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" 8الحيـاة"" :إسـرائيل" تطالـب الســمطة الفمسـطينية بمحطــات إنـذار مبكــر فـي الضــفة وبالسـيطرة عمــى الحــدود
والمعابر مع األردن
راـ اهلل  -محمد يونس :كشفت مصادر ديبموماسية غربيػة ل ػ «الحيػاة» أف الوفػد اسسػراليمي المفػاوض يطالػب
باسبقػػاع عمػػس السػػيطرة اسسػراليمية عمػػس الحػػدود والمعػػابر مػػل األردفا كمػػا يطالػػب بمحطػػات إنػػذار مبكػػر فػػي
الجانبيف لـ
جباؿ الضفة الغربيةا مشيرة إلس أف المفاوضات تتركز في ىذه المرحمة عمس الممؼ األمنيا وأف
ْ
يحققا أي اختراؽ في ىذا الممؼ.
وفػػي آخػػر مػػا رشػػف عػػف المفاوضػػاتا أوضػػحت المصػػادر الغربيػػة أف الوفػػد اسس ػراليمي عػػرض عمػػس نظي ػرة
الفمسػػطيني مطالػػب إسػراليؿ األمنيػػة فػػي فتػرة أسػػماىا ب ػ «االنتقاليػػة»ا مشػػيرة إلػػس أف ىػػذه المطالػػب تُظيػػر أف
إسراليؿ تريد الحفاظ عمس الوضل الحالي مف دوف أي تغيير .وتابعت« :طمب الوفد اسسراليمي بقػاع السػيطرة
اسسراليمية عمس المعابر والحدود مل األردفا واسبقاع عمس محطات اسنػذار المبكػر فػي موااعيػا عمػس رؤوس
الجباؿ في الضفةا وبقاع غور األردف تحت اسدارة األمنية اسسراليمية» .وأضافت أف الوفد الفمسطيني طالب
بانسحاب إسراليمي كامؿ مف الضفة إلس خطوط الرابل مف حزيراف (يونيو) عاـ .2997
الحياة ،لندن1083/9/8 ،
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 1تقدير اسـتراتيجي لمركـز "الزيتونـة" :واشـنطن تسـعى إلنهـاء القضـية الفمسـطينية بـأكبر قـدر مـن التنـازالت
العربية
بيروت :رأى مركز "الزيتونة" لمدراسات واالستشاراتا في تقدير استراتيجي أصدرها أف الواليات المتحدة
األمريكية تسعس مف خالؿ جيودىا الستلناؼ المفاوضات بيف الجانبيف الفمسطيني واسسراليميا إلس التوصؿ
لتسوية سممية تنيي بيا القضية العالقة منذ عقود بأكبر ادر مف التنازالت الفمسطينية والعربية.
ولفت المركز االنتباه إلس أف الواليات المتحدة "تحاوؿ أف تدير شبكة مصالحيا في المنطقة العربية بما في
ذلؾ إمدادات النفطا وتحاوؿ عدـ إحراج حمفاليا العرب وأنظمتيـ السياسية "المعتدلة"ا المتوافقة مل السياسة
األمريكية في المنطقة .وألف القضية الفمسطينية تبقس عنصر التفجير األكبر في المنطقةا فإف السياسة
األمريكية تسعس سنياع الممؼ الفمسطيني مف خالؿ تحقيؽ أكبر ادر مف التنازالت الفمسطينية والعربيةا
والوصوؿ إلس تسوية سممية ال تتجاوز الخطوط الحمراع اسسراليمية".
وأشارت إلس أف واشنطف نجحت في إعادة إطالؽ المفاوضات الفمسطينية  -اسسراليميةا بعد تنازؿ الطرؼ
الفمسطيني عف شرطو في واؼ االستيطاف .واد ترافؽ إطالؽ ىذه المفاوضات مل حدوث انقالب عسكري
في مصرا وتصاعد موجة ارتدادية تستيدؼ إنياع "الربيل العربي"ا وضرب "اسسالـ السياسي"ا وتقوية ما
يسمس "محور االعتداؿ" المتحالؼ مل الواليات المتحدة.
كما أشار مركز الدراسات إلس أف الطرؼ الفمسطيني يخوض المفاوضات في أجواع مف االنقساـا وتعطّؿ
برنامج المصالحة وحمالت االتياـ المتبادلةا كما يخوضيا في بيلة عربية واسالمية مترديةا وبيلة دولية
غير مواتية؛ وىو ما يجعؿ ميزاف القوى يميؿ بشكؿ صارخ لصالف إسراليؿ التي تقوـ بفرض الحقالؽ عمس
األرض.
وسرد التقدير اسستراتيجيا الذي تمقت "ادس برس" نسخة عنو ثالثة سيناريوىات محتممة لممفاوضات
الفمسطينية اسسراليمية :أوليا التوصؿ إلس اتفاؽ نيالي يؤدي إلس إنشاع دولة فمسطينية في الضفة والقطاعا
حؽ العودةا مل تبادؿ األراضي بحيث تظؿ السيطرة اسسراليمية عمس الكتؿ
يتنازؿ فيو الفمسطينيوف عف ّ
االستيطانية في الضفة الغربيةا مل اعتبار القدس عاصمة مشتركة (في جانبيا الشراي)ا مل عدـ وجود
جيش فمسطيني .وىو ما اد يفجر معارضة فمسطينية واسعة .وثانييا توايل اتفاؽ جزلي مؤات يوىـ بتحقيؽ
إنجاز لكافة األطرؼ .أما السيناريو الثالث فيو فشؿ المفاوضاتا بانتظار حدوث تحوالت جوىرية في
الوضل الفمسطيني وتبدالت في موازيف القوى في المنطقة.
كما أشار إلس جممة مف المحددات التي تحكـ مستقبؿ ىذه عممية التسوية وما ستؤوؿ إليو الجيود األمريكية
مف نتالج ممموسةا منيا :التطورات المتسارعة في المنطقة العربيةا وتأثيرات "الربيل العربي"ا وحالة الال
استقرار في المنطقة عمس القضية الفمسطينية ومسار التسوية السممية.
كما أف مدى جدية اسدارة األمريكية في التوصؿ التفاؽ سالـ شامؿ ونيالي بيف الفمسطينييف واسسراليمييف.
وحجـ المتغيرات التي دفعت طرفي الصراع لمعودة إلس طاولة المفاوضاتا وحجـ التنازالت المقدمة مف
الطرفيفا وحجـ ال ضغط الذي تستطيل أف تمارسو اسدارة األمريكية عمس طرفي الصراع وذلؾ لتقديـ تنازالت
أيضا
سواع سنجاح الجوالت األولس "المقاعات التمييدية" أـ في المواضيل التفصيمية لمعممية التفاوضيةا ىي ً
مف جممة تمؾ المحددات.
سي ِقدموف عمييا لموصوؿ إلس تسوية
ولـ يستثف التقدير ادرة طرفي الصراع عمس دفل أثماف لمتنازالت التي ُ
مقبولة في الشارعيف الفمسطيني واسسراليمي .وادرة كافة األطراؼ المفاوضة والوسيطة عمس تخطي عقبات
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محمية وااميميةا كاستمرار حالة االنقساـ الفمسطينيةا وسيطرة حركة حماس عمس اطاع غزةا واستمرار حالة
عدـ االستقرار في المنطقة.
وأشار التقدير اسستراتيجي في توصياتو إلس أنو "طالما أف المفاوض الفمسطيني مستمر في حديثو عف
تمسكو بالثوابتا لذا يجب عميو الخروج بوراة تطمينات لمشعب الفمسطيني توضف ىذه الثوابتا وتؤكد عدـ
تنازلو عف حؽ العودة أو عف القدسا وتمسكو بالسيادة عمس الدولة الفمسطينية الموعودة وغيرىا مف الثوابت
الفمسطينية".
كما لفت النظر إلس أنو "طالما أف القيادة الفمسطينية في راـ اهلل اادرة عمس تجاوز حالة التعطيؿ المستمرة
لمتسوية السممية مف الجانب اسسراليميا فحري بيا أف تبذؿ جيوداً أكبر ستماـ المصالحة الفمسطينيةا واعادة
ترتيب البيت الفمسطيني الداخمي".
وشدد عمس ضرورة أف تكؼ اسدارة األمريكية عف إعطاع الغطاع السياسي والحماية لالحتالؿ اسسراليميا
وأف تحدد رؤيتيا النيالية لمشروع التسويةا وأف تقوـ بممارسة الضغط الحقيقي عمس الجية المحتمةا وليس
عمس الشعب الواال تحت االحتالؿا حاثة في الوات ذاتو القوى والتيارات الفمسطينية "استكماؿ عناصر القوة
والمقاومة والوحدة التي تمكنيا مف فرض شروطيا عمس الجانب اسسراليمي".
قدس برس1083/8/7 ،
 3عريقات لـ"األيام" :تسعة أسباب دفعتنا لقبول استئناف المفاوضات
عبػد الػرؤوؼ أرنػاؤوط :حػدد د .صػػالب عريقػاتا عضػو المجنػة التنفيذيػػة لمنظمػة التحريػر الفمسػطينيةا تسػػعة
أسػباب اػاؿ إنيػػا حػدت بالقيػػادة الفمسػطينية لمموافقػػة عمػس اسػػتلناؼ المفاوضػات الفمسػػطينية-اسسػراليمية ولكنػػو
شدد عمس أف "إمكانية استمرار المفاوضات مل استمرار النشاطات االستيطانية سوؼ يكوف أم اًر ُمستحيالً".
وااؿ عريقات في دراسة حديثة أرسؿ نسخة منيا لػ "األياـ" :لمػاذا وافقنػا عمػس اسػتلناؼ المفاوضػاتا اسجابػة
عف ىذا السؤاؿ:
 أوالً :ألننا حصمنا عمس مرجعية خطيػة تؤكػد عمػس أف مرجعيػة عمميػة السػالـ تتمثػؿ بتحقيػؽ الػدولتيف عمػسحدود 2997ا مل تبادؿ أراض متفؽ عميو.
 ثانيػػا :جػػدوؿ األعمػػاؿ يشػػمؿ كافػػة اضػػايا الوضػػل النيػػالي دوف اسػػتثناع ( القػػدسا الحػػدودا المسػػتوطناتاالالجليفا المياها األمفا األسرى).
 ثالثاً :نبذ الحموؿ المرحمية واالنتقالية. رابعا :سقؼ زمني لممفاوضات  9-9أشير. خامساً :اسفراج عف األسرى الذيف اعتقموا ابؿ نياية العاـ  2991عمس أربل دفعات". سادس ػاً :أكػػدت اسدارة األميركيػػة أنيػػا تعتبػػر االسػػتيطاف غيػػر شػػرعي وأنيػػا سػػوؼ تعمػػؿ عمػػس الحػػد مػػفالنشػػاطات االسػػتيطانية إلػػس الحػػد األاصػػس .ورفضػػنا ذلػػؾ وأكػػدنا أف جميػػل األعمػػاؿ االسػػتيطانية اسس ػراليمية
غير شرعية والغية وباطمة وأكدنا عمس وجوب واؼ كافة النشاطات االستيطانية.
 سابعاً :صدور توجيات االتحاد األوربي بشأف االستيطاف اسسػراليمي فػي كافػة األ ارضػي المحتمػة ( الضػفةالغربيةا والقدس الشراية والجوالف العربي السوري المحتؿ)ا وتـ ذلؾ بالتنسيؽ مػل القيػادة الفمسػطينيةا وطمػب
المفاوضات مؤكديف أف توجياتيـ تجاه االسػتيطاف سػوؼ تػدخؿ
االتحاد األوروبي منا الموافقة عمس استلناؼ ُ
حيز التنفيذ مف ."1021/2/2
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 ثامناً :دعـ الدوؿ العربية باسجماع الستلناؼ المفاوضات. تاس ػػعا :دع ػػـ روس ػػيا والص ػػيف والياب ػػاف ودوؿ آس ػػيا وأفريقي ػػا وأميرك ػػا الالتيني ػػة واألم ػػـ المتح ػػدة الس ػػتلناؼالمفاوضػػاتا ومؤكػػديف عمػػس مرجعيػػات عمميػػة السػػالـ والقػػانوف الػػدولي وعمػػس وجػػوب إاامػػة دولػػة فمسػػطينية
بعاصمتيا القدس الشراية عمس حدود الرابل مف حزيػراف العػاـ  2997وحػؿ كافػة اضػايا الوضػل النيػالي دوف
استثناع".
دعمػت
المعطيػػات اساميميػػة والدوليػػة واسػػتناداً إلػػس التوجيػػات الدوليػػة التػػي ّ
وأشػػار عريقػػات إلػػس انػػو "أمػػاـ ىػػذه ُ
توجينا في األمـ المتحدة والتي تدعـ حقنػا فػي إاامػة دولػة فمسػطيف المسػتقمة بعاصػمتيا القػدس الشػراية عمػس
حدود 2997ا وافقت القيادة الفمسطينية عمس استلناؼ المفاوضات لفترة  9-9أشيرا حيث وعدتنا دوؿ كثيرة
في أوروبا وآسيا وعدد مف الػدوؿ األخػرى التػي لػـ تعتػرؼ بدولػة فمسػطيف أنػو فػي حالػة رفػض إسػراليؿ خػالؿ
فتػرة  9-9أشػػير تحقيػػؽ مبػػدأ الػػدولتيف عمػػس حػػدود 2997ا فإنيػػا سػػوؼ تبػػادر إلػػس االعتػراؼ بدولػػة فمسػػطيف
عم ػػس ح ػػدود  2997بعاص ػػمتيا الق ػػدس الشػ ػراية وس ػػوؼ تؤي ػػد انض ػػمامنا لممؤسس ػػات والمواثي ػػؽ والمعاى ػػدات
الدوليةا وأنيا سوؼ تتعامػؿ مػل المسػتوطنات اسسػراليمية بمػا فييػا القػدس الشػراية وفقػاً لمقػانوف الػدولي وعمػس
اعتبارىا غير شرعية".
األيام ،رام اهلل1083/9/8 ،
 9عشراوي تثمن قرار شركة هولندية وقف مشاركتها في تطوير مشروع إسرائيمي في القدس
القػػدس"-األيػػاـ" :رحبػػت عضػػو المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية د.حنػػاف عشػػراوي بق ػرار شػػركة
"روياؿ ىاسكونينغ دي اتش في" اليولندية لالستشػارات اليندسػية الجمعػة واػؼ مشػاركتيا فػي تطػوير مشػروع
إسراليمي في القدس المحتمة بعد رسالة توضيف فمسطينية وجيتيا ليا عشراوي.
واالت "لقد أثبتت شركة "روياؿ ىاسكونينغ" أنيا تعمؿ وفقاً ألعمس اعتبارات السالمة واالمتثاؿ لقواعد القانوف
والمػوالف الدوليػػة .إف مشػػروع معالجػػة صػػرؼ الميػػاه فػػي القػػدس ينتيػػؾ القػػانوف الػػدولي وىػػو مصػػمـ فػػي المقػػاـ
األوؿ لخدمة المستوطنات غير الشرعية والتي سببت انتياكات جسيمة لحقوؽ اسنساف".
ػث شػػركة
وأثنػػت عش ػراوي عمػػس مواػػؼ الحكومػػة اليولنديػػة لمعارضػػتيا سياسػػات االحػػتالؿ االسػػتيطانيةا وحػ ّ
"روياؿ ىاسكونينغ" سنياع نشاطيا في ىذا المشروع غير القانوني.
وذكرت الشركة اليولندية أنيا "تقوـ بعمميا وفقاً ألعمس اعتبارات السالمة واالمتثاؿ لمقوانيف والمػوالف الدوليػة..
وبعػػد إجػ ػراع المشػػاورات الواجب ػػة مػػل مختم ػػؼ أصػػحاب المص ػػمحةا فيمػػت الش ػػركة أف العمػػؿ المس ػػتقبمي ف ػػي
المشروع يمكف أف يكوف انتياكا لمقانوف الدوليا ىذا أدى إلس ارار الشركة إنياع مشاركتيا في المشروع".
األيام ،رام اهلل1083/9/8 ،
 5مصطفى البرغوثي" :أوسمو" فشل واالحتالل المستفيد الوحيد منه
راـ اهلل :أكد أمػيف عػاـ "المبػادرة الوطنيػة الفمسػطينية"ا مصػطفس البرغػوثيا أف اتفاايػات "أوسػمو" كانػت فاشػمة
"فشالً ذريعاً مف وجية النظر الفمسطينية وأف إسراليؿ ىي المستفيد الوحيد مف تمؾ االتفاايات".
وأوضػػف البرغػػوثيا وىػػو عضػػو المجمػػس التش ػريعي الفمسػػطيني عػػف المبػػادرةا فػػي تص ػريحات مكتوبػػة تمقتيػػا
"ادس برس" السبت ()9/7ا أف "الفشؿ الرليسي ألوسمو أنو كاف اتفاااً جزلياً وانتقالياً دوف تحديد اليدؼ الذي
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ػاع
يج ػػب الوص ػػوؿ إلي ػػوا مم ػػا س ػػمف سسػ ػراليؿ باس ػػتغاللو لتكػ ػريس عممي ػػات الض ػػـ والتوس ػػل واس ػػتخدامو غط ػ ً
العتداعاتيا".
وأضاؼ البرغوثي "وكاف مف معالـ الفشؿ أنو لـ يتضمف اسفراج عف جميل األسرى مف سجوف االحتالؿ.
وكشؼ البرغوثي أف اتفااية أوسمو "تضمف اعترافاً غير متكافئ مػف خػالؿ اعتػراؼ منظمػة التحريػر بإسػراليؿ
كدولةا في حيف اعترفت األخيػرة بالمنظمػة كممثػؿ لمفمسػطينييف دوف االعتػراؼ بدولػة فمسػطينية أو االعتػراؼ
بحدود عاـ  97حدوداً ليا".
وأش ػػار البرغ ػػوثي إل ػػس أف تواي ػػل االتفااي ػػة م ػػل االح ػػتالؿ رافق ػػو أخط ػػاع أدت لػ ػػ"نتالج كارثي ػػة"ا وأف "إسػ ػراليؿ"
استغمت االتفااية لتقطيل األراضي الفمسطينية إلس مناطؽ ""A,B,Cا وبدأت بضـ وتيويد القدس.
واػػاؿ البرغػػوثي" :تمػػؾ االتفاايػػة سػػببت انقسػػاماً واسػػعاً فػػي صػػفوؼ الشػػعب وحركػػة التحػػرر الػػوطني وأنشػػأت
ش ػػرخاً م ػػل الش ػػعب الفمس ػػطيني والالجل ػػيف ف ػػي الش ػػتاتا وأض ػػعؼ دور منظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية لحس ػػاب
السمطة المحكومة باتفاؽ أوسمو".
وخػػتـ البرغػػوثي" :نحػػف اجف بحاجػػة إلػػس تبنػػي إسػػتراتيجية وطنيػػة بديمػػة تقػػوـ عمػػس توسػػيل وتطػػوير المقاومػػة
الشػػعبية وانيػػاع االنقسػػاـ وتشػػكيؿ ايػػادة وطنيػػة موحػػدة والعمػػؿ عمػػس إعػػادة توحيػػد مكونػػات وطااػػات الشػػعب
الفمسطيني في الداخؿ والخارج".
قدس برس1083/8/7 ،
 6السفير الفمسطيني في اسبانيا :سياسة مدريد في دعم القضية الفمسطينية تعد سياسة ثابتة
راـ اهلل – منتصر حمداف :كشؼ السفير الفمسطيني في اسبانياا كفاح عودةا عف وجود تطور ممحوظ بالفكر
الدبموماسي الفمسطيني عمس مستوى الدولي يقوـ عمس أساس تشجيل ابناع الجاليات الفمسطينية في العديد مف
الدوؿ لالنخراط واالندماج في مجتمعات البمداف المتواجديف فييػا وخدمػة القضػية الوطنيػة مػف خػالؿ وجػودىـ
الفعاؿ والحي في ىذه المجتمعات.
وااؿ عودة في لقاع خاص ضمف برنامج ضيؼ «الحياة الجديدة»« :نحػف نريػد مػف ابنػاع الجاليػة الفمسػطينية
اف يكػػوف الفمسػػطيني امبػػو فمسػػطينيا وعقمػػو اوروبيػػا»ا مشػػددا عمػػس اف ىػػذه السػػموؾ يخػػدـ الشػػعب الفمسػػطيني
واضيتو الوطنية بطريقة فعالة نظ ار لما يحققو االندماج واالنخراط في المجتمعات التي تتواجد فيو جالياتنا.
واسػند كفػػاح حديثػػو باالشػػارة الػػس التجربػػة الفمسػػطينية ال ارلػدة لمجاليػػة الفمسػػطينية فػػي اسػػبانيا مػػف خػػالؿ االطػػر
المنتخبة ألبناع الجالية عمس مستوى المدف الرليسية في اسبانيا إضافة إلس ما يحققػو أبنػاع الجاليػة مػف خدمػة
لممجتمل االسباني عمس المستوى اسنساني.
واكد عػودة اف دعػـ الشػعب االسػباني لشػعبنا وحقواػو الوطنيػة ىػي سياسػة دولػة ميمػا كػاف شػكؿ الحكومػة او
االحػزاب التػػي تقودىػا سػواع كانػت اشػػتراكية او يمينيػة واػػاؿ »:الكػؿ يػػدعموف المواػؼ الفمسػػطيني وىػذا حػػدث
حينما صوتت اسبانيا لصالف المواؼ الفمسطيني في االمـ المتحدة رغـ اف اليميف ىو الذي يقود الحكومة.
واشار عودة الس استطالع اجرتو مؤسسة دولية عمس مستوى دوؿ فرنسا والمانيا وبريطانيا واسبانيا حوؿ دعـ
توجيات القيادة الفمسطينية لالمـ المتحدة مف اجؿ الحصوؿ عمس العضوية فاف  %91مػف الشػعب االسػباني
ايدوا ىذا المواؼ.
وشػػدد عػػودة عمػػس اف سياسػػة اسػػبانيا فػػي دعػػـ فمسػػطيف ىػػي سياسػػة ثابتػػة النيػػا سياسػػة دولػػة وليسػػت سياسػػة
حكومةا كما اف اسبانيا تعتبر الدعـ لفمسطيف ىو مف اولوياتيا االساسية رغـ االزمة المالية التي تعاني منيا
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اسػػبانيا التػػي ادت الػػس تخفػػيض حجػػـ الػػدعـ الخػػارجي الػػس ا اربػػة  %80لكػػف حصػػة دعػػـ فمسػػطيف مػػف تمػػؾ
المساعدات االسبانية بقيت كما ىي دوف تغيير.
األيام ،رام اهلل1083/9/8 ،
" 7الشرق األوسط" :كتائب القسام تضع خطة خاصة إلحباط أي فوضى في قطاع غزة
راـ اهلل  -كفاح زبوف :االت مصادر في حركة حماس لػ«الشرؽ األوسط» إف حماس ستسمف بػأي مظػاىرات
ضػػد االنقسػػاـا وضػػمف القػػانوف .وأضػػافت المصػػادر« :شػػرط أف تكػػوف مظػػاىرات حاصػػمة عمػػس ت ػراخيص».
وتابل« :ذلؾ ال يشمؿ أي مظاىرات مدعومة ومدفوعة مف الخارج ومف شأنيا إثارة الفوضس».
ورفض ػػت المص ػػادر الح ػػديث ع ػػف موا ػػؼ حم ػػاس م ػػف مظ ػػاىرات «تم ػػرد» المق ػػررة ف ػػي  22ن ػػوفمبر (تشػ ػريف
الثاني)ا االمة إف ذلؾ رىف بطبيعة المظاىرات.
لكف مصادر أخػرى مطمعػة فػي غػزةا أكػدت ل ػ«الشػرؽ األوسػط»ا أف كتالػب القسػاـ التابعػة لحمػاسا وضػعت
مخططػػا خاصػػا لمتعامػػؿ مػػل يػػوـ  22نػػوفمبرا إذ ستنتشػػر عناصػػرىا بالمبػػاس المػػدني فػػي مجموعػػات صػػغيرة
ومتخفيةا لمنل أي مظاىرات مف شػأنيا إثػارة «الفوضػس» .وأضػافت« :ثمػة تخوفػات مػف فوضػس فػي الػداخؿ
يعقبيا ىجوـ مف الخارجا ولذلؾ االستعدادات ستكوف عالية».
وتابعت« :السماح لممظاىرات ضد االنقسػاـ ال ينطبػؽ عمػس تمػرد أبػدا»ا وأردفػت« :تمػرد تريػد إثػارة الفوضػس
وتدعو إلس إسقاط حكـ الحركة اسسالميةا وليس ضد االنقساـ».
وكاف يونس األسطؿا وىو أحد اادة حماسا دعا أعضػاع تمػرد الجمعػة الماضػية إلػس حمػؿ أكفػانيـا بعػد أف
أعمف رليس الوزراع المقاؿ إسماعيؿ ىنية رفضو لتنظيـ أي «تمػرد» ضػد حكػـ حركتػوا اػالال إنػو ال يقبػؿ إال
بالتمرد عمس االحتالؿ.
ومف غير المعروؼ بعد كيؼ ستتصرؼ حماس في  22نوفمبرا أو إذا ما كانت «تمػرد» سػتنجف أصػال فػي
تحريؾ الشارع.
الشرق األوسط ،لندن1083/9/8 ،
 8قيادي في فتح يتوقع ق ار ارً بتعيين دحالن نائباً لعباس
(صػػفا) :تواػػل عضػػو المجمػػس التش ػريعي السػػابؽ والقيػػادي فػػي حركػػة فػػتف حسػػاـ خضػػر أف يصػػدر ال ػرليس
محمود عباس مرسوماً رلاسياً بتعييف القيادي الفتحاوي المفصوؿ محمد دحالف نالباً لو.
وااؿ خضر في بوست نشره عمس صفحتو بػ"الفيسبوؾ" السبت وتأكدت "صفا" مف صحتو خالؿ اتصاؿ عبػر
اليػػاتؼ  " :أتواػػل اريبػاً ومػػف خػػالؿ اراعتػػي لموااػػل الفمسػػطيني الخػػاص والعػػاـ أف يصػػدر رلػػيس سػػمطة الحكػػـ
اسداري الذاتي محمود عباس مرسوما بتعييف القيادي الفتحاوي البارز "محمد دحالف" نالبا لو".
ورفػػض خضػػر الحػػديث بمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ حػػوؿ أسػػباب تواعاتػػو ومؤش ػرات ذلػػؾا مكتفي ػاً بمػػا نش ػره عمػػس
صفتحتو.
عمان1083/9/8 ،
السبيلّ ،
إحياء لذكرى اغتيال أبو عمي مصطفى وضد المفاوضات
 9رام اهلل :مسيرة لـ "الشعبية"
ً
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راـ اهلل – س ػػالد أب ػػو فرح ػػة :ش ػػارؾ نح ػػو  2000ش ػػخصا ف ػػي مس ػػيرة بػ ػراـ اهللا أم ػػسا دع ػػت إليي ػػا الجبي ػػة
الشػػعبيةا فػػي الػػذكرى الثانيػػة عش ػرة الستشػػياد أمينيػػا العػػاـ السػػابؽ أبػػو عمػػي مصػػطفسا وتعبي ػ اًر عػػف رفػػض
المفاوضات.
وردد المشاركوف في المسيرةا التي منل عدد كبير مػف أفػراد األمػفا وصػوليا إلػس "سػاحة األمػـ" بمحػاذاة مقػر
الرلاسػػة "المقاطعػػة"ا ىتافػػات تطالػػب بواػػؼ المفاوضػػاتا إلػػس جانػػب أخػػرى تنػػدد بػػأي عػػدواف غربػػي عمػػس
سورية.
وأكد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحريرا والمكتب السياسي لمجبية عبد الرحيـ مموحا أف الوحدة الوطنيػة
ىي السالح األاوى في مواجية االحتالؿا مشدداً عمس ضرورة إنياع االنقساـا وااؿ :نحف ضد المفاوضػاتا
ألنيػػا ال تخػػدـ مصػػمحة الشػػعب الفمسػػطينيا لكننػػا سػػنظؿ مػػل حقػػوؽ شػػعبنا فػػي العػػودةا واالسػػتقالؿا وتقريػػر
المصيرا وأشار إلس أف الجبية ضد العدواف عمس أي بمد عربي.
مػػف جيتيػػاا ذكػػرت النالػػب عضػػو المكتػػب السياسػػي لمجبيػػة خالػػدة ج ػرارا أف الفعاليػػة جػػاعت بيػػدؼ إيصػػاؿ
رسػػالة سياسػػية بضػػرورة واػػؼ المفاوضػػاتا معتب ػرة أنػػو ال يوجػػد أي داع لمنػػل المشػػاركيف فػػي المسػػيرة مػػف
الوصوؿ إلػس سػاحة األمػـا حيػث كػاف يفتػرض تنظػيـ ميرجػاف خطػابيا واالػت" :نحػف جلنػا سيصػاؿ صػوت
سياسي رافض لممفاوضات".
وب ػػيف عض ػػو المكت ػػب السياس ػػي لمجبي ػػة عم ػػر ش ػػحادةا أف المس ػػيرة ج ػػاعت بي ػػدؼ إبػ ػراز الموا ػػؼ المن ػػاىض
لممفاوضػػاتا التػػي وصػػفيا بأنيػػا "وسػػيمة لتفتيػػت الشػػعب الفمسػػطيني واضػػيتو"ا ورأى أف الجػػانبيف األميركػػي
واسسراليمي يحاوالف تحويؿ المفاوضات إلس غطاع لالعتداع عمس سوريةا والتدخؿ في شػؤوف الػدوؿ العربيػةا
خاصة مصر.
األيام ،رام اهلل1083/9/8 ،
 80حماس تطالب بوقف المفاوضات واالتفاق عمى سياسة موحدة في مواجهة االحتالل
راـ اهلل – سالد أبو فرحة :طالب القيادي في حركػة حمػاس جمػاؿ الطويػؿا بواػؼ المفاوضػاتا والعمػؿ عمػس
االتفاؽ عمػس سياسػة موحػدة فػي مواجيػة االحػتالؿا ورأى أف االتفاايػات مػل الجانػب اسسػراليمي لػـ تعػد تعنػي
شيلاً في عقػؿ ووجػداف الشػعب الفمسػطينيا خاصػة أف اسسػراليمييف اػد تجاوزوىػا بممارسػاتيـ وسياسػاتيـ منػذ
زمف طويؿ.
األيام ،رام اهلل1083/9/8 ،
" 88الجبهة العربية الفمسطينية" :آن األوان ليتحمل العرب مسؤولياتهم تجا القدس
راـ اهلل  :أدانػػت الجبيػػة العربيػػة الفمسػػطينية االعتػػداعات االس ػراليمية المتواصػػمة عمػػس مدينػػة القػػدس والمسػػجد
األاصسا وعمس كافة مقدساتنا اسسالمية والمسيحية ومضي االحػتالؿ فػي مخططاتػو بتيويػد المدينػة وطمػس
ىويتيا العربيةا ومواصمة سياسة تضييؽ الخنػاؽ التػي تنتيجيػا اػوات االحػتالؿ ضػد أىمنػا فػي مدينػة القػدسا
وأكدت أف شعبنا سيقؼ بالمرصاد لمخططات االحتالؿ وسيواصؿ صموده ودفاعو عػف أولػس القبمتػيف وثالػث
الحرميف الشريفيف.
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وتوجيت الجبية في بياف اصدرتو امس إلس الدوؿ العربية ومنظمة المؤتمر اسسالمي ولجنة القدس بالتحرؾ
العاجؿ لواؼ االعتداعات المتواصمة عمس المسجد األاصس وتحمؿ مسؤولياتيـ في الػدفاع عػف مدينػة القػدس
ابػػؿ ف ػوات األواف واتخػػاذ مواػػؼ جػػاد وحػػازـ يػػردع االحػػتالؿ ويثنيػػو عػػف مواصػػمة عدوانػػوا موضػػحة انػػو آف
األواف لمعػػرب تحمػػؿ مسػػؤولياتيـ تجػػاه مدينػػة القػػدس ومقدسػػاتياا وتقػػديـ كافػػة أشػػكاؿ الػػدعـ المعنػػوي والمػػادي
لدعـ نضاؿ وصمود أىمنا في القدس.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1083/9/8 ،
" 81السبيل" :قناة العربية تصف مجاهدي قطاع غزة بـ"المميشيات"
أبدى مواطنوف فمسطينيوف استغرابيـ مػف السياسػة التػي تنتيجيػا انػاة العربيػة تجػاه اطػاع غػزةا وذلػؾ بعػد أف
وصفت أمس عمس صفحتيا عمس الفيس بوؾ المسير العسكري لفصالؿ المقاومة بػ"الميميشيات".
وجػػاع عمػػس صػػفحة القنػػاة "أف ػراد مػػف ميميشػػيات فمسػػطينية يشػػاركوف فػػي احتجػػاج ضػػد محادثػػات السػػالـ بػػيف
(اسػرليؿ) والفمسػػطينييفا فضػػال عػػف اليجمػات األمريكيػػة المحتممػػة عمػػس سػورياا شػػماؿ اطػػاع غػزة  9سػػبتمبر
 ."1023ويشار الس أف النالب العاـ اد أمر في وات سابؽ بإغالؽ مكتب اناة العربية بغزة بتيمة التحريض
عمس القطاع وبث تقارير مفبركة ال تعكس الواال.
عمان1083/9/8 ،
السبيلّ ،
 83حركة فتح تثمن قرار هولندا بعدم تنفيذ مشروع إسرائيمي في القدس المحتمة
راـ اهلل  -محمد يونس :ثمنػت حركػة فػتف اػرار الحكومػة اليولنديػة بواػؼ تنفيػذ شػركة "رويػاؿ ىاسػكونينغ دي
اتػػش فػػي" اليولنديػػة لالستشػػارات اليندسػػية الجمعػػة مشػػروع إسػراليمي فػػي القػػدس المحتمػػةا باعتبػػاره ينفػػذ عمػػس
أ ارضػ ػػي دولػ ػػة فمسػ ػػطيف المحتمػ ػػةا ومخالف ػ ػاً لمقػ ػػانوف الػ ػػدولي وا ػ ػرار االتحػ ػػاد األوروبػ ػػي بمقاطعػ ػػة المؤسسػ ػػات
االستيطانية في الضفة والقدسا معتبرة مثؿ ىذا القرار خطوة ىامة عمس طريؽ محاربة االستيطاف دولياً.
ودعػػا المتحػػدث باسػػـ الحركػػة أسػػامة القواسػػمي فػػي بيػػاف صػػدر عػػف مفوضػػية اسعػػالـ والثقافػػة امػػسا كافػػة
المؤسسات والشركات الدولية واألوروبية لقطل عالااتيا مل مؤسسات االستيطافا وواؼ كافة أشكاؿ التعاوف
معياا مؤكداً عدـ شرعية االستيطاف في كؿ مناطؽ دولة فمسطيف.
الحياة ،لندن1083/9/8 ،
 89حماس تتهم أمن السمطة باعتقال أربعة من عناصرها
راـ اهلل (فمسػػطيف) :اتيمػػت حركػػة حمػػاس أجي ػزة األمػػف التابعػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية بالضػػفة الغربيػػة المحتمػػةا
باعتقػػاؿ خمسػػة م ػواطنيف بيػػنيـ أربع ػةٌ اعتقم ػوا بػػدعوى انتمػػاليـ لػ ػ "حمػػاس"ا فيمػػا ينتمػػي الخػػامس إلػػس "حػػزب
التحرير".
واالػػت الحركػػة فػػي بيػػاف ليػػا تمقتػػو "اػػدس بػػرس" السػػبت ( )9|7إف جيػػاز "األمػػف الواػػالي" فػػي طػػولكرـ أعػػاد
اعتقاؿ القيادي في "الكتمة اسسالمية" في جامعػة فمسػطيف التقنيػةا أحمػد الفنػي بعػد سػاعات مػف إفػراج جيػاز
"المخابرات العامة" عنو.
قدس ببرس1083/9/7 ،
عد خط ًة لتهويد المنهاج التعميمي لفمسطيني 8998
 85وزارة التعميم اإلسرائيمية تُ ّ
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تستعد و ازرة التعميـ اسسراليمية لفرض خطة تعميمية عمس طػالب فمسػطينيي الػداخؿ فػي العػاـ الد ارسػي الجديػد
لتقويػػة الػػروابط الوجدانيػػة بػػيف الطالػػب وبػػيف "أرض إس ػراليؿ"ا وزيػػادة محبت ػو "لمشػػعب الييػػودي"ا األمػػر الػػذي
تصعيدا في عمميات تيويد المكاف واسنساف.
يرفضو فمسطينيو الداخؿا باعتبارىا
ً
وحس ػػب موا ػػل ال ػػو ازرةا ف ػػإف الخط ػػة تعك ػػس توجي ػػات "إسػ ػراليؿ" خ ػػالؿ الس ػػنوات األخيػ ػرة نح ػػو التش ػػديد عم ػػس
ييوديتيػػا فػػي برامجيػػا ومضػػامينيا التعميميػػة المعػػدة لطػػالب فمسػػطينيي الػداخؿ فػػي التػػاريل والجغرافيػػا واألدب
أيضا.
والمدنيات وغيرىاا و ً
أحيانا يتـ التشديد عمس رموز "صييونية" ً
والخطة التي تضاؼ في العاـ الدراسي الذي بدأ ىذا األسبوع تعرؼ بالعبرية بػ"خطة شيالح"ا وتعني "الميداف
وال ػػوطف والمجتم ػػل"ا وى ػػي س ػػتعمـ عم ػػس كاف ػػة م ػػدارس فمس ػػطينيي ال ػػداخؿ دوف مالعمتي ػػا لي ػػويتيـ الثقافي ػػة
واحتياجاتيـا رغـ أنيـ أامية اومية يمثموف نسبة .%27
وذكر الموال أف الخطة المعدة لطالب المرحمتيف اسعدادية والثانوية تشمؿ باألساس رحػالت ومعسػكرات فػي
الطبيعة بيدؼ معرفة البالدا وتنمية الروابط الروحية بيف اسنساف والمكاف.
ىاما منيا لزيارات إلس القدس المحتمةا واطالع الطػالب عمػس معالميػا وتاريخيػا
وأوضف أنيا
ّ
اسما ً
تخصص ً
تمجد المحاربيف القدامس.
برؤية "صييونية"ا إلس جانب زيارة نصب تذكارية عسكرية ّ
ويس ػػتدؿ م ػػف موا ػػل و ازرة التعمػػػيـ اسسػ ػراليمية عم ػػس أف اليػػػدؼ األساس ػػي لمخط ػػة يكم ػػف ف ػػي تنمي ػػة الشػ ػػعور
بالمسػػؤولية المدنيػػة واألخالايػػة والديمقراطيػػةا وتعميػػؽ االلتػزاـ االجتمػػاعي واالنتمػػاع لػػ"إسراليؿ وأرضػػيا"ا كمػػا
تشدد عمس إطالع الطالب عمس "االنقالب االستيطاني الذي شيدتو البالد مل والدة الصييونية وتبمور الثقافة
الييودية فييا" عمس حد وصفيا.
وفي جوىرىا وتفاصيميا تأتي ىذه الخطة ترجمة حرفية لممقولة "الصييونية التقميدية بأنيا حولت فمسطيف مف
افار ومستنقعات إلس مزارع وحدالؽ غناع".
وىكذا تستبدؿ الخطة القدس بػ"يروشاليـ"ا وبلر السبل بػ"بلير شيفل"ا وصفد بػ"تسفات"ا وبيساف بػ"بيت شػاف"ا
وصفورية بػ"تسيبوري"ا وعسقالف بػ"أشكموف"ا وطبريا بػ"طفيريا" إلل.
بدورها ااؿ رليس لجنة متابعة التعميـ العربي في الداخؿ محمد حيػادري لمجزيػرة نػت إف "شػيالح" حمقػة جديػدة
مبينػػا أف المشػػروع يتضػػمف روايػػة تاريخيػػة مشػػوىة ومرفوضػػة تسػػتيتر
فػػي مسمسػػؿ تيويػػد المكػػاف واسنسػػافا ً
وىويتو وانتمالو وبذاكرتو وىويتو الوطنية.
بمشاعر الطالب العربي ّ
ودعا حيادري مديري المدارس العرب إلس عدـ التعاوف مػل الخطػة الجديػدةا والمطالبػة بمضػاميف مسػتقاة مػف
التاريل العربي والرواية الفمسطينية.
وأضػػاؼ أف "ىػػذه الخطػػة الخطي ػرة تعػػزز مػػف انػػاعتي بضػػرورة تصػػعيد النضػػاؿ سجبػػار و ازرة المعػػارؼ عمػػس
تمبية مطمبنا بحكـ ذاتي تعميمي عمس غرار التعميـ لممتدينيف الييود".
وىػػذا مػػا يشػػدد عميػػو رلػػيس كتمػػة التجمػػل الػػوطني الػػديمقراطي فػػي الكنيسػػت جمػػاؿ زحالقػػة الػػذي نبػػو إلػػس أف
"شػػيالح" وغيرىػػا مػػف الخطػػط اسسػراليمية تتنػػااض مػػل المعاىػػدات الدوليػػة المتعمقػػة بػػالحقوؽ الثقافيػػة ل اميػػات
القومية.
عمان1083/9/8 ،
السبيلّ ،
 86نتنياهو يرفض تهنئة الرئيس اإليراني لميهود برأس السنة العبرية
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رفض رليس الوزراع اسسراليمي بنياميف نتنياىو تينلة الرليس اسيراني حسػف روحػاني لمييػود بعيػد رأس السػنة
العبرية المعروؼ بػ"روش ىاشناه".
واػاؿ نتنيػاىوا فػي بيػاف وصػؿ م ارسػػؿ وكالػة األناضػوؿ ل نبػاع نسػخة منػػو" :ال أتػأثر بتيػاني يتفػوه بيػا نظػػاـ
ىدد األسبوع الماضي بتدمير دولة إسراليؿ ..سيتـ اختبار النظاـ اسيراني مف خالؿ أفعالو فقط وليس بتياني
ىدفيا الوحيد ىو صرؼ األنظار عف استم اررها حتس بعد االنتخابات (الرلاسية)ا بتخصيب اليورانيوـ وبإاامة
مفاعؿ بموتونيوـ بغرض تطوير أسمحة نووية تيدد دولة اسراليؿ والعالـ أجمل".
وأضاؼ أنو "ال يمكف ل سرة الدولية أف تعيش في أوىاـا بؿ يجب عمييا أف تطالب باألفعاؿ وليس األاػواؿ.
يجب عمييا أف تشدد الضغوط لكي تتواػؼ إيػراف عػف تخصػيب اليورانيػوـ وتقػوـ بػإخراج اليورانيػوـ المخصػب
مػػف أ ارضػػييا وتفكػػؾ المنشػػأة غيػػر الشػػرعية فػػي اػػـ وتُواػػؼ إاامػػة مفاعػػؿ البموتونيػػوـ"ا عمػػس حػػد اػػوؿ رلػػيس
الوزراع اسسراليمي.
عمان1083/9/8 ،
السبيلّ ،
" 87إسرائيل" تشكو السمطة الفمسطينية بسبب تسريب تفاصيل المفاوضات
االت صحيفة ىآرتس في عددىا الصادر صػباح اليػوـا إف الحكومػة اسسػراليمية اػدمت إبػاف عطمػة عيػد رأس
السػػنة العبريػػةا احتجاجػػا لمواليػػات المتحػػدة عمػػس وصػػفتو بأنػػو "سمسػػمة تس ػريبات اػػاـ بيػػا كبػػار رجػػاؿ السػػمطة
الفمسػطينيةا وكشػػفوا معمومػػات عمػػا يػػدور فػػي غػرؼ المفاوضػػات الجاريػػة بػػيف إسػراليؿ والسػػمطة الفمسػػطينية.
وذكر مصدر إسراليمي رسمي أف موفد نتنيػاىو الرسػميا المحػامي يتسػحاؽ مولخػو اتصػؿ بنظيػره األمريكػيا
مارتف إنديؾا وأكد لو أف "ىذه التسريبات تشػكؿ نتياكػا لكافػة التفاىمػات التػي تػـ التوصػؿ إلييػا بػيف الطػرفيف
مل وزير الخارجية األمريكي جوف كيري.
وكاف الطرفافا اسسراليمي والفمسطيني التزمػاا عنػد إطػالؽ المفاوضػات بعػدـ تسػريب أيػة تفاصػيؿ عمػا يػدور
وراع الكػواليس وفػػي غػػرؼ المفاوضػػات ولػػو حتػػس حػػوؿ موعػػد انعقػػاد جمسػػات التفػػاوض بػػيف الط ػرفيف .ووفقػػا
لتمؾ االلتزامات فإف الطػرؼ األمريكػي ىػو الوحيػد المخػوؿ بنشػر تفاصػيؿ المفاوضػات ومػدى التقػدـ الػذي تػـ
إح ارزه فييا.
وا ػػاـ ديػ ػواف نتني ػػاىوا وديػ ػواف وزيػ ػرة العػ ػدؿ اسسػ ػراليميةا تيب ػػي ليفن ػػيا المس ػػؤولة ع ػػف مم ػػؼ المفاوض ػػات ف ػػي
الحكومػػة اسس ػراليمية بفػػرض تعتػػيـ مطمػػؽ عمػػس مػػا يػػدور فػػي غػػرؼ المفاوضػػاتا فػػي المقابػػؿ شػػيدت نيايػػة
األسػػبوع الماضػػي سمسػػمة تصػريحات لمسػػؤوليف فػػي السػػمطة الفمسػػطينية أبػػرزىـ ياسػػر عبػػد ربػػوا جػػاع فييػػا أف
المفاوضات عقيمةا وأف إسراليؿ ميتمة فقط بالسيطرة عمس أكبر ادر ممكف مف الراضي الفمسطينية.
وبحسػػب صػػحيفة ىػػآرتس فقػػد نفػػس المسػػؤوؿ اسسػراليمي صػػحة ىػػذا األمػػر مؤكػػدا أف إسػراليؿ لػػـ تقػػدـ عرضػػا
كيػػذا لمجانػػب الفمسػػطيني .وأف ىػػذه التسػ ػريبات تعكػػس نمػػط عمػػؿ فمسػػطيني يق ػػوـ عمػػس تس ػريب مزيػػد م ػػف
المعموماتا ولو كانت خاطلػةا خاصػة عشػية انعقػاد مػؤتمرات ولقػاعات دوليػة مثػؿ ذلػؾ المقػرر ىػذا األسػبوع
بػػيف كيػػري ووزراع الخارجيػػة العػػرب ووزارع حارجيػػة االتحػػاد األوروبػػي بيػػدؼ زيػػادة الضػػغوط الممارسػػة عمػػس
إسراليؿ.
واعتبر الم ارسػؿ السياسػي ليػآرتسا بػراؾ اربيػدا أنػو حتػس لػو كانػت التسػريبات الفمسػطينية غيػر صػحيحة مػف
حيػػث داػػة المعمومػػات إال أنيػػا تعكػػس عمميػػا الػػروح السػػالدة فػػي الجانػػب الفمسػػطيني والتػػي تتسػػـ بعػػدـ األمػػؿ
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وبإحبػػاط خاصػػة وأف سػػتة ج ػوالت مػػف المفاوضػػات لػػـ تحػػرز لغايػػة اجف أي تقػػدـا وال ازلػػت ت ػراوح الخطػػوط
العامة والترتيبات األمنية ولـ يتـ لغاية اجف بدع مفاوضات حقيقية حوؿ القضايا الجوىرية.
عرب 1083/9/8 ،98
 88وزارة األسرى الفمسطينية 81 :أسيرة في "الشارون" بين مطرقة األمراض ومهاجمة الفئران
راـ اهلل :أف ػػادت محامي ػػة و ازرة األس ػػرى ىب ػػة مص ػػالحة أف  21أس ػػيرة يق ػػبعف ف ػػي س ػػجف الش ػػاروف يع ػػانيف م ػػف
ظػػروؼ معيشػػية وصػػحية صػػعبة لمغايػػة .واشػػتكت األسػػيرة منػػس اعػػداف مػػف بمػػدة ع اربػػة فػػي محافظػػة جنػػيف
المعتقمة منذ /23تشريف الثاني 1021/مف وجود صراصير وفلراف كبيرة في اسـ األسػيراتا تيػاجـ األسػيرات
بيف فترة وأخرى .واالت منس اعداف لممحامية مصػالحة خػالؿ زيارتيػا ليػا أف عػددا مػف األسػيرات يعػانيف مػف
أوضػػاع صػػحية صػػعبة دوف تقػػديـ العػػالج الػػالزـ ليػػفا وذكػػرت عػػددا مػػف الحػػاالت المرضػػية .كمػػا أفػػادت
مصالحة أف عددا مف األسرى القاصريف الذيف التقت بيـ في سجني الشاروف ومجػدو أدلػو بإفػادات مشػفوعة
بالقسػػـ عػػف تعرضػػيـ لمتنكيػػؿ والتعػػذيب واالىانػػات القاسػػية خػػالؿ اعتقػػاليـ واسػػتجوابيـ .وطالبػػت مصػػالحة
باسس ػراع فػػي الضػػغط سغػػالؽ اسػػـ األشػػباؿ فػػي سػػجف الشػػاروف بسػػبب عػػدـ صػػالحية لمحيػػاة اجدميػػة وأنػػو
معػػرض لالنييػػار والسػػقوطا إضػػافة إلػػس انتشػػار الرطوبػػة العاليػػة بالسػػجف واألمػراض الجمديػػة والحشػرات التػػي
تسبب ل سرى القاصريف أمراض عديدة.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1083/9/8 ،
 89مصطفى البرغوثي :اقتحام المسجد األقصى عمى المصمين اعتداء صارخ عمى المقدسات
القدس المحتمة – انا :وصؼ د .مصطفس البرغوثي األمػيف العػاـ لحركػة المبػادرة الوطنيػة الفمسػطينية ااتحػاـ
ا ػوات االحػػتالؿ المسػػجد األاصػػس واالعتػػداع عمػػس النسػػاع والرجػػاؿ واصػػابة العش ػرات مػػف المصػػميف بجػػروح
مختمفػػة بعػػد صػػالة الجمعػػة بأنػػو "جريمػػة إس ػراليمية جديػػدة" واعتػػداع صػػارخ عمػػس المقدسػػاتا مطالبػػا بػػالتحرؾ
الفػػوري لمحاسػػبة إس ػراليؿ عمػػس تمػػؾ الج ػرالـ .واػػاؿ البرغػػوثيا اليػػوـ السػػبتا إف إيقػػاع  55جريحػػا مػػف بػػيف
المصميفا بينيـ نساعا جراع إطػالؽ الرصػاص وانابػؿ الغػاز والصػوت عمػييـ بشػكؿ مباشػر ومتعمػد واعتقػاؿ
 10آخ ػريفا كػػؿ ذلػػؾ ينػػدرج فػػي إطػػار عػػدواف ممػػنيج تشػػنو حكومػػة المسػػتوطنيف واسػػتفزاز لمشػػاعر الشػػعب
الفمسطيني وصب لمزيت عمس النار.
الشرق ،الدوحة1083/8/7 ،
 10حممة اعتقاالت مسعورة تطال أكثر من  90مواطنا بمخيم العروب في الضفة
الخميؿ :شنت سمطات االحتالؿ حممة اعتقاالت مسعورة في مخيـ العروب طالت أكثر مف  10مواطناا بعد
ااتحاـ المخيـ فجر اليوـ السبت مف ابؿ اوات االحتالؿ تصاحبيا عناصر مف المخابرات.
وأفػػادت مصػػادر محميػػة لم ارسػػمناا أف اػػوة كبي ػرة مػػف جػػيش االحػػتالؿ ااتحمػػت فج ػ ار مخػػيـ العػػروبا واامػػت
بعمميات مداىمة وتفتيش واعتقاؿ.
وأضػػافت المصػػادر أف االعتقػػاالت طالػػت أكثػػر مػػف  10شػػابا وطفػػال بحجػػج واىيػػةا عػػرؼ مػػنيـ طمبػػة فػػي
المدارس والجامعاتا كما جرى التنكيؿ بالمعتقميف وعصب أعينيـ وتكبيؿ أيدييـا ناىيؾ عف إرىاب األطفاؿ
والنساع.
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المركز الفمسطيني لالعالم1083/8/7 ،
 18معطيات :االحتالل اعتقل  89محر ارً من سجون السمطة خالل تموز /أغسطس
الضػفة الغربيػة :اعتقمػت اػوات االحػتالؿ  21مواطنػاً فمسػػطينياً مػف المحػرريف مػف سػػجوف أجيػزة أمػف السػػمطة
خػػالؿ شػػير أغسػػطس (آب) المنصػػرـ ضػػمف سياسػػة البػػاب الػػدوار القالمػػة عمػػس التنسػػيؽ األمنػػي بػػيف ا ػوات
االحتالؿ وأجيزة أمف السمطة .ومف بيف المعتقميف عميد األسرى اسدارييف وىو مف مدينة الخميؿا وصػحفييف
اثنيفا و 7مف المحرريف مف سجوف االحتالؿ.
المركز الفمسطيني لالعالم1083/8/7 ،
 11حممة نقل تعسفية وعزل عدد من األسرى في معتقل مجدو
(وفا) :شرعت سمطات االحتالؿ “اسسراليمي” في معتقؿ “مجدو”ا بحممة امل وتنقالت بحؽ األسرى وتحديػدا
اسػػـ  .9وأوضػػف األسػػرى لمحػػامي نػػادي األسػػير الػػذي اػػاـ بزيػػارتيـ أف اسدارة اامػػت بعػػزؿ ونقػػؿ عػػدد مػػف
األسرى بشكؿ تعسفيا بعد اياـ األسرى بخطوات تضامنية مل المرضس أرجعوا فييا الوجباتا وتـ نقػؿ عػدد
مػف األسػػرى إلػس الزنػػازيف .وأشػار األسػػرى إلػس أف إدارة المعتقػػؿ أعمنػت حالػػة االسػتنفار وااتحمػػت القسػـ بقػػوة
تقػدر  250شػرطياً مػف وحػػدات القمػلا واػالوا إنيػػا اامػت أخيػ اًر بنقػػؿ أشػرؼ كبيػاا ومحمػػد كبيػاا ومجػدي أبػػو
الربا إلس خارج السجفا وأبقت عمس عزؿ أبو فيروزا ورياض ولد عميا ويعيش كبيا.
الخميج ،الشارقة1083/9/8 ،
" 13مدى" :السمطة الفمسطينية تجبر صحفيين عمى تسميم كممات سر الـ"فيسبوك"
راـ اهلل :اتيـ المركز الفمسطيني لمتنميػة والحريػات اسعالميػة “مػدى” أجيػزة األمػف التابعػة لمسػمطة الفمسػطينية
بالضفة الغربية بإجبػار صػحفييفا بعػد اعتقػاليـ وخػالؿ التحقيػؽ معيػـا عمػس كشػؼ كممػات السػر لحسػاباتيـ
عمس موال التواصؿ االجتماعي “فيسبوؾ”ا ومدوناتيـ والبريد اسلكتروني الخاص بيـ.
ورصد المركز في تقرير خاص سمط الضوع فيو عمس واال اسنترنت وحريػة التعبيػر فػي فمسػطيف خػالؿ العػاـ
الماضػػي والحػػالي انتياكػػات بحػػؽ الصػػحفييف بسػػبب تعبيػػرىـ عػػف آراليػػـ عمػػس الػ ػ”فيسػػبوؾ” .كمػػا أفػػاد بعػػض
الصػػحفييف لممركػػز بػػأف ا ػوات األمػػف الفمسػػطينية حاولػػت إجبػػارىـ أثنػػاع التحقيقػػات عمػػس كشػػؼ كممػػة السػػر
الخاصة بحسػاباتيـ عمػس موااػل التواصػؿ االجتمػاعي أو بريػدىـ اسلكترونػيا حيػث ّسػمط ىػذا التقريػر الضػوع
عمس واال اسنترنػت فػي فمسػطيف وعمػس االنتياكػات التػي مورسػت ضػد الصػحفييف بسػبب تعبيػرىـ عػف آراليػـ
عمس مواال التواصؿ االجتماعي.
االتحاد ،أبو ظبي1083/9/8 ،
 19أمن السمطة يمنع مسيرة رافضة لممفاوضات برام اهلل
السبيؿ :نظـ ملػات الفمسػطينيوف مسػيرة احتجاجيػة فػي راـ اهلل بالضػفة الغربيػة المحتمػةا طػالبوا خالليػا بواػؼ
المفاوضات الفمسطينية مل "إسراليؿ".
وشارؾ في المسيرة التي دعت إلييا الجبية الشعبية لتحرير فمسطيني (ثاني أكبر فصػيؿ فػي منظمػة التحريػر
الفمسطينية بعد حركة فتف) حزب البعث العربي االشتراكي وايادات مف حركة حماس في راـ اهلل.
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وانطمقت المسػيرة مػف أمػاـ النػادي األرثوذكسػي باتجػاه مقػر الرلاسػة الفمسػطينية المعػروؼ بػػ(المقاطعة)ا ورفػل
المشاركوف األعالـ الفمسطينية والسورية والفتات ترفض المفاوضاتا مردديف شعارات تطالب بوافيا فورا.
ومنعػػت شػػرطة مكافحػػة الشػػغب فػػي راـ اهلل المسػػيرة مػػف الوصػػوؿ إلػػس المقاطعػػة حيػػث مقػػر ال ػرليس محمػػود
عباس.
السبيل ،عمان1083/9/8 ،
 15ضخ وقود إسرائيمي محدود لغزة ابتداءا من اليوم األحد
(صفا) :ااؿ المتحدث باسـ جمعية أصحاب شركات الواود في اطاع غزة محمد العبادلة إف السمطات
اسسراليمية ستبدأ مف صباح يوـ األحد ضل الواود اسسراليمي ألصحاب المحطات التي لدييا حجوزاتا بعد
أربعة أياـ مف إغالؽ معبر كرـ أبو سالـا بسبب األعياد الييودية.
وذكر العبادلة أف وفداً مف الجمعية عمس رأسو رليس الجمعية محمود الشوا سيغادر إلس راـ اهلل عبر معبر
بيت حانوف لمتفاوض مل السمطة الفمسطينية حوؿ طمبيا مف أصحاب المحطات دفل ثمف الواود مسبقاً ابؿ
إدخالو إلس القطاع.
ويعيش اطاع غزة أزمة خانقة في نقص البتروؿ المصري بعد تدمير معظـ األنفاؽ مف ابؿ الجيش
المصريا فيما وصمت األزمة إلس ذروتيا في األياـ الماضية نتيجة غياب الواود اسسراليمي باىظ الثمف
الذي يضطر إليو السكاف جراع إغالؽ معبر كرـ أبو سالـ ألربعة أياـ بسبب األعياد اسسراليمية.
وكانت ىيلة البتروؿ في راـ اهلل اشترطت دفل ثمف الواود بالكامؿ ابؿ توريده لمقطاع وىو ما لـ يكف معموالً
بو في السابؽ.
السبيل ،عمان1083/9/8 ،
 16تقرير :قطاع غزة يعيش ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة
غػزة :أكػػد مػػدير شػػبكة المنظمػػات األىميػػة الفمسػػطينية أمجػػد الشػػواا عمػػس أف اطػػاع غػزة يعػػيش ظػػروؼ بالغػػة
الصعوبة عمس المستوى اسنساني نتيجة الحصار الصييوني واغالؽ المعابر وىدـ األنفاؽ.
الجدي.
وأشار إلس تشديد الحصار عمس اطاع غزة منذ سبل سنوات حتس اجف في غياب التحرؾ الدولي
ّ
ولفت النظر في تقرير صدر يوـ السبتا إلس الكثير مف التقارير الدولية وغير الدولية التػي تحػدثت عػف ىػذا
الوضػػل اسنسػػاني المتػػدىور ووااػػل الحيػػاة فػػي اطػػاع غ ػزةا حيػػث أشػػارت إلػػس أف  %57مػػف أسػػر اطػػاع غ ػزة
تعاني مف انعداـ األمف الغذالي.
وأشػػار إلػػس وجػػود تحػػذيرات مػػف تواػػؼ عمػػؿ محطػػة الكيربػػاعا وتواػػؼ العديػػد مػػف الميمػػات الحياتيػػة اليوميػػة
المرتبطة بالواود في مختمؼ القطاعات ومنيا الصحية والبيلية وغيرىا.
وذكرا أف العديد مف التقػارير أشػارت إلػس أف أكثػر مػف  %95مػف ميػاه اطػاع غػزة غيػر صػالحة لالسػتيالؾ
األدمي في وجود النقص الحاد فييا.
المركز الفمسطيني لإلعالم1083/9/8 ،
 17تقرير :تواصل أعمال التهويد بالقدس وهدم المنازل بالخميل واألغوار
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رصد تقرير االستيطاف األسبوعيا الصادر عف المكتب الوطني لمدفاع عف األرض ومقاومػة االسػتيطاف فػي
المجنػة التنفيذيػةا تواصػػؿ أعمػاؿ التيويػػد فػي القػػدس وىػدـ المنػازؿ فػػي الخميػؿ واألغػوار خػالؿ األسػػبوع األوؿ
مف أيموؿ.
وب ػػيف التقري ػػر مواص ػػمة س ػػمطات االح ػػتالؿ اسسػ ػراليمي لعممي ػػات التيوي ػػد المب ػػرمج ف ػػي مدين ػػة الق ػػدس المحتم ػػة
وتيجير سكانيا األصمييف لصالف المستوطنيف.
وأشػػار إلػػس تصػػاعد حػػدة االعتػػداعات اسس ػراليمية بمناسػػبة األعيػػاد الييوديػػة ضػػد المقدسػػات وخاصػػة الحػػرـ
القدسي.
وتطرؽ التقرير إلس مواصمة عمميات اليدـ لمساكف الفمسطينييف فػي األغػوار وفػي القػدسا ووزعػت إخطػارات
ىدـ لمنشآت سكنية وزراعية في إذنا والظاىرية بمحافظة الخميؿا وأغمقت طرؽ زراعية في المغير شماؿ راـ
اهلل وسممت إخطارات بإغالؽ طريؽ وادي فوكيف بمحافظة بيت لحـ.
ورصػد التقريػر ت ارجػل رلػيس الحكومػة اسسػراليمي بنيػػاميف نتنيػاىوا عػف أريػو المعػارض لمشػروع اػانوف جديػػدا
عمس تطبيؽ اانوف العمؿ اسسػراليمي عمػس العػامالت فػي المسػتوطنات فػي األ ارضػي الفمسػطينية المحتمػة عػاـ
 2997بحيػػث يػػنمف الحقػػوؽ ذاتيػػا الممنوحػػة لمعاممػػة داخػػؿ (إس ػراليؿ)ا وىػػذا بمضػػمونو يعنػػي بػػأف (إس ػراليؿ)
تسير نحو ضـ المستوطنات في األراضي المحتمة لسيادتيا مف خالؿ اوانيف يسنيا الكنيست.
فمسطين أون الين1083/9/8 ،
 18السمطات المصرية تغمق معبر رفح بصورة مفاجئة جراء تدهور الوضع األمني في سيناء
رفػػف "-األيػػاـ" :أغمقػػت السػػمطات المص ػرية معبػػر رفػػف الحػػدودي ب ػرفف بصػػورة مفاجلػػةا ظيػػر أمػػسا ومنعػػت
المسػافريف الفمسػطينييف مػػف التنقػؿ بػػيف جانبيػوا وذلػػؾ بعػد السػػماح بسػفر حافمػػة واحػدة فقػػط .وأفػادت مصػػادر
مطمعة أف حركة المسافريف بالمعبر توافت منذ الحادية عشرة صباحا حتس الثانيػة بعػد الظيػرا ابػؿ أف تعمػف
السمطات المصرية عف إغالاو حتس إشعار آخر.
وكاف ملات المسافريف المقرر مغادرتيـ القطاعا أمسا وصموا المعبر في سػاعة مبكػرة مػف الصػباح واسػتقموا
الحػػافالت التػػي تجمعػػت خػػارج البوابػػات الفمسػػطينية مػػف المعبػػر بانتظػػار إذف العبػػور مػػف الجانػػب المصػػريا
الذي أبمغ نظيره الفمسطيني بقرار إغالؽ المعبر حتس إشعار آخرا ما أجبر المسافريف عمس العودة أدراجيـ.
واػػد أكػػدت مصػػادر أمنيػػة مسػػؤولة فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناع أف اػرار إغػػالؽ معبػػر رفػػف البػػري سػػيكوف إلػػس أجػػؿ
غير مسمسا بسبب األحداث الجارية في سيناع واضطراب األوضاع األمنية في مصر.
األيام ،رام اهلل1083/9/8 ،
 19األردن يدين االعتداء عمى المصمين في المسجد األقصى
عماف -بت ار :جدد وزير الدولة لشؤوف اسعالـ الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة د .محمد المومني إدانػة األردف
الشديدة اعتداع القوات اسسراليمية عمس المصميف في المسجد األاصس المبارؾ عقب صػالة الجمعػة واطالايػا
العيارات النارية والقنابؿ المسيمة لمدموع داخؿ المسجد.
وعبر النػاطؽ الرسػمي باسػـ الحكومػة عػف االسػتيجاف لتجاىػؿ الحكومػة اسسػراليمية مطالبػة األردف الصػريحة
منتصؼ األسبوع الماضي بمنل دخوؿ المتطرفيف الييود لممسجد األاصس وتجنب إثارة أعماؿ العنؼ.
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وأشار إلس أف إصرار سمطات االحتالؿ اسسراليمي عمس فتف باب المغاربة وادخاؿ المتطرفيف الييػود بمباسػيـ
الديني لممسجد يشكؿ نيجا مباش ار سثارة الصراع الديني وتحد صارخ لمشاعر جميل المسمميف.
وااؿ أف عمس إسػراليؿ التواػؼ عػف ممارسػاتيا التػي تيػدؼ إلػس تغييػر وااػل وتػراث المدينػة المقدسػة التػاريخي
مطالبا الحكومة اسسراليمية ضماف الوصوؿ ل ماكف المقدسة وحماية حرية العبادة فييا.
الرأي ،عمان1083/9/8 ،
 30كيري يدعو االتحاد األوروبي لتأجيل حظر تمويل مؤسسات إسرائيمية في األراضي المحتمة
فيمنيوس  -ارشد محمد  -محمد ىميمي  -أحمد حسف :نقؿ مسؤوؿ أمريكي عف وزير الخارجية جوف كيري
حثػػو االتحػػاد األوروبػػي يػػوـ السػػبت عمػػس تأجيػػؿ حظػػر مزمػػل عمػػس المسػػاعدات الماليػة األوروبيػػة لممؤسسػػات
اسسراليمية في األراضي الفمسطينية المحتمة.
طرح كيري ىذا الطمب فػي اجتمػاع مػل وزراع خارجيػة االتحػاد األوروبػي دعػا فيػو أيضػا إلػس دعػـ مفاوضػات
السالـ اسسراليمية الفمسطينية التي استؤنفت يوـ  19يوليو تموز بعد تواؼ داـ نحو ثالث سنوات.
واػ ػػاؿ مسػ ػػؤوؿ رفيػ ػػل بالخارجيػ ػػة األمريكيػ ػػة لمصػ ػػحفييف فػ ػػي العاصػ ػػمة الميتوانيػ ػػة فيمنيػ ػػوس إف كيػ ػػري اتصػ ػػؿ
باألوروبييف لبحث تأجيؿ تنفيذ تعميمات االتحاد األوروبي بشأف تمؾ المساعدات.
وااؿ "ثمة تأييد اوي لجيوده وانفتاح لبحث طمباتو".
وأغض ػػبت ى ػػذه التعميم ػػات الحكوم ػػة اليميني ػػة ف ػػي إسػ ػراليؿ الت ػػي ت ػػتيـ األوروبي ػػيف باسضػ ػرار بجي ػػود الس ػػالـ
الفمس ػ ػػطينية اسسػ ػ ػراليمية وردت عم ػ ػػس ذل ػ ػػؾ ب ػ ػػإعالف اي ػ ػػود عم ػ ػػس مش ػ ػػروعات التنمي ػ ػػة األوروبي ػ ػػة جالؼ م ػ ػػف
الفمسطينييف في الضفة الغربية المحتمة.
وأشػػاد الفمسػػطينيوف بيػػذه التعميمػػات بوصػػفيا خطػػوة ممموسػػة ضػػد البنػػاع االسػػتيطاني الػػذي يخشػػوف مػػف اف
يحرميـ مف ااامة دولة ذات مقومات لمبقاع.
واالت كاثريف آشتوف مسؤولة السياسػة الخارجيػة باالتحػاد األوروبػي لمصػحفييف ردا عمػس سػؤاؿ بشػأف موافيػا
مف تصريحات كيري اف ىذه التعميمات "تسجؿ عمس الورؽ المواؼ الحالي لالتحاد االوروبي".
إال إني ػػا أعمن ػػت اف االتح ػػاد س ػػيبعث بوف ػػد ي أرس ػػو دبموماس ػػي أوروب ػػي رفي ػػل إل ػػس إسػ ػراليؿ ي ػػوـ االثن ػػيف الق ػػادـ
لالطملناف إلس تنفيذ التعميمات الجديدة عمس أكمؿ وجو.
واالت "نريد بطبيعة الحاؿ االستمرار في ااامة عالاة متينة مل اسراليؿ".
واػػاؿ مصػػدر باالتحػػاد األوروبػػي إف وفػػد االتحػػاد سػػيتباحث مػػل اسس ػراليمييف بشػػأف تنفيػػذ التعميمػػات الجديػػدة
وليس التفاوض بشأنيا.
واػػاؿ مسػػؤوؿ رفيػػل بػػو ازرة الخارجيػػة األمريكيػػة فػػي إفػػادة صػػحفية ابيػػؿ محادثػػات فيمنيػػوس أف كيػػري سػػيبعث
برسالة واضحة لوزراع االتحاد بشأف مسألة المساعدات األوروبية.
وااؿ المسؤوؿ إنو سيقوؿ ليـ "إف مف االىمية بمكػاف بالنسػبة الػس ىػذه االطػراؼ التػي ييميػا التوصػؿ لنتػالج
ناجح ػػة (لممفاوض ػػات اسسػ ػراليمية الفمس ػػطينية) اف تؤي ػػد ى ػػذا الجي ػػد واف تج ػػد س ػػبيال الحتض ػػاف المفاوض ػػيف
وتشجيعيـ عمس التحرؾ لالماـ بدال مف  -مف ابيؿ االسموب المجازي  -ضربيـ عمس رؤوسيـ".
ويقػوؿ زعمػاع المسػتوطنيف الييػػود أف المسػاعدات التػي يتمقونيػػا مػف أوروبػا ضػليمة .لكػػف كثيػريف فػي إسػراليؿ
يسػػاورىـ القمػػؽ مػػف اجثػػار المحتممػػة التػػي اػػد تقتػػرف بخط ػوات مػػف جانػػب االتحػػاد األوروبػػي ضػػد األف ػراد أو
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الشػػركات التػػي يقػػل مقرىػػا فػػي إس ػراليؿ والتػػي اػػد يكػػوف ليػػا عالاػػات تجاريػػة فػػي المسػػتوطنات التػػي يعتبرىػػا
المجتمل الدولي غير مشروعة.
وكالة رويترز لألنباء1081/8/7 ،
 38األمم المتحدة :هناك أقل من عشرة أنفاق فقط ال تزال تعمل في قطاع غزة
غزة :دعت األمػـ المتحػدة إلػس فػتف جميػل المعػابر أمػاـ حركػة المػدنييف والػواردات والصػادرات المشػروعة مػف
اطاع غزة واليو .جاع ذلؾ بعد إعالف السمطات المصرية إغالؽ معبػر رفػف الحػدودي أمػس بحجػة األوضػاع
األمنية في سيناع .وااؿ نالػب النػاطؽ باسػـ األمػيف العػاـ ل مػـ المتحػدة فرحػاف حػؽ فػي بيػاف صػحافي فجػر
أمسا إف «مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اسنسانية فػي األ ارضػي الفمسػطينية (أوتشػا) أعػرب عػف امقػو
العميؽ إزاع القيود والتدابير األمنية األخيرة المفروضة عمس معبر رفف بيف مصر واطػاع غػزة» .وأضػاؼ أف
«تمػؾ القيػػود أدت إلػػس التػأخير بالنسػػبة إلػػس الطػػالب والمرضػس الػػذيف يبحثػػوف عػػف عػالج طبػػي عاجػػؿا والػػس
نقػػص فػػي م ػواد البنػػاع والواػػود واسمػػدادات الطبيػػة» .وأشػػار إلػػس أف «آالؼ الفمسػػطينييف تقطعػػت بيػػـ السػػبؿ
اجف عمس جانبي الحدود المشتركة بيف مصر واطاع غزة».
ونسب إلس مصادر محمية اوليا إنو «ل سبوع الثاني عمس التواليا ىناؾ أاؿ مػف عشػرة أنفػاؽ ال تػزاؿ تعمػؿ
مقارنة بنحو  50نفقاً خالؿ األسابيل الماضية مف بيف أكثر مف  300نفؽ ابؿ فرض التدابير الحالية».
الحياة ،لندن1083/9/8 ،
 31جماعة ضغط مؤيدة لـ"إسرائيل" تقود حممة إلقناع الكونجرس األمريكي بتأييد ضرب سورية
واشػػنطف  -باتريشػػيا زنجرلػػي  -أشػػرؼ ارضػػي :اػػاؿ مصػػدر فػػي لجنػػة الشػػؤوف العامػػة األمريكيػػة اسس ػراليمية
(إيب ػػاؾ) المؤي ػػدة سسػ ػراليؿ إف المجن ػػة س ػػتوفد مل ػػات النش ػػطاع ى ػػذا األس ػػبوع لكس ػػب تأيي ػػد الك ػػونجرس لتح ػػرؾ
عس ػػكري ف ػػي س ػػورية .ي ػػأتي ذل ػػؾ ف ػػي غمػ ػرة الجي ػػود المكثف ػػة الت ػػي يب ػػذليا البي ػػت األب ػػيض سان ػػاع المش ػػرعيف
األمريكييف المتردديف بالموافقة عمس توجيو ضربات محدودة لنظاـ الرليس بشار األسد.
واػػاؿ مصػػدر فػػي ايبػػاؾ يػػوـ السػػبت "نعتػػزـ القيػػاـ بجيػػد كبيػػر يشػػارؾ فيػػو نحػػو  150ناشػػطا فػػي واشػػنطف
لالجتماع مل األعضاع المكمفيف بالتواصؿ معيـ في مجمسي الشيوخ والنواب".
واػػاؿ مسػػاعدوف فػػي الكػػونجرس إنيػػـ يتواعػػوف أف تبػػدأ االجتماعػػات والمكالمػػات الياتفيػػة يػػوـ الثالثػػاع عنػػدما
يقػدـ الػرليس بػاراؾ أوبامػا ومسػػؤولوف مػف إدارتػو مبػرراتيـ لتوجيػو ضػربات صػاروخية لسػوريا بسػبب اسػػتخداـ
حكومة األسد ل سمحة الكيماوية عمس ما يبدو.
ومػػف المقػػرر أف يصػػوت مجمػػس الشػػيوخ عمػػس ا ػرار يسػػمف باسػػتخداـ القػػوة العسػػكرية يػػوـ األربعػػاع فػػي أاػػرب
تقدير .ولـ يقؿ أعضاع مجمس النواب بعد متس سيجروف التصويت عمس القرار.
لكف كثي ار مف أعضاع الكونجرس الجميورييف وعددا مف الديمق ارطييف غيػر متحمسػيف لمفكػرة ويرجػل ذلػؾ فػي
جان ػػب من ػػو ألف الجمي ػػور األمريك ػػي ال ػػذي س ػػلـ الح ػػرب يع ػػارض بق ػػوة الت ػػورط ف ػػي ح ػػرب أخ ػػرى ف ػػي الش ػػرؽ
األوسط.
وكالة رويترز لالنباء1083/9/7 ،
عاما عجافًا!
 33اتفاق أوسمو..عشرون ً
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خالد وليد محمود
مضػػت عش ػريتاف مػػف السػػنيف عمػػس توايػػل "اتّفػػاؽ أوسػػمو" بػػيف الفمسػػطينييف واسس ػراليمييفاومنذ  23سػػبتمبر/
أيموؿ 2993ا الس اليوـ جػرت ميػاه كثيػرة لػـ يحقػؽ الفمسػطينيوف فييػا أي شػيع وكانػت حسػابات الػربف تميػؿ
دالمػػا لصػػالف اس ػراليؿا ولػػـ يحػػظ الفمسػػطينيوف حتػػس ىػػذه المحظػػة بػػدولتيـ المسػػتقمة الموعػػودة وال بعاصػػمتيـ
التي ال تزاؿ ترزح تحت نير االحتالؿا أما الضفّة الغربية فينخرىا االستيطافا والقطػاع الجػريف يػزداد ابتعػاداً
تغيػػر إذف والقضػػايا الخمػػس ال ازلػػت عالقػػة ولػػـ يػػتـ التوصػػؿ ا إلػػس اتّفػػاؽ بشػػأنيا:
عػػف الض ػفّة ..فمػػا الػػذي ّ
غزة والضفّة والشتات (لبناف وسورية
الحدود ا المستوطنات اسسراليمية في الضفّةا الالجلوف الفمسطينيوف في ّ
واألردف)ا القػػدس والميػػاه .وأضػػافت (إسػراليؿ) الحقػاً مسػػألة األمػػف فػػي حػػاؿ ايػػاـ دولػػة فمسػػطينيةا بينمػػا خػػرج
غزة مف ىذه المعادلة بعد انسحاب (إسراليؿ) منو في العاـ .1005
اطاع ّ
الحقيقة ىي أف (إسراليؿ) ال تريد سالما ال بالنية واسرادة والقصدا وال تريده بالفعؿ والسموؾ والممارسة.
إف عممية السالـ والمفاوضات المستمرة منػذ عقػديف كانػت وسػتظؿ عقيمػة عبثيػة لػـ تسػفر سػوى عػف تكػريس
االسػػتيطاف والجػػدراف والتيويػػد لمقػػدس والضػػفةا وىػػذا صػػحيفا فسػػبب مػػا وصػػؿ اليػػو الفمسػػطينيوف مػػف لحظػػة
الحقيقػػة باالاتنػػاع بعبثيػػة المفاوضػػاتا وذلػػؾ ف ػي ظػػؿ األجنػػدات االسػػتراتيجية اسس ػراليمية الراميػػة إلػػس شػػطب
القضػػية والحقػػوؽ والحيمولػػة دوف إاامػػة الدولػػة .وفػػي ضػػوع ذلػػؾ االلتقػػاع االمريكػػي – االس ػراليمي – وبعػػض
الدوؿ األوروبية عمس منل الفمسطينييف مف الوصوؿ إلس مجمس األمف لنزع اعتراؼ بدولة فمسطينية!
وبعد مضي عشرات السنيف عمس احتالؿ اسراليؿ ل راضي العربية الفمسطينية ومضي أكثر مف عشريف سنة
عمس المفاوضات التي لـ تجمب لنا اال ىوانا وذلةا جعمت اليوة بيف الفمسطينييف و(اسراليؿ) تتعمؽا وأصػبف
"السالـ" أبعد منػاالً إلػس ىػذه الدرجػة .فعمميػات القمػل ضػد الفمسػطينييف بمغػت مكانػاً لػـ تبمغػو مػف ابػؿ .وبػات
الحػػديث عػػف عمميػػة سػػالـ بمثابػػة نكتػػة مضػػحكةا أو مسػػرحية ىزليػػةا أو إدمػػاف دالػػـ عمػػس خػػداع الػػذات .ألف
الكػػؿ يػػدرؾ أف (إس ػراليؿ) بقواىػػا اليمينيػػة وتص ػرفاتيا الشػػوفينية المتطرفػػة ال تريػػد سػػالما وىػػي بكامػػؿ ارادتيػػا
واصدىاا ال تريد سالما ال بالفعؿ والسموؾ والممارسة.
سمبية ج ّػداًا وتػوحي بػأف
واليوـا ومل ّ
تجدد الحديث عف العودة الس المفاوضاتا فإف المؤ ّشرات عمس األرض ّ
أمنيػػة إسػراليمية ورغبػػات
(إسػراليؿ) لػػـ توافػػؽ عمػػس االنخػراط فييػػا مجػ ّػدداً رغبػػة فػػي السػػالـا بػػؿ تنفيػػذاً لرغبػػات ّ
ػجل عم ػػس الص ػػمودا بع ػػدما فق ػػدت القض ػػية
أميركي ػػة محض ػػةا ف ػػي ظػ ػ ّؿ ت ػػدىور الوض ػػل العرب ػػي ال ػػذي ال يش ػ ّ
الفمسطينية إلس حد بعيد امتػدادىا العربػيا ومػف ثػـ باتػت مقترحػات الػرليس السػابؽ لمحكومػة اسسػراليمية سػقفاً
مقبوالً لممفاوضات المقبمة .أما أمف (إسراليؿ)ا وىو األىػـ بالنسػبة الػس (تػؿ أبيػب)ا فيبػدو أف وزيػر الخارجيػة
األميركػػي جػػوف كيػػري طمػػأف رل ػيس الػػوزراع اسس ػراليمي نتنيػػاىو الػػس أف واشػػنطف
ستحصػػف إس ػراليؿ عسػػكرياً
ّ
المؤسسػػات
وتكنولوجي ػاًا وأف الض ػفّة الغربيػػة سػػتبقس مجػ ّػردة مػػف السػػالح الثقيػػؿ ومػػف دوف جػػيشا وأف ىػػدؼ
ّ
ػر
ػر أو ممػ ّاً
األمنيػػة الفمسػػطينية ىػػو الحفػػاظ عمػػس األمػػف الػػداخمي الفمسػػطيني وضػػماف عػػدـ اسػػتعماؿ الضػفّة مقػ ّاً
ّ
لالعتداع عمس (إسراليؿ).
ما أود اولو ىو أف ما يجدر بالقوى العربية والفمسطينية ىذه األيػاـ أف تقػؼ وافػة مراجعػة جػادةا تعينيػا عمػس
دراسة التجربةا وتحديد عوامؿ القوة في مواؼ تؿ أبيبا والخمػؿ فػي المواػؼ الفمسػطيني والعربػيا وأف يكػوف
ىناؾ مراجعة عربية وفمسطينية وعالمية بعد أف اتضحت الرؤيػا وانقشػل ضػباب الػوىـ عػف (إسػراليؿ) وعقميػة

التاريخ :األحد 1083/9/8

العدد1971 :

ص 89

اادتيا وساستيا وتبػيف لمقاصػي والػداني إف (إسػراليؿ) غيػر جػادة فػي السػالـ ال بػؿ تسػعس لتػدميره وتػدمير مػا
تبقس مف فرصة وتسعس سغراؽ المنطقة بالفوضس والعنؼ ال بؿ الحروب وىذا ما تسير إليو المنطقة!
وىماا لـ تعط الفمسطينييف أي حؽ مف حقوايـ المشػروعة
فالمختصر المفيد كانت اتفااية اوسمو منذ بداياتيا ً
ا بػػؿ إنيػػا مكنػػت اسسػ ػراليمييف مػػف زيػػادة توس ػػعيـ االسػػتيطاني وتيويػػد المقدس ػػات .آف االواف بعػػد كػػؿ ى ػػذه
السػنيف العجػاؼ أف يشػرع الفمسػطينيوف بإيجػػاد اسػتراتيجية وطنيػة فمسػطينية سػريعة تقػوـ عمػس أربعػة محػػاورا
وىػ ػػي إحيػ ػػاع المقاومػ ػػة الشػ ػػعبية الفمسػ ػػطينيةا وتحقيػ ػػؽ الوحػ ػػدة الوطنيػ ػػةا واسػ ػػتنياض أوسػ ػػل حممػ ػػة لمقاطعػ ػػة
(إسراليؿ)ا والغاع المبادرة العربية الفمسطينية.
فمسطين أون الين1083/9/8 ،
 39حتى ال تبقى «مفاوضات السالم» في ثالجة الغرف المغمقة

أسعد عبد الرحمف
يتزايد ااتنػاع المجتمػل الػدولي بتحمػؿ الحكومػة اسسػراليمية الحاليػة بزعامػة (بنيػاميف نتنيػاىو) مسػؤولية انسػداد
أفػػؽ عمميػػة التسػػوية نتيجػػة رفضػػيا الواػػؼ الشػػامؿ لمنشػػاطات االسػػتيطانية« /االسػػتيطانية» والتفػػاوض عمػػس
أساس حدود 2997ا وأنو مف العبػث التفػاوض عمػس الحػدود فػي حػيف يعمػؿ االحػتالؿ عمػس اسػتكماؿ أىدافػو
التوسػػعية .ىػػذاا عػػدا عػػف المقارفػػات اليوميػػة ذات الطبيعػػة اسذالليػػة لممفػػاوض الفمسػػطيني ولغي ػره وذلػػؾ مػػف
خالؿ اتؿ المواطنيف الفمسطينييف (في مخيـ امنديا مثال) واعتقاؿ العديديف في شماؿ الضفة بخاصة وانتياؾ
حرمة المسجد األاصس والحرـ الشريؼ ..الل.
يقوؿ (نيكوالوس فاف داـ) السفير اليولندي لعدد مف الػدوؿ العربيػة واألجنبيػة« :دعونػا ال نكػوف مػف السػذاجة
بحيث نتوال أف تكوف إسراليؿ مستعدة لالنسحاب مف األراضي العربيػة التػي احتمتيػا فػي العػاـ 2997ا عمػس
األاػػؿ لػػيس مػػف دوف ضػػغوط ىالمػػة مػػف الخػػارج .فقػػد أرادت إس ػراليؿ منػػذ البدايػػة فمسػػطيف كميػػا» .ويضػػيؼ:
«يتوال العالـ الخارجي عموماً مف إسراليؿ والفمسطينييف التوصؿ إلس حػؿ عػف طريػؽ المفاوضػات المتبادلػةا
لكنو يميؿ إلس تجاىؿ أننا نتعامؿ مل طػرفيف غيػر متكػافليف تمامػاً :ىنػاؾ المحتمػوف اسسػراليميوف بػالغو القػوة
الذيف يمسكوف بكؿ األوراؽا وىناؾ السكاف الفمسطينيوف الوااعوف تحت االحتالؿا الذيف ىـ ضعاؼ إلس حد
كبير وال يستطيعوف حماية حقوايـ األساسية».
فػػي ضػػوع ذلػػؾا تبػػرز حاجػػة الفمسػػطينييف لمباش ػرة المجتمػػل الػػدولي اعتمػػاد أسػػاليب الضػػغط المناسػػبة سل ػزاـ
إسراليؿ عمس اسيفاع بواجباتيا الدولية بالتوازي مل مسػار المفاوضػاتا وذلػؾ ضػمف ميػؿ زمنيػة محػددة يتفػؽ
عمييػػا .فالمتفػػالموف يػػروف أف ىنػػاؾ أمػػال فػػي نجػػاح أسػػموب الضػػغط الغربػػي عمػػس إس ػراليؿ .ويقػػوؿ السػػفير
اسسػ ػراليمي الس ػػابؽ لجن ػػوب أفريقي ػػا (إي ػػالف ب ػػاروخ)« :إف الض ػػغوط الدبموماس ػػية م ػػف اب ػػؿ أميرك ػػا والض ػػغوط
الدبموماسية واالاتصػادية معػا مػف ابػؿ أوروبػاا جنبػا إلػس جنػب مػل المبػادرة العربيػة لمسػالـا اػد تحقػؽ التػوزاف
بيف أصوؿ التفاوض لتتوج المفاوضات بالنجاح الذي طاؿ انتظاره».
وفػػي ظػػؿ المقارفػػات اسس ػراليميةا أصػػبحت الخط ػوات المقابمػػة الفمسػػطينية أم ػ ار ضػػروريا بػػؿ سياسػػة مشػػروعة
وطنيا .ومف األولويات الممحة :االنتقاؿ إلس مباشرة المقاومة الشػعبية بعػد التخطػيط المحكػـ واسعػداد الشػامؿ
والتنفيذ المنضبط وذلؾ في إطار مصالحة فمسطينية حبذا لو تنيػي االنقسػاـ أيضػا .ويتػوازى مػل ىػذا إصػرار
عمس العودة إلس رحاب مجمس األمف والجمعيػة العامػة ل مػـ المتحػدة وطمػب االعتػراؼ بدولػة فمسػطينية عمػس
ح ػػدود حزيػ ػراف  2997والق ػػدس عاص ػػمتياا ومس ػػاعدتيا لمخ ػػالص م ػػف االح ػػتالؿ و»االس ػػتيطاف» .ف ػػالحرب
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الدبموماسية الفمسطينية  -االسراليمية ميدانيا العػالـ أجمػل .وعدالػة المطالػب الفمسػطينية مسػتندة الػس الشػرعية
الدوليػػة .وحتػػس ال يبقػػس السػػالـ فػػي الغػػرؼ المغمقػػةا حبػػذا لػػو تتبنػػس القيػػادة الفمسػػطينية سياسػػة شػػاممة ودالمػػة
لمتعامؿ مل األمـ المتحدة ومنظماتيا وأجيزتيا المختمفة.
ال يمكف لمقيادة الفمسطينية أف تقبؿ تحوؿ المفاوضات إلس ستار سياسي لتطبيؽ أوسل مشػروع «اسػتيطاني»
فػ ػػي فمسػ ػػطيف 2997ا األمػ ػػر الػ ػػذي يفػ ػػرغ تمػ ػػؾ المفاوضػ ػػات مػ ػػف مضػ ػػمونيا .فحقػ ػػاا ال يمكػ ػػف الجمػ ػػل بػ ػػيف
المفاوضات واستمرار المقارفات اسسراليمية عمس األرضا مل إصرار الجانب اسسراليمي عمس اسػتمرار الػدور
الشكمي لمواليات المتحدة األميركية في العممية السياسيةا ورفػض مراابتػو لممفاوضػات .مػف ىنػاا مطمػوب مػف
القيادة الفمسػطينية توسػيل اسػتراتيجيتيا لتشػمؿ التفػاوض ونضػاالت أخػرىا دبموماسػية وغيػر دبموماسػيةا تعيػد
ليػػا ىيبتيػػا واحتراميػػا .وطالمػػا أف المفاوضػػات مفروضػػة عمينػػاا ال بػػد لنػػا أيضػػا مػػف المسػػارعة إلػػس التسػػمف
بالمقاومػػة الشػػعبية وتنميتيػػا وتطورىػػاا مػػل تعزيػػز العػػودة إلػػس المعركػػة الدوليػػة الدبموماسػػية .لػػذاا ال بػػد مػػف
التحػػذير مػػف أف تػػرؾ مسػػألة المفاوضػػات برمتيػػا تحػػت رحمػػة الشػػروط االسػراليمية والتفػػاوض العبثػػيا سػػيؤدي
الس إفساح المجاؿ لتيويػد مػا تريػده «إسػراليؿ» مػف أرض فمسػطينية .وابػؿ ىػذا وذاؾا وابػؿ أي شػيعا تبػرز
الحاجػػة الممحػػة سنيػػاع االنقسػػاـ الفمسػػطيني /الفمسػػطيني واسػػتعادة الوحػػدة النقػػاذ المشػػروع الػػوطني وتطػػوير
األد وات الكفاحية الشعبية لمواجية االحتالؿا ومف ثـ الخػروج النيػالي مػف متاىػة المفاوضػات العبثيػة واعػادة
ممؼ القضية الفمسطينية برمتو الس االمـ المتحدة ..وغيرىا.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1083/9/7 ،
 35تأجيل الضربة ضاعف قمق اإلسرائيميين من ضعف الرئيس األميركي ومن تردد

آماؿ شحادة
المحػاوالت المسػتميتة لبػػث الطمأنينػة فػي نفػػوس اسسػراليمييف التػػي بػذلتيا القيػادات السياسػػية والعسػكريةا بغيػػة
اضاع عطمة عيد رأس السنة العبريةا المنتيية السبتا لـ تنجف .رليس الحكومة بنياميف نتانياىوا بف صوتو
وىو يدعو المواطنيف إلس الخروج سحيػاع العيػد والتنػزه والتمتػل فيػو .فمػـ يبػدد المخػاوؼ .وايػاـ الجػيش بإعػادة
الجنود الذيف تـ استدعاؤىـ عمس عجؿ لخدمة االحتياطيا وارساؿ جنود آخريف إلس بيػوتيـ لقضػاع العيػد مػل
عػػالالتيـا واعػػادة بطاريػػات منظومػػة القبػػة الحديػػد إلػػس المخػػازفا كميػػا لػػـ تيػػدئ مػػف روع الم ػواطنيف .فبق ػوا
يعبروف عف امقيـ الشديد مف التطورات عمس الجبية السورية ويرفضوف الحرب.
محاوالت الطمأنة ىذه التي بمغت أوجيا بقرار ايادة المؤسستيف السياسية والعسكرية خفض حاؿ التأىبا بعد
أف أعمػػف ال ػرليس األميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا تأجيػػؿ الض ػربة العسػػكرية إلػػس حػػيف مصػػاداة الكػػونغرس عمييػػاا لػػـ
تنجف ولـ تحقؽ أىدافياا لكف أصحاب القػرار فػي إسػراليؿ وجػدوا فييػا فرصػة لتغييػر الصػورة التػي نقمػت إلػس
العالـ وفييا تظير حالة الرعب والذعرا التي لـ تشيدىا إسػراليؿ منػذ «حػرب أكتػوبر» ابػؿ أربعػيف سػنة .فقػد
نقمت شاشات التمفزة في العػالـ أجمػل كيػؼ تػدفؽ آالؼ السػكاف عمػس م اركػز الكمامػات الواايػة مػف الغػاز وىػـ
في حالة عصبية شديدة أدت بعض األحياف إلػس شػجارات وشػػتالـ وانتيػت فػي الكثيػر مػف الم اركػز إلػس واػوع
إصابات بيف المنتظريف في الطوابير .وارتفعت أصوات وسالؿ اسعػالـا بسػبب نقػص كميػات كبيػرة منيػاا إذ
إف  10في الملة مف اسسراليمييف لـ يحصموا بعد عمس كماماتيـ.
وراح مواطنػػوف يتظػػاىروف ورؤسػػاع بمػػديات يحػػذروف مػػف خطػػورة أوضػػاع المالجػػئ ويقولػػوف إنػػو ال توجػػد فػػي
بمداتيـ أماكف آمنة لحماية سكانيـ مف الصواريل .وشكا آخروف مف نقص كبير في المالجئ وعدـ صالحية
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الغالبية بينيا لالستعماؿ .ىػذه المشػاىد وضػعت القيػادة اسسػراليمية فػي حالػة حرجػة ازدادت لػدى ظيػور عػدـ
ثقػػة بالتص ػريحات والتيديػػدات التػػي أطمقػػت .فجػػاع ا ػرار ال ػرليس األميركػػي تأجيػػؿ الض ػربة بمثابػػة حبػػؿ نجػػاة
لمقيادة اسسراليمية التخاذ خطوات تخفؼ مف ذعر السكاف ومف الوضل الذي شػيدتو إسػراليؿ لػدى اسػتعدادىا
الحتماؿ أف تتعرض لضربات انتقامية مف سوريةا في حاؿ اررت الواليات المتحدة توجيو الضربة.
وتأجيؿ ارار الضربة بحد ذاتو أدخؿ اسسراليمييف في حالة إربػاؾا ال تقػؿ حػدة عػف حالػة اسربػاؾ فػي العػالـ.
وظير االنقساـ بيف اسسراليمييف حوؿ المواؼ األميركي وما إذا كاف ا ار اًر صالباً أـ إنو تراجل يعكس ضػعؼ
الرليس أوباما .فاليميف اسسػراليمي اعتبػر تأجيػؿ ضػربة كيػذها وىػي فػي مقػاييس اادتػو ضػربة خفيفػة أمػاـ مػا
يتواعونػػو مػػف الواليػػات المتحػػدة تجػػاه الممػػؼ النػػووي اسي ارنػػيا يعتبػػر مؤشػػر ضػػعؼ الػرليس األميركػػي .وخػػرج
وزير اسسكاف أوري أرليؿا وىو مػف اػادة حػزب المسػتوطنيفا بحممػة يتمػرد فييػا عمػس مواػؼ رليسػو نتانيػاىو
وطمبػػو إلػػس الػػوزراع الصػػمتا اػػاؿ أرليػػؿ« :فػػي البيػػت األبػػيض رلػػيس يبػػث رسػػالة ضػػعؼ وعجػػز إلػػس أعػػداع
الديمواراطية وأنصار اسرىاب وابادة الشعوب في العالـ».
وأضاؼ« :إف المواؼ األميركي الضعيؼ مػف الموضػوع السػوري يعمػـ إسػراليؿ درسػاً ال ينسػسا بػأف ال تبنػي
مصالحيا ومواافيا عمس الدعـ األميركي في معركتيا لمنل إيراف مف التسمف النووي».
وتابل« :عمينا أف ندرؾ أننا سنكوف وحدنا في مواجيػة النظػاـ اسي ارنػي .وىػذا يتطمػب منػا أف نسػتعد مػف اجف
ليػػذه المعركػػة» .ولحقػػت بأرليػػؿ شخصػػيات أخػػرى مػػف اليمػػيف تطمػػؽ موااػػؼ داعمػػة لػػو عبػػر وسػػالؿ اسعػػالـ
فاعتبرت القرار جباناً وأف أوباما «ال يريد شف ىجوـ عمس سورية ويبحث عف مبررات لعدـ شف اليجوـ .فمف
الصػعب التصػػديؽ أف يقػوـ أوبامػػا بعػػد أف يػرفض الكػػونغرس األميركػي طمبػػوا بالقيػػاـ بعمميػة عسػػكرية بمفػػرده
وعمس مسؤوليتو مف دوف دعـ مف المجتمل الدوليا ومف دوف دعـ الرأي العاـ األميركي».
وخالفػاً لممواػػؼ الػػذي روج لػو نتانيػػاىو بػػدعـ أوبامػا فػػي تأجيػػؿ العمميػة خػػرج رفااػػو فػي اليمػػيف يقولػػوف «عمػػس
رغػػـ المواػػؼ اسس ػراليمي المعمػػف رسػػمياًا إال أف نتانيػػاىو كػػاف يريػػد وبشػػدة أف يػػرى عمميػػة عسػػكرية أميركيػػة
عينيػػة ومحػػدودة فػػي سػػورية تعيػػد ألميركػػا صػػدايتيا وتعػػزز اػػوة الػػردع األميركيػػة فػػي المنطقػػةا وتبػػرز مركزيػػة
الواليات المتحدة في المنطقةا وتوجو رسالة شديدة الميجة أيضاً إلػس إيػراف والعناصػر المتطرفػة فػي المنطقػة.
لكف اسدارة األميركية تحت رلاسة أوباماا خيبت األمؿ وأكدت أنيػا تسػعس إلػس تقمػيص حجػـ الػدور العسػكري
ف ػػي المنطق ػػة وع ػػدـ الت ػػورط ف ػػي ح ػػروب إاميمي ػػة ف ػػي الش ػػرؽ األوس ػػطا وذل ػػؾ بغي ػػة التف ػػرغ لمعالج ػػة المش ػػاكؿ
الداخميةا ونقؿ محورية السياسة الخارجية األميركية مف الشرؽ األوسط إلس الشرؽ األاصس».
وتحول ػػت المقارن ػػة ب ػػيف الممف ػػيف الس ػػوري واسي ارن ػػي إل ػػس مرك ػػز خ ػػالؼ ب ػػيف اسسػ ػراليمييف إذ اعتب ػػر مس ػػؤولوف
سياسػيوف أنػػو عمػس رغػػـ الفػػرؽ الواضػف بػػيف األزمػة السػػورية وبػػيف المسػألة اسيرانيػػةا فػإف نتانيػػاىو يخشػػس أف
يشكؿ التردد األميركي لخوض ىجوـ عسكري في سورية رسالة سمبية سيراف مفادىػا أف الواليػات المتحػدة لػف
تتحػػرؾ عسػػكرياً لواػػؼ برنامجيػػا النػػووي .ولػػـ تتػػردد ىػػذه الجيػػات فػػي القػػوؿ إن ػو مػػف الصػػعب التحػػرر مػػف
االنطباع بػأف التػردد األميركػي فػي الشػأف السػوري سػيبقي إسػراليؿ وحيػدة فػي المواجيػة العسػكرية ضػد إيػراف.
وسيعزز مف معنويات الجيات المتطرفة في المنطقة مثؿ حزب اهلل باتجاه زيادة تدىور األوضاع األمنية في
الشرؽ األوسطا وفؽ تعبيرىـ .فيما رأى آخػروف أف توجػو أوبامػا إلػس الكػونغرس ىػو محاولػة مػف أوبامػا لػربف
الواػػت سػػعياً لموصػػوؿ إلػػس حػػؿ ديبموماسػػي يمنػػل شػػف اليجػػوـا وأف أحػػد االحتمػػاالت والخيػػارات يقػػوؿ بقيػػاـ
األسد بإبادة األسمحة الكيماويػةا أو نقػؿ ترسػانتو مػف األسػمحة غيػر التقميديػة إلػس روسػيا أو دولػة ثالثػة مقابػؿ
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عػدـ شػػف ىجػػوـ عميػػو .فقػػد تحػػدث عػػدد مػػف الديبموماسػييف المطمعػػيف عمػػس الممػػؼ السػػوري عػػف تبػػادؿ رسػػالؿ
بيذا الخصوص بيف األسد وروسياا لكف ال يوجد تصديؽ رسمي ليذا األمر.
ىذا النقاش الذي نقؿ صورة إلس الواليات المتحدة ودوؿ الغرب عف مواؼ إسراليؿ ال يعود لمصمحة نتانياىو
واسراليؿا أثار مخاوؼ لديو .فقد خشي مف أف يحسب األميركيوف أنو يسرب لمصحافة موافاً منااضاً لموافػو
الرسمي ضد أوباما .فأصدر أوامره لوزرالو ونوابو بأف ال يتفوىوا أبػداً بالموضػوع .وحػذرىـ مػف أف مػف ييػاجـ
الػرليس األميركػػي إنمػػا يمػػس بػػاألمف القػػومي اسسػراليمي .وعػػاد إلػػس حممػػة التيديػػد بػػالرد عمػػس أيػػة ضػربة مػػف
سورية أو حمفاليا في لبناف واطاع غزة حتس بعد إعالف إسػراليؿ خفػض حالػة التأىػب .واختػار نتانيػاىو عيػد
رأس السػػنة العبريػػةا ليطمػػؽ رسػػالة ال تخمػػو مػػف التيديػػدات واسػػتعراض العضػػالت فػػي الواػػت نفسػػوا فبعػػد أف
طمأف اسسراليمييف إلس أف فترة األعياد ستمر بيدوع وااؿ ليـ «اخرجوا لالحتفاؿ بالعيد كالمعتػاد»ا راح ييػدد
اػػالالً« :السياسػػة التػػي أوضػػحناىا خػػالؿ الفت ػرة األخي ػرة والمتعمقػػة بالحفػػاظ عمػػس أمننػػا تمكنػػت مػػف إعػػادة اػػوة
الػػردع سسػراليؿ فعنػػدما نقػػوؿ إننػػا فػػي حػػاؿ الحظنػػا خطػ اًر حقيقيػاً سػػنعمؿ وبقػػوة فإننػػا ننفػػذ مػػا نقولػػو وأعػػداؤنا
يػػدركوف ذلػػؾ بػػؿ ال توجػػد أيػػة جيػػة فػػي المنطقػػة وال أي نظػػاـ حكػػـ يشػػكؾ فػػي جديػػة نوايانػػا المعمنػػة واصػ اررنا
عمس عممياتناا إذا اررنا تنفيذىا».
التػوازف الػػذي وضػػعو نتانيػػاىو بػػيف الحفػػاظ عمػػس عالاػػة تنسػػيؽ مػػل واشػػنطف وأوبامػػا مقابػػؿ عػػدـ الت ارجػػل عػػف
تيديداتػػو واسػػتعراض اػػدرات بػػالدها سػػيبقس السياسػػة التػػي سيمارسػػيا رلػػيس الحكومػػة إلػػس حػػيف إاػرار المواػػؼ
األميركي تجاه سورية .وىو يحػرص جػداً عمػس الحفػاظ عمػس عالاػة جيػدةا خالفػاً ل زمػات بػيف واشػنطف وتػؿ
أبيػػب التػػي كانػػت تسػػببيا سياسػػة نتانيػػاىو المتعنتػػة .فنتانيػػاىو اليػػوـا ظيػػر بشخصػػية المتػػزف الح ػريص عمػػس
الحفػػاظ عمػػس مكانػػة ميمػػة لػػبالده فػػي أميركػػا والعػػالـ وفػػي الواػػت نفسػػو رليس ػاً لحكومػػة دولػػة تتمتػػل بقػػوة ردع
تضمف أمنيا.
مجمس الشيوخ
حممػػة نتانيػػاىو ىػػذه لػػـ تقنػػل اسس ػراليمييفا بػػؿ اعتبػػروا أف تأجيػػؿ الض ػربة واالحتمػػاع بمجمػػس الشػػيوخ كانػػت
محاولة مف أوباماا لحماية نفسو ومساعدتو في النزوؿ عف الشػجرة التػي صػعد عمييػا ابػؿ سػنة عنػدما وضػل
خطوطػاً حمػ اًر لسػػورية .ويػػرى البروفيسػػور أب ارىػػاـ بػػف تسػػفي العػػودة إلػػس مجمػػس الشػػيوخ خطػػوة غيػػر ضػػرورية
فضؿ أوباما صوغ تأييد حزبي عاـ واسل لكؿ إجراع عسكري ميما كاف
بصورة سافرة .وااؿ« :حتس لو كاف ُي ّ
محدوداً فالحديث في الظروؼ الحالية عف ٍّ
تخؿ طوعي عف السمطة التي يفترض أف تبقس مف نصػيب البيػت
األبػػيض وحػػده .وعمػػس رغػػـ أف الدسػػتور األميركػػي ُيفػػوض إلػػس مجمػػس النػواب سػػمطة أف يعمػػف بصػػورة رسػػمية
بدع حربا فإف الحالة الحالية لعممية عقاب محػدودة مركػزة ال تػدخؿ البتػة فػي دالػرة ىػذا التصػنيؼ .ألنػو فػي
كػػؿ مػػا يتعمػػؽ باسػػتعماؿ القػػوة العسػػكرية واج ػراعات التػػدخؿ التػػي ىػػي أاػػؿ فػػي سػػعتيا مػػف مواجيػػة عسػػكرية
شاممةا تُترؾ لػرليس الواليػات المتحػدة وحػده الصػالحيةا مػدة ال تقػؿ عػف شػيريف وبعػد مػرور ىػذه الفتػرة فقػط
يجػػب عميػػو أف يطمػػب موافقػػة مجمػػس الن ػواب عمػػس تغييػػر وضػػل المواجيػػة وتوسػػيعيا واالسػػتمرار فػػي العمميػػة
العسكرية.
وكمػػا يػػرى بػػف تسػػفي فػػإف العػػودة إلػػس مجمػػس الشػػيوخ تصػػادر صػػالحيات البيػػت األبػػيض الرسػػمية بػػأف ُيػػدير
عمميػػات عسػػكرية مػػف دوف موافقػػة مجمػػس النػواب بػػؿ فييػػاا وىػػذا أخطػػرا تخػ ٍّػؿ طػػوعي عػػف مكانتػػو المييمنػػة
بصفتو زعيـ القػوة العظمػس الوحيػدة .ويضػيؼ بػف تسػفي اػالالً« :ألػيس البيػت األبػيض باعتبػاره العبػاً رليسػاًا
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ىػ ػػو الػ ػػذي يفتػ ػػرض أف يمػ ػػنف الموافقػ ػػة وأف يقػ ػػود المعركػ ػػة كميػ ػػا وأال ُيخضػ ػػل سػ ػػموكو سرادة سػ ػػالر الالعبػ ػػيف
واضط ارراتيـ وتفضيالتيـا
وعمس رغـ ىذه التساؤالت والموااؼ اسسراليمية المتباينة يبقس األمػر األسػاس بالنسػبة إلػس إسػراليؿ فػي تأجيػؿ
تنفيذ الضربةا ىو ما إذا كاف أوباما فعؿ ذلػؾ لضػعؼ فػي شخصػيتو وىػذا يشػكؿ ضػوعاً أحمػر سسػراليؿ فػي
كؿ ما يتعمؽ بموافيا تجاه الممؼ النووي اسيراني الذي ما زالت تنتظر الحموؿ مف الواليات المتحػدةا ابػؿ أف
تعمف أف األمر بات يشكؿ خط اًر كبي اًر عمس وجود الدولة العبرية وكيانياا ليػدفعيا إلػس اتخػاذ اػرار بنفسػيا فػي
كيفيػػة التعامػػؿ مػػل الممػػؼ اسي ارنػػيا وفػػؽ السياسػػة التػػي أوضػػحيا نتانيػػاىو عشػػية رأس السػػنة العبريػػة« :نقػػوؿ
بوضوح وجدية وننفذ بإصرار وعزيمة».
لكف ىذا كمو ال يطملف اسسراليمييف.
الحياة ،لندن1083/9/7 ،
 36ماذا تخطط إسرائيل؟

إبرىوـ جرايسي
تناثرت في األسابيل واألياـ األخيرةا عمس وجو الخصوصا سمسمة مف األخبار والتقػارير اسسػراليمية التػي إف
جمعناىاا الاتربنا أكثر إلػس حقيقػة مػا تخطػط لػو إسػراليؿ فػي ىػذه المرحمػة .والصػورة الماثمػة ىػي أف إسػراليؿ
تسعس إلس استغالؿ أوضاع المنطقة لتفجيرىا بشكؿ أكبػرا مػا يعيػد مػف جديػد ترتيػب األوراؽا بشػكؿ يضػمف
مصػػػالحيا عمػ ػػس المسػ ػػتوى األبعػ ػػد؛ وباألسػ ػػاس إبعػ ػػاد حػ ػػؿ القضػ ػػية الفمسػ ػػطينية الػ ػػذي ترفضػ ػػوا عػ ػػف جػ ػػدوؿ
األعماؿ.ففي الشيريف األخيريفا أجػرت إسػراليؿ عػدة تحركػات عسػكرية معمنػةا فػي الجنػوب والشػماؿ .وكػاف
ىذا تحت غطاع التطورات "في دوؿ الجوار"؛ مصر ولبناف وسورية .كما كثفت مف نشر بطاريات صػاروخية
تدعي أنيا "دفاعيػة"ا إلػس جانػب تسػريل تجػارب صػاروخيةا كػاف آخرىػا فػي األسػبوع الماضػيا والتػي كانػتا
ّ
وعم ػػس غي ػػر الع ػػادةا سػ ػريةا إل ػػس أف كش ػػفتيا الػ ػرادارات الروس ػػية.الالفت أكث ػػر ف ػػي ى ػػذا المج ػػاؿا ولكن ػػو ل ػػيس
مفاجلاا أنو بعد شير واحد عمس إارار موازنة العاـ الحػالي 1023ا والعػاـ المقبػؿ 1021ا االػت مصػادر فػي
و ازرة الحرب لوسالؿ إعالـ إسراليميةا إف التقميص الػذي حصػؿ فػي ميزانيػة الػو ازرة لمعػاـ الحػاليا بقيمػة 800
مميوف دوالرا سيمغسا ال بؿ وستقر الحكومة زيادة الميزانية أكثر .وىذا أمر بػات مألوفػا فػي إسػراليؿ؛ بمعنػس
أف و ازرة الح ػ ػ ػػرب خ ػ ػ ػػارج أي حس ػ ػ ػػاب تقميص ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػي الموازن ػ ػ ػػة العام ػ ػ ػػةا ف ػ ػ ػػي أي م ػ ػ ػػف أوا ػ ػ ػػات "األزم ػ ػ ػػات
االاتصػػادية".وتبمغ الميزانيػػة المباش ػرة لػػو ازرة الحػػرب  29مميػػار دوالر سػػنوياا يضػػاؼ إلييػػا  3.2مميػػار دوالرا
ىي الدعـ األميركي العسكري السػنوي سسػراليؿا عػدا تمػويالت عينيػة لمشػاريل عسػكرية تطويريػة.وفي األيػاـ
القميمة الماضيةا أجػرى جػيش االحػتالؿ تػدريبا عسػكرية فػي امػب مدينػة الطيبػةا وسػط منػاطؽ  .2918وكػاف
ط ػػابل الت ػػدريب ي ػػدؿ عم ػػس ااتحام ػػات لتجمع ػػات س ػػكانية مكتظ ػػةا األم ػػر ال ػػذي أث ػػار ال ػػذعر ب ػػيف المػ ػواطنيف
الفمسطينييفا وخاصة األطفاؿ والنساع .والالفت ىنا أيضاا عدا االعتداع عمس مدينة عربيةا أف ىذا التدريب
يجري بعد فترة اصيرة مف إعالف الجيش تقميص التدريبات بسػبب تقمػيص الميزانيػة المزعػوـا وأيضػا فػي أيػاـ
يسػ ّػرح فييػػا الجػػيش اسػػما مػػف جنػػوده لقضػػاع األعيػػاد العبريػػة التػػي بػػدأت األسػػبوع الماضػػيا وتسػػتمر ثالثػػة
أسػػابيل.واف كانػػت ىػػذه أحػػداث وتقػػارير ماثمػػة لمعيػػافا فػػإف مػػا بػػيف سػػطور تص ػريحات الػػوزراع "الكبػػار" فػػي
حكومػػة بنيػػاميف نتنيػػاىوا مؤش ػرات ميمػػة عمػػس مػػا يػػدور فػػي الغػػرؼ المغمقػػة فػػي مطػػبل الق ػرار اسس ػراليمي.
وكانػػت األخيػ ػرة فػػي ى ػػذا السػػياؽ تصػ ػريحات وزيػػر االاتص ػػادا رلػػيس ح ػػزب المسػػتوطنيف المتط ػػرؼا نفت ػػالي
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بينيت .إذ ااؿ في مقابمة صػحفية" :إننػا نػدخؿ مرحمػة عػدـ اسػتقرار ستسػتمر مػا بػيف  10إلػس  30عامػا .فمػا
يجري في مصر وسورية ولبناف سيرافقو الكثير مف التوترا وسينشأ منو عػالـ جديػد ال نعرفػو .وليػذاا سػنكوف
معتمػػديف أكثػػر مػػف ذي ابػػؿ عمػػس أنفسػػنا".لـ تختػػؼ أجنػػدة الحػػرب عػػف جػػدوؿ أعمػػاؿ إس ػراليؿ عمػػس مػػدى
السنوات الػ 95الماضػيةا حتػس فػي أوج االنف ارجػات والمفاوضػات .ولكنيػا فػي السػنوات الػثالث األخيػرة تسػعس
إلػػس اسػػتغالؿ التطػػورات الجاريػػة فػػي عػػدد مػػف دوؿ المنطقػػة لصػػالحيا .ويبػػرز ضػػمف ذلػػؾ بػػث رسػػالة لػػدوؿ
القػرارا المنحػػازة فػػي غالبيتيػػا السػػاحقة جػػدا سس ػراليؿا مفادىػػا :إنػػو فػػي ظػػروؼ كيػػذها ال يمكػػف سس ػراليؿ أف
تطمػػلف إلػػس المسػػتقبؿا وال إلػػس الضػػمانات الدوليػػةا وىػػي لػػف تعتمػػد إال عمػػس جيشػػياا حسػػب تعبيػػر الػػوزير
بينيػػتا الػػذي ُيعػػد أحػػد أاػػوى عناصػػر الحكومػػة الحاليػػة فػػي إس ػراليؿ.وتبدي إس ػراليؿ حماسػػا واضػػحا ومعمنػػا
ليجوـ أميركي عمس سورية .وكانت عمس رأس مروجي سيناريو أف مصر متجية إلس انفجار أشبو بما يجػري
في سورية .وينثر بعض ضباطيا واادة األجيزة األمنية والسياسييفا تواعات بأف ما يجػري فػي بعػض الػدوؿ
اد يمتد إلس دوؿ أخرىا حتس واف لـ ير العالـ أي مؤشرات حالية لذلؾ .وكؿ ىذا لدعـ رواية عدـ االستقرار
التػػي تروجيػػا .إف اخػػتالؿ المػ ػوازيف الدوليػػة فػػي الع ػػالـ لصػػالف إس ػراليؿا يمنػػل ال ػػرد الواضػػف عمػػس مزاعمي ػػا
بالقوؿ :إنيا وسياستيا مصدر القالاؿ األساس في المنطقة .وانو بدوف حؿ القضية الفمسطينية وااامة الدولةا
فال استقرار في المنطقة.
عمان1083/9/7 ،
الغدّ ،

 37فمسطين وتطورات الحراك العربي

عمي جرادات
“إسراليؿ” ليست تيديداً عسكرياً ل مةا فقطا بؿ ىي تيديد سياسي لمكانتيا ودورىا إاميمياً ودولياًا أيضاًا ما
يجعؿ إضعاؼ وضرب مراكز القوة العربية األساسيةا وأوالىا مصرا بنداً ثابتاً عمس جػدوؿ أعمػاؿ “إسػراليؿ”
ورعاتيا الغربييف .ىذاا واف كانت فمسطيف الضحية المباشرة التي ال تزاؿ تدفل مف ترابيا ودـ وأعمػار أبناليػا
ثمػف األطمػػاع الصػييونية واالسػػتعمارية فػي الػػوطف العربػي .بغيػػر ىػذه الرؤيػػة ومقتضػياتيا السياسػػية الرسػػمية
والشػػعبية فمسػػطينياًا بخاصػػةا وعربي ػاًا بعامػػةا يمتػػبس فيػػـ الطبيعػػة الصػػييونية التوسػػعية ؿ”إس ػراليؿ” ويختػػؿ
ميزاف المواجية معيا .لذلؾ يقاؿ بحؽ إف كؿ ثورات الشعوب العربيةا ومنيا الثػورات الجاريػةا تبقػس نااصػةا
إف ىي لـ ترتبط بمواؼ واضػف تجػاه القضػايا العربيػة الكبػرىا وأوالىػا اضػية فمسػطيفا وبمواػؼ حاسػـ تجػاه
الدور العربي في النظاميف اساميمي والدوليا وموال القضية الفمسطينية فييما.
واليػػوـا بعػػد عػػاميف ونصػػؼ العػػاـ عمػػس انػػدالع الحػراؾ الشػػعبي العربػػي ثمػػة فػػي مشػػيده حالػػة فييػػا التػػدخالت
األجنبيػػة بأشػػكاليا وجنسػػياتياا وفييػػا التفتيػػت المػػذىبي والطػػالفيا وفييػػا محػػاوالت لمتقسػػيـ الجغ ارفػػيا مػػل مػػا
أنتجو كؿ ذلؾ مف تقتيؿ وتذبيف لمبشػر وتػدمير لمقػدرات واسمكانػات واضػاعة لالتجػاه وفقػداف لمبوصػمة .ومػف
نافمة القوؿ تأكيد أف ذلؾ إنما يشكؿ ربحاً صػافياً لعػدو األمػة األوؿا “إسػراليؿ”ا ولكػؿ رعاتيػاا وفػي مقػدمتيـ
الواليات المتحدة.
ىنػػا ثمػػة لوحػػة تػػوحي بوضػػعية عربيػػة ااتمػػة تنػػذر -فيمػػا تنػػذر -بإ ازحػػة اضػػية فمسػػطيف مػػف جػػدوؿ االىتمػػاـا
وبتحوي ػػؿ الش ػػعب الفمس ػػطيني إل ػػس مج ػػرد “يت ػػيـ” ُي َب ػػرا وتس ػػود أوس ػػاطو مظ ػػاىر اسحب ػػاطا حي ػػث ل ػػـ يش ػػعر
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باالنعكاسات اسيجابية المباشرة لحركة التغيير في الوطف العربي عمس اضيتوا ما يفسر أنػو لػـ يسػتطل حتػس
اجفا وىو الزاخر تاريخو باالنتفاضاتا وأوؿ مف خاض في العاـ  2987أوؿ انتفاضػة شػعبية كبػرى أبيػرت
العالـا محاكاة ىذا الحراؾ الشعبي العربػي الواسػل .يعػود السػبب فػي ذلػؾ إلػس غيػاب الصػراحة والوضػوح فػي
مواػػؼ بعػػض النخػػب السياسػػية العربيػػة التػػي ركبػػت موجػػة الحػراؾ الشػػعبي مػػف القضػػية الفمسػػطينيةا وخاصػػة
جماع ػػة اسخػ ػواف المس ػػمميف الت ػػي تس ػػنمت ظي ػػر ى ػػذا الحػ ػراؾ .فمػ ػو ك ػػاف ىن ػػاؾ ن ػػوع م ػػف الجدي ػػة ف ػػي تعام ػػؿ
يعبػ ػػر عػ ػػف وحػ ػػدة المعركػ ػػة
“الجماعػ ػػة” مػ ػػل القضػ ػػية الفمسػ ػػطينية المػ ػػت ت ميػ ػػاديف فمسػ ػػطيف بالشػ ػػباب الػ ػػذي ّ
والمصػػيرا ولبػػات ىػػذا عػػامالً مباشػ اًر وحاسػػماً لتصػػويب مسػػار ايػػادتي االنقسػػاـ الفمسػػطيني فػػي الضػػفة وغػزةا
المتػػيف آثرتػػا مصػػالحيما الفلويػػة عمػػس المصػػمحة الوطنيػػة العامػػة وارتباطيػػا بعمقيػػا العربػػي الػػذي تعػػد اضػػية
فمسطيف مركز مكونات وجدانو.
ىنا يثور السؤاؿ :ىؿ اتسل الخرؽ في ثوب الثورات الشعبية العربية عمس أي راتؽا
إف المتفحص لتفاصيؿ وممموس الموحػة يسػتطيل أف يجيػب بػالا وأف يػرى خطوطػاً مفتوحػة عمػس آفػاؽ أخػرى
مغايرة .أما لماذاا
فمسطيف واضيتيا نواة مضمرة في الحػراؾ الشػعبي العربػي .ىػذه حقيقػة لػـ تتجػؿ بشػكؿ واضػف غػداة انطػالؽ
ىذا الحراؾ واباف حكـ مف صعد إلس السمطة عمس كتفػوا “اسخػواف”ا فػي أكثػر مػف اطػر عربػيا وفػي مصػر
بال ػػذات .لك ػػف تط ػػور ث ػػورات الش ػػعوب العربي ػػة وتص ػػادمو الموض ػػوعي م ػػل ت ػػأثيرات ت ػػدخالت رع ػػاة “إسػ ػراليؿ”
الغػ ػربييف بقي ػػادة الوالي ػػات المتح ػػدة أفض ػػس إل ػػس إح ػػداث نقم ػػة نوعي ػػة ف ػػي ال ػػوعي الش ػػعبي العرب ػػيا عكس ػػتيا
وجسػػدتيا -أساس ػاً -الموجػػة الثانيػػة لمثػػورة المص ػرية فػػي  30يونيػػو الماضػػيا حيػػث تممػػس الشػػعب والجػػيش
والقوى السياسية الوطنية والحركػات الشػبابية الثوريػة المصػرية الخطػر الػداىـ مػف الشػرؽا سػواع بػوعي مغػزى
التكػػاثر البكتيػػري لمنظمػػات اسرىػػاب التكفيػػري فػػي سػػيناع السػػتنزاؼ الجػػيش المصػػري الػػذي تحػػد ايػػود اتفاايػػة
كامب ديفيد مف ادرتو عمس مواجية ىذه الجماعات ومػف يرعاىػا فػي السػر والعمػفا محميػاً وااميميػاً ودوليػاًا أو
بوعي مغزى ما ُيرتب إاميمياً مف دور لسيطرة “إسراليؿ” أوالًا وتركيا عضو حمؼ الناتو المتعكز عمس جماعة
“اسخػواف” ثانيػاًا عمػػس المنطقػػة .بيػػذه النقمػػة التػػي أطاحػػت سػػمطة “اسخػواف” فػػي مصػػر تحػػوؿ الفعػػؿ الشػػعبي
اع يضػػل االسػػتقالؿ الػػوطنيا الم ػرادؼ لفػػؾ
المصػػري بتداعياتػػو عربي ػاً مػػف عمػػؿ عفػػوي إلػػس عمػػؿ سياسػػي و ٍ
التبعية لمسياسة األمريكيةا وانياع عربدة ربيبتياا “إسراليؿ”ا في مقدمة مطالبو .وفي ظنػي أف الموجػة الثانيػة
لمثػػورة المصػريةا رغػػـ كػػؿ مػػا يعتػػرض سػػبيميا مػػف تحػػديات وعراايػػؿ ومصػػاعب كبيػرةا بػػؿ ومػؤامراتا محميػػة
وااميمي ػػة ودولي ػػةا ا ػػد فتح ػػت بابػ ػاً واس ػػعاً لتج ػػاوز نػ ػوااص ومثال ػػب ومآس ػػي ب ػػدايات الحػ ػراؾ الش ػػعبي ومراحم ػػو
االنتقاليةا بما في ذلؾ نقيصة غياب المواؼ الواضف والصريف والحاسػـ مػف القضػية الفمسػطينية التػي تبقػسا
شػػاع مػػف شػػاع وأبػػس مػػف أبػػسا عصػػب الػػوعي القػػومي عنػػد الشػػعوب العربيػػة .وىػػذا أمػػر مجػػرب ولػػيس كالم ػاً
ديماغوجياً.
أجؿا لقد فتحت الموجة الثانية لمثورة المصرية آفاااً لطرح مسألة االستقالؿ الوطني في بمداف الحراؾ الشعبي
العربيا حيث كاف ايػد العوامػؿ الخارجيػة ىػو العامػؿ األكثػر حسػماً فػي عػدـ وصػوؿ ىػذا الحػراؾ إلػس منتيػاه
الطبيعيا ما دفػل اػواه الفعميػة إلػس اسػتنتاجات عمقػت مػف وعييػا وممارسػتيا بحيػث نقمػت المعركػة مػف مجػرد
معركػػة ديمقراطيػػة ليبراليػػة وصػػندوؽ اات ػراعا كمػػا شػػاع “اسخ ػواف” واألمريكػػافا إلػػس مواجيػػة حقػػالؽ القضػػايا
الكبرى ومفتاح كؿ ديمقراطية وحرية وعدالة حقيقيةا وعمس رأسيا مسألة استعادة االستقالؿ والسيادة الوطنييف
مػػل مػػا يفرضػػو ذلػػؾ مػػف اسػػتحقااات تجػػاه القضػػية الفمسػػطينية .ولػػلف كػػاف القالػػد الػػوطني والقػػومي التقػػدميا
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حمػديف صػباحيا حػدد متطمبػات نجػاح الموجػة الثانيػة لمثػورة المصػرية بعمػؿ سػمطتيا االنتقاليػة الجديػدة عمػس
ميم ػػات ث ػػالث مترابط ػػة“ :دع ػػـ الج ػػيش ف ػػي محارب ػػة اسرى ػػابا وتحقي ػػؽ جرع ػػة مركػ ػزة وعاجم ػػة م ػػف العدال ػػة
االجتماعيةا واستعادة توجيات االستقالؿ والسيادة الوطنييف”ا فإف االنعكاس اسيجابي ليػذا الحػدث المصػري
الت ػػاريخي بتداعيات ػػو العربي ػػةا يبق ػػس رىنػ ػاً بتػ ػوافر ش ػػرطيفا يتعم ػػؽ أوالىم ػػا ب ػػأف تم ػػتقط اي ػػادة منظم ػػة التحري ػػر
الفمسطينية ىذا الحػدث الكبيػر وتقػوـ بػإجراع مراجعػة سياسػية شػاممة تفضػي إلػس التخمػي عػف أوىػاـ “السػمطة”
والتنازع عمييا وتقاسػمياا وعػف أوىػاـ إمكػاف الحصػوؿ عمػس أي إنجػاز وطنػي فعمػي مػف مفاوضػاتا جوىرىػا
اسمالع وتعميؽ االنقساـ واستالب اسرادة الوطنية .ويتعمؽ ثانييما بأف تكػؼ ايػادة “حمػاس” عػف حشػر أنفيػا
في مجريات تطػورات الحػراؾ الشػعبيا والمصػري منػو بالػذاتا وبػأف ترضػس بقواعػد اسجمػاع الػوطنيا ال أف
تفرض رؤيتيا األيديولوجية عمس اضية فمسطيف وشعبيا ونضالو الوطني.
الخميج ،الشارقة1083/9/8 ،
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