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 .0وزير الخارجية المصري يياجم "حماس" ويتحدث عن عالقة صدامية معيا
ىجوما عمى حركة المقاومة اإلسالمية
القاىرة :شف وزير الخارجية المصري في الحكومة المؤقتة نبيؿ فيمي
ً
متيما إياىا بأنيا "تتحرؾ بدوف مسؤولية وتفتقر إلى
أمنيا،
"حماس" ،التي تدير شؤوف قطاع غزة
سياسيا و ً
ً
ً
الرؤية المستقبمية".
وقاؿ فيمي ،في حوار مع برنامج "العاشرة مساء" عمى فضائية "دريـ ٕ" المصرية ،مساء أمس السبت" :إف
حركة "حماس" حصمت عمى إنجازات العاـ الماضي ،وعندما شعرت أف ىذه اإلنجازات لف تحصؿ عمييا
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مف قبؿ الحكومة الجديدة في مصر ،أصبحوا في حيرة مف حيث استمرارىـ في الصداـ مع مصر أو إعادة
تصحيح مواقفيـ" ،عمى حد تعبيره.
وأضاؼ أف "الموقؼ بيف مصر و"حماس" عمى أرض الواقع بو صداـ ،بينما التصريحات مف جانب
"حم اس" تنفى ذلؾ وتظير أكثر إيجابية ،وىذا يدؿ عمى التخبط في الموقؼ" ،وتابع القوؿ" :إذا كانت
حماس تريد عالقة إيجابية مع مصر ،عمييا احتراـ إرادة الشعب واحتراـ السيادة المصرية ،وىناؾ اتصاالت
تتـ بيف الجيات األمنية السيادية وحماس".
وأكد فيمي ،وىو سفير مصر السابؽ لدى الواليات المتحدة األمريكية ،أف الشعب المصري لف يقبؿ المساس
بمصالحو ،سيتخذ مواقؼ وطنية قومية ولف يقبؿ أف يتـ خنؽ أي فمسطيني ،إنما لف يقبؿ إطالقا بقتؿ
المواطنيف المصرييف أو بتيريب أسمحة أو باتخاذ مواقؼ تعكس عدـ احتراـ لمتطور المصري الوطني الذي
شيدناه في الفترة الماضية".
وكاف نبيؿ فيمي قد صرح سابقًا أف مواقؼ "حماس" مما يجري في مصر "ستؤثر عمى العالقات مع
"حماس" في تعاممنا معيا في تعاممنا السياسي وفي تصرفاتنا تجاه مصالحيـ بالتحميؿ عمى الحدود فيما بيننا
وبيف غزة".
ار في السادس والعشريف مف تموز (يوليو) الماضي
يشار بيذا الصدد إلى أف القضاء المصري أصدر قرًا
يوما احتياطيا عمى ذمة التحقيقات التي يجرييا معو،
بحبس الرئيس المعزوؿ محمد مرسي لمدة خمسة عشر ً
بتيمة التخابر مع حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ،وىو ما استيجنتو حركة "حماس" بشدة.
قدس برس1023/9/25 ،
يكرم مندوب السعودية لدى منظمة "يونيسكو" تقدي ارً لجيوده
 .2عباس ّ
باريس :قدـ الرئيس الفمسطيني محمود عباس ميدالية فمسطيف الذىبية إلى الدكتور زياد بف عبداهلل الدريس
المندوب الدائـ لممممكة العربية السعودية لدى منظمة «يونيسكو» تقدي اًر لمجيود الديبموماسية التي بذليا
الدريس في المسعى لمتصويت عمى ضـ دولة فمسطيف إلى منظمة «يونيسكو» كعضو دائـ وكامؿ
العضوية.
وأعرب عباس ،خالؿ تسميمو الدريس الميدالية في باريس أوؿ مف أمس ،عف الشكر واالمتناف لمدعـ النوعي
الذي ساىـ بو في إتماـ عممية التصويت في ٕٔٔٓ فضالً عف مواقفو ،نائباً لرئيس المجمس التنفيذي لػ
«يونيسكو» ،في المدافعة عف اآلثار والتراث بمدينة القدس الشرقية المحتمة وحقوؽ الشعب الفمسطيني.
الحياة ،لندن1023/9/25 ،
 .3مسؤول في السمطة :أوقفنا رواتب أسرى محررين من حماس عمموا في حكومة غزة
راـ اهلل  :كشؼ زياد أبو عيف وكيؿ و ازرة األسرى في راـ اهلل ،أف و ازرتو أقدمت مؤخ ار عمى إيقاؼ صرؼ
رواتب حوالي ٓ ٜأسي ار محر ار مف قيادات حركة المقاومة اإلسالمية "حماس".
وأوضح ابو عيف في تصريح لػ "قدس برس" أف ىؤالء األسرى قضوا خمسة سنوات فأكثر في معتقالت
االحتالؿ ،وأف قرار إيقاؼ رواتبيـ يأتي بسبب تولييـ مناصب قيادية في األجيزة األمنية التابعة لحكومة
غزة ،وفي الجناح العسكري لػ "كتائب القساـ" مشي ار إلى أنو "ال يمكف اف يتمقى األسير المحرر أكثر مف
راتب  ..وأف معظميـ يتمقوف رواتب مف الحكومة في غزة" بحسب توضيحو.
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قدس برس1023/9/24 ،
 .4ماىر أبو صبحة :معبر رفح مغمق لميوم الخامس عمى التوالي
تواصؿ السمطات المصرية األحد إغالؽ معبر رفح الحدودي لميوـ الخامس عمى التوالي ،وسط تفاقـ معاناة
الفمسطينييف في قطاع غزة.
وقاؿ مدير ىيئة المعابر والحدود ماىر أبو صبحة في تصريح مقتضب إنو في حاؿ أي جديد سيتـ اإلعالف
فو ار عبر موقع الداخمية ووسائؿ اإلعالـ.
وكاف أبو صبحة كشؼ أف الجانب الفمسطيني قدـ مقترًحا إلى نظيره المصري لمخروج مف األزمة التي يعاني
منيا معبر رفح ،وحؿ مشكمة عشرات المواطنيف الراغبيف في السفر.
وقاؿ أبو صبحة إف المقترح ينص عمى معاممة المسافريف عمى أنيـ معتمريف ،بحيث نسمّـ جوازاتيـ لمجانب
حاليا يتـ السماح ليـ
المصري ،ويتـ فحصيا في أي وقت ،وعندما يفتح المعبر باآللية التي يعمؿ بيا ً
بالسفر مباشرة.
وأضاؼ أف الجانب الفمسطيني في انتظار رد السمطات المصرية عمى ىذا االقتراح الذي سيتمكف مف حؿ
أزمة المسافريف خالؿ ثالثة أو أربعة أياـ ،في حاؿ كانت ىناؾ إرادة مصرية حوؿ ذلؾ.
فمسطين أون الين1023/9/25 ،
 .5تقرير لـ "صحيفة فمسطين" يسرد تفاصيل مغيبة من مباحثات "أوسمو"
غزة -نبيؿ سنونوٕٓ :سنةً عمى "أوسمو" أو "النكبة الثانية" أو "الخطيئة الكبرى" ،وال يزاؿ صانعو ىذه
االتفاقية في مقدمة المشيد الفمسطيني ،ضاعت فمسطيف وبقي ىؤالء ،تتآكؿ األرض ويعاني الشعب ،وبقيت
غيبة.
الكثير مف التفاصيؿ ُم ّ
غيبة في اتفاقية "أوسمو" ،وتتبعت كواليس التوقيع عمى اتفاقية "أوسمو" ،مع
الم ّ
"فمسطيف" تفتح ممؼ التفاصيؿ ُ
عضو الطواقـ الفنية لمفاوضات االنسحاب اإلسرائيمي أحادي الجانب مف غزة سنة ٕ٘ٓٓ ،محيي الديف
الفرا ،الذي كاف واحداً مف ٕٔ شخصاً كمفوا بدراسة المخططات الييكمية لجميع المدف الفمسطينية في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،وأحد الذيف كانوا عمى اطالع كبير بمجريات اتفاقية أوسمو.
وقاؿ الف ار في بداية حديثو عف االتفاقية المشؤومة" :إف اتفاقية أوسمو كانت قناة سرية فييا مذكرة تفاىـ
مبدئية تنص عمى المحرمات التي كانت (إسرائيؿ) قد طرحتيا عمى وفد المفاوضيف الذي كاف يترأسو حيدر
حكما ذاتيًّا فمسطينيا في أريحا وغزة دوف االنسحاب مف المستوطنات ،وعدـ السماح
عبد الشافي ،وتتضمف ً
بالتطرؽ لممفات الالجئيف والقدس والحدود والمياه ،لكف عبد الشافي رفضيا جممةً وتفصيالً".
وأضاؼ" :غير أف (إسرائيؿ) تفاجأت بموافقة منظمة التحرير عمى ىذه الوثيقة آنذاؾ -وكاف أميف سرىا
وصعؽ وزير
رئيس السمطة الحالي محمود عباس -وأدركت أف عباس مستعد لمتنازؿ عف كؿ شيءُ ،
خارجية االحتالؿ آنذاؾ شمعوف بيريز بيذه الموافقة ،التي جاءت دوف عمـ عبد الشافي رئيس وفد
المفاوضيف الفمسطينييف مقابؿ وفد مفاوضي االحتالؿ ،فيما يعرؼ بمؤتمر مدريد سنة ٔ."ٜٜٔ
ووفقًا لمف ار الذي يشغؿ حالياً منصب مدير عاـ مجمس التخطيط األعمى في و ازرة الحكـ المحمي في قطاع
غزة؛ فإف قصاصة ورؽ واحدة غير موجودة في أرشيؼ الحكومة النرويجية حوؿ اتفاقية أوسمو ،ألف ىذه
االتفاقية كانت اتفاقية "خيانة واذعاف" ،والنرويج ليست مستعدة ألف تكوف طرفًا بيف االحتالؿ والسمطة ،ولـ
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يسمـ وزير الخارجية النرويجي الراحؿ تيري رود الرسف ،جميع الوثائؽ المتعمقة باالتفاقية بجميع مراحميا
لحكومتو.
والسبب في ىذا -والكالـ ال يزاؿ لمف ار -ىو أف االتفاقية كانت تتـ بشكؿ سري ومغمؽ بيف عباس،
والمفاوض عالء قريع و(إسرائيؿ) فحسب ،وقد اختارت األخيرة "المفاوضيف الفمسطينييف المستعديف لمتنازؿ
عف أي شيء (عباس وقريع) ،بعد أف رفض عبد الشافي مذكرة التفاىـ".
وثمة نقطة مفصمية يؤكد عمييا الف ار تتمثؿ في أف "عبد الشافي أدخؿ تعديالً عمى المذكرة وفقًا لحدود
 ،ٜٔٙٚوعمى أساس ق اررات األمـ المتحدة ٕٕٗ و ،ٖٖٛوأف الشعب الفمسطيني ال يبحث عف حكـ ذاتي
بؿ الخالص مف االحتالؿ ،وعاد عمى أساسيا لمفاوضات مدريد ،فيما أظير األخير الموافقة كخطوة تكتيكية
وليس بشكؿ استراتيجي".
أيضا ،لعمميا بأف عبد الشافي لف يوقع عمى مذكرة
بيذا المعنى "فتحت (إسرائيؿ) التفاوض مع عباس ً
خبر عف ىذه المفاوضات كاف االحتالؿ ينفيو ،فيما وجو األخير
التنازالت ،وكمما سمع عبد الشافي ًا
جميعا ولـ
لممفاوضيف الفمسطينييف بمف فييـ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات ٓٓٔ سؤاؿ تمت اإلجابة عنيا
ً
احدا لالحتالؿ".
يوجو المفاوضوف الفمسطينيوف سؤاالً و ً
موقؼ عرفات
صعؽ عبد الشافي ،وبعث بالمذكرة لمستشار
ولما تـ التوقيع عمى مذكرة التفاىـ في "أوسمو" سنة ُٖ ،ٜٜٔ
قانوني أمريكي أكد لو أنيا بذاتيا التي رفض التوقيع عمييا ،فأرسميا إلى عرفات في تونس كاشفًا لو األمر،
لكف األخير لـ يرد عمى عبد الشافي ووقع االتفاقية.
يضيؼ الف ار إلى ما سبؽ أف سبب موقؼ عرفات "أنو كاف معنيًّا بدخوؿ األراضي المحتمة ،لكف (إسرائيؿ)
أطمقت يد االستيطاف وسيطرت عمى مساحة ال تقؿ عف ٓ %ٙمف الضفة الغربية ،تحت مظمة االتفاقية،
وبنت الجدار العنصري ،والمستوطنات".
محاصرا ،واألمر غير
مغيبا عف الساحة الفمسطينية ،ولما رجع إلى فمسطيف كاف
ويتابع" :أبو عمار كاف ً
ً
ساكنا ،وىو ما يدفع إلى التفكير أف ىذا الرجؿ
الطبيعي أف أبا عمار لـ يقاوـ ىذا الحصار ،ولـ يحرؾ
ً
شيئا ما ،األمر الذي ُيستنتج مف موقفو الضعيؼ".
(عرفات) كانوا يمسكوف عميو ً
وتزايد إحساس أبي عمار بالخديعة ،فظير توجيو إلى الكفاح المسمح ،ودعـ العمؿ الجيادي ،كما بدأ في
تشكيؿ نواة عسكرية ىي كتائب شيداء األقصى واطالؽ يد الفصائؿ المسمحة ،و(إسرائيؿ) قتمتو مف وراء
ىذا ،وفؽ قولو.
"أوسمو" إذف تتعارض مع الثوابت الوطنية ،ويصفيا الف ار بػ"العبقرية ألنيا حققت لالحتالؿ ما لـ يحققو في
الحروب ،وكانت عبقرية في سحب البساط مف الشعب الفمسطيني ،وحصوؿ (إسرائيؿ) عمى اعتراؼ كامؿ
مف منظمة التحرير ،مع اعتراؼ منقوص بالمنظمة كممثؿ لمفمسطينييف في التفاوض".
ولـ تعترؼ (إسرائيؿ) بحؽ الفمسطينييف ال جغرافيًّا وال مكانيًّا وال زمانيًّا ،ويكشؼ الف ار أنو توجو شخصيًّا
لمراحؿ عرفات في غزة سنة ٗ ٜٜٔبالقوؿ" :إف اتفاقية أوسمو معيبة ومذلة لمشعب الفمسطيني ،دير بالؾ يا
أبا عمار مف جماعتؾ المي موجوديف حولؾ" ،فرد أبو عمار بالميجة العامية" :يا ابني ده انتو المستقبؿ،
دوؿ البساطير المي ىنفوت فييـ الضفة وغزة بعديف الشعب ىيطيرىـ".
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غير أف الراحؿ عرفات كاف يوجو النداء لعباس وقريع والقيادي المفصوؿ حاليا مف حركة "فتح" محمد
دحالف قائالً لكؿ منيـ" :تعاؿ يا جاسوس ،وروح يا جاسوس لإلسرائيمييف بتوعؾ وقوليـ كذا وكذا" ،بحسب
الفرا.
بقية..
و"لممخطط" ّ
ويقوؿ الفرا" :إف (إسرائيؿ) فرضت عباس عمى عرفات كرئيس لموزراء سنة ٖٕٓٓ ،ألنيا قررت التخمص
مف األخير ،كتمييد لدخوؿ عباس االنتخابات والفوز فييا ،بعد أف أدركت عدـ قدرتيا عمى حسـ القضايا
النيائية ،ورفض عرفات لمتوقيع عمى الخرائط التي قدمتيا اإلدارة األمريكية في ذات السنة ،لمتنازؿ عف
القدس".
لكف عباس استقاؿ مف رئاسة الوزراء ،كوف عرفات معتاداً عمى التفرد بالقرار ،وصار األخير يتوجو إلى راـ
اهلل لحضور اجتماعات مجمس الوزراء كبديؿ عف رئيسو المستقيؿ ،وكانت ىذه مقدمة حصار (إسرائيؿ) لو.
أيضا بأف دحالف بعث برسالة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ أرئيؿ شاروف مفادىا "دعونا
ويذ ّكر الف ار ً
نذوبو (عرفات) عمى طريقتنا" ،فيما قاؿ شاروف" :مف الممكف أف نساعد اهلل في قبض روح أبي عمار".
"مف أوصؿ (إسرائيؿ) إلى اغتياؿ
ويعتقد الف ار جازماً بأف دحالف وعباس شريكاف في قتؿ عرفات ،متسائالًَ :
القادة الفمسطينييف المؤثريف ،أمثاؿ أبي جياد ،وأبي إياد ،وكماؿ عدواف ،وأبي يوسؼ النجار ،الذيف كاف
وصفر عمى الشماؿ"؟.
ًا
عباس إلى جانبيـ نكرة كبيرة،
مسموما سنة ٕٗٓٓ ،في أحد مستشفيات باريس ،وفاز عباس في االنتخابات الرئاسية بنسبة
وتوفي عرفات
ً
تتجاوز الػٓ٘  %بقميؿ ،ليتسبب بعدىا بانقساـ فمسطيني كبير ،ويتابع وفريؽ "أوسمو" المفاوضات ومسمسؿ
التنازالت مع (إسرائيؿ) ،فيما اليزاؿ دحالف يبعث بالتيديدات لمفمسطينييف مف محؿ إقامتو في اإلمارات ،بعد
أف تـ فصمو مف "فتح" عمى إثر خالفات شخصية مع عباس.
الف ار يتمـ بأنو يتوجب عمى الفصائؿ الفمسطينية كشؼ الخيانة التي حصمت في "أوسمو" وتقديـ الخائنيف،
الذيف قادوا مسمسؿ التنازالت إلى المحاكمة ،قبؿ أف تنتج المفاوضات الحالية نكبة جديدة أخطر مف نكبة
ٜٔٗٛـ ،مستغرًبا "السكوت عمى اتفاقية أوسمو حتى اآلف وعدـ تسمية األسماء بأسمائيا وعدـ المطالبة
بمحاكمة الخائنيف".
فمسطين أون الين1023/9/24 ،
 .6أبو مرزوق :اتفاق "أوسمو" جمب االعتراف بالكيان الصييوني وشرعيتو
القدس المحتمة :قاؿ عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوؽ إف ىناؾ عدة
أسباب لميجوـ عمى حماس والفمسطينييف في سوريا ومصر.
وقاؿ في بياف وصؿ "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة عنو ،إف الكياف الصييوني وأمريكا وعداءىما
لحماس ال يخفى عمى أحد ،وكثير مف التسريبات التي تتداوليا الصحؼ تأتي مف ىذا الباب ،وتحريض
الدوؿ العربية عمى حماس ودعوات تجفيؼ مواردىا ورفض التعامؿ معيا ما ىي إال سياسة أمريكية
واضحة.
ونفى أبو مرزوؽ أف تكوف "حماس" قد ابتعدت عف محور المقاومة ،وقاؿ ىذا شيء غريب جدا!! حماس
أما
ىي حركة المقاومة أساساً ،وبقية الدوؿ إما داعمة ومساندة ،أو صامدة ومشاركة ،أو ممانعة وحاضنةّ ،
المقاومة فيي نيج ومشروع وليست تاريخا وجغرافيا.
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وأشار أف أحد األسباب أيضا ىو االنقساـ الداخمي الفمسطيني ،ووجود مشروعيف متدافعيف؛ مشروع التسوية
ٍ
سياسية غير
السياسية ومشروع المقاومة .فأنصار التسوية ينكروف مقاومتنا بؿ ويواجيونيا ،وبانتيازية

مناسبة يدفعوف الدوؿ العربية لمواجية حماس.
ونفى أبو مرزوؽ تدخؿ حماس في الشأف الداخمي لمدوؿ ،وقاؿ ىذا محض افتراء ،يحاوؿ البعض التدليؿ
عميو بأحداث فردية أو إشارات إعالمية أو تصريحات منعزلة ،ولكف حتى اآلف لـ يثبت أي تدخؿ ولـ تتـ
يوجو أي اتياـ ألي فرد ,ولـ يصدر أي تصريح رسمي أو قوؿ لمسؤوؿ
إدانة أي عنصر مف الحركة ،ولـ ّ
فيو تدخؿ بالشؤوف الداخمية لمدوؿ.
واعتبر أف حماس جزء مف التيار اإلسالمي القادـ مع الربيع العربي ،وحماس ال تنكر إسالمية نيجيا وعمؽ
عروبتيا وصالبة وطنيتيا ،لكف الفارؽ بيف حماس وبيف تيار الربيع العربي أف حماس حركة تحرر وطني
مؤجمة
فمسطيني ،أولويتيا مقاومة عدوىا وتحرير أرضيا وعودة شعبيا ،أما نظاـ الحكـ وشكمو فتمؾ قضية ّ
بعد التحرير ،بينما أولوية شعوب الثورات العربية ىي العدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية والديمقراطية
ومحاربة الفساد وحقوؽ اإلنساف ..الخ.
وأكد أبو مرزوؽ أف السبب األخير عند البعض أننا لـ نقؼ مع أصدقائنا في أزماتيـ الداخمية ،عمماً أنيـ
وقفوا معنا في كؿ أزماتنا؛ وىنا أؤ ّكد أف القضية الفمسطينية قضية إجماع عربي واسالمي ،وال بد أف يكوف
لكؿ عربي ومسمـ فييا سيـ وموقؼ ،وفي ذات الوقت يجب عمى الفمسطيني أف ينأى بنفسو عف كؿ القضايا
تخصو ،فال يقؼ الفمسطيني مع أي طرؼ في مواجية أي طرؼ بؿ يكوف
الداخمية لمدوؿ العربية فيي ال
ّ
عمى مسافة واحدة مف الجميع ،وينشد دعـ جميع األطراؼ -المتباينة والمتوافقة -لقضيتو العادلة.
وبخصوص ما جمب اتفاؽ أوسمو عمى الشعب الفمسطيني ،قاؿ أبو مرزوؽ إنو جمب االعتراؼ بالكياف
الصييوني وشرعيتو ،مضيفا أف االتفاؽ قسـ األرض الفمسطينية إلى ٍ
قسـ لمكياف الصييوني يش ّكؿ %ٚٛ
ّ
مف األرضٍ ،
مصيره المفاوضات!.
تحدد
وقسـ آخر (ّٕٕ )%
َ
وقسـ الداخؿ ما بيف الضفة والقطاع
وبيف أيضا أف االتفاؽ قسـ الشعب الفمسطيني بيف داخؿ وخارجّ ،
والقدس والػ  ، ٗٛمشددا أنو أنيى المشروع الوطني الذي كانت ركيزتو عدـ شرعية الكياف الصييوني،
وتحرير فمسطيف وعودة الالجئيف.
وقاؿ أبو مرزوؽ إف اتفاؽ أوسمو أنيى االنتفاضة الفمسطينية ،ووضع بذرة االنقساـ في الساحة الفمسطينية
والمواجية بيف المشروعيف؛ مشروع المقاومة والتسوية السياسية.
وقاؿ أيضا "إنو فتح الباب واسعا العتراؼ عشرات الدوؿ بالكياف الصييوني ،إضافة إلى أف التسوية
السياسية صارت ىي مشروع العرب ،وبات "السالـ" ىو خيارىـ االستراتيجي" ،وأخي ار أصبحت
الواليات المتحدة ىي الراعي الرسمي لممستقبؿ الفمسطيني ،وأصبح العرب يرفعوف إلييا ما يرونو مناسبا!!.
المركز الفمسطيني لإلعالم1023/9/24 ،
 .7حماس تدين ىجوم زوارق مصرية عمى صيادي غزة
أدانت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" قياـ الزوارؽ الحربية المصرية بإطالؽ النار باتجاه بعض
الصياديف الفمسطينييف ،واالعتداء عمييـ.

التاريخ :األحد ٘ٔ1023/9/

العدد1979 :

ص8

وقاؿ سامي أبو زىري ،الناطؽ باسـ الحركة في بياف صحفي مقتضب "تديف حركة المقاومة اإلسالمية
"حماس" إطالؽ الزوارؽ البحرية المصرية النيراف باتجاه بعض الصياديف الفمسطينييف داخؿ المياه
الفمسطينية واعتقاؿ بعضيـ".
فمسطين أون الين1023/9/25 ،
 .8البردويل :حرق حبال الصمة بين الشعبين الفمسطيني والمصري حرف لعقيدة الجيش المصري
غزة :حذر القيادي في حركة "حماس" صالح البردويؿ مف سعي البعض لحرؼ العقيدة العسكرية لمجيش
المصري عبر الزج بو في معركة ضد غزة أو الشعب الفمسطيني.
وقاؿ "نح ّذر مف أف الذيف يسعوف إلى حرؽ حباؿ الصمة بيف الشعبيف الفمسطيني والمصري ويسعوف إلى
مشير إلى أف
ًا
حرؼ عقيدة الجيش المصري لمحاربة غزة وفمسطيف يتناغموف مع االحتالؿ اإلسرائيمي"،
االحتالؿ "سعى دائماً إلى ىزيمة غزة وكسر شوكة المقاومة فباء بالفشؿ وأنكسر أماـ شعب ال يعرؼ الذؿ
وال اليزيمة وال اإلستسالـ وال يركع إال هلل الذي أمده بالصبر والثبات والكرامة".
وطالب البردويؿ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" اليوـ األحد (٘ٔ|" )ٜكؿ ذي وعي وعقؿ وضمير في
مصر" ،أف يتصدى لما أسماه بػ "الخبؿ" وأف يوقؼ ما وصفو بػ "الحقد األسود" و"أف يتذكر أف اهلل بالمرصاد
لكؿ مف غدر بفمسطيف وشعب فمسطيف ،ألف ىذا الشعب شعب الطائفة المنصورة التي ال يضرىا مف
عاداىا وال مف خذليا وىذا وعد اهلل ،واهلل ال يخمؼ الميعاد".
وأضاؼ" :مف أراد أف يحقؽ انتصا ار فميحققو ضد أعداء مصر وأعداء األمة الحقيقيف الصياينة ،الذيف
يزرعوف الفساد ليؿ نيار في كؿ أرض عربية إسالمية قاتميـ اهلل أنى يؤفكوف".
واستغرب البردويؿ استمرار التحريض ضد "حماس" والفمسطينييف في غزة ،وقاؿ" :ال ندري ما ىي الفائدة
المرجوة مف وراء ىذه الحممة المحمومة إللصاؽ تيـ مفبركة لػ "حماس" والزج بيا في أحداث سيناء بال دليؿ
وال منطؽ ،فقبؿ أياـ وصمتنا معمومات عف شاىد عياف أف عناصر مف الجيش المصري تقوـ بزراعة ألغاـ
كبيرة تحت نقاط الحراسة المصرية وتقوـ بحفر أنفاؽ متجية مف المكاف إلى غزة .وأضاؼ الشاىد" :إف ىذه
األفعاؿ ربما تأتي إللصاؽ التيـ بحركة "حماس" وأف عميكـ أف تبادروا بكشؼ ىذه الحقيقة قبؿ أف يبدأ
التزوير ،ألف ىناؾ حممة فظيعة ورغبة محمومة واعالـ موجو لضرب غزة" ،لكننا رفضنا ىذا المنطؽ
واستبعدنا ىذا السموؾ وقمنا إف ىذه األصوات الناعقة في اإلعالـ والتي تدعو إلى ضرب غزة ال يمكف أف
األزمة
لتصدير
محاوالت
فقط
وانيا
المصريف،
مف
صاغية
آذانا
تمقى
الداخمية في مصر إلى عدو وىمي ىو غزة لعميا تصؿ إلى انتصار وىمي عمى شعب محاصر محارب ال
حوؿ لو وال قوة إال باهلل" ،عمى حد تعبيره.
قدس برس1023/9/25 ،
 .9أحمد سعدات :السمطة برئاسة عباس "غير مستعدة الستخالص الدروس والعبر من تجربة أوسمو
رام اهلل :قاؿ أميف عاـ "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف" ،أحمد سعدات ،إف السمطة الفمسطينية برئاسة
محمود عباس "غير مستعدة الستخالص الدروس والعبر مف تجربة أوسمو ،وىي تتجاوز عممية البناء عمى
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االعتراؼ األممي بالدولة الفمسطينية بالعودة إلى نفس األفؽ العبثي مف خالؿ الخضوع لمضغوط األمريكية"،
وفؽ تقديره.
وأشار سعدات في رسالة تـ تسريبيا مف داخؿ زنزانتو في معتقؿ "شطة" اإلسرائيمي" ،ال يوجد أي مبرر
منطقي أو مشروع يجيز لفريؽ أوسمو استمرار المراىنة عمى المفاوضات؛ فالتجربة عمى مدار أكثر مف
يتبؽ مف ىذا االتفاؽ سوى سمطتيف في الضفة والقطاع ال تستطيعاف العيش خارج
عقديف أثبتت فشميا ،ولـ َ
غرفة اإلنعاش ،ورزمة مف االلتزامات األمنية لحماية أمف االحتالؿ" ،وفؽ قولو.
وأضاؼ "الصيغة التي وافؽ عمييا فريؽ السمطة الستئناؼ المفاوضات ليست فقط خارج اإلجماع الوطني،
بؿ وأيضاً تنفي األسس التي يضعيا لمعودة إلى المفاوضات أو االرتياف لممفاوضات األمريكية" ،مشي اًر إلى
أف مسار المفاوضات مبني عمى شروط ال تنطبؽ سوى عمى الطرؼ الفمسطيني في حيف يستكمؿ االحتالؿ
مشاريعو االستيطانية وتبقي المرجعية لقضية األسرى رىناً في إطار إجراءات "بناء الثقة" و"حسف النوايا
اإلسرائيمية" ،حسب رأيو.
وطالب سعدات في رسالتو التي ُنشرت عمى الموقع اإللكتروني لػ "الجبية الشعبية" ،اليوـ السبت (ٗٔ|،)ٜ
بنقؿ ممؼ القضية الفمسطينية إلى األمـ المتحدة وتوفير حماية دولية لمشعب الفمسطيني ووضع األرض
المحتمة تحت إشراؼ األمـ المتحدة لفترة انتقالية يمارس خالليا الفمسطينيوف حقيـ في تقرير المصير وبناء
مؤسسات دولتيـ المستقمة وىو ما يعني فؾ االرتباط باتفاقي "بمدريد" و"أوسمو" ونيج المفاوضات العبثية،
عمى حد وصفو.
واعتبر عضو المجمس التشريعي الفمسطيني القابع في معتقالت االحتالؿ ،أف الدعوة لعقد مؤتمر دولي
إللزاـ الجانب اإلسرائيمي باحتراـ القانوف الدولي بات أولوية وأحد محاور الرؤية السياسية البديمة إلدارة
الصراع ،وفؽ تقديره.
ودعا سعدات ،إلى "رفع شعار نضالي ركائزه السياسية مقاومة شاممة وشعبية لالحتالؿ بمختمؼ األساليب
المتوفرة مع موازيف القوى الكفيمة بتحويؿ ىذا الشعار إلى آلية واقعية لتحقيؽ ق اررات الشرعية الدولية ،وىدفو
كسر االحتكار األمريكي اإلسرائيمي لمعممية السياسية" ،معتب اًر أف "ىذه الرؤية والدعوات ستظؿ بمثابة دعوات
تبشيرية أخالقية حقوقية ما لـ يتـ إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية التي تمد ىذه الرؤية بأسباب
الحياة والقوة عف طريؽ تحشيد شعبنا في كؿ مكاف لالشتباؾ مع العدو تحت لواء قيادة متماسكة تعكس في
تشكيميا قواسـ الجبية الوطنية العريضة" ،حسب رأيو.
قدس برس1023/9/24 ،
 .01حركة األحرار :عباس ال يممك الشرعية لمتوقيع عمى اتفاق تسوية
اعتبرت حركة األحرار الفمسطينية ،رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس ،رئيساً منتيي الوالية وال يممؾ
الحؽ والشرعية القانونية والدستورية حتى يقوـ بالتوقيع عمى اتفاؽ تسوية نيائي يمس بالحقوؽ والثوابت
الفمسطينية.
وشددت الحركة في بياف ليا وصمت "فمسطيف" نسخة عنو ،عمى أف دعـ اإلدارة األمريكية وبعض الدوؿ
غطاء لالحتالؿ
العربية في ىذا اإلطار "لف يؤخر ولف يقدـ" ,وأف عودة عباس لممفاوضات "والتي كانت
ً
ليتمادى بجرائمو كانت خارج اإلجماع الوطني ,وأف حقوؽ وثوابت شعبنا ال يمكف التفاوض أو إجراء استفتاء
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عمييا كونيا ثابتا وحقا لكؿ فمسطيني ,وشعبنا ومقاومتو الباسمة لـ تفوض عباس وغير ممزمة بأي اتفاؽ
يبرمو مع االحتالؿ".
فمسطين أون الين1023/9/24 ،
" .00كتائب القسام" تؤكد االستعداد لمواجية أي عدوان صييوني
غزة :أكدت كتائب الشييد عز الديف القساـ ،الجناح العسكري لحركة "حماس" ،جيوزيتيا لمواجية أي عدواف
صييوني ضد شعبنا الفمسطيني خاصة في قطاع غزة.
وقاؿ متحدث باسـ القساـ ،عمى ىامش المسير الكبير الذي شارؾ فيو المئات مف مجاىدي القساـ بغزة ،إف
سالح المقاومة سيبقى جاى اًز لمواجية أي عدواف صييوني ضد شعبنا ولف تنحرؼ بوصمتو ،مشدداً عمى أف
كؿ المؤامرات عمى غزة ستبوء بالفشؿ بإذف اهلل.
أف المسير ُيمثؿ خطوة ميدانية مصغرة لما يحدث في الحرب ،مؤكداً أنو يأتي في إطار
وشدد عمى ّ
االستعداد والتجييز لممعركة الكبرى في حاؿ استمرت خروقات االحتالؿ بحؽ شعبنا.
وأكد عمى ضرورة توحيد البنادؽ باتجاه العدو والرد عمى انتياكاتو المستمرة بحؽ المسجد األقصى المبارؾ،
أف المقاومة تترصد لو ولكؿ مف يحاوؿ العبث بأمف غزة.
ً
مؤكدا ّ
المركز الفمسطيني لإلعالم1023/9/24 ،
 .02شؤون الالجئين في حماس تدعو في ذكرى صب ار وشاتيال لمالحقة مرتكبي المجزرة قانونياً ودولياً
شدد مكتب شؤوف الالجئيف في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ،في الذكرى الواحدة والثالثيف لمجزرة
صب ار وشاتيال ،عمى أف "مرتكبي المجزرة لف يفمتوا مف العقاب ،وعمى المجتمع الدولي تقديـ ىؤالء القتمة
لمحكمة الجنايات الدولية الرتكابيـ جرائـ حرب ضد اإلنسانية راح ضحيتيا ٖٓٓ٘ شييد فمسطيني ولبناني
خالؿ االجتياح الصييوني لمبناف".
ورأى المكتب أف "مشروع المفاوضات مع الصياينة ىو مضيعة لموقت ولمجيد الفمسطيني ومضيعة لمحقوؽ
والثوابت الفمسطينية ولتضحيات ودماء الشعب الفمسطيني" ،داعيا الى "اإلسراع بإنجاز ممؼ المصالحة
الوطنية واالتفاؽ عمى مشروع وطني فمسطيني موحد والدفع باتجاه رفع الحصار عف قطاع غزة في ظؿ
التشديد الذي يخنؽ أىالي القطاع أخيرا".
ودعا السمطة الفمسطينية وجامعة الدوؿ العربية إلى "متابعة رفع الدعاوى ومالحقة الجناة الصياينة ومرتكبي
المجازر ومحاسبتيـ أماـ المحافؿ الدولية ،وتفويت فرصة إفالت العدو مف العقاب".
المستقبل ،بيروت1023/9/25 ،
 .03القدس الفمسطينية :حماس تسعى لفصل عمميا التنظيمي عن الحكومي إلشراك الفصائل بإدارة القطاع
غزة -خاص بػالقدس دوت كوـ -بدأت حركة حماس في قطاع غزة ،مؤخ ار سمسمة اجتماعات الطرىا
الحركية لمبحث في سبؿ فصؿ العمؿ التنظيمي عف الحكومي في اطار خطة ستطاؿ بعض المواقع
الحكومية اليامة.
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وقالت مصادر مطمعة مف الحركة لػ القدس دوت كوـ ،أف النقاشات بيذا الشاف لـ تنجح حتى االف في
إحداث تغيير فعمي في ىذا االتجاه ،وأف ىناؾ نقاشات مستمرة بيذا الشأف لتغييب وجوه في الحركة عف
العمؿ الحكومي ،وابقاء إدارة الحكومة لشخصيات أكاديمية غير معروفة سياسيا ولكنيا مقربة مف حماس.
ولفتت تمؾ المصادر إلى وجود توجو لتعييف وزير الخارجية السابؽ د.محمد عوض ،إلدارة الحكومة بدؿ ا
مف نائب رئيس الوزراء الحالي المكمؼ بإدارة الحكومة ـ.زياد الظاظا ،واإلبقاء عمى األخير كوزير لممالية،
وكذلؾ تغيير وزير الداخمية فتحي حماد ،وتعييف نائب رئيس كتمة حماس البرلمانية في المجمس التشريعي
إسماعيؿ األشقر خمفا لو.
وأشارت المصادر ذاتيا أف التغيير المتوقع سيشمؿ أيضا شخصيات في األجيزة األمنية كمسئوؿ جياز
الشرطة الحالي العميد "تيسير البطش" ،حيث مف المتوقع أف يتـ تعييف مدير عاـ اإلدارة والتنظيـ الحالي
"بيجت أبو سمطاف" خمفا لو ،فيما سيتـ إعفاء رئيس األجيزة األمنية ورئيس جياز األمف الداخمي الحالي في
قطاع غزة المواء "صالح أبو شرخ" مف منصبو ليتسنى لو التفرغ لمعمؿ التنظيمي ،وتعييف خمؼ لو لـ يحدد
بعد.
وأوضحت تمؾ المصادر أف التغيير المتوقع عمى عمؿ الحكومة وأجيزتيا األمنية ربما يتـ بعد اياـ او
اسابيع مف تاريخ ٔٔ ٔٔ/الفتة لوجود معمومات لدى حركة حماس مف محاوالت داخمية وخارجية إلحداث
الفوضى وربما قياـ االحتالؿ اإلسرائيمي بعممية عسكرية ضد غزة وأف ىناؾ خطة واضحة داخؿ الحركة
وكتائب القساـ لمتصدي ألي مخطط بيذا الشأف.
وأكد المصادر صحة المعمومات التي أوردتيا و ازرة الداخمية في حكومة حماس بشأف إلقاء القبض عمى عدة
أشخاص بتيمة محاولة إحداث فوضى داخؿ القطاع وكذلؾ تجييز مجموعات لتنفيذ عمميات تخؿ باألمف
وربما تتوافؽ مع عدواف إسرائيمي ،مبينا أف ىناؾ خطة مجيزة لدى حركة حماس لمعمؿ المشترؾ بيف
مختمؼ الجيات لوأد أي محاولة إلحداث الفوضى والتنبو جيدا إلمكانية وقوع عممية عسكرية إسرائيمية
مباغتة.
وقالت المصادر ذاتيا أف ىذه الخطوة تيدؼ لفصؿ العمؿ التنظيمي عف الحكومي ،مع اإلبقاء عمى
شخصيات أكاديمية تحظى بقبوؿ في الشارع الفمسطيني إلدارة العمؿ الحكومي ،وأيضا لمتماشي مع دعوة
ىنية األخيرة لمفصائؿ بغزة لمتعاوف في إدارة القطاع عمى أرضية عمؿ مشترؾ.
وبينت تمؾ المصادر أف الحركة شكمت لجنة خاصة مف بينيـ النائب "يحيى موسى" والقيادي "صالح
البردويؿ" وآخريف لبمورة أفكار واضحة بشأف دعوة ىنية األخيرة لعرضيا عمى مختمؼ الفصائؿ والعمؿ عمى
استقطاب الفصائؿ اإلسالمية والوطنية المقربة مف الحركة لمموافقة عمى إدارة أمور القطاع.
ونفت المصادر ذاتيا وىي مقربة مف حركة حماس أف تكوف األخيرة عرضت أي طرح رسمي عمى الفصائؿ
بشأف دعوة ىنية ،معربةً عف استغرابيا مف التصريحات التي تطمقيا بعض الفصائؿ عف رفضيا لممشاركة
دوف اإلطالع عمى الطرح الذي يتـ بمورتو والذي ييدؼ في المقاـ األوؿ واألخير لخدمة المواطف الفمسطيني
في ظؿ ما يعانيو مف تشديد لمحصار واغالؽ لممعابر.
ولفتت المصادر إلى أنو في حاؿ انتيت المجنة مف بمورة األفكار المختمفة بشأف دعوة ىنية ،سيتـ عرضيا
عمى قيادات الحركة بغزة لمنقاش ومف ثـ توجيو دعوات رسمية لمفصائؿ لتسميميا نسخة منيا واجراء نقاشات
داخمية بيف قيادات كؿ فصيؿ ومف ثـ عقد اجتماعات مشتركة لمتباحث فييا وامكانية إحداث أي تعديالت
عمييا تطرحيا الفصائؿ.
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القدس ،القدس1023/9/25 ،
 .04المستقبل :قوة فمسطينية قواميا  50عنص ارً تنتشر في "عين الحموة" لحفظ االستقرار
صيدا ػ رأفت نعيـ :تخطو القوى والفصائؿ الفمسطينية الوطنية واالسالمية في مخيـ عيف الحموة في صيدا
اليوـ األحد خطوة فعمية باتجاه تثبيت األمف واالستقرار الذي ينعـ بو منذ احداث التعمير التي رافقت احداث
عب ار في حزيراف الماضي  ،حيث تنتشر عند الثامنة صباحا قوة أمنية فمسطينية مشتركة تـ تشكيميا مف
جميع القوى والفصائؿ وقواميا خمسوف عنص ار في مختمؼ احياء وشوارع المخيـ بما فييا حي الطوارئ
المتداخؿ مع تعمير عيف الحموة .
وذكرت مصادر فمسطينية مطمعة لػ" المستقبؿ" أف "ىذه القوة لف تكوف قوة عسكرية ضاربة بقدر ما ىي قوة
أمنية محددة المياـ لحفظ األمف واالستقرار والحفاظ عمى النظاـ وتنظيـ حركة األسواؽ والشوارع وازالة
المخالفات والتدخؿ عند اي اشكاؿ فردي منعاً لتطوره".
واضافت المصادر" :اف عديد ىذه القوة يضـ ٕٓ عنص ار مف فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية و٘ٔ
عنص ار مف تحالؼ القوى الفمسطينية وٓٔ عناصر مف القوى االسالمية و٘ عناصر مف انصار اهلل،
وستكوف بقيادة العميد احمد النصر ،وىي ستموؿ مف كافة القوى التي تتمثؿ فييا وستتخذ مف مقر لجنة
المتابعة في بستاف القدس مق ار رئيسيا ليا باالضافة الى نقطتيف ثابتتيف عند مفترؽ سوؽ الخضار وفي
منطقة عيمبوف جنوب المخيـ" .ووفؽ المصادر نفسيا فإف "األسبوعيف األوليف بعد انتشار ىذه القوة سيكوناف
بمثابة اختبار لمدى فعاليتيا وقدرتيا عمى االمساؾ بزماـ األمور في المخيـ .وفي حاؿ نجحت في ذلؾ ،فإف
ىذه القوى قابمة ألف تطور وتعدؿ مياميا بما يعزز استقرار المخيـ بشكؿ دائـ".
المستقبؿ ،بيروتٕٖٓٔ/ٜ/ٔ٘ ،
" .05الجبية الديمقراطية" تدعو الى انسحاب "الفمسطيني" من المفاوضات
أقامت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف ندوة سياسية في الذكرى السنوية التفاؽ اوسمو ،في مخيـ نير
البارد .وتحدث اميف اقميـ لبناف عضو المكتب السياسي لمجبية عمي فيصؿ عف االتفاؽ "الذي لـ يجد
طريقو إلى التنفيذ ،عمما أف سقفو الزمني رسمو المتفاوضوف بخمس سنوات ،وما زاؿ يجرجر نفسو بأشكاؿ
مختمفة رغـ أف أكثر مف مسؤوؿ إسرائيمي نعاه إلى الرأي العاـ" .ودعا الى "انسحاب المفاوض الفمسطيني
مف المفاوضات حتى ال تقع الحالة الفمسطينية في مستنقعات اوسمو والى تسخير كافة الجيود السياسية
الفمسطينية نحو اإلنضماـ لممؤسسات الدولية بما فييا محكمة الجنايات مف أجؿ تقديـ قادة اإلحتالؿ
لممحاكمة عمى الجرائـ التي ترتكب بحؽ شعبنا وترتقي الى مستوى جرائـ الحرب".
واعتبر اف "المرحمة تؤكد الحاجة اكثر مف اي وقت مضى لتنظيـ العالقات الفمسطينية المبنانية وتعزيز
التنسيؽ والتشاور بيف الدولة المبنانية ومنظمة التحرير والفصائؿ واالحزاب المبنانية لقطع الطريؽ عمى كؿ
العابثيف بامف لبناف والمخيمات".
المستقبل ،بيروت1023/9/25 ،
 .06الجنرال تسور :سيطرة الجيش المصري عمى سيناء مصمحة قومية لـ"إسرائيل"
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القدس المحتمة – وكاالت :قاؿ قائد القوات البرية اإلسرائيمية الجنراؿ «جاي تسور» أف تؿ أبيب تولي اتفاقية
معتبر سيطرة الجيش المصري الكاممة عمى سيناء والمنطقة الحدودية مع
ًا
السالـ مع مصر أىمية قصوى،
إسرائيؿ مصمحة إسرائيمية قومية مف الدرجة األولى.
وأوضح تسور -حسبما أفاد راديو «صوت إسرائيؿ» امس -أف الجيش اإلسرائيمي يتخذ االستعدادات الالزمة
تبعا لتطور األوضاع الميدانية في سيناء لكنو توقع مف الحكومة المصرية اإلبقاء عمى حالة اليدوء السائدة
ً
عمى الحدود المشتركة.
الدستور ،عمان1023/9/25 ،
 .07تمفزيون "إسرائيل" :ال ىجوم عمى سورية وكيري يضع اليوم قادة "إسرائيل" بصورة االتفاق
القدس -قاؿ تمفزيوف إسرائيؿ القناة الثانية الميمة الماضية ،إف اليجوـ األميركي ضد سورية لـ يعد قائما
عقب االتفاؽ بيف أميركا وروسيا عمى السيطرة عمى األسمحة الكيماوية وتفكيكيا.
وأضافت القناة أف وزير الخارجية األميركي جوف كيري سيصؿ تؿ ابيب اليوـ األحد لمقاء نتنياىو وليضعو
في صورة االتفاؽ الذي تـ ،واف تفكيؾ األسمحة الكيماوية سيحتاج نحو عاـ وينتيي في العاـ ٕٗٔٓ.
وسيغادر كيري إسرائيؿ يوـ غد االثنيف متوجيا الى باريس لالجتماع مع نظيريو الفرنسي والبريطاني.
وقاؿ مراسؿ القناة اإلسرائيمية في أميركا ،اف الواليات المتحدة تواصؿ تيديد سورية لضماف تنفيذ االتفاؽ،
وليس مف اجؿ تنفيذ اليجوـ ،وأف االتفاؽ يشمؿ اف تقدـ سورية خالؿ أسبوع مواقع المستودعات الكيماوية،
واف الخبراء الدولييف سوؼ يعمموف حتى تشريف ثاني عمى اإلشراؼ عمى إتالؼ المواد الكيماوية.
االيام ،رام اهلل1023/9/25 ،
" .08إسرائيل" تستعد الحتماالت مطالبتيا باالنضمام التفاقية حظر األسمحة الكيماوية
قالت صحيفة ىآرتس صباح اليوـ ،إف االتفاؽ الروسي -األمريكي بشأف سوريا ،مف شأنو أف يقود إلى حممة
دولية  ،دبموماسية واعالمية تطالب بوضع الترسانة اإلسرائيمية الكيماوية تحت المراقبة الدولية .وأشارت
الصحيفة إلى أف سوريا قد تطمب ذلؾ كشرط أساسي ،وأف كاف األسد ال يتمتع اليوـ بقوة في موقفو
التفاوضي.
وأشار المراسؿ السيساي لمصحيفة براؾ رابيد ،في ىذا السياؽ ،غمى أف مف شأف وزير الخارجية األمريكي،
جوف كيري ،أف يطمب في لقائو بنتنياىو اليوـ ،مف نتنياىو موافقة إسرائيؿ عمى االنضماـ لممعاىدة الدولية
لحظر نشر األسمحة الكيماوية ،والمصادقة عمييا في الكنيست.
وبحسب الصحيفة فقد بدأت و ازرة الخارجية اإلسرائيمية ،منذ أياـ عمى االستعداد الحتماالت طرح الموضوع
في وسائؿ اإلعالـ الدولية ،وقامت الو ازرة بإعداد مذكرة بيذا الخصوص ،لكف تـ التشديد عمى عدمـ المجوء
إلييا واعتمادىا في سفارات إسرائيؿ إال في حاالت توجيو أسئمة لمسفارات بيذا الخصوص.
وقالت ىآرتس إف روسيا والواليات المتحدة طالبتا إسرائيؿ منذ سنوات التسعينات التوقيع عمى اتفاقية حظر
نشر األسمحة الكيماوية والمصادقة عمييا رسميا ػ إال أف إسرائيؿ ترفض بحجة أف ىناؾ دوال في المنطقة
تممؾ أسمحة دمار شامؿ وأسمحة كيماوية وىددت باستخداميا ضد إسرائيؿ.
عرب 1023/9/25 ،48
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" .09إسرائيل" تكشف بعضا من أرشيف "حرب أكتوبر"
راـ اهلل – وكاالت :كشفت إسرائيؿ جزءا جديدا مف أرشيؼ ووثائؽ حرب أكتوبر عاـ ٖ ٜٔٚمع مصر
وسورية .وبثت القناة العاشرة اإلسرائيمية تقري ار يكشؼ أرشيؼ الحرب وكيؼ وصؿ الجيش السوري إلى
مشارؼ طبريا ،وحطـ الجيش المصري خط بارليؼ الذي بنتو إسرائيؿ لتأميف الضفة الشرقية لمقناة ومنع
عبور القوات المصرية.
الغد ،عمان1023/9/25 ،
 .21شركة سياحة إسرائيمية تصدر تعميمات عنصرية ضد المسافرين من فمسطينيي 48
الناصرة :طالب العضو العربي في "الكنيست" اإلسرائيمي (البرلماف) أحمد الطيبي ،بالتحقيؽ في التعميمات
العنصرية التي أصدرتيا شركة سياحة ضد المسافريف مف فمسطينيي .ٗٛ
وخاطب الطيبي وزير السياحة اإلسرائيمي عوزي النداو لمطالبتو بالتحقيؽ في التعميمات العنصرية التي
أصدرتيا شركة "نتور يونيتيؿ" السياحية اإلسرائيمية حيث وضعت في إحدى بنودىا لممرشديف السياحييف
بوجوب تبميغ األجيزة األمنية اإلسرائيمية في المطار عف وجود مسافريف عرب ضمف المجموعة السياحية
المسافرة في الرحالت المنظمة إلى خارج البالد.
وجاء في رسالة الطيبي والتي عنونيا بعبارة "تعميمات أمف عنصرية في مطار بف غوريوف"" :وصمنا أف
شركة "نتور يونيتيؿ" وىي شركة طيراف وسياحة ،أصدرت تعميمات لوكالء السفر والمرشديف السياحييف
المرافقيف الجدد بوجوب تبميغ أجيزة األمف في مطار بف غوريوف عف وجود مسافريف عرب ضمف مجموعتيـ
السياحية ،وىي تعميمات تُعطى لممرشديف السياحييف الجدد في إطار دورة لمرافقي مجموعات سياحية تابعة
لمشركة".
وقاؿ الطيبي في رسالتو" :نطالبؾ بفحص الموضوع وىؿ ىذه التعميمات ىي مف قبؿ السمطات األمنية في
مطار بف غوريوف لشركات السياحة؟ وىؿ ىذه التعميمات معممة عمى شركات سفر أخرى أـ أنيا خاصة
بمبادرة الشركة المذكورة فقط؟".
وتمس بشكؿ مباشر بقيـ المساواة كما
وأكد الطيبي أف ىذه التعميمات "تستند إلى اعتبارات ودوافع عنصرية،
ّ
أنيا مخالفة لمقانوف".
قدس برس1023/9/24 ،
 .20مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سوريا :استشياد الجئين فمسطينيين في مخيم اليرموك
أفادت "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سوريا" باستشياد الجئيف فمسطينييف أمس؛ جراء تواصؿ عمميات
القصؼ واليجمات عمى المخيمات الفمسطينية في سوريا.
وقالت المجموعة في بياف صحفي" :إف الحاج محمد عبد الرحيـ النمراوي استشيد إثر إصابتو بإحدى
القذائؼ التي استيدفت مخيـ اليرموؾ منذ أياـ ،واستشيد الشاب سامر سعيد عمريف في أحد سجوف األمف
السوري ،وكاف اعتقؿ منذ يناير ٕٕٔٓـ".
وأشارت إل ى استمرار الحصار المشدد الذي تفرضو قوات الجيش السوري النظامي ،ومجموعات مف "الجبية
الشعبية لتحرير فمسطيف – القيادة العامة" عمى مخيـ اليرموؾ ،حيث يمنعوف إدخاؿ أي مواد طبية أو
تموينية عف طريؽ حواجزىـ المنصوبة عمى مداخؿ المخيـ.
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فمسطين أون الين1023/9/24 ،
 .22منتدى اإلعالميين الفمسطينيين يطالب سفارة فمسطين بالقاىرة بمقاضاة المحرضين ضد غزة
طالب منتدى اإلعالمييف الفمسطينييف ،سفارة فمسطيف في القاىرة ،باالضطالع بمسؤولياتيا الوطنية
واألخالقية ،في متابعة التحريض الذي يقوـ بو إعالميوف مصريوف ضد قطاع غزة ،وتقديـ بالغات بشأنو
لدى القضاء المصري.
ودعا في بياف صحفي ،مف سماىـ " أحرار مصر ومحامييا وصحفيييا ونقابيييا" ،أف يكوف ليـ موقؼ و
قطع الطريؽ أماـ "فئة المحرضيف ومالحقتيا قانونياً وقضائياً وشعبيا ".
وأكد المنتدى أف" عالقات الدـ والديف والقومية والتاريخ والجغرافيا المشتركة في المنطقة ،بيف الفمسطينييف
والمصرييف بشكؿ خاص ،ال يمكف أف تيزىا لحظة عابرة ،أو تؤثر فييا فئات موتورة أعماىا الحقد والماؿ
لتشوه نضاؿ ىذا الشعب األبي الحر" .
فمسطين أون الين1023/9/24 ،
 .23أسرى فمسطين لمدراسات :ارتفاع عدد األسرى الفمسطينيين بنسبة  25في المئة عن العام الماضي
راـ اهللّ :بيف تقرير لمركز أسرى فمسطيف لمدراسات اف عدد األسرى الفمسطينييف في السجوف االسرائيمية
ارتفع بنسبة ٘ٔ في المئة عما كاف عميو العاـ الماضي.
وقاؿ المركز في تقريره الذي نشر أمس إف عدد االسرى في السجوف االسرائيمية بمغ ٕٓ٘٘ عمماً أنو كاف
نياية العاـ الماضي ٓٓ٘ٗ أسير ،بارتفاع يصؿ إلى ٘ٔ في المئة .وقاؿ المركز اف الزيادة في عدد
األسرى جاءت اثر قياـ السمطات االسرائيمية بتصعيد وتيرة االعتقاالت في الضفة الغربية والقدس الشرقية
المحتمة في مواجية موجة الغضب التي عمت الشارع الفمسطيني رداً عمى الممارسات القمعية ضد
الفمسطينييف ومقدساتيـ.
وأشار الى اف استشياد أسيريف في السجوف االسرائيمية وىما عرفات جرادات ،وميسرة أبو حمدية ،ادى الى
توسيع دائرة المواجيات ،وأعقبيا حممة اعتقاالت واسعة.
وقاؿ مركز أسرى فمسطيف لمدراسات إف اسرائيؿ تستخدـ سياسة «االعتقاالت الوقائية والعشوائية كأولوية
لتحقيؽ األمف» .وأنيا «تزج باألسرى في االعتقاؿ اإلداري مف دوف تيمة أو محاكمة».
الحياة ،لندن1023/9/25 ،
 .24مؤسسة التضامن :األسرى اإلداريون يعتزمون القيام بخطوات احتجاجية
راـ اهلل :أعمنت مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف إف األسرى اإلدارييف في السجوف يعتزموف القياـ بخطوات
احتجاجية مطمع تشريف األوؿ (اكتوبر) المقبؿ في حاؿ لـ تستجب إدارة السجوف لمطالبيـ .وقالت المؤسسة
إف األسرى اإلدارييف أميموا إدارة مصمحة السجوف حتى بداية الشير المقبؿ مف أجؿ العمؿ عمى إنياء ممؼ
االعتقاؿ اإلداري ،وفي حاؿ لـ يتـ االستجابة لمطالبيـ فسيبدأوف ببرنامجيـ االحتجاجي.
ونقمت المؤسسة عف اسرى معتقميف ادارياً أف ىذه الخطوات ستكوف تدريجية ،وأنيا ستبدأ في تشريف األوؿ
بمقاطعة المحاكـ اإلدارية بجميع أشكاليا وأماكنيا ،وبالتنسيؽ مع المحاميف .وقالت المؤسسة« :بات لدى
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األسرى قناعة بأف ىذه المحاكـ صورية ،واف الكممة األولى واألخيرة فييا لجياز المخابرات وليس لمقضاة أو
المحاميف أي دور».
وتابعت اف األسرى سينتقموف في الشير التالي الى إضراب عف الطعاـ لمدة يوـ واحد مف كؿ أسبوع ،ثـ
يوميف مف كؿ اسبوع في الشير الذي يميو.
وستتضمف الخطوات مقاطعة عيادات السجوف مطمع العاـ المقبؿ ،ثـ االمتناع عف تناوؿ األدوية .ويبمغ
عدد األسرى اإلدارييف ٓ٘ٔ أسي اًر ،غالبيتيـ أسرى محرروف.
ويطالب األسرى اإلداريوف باإلفراج الفوري أو تحويؿ ممفاتيـ الى المحاكـ العادية ،بخاصة أف االعتقاؿ
اإلداري ال يستند الى أي مسوغات قانونية ويعتمد عمى ما يسمى «الممؼ السري».
الحياة ،لندن1023/9/25 ،
 .25تقرير :االحتالل يواصل سياسة ممنيجة لتدنيس المقدسات وتيويدىا
(وكاالت) :كشؼ تقرير فمسطيني أف مداىمات المساجد والمقابر اإلسالمية أو حتى ىدميا في فمسطيف
المحتمة عاـ  ٙٚأو  ٗٛلـ تعد باألحداث الجديدة ،بؿ ىي ممارسة معتادة وممنيجة مف االحتالؿ
ويذكر فييا اسمو .
“اإلسرائيمي” ،لما تُحدثُو مف ألـ نفسي جراء منع مساجد اهلل أف تُرفع ُ
فاالحتالؿ “اإلسرائيمي” بات مؤخ اًر يتعمد اقتحاـ المساجد والمقابر اإلسالمية ،وبعضيا يقوـ باستخداميا
خمارات ومطاعـ ،والبعض اآلخر مالىي ويدنسيا بإقامة الحفالت الصاخبة والماجنة في ساحاتيا ،إلى
جانب تحويميا أحياناً حظائر ،لمنيؿ مف قدسيتيا ،بينما أحياناً يحوليا إلى كنس ومتاحؼ ،كما فعؿ في
المسجد الكبير في بئر السبع ،الذي يعد المسجد األوؿ في النقب ،والشاىد عمى بناء المدينة ٍ
بأياد عربية
إسالمية في الحقبة العثمانية .
في األراضي المحتمة عاـ  ٗٛلـ تعد أسماء “البصة ،عيف حوض ،الخالصة وقيساريا” تُ َع َّرؼ عمى أنيا
مساجد إسالمية ،لقد ُحولت بخبث النية “اإلسرائيمية” إلى مطاعـ وخمارات وقاعات حفالت لتعاطي
وبنَِيت عمييا مواقؼ
المخدرات ،بينما المقابر اإلسالمية ُنبشت مف بيف ذرات ترابيا اليياكؿ العظميةُ ،
ومرر مف فوقيا شوارع ،وأخرى أُنشئت عمييا الفنادؽ الجاذبة لمسياح األجانب ،إليصاؿ رسالة
السياراتُ ،
لمعالـ بييودية المكاف ،وثالثة جرفت قبورىا التاريخية ،وزرعت فوقيا آالؼ القبور الييودية الوىمية لفرض
أمر واقع ،وتحقيؽ السيطرة عمى األراضي الوقفية اإلسالمية ،وطمس المعالـ اإلسالمية والتاريخية في
الداخؿ الفمسطيني ،أسيـ في ذلؾ الصمت العربي والدولي عمى الممارسات “اإلسرائيمية” عمى مدار اؿ ٗٙ
عاماً الماضية .
ونقؿ تقرير ؿ “القدس أوف اليف” عف مدير المركز االعالمي لمؤسسة األقصى لموقؼ والتراث ،محمود أبو
عطا ،تأكيد ه استغالؿ االحتالؿ لممواسـ الدينية الييودية لممارسة مزيد مف التيويد في األراضي المقدسة،
مشي اًر إلى أف سمطات االحتالؿ بالتعاوف مع الجماعات الصييونية تعمد إلى استجالب أكبر عدد ممكف مف
المشاركيف في احتفاالتيا وطقوسيا الدينية ،لتغيير الواقع الحضاري اإلسالمي العربي األصيؿ لممقدسات
اإلسالمية ،وبخاصة المسجد األقصى ،الفتاً الى أنو تعمد مؤخ اًر تنفيذ الحفالت الصاخبة والراقصة في
القصور األموية المحاذية لممسجد األقصى ،بينما تتعمد الجماعات االستيطانية القياـ بجوالت “االستغفار”
في منطقة سمواف واألنفاؽ المحيطة بالمسجد األقصى لتظيره بالطابع الييودي .
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وبحسب إحصاءات كشفت عنيا مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث ،فإف المؤسسة “اإلسرائيمية” دنست ما
يقارب ٖٕٓ٘ مكاناً مقدساً إسالمياً ومسيحياً في القرى الميجرة وبمدات الساحؿ ،نحو ٖٓ٘ٔ منيا تقع في
شمالي فمسطيف مف قيساريا خط عرض إلى أقصى الشماؿ ،والمدف الساحمية عكا ويافا وحيفا والمد والرممة،
بينما اؿٓٓٓٔ موقع األخرى في القسـ الجنوبي مف فمسطيف .
ويؤكد الشيخ أسامة العقبي -مسؤوؿ الحركة اإلسالمية في النقب -أف المؤسسة “اإلسرائيمية” عبر ممارساتيا
األخيرة باستيداؼ المقابر والمساجد ،وتحويميا إلى كنس ومتاحؼ وفنادؽ تيدؼ إلى تغيير نظرة العالـ
لممقدسات اإلسالمية الفمسطينية ،واظيارىا عمى أنيا آثار ييودية ليس ألحد الحؽ فييا إال الييود .
ويرى الناطؽ اإلعالمي باسـ مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث ،محمود أبوعطا ،أف االعتداءات في القدس
المحتمة وأراضي اؿ ٗٛاستباحت كؿ ما ىو إسالمي ومسيحي عمى مستوييف :أحدىما أنكى مف اآلخر،
فاالحتالؿ يسعى الستنبات تاريخ مزيؼ عمى أنقاض المؤسسات اإلسالمية والتاريخ والحضارة التي كانت
قائمة مف خالؿ طمس معالميا باليدـ والتجريؼ واحالؿ الغير” .
الخميج ،الشارقة1023/9/25 ،
 .26المركز الفمسطيني لمتنمية والحريات اإلعالمية يؤكد تراجع الحريات اإلعالمية في فمسطين
غزة :أكد مركز فمسطيني مختص بمتابعة االنتياكات ضد الصحافييف ،أمس ،أف شير أغسطس/آب
الماضي ،شيد تدىو اًر واضحاً في أوضاع الحريات اإلعالمية في فمسطيف .
وذكر “المركز الفمسطيني لمتنمية والحريات اإلعالمية” المعروؼ اختصا اًر باسـ “مدى” ،أنو رصد العديد مف
االنتياكات بحؽ الصحافييف ،خاصة مف قبؿ األجيزة األمنية في قطاع غزة والضفة الغربية ،فضالً عف
مواصمة قوات االحتالؿ “اإلسرائيمي” سياستيا باعتقاؿ الصحافييف الفمسطينييف ،حيث اعتقمت خالؿ الشير
الماضي اثنيف منيـ ،ما ازال رىف االعتقاؿ  .وأوضح المركز أف األحداث السائدة في مصر انعكست بشكؿ
سمبي عمى الحريات اإلعالمية في فمسطيف ،نظ اًر الختالؼ موقفي “حماس” و”فتح” مما يجري في الساحة
المصرية .
الخميج ،الشارقة1023/9/25 ،
 .27مركز حقوقي :األسيرات الفمسطينيات يفتقدن لوجود طبيبة مختصة
راـ اهلل :طالب مركز حقوقي فمسطيني منظمة الصحة العالمية وأطباء بال حدود وجميع المؤسسات الحقوقية
بضرورة الوقوؼ عند الوضع الصحي المتدىور لمعديد مف األسيرات الفمسطينيات في سجوف االحتالؿ.
وقاؿ مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف إف األسيرات الفمسطينيات يعانيف بشكؿ كبير جراء
اإلىماؿ الطبي المستمر ،وعدـ وجود طبيبات مختصات يقمف بفحصيف بشكؿ دوري ،لمتعرؼ عمى
حاالتيف المرضية ووضعيف الصحي بشكؿ واضح".
وأشار المركز إلى أف األمراض التي تعانييا األسيرات تكتشؼ بعد تفاقميا ،إضافة إلى أنو ال يوجد فحوص
دورية لألسيرات ،منوىاً إلى أف وضع األسيرات يختمؼ مف حيث الطبيعة الفسيولوجية المتغيرة ،األمر الذي
يحتاج لفحوصات خاصة ودقيقة وىو األمر الذي ال توفره إدارة سجف الشاروف الذي تقبع فيو األسيرات
الفمسطينيات.
قدس برس1023/9/25 ،
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 .28صدور كتاب جديد بعنوان "الصناعات األمنية اإلسرائيمية"
راـ اهلل  -الحياة الجديدة  -صدر حديثاً عف مؤسسة الدراسات الفمسطينية كتاب «الصناعات األمنية
اإلسرائيمية :الوظيفة االستراتيجية واالقتصادية»؛ إشراؼ وتحرير أحمد خميفة ،واعداد رندة حيدر .وىو
الكتاب الثاني في سمسمة «قضايا استراتيجية :وجيات نظر إسرائيمية» التي تقدميا المؤسسة إلى القارئ
العربي ،وتيدؼ إلى إطالعو عمى معمومات ووجيات نظر إسرائيمية متعددة تتعمؽ بموضوعات وقضايا
بالغة األىمية لمدولة والمجتمع العبرييف ،وتشمؿ الشؤوف األمنية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية
والفكرية ،مف خالؿ ترجمة أبحاث ودراسات صادرة عف مختمؼ مراكز األبحاث والدراسات في إسرائيؿ.
يوضح الكتاب أف إسرائيؿ تعتمد عمى مفاىيـ محددة في عقيدتيا األمنية كونيا تفتقر إلى العمؽ الجغرافي
لمتصدي لجيوش مياجمة ،بينيا مفيوماف رئيسياف :األوؿ االعتماد عمى عامؿ المبادرة الذاتية في ميداف
صناعة األسمحة ،والثاني رعاية قوة عظمى .فعمى الرغـ مف أف القطاع الصناعي اإلسرائيمي يستطيع إنتاج
معظـ ما يحتاج إليو الجيش ،وعمى الرغـ مف أف ذلؾ يجعؿ إسرائيؿ بيف أوائؿ الدوؿ المصدرة لمسالح ،فإف
الصناعة اإلسرائيمية ال تستطيع أف تمبي ،وبقدر كاؼ ،ما يحتاج إليو الجيش مف معدات وتكنولوجيا توفر لو
عنصر المفاجأة أماـ خصومو.
الحياة الجديدة1023/9/25 ،

 .29مصادر مصرية :المخابرات المصرية تحفر أنفاقًا مع غزة وتفخخيا لتبرير تنفيذ عمل عسكري
القاىرة :كشفت مصادر أمنية وسياسية مصرية متطابقة النقاب عف مخطط عسكري مصري يستيدؼ
الوقيعة بيف مصر وقطاع غزة ،لتبرير القياـ بعمؿ عسكري مصري غير مسبوؽ ضد غزة.
وذكرت ىذه المصادر ،التي تحدثت لػ "قدس برس" وطمبت االحتفاظ باسميا ،أف أجيزة األمف العسكرية
التابعة لمقوات العسكرية المصرية باشرت حفر أنفاؽ جديدة باتجاه قطاع غزة وزرع عبوات ناسفة بالقرب مف
المواقع العسكرية المصرية ثـ االبالغ عنيا قبؿ انفجارىا والصاؽ ذلؾ بأطراؼ عسكرية تابعة لممقاومة
الفمسطينية في غزة.
وأشارت المصادر ذاتيا إلى أف ىذه العمميات يتـ تصويرىا مف التمفزيوف الرسمي المصري ،وقد يتـ اإلعالف
عنيا في أية لحظة لمزيد مف تشويو صورة الفمسطينييف لدى الرأي العاـ المصري وتبرير القياـ بعمؿ
عسكري ضد قطاع غزة ،بعدما بدأت القوات المسمحة منذ عدة أسابيع حربا غير مسبوقة عمى االنفاؽ
وتشديد الحصار عمى قطاع غزة.
ولفتت المصادر االنتباه إلى أف فكرة حفر اإلنفاؽ وزرع العبوات الناسفة فييا وتصويرىا مف طرؼ التمفزيوف
المصري تأتي بعد زيارة غير معمنة لوفد عسكري إسرائيمي األسبوع الماضي إلى العاصمة المصرية القاىرة
لمتابعة تفاصيؿ الحرب الدائرة في سيناء عمى الجماعات المسمحة وىدـ األنفاؽ مع غزة ،عمى حد تعبير
المصادر.
يذكر أف اإلعالـ المصري يشف منذ عدة أسابيع حممة ضد قطاع حركة "حماس" وقطاع غزة والفمسطينييف
بمغت حد المطالبة باعتقاؿ كؿ الفمسطينييف الموجوديف في مصر ،وعدـ السماح لممرضى القادميف مف غزة
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بالدخوؿ لمصر بالعالج ،بؿ طالب بعضيـ باليجوـ ضد قطاع غزة بحجة الحرب عمى وصوفو بػ
"اإلرىاب".
قدس برس1023/9/24 ،
" .31القدس" :زوارق حربية مصرية تدخل المياه االقميمية الفمسطينية وتختطف صيادا
غزة ػ القدس دوت كوـ :دخمت زوارؽ حربية مصرية ،مساء اليوـ السبت ،الى المياه االقميمية الفمسطينية مف
الحدود مع مدينة رفح الفمسطينية وقامت بمطاردة بعض مراكب الصيد ،وذلؾ قبؿ أف تقوـ باختطاؼ احد
الصياديف.
وقالت مصادر أمنية لػ القدس دوت كوـ ،أف زورقيف حربييف مصرييف اخترقا المياه اإلقميمية وشرعا في
مالحقة مراكب الصياديف الفمسطينييف واطالؽ النار باتجاىيا ،مشيرة الى اف ىذيف الزورقيف توقفا عمى بعد
كيمو واحد فقط مف شاطئ مدينة رفح الفمسطينية.
واوضحت المصادر أف الزوارؽ الحربية المصرية توقفت قبالة ميناء رفح البري ومركز الشرطة البحرية
التابع لحكومة "حماس" المقالة وأطمقت النار بكثافة باتجاه مراكب الصياديف ،وذلؾ قبؿ أف تقوـ بمداىمة
أحد المراكب في عرض البحر واختطاؼ الصياد عمر محمد البردويؿ" (في األربعينات مف العمر) ،فيما لـ
يبمغ عف وقوع اصابات.
وفي وقت الحؽ ،اطمقت البحرية المصرية سراح الصياد البردويؿ ،وذلؾ بعد اقتياده ومركبو الى داخؿ المياه
االقميمية المصرية.
وقالت مصادر امنية لػ القدس دوت كوـ  ،اف البحرية المصرية اعتدت عمى الصياد البردويؿ بالضرب
وقامت بتكسير اطرافو ومف ثـ القائو في المركب الخاص بو والذي تـ االستيالء عميو ساعة االختطاؼ.
القدس ،القدس1023/9/24 ،
 .30مصر تحتجز عشرات الفمسطينيين بمطار القاىرة
القاىرة :أفادت مصادر أمنية بمطار القاىرة الدولي بوجود عشرات الفمسطينيف المحتجزيف بصالة الترحيالت
الخاصة بالمطار دوف أي اىتماـ أو اكتراث بوجودىـ ،مشيرة إلى أف ىؤالء الفمسطينييف قدموا إلى القاىرة
مف دوؿ مختمفة ،وأنيـ مف المفترض أف يعودوا إلى غزة ،ومنيـ مف يقيـ في القاىرة؛ لكف سمطات المطار
ترفض إخالء سبيميـ .
وأوضحت المصادر لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" أف بعض المحتجزيف قضوا عدة أياـ داخؿ صالة
الترحيالت ،وما زالت سمطات المطار ترفض اإلفراج عنيـ أو إنياء إجراءات ترحيميـ إلى غزة ،مشيرة إلى
وجود حالة استياء كبيرة جراء سوء المعاممة.
المركز الفمسطيني لإلعالم1023/9/25 ،
 .32مصر :دعوى تطالب بمنع الفمسطينيين من تممك أراض بسيناء
القاىرة -وكاالت :تقدـ عبد الرحمف عوؼ ،المحامي بدعوى أماـ محكمة القضاء اإلداري بمجمس الدولة
المصري ،طالب فييا بوقؼ العمؿ بالجنسية المصرية الممنوحة لعدد مف الفمسطينييف إباف حكـ الرئيس
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المعزوؿ محمد مرسي ووقؼ إجراءات نقؿ ممكية األراضي الممنوحة ليـ بشماؿ سيناء ،وكذلؾ إسقاط
الجنسية المصرية عف جميع المصرييف حاممي الجنسيات األخرى.
األيام ،رام اهلل1023/9/25 ،
" .33الشرق األوسط" :دعاوى مساعدة حماس لـ«اإلخوان» تعود لمواجية
القاىرة  -عبد الستار حتيتة :تنشر «الشرؽ األوسط» نصوصا جديدة مف تقارير يطالب محامو الرئيس
المصري األسبؽ حسني مبارؾ ،السمطات األمنية ،بتقديميا في جمسات محاكمتو التي تأجمت أمس إلى
الشير المقبؿ ،كدليؿ عمى ضراوة ىجوـ قاـ بو مسمحوف عمى قوات األمف في سيناء أثناء أحداث «ثورة ٕ٘
يناير (كانوف الثاني) ٕٔٔٓ» ،ويعتقد أنيـ قدموا مف قطاع غزة إلحداث فوضى في مصر ،وفقا لدعاوى
أثيرت في جمسة المحاكمة أمس ،لتعيد عمى ما يبدو لمواجية اتيامات لحركة حماس وحزب اهلل بمساعدة
«اإلخواف» بمصر بعد التسمؿ مف غزة عبر الحدود مع سيناء ،بينما استدعى القضاء مسؤوليف سابقيف في
األمف والمخابرات والجيش لمشيادة .وقرر أف يمثموا تباعا لإلدالء بأقواليـ أياـ  ٜٔوٕٓ ؤٕ مف الشير
المقبؿ ،مع حظر النشر لوقائع الجمسات الثالث.
وعادت إلى الواجية مجددا قضية تسمؿ عناصر حركة حماس وكتائب القساـ مف قطاع غزة إلى البالد عبر
سيناء ،بالتعاوف مع جماعة اإلخواف وحزب اهلل المبناني ،الستيداؼ المقار األمنية المصرية واحداث فوضى
في البالد خالؿ أحداث ٕ٘ يناير (كانوف الثاني) ٕٔٔٓ وحتى مطمع مارس (آذار) مف العاـ نفسو ،مرو ار
بيوـ إعالف مبارؾ عف تخميو عف السمطة في فبراير (شباط) ،وذلؾ عمى الرغـ مف نفي حماس وحزب اهلل
أي دور ليما في تمؾ األحداث التي فر خالليا مف السجوف كبار قيادات «اإلخواف» وعدد مف المحكوـ
عمييـ مف عناصر تنتمي لحماس وحزب اهلل.
الشرق األوسط ،لندن1023/9/25 ،
« .34أوكسفام» :حياة الفمسطينيين اآلن األسوأ منذ اتفاق أوسمو
لندف « -الحياة» :ذكرت وكالة المساعدات الدولية «أوكسفاـ» أف المفاوضات الجديدة بيف الفمسطينييف
واإلسرائيمييف عمييا أف تعوض ٕٓ عاماً مف الفرص التي ضاعت منذ توقيع اتفاقيات أوسمو عاـ ٖ،ٜٜٔ
في ظؿ استمرار سياسات االستيطاف وىدـ المنازؿ وفرض القيود عمى حركة الفمسطينييف.
ونقمت وكالة «معاً» الفمسطينية عف تقرير نشرتو «أوكسفاـ» أمس في ذكرى مرور ٕٓ سنة عمى توقيع
اتفاقيات أوسمو لمسالـ ،أف حياة مالييف الفمسطينييف أصبحت اآلف أسوأ مما كانت عميو قبؿ ٕٓ عاماً ،في
ظؿ ما انتيجتو الحكومة اإلسرائيمية مف توسيع لممستوطنات في األراضي المحتمة.
وأضافت الوكالة أنو منذ عاـ ٖ ٜٜٔضاعفت إسرائيؿ عدد المستوطنيف مف ٓٓٓ ٕٙٓ,إلى ٓٓٓ،ٕ٘ٓ,
ووسعت المناطؽ التي تسيطر عمييا المستوطنات لتصؿ إلى ما يربو عمى ٕٗ في المئة مف األراضي
الفمسطينية المحتمة ،فضالً عما أدى إليو نظاـ نقاط التفتيش والقيود األخرى المفروضة عمى حركة
الفمسطينييف وتجارتيـ مف تقسيـ لمعائالت وانياؾ لالقتصاد.
وحذرت «أوكسفاـ» مف استمرار سياسة التوسع االستيطاني خالؿ المفاوضات الحالية ،حيث وافقت إسرائيؿ،
خالؿ األسابيع الستة الماضية ،عمى بناء أكثر مف ٓٓ ٖٙوحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس
الشرقية المحتمة ،وازالة أكثر مف  ٖٙمنزالً فمسطينياً.
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الحياة ،لندن1023/9/25 ،
 .35األمم المتحدة 6 :ماليين طفل دون الخامسة توفوا العام الماضي
القاىرة :كشؼ تقرير أممي أف أكثر مف ستة مالييف طفؿ ممف تقؿ أعمارىـ عف الخامسة ،قد توفوا في
أنحاء العالـ خالؿ ٕٕٔٓ ،نتيجة نقص الرعاية الصحية وعدـ توافرىا.
وأوضح تقرير نشر عمى الموقع اإللكتروني لػ "إذاعة األمـ المتحدة" اليوـ السبت ٗٔ )ٜ/إلى أف عدد
األطفاؿ المتوفيف ممف ىـ دوف سف الخامسة بمغ نحو ستة مالييف وستمائة ألؼ طفؿ خالؿ عاـ ٕٕٔٓ،
بينما توفي أكثر مف ٕٔ مميوف طفؿ خالؿ عاـ ٓ.ٜٜٔ
وحذرت غيتا راو غوبتا نائب المدير التنفيذي لػ "منظمة األمـ المتحدة لمطفولة  -يونسيؼ" ،مف أنو بدوف
تحقيؽ تقدـ أسرع ،فإف العالـ لف يحقؽ ىدؼ األلفية اإلنمائي الخاص تخفيض معدؿ وفيات األطفاؿ حتى
 ،ٕٕٓٛبنحو الثمثيف.
وقالت غوبتا "إف المجتمع العالمي أمامو سنتاف لتجنب ىذه المأساة مف خالؿ الوفاء بوعده بالوفاء بيدؼ
األلفية الرابع في الوقت المحدد ،بحموؿ عاـ ٕ٘ٔٓ" ،مشيرة إلى أف "حياة ثالثة مالييف وخمسمائة طفؿ
إضافييف يجب أف يتـ انقاذىا مف اآلف" ،مؤكدة عمى أننا "بحاجة إلى تسريع وتيرة التقدـ عمى وجو السرعة".
ىذا وبيف التقرير الذي صدر حديثا عف مجموعة األمـ المتحدة المشتركة ،إلى أف بعض أىـ المكاسب في
مجاؿ بقاء األطفاؿ عمى قيد الحياة قد تحققت في الدوؿ منخفضة الدخؿ ،مشي ار إلى أف برنامج األمـ
المتحدة استطاع تخفيض معدؿ الوفيات لمف ىـ دوف سف الخامسة بنسبة الثمثيف في كؿ بنغالديش،
واثيوبيا ،وليبيريا ،ومالوي ونيباؿ وتنزانيا ،قبؿ الموعد النيائي لتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية.
وكشؼ التقرير إلى حوالي نصؼ وفيات األطفاؿ دوف سف الخامسة تحدث في خمس دوؿ فقط ،ىي الصيف
وجميورية الكونغو الديمقراطية واليند ونيجيريا ،وباكستاف.
وتشير دراسات لألمـ المتحدة الى أف أىـ أسباب وفيات األطفاؿ مف ىـ دوف سف الخامسة يرجع إلى
االلتيابات الرئوية واإلسياؿ والمشاكؿ الصحية التي تظير في األشير الخمسة األولى مف حياة الطفؿ ،كما
وتشير الدراسات إلى أف العديد مف تمؾ الحاالت يمكف توقييا أو عالجيا بإتاحة فرص االستفادة مف
تدخالت بسيطة وميسورة التكمفة.
قدس برس1023/9/24 ،
 .36تقرير :أسرار جديدة في صفقة الغاز المصري لـ"إسرائيل"
محمد حامد :عادت قضية صفقة توريد الغاز المصرى إلسرائيؿ لتشغؿ الرأى العاـ واإلعالـ اإلسرائيمى مف
جديد بعد أف كشفت صحيفة جموبس االقتصادية أس ار ار جديدة تتعمؽ بالصفقة ،وتثبت تورط عدد مف كبار
الشخصيات السياسية واالقتصادية فى إسرائيؿ فييا ،ومف بينيـ أريئيؿ شاروف وبنياميف بف إليعازر ورئيس
الموساد األسبؽ شبتاى شافيط ،ورئيس شركة الكيرباء السابؽ إيمى النداو.
لـ يكف الجانب المصرى ىو الوحيد المتضرر مف صفقة بيع الغاز الطبيعى إلسرائيؿ بأسعار متدنية أقؿ مف
تكمفة إنتاجة ،فاالتفاقية التى وقعت فى عاـ ٕ٘ٓٓ بيف شركة الكيرباء اإلسرائيمية وشركة غاز شرؽ
المتوسط المصرية  EMGالتى أسسيا حسيف سالـ وشريكو اإلسرائيمى يوسى ميماف ،تبيف فيما بعد أنيا
كانت صفقة خاسرة لمجانب اإلسرائيمى أيضا كما تزعـ صحيفة جموبس.
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قدرت خسائر إسرائيؿ المالية جراء توقؼ تصدير الغاز المصرى بػ٘ٔ مميار شيكؿ ،كما ارتفعت أسعار
فاتورة الكيرباء بعد أف اضطرت شركة الكيرباء اإلسرائيمية إلى شراء وقود بسعر أعمى مف الغاز المصرى،
مما جعؿ الصحيفة اإلسرائيمية تصؼ تمؾ الخسائر بأنيا بمثابة حرب يوـ الغفراف لقطاع الطاقة اإلسرائيمى.
والى جانب األضرار االقتصادية التى لحقت بإسرائيؿ مف جراء إلغاء الصفقة فإف الكثير مف اإلسرائيمييف
خصوصا الذيف يقيموف بالقرب مف محطات الكيرباء سيعانوف مف أزمات صحية خطيرة ناتجة عف تعرضيـ
لممموثات المنبعثة مف جراء استخداـ المازوت والسوالر بدال مف الغاز المصرى.
وفى ىذا اإلطار نشرت صحيفة جموبس محاضر التحقيقات التى أجرتيا الشرطة اإلسرائيمية قبؿ ثمانى
سنوات مع الرئيس السابؽ لشركة الكيرباء اإلسرائيمية إيمى النداو فيما يتعمؽ بدوره فى ىذه الصفقة.
وأوضحت التحقيقات أف النداو الذى يوصؼ بأنو العراب الرئيسى لصفقة الغاز ،ضغط بكؿ قوتو مف أجؿ
التصديؽ عمى االتفاقية رغـ تحفظ عدد مف أعضاء مجمس إدارة شركة الكيرباء عمييا ،وفى النياية تـ
التصديؽ عمى االتفاقية بأغمبية ضئيمة نتيجة ضغوط مف رئيس الحكومة أريئيؿ شاروف ،وبعد أف أخفى
النداو عف أعضاء مجمس اإلدارة عالقاتو برجؿ األعماؿ والممياردير يوسى ميماف رئيس شركة ميرحاؼ
اإلسرائيمية وشريؾ حسيف سالـ فى شركة غاز المتوسط.
وتق وؿ الصحيفة إف النداو كشؼ خالؿ التحقيقات معو عف عالقتو بشبتاى شافيط رئيس جياز الموساد
حتى عاـ  ، ٜٜٔٙوقد عينو يوسى ميماف نائبا لشركة ميرحاؼ بسبب عالقاتو الوثيقة بكبار الشخصيات فى
القيادة المصرية وعمى رأسيـ عمر سميماف رئيس المخابرات السابؽ .وتشير الصحيفة إلى أف ميماف كاف
يخشى مف أف يعمؿ شافيط عمى إلغاء صفقة الغاز مع مصر لصالح شركة منافسة إسرائيمية أخرى .وفى
العاـ الماضى كشؼ النقاب بطريؽ الصدفة عف أف ميماف منح شافيط مبمغ ٘ ٔٔ.مميوف دوالر لجيوده فى
إنياء الصفقة.
وكشفت الصحيفة اإلسرائيمية أف شركة الكيرباء اإلسرائيمية مازالت تتعاوف حتى اآلف مع شركة غاز شرؽ
المتوسط المصرية  ،EMGوتتحاشى اتخاذ أى إجراء ضدىا ،وأوضحت الصحيفة أف الشركة اإلسرائيمية لـ
ترفع دوى قضائية مطمقا ضد الشركة الممموكة لحسيف سالـ عمى الرغـ مف أف تقاريرىا المالية تشير إلى أف
شركة  EMGلـ توؼ بتعيداتيا منذ توقيع العقد وذلؾ ألسباب مختمفة.
وأشارت صحيفة جموبس إلى أف الشركة اإلسرائيمية تممؾ ضمانات مالية مف شركة حسيف سالـ تقدر بػٔٛ
مميوف دوالر كانت قد أودعتيا كضماف اللتزاميا بتنفيذ صفقة الغاز  ،لكف الشركة اإلسرائيمية تفضؿ عدـ
مصادرة ىذا المبمغ.
وتقوؿ شركة الكيرباء اإلسرائيمية إنيا امتنعت عف مصادرة الضمانات المالية التى أودعتيا شركة حسيف
سالـ بناء عمى نصيحة المحاميف الدولييف الذيف يمثمونيا فى دعوى التحكيـ الدولية فى باريس ضد الييئة
العامة لمبتروؿ المصرية ،والشركة القابضة لمغازات الطبيعية ،وتطالب فييا بتعويضات بمبمغ ٖ ٗ.مميار
دوالر نتيجة األضرار التى لحقت بيا نتيجة أزمة الغاز المصرى.
وحوؿ الجانب السياسى فى الصفقة اتيـ الصحفى اإلسرائيمى شمومى إلدار صانعى القرار فى إسرائيؿ وفى
مقدمتيـ أريئيؿ شاروف رئيس الحكومة إباف توقيع االتفاقية بأنيـ تجاىموا المخاطر الكثيرة التى حامت حوؿ
ىذه الصفقة.
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كانت القيادة اإلسرائيمية ،كما يقوؿ إلدار ،تنظر إلى مبارؾ عمى أنو باؽ فى الحكـ إلى األبد ولف يفقد
السمطة ،وتعتبر أف مصر واحة االستقرار فى العالـ العربى ،ولـ تكف تتوقع أف تقوـ ثورة فى مصر توقؼ
توريد الغاز.
وأضاؼ إلدار إف بنياميف بف إليعازر الذى كاف وزي ار لمبنية التحتية فى حكومة شاروف ،والذى تمتع بعالقات
وثيقة مع الرئيس المخموع حسنى مبارؾ ىو الذى سعى مف وراء الستار مف أجؿ التوقيع عمى االتفاقية،
وحصؿ عمى دعـ شاروف الذى كاف يعارض بشدة توقيع اتفاقية الستيراد الغاز مع شركة بريتيش جاز التى
تممؾ امتياز الغاز قبالة سواحؿ غزة باالشتراؾ مع السمطة الفمسطينية ،ألنو ال يثؽ فى الفمسطينييف.
وقد استغؿ المحيطوف بشاروف ىذه المعارضة لدفعو إلى توقيع االتفاقية مع مصر ،وكاف يوسى ميماف ىو
مف أقنع شاروف بسيولة ،وقدـ لو الدعـ لمسير فى ىذا االتجاه.
أما يوسى بريتسكى وزير البنية التحتية فى الفترة بيف عامى ٖٕٓٓ ٕٓٓٗ/فقد كاف الوحيد الذى عارض
توقيع اتفاقية واحدة الستيراد الغاز مف مصر  ،وكاف يرى عقد اتفاقيتيف أحدىما مع الحكومة المصرية
واألخرى مع شركة بريتيش جاز اإلنجميزية حتى ال تصبح إسرائيؿ رىينة لمغاز المصرى.
وفى مقاب مة مع موقع المونيتور قاؿ بريتسكى كاف واضحا لى أنو فى اليوـ الذى يسقط فيو مبارؾ ،وال ييـ
مف يخمفو ،سيتوقؼ تدفؽ الغاز المصرى .ولـ أؤسس استنتاجاتى عمى توقعات رجاؿ المخابرات اإلسرائيمية
أو عمى عالقاتى الشخصية مع كبار المسئوليف المصرييف ،وانما عمى ما قالو المصريوف بوضوح.
وأوضح بريتسكى أف وزير البتروؿ المصرى سامح فيمى قاؿ لو صراحة فى لقاء جمع بينيما إف الحكومة
المصرية لف ترتبط باتفاؽ دولى ممزـ مع الحكومة اإلسرائيمية لبيع الغاز.
وأضاؼ بريتسكى إف المصرييف لـ يكونوا مستعديف لتقديـ أية ضمانات رسمية فى حالة اإلخالؿ باالتفاقية،
وذات مرة قاؿ لى مسئوؿ كبير فى المؤسسة األمنية إف األمور معقدة مع مصر حتى فى وجود معاىدة
السالـ ،ولذلؾ ال توجد فرصة لكى يوقعوا معنا عمى اتفاقية رسمية أخرى.
ووفقا لموزير اإلسرائيمى السابؽ فإف اتفاقية التفاىـ التى توصؿ ليا بف إليعازر لتوريد الغاز المصرى
إلسرائيؿ ال توجد ليا أية آثار قانونية ،كأف تشترى شقة بدوف عقد موقع ممزـ عمى حد قولو.
ويقوؿ الصحفى شمومى إلدار إف الوزير يوسى بريتسكى تعرض لمؤامرة مف رئيس شركة الكيرباء اإلسرائيمية
ورجؿ األعماؿ يوسى ميماف إلزاحتو مف منصبو نتيجة لمعارضتو لمصفقة التى لعب فييا الماؿ والعالقات
الخاصة دو ار كبي ار لمحصوؿ عمى مغانـ مف ورائيا.
فبعد تصديؽ شركة الكيرباء اإلسرائيمية عمى عقد توريد الغاز بعدة أسابيع أبمغ بريتسكى رئيس الحكومة
شاروف بق ارره النيائى بعدـ التجديد إليمى النداو فى منصب رئيس الشركة .ولكف لـ تمر سوى ٕٗ ساعة
ع مى قرار بريتسكى حتى أذاعت القناة األولى فى التميفزيوف اإلسرائيمى تسجيال حصمت عميو مف محقؽ
خاص يعمف فيو بريتسكى عف عزمو اغتياؿ منافسو فى زعامة حزب شينوى سياسيا .وفى أغقاب إذاعة ىذا
التسجيؿ أقيؿ بريتسكى مف منصبو ،وأعمف اعتزالو الحياة السياسية ،وعيف بنياميف بف إليعازر بدال منو .وقد
اتضح فيما بعد أف يوسى ميماف ىو الذى استأجر المحقؽ الخاص.
الشروق ،مصر1023/9/25 ،
 .37تحقيق السالم في الشرق األوسط عبر االستفتاءات
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في مثؿ ىذا اليوـ قبؿ عشريف عاماً كنت في البيت األبيض أثناء التوقيع عمى اتفاقية أوسمو .إذ أدى نجاح
المفاوضيف النروجييف إلى إحياء األمؿ لدى مالييف اإلسرائيمييف والفمسطينييف بأف السالـ سيسود أخي اًر.
لكف المفجع أنو لـ يتحقؽ تقدـ حقيقي منذ عاـ ٖ ،ٜٜٔبؿ حدثت إخفاقات متعددة ،إال أف جولة المحادثات
الجديدة بعد وساطة وزير الخارجية األمريكي جوف كيري مشجعة .وبعد اجتماع عدة أعضاء مف مجموعة
الحكماء في شير تموز /يوليو الماضي مع جوف كيري ثـ مع قيادات فمسطينية رئيسية ،كنا متفائميف بحذر،
ولكننا تساءلنا عف استعداد الواليات المتحدة وطرفي المحادثات التخاذ ق اررات صعبة ودفع الثمف السياسي
المترتب.
فيؿ ستتخمى "إسرائيؿ" عف المستوطنات في األراضي الفمسطينية بما فييا القدس الشرقية؟ وىؿ سيقبؿ
الفمسطينيوف بتعويضات بدالً مف العودة إلى "إسرائيؿ"؟ وىؿ ستكوف الواليات المتحدة وسيطاً نزيياً بدالً مف
اف تساند "إسرائيؿ"؟ وىؿ ستتشجع الفصائؿ الفمسطينية عمى التوحد واجراء انتخابات؟
ال يمكف المفاوضيف الحذريف بالطبع اإلجابة عف تمؾ األسئمة مف خالؿ اتخاذ ق اررات نيائية مف تمقاء
أنفسيـ ،لكف طرح أي اتفاؽ لالستفتاء مف قبؿ شعوبيـ سيسيؿ عمييـ تقديـ التنازالت الضرورية .وقد
الحظنا ذلؾ في اجتماعاتنا السابقة مع قادة حماس ،إذ أكدوا عمناً بأنيـ سيقبموف االتفاقية التي يتوصؿ إلييا
زعيـ منظمة التحرير الفمسطينية بالتفاوض شريطة أف يقرىا الشعب في تصويت حر ونزيو.
وكذلؾ مف المشجع أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو والرئيس الفمسطيني محمود عباس يعداف
بطرح أي اتفاؽ يتوصؿ إليو لمتصويت الشعبي .واني عمى ثقة بأف الطرفيف كالىما سيوافقاف عمى اتفاقية
سالـ متوازنة .إذ يحتاج كؿ مف عباس ونتانياىو إلى إجراء استفتاء مف أجؿ الحصوؿ عمى المرونة
والشرعية المطموبة إلبراـ اتفاؽ محتمؿ.
فبعد موافقة نتانياىو عمى محادثات السالـ المبنية عمى أساس الحدود اإلقميمية القائمة عاـ  ،ٜٔٙٚفإنو
يعتبر أقمية ضمف ائتالفو المحافظ .كما أف الرئيس عباس يعتبر مف األقمية مف ضمف القيادة الفمسطينية
بسبب دخولو في محادثات سالـ أثناء التواصؿ المتسارع لمبناء  -غير المشروع في القانوف الدولي-
لممستوطنات اإلسرائيمية.
أما العامؿ الميـ اآلخر فيو الخطوة البالغة األىمية لموزير كيري التي تمثمت بدعمو لمبادرة السالـ العربية.
فقد تـ اقترح ىذه المبادرة مف ولي العيد السعودي األمير عبداهلل آنذاؾ والتي أقرتيا جامعة الدوؿ العربية في
عاـ ٕٕٓٓ ،التي ضمت ٕٕ عضواً ،والتي اقرىا الحقاً بقية أعضاء منظمة التعاوف اإلسالمي والتي
تضمنت ٖ٘ دولة منيا إيراف .وتعرض مبادرة السالـ العربية تطبيع العالقات بيف "إسرائيؿ" والعالـ العربي
مقابؿ االنسحاب مف األراضي المحتمة في عاـ  ٜٔٙٚمع تبادؿ محدود لألراضي بالتفاوض .وبالنسبة الى
"إسرائيؿ" يمثؿ ذلؾ عمى األقؿ وعداً بالسالـ والعالقات التجارية الطبيعية مع الدوؿ التي أقرت بالمبادرة.
وتظير استطالعات الرأي أف األحكاـ األساسية لممبادرة العربية المقترحة غير معروفة جيداً بيف
اإلسرائيمييف ،ولكف االستطالعات تكشؼ أف غالبية اإلسرائيمييف سيرحبوف باتفاؽ يستند إلى المبادرة إذا ما
اطمعوا عمى مبادئو .ولعؿ ذلؾ يشجع رئيس الوزراء نتانياىو الذي تحدث عف ضرورة التوصؿ إلى اتفاؽ
يحظى بموافقة الشعب ،ومما قالو" :إف السالـ مع جيراننا يتطمب السالـ بيننا ،وىذا ما يتحقؽ باالستفتاء".
وقد قدـ قادة "إسرائيؿ" السابقوف سوابؽ قيمة في سبيؿ التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ نيائي مع الفمسطينييف –
حتى القادة الذيف لـ يتوقع منيـ ذلؾ ،مثؿ مناحيـ بيغف واسحاؽ رابيف واييود أولمرت ،بؿ وآرييؿ شاروف.
وأثناء توسطي في اتفاقية كامب ديفيد بيف "إسرائيؿ" ومصر عاـ  ،ٜٔٚٛشعرت بأف الوفد اإلسرائيمي
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عموماً كاف أكثر استعداداً لقبوؿ االتفاقية مف رئيس الوزراء مناحيـ بيغف .وأعتقد أف مكالمة ىاتفية مع آرييؿ
شاروف ثـ مع شخصية يمينية نافذة في حكومة بيغف قد أقنعت األخير بقبوؿ مقترح السالـ .وثمة أوجو
تشابو مع الوضع اليوـ .فمف المعموـ أف العديد مف الزعماء اإلسرائيمييف أكثر قبوالً لمحادثات السالـ مف
نتانياىو نفسو ،لكنو يعمـ أف لمحفاظ عمى الطابع الييودي والديموقراطي لػ"إسرائيؿ" ،فمف الضروري تحقيؽ
السالـ مع الفمسطينييف عمى أساس دولتيف سياديتيف تعيشاف سوية بسالـ.
ويعممنا التاريخ أنو بإمكاف القادة العظاـ إظيار المرونة وتقديـ التنازالت الالزمة عندما تقر الشعوب التي
يحكمونيا بأف السالـ ضرورة .لقد أمكف التوصؿ إلى اتفاقات سالـ في عامي  ٜٔٚٛوٖ ،ٜٜٔكما أنيا
ممكنة اليوـ ،إال أف الوقت يداىمنا.
لذا يتعيف اتخاذ ق اررات صعبة في القريب العاجؿ .وكما كاف الحاؿ قبؿ ٖ٘ عاماً ،فإف دور الواليات المتحدة
كوسيط نزيو ومنصؼ سيكوف عامالً أساسياً إلنجاح المحادثات الجارية .واف إقرار أي اتفاؽ باالستفتاء
سيضمف الممكية الشعبية لدى الجانبيف معاً – فضالً عف الدعـ الدولي ،وسيحقؽ أفضؿ استغالؿ لموقت
الثميف المتبقي.
الحياة ،لندن1023/9/25 ،
 .38ذكرى "أوسمو" ...الدروس والعبر

جيمس زغبي
مرت عشروف سنة عمى توقيع عرفات ورابيف عمى اتفاقيات أوسمو بواشنطف في ٖٔ سبتمبر ٖ ،ٜٜٔوفي
ذلؾ التاريخ طغت أجواء مف البيجة والحبور عمى حديقة البيت األبيض التي شيدت التوقيع ،وعندما مد
عرفات ورابيف يدييما لممصافحة عانؽ العرب والييود األمريكيوف بعضيـ بعضاً مينئيف ومتفائميف بالمستقبؿ
بعد سنوات مف الصراع امتد إلى المجاؿ العاـ بالواليات المتحدة.
وسرعاف ما عمت االحتفاالت أيضاً األراضي المحتمة و"إسرائيؿ" عمى حد سواء مع تعبير الطرفيف معاً عمى
تفاؤليـ وثقتيـ بفرص السالـ الواعدة .وىذا التفاؤؿ كاف واضحاً في البرنامج التمفزيوني الذي كنت أشرؼ
عميو ،عند كبير المفاوضيف الفمسطينييف ،نبيؿ شعث ،لدى سؤالي حوؿ فرص نجاح اتفاقات أوسمو وخطر
نسفيا مف قبؿ أحد "االنتحارييف" ،رد قائال "إذا صمدت االتفاقية ،وأعتقد أنيا ستفعؿ ،سيكوف مزارعونا بعد
سنتيف مف اآلف منشغميف برعاية األرض التي حررت ،وسيكوف الشباب منيمكاً في العمؿ الذي استحدث
ليـ ،وسنكوف جميعاً منكبيف عمى إقامة البنية التحتية لمدولة الجديدة .واذا ما قاـ أحدىـ في خضـ كؿ ىذا
بعمؿ مف أعماؿ العنؼ ،سينقمب الناس ضده ،وسيقولوف لو :كفى ،ألنو ييدد كؿ ما تـ بناؤه".
وبالمثؿ كاف األمؿ كبي اًر لدى اإلسرائيمييف ،حيث قاؿ وزير الخارجية وقتيا ،يوسي بيميف "لـ تعد إسرائيؿ ىي
نفسيا ،نحف اليوـ عمى استعداد لتغيير العديد مف أفكارنا والتكيؼ مع الواقع الجديد" .ولكف عمى رغـ جو
التفاؤؿ ،لـ يكف الجميع راضياً عف أوسمو ،فقد اتيـ بعض اإلسرائيمييف رابيف بالتسميـ لإلرىاب واضفاء
الشرعية عمى الفمسطينييف ،فيما رد الفمسطينيوف المعارضوف بأف اتفاقيات أوسمو تنطوي عمى عدد مف
الثغرات التي ستمدد فقط االحتالؿ اإلسرائيمي .وبالطبع لـ تكف اتفاقيات أوسمو كاممة األوصاؼ ،بؿ اشتممت
ومرحمة إلى حيف بسبب العجز
عمى قدر مف الغموض وااللتباس ،وظمت حموؿ الخالفات الجوىرية مؤجمة ُ
عف التواف ؽ حوليا .كما أف القضايا األساسية مثؿ القدس والحدود والمستوطنات والالجئيف واألمف ظمت
بعيدة عف التوافؽ ،ولـ يتـ الخوض فييا إلى أف تنتيي الفترة االنتقالية التي حددت في خمس سنوات.
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ولكف حتى في ظؿ ىذه العيوب وااللتباسات ،كاف أىـ ما في االتفاقيات ىو الخطوات غير المسبوقة التي
اتخذتيا "إسرائيؿ" ومنظمة التحرير الفمسطينية تجاه بعضيما بعضاً والمتمثمة في كسر بعض المحظورات
وتبديد األساطير .ولعؿ أوؿ ما جاءت بو االتفاقيات ىو االعتراؼ الرسمي لكؿ طرؼ باآلخر ،فعمى رغـ أف
الفمسطينييف التزموا منذ عاـ  ٜٔٛٛبحؿ الدولتيف ،إال أف التوقيع عمى اتفاؽ رسمي مع اإلسرائيمييف يعترؼ
بشرعية واستقالؿ الدولة العبرية شكؿ اختراقاً حقيقياً .واألمر نفسو ينطبؽ عمى "إسرائيؿ" التي كانت حتى
تمؾ المحظة ترفض االعتراؼ بالفمسطينييف ،فقد كاف الساسة اإلسرائيميوف يصروف ليس فقط عمى رفض
االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية ،بؿ يضغطوف أيضاً عمى اآلخريف لرفض التعامؿ معيا ،وىو ما كاف
قائال "كؿ مف يوافؽ
قد عبر عنو رابيف نفسو خالؿ حديثو في إحدى المناسبات بواشنطف في عاـ ً٘ ،ٜٔٛ
عمى الحديث إلى الفمسطينييف يعني أنو يوافؽ مف حيث المبدأ عمى دولة فمسطينية ،وىو أمر غير مقبوؿ".
ويضاؼ إلى ذلؾ أف االتفاؽ أزاح تمؾ األسطورة التي تقوؿ إف الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي غير قابؿ
لمحؿ ،حيث جاءت االتفاقيات لتبرىف عمى وجود استعداد لدى الطرفيف لمتوصؿ إلى تسوية .وال ننسى أيضاً
أنو بموجب اتفاقيات أوسمو انتقمت السمطة الفمسطينية ،حتى في ظؿ غياب الدولة ،إلى داخؿ األراضي
المحتمة ،وعمى رغـ استمرار واقع االحتالؿ اليومي لألراضي فقد شكؿ االنسحاب الجزئي لػ"إسرائيؿ" مف
بعض المناطؽ والبمدات الفمسطينية فرصة لتجريب الحرية .ىذا وقد نصت االتفاقيات عمى انتشار محدود
لمقوات اإلسرائيمية في األراضي المحتمة عمى أف تقود إلى مرحمة انتقالية مف خمس سنوات ستستمر خالليا
المفاوضات .ولـ تكف قضايا الوضع النيائي المرتبطة بالحدود والقدس واألمف مطروحة لمنقاش إال بعد
انتياء المرحمة االنتقالية ،وكاف المنطؽ وراء ذلؾ أنو عمى امتداد الخمس سنوات سيكوف الطرفاف قد أقاما
عالقات وبنيا الثقة المتبادلة التي تتيح ليما معالجة القضايا الجوىرية.
ولكف ولكي تنجح عممية السالـ كاف البد مف تحقؽ عدد مف األمور ،أوليا تغير دور الواليات المتحدة مف
مجرد مالحظ مع ميؿ واضح لدعـ طرؼ دوف آخر إلى مشارؾ حقيقي ومتوازف .فكما نص عمى ذلؾ اتفاؽ
أوسمو عجز الطرفاف معاً عمى التوصؿ إلى حؿ ،ما حتـ وجود قوة ثالثة تقدـ الدعـ لمجانبيف معاً.
ثانياً كاف عمى الفمسطينييف واإلسرائيمييف التحرؾ سريعاً مف خالؿ جدوؿ زمني واضح لسد الطريؽ عمى
المخربيف سواء "االنتحارييف" ،أو المستوطنيف ،أو حتى االستخداـ المبالغ فيو لمقوة مف قبؿ "إس ارئيؿ" ،حيث
أدى العنؼ المتبادؿ إلى ضرب ثقة الرأي العاـ في مجمؿ عممية السالـ.
ثالثاً كاف عمى االتفاقيات أف تيتـ بالنتائج الممموسة التي يستشعرىا الشعباف ،والحاؿ أف ما حصؿ ىو نمو
سريع لالقتصاد اإلسرائيمي ،فيما تقمص النمو الفمسطيني ،وبسبب التصرفات اإلسرائيمية الرعناء خالؿ
السنتيف المتيف أعقبتا التوقيع عمى اتفاقيات أوسمو تزايدت وتيرة االستيطاف عمى نحو غير مسبوؽ.
وتضاعفت معدالت البطالة لدى الفمسطينييف مع تراجع الدخؿ واغالؽ عدد مف الشركات والمصانع أبوابيا
بسبب التضييؽ اإلسرائيمي عمى عممية التصدير واالستيراد.
وفي ا ألخير كانت ىذه العيوب والتصرفات قاتمة لتنتيي بنسؼ عممية السالـ وتقويضيا ،حيث تزايد اليوـ
عدد المستوطنيف في الضفة الغربية بثالث مرات ،وما زاؿ االقتصاد الفمسطيني رىيناً لمسموؾ اإلسرائيمي
والمساعدات الدولية ،باإلضافة إلى سقوط اآلالؼ مف الضحايا بسبب االستخداـ المفرط لمقوة مف قبؿ
"إسرائيؿ" .ولكف مع ذلؾ وبعد فترة ممتدة مف السبات وانسداد األفؽ عاد الطرفاف الستئناؼ المفاوضات مف
جديد ،وبالطبع ال يستطيع الشخص منا سوى أف يأمؿ في أف يكوف الجانباف قد تعمما مف أخطاء تجربة
أوسمو كثي اًر مف الدروس و ِ
العبر.
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االتحاد ،ابوظبي1023/9/25 ،
 .39المقاومة والمشروع السياسي

د.رحيؿ محمد غرايبة
بعد مرور (٘)ٙعاما عمى احتالؿ فمسطيف ،واقامة الكياف الصييوني عمى األرض المحتمة عاـ (،)ٜٔٗٛ
وبعد مرور ما يقارب ( )ٗٛعاماً عمى إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية ،وبعد مرور ( )ٗٙعمى احتالؿ
بقية فمسطيف عاـ ( ،)ٜٔٙٚوبعد مرور ما يقارب (ٕ٘) عاماً عمى تأسيس حركة المقاومة اإلسالمية
(حماس) ،وبعد مرور ما يقارب (ٕٓ)عاما عمى اتفاقية (اوسمو)؛ التي أدت والدة السمطة الفمسطينية في راـ
اهلل ،وما رافقيا وما تبعيا مف أحداث ،ينبغي منا جميعاً وقفة مع النفس؛ تتخمميا مراجعات نقدية جريئة ،مف
أجؿ تقويـ المسيرة ومف أجؿ اإلجابة عف السؤاؿ الكبير والختامي« :ىؿ نحف في تقدـ أو في تراجع ؟!».
أعرؼ تماماً أف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ ليست سيمة ،وتنقصنا الشجاعة الكافية في ىذا السياؽ عمى وجو
التحديد! ولكف إذا كنا ال نمتمؾ المصارحة المطموبة في الحوار مع الذات ،فإننا لف نمتمؾ الشجاعة المطموبة
في مواجية العدو بكؿ تأكيد!
ىناؾ مرتكزات تصمح لتشكيؿ إجابة معقولة؛ إ ْذ ال يمكف تجاىؿ بعض الحقائؽ الكبيرة والبارزة التي تتفوؽ
عمى حجـ التبرير ،وحجـ األقواؿ والمقاالت والتحميالت التي تعج بالرغبة وتمألىا العاطفة ،وتضعؼ فييا
لغة التحميؿ العممي الموضوعي الذي يالمس الجرح الفمسطيني النازؼ بحكمة ،ويالمس الشعور باأللـ
المفضي الى مالمسة الحقيقة المتوىجة التي ال تخطئيا العيوف المبصرة.
أولى ىذه الحقائؽ التي تتعمؽ بموضوع المقاومة المسمحة المشروعة؛ التي تميؿ نحو التراجع والتيدئة ،وال
تسير في مسار متصاعد ومتقدـ ،وليس في مسار تحقيؽ انجازات ممموسة عمى األرض ،بؿ إف ثمرة
المقاومة عمى مدار عقود سابقة ،وثمرة التضحيات والدماء والشيداء وآالؼ المعتقميف الذيف ما زالت تزدحـ
بيـ سجوف االحتالؿ ،تمخصت باتفاقات اوسمو وانجاز السمطة الفمسطينية القائمة في راـ اهلل ،وسمطة حماس
في غزة ،وكمتاىما ال ينطبؽ عمييما معنى االستقالؿ الكامؿ ،ولـ تقتربا مف تحقيؽ الحمـ الفمسطيني بحده
األدنى ،فالكياناف الفمسطينياف ال يمتمكاف القدرة عمى تزويد الشعب الفمسطيني بضرورات الحياة العادية ،وال
يقدراف عمى توفير الحاجات الماسة مف وقود وكيرباء ،فضالً عف الحدود والمسائؿ الخارجية وقضايا الدفاع!
في مسألة المقاومة ال يستطيع أحد أف يتغاضى عف االعتراؼ بأنيا ال تسير نحو تحقيؽ انجازات أفضؿ،
وال تسير نحو امتالؾ مزيد مف أوراؽ الضغط عمى الكياف الصييوني ،لتحقيؽ مزيد مف التنازالت عمى
صعيد المطالب االستراتيجية الكبيرة التي تدفع نحو إنجاز دولة فمسطينية مكتممة السيادة وقابمة لمنمو ،وقادرة
عمى تحقيؽ آماؿ الشعب الفمسطيني بالحرية واالستقالؿ والبناء والتقدـ مثؿ كؿ شعوب العالـ.
الحقيقة الثانية تتعمؽ بقضايا االنسحاب مف األراضي المحتمة عاـ ٜٔٙٚـ ،والمستعمرات القديمة والجديدة،
فميس ىناؾ انسحاب! بؿ ىناؾ إعادة انتشار لمقوات (اإلسرائيمية) كما يسمييا (اإلسرائيميوف) أنفسيـ ،فيما
زالوا يحكموف سيطرتيـ عمى أراضي الضفة الغربية كاممة ،وليس ىذا فحسب؛ بؿ يمارسوف قضـ االرض
بشكؿ مستمر و تدريجي  ،وليس ادؿ عمى ذلؾ مف اقامة الجدار العازؿ الذي قضـ نسبة عالية مف
االراضي الفمسطينية المحتمة عاـ ( ،)ٙٚباإلضافة الى االستمرار بإقامة المستوطنات الجديدة ،وتوسيع
المستوطنات القديمة! واالستيالء عمى اراضي الغائبيف والحاضريف!!
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الحقيقة الثالثة تتعمؽ (بالقدس و االقصى) ،إ ْذ يواصؿ الكياف (االسرائيمي) خطة التيويد القائمة عمى عدة
محاور؛ تشريعية وسياسية و فعمية عمى االرض ،باإلضافة الى الخطط التي تتعمؽ باألقصى نفسو ،وفي
مقابؿ ذلؾ تتبدى مظاىر العجز عف مواجية ىذا المخطط التيويدي المرعب الذي يجري تنفيذه اماـ العالـ
كمو.
الحقيقة الرابعة ت تعمؽ بقضايا المجوء وحؽ العودة لمجموع الالجئيف والنازحيف ،الذيف اخذت اماليـ تتبدد في
ضوء تطورات الواقع السياسي عمى الصعيد الفمسطيني نفسو ،وعمى الصعيد االقميمي والعربي ،والدولي
والعالمي ،الذي يسير باتجاه تبديد حمـ حؽ العودة ،خاصة اذا عممنا باف بعض القادة الفمسطينييف يعبروف
عف استحالة تنفيذ ىذا الحؽ! بؿ فرطوا بو بشكؿ معمف و صريح ،فضال عف التقاعس والكسؿ عف العمؿ
والضغط الحقيقي باتجاه استعادة حقوؽ الالجئيف االخرى.
الحقيقة الخامسة تتعمؽ بقضايا االنقساـ الفمسطيني ،واالنقساـ العربي واالسالمي ،الذي اتاح لمصياينة
تشك يؿ موقؼ (اسرائيمي) موحد ،و بناء استراتيجية (اسرائيمية) موحدة تجاه الصراع مع الفمسطينييف والعرب،
الذيف عجزوا عف تشكيؿ جبية عربية موحدة ،كما عجزوا عف بناء استراتيجية فمسطينية عربية واحدة ،مما
افضى الى تشتت وانقساـ كبير الى حد التناقض والتصادـ ،أدى الى ضعؼ واضح عمى الصعيديف
السياسي و العسكري ،واألمر االشد خطورة في ىذا الموضوع ىو ذلؾ المظير الذي يتبدى بتشظية الشعب
الفمسطيني الى عدة مكونات متباعدة و متباينة ،فيناؾ فمسطينيو الػ ( ،)ٗٛوفمسطينيو الضفة وغزة،
وفمسطينيو األردف ،وفمسطينيو الشتات عمى الرقعة العربية والعالمية ،ولكؿ مكوف اىداؼ وغايات مختمفة،
مما أخؿ في المعادلة الفمسطينية االستراتيجية والتي ينبغي اف تقوـ عمى :وحدة الشعب الفمسطيني ،ووحدة
األرض الفمسطينية ،ووحدة القيادة واليدؼ واالستراتيجية ،وال بأس مف تعدد األدوار في ظؿ استراتيجية
واحدة ،ولكف األمر لـ يكف عمى ىذا النحو!!
أما الحقيقة السادسة فتتعمؽ بمزج المقاومة بالسياسة؛ وىذه تحتاج وحدىا الى تفصيؿ آخر اكثر عمقا شموال،
ولكف ما ينبغي اف نقؼ عميو في ىذا السياؽ باختصار :أف الجانب السياسي في ىذه المرحمة يجب أف
يخدـ جانب المقاومة واىدافيا ،و ليس العكس ،فميس المطموب اف يتـ استخداـ المقاومة واستثمارىا في
تحقيؽ اىداؼ سياسية قاصرة ومجزوءة تحت سيادة االحتالؿ ،وذلؾ لسبب بسيط اننا ما زلنا نعيش في
مرحمة االستقالؿ التي تستوجب االستمرار بالمقاومة وتصاعدىا حتى يتـ انتزاع االستقالؿ الكامؿ اوال ،ومف
ثـ الدولة والسيادة الفمسطينية الكاممة.
عمان1023/9/25 ،
الدستورّ ،
 .41الفمسطينيون و"فاتورة" الخيارات الضالة

مأموف الحسيني
في حمأة اإلعداد لمحرب التي يرجح كثيروف أنيا باتت خمؼ الظير بعد موافقة دمشؽ عمى مقترح موسكو
القاضي بوضع األسمحة الكيماوية السورية تحت رقابة دولية ،وعشية خضوع رئيس السمطة الفمسطينية
محمود عباس لضغوط وزير الخارجية األمريكي جوف كيري الذي التقاه في العاصمة البريطانية لندف،
الستكماؿ المفاوضات الجارية مع الدولة العبرية ،خرج عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
عدد فييا أسباب موافقة القيادة الفمسطينية عمى
صائب عريقات عمى الفمسطينييف بمرافعة باىتة ،متأخرةَ ،
استئناؼ المفاوضات الفمسطينية -اإلسرائيمية التي أنيت ،حتى اآلف ،ست جوالت لـ تناقش سوى جوانب
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إجرائية ومسائؿ تتعمؽ بنقاط الخالؼ ،وبعض المطالب الصييونية ،وال سيما عمى صعيد ما يسمى "األمف
اإلسرائيمي" ،دوف التطرؽ إلى بقية القضايا الجوىرية.
عددىا عريقات
وعمى رغـ أف ىدؼ القيادة الفمسطينية الرئيسي مف تسميط الضوء عمى المبررات التسعة التي َ
(التزاـ األمريكييف بتحقيؽ حؿ الدولتيف عمى حدود  ٜٔٙٚمع تبادؿ أراض متفؽ عميو؛ حؿ كؿ عناصر
الصراع؛ رفض الحموؿ المؤقتة؛ سقؼ زمني لممفاوضات  ). . .ىو تبرئة الذات مف تداعيات العقـ والعبثية
التي وسمت الجوالت الست ،والمتمثمة أساساً في ارتفاع منسوب عمميات االستيطاف والتيويد ،واستكماؿ
عممية تشديد القبضة عمى منطقة األغوار التي تعتبرىا تؿ أبيب منطقة أمنية حيوية ،وكذلؾ العمؿ عمى
إقناع الفمسطينييف بأف ىذه القيادة لف تتحمؿ طويالً مواصمة التفاوض مع استمرار النشاطات االستيطانية.
عمى أف حساب الحقؿ الذي حاولت القيادة الفمسطينية تسويقو في بازار التيو واإلحباط الشعبييف ،وفوضى
المنطقة التي تقؼ عمى فوىة بركاف الدمار ،جاء مغاي اًر لحصاد البيدر ومعطياتو الصمدة التي لـ تعد تحتمؿ
التأويؿ .إذ ،وبخالؼ التذرع بالحصوؿ عمى ضمانات خطية مف واشنطف تتعمؽ بمعظـ عناويف الصراع
الرئيسة ،وعمى رغـ تجديد رئيس الدبموماسية األمريكية جوف كيري التزاـ بالده بمواصمة مفاوضات مكثفة
إلنياء الصراع مف خالؿ اتفاؽ الوضع الدائـ ،واطالعو وفد الجامعة العربية ،قبؿ أياـ ،في باريس عمى
خطط لتعزيز االستثمار والنمو االقتصادي لمشعب الفمسطيني ،إال أف سمسمة التصريحات التي أدلى بيا
مسؤولوف فمسطينيوف ،والتي قدمت تؿ أبيب احتجاجاً بشأنيا لمواليات المتحدة ،كشفت أف المفاوضات تدور،
فعمياً ،حوؿ أمف "إسرائيؿ" االستراتيجي عمى غور األردف ،كشرط لمبحث في ترسيـ الحدود و"المبادالت
األرضية" ،وأف الدولة العبرية التي عرضت ،في المفاوضات ،إقامة دولة فمسطينية في حدود مؤقتة تعج
بمحطات إنذار إسرائيمية ،ميتمة فقط بالسيطرة عمى أكبر قدر ممكف مف األراضي الفمسطينية ،ناىيؾ عف
قياـ الوزير كيري نفسو بالضغط عمى االتحاد األوروبي إلرجاء تطبيؽ العقوبات األوروبية عمى المستوطنات
الصييونية ،ما سيسيؿ انضماـ "إسرائيؿ" إلى مشروع "ىورايزف ٕٕٓٓ" العممي األوروبي.
في المقمب اآلخر المتعمؽ بالحرب ،لـ يخؼ األمريكيوف سعييـ ،إلى تحييد ممؼ الصراع التاريخي مع
الص ياينة البالغ األىمية والتأثير في الخريطة العربية عف مشيد األزمات في المنطقة ،ال بؿ إف أحد
مسؤولي الخارجية األمريكية اعتبر ،وبمنتيى االستخفاؼ بالعرب والفمسطينييف وامكاناتيـ العقمية والقومية
واألخالقية ،أف "انشغاؿ العالـ بمناطؽ أخرى في المنطقة قد يساعد المفاوضيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف
ويمكنيـ مف العمؿ بيدوء نسبي ،ويتيح ليـ حاف اًز لمحاولة حؿ النزاع ،وذلؾ لمنع االضطرابات".
ومع ذلؾ قاـ الرئيس الفمسطيني بشد الرحاؿ إلى عاصمة الضباب إلعالف االلتزاـ أماـ كيري بمواصمة
المفاوضات ،رغـ عمـ ىذه القيادة ويقينيا ،استناداً إلى التجربة التاريخية الطويمة ،بأف الفمسطينييف ىـ دائماً
أوؿ مف يدفع فاتورة الحروب في المنطقة ،وىـ اليوـ عمى أبواب مرحمة جديدة ربما تكوف المعادلة فييا في
حاؿ استمرار الوضع عمى ما ىو عميو :األمف الصييوني مقابؿ ترسيـ حدود دولة تحت االنتداب
الصييوني -األمريكي.
الخميج ،الشارقة1023/9/25 ،
 .40عن التحريض الرىيب ضد حماس والقطاع
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لـ يعد مف العسير القوؿ إف حركة حماس في قطاع غزة قد دخمت في مربع االستيداؼ المباشر بعد نجاح
االنقالب في مصر ،األمر الذي يفرض عمييا استحقاقات كبيرة ال ينبغي التعامؿ معيا بتياوف ،كي يكوف
باإلمكاف الحفاظ عمى ىذه المنطقة المحررة مف فمسطيف كقاعدة لممقاومة ال يجري ضميا إلى الضفة الغربية
في مشروع التسوية الذي يطبخ حاليا في أروقة؛ بعضيا معمف وبعضيا اآلخر سري.
حيف يجري اإلعالف عف حركة "تمرد" في قطاع غزة ،فإف ذلؾ يعني بكؿ بساطة أف مشروع استنساخ تجربة
االنقالب في مصر قد بدأ عمميا في قطاع غزة ،وليس س اًر أف بيانات الحركة المشار إلييا ما زالت تصدر
مف مصر ،وليس مف قطاع غزة الذي تسيطر عميو حماس عمى نحو جيد ،مف دوف أف يعني ذلؾ أف
الحركة "تمرد" ليس ليا امتدادات في القطاع ،إذ يعمـ الجميع أنيا ليا مؤيدوف مف قبؿ أف تمقي حماس
القبض عمى بعض الشباف الذيف اعترفوا بتمقي األمواؿ واألوامر مف الخارج.
والالفت ىنا أف القوى التي دعمت االنقالب في مصر ،وتتآمر حاليا عمى الثورة في تونس ،وحتى عمى
قوى بمغ بيا الغرور حد التفكير في إثارة
ليبيا ،ىي ذاتيا التي تتآمر عمى حماس في قطاع غزة ،وىي ً
القالقؿ ألردوغاف في تركيا ،األمر الذي ظير سابقا ،وىا ىو يظير مف جديد في صورة احتجاجات ،وأيضا
مف خالؿ تراجع حزب العماؿ الكردستاني عف االتفاؽ التاريخي الموقع بينو وبيف الحكومة ،ودائما بتحريض
واغراءات خارجية.
مف المؤكد أف حركة حماس قد استشعرت الخطر القادـ ،وليس مف العسير القوؿ إف عرضيا عمى القوى
والفصائؿ األخرى المشاركة في الحكومة أو إدارة القطاع قد جاء عمى ىذه الخمفية ،وىي خطوة صحيحة،
لكنيا لف تكوف كافية إذا لـ تأت في سياؽ مشروع أكبر لمقضية برمتيا ،السيما أف رد فتح عمييا كاف
ىجومياً ،مع رفض مف الفصائؿ األخرى ،بما فييا حركة الجياد كما يبدو.
واذا تجاوزنا البعد الثأري في استيداؼ حماس في قطاع غزة مف قبؿ حركة فتح وقيادة السمطة ،فإف البعد
اء أخذ شكؿ االتفاؽ
اآلخر ىو المتعمؽ بالمفاوضات الجارية حاليا ،والتي ُيتوقع أف تفضي إلى اتفاؽ ما ،سو ً
المؤقت ،أي دولة في حدود الجدار األمني (ستصبح في حالة نزاع حدودي مع جارتيا ،واألرجح أف ُيعترؼ
بيا كعضو كامؿ العضوية في األمـ المتحدة) ،وىو االحتماؿ المرجح ،أـ تسوية دائمة يعمـ الجميع كـ
ستكوف بائسة .وال شؾ أف بقاء القطاع منفصال لوحده سيشكؿ عائقا أماـ إتماـ المشروع ،وىو ما يدفع
الصياينة إلى تبني عممية االستيداؼ ،ومف ورائيـ الغرب وعرب "االعتداؿ" أيضاً ،وفي المقدمة منيـ حاليا
النظاـ المصري الذي سيشكؿ رأس الحربة في العممية (دعما لالنقالبيف وحصار واستيدافا لحماس
والقطاع) ،واف كاف التمويؿ مف أطراؼ عربية أخرى ،ىي ذاتيا التي مولت االنقالب عمى مرسي.
وحيف يجري اتياـ حماس بالمشاركة في محاولة اغتياؿ وزير الداخمية ،وتفجير مبنى المخابرات في العريش،
فتمؾ مقدمات إلطالؽ عممية االستيداؼ بصورة أوضح .يذكر أف انفصاؿ القطاع عف الضفة كاف مريحاً
ورط حماس في لعبة السمطة ،واضطرىا إلى تيدئة مع االحتالؿ ،لكف
لإلسرائيمييف في البداية ،حيث َّ
الموقؼ ما لبث أف تغير ،فقد حققت الحركة انتصاريف كبيريف عمى االحتالؿ ،فيما أصرت عمى البقاء في
مربع المقاومة ،وبدأت تراكـ الكثير مف أدوات القوة تمثمت في كميات مف األسمحة لـ يسبؽ أف توفرت في
أي جزء مف فمسطيف منذ بدء االحتالؿ (بعضيا بيد فصائؿ أخرى).
أما الجانب اآلخر ،فيتمثؿ فيما ذكرنا حوؿ الحاجة إلى ضـ القطاع إلى الضفة في التسوية المتوقعة .في
سياؽ الرد عمى حممة "تمرد" ،ال بد مف التعامؿ مع أية احتجاجات ينظميا أزالـ دحالف بكثير مف المرونة

التاريخ :األحد ٘ٔ1023/9/

العدد1979 :

ص 32

والذكاء ،بعيدا عف أية وسائؿ عنؼ ،في ذات الوقت الذي ُيحشد فيو الناس في الشوارع ردا عمى أية حشود
انقالبية (إذا حدث ذلؾ) ،طبعا مف دوف احتكاؾ بيف الطرفيف.
لكف األىـ مف ذلؾ ،وفي سياؽ المواجية أيضا ،ىو طرح مشروع شامؿ لمقضية برمتيا ،وىو المشروع الذي
ما لبثنا ننادي بو منذ  ،ٕٓٓٚوالذي أصبح أكثر أىمية وحيوية اآلف في ظؿ مفاوضات لف تكوف
كسابقاتيا ،بؿ ستنتيي بتصفية القضية كما أشرنا مف قبؿ .ويتمثؿ المشروع الشامؿ لمقضية بتشكيؿ جبية
عريضة مف كؿ القوى شعارىا رفض المفاوضات والحموؿ المشوىة؛ ويتمثؿ طرحيا في إدارة بالتوافؽ لمقطاع
والضفة (تكوف إدارية فقط) ،وانتخاب قيادة مشتركة لمشعب الفمسطيني في الداخؿ والخارج ،وليس لمسمطة،
تقود الشعب في انتفاضة شاممة عنوانيا دحر االحتالؿ مف كامؿ األراضي المحتمة عاـ  ٙٚوعودة الالجئيف
دوف قيد أو شرط ،كمقدمة لتحرير كؿ فمسطيف.
وفي األثناء ،وألف قيادة السمطة (وفتح تبعا ليا) سترفض ذلؾ ،يجري االتفاؽ عمى إدارة توافقية لمقطاع مف
الفصائؿ والمستقميف ،وذلؾ بوصفو بقعة محررة ،وقاعدة لممقاومة ينبغي الحفاظ عمييا.
عمان1023/9/25 ،
الدستورّ ،
 .42كاريكاتير:

الخميج ،الشارقة1023/9/24 ،
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