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 2يعمون :المفاوضات لن تبحث إخالء المستوطنات والضفة اليربية ىي الجبية الداخمية لث"إسرائيل"
انتقد وزير األمف (الدفاع) اإلسرائيمي ،موشيه يعموف ،المفاوضات الجارية مع الفمسطينييف معب اًر عف رفضه
إخالء مستوطنات في الضفة الغربية المحتمة ،في نطاؽ تمؾ المفاوضات .وقاؿ يعموف ،خالؿ لقاء عقد
أمس الثالثاء في مستوطنة بركاف في الضفة المحتمة ،أف المفاوضات لف تبحث إخالء مستوطنات واف عمى
"إسرائيؿ" االنشغاؿ بخمؽ وسائؿ ردع وليس بالمفاوضات.
وأورد موقع "والال" الذي نقؿ الخبر اليوـ األربعاء ،أف يعموف قاؿ متسائال ،لماذا يجب التنازؿ عف أراض
مقابؿ كممة سالـ؟ في الشرؽ األوسط الكممة الفصؿ لممصالح وليس لالتفاقيات الموقعة ،والمصالح هي
عصي وبمطات (في إشارة إلى القوة) و"يهودا والسامرة" هي الجبهة الداخمية لدولة "إسرائيؿ" التي يجب
تقويتها وتطويرها ،مشي ار إلى أنه وبعكس ما يدعوف فاف الوضع الديمغرافي يمعب لصالح "إسرائيؿ".
وكاف يعموف قد قاؿ خالؿ جولة مشتركة مع قائد أركاف الجيش اإلسرائيمي ،بيني غانتز ،في مواقع الجبهة
الوسطى ،قاؿ إننا نحيي في األسبوع القادـ  10سنة التفاقيات أوسمو ولدي إحساس أننا سننشغؿ
بالمفاوضات لسنوات قادمة أيضاً.
وكاف االجتماع الذي جمع يعموف ،أمس الثالثاء ،مع رؤساء المستوطنيف بمبادرة رئيس المجمس االستيطاني
شومروف ،غرشوف مسيكا ونائبه يوسي دغاف ،قد ضـ غالبية زعماء المستوطنيف وجاء في أعقاب إلغاء
اجتماع احتفالي مع قائد المنطقة الوسطى نيتساف ألوف المعروؼ بعالقته غي الطيبة مع المستوطنيف.
عرب 1023/9/4 ،48
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راـ اهلل -وليد عوض :اكدت مصادر فمسطينية رسمية الثالثاء باف هناؾ مالحظات لدى الجانب الفمسطيني
عمى سير المفاوضات مع اس ارئيؿ ستقدـ لوزير الخارجية االميركية جوف كيري الذي سيمتقي بوفد وزاري
عربي االحد القادـ في روما الطالعه عمى وجهة النظر االمريكية بشأف مسار محادثات السالـ الفمسطينية
االسرائيمية.
وعممت ‘القدس العربي’ باف وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي سيطالب كيري اماـ الوفد الوزاري
العربي ،بضرورة حضور المبعوث االمريكي الخاص لعممية السالـ مارتف إنديؾ لجميع جمسات المفاوضات
المتواصمة بيف وفدي المفاوضات برئاسة الدكتور صائب عريقات عف الجانب الفمسطيني وتسيبي ليفني عف
الجانب االسرائيمي ،وذلؾ التزاما بما قطعته واشنطف عمى نفسها قبؿ االعالف عف استئناؼ محادثات السالـ
نهاية تموز (يوليو) الماضي.
ووفؽ ما عممت ‘القدس العربي’ باف المالكي سيقدـ جميع المالحظات الفمسطينية حوؿ جمسات
المفاوضات ،وخاصة بشأف مرجعية تمؾ المفاوضات في ظؿ رفض طاقـ المفاوضات االسرائيمي بحث ممؼ
الحدود عمى أساس حدود االراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  1691رغـ اف واشنطف تعهدت لمجانب
الفمسطيني باف تكوف تمؾ الحدود مرجعية عممية السالـ.
وحسب مصادر فمسطينية مطمعة عمى سير المفاوضات فاف الرفض االسرائيمي لبحث ممؼ الحدود عمى
اساس حدود عاـ  1691والغياب االميركي عف جمسات المحادثات ،وتكثيؼ االستيطاف والتصعيد الميداني
عقب العودة لممفاوضات ،وربط اسرائيؿ اطالؽ سراح الدفعة الثانية مف االسرى بتواصؿ جوالت
المفاوضات ،استدعى بمورة عدة مالحظات فمسطينية عمى العممية التفاوضية ستطرح عمى كيري خالؿ لقائه
المرتقب االحد القادـ مع وفد وزاري عربي في روما ،وضرورة الحصوؿ عمى رد امريكي واضح عمى تمؾ
المالحظات ،وخاصة بشأف رفض اسرائيؿ بحث ممؼ الحدود عمى اساس حدود عاـ  1691ومنعها إنديؾ
مف حضور جمسات المفاوضات.
وكاف المالكي اعمف االثنيف أف كيرى سيمتقي فى العاصمة اإليطالية روما األحد القادـ بوفد وزاري عربي،
وقاؿ :إف المقاء يأتي استكماال لمتواصؿ واالتصاالت بيف الوفد الوزاري العربي ووزير الخارجية األمريكي
فكما هو معروؼ ،فهو الثالث مف نوعه ويقوـ خالله كيرى بوضع الوفد الوزاري في صورة التطورات الجارية
في المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية ويستمع إلى مواقؼ األطراؼ العربية بهذا الشأف.
القدس العربي ،لندن2013/9/4 ،
 3النائب مصطفى البرغوثي :ليس ىناك ما يبرر استمرار السمطة بالتفاوض مع "إسرائيل"
قاؿ النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية الفمسطينية انه لـ يعد هناؾ مف
مبرر لمبقاء في المفاوضات مع اسرائيؿ التي تواصؿ عمميات التوسع االستيطاني والتهويد في القدس وهدـ
المنازؿ في االغوار.
وشدد البرغوثي في بياف صحافي الثالثاء عمى اف اسرائيؿ تستغؿ المفاوضات غطاء العماؿ االستيطاف
وهدـ المنازؿ وتدمير االراضي وممارسة القتؿ بحؽ الشعب الفمسطيني والذي راح ضحيته خمسة شهداء في
مخيمي جنيف وقمنديا منذ بدء المفاوضات.
واشار البرغوثي الى اف اسرائيؿ اعتقمت حوالي مئة مواطف منذ االفراج عف ستة وعشريف اسي ار مف االسرى
القدامى في اطار سياسة الباب الدوار التي تنتهجها في عدوانها عمى الفمسطينييف.
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القدس العربي ،لندن2013/9/4 ،
 4الضميري :حماية الفمسطينيين من أي حرب إقميمية محتممة مسؤولية "إسرائيل"
(أ .ؼ .ب) :حمؿ المتحدث الرسمي باسـ األجهزة األمنية الفمسطينية عدناف الضميري ،أمس“ ،إسرائيؿ”
مسؤولية توفير الحماية الالزمة لمفمسطينييف مف أي حرب إقميمية محتممة ،وقاؿ “نحف نعيش تحت
االحتالؿ ،وال سيادة لنا عمى الحدود وال الموانئ ،وال نستطيع استيراد أقنعة مضادة لمغازات القاتمة” ،وأضاؼ
“ نحف كمواطنيف وشعب وسمطة ،دولة بكؿ مكوناتها نعيش تحت االحتالؿ وليس بيدنا ما نعممه ،والمسؤولية
إذا حصمت أي مواجهة حربية في المنطقة تقع عمى “إسرائيؿ” ألنها هي سمطة االحتالؿ القائـ”.
وتابع الضميري “عمى االحتالؿ “اإلسرائيمي” أف يوفر لكؿ المواطنيف الذيف يقوـ باحتاللهـ واحتالؿ أراضيهـ
مستمزمات األماف سواء أقنعة واقية أو أي وسيمة أخرى ،خاصة إذا دخمت “إسرائيؿ” في حرب ال عالقة لنا
فيها”.
الخميج ،الشارقة2013/9/4 ،
 5الحكومة برام اهلل تثمن السعودية اعتماد ميزانية "صمود المدن الفمسطينية" بث 200مميون دوالر
راـ اهلل :ثمف مجمس الوزراء الفمسطيني موافقة خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز عمى
اعتماد ميزانية تقديرية لبرنامج خادـ الحرميف الشريفيف لدعـ صمود المدف الفمسطينية بمبمغ  200مميوف
دوالر بما يعزز جهود الشعب الفمسطيني في تحقيؽ أهدافه الوطنية ،مشيداً بدور المممكة العربية السعودية
السياسي والمادي في دعـ الشعب الفمسطيني وقضيته.
وحذر المجمس في جمسته األسبوعية التي عقدها في راـ اهلل اليوـ برئاسة رئيس الحكومة رامي الحمد اهلل مف
تشرعها
المحاوالت اإلسرائيمية لضـ الضفة وبسط السيادة عميها مف خالؿ سمسمة األنظمة والقوانيف التي ّ
إسرائيؿ وتحاوؿ تطبيقها عمى المستوطنات المقامة في الضفة الغربية التي كاف آخرها مشروع القانوف في
شأف فرض حقوؽ العمؿ اإلسرائيمية لمنساء في المستوطنات.
واستنكر المجمس السياسات التي تنتهجها الحكومة اإلسرائيمية في القدس بهدؼ تغيير الوضع الراهف مف
خالؿ تكريس عمميات الضـ وسياسة هدـ البيوت واالقتحامات اليومية لممسجد األقصى وفرض المنهاج
اإلسرائيمي عمى عدد مف مدارس القدس الشرقية لخمؽ واقع سياسي ديموغرافي وجغرافي جديد عمى حساب
الحؽ الفمسطيني وتقويض الهوية الوطنية والتاريخية لمشعب الفمسطيني.
الحياة ،لندن2013/9/4 ،
 6النائب جمال الخضري" :إسرائيل" ىي المسؤولة عن حصار غزة ويجب العمل لفتح كافة المعابر
غزة :جدد النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني جماؿ الخضري ،رئيس المجنة الشعبية لمواجهة
الحصار ،التأكيد عمى أف "إسرائيؿ هي المسؤولة عف حصار قطاع غزة واغالقه ب اًر وبح اًر وجواً بهدؼ خنؽ
قرابة مميوني مواطف يسكنوف فيه".
وشدد الخضري في تصريح مكتوب ،تمقت "قدس برس" نسخة عنه عمى ضرورة العمؿ مف أجؿ فتح كافة
المعابر التي تغمقها إسرائيؿ ما يؤدي لخنؽ غزة ومنع دخوؿ المستمزمات األساسية ومواد الخاـ ومواد البناء.
قدس برس2013/9/3 ،
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 7أبو مرزوق لقناة "دريم" :انتقاد السيسي "خطأ فردي" والجيش المصري "خط أحمر"
غزة :قدـ الدكتور موسى أبو مرزوؽ عضو المكتب السياسي لحركة حماس في أوؿ ظهور تمفزيوني له عمى
قنػػاة مص ػرية مواليػػة لمنظػػاـ منػػذ اإلطاحػػة بػػالرئيس محمػػد مرسػػي اعتػػذا ار لمجػػيش المصػػري ،وقػػاؿ أنػػه ‘خػػط
أحمػػر’ ،عمػػى خمفيػػة خػػروج مسػػيرة لنشػػطاء كتائػػب القسػػاـ فػػي جنػػوب قطػػاع غ ػزة ،جػػرى فيهػػا تأييػػد جماعػػة
اإلخػواف المسػػمميف ورفػػع إشػػارة ‘رابعػػة’ ،ورفػػض انتقػػاد مسػػؤوؿ مػػف حمػػاس لمفريػػؽ أوؿ عبػػد الفتػػاح السيسػػي،
وأكد عمى وجوب محاسبته.
وقاؿ أبو مرزوؽ الذي استضافه اإلعالمػي وائػؿ اإلب ارشػي عمػى قنػاة ‘دريػـ’ فػي برنػامج ‘العاشػرة مسػاء’ فػي
حوار ساخف حيف سئؿ عف مسيرة لكتائب القساـ في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ،تـ خاللهػا تمػويح مسػمحي
الحركة بإشارة ‘رابعة’  ،وبأف حماس تنظػيـ محكػـ يمتػزـ بالتعميمػات‘ ،مػا فػي حػد (أحػد) معصػوـ مػف الخطػأ
إال رب العالميف )..(،ناس عواطفهـ قػد يكونػوف فػي هػذا االتجػاط فػأخطئوا ،فػي النهايػة المسػألة فػي العالقػات
ليست مسائؿ هواء ،بؿ مسائؿ محسوبة بدقة’.
وحػػيف قاطعػػه مقػػدـ البرنػػامج بػػالقوؿ ‘أنػػتـ تػػدخمتـ بالشػػأف المصػػري’ ،مػػذك ار بمسػػيرة القسػػاـ ،رد الػػدكتور أبػػو
مرزوؽ ‘هذا المشهد خطأ ،واعترفنا بهذا الخطأ واعتذرنا عنه ،لكنه ال تدخؿ إطالقا في الشأف المصري’.
وأكػػد أبػػو مػػرزوؽ فػػي حديثػػه لقنػػاة ‘دريػػـ’ أنػػه ال يوجػػد أي عنصػػر مػػف كتائػػب القسػػاـ تػػـ القػػبض عميػػه أو تػػـ
استشػػهادط أو تػػـ اعتقالػػه داخػػؿ الحػػدود المص ػرية ،وقػػاؿ اف كػػؿ مػػا قيػػؿ حػػوؿ األمػػر ‘عبػػارة عػػف افت ػراءات’،
كذلؾ نفى أف يكوف لحركة حماس عالقة بأي عمميات تـ خاللها خطؼ ضباط وجنود مصرييف.
ونقؿ عف أبو مرزوؽ التأكيػد أيضػا عمػى أف الصػياديف الفمسػطينييف الػذيف تػـ اعتقػالهـ مػؤخ اًر ال ينتمػوف إلػى
حركػػة حمػػاس ،خالفػػا التهامػػات سػػاقتها وسػػائؿ إعػػالـ ذكػػرت أف البحريػػة المصػرية دمػػرت سػػت زوارؽ لمقيػػاـ
كانت تريد الدخوؿ لممياط المصرية.
وش ػػدد أب ػػو م ػػرزوؽ خ ػػالؿ المق ػػاء عم ػػى أف حم ػػاس ل ػػـ تص ػػدر أي تصػ ػريح رس ػػمي واح ػػد تت ػػدخؿ في ػػه بالش ػػأف
المصري ،وقاؿ ينفي اتهامات بشف مسمحي حماس هجمات عمى الجيش المصري بسيناء أف مقاومة الحركة
‘محددة في اتجاط العدو الصهيوني الذي احتؿ أرضنا وطرد شعبنا’
وأضاؼ يمتدح الجيش ‘الجيش المصري عمى عينا (أعيننا) وروسنا (ورؤوسػنا) ،وال أحػد يسػتطيع أف يتعػدى
أو يتكمـ كممة واحدة عمى الجيش المصري ،والجيش المصري خط أحمػر أصػال مػش (لػيس) عنػد المصػرييف
بؿ عند الفمسطينييف’.
وكػػذلؾ قػػاؿ المسػػؤوؿ الكبيػػر فػػي حمػػاس خػػالؿ حديثػػه لقنػػاة ‘دريػػـ’ القػػوؿ أف تص ػريحات بعػػض القػػادة التػػي
مست الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسػى وزيػر الػدفاع ،تعػد ‘خطػأ فرديػا ،مسػؤوال عنػه مػف قالػه’ ،مشػي ار إلػى أف
مثؿ هذط التصريحات ‘ال تعبر عف الحركة’.
وقاؿ في ردط عمى عرض تصريحات لمقيادي في حماس يونس األسطؿ ينتقد فيها الفريؽ أوؿ السيسي‘ ،هذا
خطأ كبير والمفروض أف يحاسب عمى هذط التصاريح’.
الحوار ناقش ممفات ساخنة أخرى بينها اتهاـ الرئيس مرسي بالتخابر مع ‘جهة معادية’ والقصد منا حمػاس،
وكذلؾ عمميات اقتحاـ السجوف ،ورد أبو مرزوؽ عمى التساؤالت.
القدس العربي ،لندن1023/9/4 ،
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 8حماس :نرفض أي عدوان خارجي ضد سورية
غزة :أكدت حركة حماس ،مساء اليوـ الثالثاء ،رفضها ألي عػدواف أو تػدخؿ عسػكري خػارجي فػي سػوريا أو
أي مف الدوؿ العربية واإلسالمية.
وعبػػرت الحركػػة فػػي بيػػاف لهػػا ،عػػف دعمهػػا "الثابػػت لمشػػعب السػػوري وحقػػه فػػي العػػيش بحريػػة وك ارمػػة" ،مجػػددةً
إدانتهػا واسػتنكارها لمػا وصػفتها ب ػ "المجػػازر البشػعة" التػي يتعػرض لهػا الشػػعب السػوري منػذ أكثػر مػف عػػاميف
ونص ػػؼ وخاصػ ػةً المذبح ػػة األخيػ ػرة بالس ػػالح الكيم ػػاوي ف ػػي الغوط ػػة والت ػػي قال ػػت أنه ػػا "أدم ػػت قموبن ػػا وقم ػػوب
اإلنسانية جمعاء" .وفؽ البياف.
القدس ،القدس1023/9/4 ،
 9فتح :المسجد األقصى خط أحمر وعصب حساس ال يمكن المساس فيو
استنكر حاتـ عبد القادر مسؤوؿ ممؼ القدس في حركة فتح اختطاؼ الشػرطة االسػرائيمية الشػي ارئػد صػالح
وقاؿ اف شرطة االحتالؿ لف تنجح في محاولة اضعاؼ فعاليات المؤتمر ،مشي اًر الى اف االحتالؿ يحػاوؿ اف
يفػرض أمػ ار واقعػا فػي المسػجد االقصػى مػف خػالؿ االقتحامػات الجماعيػة اليوميػة والػدعوات الرسػمية لتقسػيمه
تقسيما زمانيا ومكانيا محذ ار مف استغالؿ الظروؼ العصيبة التي يعيشها العالـ العربي.
وشػػدد عمػػى أف «االقصػػى خػػط أحمػػر وعصػػب حسػػاس ال يمكػػف المسػػاس فيػػه ومػػف شػػأنه أف يشػػعؿ المنطقػػة
برمتها».
ودع ػػا عب ػػد الق ػػادر اه ػػؿ الق ػػدس وال ػػداخؿ الفمس ػػطيني ال ػػى التص ػػدي لسياس ػػات االح ػػتالؿ والمس ػػتوطنيف تج ػػاط
االقصػػى مػػف خػػالؿ التواجػػد والربػػاط اليػػومي المسػػتمر بالمسػػجد االقصػػى وخاصػػة فػػي يػػوـ النفيػػر العػػاـ اليػػوـ
االربعاء ،معرباً عف استيائه مف الصمت العربي واالسالمي تجاط قضية المسجد االقصى.
الرأي ،عمان1023/9/4 ،
 20حماس :اعتقال االحتالل لمشيخ رائد صالح جريمة لن توقف َّ
الزحف في يوم النفير لألقصى
القػػدس المحتم ػػة :أدانػػت حرك ػػة حمػػاس بش ػ الػدة اسػػتهداؼ االح ػػتالؿ اإلس ػرائيمي الش ػػي ارئػػد ص ػػالح بالمالحق ػػة
مغبة االعتداء عميه وحممته المسؤولية الكاممة عف حياته وسالمته.
واالعتقاؿ ،وحذرت مف ّ
وأكػػدت حركػػة حمػػاس فػػي بيػػاف لهػػا اليػػوـ الثالثػػاء ( )9|3ال
أف اعتقػػاؿ االحػػتالؿ لمشػػي ارئػػد صػػالح لػػف يوقػػؼ
مسيرة جماهير الشعب الفمسطيني نحو ال
الزحؼ في يوـ النفير لألقصى غداً االربعػاء ( ،)9|4ولػف يثنػيهـ عػف
مقاومة االحتالؿ والدفاع عف ثوابتهـ ومقدساتهـ.
وأضػػاؼ البيػػاف :ال
"إننػػا نػػدعو جمػػاهير الشػػعب الفمسػػطيني فػػي القػػدس وأكنػػاؼ بيػػت المقػػدس إلػػى الحشػػد وشػ ّػد
الرح ػػاؿ إل ػػى األقص ػػى رداً عم ػػى جػ ػرائـ االح ػػتالؿ المتواص ػػمة ض ػػد أرض ػػنا ومقدس ػػاتنا ،كم ػػا ن ػػدعو المنظم ػػات
ّ
الحقوقي ػػة واإلنس ػػانية إل ػػى كس ػػر ص ػػمتها المطبػ ػؽ أم ػػاـ انتهاك ػػات االح ػػتالؿ ض ػػد اإلنس ػػانية والتح ػ ّػرؾ العاج ػػؿ
لفضحها وتقديـ مرتكبيها لممحاكـ الدولية كمجرمي حرب" ،عمى حد تعبير البياف.
قدس برس1023/9/3 ،
 22حماس تطالب الحكومة المبنانية بتحمل مسؤولياتيا في حل قضايا الالجئين الفمسطينيين لدييا
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بيػػروت :جػػدد مكت ػػب شػػؤوف الالجئ ػػيف فػػي حرك ػػة حمػػاس دعوت ػػه لمحكومػػة المبناني ػػة إلػػى وق ػػؼ التعامػػؿ م ػػع
المخيمات مف البوابة األمنية ،وأكد حرص الفمسطينييف عمى أمف لبناف.
وأوضػػح تقريػػر سػػنوي صػػادر اليػػوـ الثالثػػاء ( )9|3عػػف مكتػػب شػػؤوف الالجئػػيف فػػي حركػػة "حمػػاس" أرسػػمت
نسػػخة منػػه ل ػ "قػػدس بػػرس" ،أف مطالػػب الالجئػػيف التػػي تنطمػػؽ مػػف حػػؽ إنسػػاني وأخالقػػي لػػـ تػػؤثر عمػػى أمػػف
لبناف ،وقاؿ التقرير" :نشدد عمى أف هذط المطالب ال تعني إلغاء حؽ العودة ،ونرفض في الوقت نفسه مقاربة
هذط الحقوؽ مف بوابة التوطيف المزعومة ،وخصوصاً أف هذط "الفوبيا" ارتبطت بخطاب عنصري سيء".
وحذر التقرير مف ارتفاع منسوب الخطاب العنصري لدى بعػض األطػراؼ المبنانيػة حيػاؿ الفمسػطينييف بسػبب
لجوء عدد غير قميؿ مف الفمسطينييف مف سورية إلى لبناف ،وقاؿ" :إننا إذ نرحب بح ّؿ عدد مف القضايا التػي
أثرناها في تقريرنا السنوي في العاـ الماضي (واف كانت غير أساسػية) ،إال أننػا نسػجؿ اسػتغرابنا مػف الجمػود
في بعض النقاط .وخصوصاً في الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية كذلؾ ،مثؿ حؽ العمػؿ ،حػؽ التممػؾ ،حػؽ
التعمـ ،حؽ االستشفاء ،حؽ تشكيؿ المؤسسات والجمعيات ،االنضماـ لمنقابات ،والضماف االجتمػاعي ،وحػؽ
التنقؿ".
مثمن ػػيف جه ػػود الجه ػػات الت ػػي س ػػهّمت بع ػػض
وأض ػػاؼ" :ل ػػذلؾ س ػػنعيد ط ػػرح ه ػػذط الحق ػػوؽ ف ػػي ه ػػذا التقري ػػرّ ،
المصاعب وساعدت عمى ح ّؿ بعض العقبات أو حققت تقػدماً ولػو طفيفػاً فػي اإلجػراءات القائمػة ،وخصوصػاً
جه ػػود األم ػػف الع ػػاـ المبن ػػاني (عم ػػى الح ػػدود واإلقام ػػات) وو ازرة الداخمي ػػة (المديري ػػة العام ػػة لمش ػػؤوف السياس ػػية
والالجئيف) ولجنة الحػوار المبنػاني الفمسػطيني فػي مخػيـ نهػر البػارد وغيػرط مػف القضػايا العالقػة أو المسػتجدة"،
عمى حد تعبير التقرير.
قدس برس1023/9/3 ،
 21االحتالل ينفذ حممة تنقالت في صفوف قيادات حماس األسرى
غػزة (فمسػػطيف) :نفػػذت سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػرائيمي حممػػة تػػنقالت طالػػت عػػدداً مػػف قيػػادات حركػػة المقاومػػة
اإلسالمية "حماس" األسرى في معتقالته.
وافاد مركز "أحرار" الحقوقي أف إدارة السجوف نقمت فجػر اليػوـ القيػادي الشػي جمػاؿ أبػو الهيجػاء ونجمػه مػف
سجف "إيشؿ" إلى سجف "شطة" ،كما نقمػت القيػادي فػي حركػة "حمػاس" وأحػد عمػداء األسػرى محمػود عيسػى،
مػػف سػػجف جمبػػوع شػػماؿ فمسػػطيف المحتمػػة إلػػى س ػجف "إيشػػؿ" فػػي الجنػػوب ،ونقمػػت أيض ػاً القيػػادي عبػػد اهلل
البرغوثي مف سجف "شطة" إلى سجف "إيشؿ".
وذكر المركز إف إدارة السجوف االسرائيمية تريد فرض حالة مف الفوضى وعدـ االستقرار داخؿ األسر بقيامها
بحممة تنقالت واسعة وتكرارها.
ولفػػت بيػػاف المركػػز النظػػر إلػػى إف سػػمطة سػػجوف االحػػتالؿ "تريػػد أف ترهػػؽ األسػػرى مػػف خػػالؿ التػػنقالت"،
موضػػحاً أف القيػػادي محمػػود عيسػػى لػػـ يمكػػث فػػي أي سػػجف أكثػػر مػػف ثالثػػة أشػػهر منػػذ خروجػػه مػػف العػػزؿ
االنفرادي في  ،1021/5/27مضيفاً أف عممية النقؿ مرهقة جداً لألسػير ،خاصػة واف كػاف ذلػؾ األسػير كبيػ اًر
في السف ومريضاً كحاؿ الشي جماؿ أبو الهيجا.
قدس برس1023/9/3 ،
 23بعد الرصد الروسي :تل أبيب تعمن عن إجراء تجربة صاروخية إسرائيمية  -أمريكية في "المتوسط"
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نشرت القدس العربي ،لندن ،1023/9/4 ،نقالً عف مراسمها في الناصرة ،زهير أندراوس ،وعف وكالة
(يو.بي.اي ،).أف و ازرة األمف (الدفاع) اإلسرائيمية ،أعمنت ظهر أمس الخميس ،وبشكؿ رسمي ،كما أفاد
موقع صحيفة هآرتس عمى اإلنترنت ،أف الجيش اإلسرائيمي قاـ بإجراء تجربة إطالؽ صواري بالتعاوف
وبالتنسيؽ مع الجيش األمريكي مف طراز (أنكور) ،الذي يحاكي صاروخا باليستيا ،والشبيه بصواري شهاب
اإليرانية الطويمة المدى ويستخدـ لتجربة صواري معترضة.
وقالت المصادر األمنية في تؿ أبيب إف هذا الصاروخ هو إسرائيمي الصنع ،ويتـ إطالقه مف الطائرات
ويستخدـ لتجربة منظومة حيتس اإلسرائيمي لمدفاع مف الصواري  ،وأضافت المصادر عينها أنه وخالؿ
تجربة الصاروخ المذكور تمت تجربة القدرات المحسنة لمصاروخ ،كما تـ التدرب عمى المنظومات الدفاعية،
بما في ذلؾ الرادارات ومنظومة التحكـ والمراقبة .وخمصت المصادر إلى القوؿ إف التجربة جرت في البحر
األبيض المتوسط وأف الصاروخ أطمؽ مف قاعدة تجارب في قاعدة تابعة لسالح الجو اإلسرائيمي ،الواقعة في
مركز الدولة العبرية.
وأضافت و ازرة الدفاع اإلسرائيمية أف رادا اًر إسرائيمياً مف طراز (أورف أدير) رصد صاروخ (أنكور) ونقؿ
المعمومات حوؿ معطيات الهدؼ إلى مركز إدارة إطالؽ صاروخ العتراضه ،وفي موازاة ذلؾ راقبته وسائؿ
أخرى لمكشؼ عف الصواري المهاجمة.
وكانت وكالة األنباء الروسية  RIAقالت في تقرير لها قبؿ اإلعالف الرسمي اإلسرائيمي بقميؿ إف أجهزة
اإلنذار المبكر الروسية رصدت أمس الخميس إطالؽ صارخيف باليستييف مف وسط البحر المتوسط باتجاط
الشواطئ الشرقية .ولـ يذكر التقرير مصدر هذط الصواري أو مطمقيها.
أف تكوف "إسرائيؿ" هي التي أطمقت الصاروخيف.
وكاف الناطؽ بمساف الجيش اإلسرائيمي قد نفى ْ
أف يكوف أي
وقالت اإلذاعة اإلسرائيمية الرسمية بدورها ،نقالً عف مسؤوؿ في السفارة الروسية في دمشؽ نفيه ْ
مف الصاروخيف قد سقط في األراضي السورية.
في السياؽ ذاته ،قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،بنياميف نتنياهو ،إف األمف في المنطقة يتغير وأف العالـ
تحديا ألف الواقع المحيط
أف نهتـ بالمحافظة عمى أمننا ،وهذا األمر يشكؿ بالنسبة لنا
أيضا يتغير ،وعمينا ْ
ً
ً
أف أقوؿ كؿ مف يريد المس بنا إنه ال يفعؿ ذلؾ ،الفتًا إلى أف حياة
بنا يتغير ،وأضاؼ نتنياهو قائالً أريد ْ
اإلسرائيمييف صمبة كالحديد ،فنحف نبني حائط الحديد ،المركب مف القبة الحديدية ومف اإلرادة الحديدية،
وهذط األمور هي التي تمنحنا القوة لمدفاع عف أنفسنا ،عمى حد تعبيرط.
وأضافت الشرق األوسط ،لندن ،1023/9/4 ،مف لندف ،أف وزير الدفاع اإلسرائيمي موشي يعموف تجاهؿ
سؤاالً مف الصحافييف ،بشأف ما إذا كاف توقيت تجربة الصواري سيئ ،وقاؿ إف "إسرائيؿ" عميها العمؿ
لمحفاظ عمى تفوقها العسكري .وقاؿ يعموف بعد جولة في مستوطنة بيت إيؿ" :مف المعروؼ أف استعداد
الجيش اإلسرائيمي في األسبوع الماضي يعتمد كثي اًر عمى القدرات التكنولوجية ،وأف المؤسسة الدفاعية
بمفهومها األوسع نطاقا موضوعة تحت تصرؼ الجيش .فاألبحاث والتطوير في صناعة الدفاع..
والمهندسوف والعمماء الذيف يعمموف ليؿ نهار يعرفوف في نهاية المطاؼ أف عميهـ وضع إسرائيؿ في صدارة
التطور التكنولوجي .هذا يتطمب تجارب ميدانية ،ومف ثـ أجريت تجربة ناجحة الختبار أنظمتنا .وسنواصؿ
التطوير والبحث وتجهيز الجيش بأفضؿ األنظمة في العالـ".
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وقاؿ عوزي رابيف مصمـ نظاـ "أرو" (حيتس) إف التجارب عمى النظاـ المضاد لمصواري مقررة منذ وقت
طويؿ ،وتمر مرور الكراـ في العادة ،واف ما أحدث الفارؽ اليوـ فيما يبدو هو حالة التوتر الشديد بشأف
سورية وحالة اليقظة غير المعتادة لروسيا.
وقاؿ المتحدث باسـ البنتاغوف جورج ليتؿ في بياف إف "هذط التجربة ال عالقة لها بنية الواليات المتحدة شف
عمؿ عسكري ردا عمى الهجوـ السوري بأسمحة كيميائية".
وأشارت األخبار ،بيروت ،1023/9/4 ،نقالً عف عمي حيدر ،إلى أف رأى معمؽ الشؤوف العسكرية في
أف التجربة الصاروخية اإلسرائيمية أتت ضمف إطار مشروع الدفاع
صحيفة هآرتس ،عاموس هرئيؿّ ،
الصاروخي "حوما" ،لكف تداخمت ،بدوف قصد مسبؽ ،مع التوتر اإلقميمي والدولي المتصؿ بالعممية
األمريكية المفترضة في سورية .وفي ضوء ذلؾ وضع هرئيؿ التجربة ضمف اإلطار التقميدي ،خاصة أف
"إسرائيؿ" سبؽ أف أجرت في مراحؿ سابقة تجارب صاروخية متنوعة.
 24داني دانون ينذر بطرد نتنياىو من "الميكود" حال وافق عمى تسوية جديدة مثل "أوسمو"
غزة  -أشرؼ الهور :أنذر قطب كبير في حزب الميكود اإلسرائيمي الحاكـ بفصؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي
بنياميف نتنياهو ،الذي يشغؿ مهاـ رئيس الحزب ،حاؿ وافؽ عمى تسوية سياسية مع الفمسطينية عمى غرار
اتفاؽ أوسمو .وقاؿ داني دانوف ،نائب وزير الجيش اإلسرائيمي ،أف حزبه (الميكود) "لف يؤيد أي تسوية
سياسية يتـ بموجبها تسميـ كؿ ما نممكه مقابؿ ال شيء" .وأضاؼ في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيمية "كؿ
مف سيدفع الميكود إلى قبوؿ مثؿ هذط التسوية المتنافية ومبادئ الحزب لف يكوف عضوا فيه".
وأكد أيضا أف حزب الميكود لف يطبؽ أي اتفاؽ تبادر إليه الوزيرة تسيبي ليفني عمى غرار اتفاقيات أوسمو،
معرباً عف اعتقادط باف نتنياهو "يعي المخاطر الكامنة في مثؿ هذط االتفاقيات" ،مضيفا "أنا عمى ثقة كبيرة
بأف نتنياهو لف يقع في هذا الخطأ ،كونه يدرؾ الثغرات واآلثار السمبية التي نتجت عف اتفاقية أوسمو" .وشدد
عمى أف حزب الميكود لف يكوف بوابة لػ"عبور أفكار اليسار اإلسرائيمي الذي يحاوؿ التوصؿ إلى اتفاقية مؤقتة
مع الجانب الفمسطيني".
القدس العربي ،لندن1023/9/4 ،
 25يعمون :النظام السوري استخدم سالحاً كيماوياً أكثر من مرة
(يو بي أي) :تطرؽ وزير الدفاع اإلسرائيمي ،موشيه يعموف ،إلى أنباء ترددت حوؿ استخداـ النظاـ السوري
سالحاً كيماوياً ،وقاؿ إنه استخدـ سالحاً كهذا أكثر مف مرة ،واعتبر أنه حتى لو سقط نظاـ الرئيس السوري
بشار األسد فإف "الصراع في سورية لف يتوقؼ" .ونقمت وسائؿ إعالـ إسرائيمية عف يعموف قوله خالؿ لقاء
مع صحفييف إف "الحرب األهمية مستمرة في سورية ،وسقط نحو  200ألؼ قتيؿ ،والنظاـ يستخدـ سالحاً
كيماوياً ،وهذط ليست المرة األولى" .وأضاؼ يعموف أف الصراع في سورية هو "صراع حياة وموت ،بيف نظاـ
يمثؿ الطائفة العموية ومعارضة غير متبمورة ،ونحف ال نرى نهايته ،وحتى لو سقط األسد فإنه هذا لف ينهي
هذط المواجهة" .واستعرض الواقع األمني عند الحدود في هضبة الجوالف وقاؿ إف جهات في المعارضة
تسيطر عمى  % 80مف المناطؽ الحدودية في سورية "وغالبيتها ليست مرتبطة بجبهة النصرة" .وقاؿ إف
"جبهة النصرة" تعمؿ بشكؿ مستقؿ في سورية ،وأنها مرتبطة بتنظيـ القاعدة "ولديها رؤية عالمية بالسيطرة
عمى المنطقة".
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الحياة ،لندن1023/9/4 ،
 26يعمون :ال عالقة لث"إسرائيل" بالسياسة الخارجية التي تتبعيا الواليات المتحدة تجاه سورية
أف ال عالقة لػ"إسرائيؿ" بالسياسة الخارجية التي تتبعها الواليات
أ ّكد وزير الدفاع اإلسرائيمي ،موشيه يعموفّ ،
إف الجيش اإلسرائيمي
المتحدة تجاط سورية .وقاؿ يعموف ،خالؿ زيارة لقاعدة عسكرية شماؿ الضفة الغربيةّ ،
سرح بعض جنود االحتياط عقب إرجاء العممية العسكرية األمريكية المحتممة ضد سورية ،ولكنه شدد عمى
ّ
أف الجيش سيبقى عمى أهبة االستعداد لمتحرؾ وفؽ تطورات األحداث.
وحرص يعموف عمى طمأنة الجمهور اإلسرائيمي ،داعياً إياط إلى عدـ التسرع في التزود بالكمامات الواقية مف
الغازات السامة.
األخبار ،بيروت1023/9/4 ،
 27بيريز يطالب بالتريث قبل خوض حرب عمى سورية
طالب الرئيس اإلسرائيمي شيموف بيريز المجتمع الدولي بالتريث قبؿ خوض حرب ضد سورية .وقاؿ راديو
"صوت إسرائيؿ" إف بيريز أعرب عف اعتقادط بأنه إذا رحؿ الرئيس السوري بشار األسد فسيتوقؼ سفؾ
الدماء في سورية .كذلؾ أشار بيريز إلى أنه يقدر الجهود التي يبذلها الرئيس األمريكي باراؾ أوباما إليجاد
حموؿ لألزمة الراهنة في سورية.
النيار ،بيروت1023/9/4 ،
 28بيريز :اليمبة ستكون لث"إسرائيل" في حال إقدام سورية عمى مياجمتيا
أف الغمبة ستكوف لػ"إسرائيؿ" في حاؿ إقداـ سورية عمى مهاجمتها.
رأى الرئيس اإلسرائيمي ،شمعوف بيريزّ ،
ونقمت وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية عف بيريز قوله ،خالؿ استقباله الدبموماسييف األجانب المعتمديف في
بأف السورييف لف يبادروا إلى مثؿ
إسرائيؿ بمناسبة حموؿ رأس السنة العبرية الجديدةّ ،إنه مقتنع بشكؿ تاـ ّ
هذا الهجوـ إلدراكهـ "قوة التصميـ لدى إسرائيؿ التي تممؾ منظومات دفاعية متطورة لمغاية وجيشاً يعتبر مف
أفضؿ جيوش العالـ".
األخبار ،بيروت1023/9/4 ،
 29عوديد عيران :توجو أوباما إلى الكونيرس فيما يتعمق بضرب سورية أدخمو في العديد من المشاكل
الناصرة  -زهير أندراوس :قاؿ سفير تؿ أبيب السابؽ في عماف ،الدبموماسي اإلسرائيمي عوديد عيراف ،إف
النقاش والتصويت في الكونغرس األمريكي ،حسب طمب الرئيس باراؾ أوباما في  32أب /أغسطس
الماضي ،يعتبراف سابقة مف كؿ زاوية ممكنة ،كما أنهما تثيراف العديد مف األسئمة الدستورية ،عالوة عمى
إثارة األسئمة حوؿ قوة الواليات المتحدة األمريكية في الشرؽ األوسط.
وزاد الدبموماسي اإلسرائيمي إنه منذ تـ سف القانوف المعروؼ باسـ  War Powers Actفي العاـ  2973لـ
يبؽ رئيس أمريكي إال وعبر عف رأيه السمبي في هذا القانوف ،الذي يحدد صالحيات الرئيس األمريكي في
اإلعالف عف شف حرب ْأو القياـ بعممية عسكرية محدودة ،الفتًا إلى أف الرؤساء الذيف سبقوا الرئيس أوباما
في منصب الرئاسة درجوا عمى التوجه إلى الكونغرس.
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وأضاؼ الدبموماسي اإلسرائيمي ،الذي يعمؿ باحثًا كبي ار في مركز أبحاث األمف القومي اإلسرائيمي ،إلى أف
توجه الرئيس أوباما إلى الكونغرس األمريكي في ما يتعمؽ بالعدواف عمى سورية أدخمه في العديد مف
المشاكؿ.
وخمص الباحث اإلسرائيمي إلى القوؿ إنه إذا طمب الرئيس أوباما مصادقة الكونغرس عمى عممية عسكرية
محدودة في سورية ،فماذا سيفعؿ في حاؿ قرر توجيه الضربة لمبرنامج النووي اإليراني ،الفتًا إلى أف
معارضة استعماؿ القوة العسكرية لدى حميفات أمريكا ازدادت كثي ار في اآلونة األخيرة ،فال يوجد أدنى شؾ
بأف تصويت مجمس العموـ البريطاني ضد العممية العسكرية في سورية وتوجه الرئيس أوباما إلى الكونغرس
يؤكداف عمى أف لهاتيف الخطوتيف تأثي ار كبي ار جدا عمى تصرؼ أمريكا حياؿ البرنامج النووي اإليراني
واستعماؿ القوة لتدميرط.
القدس العربي ،لندن1023/9/4 ،
 10فمسطينيان يشالن حركة مطار "بن غوريون" الدولي
القدس المحتمة  -آماؿ شحادة :أدى خطأ فمسطينييف اثنيف كانا داخؿ سيارة شحف مسروقة في الطريؽ ،إلى
شؿ عمؿ مطار بف غوريوف الدولي في إسرائيؿ ،حيث أعمنت حاؿ طوارئ ألكثر مف ساعة إلى أف تـ
ضبط الفمسطينييف وتفتيش سيارة الشحف مف قبؿ خبير متفجرات.
وكاف الفمسطينياف ،وهما مف جنيف وقمقيمية ،قد سرقا سيارة شحف مف بمدة بيت جف العربية ،داخؿ الخط
األخضر ،وفؽ الشرطة اإلسرائيمية التي حققت معهما .وتبيف أنهما دخال إلى المطار عف طريؽ الخطأ ،في
أثناء عودتهما إلى مناطؽ الضفة الغربية ،وعند اصطدامهما بحاجز أمني قاما باقتحامه بسرعة كبيرة ،مف
دوف أف يدركا أنهما داخؿ المطار ،إلى حيف وصوؿ قوة كبيرة مف األمف وخبراء المتفجرات وتوقفت حركة
الطيراف ألكثر مف ساعة اعتقاداً أف االثنيف ينوياف تنفيذ عممية أمنية .وبعد التأكد مف أف السيارة ال تحتوي
عمى أي متفجرات اعتقؿ االثناف وتوقفت حاؿ الطوارئ.
الحياة ،لندن1023/9/4 ،
 12وزير الداخمية اإلسرائيمي يصادق عمى قانون منع تحويل المياجرين أمواليم لمخارج
صادؽ وزير الداخمية اإلسرائيمي جدعوف ساعر عمى تعديؿ القانوف الخاص بمنع تحويؿ األمواؿ مف قبؿ
المهاجريف خارج "إسرائيؿ" ،واعتبار أي خرؽ بمثابة مخالفة جنائية يحاكـ عميها القانوف .وبحسب ما نشر
موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوـ االثنيف  ،9/1فقد جاءت مصادقة وزير الداخمية بعد التعديؿ الذي
قامت به لجنة الداخمية التابعة لمكنيست اإلسرائيمي قبؿ أسبوع.
ووفقا لصيغة القانوف فأنه يمنع عمى أي مهاجر وصؿ "إسرائيؿ" لمبحث عف عمؿ تحويؿ األمواؿ خارج
"إسرائيؿ" ،وفقط يسمح له بتحويؿ األمواؿ بعد مغادرته "إسرائيؿ" ،حيث يجري تحويؿ ما بيف  700إلى 800
مميوف شيقؿ سنويا.
يشار إلى أف هذا القانوف جاء لدفع المهاجريف مف أفريقيا لمغادرة "إسرائيؿ" وفي سياؽ محاربة الهجرة
القادمة مف الدوؿ اإلفريقية.
عكا أون الين1023/9/3 ،
 11استشياد أربعة الجئين فمسطينيين في سورية
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دمشؽ :قالت مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية أف أربعة الجئيف فمسطينييف استشهدوا الثالثاء جراء
تواصؿ الصراع الدائر في سوريا.
وأضافت المجموعة في بياف صحفي األربعاء أف حالة مػف الػدمار الكبيػر أصػابت  %85مػف منػازؿ وشػوارع
مخيـ درعا بسبب عمميات القصؼ والحرؽ الذي تعرض له ،ما أدى إلى نزوح عدد كبير لمسكاف.
يوما ،والػى اآلف
وأفادت المجموعة بفقداف الشاب طارؽ زياد العمر مف أبناء مخيـ العائديف بحمص ،منذ ً 28
لـ ترد عنه أي أخبار أو معمومات.
وكالة الصحافة الفمسطينية ،صفا1023/9/4 ،
 13الشيخ رائد صالح يرفض ق ار ار باإلفراج عنو مع اإلبعاد عن القدس
القػدس :رفػض الشػي ارئػد صػالح ،مسػاء يػوـ الثالثػاء ،حكمػاً قضػائيا إسػرائيميا بإبعػادط ،عػف القػدس  6أشػهر
ودفع كفالة مالية قيمتها  50ألؼ شيقؿ.
وأعمنػػت الشػػرطة اإلسػرائيمية" ،أف قاضػػية محكمػػة الصػػمح بمدينػػة القػػدس ،قضػػت بإبعػػاد الشػػي صػػالح280 ،
يوما لمسافة  30كمـ عف مدينة القدس ،مع االلتزاـ بدفع كفالة ضماف مالية مقدارها  50الؼ شيقؿ".
وأضػافت الشػرطة" ،انػػه فػي حػػاؿ عػدـ دفػػع الكفالػة الماليػػة لإلفػراج عػػف الشػي ارئػػد صػالح ،سػيتـ إحالتػه الػػى
المحكمة صباح يوـ األربعاء لمنظر في قضيته مرة أخرى".
يذكر أف قوات مف المخابرات اإلسرائيمية اعتقمت صباح يوـ الثالثػاء ،رئػيس الحركػة اإلسػالمية الشػمالية ارئػد
صالح وهو في طريقه إلى مدينة القدس قادما مف أـ الفحـ.
القدس ،القدس1023/9/4 ،
 14القوى الوطنية واإلسالمية تدعو لمنفير لحماية "األقصى" وتدين اعتقال الشيخ رائد صالح
انتهى المػؤتمر الصػحفي الػذي دعػت إليػه القػوى الوطنيػة واإلسػالمية فػي بيػت المقػدس وأكنػاؼ بيػت المقػدس
صباح يوـ الثالثاء عمى سقؼ الحمواني في وادي الجوز بعنواف “نحو ربيع القدس واألقصى” وذلؾ بمشػاركة
فضيمة الشي د .صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العميا في القدس وفضػيمة الشػي كمػاؿ خطيػب نائػب رئػيس
الحركػػة اإلسػػالمية فػػي الػػداخؿ الفمسػػطيني واألسػػتاذ حػػاتـ عبػػد القػػادر مسػػؤوؿ ممػػؼ القػػدس فػػي حركػػة فػػتح
باإلضافة إلى المدرسة المبعدة عف األقصى األستاذة هنادي الحمواني ،كما حضر المؤتمر العديد مف وسائؿ
اإلعالـ المختمفة وقيادات الحركة اإلسالمية ووجهاء مف مدينة القدس وطالب وطالبات مصاطب العمـ.
ورحػػب الشػػي عكرمػػة صػػبري بالحضػػور ووسػػائؿ االعػػالـ وأداف عمميػػة اختطػػاؼ الشػػي ارئػػد صػػالح صػػباح
اليوـ وقاؿ انه لف يضعؼ موقفنا تجاط القدس واألقصى.
ومف جهته استنكر االستاذ حاتـ عبد القادر اختطاؼ فضيمة الشي رائد صالح وقاؿ اف شرطة االحتالؿ لف
تنجح في محاولة اضعاؼ فعاليات المؤتمر عمى الرغـ مف عدـ وجود الشي صػالح مؤكػدا انػه موجػودا فينػا
دوما واف غيب االحتالؿ جسدط.
واختتـ المؤتمر بكممة لفضيمة الشي كماؿ خطيب نائب رئيس الحركة االسالمية في الداخؿ الفمسطيني الذي
قػػاؿ اف عمميػػة “اختطػػاؼ ” الشػػي ارئػػد صػػالح عمػػى يػػد شػػرطة االحػػتالؿ عمميػػة جبانػػة لػػف تػػنجح فػػي كسػػر
ارادتنا في الدفاع عف المسجد األقصى.
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فػػي حػػيف أكػػد الشػػي كمػػاؿ أف المسػػجد األقصػػى لممسػػمميف وحػػدهـ وال يوجػػد لغيػػرهـ ذرة ت ػراب فيػػه  ،وحػػذر
االحتالؿ مف ارتكاب حماقات اخرى بحؽ األقصى خالؿ موسـ االعيػاد اليهوديػة القريبػة ودعػا اهػالي القػدس
والداخؿ الفمسطيني الى التواجد الدائـ في األقصى خاصة في يوـ النفير الذي أعمف عنه غدا األربعاء.
مؤسسة األقصى لموقف والتراث ،أم الفحم1023/9/3 ،
 15حسن خاطر :قوانين لتحويل  % 70من مساحة "األقصى" إلى مقدس ييودي وساحات عامة
ناديػػة سػػعد الػػديف :يسػػتعد االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي إلصػػدار حزمػػة ق ػوانيف وتش ػريعات تسػػتهدؼ "شػػرعنة" تحويػػؿ
المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ إلػػى مقػػدس يهػػودي ،بعػػدما تمكػػف مػػف تقسػػيمه زمنيػاً بػػيف المسػػمميف واليهػػود تمهيػػداً
لالستحواذ عميه جغرافياً.
إال أف السمطات اإلسرائيمية تجد في االنشغاؿ العربي اإلسػالمي باألحػداث الجاريػة فػي المنطقػة مناخػاً مواتيػاً
لتحضير حزمة قوانيف وتشريعات مػف شػأنها أف "تقمػب الطاولػة فيمػا يخػص العالقػة مػع األقصػى" ،وفػؽ قػوؿ
رئيس مركز القدس الدولي حسف خاطر.
ويقػػوؿ رئػػيس مركػػز القػػدس الػػدولي حسػػف خػػاطر أنػػه يجػػري حاليػاً ،طػػرح ثالثػػة مشػػاريع قػوانيف أمػػاـ البرلمػػاف
اإلسرائيمي "الكنيست" تستهدؼ إتباع المسجد األقصى لو ازرة األدياف اإلسرائيمية ،واقتطاع  %70مف مساحته
اإلجمالية (المقدرة بنحو  244ألؼ متر مربع) وتحويمها إلى ساحات عامة.
وتستكمؿ حمقة "االستيالء" مطالبة صهيونية تمت صياغتها في مشروع قػانوف إللػزاـ سػمطات االحػتالؿ بفػتح
جميع أبواب المسجد األقصى أماـ اليهود ،وعدـ االكتفاء بباب المغاربة فقط.
تعد مف أخطر التطورات التي يشهدها األقصػى
وقاؿ خاطر ،لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة ،إف "هذط المشاريع ّ
منػذ عقػود طويمػة ،وأضػاؼ أف "نفػػاذ تمػؾ القػوانيف والتشػريعات يسػمح بأحقيػػة كػؿ يهػودي فػي العػالـ الحضػػور
إلى األقصى واقتحػاـ داخمػه ،فيمػا يصػبح الػدفاع عػف حرمػة المسػجد ضػد اعتػداءات االحػتالؿ جريمػة يعاقػب
عميها القانوف اإلسرائيمي بالسجف والغرامة المالية".
اليد ،عمان1023/9/4 ،
 16مواجيات في ساحات "األقصى" واالحتالل يمنع المصمين من دخول المسجد
انػدلعت مواجهػػات ،صػػباح اليػػوـ األربعػػاء ،داخػػؿ سػاحات المسػػجد األقصػػى عقػػب تصػػدي المػرابطيف القتحػػاـ
متطرفيف وجنود لباحاته.
يأتي ذلؾ بعػد أف شػدد االحػتالؿ اإلسػرائيمي مسػاء الثالثػاء ،مػف إجراءاتػه فػي مدينػة القػدس المحتمػة ،ومنعػت
الرجاؿ دوف الػ  50عاما مف دخوؿ المسجد األقصى المبارؾ ألداء صالة العشاء.
وقالت مصادر إف قوات االحتالؿ المتمركزة عمى األبواب المفضية لألقصػى منعػت الشػباف مػف دخولػه ألداء
صالة العشاء ،إلى جانب نصب حواجز شرطية عمى بواباته المفتوحة وهي السمسػمة ،والنػاظر ،وبػاب حطػة،
مع انتشار معزز لقوات االحتالؿ في محيط البمدة القديمة والمسجد األقصى المبارؾ.
ويشار إلى أف سمطات االحتالؿ شددت مف إجراءاتها عشية ما يسمى بعيػد رأس السػنة العبريػة ،حيػث دعػت
جماعػات يهوديػة متطرفػػة إلػى اقتحػاـ جمػػاعي لممسػجد األقصػى يػػوـ األربعػاء لهػذط المناسػػبة ،وقابمهػا دعػوات
مف القوى الوطنية واإلسالمية في مدينة القدس إلعالف النفير العاـ لحماية المسجد وشد الرحاؿ إليه.
التاريخ :األربعاء 1023/9/4

العدد1968 :

ص 25

فمسطين أون الين1023/9/4 ،
" 17مركز حماية" :تدمير مصر ألنفاق غزة دون تأمين بديل شرعي مشاركة في الحصار
غزة :طالبت مؤسسة حقوقية السمطات المصرية بتجنيب قطاع غزة أية أوضاع صعبة وعدـ تشػديد الحصػار
المفروض عميه ،معتبرة األنفاؽ "واف كانت ليست هي العمؿ األمثؿ لحصوؿ غزة عمى احتياجاتها األساسية،
إال أنها السبيؿ االضطراري والضروري في هذط المرحمة في ظؿ الحصػار الػذي يفرضػه االحػتالؿ ،ويتجاهمػه
المجتمع الدولي".
وأكد "مركز حماية لحقوؽ االنساف" في بياف له أف قطاع غزة "يعاني مف آثار اقتصادية وأزمات انسانية تػزاد
يوـ بعد يوـ جراء االجراءات واألعماؿ التي يقوـ بها الجيش المصري عمى الحدود الفمسطينية المصرية في
األياـ األخيرة وخاصة في منطقة األنفاؽ".
وقػػاؿ المركػػز" :أف أي محػػاوالت لتػػدمير األنفػػاؽ دوف تػػأميف بػػديؿ شػػرعي عنهػػا ،إنمػػا هػػي مشػػاركة فعميػػة فػػي
تشديد واطالة أمد الحصار وتكريسه وزيادة ضغوطه عمى الفمسطينييف وشؿ الحياة العامة لسكاف القطاع".
قدس برس1023/9/3 ،
 18استطالع %79 :من شباب غزة مسجمون بقوائم لجنة االنتخابات مقابل  %71من الضفة
راـ اهلل – "األياـ" :أظهر استطالع لمرأي العاـ المتخصص بفئة الشػباب الفمسػطيني نفػذط معهػد العػالـ العربػي
لمبحػػوث والتنميػػة "أوراد" ونشػػرت نتائجػػه أمػػس حػػوؿ تسػػجيؿ الشػػباب ضػػمف ق ػوائـ لجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة
لممشػػاركة فػػي االنتخابػػات المقبمػػة ،صػػرح  %75بػػأنهـ مسػػجموف ( %79فػػي غ ػزة %71 ،فػػي الضػػفة) ،فػػي
حيف ،صرح  %11بأنهـ غير مسجميف.
واسػػتهدؼ االسػػتطالع الفئػػة العمريػػة ( 30-28سػػنة) فػػي الفت ػرة الواقعػػة بػػيف  19-17تمػػوز  1023وضػػمف
عينة عشوائية مكونة مف  2100مف الشباب الفمسطينييف مف كػال الجنسػيف فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة،
وضمف نسبة خطأ .%3+
وتطرؽ االستطالع إلى العديػد مػف القضػايا التػي تتعمػؽ بواقػع الشػباب الفمسػطيني ونظرتػه لممسػتقبؿ المنظػور
بدءا مف مواضيع تتعمؽ بالنشاط السياسي واالجتمػاعي وانعكاسػات الثػورات العربيػة عمػى القضػية الفمسػطينية
وتقييـ األداء العاـ لمقيادات والمجموعات السياسية ،باإلضافة إلى أولويات الشباب الفمسطيني.
األيام ،رام اهلل1023/9/4 ،
 19معطيات 30 :طفالً من قمقيمية بسجون االحتالل و 70اعتداء لممستوطنين في آب/أغسطس
راـ اهلل  -قمقيمية " -األياـ" :كشؼ نادي األسير في محافظة قمقيميػة عػف ارتفػاع عػدد المعتقمػيف األطفػاؿ فػي
المحافظ ػػة ،فخ ػػالؿ ش ػػهر آب الماض ػػي ت ػػـ اعتق ػػاؿ  7أطف ػػاؿ ليص ػػؿ ع ػػددهـ إل ػػى  30طف ػػال داخ ػػؿ س ػػجوف
االحتالؿ مف المحافظة.
ورصػد نػادي األسػػير فػي المحافظػػة ،فػي تقريػػر أمػس انتهاكػػات مورسػت بحقهػػـ ،تمثمػت باعتقػػاؿ األطفػاؿ فػػي
أثناء الميؿ وتكبيمهـ واجراء تفتيشات قمعية بحؽ عائالتهـ ،مضيفا أف هؤالء األطفاؿ ال زالوا رهف التوقيؼ.
رصد التقرير الشهري الصادر ،أمس ،عف مركز معمومات الجدار واالستيطاف لمشهر الماضػي ( )70اعتػداء
جديدا نفذتها قوات االحتالؿ ومستوطنوط.
التاريخ :األربعاء 1023/9/4

العدد1968 :

ص 26

ورصػػد التقريػػر جػرائـ جديػػدة بحػػؽ المػواطنيف البػػدو فػػي مضػػارب عػػرب الكعابنػػة فػػي بيػػت حنينػػا شػػماؿ مدينػػة
القػػدس المحتمػػة حيػػث شػػردت  53طفػػال وام ػرأة الػػى الع ػراء بعػػد الهػػدـ الجمػػاعي لمنػػازلهـ بحجػػة البنػػاء دوف
ترخيص.
وبيف التقرير أف قوات االحتالؿ هدمت ( )25منشأة أخرى توزعت عمى مدف الضفة الغربية.
األيام ،رام اهلل1023/9/4 ،
 30أزمة الكيرباء تستفحل في غزة بسبب الحممة األمنية المصرية عمى أنفاق تيريب الوقود
غزة – ضياء الكحموت :تتزايد أزمػة نقػص التيػار الكهربػائي التػي يعػاني منهػا سػكاف قطػاع غػزة بشػكؿ مطػرد
خالؿ هذط الفترة ،إال أف هذا الػنقص نػاتج هػذط المػرة عػف الحممػة األمنيػة المصػرية عمػى أنفػاؽ تهريػب الوقػود
بيف غزة واألراضي المصرية.
وكانت غزة تعتمد عمى الوقود المصري المهرب إليها فػي تشػغيؿ محطػة توليػد الكهربػاء الوحيػدة التػي تشػكؿ،
إلى جانب الكهرباء الواردة مف الجانب اإلسرائيمي ،وتمؾ التي تصؿ مف األراضي المصرية.
وتحتاج غزة إلػى أربعمائػة ميغػاواط مػف الكهربػاء لكػف مػا يصػمها مػف المصػادر الثالثػة مجتمعػة ال يزيػد عمػى
 105ميغاواطػػات فػػي أحسػػف األح ػواؿ ،وتسػػتخدـ السػػمطات نظػػاـ توزيػػع المتػػوفر عبػػر وصػػؿ التيػػار لثمػػاني
ساعات ومف ثـ قطع التيار لممدة ذاتها ،وهكذا عمى مدار اليوـ واألسبوع.
وأكد مدير مركز معمومات الطاقة في سمطة الطاقة بغزة أف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع تعاني مف
نقص كبير في كميات الوقود ،محذ اًر مف أف "استمرار هذا النقص سيؤدي إلى زيادة العجز في الكهرباء".
بدورط قاؿ الناطؽ اإلعالمي لمجنة الشعبية لمواجهػة الحصػار عمػى غػزة عمػي النزلػي إف مشػكمة الكهربػاء تعػد
مف أبرز وأهـ تداعيات استمرار الحصار المفروض منذ أكثر مف سبع سنوات عمى القطاع.
الجزيرة ،نت ،الدوحة1023/9/3 ،
 32الفصائل والمجان الشعبية الفمسطينية :نتائج سمبية لوقف األونروا االستشفاء في "البارد"
ح ػػذرت قي ػػادة الفص ػػائؿ والمج ػػاف الش ػػعبية الفمس ػػطينية ف ػػي الش ػػماؿ ف ػػي بي ػػاف إث ػػر اجتم ػػاع ط ػػارئ ،م ػػف "أف
اإلجراءات التعسػفية التػي أقػدمت عميهػا المػديرة العامػة لألونػروا آف ديسػمور ،سػترتب نتػائج سػمبية عمػى أبنػاء
شعبنا في مخيـ نهر البارد المنكوب ،وهي إجراءات طالػت كافػة شػرائح المجتمػع فػي مخػيـ البػارد وخصوصػاً
أصحاب األمراض المستعصية والمزمنة ،مرضى السرطاف وغسيؿ الكمى حيث تـ وقؼ التغطية االستشػفائية
لهـ بدءاً مف  /9/2الحالي".
أضاؼ البياف" :ولما كاف مف شأف هذا القرار المجحؼ أف يمحؽ أشد الضػرر وخصوصػاً بالحػاالت الصػحية
التػػي بحاجػػة الػػى متابعػػة يوميػػة ،مػػا يعػػرض حياتهػػا لمخطػػر ،األمػػر الػػذي يجعمكػػـ أمػػاـ مسػػؤولياتكـ القانونيػػة
واألخالقية محمميف األونروا بشخص مديرها العاـ السيدة آف ديسمور نتائج ومخاطر هذا األمر مع االحتفػاظ
بحقنا كممثميف لهػذا الشػعب بمتابعػة ومالحقػة المعنيػيف بهػذا القػرار أمػاـ جميػع الم ارجػع القضػائية والمنظمػات
اإلنسػػانية وهيئ ػػات المجتمػ ػع المػػدني" .م ػػف جه ػػة ثانيػػة ،نف ػػذ أه ػػالي مخػػيـ نه ػػر الب ػػارد اعتصػػاماً ،دع ػػت إلي ػػه
الفصػػائؿ والمجػػاف الشػػعبية ،احتجاج ػاً عمػػى ق ػ اررات مػػديرة األونػػروا ،واسػػتنكا اًر لوقػػؼ بػػدؿ اإليجػػار وتخفػػيض
االستشفاء ووقؼ االغاثة.
المستقبل ،بيروت1023/9/4 ،
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" 31تمرد" الفمسطينية :نسعى بشكل عام إلى إسقاط الحكومتَين في الضفة وغزة
ػتعد الحكومػػة فػي غ ّػزة لمواجهػػة مػا يعتقػد الػػبعض أنػه سػيكوف يػػوـ التظػاهرات األكبػر والػػذي
أسػماء الغػوؿ :تس ّ
دعت إليػه حركػة "تم ّػرد-فمسػطيف" فػي  22تشػريف الثػاني/نوفمبر المقبػؿ ،عمػى غػرار تظػاهرات حركػة "تم ّػرد-
مصر" التي أطاحت بنظاـ اإلخواف المسمميف في  30حزيراف/يونيو الماضي.
"تمرد" فػي مكػاف اختارتػه الحركػة .فيع ّػرؼ الشػاب عػف نفسػه
وفي هذا اإلطار ،التقى "المونيتور" أحد أعضاء ّ
بداية باسـ مستعار هو أبو يامف .ويقوؿ "لقد جمعنػا مػا يقػارب  6410توقيعػاً لمػواطنيف ال يرغبػوف بحكومػة
حمػاس" ،وذلػؾ فػي إشػػارة إلػى التواقيػع التػػي كانػت قػد جمعتهػػا حركػة "تم ّػرد" المصػرّية والتػي وصػمت إلػػى 11
مميػػوف توقيػػع لإلطاحػػة بػػالرئيس المعػػزوؿ محمػػد مرسػػي .يضػػيؼ أبػػو يػػامف (10عامػاً) "أعػػدادنا كبيػرة ونعتمػػد
عمى العمؿ الميداني كما اإللكتروني .فنحف نحمػؿ األوراؽ ونقصػد النػاس فػي كػ ّؿ مكػاف كػي يوقّعػوا" .ويمفػت
وغزة ،موضحاً أف هذا كػاف جميػاً فػي
أبو يامف إلى أنهـ يسعوف بشكؿ عاـ إلى إسقاط الحكومتيف في الضفّة ّ
بيانػػاتهـ التػػي أصػػدروها ومقػػاطع تسػػجيالت الفيػػديو التػػي تػ ّػـ تحميمهػػا عمػػى موقػػع "يوتيػػوب" لمتعريػػؼ بأهػػدافهـ
يمولنػا وال ننتمػي إلػى أي فصػيؿ
التي ّ
تتحدث عف االنتخابات والمصالحة .ويختـ أبو يامف قائالً "ما مف أحد ّ
أجنبيػػة .فػػنحف فػػي ك ػ ّؿ شػػهر
ولسػػنا عمػػالء لالحػػتالؿ ولسػػنا مػػدعوميف مػػف أي جهػػاز اسػػتخبارات عر ّبيػػة أو
ّ
التمرد
نجمع مف ك ّؿ واحد منا حوالى عشر دوالرات
ّ
أميركية كي نطبع البيانات والالفتات" .يضيؼ "وفي يوـ ّ
في  ،22/22لف نحتاج سوى الماء واإلرادة!".
المونيتور1023/9/3 ،
" 33األونكتاد" :فمسطين تخسر  300مميون دوالر سنويا بسبب تسرب اإليرادات الجمركية
راـ اهلل  -ابػراهيـ أبػو كػامش :كشػؼ مػػؤتمر األمػـ المتحػدة لمتجػارة والتنميػػة «األونكتػاد» عػف أف التسػرب فػػي
اإليػرادات الجمركيػػة بمػػغ  300مميػػوف دوالر سػػنويا ،مقػػد ار التهريػػب بنسػػبة مػػا بػػيف  %35 -%15مػػف مجمػػؿ
البضائع التي تدخؿ السوؽ الفمسطينية ،ومعمنا تفاقـ العجز التجاري الفمسطيني الى مستويات مرتفعة وصمت
الػػى  4.8مميػػار دوالر وبنسػػبة  %47مػػف النػػاتج المحمػػي االجمػػالي ،و 3.7مميػػار عجػػز مػػع إسػرائيؿ ،ومؤكػػدا
تباطؤ النمو في الناتج المحمي الى  %6بعد اف زاد عف  %20فػي آخػر سػنتيف وارتفػاع البطالػة الػى ،%17
معتب ار تحقيؽ االستدامة المالية ضربا مف ضروب الخياؿ.
جػػاء ذلػػؾ خػػالؿ المػػؤتمر الصػػحفي الػػذي عقػػد أمػػس فػػي مقػػر معهػػد أبحػػاث السياسػػات االقتصػػادية ب ػراـ اهلل،
لإلعالف عف نتائج تقرير االونكتاد السنوي الخاص بالمساعدة المقدمة منه الى الشعب الفمسطيني :التطورات
التي شهدها اقتصاد األرض الفمسطينية المحتمة .واستعرض نتائجه ممثمػه مسػيؼ مسػيؼ ،ومػدير عػاـ معهػد
«ماس» د .سمر عبد اهلل.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/9/4 ،
عدلي منصور :مصر ممتزمة بالمعاىدات المبرمة مع "إسرائيل" وبدعم القضية الفمسطينية
احمد عالـ :أكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في أوؿ حوار تمفزيوني يجريه منذ تسممه رئاسة
الجمهورية غداة " يونيو" أف مصر ممتزمة بدعـ القضية الفمسطينية ،وأف الدور المصري لف يتراجع ،كما
شدد عمى االلتزاـ بالمعاهدات المبرمة مع إسرائيؿ.
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السفير ،بيروت/ / ،
"معاريف" :مصر تقيم محور فيالدلفي جديداً بينيا وبين غزة
وصفت صحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمية قرار السمطات المصرية إقامة منطقة أمنية عازلة عمى طوؿ خط
الحدود بيف مصر وقطاع غزة بأنه محور صالح الديف (فيالدلفي) جديد الذي تركه الجيش اإلسرائيمي عاـ
في إطار خطة فؾ االرتباط.
وأشارت الصحيفة إلى أف الجيش المصري بدأ بإعداد األرضية عبر تفجير األنفاؽ والمنازؿ ،وترحيؿ
المواطنيف مف المنطقة التي سيتـ فيها بناء المنطقة العازلة ،الفتة إلى أف السمطات المصرية لجأت لهذا
القرار بسبب تزايد الهجمات اإلرهابية في شبه جزيرة سيناء.
ونقمت معاريؼ عف "محمد أبو عطية" أحد سكاف سيناء أف الجيش بدأ في تنفيذ خطته حيث استخدـ
الجرافات ،واقتمع األشجار وحطـ الصخور التي كانت بمثابة غطاء وحماية لممهربيف .ونوهت معاريؼ بأنه
اعتراضا عمى تهجير السكاف ،تظاهر سكاف مدينة رفح اعتراضا عمى ذلؾ ،وأحرقوا إطارات السيارات أماـ
مبنى الشرطة في رفح.
العرب ،الدوحة/ / ،
محكمة مصرية تقضي بإغالق قنوات "الجزيرة مباشر مصر" والقدس واليرموك
القاهرة :قررت محكمة مصرية ،اليوـ الثالثاء ( | ) ،إغالؽ أربع قنوات فضائية ،ثالثة منها عربية وواحدة
مصرية كانت تبث اعتصامات رابعة العدوية والنهضة وال تزاؿ تبث أخبار المظاهرات المناهضة لالنقالب
العسكري يوميا وتخرؽ "الحصار اإلعالمي" الذي تفرضه أكثر مف عشريف قناة حكومية وخاصة عمى
المظاهرات الرافضة لالنقالب.
فقد قضت دائرة االستثمار بمحكمة القضاء اإلداري بمجمس الدولة فى جمستها المنعقدة اليوـ الثالثاء برئاسة
المستشار حسونة توفيؽ نائب رئيس مجمس الدولة بوقؼ بث قنوات "الجزيرة مباشر مصر" و"اليرموؾ"
".
و"القدس" و"أحرار
قدس برس/ / ،
اتحاد الصحفيين العرب يدين اقتحام المركز الثقافي المصري بيزة
ا ش ا :أعرب االتحاد العاـ لمصحفييف العرب عف إدانته واستنكارط لػ"العدواف الغاشـ" الذي أقدمت عميه
السمطات األمنية لحركة حماس بقطاع غزة ،مف اقتحاـ المركز الثقافي المصري بالقطاع ،واعتقاؿ عدد مف
بيانا أيدت فيه
المصرييف عمى رأسهـ رئيس الجالية المصرية عادؿ عبد الرحمف ،كردة فعؿ إلصدار الجالية ً
يونيو ومساندتها لمطالب الشعب المصري.
ثورة
وقاؿ االتحاد برئاسة أحمد يوسؼ بهبهاني ،في بياف له اليوـ األحد ،إف المركز الثقافي المصري في غزة
يؤدي خدمات جميمة ،كما يعتبر مركز إشعاع ونقطة نور لخدمة الشعب الفمسطيني.
األىرام العربي ،القاىرة/ / ،
 38األمير عمي يتطمع الستضافة االتحادين الفمسطيني واإلسرائيمي لكرة القدم في األردن
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عماف :شارؾ األمير عمي بف الحسػيف نائػب رئػيس االتحػاد الػدولي عػف قػارة اسػيا امػس بسمسػمة االجتماعػات
التػػي عقػػدت فػػي مقػػر االتحػػاد الػػدولي – فيفػػا -بالعاصػػمة السويس ػرية زيػػورخ واسػػتهدفت البحػػث عػػف افضػػؿ
الطرؽ مف اجؿ تحسيف أوضاع كرة القدـ الفمسطينية.
ووفقا لبياف صدر عف مكتب األمير عمي بف الحسيف فقد كاف الهدؼ مف االجتماع هو االتفػاؽ عمػى طريقػة
العمػػؿ التػػي تضػػمف حػػؽ االتحػػاد الفمسػػطيني فػػي ممارسػػة نشػػاطاته دوف ايػػة معيقػػات وفقػػا لنظػػاـ الفيفػػا والػػذي
تتمتع به كافة االتحادات األهمية في كؿ دوؿ العالـ.
وخ ػػتـ االمي ػػر عم ػػي بيان ػػه «إنن ػػي أتطم ػػع إل ػػى استض ػػافة أعض ػػاء م ػػف الفيف ػػا وم ػػف االتح ػػاد اآلس ػػيوي وك ػػذلؾ
االتحاديف الفمسطيني واإلسرائيمي في األردف في المستقبؿ القريب جدا.
الدستور ،عمان1023/9/4 ،
 39وزارة الخارجية األردنية تطالب "إسرائيل" بإزالة المنصة من ساحة البراق
عمػػاف  -هػػال العػػدواف :سػػممت و ازرة الخارجيػػة وشػػؤوف المغتػربيف امػػس مػػذكرة شػػديدة المهجػػة لمقػػائـ باألعمػػاؿ
اإلسرائيمي في عماف تضمنت تنديدا باإلجراءات اإلسرائيمية األخيرة في القدس وخصوصا قيامها ببناء منصة
في ساحة البراؽ.
وابمغ مصدر مسؤوؿ في الو ازرة « الرأي» أف الو ازرة سممت المذكرة إلػى القنصػؿ اإلسػرائيمي فػي عمػاف حػاييـ
اسرؼ عبرت عف إدانة الحكومة األردنية الشديدة لقياـ السمطات اإلسرائيمية مؤخ اًر ببناء المنصة المذكورة.
واعتبػػرت و ازرة الخارجيػػة العمػػؿ تصػػعيدا جديػػدا مػػف قبػػؿ السػػمطات اإلسػرائيمية لخمػػؽ واقػػع جديػػد عمػػى األرض
فػػي المقدسػػات واألوقػػاؼ اإلسػػالمية فػػي القػػدس ومخالفػػة لبنػػود القػػانوف الػػدولي العػػاـ واإلنسػػاني ذات العالقػػة
والتي توجب عمى إسرائيؿ احتراـ األماكف والممتمكات الدينية والثقافية والتاريخيػة فػي األ ارضػي المحتمػة وعػدـ
العبث أو إلحاؽ الضرر بها.
كما أكد المصػدر اف المػذكرة طمبػت مػف الحكومػة اإلسػرائيمية التوقػؼ فػو اًر عػف أعمػاؿ بنػاء المنصػة المػذكورة
وازالتهػػا بمػػا ال يػػؤثر عمػػى سػػالمة هػػذا الموقػػع التػػاريخي والثقػػافي ،واالمتنػػاع عػػف اتخػػاذ أيػػة إج ػراءات فرديػػة
جديدة في هذا الشأف.
الرأي ،عمان1023/9/4 ،
 40لجنة إعمار االقصى :بناء منصة في ساحة البراق خطوة لبناء كنس ييودية
عمػػاف  -كمػػاؿ زكارنػػة :اعتبػػر نائػػب رئػػيس لجنػػة اعمػػار المسػػجد االقصػػى المبػػارؾ وقبػػة الصػػخرة المش ػرفة
المهنػػدس ارئػػؼ نجػػـ قيػػاـ سػػمطات االحػػتالؿ االس ػرائيمي ببنػػاء منصػػة فػػي سػػاحة الب ػراؽ بالعمػػؿ الخطيػػر جػػدا
كونػػه خطػػوة مػػف مخطػػط طويػػؿ االمػػد لبنػػاء مجموعػػة مػػف الكػػنس اليهوديػػة التػػي سػػتنتهي حسػػب مخططػػات
االحتالؿ ببناء الهيكؿ المزعوـ في المسجد االقصى المبارؾ واالستيالء عميه في نهاية المطاؼ.
وقػػاؿ نجػػـ ل ػ»الدسػػتور» اف المتطػرفيف اليهػػود المتػػدينيف كػػانوا يػػؤدوف صػػالتهـ فػػي سػػاحة البػراؽ وقوفػػا وكػػانوا
ضمف طقوسهـ يدخموف الى الساحة طاولة وكراسي ويستخدموف البوؽ ،وقد منعتهـ اتفاقية دولية رسمية عاـ
 2930في عهد االنجميز مف ادخاؿ او استخداـ اي شيء داخؿ ساحة البراؽ ،وهـ يحاولوف االف مػف خػالؿ
بنػػاء المنصػػة فػػي سػػاحة الب ػراؽ تثبيػػت حػػؽ لهػػـ فػػي السػػاحة وكػػانهـ يممكونهػػا ،كمػػا انهػػـ يحػػاولوف هػػدـ بػػاب
المغاربة لتوسعة ساحة البراؽ لتمكيف اكبر عدد مف المتطرفيف اليهود مف الصالة فيها.
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ووصؼ نجـ بناء المنصة بالخطوة لبناء كنيس يهػودي والػدخوؿ الػى االقصػى خاصػة وانهػـ اعمنػوا فػي وقػت
سابؽ عف مخطط خطير لبناء كنيس يهودي بيف قبة الصػخرة والمسػجد االقصػى اال اف هػذا المشػروع توقػؼ
بعد موجة احتجاجات عربية واسالمية.
الدستور ،عمان1023/9/4 ،
 42استف اززات إسرائيمية في العديسة جنوب لبنان
طػػارؽ ابػػو حمػػداف :أمعػػف االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي باعمالػػه االسػػتف اززية امػػس ،بعػػد محاولػػة قػػوة مشػػاة معاديػػة،
مدعمػػة بج ارفػػة وآليػػات مدرعػػة عػػدة ،اجتيػػاز بوابػػة مسػػتعمرة «مسػػكفعاـ» ،باتجػػاط منطقػػة متنػػازع عميهػػا عنػػد
الطرؼ الشرقي لبمدة العديسة بمحاذاة السياج الشائؾ.
وفػػي التفاصػػيؿ اف عناصػػر المشػػاة عممػوا عمػػى فػػتح البوابػػة لمقػػوة اإلسػرائيمية التػػي ضػػمت حػوالي  25عنصػ ار
و 4سػػيارات مصػػفحة مػػف ط ػراز «هػػامر» وج ارفػػة ،ليتسػػنى لهػػا العبػػور الػػى منطقػػة مػػتحفظ عميهػػا مػػف قبػػؿ
الجانب المبناني ،بهدؼ القياـ بأعماؿ جرؼ وحفريات غير محددة بشكؿ ثابت.
وعمى االثر نفذ عناصر الجػيش المبنػاني اسػتنفا ار عسػكريا تحسػبا أليػة تطػورات ميدانيػة .واثمػرت االتصػاالت
المكثفة التي قامت بها قيادة «اليونيفيؿ» لدى الجانبيف المبناني واإلسػرائيمي ،عػف وقػؼ تقػدـ القػوة اإلسػرائيمية
خمؼ البوابة ،ومف ثـ انسحابها الى داخؿ مواقعها في مسػتعمرة «مسػكفعاـ» المحتمػة ،فيمػا تولػت «اليونفيػؿ»
متابعة الوضع في هذا المحور الحقا مع الجانبيف المبناني واإلسرائيمي.
وفػػي انتهػػاؾ جديػػد لمسػػيادة المبنانيػػة ،حمقػػت الطػػائرات الحربيػػة اإلس ػرائيمية بشػػكؿ مكثػػؼ فػػي اج ػواء منػػاطؽ
حاصػػبيا ومرجعيػػوف واقمػػيـ التفػػاح ،بػػالتزامف مػػع تحميػػؽ لطػػائرات اسػػتطالع مػػف دوف طيػػار فػػوؽ خػػط التمػػاس
لمػ ػزارع ش ػػبعا المح ػػاذي لممن ػػاطؽ المح ػػررة .كم ػػا س ػػجمت حرك ػػة دوري ػػات إسػ ػرائيمية مدرع ػػة عم ػػى ط ػػوؿ الخ ػػط
الحدودي الممتد مف المطمة وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا.
السفير ،بيروت1023/9/4 ،
جامعة الدول العربية تعمن عن اجتماع دولي لدعم الالجئين الفمسطينيين الشير الجاري
القاهرة  -مراد فتحي :أعمنت جامعة الدوؿ العربية ،أنه تقرر عقد اجتماع لمدوؿ المانحة في الداعمة لوكالة
سبتمبر الحالي وذلؾ عمى هامش اجتماعات
غوث وتشغيؿ الالجئيف "األونروا" في نيويورؾ يوـ
الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،وسوؼ يفتتحه كؿ مف األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كى موف ،واألميف
العاـ لمجامعة العربية الدكتور نبيؿ العربي وبمشاركة عدد مف الدوؿ العربية والدوؿ األخرى المانحة في
العالـ مثؿ الب ارزيؿ والياباف وغيرها وذلؾ بهدؼ حشد الدعـ الدولي الالزـ لألونروا التي تواجه عج از ماليا
جراء تزايد أعداد الالجئيف الفمسطينييف مف سوريا.
صرح بذلؾ السفير محمد صبيح األميف العاـ المساعد لمجامعة العربية لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية
المتحدة.
وقاؿ صبيح في تصريحات له اليوـ الثالثاء ،إنه في هذا اإلطار أف األميف العاـ لمجامعة العربية قاـ بترتيب
لقاءات بيف فيميبو جراندى مفوض عاـ األونروا يوـ األحد الماضي بناء عمي طمب األخير في القاهرة وكؿ
مف وزير خارجية السعودية األمير سعود الفيصؿ ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشي صباح
الخالد الصباح وذلؾ بهدؼ مناقشة أوضاع األونروا.
التاريخ :األربعاء 1023/9/4

العدد1968 :

ص 12

الشرق ،الدوحة/ / ،
المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا تحذر من تيويد القدس
(يو بي آي) :حذرت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا ،أمس ،مف أف مدينة القدس والمسجد
األقصى يتعرضاف إلى عممية تهويد منهجية ،في ظؿ صمت كامؿ مف المجتمع الدولي وعمى مرأى ومسمع
مف اإلنسانية جمعاء.
وقالت المنظمة "إف سمطات االحتالؿ تقوـ بهدـ المنازؿ وتشريد سكانها مف نساء وأطفاؿ ورجاؿ مف دوف
أي اعتبار لكؿ المواثيؽ والقوانيف الدولية ،وتوسيع المستوطنات في القدس وجمب المزيد مف المستوطنيف
إلضفاء صبغة يهودية كاممة عمى المدينة" .وأضافت "أف بمدية االحتالؿ تنشط بأعماؿ الحفر أسفؿ المسجد
األقصى ما أدى إلى حدوث انهيارات خطرة في أماكف مختمفة.
الخميج ،الشارقة/ / ،
مارتن ديمبسي :الواليات المتحدة تمتمك خطة لمدفاع عن "إسرائيل"
قاؿ رئيس هيئة األركاف األميركية المشتركة الجنراؿ "مارتف ديمبسي" مساء أمس االثنيف ،أف الواليات
المتحدة أعدة خطة لمدفاع عف إسرائيؿ ،في حاؿ قرر نظاـ األسد شف هجوـ عمى إسرائيؿ ،في أعقاب
الضربة التي تخطط الواليات المتحدة لتوجيهها لسوريا.
وأضاؼ " ديمبسي" خالؿ حديثه أماـ لجنة مكونة مف عدد مف أعضاء الكونغرس األميركي ،في محاولة
إلقناعهـ لمموافقة عمى شف هجوـ عمى سوريا  ":هناؾ خطة أميركية لحماية إسرائيؿ مف أي هجوـ سوري".
عكا أون الين/ / ،
مميون دوالر إضافية دعما لموازنة السمطة الفمسطينية
البنك الدولي يحول
مميوف دوالر أميركي إلى السمطة الوطنية
حوؿ البنؾ الدولي ،اليوـ األربعاء ،مبمغ
راـ اهلل  -سماّ :
الفمسطينية ،مف الصندوؽ االستئماني متعدد المانحيف لخطة اإلصالح والتنمية الفمسطينية ،وهذا الصندوؽ
هو آلية عمؿ متعددة المانحيف لدعـ الموازنة الفمسطينية ،يديرط البنؾ.
وقاؿ البنؾ الدولي ،في بياف له تمقت 'سما' نسخة منه ،إف هذط األمواؿ ،التي تسهـ بها حكومات الكويت،
وأستراليا ،والمممكة المتحدة ،ستساعد في دعـ الحاجات العاجمة لموازنة السمطة الوطنية الفمسطينية ،ما يوفّر
الدعـ لخدمات التعميـ ،والرعاية الصحية ،والخدمات االجتماعية الحيوية األخرى ،مف جممة الخدمات
قدـ إلى الشعب الفمسطيني ،ولإلصالحات االقتصادية الجارية حاليا.
األخرى غيرها ،التي ت ّ
وكالة سما اإلخبارية/ / ،
أوباما لنتانياىو :سياستنا تجاه إيران مختمفة عن سورية
القدس  -يو بي أي :قاؿ وزير الخارجية األميركي جوف كيري ،في اتصاؿ هاتفي مع رئيس الوزراء
اإلسرائيمي ،بنياميف نتانياهو ،إف الرئيس السوري بشار األسد ،سيتحمؿ المسؤولية عف هجوـ كيماوي تـ شنه
آب/أغسطس الفائت.
في
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ونقمت صحيفة "هآرتس" ،عف موظؼ رفيع المستوى في و ازرة الخارجية األميركية ،قوله إف كيري أبمغ
نتانياهو في اتصاؿ هاتفي ،أوؿ مف أمس األحد ،إف إدارة الرئيس األميركي ،باراؾ أوباما ،مصرة عمى
آب/أغسطس ،وأف األسد "سيتحمؿ المسؤولية".
العمؿ ضد النظاـ السوري عقب هجوـ كيماوي في
وقالت القناة الثانية لمتمفزيوف اإلسرائيمي ،مساء أمس ،إف أوباما قاؿ لنتانياهو خالؿ المحادثة بينهما إف
"سوري ة ليست إيراف" ،ولذلؾ ال ينبغي الربط بيف طريقة التعامؿ مع سورية وطريقة التعامؿ مع الممؼ النووي
اإليراني.
الحياة ،لندن/ / ،
"فيفا" يتدخل بين االتحادين الفمسطيني واإلسرائيمي "كروياً"
القاهرة – األناضوؿ :أعمف االتحاد الدولي لكرة القدـ "فيفا" اليوـ الثالثاء تدخمه لحؿ مشكمة القيود األمنية
اإلسرائيمية بحموؿ نهاية العاـ ،والتي تمحؽ أض ار اًر بكرة القدـ الفمسطينية ،وذلؾ بعد إجراء محادثات بيف
الجانبيف .وقاؿ بالتر في تصريح لمموقع الرسمي لالتحاد عمى شبكة االنترنت" :إف موافقة الطرفيف
الفمسطيني واإلسرائيمي عمى المشاركة في فريؽ العمؿ شكؿ في حد ذاته إشارة عمى صدؽ النوايا ،وقد تأكد
هذا الموقؼ اليوـ ،وأنا سعيد أف يدفع هذا االجتماع إلى وضع مقترح ممموس لمرفع مف مستوى تطوير كرة
القدـ في فمسطيف ،بما يتفؽ مع أنظمة "فيفا" ،كما أنه أممي وأمؿ االتحاد الدولي أف تساهـ كرة القدـ في
تواصؿ األفراد مف البمديف".
واعترؼ بالتر بالمنتخب الفمسطيني كفريؽ وطني ،ولكف رفض إسرائيؿ لمنح تأشيرات سفر لالعبيف
 ،كما وقعت
والمسئوليف أجبر الفمسطينييف عمى عدـ المشاركة في تصفيات التأهؿ لكأس العالـ
مشكمة أخرى الشهر الماضي عندما كافحت فرؽ مف العراؽ واألردف واإلمارات لممشاركة في بطولة لمشباب
عمى األراضي الفمسطينية التي أقيمت الشهر الماضي .وأشار رئيس االتحاد الدولي" :قمنا أف كرة القدـ تجمع
بيف الشعوب ،وسنصؿ إلى حؿ عندما يمعب الجانباف كرة القدـ معاً".
وحضر االجتماع الذي عقد في مقر االتحاد بالعاصمة السويسرية زيورخ رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدـ
"يويفا" ميشيؿ بالتيني ورئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدـ سمماف بف إبراهيـ آؿ خميفة ونائب رئيس "فيفا"
األمير عمى بف الحسيف ،بجانب جبريؿ الرجوب رئيس االتحاد الفمسطيني ،وكذلؾ رئيس االتحاد اإلسرائيمي
أفي لوزوف.
الحياة ،لندن/ / ،
اإلعالم الروسي أول من أبمغ عن تجربة إسرائيمية  -أمريكية إلطالق صواريخ في "المتوسط"
لندف  -الشرؽ األوسط :أجرت إسرائيؿ تجربة صاروخية في البحر المتوسط ،أمس ،لكنها لـ تعمف مسبقا
عف التجربة ،إال أف روسيا كشفت عف العممية بعد أف رصدت صاروخيف في المنطقة حذرها مف تعرض
سوريا لضربات عسكرية غربية ،بسبب هجوـ باألسمحة الكيماوية استهدؼ منطقتيف في ريؼ دمشؽ وأودى
بحياة المئات.
وكانت وسائؿ اإلعالـ الروسية أوؿ مف أبمغ عف اإلطالؽ الذي جرى ،صباح أمس ،حيث نقمت عف
مسؤوليف دفاعييف روس أف جسميف باليستييف أطمقا شرقا مف وسط البحر في اتجاط سوريا تقريبا.
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وحسب تقرير لوكالة "رويترز" ،يستخدـ الصاروخ "سبارو" الذي يشبه الصواري طويمة المدى التي تممكها
سوريا وايراف كهدؼ لمصواري "أرو" ،التي تشممها منظومة الدفاع اإلسرائيمية المضادة لمصواري .
الشرق األوسط ،لندن/ / ،
قافمة "الوفاء" األوروبية تبدأ توزيع المعونات عمى الالجئين الفمسطينيين داخل سورية
دمشؽ :بدأت قافمة "حممة الوفاء األوروبية لعوف منكوبي سورية" الثانية الثالثاء (  ،) /والتي وصمت أمس
إلى العاصمة دمشؽ ،بتوزيع المعونات والمساعدات اإلنسانية التي تحممها عمى الالجئيف الفمسطينييف في
المخيمات ومراكز اإليواء في دمشؽ.
وقد انطمقت القافمة ،التي تحمؿ شعار "وفاء ألهمنا في سورية " ،صباح أمس مف الحدود المبنانية باتجاط
دمشؽ ،حيث عقد مؤتمر صحفي عمى الحدود المبنانية تحدث به رئيس القافمة أميف أبو راشد ومنسقها خالد
الترعاني ،ومؤتمر صحفي آخر عمى الحدود السورية ،حضرهما العشرات مف الفضائيات ووكاالت األنباء
المحمية والدولية ،ال سيما وأنها تدخؿ في ظؿ التهديدات بتوجيه ضربة عسكرية إلى سورية.
يشار إلى أف القافمة ،المكونة مف اثني عشرة شاحنة تحمؿ أربعة وعشريف حاوية محممة بالمعونات اإلنسانية
اعتبار مف الثالثاء (  ،) /حيث ستستمر الزيارة مدة خمسة أياـ.
ًا
والطبية ،وسيتـ توزيعها
قدس برس/ / ،
الشبكة األوروبية :الالجئون الفمسطينيون النازحون من سورية يعيشون أسوأ أياميم في مصر
أعربت الشبكة األوروبية لمدفاع عف حقوؽ األسرى والمعتقميف الفمسطينييف عف بالغ قمقها إزاء الوضع
فروا مف سورية إلى مصر .وأبدت الشبكة امتعاضها إزاء المعاممة غير
المتدهور لالجئيف الفمسطينييف الذيف ّ
اإلنسانية مف قبؿ السمطات المصرية لهؤالء الالجئيف بما في ذلؾ األطفاؿ والمسنوف.
مؤخر مستهدفة الالجئيف
ًا
وقد أكدت مصادر مطمعة لمشبكة أف السمطات في مصر شنت حممة اعتقاالت
الفمسطينييف مف سورية ،كما تمنعهـ السمطات المصرية مف الحصوؿ عمى إذف قانوني لإلقامة وتحرمهـ مف
تمقي التعميـ والعالج المناسب .وكشفت المصادر أف السمطات المصرية قد اعتقمت أسرة مكونة مف
أشخاص (بينهـ أطفاؿ) بعد مداهمة منزلهـ في مدينة العريش ،وقد أطمؽ سراح أفراد األسرة بعد
ساعات مف التحقيؽ.
وأكدت التقارير الواردة مف مصر أف السمطات هناؾ رحمت أس ار فمسطينية كاممة بما فيها مف أطفاؿ ومسنيف
ونساء في انتهاؾ تاـ لمقانوف الدولي الذي يوصي بحسف معاممة الالجئيف أو طالبي المجوء اإلنساني.
الجئا فمسطينيا تـ ترحيمهـ مف مصر إلى لبناف وسورية وتركيا
وقد كشفت الشبكة األوروبية أف حوالي
وغيرها مف البمداف عمى الرغـ مف احتماؿ تعرض حياتهـ لمخطر ،خاصة الذيف أعيدوا قس ار إلى سورية ،وقد
كانت تمؾ األسر الفمسطينية تحاوؿ مغادرة األراضي المصرية إلى أوروبا خاصة بعد تصاعد االعتداءات
ضدهـ خالؿ الشهريف الماضييف.
المركز اإلعالمي لمشبكة األوروبية ،أوسمو/ / ،
دراسة سورية :إعادة اإلعمار ستكمف
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مميار دوالر أميركي ،بحسب ما جاء في

السفير  -ا ؼ ب  :تبمغ قيمة إعادة اإلعمار في سوريا نحو
دراسة نشرتها صحيفة "الوطف" السورية أمس.
وأشارت الدراسة ،التي أعدها الباحث في االقتصاد العقاري عمار يوسؼ ،إلى أف «ما نحتاجه إلعادة اعمار
مميار دوالر قابمة لمزيادة
القطاع السكني والمرافؽ العامة في سوريا ،بعد ما لحقها مف دمار ،بمغ نحو
يومياً".
مميوف
وأوضح يوسؼ أف "الوحدات السكنية التي تعرضت لمدمار بشكؿ كامؿ أو جزئي وصؿ إلى
آالؼ ورشة ،تتوزع
وحدة ،إضافة إلى دمار كبير في المرافؽ العامة .وتحتاج أعماؿ إعادة األعمار إلى
مميوف متر
آالؼ جبالة ،كما تبمغ الحاجة مف االسمنت
ألؼ شاحنة و
مهنة و
عمى
مالييف عامؿ بشكؿ متواؿ
مميوف طف مف الحديد .وسيؤدي العمؿ إلى تشغيؿ نحو
مكعب و
ومتعاقب".
السفير ،بيروت/ / ،
 51تقرير :القاىرة وغزة ..انقالب العالقات
تغيرت العالقة بيف القاهرة وقطاع غزة منذ االنقالب العسكري الذي عزؿ الػرئيس المصػري محمػد مرسػي فػي
الثالػػث مػػف يوليػػو /تمػػوز الماضػػي ،وظهػػر هػػذا التغيػػر فػػي اإلج ػراءات المتسػػارعة التػػي شػػرع فيهػػا الجانػػب
المصري عمى مدار الشهريف الماضييف.
ومػػف غي ػػر المعم ػػوـ سػػبب تغي ػػر المعامم ػػة المصػ ػرية تجػػاط القط ػػاع ،ال ػػذي تحكمػػه حرك ػػة المقاوم ػػة اإلس ػػالمية
(حماس) منذ فوزها باالنتخابػات التشػريعية عػاـ  ،1006إال مػا تعمػف عنػه الجهػات األمنيػة بأنهػا تسػعى لعػدـ
"اختراؽ األمف القػومي" مػف جانػب الحػدود الشػرقية لمػبالد ،ال سػيما بعػد مقتػؿ  15جنػديا فػي هجػوـ لمسػمحيف
عمى الطريؽ الدولي الرابط بيف رفح والعريش الشهر الماضي.
ولكػػف متػػابعيف يػػروف أف سػػبب التغيػػر هػػو رغبػػة السػػمطة المصػرية القائمػػة فػػي إتبػػاع سياسػػة مناقضػػة لمرحمػػة
حكـ مرسي التي شهدت تقاربا بيف القاهرة وغزة وكاف أبرزها توسػطه فػي اتفػاؽ التهدئػة بػيف حمػاس واسػرائيؿ
أواخر العاـ الماضي.
فمرسي الذي لـ ينطؽ اسػـ إسػرائيؿ طػواؿ مػدة العػاـ الػذي قضػاط فػي حكػـ مصػر ،حسػب مػا يؤكػد متػابعوف،
كػػاف دائػػـ الترحيػػب بقػػادة الحكومػػة الفمسػػطينية فػػي غ ػزة وقػػادة الحركػػة خػػارج القطػػاع ،ولعػػؿ ذلػػؾ مػػا يفسػػر
توجهات السمطة المصرية الجديدة.
وكػػاف الفتػػا أف عػػزؿ مرسػػي القػػى ترحيػػب الجانػػب اإلسػرائيمي الػػذي سػػمح لمجػػيش المصػػري فيمػػا بعػػد بإدخػػاؿ
آلياته لسيناء لمواجهة الجماعات المسمحة هناؾ.
المعبر واألنفاق
وعمػػى صػػعيد اإلجػراءات المصػرية تجػػاط قطػػاع غػزة ،فقػػد مثّػػؿ إغػػالؽ معبػػر رفػػح البػػري بعػػد يػػوميف مػػف عػػزؿ
تحوؿ في العالقة بيف الجانبيف .وحتى بعدما أعيد فتحه جزئيا بعد ذلؾ ،فإنه ال يزاؿ يغمؽ ويفتح
مرسي أوؿ ّ
بأوامر مصرية ليس لها أي حيثيات معمنة.
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وتمػػت قضػػية المعبػػر أزمػػة هػػدـ المنػػازؿ واألنفػػاؽ الواصػػمة بػػيف شػػماؿ شػػبه جزي ػرة سػػيناء وقطػػاع غ ػزة والتػػي
ػزود باالحتياجػػات األساسػػية فػػي ظػػؿ الحصػػار اإلسػرائيمي المفػػروض عمػػى القطػػاع منػػذ
يسػػتخدمها الغزيػػوف لمتػ ّ
سبع سنوات.
ونقمػػت وكالػػة األنبػػاء األلمانيػػة عػػف مصػػادر فمسػػطينية أف نحػػو  %90مػػف األنفػػاؽ بػػيف مصػػر وقطػػاع غ ػزة
توقفت عف العمؿ بفعؿ إجراءات أمنية مصػرية ،وهػو مػا أدى إلػى تصػاعد أزمػة الوقػود وبالتػالي المواصػالت
في غزة ،عمما بأف القطاع يعتمد عمى األنفاؽ في الحصوؿ عمى نحو  %40مف احتياجاته.
ويقوؿ صاحب أحد أنفاؽ الوقود المدمرة مف الجانب المصري والذي فضؿ اإلشارة إلى اسمه بػأبي العبػد ،إف
منطقة األنفاؽ أصابها الشمؿ بفعؿ حممة التدمير المصرية التي "لـ يسبؽ لها مثيؿ".
وأضاؼ لمجزيرة أف الجػيش المصػري أجهػز عمػى نحػو  %98مػف األنفػاؽ المعػدة إلمػداد غػزة بػالوقود ،مشػي ار
إلػػى أف التشػػديد غيػػر المسػػبوؽ مػػف الجػػيش المصػػري لػػـ يقتصػػر عمػػى تػػدمير األنفػػاؽ ،بػػؿ امتػػد إلػػى مالحقػػة
ش ػػاحنات نق ػػؿ الوق ػػود المصػ ػرية ومص ػػادرتها ،واب ػػالغ األمن ػػاء (المػ ػواطنيف المصػ ػرييف المس ػػؤوليف ع ػػف ش ػػحف
األنفاؽ بالبضائع) بالتوقؼ عف العمؿ.
منطقة عازلة
وعمى الجانب المصري تظاهر المئات مف أهالي مدينة رفح المصػرية مطمػع األسػبوع الجػاري احتجاجػا عمػى
مػػا تػػردد عػػف عػػزـ السػػمطات المص ػرية إقامػػة منطقػػة عازلػػة عمػػى الحػػدود مػػع قطػػاع غ ػزة بمػػا يقتضػػي هػػدـ
منػػازلهـ ،وهػػو مػػا انتقدتػػه حكومػػة غ ػزة وقالػػت إف "المنػػاطؽ العازلػػة ال تكػػوف بػػيف اإلخػػوة" ،ودعػػت إلػػى إقامػػة
منطقة تجارية.
استيداف الصيادين
وفػػي حادثػػة تظهػػر تغيػػر معاممػػة السػػمطات المصػرية تجػػاط أهػػالي غػزة ،شػػنت البحريػػة المصػرية هجومػػا عمػػى
ػياديف اثنػيف واعتقػاؿ خمسػة
بي صيد
فمسطينييف في المنطقة الحدودية قبالة رفح ،مما أدى إلى إصػابة ص ْ
ْ
قار ْ
آخريف.
وفػي الفتػرات السػػابقة كػػاف الصػػيادوف الفمسػػطينيوف يمجػػؤوف إلػػى اجتيػػاز الحػػدود المائيػػة المصػرية لمصػػيد فيهػػا
تفاديػا العتقػػالهـ مػف قبػػؿ قػوات جػػيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي إذا تعمقػوا فػي البحػػر أكثػر مػػف ثالثػة أميػػاؿ قبالػػة
غزة ،لكف السمطات المصرية أصبحت أقػؿ تسػامحا بهػذا الصػدد منػذ االنقػالب العسػكري عمػى الػرئيس محمػد
مرسي قبؿ نحو شهريف.
ويظؿ الفتا حمالت الشحف العدائي التي تقوـ بها وسائؿ اإلعالـ المصرية ضد حركة حماس ،وذلؾ ما دعػا
بعض النشطاء المصرييف عمى مواقع التواصؿ االجتماعي لمػتهكـ منهػا قػائميف "عمػـ أوالدؾ أف إسػرائيؿ عػدو
وفمسطيف دولة شقيقة ألنؾ لو تركتهـ لإلعالـ يمكف أف يتطوعوا في الجيش اإلسرائيمي".
الجزيرة نت ،الدوحة1023/9/3 ،
 53اعتراف عباس وشماتتو
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وأخي اًر  ,الرئيس محمود عباس يعترؼ بأف أميركا و(إسرائيؿ) ال يريداف المصالحة الفمسػطينية  .يقػوؿ عبػاس
فػػي خطابػػه األخيػػر 1023\9\1ـ مػػا نصػػه " :صػػدقوني عمػػي ضػػغوط شػػديدة مػػف أميركػػا و(إسػرائيؿ) معروفػػة
بأف المصالحة ال نريدها  .عمما بأف هناؾ تناقضا بالسياسة األميركية " المصالحة مػع حمػاس ال يريػدونها ،
وبالمقابؿ يريدوف أف يعود اإلخواف في مصر ؟ ".
لػيس بعػػد هػذا القػػوؿ قػوؿ فػػي بػاب المصػػالحة  ،وفػػي تحديػد مػػف يعطمهػا ويمنػػع إنجازهػا  .أميركػػا و(إسػرائيؿ)
تضػػعاف فيتػػو كبيػ اًر عمػػى المصػػالحة الفمسػػطينية  .لقػػد أنفقػػت حمػػاس وقتػػا طػػويال وجهػػدا كبيػ ار إلقنػػاع الشػػعب
الفمسطيني أف مػف عطػؿ المصػالحة ويعطمهػا هػو محمػود عبػاس بخضػوعه لمضػغوط اإلسػرائيمية األميركيػة ،
وكانت فتح ترفض هذا القػوؿ  ،وتحمػؿ حمػاس المسػئولية  ،حتػى (قطعػت جهيػزة قػوؿ كػؿ خطيب)كمػا يقػوؿ
المث ػػؿ  ،ف ػػأعمف محم ػػود عب ػػاس الحقيق ػػة ف ػػي نش ػػوة ش ػػماتته بحم ػػاس وب ػػاإلخواف ف ػػي مص ػػر  ،ق ػػائال أميرك ػػا
و(إسرائيؿ) ال تريداف المصالحة.
فمسطيف بالد مقدسة  ،وليس لمسحرة فيها مكاف  ،وال يدوـ فيها الكذب  ،وحبؿ الكذب قصير  ،ألف اهلل تكفؿ
بالػدفاع عػف عبػػادط الػذيف يػػدافعوف عػف دينػػه  .لقػد دافعػت حمػػاس كثيػ ار عػػف موقفهػا اإليجػػابي مػف المصػػالحة
الوطنيػػة  ،وعػػددت التنػػازالت التػػي قػػدمتها  ،وأنكػػرت ذلػػؾ فػػتح  ،وضػػممت جػػزءا مػػف الشػػعب  ،واليػػوـ قػػد آف
األواف لحمػػاس أف تسػػتريح وأف تمػػد رجميهػػا  ،واف تقػػوؿ لهػػذا الجػػزء المضػػمؿ اقػػرؤوا مػػا قالػػه ال ػرئيس محمػػود
عباس في  1023\9\1ـ ،لتعمموا الصادؽ مف الكاذب  ،ولتعممػوا لمػاذا تعطمػت المصػالحة ؟ ،ومػف المسػئوؿ
عف تعطيمها ؟
الػرئيس محمػػود عبػػاس ال يحمػػؿ وداً لحركػػة اإلخػواف المسػػمميف  ،وهػػو جػػزء مػػف محػػور عربػػي ودولػػي يعػػادي
اإلخواف  ،وليس في هذا بأس  ،فمكػؿ إنسػاف موقفػه السياسػي والفكػري  ،ولكػف ثمػة بػأس حػيف يتخػذ اإلنسػاف
مف موقفه الشخصي مطية لتضميؿ الغير  ،ورسـ مشهد سياسي باطؿ إلرباؾ المواطف  ،فالعالـ كمه بمػا فيػه
عبػػاس نفسػػه يعمػػـ أف أميركػػا و(إسػرائيؿ) ودوال أخػػرى فػػي المحػػور نفسػػه ضػػالعة فػػي االنقػػالب  ،ومؤيػػدة لػػه ،
وتػ ػػدافع عنػ ػػه بالمغػ ػػة نفسػ ػػها التػ ػػي يػ ػػدافع بهػ ػػا محمػ ػػود عبػ ػػاس ( ،كػ ػػذكرط الثالثػ ػػيف مميػ ػػوف  ،واإلرادة الشػ ػػعبية
،ولمتفػػويض ) وغيػػر ذل ػػؾ  ،ولكػػف محم ػػود عبػػاس يخمػػط األوراؽ  .ويق ػػوؿ  :إف أميركػػا تري ػػد عػػودة اإلخػ ػواف
لمصر  .وترفض المصالحة مع حماس وهذا تناقض في السياسة األميركية ؟!
لست أدري مف أيف جاء عباس بهذا الزعـ ؟ واف كاف هػذا الػزعـ صػحيحا فممػاذا فشػمت اإلدارة األميركيػة فػي
إعػادة اإلخػواف ؟! وهػؿ يمكػػف لمسػػمطة المؤقتػة فػػي مصػر أف تتحػػدى إرادة أميركػػا ؟! ولسػت أدري لمػػاذا دخػػؿ
محمود عباس في هذا المدخؿ الضيؽ بينما هو يتحدث في موضوع المصالحة  ،ويتهـ حماس بالوقوؼ إلى
جانب اإلخواف في مصر ؟!
ل ػػـ يك ػػف عب ػػاس موفق ػػا ف ػػي خطاب ػػه ال ف ػػي القض ػػايا الفمس ػػطينية  ،وال ف ػػي القض ػػايا العربي ػػة  ،حي ػػث تج ػػاوز
الدبموماسية المعهودة  ،ربما بسبب الشماتة في اآلخريف  ،وغرورط بالتطورات المحيطة ،حتى قاؿ عف حماس
" :هؤالء أقمية يحكموف غزة  ،والشعب الفمسطيني ليس معهـ وال يؤيدهـ ".
وهذا كالـ في السياسة يكذبه الواقع  ،وال خطر فيه  ،ولكف الخطػر فػي كػالـ مػف يحمػؿ وظيفػة رئػيس سػمطة
قوله إف حماس أرسمت مقػاتميف إلػى مصػر ،ونػص كالمػه " :شػو مصػمحتؾ  .الشػعب المصػري  90مميػوف .
تبعتمه  30أو  40مقاتال أو أكثر  .لماذا ؟ أو تبعث له شوية متطرفيف مػف هػوف أو مػف هػوف ؟! " (.رمتنػي
بػػدائها وانسػػمت) .هػػذا هػػو رئػػيس السػػمطة الػػذي قبمتػػه حمػػاس فػػي لقػػاء الدوحػػة أف يكػػوف رئػػيس حكومػػة الوحػػدة
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الوطنية  ،إضافة لرئاسػته لمسػمطة ،ولمنظمػة التحريػر ؟! عبػاس يعػادي اإلخػواف بػدوف مبػرر ،ويحػرض عمػى
حماس بشماتة.
فمسطين أون الين1023/9/3 ،
 54ىل ييدم اإلسرائيميون األقصى مع بدء الحرب عمى سوريا؟

سمطاف حطاب
مخطػط نتػػاف شرانسػػكي وهػػو رئػػيس الوكالػة اليهوديػػة بػػدأ وهػػو برسػػـ التنفيػذ الكامػػؿ ويسػػتهدؼ االسػػتيالء عمػػى
ساحة البراؽ وهي الساحة الواقعة بيف المسجد األقصى وقبة الصخرة بعد اف قػرر شرانسػكي حػؿ المشػكمة مػا
بيف اليهود المتعصبيف واليهود الوافديف وخاصة األميركييف اثر رفض المتعصبيف االختالط عند حائط البراؽ
(المبكػػى) فقػػرر اف يجػػد ح ػالً بتوسػػيع ذلػػؾ والنفػػاذ الػػى سػػاحة الب ػراؽ وهػػذط التوسػػعة واالخت ػراؽ فػػوؽ سػػاحة
المسػػجد األقصػػى يريػػدها أف تصػػؿ إلػػى موقػػع المتحػػؼ االسػػالمي وهػػو مػػا أطمػػؽ عميػػه «قػػوس روبنسػػوف»
ويهدؼ المخطط الذي يبشر به اآلف رئيس الوكالة وقػد حػاز عمػى رضػى األطػراؼ اليهوديػة المتصػارعة الػى
تقسيـ ساحة الب ارؽ إلى ثالثة أقساـ واحػد لمرجػاؿ وآخػر لمنسػاء وثالػث مخػتمط كمػا يطالػب اليهػود األميركيػوف
الذيف هددوا بقطع الدعـ عف اسرائيؿ اف لـ تفعؿ ذلؾ..والمخطط اآلف والذي شجبه الممؾ عبداهلل الثاني قبػؿ
حوالي شهر حيف التقى بالقيادات المقدسػية فػي عمػاف سػيقدـ بتوصػية النفػاذط هػذا السػبوع إلػى رئػيس الػوزراء
االسرائيمي..
الكثيػػروف ال يعممػػوف أف تحػػت أرض األقصػػى عش ػرات االنفػػاؽ والمم ػرات وحتػػى «الكػػنس» جمػػع كنػػيس وهػػو
بيت العبادة لميهود وحتى أمػاكف اسػتراحة وتجمعػات دينيػة حيػث أصػبح األقصػى اآلف يقػوـ فػوؽ أرض هشػة
قابمػة لالنهيػار فػػي أي لحظػة بعػػد أف أصػبحت األرض تحتػػه مجوفػة ،ولػػـ تكتػؼ المخططػػات التهويديػة بػػذلؾ
بؿ اف المستوطنيف واليهود والمتدنييف يعبروف يومياً إلى المسجد األقصى وساحاته في ساعات الصباح وقبؿ
موعد صػالة الظهػر يصػولوف ويجولػوف وقػد تطػورت األوضػاع امػس األوؿ ليبنػوا فػي سػاحة االقصػى منصػة
خاصة بهـ بشكؿ ثابت وهي ما حذر مف بنائها وزير الدولػة لشػؤوف االعػالـ النػاطؽ الرسػمي باسػـ الحكومػة
الدكتور المومني..
مػػاذا بعػػد..جاء المقدسػػيوف إلػػى عمػػاف..مالذهـ واألذف التػػي تسػػمعهـ والوجػػداف الػػذي يتعػػاطؼ معهػػـ واشػػتكوا
قبػػؿ اكثػػر مػػف شػػهر وهػػي الشػػكوى األخيػرة فػػي قائمػػة شػػكاوى وتقػػارير متصػػمة عػػف تحركػػات المعتػػديف اليهػػود
عمى االقصى
العالـ العربي ال يحػرؾ سػاكناً ازاء هػذط الجريمػة التػي هػي اآلف برسػـ الوقػوع رغػـ وصػوؿ أمػيف عػاـ المػؤتمر
االس ػػالمي ال ػػدكتور احس ػػاف أوغمػ ػوا ال ػػى راـ اهلل االس ػػبوع الماض ػػي ولقائ ػػه الػ ػرئيس عب ػػاس ومنظم ػػة الم ػػؤتمر
االسالمي هذط كانت نشأت بدعوة مف الزعماء العرب والمسمميف اثر حرؽ المسػجد األقصػى فػي عػاـ 2968
في شهر آب وما زالت لـ تفعؿ الكثير النقاذ األقصى الذي رمـ حريؽ منبرط األردف بوضع منبر جديػد جػرى
تصميمه في جامعة البمقاء التطبيقية مكاف منبر عماد الديف زنكي الذي حممػه الػى القػدس صػالح الػديف بعػد
تحريرها مف الغزوة الفرنجية..
والسؤاؿ هؿ يستمر اليهود والمتطرفوف وبدعـ مف الحكومة اليمينية االسرائيمية هذط الفترة حيػث يتكثػؼ دخػاف
الحػرب عمػػى سػوريا ليقومػوا باقتحػاـ االقصػػى بشػكؿ نهػػائي واالسػتيطاف فػػي سػاحته أو عمميػػة هدمػه التػػي لهػػا
خ ػرائط جػػاهزة منػػذ فت ػرة مػػف الػػزمف القامػػة المركػػز الػػديني الػػذي يس ػمونه (بيػػت شػػتراوس والمتكػػوف مػػف أربعػػة
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طوابػ ػػؽ وال ػ ػػذي يقػ ػػاـ ف ػ ػػي الجهػ ػػة الش ػ ػػمالية لح ػ ػػائط الب ػ ػراؽ ليك ػ ػػوف مػ ػػدخالً رئيسػ ػ ػاً لالنفػ ػػاؽ الموج ػ ػػودة أس ػ ػػفؿ
المسجد..فتصب فيه هذط االنفاؽ ويصرفها المبنى الى ساحة األقصى)..
تحذيرات مفتي القدس العاـ الشي محمػد أحمػد حسػيف مػا ازلػت تتجػاوز االسػماع العربيػة والمسػممة ومػا ازلػت
ردود الفعػ ػػؿ عميهػ ػػا مجمػ ػػدة أو غائبػ ػػة والس ػ ػؤاؿ ايػ ػػف الشػ ػػعوب العربيػ ػػة واالسػ ػػالمية اف لػ ػػـ تتحػ ػػرؾ انظمتهػ ػػا
وحكوماته ػػا؟ أي ػػف لجن ػػة الق ػػدس المش ػػكمة عم ػػى مس ػػتوى زعم ػػاء ال ػػدوؿ ومقره ػػا الرب ػػاط؟ أي ػػف اليونس ػػكو؟ أي ػػف
المنظمػ ػ ػػات الدوليػ ػ ػػة؟ ايػ ػ ػػف منظمػ ػ ػػات حقػ ػ ػػوؽ االنسػ ػ ػػاف؟ أيػ ػ ػػف الهيئػ ػ ػػات المدافعػ ػ ػػة عػ ػ ػػف األمػ ػ ػػاكف المقدسػ ػ ػػة
العربية..اسػػالمية ومسػػيحية؟ أيػػف المجتمػػع الػػدولي وتعبي ارتػػه القويػػة التػػي تضػػج اذا مػػا مػػس معبػػد يهػػودي أو
حت ػػى ش ػػاهد قب ػػر يه ػػودي ف ػػي مقبػ ػرة ف ػػي فرنس ػػا او المانيا؟..لم ػػاذا ال يبك ػػي عم ػػى مقدس ػػاتنا اح ػػد؟ وال يتح ػػرؾ
احد..أيف المنظمات واالحزاب االسالمية التي تصارع عمى السمطة وتتحدث عف الوصوؿ اليها في اكثر مف
بمد مما يجري االف في القدس؟ هػؿ يواصػؿ المسػمموف والعػرب وضػع رؤوسػهـ فػي الرمػؿ ليسػتفيقوا فػي اليػوـ
التالي عمى المأساة المنتظرة في هدـ االقصى؟ أـ يعمموف بجد وبسرعة لمنع ما سيقع؟
الرأي ،عمان1023/9/4 ،
ُ 55يفضل بقاء األسد ألن البديل أسوأ

أفيعاد كالينبرغ
مػف المنطػؽ أف نفػرض أف تهػاجـ الواليػات المتحػدة سػورية آخػر االمػر ،وهػي لػف تفعػؿ ذلػؾ ألف االسػد يػػذبح
أبناء شعبه ،فهو يذبحهـ منذ زمف بعيد ولـ يتدخؿ الغرب .واذا هاجمت الواليات المتحدة فمف تفعؿ ذلػؾ ألنػه
تـ تجاوز خط احمر اخالقي ،فقد تـ تجاوز هذا الخط منػذ زمػف .بػؿ لػيس مػف المؤكػد أف الحػديث يػدور عػف
تهديد لػ "سالـ العػالـ" .إف السػالح الكيميػائي عمػى عكػس أنػواع اخػرى مػف وسػائؿ االبػادة الجماعيػة كالسػالح
الػػذري والبيولػػوجي لػػيس "كاس ػ اًر لمتعػػادؿ" .فمػػه تػػأثير محػػدود وال سػػيما فػػي صػػفوؼ المػػدنييف .وهػػو مػػف عػػدة
جوانب أقؿ فاعمية مف القنابؿ الحارقة التي ال يحرـ استعمالها وال تقؿ نتائجها فظاعة.
اذا عممت الواليػات المتحػدة فانهػا سػتفعؿ ذلػؾ السػباب سياسػية .حينمػا حػذر اوبامػا مػف أف اسػتعماؿ السػالح
الكيميائي سيستتبع ردا ،لـ يعمف إنذا ار يرمي الى وقؼ ذبػح األبريػاء .بػؿ حػدد خطػا أحمػر نظريػا تمامػا .فأيػة
مصمحة لألسد في أف يقتؿ أعداءط بسالح كيميائي في وقت يممؾ فيه رخصة قتمهـ بنفس القدر مف الفاعميػة
بسػػالح عػػادي؟ بيػػد أف االسػػد اسػػتقر أريػػه عمػػى التجاهػػؿ ألسػػبابه الخاصػػة .وسػػيعاقب عمػػى هػػذا ،أي عمػػى
تجاهػػؿ التهديػػد األميركػػي .فالواليػػات المتحػػدة تريػػد أف تظهػػر أنػػه ال يجػػوز االسػػتخفاؼ بتهديػػداتها .ولػػيس مػػف
المؤكد أنها معنية بإسقاط نظػاـ االسػد .ال يعنػي هػذا أنهػا متحمسػة لألسػد لكنهػا ليسػت متحمسػة حقػا لمبػديؿ.
اذا كانػػت افترضػػت فػػي الماضػػي أنهػػا قػػادرة عمػػى أف توجػػد بػػديال مػػف العػػدـ فهػػي اليػػوـ أقػػؿ ثقػػة بنفسػػها .فمػػف
المنطؽ أف نفرض ،اذاً ،أف عممية العقاب المتوقعة في سورية ال ترمي الى إسقاط النظاـ ،فالواليات المتحػدة
ستمطـ األسد ولف تسقطه.
يمكف أف يزعزعنا عدـ االكتراث االخالقي لمواليات المتحدة .فقد كنا نتوقع أف تعمؿ زعيمة العالـ الحر لوقؼ
مذبحػة جماعيػػة وأف تسػقط المسػػؤوليف عنهػػا .ولػو أف اجػراءات سياسػية كانػػت تحػػدث فػي فػراغ لكػاف هػػذا هػػو
الخي ػرة أكثػػر مػػف م ػرة الػػى الجحػػيـ .هػػؿ
العمػػؿ االخالقػػي ،بيػػد أف هػػذا العػػالـ هػػو مكػػاف تفضػػي فيػػه النوايػػا ّ
تتػذكروف صػػداـ حسػػيف؟ لقػػد اسػػتعمؿ حسػػيف ،وهػػو مػريض نفسػػي قاتػػؿ ،السػػالح الكيميػػائي ضػػد أبنػػاء شػػعبه،
لكنػػه عمػػى عكػػس االسػػد كػػاف عنػػدط التػػبجح والوسػػائؿ ايضػػا إلح ػراز هيمنػػة اقميميػػة تعػػرض الػػدوؿ المجػػاورة
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لمخطػػر جػػدا .كانػػت البواعػػث عمػػى العمميػػة األميركيػػة فػػي العػراؽ مركبػػة فػػي الحقيقػػة ،لكػػف الرغبػػة فػػي إسػػقاط
مستبد بغيض وتمكيف شعبه مف حياة أطيب وأكثر حريػة كانػت جػزءاً منهػا .وكانػت نتػائج ذلػؾ االجػراء الػذي
يستحؽ المدح ،مدمرة .فالواليات المتحدة لـ تستطع إقرار اوضاع الدولة العراقية .وقػد أفضػت دوف أف تقصػد
الػى انتقػاض العػراؽ بالفعػػؿ والػى تقويػة كبيػرة إليػراف والػى سػفؾ دمػاء لػػـ يسػبؽ لػه مثيػؿ فػػي سػعته أكثػر ممػػا
جػػرب الشػػعب الع ارقػػي فػػي طػػوؿ سػػني حكػػـ صػػداـ حسػػيف .بػػؿ إف العمميػػة التػػي كانػػت أكثػػر حػػذ ار فػػي ليبيػػا
أثمرت نتائج اشكالية .فميس مف الواضح الى اآلف أي نظاـ سيحكـ ليبيا بدؿ نظاـ القذافي االسػتبدادي ،لكػف
أصبح واضحا اآلف أف انهيار النظاـ أفضػى الػى تسػريب كػارثي لسػالح ليبػي إلػى أشػد المنظمػات خطػ اًر .إف
مػػف يريػػد االتيػػاف بفائػػدة يحػػدث ضػػر ار احيانػػا وتػػأتي الكػػولي ار احيانػػا بػػدؿ الطػػاعوف .إف االسػػتنتاج مػػف هػػذا
االدراؾ بائس ،وهو أف يفضؿ أكثر مف مرة إبقاء األوغاد عمى حالهـ ألف البديؿ ببساطة اسوأ .ال تنقض اذا
لـ تكف عمى ثقة بأنؾ تعرؼ التركيػب مػف جديػد .إف فكػرة أف مػف أراد اطػالؽ النػار يطمقهػا ببسػاطة وال يفكػر
كثي ار تناسب فيمما هوليووديا وال تناسب الشرؽ االوسط .إف اوباما غير متردد ،لكنه يفكر.
"يديعوت"1023/9/3 ،
األيام ،رام اهلل1023/9/4 ،
 56الفصل بين العمميات واألمن

د .رؤوبيف باركو
إف احباط عممية رجاؿ حماس في المجمع التجاري ماميال في القدس التي كتب عنها األحد ،عاد ليشير الى
قػػدرات "الشػػاباؾ" عمػػى االحبػػاط .إف الكشػػؼ عػػف العمميػػة يؤكػػد جوانػػب تنفيذيػػة حاسػػمة بالنسػػبة ألمننػػا أهمهػػا
إسػػهاـ جػػدار األمػػف المحكػػـ االغػػالؽ .فمػػيس مػػف العجػػب أف يسػػمي منتقػػدو هػػذا الجػػدار المنقػػذ لمحيػػاة هػػذا
الجدار "جدار الفصؿ العنصري" أو "جدار االبرتهايػد" ،ألنػه يفصػؿ بػيف األحيػاء واألمػوات .وممػا يفرحنػا أننػا
في جانب األحياء.
لماذا توجد عممية اآلف؟ إنها جيدة دائما بالنسبة لحماس التي تسوء حالهػا .فقػد تػدهورت شػعبية المنظمػة الػى
الحضيض بعد استكبار ورفض وقح لكؿ اقتراح مصالحة وطنية حتى مف كبػار الزعمػاء العػرب ،مػع السػمطة
الفمسطينية .وقد دمر الجيش المصري بيوت رفح في الجانب المصري مف محور فيالدلفيا ودمر وأغمؽ أكثر
األنفاؽ التي كانت تمد حكومة حماس بالسالح والماؿ والوقود والغذاء ،وأغمؽ ممر رفح.
تعػػرؼ مصػػر السيسػػي حمػػاس بأنهػػا معاونػػة عمػػى العمميػػات االرهابيػػة االسػػالمية الموجهػػة عميهػػا مػػف سػػيناء
وتتهمها ايضا بالتعرض لممركز الثقافي المصري في غزة .وتركيػا مشػغولة بسػوريا .وقػد أغمقػت ايػراف وسػوريا
وحزب اهلل في وجه المنظمة منذ كاف التمرد عمى األسػد ،وتػزف السػمطة الفمسػطينية أف توقػؼ تحويػؿ األجػور
الى الموظفيف في غزة.
إف حماس التي ساءت حالها تضطر في المدة األخيرة الى االتجاط الى أبو مػازف والعػامميف معػه كػي يجهػدوا
فػػي مصػػر فػػي االفػراج عػػف ناسػػها المعتقمػػيف .وفػػي االثنػػاء تحتػػرؽ المنطقػػة وتحشػػر حمػػاس فػػي زاويػػة وتقػػوى
السمطة الفمسطينية وتجري اتصاالت مع اسػرائيؿ ،وعمػى ذلػؾ فػاف الورقػة التقميديػة التػي بقيػت فػي يػد حمػاس
هي صواري القساـ و "االرهاب".
يقوؿ المثؿ العربػي" :ألػؼ إـ تبكػي وال إمػي" .أجػؿ إف وجػود الجػدار يجعػؿ األمػور صػعبة عمػى الفمسػطينييف
الذيف يشتكوف مف أف مسارط يشير الى االتجاط العاـ لحؿ الصراع ،مع السالـ أو بغيرط :نحف هنا وهـ هناؾ.
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ويػػرى فمسػػطينيوف كثيػػروف هػػذا الجػػدار "السػػور الحديػػدي" الػػذي يضػػع حػػدا ألحػػالـ تحريػػر فمسػػطيف واغراقهػػا
بمالييف الالجئيف أو إغراقنا بدـ عمميات المنظمات االرهابية.
يحتج الفمسطينيوف ودعائيو اليسار فػي العػالـ عمػى الجػدار األمنػي الػذي يفصػؿ بػيف شػحنات المػوت الناسػفة
وبيف السكاف اليهود الذيف يشتهوف الحياة .إف الجػدار األمنػي يجعػؿ االمػور صػعبة عمػى مخططػي العمميػات
ويشغمهـ بالحياة اليومية ألف "المخربيف" يتحركوف نتاج مسار
الحركة الذي يمميه في المحاور الطولية لػ "يهودا والسامرة" .ولذلؾ يقيـ الجيش االسرائيمي حواجز في الشوارع
لمكشػػؼ عػػف المخ ػربيف وشػػحناتهـ ويعػػاني السػػكاف الفمسػػطينيوف ايضػػا .وهػػذا صػػعب ،لكػػف أصػػعب مػػف ذل ػؾ
تحمؿ بكاء أمهات قتؿ أبناؤهف.
ولمػػا كانػػت "خاليػػا القتػػؿ" ال تسػػتطيع أف تػػدخؿ نحػػو الغػػرب ،فانهػػا تسػػتعيف ب ػ "مخربػػي األطػراؼ" .ويسػػتعمؿ
له ػػذط الغاي ػػة مواطن ػػو شػ ػرقي الق ػػدس الفمس ػػطينيوف ،فالمنظم ػػات "االرهابي ػػة" تخت ػػار الق ػػدس باعتباره ػػا منطق ػػة
االتصػػاؿ المباشػػر بنػػا وبسػػبب معناه ػػا الرمػػزي بصػػفتها عاصػػمة اسػػرائيؿ ،واسػػتغاللها لمميػػوؿ القوميػػة عن ػػد
مواطني شرقي القدس الفمسطينييف الذيف توجد معهـ بطاقات هوية زرقاء.
تحاوؿ حماس اآلف فػي وضػعها الصػعب بواسػطة العمميػات أف تعيػد بنػاء مكانتهػا وتشػهد عمػى وجودهػا ،وأف
تحدث عداوة بيف الفمسطينييف ويهود المدينة وأف تمنعهـ مف االندماج في حياتها .غير أف أكثر الفمسطينييف
في القدس ال يعاونوف عمى العمميات "االرهابيػة" .ويقػوؿ كثيػروف عمنػا إف عنػدهـ الكثيػر ممػا يخسػروف قياسػا
بالدوؿ العربية وبالمناطؽ الفمسطينية ،ومع ذلؾ ورغـ وسائؿ االحباط توجد اخفاقات ايضا.
إف احبػػاط العمميػػة فػػي القػػدس يػػذكر بمقالػػة شػريرة نشػػرت فػػي اآلونػػة االخيػرة فػػي صػػحيفة "صػػهيونية" معروفػػة
اشتكى فيها الكاتب مف أف "الذراع السياسية" االسرائيمية ال تنسؽ مع "الذراع العسكرية" .وكتب أنه في الوقت
ال ػػذي تج ػػري في ػػه وزيػ ػرة الخارجي ػػة تفاوض ػػا م ػػع الفمس ػػطينييف عم ػػى الخص ػػوص تنف ػػذ أذرع اسػ ػرائيؿ العس ػػكرية
اعتقػػاالت تفشػػؿ ذلػػؾ .وقػػد كػػاف يقصػػد الػػى أف يعػػرض اسػرائيؿ عمػػى أنهػػا منظمػػة اخػػرى ذات ذراع عسػػكرية
وسياسػػية ،وعػػرض عػػدـ التنسػػيؽ بأنػػه نػػابع مػػف الػػبالدة أو ميػػؿ آثػػـ .إف المشػػكمة هػػي أف حمػػاس ومنظمػػات
الرفض تحدث عمميات حينما تستطيع ذلؾ خاصة الفشاؿ تفاوض سياسػي .وفػي الػرد عمػى ذلػؾ ورغػـ خيبػة
أمػػؿ الكاتػػب الصػػحفي المػػذكور آنفػػا تضػػطر "الػػذراع العسػػكرية" االس ػرائيمية الػػى احباطهػػا فػػي وقػػت التفػػاوض
خاصة حتى دوف تنسيؽ مع وزيرة الخارجية.
اسرائيؿ اليوـ1023/9/3 ،
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/9/4 ،
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فمسطين أون الين1023/9/3 ،
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