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 2وزير الخارجية المصري :لن نتبنى سياسات تؤدي إلى حصار غزة ونبحث في آلية جديدة إلدارة المعابر
القاىرة  -األناضول :قال نبيل فيمي وزير الخارجية المصري ،إن "بالده لن تتبنى سياسات تؤدي إلى
حصار قطاع غزة ،إال أنيا ترفض في ذات الوقت استمرار عمميات التيريب عبر األنفاق بين سيناء وغزة".
وتابع وزير الخارجية المصري في حوار أجراه مع قناة "روسيا اليوم" في مستيل زيارتو لمعاصمة الروسية
موسكو ،بحسب بيان صادر عن و ازرة الخارجية المصرية أن "بالده تنظر بالتعاون مع السمطة الفمسطينية
وحماس في آلية جديدة إلدارة المعابر التي تربطيا باألراضي الفمسطينية لضمان تمبية احتياجات المواطنين
الفمسطينيين".
القدس العربي ،لندن/ / ،
عباس يطمب من مصر السماح لمطمبة والمرضى والحاالت اإلنسانية بالخروج من غزة
رام اهلل :ىاتف الرئيس محمود عباس ،اليوم اإلثنين ،مدير المخابرات المصرية المواء محمد تيامي ،وطمب
منو السماح لمطمبة والمرضى والحاالت اإلنسانية بالخروج من قطاع غزة .ووعد رئيس المخابرات المصرية
عباس بالسماح ليؤالء بالخروج خالل األيام المقبمة.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2013/9/16 ،
 3الوفدان الفمسطيني واإلسررائيمي يعقدان جولة مفاوضات جديدة في القدس
رام اهلل :عقد الجانبان الفمسطيني واالسرائيمي جولة مفاوضات جديدة امس في القدس الغربية رغم وجود ازمة
كبيرة بين الجانبين ال سيما بسبب الخالف عمى جدول االعمال واستمرار االستيطان وحدود وامن الدولة
الفمسطينية في المستقبل.
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وقال مسؤول فمسطيني «عقد الوفدان الفمسطيني واالسرائيمي جمسة مفاوضات جديدة اليوم رغم وجود ازمة
كبيرة بين الوفدين بسبب التعنت االسرائيمي» .وكشف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمو انو «حتى االن
لم يتم االتفاق عمى جدول اعمال لمتفاوض عميو بين الجانبين رغم عقد اكثر من ثماني جمسات تفاوضية».
واوضح «الجانب الفمسطيني يريد جدول اعمال يشمل قضايا الوضع النيائي وعددىا ستة اضافة لقضية
االسرى لكن الجانب االسرائيمي قدم ورقة لجدول اعمال مقترح من سبعة عشر بندا منيا ييودية الدولة
وقضايا تفصيمية كثيرة».
وقال « انو بسبب الخالف حول جدول االعمال اتفق ان يتم الحديث عن قضيتي االمن والحدود اال ان
اسرائيل اقترحت ان يتم البدء اوال باالمن كمدخل لممفاوضات» .وتابع «الجانب الفمسطيني وافق ان يتم
الحديث عن االمن لكننا اوضحنا ان رؤيتنا لالمن ىي اننا نتحدث عن االمن لدولة فمسطين عمى حدود عام
 1667وىو ما رفضو الجانب االسرائيمي» .وقال المسؤول «ان اسرائيل ىددت باحدى الجمسات التفاوضية
ان تضم منطقة نير االردن الى دولة اسرائيل لتكون منطقة فاصمة بين االردن وفمسطين او ان يبقى فييا
الجيش االسرائيمي لعدة سنوات» .وقال أن «الوفد االسرائيمي يرى ان منطقة نير االردن وىي الحدود
الفاصمة بين االردن وفمسطين يجب ان تبقى تحت السيطرة االسرائيمية مع وجود معابر فمسطينية لكن
الجانب الفمسطيني يرفض ذلك».
وكان الرئيس الفمسطيني محمود عباس اكد امس االول مجددا رفضو اي تواجد لمجيش االسرائيمي عمى
الحدود بين دولة فمسطين المقبمة واالردن في شرق الضفة الغربية في اطار الحل النيائي بين الفمسطينيين
واالسرائيميين .وقال « ال يوجد اسرائيل بالحدود بيننا وبين االردن ونقبل بوجود قوة دولية من طرف ثالث ال
توجد بو اسرائيل عمى طول الحدود من بيسان شماال الى البحر الميت جنوبا» .كما ىدد عباس بانو ينوي
التراجع عن قبول مبدأ تبادل االراضي اذا استمرت اسرائيل بتراجعيا عن التفاىمات التي تم التوصل الييا
مع رئيس الحكومة االسرائيمية السابق اييود اولمرت.
الدستور ،عمان2013/9/17 ،
 4عبد ربو :مؤشرات المفاوضات سمبية و"إسرائيل" تريد رسم حدودىا وفق األمن
رام اهلل – أ ف ب :قال أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربو إن مؤشرات المفاوضات
الجارية سمبية حتى اآلن ،إذ سعت إسرائيل خالليا إلى رسم الحدود وفقاً لخريطة مصالحيا األمنية.
وأوضح عبد ربو في حديث إلذاعة «صوت فمسطين»« :إسرائيل تريد أن ترسم الحدود وفق األمن ،واذا ما
جرى ذلك في مناطق أخرى من العالم ،فإننا سنشيد حروباً لن تنتيي» .وأردف أن إسرائيل طرحت في
المفاوضات بقاء سيطرتيا عمى المعابر مع األردن ،وعمى الحدود مع األردن ،وعمى األغوار.
وأوضح عبد ربو أن «إعالن الرئيس جاء رداً عمى إسرائيل التي تسعى إلى السيطرة عمى جزء جوىري من
األرض الفمسطينية ألغراض توسعية تحت ذريعة األمن» .وأضاف أن المفاوضات التي بدأت قبل حوالى
شيرين تظير أن إسرائيل «ال تريد حالً ،وال تسوية ،وال انسحاباً ،وانما تريد مواصمة االستيطان» .وتابع أن
«عودة إسرائيل إلى المفاوضات جاءت مسايرة لمموقف الدولي ،والموقف األميركي حتى تنتيي فترة والية
اإلدارة األميركية الحالية ،ثم تتبع السياسة ذاتيا مع اإلدارة المقبمة».
الحياة ،لندن2013/9/17 ،
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 5اليباش عمى قناة "الحياة" المصرية :صفقة بين مرسي وحماس لمتنازل عن جزء من سيناء
(أ ش أ) :قال وزير أوقاف حكومة رام اهلل محمود اليباش ان ىناك صفقة في عيد الرئيس محمد مرسي
وحركة حماس لمتنازل ليا عن جزء من سيناء بيدف توسيع القطاع واقامة الدولة الفمسطينية في غزة.
وقال اليباش في مقابمة خاصة لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عمى قناة (الحياة) الفضائية بثت ليمة أمس إن
الشعب الفمسطيني يؤيد وبشدة ىدم القوات المسمحة المصرية لكافة األنفاق بين مصر وقطاع غزة لحماية
أمن مصر القومي ,مؤكدا أن حماية مصر يصب في مصمحة األمن الفمسطيني.
وأشار اليباش إلى أن القائمين عمى بناء االنفاق ىم عصابة ويتاجرون في معاناة الشعب الفمسطيني بغزة,
مؤكدا أن ما تفعمو حركة حماس في غزة ليس من اإلسالم في شيء واصفا إياه بالبمطجة.
وأوضح اليباش أن مصر ىي تمثل الحصن األول لفمسطين والقضية الفمسطينية  ,ومصر دخمت  4حروب
من أجل القضية الفمسطينية  ,مؤكدا عمي أن مصر كانت وستبقي الرئة الكبرى التي تتنفس منيا فمسطين
وأن القضية الفمسطينية في قمب كل مصري قبل ان تكون في قموب الفمسطينيين.
وقال لقد "جئت اليوم إلجراء ترتيبات حول سفر الحجاج الفمسطينيين عمى األراضي الفمسطينية إلى المممكة
العربية السعودية ,بسبب إغالق معبر رفح" ,الفتا إلى أنو يتفيم تماما الظروف االستثنائية التي تمر بيا
مصر ,ولكن ىناك أكثر من ألف حاج فمسطيني وىناك ترتيبات لسالمة الحجاج ومصر تتفيم حق الحجاج
الفمسطينيين في أداء مناسك الحج.
السبيل ،عمان2013/9/17 ،
 6منظمة التحرير تنتقد عدم التزام األطراف السورية المتصارعة بوقف استيداف مخيمات الفمسطينيين
رام اهلل -وليد عوض :انتقدت منظمة التحرير الفمسطينية االثنين عدم التزام االطراف السورية المتصارعة
بوقف استيداف مخيمات الالجئين الفمسطينيين ،الذين يعانون اوضاعا حياتية صعبة جدا جراء النقص
الحاد في المواد الغذائية والدوائية واالنقطاع المتواصل لمتيار الكيربائي.
واستنكرت دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير استيداف المخيمات السورية من األطراف المتصارعة في
سورية والتي يتواصل فييا سقوط الشيداء جراء القصف الذي تتعرض لو مخيمات الالجئين من جميع
االطراف سواء من الجيش السوري النظامي او قوات المعارضة والمميشيات المسمحة التابعة ليا.
القدس العربي ،لندن2013/9/17 ،
 7بسيسو :مشاورات تشكيل الحكومة مستمرة حتى المحظة األخيرة
رام اهلل :قال المتحدث باسم الحكومة ،مدير المركز اإلعالمي الحكومي د .إيياب بسيسو لـ "األيام" إن
"المشاو ارت مستمرة لتشكيل الحكومة حتى المحظة األخيرة" .وانتيت مساء امس الميمة الممنوحة لرئيس
الوزراء المكمف الدكتور رامي الحمد اهلل لتشكيل الحكومة ولكن من غير الواضح إذا ما كانت الحكومة
ستتشكل اليوم فعال .وقال د.بسيسو إن "رئيس الوزراء د.الحمد اهلل سيترأس غدا (اليوم) اجتماع الحكومة
(العادي)" .وطبقا لمقانون األساسي فانو إذا لم يتمكن الحمد اهلل من تشكيل الحكومة حتى انتياء الميمة
القانونية وىي  5أسابيع فإن الرئيس سيكمف شخصية بتشكيل الحكومة.
األيام ،رام اهلل2013/9/17 ،
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 8الحكومة في غزة :الحصار غطاء سياسي لمضغط عمينا ولن تخضع لالبتزاز السياسي
غزة -أشرف اليور :أعمن عبد السالم صيام أمين عام مجمس الوزراء في الحكومة المقالة التي تديرىا
حماس ،أن حكومتو اتخذت عدة إجراءات لمتخفيف من معاناة المواطنين جراء الحصار المفروض عمى
القطاع .وقال صيام في تصريح صحافي تمقت ‘القدس العربي’ نسخة منو أن من بين تمك اإلجراءات
تخصيص كميات من الوقود لمنقل العام والمستشفيات والمخابز والمرافق العامة واصدار تعميمات إلى و ازرة
الداخمية والو ازرات كافة بتسخير مركباتيا لنقل المواطنين لمتخفيف من معاناتيم.
وأكد صيام أنو تم توجيو تعميمات مشددة لو ازرة المواصالت وجياز الشرطة بو ازرة الداخمية بمراقبة تسعيرة
المواصالت المتعارف عمييا داخل المدن وخارجيا ومحاسبة المتالعبين بيا ،وكذلك مراقبة األسعار في
األسواق ومنع أي عمميات احتكار عمى السمع.
ودعا صيام السمطات المصرية إلى فتح معبر رفح عمى وجو السرعة لمتخفيف من معاناة المواطنين العالقين
عمى جانبي المعبر ،معرباً عن أممو أن تقف الدول العربية واإلسالمية عند مسؤولياتيا جراء ما يتعرض لو
القطاع من حصار ظالم وأن تساىم في رفعو .وأشار إلى أن الحصار ىو ‘غطاء سياسي لخمق حالة
ضاغطة عمى الحكومة لمتخمي عن الثوابت التي تتمسك بيا’ ،لكنو أكد أيضا أن حكومتو ‘لن تخضع
لالبتزاز السياسي وىي متمسكة بقضية شعبيا في إزالة االحتالل ومدافعة عن قضاياه العادلة’.
القدس العربي ،لندن2013/9/17 ،
 9قراقع :ال يوجد مكرمة حج لذوي األسرى ىذا العام
رام اهلل  :صرح وزير األسرى عيسى قراقع أنو ال يوجد ليذا العام مكرمة من المممكة السعودية لذوي األسرى
ألداء فريضة الحاج عمى خالف األعوام السابقة.
وقال ان المكرمة السعودية جاءت ىذا العام فقط لذوي الشيداء وىي ألف مقعد مقسمة بين غزة والضفة وال
تشمل عائالت األسرى.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/9/17 ،
 01مجندات فمسطينيات يتدربن عمى القفز المظمي العسكري في سماء روسيا
رام اهلل – وليد عوض :كشف االمن الوطني الفمسطيني االثنين عن ارسالو عددا من المجندات الفمسطينيات
الى روسيا لتمقي دورة تدريبية في القفز المظمي العسكري.
ونشرت الصفحة الرسمية لقوات األمن الوطني التابع لمحكومة الفمسطينية برام اهلل صو ار لممجندات وىن
يتمقين تدريبات عمى القفز المظمي في روسيا.
القدس العربي ،لندن2013/9/17 ،
 11أبو صبحة 4500 :عالق بسبب إغالق معبر رفح
كشف مدير ىيئة المعابر والحدود ماىر أبو صبحة أن  4500مسافر من أصحاب الجوازات والمرضى
والطالب عالقون بالجانب الفمسطيني؛ بسبب إغالق السمطات المصرية معبر رفح البري لميوم السادس عمى
التوالي.
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وأفاد أن و ازرة الداخمية أغمقت باب التسجيل لمسفر في وجو أصحاب التأشيرات ،والتحويالت الطبية عمى
النفقة الخاصة ،التي كانت ستضاعف ىذا العدد.
فمسطين أون الين2013/9/16 ،
 12النائب منى منصور :االحتالل يريد دولة فمسطينية حبيسة داخل "إسرائيل"
وكاالت :أكدت منى منصور عضو المجمس التشريعي الفمسطيني عن كتمة "اإلصالح والتغيير" التابعة لـ
"حماس" ،في تصريح صحفي ،أن االحتالل الصييوني بما يقوم بو عمى األرض يفرض عمى الفمسطينيين،
ومن طرف واحد ،رؤيتو العنصرية لشكل وحدود الدولة الفمسطينية المستقبمية والتي ييدف من خالليا ألن
تكون دولة حبيسة ال حدود ليا خارج دولة االحتالل.
ونددت النائبة منى منصور ،بإقدام االحتالل الصييوني عمى ىدم خربة "مكحول" باألغوار الشمالية وتشريد
أىميا بالكامل والحكم عمييم العيش بالعراء.
الشعب ،مصر2013/9/16 ،
 23محمود الزىار :حماس شكمت قيادة مشتركة مع الجياد اإلسالمي
ذكرت الحياة ،لندن ،1023/9/27 ،من القدس عـن وكالـة يـو بـي أي ،أن القيـادي البـارز فـي حركـة حمـاس
محمود الزىار ،أعمن أن حركتو وحركة الجياد اإلسالمي شكمتا قيادة مشتركة لمتعاون عمى جميع المسـتويات
السياسية والنقابية والنسائية والطالبية ،وذلك في ظل التطورات المحيطة.
وقال الزىار خالل لقاء سياسي جمع قيـادات مـن الحـركتين بعنـوان "المسـتجدات السياسـية والعالقـات الثنائيـة"
"عقــدنا مــع حركــة الجيــاد  7مــؤتمرات آخرىــا فــي ذكــرى تأســيس الدولــة الييوديــة واســتطعنا أن نشــكل قيــادة
موحدة ،واخترنا  4قيادات من كل حركة إلدارة المقاءات وتنظيم العمل".
وحــدنا صــفوفنا وقوينــا شــوكتنا" ،مؤكــداً أنــو "يجــب أن تــنيض ىاتــان
وأضــاف "مطمئنــون أن اهلل سينصـرنا إن ف
الحركتان في ظل التطورات المحيطة بنا ،خاصة وأنيما تمتمكان ىدفا واحدا وعقيدة واحدة".
وأكد "وجود عالقة مميزة بين الطرفين ورغبة من كل منيما في تطوير العالقات خدمة لممشروع اإلسالمي".
واعتبر أن "ىناك عدة سنن كونية لنجاح المشـروع اإلسـالمي الكبيـر ،أىميـا التغييـر والتـدافع والتـداول" ،الفتـا
أن "مــا يجــري اآلن مــن اعتقــاالت وابــتالءات ودمــاء تــأتي ضــمن إطــار دفــع الــثمن ،وغـزة عاشــت مرحمــة
إلــى ف
التدافع ضد الفساد والمفسدين عام  1005و."1006
إن ىـذا المقـاء ومـا بعـده مـن
من جانبو ،قال عضو المكتب السياسـي لحركـة الجيـاد اإلسـالمي محمـد الينـدي ف
لقاءات ومن تحاور وتنسيق ،يعد تطو ار كبي ار بالنسبة لمحركتين.
وح فذر اليندي خالل كممتو "من المخططات األميركية واإلسرائيمية لمسيطرة عمـى العـالم فكريـا وجغرافيـا بيـدف
أن "شــعوب الربيــع العربــي خرجــت دون توقــع مــن أحــد،
منــع أي نيضــة إســالمية فــي المنطقــة" ،الفتًــا إلــى ف
لكن أميركا عادت
فاىتزت النظم بشكل عنيف ،ولم نكن نتصور أن اإلسالميين سيفوزون في مصر وتونس ،ف
لتستولي عمى ثروات ىذه الدول".
وأشار إلى "وجود تحوالت استراتيجية خطيرة ستقرر مصير الشعوب في تحديد مصـيرىا ،وبغـض النظـر عـن
التــأثيرات السياســية فــإن الشــعوب ىــي التــي ســتحدد مســتقبميا ورؤيتيــا )..( ،ال يمكــن أن ننجــر إلــى أشــياء
جانبية ونقفز عن فمسطين ،فالكل يريدنا أن نخمق مناخا بعيدا عن االىتمام بقضايا األمة وفمسطين".
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وأضــافت وكالرررة سرررما اإلخباريرررة ،1023/9/26 ،مــن غ ـزة ،أن نائــب االمــين العــام لمجيــاد االســالمي زيــاد
النخالة نفى ان يكون قد تم تشكيل قيادة مشتركة مع حركة حماس مؤكدا ان االجتماع الذي عقـد مـع حمـاس
ىــو اجتمــاع روتينــي .واضــاف ان الجيــاد االســالمي حــريص عمــى عالقــات متمي ـزة مــع حمــاس فــي مواجيــة
االحتالل والتحديات التي تيدد شعبنا.
وكانـت حركـة الجيـاد االسـالمي اصــدرت امـس بيانـا توضـيحيا لمـا نشـرتو وسـائل االعـالم حـول توضـيحاً لمــا
تداولتو بعض وسائل اإلعالم المحميـة حـول المقـاء السياسـي المشـترك الـذي جمـع قيـادات مـن حركتـي حمـاس
والجيــاد اإلســالمي اكــدت فيــو ان الحركــة حريصــة أشــد الحــرص عمــى توطيــد عالقاتيــا مــع حركــة المقاومــة
اإلسالمية حماس.
وقال البيان انو منذ سنوات طويمة تعقد الحركتان لقاءات وأنشطة مشتركة بينيما ،كما تم تشكيل لجنة تنسيق
مشتركة بين الحركتين في كافة الجوانب ،وىذه المجنة تعمل منذ  6أعوام تقريباً.
وقالت الحركة انيا تامل أن ترتقي ىذه العالقة لخدمة مشروع المقاومة ورعاية مصالح شعبنا وقضيتنا.
 21عمي بركة :حماس حريصة عمى المحافظة عمى أمن مخيمات لبنان وأمن جواره
أ فكد ممثل "حركة حماس" في لبنان عمي بركة "حرصنا عمى حقن الدماء في سـوريا ،واإلسـراع فـي إيجـاد حـل
سياســي يحقــق تطمعــات الشــعب الســوري" ،رافضـاً "أي تيديــد خــارجي لســوريا ،وال نتــدخل فــي أي شــأن عربــي
داخمي".
وشدد بركة ،خالل زيارة وفد من "حماس" لمعالمة السيد عمي فضل اهلل عمـى "حـرص حمـاس عمـى المحافظـة
ف
عمى أمن المخيمات وأمن جوارىا ،ألن أمن لبنان واستق ارره ىما مصـمحة لمقضـية الفمسـطينية ،ونحـن نحـرص
عمى بناء أفضل العالقات مع أىمنا وأخوتنا فـي لبنـان ،آخـذين باالعتبـار أننـا جميعـا مسـتيدفون مـن السياسـة
األميركية الساعية إلى تجزئة المنطقة".
وأشار إلى أن الزيارة "ىدفيا التشاور في الشؤون اإلسالمية العامة ،وسبل توحيد صفوف المسممين ،والتشديد
عم ــى ض ــرورة التواص ــل ب ــين الس ــنة والش ــيعة ،ل ــدرء الف ــتن واألخط ــار ،ومواجي ــة االس ــتحقاقات الكبيـ ـرة عم ــى
المســتويين العرب ــي واإلس ــالمي ،كم ــا أطمعن ــا س ــماحتو عم ــى مــا يج ــري م ــن تيوي ــد لمق ــدس واس ــتباحة لممس ــجد
األقصى زمانيا ومكانيا وخطورتو الكبيرة".
بدوره ،رأى فضل اهلل أن "القوى المعادية لإلسالم واألمة ،نجحت إلى حد ما في إيجاد ثغرة في العالقات بين
األحـزاب والقــوى والحركــات اإلســالمية ،بمــا فييــا تمــك التــي تحمــل عنــاوين المقاومــة ومقارعــة االحــتالل ،لــذلك
ينبغــي العمــل عمــى إعــادة تــرميم ىــذه العالقــات وتزخيميــا ،بمــا يحفــظ الســاحة اإلســالمية ويبقــي عمــى أولويــة
الصراع مع العدو الصييوني ،عمى الرغم من كل التداعيات التي أفرزتيا األزمة السورية".
ولفــت االنتبــاه إلــى "أىميــة ترتيــب العالقــات الفمســطينية ـ المبنانيــة ،بمــا يحمــي القضــية الفمســطينية ويصــون
االســتقرار المبنــاني" ،مركـ ـ از عمــى "أىميــة التواص ــل المســتمر ،وال س ــيما بــين المخيمــات وجوارى ــا ،بعيــدا ع ــن
التعقيدات الناشئة من األزمات األمنية وغيرىا".
السفير ،بيروت1023/9/27 ،
 25فتح :سياسات حماس الخاطئة ورىاناتيا عمى أجندات خارجية ىي السبب وراء معاناة غزة
حمــل المتحــدث باســم حركــة فــتح أحمــد عســاف حركــة حمــاس مســؤولية المعانــاة الرىيبــة التــي يعيشــيا الشــعب
ف
الفمسطيني في قطاع غزة.
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وقال عساف في تصريح صحافي اإلثنين ‘إن السياسات الخاطئة لحماس ،ورىاناتيـا المسـتمرة عمـى أجنـدات
خارجية وقوى إقميمية وارتباطيـا عقائـدياً وتنظيميـاً بجماعـة اإلخـوان المسـممين ،واألىـم إسـتمرار إنقالبيـا عمـى
الشرعية الوطنية الفمسطينية ،ىو السبب الرئيسي ليذه المعاناة’.
واضاف عساف ‘حماس أخذت عمى عاتقيا الدفاع عن جماعة اإلخوان المسممين فـي مصـر ،وىـي متورطـة
حتى أذنييا في الشأن المصري الداخمي ،وىذا التدخل يسيء لعالقات األخـوة التاريخيـة مـع الشـعب المصـري
وجيشو الباسل والذي قدم التضحيات الكبيرة من أجل القضية الفمسطينية العادلة’.
وأكد عساف أن حماس منذ تأسيسيا ،تتحرك سياسياً منفردة وبعيداً عن الصف الوطني ،وتعمل وفق مصالح
وأجنــدة الجماعــة ،وأجنــدات إقميميــة ،مضــيفاً أنيــا لــن تغيــر جمــدىا وستواصــل ىــذه السياســة الخطي ـرة التــي ال
تجمب لمشعب الفمسطيني سوى الويالت.
القدس العربي ،لندن1023/9/27 ،
 26كتائب القسام تعمن امتالكيا بندقية القنص األقوى في العالم
غزة :نفذت كتائب الشـييد ع ازلـدين القسـام سمسـمة مـن العـروض العسـكرية فـي منـاطق مختمفـة مـن محافظـات
قطاع غزة أعمنت خالليا عن امتالكيا أسمحة نوعية قالت بأنيا أعدتيا لمواجية أي عدوان صييوني محتمل
عمى القطاع.
كتائـب القسـام الـذراع العسـكرية لحركـة حمـاس أعمنـت أن بندقيـة القـنص النمسـاوية القاتمـة " "styre 12.7وىـي
األقوى في العالم أصبحت ضمن تسميح وحدة القناصة في الكتائب و ظير عناصـرىا و ىـم يحممونيـا خـالل
عرض عسكري نظم في حي الدرج والتفاح بمدينة غزة.
وكانــت كتائــب القســام قــد أعمنــت عــن امتالكيــا ص ـواري "ســام  "7الروســية المضــادة لمطــائرات خــالل سمســمة
عروضيا العسكرية في القطاع.
وكالة سما اإلخبارية1023/9/27 ،
 27فتح :ىيكمة الحركة بغزة ليس إعالن حرب عمى أحد
أكدت عضو المجنة المركزية لحركة "فـتح" آمـال حمـد ،أن الحركـة بصـدد ترتيـب كافـة أوضـاعيا الداخميـة فـي
قطاع غزة.
ار ص ــدر مــن المجن ــة
وذكــرت حمــد ف ــي تص ـريح لـ ــيا ،أذاعــو القســم اإلعالم ــي لمحركــة الي ــوم االثنــين ،أن ق ـرًا
المركزيــة وبموافقــة المجمــس الثــوري لمحركــة بإعــادة ىيكمــة كافــة األوضــاع الداخميــة فــي غ ـزة ،وذلــك لمخــروج
بصيغة تكاممية لتوحيد الخطاب والموقف لمحركة ،لمواجية كافة التحديات التي تعصف بالوضع الفمسـطيني،
ليكون ىناك ترتيب أيضاً لألوضاع المستقبمية.
ولفتـــت حمـــد االنتبـ ــاه إلـ ــى أن ىنـ ــاك العديـــد مـ ــن التحـــديات القادم ــة لموضـ ــع الفمسـ ــطيني ومنيـ ــا اإلنتخابـ ــات
الفمسطينية العامة "الرئاسية والتشريعية" ،وأنو لذلك كان ىناك قرار حاسم من المجنة المركزية بترتيـب السـاحة
الفتحاوية وليس في غزة فقط بل أيضاً في الضفة الغربية.
وأوضــحت حمــد أن ىــدف ىــذه الترتيبــات واإلجتماعــات لــيس إعــالن حــرب عمــى أي فريــق أو أي حــزب أو
فصيل ،بل ىي استنياض لموضع الفمسطيني ،كما قالت.
فمسطين أون الين1023/9/26 ،
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" 28الجياد" :مجزرة صب ار وشاتيال التعبير الصييوني األعنف عن الرغبة في محو المخيمات
اعتبــر ممثــل "حركــة الجيــاد اإلســالمي" فــي لبنــان أبــو عمــاد الرفــاعي ،فــي تصـريح ،فــي ذكــرى مجــزرة صــب ار
وشــاتيال ،أن ان المجــزرة "التعبيــر الصــييوني األعنــف عــن الرغبــة فــي محــو المخيمــات الفمســطينية والقضــاء
عمى حق العـودة" .ورأى ان "ىـذه الـذكرى تكتسـب ىـذا العـام أىميـة اسـتثنائية ،نظـ ار لمظـروف المحيطـة بممـف
الالجئــين فــي المفاوضــات الجاريــة مــن جيــة ،ومخططــات تــوريط الالجئــين الفمســطينيين فــي أتــون الخالفــات
الداخمية المبنانية واإلقميمية ،وما يحممو ذلك من مخـاطر جمـة عمـى المخيمـات وعمـى قضـية فمسـطين" .ودعـا
الى "التمسك بمخيماتنا والحفاظ عمى أمنيا وحسن عالقاتيا مع الجوار ،ألنيا الشاىد الحي عمـى نكبـة شـعبنا
الفمسطيني عمى أيدي العصابات الصييونية ،واص اررنا عمى التمسك بحق عودتنا".
المستقبل ،بيروت1023/9/27 ،
" 29الديمقراطية" :مجزرة صب ار وشاتيال تستحق من العالم أن يحاكم مرتكبييا بجرائم حرب
عقــدت المنظمــات الديموقراطيــة الفمســطينية فــي منطقــة ســعدنايل فــي البقــاع ،نــدوة سياســية فــي ذكــرى صــب ار
وشاتيال ،تحدث فييا عضو قيادة "الجبية الديموقراطية" عمي فيصل ،مؤكـداً ان مجـزرة صـب ار وشـاتيال "كانـت
تستحق من العالم ان يقف اماميا موقفاً حازماً ويحاكم مرتكبييا باعتبارىم مجرمي حرب.
وعن اتفاق اوسمو قال فيصل :ان مماطمة اسرائيل طيمة اكثر من عشرين عاما وتجاىميا الحقوق الفمسـطينية
وعــدم وجــود ايــة اعت ارضــات رســمية فمســطينية ادى الــى تحقيــق اس ـرائيل لمكاســب سياســية واقتصــادية وامنيــة
كبيـ ـرة ونجح ــت ف ــي ال ــتخمص م ــن جمي ــع االعب ــاء الت ــي يفرض ــيا وجودى ــا ف ــوق اال ارض ــي الفمس ــطينية كدول ــة
احتالل.
المستقبل ،بيروت1023/9/27 ،
 10حماس تنعى أحد النشطاء الفمسطينيين الذي توفي بالسجون السورية
بيــروت :أعمنــت حركــة حمــاس استشــياد أحــد نشــطاء العمــل اإلغــاثي فــي مخــيم اليرمــوك فــي أحــد الســجون
الســورية .وتقــدم عضــو المكتــب السياســي لحركــة "حمــاس" عــزت الرشــق فــي كممــة لــو اليــوم االثنــين ()9|76
نشرىا عمى حسابو في موقع التواصل االجتماعي "فيسـبوك" ،بالتعـازي إلـى أبنـاء الشـعب الفمسـطيني وخاصـة
في مخيم اليرموك "الصامد" لالجئين الفمسطينيين باستشياد خالد بكراوي الذي استشيد داخـل سـجون سـورية.
وذكر الرشق أن خالد ىو أحد مؤسسي العمل اإلغاثي فـي مخـيم اليرمـوك ،عضـو مجمـس إدارة مؤسسـة جفـ ار
لإلغاثة ،والمحاضر التنموي في المخيمات الفمسطينية في سورية ولبنان.
قدس برس1023/9/26 ،
عاموس جمعاد :السيسي ىمزة الوصل بين "إسرائيل" ومصر
وصف عاموس جمعاد ،رئيس الطاقم السياسي واألمني بو ازرة دفاع الكيان الصييوني ،زعيم االنقالب الدموي
في مصر الفريق عبد الفتاح السيسي ،بأنو بطل وقائد سيذكره التاري .
وكتبت صحيفو "ىارتس" االسرائيميو ،تحت عنوان" :تري ماذا يعتقد عاموس جمعاد ىمزة الوصل بيننا وبين
المصريين فيما يتعمق باالدارة الجديده في القاىره؟".

التاريخ :الثالثاء 1023/9/77

العدد1982 :

ص 22

وأكدت الصحيفة أن تصريحات "جمعاد" جاءت خالل مشاركتو في مؤتمر لمعيد مكافحو االرىاب بمدينو
ىرتسيميا االسرائيميو والتي اشار فييا الى أن "السيسي" يعتبر ىمزة الوصل اآلن بين الكيان الصييوني
ومصر.
وتابع " :الجنرال السيسي يشغل االن ثالث وظائف ،قائد عام لمقوات المسمحو ،وزير دفاع ،وزير إنتاج
حربي ،فمن يؤثر عمي االخر ،ال يوجد لدي الوقت لمتحدث بشكل تفصيمي عن ذلك ىنا ،لكن عمي ان أشير
الي ان الزعيم يظير فجاه كقائد يذكره التاري ".
الشعب ،مصر/ / ،
معاريف :ليفني تؤيد التنازل عن سيطرة "إسرائيل" عمى االغوار وتقسيم القدس
رام اهلل -القدس دوت كوم :نقمت صحيفة "معاريف" اإلسرائيمية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء
اإلسرائيمي ،بنيامين نتنياىو ،قمقيم من أن وزيرة العدل تسيبي ليفني ،التي ترأس طاقم المفاوضات اإلس ارئيمي
مع السمطة الفمسطينية ،تعمل عمى تقويض موقف نتنياىو في المفاوضات مع الفمسطينيين.
ووفقا لمصحيفة فان تمك المصادر ذكرت بأن موقف تسيبي ليفني ،يختمف عن موقف نتنياىو ،من القضايا
الجوىرية الخاصة بالقدس واخالء المستوطنات ،والترتيبات األمنية اإلسرائيمية في وادي األردن.
واوضحت ان ليفني التي ترأس حزب "ىتنوعاه" (الحركة) ،تؤيد اإلنسحاب من غور األردن الذي تقول
اسرائيل بانو " يحرس" حدودىا الشرقية ،والسماح لقوات دولية بالحمول مكان القوات االسرائيمية ،عمما أن
نتنياىو يعارض ذلك بشدة متذرعا باألىمية اإلستراتيجية لتمك المنطقة.
وحسب ذات المصدر فان ليفني تؤيد ايضا فكرة تقسيم القدس ما بين اسرائيل والسمطة الفمسطينية ،اضافة
الى موافقتيا عمى عممية اخالء واسعة لممستوطنين من الضفة الغربية ،عمما ان نتنياىو يعتقد بأنو يتعين
اإلبقاء عمى تمك المستوطنات تحت السيادة الفمسطينية ،مع ترتيبات أمنية خاصة مع السمطة الفمسطينية.
واشارت "معاريف" الى ان ليفني قدمت العديد من العروض "السخية" لمفمسطينيين ولمممثمين األمريكيين ،في
حين يرى نتنياىو بأنو ال يتعين عمى اسرائيل تقديم افضل بطاقاتيا في المراحل األولية من المفاوضات،
حيث انو من غير الواضح بأن السمطة الفمسطينية تريد التنازل في مجال الترتيبات األمنية.
وتقول الصحيفة بأن االعتقاد السائد في محيط نتنياىو يقول بأن األمريكيين الذين تبذل اسرائيل كل جيد
البعادىم عن غرف التفاوض" ،يستخدمون تصريحات ليفني بشغف في محادثاتيم مع الفمسطينيين مما
يضعف موقف اسرائيل في المفاوضات".
وتشير الى ان ىناك اجماعا وسط الخبراء اإلسرائيميين ،بأن التنازل عن غور األردن ألي قوة عسكرية غير
الجيش اإلسرائيمي ،سيسيل تيريب األسمحة والصواري الى الضفة الغربية ،التي يمكن من خالليا (االسمحة
والصواري ) استيداف تل ابيب بكل سيولة .ويقول ىؤالء الخبراء بأنو في حال اقامة دولة فمسطينية في
بالمئة من
معظم مساحة الضفة الغربية ،فان ذلك سيضع وسط اسرائيل عمى بعد أميال ،مما يجعل
سكان اسرائيل في مدى قذائف الياون ونيران الصواري  ،وبدون عمق استراتيجي لمدفاع ضد أي غزو
مستقبمي.
القدس ،القدس/ / ،
ىآرتس :نتنياىو شجع اإلدارة األمريكية عمى قبول االقتراح الروسي بشأن الكيماوي السوري
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الناصرة  -زىير أندراوس :نقمت صحيفة ىآرتس العبرية في عددىا الصادر أمس االثنين ما نشرتو صحيفة
( )The Wall Street Journalوالتي قالت إن أن رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،بنيامين نتنياىو شجع كبار
المسؤولين في اإلدارة األمريكية عمى قبول االقتراح الروسي لمحل الدبموماسي ألزمة األسمحة الكيميائية
السورية ،وأشار مراسل الشؤون السياسية في الصحيفة إلى أن ديوان رئيس الوزراء نتنياىو رفض التعقيب
عمى ما أوردتو الصحيفة األمريكية .ووفقًا لما كتبتو الصحيفة األمريكية ،التي استندت في تقريرىا الحصري
عمى مسؤولين رفيعي المستوى في اإلدارة األمريكية والشرق األوسط ،فإن رئيس الوزراء نتنياىو أجرى
مكالمة ىاتفية مع وزير الخارجية األمريكية ،جون كيري ،األربعاء الماضي ،الحادي عشر من أيمول
(سبتمبر) الجاري ،وقال لو إن موسكو ال تُخادع ،مؤكدا لو أنو من الممكن التوصل التفاق ْأو صفقة حول
الترسانة الكيميائية السورية ،عمى حد قولو.
وتابعت الصحيفة قائمةً إن الدولة العبرية كانت تُشارك الواليات المتحدة األمريكية مخاوفيا من أن العدوان
العسكري ضد بالد الشام قد يؤدي إلى تعزيز قوة المعارضة المرتبطة بتنظيم (القاعدة) ،األمر الذي يفسح
المجال أمام ىذا التنظيم اإلرىابي لمسيطرة عمى مخازن السالح التابعة لمجيش العربي السوري.
ولفتت "ىآرتس" العبرية إلى أنو في األسابيع القميمة الماضية ،وعمى خمفية االستعدادات لمعدوان األمريكي-
الغربي عمى سورية ،فإن التنسيق بين واشنطن وتل أبيب وصل إلى ذروتو ،حيث تعيدت الواليات المتحدة
األمريكية لمدولة العبرية بإنذارىا بالعدوان قبل بدئو بساعات لتمكينيا من االستعداد من الناحية الدفاعية.
عالوة عمى ذلك ،قالت الصحيفة العبرية ،إن مكالمات ىاتفية كثيرة أجريت عمى أعمى المستويات بين تل
أبيب وواشنطن ،حيث تحدث وزير الخارجية كيري عدة مرات مع رئيس الوزراء نتنياىو ،في ما تحدث وزير
الدفاع األمريكي تشاك ىيغل مع نظيره اإلسرائيمي موشي يعالون ،كما قام الرئيس األمريكي باراك أوباما
نفسو بإطالع نتنياىو عمى ق ارره تأجيل تنفيذ اليجوم العسكري وطمب مصادقة الكونغرس عمى اليجوم.
استنادا إلى مصادر سياسية وأمنية وصفتيا بأنيا
باإلضافة إلى ما ُذكر أنفًا ،أوضحت الصحيفة العبرية،
ً
عالية المستوى في تل أبيب ،أن رئيس الوزراء اإلسرائيمي ووزير أمنو تجنبا مياجمة السياسة األمريكية تجاه
سورية ،عالوة عمى ذلك امتنعا عن اإلدالء ببيانات نقدية.
وبعد أن أعمن كيري ونظيره الروسي سيرغي الفروف عن التوصل إلى اتفاق لنزع األسمحة الكيميائية
السورية ،عبر مسؤولون إسرائيميون بشكل عمني عن رضاىم عن االتفاق.
القدس العربي ،لندن/ / ،
أي ىجوم
شالوم يحذر من أن تستنتج إيران من االتفاق الروسي األمريكي أنيا محصنة ّ
ضد ّ
محمد بدير :حذر وزير الطاقة اإلسرائيمية سيمفان شالوم ،من إمكان أن تستنتج إيران من االتفاق الروسي
األمريكي حول األسمحة الكميائية السورية أنيا محصنة ضد أي ىجوم .وقال شالوم خالل اجتماع حزبي
«اإليرانيون يرون الصعوبة الكبيرة التي اعترضت العالم لمعمل ضد سوريا ،وىي دولة صغيرة وضعيفة
نسبيا .واآلن ىم بالتأكيد يقولون ألنفسيم :في وضع كيذا ،من سيقرر العمل ضدنا ،نحن الدولة اإلقميمية
العظمى التي تطور سالحاً نوويا؟» .وحذر الوزير اإلسرائيمي من أن «التيديدات ضد إيران تبدو فارغة»،
لكنو استدرك قائال إن «الواليات المتحدة ستقف دائما إلى جانب إسرائيل».
األخبار ،بيروت/ / ،
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وزارة الخارجية" :إسرائيل" ال تعارض الجيود الدبموماسية مع إيران
محمد بدير :أعرب نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي زئيف ألكين ،عن قمقو حيال األجواء التصالحية التي
تسود بين إيران والواليات المتحدة .وقال ألكين في تصريح نقمو عنو موقع «واال» إن الرئيس اإليراني حسن
روحاني ،ىو «أبو أسموب التفاوض والتخصيب في نفس الوقت» مشي اًر إلى أنو «فعل ذلك في الماضي
ووعد بأن يعاود ذلك خالل حممتو االنتخابية».
وقالت مصادر في و ازرة الخارجية اإلسرائيمية لـ«واال» إن فرضية العمل اإلسرائيمية ىي أن المؤشرات التي
الحت مؤخ ار بشأن انبعاث الح اررة في العالقات بين إيران والغرب ىي «فقط بداية الطريق» لتسوية األمور
بين الجانبين واستئناف القناة الدبموماسية .واعتبر مسؤول إسرائيمي رفيع أن «إسرائيل ال تعارض بالضرورة
الجيود الدبموماسية مقابل إيران ،إال أننا بالتأكيد نخشى من الكالم العبثي الذي تواصل طيران بموازاتو
العمل في منشآتيا النووية .لقد حصل ىذا في الماضي وقد يحصل مرة أخرى اآلن».
ورأى المسؤول نفسو أن «الحل في سوريا حاليا يثبت عمى ما يبدو أن الدبموماسية تؤدي إلى إنجازات ،لكن
من الميم أن نذكر أن أحدا ال يعمم إذا ما كان االتفاق بشأن سوريا سينجح .فمن المحتمل أن ينشأ وضع
في سوريا وايران تتيح فيو الدبموماسية لألنظمة ىناك االحتفاظ وتطوير أسمحة غير تقميدية».
األخبار ،بيروت/ / ،
الحق بالصالة في المسجد األقصى
تقر لمييود
ّ
لجنة الداخمية بالكنيست ّ
القدس  -محمد ابو خضير :أقرت لجنة الداخمية في الكنيست االسرائيمي في ختام جمسة عقدتيا ظير اليوم
االثنين ،احقية الييود دخول المسجد االقصى ،واداء صمواتيم الخاصة وىم يحممون التوراة ،تحت حماية
الشرطة االسرائيمية.
ويأتي ىذا القرار متزامناً مع قيام عشرات المستوطنات من جماعة (نساء من اجل الييكل) ،باداء صموات
توراتية عند باب فيصل وباب الغوانمة في القدس العتيقة ،تحت حراسة قوات من الشرطة ،بعيد اقتحام
مستوطنا متطرفا لمحرم القدسي .كما دعت المجنة الى "تقويض سمطة دائرة األوقاف اإلسالمية ومنعيا من
اي سيادة او سيطرة ليا عمى المسجد األقصى المبارك".
القدس ،القدس/ / ،
"إسرائيل" تستأنف حممتيا لمواجية عقوبات "االتحاد األوروبي" عمى المستوطنات
القدس المحتمة  -امال شحادة :استأنفت اسرائيل حممتيا الدولية لمتخفيف من العقوبات ،التي فرضيا
"االتحاد االوروبي" عمى المستوطنات االسرائيمية ،واعتبرتيا جيات اسرائيمية ضربة قوية ،ال تقتصر عمى
االقتصاد االسرائيمي انما مكانتيا الدولية ووضعيتيا في ظل الجيود المبذولة لتحريك مفاوضات السالم مع
الفمسطينيين.
وتأتي الحممة االسرائيمية في اعقاب رسائل وصمت الى كاترين اشتون ،مسؤولة العالقات الخارجية في
االتحاد االوروبي ووزراء خارجية الدول الثماني والعشرين االعضاء في االتحاد ،من قبل عدد من كبار
المسؤولين السابقين في االتحاد ،يطالبون بعدم تاخير تطبيق العقوبات وضمان ان يشمل اتفاق التعاون
" ،كما دعوا الى االمتناع عن الرضوخ
العممي األوروبي مع إسرائيل ،المعروف باسم "
لمضغوط االسرائيمية وتخفيف العقوبات.
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الحياة ،لندن،

/ /

المحكمة العميا اإلسرائيمية تمغي قانونا يجيز احتجاز المياجرين األفارقة لثالث سنوات
القدس -ألين فيشر ايالن :أبطمت المحكمة العميا في إسرائيل يوم االثنين قانونا صدر قبل عام يجيز
احتجاز المياجرين االفارقة دون اتيام لما يصل إلى ثالث سنوات.
وكان القانون الصادر في يونيو حزيران العام الماضي ييدف لردع اليجرة غير المشروعة لكنو قوبل بإدانة
من النشطاء المدافعين عن حقوق االنسان باعتباره وسيمة قاسية وغير قانونية لمعاممة األشخاص السيما من
يفرون من االضطياد ويسعون لمجوء .وقال كبير القضاة اشر جرونيس إن القانون يتناقض وضمانات
إسرائيل القانونية لمحريات الديمقراطية األساسية "وبالتالي يتعين إلغاؤه" .ووصف جرونيس فترة االحتجاز
لمدة ثالث سنوات بأنيا "غير مشروعة دستوريا" واشار إلى أنو لن يتسن عمى األرجح االفراج عن محتجزين
مبك ار ألن إسرائيل لن تتمكن من ترحيميم إلى بمدانيم .ويأتي أغمب المياجرين من اريتريا والسودان.
وأميل الحكم الذي اصدرتو ىيئة من تسعة قضاة الدولة ثالثة اشير لتقرير مصير مئات المياجرين
المحتجزين بموجب القانون في مراكز اعتقال بالصحراء.
وكالة رويترز لألنباء/ / ،
دراسة إسرائيمية :االتفاق األمريكي الروسي فرصة لتدمير أكبر وأخطر مخازن األسمحة الكيميائية بالعالم
الناصرة ـ زىير أندراوس :ما زال صناع القرار في تل أبيب من المستويين السياسي واألمني في الدولة
العبرية ُيطمقون التصريحات حول االتفاق الذي تم التوقيع عميو لتدمير األسمحة الكيميائية السورية ،كما أن
مراكز األبحاث اإلستراتيجية زادت في األيام األخيرة من نشر الدراسات حول االتفاق وتداعياتو وتبعاتو عمى
األمن القومي اإلسرائيمي.
فعمى سبيل الذكر ال الحصر ،قالت دراسة صادرة عن مركز أبحاث األمن القومي في جامعة تل أبيب إن
االتفاق الذي تم التوصل إليو بين روسيا والواليات المتحدة األمريكية بشأن الترسانة غير التقميدية السورية
يحمل في طياتو الكثير من الصعوبات الكبيرة من ناحية المبادئ وشروط االتفاق وأيضا سبل إخراجو إلى
حيز التنفيذ ،ولك ن بالمقابل أشارت الدراسة المذكورة إلى أن االتفاق فتح الباب عمى مصراعيو أمام فرصة
خطر عمى المنطقة
ذىبية لتدمير واحد من أكبر وأخطر مخازن األسمحة الكيميائية في العالم ،والذي ُيشكل ًا
ٍ
خاص ،عمى حد تعبير الدراسة.
برمتيا ،وعمى الدولة العبرية بشكل
وزادت الدراسة قائمةً إن وجية النظر التي تبناىا اإلعالم العبري في إسرائيل عمى مختمف مشاربو بأن
الحديث يدور عن عممية احتيال روسية -سورية الجتناب العدوان األمريكي الغربي عمييا ىدفيا ربح الوقت،
عمى فرضية بأن الضربة األمريكية ستُمغى ،وأن احتماالت إخراجيا إلى حيز التنفيذ تُصبح ضئيمة لمغاية،
مشيرةً إلى أن وجية النظر المذكورة ليست دقيقة ،إذ أنو إذا تبين لألمريكيين بأن االتفاق كان مناورة
روسية-سورية مشتركة ،فإن ذلك سيمنح الرئيس األمريكي ،باراك أوباما ،الفرصة لمحصول عمى تأييد عارم
مجددا
من الكونغرس عمى توجيو الضربة العسكرية لسورية .وخمصت الدراسة إلى القول إن االتفاق يطرح
ً
السؤال أمام أركان دولة االحتالل ىل ىناك حاجة أمام إسرائيل إلعادة النظر من جديد في سياستيا بالنسبة
إلعادة المصادقة عمى اتفاقية حظر األسمحة الكيميائية ،والتي ىي من الدول التي وقعت عمييا.
القدس العربي ،لندن/ / ،
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 30جماعات "الييكل" تكثف من حشدىا القتحام المسجد األٌقصى فترة عيد "العرش"
نبيـت “مؤسســة األقصــى لموقــف والتـراث” مـن مغبــة ســعي مــا يســمى جماعـات ومنظمــات الييكــل مــن تكثيــف
حشــدىا القتحــام المســجد األقصــى طيمــة أيــام عيــد ”العــرش” الــذي يبــدأ فــي الثــامن مــن شــير ايمــول الجــاري
وينتيــي فــي الخــامس والعش ـرين مــن الشــير ذاتــو ،وذلــك مــن خــالل دعواتيــا لمييــود فــي كافــة أنحــاء الــبالد
لمصعود إلى ما يسمونو جبل الييكل في ىذا الوقت بالذات.
كم ــا ح ــذرت المؤسس ــة ف ــي بياني ــا الص ــادر الي ــوم االثن ــين  1073/9/76م ــن إتب ــاع ى ــذه الجماع ــات أس ــموب
الترغيب واستقطاب اىتمام كافة شرائح المجتمع االسرائيمي  ،وذلك من خالل أساليب عدة من بينيا ،إغرائيم
بتوزيــع المشــروبات الخفيفــة والتضــييفات عمــييم قبيــل صــعودىم الــى جبــل الييكــل حســب تســميتيم المزعومــة،
يروج لو ىذه األيام.
وذلك وفق إعالن ف
وفي سياق متصل رصدت مؤسسة األقصى منذ ساعات صباح اليوم االثنين  1073/9/76اقتحـام مجموعـة
تضم  731مستوطنا يتقدميم الناشط الميكودي ييودا جميك ،تجولوا في باحـات األقصـى وتوجيـوا الـى منطقـة
المص ــمى المروان ــي – التس ــوية الشـ ـرقية – واس ــتمعوا لش ــروحات ح ــول ت ــاري الييك ــل المزع ــوم ومك ــان إقامت ــو
مستقبال حسب أوىاميم .كما اقتحم األقصى  41عنص ار من عناصـر المخـابرات والمسـتعربين باالضـافة الـى
عضو الكنيسـت السـابق المتطـرف ميخائيـل بـن اري وقيـادي آخـر فـي حركـة “شـاس” الدينيـة بزعامـة الحاخـام
عوفاديا يوسف الذي اشتير بمواقفو المعادية لقضية المسجد األقصى.
مؤسسة األقصى لموقف والتراث1023/9/26 ،
 32قراقع يدعو لمناصرة األسرى في احتفال "الحرية واإلنسانية" في باريس
رام اهلل " -األيام" :دعا وزيـر شـؤون األسـرى والمحـررين عيسـى ق ارقـع العـالم والمجتمـع الـدولي إلـى االنضـمام
إلى الحممة الدولية إلطالق سراح مروان البرغوثي وكافة األسرى واألسيرات في سجون االحتالل والعمـل مـن
أجل إلزام إسرائيل باحترام مواثيق حقوق اإلنسان وق اررات األمم المتحدة.
جاءت أقوال ق ارقـع خـالل ميرجـان الحريـة واإلنسـانية نظمتـو جريـدة الييومانتيـة ،فـي بـاريس عمـى مـدار ثالثـة
أيام بدءاً من  73ولغاية  75الجاري وبحضور عشرات اآلالف من كل دول العالم.
وأض ــاف ق ارق ــع :عم ــى الع ــالم اآلن أن ينتص ــر لمعدالـ ـة اإلنس ــانية ويض ــع ح ــدا ألط ــول اح ــتالل ف ــي الت ــاري
المعاصر وأن يدافع عن ثقافتو وقيمو اإلنسانية بالوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفمسطيني العادلة بالحرية
واالستقالل.
وأشــار أن عمــى المجتمــع الــدولي أن يقــف إلــى جانــب الســالم القــائم عمــى إعطــاء الشــعب الفمســطيني حقــو فــي
تقرير مصيره وأن يقف جبية واحدة ضد جرائم ال إنسانية ترتكب بحق األسرى خمف القضبان.
األيام ،رام اهلل1023/9/27 ،
 31مركز حقوقي 515 :أسي ارً محكومون بالمؤبد في سجون االحتالل
غــزة  -ارئ ــد الف ــي :أك ــد مرك ــز حق ــوقي فمس ــطيني ،أم ــس ،أن  515أس ــي اًر فمس ــطينياً ل ــدى س ــمطات االح ــتالل
“اإلسـرائيمي” محكومــون بالســجن المؤبــد ،وبحاجــة إلــى خطــة وطنيــة مــن القيــادة والفصــائل الفمســطينية لتــأمين
اإلفراج عنيم ،ووضع حد لمعاناتيم النفسية.
التاريخ :الثالثاء 1023/9/77

العدد1982 :

ص 26

وأكــد مــدير “مركــز أح ـرار لد ارســات األســرى وحقــوق اإلنســان” ف ـؤاد الخفــش فــي بيــان ،أن المؤبــد فــي ســجون
االحتالل يعني الحكم بالموت ،وامضاء ما تبقى من العمر داخـل السـجون مـن دون أن يكـون ىنـاك أي أمـل
في اإلفراج والتحرر ،وىو في حيثياتو أصعب من حكم اإلعدام.
الخميج ،الشارقة1023/9/27 ،
 33نادي األسير 01 :أسي ارً في "مستشفى سجن الرممة" مصابون بأمراض خطيرة ومزمنة
جنــين  -محمــد بــالص :وصــف نــادي األســير ،أمــس ،مستشــفى س ـجن "الرممــة" ،بأنــو مقب ـرة لألحيــاء ،حيــث
تحتجز سمطات االحتالل فيو األسرى المرضى ،بحجة تقديم العالج الالزم ليم.
وأكد أن سمطات االحـتالل تييـا األسـرى المرضـى فـي ذلـك المكـان ،النتظـار أجميـم بـالموت المحتـوم ،ويرقـد
فيــو  78أســي اًر ،جمــيعيم مصــابون بــأمراض خطي ـرة ومزمنــة ،وغــالبيتيم تصــل نســبة العجــز لــدييم إلــى درجــة
الشمل الكامل وعدم القدرة عمى الحركة.
وتساءل أمين سر النـادي ،ارغـب أبـو ديـاك ،عـن حالـة الـربط مـن حيـث الـدور الـذي يقـوم بـو ذلـك المستشـفى
الـذي تمحـورت ميمتــو عمـى مـدار ســنوات االحـتالل ،كوســيمة البتـزاز ومسـاومة األســرى المرضـى والمضـربين
عــن الطعــام مقابــل تقــديم العــالج الــالزم ليــم ،والعمــل عمــى إربــاكيم مــن خــالل القيــام بــالتفتيش الميمــي ،دون
مراعاة أن معظميم يعانون من الشمل والعجز التام.
األيام ،رام اهلل1023/9/27 ،
 31مئات المستوطنين يقتحمون بمدة الخضر قضاء بيت لحم ألداء طقوس توراتية
اقتحم مئات المستوطنين يوم االثنـين ( )9/76بمـدة الخضـر قضـاء بيـت لحـم جنـوب الضـفة الغربيـة المحتمـة،
ألداء طقوس توراتية بدعوى حمول االعياد الييودية.
وأوضح أحمد صالح منسق المجنة الشعبية لمقاومة االستيطان في الخضر لـ “قـدس بـرس” بـان المسـتوطنين
اقتحموا منطقة “خمة أم الفحم” و “الثغرة” وتجولوا فييا.
مشــي ار إلــى أن المســتوطنون خمع ـوا المــدخل الرئيســي لمبئــر وتمويــث الميــاه فيــو ،عبــر قيــاميم بــالغطس بداخمــة
بزعم أداء طقوس توراتية.
قدس برس1023/9/26 ،
 35االحتالل ييدم قرية فمسطينية باألغوار ويشرد قرابة  210من سكانيا
رام اهلل ـ وليـد عـوض :ىـدمت ج ارفـات جــيش االحـتالل قريـة فمسـطينية كاممـة بمنطقـة األغـوار فجـر االثنــين،
وذلــك فــي إطــار الســعي اإلس ـرائيمي المتواصــل لتفريــط المنطقــة مــن أي وجــود فمســطيني ،واص ـرار الحكومــة
اإلسـ ـرائيمية الحالي ــة عم ــى االحتف ــاظ بمنطق ــة األغـ ـوار المحاذي ــة ل ــألردن ف ــي أي اتف ــاق س ــالم مس ــتقبمي م ــع
الفمسطينيين ،وذلك بحجة أىميتيا لتوفير األمن إلسرائيل.
وأكــدت مصــادر فمســطينية محميــة بــاألغوار بــان ج ارفــات االحــتالل ىــدمت جميــع مســاكن قريــة ‘مكحــول’ فــي
األغوار الشمالية وشردت قرابة  710شخصا يسكنونيا دون سابق إنذار.
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واعتب ــرت و ازرة اإلع ــالم الفمس ــطينية قي ــام ج ــيش االح ــتالل فج ــر االثن ــين بت ــدمير مس ــاكن خرب ــة مكح ــول ف ــي
األغوار الشمالية ،تطيي اًر عرقياً في وضح النيار.
وقالت الو ازرة إن تدمير منازل الخربة دون سابق إنـذار ،وتشـريد جميـع المـواطنين البـالط عـددىم  710نسـمة،
يي ــدف إل ــى تشـ ـريد أص ــحاب األرض الش ــرعيين وتعزي ــز سياس ــات االس ــتيطان والغطرس ــة ،داعي ــة المنظم ــات
الحقوقية والدولية إلى تجريم عدوان االحتالل.
القدس العربي ،لندن1023/9/27 ،
 36االحتالل يقتحم عدد من مناطق الضفة ويعتقل  21فمسطينيا بدعوى أنيم "مطموبون أمنياً"
وكاالت  -عالء المشيراوي :قالت إذاعة جيش االحتالل إن القوات اإلسـرائيمية اعتقمـت فجـر أمـس  74شـاباً
فمسطينياً بدعوى أنيم «مطموبون» أمنياً ،خالل حمالت تفتيش شـنتيا فـي قريـة ارتـاح جنـوب طـولكرم ،وقريـة
مداما جنوب غرب نابمس ،وبمدة دير استا جنوب شرق قمقيميـة ،ومخـيم الجمـزون لالجئـين الفمسـطينيين شـمال
رام اهلل ،ومدينــة الخميــل ،وبمــدة بيــت أمــر شــمال الخميــل ،وبمــدة بيــت عـوا جنــوب غــرب الخميــل ،وبمــدة المــورق
غرب الخميل ،وبمدة تقوع شرق بيت لحم.
اإلتحاد ،أبو ظبي1023/9/27 ،
" 37شاىد" تطالب بوقف االضطياد والتمييز بحق فمسطينيي سورية في مصر
تُعــرب المؤسســة الفمســطينية لحقــوق اإلنســان "شــاىد" عــن بــالط قمقيــا إزاء الوضــع المتــدىور ،والمعاممــة غيــر
اإلنسانية من قبل السمطات المصرية لالجئين الفمسطينيين الميجرين من سورية إلى مصر.
ف ــالالجئين الفمس ــطينيين الميجـ ـرين م ــن س ــورية لج ــأوا إل ــى مص ــر ب ــاحثين ع ــن مك ــان آم ــن ي ــأوييم ،ىـ ـؤالء
الميجرون يواجيون عقبـات وتعقيـدات ممزوجـة برائحـة العنصـرية واالضـطياد والتمييـز ،ال لشـيء سـوى أنيـم
فمسطينيون الجئون ،ليس لدييم وطن يأوييم أثناء النزاعات والحروب كبقية البشر.
إننا في المؤسسة الفمسطينية لحقوق اإلنسان "شاىد" ُنطالب بما يمي:
نطال ــب الس ــمطات المصـ ـرية ب ــااللتزام بالق ــانون ال ــدولي فيم ــا يتعم ــق بحق ــوق الالجئ ــين ،وفقً ــا التفاقي ــة 7957
الخاصة بوضع الالجئين ،واتفاقية  7969التي تحكم الجوانب المختمفة لمشاكل الالجئين في إفريقيا.
ُنطالــب الســمطات المصـرية أيضـاً بــاحترام توقيعيــا عمــى وثيقــة اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان وخاصــة مــا
يتعمق بحق المجوء اإلنساني ىرباً من الحروب ،وأن لكل فرد الحق في التماس ممجأ فـي بمـد آخـر لمتمتـع بـو،
خالصاً من االضطياد والقتل والتنكيل والتعذيب.
كما نطالب السفارة الفمسطينية في القاىرة بتحمل مسؤولياتيا وبضرورة التدخل لدى السمطات المصرية لوقـف
ىذه األعمال الغير إنسانية بحق ىؤالء الميجرون الفمسطينيون ،والعمل عمى إطالق سراح الموقوفين منيم.
ونحـث عمــى التــدخل السـريع لــدى الســمطات المصـرية ،لوقـف عمميــات الترحيــل الجماعيــة بحقيــم تحــت ذريعــة
محاولتيم اليجرة غير الشرعية .إذ أن إعادتيم قس اًر إلى سورية في ظل ىـذه الظـروف واألعمـال الحربيـة بـين
األطراف المتنازعة ،يعرض حياة ىؤالء الميجرون لممـوت أو االعتقـال أو الخطـف وىـذا من ٍ
ـاف ألبسـط قواعـد
ُ ف
حقوق اإلنسان.
المؤسسة الفمسطينية لحقوق االنسان( ،شاىد)1023/9/26 ،
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 38اعتصام لمطمبة العالقين في قطاع غزة عمى معبر رفح لممطالبة بفتحو
رفح  -محمـد الجمـل :شـارك العشـرات مـن المسـافرين ومـن الطمبـة العـالقين فـي قطـاع غـزة فـي اعتصـام أمـام
معبر العودة الحدودي بمحافظة رفح ،ظير أمس ،لممطالبة بإعادة فتح المعبر وتمكينيم من مغادرة القطاع.
وكــان مــن بــين المعتصــمين طمبــة حرمـوا مــن الوصــول لمجامعــات التــي يدرســون فييــا خــارج الــبالد ،ومرضــى
حال إغالق المعبر دون تمكنيم من المغادرة الستكمال العالج.
وناشــد متحــدث باســم المعتصــمين الســمطات المصـرية فــتح المعبــر لتمكيــنيم مــن الوصــول إلــى جامعــاتيم فــي
الوقت المناسب ،تفادياً لمزيد من الضرر.
يذكر أن عشرات الفمسطينيين المقيمين في الخارج ممن عمقـوا فـي قطـاع غـزة خـالل األشـير القميمـة الماضـية
بدؤوا يفقدون إقاماتيم ووظائفيم في البمدان التي يقيمون فييا بشكل تدريجي ،إما بسبب انتياء إجازات العمل
التي منحت ليم أو جراء انتياء مدة اإلقامة وعدم تمكنيم من تجديدىا.
األيام ،رام اهلل1023/9/27 ،
" 39النيار" :فمسطينيو مخيم "البارد" يمنعون موظفي "األونروا" من الدخول إلى مكاتبيم
خاص "النيار" :منع فمسطينيون موظفي "االونروا" مـن الـدخول إلـى مكـاتبيم فـي مخـيم نيـر البـارد قبـل ظيـر
اليوم ،احتجاجا عمى عدم حصوليم عمى المساعدات الطبية والمنح المدرسية.
أشـ ــار المسـ ــؤول السياسـ ــي عـ ــن "الجبيـ ــة الديمقراطيـ ــة لتحريـ ــر فمسـ ــطين" عمـ ــي فيصـ ــل إلـ ــى أن قيـ ــام بعـ ــض
الفمسطينيين بمنـع مـوظفي "االونـروا" مـن الـدخول الـى مكـاتبيم اليـوم "يـأتي ضـمن سمسـمة تحركـات بـدأت منـذ
نحو شير بسبب تيرب "االونروا" من دفع المساعدات الغذائية والطبية ،والتي بدأت بعد أحداث نير البارد".
وأكــد ان "التحركــات ستســتمر وىــي فــي تصــعيد دائــم إلــى حــين االســتجابة لمطالبنــا ،فحجــة األونــروا بضــعف
الموازن ــة ال يقنعن ــا ،وق ــد نص ــل إل ــى إقام ــة اعتص ــام مفت ــوح أم ــام المرك ــز الرئيس ــي لالون ــروا ف ــي بي ــروت ،إذا
استمرت المديرة العامة بتجاىمنا".
النيار ،بيروت1023/9/27 ،

 10كتاب جديد بعنوان" :من روائع حضارة بني أمية في أرض فمسطين"
انــس غنــايم :أصــدرت “مؤسســة األقصــى لموقــف والت ـراث” و”مركــز الد ارســات المعاص ـرة” فــي مدينــة أم الفحــم
بالــداخل الفمســطيني كتابــا جديــدا بعن ـوان “مــن روائــع حضــارة بنــي أميــة فــي ارض فمســطين ”وىــو مــن إعــداد
وتحضير األستاذ عبد الرازق متاني باحث اآلثار في مؤسسة األقصى.
ويضم الكتاب بين دفتيو مدخال يناقش حال اآلثار اإلسالمية في ارض فمسطين باإلضافة إلى ثالث دراسات
تعنى بالحضارة واآلثار األموية في ارض فمسطين ،وبمغت عدد صفحاتيا  714صفحة من القطع المتوسط.
وجــاء ىــذا الكتــاب ردا عمــى الشــبيات والمحــاوالت العديــدة لطمــس اآلثــار اإلســالمية فــي أرض فمســطين ،كمــا
ويعــرض المؤلــف مــن خاللــو جانبــا مــن الحضــارة اإلســالمية فــي الفتـرة اإلســالمية المبكـرة ،التــي تعكــس الرقــي
والتقدم المعماري والحضاري واليندسي لممسممين في تمك الفترة.
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ويعالج الكتاب ثالث قضايا أثرية مختمفة تعود إلى الفترة اإلسالمية المبكـرة؛ مـرو ار بـالفترة ال ارشـدية واألمويـة،
التي تعكس الرقي الحضاري والمعماري واليندسي الذي وصل إليو المسممون في تمك الفترة وذلك من خالل:
الدراسة االولى – قناة بنت الكافر :قناة الماء التي أنشأىا األمويون لمدينة الرممة ،وقد بناىا سميمان بـن عبـد
الممــك زمــن خالفــة أخيــو الوليــد ،وقــد امتــدت ق اربــة  74كــم وصــبت مياىيــا فــي خ ازنــات المســجد األبــيض فــي
الرممة المدينة ،التي أصبحت عاصمة الجند وقمبيا النابض.
الد ارســة الثانيــة – صــك العممــة عمــى أرض فمســطين :د ارســة تتنــاول موضــوع صــك العممــة فــي مــدن فمســطين
المختمفــة منــذ فجــر اإلســالم حتــى تعريــب العممــة التــام عمــى يــد عبــد الممــك بــن مــروان فــي حممتــو المشــيورة
لتعريب دواوين الدولة ،كما أن ىـذه الد ارسـة جـاءت لتعـالج وتـدحض بعـض الشـبيات التـي أثيـرت حـول صـك
العممة بيدف تشويو صورة اإلسالم.
الدراسة الثالثة – مسجد طبريـا األمـوي الكبيـر :تتنـاول ىـذه الد ارسـة حـال المسـجد األمـوي الكبيـر المفقـود رغـم
كون مدينة طبريا عاصمة الجند الذي سمي باسميا (جند طبريا) وكان أحد حواضر العالم اإلسـالمي أجمـع،
وقد حاول عمماء آثار إسـرائيميون وصـف المسـجد بأنـو سـوق طبريـا مـن الفتـرة الرومانيـة ،فـي محاولـو لطمـس
أحد أىم معالم طبريا اإلسالمية ،إال أن الدراسة كشفت عن المسجد الكبير ،بل وكشفت عن آثار مسجد أقدم
يرجح أنو يعود إلى الفترة الراشدية.
ف
مؤسسة األٌقصى لموقف والتراث1023/9/25 ،
السفير المصري في فمسطين يطالب حماس بتوحيد ليجة الخطاب السياسي تجاه مصر
أ ش أ :طالب السفير المصري في فمسطين ياسر عثمان حركة حماس بضرورة أن يكون خطابيا واحدا
تجاه مصر ،قائال " يوجد أكثر من خطاب في نفس الوقت فمصر تتمقي من المسئولين بالحركة خطابات
متناقضة في نفس اليوم بشأنيا ففي حين جاء بيان حكومة حماس بغزة من قبل وتضمن إشادة بالجيش
المصري قام مسئول بالحركة في نفس اليوم بتوجيو اتيامات باطمة لمجيش المصري بأنو ىو من يقوم بحفر
األنفاق عمى الحدود وتمغيميا بغية إلصاق التيمة لحماس.
وقال عثمان ،في تصريح لو اليوم "االثنين" لموفد وكالة أنباء الشرق األوسط برام اهلل ،إنو "يجب أيضا أن
تجسد حركة حماس أي خطاب سياسي يخرج عنيا عمي أرض الواقع حتى يمكن لمرأي العام المصري
والدولة تقييم ما يطرح وتحديد طريقة االستجابة.
وأضاف" :ىناك بعض التصريحات الصادرة من قادة حماس تشير ظمما إلي قيام مصر بتأمين حدودىا
بيدف تركيع المقاومة والمس بيا ،باإلضافة إلي المغالطات ببيان الحكومة في حماس حول قيام البحرية
المصرية بدخول المياه اإلقميمية الفمسطينية".
وتابع " عمي الرغم من أن البيان تتضمن أن الحركة تقف عمي مسافة واحدة من كافة األطراف في مصر
وال تتدخل في األحداث الجارية بمصر ،إال أننا نجد من جانب آخر أن مسئوال بالحركة يقوم بإصدار بيان
يونيو عمي حساب الطرف
منذ يومين يتيم فيو جامعة الدول العربية بأنيا انحازت إلي جانب ثورة
اآلخر".
األىرام العربي/ / ،
مصر توافق عمى فتح معبر رفح لبضع ساعات األربعاء والخميس استجابة لطمب عباس
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رفح :وافقت السمطات المصرية عمى فتح معبر رفح البري ثماني ساعات فقط ،يومي األربعاء والخميس
المقبمين ،استجابة لطمب رئيس السمطة محمود عباس ،بحسب مصادر مصرية رسمية ،وذلك في ظل
وصول عدد العالقين لخمسة آالف مسافر.
وكانت السمطات المصرية قد أغمقت األربعاء الماضي (  ) /معبر رفح عقب االنفجار الذي وقع في
مقر المخابرات الحربية في مدينة رفح المصرية في سيناء ،حيث أسفر االنفجار عن سقوط قتمى وجرحى.
من جانبو؛ قال مصدر أمني مصري إنو "بناء عمى طمب من الرئيس الفمسطيني محمود عباس تقرر فتح
معبر رفح البري لدواعي الحاالت العاجمة من الجانبين يومي األربعاء والخميس القادمين".
ىاتفيا أمس االثنين مع مدير
وقالت وكالة األنباء الرسمية المصرية أن الرئيس عباس أجرى اتصاال
ً
المخابرات المصرية المواء محمد تيامي ،وطمب منو السماح لمطمبة والمرضى والحاالت اإلنسانية بالخروج
من قطاع غزة.
وتقول مصادر سياسية مصرية أن ىذا التعامل مع غزة يعيد نفس أساليب نظام الرئيس المصري المخموع
حسني مبارك عندما كان يتم إغالق المعبر ثم يتم نشر أخبار تقول أنو تم فتحو بناء عمي رغبة رئيس
السمطة الفمسطينية وتجاىل حكومة غزة.
قدس برس/ / ،
قيادي في حزب الجبية الديمقراطية المصري :حماس متورطة في العمميات اإلرىابية بسيناء
محمد حجاب :اتيم مجدي حمدان القيادي بحزب الجبية الديمقراطية ،حركة حماس بالتورط في العمميات
اإلرىابية التي تحدث في سيناء ،مؤكدا أنيا ضالعة في ىذا األمر ،ومحاولتيا إظيار أنيا بعيدة عن
العمميات اإلرىابية أمر لن يصدقو أحد.
وأشار إلي أن مقاطع الفيديو التي بثت لعناصر تابعة ليا في تدريبات قتالية رافعين إشارة رابعة ،دليل قوي
عمي مساندتيم ودعميم لمنظام السابق الذي دعم اإلرىابيين لالستيطان بسيناء ،مشددا عمي مصداقية القوات
المسمحة المصرية في كل ما تعمنو من أحداث عمي الرأي العام.
وقال :إن اجتماعا لمتنظيم الدولي لإلخوان المسممين تم أمس األول بغزة ،بعد قيام القوات المسمحة بعمميات
قوية ضد العناصر اإلرىابية في سيناء ،وىو ما نتج عنو اليجوم اإلرىابي اإلجرامي صباح أمس ضد قوات
األمن ،مضيفا أن حركة حماس ليس لدييا فكر لحل قضيتيا ،وانما تحاول زعزعة استقرار مصر.
وقال كمال زاخر المفكر السياسي :إنو من المؤكد وجود عناصر إرىابية فمسطينية عمي األراضي المصرية،
والواقع يؤكد أن الفمسطينيين جزء من األزمة المصرية ،ومحاولة حركة حماس التشكيك فيما يعمنو الجيش
حجة واىية ،وغير مقبولة ،متيما حماس بالكذب ومحاولة التضميل ،ومشددا عمي أن ما يعمنو الجيش
المصري مقرون باألدلة والمستندات ،باإلضافة إلي أن الجيش مؤسسة وطنية تخدم بكل إخالص.
األىرام ،القاىرة/ / ،
تقرير :الجيش المصري يحارب أنفاق غزة بشراكة أمريكية
) االستخباري عن شراكة مصرية أمريكية ليدم
السبيل :كشف تقرير نشره موقع (
األنفاق بين مصر وقطاع غزة ،ضمن حممة استيداف لألنفاق ،التي منعيا الرئيس محمد مرسي ،وبذلك
تعود ىذه الحممة مرة أخرى.
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ماليين دوالر لشركة رايثيون
وقال التقرير إن فيمق ميندسي الجيش األمريكي منح عقداً بحوالي
) في  /الماضي لمساعدتيا في الكشف عن
لمتكنولوجيات (
أنفاق تحت األرض بين سيناء وقطاع غزة التي "تستخدميا حماس الستيراد البضائع واألسمحة" ،وفقا لما
أورده التقرير.
،
وأشار التقرير إلى أن سالح الميندسين بدأ العمل في الكشف عن أنفاق غزة مع مصر في عام
ولكن عندما تولى الرئيس محمد مرسي الحكم في يونيو من العام الماضي ،توقفت الحممة المصرية
األمريكية المشتركة.
وبعد اإلطاحة بالرئيس مرسي من قبل النظام العسكري الجديد في مصر ،أعاد النظام بسرعة العمل
بمقتضى الشراكة مع الواليات المتحدة مرة أخرى.
السبيل ،عمان/ / ،
 15اإلذاعة اإلسرائيمية :وفاة مدير إدارة االتصاالت في سالح الجو األردني بمستشفى إسرائيمي
نشرت وكالة قدس برس ،1023/9/26 ،من الناصرة ،أن اإلذاعة اإلسرائيمية أفادت أن مدير إدارة
االتصاالت في سالح الجو األردني العميد حاتم عواد طالق المجالي توفي يوم االثنين  9/76في مستشفى
"ىداسا عين كارم" اإلسرائيمي في القدس ،بعد صراع طويل مع مرض السرطان .وأوضحت اإلذاعة أن
مروحية عسكرية أردنية قامت اليوم بنقل جثمان العميد حاتم المجالي من مستشفى "ىداسا" في القدس إلى
عمان.
العاصمة ف
وأضاف موقع المستقبل العربي ، 1023/09/26 ،أن موقع "وااله" العبري ،أعمن مساء يوم األحد ،وفاة
ضابط أردني كبير كان يعالج في مستشفى ىداسا اإلسرائيمي.
نبيل العربي يدعو المجتمع الدولي لردع انتياكات "إسرائيل" في القدس
القاىرة :أعمنت الجامعة العربية ،االثنين ،أن أمينيا العام نبيل العربي وجو العديد من الرسائل إلى منظمات
المجتمع الدولي واألمم المتحدة والمجنة الرباعية واالتحاد األوروبي ومجمس األمن ،باإلضافة إلى منظمة
اليونسكو لتوضيح ما تقوم بو إسرائيل من انتياكات لمدينة القدس المحتمة ومقدساتيا اإلسالمية والمسيحية
تستوجب التدخل لردعيا.
جاء ذلك في تصريحات لمسفير محمد صبيح األمين العام المسعد لدى الجامعة العربية لشؤون فمسطين
والراضي العربية المحتمة ،موضحا أن بيان القدس الذي صدر عن مجمس الجامعة عمى مستوى المندوبين،
األربعاء الماضي في دورتو غير العادية ،وضع كافة نقاط التحرك بما فييا الرسائل التي توجو إلى المجتمع
الدولي في ظل االنتياكات واالقتحامات اإلسرائيمية لمدينة القدس والمسجد األقصى بصفة خاصة.
وقد قام قطاع فمسطين بتحضير مسودة الرسائل وعرضت عمى األمين العام الذي أدخل عمييا بعض
التعديالت اليامة وقد أرسمت إلى كافة الجيات المعنية.
الشرق ،الدوحة/ / ،
جامعة الدول العربية تطالب بمالحقة مرتكبي مجزرة صب ار وشاتيال
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القاىرة  -الخميج :أكدت جامعة الدول العربية أن ذكرى صب ار وشاتيال ستبقى في الذاكرة العربية ،وستظل
شييد مجاالً لمبحث والتقصي والمتابعة ،حتى يتم مالحقة مرتكبييا
المجزرة التي سقط فييا
ومعاقبتيم.
وقال األمين العام المساعد لشؤون فمسطين واألراضي العربية المحتمة ،السفير محمد صبيح ،في تصريحات
لممجزرة ،إن "المذبحة جزء من التاري األسود لـ"إسرائيل" ،حيث نفذتيا
صحافية أمس بمناسبة الذكرى
تحت غطاء
في مخيمي الالجئين الفمسطينيين صب ار وشاتيال في لبنان ،واستمرت لمدة أيام عام،
االجتياح "اإلسرائيمي" ،بغرض إبادة جميع الالجئين من أطفال وشيوخ ونساء" .وأضاف أن "ىذه الذكرى تفتح
أيضاً ممف عدوان "إسرائيل" واحتالليا لمبنان والمجازر التي ارتكبتيا بعد ذلك في كل األرض التي احتمتيا
بمبنان".
الخميج ،الشارقة/ / ،
رئيس مجمس الوزراء السوري :لدينا أسمحة يمكنيا إيالم العدو
بيروت  -يو بي آي :قال رئيس مجمس الوزراء السوري الدكتور وائل الحمقي االثنين إن توقيع سورية عمى
اتفاقية حظر األ سمحة الكيمائية ال يعني أن ليس لدييا إمكانات أخرى يمكن أن تغنييا عن استخدام ىذا
السالح إليالم العدو وتحقيق توازن استراتيجي معو.
وأشار الحمقي لموقع العيد اإلخباري إلى "األسمحة اإلستراتيجية األخرى التي تمتمكيا سورية بعد أن تتخمى
عن األسمحة الكيماوية ،وقال إذا كان لديك سالح استراتيجي وال تستطيع أن تستخدمو إليجاد توازن رعب
مع العدو (السالح الكيماوي) وكان لديك تجييزات وأسمحة إستراتيجية أخرى تفي بالغرض أكثر من ىذا
السالح ،فمماذا وجود ىذا السالح إذا كان يجنب البالد ضربة عسكرية قد تدمر كثي ار من البنى الخدمية
واالقتصادية وكذلك إزىاق كثير من أرواح المدنيين" .وأضاف "سورية لدييا كثير من اإلمكانيات التي تغنييا
عن استخدام ىذا السالح وتؤلم بو العدو".
القدس العربي ،لندن/ / ،
ماليين دوالر من معونتيا لمصر ليدم أنفاق غزة
منظمة حقوقية :واشنطن تخصص
أن المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا قالت إن شركة أمريكية
نشرت قدس برس/ / ،
آب (أغسطس) الماضي مع و ازرة الدفاع األمريكية لتزويد
مقرىا العام في ماساتشوستس تعاقدت بتاري
الجيش المصري بمعدات لمسيطرة عمى الحدود مع قطاع غزة والمساعدة في كشف األنفاق.
وأكدت في بيان صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو أنو وفقًا لمختصر العقد المنشور عمى صفحة و ازرة
الدفاع األمريكية؛ فإن قيمة العقد تحتسب من المعونة العسكرية األمريكية السنوية التي تقدم لمجيش
المصري.
ورأت المنظمة الحقوقية أن ىذا "يؤكد مدى مراوغة اإلدارة األمريكية بخصوص دفع أو عدم دفع المعونة
العسكرية األمريكية عقب االنقالب العسكري في مصر ،حيث أنو حتى وقت قريب صرح الرئيس باراك
أوباما أنو لم يقرر بشأن المساعدات العسكرية المقدمة لمصر.
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وأشارت إلى أن "دفع ما يقارب عشرة ماليين دوالر من أموال دافعي الضرائب األمريكيين من أجل ىدم
األنفاق دون إيجاد البدائل يجعل الواليات المتحدة األمريكية شريكة في جريمة العقاب الجماعي ضد سكان
قطاع غزة ،حيث أن القطاع يعاني بشكل غير مسبوق من قمة المواد الغذائية والطبية والوقود".
أن المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا عبرت عن
/ /
وذكرت ،الشعب ،مصر،
استيجانيا لتصريحات الناطق العسكري باسم الجيش المصري حول العمميات التي تقوم بيا القوات المصرية
في شبة جزيرة سيناء ،والتي تحدث فييا عن العثور عمى كميات من األسمحة مختومة بختم "كتائب القسام"،
معتبرة أنيا محاولة خطيرة لتوريط قطاع غزة بما يحدث في سيناء.
وقالت ال منظمة في بيان ليا اإلثنين إن تصريحات الناطق العسكري حول العثور عمى كميات من األسمحة
مختومة بختم"كتائب القسام" ،فيما لم يظير التصوير إال قنبمو يدوية واحدة بيذا الختم ،يطرح العديد من
اإلسئمة حول اقحام ىذا الدليل لتوريط قطاع غزة بما يحدث في سيناء.
وتابعت أن "السمطة في قطاع غزة بينت بالوثائق قبل فترة أن ىناك مخططا لتوريط قطاع غزة واحداث
وقيعو مع الجيش المصري ،حيث كان األجدر بقيادة الجيش أن تقوم بالتنسيق مع السمطة في غزة الستجالء
الحقيقة كاممة كما كانت تفعل في السابق".
واعتبرت "إقحام قطاع غزة بما يحدث من جرائم ضد قطاع غزة بذريعة اإلنفاق ما ىو إال ثمن مطموب من
قبل إسرائيل لشن حرب بأيدي مصرية عمى القطاع لمقضاء عمى عدو إسرائيل المدود ،ولتستمر إسرائيل في
دعم الفريق أول عبد الفتاح السيسي في المحافل الدولية فقد لعبت إسرائيل دو ار حاسما لمنع وصف ما حدث
في الثالث من تموز بأنو انقالب".
وأضاف بيان المنظمة أن "عمميات الجيش المصري في سيناء وما يتضمنيا من عمميات قتل واعتقال
عشوائية وىدم لممنازل ودور العبادة جرائم غير مبررة ،لمفت أنظار العالم عما يحدث من مظاىرات مناىضة
لإلنقالب والمستفيد الوحيد من ىذه اإلنتياكات ىو إسرائيل".
ودع ت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان "أمين عام األمم المتحدة اتخاذ موقف واضح لوقف الجرائم في
سيناء ،كما تدعوه الى الضغط عمى السمطات المصرية لوقف الحمالت اإلعالمية عمى قطاع غزة وتخفيف
الحصار بما يسمح بدخول المواد الغذائية والطبية والوقود".
منظمة التعاون اإلسالمي تدعو لتسييل سفر مرضي غزة عبر معبر رفح
دعت منظمة التعاون اإلسالمي إلى تسييل سفر مرضي قطاع غزة لمعالج في مصر عبر معبر رفح
البري ،كما دعت لتسييل دخول الوفود الطبية لقطاع غزة لمعالجة المرضي.
جاء ذلك ضمن التقرير اإلنساني الشيري الذي يصدر عن إدارة الشؤون اإلنسانية بمنظمة التعاون
اإلسالمي ويتناول األوضاع اإلنسانية في القطاع.
وأوضح التقرير أن مستشفيات قطاع غزة غير قادرة عمى استيعاب كل المرضي في ظل الحصار الخانق
ومحدودية المصادر وقمة الخبرات خصوصاً فيما يتعمق بأمراض القمب والسرطان والكمى.
مميون
حالة وبتكمفة بمغت
بمط
وذكر التقرير أن عدد التحويالت المرضية لعام
دوالر.
منظمة التعاون اإلسالمي/ / ،
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شركة إسرائيمية تنشئ مزرعة أسماك بجنوب نيجيريا
أكد ساريكا ديكسون ،حاكم والية "بايمسا" بجنوب نيجيريا ،أن حكومة واليتو لدييا خطة لمسماح لشركة
إسرائيمية بإنشاء مزرعة أسماك كبري لزيادة إنتاج األسماك في الوالية وتصدير الفائض من اإلنتاج .وأشار
"ديكسون" في تصريحات صحفية اليوم االثنين ،إلي أن الحكومة خصصت األرض التي سيقام عمييا
المزرعة عمي أمل البدء في المشروع في أقرب فرصة.
يذكر أن إسرائيل تحاول بكافة الطرق تعميق عالقتيا مع نيجيريا عن طريق مساعدتيا في المواقف السياسية
عمى الساحة الدولية أو مكافحة اإلرىاب أو القيام بمشروعات تنموية وزراعية عمى األراضي النيجيرية أو
تدريب أطباء نيجيريين في مستشفيات إسرائيمية.
الشعب ،مصر/ / ،
تقرير :ىل تحولت جنوب السودان لقاعدة تجسس صييونية؟
المجد  -خاص :يزداد القمق في األوساط السودانية عن تحول دولة جنوب السودان لقاعدة تجسس كبرى
لجياز المخابرات الصييونية الخارجي "الموساد" في ظل تنامي المخاطر المحدقة بيا.
وكان رئيس لجنة األمن والدفاع بالبرلمان السوداني المواء محمد مركزو كوكو كشف خطط وقائية يقوم بيا
جياز األمن والمخابرات الوطني السوداني لمجابية التجسس والتخريب التي يحتمل أن يقوم بيا الموساد في
السودان.
وقال "إن الحكومة السودانية عمى عمم تام بعالقة الجنوب بدولة الكيان" ،إال أنو وصف فتح محطة إقميمية
لمموساد بجوبا بأنو ميدد أمنى خطير يتطمب وضع احتياطات واجراءات احت ارزية لتأمين الحدود باعتباره
سيشكل تيديدا مباش ار لمشمال.
وفي محاولة صييونية الختراق السودان والوصول إلى بقية الدول األفريقية والعربية ،كشف خبير إستراتيجي
سوداني عن مخططات غربية وصييونية الستيداف السودان بعد انفصال الجنوب لتفكيكو إلى دويالت.
وأشار الخبير صالح الدين خوجمى إلى أن عدد الالجئين السودانيين في "دولة الكيان" وصل لنحو ثالثة
منيم ضمن الموساد والجيش الصييوني.
آالف شخص حيث تم تجنيد
وحذر من مساعي الجيات التي تيدف لتطبيق سيناريو "الفوضى الخالقة" بالسودان ،معتب اًر أن المدخل إلى
ذلك ىو الحديث عن فقدان دولة الشمال لعائدات النفط بعد انفصال الجنوب وارتفاع أسعار السمع
االستيالكية.
وأشار خوجمى إلى أن العطش األمريكي لمنفط جعميم ييتمون بالسودان ،لكن قيام ثورة اإلنقاذ الوطني
قد أربك حساباتيم ،وأنيم جعموا فصل الجنوب مرتك از لخطة تقسيم ما تبقى من السودان ،عمى أن
تكون دارفور ىي الخطوة التالية؛ حيث يشمل المخطط جبال النوبة والبجا في شرق السودان.
واعتبر خوجمى أن الوجود "الصييوني" في جنوب السودان الذي تكثف عقب انفصال الجنوب رسمياً واعالن
دولتو ،يقع ضمن اإلستراتيجية التي تيدف إلى تمزيق السودان.
المجد األمني/ / ،
مسؤولون أوروبيون يدعون لاللتزام بالعقوبات عمى المستوطنات
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مسؤوالً سابقاً في االتحاد األوروبي أمس في رسالتيم إلى كاثرين آشتون وزيرة خارجية االتحاد
طالب
دولة أوروبية ،بعدم إبداء أي مرونة وعدم تأجيل فرض العقوبات الجديدة عمى
األوروبي ووزراء خارجية
المستوطنات المقامة عمى أراضي الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتمة إضافة إلى الجوالن السوري
المحتل.
وذكرت صحيفة "ىارتس" العبرية أمس أن الرسالة تضمنت مطالبة آشتون أن تشمل العقوبات أيضا اتفاق
التعاون العممي األوروبي مع "إسرائيل" والمسمى "ىوريزون".
وأعرب المسؤولون عن مخاوفيم من أصوات تطالب بتأجيل أو تأخير أو تعميق التعميمات الموجية
مطالبين بالتقيد
لممفوضية األوروبية بشأن تمويل جيات "إسرائيل" في األراضي المحتمة في عام،
بالتعميمات الجديدة وتطبيقيا بشكل كامل من قبل مؤسسات االتحاد األوروبي خاصة كل ما يتصل بمشاركة
".
"إسرائيل" في برنامج التعاون العممي "ىوريزون
وأوضح الموقعون عمى الرسالة أن التعميمات الجديدة تمثل سياسة أوروبية تقوم عمى اعتبار أن المستوطنات
غير قانونية بموجب القانون الدولي وعميو فإن االتحاد األوروبي ال يعترف بالمستوطنات وال يعترف
بالحقائق التي نشأت عمى األرض بشكل غير قانوني ،مشيرين إلى أن ىذه الحقائق عمى األرض وليس
التعميمات الجديدة ىي التي تيدد بجعل "حل الدولتين" غير ممكن .واعتبر الموقعون أن التعميمات ىي الحد
األدنى الذي يستطيع ويجب أن يفعل ذلك االتحاد األوروبي لمتأكد من أن أموال دافعي الضرائب في أوروبا
ال تستخدم لنشاطات استيطانية .واعتبر ىؤالء أن التعميمات األوروبية الجديدة في يوليو ىي التي شجعت
السمطة الفمسطينية عمى العودة إلى طاولة المفاوضات مع "إسرائيل".
الخميج ،الشارقة/ / ،
"أصدقاء اإلنسان" تدين مشاركة السمطات المصرية في حصار قطاع غزة
فيينا :طالبت منظمة "أصدقاء اإلنسان" الدولية السمطات المصرية ،الثالثاء (  ،) /بفك الحصار عن
سكان قطاع غزة والسماح بالحركة الطبيعية عمى معبر رفح الحدودي ،وتمكين المواطنين الفمسطينيين من
السفر والتنقل بكامل الحرية.
ئيسا ليا ،إن سكان قطاع غزة "يتعرضون منذ واحد وتسعين شي اًر
وقالت المنظمة ،التي تتخذ من فيينا ًا
مقر ر ً
لحصار غير مبرر ،وال يستطيعون ممارسة حياتيم بشكل طبيعي ،وأن اآلالف من الفمسطينيين بينيم المئات
من الطمبة عالقون وال يستطيعون السفر من والى قطاع غزة .وكذلك فإن حاجة سكان القطاع  -والبالط
عددىم زىاء مميوني نسمة  -تتفاقم لمتزود بالوقود والمواد الطبية والغذائية والتموينية وغيرىا ،وينبغي عمى
السمطات المصرية أخذ الحاجات الطبيعية واإلنسانية لسكان القطاع بعين االعتبار".
وأدانت المنظمة مشاركة السمطات المصرية في حصار سكان قطاع غزة ،وطالبتيا بإنياء دورىا ،وكذلك
".
تحمل مسؤولياتيا التاريخية والمعنوية تجاه الغزيين الذين ظموا تحت اإلدارة المصرية إلى عام
قدس برس/ / ،
منظمة العفو الدولية تستعرض "مكتسبات السالم" بعد عشرين عاماً عمى "أوسمو"
لتوقيع "اتفاقية أوسمو" بين العدو اإلسرائيمي ومنظمة التحرير الفمسطينية ،أطمقت
تزامناً مع الذكرى الـ
"منظمة العفو الدولية" ممصقاً يستعرض "مكتسبات السالم" التي تحققت لمفمسطينيين من خالل األرقام.
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منزل ،وأكثر من
ميالً (حوالي

فمسطيني ،وتدمير ما يزيد عمى
تحدث الممصق عن استشياد أكثر من
ف
ألف مستوطن ،فضالً عن جدار الفصل العنصري الذي يمتد عمى مدى
كمم).
األخبار ،بيروت،

/ /

وفد "كي ال ننسى صب ار وشاتيال" يزور معتقل الخيام وبوابة فاطمة
زار وفد أوروبي أميركي يضم عددا من ممثمي الجمعيات والتيارات الشعبية لحقوق اإلنسان في ىذه الدول
ضمن لجنة "كي ال ننسى صب ار وشاتيال" ،معتقل الخيام ،في ذكرى مجزرة صب ار وشاتيال وفي إطار الدعوى
التي وجييا الناجون منيا ضد رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبق أرييل شارون واعالن التضامن مع ضحايا
ىذه المجزرة وضمن فعاليات زيارتو إلى لبنان.
بعد ذلك توجو الوفد إلى بوابة فاطمة في بمدة كفركال قبالة نقطة المراقبة اإلسرائيمية .ثم توجو إلى حديقة
إيران في بمدة مارون الرأس حيث استقبمو عضو المجمس السياسي في حزب اهلل النائب السابق حسن حب
اهلل.
المستقبل ،بيروت/ / ،
 57حماس تعيد صياغة عالقتيا بمصر

عدنان أبو عامر
منــذ إطاحــة الجــيش المصــري بــالرئيس المعــزول محمــد مرســي فــي الثالــث مــن تموز/يوليــو الماضــي ،شــعرت
حركــة "حمــاس" بــأن زلـ ازالً مــدوياً أصــابيا ،سـواء بســبب ارتباطيــا األيــديولوجي بجماعــة اإلخـوان المســممين أو
غزة حيث تسيطر .وىـو مـا ت فـم بالفعـل فـي ضـوء اإلجـ ارءات المصـرفية المتمثمـة
التبعات
السمبية المتوقفعة عمى ف
ف
بـإغالق معبـر رفـح الحــدودي وىـدم  %80مـن األنفـاق التــي تـربط مـا بـين غـزة وسـيناء ،إلـى جانـب الحمــالت
أمنيـة عازلـة مـا
الدعائية المسيئة إلى
الفمسطينيين في اإلعالم المصري .أمـا آخـر اإلجـراءات ،فإقامـة منطقـة ف
ف
ف
وغزة ،األمر الذي تناولو "المونيتور" في تحميل سابق.
بين مصر ف
ـيرين عمـى ىـذه األحـداث ،تشـعر بعـض أوسـاط "حمـاس" التـي التقاىـا "المونيتـور" فـي
وبعد مرور أكثر من ش ي
غزة أن األوضـاع المصـرفية فـي طريقيـا إلـى االسـتقرار ،وان كانـت األجـواء متـوتفرة أمنيـاً ومتراجعـة اقتصـادياً،
ف
أىميــا :حجــم الضــغط األمنــي عمــى اإلخ ـوان المســممين فــي داخــل مصــر مــن
وذلــك فــي ضــوء جممــة عوامــل ف
الداخميــة التــي أصــدرتيا الســمطات المؤقفتــة كتعيــين لجنــة الدســتور وبــدء الحــديث عــن
جيــة ،وجممــة الق ـ اررات
ف
لمانيــة مــن جيــة ثانيــة ،وانشــغال الــدول العر فبيــة والمجتمــع الــدولي عــن مصــر بــالممف
مواعيــد لالنتخابــات البر ف
السوري من جية أخرى.
مقربة من "حماس" في األيام األخيرة نقاشـات جـادة حـول فـتح صـفحة جديـدة لمتعامـل
لذلك ،سرت في أوساط ف
ـطينيين ىــم
مــع الواقــع المصــري ،فــي محاولــة لمتخفيــف مــن حـ فـدة االحتقــان بــين الجــانبين فــي ضــوء أن الفمسـ ف
األكثر تضر اًر في اإلجراءات المصرفية المتواصمة.

االعتذار العمني
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وفــي لقــاء تمفزيــوني غيــر مســبوق مــع نائــب رئــيس المكتــب السياســي ل"حمــاس" الــدكتور موســى أبــو مــرزوق
عمى قناة "دريم" المصرفية أوائل شير أيمول/سبتمبر الجـاري ،ق فـدم القيـادي اعتـذا اًر عمنيـاً لمجـيش المصـري وقـد
اعتبره "خطاً أحمـر" ،رافضـاً انتقـاد الجنـرال عبـد الفتـاح السيسـي مـن قبـل بعـض رمـوز "حمـاس" ومش فـدداً عمـى
وجوب محاسبتيم.
وقـد عمــم "المونيتـور" أن جــداالً حـاداً شــيدتو صـفوف الحركــة عقـب اعتــذار أبـو مــرزوق لممصـرفيين ،إذ اعتُبــر
تنازالً غير مقبول عمى الرغم من تفيفم الكثيرين لموقعو الجغرافي الحساس .فيو مـا زال يقـيم فـي القـاىرة ،وقـد
يونيــة ال تخفــي عــداءىا لإلخ ـوان المســممين وتأييــدىا لكـ فل خط ـوات اإلطاحــة بمرســي .وقــد
استضــافتو قنــاة تمفز ف
الجانبين.
نظر إليو البعض ك"مطفا حرائق" بين
ي
صحافية عن رسالة غاضبة بعثت بيا قيادة "حماس" في الخارج إلـى نظيرتيـا فـي غ فـزة،
تحدثت أوساط
كذلك ف
ف
بالكف عن النشاطات المنطوية عمى دعميم
عمنية لتأييد اإلخوان المسممين وطالبتيا
ف
ح فذرت فييا من مظاىر ف
ضد الجيش المصري.
ومنع التصريحات والتظاىرات ف
لكن مصد اًر في داخل "حماس" اتفصل بو "المونيتور" ،رفض تأكيد الرسالة أو نفييـا ،إال أن تسـريب مثـل ىـذه
الداخميـة لمحركـة ،ال س فـيما وقـد باتـت متـأثفرة
األخبار يشـير إلـى أن الموضـوع المصـري يطغـى عمـى النقاشـات
ف
غزة.
ضد قطاع ف
سمبياً بك فل اإلجراءات المصرفية ف
ىنيـة إلـى
أما اإلجراء األكثر برو اًز الذي اتفخذتو "حماس" ،فقد تمثفـل بزيـارة رئـيس حكومتيـا فـي غ فـزة إسـماعيل ف
أمنيـة .وبعـد أن
ضم نواباً ووزراء وقادة أجيزة ف
الحدود مع مصر في  73أيمول/سبتمبر الجاري عمى رأس وفد ف
ىنيــة
شــاىد حفــارات وآليــات عســكرفية مصـرفية متمركـزة خمــف الحــدود بــالقرب مــن بوابــة صــالح الــدين ،طالــب ف
الفمسطينية بضبط النفس وتأمين الحدود مع من أسماىا "الشقيقة مصر".
قوات األمن
ف
من جيتو ،دعا وزير األوقاف في حكومـة غ فـزة إسـماعيل رضـوان الخطبـاء والوعـاظ فـي خـالل لقـائيم بـو قبـل
الدينية وخطب صالة يوم الجمعـة ،مـا قـد يثيـر حفيظـة
تجنب الحديث عن مصر في خالل دروسيم
أيام إلى ف
ف
المصرفيين.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن خطبــاء المســاجد ىــم الــذين يصــدرون الموقــف السياســي ل"حمــاس" وان بصــورة غيــر
يؤمـون المسـاجد
رسمية ،وىم الذين ينقمون ما تريد الحركـة إيصـالو إلـى مئـات اآلالف مـن الفمس ف
ف
ـطينيين الـذين ف
ك فل يوم جمعة.
فــي المقابــل ،تراجع ــت حـ فـدة التص ـريحات الص ــادرة عــن "حمــاس" المحـ ـ فذرة مــن شـ فـن الج ــيش المصــري ىج ــوم
شن مثل ىذا اليجـوم غيـر متوقفـع،
عسكري عمى قطاع ف
غزة .وقد أ فكد القيادي في الحركة صالح البردويل أن ف
غزة".
ضد ف
قائالً "ال نشعر بالخوف عمى اإلطالق من أي حصار أو تضييق من مصر ف
إلـى ذلـك ،عمـم "المونيتـور" أن "حمـاس" تشـيد ح اركـاً داخميـاً لمواجيـة مـا تس فـميو الضـغط االقتصـادي و"الخنــق
يتوجـب قيـام رفد فعـل فمسـطيني
المعيشي" الذي يمارس عمى قطاع ف
غزة بفعل إغالق المعبر وىدم األنفاق ،مـا ف
سممية.
لمواجيتو عمى أق فل تقدير من خالل تظاىرات واعتصامات ف
إمكانيــة أن يغمــب عمــى المســيرات الطــابع العفــوي
لكــن الخــوف الــذي يحــيط بإصــدار ق ـرار مماثــل ،يكمــن فــي
ف
المؤيدة لإلخوان المسـممين والمن فـددة بـالجيش ،مـا يعنـي أن تـأتي
المستفزة لممصرفيين ورفع الالفتات
والشعارات
ف
ف
وتصب مزيداً من الزيت عمى نار العالقات المشتعمة أصالً مع المصرفيين.
ىذه الفعاليات بيدف عكسي
ف
رد تصعيدي
ّ
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في االتجاه ذاتو  ،ال يبدو أن الخطوة الذي تنوي "حماس" القيام بيا قريباً عمى نار ىادئة ،تالقي فـي المقابـل
حدة األزمة ،بل إن اإلعالم المصري في معظمو يسير باتجاه ما قالو مسؤول فـي
جيداً مصرياً لمتخفيف من ف
مسؤولية ما يحصل في سيناء من حـوادث
الفمسطينيين" وتحميميم
غزة ل"لمونيتور" وىو "شيطنة
"حماس" في ف
ف
ف
أمنية.
ف
ووصــل األمــر إلــى درجــة قيــام محكمــة مص ـرفية بتجميــد الق ـرار الصــادر عــن ال ـرئيس المعــزول مرســي بمــنح
الجنسـ فـية المصـرفية لخمســين ألــف فمســطيني مــن غـ فـزة ،مــع مــا يترتفــب عمــى ذلــك مــن آثــار ،عمــى الــرغم مــن أن
القضائية في حينو.
األمنية والسمطات
القرار اتفخذه مرسي بالتوافق مع جميع األجيزة
ف
ف
ـانية
إلــى ذلــك ،فــإن د ارســات أنجزىــا مــدير ىيئــة المعــابر فــي غـ فـزة مــاىر أبــو صــبحة تتحـ فـدث عــن أزمــة إنسـ ف
يبرر دائماً إغالقو
متفاقمة ُيمنع بموجبيا عشرات آالف
ف
الفمسطينيين من السفر في حين أن الجانب المصري ف
األمنيـة الصـعبة فـي سـيناء باإلضـافة إلـى خمـل فـي شـبكة الحواسـيب ،وىـو مـا يسـفر
بحجـة األوضـاع
ف
لممعبر ف
ـجمين فــي كشــوفات
عنــو قمــق دائــم لــدى "حمــاس" .ويشــير أبــو صــبحة إلــى مــا يقــارب ســتفة آالف فمســطيني مسـ ف
الحكومة ،وىم بحاجة ماسة إلى السفر لمحفاظ عمى مصالحيم.
عبـر
أخي اًر ،يبقى أن التوصيف األكثر دقفة لما ُيعتقد أنو سياسة جديدة تنتيجيا "حماس" تجاه مصـر ،ىـو مـا ف
عنــو مســؤول بــارز فــي الحركــة ل"لمونيتــور" بــالقول "حمــاس تحــاول تطبيــق القاعــدة العســكرفية القائمــة بــالتراجع
لمتقدم عشر خطوات إلى األمـام ،ألنيـا تعتقـد أن مصـر ىـي أنبـوب األكسـجين الـذي تت فـنفس
خطوة إلى الوراء ف
آليـات جديـدة إلعـادة الميـاه إلـى
منو وتحصل من خاللو عمـى الطعـام والشـراب واليـواء ،مـا يحـتفم البحـث عـن ف
مجارييا معيا" ،آمالً أن تنجح.
المونيتور1023/9/26 ،
 58سيناء واألنفاق  ....ىل ىي أزمة األمن القومي المصري؟

حمزة إسماعيل أبوشنب

تمييد
تشــيد منطقــة شــمال ســيناء المص ـرية عمميــة عســكرية لمجــيش المصــري  ,يصــاحب ذلــك عمميــة ىــدم لألنفــاق
عمى طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر والبالط  71كم  ,األىداف المعمنة لمعممية إعادة السيطرة
والضبط بذريعة األمن القومي المصري  ,في ظل الظروف التـي تمـر بيـا مصـر منـذ االنقـالب العسـكري فـي
يوليو الماضي  ,العممية العسـكرية حتـى اآلن ىـدمت العديـد مـن األنفـاق  ,كمـا قتمـت العديـد مـن األفـراد مـنيم
مســمحين والغالبيــة العظمــى مــن المـواطنين العــاديين  ,ممــا زاد مــن التــوتر فــي منطقــة شــمال ســيناء  ,و شــكل
بدايــة لحصــار قطــاع غ ـزة العمــق األمنــي لمصــر  ,الــذي كــان يعتمــد عمــى األنفــاق كبــديل عــن المعــابر مــع
االحتالل  ,فشـكمت عمـوداً مـن أعمـدة الصـمود والمقاومـة  ,وخـط إمـداد نجحـت المقاومـة فـي االسـتفادة منـو ,
وطورت قدراتيا العسكرية بشكل ممحوظ وممفـت  ,ولعـل المواجيـة مـع االحـتالل فـي نيايـة  1071لخيـر دليـل
عمى مدى الجاىزية واالعتماد عمى اإلمداد الخمفي من مصر .
نبذة عن األنفاق
األنفاق ليست وليـدة السـنوات األخيـرة بـل ىـي موجـودة منـذ أن سـيطر االحـتالل عمـى الشـريط الحـدودي بـين
مصر وقطاع غزة  ,كانت تستخدم لنقـل السـالح وعمميـات التيريـب فـي ظـل سـيطرة االحـتالل عمـى القطـاع ,
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وظمت في حالتيا السـرية طـوال تمـك السـنوات  ,إلـى أن فـرض االحـتالل اإلغـالق التـام عمـى قطـاع غـزة فـي
وسـ ــط العـ ــام  , 1007وشـ ــعر الم ـ ـواطن الغـ ــزي بالضـ ــيق الشـ ــديد والحصـ ــار الخـ ــانق  ,فـ ــانفجرت الجمـ ــاىير
الفمســطينية فــي ينــاير م ـن العــام  1008وكســرت الجــدار الفاصــل بــين القطــاع ومصــر  ,وذىبــت لمبحــث عــن
احتياجاتيا االستيالكية فدفع الفمسطينيون ما يقارب الربع مميار دوالر خالل ثالثـة أيـام تسـوق  ,بعـدىا أغمـق
الجــدار وتحولــت االحتياجــات إلــى المــرور عبــر األنفــاق  ,وانتشــرت عمــى طــول الشـريط الحــدودي وكــان ذلــك
بعمم األجيزة األمنية المصرية.
لماذا ىدم االنفاق؟
لإلجابــة عمــى ىــذا التســاؤل البــد لنــا مــن الحــديث عــن دور المقاومــة المتصــاعد فــي قطــاع غـزة  ,الــذي أجبــر
االحــتالل عمــى الخــروج تحــت ض ـرباتو  ,فكــان النســحاب االحــتالل مــن قطــاع غ ـزة فــي ســبتمبر  1005دو اًر
محوريـاً فــي تطــوير قــدرات المقاومــة الفمســطينية  ,ففتحــت اآلفــاق ليــا بالتواصــل مــع الميـربين لمحصــول عمــى
السالح بكافة أشكالو  ,وبعد المواجية الساخنة مع االحتالل في نياية  1008أدركت المقاومة ضرورة توسيع
نشاطاتيا العسكرية ضد االحتالل  ,فطورت من وسائميا وامدادىا بالسالح النوعي الذي يؤلم العـدو  ,وكانـت
المواجية األخيرة مع االحتالل بضرب مدينتي القدس وتل الربيع ( تل أبيـب ) فـي عمـق األ ارضـي المحتمـة ,
لذلك فإن عممية ىدم األنفاق والمالحقة الشرسة من قبل الجيش المصري لخطـوط إمـداد المقاومـة الفمسـطينية
يشكل ىدية مجانياً لالحـتالل ويضـعف مـن قـدرة المقاومـة التـي تعتمـد عمـى خـط اإلمـداد الخمفـي مـن سـيناء ,
ويجعــل المقاومــة محصــورة بــين خيــارات صــعبة فــي مواجيــة االحــتالل  ,وعزلــة عــن تطــوير قــدراتيا القتاليــة ,
وكأن التاري يعود بنا إلى مؤتمر شرم الشي  , 7996الذي عقد من أجل محاربة المقاومـة وتقمـيم أظافرىـا ,
فالمشيد اليوم يتكرر في فرض حصار جديد عمى المقاومة  ,يضعيا أمام تحدي كبير أمام االحتالل  ,الـذي
يضـغط مـع الواليـات المتحــدة عمـى الجانـب المصـري بكــل قـوة مـن أجـل تنفيــذ وعـود سـابقة بخنـق المقاومــة ,
مستغمة حالة االنقالب والرغبة فـي الحصـول عمـى اعتـراف دولـي  ,األمـر لـم يتوقـف حتـى اآلن عمـى خطـوط
إمــداد المقاومــة  ,بــل شــمل أيض ـاً جوانــب الحيــاة اليوميــة لقطــاع غ ـزة  ,والتــي تشــكل العمــود الفقــري والجبيــة
الداخمية لممقاومة.
ىل تشكل األنفاق خط ارً عمى األمن القومي المصري
منذ تولي حركة حماس زمام األمور في قطاع غزة والحديث عن األمن القومي المصـري يت ازيـد  ,ال شـك فـي
أن العقمية األمنية المصرية لدييا صورة عدائية لإلخوان المسممين  ,فحمـاس تشـكل ليـا ىاجسـاً مسـتم اًر مبنيـاً
عمى معطيات مغموطة في الغالب  ,وبالرغم من العالقة التي توسعت مع جياز المخابرات المصرية وحماس
فــي الســنوات األخي ـرة التــي أنجــزت فييــا صــفقة تبــادل األســرى  ,و التعــاون المســتمر فــي فت ـرة تــولي ال ـرئيس
مرســي الحكــم فــي قضــايا ســيناء والجنــود المختطفــين  ,إال أن األمــر لــم يختمــف كثيـ اًر لــدى المخــابرات الحربيــة
المص ـرية التــي لــم تجــري اتصــاالت بحمــاس  ,فمــم تشــيد ط ـوال تمــك الفت ـرة أي خطــر أمنــي مــن قطــاع غ ـزة ,
وبـ فـددت اليــاجس مــن دخــول حمــاس المعركــة لصــالح اإلخ ـوان  ,بــل عمــى العكــس تمام ـاً الحكومــة فــي غ ـزة
حريصة كل الحرص عمى األمن القومي المصري  ,ففي ثورة الخـامس والعشـرين مـن ينـاير تـم ضـبط الحـدود
بصـورة محكمــة  ,بــل قــدمت الــدعم الموجســتي مــن الغــذاء وغيـره لمجــيش المصــري المـرابط عمــى حــدود القطــاع
بعد انقطاع التواصل مع القيادة المركزية  ،وحافظت عمـى الحـدود آمنـة فـي كافـة التـوترات الداخميـة المصـرية
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خ ــالل الفتـ ـرة الس ــابقة  ,وب ــالرغم م ــن الحمم ــة اإلعالمي ــة المصـ ـرية المركـ ـزة عم ــى تش ــويو المقاوم ــة إال كاف ــة
المعمومات كاذبة  ,ولم تثبت األجيزة األمنية المصرية أية حالة تورط لعناصـر مـن غـزة تخـل بـاألمن القـومي
لمصر.
سيناء عقود من التيميش
ال يســتطيع أحــد أن ينكــر بــأن شــمال ســيناء يعــاني مــن الفوضــى والتيمــيش  ,يعــود ذلــك إلــى إىمــال الدولــة
المصـرية ليــذا المجتمــع  ,فمنــذ انســحاب االحــتالل مــن ســيناء وىــي لــم تشــيد أي اىتمــام أو تطــور  ,ويشــعر
األىالي بأنيم مواطنون مصريون من الدرجة الثانية  ,فتنـوع التيمـيش مـن الحرمـان مـن الخـدمات الصـحية و
التعمــيم والتطــوير  ,حيــث يبمــط عــدد ســكان ســيناء مــا يقــارب  400ألــف نســمة  ,قــد يعــود جانــب مــن ىــذا
اإلىمــال لالتفاقيــات الموقعــة مــع االحــتالل اإلسـرائيمي  ,لكــن الدولــة ظمــت تنظــر بعــين الريبــة ليــذه المنطقــة ,
فمجــأ أىــل ســيناء إلــى العمــل ف ـي التيريــب مــع االحــتالل  ,مثــل المخــدرات والبشــر والســالح  ,وكــان التعامــل
األمنــي ىــو ســيد الموقــف ،لــذلك تجــد العــداء بــين الدولــة وأىــل ســيناء متجــذ اًر  ,وأصــبحت ممج ـأً لمعديــد مــن
الجماعات التكفيرية التي ىربت من بطش النظام المصري في الثمانينات والتسعينات  ,فسيناء ال تحتاج إلى
معالجــة أمنيــة إنمــا تحتــاج إلــى تطــوير ،وىــذا مــا كــان يحــاول نظــام ال ـرئيس مرســي تعويضــو  ,و نجــح فــي
التوصل لتفاىمات مع األىالي لمتنمية  ,كما نجح في اإلفراج عن الجنود السبعة المختطفين في مايو 1073
بدون قتال .
سيناء واألنفاق مع قطاع غزة
لقد شكمت حركة التجارة بين قطاع غزة وسيناء مصدر رزق لألىالي  ,وأصبحت تدر عمـييم األربـاح الطائمـة
 ,والنشـاط التجــاري المتواصــل  ,والــذي شــكل نيوضـاً اقتصــادياً لســيناء فــي ظــل التيمــيش الرســمي المصــري ,
ووصل حجـم التجـارة إلـى مـا يقـارب سـبعة مميـارات جنيـو مصـري سـنوياً  ,لـذلك عمـل الجانـب السـيناوي عمـى
الحفاظ عمى األمن المصري وعدم مخالفتو مـن أجـل الحفـاظ عمـى التجـارة الجديـدة  ,أمـا محاولـة ربـط الفمتـان
األمني في سيناء بتطور األوضاع في غزة أو باألنفاق فيـذا مخـالف تمامـاً لمواقـع  ,فقـد شـيدت منطقـة ذىـب
وشرم الشي تفجيرات في عامي  1004و  1005أي قبل انسحاب االحتالل من قطـاع غـزة وسـيطرة حركـة
حماس  ،و دخل الجيش والشرطة المصريين فـي ذلـك الوقـت معركـة شرسـة مـع المسـمحين فـي منطقـة تسـمى
جبــل الحــالل أوقعــت العشـرات مــن القتمــى مــن الجــانبين  ,ولعــل تعزيــز التجــارة مــع غـزة جــاء أيضـاً بعــد بنــاء
دولــة االحــتالل جــدا اًر عمــى طـوال الحــدود المصـرية  ,فضــعفت أو حتــى انعــدمت ســبل التيريــب فتحولــت إلــى
األنفاق مع غزة.
سيناء فرض سيادة أم ثمن انقالب
ممــا ال شــك فيــو بــأن المعركــة فــي ســيناء ىــي حربـاً طويمــة  ,ال يســتطيع الجــيش االنتصــار فييــا  ,ممــا يجعمــو
يتوغل في وحل الرمال المتحركة  ,فيي حرب اضط اررية جر إلييا الجيش المصـري ثمنـاً لالنقـالب العسـكري
 ,وبضــغط مــن االحــتالل والواليــات المتحــدة مــن أجــل تســويق االنقــالب عمــى المســتوى الــدولي  ,فــأي حــرب
سـيادة يكــون فييــا دخـول القـوات المصـرية إلـى ســيناء بــإذن مـن االحــتالل وموافقتــو ,ويكـون التعــاون والتنســيق
معــو عمــى أعمــى مســتوى  ,وبتــدخل االحــتالل فــي ســيناء عبــر تحميــق طي ـران االســتطالع فــوق أج ـواء ســيناء
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وتنفيذ عمميات قصف بيا  ,كما قامت بخطف مواطن غزي دخل الجانب المصري بشكل رسمي وفقدت أثـره
في سيناء في منتصف العام الحالي واعترف االحتالل بأنو معتقل لديو.
وج َّر إلييا  ,وىي لـن تحقـق لـو االسـتقرار أو اليـدف
الجيش يخوض عممية عسكرية لم يحضر ليا من قبل ُ ,
المنشود الذي يبحث عنو ,فأزمة سيناء ال تحل بعمميـة عسـكرية تمتـد أسـبوعاً أو أسـبوعين  ,فيـي تحتـاج إلـى
معالجة جذرية  ,والبحث فييا عن االنتصار ىو وىم  ,فالجيش المصري اليوم يغرق في صـراع مـع المـواطن
المســالم بعــد قصــف المســاجد والبيــوت  ,ممــا يعقــد أدائــو عمــى األرض  ,ويبقــى يبحــث عــن انتصــار يســتنزف
م ـوارده دون أي نتيجــة  ,فــي ظــل ت ازيــد الض ــغط الشــعبي الــداخمي ال ـرافض لالنقــالب  ,واألزمــة االقتص ــادية
المتزايدة.
االحتالل والمكاسب المجانية
يعتب ــر االح ــتالل ى ــو المس ــتفيد الـ ـرئيس م ــن األوض ــاع األمني ــة ف ــي س ــيناء وعممي ــة ردم األنف ــاق ،في ــو يحق ــق
مجموعــة مــن األىــداف عمــى صــعيد المقاومــة وعمــى صــعيد ســيناء  ,ففــي غ ـزة يســتفيد مــن قطــع اإلمــدادات
العسكرية لممقاومة ممـا يخفـف مخـاطر المواجيـة المسـتمرة مـع المقاومـة الفمسـطينية  ,وكـذلك يضـعف الجبيـة
الداخمية الفمسطينية عبر حصار شديد يرىقيا  ,أما عمى صعيد سيناء وىي المنطقة االستراتيجية لو فقد نجح
االحــتالل فــي جــر الجــيش المصــري وزجــو فــي حــرب اســتنزاف طاحنــة يســتنزف م ـوارده فييــا  ,كمــا ستشــكل
الحالــة األمنيــة فــي ســيناء تيديــداً لممالحــة المص ـرية فــي قنــاة الســويس ممــا يفــتح الفــرص لالحــتالل لتســويق
مشروعو االستراتيجي  ,في نقل البضائع القادمة من آسيا عبر مينـاء إيـالت عمـى البحـر الميـت  ,منيـا إلـى
مينـاء أسـدود عمـى البحـر المتوسـط  ,بتنفيـذ مشـروع ســكة الحديـد الواصـمة بـين المينـاءين  ,ممـا يشـكل منافسـاً
تجاري ـاً لقنــاة الس ــويس  ,كــذلك نج ــح االحــتالل ف ــي الــدخول فــي المنظم ــة األمنيــة لس ــيناء باســتخدام ط ــائرات
االس ــتطالع مم ــا يس ــيل عمي ــو ت ــأمين ح ــدوده وتحقي ــق أىداف ــو ف ــي مالحق ــة إم ــدادات المقاوم ــة  ,ولع ــل تفكي ــر
االحــتالل المتواصــل فــي ســم ســيناء عــن الكيــان المصــري وجعميــا جــزءاً بــديالً ديمغرافي ـاً لســكان قطــاع غ ـزة
_الــذي مــن المــرجح أن يشــيد انفجــا اًر ســكانياً فــي العــام  _1010بتوســيع القطــاع عمــى حســاب ســيناء يمكــن
تمريره في ظل الظرف األمني الحالي.
خالصة
لــن تــنجح شــيطنة غ ـزة وىــدم األنفــاق فــي فــرض الســيطرة األمنيــة فــي ســيناء  ,وال دخــول معركــة مــع األىــالي
يمكــن أن يخــرج الجــيش منيــا منتص ـ اًر  ,وســيبقى يغــرق ف ــي وحــل ســيناء لمبحــث عــن ىــذا االنتصــار  ,ق ــوة
المقاومة في قطاع غزة ومواصمة تصدييا لالحتالل يجعميـا خـط الـدفاع األول لمصـر ضـد االحـتالل  ,كـذلك
فإن االستفادة من موارد سيناء ومعالجة مشاكميا بشكل تدريجي وشـامل ىـي أقصـر الطـرق إلحكـام السـيطرة
عميي ــا  ,ف ــال غـ ـزة وال س ــيناء تش ــكل خطـ ـ اًر عم ــى األم ــن الق ــومي لمص ــر  ,االتفاقي ــات األمني ــة المجحف ــة ى ــي
اإلشــكالية األول  ,واالحــتالل منــذ أن خــرج مــن ســيناء وىــو يفكــر بــالعودة إلييــا بأســموب مغــاير عــن احــتالل
األرض  ,عمى الجيش المصري أن يعيد حساباتو جيداً عمى حدود قطاع غزة  ,ومعالجـة الوضـع األمنـي فـي
سيناء  ,حتى يصل ىو إلى بر األمان.
أما عمى جانب المقاومة الفمسطينية فالمطموب منيـا  ,تحويـل البوصـمة نحـو العـدو اإلسـرائيمي والضـغط عميـو
بطريقــة شــعبية وســميمة خــالل المرحمــة القادمــة  ,ىــي أقصــر الطــرق لرفــع الحصــار واعــادة تفعيــل القضــايا
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المركزية لفمسطين كعـودة الالجئـين والقـدس  ,تكـرار الحمـالت اإلعالميـة السـابقة عـن الحصـار ال أعتقـد أنيـا
تجدي نفعاً في المرحمة المقبمة  ,وتحميل مصر المسؤولية يجـب أن نتجـاوزه والتركيـز عمـى االحـتالل  ,ولعـل
فكرة االعتصامات والتفاعالت الشـعبية عمـى حـدود قطـاع غـزة بشـكل مكثـف خطـوة قـد تكـون مجديـة فـي ىـذا
االطار.
1023/9/27
 59حل الدولتين ...ىل بات «وىماً»؟

ايان لوستيك
تنــاثر عمــى طريــق العقــود الثالثــة الماضــية ُحطــام مشــروعات التفــاوض الفاشــمة التــي طرحــت كمــا لــو أنيــا
الفرصــة األخي ـرة لمســالم فــي إس ـرائيل .وتبنــت جميــع األط ـراف فك ـرة إقامــة دولتــين .وتتمثــل المشــكمة فــي أن
التغي ـرات المطموبــة لتنفيــذ رؤيــة إقامــة دولتــين ،إس ـرائيمية وفمســطينية ،تتعايشــان جنب ـاً إلــى جنــب أقــل ترجيح ـاً
بكثير من احتماالت أخرى أقل شيوعاً لكنيا أكثر معقولية.
فالتوجيات اإلسالمية القويـة فـي األ ارضـي الفمسـطينية تجعـل إقامـة فمسـطين أصـولية أكثـر احتمـاالً مـن إقامـة
دولــة صــغيرة خاضــعة لحكومــة عممانيــة .واختفــاء إس ـرائيل كمشــروع صــييوني مــن خــالل الحــرب واإلرىــاق
الثقافي والزخم السكاني مقبول عمى األقـل مثـل احتمـال إخـالء مـا يكفـي مـن نصـف مميـون إسـرائيمي يعيشـون
فيما يتجاوز حدود عام  ،7967أو «الخط األخضر» ،لمسماح لدولة فمسطينية بالوجود .وبينما انتقمت وجيـة
نظر وجود دولتين منتعشتين من درجة المعقول إلى درجـة الـذي ال يكـاد ممكنـاً ،لـم يعـد خـروج دولـة مختمطـة
من رحم صراعات طويمة األمد وعنيفة بشأن الحقوق الديمغرافية غير ممكن .لكن أسطورة إن ىناك حالً فـي
إقامة دولتين يمنع الجميع من التحرك في سبيل شيء قد يجدي نفعاً.
وكل فريق لديو أسبابو ليتمسك بوىمو ،فالسمطة الفمسطينية بحاجة أن تجعل شعبيا يصدق التقدم الذي تحقق
نحو «حل الدولتين» حتى تستطيع االستمرار في الحصول عمـى المسـاعدات االقتصـادية والدبموماسـية ،التـي
تــدعم نمــط الحيــاة لزعمائيــا والوظــائف لعش ـرات اآلالف مــن الجنــود والجواســيس وضــباط الشــرطة والمــوظفين
المدنيين ،وابراز دور السمطة في مجتمع فمسطيني يعتبرىا فاسدة وعاجزة عن العمل.
وتت مسك إسرائيل بفكرة الدولتين ألنيا تعكس فيما يبدو مشاعر الغالبية اإلسرائيمية الييودية وتحمي البالد مـن
االزدراء الدولي ،وتُخفي الجيود التي ال تكل لتوسيع إسرائيل عمى حساب الضفة الغربية.
والسياسيون األميركيون بحاجة إلى شعار الدولتين كي يظيروا كما لو أنيم يعممون عمى حل دبموماسي لمنع
جماعــات الضــغط المؤيــدة إلس ـرائيل مــن االنقــالب ضــدىم وإلخفــاء عــدم قــدرتيم عمــى كشــف العالقــات بــين
واشنطن والحكومة اإلسرائيمية في وضح النيار.
وأخي ار فصناعة «عممية السالم» بكتائبيا من المستشارين والخبراء واألكـاديميين والصـحفيين بحاجـة إلـى مـدد
متواصل من القراء والمستمعين والممولين الذين إما أنيم قمقون بشدة ،بأن تؤدي أحدث جولة مـن المحادثـات
إلى تأسيس دولة فمسطينية أو ال تتمخض عن ذلك.
وظيرت فكـرة إقامـة دولتـين بـين نيـر األردن والبحـر المتوسـط ،فـي وقـت مبكـر فـي ثالثينيـات القـرن الماضـي
لكنيا اختفت من الوعي الجمعي بين عامي  7948و .7967وبين عامي  7967و 7973ظيرت مـن جديـد
وطرحيــا قمــة مــن «المعتــدلين» مــن الجــانبين .وفــي تســعينيات القــرن الماضــي اعتنقتيــا األغمبيــة فــي الجــانبين
لــيس فقــط ألنيــا ممكنــة ،لكــن ،ألنيــا مرجحــة ،أثنــاء ذروة عمميــة الســالم فــي أوســمو .لكــن فشــل القيــادة فــي
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مواجية الضغوط اليائمة ،جعمت «أوسمو» تنيار .وال يقول أحد ىذه األيام إن «حالً» تفاوضياً إلقامة دولتين
راجح .فأكثر الناس تفاؤالً يؤكدون عمـى أنـو مـازال ممكنـاً .لكـن كثيـ اًر مـن اإلسـرائيميين ال يعتبـرون اضـمحالل
الدولة ليس محتمالً فحسب بل راجحاً .فدولة إسرائيل ترسخت لكنيا ليست مؤبدة .والذين يزعمون أن إسرائيل
ستبقى دوماً كمشروع صييوني عمييم أن يفكروا كيف تفككت سريعاً الدولة السوفييتية وجنوب أفريقيا في ظل
التفرقة العنصرية.
وتماماً كما يمتما بالون تدريجياً باليواء ،فإنو ينفجر عندما تنتيي قدرتو عمى المقاومـة ،فينـاك مرحمـة ينفجـر
عنــدىا التغيــر الجــذري المــدمر فــي الحيــاة السياســية .وعنــدما يــتم تجــاوز ىــذه المرحمــة يتحــول المســتحيل فجــأة
إلى مرجح ليحمل دالالت ثورية لمحكومات واألمم .وكما نرى في أنحاء الشرق األوسط ،فعندما تـم كـبح قـوى
التغيير واألفكار الجديدة تماماً تزايد احتمال حدوث تغير وعر ومفاجا.
فالرؤيــة اإلس ـرائيمية الحاليــة عــن حــل الــدولتين تتطمــع إلــى أن يتخمــى الالجئــون الفمســطينون عــن حقيــم فــي
العودة ،وأن تسيطر إسرائيل عمى القدس وعمى أرخبيل من المستوطنات الييودية الكبيرة تصل بينيا طـرق ال
يمــر عمييــا إال ييــود ،والنســخة الفمســطينية تتخيــل عــودة الالجئــين واخــالء كــل المســتوطنات تقريبـاً وأن تكــون
القدس الشرقية عاصمة فمسطينية.
فالدبموماس ــية تح ــت ش ــعار ال ــدولتين ل ــم يع ــد طريقـ ـاً إل ــى ح ــل ،ب ــل عائقـ ـاً ف ــي ح ــد ذات ــو .إنن ــا متورط ــون ف ــي
مفاوضات لن تفضي إلى شيء ،وىذه ليست المرة األولى.
ففــي عــام  7980كنــت مســؤوالً عــن تحميــل المســتوطنات اإلسـرائيمية وسياســات مصــادرة األ ارضــي فــي الضــفة
الغربيــة ودالالتيــا عمــى «مفاوضــات الحكــم الــذاتي» ،التــي كانــت تجــري فــي ذاك الوقــت بــين إسـرائيل ومصــر
والواليـات المتحــدة .وكــان مــن الواضــح لــي أن حكومــة رئــيس الــوزراء اإلسـرائيمي بــيجن تســتغل بشــكل منيجــي
المحادثــات بشــأن كيفيــة إدارة المفاوضــات كســتار لعمميــة ضــم األ ارضــي فــي الضــفة الغربيــة مــن خــالل البنــاء
المكثف لممستوطنات ومصادرة األراضي والتشجيع عمى اليجرة العربية «الطوعية».
وكي تحمي الواليـات المتحـدة عمميـة السـالم فـي ذاك الوقـت قيـدت بشـدة انتقاداتيـا العمنيـة لسياسـات الحكومـة
اإلسـرائيمية ممــا جعــل واشــنطن ىــي الــداعم لعمميــة ضــم األ ارضــي ذاتيــا التــي دمــرت احتمــاالت الحكــم الــذاتي
الكامل وتحقيق الحقوق المشروعة لمشعب الفمسطيني التي ىي الغرض الرسمي مـن المفاوضـات .واسـتدعيت
فــي ذاك الوقــت إلــى مكتــب دبموماســي كبيــر كــان مــن أشــد المــدافعين فــي و ازرة الخارجيــة عــن المفاوضــات.
وسألني «ىـل أنـت شخصـياً متأكـد بشـأن تحميمـك بأنـك مسـتعد أن تـدمر الفرصـة المتاحـة الوحيـدة لمسـالم بـين
اإلس ـرائيميين والفمســطينيين؟" أوقفنــي س ـؤالو لفت ـرة لكنيــا كانــت قصــيرة وقمــت «نعــم ســيدي ..متأكــد» .ومازلــت
متأكداً.
والمفاوضات اآلن وفي ذاك الحين مجرد لغو فيي تمنع المعمومات التي يحتاجيـا اإلسـرائيميون والفمسـطينيون
واألميركيون كي يجدوا دروباً غير كارثية إلى المستقبل .والقضية ال تتعمق بمكان رسم الحـدود السياسـية بـين
الييود والعرب عمى الخريطة ،بل بكيفية تحقيق المساواة في الحقوق السياسية.
صناعة السالم واقامة الدولة الديمقراطية تحتاج إلـى دمـاء وخيـال ،والسـؤال لـيس إذا مـا كـان المسـتقبل يحمـل
صـراعات فــي ج اربــو إلسـرائيل ألن ىــذا وارد .ولــيس السـؤال إذا كــان يمكــن تفــادي الصـراع ،ألن ىــذا ممكــن.
فتفــادي تغيــر كــارثي بالفعــل يعنــي إنيــاء الســيطرة الخانقــة لفكـرة عفــا عمييــا الــزمن والســماح لكــال الجــانبين أن
يشاىدا العالم كما ىو ثم يتكيفا معو.
«نيويورك تايمز»
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عوديد عيران
ىو يتردد ،ىو يتذبذب ،ىو يفر من النار .كل ىذا صحيح ،وعمى الرغم من ذلك فانـو محـق بـل ولـو احتمـال
غير سيا في أن ينجح.
عنــدما دخــل البيــت االبــيض فــي المــرة االولــى فــي بدايــة  1009كــان االقتصــاد األميركــي يشــيد أزمــة عميقــة،
زىي احدى أشد االزمات في تاريخيا .وعندما دخل البيت االبيض كان الجنود األميركيون يقتمون فـي العـراق
وفي افغانستان .وعندما دخل البيت االبيض كان ىناك من بحثوا عـن شـيادة مـيالده الكينيـة او االندونيسـية،
فقط كي يثبتوا بأنيم لن يقبموه في رئاسة الواليات المتحدة.
منذئــذ ،خــرج الجــيش األميركــي مــن العـراق ،وفــي القميمــين جــدا مــن األميــركيين تــؤثر حقيقــة أن العـراق منقســم
اليوم الى ثالثة مناطق حكم ذاتي.
االقتصاد األميركي يخمق اكثر من مميوني مكان عمل في السنة.
في الشير الماضي خمق االقتصاد األميركي ضعفين ونصفا اكثر من أماكن العمل مما كان في الشير ذاتو
قبل سنة.
ىــذا مــا ييــم األميركــي بقــدر مــا ىــو مــؤلم ،ولكنــو حتــى ال يتوقــف لينظــر الــى صــور جثــث االطفــال الســوريين
الذين اصطفوا صفوفا وليس عمييم أي قطرة دم واحدة ،إذ انيم لم تطمق النار عمييم بل رشوا بالغاز.
ورجــاء ال تنس ـوا :اوبامــا ،ال ـرئيس الــذي يحــب الكثيــرون فــي أميركــا كرىــو ،انتصــر م ـرة اخــرى فــي انتخابــات
الرئاسة في تشرين الثاني  1071وىو سيجمس في البيت االبيض حتى كانون الثاني .1077
لقد ارتكب الرئيس اوباما االخطاء ،بل ربما الكثير من االخطاء.
فقد اخطأ في موقفو من رئـيس الـوزراء نتنيـاىو ،أخطـأ فـي معالجتـو لعالقـات بـالده مـع مصـر ،واخطـأ عنـدما
قــرر خطوطــا حم ـ ار فــي ســورية وتجاىــل المعمومــات االوليــة فــي أنــو تــم تجاوزىــا – واخطــأ عنــدما توجــو الــى
الكونغرس ألخذ اذنو في عممية عسكرية أميركية في سورية.
ولكــن ألوبامــا حــظ المنتص ـرين ،وليــذا ف ـال ينبــط شــطب امكانيــة أن تتطــور االزمــة الســورية فــي الطريــق التــي
يمكنو أن يسجميا في جانب ذخائر ميزانو كرئيس .فالتيديد باستخدام السالح األميركـي حقـق حتـى االن عـدة
انجازات ال بأس بيا لمسياسة التي يتخذىا أوباما.
الـرئيس األسـد يمكنـو أن ييـدد الـى أن يفقــد صـوتو بـرد شـديد ،ولكـن ىـو ايضــا ال بـد يفيـم بانـو اذا كـان محبــا
لمحياة في القصر الرئاسي ،فمـن االفضـل لـو أن يمـتص العمميـة األميركيـة ،ان يطمـق عـدة شـعارات ممجوجـة
الى اليواء ويمتنع بإعطاء ذريعة لمواليات المتحدة أو جيران سورية إلطالق العنان ألنفسيم.
االنجــاز الــذي ال يقــل أىميــة لم ـرئيس اوبامــا كــان إجبــار روســيا عمــى عمــل شــيء مــا لمنــع اليجــوم العســكري
األميركي .واالقتراح الروسي إلبعاد مخزونات الغاز عن تحكم النظام السوري ال يزال بعيدا عن التحقق.
وحتــى بعــد ذلــك ســيكون مــن الصــعب فحــص الت ـزام النظــام الســوري بالتعيــدات التــي أخــذىا عمــى عاتقــو فــي
موضوع الغاز ،وما الذي ستكون عميو المعاني األوسع لالتفاق عمى الصراع الداخمي في سورية.
إذا كان ممكناً تعطيل السالح الكيميائي دون رصاصة واحدة ،فال ينبغي أن نرى في ذلك فشال.
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المقارنة بين استخدام السالح الكيميائي عمى أيدي النظام السوري وبين البرنـامج النـووي االي ارنـي ىـي مقارنـة
مصـطنعة ،ولكـن حتــى ىكـذا ال يوجــد فـي طيـران مـا يـدعوىم الــى االحتفـال بــان اوبامـا أظيــر تـرددا وامتناعــا
عن استخدام الجيش األميركي.
فمحـاوالت التأجيـل مــن جانـب روســيا ،محـاوالت الــتممص ،التمويـو واخفـاء الســالح ستسـيل فقــط عمـى الـرئيس
اوبامـا اصـدار االمـر وســتزيد الشـرعية الداخميـة والدوليـة لــو .مـن جيـة اخـرى ،فــان اسـتعداد روسـيا لمتعــاون –
دون تذاك وتممص – مع المبادرة األميركية في تقييد سورية ىو سـابقة سـيمة بالنسـبة لزعمـاء ايـران ،الـذين ال
بد ينظرون بقمق الال السابقة التي يحتمل أن تستخدم في المستقبل تجاىيم ايضا.
صحيح أن عدم اليجـوم عمـى سـورية ىـو انجـاز لبـوتين ،ولكـن ىـذا انتصـار طفيـف يتقـزم امـام االنطبـاع بـأن
روسيا اضطرت الن تفرض عمى النظام الذي يعيش تحت كنفيا خضوعا مـا لألسـرة الدوليـة .لكـل اولئـك فـي
اس ـرائيل ممــن يســعون الــى أن يــروا معالجــة أميركيــة نشــطة وحازمــة لمبرنــامج النــووي االي ارنــي ،فــان الموقــف
األميركــي مــن الســالح الكيميــائي الســوري طفيــف جــداً وربمــا مقمــق .ولكــن إذا كــان تأجيــل العمميــة العســكرية
سيخمق تعاونا أميركيا – اوروبيا – روسيا في المفاوضات مع ايران ايضا ،فان ىذا التأجيل ىـو نتيجـة طيبـة
إلسرائيل.
"معاريف"1023/9/26 ،
األيام ،رام اهلل1023/9/27 ،
 62السالح الكيميائي شيادة تأمين وبقاء األسد

بوعز بسموت
يحصــل مجــرم حــرب عمــى ميمــة ويبــارك العــالم االتفــاق األميركــي الروســي .لــم يجتــز األســد الــى اآلن حتــى
المرحمــة األولــى وىــي تقــديم قائمــة بمخــزون ســالحو الكيميــائي يفتــرض أن ينقميــا حتــى االســبوع القــادم – لكــن
أصبح الجميع (تقريبا) يمـدحون عبقريـة االتفـاق الـذي وقـع عميـو فـي جنيـف .سـيتخمى األسـد فـي سـنة 1074
فقط ،اذا تخمى أصال ،عن سالحو الكيميائي لكن مباركي االتفاق الكثيرين أصبحوا فـي المحطـة التاليـة وىـي
طيران.
إن سياسة الرئيس األميركي الخارجيـة الجديـدة (ال تمسـكوا بـي فمـن أطمـق النـار) يفتـرض أن تجـرد سـوريا مـن
السالح الك يميائي وأن تجرد ايران بعد ذلك من سالح غير تقميـدي" .ال يجـوز لاليـرانيين أن يسـتنتجوا أننـا لـن
نياجميم" ،قال اوباما أمس (األول) في مقابمـة صـحفية مـع شـبكة "إي.بي.سـي" .لكـن مـن الصـعب أن نـؤمن
بأن االيرانيين ىم عمى يقين حقا من أنو يوجد اليوم خيار عسكري حقيقـي .إن سـوريا ىـي ىـدف أسـيل كثيـ ار
من ايران ومن الحقائق أنيا ىوجمت أربع مرات في ىذه السنة دون قـدرة حقيقيـة عمـى الـرد .فمـن المنطـق أن
نفرض أن من لم يياجم سـوريا فمـن ييـاجم ايـران ايضـا .وىـذه ىـي الرسـالة الرئيسـة التـي تمقيناىـا مـن القضـية
السورية كميا.
كان يجب في واقع سوي أن يكون األسد مقيدا في طريقو الى المحكمة في الىـاي .لكـن يـا لمـذة حينمـا يكـون
لك راع روسي .إن األسد قد حصل اليوم عمى جائزة عمى استعمالو لمسالح غير التقميـدي .وينبغـي أن نـذكر
أن كل سياسة التصعيد التي اختارىا منـذ بـدأت األحـداث تخدمـو فقـط .مـن كـان يصـدق أن اسـتعمال السـالح
الكيميائي في  17آب سيجعمو أكثر حصانة؟.
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إن األســد والنظــام فــي طيـران ووكيمــو الروســي ايضــا أدركـوا مبمــط كــون الحــروب لــم تعــد مــن الموضــة .ومبمــط
كون الرأي العام ال يتحمل ضحايا عسكريين .وىم يعرفون قراءة استطالعات الرأي ايضا.
إن نظام األسد كنظام آيات اهلل مبرمجان لحكم شعبييما بـأجيزة تخويـف .وىمـا يبقيـان عمـى ىـذا النحـو فقـط،
فــالحكم بالنســبة إلييمــا ىــو حكــم مــدة الحيــاة كميــا .إن المشــروع العســكري فــي ايـران يفتــرض أن يكــون شــيادة
تــأمين لمنظــام (كمــا فــي كوريــا الشــمالية) ،أمــا فــي ســوريا وألنيــم لــم ينجح ـوا فــي  1007فــي االســتمرار فــي
المشــروع ،فــان الســالح الكيميــائي ىــو ســالح يــوم القيامــة بالنســبة إلــييم ،وليــذا مــن الصــعب شــيئا مــا أن نــرى
األسد يتخمى عن شيادة تأمينو خاصة اثناء حرب أىمية قاسية .وقد كان القذافي يرى في العالم العربي عمـى
أنو أكبر ساذج بعد أن تخمى عن مشروعو الذري في .1003
سينشر تقرير األمم المتحدة قريبا ويفتـرض أن يزعزعنـا .وسـيتبين لنـا بصـورة رسـمية أن األسـد ىـو الـذي كـان
مســؤوال فــي شــير آب عــن اســتعمال الســالح المحــرم عمــى مواطنيــو ،وســنرى ايضــا مبمــط أىميــة الحفــاظ عمــى
الحمف ــاء وعم ــى المص ــالح بالنس ــبة لم ــروس وأن ذل ــك أعظ ــم م ــن الحقيق ــة نفس ــيا (م ــا ازل ــت موس ــكو ت ــزعم أن
المعارضة السورية ىي التي استعممت السالح الكيميائي).
إن االغراء باالنضـمام الـى قائمـة مبـاركي اتفـاق كيـري – الفـروف كبيـر .فـأي شـخص سـوي يحـب الحـروب؟
بيد أن اوباما يحب اليوم أن يصغي الى الروس وليـذا يحسـن بـو أن ينتبـو الـى الكـالم الـذي قالـو محـب كبيـر
لمسالم وىو تولوستوي" :ال تكون ميتما بالحرب دائما ،لكن الحرب تكون ميتمة احيانا بك".
إسرائيل اليوم1023/9/26 ،
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/9/27 ،
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صورة من معاناة أىالي قطاع غزه عمى معبر رفح

التاريخ :الثالثاء 1023/9/77

العدد1982 :

ص 38

