة التحري ــر الفمس ــطينية االلتـ ـزام باالتفاقي ــات الموقع ــة م ــع االح ــتالل ،إض ــافة إل ــى اس ــتمرار
التنسيق األمني ،وباتفاقية باريس االقتصادية.
ورأى الششـتري فـي تصـريحات لــو أذاعتيـا قنـاة فمســطين اليـوم الفضـائية اليــوم االثنـين ( ،)9|31أن "مـا جــرى
في الضفة وغزة من بطوالت فمسطينية تم استثمارىا بشـكل سـمبي جـداً عمـى غـرار االنتفاضـة األولـى التـي تـم
االنقضاض عمييا بتوقيع اتفاقية أوسمو المشؤومة".
ولفت الششتري االنتباه إلى أن خطاب رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس السبت الماضـية ( )9|11فـي
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة "ال يتماش ــى مــع الحالــة الشــعبية والفمس ــطينية التــي تؤيــد االنتفاضــة الش ــاممة
والمقاومة ضد االحتالل وترفض المفاوضات".
وأوضــح أن الجبيــة الشــعبية طالبــت فــي غ ـزة والضــفة بتشــكيل غرفــة عمميــات مشــتركة تقــود المقاومــة ،لكــن
لألسف ىناك حسبات فئوية ضيقة تعرقل ذلك.
وأكــد الششــتري أن إصـرار القيــادة المتنفــذة عمــى موقفيــا السياســي واســتمرارىا بالتســوية دفــع مجموعــات شــبابية
لمقيام بمحاوالت النتفاضة ثالثة ،مشي اًر إلى أنيا "مقدمات إيجابية نرى فييـا ضـوءا مـن نفـق مظمـم" ،عمـى حـد
تعبيره.
قدس برس1173/9/31 ،
 74حماس :إعالن االحتالل "خربة مكحول" منطقة عسكرية "جريمة صهيونية"
القــدس المحتمــة :دانــت حركــة حمــاس بشــدة إعــالن الجــيش اإلس ـرائيمي "خربــة مكحــول" فــي األغ ـوار الشــمالية
منطقة عسكرية مغمقة يحظر الدخول إلييا ،بعد أن قامت دباباتو باقتحاميا ومحاصرتيا صباح اليـوم اإلثنـين
( ،)9|31وأكدت أن ذلك لن يفمح في ثني الشعب الفمسطيني عن مواجية المشاريع االستيطانية.
وأدان بيــان لحركــة "حمــاس" تمقتــو "قــدس بــرس اليــوم االثنــين (" )9|31بشــدة االعتــداء الســافر المتكــرر عمــى
ونجدد تأكيدنا عمى أنيا محاوالت يائسـة لـن تفمـح فـي
الميددة بالمصادرة،
خربة مكحول في األغوار الشمالية
ح
ح
ثنــي جمــاىير شــعبنا المجاىــد عــن مواصــمة التحـ حـدي لمشــاريع االحــتالل االســتيطانية والصــمود عمــى أرضــيم
والدفاع عنيا".
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قدس برس1173/9/31 ،
 75رام اهلل :حماس تعمن عن إطالق حممة شعبية لمصالة في المسجد األقصق ونصرته
رام اهلل (فمسطين) :أعمنت حركة حماس في الضفة الغربية المحتمة ،عن حممة شعبية تحت عنوان "من حقي
أن أص ــمي ف ــي األقص ــى" رفضـ ـاً لسياس ــات من ــع االح ــتالل اإلسـ ـرائيمي ل ــبعض الفئ ــات م ــن الص ــالة بالمس ــجد
األقصى وابعاد آخرين عنو.
وكشف القيادي في الحركـة ،فـرج رمانـة ،فـي مـؤتمر صـحفي عقـد فـي رام اهلل ،االثنـين ( ،)9/31عـن إطـالق
موقع إلكتروني يحمل اسم الحممة عمى مواقع التواصل االجتماعي.
وحســب القيــادي رمانــة ،فــإن الحممــة تتضــمن تنظــيم مســيرة جماىيريــة حاشــدة أمــام مســجد البي ـرة الكبيــر "ســيد
قطب" بمدينة البيرة المالصقة لرام اهلل ،وسط الضفة ،يوم الجمعة المقبل  5تشرين األول/اكتوبر.
وأشــار رمانــة إلــى أن المســيرة ســيرفع فييــا اريــات المســجد األقصــى وشــعارات مناص ـرة لألســرى فــي ســجون
االحتالل ،مؤكداً أن الحركة ستنظم ميرجاناً مركزياً بعنوان "األقصى في خطر" في وقت الحق.
وطالبت حركة "حماس" السمطة الفمسطينية ورئيسيا ،محمود عباس ،بإطالق الحريات العامة وكف يدىا عن
أحـرار األقصـى وعــدم الوقـوف فـي وجــو فعاليـات االنتصــار لألقصـى والمقدسـات .مشــددةً عمـى ضــرورة أن ال
تالحق أجيزة أمن الضفة تمك الفعاليات والقائمين عمييا.
ودعت "حماس" القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية والمؤسسات االجتماعية إلى "التعالي عن الخالفات ونبذ
الشقاق والتوحد تحت راية نصرة األقصى وتوجيو البوصمة نحو تحريره من دنس االحتالل والمحتمين".
وشارك في المؤتمر عدداً من قيـادات حركـة "حمـاس" فـي الضـفة الغربيـة المحتمـة مثـل الشـيخ جمـال الطويـل،
الشيخ حسين أبو كويك ،وفرج رمانة ،مع العمـم أن أمـن السـمطة الحـق ومنـع عـدة فعاليـات دعـت ليـا الحركـة
في رام اهلل ومنيا مسيرات نصرة لألقصى ورفض االنقالب في مصر.
قدس برس1173/9/31 ،
 16بيريز :سنبحث االنضمام التفاقية حظر األسمحة الكيمائية ونريد أفعاالً وليس أقواالً بشأن الممف اإليراني
ذكرت وكالة رويترز لألنباء ،2013/9/30 ،عن محمد ىميمي ،أن الرئيس االسرائيمي شمعون بيريز قال
يوم االثنين إن الحكومة االسرائيمية ستفكر بجدية في االنضمام الى اتفاقية حظر االسمحة الكيمائية بعد ان
أعمنت سوريا انيا ستدمر ترسانتيا من ىذه االسمحة.
وال تزال اسرائيل واحدة من ست دول في العالم لم تنضم الى اتفاقية حظر االسمحة الكيمائية التي تم
التوصل الييا في عام  1997بعد الخطوة التي أقدمت عمييا سوريا ىذا الشير.
وقال بيريز لمصحفيين في الىاي المدينة اليولندية التي تستضيف منظمة حظر االسمحة الكيمائية "إنني
واثق من ان حكومتنا ستبحث ذلك بجدية".
وقال بيريز ان سوريا لم تنضم الى االتفاقية اال عندما واجيت تيديد القوة العسكرية لكنو أضاف ان اسرائيل
رغم ذلك ستفكر في نداء االمين العام لالمم المتحدة بان جي مون لكل الدول كي تنضم الى االتفاقية.
وأضافت الحياة ،لندن ،2013/10/1 ،عن أ ف ب ،أن بيريز أعمن في الىاي ،أنو ال يمكن الحكم عمى
صدق إيران في المسألة النووية إال من خالل األفعال .وقال الرئيس اإلسرائيمي في مؤتمر صحافي" :في
النياية ال يمكن الحكم إال من خالل األفعال واألعمال".
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وأشار الرئيس اإلسرائيمي إلى "تناقضات في خطاب إيران" ،مؤكداً أن "اليدف من صنع صواريخ بعيدة
المدى ،ليس لو معنى سوى عزم عمى تحميميا رؤوساً نووية".
وقال بيريز" :نريد جميعاً أن تعود إيران إلى معسكر السالم والعقل ،لكنني أظن أن ال أحد منا يستطيع القيام
بتنازالت حول ىذا الحد األدنى من المطالب" ،كما دعا إلى "إبقاء كل الخيارات مفتوحة من أجل حمل إيران
عمى التخمي عن برنامجيا النووي ،خصوصاً العقوبات االقتصادية".
 17تعيينات جديدة في قيادة الجيش اإلسرائيمي
ذكرت مواقع صحافية إسرائيمية ،أن رئيس أركان الجيش اإلسرائيمي الجنرال بني غانتس ،صادق أمس
االثنين ،عمى سمسمة تعيينات جديدة في قيادة أركان الجيش اإلسرائيمي .وتم تعيين قائد وحدات المشاة في
الجيش اإلسرائيمي العقيد إيتي فيروب ،مسؤوال عن قطاع غزة ،بينما سيتم نقل القائد الحالي المسؤول عن
قطاع غزة في الجيش الكولنيل ميكي إدلشتاين ،إلى منصب قائد مركز التدريبات البرية في "تسائيميم" وقائدا
لوحدة سيناء .ولفتت ىآرتس إلى إن ترقية فيروب جاءت بعد عامين من تجميد ترقيتو عمى أثر تصريحات
لو أيد فييا االعتداء عمى الفمسطينيين واستخدام العنف "لتيدئتيم" خالل شيادة لو لصالح ضابط إسرائيمي،
اتيم عام  2009باالعتداء عمى فمسطينية وصفعيا.
إلى ذلك قال الموقع إن التعيينات الجدية شممت أيضا تعيين العقيد عميرام نوركين ،في منصب رئيس قيادة
سالح الجو اإلسرائيمي ،وىو ثاني أىم منصب في سالح الجو اإلسرائيمي .وأضاف الموقع أن ىذه
التعيينات تصبح سارية المفعول بعد مصادقة وزير األمن عمييا.
عرب 2013/10/1 ،48
 18دراسة :يمكن لـ"إسرائيل" استيعاب  160ألف الجئ فمسطيني في إطار السالم
القدس المحتمة – سما :قال البروفيسور االسرائيمي من جامعة "تل أبيب" اليشع افرات ,أنو يمكن حل مشكمة
الالجئين الفمسطينيين بشكل جذري في إطار محادثات التسوية القائمة ،مقترحا استيعاب  160ألف الجئ
فقط وتسكينيم في أراضي .48
وحسب صحيفة "ىآرتس" العبرية ،أشار البروفيسور في دراسة لو إلى تداول أرقام مبالغ فييا لعدد الالجئين
مقارنة بالعدد الذي من الممكن أن تعترف بو "إسرائيل" وتستوعبيم في إطار حق العودة ،األمر الذي
سيوصل الجانبين الى توقيع اتفاقية سالم.
وزعم أنو "ال يممك أحد حتى اليوم أي معطيات عن عدد الالجئين الذين من حقيم العودة ،أو الذين اعترف
بيم كنازحين في حينو".
وقال إنو باإلمكان استيعاب الالجئين في المدن العربية فقط (أراضي  ،)48وباألخص في البمدات التي يزيد
عدد سكانيا عن  5000نسمة ،والتي من المفترض أن فييا بنية تحتية تستوعب إضافات سكانية بيذا
الحجم.
وليس من الضروري -حسب افرات" إقامة بمدات ومدن جديدة الستيعابيم سوى منطقتي "ايكريت وبرعم" في
الجميل األعمى ،والتي تم تيجير سكانيا أيام حرب ال  ،48والذي لم توف السمطات في حينيا بوعدىا ليم
بأن يعودوا بعد انتياء الحرب حتى يومنا ىذا" .ولن يتم استيعاب الجئين في المدن المختمطة كالقدس وحيفا
والمد والرممة حتى ال يزيد التوتر بين العرب والييود فييا".
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وأضاف افرات أنو يتبين من خالل الفحص الموسع لمجمل القرى والبمدات والمدن العربية أنو يوجد فقط 12
بمدة يزيد عدد سكانيا عن ال  5000نسمة من مجمل  115بمدة وقرية ومدينة قائمة في البالد ،ولذلك
فالبمدات المفترضة الستيعاب الالجئين محدودة العدد ويحتاج بعضيا لتطوير بنيتيا التحتية ليذا اليدف،
أضف إلى ذلك االكتظاظ السكاني القائم ىناك ،وكمما كان االكتظاظ السكاني في كل كم قميل تزيد إمكانية
استيعاب الالجئين والعكس صحيح.
ويشير الكاتب أنو بإمكان المدن العربية التسعة وىي "أم الفحم ،الطيبة ،الطيرة ،طمرة ،كفر قاسم ،المغار،
سخنين ،عرابة ،وشفا عمر" استيعاب ما معدلو  160ألف الجئ.
وكالة سما اإلخبارية2013/9/30 ،
 19الشرطة اإلسرائيمية تعترف :نشر قضية اعتقال الجاسوس اإليراني كان بطمب جهات عميا
اعترف مندوب الشرطة اإلسرائيمية ،اليوم ،خالل جمسة تمديد اعتقال المواطن البمجيكي اإليراني األصول
عمي منصوري ،أن السماح بالنشر عن اعتقال منصوري والتيم المنسوبة لو بالتجسس لصالح إيران ،جاء
بناء عمى طمب من "جيات عميا" .وجاء ىذا االعتراف بعد أن مددت المحكمة اإلسرائيمية في بيتح تكفا،
اعتقال منصوري  ،لممرة الرابعة بثمانية أيام .وقال موقع يديعوت أحرونوت ،أن مندوب الشرطة قال
لممحكمة في مطمع الجمسة إنو تمقى أوامر من جيات عميا لتقديم طمب بالسماح لوسائل اإلعالم بالنشر عن
القضية ،من جيات عميا.
وكانت الرقابة العسكرية اإلسرائيمية ،سمحت أمس ،بشكل مفاجئ ،عشية لقاء نتنياىو ببراك أوباما اليوم،
بالنشر عن خبر اعتقال مواطن بمجيكي الجنسية إيراني األصل ،وصل إسرائيل لغرض التجسس لصالح
المخابرات اإليرانية ،وتحديدا وحدات الحرس الثوري.
عرب 2013/10/1 ،48
 20محممون" :إسرائيل" كشفت عن اعتقال جاسوس إيراني إلحراج طهران بعد تصريحات روحاني
القدس  -يو بي أي :أجمع محممون عسكريون في الصحف اإلسرائيمية الصادرة ،عمى أن إسرائيل كشفت
أمس ،عن اعتقال جاسوس إيراني في محاولة إلحراج طيران بعد تصريحات الرئيس اإليراني حسن
روحاني ،في األمم المتحدة ،وتسخين العالقات بين إيران والغرب وخاصة الواليات المتحدة.
وكتب المحمل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" ،ألكس فيشمان ،أن مصمحة إسرائيل من وراء
الكشف عن اعتقال عمي منصوري ،بشبية التجسس إليران "شفاف لمغاية" ،وأن إسرائيل تحاول "إحراج
اإليرانيين ردا عمى حممة العالقات العامة الناجحة التي قام بيا رئيس إيران روحاني في الواليات المتحدة
األسبوع الماضي".
وأضاف فيشمان أنو "ليس صدفة قرر مكتب رئيس الحكومة النشر عن القضية عشية لقاء (رئيس الوزراء
بنيامين) نتنياىو مع (الرئيس األميركي باراك) أوباما ،كما أنو ليس صدفة إبراز صور السفارة األميركية في
تل أبيب التي تم ضبطيا بحوزة الجاسوس" ،مشي ار إلى أن الرسالة اإلسرائيمية من وراء ذلك ىي القول
لألميركيين إن "اإليرانيين يبتسمون لكن من جية ،ويخططون لتفجير سفارتكم من الجية األخرى".
وأردف أنو "إذا لم يفيم أوباما ىذا اإليحاء ،فإن أعضاء الكونغرس ،الذين يفترض بيم أن يرفعوا العقوبات
عن إيران ،سيفيمونو".
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وبدوره ،اعتبر المحمل في صحيفة "معاريف" ،أمنون لورد ،أن "اعتقال الجاسوس اإليراني جاء في توقيت
جيد" وأنو "وا ضح أن النشر حول الموضوع غايتو التناغم مع سفر نتنياىو إلى الواليات المتحدة من أجل أن
يواجو ىناك اليجمة المضادة المبتسمة لروحاني وروح السالم التي تيم في أيامنا من جية أوباما".
وعنون المحمل العسكري في صحيفة "ىآرتس" ،عاموس ىارئيل ،مقالو بأن "اعتقال المشتبو بالتجسس يشكل
َ
ذخيرة لخطاب نتنياىو في نيويورك" ،معتب ار أن اإلعالن عن اعتقال عمي منصوري عشية سفر نتنياىو إلى
الواليات المتحدة ىو "تزامن أحداث سار".
وأشار ىارئيل إلى أن منصوري زار إسرائيل ثالث مرات وأنو اعتقل لدى مغادرتو إسرائيل في المرة الثالثة
في  11أيمول/سبتمبر الحالي وكان في طريق عودتو إلى بمجيكا.
وأضاف أن كشف ىذه القضية تدل عمى أن "إيران ىي عدو عنيد وذكي ويدرس خطواتو" لكنو واجو
صعوبة في تجنيد جواسيس لو في إسرائيل ،وأن إيران استغمت تنامي التجارة العالمية لزرع جاسوس ليا في
إسرائيل .وتابع ىارئيل أن إيران أعمنت مرات عديدة عن أن إسرائيل زرعت جواسيس في أراضييا ،وأنو تبين
في معظم الحاالت أن إسرائيل اعتمدت عمى رجال أعمال أيضا.
الحياة ،لندن2013/10/1 ،
 21األجهزة األمنية اإلسرائيمية تحذر اإلسرائيميين من التسوق في القرى الفمسطينية
القدس المحتمة  -الخميج :رغم تحذيرات األجيزة األمنية وقتل اثنين من جنود االحتالل قبل أسبوع يواصل
اإلسرائيميون التجول في مدن وقرى الضفة الغربية المحتمة لقضاء احتياجاتيم االقتصادية بأسعار رخيصة.
ودعت مخابرات االحتالل اإلسرائيميين أمس إلى عدم دخول أراضي السمطة الفمسطينية محذرة من عمميات
خطف وقتل .كما دعا بيان صادر عن جيش االحتالل اإلسرائيميين إلى عدم دخول مناطق السمطة
الفمسطينية النو ينطوي عمى مغامرة غير قانونية وخطورة كبيرة.
الخميج ،الشارقة2013/10/1 ،
 22القناة الحانية اإلسرائيمية :مسعق أمريكي لتسوية النزاع حول الحدود البحرية بين "إسرائيل" ولبنان
أشار المراسل السياسي لـ«القناة الثانية» في التمفزيون اإلسرائيمي أودي سيغال ،الذي يرافق رئيس الوزراء
اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو في زيارتو إلى الواليات المتحدة ،إلى أن المقاء بين نتنياىو والرئيس األميركي
باراك أوباما لم يقتصر فقط عمى مناقشة المسألتين اإليرانية والفمسطينية .وقال ،نقالً عن مسؤول أميركي،
إن المقاء تناول أيضاً االتصاالت التي ترعاىا أميركا لحل النزاع حول الحدود البحرية في المياه االقتصادية
الحصرية لمبنان واسرائيل.
وأضاف ان االتصاالت ىذه حققت كما يبدو تقدما كبي اًر حول تسوية لمنطقة تعني الكثير من المال،
موضحاً أنو ليس مستبعداً أن يتم قريباً اإلعالن عن تسوية ،ليس بشأن المشروع النووي اإليراني ،وانما بشأن
الحدود البحرية مع لبنان.
السفير ،بيروت2013/10/1 ،
 23محمل :تنامي فرص الهجوم اإلسرائيمي عمق المنشآت النووية اإليرانية بعد تقارب واشنطن وطهران
التاريخ :الحالحاء 1173/71/7

العدد1995 :

ص 76

الناصرة  -زىير أندراوس :تطرق المحمل اإلسرائيمي لمشؤون األمنية عامير راببورت ،رئيس تحرير موقع
( )Israel Defenseإلى العالقات األمريكية اإليرانية التي تتخذ منحى جديداً في عيد الرئيس اإليراني
حسن روحاني خاصة بعد المكالمة الياتفية الذي أجراىا األخير مع نظيره األمريكي باراك أوباما.
ورأى المحمل أن المكالمة الياتفية المذكورة بين الرئيسين ستزيد من احتمالية تنامي فرص اليجوم اإلسرائيمي
عمى المواقع النووية اإليرانية في المدى الزمني المتوسط ،الفتًا إلى أن األحداث األخيرة ما ىي إال جزء من
سيناريو تم إعداده مسبقاً تحت مسمى الغش والخداع اإليرانيين ،وىو نفس المصطمح الذي يستعممو رئيس
الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو ،في تعقيبو عمى السخونة في العالقات بين طيران وواشنطن ،بعد قطيعة
أي منذ انتصار الثورة اإلسالمية في إيران عام .1979
عاماْ ،
دامت أكثر من ً 34
ونقل المحمل راببورت عن محافل أمنية وصفيا بأنيا رفيعة المستوى في تل أبيب قوليا إن العديد من
المسؤولين اإلسرائيميين ،من المستويين األمني والسياسي عمى ٍ
حد سواء ،قاموا في ارونة األخيرة بإجراء
اتصاالت ومحادثات مع نظرائيم في الواليات المتحدة وشددوا عمى أن ما قام بو الرئيس اإليراني الشيخ
روحاني ال يتعدى كونو ميزلة ىزيمة ،وأكدوا ليم عمى أن الخطر الحقيقي تجمى لدى الواليات المتحدة
األمريكية عندما قامت بدعم ما أسماىا بمغامرة اإلخوان المسممين في مصر ،ولكنو استدرك قائالً إن
لواشنطن توجد أجندة خاصة بيا ومختمفة عن سمم األولويات اإلسرائيمي ،عمى حد قولو.
أيضا المحمل راببورت الممف السوري ،ونقل عن مصادر أمنية وسياسية
باإلضافة إلى ما ُذكر أنفًا ،تناول ً
جدا في تل أبيب ،قوليا إن ىناك ثمة شكوك في وسط القيادة السياسية اإلسرائيمية بشأن
وصفيا بالعميمة ً
تنفيذ قرار األمم المتحدة حول تفكيك نظام الرئيس السوري د .بشار األسد من السالح الكيميائي الذي
بحوزتو ،في حين يعتقد اإلسرائيميون أن النظام السوري قد وافق عمى تفكيك السالح الكيميائي بعد أن تيقن
من أن الواليات المتحدة األمريكية ستياجم المواقع الخاصة بتمك األسمحة ،وساق قائالً إن الشعور السائد في
جميع دول الشرق األوسط بما فييا الدولة العبرية ىو أن الرئيس األمريكي ،باراك أوباما ،لن يجرؤ عمى
الخروج بعمل عسكري ضد إيران أو مجرد التيديد بالمجوء إلى الخيار العسكري ،كما فعل في سورية.
وفي نياية مقالو تطرق المحمل إلى اليجوم اإلسرائيمي المنفرد عمى إيران لتدمير برنامجيا النووي وقال إن
ال واليات المتحدة بالتأكيد لن تعارض قيام إسرائيل بشن ىجوم عمى إيران ،إال أن العالم بما فيو الدول الغربية
سيصعب عمييا قبول اليجوم اإلسرائيمي قبل االنتياء من العمل الدبموماسي بشأن الممف النووي اإليراني
والذي يمكن أن يؤدي إلى اتفاق ناجح ،ورأى الكاتب أن الدولة العبرية ستتعامل مضطرة مع الممف النووي
اإليراني في منحيين مختمفين ،األول ،أن تقوم بتوجيو ضربة عسكرية لمبرنامج النووي اإليراني ،شريطة
الحصول عمى دعم أمريكي ،أما المنحى الثاني فيو أن إسرائيل ستستسمم أمام الخيار األصعب وىو أن
تتحول إيران إلى قوة نووية ،عمى حد تعبيره.
القدس العربي ،لندن2013/10/1 ،
 24استطالع لمقناة العاشرة %51 :من المستوطنين فكروا بترك "إسرائيل" والهجرة إلق خارجه
العرب ارن :أظيره استطالع لمرأي نشرتو القناة العاشرة الصييونية ،أن ما نسبتو  %51من المستوطنين
فكروا بترك الكيان واليجرة إلى خارجو خاصة نحو أمريكا الشمالية.
وارجع اإلستطالع سبب الرغبة في اليجرة إلى غالء المعيشة وارتفاع تكاليفيا في الكيان الصييوني،
إضافة الرتفاع أسعار الشقق ،عمما بان النسبة المذكورة ال تشمل من ىاجر وترك الكيان فعال ،وغالبيتيم
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ممن خاضوا االحتجاجات االجتماعية عام  2011ولم يكونوا راضين من نتائجيا ،لذلك فضموا مواصمة
حياتيم في مكان أخر .ووفقا لمتقرير المرفق الذي نشرتو القناة العاشرة اتضح بشكل مفاجئ بان كل مجموعة
أصدقاء شاركت باالحتجاجات االجتماعية تعاني نقصا في أفرادىا ،حيث تركيا واحد عمى األقل بيده
الدراسة أو العمل أو بكل بساطة ىاجر وترك االحتالل بال نية لمعودة واختار أن يسكن بكل بساطة ما وراء
البحر.
العرب اآلن2013/10/1 ،
فمسطينيا استشهدوا بسورية منذ بدء الصراع
" 15العمل من أجل فمسطينيي سورية"7597 :
ً
دمشــق – صــفا :قالــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فمســطينيي ســورية إن ثمانيــة الجئــين فمســطينيين استشــيدوا
جراء الصراع الدائر في سوريا خالل الفترة ما بين  11حتى  12سبتمبر ،مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل
فمسطينيا.
إلى 1992
ً
وأضافت المجموعة في بيان صحفي الثالثاء أن ثالثة من الشيداء سقطوا تحت التعذيب في معتقالت األمن
السوري ،وىم أحمد حسين خميس ،عمر عبد السالم صالح ،وثائر الخطيب ،كما استشيد الشاب محمـد عبـد
الرحمن حسن من أبناء مخيم خان الشيح إثر إصابتو بالقصف الذي استيدف منطقة جرمانا.
وأوضــحت أن الفمســطيني عمــر خالــد أبــو حمــدة مــن أبنــاء مخــيم خــان الشــيح قضــى تحــت التعــذيب فــي أحــد
معــتقالت األمــن الســوري ،وكــذلك الشــاب أحمــد عيســى الســيمي مــن ســكان حــي الم ـزة بدمشــق ،فيمــا استشــيد
عمــار عمــي الســرحان مــن ســكان مخــيم درعــا إثــر القصــف عمــى المخــيم .وأشــارت إلــى استشــياد الشــاب مينــد
عاما) من أبناء مخيم درعا جراء القصف الذي استيدف المخيم أمس االثنين.
أحمد أبو جروح (ً 33
وكالة الصحافة الفمسطينية( ،صفا)1173/71/7 ،
 16الشيخ عكرمة صبري :سنة  1111سيشكل اليهود  %88من سكان مدينة القدس
قــال الشــيخ عكرمــة صــبري خطيــب المســجد األقصــى المبــارك ورئــيس الييئــة اإلســالمية العميــا فــي القــدس أن
مدينة القدس تمر بآخر مراحل التيويد في ظل الصمت اإلسالمي واالنشـغال العربـي بتوافـو األمـور فإسـرائيل
ب ـدأت فــي تنفيــذ المخطــط االخيــر لتيويــد المدينــة بحيــث تنتيــي الســنوات العشــر عمــى مشــارف العــام 1111
ووقتيا يكون عدد الييود في المدينة إلى مميون شخص يشكمون  %11من السكان وفي ظل سياسة التيجيـر
القســري لمفمســطينيين المقدســيين يصــبح عــدد الفمســطينيين ال يتجــاوز  %11مــن ســكان القــدس يســيل بعــده
طردىم وتقوم سمطات االحتالل اليوم بمصادرة آالف الدونمات من أراضي محافظة القدس وكـذلك االسـتيالء
عمــى بيــوت المقدســيين مــن أجــل تفريــغ المدينــة المقدســة مــن ســكانيا األصــميين ومصــادرة ىويــاتيم وفــرض
الض ـرائب الباىظــة عمــييم وعــدم الســماح ليــم بالبنــاء وتطويــق المدينــة المقدســة بالمســتوطنات وفصــميا عــن
محيطيا الفمسطيني من خالل بناء جدار الفصل العنصري كما أن حكومة اإلحتالل رصدت أكثر مـن مميـار
دوالر لبنــاء خمســين ألــف وحــدة ســكنية اســتيطانية فــي مدينــة القــدس مــن أجــل إحــداث تغييــر ديمــوغرافي فــي
المدينة المقدسة يغمب عمييا الطابع الييودي”.
أمــا عــن حــال المســجد األقصــى فقــال صــبري أنــو لــيس بأفضــل مــن حــال المدينــة المقدســة والبــد ان يــدرك
المسممون أن إسرائيل تسعي لتغيير المظير اإلسالمي لمقدس من خالل بناء أكبر كنيس في العالم بالمدينـة.
وســيكون لــو قبــة أكبــر مــن قبــة الصــخرة كمــا أنيــا تقــوم بحفريــات تحــت المســجد ممــا ييــدد أساسـاتو حتــى لقــد
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ظيــرت انبعاجــات فــي أعمــدة المســجد وىــي انبعاجــات ت ـراىن إس ـرائيل عمــى وقــوع زل ـزال ممــا قــد يــؤدي إلــى
انييـار المســجد باإلضــافة إلــى األخطـار التــي يشــكميا المتطرفــون الييــود الـذين خططـوا طــويال ليــدم أو نســف
األقصى لبناء ىيكميم المزعوم.
م سسة األقصق لموقف والتراث ،أم الفحم 1173/9/31
تركية في إسطنبول
 17وفد م سسات القدس و"ألقصق" يقوم في زيارة لم سسات ّ
تركية
قامت مؤسسات العاممة في القدس والمسجد األقصى المبارك نياية األسبوع الماضي ،بزيارة لمؤسسات ح
في اسطنبول.
وكانــت بدايــة ىــذه الزيــارات لجمعيــة “ميراثنــا” التركيــة ،حيــث اســتقبل رئــيس وأعضــاء الجمعيــة والعــاممين الوفــد
ـرحبين بي ــم ،وق ــد أقيم ــت ورش ــة عم ــل ش ــارك فيي ــا الش ــيخ ارئ ــد ص ــالح رئ ــيس الحرك ــة اإلس ــالمية بال ــداخل
مـ ح
الفمسطيني والدكتور سميمان أحمد -رئيس صندوق اإلسراء والسيد يوسف عواودة -مدير جمعية اعمار.
وشاركت في الورشة مؤسسة عمارة األقصى برئيسيا ومديرىا األستاذ جمال رشـيد ود.حكمـت نعامنـة ،وكـذلك
السيد أحمد محمود رئيس مؤسسة القدس لمتنمية ،ومـديرىا المحـامي خالـد زبارقـة ،إضـافة إلـى مشـاركة رئـيس
مؤسســة “البيــارق” الســيد ناصــر خالــد ،ومــديرىا الســيد وفيــق درويــش ،فضــال عــن مشــاركة مؤسســة األقصــى
لموقف والتراث بمديرىا الميندس أمير خطيب.
وعمــى صــعيد آخــر ،حمحــت المؤسســات العاممــة فــي القــدس برفقــة الشــيخ ارئــد صــالح والــدكتور ســميمان أحمــد
ضيوفا عمى جمعية البراق التركية ،حيث كان في استقباليم رئيس وأعضاء وطاقم الجمعية.
وفــي زيــارة أخــرى  ،ح ـ حل الشــيخ ارئــد صــالح والــدكتور ســميمان أحمــد ضــيوفا عمــى جمعيــة “نســاء مــن أجــل
األقصى” ،حيث رحبت بيم رئيسة وأعضاء الجمعية ،والتي تعتبر جمعية حديثة النشأة.
كما وح حل الوفد ضيفا عمى جمعيـة ” حجـر الصـدقة” ،حيـث اسـتقبل رئـيس وأعضـاء الجمعيـة والعـاممين فييـا،
وقدم الشيخ رائد شرحا عن معاناة القدس والمسجد األقصى.
الوفد ،ح
ىــذا وقــام الشــيخ ارئــد صــالح والــدكتور ســميمان أحمــد بزيــارة لجمعيــة “يــدا بيــد “بفرعيــا فــي اســطنبول  ،حيــث
اســتقبل رئــيس ومــدير المؤسســة الوفــد اســتقباال حــافال ،وتــداول المجتمعــون ســبل التعــاون واقامــة مشــاريع فــي
الداخل الفمسطيني.
م سسة األقصق لموقف والتراث ،أم الفحم 1173/9/31
تجمع المصمين المسممين في ساحات "األقصق" وحظر تواجد األطفال
 18دعوات إسرائيمية لمنع ّ
قالــت مؤسســة األقصــى لموقــف والت ـراث فــي بيــان ليــا صــدر يــوم االثنــين  1113/9/31إن جماعــات الييكــل
المزعوم وقيـادات سياسـية مثـل نائـب رئـيس الكنيسـت موشـي فـيجمن تقـود فـي ىـذه األثنـاء حممـة مسـعورة ضـد
األطف ــال المقدس ــيين ال ــذين يمي ــون ويمرح ــون بكـ ـرتيم ف ــي باح ــات المس ــجد األقص ــى المب ــارك ،وتطال ــب ى ــذه
الجماعـات وزيـر األمـن الــداخمي يتسـحاق اىرونـوفيش وقائــد شـرطة االحـتالل فـي لـواء القـدس بالتـدخل سـريعا
لوقف ما اسموه “انتياك قدسية وحرمة جبل الييكل أو ما يعتبرونو معبدىم المزعوم”.
وأضــاف البيــان أن الناشــط الميكــودي والنــاطق باســم ائــتالف جماعــات الييكــل ييــودا جميــك – الــذي يق ــتحم
األقصى يوميا – قام برصد أطفال يميون بكرة القدم في ساحات المسجد األقصى وذلـك خـالل عمميـة اقتحـام
قـام بيـا مـع مجموعـة مـن المسـتوطنين .وعمـى اثــر ذلـك تقـدم جميـك وائـتالف جماعـات الييكـل برسـالة عاجمــة
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الى قائد شرطة االحتالل في لواء القدس طـالبوا فييـا بعـدم السـماح لألطفـال بالمعـب فـي سـاحات األقصـى أو
لممقدســيين والمصــمين الــذين يزورونــو بــالجموس او تنــاول الطعــام بشــكل جمــاعي ،معتب ـ ار ذلــك مســا صــارخا
بقدسية جبل الييكل – حسب التسمية الباطمة.-
ومن ناحيتو بعث نائب رئيس الكنيست عن حزب الميكود موشي فيجمن – الذي يشتير باقتحامـو لالقصـى –
برســالة مماثمــة لــوزير االمــن الــداخمي أعــرب فييــا عــن اســتيائو ازاء صــمت الشــرطة تجــاه لعــب ك ـرة القــدم فــي
المسجد األقصى  ،مشي ار الى ان المحكمة العميا كانت قد نصت عمى عدم السماح بذلك حسب ادعائو.
م سسة األقصق لموقف والتراث ،أم الفحم1173/9/31 ،
 19ر ساء الكنائس بالقدس ي كدون أهمية "اتفاقية الدفاع عن المقدسات"
عمــان ( -بت ـرا) :أكــد وفــد مــن رؤســاء الكنــائس بالقــدس فــي بيــان صــحفي أمــس خــالل اســتقبال شخصــيات
إســالمية ووطنيــة ليــم ،أىميــة االتفاقيــة األخي ـرة بــين جاللــة الممــك عبــداهلل الثــاني وال ـرئيس الفمســطيني محمــود
عباس في الدفاع عن المقدسات في بيت المقدس وغيرىا ،وأىمية الرعاية الياشمية لكـل األوقـاف والمقدسـات
السالمية والمسيحية في المدينة المقدسة.
واستعرض ـوا خــالل زيــارة تضــامنية ليــم لممســجد األقصــى المبــارك أمــس ،أثــر االنتياكــات المتكــررة عمــى يــد
المســتوطنين الصــياينة ،مســيرة العــيش المشــترك القــائم بــين والمســممين والمســيحيين منــذ العيــدة العمريــة والــى
اليوم ،مشددين عمى أنيم في المدينة المقدسة لن يرحموا عن أرضيم أو يتنازلوا عن مقدساتيم.
الغد ،عمان1173/71/7 ،
" 31اإلسالمية المسيحية" تحذر من اعتداءات المتطرفين اليهود المتزايدة
رام اهلل :حـ ــذرت الييئـ ــة اإلسـ ــالمية المسـ ــيحية لنص ـ ـرة القـ ــدس والمقدسـ ــات مـ ــن ت ازيـ ــد اعتـ ــداءات وانتياكـ ــات
المتطرفين الييود ،منددةً بإقدام مجموعة من المتطـرفين عمـى تحطـيم شـواىد  19قبـ اًر تتبـع لمكنيسـة المسـيحية
اإلنجيمية في جبل النبي داود بالقدس المحتمة.
وطالبت الييئة في بيان صحافي ،أمس ،بوضع حد ليذه الممارسات واإلجـراءات التـي ينكـل فييـا المتطرفـون
بــاألموات فــي قبــورىم ،حيــث إن عمميــات االعتــداء عمــى المقــابر سـواء مســيحية او إســالمية زادت فــي ارونــة
األخي ـرة ،مشــيرةً الــى ان عمميــات التيويــد فــي القــدس المحتمــة متواصــمة مــن خــالل بنــاء الحــدائق التمموديــة،
والكــنس والم ارفــق العامــة ،إضــافة لتنــامي عمميــات االســتيطان وتيجيــر المقدســيين وىــدم بيــوتيم ،واالنتياكــات
اليومية لحرمة المسجد األقصى باالقتحام والتدنيس.
األيام ،رام اهلل1173/71/7 ،
 37إطالق حممة "حميمة السعدية" لتوفير الحميب ألطفال الالجئين الفمسطينيين في سورية
رام اهلل  -وليد عوض :أعادت الحرب الدائرة في سورية واالستيداف المتواصل لمخيمات الالجئين
الفمسطينيين اسم ‘حميمة السعدية’ لمساحة الفمسطينية بعدما أطمق عمى حممة لتوفير الحميب ألطفال
الالجئين جراء الحصار واالستيداف المتواصل لمخيماتيم.
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وفيما يواصل الجيش النظامي السوري وبعض الجماعات المسمحة المعارضة حصار العديد من مخيمات
الالجئين الفمسطينيين حيث نفد الطعام والدواء وخاصة حميب االطفال ،اطمقت مجموعة من الناشطين مبادرة
تحت اسم ‘حميمة السعدية’ لتوفير الحميب الطفال الالجئين ،وخاصة لرضع منيم في مخيم اليرموك’.
وجاء اطالق اسم ‘حميمة السعدية’ عمى حممة توفير الحميب الطفال الالجئين الفمسطينيين في سورية تيمنا
بتمك المرأة التي أرضعت الرسول محمد صمى اهلل عميو وسمم.
ويعاني الالجئون الفمسطينيون في مخيماتيم بسورية من أزمة إنسانية خانقة طالت لقمة عيشيم نتيجة
الن قص الحاد في المواد التموينية ومادة الخبز التي أصبحت اليم اليومي ليم ،كما يعانون من عدم توفر
الدواء والمحروقات واستمرار انقطاع التيار الكيربائي وشبكة االتصاالت السمكية والالسمكية عن المخيمات
لفترات زمنية طويمة.
القدس العربي ،لندن1173/71/7 ،
 31وزارة األسرى :ارتفاع قائمة "عمداء األسرى" إلق سبعين أسي ارً
غزة :أفاد مدير دائرة اإلحصاء بو ازرة األسرى والمحررين ،عبد الناصر فروانة ،بـأن قائمـة "عمـداء األسـرى"قد
ارتفعت لتصل إلى (  ) 21أسي اًر.
وقــال فروانــة :القائمــة ارتفعــت وذلــك بعــد انضــمام األســير " أحمــد عــوض أبــو كميــل " المعتقــل منــذ -9-19
.1993
وأضاف :بأن أبو " كميل " متزوج ويبمغ من العمر  91عاماً ،واعتقل بتيمة مقاومة االحتالل وانتمائو لحركة
فتح وقيادات مجموعات الفيد األسود ،وصدر بحقو حكما بالسجن المؤبد ( مدى الحياة )  13مرة.
وذك ــر فروان ــة ب ــأن قائم ــة " عم ــداء األس ــرى " ى ــم ج ــزء م ــن قائم ــة أش ــمل تض ــم (  ) 21أس ــي اًر ُيطم ــق عم ــييم
مصطمح " األسرى القدامى " وىم أسرى ما قبل أوسمو والمعتقمون قبل الرابع من أيار عام .1995
الحياة الجديدة ،رام اهلل1173/71/7 ،
 33نادي األسير :يجب استحمار االعتراف بالدولة الفمسطينية
رام اهلل :دعـا رئـيس نـادي األسـير قـدورة فـارس ،أمـس ،إلــى ضـرورة االسـتثمار فـي االنجـاز اليـام الـذي حققتــو
فمســطين فــي األمــم المتحــدة مــن أجــل قضــية أس ـرانا ،والبنــاء عميــو كــون أن االعت ـراف وفــر لنــا ســالحا فعــاال
يستوجب عمينا ارن استخدامو.
وقــال فــارس عشــية مــرور عش ـرين عام ـاً عمــى تأســيس نــادي األســير "أن قيمــة األداء تقــاس عمميــا بقــدر مــا
تســتخدميا وتســتغميا بشــكل صــحيح وحتــى ارن لــم يوظــف انجــاز الدولــة العضــو بالشــكل الصــحيح وال ينبغــي
االحتفاظ بو عمى الرفوف رغم إدراكنـا الكامـل لمتعقيـدات التـي تمـر بيـا القضـية الفمسـطينية والوضـع اإلقميمـي
المحيط بنا".
وش ــدد ف ــارس عم ــى أن الحرك ــة األس ــيرة تم ــر بمنعط ــف خطي ــر يتطم ــب م ــن كاف ــة أطي ــاف المجتم ــع وخاص ــة
األح ـزاب والفصــائل الفمســطينية تــوفير متطمبــات ومســتمزمات الحفــاظ عمــى مقــدرات وانجــازات الحركــة األســيرة
واعــادة االعتبــار ليــا فــي مقــدمتيا تحقيــق الوحــدة الوطنيــة ،ووضــع إســتراتيجية وطنيــة واضــحة المعــالم ،كمــا
يستوجب عمى األسرى أنفسيم المذين في مواجية مباشرة مع سمطات أالحتالل إعادة بناء منظومة القيم التي
تمكن األسرى من االستناد إلييا".
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الحياة الجديدة ،رام اهلل1173/71/7 ،
 34تدهور الوضع الصحي لألسير عبد المجيد خضيرات المضرب عن الطعام منذ  711يوما
رام اهلل " -األيـام" :أعربت محاميتا و ازرة شؤون األسرى ىبة مصالحة وشيرين عراقي عن قمقيما عمـى صـحة
األسير عبد المجيد عقاب خضيرات ( 59عاماً) طوباس ،الذي اسـتأنف إضـرابو عـن الطعـام ،احتجاجـا عمـى
إعادة اعتقالو كأسير محرر في "صفقة شاليت" وعدم تقديم أية الئحة اتيام ضده.
وقالت مصالحة أن مجموع عدد أيام إضراب األسير خضيرات وصل إلى حوالي  111يوما ،وأنـو بـدأ يعـاني
من آالم شديدة في الكمية اليسرى بسبب إضرابو عن الماء ،وانو عزل في سجن مجدو في ظـروف سـيئة وتـم
نقمو إلى مستشفى الرممة ثم أعيد إلى "مجـدو" ومـن ثـم إلـى سـجن الجممـة ،مشـيرة إلـى أن خضـيرات بـدا عميـو
الضــعف الشــديد والتعــب ويــتكمم بصــعوبة ويتــنفس بصــعوبة وحركتــو بطيئــة ،وىــو معاقــب بــالعزل وممنــوع مــن
زيارة ذويو.
األيام ،رام اهلل1173/71/7 ،
 35اعتصام لألسرى المحررين في رام اهلل لممطالبة بتطبيق قانون األسرى المعدل
رام اهلل :اعتص ــم عشـ ـرات االس ــرى المح ــررين ،مس ــاء ام ــس ،أم ــام مبن ــى مجم ــس ال ــوزراء بـ ـرام اهلل ،مط ــالبين
بتطبيق قانون األسرى المحررين المعدل رقم " "19لمعام  ،1115والـذي يـنص عمـى انصـاف "المحـررين" مـن
خالل توظيفيم وترقيتيم عمى سمم الوظائف الحكومية ،أسوة بباقي موظفي السمطة الوطنية.
وطالــب األســير المحــرر صــبحي البابــا ،الــذي قضــى أكثــر مــن  12عامــا ،فــي الســجون بــأن تتســاوى رواتــب
المحررين برواتب موظفي السمطة "لكي يستطيعوا أن يعتاشوا منيا".
بدوره ،أوضح منسق لجنة األسرى المحررين المعتصمين ،شكري غنايم ،أن المطمب الرئيسي لممحررين ،ىو
"تطبيق قانون األسرى المعدل لمعام  1115والذي يشتمل عمى توظيف األسرى المحررين ،الذين قضـوا أكثـر
مــن  9ســنوات فــي الســجون واســتيعابيم بمؤسســات الســمطة وت ـرقيتيم" .وأضــاف" :ســيعمد االســرى المحــررون
لخط ـوات تصــعيدية فــي االيــام القادمــة ،وســنمجأ إلــى اإلض ـراب المفتــوح عــن الطعــام حــال لــم تــتم االســتجابة
لمطالبنا".
الحياة الجديدة ،رام اهلل1173/71/7 ،
 36وكالة معا تقرر إغالق مكتبها بغزة واالستغناء عن جميع موظفيها بالقطاع
غزة :قررت إدارة وكالة معا اإلخبارية مساء االثنين إغالق مكتبيا بقطاع غزة واالستغناء عن جميع موظفييا
بالقطاع.
وقالت مصادر صحفية فمسطينية ان إدارة وكالة معا أرسـمت االثنـين كتـب اسـتغناء لجميـع موظفييـا العـاممين
بقطاع غزة والبالغ عددىم ثالثة عشر صحفيا.
واوضحت المصادر ان معا أوقفت شرائح الجوال الخاصة بموظفييا بغزة.
وبحســب المصــادر قالــت وكالــة معــا فــي كتــاب االســتغناء انــو الســتحالة تجديــد عقــد العمــل بســبب اســتمرار
اغــالق المكتــب بغ ـزة وعــدم وضــوح أي بــودار لحــل األزمــة قررنــا االســتغناء عــنكم ،موضــحو ان معــا ســتقوم
بتحويل راتب شير سبتمبر وكافة المستحقات لموظفييا بالقطاع.
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وعبـ ــر عش ـ ـرات الصـ ــحفيين بغ ـ ـزة عـ ــن اسـ ــتغرابيم الشـ ــديد مـ ــن ق ـ ـرار وكالـ ــة معـ ــا باالسـ ــتغناء عـ ــن موظفييـ ــا
بالقطاع( )..مؤكدين ان ىذا القرار جائر بحق صحفيين ضحوا بحياتيم من أجل وكالة معا.
وطالــب الصــحفيون نقابــة الصــحفيين بموقــف واضــح وص ـريح مــن مــا أســموه"مجزرة" بحــق زمالئيــم العــاممين
بوكالة معا بغزة.
وكالة سما اإلخبارية1173/9/31 ،
" 37شاهد" تستقبل وفداً من األونروا وتناقش معه أوضاع الالجئين الفمسطينيين في منطقة صور
اسـتقبمت المؤسســة الفمســطينية لحقــوق اإلنســان (شـاىد) فــي مكتبيــا فــي مخــيم الـبص وفــداً مــن وكالــة األونــروا
ضم كل من مدير األونروا في منطقة صور األستاذ فوزي كساب واألستاذ رائف أحمد مدير خدمات األونروا
في مخيم البرج الشمالي.
كان في استقبال الوفد كل من مدير المؤسسة األستاذ محمود الحنفـي ومنـدوب منطقـة صـور األسـتاذ محمـود
داوود وعدد من مندوبي "شاىد" في مخيمات صور.
الفعـال فـي
ناقش الطرفان عدد من النقاط اليامة التي تتعمق بقضايا الالجئـين الفمسـطينيين ،وآليـات التواصـل ح
سبيل معالجة المشاكل التي تواجو الالجئين الفمسطينيين في منطقة صور.
الم سسة الفمسطينية لحقوق اإلنسان( ،شاهد)1173/9/31 ،
ضد إجراءات "األونروا"
 38لبنان :المخيمات الفمسطينية تتضامن مع مخيم نهر البارد ّ
نفــذت المخيمــات الفمســطينية فــي لبنــان إض ـرابا عامــا شــمل مؤسســات وم اركــز األونــروا التعميميــة والصــحية
واالغاثية والمحال التجارية ،ونظمـت مسـيرات فـي العديـد مـن المخيمـات ،وذلـك تضـامنا مـع أبنـاء مخـيم نيـر
البارد ،في مواجية إجراءات األونروا بإلغاء خطة الطوارئ.
وفي بيـروت ،كـان اإلضـراب شـامال فـي مخيمـي بـرج البراجنـة وشـاتيال .ونظـم اعتصـام جمـاىيري حاشـد امـام
المركز الرئيسي لوكالة الغـوث شـارك فيـو عـدد مـن ممثمـي الفصـائل الفمسـطينية والمجـان الشـعبية والمؤسسـات
االجتماعية ،اضافة الى حشد من ابناء مخيم البارد ومخيمات بيروت.
ونظم المشاركون في االعتصام مسـيرة إمـام مقـر األونـروا .وتحـدث خميـل خضـر باسـم المجنـة الشـعبية لمخـيم
نيــر البــارد ،فاكــد اســتمرار التحركــات الجماىيريــة حتــى اســتجابة االونــروا لممطالــب المحقــة البنــاء مخــيم نيــر
البارد ،بعودة خطة الطوارئ الشاممة والعمل عمى زيادة موازناتيا.
المستقبل ،بيروت1173/71/7 ،
 39إعادة بناء خربة مكحول بعد تدميرها حالث مرات عمق يد االحتالل
طوبــاس  -عــاطف أبــو الــرب :شــارك العش ـرات مــن المتطــوعين مــن مؤسســات "الش ـراكة مــن اجــل التنميــة"،
أمــس ،بــدعوة مــن مركــز معــا لمعمــل التنمــوي فــي إعــادة بنــاء مــا دم ـره االحــتالل فــي خربــة مكحــول بــاألغوار
الشــمالية التابعــة لمحافظــة طوبــاس ،حيــث شــارك المتطوعــون واألىــالي وكــادر المحافظــة فــي بنــاء خيمتــين
ومسكنين من الصفيح إليـواء سـكان الخربـة التـي دمرىـا االحـتالل ثـالث مـرات خـالل الشـير الجـاري .وكانـت
مجموعـة مــن الشـباب قــد وصــمت لمخربـة فــي إطـار حمــالت تطوعيــة تسـعى لتعزيــز انتمـائيم لبمــدىم ووطــنيم،
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وشارك أفراد المجموعة في عممية نصب عدد من الخيم ،بعد أن قاموا باستصالح بعض األدوات التي دمرىا
االحتالل في اعتداءاتو المستمرة عمى خربة مكحول.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1173/71/7 ،
 41رفح :البضائع الفمسطينية واإلسرائيمية بديل قسري في ظ ّل استمرار إغالق األنفاق
محمد الجمل :أيقن معظم المواطنين في محافظة رفـح وبـاقي محافظـات غـزة أن البضـائع والسـمع التـي تصـل
مــن الضــفة الغربيــة واسـرائيل باتــت البــديل االســتيالكي المتــاح ليــم ،فــي ظــل اســتمرار إغــالق األنفــاق وشــحة
الواردات المصرية الميربة عبر الحدود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار السمع الواردة عبر إسرائيل مقارنة بالسمع المصرية وجد المواطنون أنيم مضطرون
لشرائيا ،خاصة السمع الضرورية التي عادة ال يستغني عنيا أي منزل.
وبــدأت الســمع التــي تصــل مــن خــالل معبــر كــرم أبــو ســالم مثــل منظفــات المطــبخ والم ـواد األساســية واألجبــان
والمكسـ ـرات وك ــذلك الوق ــود تمق ــى رواج ــا ،وارتفع ــت مبيعاتي ــا بص ــورة ممموس ــة بع ــد اختف ــاء أو ارتف ــاع أس ــعار
نظيراتيا المصرية.
ورغم عدم رضا معظـم المـواطنين عـن الواقـع الجديـد ورغبـتيم فـي عـودة األنفـاق لمعمـل أكـد كثيـرون مـنيم أن
تدفق البضائع من خالل معبر كرم أبو سالم حال دون حدوث أزمة.
األيام ،رام اهلل1173/71/7 ،
 47االحتالل يعيد فتح معبر كرم أبو سالم جزئياً
غزة – قنا :فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي ،يوم االثنين ،معبـر كـرم أبـو سـالم جزئيـاً إلدخـال بضـائع ووقـود
وتصدير شاحنة توابل إلى أوروبا.
وقال ــت لجن ــة إدخ ــال البض ــائع إل ــى قط ــاع غـ ـزة إن االح ــتالل س ــمح بإدخ ــال  321ش ــاحنة محمم ــة ببض ــائع
لمقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصالت.
وأوضــحت المجنــة أن مــن بــين الشــاحنات  51شــاحنة محممــة بالحصــمة و 11شــاحنة محممــة باألســمنت و11
شاحنات محممـة بحديـد البنـاء لمقطـاع التجـاري الخـاص وكميـات مـن األسـمنت والحصـمة الخاصـة بالمشـاريع
الدولية.
الشرق ،الدوحة1173/71/7 ،
 41فمسطين :زراعة الجوافة تسهم بـ  71مميون دوالر سنوياً لممردود الزراعي
نابمس -عاطف دغمس :تستقبل مدينة قمقيميـة ىـذه األيـام مئـات ال ازئـرين يوميـا مـع بـدء موسـم حصـاد أشـجار
الجوافة التي يزرعيا السكان منذ نحو نصف قرن ،وأكسبت المدينة شـيرة بيـا جعمتيـا تتميـز عـن بـاقي المـدن
الفمســطينية ،ســاعدىا عمــى ذلــك ت ـوافر العناصــر البيئيــة الالزمــة لتمــك الز ارعــة مــن درجــة الح ـ اررة والرطوبــة
والمياه.
ويعــد المــردود االقتصــادي لز ارعــة الجوافــة كبيـ ار مقارنــة بز ارعــات أخــرى .وتُــزرع فــي قمقيميــة نحــو ســبعين ألـف
جوافة تدر دخال يقترب من  11مميون دوالر سـنويا ،وفـق مـدير غرفـة صـناعة وتجـارة وز ارعـة قمقيميـة،
شجرة ح
إبراىيم نزال.
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ويوزع ىذا الدخل عمى السوق المحمي بحجم يصل لتسعة ماليين دوالر ،بينما تُقدر الكميات المصـدرة بثالثـة
ُ
ماليين دوالر رغم أن التصدير بدأ العام الماضي بعد انقطاع يزيد عمى ثالثين عاما.
وأضاف ن حـزال فـي حديثـو لمجزيـرة نـت أن التصـدير يعتبـر أفضـل داعـم لممـزارعين وأكثـر وسـيمة شـجعتيم عمـى
زيادة المساحات المزروعة لحوالي ألفي دونم من أصل  39ألف دونم زراعي بالمدينة.
وأشار حنزال إلى أنيـم يصـدرون عشـرين طنـا يوميـا ،وتقتصـر عمميـة التصـدير عمـى دولـة األردن حاليـا ،مبينـا
أنيم يسعون لفتح أسواق عربية كالسعودية واإلمارات العربية والكويت.
جوافـة ،بواقـع  %19مـن فـائض اإلنتـاج الـذي يقـارب  1911طـن،
وصدرت قمقيمية العام الماضي  111طـن ح
ويمتــد موســم ىــذه الز ارعــة لنحــو شــيرين ونصــف تبــدأ منتصــف أغســطس/آب وتنتيــي أواخــر أكتوبر/تش ـرين
األول ،وتتميز بأنواعيا الثالثة "الغبرة" و"الشواط" و"المصرية".
الجواف ــة ،بينم ــا تش ــكل الز ارع ــات
وتس ــتفيد نح ــو  111عائم ــة قمقيمي ــة بواق ــع  1511نس ــمة م ــن العم ــل بقط ــاع ح
المختمفة بالمدينة ما نسبتو .%93
الجزيرة نت ،الدوحة1173/9/15 ،
 43ارتفاع الناتج المحمي اإلجمالي في فمسطين خالل الربع الحاني من سنة 1173
القدس المحتمة  -يـو بـي آي :أعمـن الجيـاز المركـزي لإلحصـاء الفمسـطيني ،ارتفـاع النـاتج المحمـي اإلجمـالي
خالل الربع الثاني من العام الجاري ،مقارنة بالفترة نفسيا من العام الماضي.
وقال الجياز في بيان ،إن "الناتج المحمي اإلجمـالي باألسـعار الثابتـة فـي فمسـطين ،ارتفـع خـالل الربـع الثـاني
من العام  1113بنسبة  %1.1مقارنة مع الربع الثاني من ."1111
الحياة ،لندن1173/71/7 ،
"اليوم السابع" :شيخ األزهر يقرر مراجعة ممفات الطمبة الفمسطينيين
لؤى عمي :فور وصول أحمد الطيب شيخ األزىر إلى مكتبو طمب مقابمة بعض الطالب لالطالع عمى
مطالبيم ،وبالفعل تم عرض المطالب السابقة ووجو شيخ األزىر بضرورة حميا ،وكمف بيا الدكتور عباس
عبد الاله شومان ،وكيل األزىر.
"اليوم السابع" حضرت مقابمة عدد من الطالب مع رئيس اإلدارة المركزية ألمن األزىر محمود صبيحة،
الذين قالوا إن ىناك عددا كبي ار من طالب تمك المعاىد من الجنسية الفمسطينية خاصة تابعين لحركة
حماس ،كانوا يحرضون الطالب عمى المظاىرات منذ بداية العام الدراسي ،وىو ما جعل األزىر الشريف
يتخذ ق ار ار اليوم بإعادة النظر في جميع اإلجراءات الخاصة بالطالب الحاممين جنسيات أخرى خاصة
الفمسطينية .وأعرب الطالب خالل لقائيم األمام األكبر ،عن تقديرىم البالغ لو ،موضحين أن ىناك مندسين
استغموا الوقفة ألغراض سياسية وتم الترويج ليا ،وأن البعض قام باالشتباك معيم.
من جانبو ،قال الدكتور عباس عبد الاله شومان ،وكيل األزىر في تصريحات لـ"اليوم السابع" ،إنو سيتم
إنزال لجان تفتيشية مالية وادارية وقانونية لتمك المعاىد لمتأكد من صحة كالم الطالب ،مشددا عمى أنو إذا
ثبت تحريض ىؤالء الطالب سواء بالتأييد أو المعارضة سيتخذ بحقيم أشد أنواع العقاب ،حيث إنو من
الممكن تعرض ىؤالء الطالب ألى مكروه خالل حضورىم لممشيخة بمفردىم دون ذوييم ،باإلضافة إلى
وجود شبو االستغالل السياسي خاصة بعد رفع عدد من الشعارات السياسية في وقفتيم.
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اليوم السابع ،القاهرة/ ،

/

"قدس برس" :األمن المصري يعتقل فمسطينيين في سيناء ويفرض عميهم االعتراف بانتمائهم لحماس
القاىرة :حذرت مصادر أمنية مصرية وفمسطينية موثوقة ،من أن االعتقاالت التي نفذتيا األجيزة األمنية
المصرية بحق عدد من الشبان الذين يحممون الجنسيتين المصرية والفمسطينية في سيناء مؤخرا ،جزء من
مخطط متكامل يستيدف تعميق الوقيعة بين الشعبين المصري والفمسطيني وتشديد الحصار المفروض عمى
قطاع غزة عمى خمفية تدخل "حماس" في الشأن الداخمي المصري.
وذكرت ىذه المصادر ،التي تحدثت لـ"قدس برس" وطمبت االحتفاظ باسميا ،أن من بين المعتقمين شابين من
عائمة الشاعر ،األول ىو أحمد نعيم عوض الشاعر ( عاما) وىو من سكان رفح المصرية ،والثاني ىو
عاما) وىو من رفح الفمسطينية ،إضافة إلى من داخل غزة ألبسوىم مالبس
ىشام جبر الشاعر (
"كتائب القسام" وحمموىم قنابل وأسمحة "أر بي جي" وىددوىم وطمبوا منيم االعتراف بأنيم من القسام وأنو تم
إرساليم لمقيام بعمميات تخريب في سيناء ،وأنو بعد تصوير اعترافاتيم سيتم اإلفراج عنيم ،لكن ذلك لم يتم
وتم تحويميم إلى سجن أبو زعبل.
وأشارت ىذه المصادر ،إلى أن أىالي المعتقمين قرروا الحديث إلى وسائل اإلعالم في مؤتمر صحفي
ليكشفوا حقيقة المقايضة التي تعرض ليا أبناؤىم من طرف بعض األجيزة األمنية المصرية.
قدس برس/ / ،
السمطات المصرية تمدد فتح معبر رفح بشكل جزئي ليوم الحالحاء
رفح :مددت السمطات المصرية فتح معبر رفح البري بشكل جزئي ليوم الثالثاء (  ) /لسفر فئات محددة.
وأعمن مدير ىيئة المعابر والحدود بو ازرة الداخمية واألمن الوطني بغزة ماىر أبو صبحة أن الجانب المصري
أبمغيم بفتح معبر رفح البري جزئيا ليوم الثالثاء .وأوضح أبو صبحة في تصريح مكتوب ،تمقت "قدس برس"
نسخة عنو أن األولوية لمسفر ستحدد الحقاً حسب كشوفات الداخمية.
قدس برس/ / ،
السمطات المصرية تفرج عن سبعة فمسطينيين من سجونها
رفح  -ىاني الشاعر :أفرجت السمطات المصرية مساء االثنين عمى أربعة فمسطينيين معتقمين داخل
سجونيا منذ عدة أشير ،ورحمتيم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري ،بعد أيام من اإلفراج عن معتقمين
بعد اعتقال لعشرة أيام.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة "صفا" أن المفرج عنيم "ع.ز" ،و"م.ق" وشقيقو "ض.ق" وجميعيم من سكان
جنوب قطاع غزة ،والرابع "م.ش" من سكان مدينة غزة ،اعتقموا قبل أشير بعد انتياء أقاماتيم ،باإلضافة إلى
"ىـ.ش" و"م.ل" و"ع.س" بعد اعتقال دام ألكثر من عشرة أيام ،وثالثتيم من سكان مدينة رفح.
وقال المفرج عنو اليوم "ع.ز" لوكالة"صفا" :حإنو "تم اإلفراج عنو وعن زمالئو الثالثة من سجن الجالء
باإلسماعيمية بعد تدخل وساطات من السفارة الفمسطينية بالقاىرة ،بعد الثبت أنو ال تيم أمنية وال جنائية
تخصنا".
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)/ / ،
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عمان :الهيئة الشعبية لمدفاع عن "األقصق" تنظم سمسمة بشرية نصرة لمقدس
ّ 48
عمان :أقامت الييئة الشعبية لمدفاع عن المسجد األقصى والمقدسات ونقابة الميندسين سمسمة بشرية أمام
مبنى صحيفة الدستور لنصرة القدس والمسجد األقصى تحت شعار "تحرك ..قم بواجبك ..األقصى يقسم".
وجاءت السمسمة البشرية ضمن سمسمة الفعاليات التي تنوي الييئة الشعبية التي يرأسيا نقيب الميندسين
رئيس اتحاد الميندسين العرب م .عبد اهلل عبيدات تنفيذىا لمفت األنظار لممخاطر التي يتعرض ليا المسجد
األقصى وخطط تيويده وتقسيمو زمانيا .وقال عبيدات إن األقصى والقدس دخال في مرحمة ال تحتمل
المجاممة والدبموماسية والمواقف اليزيمة لكونيما يمران في اخطر مرحمة،مطالبا الحكومة باتخاذ موقف
واضح مما يقوم بو الصياينة من اعتداءات عمى المسجد األقصى.
ودعا عبيدات مجمس النواب إلى تجديد دعوتو لمحكومة بطرد السفير اإلسرائيمي من عمان والعمل عمى
إلغاء اتفاقية وادي عربة ردا عمى ممارسة المستوطنين في القدس .كما طالب السمطة الفمسطينية بوقف
المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيمي لكونيا تشكل اعترافا بالعدو وكيانو وتشجعو عمى االستمرار بخطط
تيويد المسجد األقصى وتشكل غطاء لو.
الدستور ،عمان1173/71/7 ،
تونس :جدل حول تصريحات الرئيس المرزوقي بشأن مصر وغزة
تونس :أثارت تصريحات الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،التي طالب
فييا بإطالق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وبقية المعتقمين السياسيين وتخفيف الحصار عن
غزة ،جدال في الساحة السياسية التونسية ،فبينما اعتبرىا فريق من التونسيين أنيا تعبير عن موقف ثوري
أصيل عدىا آخرون تدخال في شؤون مصر وتجاو از لصالحيات الرئيس.
وقال مستشار الرئيس التونسي لمشؤون الدولية أنور الغربي في تصريحات لو االثنين (  ) /عمى صفحتو
في موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" ،إن الحديث عن تجاوز الرئيس المرزوقي لصالحياتو عندما طالب
باإلفراج عن الرئيس مرسي وبقية المعتقمين السياسيين في مصر وتخفيف الحصار عن غزة ،ليس دقيقًا،
وقال" :يظير أن البعض نسي أو تناسى صالحيات رئيس الجميورية في ظل التجاذبات الموجودة عمى
الساحة السياسية ،ولعمو من المفيد التذكير بأن السياسة الخارجية يرسميا رئيس الجميورية بالتوافق مع
من القانون التأسيسي المتعمق بالتنظيم المؤقت لمسمطات
رئيس الحكومة وفقا لما نص عميو الفصل
العمومية .كما يمثل الرئيس الدولة التونسية في الخارج ويجري التعيينات في الوظائف العميا في و ازرة
الخارجية" .ورأى الغربي أن انتقاد تصريحات الرئيس المرزوقي ىو رسالة سياسية ليا داللتيا في السياسة
ا لداخمية ،وقال" :ىل ىناك مصمحة لمبالد في مياجمة الرئيس وىو الذي قطع مع منظومة االستبداد
والدبموماسية االنتيازية؟ ألم يكن لمرئيس موقف واضح من نظام القذافي ومجازر سورية والتدخل في مالي
وحصار غزة واالنقالب في مصر؟ أليست ىذه مطالب الشعوب الحرة؟ لمصمحة من يعمل البعض عمى
إرجاع منظومة الفساد واالستبداد؟ ىل يعقل أن يعمن أحدىم وفي وسائل إعالم أجنبية بأن موقف الرئيس ال
يمزم تونس؟ ألم يحن الوقت لمحاسبة من أجرم في حق الوطن؟ ماذا نسمي حمفاء التدخل الخارجي ولماذا
السكوت عمى نشاط جيات ثبت ارتباطيا بالخارج المعادي لممسار الديمقراطي في البالد؟ ولماذا بقي
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قضاؤنا يتفرج عمى مثل ىذه التجاوزات الخطيرة؟ ولماذا تعجز المؤسسات الشرعية عن التحرك والضرب
عمى أيادي دعاة الفتن؟".
قدس برس/ / ،
وزير خارجية البحرين" :مبادرة السالم العربية" فرصة حمينة لمفمسطينيين واإلسرائيميين
نيويورك – واس :أكدت مممكة البحرين أن مبادرة السالم العربية التي طرحيا خادم الحرمين الشريفين الممك
ومازال الجميع متمسكا بيا ،فرصة
عبد اهلل بن عبد العزيز ،وأقرتيا القمة العربية في بيروت عام
ميمة وثمينة من أجل إرساء السالم وبناء مستقبل زاىر وآمن لمفمسطينيين واإلسرائيميين وأساس متين
لمتعايش والتعاون وحسن الجوار بين الدول العربية واسرائيل.
جاء ذلك في الكممة التي ألقاىا الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خميفة وزير خارجية مممكة البحرين أمس
لمجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك ،وأبرز فييا ضرورة الوصول إلى
أمام اجتماعات الدورة الـ
حل عادل ودائم وشامل لمقضية الفمسطينية ليكفل الحقوق المشروعة لمشعب الفمسطيني .وأكد أن مممكة
البحرين حريصة عمى التفاعل والحوار مع أبناء شعبيا والتجاوب مع تطمعاتيم بكل شفافية والتزام.
عكاظ ،جدة/ / ،
السعودية تستضيف ألف فمسطيني من ذوي الشهداء ألداء مناسك الحج
فمسطيني
الرياض – الحياة :أمر خادم الحرمين الشريفين الممك عبد اهلل بن عبد العزيز باستضافة
ىـ ،تتولى و ازرة الشؤون
من ذوي الشيداء ،ألداء فريضة الحج عمى نفقتو الخاصة ىذا العام
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد اإلشراف عمى استضافتيم.
الحياة ،لندن/ / ،
وليد المعمم :سورية تجدد دعمها لمحقوق الحابتة والمشروعة لمشعب الفمسطيني
نيويورك – سانا :أكد وليد المعمم نائب رئيس مجمس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين رئيس وفد الجميورية
العربية السورية في كممتو أمس أمام الدورة الثامنة والستين لمجمعية العامة لألمم المتحدة أن وقف السياسات
العدوانية تجاه سورية ىو أول الطريق الصحيح لحل األزمة في سورية
وأكد المعمم "أن ما يجري في سورية ال يجعمنا نضيع بوصمتنا األساس وىي فمسطين والجوالن ..وعميو فإن
الجميورية العربية السورية تؤكد تمسكيا بحقيا الطبيعي في استعادة الجوالن السوري المحتل كامالً حتى خط
ورفضيا لكل اإلجراءات التي اتخذتيا إسرائيل الدولة القائمة باالحتالل لتغيير
الرابع من حزيران لعام
معالمو الطبيعية والجغرافية والديمغرافية في انتياك واضح لق اررات مجمس األمن ذات الصمة ..والسيما القرار
".
لعام
رقم
وقال "إن سورية تجدد دعميا لمحقوق الثابتة والمشروعة لمشعب الفمسطيني وخاصة حقو في العودة وتقرير
المصير واقامة دولتو المستقمة عمى أرضو وعاصمتيا القدس".
وأضاف "بعد انضمام سورية إلى معاىدة حظر انتشار األسمحة الكيميائية تجدد بالدي دعوتيا المجتمع
الدولي لمعمل عمى إخالء منطقة الشرق األوسط من كل أسمحة الدمار الشامل وتذكر في ىذا اإلطار
خالل عضويتيا في مجمس األمن وتدعو المجمس إلى اعتمادىا
بالمبادرة التي طرحتيا نياية عام
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وتؤكد أن إخالء المنطقة من أسمحة الدمار الشامل غير قابل لمتحقيق من دون انضمام إسرائيل القوة النووية
الوحيدة في المنطقة إلى كل معاىدات حظر ىذه األسمحة واخضاع منشآتيا النووية لرقابة الوكالة الدولية
لمطاقة الذرية".
وتابع "كما نؤكد في ذات الوقت عمى ما نصت عميو معاىدة عدم االنتشار النووي من حق جميع الدول في
حيازة التكنولوجيا النووية لالستخدامات السممية" مشي ار إلى أن سورية تدين استمرار الواليات المتحدة
واسرائيل في عرقمة عقد المؤتمر الدولي المعني بإنشاء منطقة خالية من أسمحة الدمار الشامل في الشرق
.
األوسط والذي كان من المقرر عقده عام
وكالة سانا ،سورية/ / ،
محمد صبيح :ممارسات االحتالل االستيطانية تقوض المفاوضات
عمان – نادية سعد الدين :قال األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فمسطين السفير محمد
صبيح إن "العدوان اإلسرائيمي يبدد أي أفق لنجاح المفاوضات" ،مؤكداً أن الخطة االقتصادية "لن تكون
بديالً عن المسار السياسي وانما موازية لو".
وأضاف ،لـ"الغد" من فمسطين المحتمة ،إن "ممارسات االحتالل االستيطانية والتيويدية العدوانية في األراضي
تموز/
المحتمة ال تساعد عمى تقدم المفاوضات" ،التي انطمقت بين الطرفين الفمسطيني واإلسرائيمي في
يوليو الماضي بواشنطن.
وأوضح أن "كل الشواىد الخارجة عن فعل االحتالل تشي بعدم رغبتو في نجاح المفاوضات ،سواء من حيث
الممارسات عمى األرض أم التصريحات الصادرة عن الحكومة اإلسرائيمية ،التي تغمق األبواب أمام تحقيق
السالم الذي يريده العالم".
ونوه في ذلك إلى "ارتفاع وتيرة التوسع االستيطاني مؤخ اًر وتعرض القدس ليجمة استيطانية تيويدية غير
مسبوقة وتصعيد االعتداءات بحق المسجد األقصى المبارك ،فضالً عن حصار غزة وتضييق الخناق حول
الشعب الفمسطيني".
الغد ،عمان/ / ،
اتحاد الصحافيين العرب يدين االعتداءات اإلسرائيمية عمق صحافيين فمسطينيين
القاىرة  -يو بي آي :أدان الصحافيون العرب ،االثنين ،االعتداءات اإلسرائيمية عمى صحافيين فمسطينيين
في المسجد األقصى ،مطالباً المنظمات الحقوقية واإلعالمية العالمية بالوقوف بقوة ضد تمك االعتداءات.
وقال االتحاد ،في بيان أصدره أمس" ،كانت قوات االحتالل اإلسرائيمي قد استيدفت خمسة صحافيين
فمسطينيين خالل تغطيتيم فعاليات جمعة األقصى يوم الجمعة الماضي التي انطمقت في غزة والضفة نصرةً
لممسجد واحياء ذكرى انطالقة انتفاضة األقصى رغم أنيم كانوا يرتدون الزي الذي يوضح أنيم صحفيون
ويحممون كاميرات تدل عمى ىويتيم ومينتيم".
وأعرب عن استنكاره لما أسماه "االعتداءات المتعمدة عمى الصحافيين الفمسطينيين ورجال اإلعالم في
الضفة وغزة وغيرىا من المدن الفمسطينية" ،وعن كامل تضامنو مع نقابة الصحافيين الفمسطينيين إزاء تمك
االعتداءات.
القدس العربي ،لندن/ / ،
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"األخبار" :خطة قطرية  -إسرائيمية إلعادة ولد الطايع إلق موريتانيا
بعد سنوات من الصمت ،عاد الرئيس الموريتاني األسبق معاوية ولد الطايع ليؤدي دو اًر سياسياً ،لكن ىذه
المرة من بوابة الدوحة حيث يقيم وعبر مدينة مراكش المغربية ،وبدعم قطري واسرائيمي .فقد أفادت صحف
،
حتى العام
موريتانية ومغربية ومواقع الكترونية ،بأن الرئيس الذي حكم موريتانيا من عام
قرر أخي اًر أن يغير مقر إقامتو من الدوحة إلى مراكش المغربية القريبة من بمده في شمال أفريقيا.
األخبار ،بيروت/ / ،
أوباما ي كد لنتنياهو انه سيكون حذ ار في مباححاته مع إيران
واشنطن  -القدس دوت كوم :أكد الرئيس األمريكي باراك أوباما ،االثنين ،انو سيكون حذ ار في مباحثاتو
القادمة مع إيران ،التي طالب ضيفو اإلسرائيمي بنيامين نتانياىو ،بتفكيك برنامجيا النووي "العسكري" .وقال
أوباما بعد اجتماع مع رئيس الوزراء اإلسرائيمي في المكتب البيضاوي" :من الضروري أن ال تممك إيران
السالح النووي ،وأنا ورئيس الوزراء متفقان عمى ذلك منذ أن توليت ميام منصبي".
وأضاف أوباما أمام الصحافيين" :األمر سيتطمب منا الحصول عمى أفعال (من اإليرانيين) تجعل المجتمع
الدولي يثق في انيم سيوفون كميا بالتزاماتيم الدولية ،ولن يسعوا إلى الحصول عمى سالح نووي" .وأكد
الرئيس األمريكي ،الذي أبدى األسبوع الماضي في الواليات المتحدة استعداده إلعطاء فرصة لمدبموماسية
لمحاولة تسوية الممف النووي اإليراني ،انو "بفضل العقوبات غير المسبوقة التي نجحنا في فرضيا في
السنوات األخيرة يبدو اإليرانيون ارن مستعدين لمتفاوض".
وأضاف" :يجب أن نعطي فرصة لمدبموماسية ،وان نرى ما إذا كانوا جادين حقا عندما وعدوا باحترام القواعد
الدولية" وذلك بعد ثالثة أيام من محادثتو الياتفية مع الرئيس اإليراني الجديد ،حسن روحاني ،والتي كانت
.
األولى عمى ىذا المستوى منذ قيام الثورة اإلسالمية عام
لكنو أكد" :أننا نخوض ىذه المفاوضات بأعين مفتوحة .وىي لن تكون سيمة".
كما حذر أوباما من أن الخيار العسكري ال يزال مطروحا إلرغام الجميورية اإلسالمية عمى الوفاء
بالتزاماتيا .وقال" :لن نترك أي خيار ومن بينو الخيار العسكري".
من جانبو أكد نتانياىو ،الذي سبق أن أبدى تشككو في صدق الرئيس اإليراني الجديد ،انو يشارك أوباما في
اعتبار أن الميم ىو األفعال وليس الكممات .وقال" :من الضروري أن تزيل إيران برنامجيا النووي العسكري"
مطمبا أيضا بإبقاء العقوبات الحالية خالل المفاوضات .وأضاف" :يجب اإلبقاء عمى ىذا الضغط" عالوة
عن ذلك فانو "إذا استمرت إيران في المضي قدما في برنامجيا النووي خالل المفاوضات سيكون من
الضروري تشديد العقوبات".
من جية أخرى أشاد اوباما "بالشجاعة" التي أبداىا نتانياىو في المفاوضات مع الفمسطينيين وشكره عمى انو
بدأ ىذه المفاوضات بـ"حسن نية" .وعمى اإلثر اجتمع الرجالن عمى غداء عمل.
القدس ،القدس/ / ،
السفير األمريكي في تل أبيب :أهداف الواليات المتحدة و"إسرائيل" متطابقة بشأن إيران
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القدس  -يو بي أي :اعتبر السفير األمريكي في تل أبيب ،دان شابيرو ،أن إلسرائيل والواليات المتحدة
أىدافاً متطابقة بكل ما يتعمق بإيران ،وأنو لن تكون ىناك مفاجأة خالل لقاء الرئيس األمريكي ،باراك أوباما،
مع رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،بنيامين نتنياىو ،في البيت األبيض.
وقال شابيرو لإلذاعة العامة اإلسرائيمية واذاعة الجيش اإلسرائيمي ،إن "إلسرائيل والواليات المتحدة أىدافاً
متطابقة بكل ما يتعمق بإيران ،وكمتاىما تسعيان إلى منع إيران من حيازة سالح نووي".
وأضاف أنو سيتم خالل لقاء أوباما ونتنياىو اليوم ،االتفاق عمى "تفاصيل الميمة المشتركة ومواصمة
التنسيق الكامل من دون أن تكون ىناك مفاجآت في معالجة ىذه القضية".
وتابع السفير األمريكي أن "كمتا الدولتين متفقتان عمى أنو ينبغي حل المشكمة بوسائل دبموماسية ،وىما
متحدتان حول الموقف بأن عمى النظام اإليراني أن يثبت من خالل تنفيذ خطوات حقيقية ما قالو بكممات
جميمة" عمى لسان الرئيس اإليراني حسن روحاني بشأن السالح النووي خالل خطابو في األمم المتحدة".
وشدد عمى أن "ىذه الخطوات من شأنيا أن تؤدي إلى اتفاق ىام يضمن أال يكون لدى إيران سالح نووي".
وقال شابيرو إن الواليات المتحدة واسرائيل تتقاسمان المعمومات بشأن البرنامج النووي اإليراني ..وأن
"التعاون االستخباراتي بين الدولتين غير مسبوق".
الحياة ،لندن/ / ،
"الحياة" :المفاوضات الفمسطينية  -اإلسرائيمية الجارية إلق طريق مسدود
رام اهلل – الحياة :وصمت المفاوضات الفمسطينية  -اإلسرائيمية الجارية إلى طريق مسدود بعد رفض الجانب
اإلسرائيمي الدخول في مفاوضات جدية عمى الحدود ،وتركيزه عمى األمن.
وقالت مصادر دبموماسية غربية لـ "الحياة" ،إن الجانب اإلسرائيمي خصص معظم جمسات التفاوض التي
عقدت خالل الشيرين الماضيين في مدينتي القدس الغربية وأريحا لممف األمن ،لكن أمام إصرار الجانب
الفمسطيني ،جرى عقد بعض المقاءات التي تناولت الحدود.
وأوضحت المصادر أن الجانب الفمسطيني طالب في لقاءات الحدود ببحث نسب تبادل األراضي ،مقترحاً
أال تتعدى ىذه النسبة في المائة من مساحة الضفة لتمكين إسرائيل من تجميع المستوطنين في كتل
ىي الحدود بين الدولتين .وأضافت أن الجانب
استيطانية حدودية ،عمى أن تكون خطوط عام
اإلسرائيمي رفض حتى مناقشة األمر ،وحاول المراوغة وتجنب البحث في الحدود ،وجعل األمن محو اًر لرسم
الحدود.
وقالت المصادر إن الجانب اإلسرائيمي يسعى إلى تحويل المفاوضات إلى سمسمة لقاءات بين رئيس الوزراء
بنيامين نتنياىو والرئيس محمود عباس ،بينما يسعى الجانب الفمسطيني إلى توفير ضغط أمريكي عمى
الجانب اإلسرائيمي لتحقيق تقدم يسمح بمقاء الزعيمين.
وطالب ال وفد اإلسرائيمي في ىذه المفاوضات بالتوصل إلى اتفاق انتقالي جديد تبقي بموجبو إسرائيل
سيطرتيا عمى الحدود الفمسطينية مع األردن ،وعمى المعابر بين األردن وفمسطين ،وعمى األغوار التي
في المائة من مساحة الضفة الغربية .كما طالب ببقاء محطات اإلنذار المبكر اإلسرائيمية المقامة
تشكل
عمى سمسمة السفوح الشرقية لمضفة .وعرض إبقاء السيادة اإلسرائيمية عمى المستوطنات في الضفة والمرافق
الخاصة بيا من مناطق زراعية وصناعية وطرق وحواشي طرق وغيرىا.
الحياة ،لندن/ / ،
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السفير اإليطالي في لبنان يزور مخيم برج البراجنة
زار السفير اإليطالي في لبنان جوزيبي مورابيتو ،روضة القسام في مخيم برج البراجنة لالجئين الفمسطينيين
بحضور ممثحمين عن السفارة الفمسطينية في لبنان ،وكالة األونروا ولجنة الحوار المبناني الفمسطيني ...وأتت
ممول من الحكومة اإليطالية قامت بتنفيذه
ىذه الزيارة لمناسبة افتتاح ممعب أُعيد تأىيمو في إطار مشروع ح
جمعية الدعم االجتماعي غير الحكومية.
وقال السفير مورابيتو في كممة" :إن الرسالة األساسية لممشروع تكمن في جمع الناس مع بعضيم البعض
المتبادل ,مشدداً عمى أن حتى األشياء الصغيرة يمكن أن
وتحسين األوضاع الحياتية وتعزيز الحوار والتفاىم
َ
تحقحق نتائج عظيمة".
المستقبل ،بيروت/ / ،
وفد من الصميب األحمر يتفقد معبر رفح ويشيد بخدمات الجانب الفمسطيني
مشيدا بالخدمات التي
رفح :تفقد وفد من المجنة الدولية لمصميب األحمر االثنين (  ) /معبر رفح البري،
ً
يقدميا الجانب الفمسطيني ومستمعا إلى أىم مشاكل الفمسطينيين في المعبر جراء اإلغالق المستمر لممعبر
من قبل السمطات المصري وبطئ العمل في الجانب المصري .والتقى مدير عام المعابر في غزة ماىر أبو
صبحة بوفد من الجنة الدولية لمصميب األحمر بمكتبو صباح االثنين عمى رأسو نائب مدير البعثة بالقطاع
السيدة آمي كريستوفرسون.
قدس برس/ / ،
النازحون السوريون في لبنان
ألفاً
الجئ
بيروت – الحياة :أكدت مفـوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أنو "تم تسجيل أكثر من
لدى المفوضية خالل شير أيمول /سبتمبر الماضي" ،الفتاً إلى أن "مجموع عدد النازحين السوريين الذين
شخص
شخص (أكثر من
يتمقون المساعدة من المفوضية وشركائيا بمغ أكثر من
شخص في انتظار التسجيل)".
مسجمين و
وأعمنت المفوضية في تقريرىا األسبوعي أمس ،أن "معدالت فترة االنتظار تستمر في مكاتب التسجيل
يوماً ،أي ما يناىز المعدل العالمي" ،الفتة إلى "تواصل
األربعة التابعة لممفوضية باالنخفاض لتبمغ نحو
الجيود المبذولة لخفض ىذه الفترة أكثر".
ولفت وزير الشؤون االجتماعية في حكومة تصريف األعمال وائل أبو فاعور خالل جمسة حقوق اإلنسان
في جنيف ،إلى أن "الشعب السوري احتضن الشعب المبناني مرات ومرات عدة" ،مشي اًر إلى أن "ما تقوم بو
الدولة المبنانية ىو جـزء من واجب إنساني" .وشدد عمى أن "ال إغالق لمحدود وال ترحيل ألي من النازحين
وال تسميم ألي من الناشـطين" .وقال" :لمبنان واجب إنساني وأخالقي تجاه السوريين".
ألف شخص إضافـي»،
واذ أشار أبو فاعور إلى أنو "وفـق البنك الدولي سيزداد عدد الفقراء في لبنان
في المائة من عدد المبنانيين".
ألف نازح سوري ،أي بنسبة
قـال" :لدى لبنان مميون و
الحياة ،لندن/ / ،
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سجون النظامين السوري والعراقي غذت "داعش" بمعظم مقاتميها
فادي سعدِّ :
 ،وسرعان ما نمت قدراتيا لتصبح في
شكمت "جبية النصرة ألىل الشام" أواخر عام
نيسان /أبريل وبرسالة صوتية ُبثت من طريق "شبكة شموخ
غضون أشير من أبرز قوى الثورة ،وفي
اإلسالم"  ،أعمن أبو بكر البغدادي دمج فرع جبية النصرة مع دولة العراق اإلسالمية تحت مسمى (الدولة
اإلسالمية في العراق والشام).
سجين إسالمي أطمق سراحيم من سجون النظام السوري في السنة األولى لمثورة السورية ،فقد
عدا عن
تم إطالق سراح ما يقرب من ألف مقاتل من سجون نظام المالكي في العراق ،قيل إنيم "ىربوا" ،ليتوجيوا
ح
إلى سورية بتنسيق بين النظامين ،كان واضحاً أن انسحاب قوات بشار األسد أمام داعش ،لو أبعاد خطيرة
ىي جزء من سيناريو النظام السوري لتحطيم الثورة ،بالتالعب الداخمي والخارجي ،لكن الغريب أن
مجموعات إسالمية سورية العناصر انسحبت بدورىا أمام داعش من دون قتال ،وىو ما يثير تساؤالت ربما
ال تحظى بإجابات مقنعة حتى ارن.
قابمت «داعش» انسحاب النظام بالكثير من العرفان حتى أنيا لم تفتح أية جبية حقيقية ضده ،بينما قابمت
انسحاب المجموعات السورية اإلسالمية وحياديتيا ،بمزيد من التصعيد حتى أنيا أعمنت الحرب عمى كتائب
الفاروق قبل معركة أعزاز وقتمت عدداً من الضباط والعناصر من المجموعات اإلسالمية السورية والجيش
الحر.
تم تحريرىا من قبل الجيش الحر والمجموعات اإلسالمية السورية بسرعة،
وصمت داعش» إلى الرقة التي ح
وكانت الرقة المحافظة األولى التي يتم تحريرىا ،ىكذا كانت األرض سيمة لداعش لتبدأ دخول الرقة وتبسط
سيطرتيا ىناك ،لتنطمق الحقاً إلى إدلب وحمب ومناطق أخرى في شرق سورية كدير الزور ،وفي قرى قميمة
التشدد ،ولم ينج من
في درعا ،ىكذا بدأت بممارسة سياسة األمر الواقع وتتعامل مع السكان بمزيد من
ح
بطشيا الناشطون السمميون الذين اعتقمت منيم ألفاً ،ومات بعضيم في سجونيا ،وبدا أن داعش تسير
بخطى ثابتيا باتجاه إعالن دولتيا اإلسالمية ،ومؤخ اًر أعمنت إمارة إسالمية في بمدة الدانا في إدلب.
في بداية تواجدىا في الريف الشمالي قامت بالكثير من أعمال السرقة والخطف والنيب ،كوسيمة لتمويل
ذاتيا لكن تسميحيا الجيد ورواتب أعضائيا الممتازة وتجييزاتيم الموجستية الحديثة التي تتفوق عمى كل ما
يممكو الجيش الحر وبقية الكتائب اإلسالمية السورية يشير إلى أن ليا مصدر تمويل قوياً وثابتاً ،لم يعرف
حتى ارن بشكل قطعي.
آراء ناشطين
بحسب باحثين فـ "داعش" ما ىي سوى انشقاق عن جبية النصرة ،وىو ما يخالف إعالن البغدادي ،أي
كونيا اندماج بين النصرة السورية وبين القاعدة القادمة من العراق ،يعتبر بعضيم أعضاء داعش "مجموعة
من األصوليين اليواة" .عبد اهلل من دمشق يقول إنيم "في األساس خرجوا من سجون النظام ال سيما من
معتقل صيدنايا بعد صفقة تمنحيم حرية العمل داخل سورية شرط عدم االقتراب من قوات النظام" ،وىو ما
يالحظو أغمب الناشطين عمى األرض ،حيث لم يعرف عن أي معركة بين "داعش" وقوات األسد في الوقت
الذي قتمت الكثير من قادة الجيش الحر وفتحت معارك عدة مع فصائل إسالمية سورية اليوية.
وفيما "انشغمت داعش بالنيب والسرقة وظمم السوريين ،تفرغت النصرة –التي يغمب عمى مقاتمييا اليوية
السورية – لخدمتيم" كما يقول اإلعالمي موسى العمر ،وفي الوقت الذي قاتمت جبية النصرة النظام وقامت
تخصصت بضرب حواجز النظام التي لم يستطع أحد من قوات
بعمميات نوعية كما يرى البعض حيث
ح
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الجيش الحر ضربيا ،لم تطمق داعش -ومعظم مقاتمييا أجانب -طمقة واحدة باتجاه قوات النظام األسدي،
بل تفرغت قواتيا الحتالل المناطق المحررة وقتال الجيش الحر واعتقال المدنيين وال سيما الناشطين
السمميين وناشطي اإلغاثة وفي النياية إعدام عدد من الناشطين والمدنيين بتيمة انتمائيم إلى "طوائف كافرة"
كالعموية واإلسماعيمية!
سمر ومؤيد وىما ناشطان من ريف دمشق يعتقدان أن داعش ىي أحد الفصائل "المرتبطة مباشرة
باالستخبارات الجوية" التابعة لمنظام السوري ،فيما يعتبرىا البعض "تنفذ أوامر إيرانية" ،وتعتبر صفحة
تنسيقية إدلب الحرة عمى فايسبوك أن داعش ليست سوى "فرع من حزب البعث برعاية إيرانية".
لكن زميميما حسام يعتقد أن "داعش ليست من عمالء النظام ،لكنيا حميفتو ويقول مقارناً تحالف النظام مع
قاعدة العراق " :ىناك ممفات كثيرة تتحدث عن عالقة النظام بالقاعدة في العراق والتي كان إليران عالقة
قوية بيا" .ومن ىنا يجد إمكانية لعالقة ما بينيما.
أما من جيتيا ،فـ "داعش" تعترف أنيا فرع من تنظيم القاعدة يعمل في سورية ويأمل ببناء دولة إسالمية
عمى األراضي العراقية والسورية.
وفي الوقت الذي يقول بشار األسد لمصحافة الغربية إن سورية تتعرض ليجوم من "القاعدة" نجده قدم أكبر
خدمة لمقاعدة ممثمة بـ"داعش" بخروجو من الرقة األمر الذي قابمتو القاعدة بعدم إطالق النار باتجاه قواتو،
كأنما ىناك ىدنة أو تفاىم سري ما بين القاعدة وبشار األسد.
الحياة ،لندن/ / ،
ألف عامل قد يمنحون إجازة بدون راتب
نفاد الميزانية يشل نشاط الحكومة األمريكية:
أصدر البيت األبيض قبيل منتصف الميمة الماضية أم ار لموكاالت االتحادية األمريكية ببدء تنفيذ آلية وقف
نشاطاتيا ،بعدما فشل الكونغرس في إقرار ميزانية تحول دون تعطيل الحكومة والتوصل إلى حل بسبب
التباعد الكبير بين مواقف الجميوريين والديمقراطيين.
وقالت مديرة مكتب اإلدارة والميزانية في البيت األبيض سيمفيا بورويل في مذكرة "ليس لدينا لألسف مؤشر
واضح بأن الكونغرس سيتحرك في الوقت المناسب حتى يوقع الرئيس عمى ميزانية قبل انتياء ميمة الغد في
" .وتابعت "عمى الوكاالت ارن تنفيذ الخطط لتعطيل نشاطاتيا بشكل
األول من أكتوبر/تشرين األول
منتظم في غياب األموال".
وصدر ىذا األمر قبل عشر دقائق من نفاد األموال رسميا لدى الحكومة األمريكية ،في ختام يوم شيد
صراعا شديدا بين مجمس النواب الذي يسيطر عميو الجميوريون ومجمس الشيوخ بغالبيتو الديمقراطية ،وال
سيما بشأن تمويل إصالح الضمان الصحي الذي أقره الرئيس باراك أوباما.
ألف عامل من إجمالي
وستضطر الوكاالت الحكومية االتحادية في الواليات المتحدة لمنح أكثر من
مميوني عامل في الدولة ،إجازة بدون راتب بسبب غياب التمويل .كما ستغمق الحكومة كل المتنزىات
الوطنية .في الوقت نفسو لن تتأثر الخدمات األساسية ذات الصمة باألمن القومي األمريكي والبريد والمرور
وأجيزة تطبيق القانون.
الجزيرة.نت ،الدوحة/ / ،
 64ماذا بعد ...هل سيقع قطاع غزة؟
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د.فايز أبو شمالة
ىل سيشن الجيش المصري ىجوماً عمى قطـاع غـزة مباشـرة ،أم سـينتظر تفويضـاً مـن جامعـة الـدول العربيـة؟
ىل ستقف المقاومة مكتوفـة األيـدي ،أم سـتواجو الجـيش المصـري؟ وىـل ستسـمح (إسـرائيل) لمجـيش المصـري
بدخول قطاع غزة ،ليقمع شوك المقاومـة مـن طريقيـا؟ وىـل سـيقع قطـاع غـزة تحـت اإلدارة المصـرية ثانيـة ،أم
سيصــير نقــل المســئولية إلــى الســمطة الفمســطينية؟ واذا تحقــق مــا ســبق ،ىــل ســيتولى الســمطة الســيد محمــود
عباس أم السيد محمد دحالن؟ أسئمة مقمقة تطرق مجالس المساء التي يعقدىا سكان قطـاع غـزة أمـام عتبـات
البيوت ،أسئمة تؤكد أن ىنالك جيـات معاديـة لممقاومـة تعمـد إلـى تـرويج اإلشـاعة ،وتيـدف إلـى ترويـع النـاس
من المستقبل ،أسئمة يختمف الناس حوليا في التقدير والتوقع ،فمنيم من يقول:
قضــي األمــر ،ومــا جــرى فــي مصــر مــن انقــالب عمــى الشــرعية ،سيصــل إلــى قطــاع غ ـزة ،ومــنيم م ـن يقــول:
يســتحيل أن يحــدث ذلــك ،فالمقاومــة التــي صــمدت فــي وجــو الجــيش الصــييوني أقــدر عمــى الصــمود ،والســيما
أنيا قد صارت أصمب عوداً ،وأكثر وجوداً ،ومـن أراد أن تثكمـو أمـو ،فميتقـدم باتجـاه غـزة .وبغـض النظـر عـن
اخــتالف ال ـرأي ،واخــتالق التقــدير الــذي تحكمــو الشــيوة ،فــإن الخطيــر فــي األمــر ىــو أن يصــير مســتقبل غ ـزة
مدار نقاش بدل أن يكون مستقبل القدس ىو محور االىتمام ،وكأن غزة ىي التي تحتل فمسطين ،وكـأن غـزة
ىي التي تقوم بتيويد القدس ،وكأن سكان غـزة ىـم الـذين يحفـرون تحـت أساسـات المسـجد األقصـى ،ويعـدون
العـ ــدة لبنـ ــاء الييكـ ــل المزعـ ــوم .إن حـ ــرف البوصـ ــمة السياسـ ــية الفمسـ ــطينية عـ ــن االىتمـ ــام بممارسـ ــات العـ ــدو
الصييوني ،وعن التوسع االستيطاني ،عن مأساة التفاوض العبثي ،ىو المقصـود مـن وراء الحممـة اإلعالميـة
التــي قادىــا المــدعو توفيــق عكاشــة ،وأمثالــو مــن المندســين ،وراح يــروج ليــا أتباعــو فــي فمســطين .ســأطمئن
المواطن الفمسطيني في قطاع غزة ،فمصر التي تعيش أوضاعاً داخمية صعبة ال يمكنيا التفكير في شـن أي
ىجوم عمى قطاع غزة ،حتى ولو صرح بذلك وزير الخارجية نبيل فيمي ،فمصر في وضع سياسي ال يسمح
ليا بتوسيع دائـرة الخطـأ والصـراع ،وال مطمـع ألي قائـد عسـكري أو سياسـي فـي التـورط بحـرب ضـد المقاومـة
فــي قطــاع غ ـزة ،حــرب ليــا انعكاســاتيا الســمبية عمــى نفســية الجــيش المصــري نفســو ،وليــا ارتــداداتيا داخــل
المجتمــع العربــي الــذي ســيقف بقضــو وقضيضــو مــع المقاومــة ،ومصــر تعــرف جيــداً أن أي اقتـراب مــن حــدود
غـزة قــد يفجــر المنطقــة ،وقــد تنقمــب المـوازين ،ليحتــرق فــي نيـران غـزة كــل مــن يحــاول أن يمقــي عمــى حصــارىا
الحطب .اطمئنوا يا سكان قطاع غزة ،فمن يجرؤ جيش عربـي عمـى محاربـة المقاومـة فـي غـزة ،ألن المـواطن
العربي المصري يقف بقمبو وروحو مع المقاومـة ،اطمئنـوا ،ألن أي سياسـي عربـي يريـد أن يقضـم عمـره ،بعـد
أن يفقــد رصــيده الــوطني والسياســي ،فمــا عميــو إال أن يغــامر ويقتــرب مــن غ ـزة ،وتــذكروا أن رئــيس الــوزراء
اإلسرائيمي أىود أولمرت قد فقد رصيده بعد أن فشل في حربو األولى ضد غزة ،وتذكروا أن أىود باراك وزيـر
الحرب الصييوني قد اختفى عن الخارطـة السياسـية نيائيـاً ،وتحطمـت أحالمـو عمـى أسـوار غـزة .تـذكروا أييـا
الفمسطينيون ،أن غزة تحاصر من يحاصرىا ،تذكروا أن غزة ىي المقاومة ،وىي التي تقـرر مـن ىـو الـوطني
ومــن ىــو الخــائن ،وتــذكروا أن غ ـزة ىــي التــي تمــنح مرتبــة ش ـريف ،ورتبــة رجــل حــر ،ودرجــة مقــاوم ،وصــفة
صادق وأمين عمى قضية فمسطين.
فمسطين أون الين1173/9/31 ،
 11 65عاماً عمق أوسمو :أين فمسطين؟
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عاما عمـى «اتفـاق أوسـمو»
كان المؤتمر الذي نظحمتو مؤسسة «الدراسات
ح
الفمسطينية» بمناسبة مرور عشرين ً
أتم المطموب
وميما ،ولكنو لم يتقدم ًا
مفيدا
ً
كثير في طريق اإلجابة عن سؤال «ما العمل؟» .ال يعني ذلك أنو ح
ً
منو في تشخيص الواقع الفمسطيني ،ولكنو قطع شوطًا فـي التشـخيص أطـول مـن استشـراف المسـتقبل واقتـراح
الحمول.
تم ،وال ينقصو سوى
اعتقاد شائعٌ عند الفمسطينيين،
ىناك
ٌ
ً
خصوصا عند النخبة ،بأن تشخيص «المرض» قد ح
ـر ومختمفًــا عميــو بشــدة ،بــالرغم مــن مــرور زمــن طويــل ،ومــا
وصــف العــالج النــاجع .التشــخيص ال ي ـزال قاصـ ًا
شــيده مــن ك ـوارث وحــروب وتضــحيات ومــؤتمرات ود ارســات وح ـوارات ،فالتشــخيص الصــائب لمواقــع المممــوس
ـطينية عمــى
ـميما ومتفقـاً عميــو لمــا أقــدمت القيــادة الفمسـ ح
يقــدم نصــف العــالج المطمــوب ،ولــو كــان التشــخيص سـ ً
استئناف المفاوضات بصورة أسوأ مما حـدث مـن قبـل ،بـالرغم مـن أن المفاوضـات أوصـمتنا إلـى مـا نحـن فيـو
من كارثة بكل المعاني.
عشية توقيع «أوسمو» جعمت التوقيع
الفمسطينية والعر حبية و
واذا سممنا جدالً أن البيئة
الدولية السائدة ح
اإلقميمية و ح
ح
ح
ـر إجبارًيـا ،بـل كــان
عميـو تحصـيالً حاصـالً ،وىـذا غيـر صـحيح ،فمقـد أثبـت المـؤتمر أن «أوسـمو» لـم يكـن مم ًا
ـوءا ،ويمكــن م ارجعــة أوراق المــؤتمر ومداخالتــو التــي
باإلمكــان تجنبــو ،أو عقــد اتفــاق أفضــل منــو أو أقــل سـ ً
تبرىن ذلك.
ـطينية،
الحالية أفضل من سابقتيا ،بدليل استمرار وتعاظم حركة التضـامن
إن البيئة
الدوليـة مـع القض حـية الفمس ح
ح
ح
العالميـة المترافقـة مــع الت ارجـع النسـبي لمـدور األميركـي ،وت ارجـع مكانـة إسـرائيل
القطبيـة
التعدديـة
وبدايـة عـودة
ح
ح
ح
األميركية ،كما أن المتغيرات العر حبية التي ال تـزال عاصـفة بـالرغم مـن أنيـا أض حـرت بالقض حـية
اتيجية
ح
في اإلستر ح
يخيــة ،بــدأ فييــا المـواطن العربــي يمعــب
ـطينية عمــى المســتوى المباشــر ،إال أنيــا تحمــل بدايــة صــيرورة تار ح
الفمسـ ح
ـادر عم ــى التغيي ــر ،وى ــذا سيص ــب ف ــي نياي ــة األم ــر ف ــي مص ــمحة القض ـ حـية
ًا
دور مت ازي ـ ًـدا بع ــد أن أدرك أن ــو ق ـ ٌ
اطية تتمتع بالكرامة واالستقالل
الفمسطينية ،ألن تعبير الشعوب العر حبية عن إرادتيا الحرة واقامة أنظمة ديموقر ح
ح
إيجابـا عمـى الفمسـطينيين ،الـذين تـرتبط قضـيتيم بالقضـايا العر حبيـة .فإسـرائيل ليسـت
الوطني ال بد وأن ينعكس
ً
مجــرد دولــة أقيمــت عمــى حســاب الفمســطينيين فحســب ،بــل ىــي رأس حربــة المشــروع االســتعماري ال ارمــي إلــى
التبعية والتخمف والتجزئة واالستبداد.
إبقاء المنطقة أسيرة
ح
كــل ىــذه المتغيـرات بــدأت تعكــس نفســيا مــن خــالل بـوادر «يالطــة» جديــدة (كمــا يظيــر باالتفــاق األميركــي ـ
الروسي حول الكيميائي السوري ،والتقارب األميركـي ـ اإلي ارنـي) ترمـي إلـى تقسـيم العـالم والمنطقـة مـن جديـد،
أىمية دوره وقيمة التحرك الشعبي الجماعي وتأثيره العظيم،
ًا
واذا لم يكن الفمسطينيون طرفًا فاعالً
مبادر يدرك ح
ستُرسم خارطة العالم الجديدة عمى حسابيم.
ىنــاك نقــص فــي التشــخيص ،ألن الفمســطينيين لــو أجمع ـوا عمــى رفــض «اتفــاق أوســمو» أو تجــاوزه لتص ـرفوا
حاليا ،ليس ألن االتفـاق لـم يحقـق أىـدافيم فقـط ،بـل حقـق أىـداف
بطريقة مغايرة عن تمك التي يتصرفون بيا ً
ٍ
ِّ
ائيمية يســارحية ،فــذىب اليســار وبقــي اليمــين متمسـ ًكا
ـع بأيــد إسـر ح
اليمــين اإلسـرائيمي ،بــالرغم مــن أن «أوســمو» ُوقـ َ
ـتيطاني
ـي االس
بـ«أوسمو» ،ألنو يعفيو من تقـديم حـل نيـائي ،ويم حكنـو مـن مواصـمة طريقـو االسـتعمار ح
ح
ي اإلجالئ ح
ي ،ف ـ«أوســمو» ال يـزال حيــا يــرزق ،ألن إسـرائيل تريــده كــذلك لضــمان اســتمرار االلت ازمــات
ـي العنصــر ح
االحتاللـ ح
ائيمية فقد تم تجاوز معظميا منذ زمن بعيد.
أما االلتزامات اإلسر ح
ح
الفمسطينية فيو ،ح
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إن الفمسطينيين في غالبيتيم يمعنون «أوسمو» ،ولكنيم يعيشون في كنفو ويخشون انييـاره ،واالنقسـام وأوسـاط
عمميــا باتجــاه تجديــده أو تطــويره أو حتــى اســتم ارره ،بــالرغم مــن حصــولنا عمــى الدولــة
مــنيم تــدفع بسياســاتيا ً
دولية بحجة أنو البديل الوحيد المتاح.
المراقبة ،وبعد المتغيرات العر حبية و
اإلقميمية وال ح
ح
«ال يوجد بديل» ،ىذه العبارة تطمق فـي وجـو كـل مـن ينـادي بالبـديل ،لـذا نجـد أن معظـم معارضـي «أوسـمو»
لفظية ،وينتيون بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة إلـى تأييـد اسـتم ارره« ،ألن لـيس باإلمكـان أبـدع
معارضتيم لو ح
يروجـون ىـو حـل السـمطة والعـودة إلـى الكفـاح بكـل أشـكالو ،وىـذا غيـر
مما كان» ،وألن البديل المطمـوب كمـا ح
يمد في عمر «أوسمو».
متاح ،إن لم يكن مستحيالً ،األمر الذي ح
ىذا المنطق يضع الفمسطيني بين حدين متناقضين :فإما حل السمطة والمقاومة المسمحة والعودة إلى الميثاق
الوطنية التي كانت تجسدىا منظمة التحريـر ،أو الحفـاظ عمـى السـمطة وشـربيا حتـى الثمالـة ،والوفـاء
والجبية
ح
السياسية ،بما في ذلك استئناف المفاوضات بالصورة التي تمت.
االقتصادية و
األمنية و
بااللتزامات المجحفة
ح
ح
ح
ال غ ارب ـةَ فــي ذلــك ،فينــاك مــن يعــزو فشــل «أوســمو» إلــى ســوء األداء الفمســطيني ،س ـواء لجيــة إدارة القي ـادة
والمفــاوض الفمســطيني ،أو فــي مــا يتعمــق بســعي «حمــاس» والجيــاد اإلســالمي إلفشــال «أوســمو» بالعمميــات
انيــة وعنص ـرحية إس ـرائيل ،وعــدم قبــول المشــروع الصــييوني
ـيادية وغيرىــا ،قبــل أن يعــزوه لتطــرف وعدو ح
االستشـ ح
لعقـد تســوية ،مـع أن الجانــب الفمسـطيني قــدم قسـطو مــن التنـازالت ك ـ«عربـون» لمجــرد قبولـو شـري ًكا قبـل تــوفر
استعداد إسرائيل لعقدىا ،أما إسرائيل فال تزال ترفض تقديم ما عمييا وتزداد تطرفًا وتعنتًا.
إذا كنا ما نعيش فيـو ىـو الكارثـة بعينيـا ،وىـو كـذلك ،فـال مجـال لمتـردد بـالتفكير حـول ضـرورة والحـاح العمـل
من أجل تجاوز الواقع الذي أدى إلى جعل «اتفاق أوسمو» ىو الخيار الوحيد المتاح.
السؤال ىو :ىل االستمرار فـي طريـق «أوسـمو» أو تجـاوزه يم حكـن الفمسـطينيين مـن المبـادرة والفعـل واالعتـراف
ثانيا؟
بيم كالعب أوال ،ثم السير بيم عمى طريق خالصيم الوطني ً
الفمسطينيون مختمفون حتى في اإلجابة عن ىذا السؤال .إن ارراء الراجحة فـي «مـؤتمر الد ارسـات» الرافضـة
بقيــة الحقيقــة الموجــودة فــي الواقــع ،الــذي يشــير إلــى اســتمرار الخــالف العميــق
ل ـ«أوســمو» ال يجــب أن تحجــب ح
حول الطريق الذي يجب اتباعو.
متوفر فيجب بناؤه خطوة خطوة ،ألن من ليس لو بديل عميو أن يقبل ما يعـرض عميـو ،أي
ًا
إذا لم يكن البديل
لمضحية أن تسجن أو تقتل أو تشرد ،ولكـن ال شـيء يبـرر إقـداميا عمـى االنتحـار بنفسـيا.
أن يستسمم .يمكن
ح
ـطينية ،وااللت ـزام بــالتخمي عــن
إن االعت ـراف الــذىبي بإس ـرائيل مــن دون اعترافيــا بــأي حــق مــن الحقــوق الفمسـ ح
اديــة ىــو االنتحــار السياســي بعينــو ،وال
الثنائيــة برعايــة
«اإلرىــاب» ونبــذه ،واعتمــاد المفاوضــات
أميركيــة انفر ح
ح
ح
يمكن أن يكون ذلك مقبوالً بأي حال من األحوال.
البديل عن االنتحار السياسي ال يكون بالمغامرة والقفز عن الواقع والدعوة إلى العودة إلى نقطة الصـفر ،إلـى
مــا كنــا فيــو ،ألننــا كنــا ىنــاك ووصــمنا إلــى مــا نحــن فيــو ،ولــيس العــالج أن نعيــد إنتــاج مــا أقـدمنا عميــو ســابقًا.
فالبديل يجب أن يأخذ الحقائق والموازين والمتغيرات والخبرات والظروف الجديدة بالحسبان.
ال يمكن أن نعـود إلـى دوامـة الوحـدة أم التحريـر ،أو اسـتقالل القـرار الـوطني الفمسـطيني أم االنـدماج القـومي،
العالميـة،
الوطنيـة والعر حبيـة والتحررحيـة و
أو إلـى «اإلسـالم ىـو الحـل» وفمسـطين وقـف إسـالمي وطمـس األبعـاد
ح
ح
فالخبرة المستفادة توجب الجمع الخالق لكل ىذه األبعاد بتوازن دقيق يستند إلى المعطيات والحقائق .ال وقت
لــدينا إلضــاعتو ،فــاألرض واإلنســان والحقــوق والمقدســات فــي ضــياع ،والبــديل يكــون بالحفــاظ عمــى مــا لــدينا،
تمييدا لمتقدم في طريق الخالص الوطني.
عمى صمودنا عمى األرض ،وتقميل الخسائر واألضرار
ً
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السفير ،بيروت1173/71/7 ،
 66استيعاب  761ألف الجئ فمسطيني في "إسرائيل"

اليشع افرات
موضــوع حــق عــودة العــرب ،الــذين ىرب ـوا أو طُــردوا مــن الــبالد زمــن حــرب االســتقالل وأصــبحوا الجئــين فــي
"ييودا" و"السامرة" وفي الدول العربيةُ ،يثار لمنقاش من آن رخر ،لكنو ُيدفع في واقع األمر الى اليـامش الـى
درجة أنو ليس ذا موضوع عند حكومات اسرائيل ،بسبب حساسيتو السياسية ،برغم أنو اليوم أىم موضوع في
التفاوض بين دولة اسرائيل والسمطة الفمسطينية.
وتُطرح بطبيعة األمر أعداد مختمفة تكون داحضة احيانا ،في تقدير عدد الالجئين الذين ُيستحسن أن تعترف
اسرائيل بيم وتستوعبيم في اطار حق العودة الذي قد يفضي الى اتفاق سالم مع الفمسطينيين .ولما لم توجـد
الــى ارن أيــة جيــة حاكمــة ذكــرت معطــى رســميا ،يمكــن أن نحــاول فقــط أن ُنقــدر عمــى أســاس جغ ارفــي طاقــة
االستيعاب الحقيقية لالجئين فمسطينيين في دولة اسرائيل .ويمكن أن يكون ىذا التقـدير فـي المسـتقبل معطـى
واقعيا لحل مشكمة سياسية (داخمية وخارجية) وانسانية موجودة منذ عشرات السنين.
يمكن أن نفترض مسبقا أن استيعاب الالجئين يمكن أن يتم في بمدات عربية فقط ،وبخاصة بمدات كبيرة فـي
كل واحدة  9آالف نسمة وأكثر ،ويفترض أن تكون فييا بنية تحتية معقولة لزيادة عدد السكان.
ويمكن أن نفترض أال تنشأ بمدات جديدة الستيعاب الالجئين ربما اذا استثنينا إقرث وبرعم في الجميل األعمى
المتين طُرد سكانيما وقت "حرب االستقالل" ،وبرغم أن السمطات آنـذاك وعـدتيم بـأن يعـودوا الـى قـريتييم بعـد
انتياء المعارك ،لم يـتم الوفـاء بالوعـد الـى اليـوم .ولـن يـتم اسـتيعاب الجئـين فـي مـدن مختمطـة كالقـدس وحيفـا
والمد والرممة كي ال يزيد فييا التوتر بين الييود والعرب حدة.
ينبغــي فــي ضــوء ىــذه االفت ارضــات أن نفحــص عــن النظــام الســكني العربــي القــائم :فبــين نحــو مــن  119بمــدة
عربية موجودة في دولة اسرائيل داخل الخط االخضر توجد  11منيا فقط فييا  9آالف نسمة وأكثر (بحسب
معطيات المكتـب المركـزي لإلحصـاء فـي سـنة  .)1111أي أن عـدد البمـدات القـادرة عمـى اسـتيعاب الالجئـين
صغير جداً ،كما أن أكثرىا فييا بنية تحتية ماديـة مدنيـة فـي مسـتوى متوسـط وتحتـاج الـى التحسـين الممحـوظ
ليذه الغايـة .وينبغـي أن نضـيف الـى ذلـك اكتظـاظ السـكان فـي ىـذه البمـدات .فكممـا كـان اكتظـاظ السـكان فـي
الكيمــومتر المربــع الواحــد أصــغر زادت القــدرة عمــى اســتيعاب الالجئــين وبــالعكس .وكــي ُنقــدر نســب اكتظــاظ
الســكان فــي البمــدات المقصــودة العربيــة الســتيعاب الالجئــين ،ينبغــي أن نقارنيــا بنســب االكتظــاظ فــي البمــدات
الييودية في الدولة التي تساوييا عددا الى النسبة القصوى وىي  21ألف نسمة – كعدد سـكان الناصـرة التـي
ىي أكبر مدينة عربية في اسرائيل.
وىذا ميم لتحديد قدرة كل بمدة عربية عمى اسـتيعاب الالجئـين .إن حسـاب معـدل اكتظـاظ السـكان فـي ال ـ 33
بمدة الييودية التي تقع بين  9آالف الى  21ألف نسمة ُيظير معدل  1111نسمة لكل كيمومتر مربع.
وبين البمدات مدن تطوير أُسست في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وكانت تشبو آنذاك بمدات الجئين،
وكذلك بمدات قديمة أُضيف إلييا الجئون جدد.
المقارنة بين اكتظاظ السكان في كل واحدة من الـ  11بمـدة العربيـة التـي قـد تكـون ىـدفا السـتيعاب الالجئـين،
ومعدل اكتظاظ السكان في البمدات الييودية تُبين أنـو فـي  3منيـا وىـي أبـو غـوش والناصـرة وباقـة الغربيـة –
أكبــر مــن معــدل االكتظــاظ فــي بمــدات ييوديــة مشــابية ،والبمــدات العربيــة التســع الكبي ـرة نســبيا وىــي أم الفحــم
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والطيبة والطيـرة وطمـرة وكفـر قاسـم والمغـار وسـخنين وع اربـة وشـفا عمـرو ذات قـدرة عمـى اسـتيعاب عـام يبمـغ
نحو  131ألف الجئ.
بـازاء ىــذا المعطــى ســيوجد بيقــين كثيــرون فــي حمقــات اليمـين فــي اسـرائيل يقولــون إن ذلــك األمــر غيــر مــأخوذ
بالحسبان وانو ال يجوز استيعاب أي الجي في اسرائيل بسبب وجود خطر أن تفقد الدولـة صـبغتيا الييوديـة،
وســيزعمون فــي حمقــات اليســار فــي مقابــل ذلــك أن ىــذا العــدد صــغير جــدا ،لكنــو أفضــل مــن رفــض مطمــق
الســتيعاب الجئــين فمســطينيين .وسـواء أكــان ىــذا المعطــى معقـوال مقبـوال عنــد متخــذي القـ اررات فــي الحكومــة،
ومــديري التفــاوض مــع الفمســطينيين وعنــد الجميــور أم ال ،فــان مــن الميــم أن نــذكر أنــو يقــوم عمــى حســاب
منيجــي لعناصــر جغرافيــة – مدنيــة وســكانية ُمحدثــة ،ويمكــن أن يكــون مميــداً لمتباحــث ألنــو يعتمــد عمــى فئــة
سكانية ذات صمة وعمى مساحة بمدية قائمة وعمى العالقة بينيم .وىو عمـى كـل حـال أفضـل مـن كـل معطـى
افتراضي ُدحض في الماضي يتعمق بعدد الالجئين في المباحثات في حق العودة.
ومــع ذلــك ينبغــي أن نتــذكر أنــو تســمل الــى اس ـرائيل فــي الســنوات االخي ـرة نحــو  99ألــف انســان مــن الســودان
واريتيريــا يتجولــون فــي المــدن بــال عمــل وال ُيضــيفون شــيئا الــى مســتقبل دولــة اس ـرائيل وال الــى صــورتيا فــي
الفضاء الدولي ايضا ،بيقين .وفي مقابل ذلك فان  131ألـف الجـئ فمسـطيني فقـط أو عـددا ال يقـل عـن ىـذا
كثي ار يتم الحصول عميو بتفاوض جدي ويتم اسـتيعابيم فـي اسـرائيل بالتـدريج فـي مـدة السـنوات العشـر القريبـة
قد يغيرون العالقات المتبادلة بين اسرائيل والفمسطينيين وبين اسرائيل والعالم العربي كمو ،بل قد يفضون الى
عقد اتفاق سالم في منطقتنا .ويبدو أن عدد الالجئين ىذا ثمن رخيص نسبيا فيـو يشـبو "ثمـن نيايـة الموسـم"
– نياية موسم االنتفاضات والعمميات العسكرية التي ال نياية ليا.
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