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 3نتنياىو يدعو الدول العربية لمتعاون مع "إسرائيل" وتشكيل جبية موحدة ضد إيران
ذكرت القدس العربي ،لندن ،2013/10/4 ،عف (د ب أ) وأشرؼ اليور ،أف بنياميف نتنياىو رئيس
الوزراء اإلسرائيمي أبدى وبشكؿ عمني استعداد بالده في مساعدة الدوؿ العربية التي تتخوؼ مف امتالؾ
إيراف لمسالح النووي ،وقاؿ صراحة أف ىناؾ فرصة تاريخية تسنح لمدوؿ العربية اآلف إلقامة تعاوف مع
إسرائيؿ ،مف اجؿ تحقيؽ األمف اإلقميمي واالستقرار والسالـ في ظؿ التيديد اإليراني ،في الوقت الذي كشؼ
فيو عف زيارات ولقاءات سرية بيف مسؤوليف إسرائيمييف كبار وآخريف مف دوؿ خميجية ناقشت ذات الممؼ.
ونقمت اإلذاعة اإلسرائيمية عف نتنياىو المتواجد في الواليات المتحدة األمريكية حيث كاف يحضر اجتماعات
الجمعية العامة لألمـ المتحدة التأكيد عمى ضرورة التعاوف مف أجؿ مواجية التيديد اإليراني إلسرائيؿ ودوؿ
أخرى في الشرؽ األوسط.
وجاءت تصريحات نتنياىو متزامنة مع كشؼ القناة التمفزيونية الثانية اإلسرائيمية عف قياـ مسؤوليف إسرائيميف
كبار بعقد سمسمة لقاءات سرية مع مسؤوليف كبار في دوؿ خميجية ،ال تقيـ عالقات مع إسرائيؿ ،في مسعى
لتنسيؽ المواقؼ حياؿ إيراف .ونشرت أف نتنياىو قاؿ إف المرشد اإليراني أية اهلل عمي خامنئي “يقود فئة
ىمجية ومتطرفة تسعى لتطوير أسمحة نووية”.
ونقمت اإلذاعة اإلسرائيمية عف نتنياىو القوؿ خالؿ لقاءات إعالمية في نيويورؾ“ :الرئيس حسف روحاني ال
يختمؼ عف سمفو محمود أحمدي نجاد مف ناحية السياسة ،وانما يختمؼ في األسموب فقط ،إذ أنو يحاوؿ
استكماؿ تطوير المشروع النووي االيراني بالكالـ المعسوؿ واالبتسامات” .وأشار نتنياىو مجددا إلى ضرورة
تفكيؾ المشروع النووي اإليراني بالكامؿ ،ودعا الواليات المتحدة إلى مواصمة الضغوط والعقوبات المفروضة
عمى إيراف وابداء موقؼ حازـ تجاىيا إذا أرادت تسوية ىذه القضية بالطرؽ السممية ومنع نشوب حرب
جديدة.
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وأوردت السبيل ،عمان ،2013/10/4 ،أف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو دعا الدوؿ العربية
لالنضماـ إلى «إسرائيؿ» ،وتشكيؿ جبية موحدة ضد نوايا إيراف تطوير أسمحة ذرية.
وقالت اإلذاعة اإلسرائيمية الخميس إف نتنياىو قاؿ في مقابمة مع الصحافي األمريكي تشارلي روز «ىناؾ
اليوـ فرصة ذىبية أماـ الدوؿ العربية لمتحالؼ مع إسرائيؿ مف أجؿ تحقيؽ األمف اإلقميمي واالستقرار
والسالـ في ظؿ التيديد اإليراني الذي تواجيو ىي ودوؿ أخرى في الشرؽ األوسط».
قائال «إنو يفضؿ أال يحظى بمقاالت المديح في
وسخر نتنياىو مف دبموماسية االبتسامات اإليرانيةً ،
الصحؼ ،وأف يصر عمى قوؿ ما يؤمف بو ،في إشارة واضحة لمتغطية اإلعالمية الواسعة والمؤيدة لمرئيس
اإليراني حسف روحاني ،عمى أثر تصريحاتو األخيرة ،والتحسف في العالقات اإليرانية األمريكية.
غدا سيستغؿ يومو األخير بإجراء مقابالت
وأضافت اإلذاعة أف نتنياىو الذي ينيي زيارتو لمواليات المتحدة ً
صحافية مع وسائؿ اإلعالـ األمريكية والدولية لشرح الموقؼ اإلسرائيمي مف إيراف ،وتكرير مطمبو بعدـ
تخفيؼ العقوبات المفروضة عمى إيراف ما لـ توقؼ إيراف نشاطيا في تخصيب اليورانيوـ.
وأضافت وكالة رويترز لألنباء ،2013/10/4 ،عف أحمد حسف ،اف نتنياىو قاؿ يوـ الخميس إف إيراف
تسعى لصنع صواريخ عابرة لمقارات يمكف أف تضرب الواليات المتحدة يوما ما .وقاؿ لمحطة تمفزيوف
سي.بي.إس نيوز "ال يطوروف تمؾ الصواريخ العابرة لمقارات مف أجمنا .يمكنيـ الوصوؿ إلينا بما لدييـ .إنيا
مف أجمكـ ".واضاؼ "المخابرات األمريكية تعمـ مثمنا أف إيراف ال تطور الصواريخ العابرة لمقارات مف اجؿ
الوصوؿ إلسرائيؿ .إنيـ يريدوف الوصوؿ ألبعد منيا".
وقاؿ نتنياىو لسي.بي.إس نيوز إنو ليس قمقا مف أف تبدو تحذيراتو حادة أكثر مف الالزـ في ظؿ جيود
الواليات المتحدة والدوؿ األخرى لمتفاوض مع إيراف .وقاؿ "ينبغي أف تكوف السياسة المتبعة  ...ىي عدـ
السماح إليراف بالخروج باتفاؽ جزئي تقدـ خاللو تنازالت شكمية".
وفي مقابمة أخرى حذر نتنياىو أيضا مف أف جيود إيراف لصنع الصواريخ العابرة لمقارات تيدؼ بوضوح إلى
نقؿ رؤوس نووية .وأضاؼ في المقابمة مع تمفزيوف إف.بي.سي مف المنتظر إذاعتيا في وقت الحؽ اليوـ
الخميس "تمؾ  ...الصواريخ المتعددة المراحؿ العابرة لمقارات ليا غرض واحد فقط في العالـ .الغرض الوحيد
منيا ىو تسميحيا برأس نووي".
الحكومة في غزة تطالب مصر بموقف رسمي حول تيديدات ضد غزة
طالبت الحكومة الفمسطينية ،السمطات المصرية بموقؼ رسمي حوؿ ما نشر في بعض وسائؿ االعالـ مف
تيديدات ضد قطاع غزة.
وقاؿ الناطؽ باسـ الحكومة ـ .ايياب الغصيف" :مع تكرار حديث بعض وسائؿ اإلعالـ حوؿ وجود تيديدات
ضد قطاع غزة ،نطالب بموقؼ رسمي مف السمطات المصرية بخصوص ىذه التصريحات المتكررة والتي
تيدد أمف واستقرار شعبنا الفمسطيني المرابط".
وأضاؼ الغصيف في تصريح نشره عمى صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي (الفيس بوؾ)" : ،إف كاف
ىناؾ نفي رسمي بخصوص تمؾ التصريحات نطالب بضرورة وقؼ االنحطاط اإلعالمي مف بعض وسائؿ
اإلعالـ المصرية ،وفي حاؿ استمرار ىذه اليجمة التحريضية فسيكوف ذلؾ مؤشر واضح لنوايا حقيقية ضد
شعبنا الصامد".
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معا -مع اعالـ
وتابع" :إف استمرار تناسؽ عمؿ (وكالة معاىـ) غير المستقمة –في إشارة إلى وكالة ً
االحتالؿ وبعض وسائؿ االعالـ المصري المحرض ضد شعبنا الفمسطيني في قطاع غزة دليؿ عمى أف
الناظـ ليذه الوسائؿ واحد ولتحقيؽ اىداؼ واحدة تصب في النياية لمصمحة االحتالؿ".
ير مشابو جاء فيو أف "الجيش المصري لديو خرائط
ويشار الى أف صحيفة معاريؼ العبرية ،نشرت تقر ًا
بمواقع الستيدافيا في غزة في حاؿ زادت العمميات المسمحة في سيناء حيث أف طائرات االستطالع
المصرية التي دخمت المجاؿ الجوي لغزة سابقا حددت إحداثيات لمواقع برفح وخاف يونس".
فمسطين أون الين2013/10/3 ،
 3المحكمة العسكرية في غزة :سجن خمسة من أفراد األمن التابعين لمسمطة بتيمة تعزيز االنقسام
غزة  -فايز أبو عوف :أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة التابعة لييئة القضاء العسكري في الحكومة
المقالة بغزة ،أمس ،أحكاماً متفاوتة بالسجف بحؽ خمسة مف أفراد األمف التابعيف لمسمطة الوطنية ،بعد
إدانتيـ بتيمتي "النيؿ مف الوحدة الثورية" و"العمؿ عمى تعزيز االنقساـ ،وذلؾ خالفاً لنص المادة ( )178مف
قانوف العقوبات الثوري الفمسطيني لمعاـ  ،1979معتبرة أنيـ ىدفوا إلى "تعزيز االنقساـ".
وأضافت المحكمة "إف المدانيف قاموا بتسميـ مواد تتعمؽ بالنشرات الداخمية الخاصة بالقضاء المدني
ومعمومات تخص حركة "حماس" لممخابرات العامة في راـ اهلل" ،موضحة أف الخمسة حصموا عمى حفنة مف
الماؿ وبعض بطاقات شحف جواؿ مقابؿ ذلؾ.
األيام ،رام اهلل2013/10/4 ،
 4وزارة الداخمية في غزة :السمطات المصرية ترفض سفر  17حاجاً من غزة
حاجاً مف الدفعة
القدس  -يو بي أي :قالت و ازرة الداخمية في غزة ،إف السمطات المصرية رفضت سفر ّ 17
الثانية مف حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي .وقاؿ مدير عاـ المعابر بغزة ،ماىر أبو صبحة ،إف
حاجاً مف الدفعة الثانية مف قطاع غزة ،الفتاً إلى دخوؿ  13حافمة منذ
الجانب المصري أبمغ بمنع ّ 17
ساعات صباح اليوـ .وكانت السمطات المصرية أرجعت يوـ أمس األربعاء 33 ،حاجاً مف السفر بينيـ 27
مف أعضاء البعثة اإلدارية التابعة لو ازرة األوقاؼ بغزة.
الحياة ،لندن2013/10/4 ،
 5حكومة غزة تناشد العاىل السعودي التدخل لوقف تجاوزات سمطة رام اهلل بشأن الحج
غزة :ناشدت الحكومة الفمسطينية العاىؿ السعودي الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز بالتدخؿ مف أجؿ إنقاذ
موسـ الحج بالنسبة لحجاج قطاع غزة متيمة السمطة في راـ اهلل بالسعي لتخريبو ،وتوزيع حصة غزة مف
مكرمتو لذوي الشيداء عمى مناطؽ أخرى.
وأكد الدكتور حسف الصيفي وكيؿ و ازرة االوقاؼ في غزة خالؿ مؤتمر صحفي مشترؾ عقده مساء الخميس
( )10|3مع و ازرة الشؤوف االجتماعية انيـ حرصوا منذ بدء التحضير لموسـ الحج ليذا العاـ الشكؿ بشكؿ
مشترؾ في اطار المجنة المشتركة كما ىو الحاؿ كؿ عاـ" ،إال أف تدخالت السمطة في راـ اهلل وخصوصا
و ازرة االوقاؼ أعاؽ الكثير مف العمؿ وتسبب بخمؿ كبير".
قدس برس2013/10/3 ،
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 6السمطة ترسل المزيد من قواتيا إلى جنين لمالحقة مسمحين متيمين بالسعي إلعادة الفمتان األمني
راـ اهلل -وليد عوض :تعيش السمطة الوطنية الفمسطينية واجيزتيا االمنية عمى صفيح ساخف في مدينة
جنيف ومخيميا لالجئيف شماؿ الضفة الغربية ،وذلؾ جراء اشيار بعض المسمحيف السالح في وجييا ،االمر
الذي دفعيا الرساؿ المزيد مف القوات لتوجو عدة رسائؿ في آف واحد الكثر مف طرؼ عامؿ عمى الساحة
ىناؾ ،وفؽ ما عممت ‘القدس العربي’ امس الخميس.
وجاءت أوؿ رسالة مع وصوؿ  560ضابطا وجنديا فمسطينيا مف وحدة العمميات الخاصة والكتيبة التاسعة
يستقموف ما يقارب  70مركبة عسكرية مدججيف بالسالح والكالب البوليسية المدربة االربعاء الى جنيف حيث
كاف مفاد تمؾ الرسالة بانو ال يمكف السماح لبعض المسمحيف باف يعيدوا الفمتاف االمني لمضفة الغربية ،واف
السمطة ذاىبة الخر الطريؽ في محاربة كؿ مظاىر الخروج عف القانوف.
وفي حيف استمـ بعض المسمحيف تمؾ الرسالة المباشرة حيث تواروا عف االنظار بعد اف ادركوا باف اعتقاليـ
ال مفر منو مع صوؿ تمؾ التعزيزات العسكرية لمدينة جنيف ومخيميا ،فضؿ اخروف ممف ينتموف لفصائؿ
المقاومة ،المغادرة ،كوف صورىـ باتت لدى االجيزة االمنية وىـ يطمقوف النار مف اسمحتيـ صوبيا في
اشتباكات مسمحة وقعت سابقا ما بيف مجموعة منيـ وقوات االمف.
وجاء ارساؿ القوات الخاصة الفمسطينية بالمئات لجنيف في ظؿ وجود قرار باعتقاؿ جميع المسمحيف الذيف
شاركوا في االونة االخيرة باطالؽ النار سواء عمى المقرات االمنية في المحافظة او عمى افراد االمف خالؿ
تنفيذىا بعض الميمات االعتقالية في مخيـ جنيف.
وينتمي المسمحوف المطاردوف في جنيف إلى حركة حماس والجياد االسالمي وكتائب االقصى الجناح
المسمح لحركة فتح ،حيث باتوا مجتمعيف متورطيف في قضايا مخالفة لمقانوف وتيدؼ العادة الفمتاف االمني
لالراضي الفمسطينية وخاصة شماؿ الضفة الغربية تحت عنواف مقاومة.
وفيما واصمت االجيزة االمنية استعراض قوتيا امس الخميس في معظـ احياء مدينة جنيف ومخيميا عممت
القدس العربي باف بعض المسمحيف واشيرىـ محمود السعدي احد نشطاء حركة الجياد االسالمي غادر
المدينة في حيف ما زاؿ بعض المسمحيف متحصنيف في داخؿ مخيـ الالجئيف ولكف في حالة مف االختفاء
عف االنظار.
وشيدت جنيف خالؿ االسابيع الماضية العديد مف حاالت اطالؽ النار مف قبؿ مسمحيف عمى المقار االمنية
الى جانب اعتداء بعض المسمحيف برفقة المؤيديف ليـ عمى الممتمكات العامة والخاصة بذريعة اف السمطة
ال تقوـ بواجبيا تجاه حمايتيـ مف االحتالؿ االسرائيمي في حيف تالحؽ كؿ رجاؿ المقاومة العتقاليـ
ومصادرة اسمحتيـ ،ذلؾ االتياـ الذي ترفضو االجيزة االمنية وتعتبر حمؿ السالح والتجارة بو مخالفا لمقانوف
الفمسطيني وبداية الطريؽ العادة الفوضى االمنية لالراضي الفمسطينية .
وفي حيف تعيش مدينة جنيف ومخيميا لالجئيف عمى صفيح ساخف تحاوؿ السمطة واجيزتيا االمنية عدـ
الوصوؿ بو لحالة مف االنفجار قاؿ المحافظ المواء طالؿ دويكات ،إف العمؿ األمني في مدينة جنيف
ومخيميا مستمر منذ فترة طويمة ،لمحفاظ عمى أمف المواطف وتطبيؽ القانوف.
وأضاؼ دويكات في حديث إلذاعة ‘موطني’ التابعة لحركة فتح صباح الخميس ،إف األمف مطمب ممح لكؿ
مواطف فمسطيني واالغمبية الساحقة مف المواطنيف ىي مع تحقيؽ األمف واألماف.
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وأوضح دويكات إف قوات األمف الفمسطينية تمكنت مف القاء القبض عمى عشرات المطموبيف ،ممف يحاولوف
العبث بأمف الوطف ،وىـ متيموف بأعماؿ شغب.
وأكد دويكات إف تحقيؽ األمف في المحافظة أمر ىاـ لتحقيؽ التنمية فييا ،مضيفاً إف ما يجري في جنيف ىو
ليس حممة أمنية بؿ ىو عمؿ أمني مستمر ،والقوات األمنية التي جاءت مف أجؿ اسناد االجيزة االمنية
بيدؼ استكماؿ الدور وتحقيؽ النتائج المطموبة ،فالسمطة الوطنية تسعى لبناء مؤسسات الوطف وتحقيؽ
التنمية في كافة محافظات الوطف ،مشددا عمى اف ىذا العمؿ األمني ليس لو وقت زمني محدد ،وقد يستمر
عمى مدار العاـ واألعواـ القادمة مف أجؿ الحفاظ عمى أمف الوطف ،مضيفاً إف ىنالؾ بعض الجيات التي
تعمؿ بشكؿ مباشر مع االحتالؿ وأخرى بشكؿ غير مباشر ،وتنفذ سياسة ىدفيا العبث بأمف وأماف المواطف.
وكاف دويكات اكد خالؿ استقبالو قوات االمف االضافية التي ارسمت لجنيف االربعاء إف االجيزة األمنية ألقت
القبض عمى عشرات المطموبيف لمعدالة والمتورطيف في حالة الفوضى والفمتاف والشغب التي حدثت مؤخ ار
إثر اغتياؿ الشييد إسالـ الطوباسي ،مف خالؿ إطالؽ النار والقاء العبوات عمى مقر المقاطعة وأبراجيا،
وتكسير مركبات مواطنيف مف داخؿ أراضي ألػ ،48وتخريب الممتمكات العامة والخاصة واقتالع األشجار
واثارة الفوضى والخوؼ في صفوؼ المواطنيف.
واتيـ دويكات جيات فمسطينية لمسعي العادة الفمتاف االمني لالراضي الفمسطينية ،وقاؿ خالؿ مؤتمر
صحافي عقد عقب وصوؿ قوات االمف االضافية لجنيف :ىناؾ جيات بقصد أو بغير قصد ،ومنيـ مرتبط
بأجندة االحتالؿ ،تسعى إلثارة الفوضى وعودة شعبنا لمربع الفمتاف األمني.
وجاء استعراض القوة االمنية الفمسطينية في جنيف الخميس في اطار توجيو رسالة لحركتي حماس والجياد
االسالمي مفادىا باف السمطة لف تسمح بإعادة الفمتاف االمني لمضفة الغربية واغراقيا بالفوضى مف جديد
بحجة المقاومة لالحتالؿ االسرائيمي في حيف تحافظ الحركتاف عمى حالة التيدئة السائدة في قطاع غزة تحت
سيطرة حماس.
القدس العربي ،لندن2013/10/4 ،
 7أبو مرزوق :من يصدق أن حماس أخطر عمى األمن القومي المصري من الدولة العبرية!
استغرب عضو المكتب السياسػي لحركػة حمػاس ،موسػى أبػو مػرزوؽ ،دعػوة بعػض الكتػاب المصػرييف لوقػؼ
تصدير الكيرباء لغزة مع استمرار تدفؽ الغاز المصري لالحتالؿ اإلسرائيمي.
وأعػػرب أبػػو مػػرزوؽ فػػي تص ػريحات نشػػرىا عمػػى صػػفحتو فػػي موقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي "فيسػػبوؾ" ،عػػف
اس ػػتغرابو الش ػػديد لمحاول ػػة ال ػػبعض تص ػػوير "حم ػػاس" عم ػػى أني ػػا أخط ػػر عم ػػى األم ػػف الق ػػومي المص ػػري م ػػف
(إسرائيؿ).
وقاؿ" :مف يصدؽ أف معظـ المتظاىريف أماـ مشيخة األزىر وفي المعاىد األزىريػة فمسػطينيوفم مػف يصػدؽ
أف ىنػاؾ دعػػوى لوقػػؼ تصػػدير الكيربػاء لغػزة مػػع اسػػتمرار الغػػاز لػػ(إسرائيؿ)م مػػف يصػػدؽ أف حركػة "حمػػاس"
أخطر عمى األمف القومي المصري مف الدولة العبريةم مف يصدؽ تمقي قادة "تمػرد" تيديػدات فػي غػزة ،عممػا
أنيـ جميعا خارجيا ،ويقطنوف النرويج وراـ اهلل واسبانيا ومصر؟م".
فمسطين أون الين1131/31/1 ،
 8الزىار :عباس ال يممك قرار عدم الذىاب لممفاوضات ..خمسة بنود أساسية إلتمام المصالحة
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غزة :نفى النائػب فػي المجمػس التشػريعي وعضػو المكتػب السياسػي لحركػة حمػاس الػدكتور محمػود الزىػار أف
تكوف حركتو تُعاني خالؿ الفترة الحالية مف أزمة مالية خانقة.
وشػدد الزىػار خػالؿ لقػاء سياسػي نظمتػو و ازرة الداخميػػة ألكثػر مػف  0111مػف ضػباطيا فػي خػانيونس جنػوب
قطاع غزة عمى أف حركة "حماس" لف تتنازؿ عف مشروع المقاومة أبداً ولف تسمح ألحد أف يعطميا.
وقػػاؿ الزىػػار" :إف رئػػيس السػػمطة محمػػود عبػػاس ال يممػػؾ قػرار عػػدـ الػػذىاب لممفاوضػػات ألنػػو فػػي حػػاؿ عػػدـ
سيتيـ بتدمير مشروع التسوية".
ذىابو ُ
وأكد النائب في التشريعي أف تحرير فمسطيف أمر حاسـ ال جػداؿ فيػو ،الفتػاً إلػى أف "حمػاس" خاضػت خػالؿ
السنوات الست الماضية أربع حروب مع "إسرائيؿ" لـ تُيزـ في واحدة منيا.
وفيمػػا يتعمػػؽ بممػػؼ المصػػالحة ،أشػػار الزىػػار إلػػى أف المصػػالحة ال تػػتـ إال بإنجػػاز خمسػػة بنػػود أساسػػية مػػف
بينيا تشكيؿ الحكومة المؤقتة وتنظيـ االنتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجمس الوطني.
وأضاؼ" :حماس ستفوز في انتخابات المجمػس الػوطني إذا جػرت فػي الخػارج ،وتطبيػؽ شػروط المصػالحة ال
يعني بالمطمؽ عودة فتح إلى غطرستيا".
وتحػػدث الزىػػار خػػالؿ كممتػػو المطولػػة عػػف مسػػتجدات األوضػػاع فػػي دوؿ الربيػػع العربػػي واآلفػػاؽ المسػػتقبمية
لمواقع ومدى تأثيره عمى القضية الفمسطينية.
المركز الفمسطيني لإلعالم1131/31/1 ،
 9البردويل :ال فرصة لمقاءات مصالحة بين فتح وحماس
راـ اهلل :قاؿ القيادي في حركة "حماس" اسماعيؿ البردويؿ ،أف ال إمكانيػة لعقػد لقػاءات مػع حركػة "فػتح" ،فػي
ظؿ استمرار المفاوضات مع إسرائيؿ ومراىنتيا عمى "االنقالب" الذي جرى في مصر.
واضاؼ صالح البردويؿ في تصريحات صحافية أدلى بيا أمس ،اف "ىناؾ ما يمنع حركػة فػتح مػف أف تعقػد
مػػع حمػػاس لقػػاءات ،فيػػي ت ػراىف عمػػى اف مػػا جػػرى فػػي مصػػر سػػيؤدي إلػػى زواؿ حركػػة اإلخ ػواف ،ومػػف ثػػـ
االنقالب عمى حماس في غزة وبالتالي ستصؿ إلى نتيجة إنياء حكـ حماس وادارة السمطة في غزة".
وأوضح البردويؿ ،أف "ليس ما يشجع حركتو عمى االنخراط في عقد لقاءات مع فتح .فالرئيس محمود عبػاس
مسػػتمر فػػي المفاوضػػات وتصػػفية القضػػية ،وأصػػبحت ىنػػاؾ ىػػوة عميقػػة بيننػػا وبػػيف أبػػو مػػازف ولػػذلؾ فػػإف
الجموس لعقد لقاءات ال اعتقد أنو ممكف أو وارد أو حتى يخطط لو في ىذه الفترة".
لكنػػو أشػػار إلػػى وجػػود اتصػػاالت بػػيف حكػػومتي غ ػزة وراـ اهلل فػػي سػػياؽ التنسػػيؽ "الميػػداني والحيػػاتي لتسػػييؿ
أمور المواطنيف في الوطف".
واعرب البردويؿ عف استغرابو تصريحات حركة "فتح" التي وجيت االتيامػات الػى حركتػو بتعطيػؿ المصػالحة
وذلػػؾ لتبعيتيػػا لجماعػػة اإلخ ػواف المسػػمميف .وقػػاؿ اف "ىػػذه تص ػريحات غريبػػة" ،متسػػائالً "لمػػاذا اكتشػػفوا ىػػذه
الحقيقة اآلف؟.،ىؿ بعػدما أصػبحت حركػة اإلخػواف مسػتيدفة فػي مصػر؟ وبػدأت الحممػة عمييػا لتثبيػت النظػاـ
القائـ في مصر".
واشػػار البردويػػؿ الػػى اتفػػاؽ إنيػػاء االنقسػػاـ الػػذي وقػػع فػػي عيػػد حكػػـ اإلخ ػواف المسػػمميف التػػي كانػػت ترعػػى
المصػػالحة ،قػػائالً" :لمػػاذا لػػـ تقػػؿ فػػتح ىػػذا الكػػالـ فػػي عيػػد ال ػرئيس مرسػػي الػػذي وقػػع فػػي فت ػرة حكمػػو اتفػػاؽ
المصالحة؟ ،لماذا بدأ اآلف قمب الحقائؽ؟".
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واعتبػػر البردويػػؿ االتيامػػات التػػي وجيتيػػا "فػػتح" لحركتػػو "جػػزءا مػػف الحممػػة الشػػعواء التػػي تشػػف عمػػى حركػػة
اإلخواف المسمميف وحماس مف أجؿ تمرير المشروع القائـ في مصر أو االنقالب القائـ".
المستقبل ،بيروت1131/31/4 ،
 31الشاباك :حوالي  311عممية معادية انطمقت من مناطق الضفة وقطاع خالل أيمول/سبتمبر
عكػػا أوف اليػػف :اوضػػح جيػػاز الشػػاباؾ االس ػرائيمي أف ىنػػاؾ ارتفػػاع ط ػ أر فػػي حجػػـ العمميػػات التػػي اسػػتيدفت
"إسرائيؿ" خالؿ شير سبتمبر الفائت مف العاـ الجاري ( )1102في قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكر الشاباؾ في تقريره الشيري الصادر اليوـ الخميس ،أنو رصد وقوع حوالي  022عمميػة معاديػة انطمقػت
مػػف منػػاطؽ الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػزة الشػػير الماضػػي ،مقابػػؿ  88عمميػػة نفػػذت فػػي شػػير أغسػػطس الػػذي
سبقو.
ولفت التقرير الى أف االرتفاع تركز في مناطؽ الضفة الغربية بواقع  013عممية نفذت ضد أىداؼ إسرائيمية
في شير سبتمبر ،مقارنة  57عممية معادية وقعت في شير أغسطس الماضي.
يشار الى أف تقرير الشاباؾ يشمؿ جميع االنشطة المتمثمػة بالقػاء الحجػارة والزجاجػات الحارقػة وزرع العبػوات
الناسفة واطالؽ النار وغيرىا...ويصنفيا تحت مسمى (عمميات معادية).
عكا اون الين1131/31/1 ،
 33مركزية فتح :السالم يتطمب إقامة الدولة واطالق سراح األسرى
راـ اهلل :عقػػدت المجنػػة المركزيػػة لحركػػة جفػػتحج ،اجتماعػػا برئاسػػة رئػػيس دولػػة فمسػػطيف رئػػيس المجنػػة المركزيػػة
محمود عباس ،مساء اليوـ الخميس ،بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل.
وع ػػرض الػ ػرئيس نت ػػائج المش ػػاركة الفمس ػػطينية ف ػػي ال ػػدورة الثامن ػػة والس ػػتيف لمجمعي ػػة العام ػػة لألم ػػـ المتح ػػدة،
واإلنجػػاز الػػذي تحقػػؽ بتطبيػػؽ االعت ػراؼ بدولػػة فمسػػطيف فػػي األمػػـ المتحػػدة ،ومعاممػػة الػرئيس محمػػود عبػػاس
معاممة رؤساء الدوؿ حسب بروتوكوؿ األمـ المتحدة لممرة األولى في تاريخ القضػية الفمسػطينية ،وذلػؾ كثمػرة
مػف ثمػرات االعتػراؼ الػػدولي بفمسػطيف (دولػػة م ارقػػب) فػػي األمػػـ المتحػدة عمػػى حػػدود عػػاـ  0856وعاصػػمتيا
القدس الشرقية.
كمػػا أطمػػع عبػػاس ،أعضػػاء المجنػػة المركزيػػة عمػػى نتػػائج لقاءاتػػو مػػع عػػدد مػػف قػػادة ورؤسػػاء دوؿ العػػالـ عمػػى
ىامش مشاركتو في الجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة ،بمػا فييػا االجتمػاع الػذي تػـ مػع الػرئيس األميركػي بػاراؾ
اوباما.
وقػاؿ عضػػو المجنػػة المركزيػػة ،النػػاطؽ الرسػػمي باسػػـ حركػة جفػػتحج نبيػػؿ أبػػو ردينػػة ،إف المجنػػة المركزيػػة بحثػػت
آخر التطورات المتعمقة بالمفاوضات ،مؤكدا أف السالـ يتطمب إقامة الدولة وعاصمتيا القػدس واطػالؽ سػراح
جميع األسرى.
وأضاؼ ،أف المجنة المركزية أكدت عمى موقفيا الرافض الستمرار سياسة االستيطاف اإلسرائيمي التي ستؤدي
إلػػى فشػػؿ المفاوضػػات ،واعتبػػاره العقبػػة الرئيسػػية أمػػاـ تقػػدـ عمميػػة السػػالـ وحػػؿ الػػدولتيف عمػػى حػػدود عػػاـ
.0856
وجػددت المجنػة المركزيػة موقفيػا الػػداعـ والمسػاند الحتػراـ إرادة الشػعب المصػػري الشػقيؽ وجيشػو الباسػؿ ،كمػػا
أكدت عمى حؽ القيادة المصػرية فػي التصػدي ألعمػاؿ العنػؼ واإلرىػاب الػذي يتعػرض لػو الشػعب المصػري،
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وعمػػى حػػؽ الدولػػة المص ػرية ومؤسسػػاتيا الشػػرعية فػػي مواجيػػة األعمػػاؿ اإلجراميػػة التػػي تتعػػرض ليػػا ،وجبيػػذه
المناسبة نينئ الشعب المصري عمى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي أسػقطت نظريػة األمػف اإلسػرائيمي
القائمة عمى االحتالؿج.
وجدد أبو ردينة ،رفض المجنة المركزية التدخؿ بالشؤوف الداخمية المصرية مف أية جية كانت ،داعية الجميع
لمكػػؼ عػػف ىػػذا التػػدخؿ لمػػا فيػػو مصػػمحة الشػػعبيف الشػػقيقيف المصػػري والفمسػػطيني ودعمػػا لمعالقػػات التاريخيػػة
والمصيرية بيف الشعبيف الشقيقيف.
وق ػػاؿ الن ػػاطؽ الرس ػػمي إف المجن ػػة المركزي ػػة ج ػػددت موقفي ػػا المتمس ػػؾ بإنج ػػاز المص ػػالحة عم ػػى أس ػػاس تنفي ػػذ
االتفاقيػػات الموقعػػة وتشػػكيؿ حكومػػة التوافػػؽ الػػوطني المتفػػؽ عمييػػا واج ػراء االنتخابػػات العامػػة بعػػد  2أشػػير،
مشددة عمى تمسكيا بالرعاية المصرية لممؼ المصالحة.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1131/31/1 ،
" 31الشعبية" تتيم األ ونروا بشن حرب ممنيجة ضد الالجئين الفمسطينيي وتحذر من "ثورة جياع"
غ ػزة  -أشػػرؼ اليػػور :وجيػػت الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف انتقػػادات شػػديدة لوكالػػة وتشػػغيؿ ‘األونػػروا’،
واتيمتيػا بػػإعالف ‘حػػرب سياسػػية ممنيجػػة’ واتخػػاذ ‘خطػوات عقابيػػة’ ضػػد الالجئػػيف فػػي المنػػاطؽ الفمسػػطينية
وسورية ولبناف ،وأنذرت بػ"ثورة جياع" ضد مف وصفتيـ بالمتآمريف.
وقالػت الجبيػة الشػعبية فػي بيػاف ليػا أنػو فػي خطػػوة تصػعيدية جديػدة ،أقػدمت ‘األونػروا’ فػي قطػاع غػزة عمػػى
تقميصػػات جديػػدة فػػي خػػدماتيا المقدمػػة لالجئػػيف الفمسػػطينييف ،الفتػػا إلػػى أف ىػػذه الخط ػوات تمثمػػت فػػي إلغػػاء
الوجبات الغذائيػة لطػالب المػدارس ،إضػافة إلػى تقميصػات جديػدة طالػت الفئػات والحػاالت االجتماعيػة الفقيػرة
التي كانت تتمقى مساعدات غذائية مف قبميا.
وأوضػحت أف ‘األونػػروا’ قامػػت مػؤخ اًر بشػػطب ( )8411حالػػة فقيػرة فػي قطػػاع غػزة كانػت تسػػتفيد مػػف برنػػامج
المساعدات الغذائية ،وشددت عمى أف التقميص األخيػر فػي خػدماتيا يػأتي ضػمف رزمػة مػف التقميصػات التػي
نفػ ػػذتيا الوكالػ ػػة الدوليػ ػػة تػ ػػدريجياً منػ ػػذ ثػ ػػالث سػ ػػنوات طالػ ػػت الخػ ػػدمات الصػ ػػحية والبطالػ ػػة والتعمػ ػػيـ واإلغاثػ ػػة
والمساعدات وكذلؾ آبار المياه والتي حولت إلى مصمحة البمديات.
وأكدت عمى أف ىذه اإلجراءات الممنيجة والمتتالية ،والتي تزامنت مع إجراءات مماثمة في مخيمات الالجئيف
الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف ،وسػػورية‘ ،تسػػببت فػػي حرمػػاف األسػػر الفقي ػرة مػػف المسػػاعدات الغذائيػػة الطارئػػة التػػي
كان ػػت ت ػػوفر لي ػػـ قس ػػطا ميمػ ػاً م ػػف س ػػمتيـ الغذائي ػػة األساس ػػية ،باإلض ػػافة إل ػػى تف ػػاقـ معان ػػاة آالؼ الخػ ػريجيف
والشباب العاطميف عف العمؿ جراء إلغاء برنامج التشغيؿ المؤقت’.
وقالػػت الجبيػػة الشػػعبية أنيػػا عمػػى قناعػػة تامػػة بػػأف ىػػذه اإلج ػراءات العقابيػػة بحػػؽ الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي
المخيمات ‘سياسية بامتياز وليست ليا عالقة بأي تبريرات واىية بوجود عجز في موازنة المؤسسة الدولية’.
وأكػدت أف الموضػوع مػرتبط ارتباطػاً وثيقػاً ب ػ ‘الضػػغوط التػي يشػنيا المجتمػع الػػدولي عمػى شػعبنا الفمسػػطيني،
مف أجؿ تصفية قضيتنا الفمسطينية والتآمر عمى حقوؽ الالجئيف ،خدمةً لمعدو الصييوني’.
وطالب ػػت ف ػػي ذات الوق ػػت ‘األون ػػروا’ ب ػػالتراجع الف ػػوري ع ػػف ى ػػذه التقميص ػػات والقػػ اررات الظالم ػػة ،عب ػػر القي ػػاـ
بػػإجراءات فوريػػة تتمثػػؿ فػػي اسػػتمرار تقػػديميا المسػػاعدات الماليػػة والعينيػػة واالغاثيػػة ،واعتبػػار أي تجػػاوز ليػػذا
القرار يعني ‘مشاركتيا في المؤامرة التي تحاؾ ضد شعبنا الفمسطيني ،واستجابة لمضغوط األمريكية’.
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وطالبػػت باسػػتحداث برنػػامج لقيػػاس خػػط الفقػػر يتناسػػب مػػع األوضػػاع االقتصػػادية واالجتماعيػػة لالجئػػيف فػػي
قط ػػاع غػ ػزة ،بػ ػدال ع ػػف ذل ػػؾ البرن ػػامج المس ػػتخدـ حالي ػػا ،م ػػع ع ػػودة العم ػػؿ بتق ػػديـ الوجب ػػات الغذائي ػػة لط ػػالب
المػ ػػدارس ،ألىميتيػ ػػا الخاصػ ػػة باعتبارىػ ػػا خدمػ ػػة نوعيػ ػػة ،وكػ ػػذلؾ زيػ ػػادة الخػ ػػدمات المقدمػ ػػة لالجئػ ػػيف السػ ػػيما
المسػػاعدات الغذائيػػة ،والتشػػغيؿ المؤقػػت ‘البطالػػة’ والخػػدمات الصػػحية وتطويرىػػا بػػدال مػػف تقميصػػيا ،وعػػدـ
معالجة ما يثار مف أزمات مالية ،عمى حساب تمؾ الخدمات األساسية.
القدس العربي ،لندن1131/31/4 ،
 31معاريف" :الشاباك" يعجز في البحث عن "قناص الخميل"
بعد مرور عشرة أياـ عمى مقتؿ الجندي االسرائيمي "جاؿ كوبي" في مدينة الخميؿ ال يػزاؿ جيػاز األمػف العػاـ
"الشاباؾ" وجيش االحتالؿ يبحثاف بكؿ جيودىما عمى أثػر ولػو كػاف بسػيطاً يقودىمػا إلػى منفػذ العمميػة أو مػا
أطمؽ عميو "قناص الخميؿ".
وتشير تقديرات جيش االحتالؿ أف منفذ العممية ىو شخص واحد األمػر الػذي أدى إلػى تعقيػد الحصػوؿ عمػى
معمومات استخبارية يؤدي بالتالي إلى الوصوؿ إلى ذلؾ الشخص ،بينمػا أبقػى الجػيش احتمػاؿ مقتػؿ الجنػدي
بنيراف صديقة قائماً ،إال أف مصادر رسمية في الجيش قد تحدثت عف أف ىذا االحتماؿ ضعيؼ جداً.
وبحسػب مػا جػػاء فػي صػػحيفة معػاريؼ اليػوـ الخمػػيس فإنػو وأثنػػاء التحقيقػات التػي يجرييػػا الجػيش بخصػػوص
مقتؿ الجندي تـ طرح احتمػاؿ أف واحػداً مػف الجنػود الػذيف تػـ اسػتدعائيـ إلػى مدينػة الخميػؿ لتػأميف احتفػاالت
الييود في األعياد األخيرة انطمقت منو رصاصة وىػي التػي قتمػت الجنػدي إال أنػو وبعػد فحػص جميػع مخػازف
األسمحة التي كانت بحوزة الجنػود تبػيف أنػو لػـ يػتـ إطػالؽ ولػو رصاصػة واحػدة ،ناىيػؾ عػف أف ىنػاؾ نظامػاً
في أسمحة الجنود تظير ما إذا أطمؽ الرصاص أـ ال.
وتشػػير الصػػحيفة أف التحقيقػػات أظيػػرت أف الجنػػدي قتػػؿ برصاصػػة واحػػدة والتػػي خرجػػت مػػف الجانػػب اآلخػػر
لجسده ،موضػحة أنػو لػـ يػتـ العثػور عمييػا أثنػاء تمشػيط المكػاف ،لكنػو ومػف خػالؿ فحػص مكػاف اإلصػابة أف
قطر الرصاصة  6/53 – 4/45ممميتر وأف المسافة التػي أطمقػت منيػا ال تبعػد عػف الجنػدي أكثػر مػف 111
متر.
وبحسػػب الصػػحيفة فػػإف الجنػػود الػػذيف كػػانوا أثنػػاء الحادثػػة أعربػوا عػػف اسػػتغرابيـ الشػػديد إزاء أنػػو عنػػدما سػػقط
الجندي عمى األرض لـ يتـ سماع إطالؽ النار ،لػذلؾ قػدروا أف تكػوف عمميػة االطػالؽ تمػت مػف قبػؿ قنػاص
فمسطيني استخدـ كاتـ صوت.
عكا اون الين1131/31/1 ،
 34كتائب القسام :المقاومة في حالة تنسيق مشترك ..سنقف بالمرصاد لمن يعتدي عمى شعبنا
غزة -عمر زيف الديف :قاؿ الناطؽ باسـ كتائػب عػز الػديف القسػاـ أبػو عبيػدة :إف “المقاومػة فػي حالػة تنسػيؽ
ونطمح لعمؿ مشترؾ ومتكامؿ” ،مؤكداً أف “الخالؼ السياسي ليس مبر اًر لمتخاذؿ عف المقاومة”.
جاء ذلؾ خالؿ لقػاء نظمتػو و ازرة الداخميػة واألمػف الػوطني لنشػطاء اإلعػالـ الجديػد حػوؿ سػبؿ تعزيػز الجبيػة
الداخمية ،وتحدث فيو أبو عبيدة عف استعدادات فصائؿ المقاومة ومستوى التنسيؽ بينيا.
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وأضػاؼ أبػو عبيػدة “نحػف نسػعى لتجنيػب شػعبنا أي حػرب ،ولكػف إذا فُرضػت عمينػا سنخوضػيا ولػف نفػر مػف
عدونا ،فالمقاومة تمتمؾ سالحاً استراتيجياً ،ىو سالح حرية القرار وتحالفاتنا الحقيقية مع قوى شعبنا وفصائمو
في داخؿ فمسطيف”.
ووجو رسالة لمخائفيف عمى مصير المقاومة وسالحيا ،بأف “استقاللية المقاومة سػالح اسػتراتيجي ليػا ،و أنيػا
لـ تكف تدخؿ السالح بطرؽ رسمية سابقاً حتى تقمؽ المقاومة الحقاً”.
وشدد أبو عبيدة عمى أف “غػزة لػـ تكسػر شػوكة أىميػا ،رغػـ تعرضػيا لمحصػار  08مػرة عبػر التػاريخ” ،مؤكػداً
أف “الصياينة لف يستطيعوا استباحة غزة”.
وتابع“ :سػنقؼ بالمرصػاد لمػف يعتػدي عمػى شػعبنا وأمننػا ،واليػـ واحػد واليػدؼ واحػد والخػالؼ السياسػي لػيس
مبػػر اًر لمتخػػاذؿ عػػف المقاوم ػػة” ،خاتم ػاً حديثػػو بقول ػػو “عيوننػػا تصػػبوا لمقػػدس وعس ػػقالف وحيفػػا والمػػد ولتحري ػػر
االسرى”.
ويعد حديث أبو عبيدة لنشطاء التواصؿ االجتماعي حدثاً نوعياً كونو األوؿ مف نوعو ،حيث نشروا تغريداتيـ
عبر ىاشتاؽ (لقاء_النشطاء) ،الذي ذكػرت مواقػع متخصصػة أنػو كػاف مػف أكثػر “الياشػتاقات” النشػطة عمػى
مستوى الوطف العربي خالؿ المقاء.
وأوصى النشطاء عقب مناقشات ومداوالت بػ”تشكيؿ تجمع لنشطاء التواصؿ االجتماعي” ،و”دعوة المسئوليف
الحكػػومييف لممشػػاركة عبػػر وسػػائؿ التواصػػؿ االجتمػػاعي والتفاعػػؿ مػػع الجميػػور” ،و”مػػنح النشػػطاء بطاقػػات
لتسػػييؿ ميػػاميـ” ،مػػع “التشػػديد عمػػى مػػنح مسػػاحة واسػػعة مػػف حريػػة ال ػرأي والتعبيػػر وعػػدـ المالحقػػة األمنيػػة
ليـ”.
فمسطين أون الين1131/31/4 ،
 35أبو العينين :ىناك مصالحة أخوية بفتح في لبنان وال بد من محاسبة من أخطأ في الحركة
الضفة الغربية –أحمػد صػبحي :قػاؿ المػواء سػمطاف أبػو العينػيف عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح والمشػرؼ
العاـ السابؽ لمساحة المبنانيػة فػي الحركػة ،أنػو ال بػد مػف عمميػة "محاسػبة" ألشػخاص اخطػأو فػي الحركػة فػي
لبنػػاف .يػػأتي ذلػػؾ بعػػد مطالبػػة ك ػوادر وضػػباط حركػػة فػػتح فػػي مخيمػػات لبنػػاف بتغييػػر الس ػفير الفمسػػطيني فػػي
بيروت وتغيير مشرؼ الساحة المبنانية في الحركة عضو المجنة المركزية عزاـ األحمد.
وأكد أبو العنيف في مقابمة خاصة أجراىا مراسؿ "سالب نيوز" فػي فمسػطيف المحتمػة" ،اف الحركػة بحاجػة إلػى
قػ اررات وعمميػػة تقػػويـ لمرحمػػة ماضػػية ،ىنػػاؾ بعػػض األخطػػاء والبػػد مػػف إجػراءات حركيػػة تحفػػظ ليػػذه الحركػػة
مكانتيا وىيبتيا" ،رافضا استخداـ تعبير "حممة تنظيؼ" في الحركة ألف ذلؾ يسػيء لتػاريخ الحركػة النضػالي،
قػػائالً" :األزمػػة تتطمػػب إجػراءات قػػد تكػػوف مشػػابيا لمتنظيػػؼ ولكػػف اسػػتخداـ تعبيػػر مثػػؿ تمػػؾ ُيسػػاء الظػػف بػػو".
وأضػػاؼ "أنػػا أتػػألـ ألننػػي أعػػرؼ تفاصػػيؿ األمػػور فػػي لبنػػاف ،أتػػألـ مػػف أعمػػاقي عمػػى ىػػذه التباينػػات التػػي ال
تسػػتحؽ الت ارشػػؽ اإلعالمػػي فيمػػا بيننػػا ،واف كػػاف األمػػر يتطمػػب بػػيف اإلخػػوة مصػػارحة مباشػرة وجػػو لوجػػو ،لػػو
حصؿ ذلؾ لما وصمنا إلى ىذه التراشؽ اإلعالمي ،واستغالليا مف قبؿ المتربصيف لحركة فتح ويتمنوف الشر
ليا" .وتابع "ىناؾ كثير مف الطفيمييف استغموا ىذه الخالفات والتباينات التي لـ يكف ليا ضػرورة حتػى يشػعموا
النار في البيت الفتحاوي" ،مشي اًر إلى أنو "لو كاف ىناؾ حكمػة فػي التعامػؿ مػع الممػؼ فػي حينػو لمػا وصػمت
األمور إلى ما وصمت إليو اآلف".
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وفيما يتعمؽ باألنباء التي تتحدث عف قرار إنياء كافة مياـ القائد السابؽ لػ"الكفاح المسمح الفمسػطيني" العميػد
محمود عبد الحميد عيسى الممقػب بػػ"المينو" ،نفػى أبػو العينػيف تمػؾ األنبػاء ،وقػاؿ" :أف ىنػاؾ مصػالحة أخويػة
وديػػة بػػيف األخػػوة فػػي الحركػػة عمػػى السػػاحة المبنانيػػة لطػػي لحظػػات عػػابرة أسػػاءت لقيػػادات حركيػػة ولمحركػػة
وألبنػػاء فػػتح" .وأوضػػح أبػػو العنػػيف أف ىنػػاؾ بعػػض المخمصػػيف والصػػادقيف فػػي الحركػػة" ،لػػيس ليػػا مصػػالح
شخصية أو فردية وال يبحثػوف عػف مناصػب ىنػا وىنػاؾ يسػعوف بكػؿ قػوة إلجػراء جمسػة محبػة مػا بػيف اإلخػوة
إلنياء الخالفات عمى الساحة المبنانية".
وفػػي ممػػؼ المصػػالحة الفمسػػطينية ،قػػاؿ أبػػو العينػػيف أف حالػػة االنقسػػاـ تنتيػػي "عنػػدما تصػػبح حمػػاس حركػػة
فمسػػطينية غيػػر إخوانيػػة ،ال تبحػػث عػػف مصػػالحيا الحزبيػػة الفئويػػة اإلخوانيػػة عمػػى حسػػاب مصػػمحة الػػوطف".
وأضاؼ "عندما تصبح فمسطيف أكثػر أولويػة عمػى األنفػاؽ وأمػواؿ النفػاؽ وعنػدما تتصػرؼ حمػاس بفمسػطينية
متجردة تحصؿ المصالحة بمحظتيا وينتيي االنقساـ" .وأشار أبو العنيف إلى أف داخػؿ حمػاس قيػادات تسػعى
إلى تعطيؿ المصالحة ،نظ اًر لمصالحيا الفردية والذاتية والمالية والجغرافية التػي نمػت ،وانيػاء االنقسػاـ يضػر
بمصالحيـ" .وقاؿ" :عندما تتجرد حركة حماس وتنفض يدىا مػف كافػة المصػالح الفئويػة والشخصػية نسػتطيع
أف ننيي االنقالب ونعود كعائمة فمسطينية واحدة.
سالب نيوز1131/31/1 ،
" 36ألوية صالح الدين" :سنقف في وجو أي عدوان عمى غزة
رفح :أكدت "ألويػة الناصػر صػالح الػديف" ،الػذراع العسػكري لمجػاف المقاومػة الشػعبية أف المقاومػة الفمسػطينية
في قطاع غزة "قوية وىي عمى استعداد دائـ لصد أي عدواف".
جػػاء ذلػػؾ عمػػى لسػػاف النػػاطؽ باسػػـ األوليػػة "أبػػو عطايػػا" خػػالؿ عػػرض عسػػكري كبيػػر نظمتػػو االلويػػة مسػػاء
الخميس ( )01|2في رفح الواقعة جنوب قطاع غزة بمشاركة المئات مف المسمحيف مف عناصرىا.
وقاؿ "أبو عطايا" خالؿ كممة لو في نياية العرض الذي جاء في الذكرى الثالثة عشرة النطالقة األلوية" :إننػا
في ألوية الناصر صالح الديف سنقؼ في وجو أي عدواف ضد قطاع غزة وسنمقف العدو الدروس".
وأضاؼ" :مف يعتقد بأننا ضعفاء فميراجع حساباتو ،االنطالقة  02ىي االقػوى وسػتزداد" ،وأعمػف "ابػو عطايػا"
عػػف إطػػالؽ إحػػدى تشػػكيالت األلويػػة تحػػت مسػػمى "لػواء التوحيػػد" ،وقػػاؿ " :البػػد مػػف ضػػبط السػػاعة اسػػتعدادا
لمرحمة جديدة في اداء المجاىديف" ،كما قاؿ.
المركز الفمسطيني لإلعالم1131/31/1 ،
" 37وكالة سما" :انشقاق بالجناح العسكري لمجان المقاومة وتشكيل لواء باسم "التوحيد"
غزة :أعمنت جماعة مسمحة انشقت عف ألوية الناصر صالح الديف الجناح العسػكري لمجػاف المقاومػة ،مسػاء
الخميس ،عف تشكيؿ مجموعات عسكرية ليا باسـ "لواء التوحيد".
جاء ذلؾ خالؿ عرض عسكري كبير نظمتو في مدينة رفح جنوب قطاع غػزة والتػي تُعػد أكثػر المنػاطؽ التػي
يتواج ػػد فيي ػػا عناص ػػر م ػػف ألوي ػػة الناص ػػر قب ػػؿ أف يعمنػ ػوا انش ػػقاقيـ ع ػػف قي ػػادة المج ػػاف بس ػػبب خالف ػػات عق ػػب
استشػػياد عػػدد مػػف أمناءىػػا العػػاميف ،كػػاف آخػػرىـ الشػػييد زىيػػر القيسػػي ،وعػػدد مػػف قادتيػػا العسػػكرييف ،أىميػػـ
أحد مؤسسي األلوية الشييد عماد حماد.
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وقاؿ المتحدث باسميـ أطمؽ عمى نفسػو "أبػو عطايػا" ،إف جماعتػو لػف تكػوف "مكسػر عصػا ألحػد ومػف يعتقػد
أننا ضعفاء فميراجع حساباتو".
وأضاؼ خالؿ مؤتمر صحفي عقده في ختاـ العرض العسكري "سنكوف األقوى وسنزداد قوة وسنقؼ في وجو
أي عدواف ضد غزة ( )..البد مف ضبط الساعة استعدادا لمرحمة جديدة مف أداء المجاىديف".
وكالة سما اإلخبارية1131/31/4 ،
 38قدس برس :حرب إلكترونية داخل فتح و"ىاكرز" يدمرون مواقع لدحالن
راـ اهلل (فمسطيف) :انتقمت الخالفات الداخميػة فػي حركػة فػتح إلػى حػرب المواقػع اإللكترونيػة لطرفػي الخػالؼ،
ال سػػيما ضػػد تمػػؾ المؤيػػدة لمقيػػادي المفصػػوؿ مػػف الحركػػة محمػػد دحػػالف ،الػػذي تشػػير توقعػػات فمسػػطينية أف
يكوف لو دور سياسي في المرحمة المقبمة.
ىجومػػا عمػى قاعػػدة البيانػػات لمواقػع إلكترونيػػة مواليػػو لمنائػػب
فقػد شػػف ق ارصػػنة انترنػت (ىػػاكرز) متخصصػػوف
ً
المقيـ في دولة اإلمارات ،وقاـ بتدمير قواعد
محمد دحالف ،عضو المجنة المركزية المفصوؿ مف حركة "فتح" ُ
البيانػػات الخاصػػة فييػػا وتػػدمير كػػؿ محتويػػات "السػػيرفر" ،حيػػث اسػػتيدؼ اليجػػوـ مواقػع "فػػتح نيػػوز" و"الك ارمػػة
برس" و"صوت فتح" اإلخباري وموقع "معا برس" والتي تدار مف قبؿ مواليف لػ "دحالف" ،بحسب متابعيف ليا.
واسػػتيدؼ اليجػػوـ اإللكترونػػي كػػذلؾ عمػػى "السػػيرفر" نفسػػو موقػػع "أمػػد" اإلخبػػاري الػػذي يػػديره الػػوزير والنائػػب
السابؽ بالمجمس التشريعي الفمسطيني حسف عصفور ،والذي تربطو عالقة شخصية بالقيادي دحالف.
كما أدى ىذا اليجوـ إلى تدمير موقع "صوت الحرية" الذي يتبع الصحافي مجدي العرابيد ،والذي كػاف مقربػا
مف دحالف ،قبؿ أف ينشب بينيما خالؼ ،بسبب عدـ التزاـ دحالف بدفع الديوف السابقة.
وقالػت مصػادر مقربػة مػف حركػة "فػتح"" :إف اليجػوـ الػذي تػـ أمػس األربعػاء ( ،)01|1قػاـ بػو "ىػاكرز" خبيػر
ومتخصػػص وعمػػى مسػػتوى عػػالي مػػف الخبػرة ،وقػػاـ بتػػدمير قاعػػدة البيانػػات ليػػذه المواقػػع كاممػػة حتػػى يصػػعب
عودتيا خػالؿ وقػت قصػير ،وأف اليجػوـ الػذي تػـ حػدث بتوافػؽ وتأييػد الجنػاح المعػادي لػدحالف بحركػة فػتح،
حسب قوليا.
ىجومػػا عمػػى رئػػيس
وأضػػافت المصػػادر أف ىػػذه المواقػػع تقػػوـ بنشػػر أخبػػاره وتقػػاريره ومقػػاالت مختمفػػة وتشػػف
ً
السمطة الفمسطينية محمود عباس والمجنة المركزية لحركة "فتح".
وترؾ "الياكرز" الذي قاـ بتدمير قاعدة البيانات ليذه المواقع ،رسػالة توضػح بأنػو اسػتيدؼ مواقػع تتبػع محمػد
دحالف ،واتيمو بأنو "خائف" ،في إشارة إلى أف مف قاـ بيذا الفعؿ ىو مػف المعارضػيف لػدحالف وجماعتػو وأف
الفعؿ مقصود ويشكؿ ضربو واضحة لتمؾ المواقع.
قدس برس1131/31/1 ،
 19معاريف :نتنياىو يسعى لدعم أوروبي ضد اتفاق جزئي مع إيران
الناصرة  -برىوـ جرايسي :قالت مصادر اسرائيمية أمس الخميس ،إف رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو يجري
اتصاالت مكثفة في سبيؿ الحصوؿ عمى دعـ أوروبي ،ضد إبراـ اتفاؽ جزئي مع إيراف بشأف المشروع
النووي اإليراني ،ما يبرز أكثر القمؽ االسرائيمي مف مؤشرات التقارب بيف إيراف والغرب.
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وقالت صحيفة "معاريؼ" ،إف أوساطا في محيط نتنياىو تشير بقمؽ الى اليجوـ عميو مف وسائؿ إعالـ
عالمية بارزة ،وخاصة "نيويورؾ تايمز" بسبب خطابو اليجومي عمى إيراف ،في الوقت الذي يدعي فيو
نتنياىو أف "فرقع الفقاعة" التي أنتجيا خطاب الرئيس اإليراني روحاني ،وليذا ،فإف نتنياىو عمى وشؾ
الشروع بحممة إعالمية واسعة تستمر نحو ثالثة اشير عمى الرأي العاـ في اوروبا وفي الواليات المتحدة
والوصوؿ الى توافقات مع دوؿ اوروبية وغيرىا ممف تخشى ،مثؿ اسرائيؿ ،صفقة سيئة مع النظاـ في
طيراف ،ترفع العقوبات المفروضة عمى ايراف دوف مقابؿ حقيقي .وفي ىذا اإلطار ،فقد قرر تمديد بقائو في
نيويورؾ لمنح سبع مقابالت لمعظـ شبكات التمفزيوف المحمية والتي سيحاوؿ فييا تأكيد رسائمو "التحذيرية"
مف ايراف والتقارب الغربي معيا.
الغد ،عمان2013/10/4 ،
 20وزير البنى التحتية اإلسرائيمي يقرر إيقاف مشروع الحديقة اإلسرائيمية في القدس بعد فضح دوافعيا
قرر وقؼ العمؿ في
أفادت مصادر صحفية عبرية ،بأف وزير البنى التحتية اإلسرائيمي عمير بيرتسّ ،
مشروع إقامة حديقة في جبؿ الزيتوف شرؽ القدس المحتمة ،بعد فضح أىدافيا االستيطانية إثر تسجيالت
مسربة لموظفة إسرائيمية جاء فييا أف الغاية مف المشروع المذكور ال تكمف في إنشاء حديقة بؿ ىو مخطط
ّ
لوقؼ تمدد البناء الفمسطيني في أحياء شرؽ المدينة.
وقالت صحيفة "ىآرتس" العبرية " :إف المشروع الذي تقدمت بو سمطة الطبيعة والحدائؽ وبمدية االحتالؿ في
القدس كاف مثار خالؼ منذ لحظة اإلعالف عنو ،حيث ذكرت مصادر فمسطينية ويسارية إسرائيمية أف إقامة
ىذا المشروع تيدؼ بشكؿ أساسي إلى منع تطوير أحياء العيسوية والطور الواقعة في الشطر الشرقي مف
المخصصة لبناء الحديقة تعتبر المساحة الوحيدة المتاحة لتوسعة ىذه األحياء
مدينة القدس ،وأف األراضي
ّ
الفمسطينية ،باإلضافة إلى افتقار المنطقة ألي قيمة طبيعية تستدعي إقامة "حديقة وطنية" فييا".
فمسطين أون الين2013/10/3 ،
 21السفير اإلسرائيمي باألمم المتحدة" :إسرائيل" تسعى لمقعد غير دائم بمجمس األمن الدولي
نيويورؾ  -داف وليامز :قالت إسرائيؿ يوـ الخميس إنيا تعتزـ المنافسة عمى شغؿ أحد المقاعد غير الدائمة
بمجمس األمف الدولي لممرة األولى في تاريخيا خالؿ الفترة بيف عامي  2019و 2020لكف دبموماسيف
باألمـ المتحدة قالوا إنو لف يكوف سيال لمدولة الييودية الفوز بمقعد في المجمس.
وقاؿ سفير اسرائيؿ لدى األمـ المتحدة روف بروسور لرويترز "نسعى جاىديف مف أجؿ الفوز ..كاف ينبغي
أف يحدث ىذا فيما مضى ".ويمزـ لمفوز بمقعد في مجمس االمف الحصوؿ عمى موافقة اغمبية ثمثي األصوات
في الجمعية العامة لألمـ المتحدة التي تضـ  193دولة .وتقترح المجموعات الخمس اإلقميمية الدوؿ
المرشحة لكف االنتخاب يتـ في الجمعية العامة .وقاؿ بروسور إف اسرائيؿ ستنافس ألمانيا وبمجيكا عمى
المقعديف المخصصيف لمجموعة بمداف غرب اورويا وبمداف اخرى .وقاؿ دبموماسيوف باألمـ المتحدة إف الفوز
بمقعد في مجمس االمف لف يكوف سيال السرائيؿ .وقالوا إف غالبية الدوؿ االعضاء في رابطة عدـ االنحياز
وعددىا  120دولة تتبنى مواقؼ اما فاترة او معادية صراحة تجاه اسرائيؿ.
وكالة رويترز لألنباء2013/10/3 ،
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 22عامي أيالون :نتائج المحادثات مع الفمسطينيين إذا استمرت عمى حاليا ستكون صف ارً
عواصـ ػ وكاالت :نقمت صحيفة ‘معاريؼ’ اإلسرائيمية عف رئيس جياز األمف العاـ الشاباؾ السابؽ عامي
أيالوف ،إف ‘المفاوضات المباشرة القائمة حالياً بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي ،لـ تحقؽ نتائج إلى
اآلف ،بؿ لـ تساعد عمى بناء الثقة وتقميؿ الفجوات بيف األطراؼ المتفاوضة’.
أيالوف الذي كاف يتحدث وفؽ الصحيفة ،أماـ مؤتمر عف السالـ في مدينة القدس ،أضاؼ أف ‘المفاوضات
بيف الجانبيف إذا إستمرت عمى ىذا الحاؿ خالؿ األياـ القادمة ،فإف النتائج ستكوف صف اًر’.
وأعرب المسؤوؿ اإلسرائيمي عف رأيو ،في أف ‘الرئيس الفمسطيني ،محمود عباس ال يستطيع تقديـ تنازالت
كما كاف الحاؿ قبؿ  5سنوات ،كما أف رئيس وزراء إسرائيؿ ،بنياميف نتنياىو ال يستطيع أف يقدـ عرضاً
يماثؿ ما قدمو رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ اييود أولمرت في العاـ  ،2007وذلؾ في إشارة ما أعمف
عنو اييود أولمرت مف ‘بوادر حسف نية’ اتجاه الفمسطينييف قبؿ مؤتمر أنابوليس الذي عقد في العاـ ذاتو
في والية مريالند األمريكية.
وأشار أيالوف إلى أف ‘دور الواليات المتحدة األمريكية في المفاوضات الجارية كوسيط بيف الجانبيف
الفمسطيني واإلسرائيمي ،بدأ يتراجع بسبب تعنت الجانبيف أماـ كثير مف القضايا’ .وزاد قائالً ‘إف دور
الواليات المتحدة بدأ يتراجع عمى مستوى المنطقة إذ ال يمكنيا فرض رؤيتيا في ىذه المرحمة عمى
األطراؼ’.
القدس العربي ،لندن2013/10/4 ،
 23رئيس الممثمية اإلسرائيمية السابق بقطر :نحن ودول في الخميج ندعم وجود السمطة الحالية في مصر
محمد بدير :كشؼ رئيس الممثمية اإلسرائيمية السابؽ في قطر إيمي افيدار ،أف االتصاالت بيف اسرائيؿ
وبعض الدوؿ الخميجية ليست وليدة المحظة بؿ تعود إلى سنوات عديدة .وأوضح افيدار ،رداً عمى سؤاؿ
«القناة العاشرة» في التمفزيوف االسرائيمي ،حوؿ ما اذا كانت المرة األولى التي تجري فييا إسرائيؿ اتصاالت
ليس فقط مع قطر بؿ مع السعودية وغيرىا مف الدوؿ العربية ،انيا «ليست المرة األولى» ،مضيفاً أف
«االتصاالت قائمة منذ سنوات عديدة ،لكف باستثناء السعودية بسبب الصعوبة التاريخية أماـ إسرائيؿ
لموصوؿ إلى اتصاالت ىامة وتعاوف أو حتى نوع مف المقاء النصؼ عمني عمى مستوى معيف» .ولفت إلى
أنو «وبصورة مثيرة لالىتماـ في السنوات االخيرة ،تقاطعت المصالح اإلستراتيجية إلسرائيؿ كمياً مع عدة دوؿ
في الخميج ،مثؿ السعودية والكويت ،واالمارات والبحريف» ،مشي اًر إلى أف «تقاطع المصالح ال يتعمؽ
بالموضوع اإليراني فقط».
واوضح افيدار أف مصالح اسرائيؿ والدوؿ المذكورة تتقاطع في مصر «فنحف ندعـ واياىـ وجود السمطة
الحالية في مصر» ،كما «أننا نتفؽ معيـ عمى ضرورة رحيؿ (الرئيس السوري بشار) األسد ،ونحف نتفؽ
بالتأكيد عمى أف إيراف ال يجب اف تمتمؾ قنبمة نووية ،وأستثني ىنا قطر ألف األخيرة ىي دولة تحرص دائماً
عمى الرقص في كؿ األعراس لكنيا تغيرت في الفترة األخيرة».
وشدد افيدار عمى أف «ما حصؿ مف كشؼ عف وصوؿ موفد خميجي إلى إسرائيؿ ،دمر كؿ قاعدة الثقة
المستقبمية بيف إسرائيؿ وبيف الدوؿ الخميجية» ،مضيفاً أف «الكشؼ عف مجيء شخص ما مف الخميج إلى
إسرائيؿ ،ال داعي لو».
االخبار ،بيروت2013/10/4 ،
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 24القناة السابعة :وزارة المالية اإلسرائيمية صادقت عمى تمويل تحصين سيارات المستوطنين
راـ اهلل  -القدس دوت كوـ :ذكر الموقع االلكتروني لػ "القناة السابعة" في التمفزيوف االسرائيمي أف و ازرة
المالية االسرائيمية صادقت ،امس االربعاء عمى ميرانية لتمويؿ تحصيف سيارات المستوطنيف في الضفة
الغربية.
واشار الموقع إلى أف وزير االسكاف اوري اريئيؿ ،الذي قاد الحممة لممصادقة عمى ىذه الموازنة ،قاؿ في
اعقاب المصادقة عمييا "انني مسرور بعد اف نجحنا في إزالة الظمـ ،فخطر الرشؽ بالحجارة لـ يتوقؼ في
جميع انحاء الضفة الغربية ،واف مف واجب الحكومة االسرائيمية االىتماـ بجميع مواطنييا وبشكؿ خاص
المستوطنيف ،الذيف يدافعوف بأجساميـ عف "مواطني" دولة اسرائيؿ " حسب تعبيره.
القدس ،القدس2013/10/4 ،
 25مسؤول إسرائيمي :حزب اهلل لم يتسمم سالحاً كيماوياً من سورية
عالء المشيراوي :نفى مسؤوؿ إسرائيمي رفيع المستوى أف يكوف «حزب اهلل» المبناني تسمـ أي مف السالح
الكيماوي مف قبؿ النظاـ السوري ،الفتاً إلى أف قادة الحزب في لبناف يعمموف جيداً أف نقؿ سالح كيذا يعتبر
خطاً أحمر بالنسبة إلسرائيؿ ،وأنو مف الممكف أف يقوـ جيش االحتالؿ اإلسرائيمي بالرد عمى مثؿ تمؾ
العمميات.
ونقؿ الموقع اإلسرائيمي «والال» عف المسؤوؿ نفسو قولو« ،إف األسد سمـ قائمة جزئية مف مخزوف السالح
الكيماوي الذي بحوزتو ونحف ننتظر نشر القائمة الكاممة بعد أسبوعي» ،مشي اًر إلى ضرورة مواصمة الضغط
عميو .ولفت المسؤوؿ إلى أف «حزب اهلل» يواجو تحديات كبيرة في اآلونة األخيرة خاصة الشير الماضي،
مؤكداً أف تمؾ التحديات تتمثؿ في اليجمات المستمرة عمى قواتو في لبناف ،ومحاوالت اختراؽ تحصيناتو في
قمب بيروت .وقاؿ إف تقديرات المنظومة األمنية اإلسرائيمية ترجح أف المسؤوؿ عف التفجيرات األخيرة في
لبناف ضد «حزب اهلل» ىي كتائب عبد اهلل عزاـ التي أعمنت مسؤوليتيا عف إطالؽ  4صواريخ عمى شماؿ
إسرائيؿ في أغسطس الماضي ،في محاولة منيا لجر تؿ أبيب لمعركة مع «حزب اهلل» إال أف إسرائيؿ لف
تكوف كذلؾ.
االتحاد ،أبو ظبي2013/10/4 ،
 26اليمين اإلسرائيمي يستبق جولة المفاوضات بتصعيد ضد الفمسطينيين ووصفيم با"الذئاب"
الناصرة – أسعد تمحمي :استبؽ نواب اليميف اإلسرائيمي المتشدد الجولة الثامنة مف المفاوضات بيف إسرائيؿ
والسمطة الفمسطينية ،بإطالؽ تصريحات متشددة ضد الفمسطينييف ووصفيـ بأنيـ «ذئاب في ثوب ذئاب».
وكانت حركة «نحاله» اليمينية المتطرفة نظمت مساء أوؿ مف أمس اجتماعاً كبي اًر في القدس حضره أكثر
مف ألؼ مف أنصار اليميف والمستوطنيف تحت عنواف «دعوة الحكومة إلى وقؼ المفاوضات ومواصمة البناء
في مستوطنات ييودا والسامرة (الضفة الغربية)».
واحتج المتحدثوف في كمماتيـ عمى استئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف وعمى «سموؾ وزير الخارجية
األميركي جوف كيري في الشرؽ األوسط» ،في إشارة إلى ضغطو عمى إسرائيؿ لإلفراج عف ألؼ أسير
فمسطيني يقبعوف في سجونيا .وقالت نائب الوزير تسيبي حوتوبيمي في كممتيا إنو في مقابؿ وصؼ رئيس
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الحكومة بنياميف نتنياىو إيراف بأنيا «ذئب في ثوب حمؿ» ،فإف الفمسطينييف ىـ «ذئاب في ثوب ذئاب».
واعتبر رئيس االئتالؼ الحكومي في الكنيست يريؼ ليفيف أف «إجراء مفاوضات عمى تسميـ أراض مف
أرض إسرائيؿ ىو أمر باطؿ والغ مف أساسو ،وعمينا أف نواصؿ إقامة المزيد مف المستوطنات» .وقاؿ رئيس
«المجمس اإلقميمي لمستوطنات ييودا» غرشوف مسيكا« :عمينا التوقؼ عف الخجؿ ،وعف تسميـ رؤوسنا...
وعف االعتذار عمى وجودنا ىنا .يجب العمؿ عمى مواصمة بناء وتطوير المشروع االستيطاني في ييودا
والسامرة».
وتجنب بينيت إلقاء كممة ،ما حدا بعشرات الحاضريف إلى مياجمتو كالمياً مع خروجو مف قاعة االجتماع
بداعي أنو «خائف أرض إسرائيؿ» .ويأتي ىذا االجتماع ضمف نشاطات مكثّفة يقوـ بيا معسكر اليميف
المتشدد منذ استئناؼ المفاوضات بيف إسرائيؿ والسمطة قبؿ شيريف.
الحياة ،لندن2013/10/4 ،
 27محكمة في تل أبيب تستمع لشيود الدفاع بمحاكمة النائب محمد بركة لمشاركتو بمظاىرة
الناصرة  -زىير أندراوس :استمعت محكمة الصمح في تؿ أبيب ،أمس الخميس ،إلى شيود الدفاع في
محاكمة النائب محمد بركة ،وقد أدلى الشاىداف بشيادتيما حوؿ التيـ الموجية لمنائب بركة عمى خمفية
احتجاجية ضد جدار الفصؿ في بمعيف بالضفة الغر ّبية المحتمّة خالؿ العاـ .2005
مشاركتو في مظاىرة
ّ
فند الشاىداف تيمة االعتداء عمى الجنود خالؿ اعتقاليـ احد المتظاىريف الموجية لمنائب بركة .ىذا وقد
وقد ّ
مثّؿ النائب بركة في الجمسة كؿ مف المحامي حسف جباريف والمحامي آراـ محاميد مف مركز عدالة ،المركز
الفمسطينية في إسرائيؿ.
األقمية العر ّبية
القانوني لمدفاع عف
ّ
ّ
ّ
المصور شاي كارميمي ،وقد أدلى بشيادتو بما يتعمؽ بمقاطع الفيديو
و
ج
المخر
الشاىديف
بيف
مف
األوؿ
وكاف
ّ
المصورة إصابة
الساعة .وتظير في المقاطع
التي التقطيا بنفسو خالؿ األحداث والتي تصؿ ّ
مدتيا نحو ّ
ّ
صوتية انفجرت بمحاذاتو ،حيث تـ إخالءه لإلسعاؼ .كذلؾ ُيظير التسجيؿ
جراء قنبمة
ّ
النائب بركة بقدمو ّ
الجنود والمستعربيف خالؿ مياجمتيـ واعتقاليـ لممتظاىريف ،وقد شيد كارميمي بأف النائب بركة لـ يكف
تدعيو الشرطة.
موجوًدا في مكاف ىذا الحدث ،خالفًا لـ ّ
أما الشاىد الثاني فكاف النائب السابؽ المحامي عبد المالؾ دىامشة ،وقد شيد المحامي دىامشة بأنو كاف
يمشي إلى جانب النائب بركة حيف انفجرت القنبمة ،وقد ساعده لموصوؿ إلى سيارة اإلسعاؼ ،أما حيف بدأت
موجودا في المنطقة ،وأف دىامشة كاف
االعتقاالت ،بحسب أقواؿ دىامشة ،فإف النائب بركة لـ يكف
ً
تماما مع ما جاء في مقاطع
الشخصية
ّ
ّ
العامة الوحيدة المتواجدة خالؿ االعتقاالت ،وىي أقواؿ متطابقة ً
الفيديو التي التقطيا كارميمي.
القدس العربي ،لندن2013/10/4 ،
 28المحكمة العميا اإلسرائيمية :ال إثبات لوجود قومية إسرائيمية
الناصرة -برىوـ جرايسي :رفضت المحكمة العميا اإلسرائيمية أمس ،بعد مداوالت دامت سنوات ،طمب
مجموعة مف الييود في إسرائيؿ تسجيؿ أنفسيـ في بند القومية ،عمى أنيـ اسرائيميوف ،مؤكدة عدـ وجود ما
يثبت وجود "قومية اسرائيمية" ،وىو القرار الذي كاف قد صدر قبؿ  41عاما عف المحكمة المركزية في تؿ
أبيب.
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الغد ،عمان2013/10/4 ،
 29الجيش اإلسرائيمي يفجر عبوة ناسفة قرب حدود غزة
غزة -القدس دوت كوـ :دوى انفجار ىائؿ في المنطقة الشرقية مف محافظة خاف يونس جنوب قطاع غزة
بعد ظير اليوـ الخميس ،تبيف أنو ناجـ عف تفجير جنود االحتالؿ عبوة ناسفة عثروا عمييا قرب الحدود.
وأفادت مصادر خاصة لػ القدس دوت كوـ ،بأف جنودا إسرائيمييف عثروا عمى عبوة ناسفة زرعت قرب
السياج األمني بالقرب مما يعرؼ بمنطقة بوابة سريج ،وفجروىا في المنطقة ما تسبب بإحداث دوي انفجار
ضخـ.
القدس ،القدس2013/10/4 ،
 30ىآرتس :تدىور المستوى األ كاديمي في "إسرائيل" حسب تصنيف "مجمة التايم"
عكا أوف اليف :ذكرت صحيفة ىآرتس مساء اليوـ الخميس ،أف تدىور ممحوظ سجؿ ىذا العاـ في المستوى
االكاديمي االسرائيمي ،مشيرة الى أف جامعتيف إسرائيميتيف فقط نجحتا في الدخوؿ ىذا العاـ ضمف تصنيؼ
المئتيف جامعة االوائؿ في التعميـ العالي الصادر عف "مجمة التايـ" ،وىما الجامعة العبرية وجامعة تؿ أبيب
مقارنة بالعالـ الماضي.
وأشارت الصحيفة الى أف الجامعة العبرية تمكنت مف الوصوؿ الى المركز  191في التصنيؼ مسجمة 45
نقطة وفقاً لمتصنيؼ ،مقابؿ المركز  134في العاـ الماضي بػ  5331نقطة ،بينما حصمت جامعة تؿ أبيب
عمى المركز  199مسجمة  44.3نقطة ،مقابؿ المركز  158بػ  50.5نقطة.
ولفتت الصحيفة الى أف معيد التخنيوف أحد المؤسسات التعميمية الرائدة في إسرائيؿ لـ يتمكف مف الدخوؿ
ضمف التصنيؼ وحصؿ عمى المرتبة  225بػ  201نقطة ،عممأ أف مركزه في العاـ الماضي كاف .193
عكا اون الين2013/10/3 ،
 31صدمة حرب أكتوبر  73ما زالت تؤرق "إسرائيل" بعد أربعين عاماً
القدس ػ ا ؼ ب :بعد مرور اربعيف عاما عمى حرب تشريف االوؿ/اكتوبر  ،1973ما زاؿ االسرائيميوف
يتساءلوف اف كاف باالمكاف مباغتة الدولة العبرية مرة اخرى بيجوـ عسكري بينما تتزايد التوترات في
المنطقة.
وكانت المفاجأة عندما قامت مصر وسورية في السادس مف تشريف االوؿ/اكتوبر  1973في الساعة الثانية
ظي ار في يوـ الغفراف الييودي ببدء ىجوـ ضد الجيش االسرائيمي المنتشر عمى طوؿ قناة السويس وعمى
خط وقؼ اطالؽ النار في ىضبة الجوالف .وقبؿ خمس ساعات فقط مف انطالؽ العمميات ،اعمف
المسؤولوف االسرائيميوف التعبئة العامة بعد اف اقتنعوا اخي ار باف الحرب باتت وشيكة.
وىذا التأخير كمؼ اسرائيؿ كثي ار حيث ادى الى مقتؿ نحو  2500جندي وقاـ بكسر اسطورة الجيش الذي ال
يقير الذي اكتسبت بعد حرب االياـ الستة في حزيراف/يونيو .1967
وبينما تبدو البيئة المحيطة باسرائيؿ اقؿ عدائية اليوـ بعد توقيع معاىدتي سالـ مع مصر واالردف واتفاقات
اوسمو مع الفمسطينييف ،يعتقد نحو ثمث االسرائيمييف اف مفاجأة مشابية قد تحدث بحسب استطالع راي نشر
بمناسبة الذكرى.
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والتيديد الذي يقمؽ المسؤوليف االسرائيمييف والراي العاـ واوليـ رئيس الوزراء بنياميف نتانياىو ىو الطموحات
النووية اليراف التي يمكف لصواريخيا الوصوؿ الى اسرائيؿ ،وحمفائيا حزب اهلل المبناني والنظاـ السوري.
القدس العربي ،لندن2013/10/4 ،
 32عرض كتاب "من التائو؟ دراسة في سياسة اليوية الييودية" لجمعاد عتسمون
خميؿ صويمح :انتقؿ أخي اًر إلى المكتبة العربية عف «المؤسسة العربية لمدراسات والنشر» (ترجمة حزامة
حبايب) ،الكتاب الذي أصدره فناف الجاز اإلسرائيمي جمعاد عتسموف ( )1963كتابو «مف التائو؟ ػ دراسة في
سياسة اليوية الييودية» وصدر باإلنكميزية عاـ  .2011الكتاب سيرة موسيقي إسرائيمي ىجر «أرض
الميعاد» بعد اكتشافو عف كثب «وىـ خصوصية اليوية الييودية» ،والحيؼ التاريخي الذي وقع عمى
الفمسطينييف بذرائع صييونية قامت عمى اختراع وطف قومي لمييود ،لـ يكف موجوداً يوماً ،فيو مجرد خطأ
مرة يرجعوف فييا إلى ماضييـ الجمعي الوىمي ،وفقاً لما يقولو المؤرخ
جمعي يميؿ الييود إلى ارتكابو كؿ ّ
فإف «الشعب الييودي» فكرة مختمقَة ،تتألؼ مف ماض متخيَّؿ،
في «جامعة تؿ أبيب» شمومو زاند .وتالياًّ ،
نصياً.
مع غياب أدلة قوية تدعـ ىذه الفكرة شرعياً أو تاريخياً أو ّ
أفكار كثيرة يحفؿ بيا كتاب جمعاد عتسموف الذي أثار الكثير مف الجدؿ ،واعتبره حتى المناصروف لمقضية
الفمسطينية ّأنو يسيء إلى القضية بسبب َّ
النفَس المعادي لمسامية الذي يتسمّؿ إلى تحميمو لتاريخ الييود
يفي الطابع» .في آذار (مارس)  ،2012أصدر
وىويتيـ وثقافتيـ إلى درجة اندراجو في «خط إيديولوجي تحر ّ
عدد مف المثقفيف والناشطيف والمف ّكريف العرب والفمسطينييف المعروفيف مف بينيـ جوزيؼ مسعد ،وعمر
البرغوثي (الحممة العالمية لمقاطعة إسرائيؿ ،وسحب االستثمارات منيا ،وفرض العقوبات عمييا») بياناً
طالبوا فيو الناشطيف والمناضميف وأصدقاء ومناصري القضية الفمسطينية بالتنديد بمواقؼ عتسموف الذي
وصفوه بػ«العنصري والمعادي لمسامية».
االخبار ،بيروت2013/10/4 ،
 33إصابة جندي إسرائيمي بنيران دبابة خالل تدريب عسكري بالنقب
الناصرة :أصيب جندي إسرائيمي بجروح بيف متوسطة إلى خطيرة خالؿ تدريب عسكري أجراه جيش
االحتالؿ في النقب الواقعة جنوب األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ .1948
وقاؿ متحدث عسكري إسرائيمي ،بحسب اإلذاعة العبرية ،أف الجندي أصيب بجروح نتيجة انفالت رصاصة
مشير إلى أنو تـ نقؿ
ًا
مف راش دبابة كانت تشارؾ في تدريب قرب مستوطنة "عموميـ" في النقب الشمالي،
الجندي إلى المستشفى بشكؿ عامؿ لتمقي العالج.
تصاعدا في عدد إصابات الجنود والضباط خالؿ
يشار بيذا الصدد إلى أف وسائؿ اإلعالـ العبرية ترصد
ً
التدريبات العسكرية ،حيث اضطرت قيادة الجيش اإلسرائيمي توقيؼ العديد مف التدريبات العسكرية بسبب
مثؿ ىذه اإلصابات.
قدس برس2013/10/4 ،
 14اقتحامات بالسجون اإلسرائيمية وتدىور األوضاع الصحية والمعيشية لا  19أسير وأسيرة
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ذكرت الخميج ،الشارقة ،1131/31/4 ،نقال عف مراسميا مف غزة ،رائد الفػي ،أف مصػادر فمسػطينية رسػمية
وحقوقيػػة قالػػت ،أمػػس ،إف  01أسػػيرة يقػػبعف فػػي سػػجف “الشػػاروف اإلسػرائيمي” يشػػتكيف مػػف تػػدىور أوضػػاعيف
الصػػحية والمعيشػػية ،بينمػػا ىنػػاؾ  06حالػػة مرضػػية بػػيف األسػػرى فػػي سػػجف “إيشػػؿ -السػػبع” ،تعػػاني أم ارض ػاً
مختمفة معظميا خطيرة ،وبحاجة إلى عالج سريع وعاجؿ.
وأكػػدت محاميػػة و ازرة شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف فػػي راـ اهلل ىبػػة مصػػالحة فػػي بيػػاف ،أف  3أسػػيرات يعػػانيف
ظروفاً صحية سيئة ،ىف لينا جربوني ،ونواؿ السعدي ،ودينا واكد ،وميسر عطياني.
إلى ذلؾ ،كشؼ مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف عف  06حالة مرضية بيف األسرى فػي سػجف
“إيشؿ -السبع” ،تعاني أمراضاً مختمفة معظميا خطرة ،وبحاجة إلى عالج سػريع وعاجػؿ .وقػاؿ مػدير مركػز
“أحرار” فؤاد الخفش في بياف ،إف األسرى المرضى في “إيشؿ” يعانوف أمراضاً مختمفة وبعضػيـ بحاجػة إلػى
عمميات جراحية عاجمة ،حيث تقوـ إدارة السجف بتأخيرىا أو تقوـ بإلغائيا.
وجاء فػي فمسطين أون الين ،1131/31/1 ،أف مركػز "أسػرى فمسػطيف لمد ارسػات" أكػد أف قػوة خاصػة تابعػة
لسجوف االحتالؿ اقتحمت ،أمس ،عدة أقساـ لألسرى في معتقؿ "ريموف" وعاثت فييا فسادا وعبثت بػأغراض
األسرى وحطمت بعضيا بمحتوياتو ،وقاموا بنقؿ أسير مف مدينة الخميؿ إلى سجف آخر.
 15أىالي برقة في نابمس يستعيدون 3811دونم صادرىا االحتالل سنة 3978
نػػابمس  -عمػػاد سػػعاده :احتفػػؿ أىػػالي قريػػة برقػػة ،شػػماؿ مدينػػة نػػابمس ،يػػوـ الخمػػيس ،باسػػتعادة نحػػو 0711
دونـ مف أراضييـ الزراعية التي صادرىا االحػتالؿ عػاـ  ،0867إلقامػة مسػتوطنة "حػومش" فػي ذلػؾ الوقػت.
ونج ػػح س ػػكاف القري ػػة باس ػػتعادة أ ارض ػػييـ بع ػػد معرك ػػة قض ػػائية اس ػػتمرت ط ػػويال ،توج ػػت بإص ػػدار المحكم ػػة
اإلسرائيمية العميا في اآلونة األخيرة ق ار ار بفتح الموقع أماـ الفمسطينييف ،والسماح ليـ بالوصوؿ إلى أراضييـ.
وقاؿ عضو المجمس القروي ومسؤوؿ ممؼ االستيطاف فػي شػماؿ الضػفة ،غسػاف دغمػس ،إف "محكمػة العػدؿ
العميا أقرت بتسميـ أىالي القرية أراضييـ التي صودرت سنة ."0867
وأش ػػار دغم ػػس ،إل ػػى أف "المحكم ػػة اإلسػ ػرائيمية كان ػػت ق ػػررت قب ػػؿ نح ػػو  2ش ػػيور بإع ػػادة ى ػػذه األ ارض ػػي إل ػػى
أصحابيا ،لكف المستوطنيف قدموا استئنافا بحجة شرائيـ ليػذه األ ارضػي ،األمػر الػذي ثبػت بطالنػو بعػد تقػديـ
عشرات المزارعيف الفمسطينييف أوراقا ثبوتية تؤكد ممكيتيـ ليا".
القدس ،القدس1131/31/4 ،
 16االحتال ل ييدم خربة مكحول لممرة الرابعة ..والمستوطنون يدمرون  48شجرة زيتون
محمد بالص :ضربت آلة الحرب االحتالليػة مجػدداً ،فجػر أمػس ،فػي خربػة خمػة مكحػوؿ بػاألغوار الشػمالية،
فأعػػادت لممػرة الرابعػػة عمػػى التػوالي خػػالؿ الشػػير األخيػػر ،تػػدمير المسػػاكف التػػي بنيػػت فييػػا بمسػػاعدات دوليػػة
وأخرى مف بقايا حطاـ المساكف المدمرة قبؿ عدة أياـ.
ونػػدد مح ػافظ طوبػػاس واألغ ػوار الشػػمالية العميػػد ربػػيح الخنػػدقجي ،بإقػػداـ ق ػوات االحػػتالؿ عمػػى إعػػادة ىػػدـ
مسػػاكف الخربػػة ،رغػػـ وجػػود ق ػرار احت ػرازي مػػف محػػاكـ االحػػتالؿ يقضػػي بعػػدـ التعػػرض لمسػػاكف الم ػواطنيف،
لغايػػة الثػػامف مػػف الشػػير الجػػاري ،انتظػػا اًر إلج ػراءات المحػػاكـ بخصػػوص القضػػايا المرفوعػػة عمػػى إج ػراءات
االحتالؿ األخيرة في الخربة.

التاريخ :الجمعة 1131/31/4

العدد1998 :

ص 11

مػف جيػة أخػرى ،اعتػدى مسػتوطنوف ،أمػس ،عمػى المػواطف سػامي يوسػؼ رداد مػف بمػده الزاويػة فػي محافظػػة
سمفيت ،أثناء وجوده في أرضو وسرقوا ما بحوزتو مف ثمار الزيتوف.
مف جانب آخر ،أقدـ مستوطنوف ،أمس ،عمى إعداـ  37شجرة زيتوف في منطقة "قويػويص" شػرؽ بمػدة يطػا،
وذلؾ في إطار اعتداءات متكررة عمى حقوؿ المواطنيف في المنطقة بغرض السيطرة عمييا.
األيام ،رام اهلل1131/31/4 ،
 17االحتالل يتوغل في خان يونس ويقوم بأعمال تجريف واسعة
غزة  -بت ار  -توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي أمس شػرقي بمػدة خ ازعػة بمدينػة خػانيونس جنػوب قطػاع غػزة
وحي الزيتوف شرقا.
وذكػػرت مصػػادر فمسػػطينية اف قػوات االحػػتالؿ المعػػززة بالج ارفػػات واالليػػات العسػػكرية توغمػػت فػػي منطقػػة أبػػو
ريدة شرؽ بمدة خزاعة وقامت بأعماؿ تجريؼ واسعة في أراضي المواطنيف الفمسطينييف.
كما توغمت جرافات االحتالؿ في أراضي المػواطنيف شػرؽ حػي الزيتػوف شػرؽ غػزة وسػط إطػالؽ نػار متقطػع.
مػػف جيػػة أخػػرى حػػذرت بمديػػة النصػػيرات وسػػط قطػػاع غػزة مػػف تفػػاقـ معانػػاة اىػػالي النصػػيرات جػ ّػراء الحصػػار
اإلسرائيمي ،واغالؽ األنفاؽ عمى الحدود بيف قطاع غزة ومصر.
وقاؿ رئيس بمدية النصيرات محمد أبو شكياف اف البمدية تحتاج إلى حػوالي  04ألػؼ لتػر سػوالر شػيريا لمقيػاـ
بكافة واجباتيا تجاه مخيـ النصيرات ،لتشغيؿ اآلبار ومضخات الصرؼ الصحي وآليات ترحيؿ النفايات.
وذكر أبو شكياف أنو يوجد لدى البمدية  00بئر ومضختي صرؼ صػحي و 11آليػة ،بحاجػة إلػى حػوالي 04
ألؼ لتر سوالر شيريا ،منيا  7آالؼ لتر لجمع وترحيؿ النفايات ،حيث يتـ ترحيؿ حوالي  0411طف شػيريا
مف النفايات الصمبة.
الرأي ،عمان1131/31/4 ،
 18االحتالل يعتقل سبعة فمسطينيين في الضفة
غزة  -وكاالت :اعتقؿ جيش االحتالؿ سبعة فمسطينييف في أنحاء متفرقة مف الضفّة الغربية.
وقاؿ مصدر أمني فمسطيني إف جيش االحتالؿ داىـ حي الموزة بسمواف جنوب المسجد األقصى واعتقػؿ كػالً
مػػف داوود ريػػاف ( 11عامػاً) ،ومحمػػد العباسػػي (15عامػاً) .وأضػػاؼ أف قػػوة عسػػكرية “إسػرائيمية” داىمػػت بمػػدة
بيػػت ع ػوا (بالخميػػؿ) واعتقمػػت معتػػز المسػػالمة ( 10عام ػاً) ،فيمػػا اعتقمػػت  3فمسػػطينييف آخ ػريف مػػف قػػرى قينػػا
وراس كركر والجانية في منطقة راـ اهلل.
الخميج ،الشارقة1131/31/4 ،
 19شعارات مسيئة لمفمسطينيين عمى جدران مقبرة بالرممة واالحتالل يمنع التغطية اإلعالمية
قػػاـ مجيػػوليف بكتابػػة شػػعارات عنصػرية عمػػى جػػدراف مقب ػرة النبػػي صػػالح وسػػط مدينػػة الرممػػة ،حيػػث جػػاء فػػي
الكتاب ػػات العنصػ ػرية جمم ػػة م ػػف الش ػػعارات التحريض ػػية الت ػػي تس ػػتيدؼ المػ ػواطنيف الفمس ػػطينييف ف ػػي الرمم ػػة،
وتدعوىـ لمخروج مف المدينة.
ومػف جانبيػا قامػػت الشػرطة بػػدعوة طػواقـ البمديػػة لمعمػؿ عمػى إ ازلػػة تمػؾ الشػػعارات عػف جػػدراف المقبػرة ،وإل ازلػػة
الشعارات التي تـ ر ّشيا عمى القبور بداخميا.
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يػػذكر أف رجػػاؿ الشػػرطة الػػذيف تواجػػدوا فػػي المكػػاف منع ػوا م ارسػػؿ احػػد المواقػػع العربيػػة مػػف تصػػوير الشػػعارات
العنصرية التي عمى ما يبدو جاءت عمى خمفية تداعيات عدائية ضد المواطنيف العرب في المدينة.
مؤسسة األقصى لموقف والتراث ،أم الفحم1131/31/1 ،
" 41الييئة المستقمة" ترصد  31حاالت وفاة و 43شكوى حول التعذيب خالل أيمول /سبتمبر
راـ اهلل – "األيػػاـ" :ذكػػرت الييئػػة المسػػتقمة لحقػػوؽ اإلنسػػاف "ديػواف المظػػالـ" ،أمػػس ،أنيػػا رصػػدت  01حػػاالت
وفػاة فػي األ ارضػي الفمسػطينية خػػالؿ الشػير الماضػي ،مشػيرة بالمقابػػؿ إلػى اسػتمرار ورود شػكاوى بخصػػوص
قررات المحاكـ.
التعذيب وسوء المعاممة في مراكز االحتجاز والتوقيؼ ،وعدـ تنفيذ ا
وأوضحت أنو ضمف حاالت الوفاة التي رصدتيا ،سجمت  7منيا في الضفة ،مقابؿ حالتيف في قطاع غزة،
وبينت أنيا تمقت خالؿ الفترة التي يغطييػا التقريػر 30 ،شػكوى تتعمػؽ بالتعػذيب وسػوء المعاممػة ،مػف ضػمنيا
 8شكاوى في الضفة ،و 21شكوى في القطاع.
وأش ػػارت إل ػػى تمقيي ػػا  20ش ػػكوى عم ػػى ص ػػعيد الض ػػفة ،ح ػػوؿ ع ػػدـ ص ػػحة إجػ ػراءات التوقي ػػؼ" ،ك ػػوف توقي ػػؼ
المشتكيف كاف إما ألسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً" ،مقابؿ  55شكوى عمى مستوى القطاع،
وبالنسبة إلى تنفيذ ق اررات المحػاكـ ،أشػارت إلػى تمقييػا  2شػكاوى حػوؿ عػدـ تنفيػذ قػ اررات المحػاكـ ،موضػحة
أنو ال يزاؿ ىناؾ  10ق ار اًر لـ ينفذ في الضفة منذ فترات طويمة ،تتعمؽ بالشأف اإلداري.
األيام ،رام اهلل1131/31/4 ،
 43مؤتمر "القدس ثقافة وىوية" يطمق مشروع تحويل القدس إلى عاصمة دائمة لمثقافة العربية
عكا  -أنطواف شمحت :أطمؽ مػؤتمر «القػدس ثقافػة وىويػة» ،الػذي عقػد فػي مقػر «المػؤتمر الػوطني الشػعبي
لمقػػدس» فػػي مدينػػة راـ اهلل فػػي  1و  2تشػريف األوؿ  /أكتػػوبر الجػػاري ،مشػػروع تحويػػؿ المدينػػة المقدسػػة إلػػى
عاص ػػمة دائم ػػة لمثقاف ػػة العربي ػػة .وأُعم ػػف خ ػػالؿ الم ػػؤتمر ع ػػف تدش ػػيف «ج ػػائزة الق ػػدس لمثقاف ػػة واإلب ػػداع» الت ػػي
ستخصػػص سػػنوياً لثالثػػة مبػػدعيف مػػف العػػالـ العربػػي وفمسػػطيف والقػػدس ،ومنحػػت عػػف عػػاـ  1102إلػػى الناقػػد
والروائػػي المغرب ػػي محمػػد بػ ػرادة ،والشػػاعرة الفمس ػػطينية م ػػي الصػػايغ ،والممح ػػف والمطػػرب المقدس ػػي مص ػػطفى
ال ُكرد.
وقػػاؿ األديػػب المقدسػػي محمػػود شػػقير ،عضػػو المجنػػة التحضػػيرية لممػػؤتمر ،لػ ػ «الحيػػاة» إف اليػػدؼ ال ػرئيس
ػحيف مػػف أجميػػا،
لممػػؤتمر ىػػو االحتفػػاء بعالقػػة مدينػػة القػػدس بالنػػاس ،ناسػػيا الحقيقيػػيف الصػػامديف فييػػا المضػ ّ
المػرتبطيف بمصػيرىا ،واالحتفػاء بعالقػة النػػاس بالمدينػة التػي أسػبغت عمػييـ مػػف روحيػا ،فػال تنفصػؿ سػػماتيـ
وتجرعػت مثممػا تجرعػوا صػنوؼ
عف سمات مدينتيـ التي عاشت معيـ وعاشوا معيا مختمػؼ أنػواع المعانػاةّ ،
العسؼ التي جربيا عمييا وعمييـ الغػزاة ،فمػـ تيػف ولػـ يينػوا ،وظمػوا ثػابتيف عمػى والئيػـ لمػدينتيـ مثممػا ظمػت
وفية ليـ مثؿ ّأـ رؤوـ.
الحياة ،لندن1131/31/4 ،
 41األوساط الثقافية والصحفية في فمسطين تنعى رحيل الكاتب الفمسطيني عمي الخميمي
نعت األوساط الثقافية والصحفية في فمسطيف المحتمة الكاتػب الكبيػر عمػي الخميمػي الػذي وافتػو المنيػة فػي راـ
اهلل أمس األوؿ ،بعد رحمة شاقة مع المرض ،وكاف الخميمي الذي ولد فػي مدينػة نػابمس عػاـ  0832وىػو مػف
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مؤسسي رابطة ال ُكتّاب واألدباء الفمسطينييف ينظػر إليػو بوصػفو رمػ اًز مػف رمػوز النضػاؿ واإلبػداع الفمسػطيني،
حيث توزع نشاطو األدبي بيف الشعر والبحث وأدب السيرة.
وقد نعتو الرابطة في بياف جاء فيو “إف الحركة الثقافية والشعرية الفمسطينية فقدت شاع اًر مرموقاً صػاحب قمػـ
مبدع ومميز ،لطالما خط بو الكثير مف القصائد والدواويف الجميمة التي رسـ مف خالليػا معانػاة شػعبو وجسػد
صػػموده ومقاومتػػو ،لقػػد مػػنح ال ارحػػؿ الثقافػػة الفمسػػطينية الكثيػػر ،عزائنػػا أف أعمػػاؿ الفقيػػد مػػا ازلػػت بيننػػا تشػػعؿ
جػػذوة المقاومػػة والصػػمود كمػػا أشػػعمتيا إبػػاف االنتفاضػػة الفمسػػطينية األولػػى ،والتػػي ازدىػػرت خالليػػا قصػػائد
ودواويف الشاعر”.
الخميج ،الشارقة1131/31/4 ،
"قدس برس" :معمومات من السمطة الفمسطينية لممخابرات المصرية حول "مخطط" تفجيرات بالقاىرة
القاىرة :عممت "قدس برس" مف مصادر أمنية مصرية وفمسطينية متطابقة أف رسالة معمومات وصمت مف
السمطة الفمسطينية إلى جياز المخابرات العسكرية المصرية ،تتحدث عف وجود "مخطط" إلرساؿ سيارات
مفخخة مف قطاع غزة إلى مصر يوـ السادس مف تشريف أوؿ /أكتوبر الجاري ،لمقياـ بتفجيرات غير مسبوقة
في العاصمة المصرية القاىرة ،بما يعزز مف دعـ فعاليات التحالؼ الوطني لدعـ الشرعية في مصر.
وذكرت ىذه المصادر ،التي تحدثت لػ"قدس برس" وطمبت االحتفاظ باسميا ،أف صيغة الرسالة التي بعثت
ب يا السمطة الفمسطينية إلى المخابرات العسكرية المصرية ،تتحدث عف أف الناشط السمفي ممتاز دغمش أعد
خطة إلرساؿ عشر سيارات مفخخة مف قطاع غزة لدعـ معارضي االنقالب في مصر ،وأشارت ىذه
المصادر إلى أف المخابرات المصرية تمقت الرسالة بجدية ،وأنيا أعدت خطة عسكرية مف بينيا ضرب
مواقع في قطاع غزة في رفح وخاف يونس بالطائرات ،حسب قوؿ المصادر.
قدس برس/ / ،
مدير معبر رفح المصري :المعبر مفتوح أمام الجميع واألولوية لمحجاج
العريش  -معا :صرح المواء سامي متولي مدير معبر رفح البري المصري لػ معا بأف إجمالي حجاج قطاع
حاجا فمسطينيا مف الفوج
غزة الذيف عبروا اليوـ الخميس ،مف غزة إلى مصر عبر ميناء رفح بمغ
الثاني لحجاج غزة .وأضاؼ متولي أف المعبر يدخؿ جميع المواطنيف الغزييف إلى المعبر ،وأنو ال يتـ إرجاع
أي شخص إال إذا كاف عميو "نقطة أمنية" لدى السمطات المصرية .وأوضح أف السمطات المصرية تغمؽ
المعبر بسبب وجود األوضاع األمنية غير مستقرة في صحراء سيناء.
وقاؿ إف المعبر يفتح أبوابو بشكؿ دائـ لمحاالت الخاصة والمرضى والطمبة ،إال أنو في ىذه األياـ وبسبب
وجود الحجاج يتـ أوال إخراج الحجاج ثـ باقي الحاالت .وحوؿ ما إذا كاف المعبر سيفتح في األياـ القادمة
جزئيا أو كميا ،قاؿ متولي إف المعبر مفتوح ىذه األياـ وسيبقى مفتوحا حتى إخراج جميع الحجاج والطمبة،
وحتى بعد ذلؾ ،موضحا أف المعبر ليس مفتوحا لجيات معينة إنما يفتح أماـ جميع المسافريف والقادميف مف
القطاع إلى مصر.
وكالة معا اإلخبارية/ / ،
 45األردن :جبية العمل اإلسالمي تطالب بتجميد العالقات مع "إسرائيل" وتدين إنشاء مطار قرب العقبة
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عماف :داف حزب جبية العمؿ اإلسالمي ،الجناح السياسي لجماعة اإلخواف المسمميف في األردف ،ما وصفو
" بتطاوؿ العدو عمى السيادة األردنية ،بإنشاء مطار ال يبعد عف الحد الفاصؿ بيف العقبة األردنية وايالت
المحتمة إال قرابة مائتي متر" .وقاؿ ،في بياف أصدره أمس ،إف ىذا التصرؼ يعتبر تحدياً لمسيادة الوطنية،
والمشاعر األردنية ،ويتناقض مع القوانيف والق اررات الدولية ،ويعرض المصالح الوطنية لمخطر ،مطالبا
بموقؼ حازـ يضع حداً الستخفاؼ العدو الصييوني بسيادتنا الوطنية ومصالحنا العميا .واعرب عف قمقو مف
االرتفاع الحاد في المديونية"،
فمسطينياً ،حيا الحزب المواقؼ البطولية لمشعب الفمسطيني الشقيؽ في الدفاع عف المسجد األقصى المبارؾ.
وطالب الحكومة بموقؼ حازـ إزاء استمرار تعديات العدو الصييوني عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية.
مشي ار إلى أف تجميد العالقات مع العدو تمثؿ الحد األدنى الذي يمكف أف يعبأ بو العدو الصييوني .وطالب
الحزب الشعب األردني بمواصمة كؿ أشكاؿ التعبير السممي في دعـ الشعب الفمسطيني المجاىد في دفاعو
عف مقدسات األمة .كما أكد الحزب عمى إدانة محاصرة الشعب الفمسطيني في قطاع غزة عبر تدمير
األنفاؽ واغالؽ معبر رفح ،مديناً ما وصفو التحريض اإلعالمي ضد الشعب الفمسطيني ومقاومتو الذي
تمارسو بعض الحكومات العربية.
الدستور ،عمان1131/31/4 ،
 46عمان :تخريج دورة تحقيق في أسباب الحريق لمدفاع المدني الفمسطيني
عماف – بت ار :احتفمت مديرية الدفاع المدني امس بتخريج دورة التحقيؽ في أسباب الحريؽ الخاصة بمرتبات
الدفاع المدني الفمسطيني والتي عقدت في مدينة الدفاع المدني التدريبية وبدعـ مف قبؿ الوكالة اليابانية
لمتعاوف الدولي (جايكا).
الرأي ،عمان1131/31/4 ،
 47خروقات إسرائيمية برية وبحرية وجوية لمبنان
سجمت سمسمة خروؽ إسرائيمية ،أمس ،عمى طوؿ الخط الحدودي الممتد مف محور
طارؽ أبو حمدافّ :
الوزاني غرباً وحتى مرتفعات جبؿ الشيخ شرقاً .فقد فشمت قوة مشاة إسرائيمية عند مرتفعات جبؿ الشيخ في
خطؼ أحد رعاة الماشية مف بمدة شبعا ،عبد اهلل محمد زىرة بينما كاف يرعى قطيعو مف الماعز .والحقتو
لمسافة حوالي  211متر داخؿ المنطقة المحررة.
ضمت جرافات ومحادؿ بتسوية قطعة
وفي محور بركة النقار غربي شبعا ،بدأت ورشة عسكرية إسرائيمية ّ
أرض صغيرة بمحاذاة البوابة الحديدية عند السياج الشائؾ ،تمييداً إلقامة جيش االحتالؿ احتفاالً لمناسبة
ذكرى خطؼ الجنود الثالثة ،في النقطة نفسيا التي أسر فييا "حزب اهلل" الجنود.
أما في الوزاني ،فقد اجتازت قوة مشاة إسرائيمية السياج الشائؾ وصوالً حتى الضفة الشرقية لمجرى نير
الوزاني ،حيث نفّذت عممية تمشيط واسعة ،في حيف كانت جرافات إسرائيمية عدة تعمؿ عمى إقامة سواتر
ترابية ،وحفر في إحدى التالؿ المشرفة عمى منتزىات الوزاني مف الجية الشمالية .ووصمت قوة إسرائيمية
عممت عمى تركيب أجيزة تجسس واستطالع حديثة.
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وفي السياؽ عينو ،حمّقت طائرات استطالع إسرائيمية مف دوف طيار فجر وصباح أمس ،في أجواء مزارع
الممتد مف مسكاؼ عاـ المطمة وحتى
سجمت حركة دوريات مكثفة عمى طوؿ الخط
ّ
شبعا المحتمة ،كما ّ
األطراؼ الغربية لمزارع شبعا المحتمة.
كما أقدـ زورؽ حربي تابع لمعدو اإلسرائيمي أمس ،عمى خرؽ المياه اإلقميمية المبنانية قبالة رأس الناقورة
لمسافة  04مت اًر ،بحسب بياف عف قيادة الجيش.
السفير ،بيروت1131/31/4 ،
السعودية تمغي كممتيا أمام الجمعية العامة بسبب جمود الموقف الدولي تجاه فمسطين وسورية
الرياض  -رويترز  -انجوس مكدواؿ :قاؿ مصدر دبموماسي إف شعور السعودية باإلحباط بسبب جمود
الموقؼ الدولي تجاه سورية والفمسطينييف دفعيا ىذا األسبوع إلى إلغاء كممتيا أماـ الجمعية العامة لألمـ
المتحدة لممرة األولى عمى اإلطالؽ .وكاف مف المقرر أف يمقي وزير الخارجية السعودي األمير سعود
الفيصؿ كممة أماـ الجمعية العامة بعد ظير الثالثاء.
وجاء القرار تعبي ار غير مسبوؽ عف االستياء خاصة وفقا لمعايير السعودية التي عادة ما تعبر عف مخاوفيا
الدبموماسية في الجمسات الخاصة .وقاؿ المصدر يعكس قرار السعودية استياء المممكة مف موقؼ األمـ
المتحدة إزاء القضايا العربية واإلسالمية خاصة قضية فمسطيف التي لـ تتمكف األمـ المتحدة مف حميا منذ
عاما إلى جانب األزمة السورية.
أكثر مف
القدس العربي ،لندن/ / ،
وزير الخارجية اإليراني :لن نسمح لا"إسرائيل" بالتدخل في محادثاتنا النووية
وكاالت :أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريؼ أف بالده لف تسمح إلسرائيؿ بالتدخؿ وعرقمة عممية
المفاوضات بيف إيراف والقوى العالمية لحؿ أزمة برنامج طيراف النووي.
ونقمت قناة "برس تي في" اإليرانية عف ظريؼ أمس ،قولو أنو "عمى الرغـ مف التصريحات األخيرة التي
جاءت عمى لساف نتنياىو في الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،فإننا لف نسمح لو أو لبالده أف تقرر لنا كيؼ
ينبغي أف نمضي قدماً خالؿ المحادثات النووية .نحف َمف يقرر ذلؾ".
السفير ،بيروت/ / ،
اإلمارات تطالب االتحاد األوروبي بالعمل من أجل حل القضية الفمسطينية
كونا :طالبت وزيرة التنمية والتعاوف الدولي اإلماراتية الشيخة لبنى القاسمي االتحاد األوروبي "بالعمؿ مف
اجؿ حؿ القضية الفمسطينية ،والسعي إلى تسوية عادلة لمخالؼ بيف إيراف واإلمارات مف خالؿ المفاوضات
الثنائية أو إحالة الخالؼ إلى التحكيـ الدولي بشأف قضية احتالؿ ثالث جزر إماراتية مف إيراف".
جاء ذلؾ في كممة ليا خالؿ نقاشات الطاولة المستديرة بيف دولة اإلمارات والبرلماف األوروبي ىنا الميمة
الماضية والتي بدأت الثالثاء الماضي.
الراي ،الكويت/ / ،
المغرب :ورشة عمل دولية بمدينة حول التحديات التي تواجو الفمسطينيين
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الرباط  -خولة اجعيفري :بدأت أمس الخميس بمدينة المحمدية القريبة مف العاصمة المغربية ورشة عمؿ
دولية حوؿ التحديات التي تواجو الفمسطينييف في ضوء المتغيرات في المنطقة العربية والعدالة االنتقالية،
نموذج المغرب ،والتي ينظميا المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف بالمغرب ،ومؤسسة دعـ فمسطيف الدولية،
والمركز الفمسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية مسارات.
وتأتي ىذه الورشة ،كما جاء في ورقة العمؿ ،في إطار المساعي المغربية المبذولة إلقامة المصالحة وردـ
ىوة الخالفات التي تَ ِسـ عالقة الفاعميف السياسييف الفمسطينييف ومختمؼ الفصائؿ عمى أرض فمسطيف،
ّ
التحرر مف براثنو" .ولتنصب عمى ضرورة
تمييدا لوحدة
ّ
وطنية قادرة عمى مقاومة االحتالؿ اإلسرائيمي ،و ّ
تحرر الشعب الفمسطيني مف االحتالؿ اإلسرائيمي.
مواصمة المقاومة ،إلى حيف ّ
القدس العربي ،لندن/ / ،
"اإليسيسكو" تدعم جمعية اليالل األحمر الفمسطينية في قطاع غزة
الرباط :قالت المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموـ والثقافة "ايسيسكو" إنيا قدمت دعماً مالياً وفنياً لمسمطة
الفمسطينية لدعـ جيود جمعية اليالؿ األحمر لقطاع غزة اليادفة إلى إنشاء مراكز جديدة لتعميـ الكبار،
وتمكينيا مف تقديـ خدمات ثقافية وتعميمية نوعية ذات بعد تنموي ،وفقاً لالحتياجات المجتمعية ،وخاصة
الفئات الميمشة وذوي الدخؿ المحدود في فمسطيف.
قدس برس/ / ،
كيري يطمئن "إسرائيل" إلى أنو سيحكم عمى إيران بحسب أفعاليا وليس أقواليا
طوكيو  -ا ؼ ب :أعمف وزير الخارجية األميركي جوف كيري الخميس أف الواليات المتحدة لف تحكـ عمى
إيراف بناء عمى أقواليا بعدما وعدت باالنفتاح بخصوص برنامجيا النووي.
واعتبر كيري أف أجواء التعاوف الجديدة التي أشيعت مع انعقاد الجمعية العامة لألمـ المتحدة في نيويورؾ
يجب أف تتبعيا أفعاؿ ممموسة .وقاؿ لمصحافييف في طوكيو "اطمئف (رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف)
نتنياىو وشعب إسرائيؿ إلى أف ال شيء نقوـ بو سيكوف مبنيا عمى الثقة فقط" مضيفا "سيكوف مستندا إلى
سمسمة خطوات تضمف لنا جميعا بأننا متيقنوف مما يحصؿ".
وسعى كيري الخميس إلى طمأنة إسرائيؿ قائال إف أحدا في اإلدارة األميركية ال يريد الحكـ عمى إيراف وفقا
ألقواليا االنفتاحية في عيد روحاني .وقاؿ كيري "سننظر إلى ذلؾ بعناية شديدة .نأمؿ أف ينجح ذلؾ ألننا
نعتقد أف العالـ سيكوف أفضؿ ،الشرؽ األوسط سيكوف أفضؿ ،إيراف ستكوف أفضؿ ،إسرائيؿ ستكوف أفضؿ،
إذا ما كاف ىناؾ مف طريقة لموصوؿ إلى يقيف مثبت مف إلغاء البرنامج النووي العسكري األىداؼ في
إيراف" .وأضاؼ "االختبار الذي نواجيو حاليا في األسابيع واألشير المقبمة (…) ىو تحديد ما إذا كانت
بالفعؿ ىذه نية إيراف".
وأشاد كيري بالرئيس اإليراني الذي أبدى انفتاحا وقاؿ إف ىناؾ أصوات داخؿ اإلدارة اإليرانية تريد سموؾ
اطرؽ مختمفة لكنو شدد عمى أف الرئيس األميركي باراؾ أوباما كاف واضحا بأنو يريد نتائج وليس مجرد
أقواؿ.
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وتابع كيري "لقد قاؿ الرئيس وانأ أقوؿ أيضا ،إف ما سيحدث الفرؽ ليس األقواؿ" .وأوضح "األفعاؿ يجب أف
تكوف كافية لكي يفيـ العالـ أنيـ ليس فقط لف يسمكوا طريؽ امتالؾ سالح وانما لف تكوف لدييـ القدرة عمى
تغيير ىذا القرار فجأة’.
القدس العربي ،لندن/ / ،
"ىآرتس" :إنديك يدشن بداية جديدة لممفاوضات الفمسطينية  -اإلسرائيمية بمشاركتو الشخصية
راـ اهلل  -الشرؽ األوسط :دشف مارتف إنديؾ المبعوث األميركي إلى الشرؽ األوسط ،انطالقة ثانية
لممفاوضات الفمسطينية  -اإلسرائيمية ،في الجمسة الثامنة التي مف المفترض أف تكوف عقدت أمس بحضوره
شخصيا.
وقالت صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية ،إف إنديؾ وصؿ إلى إسرائيؿ (األربعاء) ،بعد أف شارؾ في المقاء الذي
جمع بيف الرئيس األميركي باراؾ أوباما ،ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو قبؿ ثالثة أياـ في البيت
األبيض ،وطمب فيو أوباما مف نتنياىو إبداء جدية أكبر في المفاوضات.
الشرق األوسط ،لندن/ / ،
مستشار سابق لا"سي آي اي" :وضع "إسرائيل" االستراتيجي اليوم أفضل من الماضي
القاىرة  -خالد أحمد :كشؼ الكاتب الييودي ،نائب رئيس مجمس السياسة الخارجية األميركية في واشنطف،
تحوؿ في رؤية المسؤوليف
المستشار السابؽ لالستخبارات المركزية األميركية (
) ،إيالف بيرماف ،عف ّ
اإلسرائيمييف التي كانت تُعبر عف قمؽ عميؽ إزاء موقؼ "إسرائيؿ" االستراتيجي في خضـ اليياج المستمر
تعددة ،واصفاً وضع المؤسسة األمنية
لما ُيسمى بػ"الربيع العربي" ،واحتماؿ نشوب صراع عمى جبيات ُم ّ
بأنيا ُمتفائمة بحذر حوؿ الوضع الجيو–سياسي ،وألسباب وجيية
الصييونية ّ
القدس ،القدس/ / ،
تمميذاً فمسطينياً في صيدا
مشروع لالتحاد األوروبي و"اليونيسيف" :كتب وقرطاسية لا
مالييف يورو مف اجؿ دعـ
صيدا  -المستقبؿ :ضمف اليبة التي تقدـ بيا االتحاد األوروبي بنحو
الخدمات التعميمية في مدارس األونروا في لبناف ،وتأميف عودة الطالب الفمسطينييف الالجئيف والنازحيف إلى
المدرسة واالنتظاـ في العاـ الدراسي الجديد ،أطمؽ االتحاد األوروبي ومنظمة اليونيسيؼ بالتعاوف مع وكالة
االونروا في لبناف ،مشروع "العودة إلى المدرسة" في مدارس األونروا في صيدا حيث أقيـ بالمناسبة احتفاؿ
في مدرسة نابمس التابعة لموكالة تخممو توزيع لوازـ مدرسية عمى نحو
طالباً فمسطينياً الجئاً ونازحاً
تنوعت بيف كتب وقرطاسية وحقائب وأزياء مدرسية.
المستقبل ،بيروت/ / ،
 57مرحبا بالصياينة فى طابا  ..سحقا لمفمسطينيين فى رفح!

محمد جماؿ عرفة
اقتحمت سائحة إسرائيمية تدعى "كارتى ىاجت" ،تقود سيارة قادمة مف إيالت عبر معبر طابا ،كميف الشرطة
بمنطق ػػة الرويس ػػات بش ػػرـ الش ػػيخ ورفض ػػت إبػ ػراز رخص ػػة الس ػػيارة وأوراقي ػػا بحج ػػة أف الض ػػابط ال يرت ػػدى زى
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الشرطة ،ومع ىذا سػمحت ليػا الشػرطة باالنصػراؼ معػززة مكرمػة ألف مػف حػؽ الصػياينة دخػوؿ سػيناء دوف
تأشػي ارت ،ولكػف عنػدما حضػرت السػػيدة إيمػاف المشػيراوى الفمسػطينية مػف الج ازئػػر كػى تػدخؿ غػزة عبػر معبػػر
رفح كى تمد لدى أىميا ىناؾ ،تـ منعيػا مػع آالؼ الفمسػطينييف العػالقيف عمػى جػانبى المعبػر مػف المػرور مػف
مصػػر إلػػى غ ػزة حتػػى تػػدىورت صػػحتيا فاضػػطرت أف تبيػػت الميػػؿ فػػى كافتيريػػا قريبػػة مػػف المعب ػر ووضػػعت
مولودىا ميتام.
ىػػذه قصػػة مػػف عش ػرات القصػػص المأسػػاوية التػػى ع ػػادت لمظيػػور فػػى معبػػر رفػػح بعػػد االنقػػالب العس ػػكرى
والعقػػاب الجمػػاعى ألىػػؿ غػزة مػػف جانػػب سػػمطة االنقػػالب ،بعػػدما انتيػػت فػػى عيػػد الػرئيس الشػػرعى المنتخػػب
محمد مرسى ،ليعود غمؽ المعبر بشكؿ مستمر فى وجو آالؼ الفمسطينييف.
اإلحصاءات المتوفرة تشير إلى أنو مف بيف كؿ خمسة فمسػطينييف كػانوا يعبػروف الحػدود عبػر معبػر رفػح فػى
عيد الرئيس محمد مرسى ،لـ تعػد سػمطة االنقػالب تسػمح سػوى لواحػد فقػط مػف ىػؤالء بػالمرور حاليػا بسػبب
غمؽ المعبر  27يوما مف أصؿ  81يوما فتحتو ،وتراجع أعداد المسػافريف مػف  0111مسػافر يوميػا إلػى أقػؿ
مف  211يوميا.
أع ػػداد م ػػف يس ػػمح بم ػػرورىـ م ػػف الفمس ػػطينييف تتن ػػاقص والحص ػػار ي ػػزداد اختناق ػػا بفع ػػؿ تص ػػاعد لغ ػػة العق ػػاب
الجماعى لغػزة فمػـ تسػمح مصػر يػوـ السػبت ( )8/17بػالمرور سػوى ل ػ 021فمسػطينيا فقػط طػواؿ اليػوـ مػنيـ
 51حاجا فقط بحجػة تعطػؿ أجيػزة الكمبيػوتر ،ويػوـ األحػد لػـ يعبػر سػوى  146مػف  0411مسػجؿ أسػماؤىـ
لمعبور ،وىناؾ عقبات كثيرة أماـ مرور حجاج غزة عبر المعبر ليصموا لألراضى الحجازية.
وبػػات واضػػحا أف فػػتح المعبػػر -كمػػا يقػػوؿ الفمسػػطينيوف -يػػتـ (صػػوريا) ال بشػػكؿ (حقيقػػى) وبيػػدؼ التصػػوير
اإلعالمػػى إلظيػػار أف المعبػػر مفتػػوح ولػػيس مغمقػػا ،بينمػػا يصػػطؼ المئػػات مػػف الطػػالب والحجػػاج والعػػالقيف
والمرضى داخؿ سيارات اإلسعاؼ عمى بوابة معبر رفح ينتظروف دورىـ لممرور.
وبحسػػب مػػاىر أبػػو صػػبحة -مػػدير ىيئػػة المعػػابر فػػى حكومػػة حمػػاس -ىنػػاؾ أكثػػر مػػف خمسػػة آالؼ و411
شخص مسجموف لدى حكومة غزة عمى كشوؼ الحاالت اإلنسانية الصعبة لمسفر عبر معبر رفح.
ىػػذا الوضػػع الغريػػب فػػى التعامػػؿ مػػع أىمنػػا فػػى غ ػزة كػػأنيـ مجرمػػوف غيػػر مفيػػوـ ،ووصػػؿ لحػػد تيديػػد وزيػػر
خارجيػػة االنقػػالب بيجمػػات عسػػكرية مصػرية عمػػى القطػػاع ثػػـ ت ارجػػع عػػف ىػػذا التصػريح ،وأدى غمػػؽ المعبػػر
لتفاقـ الحالة اإلنسانية داخؿ القطػاع ،ودفػع العشػرات مػف الطمبػة الفمسػطينييف العػالقيف ظيػر األحػد (،)8/18
الجتيػػاز البوابػػة الرئيسػػية لمعبػػر رفػػح البػػرى فػػى الجانػػب الفمسػػطينى بشػػكؿ عفػػوى والتظػػاىر وىػػـ غاضػػبوف
احتجاج ػػا عم ػػى ع ػػدـ الس ػػماح لي ػػـ بالس ػػفر ف ػػى ظ ػػؿ سياس ػػة االنق ػػالب القائم ػػة عم ػػى تحدي ػػد ع ػػدد المس ػػافريف،
ً
مطالبيف مصر بعدـ تحديد أنواع وأعداد المسافريف والتخفيؼ عنيـ.
األغػػرب أف لعبػػة فػػتح المعبػػر بنػػاء عمػػى طمػػب مػػف الػرئيس عبػػاس التػػى كػػاف يتبعيػػا مبػػارؾ مػػف قبػػؿ لمضػػغط
ػاء عمػى طمػب الػرئيس
عمى حمػاس عػادت مػرة أخػرى وفػوجئ الجميػع أف المعبػر الػذى تػـ فتحػو لسػاعات "بن ً
الفمسػطينى" كمػا أذيػع ،تحػػرؾ بعػده سػفير "فػتح" فػػى القػاىرة وجبريػؿ الرجػوب نائػػب حركػة فػتح لينػذ ار "حمػػاس"
مجددا إال بعودة حرس الرئاسػة الفمسػطينية كنػوع مػف الضػغط عمػى حمػاس بحجػة توقػؼ
بأف المعبر لف يفتح
ً
المصالحة -المتوقفة أصال -لرفض عباس الحموؿ التى طرحتيا حماس ورعاىا الرئيس مرسىمم.
تذكروا أف معبر رفح يمثػؿ الرئػة الوحيػدة لسػكاف قطػاع غػزة البػالغ تعػدادىـ مميونػا و 711ألػؼ فمسػطينى وأف
المطموب لحؿ المشكمة ىو فتح المعبر طواؿ اليوـ كما نفتح لمصياينة معبر طابا طواؿ اليوـم.
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وتػػذكروا أف خنػػؽ أىػػؿ غ ػزة قػػد يػػدفعيـ القتحػػاـ حػػدود مصػػر كمػػا فعم ػوا أيػػاـ مبػػارؾ لمحصػػوؿ عمػػى الطعػػاـ
والش ػراب والػػدواء ،فيػػؿ سػػنطمؽ عمػػييـ الرصػػاص ىػػذه الم ػرة كمػػا فعمنػػا مػػع المعتصػػميف فػػى رابعػػة والنيضػػة
وغيرىما؟م
موقع رصد ،القاىرة1131/31/1 ،
 58حماس بين السياسة والقضاء العربي

أ.د .يوسؼ رزقة
يبدو أف األمة تحتاج إلى مراجعات لنفسػيا ولمفاىيميػا ،ألف مػا كػاف بػدىياً و معروفػاً ومتفقػا عميػو  ،قػد بػات
عمػػى حػػاؿ غيػػر حالػػو التػػي عػػرؼ بيػػا منػػذ عقػػود .مػػف البػػدىي أف نقػػوؿ بػػأف القضػػية الفمسػػطينية ىػػي قضػػية
األمة العربية واإلسالمية .ومف البدىي أف يرتب ىذا القوؿ عمى األمة دعـ الشعب الفمسطيني ودعـ مقاومتو
باعتبػػاره يػػدافع عػػف الحػػؽ الفمسػػطيني  ،وعػػف شػػرؼ األمػػة أيض ػاً .عمػػر النكبػػة الفمسػػطينية اآلف دخػػؿ حػػاجز
اؿ()54عام ػاً .وقػػد عرفػػت ىػػذه األع ػواـ العش ػرات مػػف فصػػائؿ وتنظيمػػات العمػػؿ الفمسػػطيني المقػػاوـ .عرفػػت
األنظمػػة العربي ػػة وش ػػعوبيا ( ـ ت ؼ ،وحرك ػػة ف ػػتح ،والش ػػعبية ،والديمقراطي ػػة ،والنض ػػاؿ الش ػػعبي ،وفمس ػػطيف
العربيػػة ،وحرك ػػة حمػػاس ،والجي ػػاد اإلسػػالمي  ،والمب ػػادرة الوطنيػػة ،وغيرى ػػا) ودعمػػت ال ػػدوؿ العربيػػة منظم ػػة
التحريػػر مػػف المػػاؿ الحكػػومي ومػػف المػػاؿ الشػػعبي ،وما ازلػػت تػػدعـ .ودعمػػت الػػدوؿ والشػػعوب حركتػػي فػػتح
وحماس بالماؿ وبالموقع السياسي ،وحظيت انتفاضة األقصى عمى دعـ مالي وسياسي وشعبي في السعودية
ودوؿ الخميج والبالد العربية األخرى.
وفي اإلطار السياسي استقبمت مصر والسعودية قادة فػتح وقػادة حمػاس ،ومػنيـ أحمػد ياسػيف ،وخالػد مشػعؿ،
واسػػماعيؿ ىنيػػة ،وغيػػرىـ ،ورعػػت مصػػر ممػػؼ المصػػالحة ،وما ازلػػت ،ورعػػت السػػعودية اتفػػاؽ مكػػة .واسػػتقبمت
غزة في ظؿ حكـ حماس قادة رسمييف مف أكثر مف ثالث عشرة دولػة عربيػة ،والتقػى خالػد مشػغؿ واسػماعيؿ
ىنية األميف العاـ لمجامعة العربية  ،واألميف العاـ لمنظمة التعاوف اإلسالمي .وعميو فإف مف بدىيات األمور
القػػوؿ إنػػو ال يوجػػد فيتػػو عربػػي عمػػى حركػػة حمػػاس  ،وال عمػػى حػػؽ الفمسػػطينييف فػػي المقاومػػة وفػػي العمػػؿ
لتحرير األقصى والقدس واألراضي المحتمة.
لقد نشأت حركة حماس كحركػة تحػرر وطنػي فمسػطيني ،تعمػؿ عمػى األرض الفمسػطينية ،وال تعمػؿ خارجيػا،
وتتمقى مساعدات مػف الحكومػات ومػف الشػعوب بأشػكاؿ مختمفػة بحسػب مػا تقػرر الدولػة الداعمػة ،وقػد أكػدت
حمػػاس عمػػى أنيػػا تعمػػؿ مػػع الجميػػع فػػي المسػػاحات المشػػتركة ،وأنيػػا ال تعمػػؿ ضػػمف المحػػاور ،و أف القػػدس
وفمسطيف في حاجة إلى الجميع ،السيما وأنيـ جميعاً تبنوا الحقوؽ الفمسطينية  ،في التحرير والدولة والعودة،
وبعضيـ جمع الماؿ مف الشعب لدعـ االنتفاضة ،وبعضيـ قدـ مبادرات سياسية لحؿ القضية الفمسطينية.
بعد ىذا العرض التاريخي الموجز أقوؿ لقد استوقفني موقفاف ،األوؿ مف مصر حيف اتيمت النيابػة المصػرية
الرئيس محمد مرسػي بالتخػابر مػع حمػاس ،وقػررت حبسػو احتياطيػا عمػى ذمػة القضػية؟م واآلخػر حكػـ صػدر
عػػف محكمػػة سػػعودية عمػػى م ػواطف بػػالحبس (  11عام ػاً) ألنػػو سػػاعد حمػػاس ماليػػا؟م ىػػذاف األم ػراف اسػػتوجبا
المقدمة  ،ويسػتوجب السػؤاؿ عػف المتغيػر الجديػد الػذي أوجػب ىػذيف المػوقفيف؟م ىػؿ مػا كػاف واجبػاً بالبدييػة،
مدانا بالقضاء؟م ىؿ الحديث إلى حماس ،أو دعميا ماليػا جريمػة؟م مػا العيػب أو العػار أو الخطػأ فػي
أصبح ً
مساعدة األفراد أو الدوؿ لحماس أو التخابر معيا؟م وىذه تيـ فقط عند إسرائيؿ كما يقوؿ عزمي بشارة؟م
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ىؿ ترحيب حماس بالربيع العربي كغيرىا مف المرحبيف و ىـ كثر ،قػد نقػؿ حمػاس بػدوف مقػدمات مػف حركػة
مقاومػػة وتحػػرر وطنػػي إلػػى حركػػة إرىابيػػة يمنػػع الحػػديث معيػػا أو مسػػاعدتيا؟م ىػػؿ ىػػذا ىػػو السػػبب  ،أـ أف
ىناؾ أسباباً ال تعرفيا حماس وال نعرفيا نحف؟م إف الفمسطيني يشعر بقمؽ  ،ويتحدث باستنكار ،ألف ما كاف
يخا  ،صار بيف عشية وضحاىا خطأ وجريمة ،لذا أقػوؿ إف األمػة تحتػاج إلػى
وطنيا وقوميا بداىةً وعرفاً وتار ً
مراجعة نفسيا ومراجعة موقفيا ،وستبقى فمسطيف ومقاومة شعبيا بفصائمو المختمفة ىي قضية األمة رغماً ال
اختيار فيو ألف القدس آية في كتاب اهلل .والتخابر مع األقصى ودعـ المقاومة لتحريره نعمة ينعميا اهلل عمى
مف يشاء مف عباده ،وفي ذلؾ فميتنافس المتنافسوف.
فمسطين أون الين1131/31/1 ،
 59الجيش المصري يستعد الجتياح غزة :سيقاومونو بالورود!

عبد الباري عطواف
اخشػػى اف اف ػػتح جي ػػاز التمفزي ػػوف ف ػػي اي ي ػػوـ م ػػف االيػػاـ او االس ػػابيع المقبم ػػة ،وافاج ػػأ بص ػػور حي ػػة لقص ػػؼ
الطائرات الحربية المصرية لبعض االىداؼ في قطاع غزة ،وسط صفير سػيارات االسػعاؼ الحاممػة لمعشػرات
مػػف القتمػػى والجرحػػى الػػى المستشػػفيات القميمػػة والخاليػػة مػػف اي ادويػػة بسػػبب الحصػػار الخػػانؽ ،وىػػو منظػػر
يذكرنا باالجتياحات والغارات االسرائيمية.
ال اتمنى شخصيا اف اعيش ىذه المحظة ،او اتابع تفاصيؿ ىػذه الكارثػة ،حتػى تظػؿ صػورة الجػيش المصػري
الذي خاض حروب العرب جميعا برجولة وبسالة ناصعة في ذىني ،واذىاف اكثر مف  311مميوف عربي.
ابػػدأ مقػػالتي بيػػذه المقدمػػة التشػػاؤمية بعػػد اف قػرأت تصػريحات منسػػوبة الػػى المػواء احمػػد وصػػفي قائػػد الجػػيش
الثاني الميداني التػي ادلػى بيػا الػى صػحيفة “الػراي” الكويتيػة امػس ىػدد فييػا باجتيػاح القطػاع ،واسػتخدـ فييػا
لغة لـ نسمع بمفرداتيا اال عمى لساف مسؤوليف اسرائيمييف.
الم ػواء وصػػفي قػػاؿ بػػالحرؼ الواحػػد “اقػػوؿ ليػػذه العناصػػر الجياديػػة فػػي قطػػاع غ ػزة ،لػػف نسػػمح لكػػـ بتك ػرار
اعمػػالكـ االجراميػػة فػػي سػػيناء م ػرة اخػػرى وسػػنقطع اي رأس تحػػاوؿ تيديػػد امػػف مصػػر وسػػالمتيا” محػػذ ار مػػف
“غضب الجيش المصري” قائال ال يعتدي عمى احد خارج حدوده ولكف المي بيحاوؿ يمػس بمػدنا نعػرؼ كيػؼ
نؤدبو كويس?.
ال اعػػرؼ شخصػػيا حجػػـ التيديػػد الػػذي يشػػكمو قطػػاع غػزة المحاصػػر المجػػوع عمػػى مصػر او جيشػػيا العمػػالؽ
المػػزود باحػػدث االسػػمحة والطػػائرات االمريكيػػة ،فق ػوات االمػػف المركػػزي المص ػرية وحػػدىا يفػػوؽ تعػػدادىا كػػؿ
قاطني القطاع مف السكاف اف لـ يكف اكثر ،ناىيؾ عف تعداد الجيش.
فاذا كاف الجيش المصري دمر االنفاؽ جميعػا فػي الشػيريف الماضػييف ،واغمػؽ المعبػر بالكامػؿ ،واقػاـ منطقػة
عازلػػة عم ػػى الح ػػدود المص ػرية الفمس ػػطينية بعم ػػؽ كيمػػومتر ،وحش ػػد المئ ػػات مػػف القػ ػوات المدعوم ػػة بال ػػدبابات
والمدرعات عمى امتدادىا ،فمف ايف وكيؼ سيأتي الخطر عمى امف مصر وسالمتيا؟
مػػف حػػؽ الم ػواء وصػػفي اف يحػػرص عمػػى امػػف بػػالده فػػي مواجيػػة اي اخطػػار تيػػددىا ،مػػف اي جيػػة جػػاءت،
ولكف ليس مف حقو اف ييدد اناس محاصريف مجوعيف ،ويجعؿ منيـ كبش فداء في حرب لػيس ليػـ اي دور
فييا.
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الجػػيش المصػػري يخػػوض حربػػا دمويػػة فػػي صػػحراء سػػيناء فػػي مواجيػػة جماعػػات اسػػالمية جياديػػة ،ولػػـ يمػػؽ
القػػبض عمػػى فمسػػطيني واحػػد يقاتػػؿ فػػي صػػفوفيا ،بمعنػػى آخػػر الحػػرب بػػيف جػػيش مصػػري وجماعػػات جياديػػة
مصرية ،وعمى ارض مصرية ،فمماذا تزوير الحقائؽ واتياـ اناس ال ذنب ليـ ،وتيديدىـ بقطع رؤوسيـ؟
الجيش المصري قوة عظمى ،يسػتطيع اف يحتػؿ قطػاع غػزة فػي خمػس دقػائؽ ،ولػف يجػد مػف يطمػؽ رصاصػة
واحدة عميو ،الف ابنػاء القطػاع يعتبرونػو جيشػيـ ،ومصػر اميػـ ،شػعبيا شػقيقيـ ،ىػو امتػداد ليػـ ،وىػـ امتػداد
لو.
الشػعب الفمسػطيني ،وابنػاء قطػػاع غػزة عمػى وجػو الخصػػوص ،يواجػو منػذ نجػاح الثػػورة المصػرية العظيمػة فػػي
اطاحػػة حكػػـ الػرئيس مبػػارؾ ،حممػػة تحػريض اعالميػػة ظالمػػة ضػػده ،تيػػدؼ الػػى تكريػػو الشػػعب المصػػري بػػو،
وقضػػيتو العادلػػة ،حممػػة اعالميػػة تعتمػػد عمػػى االكاذيػػب والفبركػػات الصػػحافية ،ومػػف المػػؤلـ اف ىػػذه الحممػػة
اعطػػت ثمارىػػا الم ػرة ،وحققػػت الكثيػػر مػػف اىػػدافيا ،وبػػات قطػػاع غ ػزة الػػذي ال تزيػػد مسػػاحتو عػػف  041مػػيال
مربعا ،وتعداده حوالي مميوف ونصؼ المميوف انسػاف ،ىػو الخطػر االكبػر عمػى مصػر الشػقيقة ولػيس اسػرائيؿ
التػػي تحتػػؿ المقدسػػات ،وال اثيوبيػػا التػػي تبنػػي السػػدود لتجويػػع اكثػػر مػػف تسػػعيف مميػػوف مصػػري ال يسػػتطيعوف
العيش دوف حصتيـ مف مياه النيؿ كاممة.
باالمس ىدد السيد نبيؿ فيمي وزير الخارجيػة المصػري بػالحرب عمػى قطػاع غػزة ،واليػوـ ييػدد المػواء وصػفي
قائد الجيش المصري الثاني بقطع رؤوس اىميا ،ولـ يبؽ اال اف تجتاح الدبابات المصرية القطاع عمى غػرار
ما فعمت اسرائيؿ عامي  1117و ،1101انو كابوس مرعب ال نريد اف نتصور حدوثو.
المقاومة الفمسطينية ،وايا كانت ىويتيا السياسية او العقائدية ،ليس ليا اال عدو واحد ىو اسرائيؿ ،وليس ليػا
اال حميؼ واحد ىـ االشقاء العرب والمسمموف وعمى رأسيـ مصر.
ختام ػػا نتمن ػػى عم ػػى ق ػػادة الج ػػيش المص ػػري ال ػػذي ق ػػدـ  011ال ػػؼ ش ػػييد م ػػف خيػػرة ابنائ ػػو دفاع ػػا ع ػػف قض ػػية
فمسطيف ،وخاض اربعة حروب مف اجؿ نصرتيا اف يتذكروا دائما اننا ابناء امة واحدة ،وعقيدة واحػدة ،مثممػا
نتمنػػى عمػػييـ اف يسػػتخدموا مفػػردات ترتقػػي الػػى ىػػذه الحقيقػػة ،والػػى تػػاريخ مصػػر وحضػػارتيا واف ال يسػػمحوا
بممارسة عقوبات جماعية عمى اشقائيـ وابناء جمدتيـ وعقيدتيـ السمحاء ،ناىيؾ عػف اجتيػاح ارضػيـ ،بينمػا
يفرؾ شالوـ يديو فرخا وسعادة.
رأي اليوم ،لندن1131/31/4 ،
 61بين دعمين :صييوني لاا"أوروشميم" وعربي لمقدس

د .فايز رشيد
يػػولي الكيػػاف الصػػييوني أىميػػة كبػػرى لمدينػػة القػػدس ،فبعيػػد احػػتالؿ الجػػزء الشػرقي منيػػا فػػي  4حزيراف/يونيػػو
 ،0856وفي نفس اليوـ أقاـ الجنود اإلسرائيميوف حمقات الدبكة ،وجاء المتطرفوف لمصالة عنػد حػائط البػراؽ.
كيؼ ال ،وىـ في صمواتيـ ينشدوف شعار ‘ ُشمّت يميني إف نسيتؾ يا أورشميـ" .مباشرة تـ حؿ مجمسيا البمدي
وكافػة ىيئاتيػػا ،وقالػػت إسػرائيؿ جممتيػا المشػػيورة‘ :بػػأف القػػدس سػتبقى العاصػػمة الموحػػدة واألبديػػة إلسػرائيؿ".
في  06يونيو مف نفس العاـ أعمف الكياف الصييوني ‘بدء تطبيؽ القانوف اإلسرائيمي عمى المدينػة المقدسػة ،
وفي  20تموز/يوليو جاء قرار الكنيست بضـ القدس إلى إس ارئيؿ لتكوف ‘عاصمتيا إلى األبد".
لمعمـ جرى احتالؿ الجزء األكبر مف القدس في عاـ  .0837منذ تمؾ المحظة بدأت اسرائيؿ بتطػوير عمميػات
تيوي ػ ػ ػػدىا .إف ميزاني ػ ػ ػػة االس ػ ػ ػػتيطاف اإلسػ ػ ػ ػرائيمية بم ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي ذل ػ ػ ػػؾ تيوي ػ ػ ػػد الق ػ ػ ػػدس تبم ػ ػ ػػغ  0.6ممي ػ ػ ػػار دوالر
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سنوياً (تصوروام) ،ىذا باإلضافة إلى المبالغ اآلتية مف المنظمات الصييونية في جميع أنحاء العالـ ،خاصة
مف الواليات المتحدة ،عمى شكؿ مساعدات (ىبات) ،ومف المنظمات الحميفة الصييو -مسيحية.
عمميػاً بػدأ تيويػد القػدس مػع دخػوؿ القػوات البريطانيػة إلػى فمسػطيف فػي عػاـ  .0806إذ قػاـ المنػدوب السػامي
بتعييف ميندس بريطاني اسمو ماكميف ،وكمفو بوضع ىيكؿ مخطط تنظيمي لمقدس ،وخالؿ الفترة مػف 0811
–  0814أقػػيـ  00حيػػا اسػػتيطانيا ،فػػي مػػا اصػػطمح عمػػى تسػػميتو فػػي مػػا بعػػد بػػ"القدس الغربيػػة" .ىػػذه أُقيمػػت
عمػػى أمػػالؾ عربيػػة تمػػت مصػػادرتيا مػػف قبػػؿ سػػمطات االنتػػداب ،وتقػػديميا لممنظمػػات الصػػييونية مثػػؿ أحيػػاء
‘روميما" و"تمبيوف" و"ساف ىادريا".
كان ػػت مس ػػاحة مدين ػػة الق ػػدس س ػػنة  3711( ،0820دون ػػـ) ،وف ػػي ع ػػاـ  0837وقبي ػػؿ إنش ػػاء إسػ ػرائيؿ بمغ ػػت
 11020دونمػػا .أمػػا اآلف فػػإف مسػػاحة القػػدس الكبػػرى تبمػػغ  511ألػػؼ دونػػـ .التوسػػيع اإلس ػرائيمي فػػي مدينػػة
القػػدس الش ػرقية ىػػي فػػي الجيػػات الش ػرقية والشػػمالية والجنوبيػػة (ولػػيس الغربيػػة) ،أي فػػي االتجاىػػات الشػػاممة
لألراضي العربية الفمسطينية .بالمعنى الفعمي فإف المدينة المقدسة تعيش المرحمة األخيرة مػف التيويػد ،وفعميػاً
بعػػد عشػػر سػػنوات لػػف تتبقػػى منيػػا أيػػة مالمػػح عربيػػة .مػػؤخ اًر صػػدر ق ػرار إس ػرائيمي باالسػػتيالء عمػػى سػػطوح
المحػػالت التجاريػػة ،وق ػ اررات أخػػرى بتطبيػػؽ المػػنيج اإلس ػرائيمي فػػي المػػدارس العربيػػة ،وانت ػزاع اليويػػات مػػف
المقدس ػػييف واعط ػػائيـ بطاق ػػات إقام ػػة لم ػػدة عش ػػر س ػػنوات (بي ػػدؼ مس ػػح المواطن ػػة وتح ػػويميـ إل ػػى مقيم ػػيف).
االئػتالؼ الحكػػومي اإلسػرائيمي الحػػالي سػوؼ يتقػػدـ إلػػى الكنيسػت اإلسػرائيمي بمشػروع قػرار (خػالؿ شػػير مػف
تاريخو) يػنص عمػى أوالً :تحويػؿ المسػجد األقصػى إلػى مقػدس ييػودي .ثانيػاً :إلحػاؽ المسػجد األقصػى بػو ازرة
األديػاف اإلسػرائيمية .ثالثػاً :فػػتح جميػع أبػواب المسػجد األقصػػى أمػاـ الييػػود والمسػتوطنييف والمتطػرفيف .رابعػاً:
تحويؿ  ?61مف ساحات المسجد األقصى إلى ساحات عامة .الييود كػانوا يممكػوف فػي البمػدة القديمػة لمقػدس
في عاـ  4 ،0837دونمات فقط ،أما اآلف فيـ يمتمكوف  111دونـ .لقد ُىدمت أحياء في البمدة القديمة ،حي
المغاربة ىدـ وتحوؿ الى ساحة لممبكى ،كما جرى ىدـ حارة الشػرؼ (وتحولػت إلػى حػي اسػتيطاني) ،إضػافة
إلى مصادرة عقارات كثيرة داخؿ البمدة .لقد بدأت إسرائيؿ بانتزاع حجارة مف أسوار القػدس القديمػة واسػتبداليا
بحجارة نقشػوا عمييػا رمػو از دينيػة ييوديػة إلثبػات الحػؽ التػاريخي لمييػود فػي فمسػطيف .االقتحامػات اإلسػرائيمية
الحالية التي تتـ لألقصى ىي عممياً اختبارات لػردود الفعػؿ العربيػة واإلسػالمية ،واذا بقيػت ردود الفعػؿ بػاردة،
كما ىي عميو اآلف فسيجري إقامة ما يسمونو ‘بالييكؿ الثالث" بعد ىدـ المسجد األقصى (بفعؿ األنفاؽ التي
حفروىا تحتو) .اإلسرائيميوف يعمموف وفقػاً لحقيقػة ‘مػف يمتمػؾ القػدس بالضػرورة يمتمػؾ كػؿ فمسػطيف" .انطالقػاً
مػػف ىػػذه الحقيقػػة فػػإف صػػالح الػػديف األيػػوبي ،وبعػػد انتصػػاره فػػي معركػػة حطػػيف فػػي  3يوليػػو  ،0076انتقػػؿ
مباشرة إلى تحريػر القػدس ،وكػاف ذلػؾ فػي  1تشػريف االوؿ/أكتػوبر عػاـ  ،0076ولػـ يػذىب قبميػا الػى تحريػر
أية بقعة أخرى.
مثممػا قمنػا سػػابقاً ،فػإلى جانػب الميزانيػػة الكبيػرة التػي خصصػػتيا إسػرائيؿ لتيويػد المدينػػة المقدسػة واالسػػتيطاف،
ىناؾ الدعـ الصييوني الػذي يقػدر بمئػات الماليػيف مػف الػدوالرات سػنوياً ،فعمػى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر فػإف
المميػاردير األمريكػػي الييػودي الصػػييوني ايػرفنج موسػػكوفيتش يمػوؿ لوحػػده أحيػاء اسػػتيطانية بكامميػا ،إضػػافة
إلى االستيالء عمى عقارات جديدة لممقدسييف بطرؽ التفافيػة خداعيػة .مػؤخ اًر قػاـ بتمويػؿ االسػتيالء عمػى 61
عقا اًر في البمدة القديمة مف القدس و 31عقا اًر في سمواف وغيرىا.
فػػي إس ػرائيؿ جمعيػػات اسػػتيطانية كثي ػرة تعمػػؿ عم ػػى تمويػػؿ المسػػتوطنات وتتمقػػى الػػدعـ الخػػارجي ،وأش ػػيرىا
‘عطيرات كيانيـ" و"شوفوبنيـ" و"ألعاد" وغيرىا .المشروع األىـ الػذي مولػوُ موسػكوفيتش قبػؿ عػدة أعػواـ ىػو،
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بناء حي استيطاني في رأس العمود أطمؽ عميو اسـ"معالييو ىزيتيـ" ،وىو ال يبعد سوى  041مت اًر ىوائياً عف
المسػجد األقصػػى ،ويشػػتمؿ عمػػى  021وحػػدة اسػػتيطانية ،إضػػافة إلػى إعالنػػو تمويػػؿ بنػػاء حػػي اسػػتيطاني فػػي
ذات المكػػاف ،سػػوؼ يحمػػؿ اسػػـ"معاليو ديفيػػد" ويشػػتمؿ عمػػى بنػػاء  013وحػػدات اسػػتيطانية سػػترتبط بمعالييػػو
ىزيتيـ بجسر ،ما سيرفع عدد المستوطنييف في القدس الى  111عائمة إضػافية (منيػب أبػو سػعادة :منظمػات
أمريكية تموؿ االستيطاف مركز القدس .)1118/01/8
فػي عػاـ  0885فػإف موسػػكوفيتش والمميػونير الييػودي رينيػرت شػػاركا معػا فػي تمويػؿ وشػػؽ نفػؽ البػراؽ أسػػفؿ
المس ػػجد األقص ػػى (تص ػػوروا الميم ػػات الس ػػنوية لمممي ػػونيرات اليي ػػود) .ي ػػرى غرش ػػوف غ ػػورينبرغ مؤل ػػؼ كت ػػاب
‘ اإلمبراطورية العرضية إسرائيؿ ووالدة المستوطنات" :أف المالكيف أمثاؿ موسكوفيتش يريدوف منػع أيػة تسػوية
قد تؤدي إلى سالـ في المنطقة ،فيما وصؼ موسكوفيتش أية تسوية ،بأنيا تدىور نحو التنازالت واالستسػالـ
وانتحػار إسػرائيؿ .األمػواؿ التػي تصػؿ إسػرائيؿ عمػى شػكؿ تبرعػات لالسػتيطاف تبمػغ سػنوياً مػػف 711 – 611
مميوف دوالر سنوياً.
مف ىذه المنظمات ،الصػندوؽ الػوطني الييػودي ،الوكالػة الييوديػة فػي أمريكػا ،المنظمػة الصػييونية العالميػة،
النداء الييودي المتحد ،النداء اإلسرائيمي المتحػد ،أمريكيػوف مػف أجػؿ إسػرائيؿ آمنػة ،جمعيػة أصػدقاء إسػرائيؿ
واحػػدة ،وغيرىػػا وغيرىػػا .عػػدد المنظمػػات الصػػييونية والصػػييو مسػػيحية التػػي تقػػوـ بتمويػػؿ المسػػتوطنات يزيػػد
عمػػى  0111منظمػػة وجمعيػػة .األم ػواؿ التػػي يجػػري تقػػديميا لالسػػتيطاف اإلس ػرائيمي معفػػاة مػػف الض ػرائب فػػي
أمريكا (نفس المصدر السابؽ).
ىػػذا غػػيض مػػف فػػيض مػػف التمويػػؿ الصػػييوني -الغربػػي لالسػػتيطاف فػػي الضػػفة الغربيػػة وتيويػػد القػػدس.نعـ
ضػػاع الجػػزء األكبػػر مػػف فمسػػطيف فػػي عػػاـ  0837والعػػرب والمسػػمموف يتفرجػػوف ،وكػػذلؾ جػػرى احػػتالؿ الجػػزء
المتبقي مف فمسطيف في عاـ  0856وىا ىي القدس تضيع ،ونحف نتفرج.
الجانػػب الثػػاني مػػف الصػػورة يتمثػػؿ فػػي التقصػػير الفمسػػطيني والعربػػي واإلسػػالمي والمسػػيحي إلػػى حػػد مػػا تجػػاه
تيويػػد القػػدس ،والمحافظػػة عمػػى عروبتيػػا ،لألسػػؼ ىػػذا مػػا يحصػػؿ وحػػوؿ ذلػػؾ نقػػوؿ ،لقػػد حظػػرت اتفاقيػػات
أوسمو المشؤومة عمى السمطة الفمسطينية تقديـ أي شكؿ مف أشكاؿ الدعـ لممدينة المقدسة وألي مف ىيئاتيا.
إف مستشػ ػػفى المقاصػ ػػد اإلسػ ػػالمية ،عمػ ػػى سػ ػػبيؿ المثػ ػػاؿ ال الحصػ ػػر ،فػ ػػي القػ ػػدس الش ػ ػرقية يطالػ ػػب السػ ػػمطة
الفمسطينية بمبمغ  04مميوف دوالر تكاليؼ مف تحوليـ السمطة لمعالج فيو ،وحتى المحظة لـ تدفع السػمطة لػو
أي مبمغ ،مما اوقع المستشفى في عجػز مػالي كبيػر .التقصػير العربػي يتمثػؿ فػي عػدـ الوفػاء مػف قبػؿ الػدوؿ
العربية بالمبالغ التي تقررىا لدعـ القدس ،ففي عاـ  1101تقرر دعـ القدس بمبمغ  411مميوف دوالر سنوياً،
وفي عاـ  1102تقرر إنشاء صندوؽ لدعـ المدينة بمبمػغ مميػار ونصػؼ المميػار دوالر سػنوياً ،مجمػوع مػا تػـ
تقديمػػو مػػف مبػػالغ  24مميػػوف دوالر (أي مػػا نسػػبتو  ?1.2مػػف المبمػػغ المقػػرر) .عمػػى الصػػعيد اإلسػػالمي فػػي
أعقػػاب حريػػؽ المسػػجد األقصػػى عػػاـ  ،0856قػػررت قمػػة المػػؤتمر اإلسػػالمي التػػي عقػػدت فػػي المغػػرب إنشػػاء
صػػندوؽ إسػػالمي لػػدعـ القػػدس .الغريػػب أنػػو لػػـ يعقػػد أي اجتمػػاع ليػػذا الصػػندوؽ منػػذ أكثػػر مػػف خمسػػة عشػػر
عاماً ،وبالتالي لـ يقدـ الصندوؽ أي دعـ مالي لمقدس .تكتفي السمطة الفمسطينية والػدوؿ العربيػة واإلسػالمية
بإصػػدار بيانػػات الشػػجب واالسػػتنكار لمػػا تقػػوـ بػػو إسػرائيؿ فػػي القػػدس ،وكفػػى اهلل المػػؤمنيف شػػر القتػػاؿ .عمػػى
المسػتوى الشػػعبي العربػػي ىنػػاؾ أيضػاً تقصػػير واضػػح ،باسػػتثناء النػدوات والمػػؤتمرات وغيرىػػا .ىنػػاؾ جمعيػػات
داعمة لمقدس في الدوؿ العربية ولكف ما تفعمو قميػؿ بالنسػبة لالحتياجػات ،إذ يظػؿ الػدعـ المػالي محػدوداً مػف
ىذه الجمعيات :مؤسسة القدس القديمة يصؿ دعميا إلى  01مالييف دوالر في السنة .مؤسسة التعػاوف تركػز
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عمى بعض أعماؿ الترميـ في البمدة القديمة .بيت ماؿ القدس.عشر جمعيات أو أكثر في األردف معظميا ال
يقػػدـ الػػدعـ المػػالي باسػػتثناء جمعيػػة حمايػػة القػػدس الشػريؼ ،وقػػد قامػػت بتػػرميـ عػػدد مػػف البيػػوت فػػي المدينػػة،
جمعيػة لجنػػة يػػوـ القػػدس (تقػػدـ  14ألػػؼ دينػػار سػنويا) .المجنػػة الشػػعبية األردنيػػة لنصػرة القػػدس وحػػؽ العػػودة،
برئاسػػة الصػػديؽ األسػػتاذ عػػدناف الحسػػيني ،وىػػو الموسػػوعة المتنقمػػة حػػوؿ القػػدس ،وكانػػت معظػػـ المعمومػػات
التي وردت في المقالة بالتنسيؽ معو ،المجنة تـ إنشاؤىا منذ عاـ ونصؼ العاـ.
تصوروا أف معتقميف فمسطينييف فػي السػجوف اإلسػرائيمية ال يمتمػؾ ذووىػـ أجػرة المحػاميف لمػدفاع عػف أبنػائيـ.
إف دعـ المدينة والحفاظ عمى عروبتيا يتـ مف خالؿ :إقامػة مشػاريع إسػكانية فييػا ،دعػـ المؤسسػات الوطنيػة
فييػػا ،تػػرميـ البيػػوت اآليمػػة لمسػػقوط ،إقامػػة مشػػاريع حرفيػػة لخمػػؽ فػػرص عمػػؿ ،الػػدعـ المػػالي لصػػغار التجػػار،
تحمػؿ أعبػاء محػػامي المعتقمػيف ،إنشػػاء مركػز لمكافحػػة آفػة المخػػدرات التػي تعمػػؿ إسػرائيؿ دومػاً عمػى نشػػرىا،
الػػدعـ المػػالي لممػػدارس الخاصػػة ،إحيػػاء دور التكايػػا والزوايػػا لمسػػاعدتيا فػػي إطعػػاـ الفق ػراء .حسػػب تقػػديرات
الخبراء وذوي االختصاص فإف المدينة بحاجة سنوياً لمبمغ  411مميوف دوالر سنويا ولمدة عشر سنوات.
ىذه الصورة مف جانبييا قدمناىا ونسوقيا مػف دوف تعميػؽم لػو أف كػؿ عربػي دفػع عشػرة قػروش سػنويا لمقػدس
فسػيكفي ىػػذا المبمػغ الحتياجاتيػػا السػػنوية ،أمػا إذا شػػارؾ مواطنػػو الػدوؿ اإلسػػالمية فسػػيكفي ىػذا المبمػػغ لعشػػر
سنوات .الفمسطينيوف والعرب والمسمموف دائمو التغني بالقدس ،ولكف نسمع جعجعة وال نرى طحنا.
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اسحؽ بف  -اسرائيؿ
ثمػػة تمميحػػات إلػػى روح جديػػدة تنبعػػث مػػف ناحيػػة الػرئيس االي ارنػػي روحػػاني .فقػػد سػػارع الػرئيس األميركػػي الػػى
التعمؽ بيا ،وبػادر الػى سمسػمة خطػوات أدت الػى محادثػات مباشػرة بػيف الواليػات المتحػدة وايػراف لممػرة االولػى
بعد عشرات السنيف .فيؿ ىذا خير أـ شر إلسرائيؿ؟
أعتقد أف الوضع الجديد ينطوي داخمػو عمػى تطػورات إيجابيػة اكثػر ممػا ينطػوي عمػى مخػاطر .ومػف أجػؿ أف
نفيـ ىذا ينبغي أف نتذكر بداية ما ىو األساس وما ىو التافو في السياسة االيرانية.
إلسػ ػرائيؿ  ،وع ػػف ح ػػؽ ،غي ػػر قمي ػػؿ م ػػف االدع ػػاءات والش ػػكاوى تج ػػاه ايػ ػراف :كراىي ػػة اسػ ػرائيؿ ونف ػػي الكارث ػػة،
المشػػروع النػػووي ،تشػػجيع المحافػػؿ المتػػآمرة حولنػػا لمقتػػاؿ ضػػد اس ػرائيؿ ،الػػدعـ غيػػر المػػتحفظ لػ ػ "حػػزب اهلل"
ولمنظمات ارىاب اخرى وغيرىػا .مػف بػيف ىػذه السياسػة الرسػمية ،الداعيػة الػى شػطب اسػرائيؿ مػف الخريطػة.
لقد كانت ىذه ،وستبقى ،المشكمة االساسية المعروفة بيننا وبيف ايراف.
االيراني ػػوف ليسػ ػوا الوحي ػػديف ف ػػي الع ػػالـ مم ػػف يتطمعػػػوف ال ػػى الس ػػالح الن ػػووي .وال يق ػػض مض ػػاجع الم ػ ػواطف
االسػرائيمي وجػود سػػالح كيػذا لػدى الباكسػػتاف ("القنبمػة االسػالمية") او روسػػيا (حتػى فػي ايػػاـ التػي قاتمنػا فييػػا
عمميا ضد قوات سوفييتية ،بؿ واسقطنا ليـ طػائرات) .المػواطف االسػرائيمي قمػؽ مػف القنبمػة االيرانيػة الف ىػذه
ترتبط بسياستيا ضد وجود اسرائيؿ.
صػػحيح أنػػو فػػي الماضػػي لػػـ تكػػف ايػراف الدولػػة الوحيػػدة التػػي دعػػت الػػى ابػػادة اسػرائيؿ .فقػػد ارتبطػػت بيػػا دوؿ
عربية اخرى ،بػؿ حاولػت تحقيػؽ رؤياىػا عمميػا وفشػمت فػي ميػداف المعركػة .ولكػف فػي االربعػيف سػنة االخيػرة
بقيت ايراف الدولة الوحيدة في العالـ التي تدعو عمنا الى ابادة دولة اخرى عضو في االمـ المتحدة.
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في مؤتمر عقد قبؿ اسبوعيف في جامعة اكسػفورد تبػيف لػي اف الخػوؼ مػف ايػراف نوويػة يقربنػا أكثػر مػف دوؿ
مثؿ السعودية .وىذه تخشى االرادة االيرانيػة لتصػدير الثػورة الشػيعية اكثػر مػف السػالح النػووي الموجػود برأييػا
في يد إسرائيؿ.
ما الذي ينبغي ،إذاً ،عممو؟ أوال ،ينبغي استنفاد مسيرة استيضاح النوايا الحقيقية إليراف .وليػذا الغػرض يمكػف
الموافقة ايضا عمى االزالة الجزئية لمعقوبات االقتصادية مقابؿ التقدـ الميـ في المسألة النوويػة .عمػى اليػدؼ
النيػػائي اف يكػػوف االسػػتجابة إلرادة إيػراف بػػالتزود بمحطػػات توليػػد طاقػػة نوويػػة ،ولكػػف دوف تػػرؾ إمكانيػػة فنيػػة
لمخداع وبناء قنبمة في السر.
ىػػذه يمكػػف تحقيقيػػا ،مػػثال ،مػػف خػػالؿ توريػػد وقػػود اليورانيػػوـ المخصػػب مػػف الخػػارج ،واسػػتبدالو مقابػػؿ الوقػػود
المستغؿ ،حيث إنو في اي لحظة معينة ال تكوف بيد ايراف كمية كافية لمقنبمة .ىذا بػالطبع ،اضػافة الػى ا ازلػة
اليورانيوـ المخصص مف انتاج ذاتي والموجود منذ اآلف في يد إيراف.
ىناؾ مف يخاؼ عندنا مف اإلزالة الجزئية لمعقوبات ،بدعوى أنو لف يكوف ممكنا اعادتيا ،ولكػف ىػذا االدعػاء
ثنائي االتجاه :فاإليرانيوف يعانوف اليوـ بشد مف العقوبات ،فمماذا سيرغبوف في إعادتيا؟
الى جانػب مسػألة النػووي يجػب أف يعػالج قمػب المشػكمة .اعػالف اي ارنػي عػف الغػاء السياسػة الداعيػة الػى إبػادة
اسػرائيؿ .اعػػالف مثػػؿ ىػذا فقػػط سػػيوفر المصػداقية الالزمػػة التفػػاؽ عمػى النػػووي ،ويظيػػر أف ايػراف تنتمػػي الػػى
اسرة الشعوب وليست شاذة تتطمب معالجة خاصة.
مث ػػؿ ى ػػذا االع ػػالف يمك ػػف أف ي ػػأتي ف ػػي اط ػػار اكث ػػر عمومي ػػة ،تنض ػػـ الي ػػو ال ػػدوؿ العربي ػػة الكب ػػرى (وال س ػػيما
الس ػػعودية ومص ػػر) .ولك ػػف م ػػع ال ػػتحفظ عم ػػى أف مث ػػؿ ى ػػذه الخط ػػوة يس ػػتوجب س ػػير اسػ ػرائيؿ ايض ػػا باتج ػػاه
الفمسػػطينييف .ب أريػػي ،ىػػذا محػػتـ اذا كنػػا حقػػا نريػػد أف نػػرى أميركػػا تفػػرض ارادتيػػا عمػػى اي ػراف فػػي الموضػػوع
النووي.
"يديعوت"1131/31/1 ،
األيام ،رام اهلل1131/31/4 ،
 61كاريكاتير:
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