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 3ىنية :ال يوجد بأجندتنا صراع مع مصر ..وأقول لوسائل ا عالم المصرية اتقوا ا في فمسطين واألمة
رفح  -ربيع أبو نقيرة :نفى رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية ،وجود صفقة مع الرئيس المصري محمد مرسي أو
غيره لتوطيف الفمسطينييف في شبو جزيرة سيناء ,داعيا وسائؿ اإلعالـ المصرية لوقؼ التحريض ضد أبناء
شعبنا الفمسطيني.
وقاؿ ىنية خالؿ افتتاحو لمجموعة مف المشاريع الحيوية في محافظة رفح" :أنفي كميا كؿ ما يرد مف بعض
وسائؿ اإلعالـ في مصر ،وىذه حممة ظالمة وخطاب إعالمي ال يحقؽ أي مصمحة لمصر وال لفمسطيف،
كما أنفي ما تردد عمى لساف بعض العامميف في الحقؿ الشرعي أو الديني أف الرئيس محمد مرسي عقد
صفقة مع حماس لمتنازؿ عف مناطؽ في سيناء لحماس وىذا افتراء وكذب وىذا لـ يحدث ال مع مرسي وال
قبمو وال بعده".
وأضاؼ" :ال يوجد بأجندتنا صراع مع مصر ال حكومة وال شعبا وال فصائؿ" ,مؤكدا أنو ال يمكف لمشعب
الفمسطيني أف يقبؿ التوطيف بأي مكاف.
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وذكر أنو في عاـ  1553طرح مشروع توطيف الفمسطينييف في سيناء وقبمت بو الحكومة المصرية ولكف
الشعب الفمسطيني أفشمو بمسيراتو وتظاىراتو التي جابت قطاع غزة ،ألنو ال يمكف قبوؿ التوطيف وكؿ ما
يشاع افتراء وكذب.
وأك د أف الحكومة تحافظ عمى العالقة مع العمؽ العربي واإلسالمي وخاصة مصر ،قائال" :إننا لـ ولف
نتدخؿ في الشأف الداخمي لمدوؿ وتعاونا مع مصر في كؿ العيود عمى أساس حماية األمف القومي المصري
واألمف القومي الفمسطيني لموصوؿ لحماية األمف القومي المشترؾ".
وحوؿ ما يشاع مف وجود نفؽ بيف قطاع غزة وبعض المناطؽ األمنية والعسكرية في سيناء وفيو أسمحة،
أوضح ىنية أف وزير المخابرات المصرية اتصؿ بو سابقا وتناوال ىذا األمر حيث أكد لو رئيس الوزراء انو
"ليس لغزة عالقة بما يجري في سيناء وأف المقاومة الفمسطينية وعمى رأسيا كتائب القساـ ال تعمؿ ضد
الجيش المصري ،وعقيدة المقاومة لدينا فقط تقاوـ العدو الصييوني".
وبيف ىنية أنو كمؼ في حينو وزير الداخمية واألمف الوطني لمقياـ باتصاالت وتحريات لمتحقؽ مف األمر
ّ
حيث نفى بشكؿ قاطع أف يكوف لممقاومة أي يد فيما يجري في مصر ،وأنو تواصؿ مرة أخرى بوزير
المخا برات المصرية وأطمعو عمى تحريات واتصاالت وزير الداخمية .وأشار ىنية إلى أف وجود قنابؿ في
مصر مختومة بختـ كتائب القساـ ىي محاولة لتشويو المقاومة وتشوبو غزة ،الفتا إلى أف مؤتم ار سابقا شرح
كيؼ أف بعض العناصر التابعة لتنظيمات ىربت تمؾ القنابؿ لمصر لتشويو صورة غزة والمقاومة.
ووجو رسالة موجية لوسائؿ اإلعالـ التي تشف حممة ضد غزة والشعب الفمسطيني قاؿ فييا ":أقوؿ لوسائؿ
اإلعالـ المصرية اتقوا اهلل في مصر واتقوا اهلل في فمسطيف واتقوا اهلل في األمة ،وأقوؿ ليذه الوسائؿ كفى ال
يجوز االستمرار بيذا النيج ألننا أخوة وأشقاء وال يمكف لمصر أف تحاصر وتضيؽ عمى غزة وتغمؽ معبر
رفح".
وأضاؼ رئيس الوزراء الفمسطيني" :إغالؽ األنفاؽ يتطمب بالضرورة أف يكوف معبر رفح معب ار لألفراد
والبضائع وعمى األخوة في مصر تسييؿ دخوؿ الدواء ومواد اإلعمار والبناء والوقود ألنيا أساسيات الحياة".
مف جية أخرى ،أ كد ىنية أف الحكومة تسير في ىذه المرحمة في خطيف متوازييف األوؿ تمتيف الجبية
الداخمية لمواجية االستحقاقات الوطنية والمخاطر التي تتربص بالشعب الفمسطيني والقضية الفمسطينية,
والثاني الحفاظ عمى العالقة مع العمؽ االستراتيجي المتمثؿ في األمة اإلسالمية والعربية وفي مقدمتيا
مصر.
وقاؿ" :الحكومة تعمؿ عمى تمتيف الجبية الداخمية لمواجية االستحقاقات الوطنية والمخاطر التي تتربص
بالقضية الفمسطينية ابتداء مف القدس وليس انتياء بغزة" ،مشي ار إلى محاولة االحتالؿ اإلسرائيمي إغالؽ
أبواب األقصى في وجو المصميف تمييدا لتقسيمو زمانيا ومكانيا عمى غرار الحرـ اإلبراىيمي في الخميؿ.
وأضاؼ ىنية "المطموب تعزيز الحوار الوطني الشامؿ والبحث في القواسـ المشتركة واعادة االعتبار لمشروع
المقاومة ويكوف لنا حكومة واحدة وسمطة واحدة لمواجية التحديات والمخاطر المحدقة".
وتابع "اليوـ الحكومة وحماس تسعى الستعادة العمؿ الوطني المشترؾ وتمتيف الجبية الوطنية الداخمية لذا
جرى العديد مف المقاءات والحوارات مع الكثير مف األطر والتنظيمات والفصائؿ والنخب وستتواصؿ عمى
قاعدة التنسيؽ والتعاوف وتغميب المصالح العميا والخروج مف الوضع الفمسطيني الراىف إلى فضاء المصالحة
وانياء االنقساـ".
فمسطين أون الين2013/9/18 ،
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 2خريشة :فمسطين تحولت لنظام رئاسي بفعل تغييب دور المجمس التشريعي
غزة -محمد جاسر :قاؿ النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي د .حسف خريشة ":إف حكومة التوافؽ
المقبمة ستكوف غير شرعية وغير قانونية في حاؿ لـ تنؿ ثقة األغمبية مف أعضاء المجمس التشريعي
الفمسطيني" .وأوضح خريشة في تصريح خاص بػ"فمسطيف أوف اليف" ،أف األطراؼ الفمسطينية تعرض
شرعيتيا عمى الشعب الفمسطيني باستخداـ القانوف األساسي ،والقانوف يقوؿ ":ال تمارس أي حكومة
فمسطينية عمميا إال بعد نيؿ الثقة األغمبية مف المجمس التشريعي".
وبيف أف فمسطيف تحولت مف نظاـ برلماني ،إلى نظاـ رئاسي ،مف خالؿ تكميؼ حكومات دوف الرجوع إلى
بيت الشعب الفمسطيني المجمس التشريعي ،قائالً" :ال جدوى مف وجود رئيس الوزراء في ظؿ احتكار الرئيس
لصالحيات السمطة التنفيذية كافة".
ووصؼ النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي حكومات الضفة الغربية بػ"حكومة عباس" ،ألنيا تتبع سياسة
رئيس السمطة عباس مف الناحية االقتصادية والسياسية وجميع مناحي الحياة ألىالي الضفة الغربية مف
األخير.
فمسطين أون الين2013/9/18 ،
 3محمد مصطفى :تسممنا خطة "الرباعية" و"كيري" االقتصادية ونعكف عمى دراستيا
عبد الرؤوؼ أرناؤوط :كشؼ د .محمد مصطفى ،نائب رئيس الوزراء لمشؤوف االقتصادية ،النقاب في حديث
لػ"األياـ" ,عف أف السمطة الفمسطينية تسممت نسخة مف الخطة االقتصادية التي أعدىا مكتب مبعوث المجنة
الرباعية والجانب األميركي لجمب استثمارات بقيمة  4مميارات دوالر في السنوات الثالث المقبمة ،وقاؿ" ،تـ
تقديـ ىذه الخطة لنا وسنقوـ اآلف بدراستيا مف خالؿ الو ازرات والمؤسسات المختصة" ،وأضاؼ" ،رحبنا مف
حيث المبدأ بيذه الخطة وأىدافيا ولكننا قمنا إف ىذه الخطة وعمى الرغـ مف أىميتيا لف يكوف مف السيؿ
تطبيقيا في غياب مجموعة مف المحفزات وبرامج التمكيف حتى يتـ تحويميا مف رؤية إستراتيجية إلى واقع
عمى األرض ومشاريع تحقؽ النتائج االقتصادية المرجوة ،وفي تقديرنا فإف مف أىـ برامج التمكيف أوالً التغيير
في الموقؼ السياسي اإلسرائيمي".
وقاؿ د .مصطفى" ،تـ تقديـ ىذه الخطة لنا وسنقوـ اآلف بدراستيا مف خالؿ الو ازرات والمؤسسات المختصة
حيث إف الخطة تشمؿ عدة قطاعات وبالتالي فإف المختصيف سيقوموف بمراجعتيا ودراستيا مف اجؿ إبداء
وجية نظرىـ في الخطة وأيضاً مف اجؿ الترتيب لدخوؿ في حوار إلشراؾ القطاع الخاص الفمسطيني
ووضعو في صورة الخطة مف اجؿ أف يقوـ ىو أيضاً باالستعداد
كما كشؼ د .مصطفى ,عف أف السمطة الفمسطينية ستطمب مف اجتماع لجنة تنسيؽ مساعدات الدوؿ
المانحة المقرر في الخامس والعشريف مف الشير الجاري في نيويورؾ سد العجز المالي في الميزانية المقدر
ليذا العاـ بنحو  600 -500مميوف دوالر أميركي ،وقاؿ" ،ندرؾ أف المقاء ليس لإلعالف عف الدعـ المالي
ولكننا طمبنا في الفترة الماضية بشكؿ مباشر مف بعض الدوؿ الصديقة والداعمة التي عممت عمى ىذا
الموضوع ونأمؿ أف يتوج ىذا الجيد باإلعالف عف شيء إيجابي ،إف شاء اهلل ،خالؿ ىذا المؤتمر".
األيام ،رام ا 2013/9/19 ،
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 4أيياب بسيسو :حكومة جديدة بوزراء قدامى تؤدي اليمين القانونية اليوم
راـ اهلل -منتصر حمداف :كشفت مصادر مقربة مف الحكومة ،لػ(الحياة الجديدة) اف الحكومة الجديدة برئاسة
د .الحمد اهلل سوؼ تواصؿ أعماليا حتى شير كانوف األوؿ المقبؿ بناء عمى طمب الرئيس محمود عباس
الذي حسـ الخالفات مع رئيس الوزراء بخصوص تعديؿ بعض الوزراء بابقاء التشكيمة الحكومية عمى
حاليا.
واعمف الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة ،د.ايياب بسيسو ،في مؤتمر صحفي عقده في مركز االعالـ
الحكومي ،مساء امس ،اف الحكومة بتشكيمتيا السابقة سوؼ تواصؿ عمميا وتؤدي اليميف الدستورية أماـ
الرئيس ،اليوـ الخميس الساعة السابعة مساء في مقر الرئاسة في راـ اهلل .وقاؿ بسيسو اف الرئيس منح
الحمد اهلل الصالحيات الكاممة في كؿ ما يتعمؽ بأعماؿ الوزراء والحكومة.
وقاؿ بسيسو ":التشكيمة لمحكومة السادسة عشرة سوؼ تبقى كما ىي وبالتالي فانيا سوؼ تواصؿ اعماؿ
الحكومة السابقة" ،موضحا اف الحكومة الجديدة ستواصؿ عمميا في ظؿ الظروؼ الصعبة سواء عمى
المستوى السياسي او االقتصادي.
وقاؿ رئيس كتمة فتح البرلمانية عزاـ األحمد عقب االجتماع ،إف الرئيس أكد ثقتو برئيس الوزراء المكمؼ
وأعضاء حكومتو .وأضاؼ ،تـ إقرار تشكيؿ الحكومة السادسة عشرة برئاسة الحمد اهلل وأعضاء حكومتو في
ضوء الثقة التي اكدىا الرئيس لمحمد اهلل.
وأشار األحمد إلى أف الرئيس أعرب عف ارتياحو الكامؿ ألداء الحكومة الفمسطينية طيمة فترة عمميا القصيرة
واالنتقالية ،واإلنجازات التي حققتيا ،والتي القت ارتياحا شعبيا وعربيا ودوليا.
وأوضح ،أف الحمد اهلل أكد استمرار التزاـ حكومتو ببرنامج الرئيس ،والتي عممت طيمة فترتيا عمى تنفيذه.
الحياة الجديدة ،رام ا 2013/9/19 ،
 5فاروق القدومي ينفي أن يكون عرفات سرب خبر موعد حرب اكتوبر سنة 1973
راـ اهلل :نفى رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية اف يكوف ابو عمار قد سرب خبر موعد
حرب اكتوبر واكد اف الحرب لـ يكف احد يعمـ بموعدىا  ,في اشارة منو الى تصريح الرئيس المصري السابؽ
حسني مبارؾ الذي اتيـ فيو الرئيس الراحؿ ياسر عرفات بتسريب موعد االعالف عف حرب اكتوبر سنة
.1573
وحوؿ تبميغ السادات ليـ بموعد الحرب قاؿ ابو المطؼ لدنيا الوطف " تمقيت اتصاال مف ابو اياد اخبرني
فيو أف الرئيس السادات يطمب لقائنا في برج العرب ,وأضاؼ فور وصولنا اجتمعنا بالرئيس المصري آنذاؾ
أنور السادات الذي أخبرنا بدوره عف موعد الحرب وقاؿ " غدا سوؼ تقوـ الشارة وسوؼ اقطع القناؿ وبعد 6
كيمو سوؼ اتوقؼ وسوؼ تتدخؿ الدوؿ الكبرى "لتنجدنا" واريد منكـ انتـ الفمسطينييف أف تكمموا المشوار
,واشار الى اف السادات طمب منا أف نجيز مجموعة مف الفدائييف الستكماؿ المشوار.
واشار الى اف ابو عمار حينيا كاف في لبناف وليس في سوريا وعمى الفور ذىب اليو ابو اياد واخبره باألمر
واكد ابو المطؼ عمى اف االمر بقي سريا بينيـ ألسباب ما لـ يفصح عنيا (سرية وال يمكف الحديث فييا).
ونوه الى اف مبارؾ لـ يكف يعمـ بيذا االمر واكد عمى اف مبارؾ لـ يحضر االجتماع وشدد عمى اف لـ تكف
تربطنا بمبارؾ أي عالقة عمى االطالؽ وقاؿ" :عالقتنا كانت فقط بالسادات".
أبو المطؼ أكد في حديثو أف الممؾ االردني الراحؿ حسيف لـ يكف يعمـ بموعد الحرب وبساعة الصفر أيضاً.
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دنيا الوطن2013/9/18 ،
حد خالء المقدسيين من منازليم
 6عريقات يطالب "الرباعية" بوضع ّ
راـ اهلل :طالب رئيس دائرة شؤوف المفاوضات في منظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات ،المجنة
الرباعية الدولية ،باتخاذ كافة التدابير الالزمة لمضغط عمى إسرائيؿ لمنع أعماؿ إخالء الفمسطينييف مف
منازليـ ،واالمتناع عف نشاطات اليدـ بما فييا الحفريات في البمدة القديمة مف القدس.
ودعا عريقات في رسائؿ مستعجمة بعثيا نيابة عف الرئيس محمود عباس ،لألميف العاـ لألمـ المتحدة باف
كي موف ،ووزير الخارجية األميركي جوف كيري ،ووزير الخارجية الروسي سيرغي الفروؼ ،ومفوض العميا
لمسياسة الخارجية واألمف في االتحاد األوروبي كاثريف آشتوف ،بوضع حد ألفعاؿ المستوطنيف المستفزة في
المسجد األقصى التي مف شأنيا إشعاؿ فتيؿ الوضع وتقوض فرصة التقدـ باتجاه السالـ.
الحياة الجديدة ،رام ا 2013/9/19 ،
سفارة فمسطين بالقاىرة تدين اعتداء حماس عمى الطالب المتوجيين لمعبر رفح
أدانت سفارة فمسطيف بالقاىرة منع سمطات حماس الطالب والطالبات واالعتداء عمييـ بالضرب واالىانات
واأللفاظ البذيئة عند توجييـ إلى المعبر لاللتحاؽ بجامعاتيـ ،مؤكدة أف ىذا عمؿ مرفوض شكال ومضمونا،
ومطالبة بالسماح لمطالب بمغادرة القطاع لاللتحاؽ بجامعاتيـ التي ستبدأ في األسبوع المقبؿ حتى ال يتأثر
مستقبميـ.
وأكدت في بياف ليا ،أنو تـ االتفاؽ مع الجانب المصري عمى أف يقدـ كؿ مسافر ما يثبت أنو طالب ويحمؿ
شيادة قيد مف كميتو .
وأوضح البياف أف السفارة لـ تنسؽ لعدد محدد مف الطالب؛ ألنيا تتعامؿ مع شعبيا عمى قدر مف المساواة
وال تفرؽ بينيـ بأي تمييز ،ألنيا تستشعر المسؤولية تجاه أبنائيا وال تدخر جيدا بناء عمى تعميمات الرئيس
محمود عباس ،بأف نذلؿ أي صعوبات تواجييـ في سبيؿ تحقيؽ أىدافيـ .
المصري اليوم ،القاىرة/ / ،
 8قراقع :ال صحة لألنباء حول ا فراج عن  250أسي ار فمسطينيا
راـ اهلل :نفى وزير األسرى عيسى قراقع األنباء التي أوردتيا صحيفة "الحياة" المندنية بموافقة الجانب
اإلسرائيمي اإلفراج عف  250أسيرا ،موضحا أنو ال صحة بتاتا لذلؾ ،وأف القيادة الفمسطينية المفاوضة
طالبت باإلفراج عف دفعات أخرى مف األسرى ال سيما المرضى والقادة والنواب وكبار السف والنساء وغيرىا.
الحياة الجديدة ،رام ا 2013/9/19 ،
 9شخصيات دينية ووطنية :إقحام حماس لألقصى في الخالفات السياسية يصب في مصمحة االحتالل
راـ اهلل -وفا :أدانت شخصيات دينية ووطنية اعتداء مجموعة مف أنصار حماس عمى عضو المجنة
المركزية لحركة فتح عزاـ األحمد ،عندما كاف في المسجد األقصى وبرفقتو وفد أردني رفيع المستوى.
واعتبرت الشخصيات أف استخداـ األقصى ألىداؼ فئوية وتنظيمية عمال خطي ار مف شأنو أف يعمؽ الشرخ
الوطني ويحرؼ األنظار عف المعركة األساسية ،معركة الدفاع عف األقصى والقدس.
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ووصؼ وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية محمود اليباش ،االعتداء بالعمؿ األحمؽ الذي يصب في مصمحة
االحتالؿ ومصمحة مخططاتو اليادفة لتيويد القدس واالستيالء عمى األقصى.
وتساءؿ اليباش" :ألـ يدرؾ ىؤالء أف عمميـ ىذا مف شأنو أف يحدث مشكمة فمسطينية في األقصى ،ويفسح
المجاؿ لتدخؿ قوات االحتالؿ وتبرر تدخميا في األقصى؟".
وأعرب وزير األوقاؼ عف أسفو ألف ىذه المجموعة فضمت مصمحتيا الحزبية الضيقة عمى المصمحة
الوطنية ومصمحة األمتيف العربية واإلسالمية ،وقاؿ :ىذا العمؿ يمكف وصفو بأنو خيانة عظمى ألنو ينتيؾ
الخطوط الحمراء الوطنية والدينية ،ويجب أف يداف بشدة مف كؿ فئات الشعب الفمسطيني.
وقاؿ نائب محافظ القدس عبد اهلل صياـ ،إف ىناؾ فئات تصر عمى زج األقصى في الشؤوف العربية وفي
األزمات التي يشيدىا الوطف العربي .وأضاؼ أف أعماؿ ىذه الفئة ستعطي تذكرة مجانية لالحتالؿ
اإلسرائيمي القتحاـ األقصى والسيطرة عميو.
وأكد صياـ أف حماس بفعمتيا ىذه تسيء لألقصى ولإلسالـ ولمقضية الوطنية ،مشي اًر إلى أف القوى الوطنية
الفمسطينية وعمى مر العيود كانت تحيد األقصى وتبعده عف أية خالفات داخمية.
وقاؿ األميف العاـ لمتجمع اإلسالمي المسيحي في القدس ديمتري دلياني ،إف حادثة االعتداء مؤسفة ومدانة،
وىي تعبر عف المأزؽ الذي تعيشو حركة حماس التي أقحمت نفسيا في الشأف المصري بعد أف فكت
تحالفيا مع سوريا وايراف وحزب اهلل.
كما استنكر االميف العاـ لحزب الشعب بساـ الصالحي االعتداء وقاؿ اف ىذا االسموب المستيجف والغريب
عمى تقاليد شعبنا يجب اف يرفض رفضا قاطعا ،واف استمرار التحريض والتعديات باساليب مختمفة ستزيد
مف مخاطر تكريس االنقساـ والعداء بنا يضر بمصالح شعبنا في الوقت الذي نحتاج فيو الى انياء االنقساـ
والتوحد دفاعا عف االقصى والمقدسات والقدس والحقوؽ الوطنية لشعبنا.
الحياة الجديدة ،رام ا 2013/9/19 ،
" 10الوطني الفمسطيني" يطالب بوقف العدوان ا سرائيمي عمى المقدسات
عماف – بت ار :حذر المجمس الوطني الفمسطيني مف األعماؿ العدوانية اإلسرائيمية الممنيجة والخطيرة
الستيداؼ المسجد األقصى وتيويده وتقسيمو ،مطالبا منظمة المؤتمر اإلسالمي وكؿ الجيات واألطراؼ
المعنية تحمؿ مسؤولياتيا لوقؼ ىذا العبث اإلسرائيمي الخطير بالمقدسات.
وقاؿ المجمس في بياف أصدره أمس في عماف إف "عمى المنظمة وكؿ األطراؼ المعنية تحمؿ مسؤوليتيا
وعدـ االكتفاء بحمالت التنديد واالستنكار ،فالذي يجري في القدس تجاوز كؿ ذلؾ داعيا إلى ضرورة العمؿ
لمنع وقوع كارثة قد تحؿ بالمسجد األقصى تيدد وجوده".
الغد ،عمان2013/9/19 ،
 33صالح البردويل :المفاوضات الجارية تستيدف تصفية القضية الفمسطينية
عماف – نادية سعد الديف :قاؿ القيادي في حركة حماس صػالح البردويػؿ إف "المفاوضػات الجاريػة تسػتيدؼ
تصفية القضية الفمسطينية ،بينما "يصعب الحديث اليوـ عف المصالحة في ظؿ الظروؼ الحالية".
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وأضاؼ لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة إف أجندة المفاوضات التي انطمقت بيف الطرفيف الفمسطيني واإلسػرائيمي
في  30تموز (يوليو) الماضي بواشنطف" ،ال تتضمف قضيتي الالجئيف والقػدس ،خالفػاً لمػا يشػاع مػف بحثيػا
قضايا الوضع النيائي".
وأوضػػح بػػأف "المعموم ػػات المتػػوفرة تشػػير إل ػػى دخػػوؿ الجان ػػب الفمسػػطيني المفاوضػػات وف ػػؽ شػػروط اس ػػتبعاد
الحػديث عػف حػؽ العػػودة وتقسػيـ القػدس ،وبقػػاء الكتػؿ االسػتيطانية والسػيطرة اإلسػرائيمية فػي منطقػة أألغػوار،
تعد "ييودية الدولة" محصال تمقائيا ليا".
بينما ّ
واعتبر أف "ذلؾ كمو يمنػع قيػاـ الدولػة الفمسػطينية عمػى حػدود العػاـ  9191وعاصػمتيا القػدس الشػريؼ ،وفػؽ
ىدؼ الوفد الفمسطيني المعمف ،مقابؿ احتفاظ السمطة والقائميف عمييا باالمتيازات والوضع الراىف".
ولفػػت إلػػى أف "عػػودة الوفػػد الفمسػػطيني إلػػى المفاوضػػات كانػػت بشػػرط تجميػػد المصػػالحة ،وذلػػؾ وفػػؽ مػػا أبمغػػو
الرئيس محمود عباس لجياز المخابرات المصرية في شػير أيػار (مػايو) الماضػي ،باعتبػاره شػرطاً أميركيػاً ال
يستطيع رفضو أماـ فرصة المفاوضات التاريخية" ،بحسب قولو.
واعتبر أنو "ال يمكف الحديث اليوـ عػف المصػالحة فػي ظػؿ راع مصػري يعتبػر أحػد أطرافيػا ،وىػي "حمػاس"،
عدواً لو ،وشريؾ فمسطيني ذىب إلى المفاوضات وترؾ السػاحة فارغػة ،وينتظػر أف تسػفر األحػداث المصػرية
عف ما قد يضر "بحماس" وبوجودىا".
بيد أف "اعتقاد "فتح" بأف الظروؼ الحاليػة تخػدميا يع ّػد وىمػا ،" ً ،بحسػب البردويػؿ ،الػذي تػابع قػائالً "ال يمكػف
ّ
أف يستقر الوضػع عمػى مػا ىػو عميػو اآلف ،وال يمكػف قيػر الشػعوب ،ومػف يػراىف عمػى الدكتاتوريػة ال يػنجح"،
وفؽ تعبيره.
وأوضػػح بػػأف "المصػػالحة ليسػػت شػػأناً فمسػػطينياً خالصػاً ،وانمػػا ىػػي شػػأف عربػػي ودولػػي أيضػاً ،تتجاذبيػػا قػػوى
إقميمية مختمفة".
وقػاؿ إف "األحػػداث المصػرية أثػرت عمػػى موضػػوع المصػالحة ،حيػػث بػػرز تيػار حػػاكـ أشػػد عػداوة لحمػػاس مػػف
ال ػرئيس المصػػري المخمػػوع محمػػد حسػػني مبػػارؾ ،فػػي ظػػؿ تيديػػدات بغػػزو غ ػزة واغػػالؽ معبػػر رفػػح وتشػػديد
الحصار عمى القطاع".
وأشار إلى أف "حماس تتعرض لحممة شرسة مف مختمؼ المستويات اإلعالمية والسياسية والحزب الحاكـ في
مصر ،وتجابو خطاباً عنصرياً يقوده تيار معيف يحرض عمى قطاع غزة ويطالب بحصارىا وقصػفيا ،بسػبب
شعورىـ فقط بأنيا جزء مف اإلخواف المسمميف".
عمان1031/9/39 ،
الغدّ ،
لالجئ ِ
ين فمسطينيًّين بعد محاولتيما الفرار إلى أوروبا
 31حماس تندد بقتل البحرية المصرية
َ
راـ اهلل  -ولي ػػد ع ػػوض :طالب ػػت حرك ػػة حم ػػاس [أم ػػس األربع ػػاء ،بض ػػرورة محاس ػػبة المس ػػؤوليف ع ػػف مقت ػػؿ
الالجئػػيف الفمسػػطينييف عمػػى يػػد البحريػػة المص ػرية الثالثػػاء عقػػب فػػتح النػػار عمػػى قػػارب كػػانوا يسػػتقمونو فػػي
طريقيـ الوروبا ىربا مف مصر.
ودعا المتحدث باسػـ حمػاس فػوزي برىػوـ كػؿ المنظمػات والمؤسسػات الحقوقيػة واإلنسػانية فػي العػالـ لموقػوؼ
عنػػد مسػػؤولياتيا والعمػػؿ الفػػوري عمػػى حمايػػة الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي كػػؿ مكػػاف ،كمػػا طالػػب بوقػػؼ كػػؿ
حمالت التحريض عمى العنؼ والكراىية ضد الفمسطينييف ومف جميع االطراؼ.
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وكاف قد استشيد الثالثاء الجئيف فمسطينييف مف سوريا وأصيب عدد آخر برصػاص البحريػة المصػرية خػالؿ
مطاردتيػػا سػػفينة كانػػت تقػػؿ عػػدد مػػنيـ بعػػد ق ػرارىـ مغػػادرة مصػػر إلػػى إحػػدى الػػدوؿ األوروبيػػة لطمػػب المجػػوء
فييا.
القدس العربي ،لندن1031/9/39 ،
رد رسمي حول اتيام مبارك لعرفات بتسريب موعد حرب 3971
 31فتح تطالب ب ّ
راـ اهلل :رد سػػمطاف أبػػو العينػػيف عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح عمػػى اتيامػػات الػرئيس المصػػري األسػػبؽ
حسني مبارؾ لمشييد الراحؿ ياسر عرفات حوؿ قيامو بتسريب موعد حرب أكتوبر .
واعتبػػر أبػػو العينػػيف تص ػريحات مبػػارؾ بالسػػخيفة ،متسػػائال كيػػؼ لطبيػػب أقسػػـ عمػػى شػػرؼ المينػػة أف يقػػوـ
بخيانة قسمو وعيده .وأعرب أبو العينيف خالؿ تصريحات خاصة بدنيا الوطف عف ثقتػو التامػة بػأف التسػجيؿ
مقتطع وليس كامال ،كما طالب القضاء المصري بمحاكمة الطبيب لخيانة شرؼ المينة.
وأشػػار أب ػوالعينيف إلػػى أف ياسػػر عرفػػات ىػػو ممػػؾ لمشػػعب الفمسػػطيني واإلسػػاءة لػػو ىػػي بمثابػػة إسػػاءة لمشػػعب
الفمسطيني ،وىو أكبر مف ىذه االتيامات التي التستحؽ الرد عمييا.
وقػػاؿ أب ػوالعينيف أف مبػػارؾ رجػػؿ م ػريض وكبيػػر بالسػػف ،والتسػػجيؿ المقتطػػع اليػػوفر الروايػػة التاريخيػػة كاممػػة،
مستغربا كيؼ لإلعالـ المصري أف يقبؿ بنشر ىذه األحاديث واالتيامات في حيف كانت اسرائيؿ تبحػث عػف
ياسر عرفات لمدة  00عاما الغتيالو.
وطمػػب أبػوالعينيف عػػرض التسػػجيؿ كػػامال ،وعػػرض المقطػػع الػػي تػػـ بثػػو عبػػر اإلعػػالـ المصػػري عمػػى الػرئيس
مبارؾ وجمب رد رسمي منو حوؿ األقواؿ التي نسبت إليو.
دنيا الوطن1031/9/38 ،
 34الرشق :اتيام فتح لحماس بطرد عزام األحمد من ساحة األقصى ال أساس لو من الصحة
قػػاؿ عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس عػػزت الرشػػؽ" :إف اتيػػاـ حركػػة فػػتح لحركػػة حمػػاس بطػػرد األخ
عزاـ األحمد القيادي في حركة فتح مف ساحة المسجد األقصى والتعػرض لػو ال أسػاس لػو مػف الصػحة ،وىػو
خمط لألوراؽ ومحاولة لتضميؿ الرأي العاـ بحادث ال عالقة لمحركة بو عمى االطالؽ".
وأضػػاؼ الرشػػؽ "األسػػماء التػػي اتيمتيػػا فػػتح ليسػػت مػػف حركػػة حمػػاس ،وىػػي أسػػماء لصػػحفييف واعالميػػيف
معػػروفيف بمينيػػتيـ ،وقػػد نقم ػوا مػػا جػػرى ،وجمػػيعيـ أكػػدوا فػػي تص ػريحات مختمفػػة عػػدـ تواجػػدىـ فػػي المسػػجد
األقصى وقت التعرض لألخ عزاـ األحمد".
وجػ ّػدد القيػػادي الرشػػؽ التأكيػػد عمػػى أحقيػػة الفمسػػطينييف بالصػػالة فػػي المسػػجد األقصػػى رغػػـ أنػػؼ االحػػتالؿ
ورفض الزيارات التطبيعية.
عمان1031/9/39 ،
السبيلّ ،
مر لعشرين عاما من المفاوضات العبثية
" 35الجياد" :تكرار اقتحام المسجد األقصى ىو حصاد ّ
ذك ػػرت الدسرررتور ،ع ّمررران ،1031/9/39 ،ع ػػف (وك ػػاالت) ،أف حرك ػػة الجي ػػاد اإلس ػػالمي اعتب ػػرت أف تكػ ػرار
اقتحػ ػػاـ المسػ ػػجد األقصػ ػػى "يمثػ ػػؿ الحصػ ػػاد المػ ػػر لعش ػ ػريف عامػ ػػا خمػ ػػت مػ ػػف المفاوضػ ػػات والعبػ ػػث بالقضػ ػػية
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الفمسطينية" .وقالت الحركة ،في بياف صحفي ،إف "الرىاف الحقيقي اليوـ عمػى الجمػاىير الفمسػطينية أف تيػب
وتتحرؾ لنصرة القدس ،وىو ما سيفتح الطريؽ الستئناؼ نشاط المقاومة" .واعتبرت الحركة أف المعركة حاليا
ىي عمى حسـ مستقبؿ مدينة القػدس وىػي تمػر فػي فصػميا األخيػر ،داعيػة إلػى أف يكػوف الشػعب الفمسػطيني
عمى قدر المسؤولية لتحقيؽ االنتصار.
وأضػػافت قررردس بررررس ،1031/9/38 ،م ػػف غ ػزة (فمس ػػطيف) ،أف داوود ش ػػياب النػػاطؽ باس ػػـ حرك ػػة الجي ػػاد
معقبػػا عمػػى اعتػػداء االحػػتالؿ عمػػى المصػػميف فػػي المسػػجد االقصػػى ل ػ "قػػدس بػػرس"" :المقاومػػة
االسػػالمي قػػاؿ ً
الفمسػػطينية عمػػى اخػػتالؼ فصػػائميا وألوانيػػا يجػػب أف تكػػوف جػػاىزة ومسػػتعدة ليػػذه المعركػػة الحاسػػمة (معركػػة
حسـ مستقبؿ مدينة القدس) ،فإسرائيؿ تريد أف تحسػـ مدينػة القػدس والصػراع فييػا ويجػب اف نصػطؼ جميعػا
احدا في مواجية مخططات االحتالؿ اإلسرائيمي في القدس".
نحف كفمسطيف وكمقاومة صفًا و ً
وأوضح أف المقاومة الفمسطينية "رغـ ضعؼ وقمػة إمكانياتيػا ،إال أنيػا تممػؾ اإلرادة الحقيقيػة لمصػمود والقتػاؿ
تبر أف حماية المقدسات واجب عمى المقاومة.
والدفاع" ،مع ًا
وقػػاؿ" :ال معنػػي لمحػػديث عػػف المقاومػػة واس ػرائيؿ تسػػعى ليػػدـ المسػػجد االقصػػى واسػػتباحة االرض واإلنسػػاف
الفمسطيني ،وال معني وال قيمة لشيء اذا فعمت اسرائيؿ ما تفعؿ".
وح ػػذر الن ػػاطؽ باس ػػـ الجي ػػاد االس ػػالمي م ػػف أف س ػػمطات االح ػػتالؿ "ب ػػدأت اآلف بتنفي ػػذ الفص ػػؿ األخي ػػر م ػػف
وزمانيا".
مكانيا
مخططاتيا لمسيطرة عمى المسجد األقصى وتقسيمو
ً
ً
 36حماس :محاوالت تقسيم المسجد األقصى لن تفمح
السبيؿ :داف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشؽ اقتحاـ االحتالؿ اإلسرائيمي صباح األربعاء
ػالقوة
باحات المسجد األقصى المبػارؾ ،واالعتػداء اليمجػي عمػى المػرابطيف وطػالب مصػاطب العمػـ وقمعيػـ ب ّ
المتطرفيف القتحامو وممارسة طقوسيـ.
لطردىـ وافساح المجاؿ أماـ قطعاف المغتصبيف و
ّ
وأكد الرشؽ في تصريح صحفي األربعاء أف "العػدو الصػييوني ييػدؼ إلػى تقسػيـ األقصػى وفػرض أمػر واقػع
عميػػو" ،مشػػدداً أف أىػػداؼ وأطمػػاع االحػػتالؿ العدوانيػػة تجػػاه المسػػجد األقصػػى سػػتبوء بالفشػػؿ بفضػػؿ صػػمود
الم ػرابطيف المػػدافعيف عػػف األقصػػى المبػػارؾ ،ولػػف يرىػػب ى ػؤالء األبطػػاؿ اعتقػػاؿ الناشػػطيف وتغييػػب وابعػػاد
القيادات المدافعة عف القدس واألقصى.
عمان1031/9/39 ،
السبيلّ ،
 37فتح تطالب بمحاسبة "إسرائيل" في ذكرى مجزرة صب ار وشاتيال
أصػػدرت حركػػة فػػتح  -إقمػػيـ لبنػػاف ،بيانػاً لمناسػػبة ذكػػرى مجػػازر صػػب ار وشػػاتيال ،فػػي  99أيمػػوؿ  9181حػػيف
"كانت اليمجية تتجسد بأبشع صورىا وأشكاليا بقرار إسرائيمي ومشاركة أعوانيا مػف األدوات الحاقػدة" ،مؤكػدة
الضػػمائر ،تسػػتنطؽ مجمػػس األمػػف والػػدوؿ
أنيػػا "كانػػت فضػػيحة العصػػر ،تقػػرع أب ػواب العػػالـ كػػؿ العػػالـ ،تيػ ضػز ّ
اإلسالمية".
تستفز مشاعر العرب ،والدوؿ
الغربية،
ّ
ّ
الرعػب فػي
أف "ما يز ُ
وأشار البياف الى ّ
يد عمى  3000شييد لقػوا مصػرعيـ عمػى أيػدي حفنػة مػف القتمػة لنشػر ّ
نفوس أىمنا ،وحمميـ عمى المغادرة والتشتت في منطقة حزاـ البؤس" .وتساءؿ ،أال تستحؽ ىذه المجزرة وقفػة
وتأمؿ لمحاسبة الكياف اإلسرائيمي الخارج عف كافة القيـ والق اررات الدولية؟".
ضمير ّ
ورأت "فتح" "أف ىذه الذكرى المفجعػة تضػعنا جميعػاً أمػاـ مسػؤولياتنا الوطنيػة تجػاه أىمنػا أبنػاء صػب ار وشػاتيال
وأبن ػػاء ت ػػؿ الزعت ػػر ،وتج ػػاه ش ػػيدائنا األب ػػرار م ػػف المبن ػػانييف والفمس ػػطينييف ،وأف نك ػػوف أوفي ػػاء ل ػػدمائيـ الزكي ػػة
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وأرواحيػػـ الطػػاىرة .وال شػػؾ أف قمػػة الوفػػاء تكػػوف بػػرص الصػػفوؼ وانيػػاء االنقسػػاـ المػػدمر واعػػالف الوحػػدة
الوطنية".
وأىابت "بأىمنا وشعبنا أف يتكاتفوا وأف يعمموا مف أجؿ األماف واالسػتقرار ،والتعػاوف مػف أجػؿ عالقػات أخويػة
مع أىمنا المبنانييف لتجسيد وحدة الموقؼ والمصير عمى طريؽ الحرية والنصر المؤزر".
وصدر عف "لجنة دعـ المقاومة في فمسطيف" بياف أكدت فيو "أف مجزرة صػب ار وشػاتيال ىػي اسػتمرار لمجػزرة
اقتالعنا وتشريدنا مف أرضنا عاـ  9198وىي انعكاس لصورة الكياف الصييوني ووحشيتو المؤدلجة ،وسيأتي
اليوـ الذي تتحقؽ فيو العدالة ويحاسب القتمػة الػذيف مػا ازلػت بصػماتيـ الدامغػة موجػودة ولػـ تم ،ػح ،وشػعبنا لػـ
ولف ينسى الشيداء" ،واف القتمة وعمالءىـ "لف ينالوا سوى اليزيمة والعقاب".
المستقبل ،بيروت1031/9/39 ،
 38إطالق نار مشترك لسرايا القدس وكتائب األقصى عمى حاجز بمدينة جنين
جنػػيف – صػػفا :أطمػػؽ مقػػاوموف فػػي مدينػػة جنػػيف شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة الميمػػة الماضػػية النػػار عمػػى
حاجز الجممة العسكري شماؿ المدينة ،ردا عمػى جػرائـ االحػتالؿ واغتيػاؿ الشػاب إسػالـ الطوباسػي فػي مخػيـ
جنيف قبؿ يوميف.
وقاؿ مصػدر فػي سػرايا القػدس لػػ"صفا" إف مجموعػة مػف مقػاومي كتائػب شػيداء األقصػى وسػرايا القػدس نفػذوا
الميمة الماضية عممية إطالؽ نار مشتركة عمى حاجز الجممة العسكري شماؿ جنيف وتمكنوا مف االنسحاب.
وأك ػػد أف ى ػػذا العم ػػؿ ى ػػو ب ػػاكورة أعم ػػاؿ لممقاوم ػػة ف ػػي المرحم ػػة المقبم ػػة بس ػػبب تواص ػػؿ الع ػػدواف واس ػػتيداؼ
المخيمات والقتؿ العشوائي الذي تمارسو قوات االحتالؿ.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1031/9/39 ،
 39إصابة مقاوم خالل اشتباك مع قوة من جيش االحتالل شمال غزة
غػزة ػ أشػػرؼ اليػػور :انػػدلع اشػػتباؾ مسػػمح بػػيف مجموعػػة مػػف النشػػطاء الفمسػػطينييف وقػػوة إسػرائيمية كانػػت تنفػػذ
توغال بريا في منطقة حدودية شػماؿ قطػاع غػزة ،أسػفر عػف إصػابة مقاومػة فمسػطيني بجػراح .ووفػؽ مصػادر
فمسػطينية فػإف مقاومػاً مػف أحػػد الفصػائؿ المسػمحة أصػػيب بجػراح وصػػفت بالمتوسػطة ،خػالؿ اشػػتباؾ مػع قػػوة
م ػػف ج ػػيش االح ػػتالؿ توغم ػػت ش ػػرؽ بم ػػدة جبالي ػػا ش ػػماؿ قط ػػاع غػ ػزة .ودخم ػػت ق ػػوة إسػ ػرائيمية م ػػدعوة باآللي ػػات
المصفحة عمى حدود بمدة جباليا ،قبؿ أف يندلع االشتباؾ مع قوة مف المقاوميف ف كانػت تتمركػز عمػى مقربػة
مف المكاف.
القدس العربي ،لندن1031/9/39 ،
 10وفد من حماس يزور مكتب العميد المينو لبحث أوضاع مخيم عين الحموة
قاـ اليػوـ وفػد مػف حركػة حمػاس فػي مخػيـ عػيف الحمػوة عمػى أرسػو عضػو المكتػب السياسػي الشػي ابػو ياسػر
عبد اليادي بزيارة لمكتب العميد محمود عيسى المينو في مخيـ عيف الحموة.
تناوؿ المقاء االوضاع الحالية لممخيـ مثنييف عمى تثبيت االجماع الفمسػطيني فػي لبنػاف حػوؿ امػف المخيمػات
و عػػدـ انجرارىػػا فػػي اي فتنػػة و اعتػػداؿ الموقػػؼ الفمسػػطيني تجػػاه االحػػداث المحيطػػة  ,و قػػد اكػػد الشػػي ابػػو
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ياسػػر عمػػى اىميػػة التجربػػة التػػي مػػر بيػػا العميػػد المينػػو فػػي االمػػف و انػػو ال يجػػوز تجاىميػػا و عمينػػا اف نكػػوف
جسد واحد في الشتات الفمسطيني و انال معنى لمخالؼ السياسي اماـ احتياجات الناس مف عالج و تعميـ .
امػػا العميػػد المينػػو مػػف جيتػػو ثمػػف زيػػارة االخػػوة فػػي حمػػاس و شػػاك ار ليػػـ دورىػػـ فػػي العمػػؿ عمػػى تشػػكيؿ القػػوة
االمنية التي ىي حاجة اساسية اليوـ ،مشددا عمػى ضػرورة وحػدة الصػؼ الفمسػطيني الف المخيمػات تمػر فػي
مرحمة خطيرة مف تاري القضية الفمسطينية و الحفاظ عمى امف المخيـ و وحدة الصػؼ ىػو حفػاظ عمػى حػؽ
العػػودة .مؤكػػدا عمػػى كػػالـ الشػػي ابػػو ياسػػر فمنتنػػافس فػػي الخيػػر و تقػػديـ االفضػػؿ لشػػعبنا فػػالممؼ االنسػػاني
اولوية لتخفيؼ البطالة و اعطاء مقومات صمود.
موقع عاصمة الشتات1031/9/38 ،
 13القيادات الفمسطينية بعد تطويقيا التوتر في عين الحموة :أمن المخيمات "خط أحمر"
بيروت  -نذير رضا :ضبطت القيادات الفمسػطينية التػوتر األمنػي فػي مخػيـ عػيف الحمػوة ،جنػوب لبنػاف ،إثػر
اشتباكات مسمحة اندلعت بيف عناصر مف تنظيـ جند الشاـ اإلسػالمي ،وحركػة فػتح ،أوؿ مػف أمػس ،أسػفرت
عف جرح شخصيف ،غداة بدء القوة األمنية المشتركة مياميا بحفظ أمف المخيـ.
وتدخمت القيػادات الفمسػطينية عمػى أعمػى المسػتويات لضػبط الوضػع األمنػي فػي المخػيـ ،منعػا لتػدىوره ،عبػر
لقػػاءات مكثفػػة عقػػدت بػػيف الفصػػائؿ ،دعػػت إلييػػا لجنػػة المتابعػػة .ودعػػت قػػوى "لجنػػة المتابعػػة" والقػػوة األمنيػػة
المشػػتركة والفصػػائؿ والقػػوى الوطنيػػة واإلسػػالمية إلػػى اجتمػػاع فػػي جػػامع النػػور بحضػػور النػػاطؽ باسػػـ القػػوى
اإلسالمية ،وأمير "الحركة اإلسالمية المجاىدة" الشي جماؿ خطاب .وخمص المجتمعوف بعػد عػدة اتصػاالت
مػػع قائػػد األمػػف الػػوطني الفمسػػطيني الم ػواء صػػبحي أبػػو عػػرب والم ػواء منيػػر المقػػدح و"جنػػد الشػػاـ" إلػػى وقػػؼ
إطالؽ النار .وقالت مصادر مطمعة عمى االتصاالت لتطويؽ االشتباكات في المخػيـ ل ػ"الشرؽ األوسػط" ،إف
قائػػد األمػػف الػػوطني الم ػواء صػػبحي أبػػو عػػرب أعطػػى تعميماتػػو بعػػدـ إطػػالؽ النػػار ،وعػػدـ الػػرد عمػػى مصػػادر
النيػراف فػػي حػػاؿ تجػػددت اإلشػػكاالت "ألف مصػػمحة أىمنػػا فػػي المخػػيـ فػػوؽ أي اعتبػػار" .وقالػػت إف أوامػػر أبػػو
ػتقرره" .وكانػت مجموعػة مػف أنصػار جنػد الشػاـ
عرب "صارمة في ىذا االتجاه ،حفاظا عمػى أمػف المخػيـ واس ا
في مخيـ عيف الحموة ،ىاجمت ليؿ الثالثاء  -األربعاء ،مقػر حركػة فػتح ،مػا دفػع بعناصػر فػتح لمػرد ،ودارت
اشػػتباكات بػػيف الط ػرفيف اسػػتخدمت فييػػا األسػػمحة الرشاشػػة والقػػذائؼ الصػػاروخية .وأفػػادت "الوكالػػة الوطنيػػة
لإلعالـ" الرسمية في لبناف ،بسقوط جريحيف ،أحدىما مف آؿ الشػعبي وىػو تػابع لجنػد الشػاـ ،والثػاني مػف آؿ
الجمعة وىو تابع لحركة فتح.
مف جية اخرى ،شدد أبو عرب عمى أف أمف المخيـ "خط أحمر" ،مؤكدا أنو "مف غير المسموح ألي أحد أف
يعبػػث بػػو ويتجػػاوزه" ،الفتػػا إلػػى أف "نسػػاءنا وأطفالنػػا وشػػيوخنا ك ػرامتيـ وأمػػنيـ وسػػالمتيـ فػػوؽ أي اعتبػػار".
وأعمف دعمو لمقوة األمنية المشتركة التي انبثقت عف القوى والفصائؿ الوطنية واإلسالمية.
الشرق األوسط ،لندن1031/9/39 ،
الجنرال نيتسان ألون :الجيش ا سرائيمي يتحكم بكل ما يدخل ويخرج من الضفة الغربية
قاؿ قائد المنطقة الوسطى في جيش االحتالؿ االسرائيمي ،الجنراؿ نيتساف ألوف ،اف (إسرائيؿ) ال يمكف أف
تركف إلى قوات دولية في غور األردف في الحفاظ عمى أمنيا ،في إشارة إلى رفض اإلقتراح الفمسطيني
الداعي لالنسحاب مف منطقة األغوار الواقعة عمى الحدود مع األردف ونصب قوات دولية ىناؾ .وقاؿ ألوف
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في مقابمة مطولة أجرتيا معو صحيفة "يديعوت أحرونوت" ونشرت في موقعيا عمى الشبكة ،اليوـ االربعاء،
إف قوات االحتالؿ تتحكـ بكؿ ما يدخؿ ويخرج مف الضفة الغربية المحتمة مف جيتي الشرؽ (الحدود مع
االردف) والغرب (جدار الفصؿ العنصري) ،الفتا إلى مساىمة ىذا الجدار في تعزيز أمف (إسرائيؿ).
ورأى ألوف فيما يجري في سوريا ومصر والعراؽ "ال يشجع الفمسطينييف عمى المقاومة ،ألنيـ اليرغبوف في
وضع مشابو لما يحدث ىناؾ ،وىذا ما يضفي مصداقية لعمميات قوات األمف الفمسطينية ضد حماس
وتنظيمات أخرى اكثر مف الماضي" ،حسب قولو .وأشار إلى عدـ وجود عالقة بيف التنسيؽ األمني
والمفاوضات الدائرة ىذه االياـ ،ومدعيا اف" التنسيؽ األمني جيد لمطرفيف ولذلؾ ىو قائـ .يجب اف ينظر
الى التنسيؽ االمني مف زاوية الصراع الدائر في المجتمع الفمسطيني بيف االسالـ الراديكالي وبيف
العممانييف" .وأضاؼ ألوف "في غزة صعدت حماس قبؿ اليزة التي اكتنفت الشرؽ االوسط ،والفمسطينيوف في
الضفة الغربية يدركوف اف وجود الجيش االسرائيمي ىو الذي يمنع حدوث وضع مشابو".
وأشار إلى فشؿ وتراجع حتى محاوالت تنظيـ مقاومة شعبية ،التي يتـ تحريكيا مف قبؿ أبومازف ذاتو ضد
المستوطنات والجدار والتي تشجعيا وتديرىا السمطة الفمسطينية ،بواسطة منظمات شعبية مف خالؿ اقامة
قرى احتجاجية في المنطقة "ج" وتنظيـ مظاىرات بمحاذاة الجدار الفاصؿ ،عمما اف ىذه المحاوالت توقفت
بعد استئناؼ المفاوضات ،كما يقوؿ.
ويعزي قائد المنطقة الوسطي "كأحد عوامؿ االستقرار األمني" الى تحسف الوضع االقتصادي والتسييالت
التي قامت بيا االحتالؿ عمى حركة عبور الناس والبضائع مف الضفة والييا والتي توجت بدخوؿ مميوف
فمسطيني الى األراضي الفمسطينية المحتمة كسياح ،خالؿ فترة رمضاف وعيد الفطر ودخوؿ فمسطيني
مف (إسرائيؿ) إلى الضفة الغربية باعداد كبيرة لمتسوؽ والتنزه.
األراضي المحتمة عاـ
كذلؾ يشير بحذر الى بادرة اطالؽ سراح اسرى فمسطينييف التي سبقت المفاوضات ودورىا في تعزيز مكانة
السمطة .وتحدث ألوف خالؿ المقابمة عف عمميات "جباية الثمف" التي يقوـ بيا المستوطنوف قائال ،انو يميز
بيف أف تقوـ فتاة ييودية بإلقاء حجر عمى سيارة عمى خمفية اخالء بؤرة استيطانية وبيف عمؿ ارىابي يتمثؿ
باحراؽ مسجد والذي مف شأنو أف يصب الزيت عمى نار الصراع واف يخمؽ ردة فعؿ انتقامية" ،مشي ار إلى
فرممة ىذه الظاىرة في االونة االخيرة.
ويرى الجنراؿ الوف أف حركة حماس دخمت في مأزؽ عندما تخمت عف الدعـ المالي والموجستي ،مف قبؿ
ايراف وسوريا وراىنت عمى النظـ االسالمية القادمة مع رياح الربيع العربي والضربة التي تمقتيا باسقاط نظاـ
االخواف المسمميف في مصر وقدوـ نظاـ معاد ليا ،ممفتاً إلى أف أبو مازف استغؿ ىذا التراجع إلعادة بسط
سمطتو عمى قطاع غزة عبر اجراء انتخابات أو الحصوؿ عمى مصالحة بشروطو ،عمما اف حماس ما زالت
ترفض حتى االف ،كما يقوؿ.
فمسطين أون الين/ / ،
بشكل ٍ
ٍ
تام
الجنرال يائير غوالن :في المواجية القادمة سيتم تدمير القسم األكبر من لبنان
الناصرة  -زىير أندراوس :صعد أمس قائد المنطقة الشمالية في جيش االحتالؿ اإلسرائيمي الجنراؿ يائير
غوالف ،مف ليجة التيديد ضد سورية وحزب اهلل وقاؿ في مقابمة نشرتيا صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ العبرية
مؤكدا عمى أنو في المواجية القادمة
أف ُيحاوؿ تجربة القوة العسكرية لمدولة العبرية،
ً
إنو ال يقترح عمى أحد ْ
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بشكؿ ٍ
ٍ
تاـ ،ولف يقوـ الجيش بعمميات جزئية وضرب مواقع معينة فقط،
سيتـ تدمير القسـ األكبر مف لبناف
عمى حد تعبيره.
وفي ما يتعمؽ بسورية قاؿ إف الرئيس د .بشار األسد يممؾ مئات األطناف مف األسمحة الكيميائية عمى
جدا ،لكنو استدرؾ
مختمؼ أنواعيا ،وأف لممفتشيف الدولييف الذيف سيصموف إلى دمشؽ سيكوف عمالً
صعبا ً
ً
جدا ،ذلؾ أف األسد منشغؿ في ىذه األياـ بالبقاء في
قائالً إف قوة الردع اإلسرائيمية ضد سورية ثابتة وقوية ً
السمطة فقط .وأضاؼ في معرض رده عمى سؤاؿ إف الرئيس األسد إذا تمكف فسيمتنع عف شف حرب ضد
إسرائيؿ ،ونفس األمر ينسحب عمى منظمة حزب اهلل المبنانية ،وزاد قائالً إف سورية ستبقى عمى مدار سنوات
مركز لعدـ االستقرار في المنطقة ،وىذا األمر سيؤثر عمى الوضع اإلقميمي في الشرؽ األوسط ،الفتًا
طويمة ًا
أف يتمكف النظاـ الحاكـ مف إعادة السيطرة عمييا،
إلى أف ىناؾ مناطؽ معينة في سورية مف المستحيؿ ْ
وتحديدا المنطقة الحدودية في الجنوب مع المممكة األردنية الياشمية ،ذلؾ أف جيات عالمية باتت تتدخؿ
ً
ىناؾ.
وأشار إلى أف مف أسماىـ بالمتمرديف في بالد الشاـ لـ يتمكنوا مف إيجاد بديؿ ،وفي المقابؿ فإف الرئيس
األسد لـ يتمكف مف بسط سيطرتو عمى البالد ،وبالتالي ،أضاؼ الجنراؿ اإلسرائيمي ،فإف سورية ىي دولة
في حالة تفكؾ ،وبحسب تقديراتو ،في السنوات القميمة القادمة ستنشأ في سورية العديد مف الكيانات ،التي
أف تكوف جميعيا داخؿ سورية فقط ،وىذه الكيانات ستُقيـ عالقات حذرة ومتوترة مع بعضيا
ليس بالضرورة ْ
البعض ،كما أنو ستندلع مواجيات عسكرية بينيا ،ومف ثـ سيتـ إخمادىا ،عمى حد وصفو.
أما بالنسبة لمرئيس السوري فقاؿ الجنراؿ غوالف إنو سيبقى سنوات طويمة في الحكـ ،ذلؾ أنو ال توجد اليوـ
أف يختفي عف العالـ ،وكمما
أف تُسقطو عف سدة الحكـ ،عمى الرغـ مف أننا نريد ْ
قوة في الداخؿ بإمكانيا ْ
حدث ذلؾ أسرع ،كاف لنا أحسف.
وأوضح الجنراؿ غوالف في سياؽ حديثو أف سورية قادرة اليوـ عمى إلحاؽ األضرار بإسرائيؿ ،ولكف الجيش
عاجز اليوـ عف إدارة معركة برية جدية ضد الدولة العبرية ،ذلؾ أف قوات المشاة في الجيش
ًا
السوري بات
ألؼ جندي ،كما أف
العربي السوري منشغمة بشكؿ كامؿ في قمع المعارضة المسمحة ،وخسر حتى اآلف
قسما ال ُيستياف بو مف مخازف األسمحة تـ تدميره ،عالوة عمى ذلؾ ،فإف سالح الجو السوري خسر
حتى خمسيف بالمائة مف الصواري التي كانت معدة لإلطالؽ باتجاه إسرائيؿ ،وعمى المدف اإلسرائيمية
تحديدا ،وأكد عمى أف الجيش السوري ىو ليس نفس الجيش اليجومي الذي حارب إسرائيؿ في حرب أكتوبر
 ،عمى حد قولو.
مف العاـ
وتطرؽ قائد المنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيمي إلى الجياد العالمي وقاؿ في معرض رده عمى سؤاؿ إف
أف
إسرائيؿ تزيد ًا
عجا مف قوة ىذا التنظيـ ،ولكف عمينا ْ
كثير مف قوة ىذا التنظيـ ،وىذا ال يعني أنني لست منز ً
جدا ،وال يتمتُع بدعـ مف قوة
نفيـ مف ىو العدو ومف ىو العدو األسوأ ،فالجياد العالمي ىو قوة بدائية ً
عدوا أكثر
إقميمية معينة ،أما العدو السوري ،مع حزب اهلل ،وبدعـ مف قوة إقميمية مثؿ إيراف ،فإف بنظرنا ً
أف تُرابط عمى الحدود معيا
صالبة وشراسة مف الجياد العالمي،
موضحا أنو بالنسبة إلسرائيؿ أقؿ خط ار ْ
ً
مشير إلى أنو وفؽ التقديرات
ًا
قوات مف الجياد العالمي ،بدؿ القوات السورية المدعومة مف طيراف،
اإلسرائيمية ،يتواجد اليوـ في سورية ستة آالؼ مقتؿ مف الجياد العالمي ،وىذه قوة ال يستياف بيا ،ولكف
مقارنة مع قوة الجيش السوري ،فإنيا ضعيفة ،عمى حد قولو.
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أما في ما يتعمؽ بحزب اهلل فقاؿ الجنراؿ اإلسرائيمي إف ىذه المنظمة تعمؿ كؿ ما في وسعيا لكي يبقى
القتاؿ عمى األراضي السورية وال ينتقؿ إلى لبناف ،ذلؾ أف الحزب ليس عمى استعداد لتدمير لبناف مف أجؿ
يوما مف األياـ عف مواصمة التسمح وتقوية ترسانتو العسكرية،
سورية .وأضاؼ قائالً أف حزب اهلل لـ يتوقؼ ً
وفي ىذه األياـ ما زاؿ يتسمح ،وبحسبو فإف االتفاؽ بيف سورية والحزب ينص عمى أف الحزب ُيرسؿ
لمسورييف المقاتميف مف الوحدات النخبوية والمستشاريف األكثر قدرة ،وبالمقابؿ ،فإف سورية تقوـ بتزويده
كثيرا ،عمى حد قوؿ الجنراؿ غوالف.
باألسمحة المتطورة ً
جدا ،وىذا األمر ُيقمؽ إسرائيؿ ً
وبحسب التقديرات المخابراتية اإلسرائيمية ،أشار قائد المنطقة الشمالية ،فإف حزب اهلل يممؾ اليوـ أكثر مف
،
أي ضعفي ما كاف يممكو في حرب لبناف الثانية في العاـ
مائة ألؼ صاروخ مف أنواع مختمفةْ ،
الفتًا إلى أف المعضمة ليست في عدد الصواري والقذائؼ ،بؿ في تطورىا وتقدميا ،ذلؾ أنو وفؽ وجية نظر
حزب اهلل فإف ىذه الترسانة العسكرية قادرة عمى خمؽ ميزاف قوة مختمفة قبالة الجيش اإلسرائيمي ،وىذه
المعادلة تعتمد باألساس عمى صواري البرية ػ البحرية وصواري أرض جوف ودقة كبيرة في التصويب
واإلصابة ،عؿ حد قولو.
وخمص إلى القوؿ إنو في المواجية القادمة مع حزب اهلل سيقوـ الجيش اإلسرائيمي باستعماؿ كؿ قوتو ،ولف
ؤكدا
يسمح بالوصوؿ إلى نصؼ إنجاز ،الفتًا إلى أف حزب اهلل رفع حالة التأىب في األسابيع األخيرة ،وم ً
جدا وليس حركة كشفية ،وبالتالي أنصح الجميع بعدـ تبني موقؼ الال
عمى أف الحزب ىو منظمة جدية ً
أف نكوف عمى استعداد ويقظة وحذر ،قائالً إنو إذا اندلعت مواجية مع حزب
مباالة مف قوة حزب اهلل ،وعمينا ْ
سيقدـ المساعدة ،كما أف إيراف ستُشارؾ بالمجيود الحربي ،ألنو خالفًا لمماضي ،فإف
اهلل فإف الجيش السوري ُ
جدا والعالقات بيف القوى الثالث متينة لمغاية ،عمى حد تعبيره.
محور الشر بات متماس ًكا ً
القدس العربي ،لندن/ / ،
أحمد الطيبي :المسجد األقصى مكان صالة لممسممين وسندافع عن مقدساتنا
القدس المحتمة  -الحياة الجديدة :توجو عضو الكنيست احمد الطيبي رئيس الحركة العربية لمتغيير ،الى
المسجد االقصى في القدس واعمف رفضو الكامؿ وشجبو الخطوة التي اتخذتيا الشرطة بإغالؽ أبواب
المسجد األقصىُ ،ليسمح لمييود بالدخوؿ الى الحرـ القدسي الشريؼ في عيد العرش .ورفض الطيبي
تـ إدخاؿ
الدخوؿ الى المسجد األقصى منفرداً ،وبقي مرابطاً لمدة ثالث ساعات عند حاجز باب حطّة حتى ّ
كافة النساء لألقصى .وقاؿ الطيبي في المسجد األقصى :إف إغالؽ بوابات األقصى أماـ المسمميف ىو
تصعيد ومحاولة تدريجية لتغيير الوضع القائـ لتحويؿ أوقات الصالة كما في الحرـ االبراىيمي في الخميؿ،
وىذا ما يرفضو كؿ المسمميف والعرب .وأضاؼ :المسجد األقصى ىو مكاف صالة لممسمميف .نقطة ! وال
شيء غير ذلؾ .واستنكر النائب الطيبي اعتقاؿ الشي كماؿ خطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية والشي
عمي أبو شيخة .واضاؼ :إف كانت الشرطة تعتبر الدفاع عف األقصى بأنو أعماؿ شغب كما يزعموف،
فنحف نعتبر ذلؾ إخالصاً ودفاعاً عف أقدس مقدساتنا الذي يتعرض ليجمة مف قبؿ اليميف والمتطرفيف الييود
في محاولة لسمبنا حقنا فيو وعميو ونعود ونكرر اف احتالؿ الصميبييف لمقدس كاف طويال ثـ زاؿ وكذلؾ
االنتداب البريطاني وىكذا ايضا سيمر االحتالؿ االس ارئيمي لمقدس واالقصى.
الحياة الجديدة ،رام ا / / ،
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ِ
المعقبين عمى مواقع االنترنيت في الحرب عمى الرأي العام الدولي
يديعوت :جيش إسرائيمي من
القدس المحتمة :كشؼ موقع يديعوت أحرونوت ،عمى الشبكة ،بمناسبة "عيد العرش الييودي" أف ىناؾ في
الواقع ،وبموازاة حرب السيبير ،جيش إسرائيمي مف المعقبيف عمى مواقع االنترنيت في مختمؼ أنحاء العالـ،
وفي مختمؼ المغات ،وظيفتيـ األساسية التعقيب عمى التقارير الصحافية واألخبار المنشورة والتي تضر
بإسرائيؿ .وقاؿ الموقع إف ىذا الجيش مكوف باألساس مف إسرائيمييف يعيشوف في شتى أنحاء العالـ ،يتابعوف
كؿ كبيرة وصغيرة تنشر عف إسرائيؿ ويقوموف بالرد عمييا ،والتعقيب سعيا لمدفاع عف إسرائيؿ وتخفيؼ حدة
العداء إلسرائيؿ .وبحسب الموقع فقد تـ أيضا تجنيد مواطف سعودي ليذا الغرض يرد مف السعودية ،ويستغؿ
بشكؿ أساسي "الوضع المريح" لمعرب في إسرائيؿ لمتدليؿ عمى "ديمقراطية إسرائيؿ" .وقاؿ الموقع إف حرب
"التعقيبات" ىي اآلف الميداف األساسية لمحرب اإلعالمية الدائرة بيف إسرائيؿ والفمسطينييف.
وقاؿ أستاذ اإلعالـ تسفي راي مف جامعة بار إيالف لمموقع إف دراسة أجرتيا الجامعة ،ومعاىد أخرى في
مختمؼ أنحاء العالـ أظيرت أف في الوقت الذي يتكبد نحو  %مف المتصفحيف لمواقع االنترنت مشقة
كتابة تعقيب فإف  %مف المتصفحيف يقرؤوف التعقيبات ويتابعونيا ،مما يعطي ىذه التعقيبات أىمية كبيرة
وانتشا ار واسعا لو تأثير كبير لمغاية .وبحسب د.راي فإف محرري كبار الصحؼ والمواقع الصحافية العالمية
مث ؿ الواشنطف بوسط والغاردياف ،وغيرىا قالوا في الدراسة التي أجراىا ،إف أي خبر ينشر عف إسرائيؿ أو
الصراع العربي اإلسرائيمي يحظى دائما بنسبة قراءة عالية وباىتماـ كبير .وبالتالي فإف ىذا يعكس أىمية
التعقيبات والردود وحجـ الردود المؤيدة أو المعارضة إلسرائيؿ في بمورة الوعي العاـ والرأي العاـ الدولي.
ويمفت الموقع إلى أف المحاولة اإلسرائيمية لتجنيد جيش مف المعقبيف تمت خالؿ عدواف الرصاص
ساعة وتمكنوا وفؽ
شخص عمموا عمى مدار
المصبوب ،وتمكف المركز يوميا مف تجنيد
مميوف قارئ .ولـ يقتصر اىتماـ المعقبيف أو أمنظميف عمى
تقديرات المركز مف الوصوؿ إلى نحو
المغات الرئيسية كاإلنجميزية والفرنسية بؿ تعدى ذلؾ عمى تجنيد معقبيف كتبوا بالتركية والروسية والكورية
وحتى المغات قميمة االنتشار في الدوؿ السالفية .مع ذلؾ يعترؼ "جيش المعقبيف" أف إسرائيؿ ىي الخاسرة
في ىذه الحرب بسبب قمة عدد المؤيديف ليا والعامميف في ىذه الحمبة ،مقابؿ مالييف المعقبيف العرب
والمؤيديف لمفمسطينييف.
وكالة سما ا خبارية/ / ،
"إسرائيل" تسعى لتقميص التعامل بالنقود لمكافحة التيرب الضريبي
القدس – محمد خبيصة :وافؽ مجمس الوزراء اإلسرائيمي خالؿ جمسة يوـ الثالثاء باإلجماع عمى مقترح يقمؿ
بدرجة كبيرة تعامؿ اإلسرائيمييف (مواطنيف وتجار ورجاؿ أعماؿ …) بالنقود كوسيمة لمدفع ثمناً لمسمع
والخدمات ،والمجوء إلى استخداـ بطاقات الفي از كبديؿ عف الكاش .وييدؼ ىذا المقترح الذي سيبدأ العمؿ بو
يوماً ،قبيؿ تطبيقو مطمع العاـ القادـ ،إلى تقميص كبير جداً بالتداوؿ في العممة
عمى نحو تجريبي بعد
النقدية ،وبالتالي محاصرة ظاىرة النشاط االقتصادي خارج رقابة وسيطرة سمطة الضرائب اإلسرائيمية ،والذي
مميار دوالر سنوياً ،فضال عف عمميات تبييض األمواؿ .ووفقاً لبياف
يسبب تيرباً ضريبياً يقدر بنحو
صادر عف و ازرة المالية اإلسرائيمية مساء الثالثاء فإف المقترح يمنح سمطة الضرائب صالحيات إلجراء
تغييرات ضرورية ومطموبة في حجـ المبالغ النقدية المسموح دفعيا كاش ،دوف ذلؾ يتـ المجوء إلى الدفع
بالوسائؿ األخرى .وأضاؼ البياف إنو إضافة لبطاقة الفيزا ،فإنو يسمح لممواطنيف باستخداـ بطاقات ممغنطة
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تتـ تعبئتيا عف طريؽ البنؾ أو أجيزة الصراؼ اآللي ،بحيث ال توجد عموالت عمى عمميات الدفع ،كما
يمكف استخداـ الياتؼ الخميوي كوسيمة لمدفع وغيرىا مف الوسائؿ الجاري مناقشتيا .وبمغ حجـ التداوؿ
مميار دوالر) منيا نحو
مميار شيكؿ إسرائيمي (
النقدي في إسرائيؿ خالؿ العاـ الماضي نحو
مميار دوالر) بيف البنوؾ
مميار دوالر) مف قبؿ المواطنيف ،وستة مميارات شيكؿ (
مميار شيكؿ (
العاممة في إسرائيؿ وفؽ و ازرة المالية.
القدس العربي ،لندن/ / ،
معاريف :رئيس المجنة األ ولمبية ينشط في مقاطعة "اسرائيل"
القدس :افادت صحيفة ‘معاريؼ’ االسرائيمية اف اسرائيؿ بعثت برسالة احتجاج الى مساعد األميف العاـ
لالمـ المتحدة لمشؤوف الرياضية ويمفريد المكا ،في اعقاب تعييف الناشط الرياضي االلماني توماس باخ
رئيسا لمجنة االولمبية .وتدعي ‘اسرائيؿ’ اف باخ الذي انتخب ليذا المنصب االسبوع الفائت ،ينشط بموازاة
عممو الرياضي في منظمة لمقاطعة المنتجات ‘االسرائيمية’ في المانيا بالتعاوف مع جامعة الدوؿ العربية.
واكدت الصحيفة اف مركز ‘فيزنطاؿ’ الذي بعث بالرسالة الى االمـ المتحدة قاؿ ‘اف مواقؼ المجنة االولمبية
يجب اف تمثؿ مب ادئ االمـ المتحدة ويطالب األميف العاـ لالمـ المتحدة بممارسة الضعط عمى باخ
لالستقالة مف ‘جورفا’ المجنة التجارية االلمانية العربية ،التي تشجع التجارة بيف المانيا والدوؿ العربية وبشكؿ
خاص دوؿ الخميج ’.ويدعي مركز ‘فيزنتاؿ’ اف المجنة المذكورة تعمؿ كمجنة مقاطعة لمبضائع االسرائيمية.
القدس العربي ،لندن/ / ،
يديعوت" :إسرائيل" تنفي موافقتيا عمى إطالق سراح
أسي ارً
عكا أوف اليف :ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت مساء اليوـ األربعاء أف مصادر سياسية إسرائيمية رسمية قد
أسي اًر إضافة إلى إطالؽ
نفت صحة األنباء التي تحدثت عف موافقة "إسرائيؿ" عمى إطالؽ سراح
أسرى" والمتفؽ االفراج عنيـ عمى عدة
سراح األسرى القدامى "أسرى ما قبؿ أوسمو البالغ عددىـ
دفعات .وكاف قد نقمت وسائؿ إعالـ مختمفة عف مصادر فمسطينية وصفت بػ"الموثوقة" قوليا "إف إسرائيؿ
أسي ار آخر" ،وذلؾ بالتوازي مع المفاوضات المباشرة بيف
وافقت بشكؿ شبو نيائي عمى إطالؽ سراح
إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية ،بيد أف مصادر سياسية رسمية إسرائيمية نفت صحة ىذه األنباء.
عكا اون الين/ / ،
يديعوت" :إسرائيل" تدرب أطفال أثيوبيين لقتال العرب
المجد – خاص :صرحت صحيفة يديعوت أحرونوت أف في مدينة بيت شيمش الواقعة إلى الغرب مف تؿ
الربيع يتـ تجميع األطفاؿ المنحدريف مف أصؿ إثيوبي في ثالث مدارس معزوليف عف باقي األطفاؿ.
أشار تقرير سابؽ إلى أف المجتمع الصييوني سيشي ويبدو اكبر سنا ،حيث سيرتفع عدد المسنيف فيو بشكؿ
عاماً ،ىذا ما دفع إلى استقطاب أطفاؿ مف
كبير ،فيما يتوقع أف يصؿ متوسط عمر المرأة إلى حدود الػ
أثيوبيا مف خالؿ المافيا التي تنتقي النوعيات القوية مف األطفاؿ لتصديرىا إلى دولة الكياف.
يتـ تدريب األطفاؿ عمى العداء لمعرب والوالء لدولة الكياف وتطوير قدراتيـ القتالية والعسكرية ليكونوا وقود
لممعارؾ وليعوضوا نقص الفتوة في صفوؼ الجيش الصييوني.
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ىذا وقد بدأ الجيش الصييوني فعمياً بتجنيد المياجريف األثيوبييف في صفوفو ،وأعطى قائد أركاف الجيش
الصييوني «بني غانتس» بعض الرتب العالية لبعض الجنود والمجندات األثيوبييف ..ووفقاً لتقرير التمفزيوف
الصييوني "فإف غالبية الجنود األثيوبييف يرغبوف بالتجنيد في وحدات النخبة القتالية في الجيش الصييوني
جوالني وجفعاتي" .وكانت الحكومة الصييونية قد أقرت قبؿ سنوات عممية تيجير قبيمة «الفالشيمو ار» مف
أثيوبيا وتـ إقرار استقداـ اآلالؼ مف أبناء القبيمة إلى دولة الكياف ،حيث أصبح أطفاؿ القبيمة المياجريف
سنة ويدخموف الى الجيش الصييوني.
اآلف شباباً في سف
المجد االمني/ / ،
 10المرابطون يحبطون اقتحاماً جماعياً لممسجد األقصى بالرغم من حصار وقيود فرضيا االحتالل
قالت األيرام ،رام ا  ،1031/9/39 ،مػف القػدس ،أف تواجػد المصػميف فػي المسػجد األقصػى حػاؿ دوف تمكػف
جماع ػػات المس ػػتوطنيف اليي ػػود م ػػف أداء الطقػ ػػوس الديني ػػة الييودي ػػة ف ػػي المسػ ػػجد فضػ ػالً ع ػػف تقم ػػيص عػ ػػدد
المقتحمػػيف لممسػػجد فػػي وقػػت نجحػػت فيػػو األوقػػاؼ اإلسػػالمية فػػي وقػػؼ الحصػػار المشػػدد الػػذي فرضػػتو قػوات
االحتالؿ اإلسرائيمي عمى المسجد.
وانتشرت قػوات كبيػرة مػف الجػيش والشػرطة اإلسػرائيمية عمػى بوابػات المسػجد ،حيػث أقامػت الحػواجز الشػرطية
ومنعت لساعات مف ىـ دوف سف الخامسة واألربعيف عاماً مف دخوؿ المسجد ،فيما انتشرت القوات الخاصػة
اإلسرائيمية بكثافة في ساحات المسجد.
وذكر الشي عزاـ الخطيب ،مدير أوقاؼ القدس ،لػ"األياـ" أف "التشديد اإلسرائيمي بدأ منذ صالة الفجر وحتى
السػػاعة العاشػرة صػػباحاً ،حيػػث تػػـ منػػع مػػف ىػػـ دوف سػػف الخامسػػة واألربعػػيف عامػاً مػػف الػػدخوؿ لممسػػجد وتػػـ
إغالؽ العديد مف أبواب المسجد".
وكػػاف العش ػرات مػػف المصػػميف تمكن ػوا مػػف االعتكػػاؼ فػػي المسػػجد منػػذ الميمػػة قبػػؿ الماضػػية عمػػى الػػرغـ مػػف
تيديدات الشرطة اإلسرائيمية ليـ ومطالبتيـ بالمغادرة.
وبمػوازاة اإلجػراءات المشػػددة التػي تحػوؿ دوف وصػػوؿ المصػميف إلػػى المسػجد فػإف الشػػرطة اإلسػرائيمية عمػػدت
إلى تمكيف جماعات المستوطنيف مػف اقتحػاـ المسػجد فػي ظػؿ حمايػة القػوات الخاصػة اإلسػرائيمية التػي باتػت
تشكؿ جدا اًر بشرياً بيف المصميف وجماعات المستوطنيف.
إال أف شػػيود عيػػاف أشػػاروا إلػػى أف تواجػػد المصػػميف منػػع المسػػتوطنيف مػػف أداء طقوسػػيـ الدينيػػة الييوديػػة فػػي
ساحات المسجد ،كما قمص إلػى حػد كبيػر مسػافة االقتحػاـ إذ غالبػاً مػا باتػت تقتصػر عمػى المسػافة بػيف بػاب
المغاربػػة ،وىػػو البػػاب الػػذي تسػػتخدمو الشػػرطة لتسػػييؿ اقتحامػػات المسػػتوطنيف لوقوعػػو تحػػت سػػيطرة الشػػرطة
اإلسرائيمية ،وباب السمسمة المجاور.
وذكرت مؤسسة األقصى لموقف والتراث ،أم الفحم ،1031/9/38 ،أف الشرطة اإلسرائيمية اعتقمت بعد ظير
يػػوـ األربعػػاء الشػػاب سػػاىر غ ػزاوي الناشػػط فػػي مؤسسػػة عمػػارة األقصػػى والمقدسػػات لػػدى خروجػػو مػػف بػػاب
االسػباط واقتادتػو الػى مركػز االعتقػاؿ  ،فػي حػيف اعتقمػت الشػرطة فػي الوقػت ذاتػو شػابيف آخػريف مػف طػالب
مصاطب العمـ ىما خميؿ خرمو مف مدينة الناصرة ومحمد احمد جباريف مف مدينة اـ الفحـ  .وبحسب شيود
العياف فاف عناصر الشرطة اعتقمت الشابيف أثناء تواجدىا عمى مصاطب العمـ في المسجد األقصى.
وأشػػارت المؤسسػػة فػػي بيانيػػا الصػػادر عصػػر يػػوـ األربعػػاء  1093/1/98إلػػى أف االحػػتالؿ عمػػد فػػي اآلونػػة
األخيرة إلى التضػييؽ عمػى طػالب مصػاطب العمػـ والمصػميف فػي المسػجد األقصػى بعػد تصػدييـ القتحامػات
التاريخ :الخميس 1031/9/91

العدد1981 :

ص 10

المسػػتوطنيف اليوميػػة ،واعتبػػرت المؤسسػػة ىػػذا التصػػرؼ خطػػة واضػػحة مػػف قبػػؿ االحػػتالؿ لمالحقػػة طػػالب
مصاطب العمـ والمصميف في األقصى بيدؼ تفريغو منيـ وترىيبيـ بغية إفساح المجاؿ لممستوطنيف بتػدنيس
األقصى خاصة في فترة األعياد الييودية.
 13االحتالل يبعد الشيخين كمال خطيب وأبو شيخة عن المسجد األقصى آلخر الشير الجاري
أصدرت محكمة “الصمح في المسكوبية بالقدس قبؿ قميؿ ق ار ار بإبعاد الشي كماؿ خطيب نائب رئيس الحركة
اإلسالمية في الداخؿ الفمسطيني والشي عمي أبو شيخة ،عف القدس لغاية تاري .1093/1/30
وكانػػت الشػػرطة اإلس ػرائيمية قػػد اعتقمػػت الشػػيخيف يػػوـ الثالثػػاء بعػػد اسػػتدعائيما مػػف قبػػؿ مخػػابرات االحػػتالؿ
وجيت ليما تيمة إثارة “أعماؿ شغب أدت إلى اإلخالؿ بالنظػاـ العػاـ فػي المسػجد
اإلسرائيمي لمتحقيؽ ،حيث ّ
األقصى بالفترة األخيرة.
ىذا وترافع عف الشيخيف في المحكمة طاقـ مؤسسة “ميزاف” ،في حيف عقّب المحػامي ازىػي نجيػدات النػاطؽ
بمساف الحركة اإلسالمية في الداخؿ الفمسطيني قائال  ”:إف اإلبعاد ولو لساعة واحدة ىو ظمـ واضح وصارخ
ألف ىػػذه الممفّػػات ليسػػت بممفػػات وىػػذه القضػػايا ليسػػت بقضػػايا والقضػػية الحقيقػػة ىػػي االحػػتالؿ االسػ ػرائيمي
الرابض عمى المسجد األقصى”..
مؤسسة األقصى لموقف والتراث ،أم الفحم1031/9/38 ،
ضد النظام
 11مقتل أحد فمسطينيي  48في سورية خالل قتالو مع المعارضة ّ
الناصرة ػ زىير أندراوس :قالت مصادر محمية في قرية مشيرفة في المثمػث الشػمالي ،داخػؿ مػا ُيسػمى بػالخط
ػابا مػػف القريػػة قػػد قتػػؿ ،يػػوـ أمػػس األوؿ الثالثػػاء ،وذلػػؾ بعػػد التحاقػػو فػػي صػػفوؼ المعارضػػة
األخضػػر ،إف شػ ً
السورية ،التي تُحارب ضد النظاـ الحاكـ في دمشؽ .واستقبمت عائمة جمعة في قرية المشيرفة ،نبأ وفاة ابنيا
الشػػاب مؤيػػد زكػػي جمعػػة ( 18عامػػا) ،بػ ٍ
ػألـ وحسػرة ،بعػػد أف لقػػي مصػػرعو ،بعػػد التحاقػػو فػػي صػػفوؼ الجػػيش
ً
حيث شارؾ في محاربة نظاـ الرئيس السوري ،د .بشار األسد.
الحرُ ،
ُ
وبدأت وفود المعػزيف مػف القريػة بزيػارة العائمػة لتقػديـ واجػب العػزاء ومسػاندة األسػرة فػي مصػابيا األلػيـُ .يػذكر
أف المرحوـ مؤيد زكي جمعة متػزوج منػذ حػوالي سػتة أشػير ،وقػاـ بالتوجػو إلػى سػورية لاللتحػاؽ فػي صػفوؼ
المعارضة المسمحة ىناؾ ،وقالت صحيفة ىآرتس العبرية إف الشاب غادر البالد مع اثنػيف مػف أصػدقائو مػف
جدا ،ويعمؿ في البناء.
مدينة أـ الفحـ المجاورة ،وكاف
متدينا ً
ً
القدس العربي ،لندن1031/9/39 ،
 11القدس العربي :مصر تحتجز عشرات الالجئين الفمسطينيين السوريين بظروف سيئة
راـ اهلل ػ وليػػد عػػوض :أكػػدت مصػػادر فمسػػطينية لػ ػ’القػػدس العربػػي’ األربعػػاء بػػاف العش ػرات مػػف الالجئػػيف
الفمسطينييف الذيف فروا مف سورية إلى مصر محتجزيف لدى السمطات االمنية المصػرية فػي أوضػاع معيشػية
سيئة.
وقدرت المصادر عدد الالجئيف الفمسطينييف المحتجزيف لدى األجيزة األمنية المصرية بالعشرات ،مؤكدة بػاف
اعتقاليـ تـ عقب فرارىـ مف سورية ووصوليـ لمصر.
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وحسب المصادر فاف ىناؾ أكثر مف  900الجئ محتجزيف لػدى السػمطات المصػرية تمييػدا لتػرحيميـ لخػارج
مصر ،وجزء منيـ محتجز في قسـ كرموز باإلسكندرية ومراكز امنية اخرى.
واشػػتكت المصػػادر مػػف معاممػػة السػػمطات األمنيػػة المص ػرية التػػي وصػػفتيا بالسػػيئة مػػع الالجئػػيف الفمسػػطينييف
الفاريف مف سورية.
أوضاعا قاسية ،تفاقمت بعد عزؿ الػرئيس محمػد
ويواجو الالجئوف الفمسطينيوف الفاريف مف سورية إلى مصر
ً
مرسػػي والغػػاء السػػمطات الحاكمػػة لجممػػة تسػػييالت كػػاف أقرىػػا مػػؤخ ار ليػػـ ،فيمػػا تصػػاعدت الحممػػة التحريضػػية
مف قبؿ وسائؿ اإلعالـ بحقيـ مما دفعيـ إلى ترؾ مصر والبحث عف بدائؿ.
القدس العربي ،لندن1031/9/39 ،
 14غضب فمسطيني من قيام مدارس في القدس بتدريس المنياج ا سرائيمي
(أ .ؼ .ب) :أثار قرار مدارس فمسطينية في القػدس المحتمػة اعتمػاد المنيػاج التعميمػي “اإلسػرائيمي” بػدالً مػف
الفمسطيني ،غضباً شعبياً فمسطينياً.
ومع بدء العاـ الدراسي الجديد قررت أربع مدارس فمسطينية إدخػاؿ كتػب “إسػرائيمية” إلػى بعػض صػفوفيا فػي
محاولة إلحالؿ المنياج “اإلسرائيمي” ،واتيـ ناشطوف مقدسيوف بمدية االحتالؿ بالوقوؼ وراء ذلؾ في محاولة
لطمس اليوية الفمسطينية ،وأشاروا إلى أف الكتب التي ستدرس لمطالب بالمغة العربية “تزيؼ الحقائؽ”.
وزعمػػت متحدثػػة باسػػـ بمديػػة االحػػتالؿ أنػػو “نظ ػ اًر لمطمبػػات المتكػػررة مػػف السػػكاف وقػػادة المجتمعػػات المحميػػة
ومػػديري التعمػػيـ فػػي القػػدس الش ػرقية ،أطمقػػت البمديػػة برنػػامج ش ػراكة مػػع أربػػع مػػدارس لتقػػديـ برنػػامج الثانويػػة
العام ػػة “اإلسػ ػرائيمي” ،وأش ػػارت إل ػػى أف ى ػػذه الم ػػدارس ستنض ػػـ إل ػػى س ػػت م ػػدارس أخ ػػرى “ت ػػوفر بالفع ػػؿ ى ػػذه
الفرصػػة” ،وأوضػػحت أف ىػػذه المػػدارس سػػتتمقى مسػػاعدات وتوجيي ػاً وسػػاعات حصػػص إضػػافية مػػف مكاتػػب
التعميـ في بمدية االحتالؿ.
وقاؿ مدير التربية والتعميـ في القدس سمير جبريؿ إف استبداؿ الكتب “ييػدؼ إلػى تضػميؿ اليويػة الفمسػطينية
وخمخمػػة الػػوعي لألجيػػاؿ الناشػػئة وبالتػػالي تسػػييؿ السػػيطرة عمػػى المدينػػة” ،وحػػذر عضػػو ىيئػػة العمػػؿ الػػوطني
واألىمي في القدس ارسػـ عبيػدات مػف خطػورة تطبيػؽ المنيػاج “اإلسػرائيمي” ،مشػي اًر إلػى أف الكيػاف يريػد تعمػيـ
الطػػالب أنػػو “دولػػة ديمقراطيػػة فييػػا حقػػوؽ متسػػاوية وأف القػػدس ىػػي عاصػػمتيا وليسػػت مدينػػة محتمػػة ،كمػػا
سػػتمزميـ بد ارسػػة برن ػامج ثقػػافي عػػف شخصػػيات صػػييونية باعتبػػارىـ قػػادة لمدولػػة وىػػـ مػػف ارتكب ػوا المجػػازر
والجرائـ بحؽ شعبنا”.
الخميج ،الشارقة1031/9/39 ،
 15ا ذاعة العبرية :اعتقال فمسطيني حاول قتل جندي إسرائيمي بنابمس
الناصػرة :زعمػت مصػادر إعالميػة عبريػػة ،قيػاـ جػيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي بإحبػػاط محاولػة قتػؿ ألحػد جنػػوده
عمػى يػػد مػواطف فمسػطيني عمػػى مفػػرؽ "تفػػوح" العسػكري جنػػوبي نػػابمس شػػماؿ الضػفة الغربيػػة المحتمػػة ،حسػػب
ادعائو.
وقالػػت اإلذاعػػة العبريػػة" ،إف قػػوة مػػف شػػرطة ل ػواء ييػػودا والسػػامرة تم ّكنػػت صػػباح يػػوـ األربعػػاء ( ،)1|98مػػف
إحباط مخطط تخريبي فمسطيني لقتؿ جندي مف جيش الدفاع في مفترؽ تفوح جنوبي نابمس" ،كما قالت.
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وأفػػادت أف ق ػوات جػػيش االحػػتالؿ اعتقمػػت مواطن ػاً فمسػػطينياً عمػػى مفػػرؽ "تفػػوح" ،بعػػد العثػػور بحوزتػػو عمػػى
مسدس مف صنع محمي وأداة حػادة ،وأف المعتقػؿ اعتػرؼ لػدى اسػتجوابو بانػو جػاء مػف مخػيـ "عسػكر" لتنفيػذ
ىذه العممية ،وفؽ المزاعـ اإلسرائيمية.
قدس برس1031/9/38 ،
 16أحمد عبيد ..معوق فمسطيني يواجو قمع االحتالل
امجػػد سػػمحاف :لػػـ يكػػف يخطػػر فػػي بػػاؿ الفتػػى احمػػد داوود عبيػػد ،وىػػو مػػف ذوي االحتياجػػات الخاصػػة (أصػػـ
وأبكـ) أف رحمتو القصيرة مف منزلو في بمدة العيساوية في القدس المحتمة إلى محػؿ بقالػة سػتتحوؿ إلػى قصػة
رعب وتعذيب واعتقاؿ ،حيث باغتتو قوات إسرائيمية خاصة ،واختطفتو مف أماـ منزلو ،واقتادتػو إلػى السػجف،
قبؿ أف تطمؽ سراحو المحكمة وتقرر حبسو منزلياً.
ووجيت النيابة العسكرية اإلسرائيمية لمشاب تيمة إلقاء الحجارة ،وىو المسػجؿ فػي تقػارير طبيػة عمػى أنػو مػف
ذوي االحتياجػػات الخاصػػة .واقتيػػد إلػػى المحكمػػة ،التػػي مػػددت اعتقالػػو ثػػالث م ػرات عمػػى مػػدار عش ػرة أيػػاـ،
وحاولت حبسو  90يوماً إضافياً عمى ذمة التحقيؽ ،قبؿ أف يتمكف محاموه مف تغيير القرار.
ويقوؿ المحامي نائؿ فيمي لػ«السفير» إف «مػا حصػؿ غريػب جػداً ،فػالقوانيف االسػرائيمية تػرفض فكػرة اعتقػاؿ
المعوؽ تحت أي ظرؼ ،ولكف حيف يتعمؽ األمر بالفمسطينييف تخرؽ القوانيف ،وتتغير المعادالت» .وأضػاؼ
أنو «وفؽ قوانينيا ،ال يجوز إلسرائيؿ اعتقاؿ المعوؽ اطالقاً ،ومع ذلؾ اعتقمت احمد عبيد ،بؿ وقاـ جنودىػا
بضربو وتعذيبو بطريقة ىمجية».
وبعد قرارىا االفراج عنو بكفالة ،أقػرت المحكمػة حػبس احمػد عبيػد منزليػاً حتػى موعػد محاكمتػو فػي ال ػ 13مػف
شير تشريف األوؿ المقبؿ.
السفير ،بيروت1031/9/39 ،
 17األسيرات الفمسطينيات يدلين بشيادات عن تعرضين لمتعذيب وا ىانة والمعاممة القاسية
راـ اهلل :كشػػفت محاميػػة و ازرة األسػػرى ىبػػة مصػػالحة عػػف شػػيادات وافػػادات قػػدمتيا األسػػيرات فػػي السػػجوف
اإلسرائيمية وتعرضيف لمعاممة ال إنسانية ولمتعذيب واإلىانة خالؿ اعتقاليف وخالؿ احتجازىف بالسجف.
ونقمت مصالحة رسالة  93أسيرة يقبعف في سجف الشاروف يطػالبف فييػا العمػؿ لإلفػراج عػف عميػدة األسػيرات
وأقدميف لينا احمد جربوني المحكومة  91سنة منذ عاـ  1001والتي تعاني مف التيابات حادة بالم اررة.
وقد أفػادت عػدد مػف األسػيرات المػواتي ازرتيػف المحاميػة عػف تعرضػيف لمعاممػة غيػر إنسػانية خػالؿ االعتقػاؿ
واالستجواب منيف :األسيرة دنيا واكد  39سنة ،مف طولكرـ اعتقمت في  ،1093/0/10أفػادت أنيػا تعرضػت
لتعذيب قاس في معتقؿ بيتح تكفا خالؿ اعتقاليا ،وزجيا في زنزانة صغيرة وقذرة وشبحيا عمى كرسي محنػي
الظيػػر ويػػداىا مقيػػدتاف إلػػى الخمػػؼ بالكرسػػي .وقالػػت واكػػد أف التحقيػػؽ معيػػا اسػػتمر لسػػاعات مػػا دفعيػػا إلػػى
إعػػالف اإلضػراب عػػف الطعػػاـ لمػػدة  9أيػػاـ وحػػاوؿ المحققػػوف إجبارىػػا بػػالقوة عمػػى تنػػاوؿ الطعػػاـ مػػا أدى إلػػى
إصػػابتيا بالغيبوبػػة ،وتػػـ نقميػػا إلػػى عيػػادة المعتقػػؿ حيػػث تبػػيف مػػف خػػالؿ الفحػػص أف نسػػبة السػػكر عاليػػة فػػي
الدـ.
الحياة الجديدة ،رام ا 1031/9/39 ،
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 18الميندس الفمسطيني مروان عبد الحميد يترأس الفيدرالية العالمية لمميندسين
وكاالت :حاز األميف العاـ التحاد الميندسيف الفمسطينييف الميندس مرواف عبد الحميد عمى رئاسػة الفيدراليػة
العالمية لمميندسيف التي تضـ في عضويتيا أكثر مف  13دولة ،فييا أكثر مف  10مميوف ميندس.
وقػػاؿ المينػػدس عػػدناف سػػمارة مسػػؤوؿ العالقػػات الداخميػػة فػػي اتحػػاد الميندسػػيف ،رئػػيس الوفػػد الفمسػػطيني إلػػى
اجتماع الفيدرالية العالمية لمميندسيف العالمييف فػي سػنغافورة ،يػوـ األربعػاء ،إف نجػاح فمسػطيف فػي الحصػوؿ
عمى رئاسة الفيدرالية العالمية لمميندسيف ىو انتصار كبير ،ويفػتح المجػاؿ لمميندسػيف الفمسػطينييف لالسػتفادة
والتعاوف مع نظرائيـ الذيف يقدر عددىـ بػ 10مميوف ميندس عمى مستوى العالـ.
وعف االستفادة الفمسطينية مف العضوية في ىذه الفيدرالية ،قاؿ سمارة "إف فمسطيف يمكنيا أف تستفيد مف ىذه
العضػػوية عمػػى مسػػتوى المعمومػػات والخب ػرات وعمػػى المسػػتوى االقتصػػادي والسياسػػي ،كػػوف رئاسػػة الفيدراليػػة
معيا والتي تمتمؾ إمكانيات ىائمة".
وأضاؼ" :ال نخشى قياـ إسرائيؿ بعرقمة طموحنا ىناؾ ،فاليوـ إسرائيؿ ورغػـ أنيػا عضػو فػي الفيدراليػة ،غيػر
أنيا غير فاعمة ومؤثرة فييا".
فمسطين أو الين1031/9/38 ،
 19اعتصامات لفمسطينيي لبنان وسورية أمام مكتب األونروا في بيروت وبعمبك
بعمبؾ :نفذ عدد مف العائالت الفمسطينية النازحة مف المخيمػات الفمسػطينية فػي سػورية اعتصػاما أمػاـ مكتػب
األونروا في مخيـ الجميؿ في بعمبؾ احتجاجػا عمػى عػدـ تقػديـ المسػاعدات ليػـ حيػث بمػغ عػدد تمػؾ العػائالت
المقيمة في المخيـ وفي جواره نحو  9181عائمة.
ورفػػع المعتصػػموف الفتػػات منػػددة بتعػػاطي األونػػروا السػػمبي وعػػدـ تقػػديـ المسػػاعدات .وطالبػػت نجمػػة حسػػيف
األونروا باسـ النازحيف "بتأميف المأوى المؤقت لمقػادميف مػف سػورية لحػيف عػودتيـ أو إعطػائيـ بػدالت إيجػار
شيري".
وفي الشأف التربوي لفتت إلى انو "يجب استيعاب كافة الطالب القػادميف مػف سػورية فػي كػؿ الم ارحػؿ وتػأميف
المستمزمات ليـ مف كتب وقرطاسية وغيره مف المواد الضرورية الالزمة".
مف جية أخرى ،نفذ أبناء مخيـ نير البارد اعتصاما أماـ مقػر األونػروا فػي بيػروت ،رفضػا إلجػراءات المػديرة
العامػػة آف دي سػػمور بشػػأف خطػػة الط ػوارئ .ورفػػع المعتصػػموف اليافطػػات المطالبػػة "بػػالتراجع عػػف الق ػ اررات
الجائرة" ،وتدعو إلى رحيؿ المديرة العامة .وتقرر إعػالف االعتصػاـ المفتػوح أمػاـ المقػر الرئيسػي لالونػروا فػي
بيروت "حتى االستجابة لمطالب األىالي المحقة".
المستقبل ،بيروت1031/9/39 ،
 40غزة :وزارة الصحة تحذر من تفاقم األوضاع في ظ ّل الحصار واغالق معبر رفح
غزة :حذرت و ازرة الصحة الفمسطينية في غزة مػف أنيػا تواجػو أزمػة حقيقيػة فػي ظػؿ اشػتداد الحصػار واغػالؽ
مغبر رفح ،تتمثؿ في نفػاد مئػات أصػناؼ الػدواء وانتظػار المئػات مػف المرضػى لمسػفر ،ونفػاد الوقػود الخػاص
بتشغيؿ المشافي.
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وطالب الدكتور مفيد المخمالتي وزير الصحة ،خالؿ مؤتمر صػحفي عقػده األربعػاء ( )1|98فػي مقػر الػو ازرة
بغػزة ،المجتمػػع الػػدولي بالضػػغط عمػػى االحػػتالؿ لرفػػع حصػػاره غيػػر القػػانوني عػػف قطػػاع غػزة والسػػماح بحريػػة
التنقؿ وادخاؿ األدوية والمستيمكات الطبية ومواد البناء األساسية.
وأفاد أنو "في ظؿ استمرار الحصار اإلسػرائيمي واسػتمرار إغػالؽ معبػر رفػح البػري تراجعػت األرصػدة الدوائيػة
بنسػػبة  30فػػي المائػػة ،والتػػي كانػػت تصػػؿ إلػػى قطػػاع غػزة عبػػر معبػػر رفػػح البػػري بشػػكؿ رسػػمي ،إضػػافةً إلػػى
حرماف المرضى مف عالجاتيـ بسبب نفاذ  990صنفاً مف األدوية مف القائمة األساسية البالغة  000صنفاً".
وأكػػد نفػػاذ  990صػػنفاً مػػف المسػػتيمكات الطبيػػة مػػف القائمػػة األساسػػية البالغػػة  109صػػنفًا ,إضػػافة إلػػى نحػػو
 900صنؼ ميددة بالنفاذ خالؿ الفترة المتبقية مف العاـ الجاري.
وأكػػد حرمػػاف نحػػو ألػػؼ مػريض مػػف الحػػاالت المرضػػية التخصصػػية مػػف الوصػػوؿ إلػػى المستشػػفيات المصػرية
المتخصصة شيرياً منيـ ما يزيد عف  300حالة يتـ تحويميا رسمياً مف قبؿ و ازرة الصحة الفمسطينية.
وحذر المخمالتػي مػف التنػاقص المسػتمر فػي واردات المحروقػات الالزمػة لعمػؿ المولػدات الكيربائيػة وسػيارات
اإلسػػعاؼ والنقػػؿ الصػػحي ،تزامن ػاً مػػع زيػػادة فت ػرات انقطػػاع التيػػار الكيربػػائي إلػػى  91سػػاعة يومي ػاً ممػػا زاد
الكميات المستخدمة في المستشفيات و المراكز الصحية إلى  390ألؼ لتر شيرًيا.
قدس برس1031/9/38 ،
سرب موعد "حرب أكتوبر"
مبارك :عرفات ّ
الخبر  -القاىرة – الجريدة :أثارت الحمقة الرابعة مف التسريبات التي نشرتيا صحيفة "اليوـ السابع" عف
الرئيس المصري األسبؽ حسني مبارؾ أمس مفاجأة مدوية ،حيف نسبت إلى مبارؾ قولو "إف الزعيـ
الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات ىو ،مف سرب معمومات عف موعد حرب أكتوبر عاـ
" ،نافياً
الشائعات التي كانت تتحدث عف أف العاىؿ األردني الراحؿ الممؾ حسيف ىو مف قاـ بذلؾ.
وقاؿ مبارؾ ،في مفاجأة تنسؼ عشرات الوثائؽ والمعمومات" :السادات ما قالش لمممؾ حسيف حاجة ،ده ىو
قاؿ لمرئيس الراحؿ ياسر عرفات ،ىات كتيبة وكاـ جندي ويبقى اسمؾ اشتركت معانا في الحرب ،واسرائيؿ
صباحاً ،لكف لما شافت
عرفت .راحت غولدا مائير رئيسة الوزراء وقتيا استدعت االحتياط الساعة
الجنود المصرييف بيمعبوا كرة قالت المصرييف زي كؿ مرة بييوشوا ...رحنا الساعة ضربناىا قبؿ الحرب
بػ دقائؽ بصواري طائرات ودمرنا قوة االتصاالت اإلسرائيمية".
وعمؽ مبارؾ في التسجيالت عمى طريقة تعاطي الرئيس المعزوؿ محمد مرسي مع أزمة سد النيضة مع
لقاء أذيع عمى اليواء مباشرة مع عدد مف الرموز السياسية ،قائالً بسخرية" :مرسي عممّنا
إثيوبيا وع ْقده ً
فضيحة عمى اليوا في مؤتمر سد النيضة ...اجتماع سري عمى المأل".
وحسـ محامي الرئيس األسبؽ فريد الديب أمس الموقؼ مف تسريبات حديث مبارؾ ،مؤكداً أف مبارؾ لف
يقاضي "اليوـ السابع" بؿ ىو مصمـ عمى التقدـ ببالغ ضد الطبيب الذي سرب التسجيالت ،كونو خالؼ
الضمير الميني واإلنساني ،واستغؿ إقامة مبارؾ في المركز الطبي لتمقي العالج ،وقاـ بتسجيؿ أقوالو دوف
عممو.
الجريدة ،الكويت/ / ،
محكمة عسكرية تقضي بحبس خمسة صيادين فمسطينيين الختراقيم المياه ا قميمية المصرية
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القاىرة  -ا ؼ ب :قضت المحكمة العسكرية في اإلسماعيمية (عمى قناة السويس) األربعاء بحبس خمسة
فمسطينييف سنة لكؿ منيـ بعد أف دانتيـ باختراؽ المياه اإلقميمية المصرية ،بحسب ما قاؿ مصدر عسكري
مصري لفرانس برس.
وأوضح المصدر أف الجيش ألقى القبض عمى الصياديف الفمسطينييف الخمسة في المياه اإلقميمية المصرية
بالقرب مف رفح مف دوف أف تحدد تاري القبض عمييـ.
القدس العربي ،لندن/ / ،
فمسطينيا
شخص بينيم
حرس الحدود المصري يحبط محاولة ىجرة
ىاني بدر الديف :تمكنت عناصر حرس حدود المنطقتيف الشمالية والغربية العسكرية بالتنسيؽ مع القوات
" فرد فمسطيني -
فرد جنسيات مختمفة ىجرة غير شرعية منيـ عدد ["
البحرية مف ضبط عدد [
" فرد سوري  " " -فرد سوداني  -عدد " " فرد بنجالديشى  " " -فرد مغربي  .وتـ العرض عمى
"
النيابة المختصة واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية حياؿ المذكوريف .
األىرام العربي ،القاىرة/ / ،
مصر :دعوتان قضائيتان تطالبان بر"وضع حماس وا خوان" بقوائم ا رىاب
أكتوبر المقبؿ؛ لنظر دعوييف قضائيتيف
ىدير يوسؼ :حددت محكمة القضاء اإلداري بمجمس الدولة
لمنائب حمدي الفخرانى ،والمحامييف مصطفى شعباف ،ووائؿ حمدي السعيد ،المذاف طالبا في دعويييما بحكـ
قضائي مستعجؿ بإدراج جماعة اإلخواف المسمميف وحركة حماس عمى قوائـ المنظمات اإلرىابية.
خطر عمى األمف القومي لمبالد
عمنا في أعماؿ إرىابية تشكؿ ًا
وأكدت الدعوياف عمى تورط الحركة والجماعة ً
بعد دعـ جماعة اإلخواف الذي قامت بو حركة حماس باعتصاـ رابعة العدوية ومساندة الحركة لنقؿ البث
إلكترونيا عف االعتصاـ لمفضائيات.
الحي
ً
واختتمت الدعوياف الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ،والنائب األوؿ لرئيس الوزراء ،ووزير
الخارجية.
وأكد المدعوف أف الحركة والجماعة ثبت تورطيا في فتح السجوف ،وارتكاب أعماؿ مخططة ضد الجنود
المصرييف بسيناء دوف وازع مف ضمير أو إنسانية.
الوفد ،الجيزة/ / ،
السفير المصري بفمسطين ينفي دخول البحرية المصرية المياه ا قميمية الفمسطينية
نفى السفير المصري بفمسطيف ،ياسر عثماف ،أف تكوف البحرية المصرية قد دخمت المياه اإلقميمية
الفمسطينية ،مؤكدا أف البحرية تتعامؿ فقط مع مف يتجاوز المياه اإلقميمية المصرية ومف داخؿ حدودىا.
وقاؿ "عثماف" إف البحرية المصرية تتعامؿ مع ،مف ينتيكوف مياىيا اإلقميمية ،ووفقا لمقواعد المنظمة ،في
حاؿ حدوث تمؾ االنتياكات ،وأشار إلى أف مراكب الصيد الفمسطينية دأبت ،خالؿ الفترة األخيرة ،عمى
انتياؾ المياه اإلقميمية المصرية ،لممارسة الصيد بيا ،وأف البحرية المصرية تتعامؿ مع تمؾ الممارسات وفقا
لمقواعد فقط.
المصري اليوم ،القاىرة/ / ،
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مصر تعيد فتح معبر رفح البري بشكل جزئي لمحاالت الطارئة بعد أيام من ا غالق
غزة  -أشرؼ اليور :فتحت السمطات المصرية يوـ أمس معبر رفح ،لسفر الطالب والحاالت اإلنسانية ،بعد
إغالؽ داـ ألسبوع ،في وقت أكد وزير الصحة في الحكومة المقالة التي تديرىا حركة حماس قرب وقوع
‘كارثة صحية’ في القطاع بسبب اإلغالؽ المتكرر لممعبر الذي يعد نافذة القطاع الوحيدة عمى العالـ.
وسمحت السمطات المصرية بمرور عدد مف الحافالت تقؿ مسافريف عالقيف مف غزة بينيـ مرضى وأصحاب
إقامات في الخارج مف غزة الجانب المصري مف المعبر الذي كاف مغمقا طواؿ األياـ السبعة الماضية.
وأغمقت مصر المعبر بسبب تردي األوضاع األمنية في مناطؽ شماؿ سيناء ،ما فاقـ أزمة المسافريف في
مسافر.
غزة ،وأدى إلى تكدس أعدادىـ التي وصمت ألكثر مف
وسيفتح المعبر طواؿ يومي األربعاء والخميس لمدة أربع ساعات يوميا ،وخصص يوـ أمس لمحاالت
اإلنسانية .واندفع المسافروف بأعداد كبيرة إلى المعبر ،بعد سماع أنباء إعادة فتحو مف جديد ،ولوحظ تكدس
وازدحاـ أماـ الصالة الخارجية لممعبر.
وقاؿ ماىر أبو صبحة مدير المعبر عمى الجانب الفمسطيني أنو تـ تسجيؿ أسماء كافة الطالب العالقيف
والمحتاجيف لمسفر بيدؼ تسييؿ سفرىـ عبر معبر رفح البري خالؿ اليوميف القادميف.
القدس العربي ،لندن/ / ،
 47عماد الدين أديب :حماس زورت  80مميون دوال ر ومرسي صمت
بوابػػة الوفػػد  -متابعػػات :قػػاؿ اإلعالمػػي المصػػري عمػػاد الػػديف أديػػب ":إف حركػػة حمػػاس قامػػت بطباعػػة""80
مميوف دوالر أمريكي مزورة في قطاع غزة وأنزلتيـ إلى األسواؽ المصرية عبػر األنفػاؽ ،وشػراء سػمع وبضػائع
بيا ،حتى اكتشؼ البنؾ المركزي المصري تمؾ الدوالرات المزيفة ،وتـ تحديد مصدرىا".
وأضاؼ أديب في برنامجو "بيدوء" عمى قناة " "cbcأف السمطات المختصة أبمغت مؤسسة الرئاسة المصرية
عما حدث ،لكنيا صمتت ولـ تقـ باتخاذ أي إجراء لمواجية ما حدث.
ولفت إلى أف "مرسي" وجماعة اإلخواف توصموا إلى تجميد فكرة مشروع الدولة الفمسطينية ،وحدث اتفػاؽ بػيف
المخابرات العسكرية اإلسرائيمية وحركة"حماس" برعاية الرئاسة المصرية؛ لموصوؿ إلى اتفػاؽ يقتضػي بإيقػاؼ
إطالؽ النار فقط .
وأوضػح أديػب أف الفريػػؽ عبػد الفتػػاح السيسػي رفػض مقابمػػة عػاموس جمعػػاد  98مػرة وذلػؾ أثنػػاء توليػو رئاسػػة
المخػػابرات الحربيػػة ،مؤكػ ًػدا أنػػو لػػـ تك ػف ىنػػاؾ صػػدفة فػػي إصػػدار مرسػػي لإلعػػالف الدسػػتوري الػػذي خػػرؽ بػػو
اتفاؽ "فيرمونت" ،وذلؾ عقب  98ساعة فقط مف توقيع االتفاؽ بيف إسرائيؿ وحماس بوقؼ إطالؽ النار.
وقػػاؿ أديػػب ":إف"اإلخ ػواف" اعتقػػدوا أنيػػـ بنجػػاحيـ فػػي ضػػماف أمػػف إس ػرائيؿ باتفاقيػػة وقػػؼ إطػػالؽ النػػار مػػع
اتيجيا لمواليات المتحدة األمريكية ،وشعر "مرسي" أف اتفاؽ "غزة" أصبح درع
"حماس" ،بأنيـ صاروا ًا
كنز استر ً
الحماية لو يمنع أي اعتراض أمريكي عمى ق ارراتو ،أو انتقادىـ لما فعؿ مف خروج عف الشرعية الدستورية" .
الوفد ،الجيزة1031/9/38 ،
 48األردن يدعو "إسرائيل" لالنضمام لر"عدم انتشار األسمحة النووية"
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عماف – وكالة قنا :حث األردف "إسرائيؿ" ،يوـ األربعاء  ،1/98عمى االنضماـ إلى معاىدة عدـ انتشار
األسمحة النووية واخضاع كافة منشآتيا النووية لضمانات الوكالة ،مشي ار إلى أف ىذا األمر يميد إلنشاء
منطقة خالية مف األسمحة النووية مما يدعـ الجيود الدولية المبذولة لمنع انتشار تمؾ األسمحة وحصر
استخداـ الطاقة النووية في التطبيقات السممية.
وقاؿ األردف ،في بياف صحفي لمدكتور خالد طوقاف رئيس ىيئة الطاقة الذرية في األردف ،إف شموؿ
"إسرائيؿ" بمعاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية يسيـ بإحالؿ السمـ واألمف ويشكؿ حاف اًز لمدوؿ لمتركيز عمى
التنمية االقتصادية واالجتماعية لشعوب المنطقة بدالً مف سباؽ تسمح يعيؽ الجيود التنموية ويفاقـ التوتر
وعدـ الثقة.
الشرق ،الدوحة1031/9/39 ،
نواب أردنيون يطالبون الحكومة باستدعاء السفير ا سرائيمي بعد منع الصالة في المسجد األقصى
ّ 49
عماف  -محمد الزيود :وقع  89نائبا مذكرة تبناىا النائب األوؿ لرئيس مجمس النواب ـ .خميؿ عطية رفعيا
إلى رئيس مجمس النواب تديف التصريحات التي أطمقيا متطرفوف ييود ونواب في اليميف اإلسرائيمي
المتطرؼ ودعوا فييا إلى منع المسمميف مف الصالة في المسجد األقصى مف أجؿ أقامة احتفاالت الييود
بعيد العرش .ودعا النواب الموقعوف عمى المذكرة رئاسة المجمس بمخاطبة رئيس الوزراء األردنية عبد اهلل
النسور واستدعاء السفير اإلسرائيمي مف أجؿ توجيو رسالة شديدة الميجة حوؿ ما يثيره المتطرفوف مف أجؿ
أقامة االحتفاالت واقصاء أىؿ القدس عف أقامة شعائرىـ الدينية والعمؿ عمى مخاطبة البرلمانات العربية
واإلسالمية لمتنديد بما يقوـ بو المتطرفوف الييود.
عمان1031/9/39 ،
الرأيّ ،
 50األردن :ضبط  750طن أعالف غير صالحة قادمة من "إسرائيل"
السبيؿ  -عصاـ مبيضيف :ضبطت و ازرة الزراعة  100طناً مف عينات األعالؼ المخالفة عمى متف 13
شاحنة وغير صالحة قادمة مف "إسرائيؿ" عمى المعبر الشمالي؛ بسبب نسبة الكسر.
العينة حدث فييا تالعب بالنتائج إلدخاليا إلى األسواؽ المحمية في األوراؽ الثبوتية ،وعمى الفور شكمت
لجنة تحقيؽ لمعرفة المالبسات القضية؛ تمييدا لتحويميا مع المتورطيف إلى القضاء.
عمان1031/9/39 ،
السبيلّ ،
 53لجنة دعم المقاومة :مجزرة صب ار وشاتيال ىي انعكاس لصورة الكيان الصييوني ووحشيتو
صدر عف "لجنة دعـ المقاومة في فمسطيف" بياف أكدت فيو "أف مجزرة صب ار وشاتيال ىي استمرار لمجزرة
اقتالعنا وتشريدنا مف أرضنا عاـ  9198وىي انعكاس لصورة الكياف الصييوني ووحشيتو المؤدلجة ،وسيأتي
تمح ،وشعبنا لـ
اليوـ الذي تتحقؽ فيو العدالة ويحاسب القتمة الذيف ما زالت بصماتيـ الدامغة موجودة ولـ ،
ولف ينسى الشيداء" ،واف القتمة وعمالءىـ "لف ينالوا سوى اليزيمة والعقاب".
المستقبل ،بيروت1031/9/39 ،
جامعة الدول العربية تدعو لحل مشكمة الطمبة الفمسطينيين في رفح
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القاىرة :ناشدت جامعة الدوؿ العربية جميع األطراؼ الفمسطينية المعنية بقضية معبر رفح البري مع مصر
بتسييؿ خروج الطمبة الفمسطينييف والحاالت اإلنسانية العاجمة وذلؾ لعدـ تفويت العاـ الدراسي عف ىؤالء
الطمبة .وقاؿ األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة السفير محمد صبيح في
تصريحات صحفية أمس في خضـ المشكالت التي واجيت عددا مف الطمبة الفمسطينييف عند خروجيـ مف
قطاع غزة متوجييف إلى جامعاتيـ خارج القطاع:
«يجب عمى األطراؼ الفمسطينية والمصرية المعنية تسييؿ خروج ىؤالء الطمبة إلى جامعاتيـ في أسرع وقت
ممكف وقبؿ فوات األواف وكذلؾ تسييؿ خروج الحاالت اإلنسانية والمرضية العاجمة».
وفتحت السمطات المصرية معبر رفح البرى الحدودي مع قطاع غزة صباح أمس مف الجانبيف بشكؿ جزئي.
ساعات وسيتـ فتحو اليوـ ألربع ساعات أخرى فقط لمحاالت اإلنسانية والطالب
وفتح المعبر أمس
والمرضى الفمسطينييف.
وصرح مصدر أمني مسؤوؿ بأنو تـ فتح المعبر بعد اتصاالت تمت بيف الرئيس الفمسطيني محمود عباس
والمسؤوليف المصرييف ،خاصة مع اقتراب بدء العاـ الدراسي الجديد مطمع األسبوع.
الدستور ،عمان/ / ،
مؤسسة خميفة ا نسانية تغطي تكاليف مدرسة تضم آالف طالب في غزة
غزة – االتحاد :احتفمت مؤسسة خميفة بف زايد آؿ نيياف لألعماؿ اإلنسانية مع وكالة "األونروا" ،ببدء السنة
الدراسية الجديدة في مدرسة خميفة بف زايد آؿ نيياف في بيت الىيا بغزة ،وبالذكرى السنوية الثالثة لتجديد
اتفاقية التعاوف والشراكة بتبني المؤسسة لمدرسة خميفة بف زايد آؿ نيياف.
وارتسمت عالمات البيجة والفرح عمى وجوه أكثر مف ثالثة آالؼ طالب وطالبة وسط ارتياح كبير لمييئة
اإلدارية ومدرسي ومسؤولي قطاع التربية والتعميـ في قطاع غزة.
وكانت مؤسسة خميفة بف زايد آؿ نيياف لألعماؿ اإلنسانية مف أولى المؤسسات والمنظمات اإلنسانية التي
بادرت إلى "تبني مدرسة في غزة" انسجاماً مع خطة وضعتيا وكالة "األونرو" إلعطاء الفرصة لممتبرعيف
لممساىمة بشكؿ مباشر في مساعدة التالميذ مف الالجئيف الفمسطينييف لمحصوؿ عمى التعميـ المتميز وتيدؼ
لمساعدة التالميذ في التغمب عمى األضرار الجسدية والذىنية الناجمة عف العزلة والحرماف لسنوات وما تبعيا
.
 ينايرمف الدمار الذي نتج عف الحرب التي شنتيا إسرائيؿ عمى غزة في ديسمبر
 ،تغطية التكاليؼ التشغيمية
وتولت مؤسسة خميفة بف زايد آؿ نيياف لألعماؿ اإلنسانية منذ عاـ
لممدرسة التي تعمؿ عمى فترتيف صباحية ومسائية ويصؿ عدد طالب الفترتيف إلى نحو ثالثة آالؼ طالب
وطالبة يدرسوف مف الصؼ األوؿ حتى الرابع األساسي.
االتحاد ،أبو ظبي/ / ،
منظمة التعاون ا سالمي تدين الحصار ا سرائيمي لممسجد األقصى
داف أميف عاـ منظمة التعاوف اإلسالمي أكمؿ الديف إحساف أوغمي الحصار الذي فرضتو “إسرائيؿ” عمى
المسجد األقصى وىجوـ قواتيا عمى المصميف فيو ،والسماح لممتطرفيف بالدخوؿ إليو والتجوؿ في ساحاتو،
عماف دانييؿ نيفو ،وابالغو رسالة
وطالب
برلمانياً أردنياً الحكومة باستدعاء السفير “اإلسرائيمي” في ّ
“شديدة الميجة” احتجاجاً  .مف جية أخرى ،ىدد ضابط كبير في جيش االحتالؿ بتكرار اقتحاـ المخيمات
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في الضفة الغربية المحتمة لمنع ما سماه “استغالؿ نشطاء المقاومة الفمسطينية مخيمات الالجئيف كمناطؽ
أمنية” ،وقاؿ نيتساف الوف قائد ما تسمى “المنطقة الوسطى بالضفة” إنو “ممنوع أف تكوف ىناؾ أماكف آمنة
لمعناصر المسمحة الفمسطينية ،إف ذلؾ عمميا يحدث بشكؿ محدود ،ولكف ممنوع أف يستمر” .
الخميج ،الشارقة/ / ،
منظمة حقوقية تدعو األمم المتحدة لحماية الالجئين السوريين والفمسطينيين في مصر
لندف :ذكرت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا أف ناجيف سورييف حاولوا اليجرة إلى أوروبا مف
اإلسكندرية ،أكدوا ليا أف خفر السواحؿ المصري أطمؽ النار بشكؿ عشوائي عمى القارب الذي كاف يقميـ
فقتؿ اثنيف وأصيب شخصاف آخراف.
سوري وفمسطيني
ونقمت المنظمة في بياف تمقت "قدس برس" نسخة عنو ،أف الناجيف أفادوا أف رحمة
بدأت أوؿ أمس الثالثاء ( | ) مف شاطئ قرب ميناء أبو قير في اإلسكندرية حيث نقؿ المياجروف في
راكبا وصؿ إلى القارب الذي يبعد ربع ساعة عف الشط
قوارب صغيرة إلى قارب (النش) يتسع فقط لػ
شخصا وأدخميـ الميربوف إلى قبو القارب بينما لـ يتمكف خمسوف آخروف مف الوصوؿ بسبب
حوالي
إلقاء القبض عمييـ عمى الشاطئ.
قدس برس/ / ،
"الحممة األوروبية" تطرح حصار غزة لمنقاش عمى ىامش دورة مجمس حقوق ا نسان
بروكسيؿ :أعمنت "الحممة األوروبية لرفع الحصار عف غزة" أنيا ستطرح قضية الحصار المفروض عمى
يوما بعد آخر عمى أكثر مف مميوف وثمانمائة ألؼ نسمة ،وذلؾ في جمسة عمى
القطاع ،والذي يزداد تضييقًا ً
ىامش دورة مجمس حقوؽ اإلنساف المنعقدة في جنيؼ خالؿ ىذه الفترة.
وقالت الحممة ،في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوـ ،إف الجمسة ستعقد يوـ االثنيف المقبؿ
( | ) ،حيث سيجري نقاش ميـ عمى ىامش االجتماع ،موضحة أف تحركيا ىذا "يأتي في ظؿ إغالؽ
السمطات المصرية لمعبر رفح الحدودي وتدمير األنفاؽ ،إلى جانب قياـ سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بتشديد
الحصار عمى القطاع ،والمفروض لمسنة السابعة عمى التوالي".
وعبرت الحممة عف استيجانيا إلغالؽ معبر رفح وعدـ تمكيف السكاف مف السفر والبضائع التجارية مف
ّ
المرور مف والى قطاع غزة بشكؿ طبيعي ،وكذلؾ منع إيصاؿ الكثير مف المساعدات الطبية والغذائية
المقدمة مف شتى أنحاء العالـ إلى مستحقييا ،مطالبة بفتح معبر رفح بشكؿ كامؿ ودائـ قبؿ أف يتـ ىدـ
األنفاؽ التي تشكؿ شرياف الحياة الوحيد لسكاف القطاع المحاصريف.
قدس برس/ / ،
بمجيكا تتيم االستخبارات ا سرائيمية بالتجسس عمى االتصاالت
شركة بيمجاكوـ البمجيكية لالتصاالت تعتمد عمى التكنولوجيا اإلسرائيمية منذ
بدورىا لالستخبارات األجنبية بالتنصت عمى زبائف الشركة.
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بروكسؿ  -أشارت وسائؿ إعالـ بمجيكية إلى احتماؿ تورط االستخبارات اإلسرائيمية بجانب وكالة األمف
القومي األمريكية في التنصت عمى مستخدمي الشركة البمجيكية بعد أف أكدت ذلؾ نتائج التحقيؽ في اختراؽ
عمالؽ االتصاالت في البالد "بيمجاكوـ".
وذكرت صحيف ة بمجيكية إلى أف الشركة البمجيكية "بيمجاكوـ" اعتمدت عمى تكنولوجيا إسرائيمية قبؿ
سنوات ،وقد سمحت بدورىا الستخبارات أجنبية بالتنصت عمى زبائف الشركة.
موقع إرم ا خباري ،أبو ظبي/ / ،
لجنة "كي ال ننسى" ا يطالية تدعو لمحاسبة مرتكبي مجزرة صب ار وشاتيال
السبيؿ :دعت ستيفانيا ليميتي ،رئيسة وفد لجنة "كي ال ننسى مجزرة صب ار وشاتيال" األىمية اإليطالية ،إلى
عاماً وسكوت المجتمع
ضرورة محاسبة مرتكبي ىذه المجزرة أماـ المحاكـ الجنائية الدولية بعد مرور
الدولي عف المجرميف ،واصفة المجزرة بأنيا "مف أبشع المجازر التي شيدتيا اإلنسانية".
وخالؿ مؤتمر صحفي عقدتو ،في مقر نقابة الصحافة في العاصمة المبنانية بيروت ،قالت رئيسة الوفد "نحف
ىنا اليوـ لنحيي ذكرى مجزرة صب ار وشاتيال التي ذىب ضحيتيا الكثير مف المدنييف ،في ظؿ الوجود
اإلسرائيمي الذي ال يزاؿ يحتؿ فمسطيف وبعض أجزاء مف الدوؿ العربية ،خدمة لممصالح اإلمبريالية
واألميركية في منطقة الشرؽ األوسط".
السبيل ،عمان/ / ،
كنديان مسجونان في مصر يضربان عن الطعام بعد شير من اعتقاليما في الطريق إلى غزة
مونتلاير – بدأ كندياف مسجوناف في مصر منذ أكثر مف شير إضرابا عف الطعاـ في حيف تـ تمديد
يوما ،كما أعمنت شقيقة احدىما األربعاء.
احتجازىما
واعتقؿ جوف غريسوف المخرج السينمائي واألستاذ الجامعي في تورونتو وطارؽ لباني الطبيب المتحدر مف
أب /أغسطس في القاىرة بعدما حاوال عبثا التوجو إلى قطاع غزة
لندف في جنوب اونتاريو ،في
الفمسطيني.
وكاف غريسوف يريد االستكشاؼ لتحضير فيمـ وثائقي بينما كاف لباني يريد المشاركة في تدريب أطباء
غزاوييف .وقالت سيسيميا غريسوف شقيقة جوف في مقابمة مع وكالة فرانس برس :إنيما في يوميما الثالث مف
اإلضراب عف الطعاـ وفي يوميما الثالث والثالثيف في االحتجاز دوف اتياـ .وأضافت :احتجازىما مدد
يوما في السجوف المصرية.
أيموؿ /سبتمبر ما يمثؿ
يوما أي حتى
الرأي اليوم ،لندن/ / ،
"شعراء في باريس" يحتفي بفمسطين والمنفى
باريس  -الحياة :تحمؿ الدورة السابعة مف الميرجاف الدولي «شعراء في باريس» ىذه السنة عنواناً الفتاً ىو
"الشعر والسياسة" ،في لفتة واضحة إلى مدى تقاطع الشعر مع السياسة في ما تضـ ىذه العالقة مف
تشريف األوؿ (أكتوبر)
إشكاليات وأضداد .وتنطمؽ الدورة التي يشارؾ فييا شعراء مف فرنسا والعالـ في
منو ،وتستضيؼ األمسيات والنشاطات دور ثقافة ومسارح في باريس .واتخذ منظـ
وتستمر حتى
التاريخ :الخميس 1031/9/91

العدد1981 :

ص 13

الميرجاف الشاعر الفرنسي إيفاف تيتمبوـ مف عبارة أفالطوف "مف ال تشغمو السياسة ال يشغمو شيء" شعا اًر
لمميرجاف الذي ييدؼ إلى إعادة إحياء الشعر وتنمية المواىب الشعرية وترسي العالقة بيف الشعراء
والجميور.
الحياة ،لندن/ / ،
مميار صورة عمى "فيسبوك"
أكثر من
تـ رفعيا عمى
أعمف "فايسبوؾ" في تقرير رسمي صدر عنو عبر "إنترنت دوت أورغ"ّ ،
أف عدد ّ
الصور التي ّ
مميار صورة.
 ،بمغ أكثر مف
موقع التواصؿ االجتماعي الشيير ،منذ تأسيسو في العاـ
مميار صورة ،في حيف وصؿ
ما ُيقارب
بمغ عدد الصور التي تـ رفعيا حتى منتصؼ العاـ
صورة يتـ رفعيا مف قبؿ ُمستخدمي الموقع كؿ ثانية ،كما نقمت
بمعدؿ
اليوـ إلى ربع تريميوف صورة ّ
مميار
"البوابة العر ّبية لألخبار التقنية" .وأشار التقرير إلى ُوصوؿ عدد ُمشتركي الموقع إلى حوالي
صورة تـ رفعيا مف قبؿ
لممستخدـ قد وصؿ إلى أكثر مف
ُمشترؾ ،مما يعني أف ُمعدؿ رفع الصور ُ
كؿ ُمستخدـ.
ورّكزت التحديثات األخيرة التي أجراىا الموقع عمى إعطاء مساحة أكبر لمصور .كما برز اىتماـ "فايسبوؾ"
بعامؿ الصورة ،مع شرائو تطبيؽ "إنستغراـ" العاـ الماضي.
السفير ،بيروت/ / ،
 61الكيان الصييوني ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى  ..طبيعة وأىداف التواجد
المجػػد – خػػاص :تتنػػاوؿ ىػػذه الد ارسػػة التواجػػد الصػػييوني فػػي القوقػػاز وآسػػيا الوسػػطى ،موضػػحة أىميػػة تمػػؾ
المنطقة وطبيعػة التواجػد الصػييوني فييػا ،والعوامػؿ التػي سػاعدت عمػى ىػذا التواجػد ،واألىػداؼ التػي ترجوىػا
دولة الكياف مف تواجدىا في تمؾ المنطقة.
الموقع واألىمية االستراتيجية
تتكوف ىذه المنطقة مف قسميف ،ىما القوقاز ويحتوى عمى ثالث دوؿ ىي أرمينيا وجورجيا وأذربيجاف ،وآسػيا
الوسطى وتحتػوى خمػس دوؿ ىػي أوزبكسػتاف ،كازاخسػتاف ،طاجيكسػتاف ،قرغيزسػتاف ،تركمنسػتاف .وتعػد ىػذه
الدوؿ منطقػة تنػافس اسػتراتيجي بػيف الواليػات المتحػدة وروسػيا والصػيف ،وقػد كانػت ىػذه الػدوؿ تابعػة لالتحػاد
السػػوفيتي سػػابقا ثػػـ نالػػت اسػػتقالليا بعػػد انييػػاره ،وتتمتػػع ىػػذه المنطقػػة بموقعيػػا المتميػػز ،إذ أنيػػا تشػػترؾ فػػي
حدودىا مع روسيا وايراف والصيف وتركيا ،وتطؿ عمى بحر قزويف الغني بالنفط.
وبعد استقالؿ ىذه الدوؿ سارعت دولة الكياف الصييوني والعديد مف الدوؿ اإلقميمية والدولية لمعب دور فييا
بسبب أىميتيا الجيوسياسية الكبيرة؛ لذلؾ تولي دولة الكيػاف أىميػة قصػوى إلػى تمػؾ المنطقػة حيػث تػـ توسػيع
قسـ منطقة "أوراسيا" في الخارجية الصييونية ،وىو القسـ المسػئوؿ عػف العالقػات مػع الجميوريػات السػوفيتية
السػػابقة ،بحيػػث أصػػبح القسػػـ المعػػروؼ باسػػـ "أو ارسػػيا  " 1مسػػئوؿ عػػف العالقػػات مػػع الجميوريػػات السػػوفيتية
السابقة في منطقتي جنوب القوقاز وآسيا الوسطى.
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وتتمخص األىمية االستراتيجية لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى في المحاور التالية:
 .9أنيا تقع في موقع متوسط بيف روسيا وتركيػا والصػيف وايػراف وبحػر قػزويف ،مػا يجعػؿ منيػا محػؿ تػأثير
عمى ىذه المناطؽ الحساسة.
ممر ميـ لخطوط الطاقة القادمة مف آسيا الوسطى وبحر قزويف ،والواصمة لمبحر المتوسط.
.1
 .3تعتبر سوؽ تجاري ميـ ،حيث أنيا نالت استقالليا بعػد انييػار االتحػاد السػوفييتي فػي أوائػؿ التسػعينات،
ما جعميا سوقا متعطشة لالستثمارات وأسواقا مفتوحة لممنتجات.
 .9سػػعي تمػػؾ الػػدوؿ إلعػػادة بنػػاء جيوشػػيا ،مػػا جعميػػا سػػوقا مفتوحػػة السػػتيراد السػػالح والخب ػرات العسػػكرية
واألمنيػػة ،خاص ػػة بعػػد الح ػػرب عم ػػى أفغانسػػتاف والح ػػروب الت ػػي خاضػػتيا بع ػػض تم ػػؾ الػػدوؿ ض ػػمف االتح ػػاد
السوفييتي.
 .0المخزوف اليائؿ مف النفط والغاز والفحـ واليورانيوـ والذىب والفضػة وبػاقي المعػادف االسػتراتيجية ،إذ أف
كازاخسػػتاف تمتمػػؾ ربػػع احتيػػاط العػػالـ مػػف اليورانيػػوـ ،وتمتمػػؾ تركمنسػػتاف اربػػع احتيػػاطي لمغػػاز الطبيعػػي فػػي
العالـ ،وتعد أوزبكستاف ثالػث أكبػر منػتج لمقطػف فػي العػالـ ،وتمتمػؾ اربػع أكبػر احتيػاطي عػالمي مػف الػذىب،
وعاشر احتياطي عالمي مف النحاس ،إضافة لمكميات الضخمة مف النفط والغاز في بحر قزويف.
مراحل التواجد الصييوني في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
يمكف تقسيـ الوجود الصييوني في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى إلى ثالث دورات زمنية:
· المرحمػػة األولػػى ( :)9180 –9198تميػػزت بوقػػوؼ المنطقػػة موقػػؼ الخصػػـ مػػع الكيػػاف الصػػييوني تبعػاً
لمقتضػػيات الحػػرب البػػاردة والعالقػػات السػػوفيتية األميركيػػة ،وكػػذلؾ العالقػػات العربيػػة – السػػوفيتية ،والص ػراع
العربي – الصييوني ،ولـ تكف لػدوؿ ىػذه المنطقػة " كونيػا كانػت تابعػة لمسياسػة المركزيػة لالتحػاد السػوفيتي"
أية عالقات مع الكياف الصييوني.
· المرحمة الثانية ( :)9119-9180شكمػػت نقطة تحوؿ في تاري العالقة ،ولعبػت سياس ػ ػػة غورباتشػوؼ-
آخر رئيس لالتحاد السوفيتي قبؿ انييػاره -دو اًر ميمػاً فػي تسػويؽ الكيػاف الصػييوني وتقػديميا لػدوؿ المنطقػة،
وتبعاً لتحسف العالقات بيف موسكو والكياف كاف األمر ينسحب عمى العالقات مع تمؾ المنطقة.
· المرحمػػة الثالثػػة( بعػػد :)9119شػػكؿ انييػػار االتحػػاد السػػوفيتي نقطػػة انطػػالؽ لممرحمػػة الثالثػػة مػػف العالقػػة
التي جاءت في مصمحة الكياف الصييوني ،حيث اعترفت دولة الكياف باستقالؿ تمؾ الدوؿ وعممت عمى بدء
عالق ػػات معي ػػا عم ػػى ك ػػؿ األص ػػعدة ،وق ػػد لعب ػػت تركي ػػا آن ػػذاؾ دو اًر كبيػ ػ اًر ف ػػي ف ػػتح الب ػػاب لمنف ػػوذ الص ػػييوني،
واستطاعت العديد مف الشركات الصييونية ،بدعـ وغطاء مف الشركات التركية ،أف تبدأ مشػاريع ضػخمة فػي
القوقاز ،وبذلؾ بدأ التدخؿ االقتصادي والسياسي واألمني الصييوني في تمؾ المنطقة.
عوامل ساعدت الكيان الصييوني عمى التوغل في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
وماديػػا ،:فقػػد دعمػػت التعػػاوف
· مسػاعدة الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لمتػػدخؿ الصػػييوني ،وتدعيمػو سياسػ ًػيا
ً
الصييوني التركي الذي ساعد دولة الكياف عمى التوغؿ في تمؾ الدوؿ ،إضافة لػدعميا المػالي لػدوؿ المنطقػة
التي تتماشي مع سياستيا ،ويرجع ذلؾ لرغبة أمريكيا في محاصرة روسيا والصيف وايراف وتأميف مػوارد الػنفط
في تمؾ المنطقة ،إذ أف الواليات المتحدة األمريكية تمتمؾ %99مف أصوؿ شػركات الػنفط فػي منطقػة القوقػاز
وبحر قزويف ،وتسعى إلى تقميص اعتمادىا إلى أقصى حد ممكف عمى نفط الخميج.
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· التقػػارب الصػػييوني التركػػي فػػي تمػػؾ الفت ػرة ،الػػذي ميػػد الطريػػؽ لػػدخوؿ تػػؿ أبيػػب بقػػوة إلػػى تمػػؾ الػػدوؿ،
خاصة أف أنقرة لدييا عالقات قوية مع ىذه الدوؿ ذات األغمبية اإلسالمية.
· ضػػعؼ الييكػػؿ األمنػػي والسياسػػي واالقتصػػادي لممنطقػػة :فبعػػد انييػػار االتحػػاد السػػوفيتي واسػػتقالؿ تمػػؾ
الػػدوؿ ،وجػػدت نفسػػيا تعػػاني مػػف أزمػػة اقتصػػادية وأمنيػػة ،اسػػتطاعت دولػػة الكيػػاف الصػػييوني اسػػتغالؿ ىػػذه
الفرصػػة وتمبيػػة حاجػػات تمػػؾ الػػدوؿ ،مػػف حيػػث التعػػاوف العسػػكري أو االسػػتثمارات االقتصػػادية ،أو تزويػػدىا
بالمعونة الفنية التي ىي في أمس الحاجة إلييا.
· حاجة أنظمة تمؾ الدوؿ إلعادة بناء قواتيا األمنية والعسكرية لتقوية حكميا ،ومنع المنظمات "اإلرىابية"
مػػف اإلطاحػػة بيػػا ،تحػػت الفتػػة مكافحػػة "األصػػولية اإلسػػالمية" التػػي تقػػض مضػػاجع النخػػب الحاكمػػة فػػي ىػػذه
العواصـ.
غياب الدور العربي واإلسالمي عف المنطقة ،ما جعؿ الساحة مفتوحة لمكياف الصييوني دوف منازع
·
أو ممانع.
عدـ وجود عداء تاريخي بيف الكياف الصييوني ومنطقة آسيا الوسطى والقوقاز ،ما ساعد عمى ت،ق،بضؿ
·
التواجد الصييوني فييا.
· الجالية الييودية :ساعدت الجالية الييودية لتمييػد الطريػؽ لمتغمغػؿ الصػييوني ،ورغػـ قمػة عػددىـ إال أف
ليـ تأثير كبير ،بما يتمتعوف بو مف قوة سياسية ومالية.
رغبة تمؾ الدوؿ في التحرر مف الشيوعية واتجاىيا لمدوؿ الغربية ،وتبنييا األفكار الميبرالية.
·
أىداف الكيان الصييوني في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
تنقسم أىداف الكيان الصييوني في تمك المنطقة إلى:
سياسية:
·
الظيور كقوة إقميمية تمعب دو ار مؤث ار في المنطقة ،معززة بذلؾ نفوذىا العالمي.
.9
 .1إضعاؼ األمف القومي لمدوؿ العربية ،وعزؿ العرب عف االمتداد إلى الدوؿ اإلسالمية في تمؾ المنطقػة،
وعزؿ تمؾ الدوؿ عف المحيط العربي.
 .3التأكيد عمى دورىا الوظيفي المنوط بيا لصالح الغرب وأمريكا ،وذلؾ بالعمؿ عمي منع عودة روسػا كقػوة
عظمى ،و منع التوسع اإليراني والصيني والعربي في المنطقة ،ومحاولة عمؿ بديؿ عف خطوط الػنفط المػارة
بروسيا والمتوجية ألوروبا.
مد نفوذىا السياسي في تمؾ المنطقة بما يعزز االعتػراؼ بيػا دوليػا ،ويحسػف صػورتيا ويمنحيػا دعمػا
.9
دعائيا.
 .0اليجرة  :حيث عممت دولة الكياف الصييوني عمى جمب اآلالؼ مف ييود تمؾ المنطقة لمسػكف فػي دولػة
الكي ػػاف ،فق ػػد جمب ػػت م ػػا يق ػػرب م ػػف  13أل ػػؼ يي ػػودي م ػػف جورجي ػػا ،و 10ألف ػػا م ػػف أوزبكس ػػتاف ،واآلالؼ م ػػف
أذربيجاف وباقي دوؿ تمؾ المنطقة ،وأنشأت العديػد مػف مكاتػب اليجػرة السػتقداـ أكبػر قػدر ممكػف مػف الييػود،
باإلضافة الفتتاح العديد مف المراكز الثقافية الييودية لمترويج لمثقافة واألفكار الصييونية.
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 .9تركيا :بعد التوتر الذي شاب العالقة بيف الدولتيف مؤخ ار ،فإف دولة الكياف تسعى لمحاربة تركيا في تمػؾ
المنطقة ،وىذا ما جاء عمى لساف وزير خارجيتيا ليبرماف مف أنو سػيعزز عالقػة دولػة الكيػاف الصػييوني مػع
أرمينيا" ،ذات العداء التاريخي مع تركيا بسبب ما يعرؼ بمجازر األرمف".
اقتصادية:
·
 .9تػأميف خػػط جييػاف النفطػػي :حيػث تسػػعى لتػأميف منػػابع الػػنفط التػي تغػػذى خػط األنابيػػب الػذي يمتػػد مػػف
أذربيجػػاف ،ثػػـ جورجيػػا حتػػى مينػػاء جييػػاف التركػػي ثػػـ إلػػى مينػػاء عسػػقالف المحتػػؿ ،وينقػػؿ الػػنفط األذربيجػػاني
والكازاخستاني الذي يزودىا بما يقارب  %90مف حاجاتيا النفطية .وتسعى مستقبال لعمؿ خط أنابيػب يصػؿ
عسقالف بإيالت المحتمة عمى البحر األحمر ،لتصدير النفط مػف إيػالت لػدوؿ آسػيا كاليابػاف والينػد والصػيف،
لتصبح واحدا مف ممرات الطاقة العالمية ،مقممػة بػذلؾ األىميػة االسػتراتيجية لقنػاة السػويس ،والييمنػة الروسػية
عمػػى مم ػرات الػػنفط ،وكػػذلؾ إضػػعاؼ تػػأثير روسػػيا عمػػى آسػػيا الوسػػطى والقوقػػاز ،وعػػزؿ الصػػيف واي ػراف عػػف
الثروات النفطية لتمؾ المنطقة.
 .1عممت عمى ربط اقتصػاد بعػض دوؿ تمػؾ المنطقػة باقتصػادىا ،بحيػث يصػعب عمػى تمػؾ الػدوؿ فػؾ ىػذا
الربط ،وتسعى مف خالؿ ذلؾ لتقوية اقتصادىا بفتح تمؾ األسواؽ لمنتجاتيػا واسػتثماراتيا ،إضػافة لمػتحكـ فػي
تمؾ الدوؿ اقتصاديا.
أمنية وعسكرية:
·
 .9محاربة التنظيمات اإلسالمية :إذ تسعى دولة الكياف الصييوني لمؿء الفراغ الػذي أحدثػو انييػار االتحػاد
السػػوفيتي فػػي الجميوريػػات السػػوفيتية اإلسػػالمية ،لضػػماف عػػدـ ظيػػور إسػػالمييف فػػي تمػػؾ المنطقػػة ،وضػػماف
بقػػاء تمػػؾ الػػدوؿ عمػػى حاليػػا مػػف حيػػث الضػػعؼ والتبعيػػة لواشػػنطف "وتػػؿ أبيػػب" عمػػى حػػد س ػواء ،مسػػتعينة
باألنظمة الحاكمة المستبدة في ىذه الجميوريات التي تستشعر خطر الحركات اإلسالمية عمييا.
تكثيؼ تواجدىا العسكري واألمني فػي تمػؾ الػدوؿ ،واالسػتفادة مػف بيػع األسػمحة والتعػاوف االسػتخباري
.1
معيا.
 .3إضػعاؼ نفػػوذ إيػراف االقتصػػادي والعسػػكري والسياسػػي فػػي تمػػؾ المنطقػػة ،واسػػتخداـ تمػػؾ الػػدوؿ "المجػػاورة
إليراف" كورقة ضغط عمى إيراف لتيديدىا عسكريا وأمنيا.
 .9تسػعى دولػػة الكيػػاف الصػػيوني وبػػدعـ أمريكػػي وغربػػي لتقييػد الػػدور الروسػػي فػػي القوقػػاز وآسػػيا الوسػػطى،
وك ػػذلؾ الحيمول ػػة دوف ع ػػودة روس ػػا كدول ػػة عظم ػػى ،عب ػػر إيج ػػاد دوؿ معادي ػػة عم ػػى ح ػػدودىا واش ػػغاليا بي ػػا،
ومحاولة إفقادىا أىيمتيا في نقؿ النفط مف خالؿ نقمو عبر دوؿ منطقة القوقاز ،وكذلؾ التأثير عمػى الموقػؼ
الروسي تجاه دعـ بعض الدوؿ كإيراف وسوريا(عسكريا وسياسيا).
 .0تأميف حاجاتيا مف المواد األساسية :كػالقمح واليورانيػوـ والػنفط ،فقػد اشػترت دولػة الكيػاف مجمػع لمعالجػة
اليورانيػػوـ مػػف كازاخسػػتاف ،حيػػث اسػػتطاعت بػػذلؾ تػػوفير كػػؿ متطمباتيػػا مػػف اليورانيػػوـ ،واسػػتفادت أيضػػا مػػف
قاعدة بايكونور الفضائية الكازاخية في إطالؽ أكثر مف قمر صناعي ليا مف ىناؾ.
مظاىر النفوذ ا سرائيمي في القوقاز وآسيا الوسطى
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· سياسػػيا :سػػارعت دولػػة الكيػػاف الصػػيوني منػػذ إعػػالف تمػػؾ الػػدوؿ اسػػتقالليا عػػاـ ،9111لالعت ػراؼ بيػػا
واقامة عالقات دبموماسية معيا ،وتقديـ نفسيا كوسيط لجذب رؤوس األمواؿ الغربية واألمريكيػة ،وفػتح أبػواب
واشنطف وغيرىػا مػف العواصػـ الغربيػة ،وبػدأت الوفػود الحكوميػة الصػييونية بالقيػاـ بالعديػد مػف الزيػارات لتمػؾ
الدوؿ ،حيث قامت بتوقيع العديد االتفاقيات ،معبدة الطريؽ أماـ الشركات الصييونية لغزو تمؾ المنطقة.
· اقتصاديا :بعد استقالؿ تمؾ الدوؿ ،استغمت دولة الكياف الصييوني حالة الضعؼ االقتصادي التي تمر
بيا ،وأقامت العديد مف المشروعات مسػتعينة بالجاليػة الييوديػة فييػا ،وقامػت بإنشػاء غرفػة لمتجػارة والصػناعة
خاصة بدوؿ آسيا الوسطى لتسػييؿ التجػارة معيػا ،وتعاونػت مػع تمػؾ الػدوؿ فػي شػتى المجػاالت ،االقتصػادية
والصػػناعية والزراعي ػػة والػػري والص ػػحة ،وتقػػديـ الخبػ ػرات والػػدعـ الفن ػػي وتػػدريب الكػ ػوادر ،حيػػث قام ػػت ببن ػػاء
مش ػػروع ري وت ػػدريب خبػ ػراء فػ ػػي ز ارع ػػة القط ػػف فػ ػػي أوزبكس ػػتاف ،وقام ػػت بتقوي ػػة مص ػػفاة تكري ػػر ال ػػنفط فػػػي
تركمنستاف ،كما قامت باستثمارات محمية في قطاع البنوؾ والمحالت التجاريػة الكبػرى واالتصػاالت ،وعممػت
عمى استخراج النفط ومده حيث أنيا تمبي  % 90مف حاجاتيا النفطية مف كازاخستاف وأذربيجاف.
· عسكريا :استغمت دولة الكياف الصييوني الفراغ األمني بعػد اسػتقالؿ تمػؾ الػدوؿ ،وقامػت بتػدريب أجيػزة
مخابراتي ػػا أس ػػاليب مكافح ػػة م ػػا يس ػػمى ب ػ ػ "اإلرى ػػاب"  ،وق ػػد س ػػاعد عم ػػى ذل ػػؾ خ ػػوؼ حك ػػاـ تم ػػؾ ال ػػدوؿ م ػػف
المنظمػػات "اإلرىابيػػة"  ،ومػػا قامػػت بػػو اإلدارة األميركيػػة مػػف حممػػة ضػػد "اإلرىػػاب"  ،وخاصػػة الحػػرب ضػػد
أفغانستاف ،حيث عممت جميوريات آسػيا الوسػطى عمػى تحػديث منشػآتيا العسػكرية بمػا يمبػي متطمبػات حمػؼ
شػماؿ األطمسػػي ،فقػػدمت دولػػة الكيػػاف خبراتيػػا فػػي إعػػداد القيػػادات األمنيػػة ،مػػا فػػتح المجػػاؿ لمتوغػػؿ العسػػكري
واالس ػػتخباري الص ػػييوني ،وقام ػػت ب ػػإبراـ العدي ػػد م ػػف الص ػػفقات لتح ػػديث وبي ػػع األس ػػمحة لتم ػػؾ ال ػػدوؿ خاص ػػة
جورجيا وأذربيجاف وكازاخستاف.
ومن أىم مظاىر التوغل العسكري في تمك المنطقة:
· التواجػػد العسػػكري فػػي جورجيػػا :إذ تعػػد جورجيػػا ذراع الكيػػاف الصػػييوني فػػي منطقػػة القوقػػاز ،فقػػد أعػػدت
دولة الكياف الصييوني الجػيش الجػورجي وأمدتػو بأحػدث األسػمحة مػف طػائرات بػدوف طيػار وتحسػيف طػائرات
"سيخوي "10-لتتوافؽ مع استخداـ األسمحة الغربية ،إضػافة لوجػود أكثػر مػف ألػؼ خبيػر عسػكري صػييوني
عمموا عمى إعداد الجيش الجورجي ،منيـ جنراالت سابقيف في الجيش الصييوني ،كػالجنراؿ احتيػاط إسػرائيؿ
زيػػو الػػذي كػػاف قائػػد ق ػوات المظميػػيف فػػي حػػرب لبنػػاف األولػػي  ،9181وقائػػد ل ػواء المظميػػيف وفرقػػة غ ػزة إبػػاف
االنتفاضػػة الثانيػػة  ،1000والجن ػراؿ احتيػػاط غػػاؿ ىيػػرش قائػػد فرقػػة الجميػػؿ فػػي حػػرب لبنػػاف الثانيػػة ،1009
والجن ػراؿ رونػػي ميمػػو وىػػو عضػػو كنيسػػت سػػابؽ ،إضػػافة أف وزيػػر الحػػرب الجػػورجي ييػػودي يحمػػؿ الجنسػػية
"اإلسرائيمية" ؟؟!!
ولقد كاف لدولة الكيػاف اليػد الكبػرى فػي تػوريط جورجيػا مػع روسػيا ،وبالتػالي قيػاـ حػرب ىاجمػت فييػا القػوات
الروسػػية جورجي ػػا ع ػػاـ  .1008وق ػػد اسػػتفادت دول ػػة الكي ػػاف الص ػػييوني م ػػف ىػػذا النف ػػوذ ،فق ػػد بمغ ػػت مبيع ػػات
األسمحة لجورجيػا بعػد الحػرب الجورجيػة الروسػية  100مميػوف دوالر سػنويا ،وقػد حصػمت عمػى حػؽ اسػتخداـ
مطػػارات فػػي جورجيػػا لنصػػب صػواري واقػػالع طػػائرات ميػػددة بػػذلؾ األ ارضػػي اإليرانيػػة ،واسػػتطاعت الضػػغط
عمى روسيا لمنعيا مف بيع أسمحة متطورة لسوريا وايػراف ،مثػؿ صػواري أس  300وصػواري إسػكندر ،مقابػؿ
عدـ بيع الكياف الصيوني أسمحة متطورة لجورجيا.
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· التواجد العسكري في أذربيجاف :فقد قامت دولة الكياف الصػييوني بتوقيػع صػفقات سػالح بمئػات ماليػيف
الػػدوالرات مػػع أذربيجػػاف ،منيػػا اتفاقيػػة بشػػأف مشػػروع مشػػترؾ لصػػنع طػػائرات صػػغيرة مػػف دوف طيػػار ،والتػػزود
بوسػػائؿ اتصػػاؿ ،وتطػػوير بعػػض األسػػمحة ،وتػػدريب دولػػة الكيػػاف لطيػػاريف فػػي سػػالح الجػػو األذري  ،إضػػافة
لمتعاوف األمني االستخباري بيف البمديف ،ما مكػف دولػة الكيػاف الصػييوني مػف التجسػس عمػى إيػراف ،والتيديػد
بضربيا مف أذربيجاف التي تشترؾ معيا في الحدود ،والقريبة مف منشئاتيا النووية.
تحديات الكيان الصييوني في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
· الثورات العربية :بعد الثورات العربية فإف دولة الكياف الصييوني تخشى مػف انتقػاؿ العػدوى لتمػؾ الػدوؿ،
كوف أكثر دوؿ المنطقة إسالمية تعيش نفس الحالة مف سيطرة أنظمة وحكاـ مستبديف مواليف ليا.
· الحرب الجورجية :بعد الحػرب الجورجيػة الروسػية األخيػرة تك ّشػؼ الػدور الصػييوني الكبيػر فػي جورجيػا،
ما لفت أنظار القوى اإلقميمية لمحاولة حصر ىذا النفوذ.
· تركيا :بعد التوتر الذي شاب العالقات الصييونية التركية ،فمف المتوقع أف تسعى تركيا لتحجـ ومحاربة
الدور الصييوني في تمؾ المنطقة.
إيراف :تسعى إيراف لمحاولػة صػد التوغػؿ الصػييوني فػي تمػؾ المنطقػة ،لمػا يشػكمو مػف خطػورة عمػى
·
أمنيا القومي.
· تراجع الدور األمريكي وبروز القػوة الروسػية :بعػد الت ارجػع الػذي تعانيػو أمريكيػا فػإف ىػذا قػد يشػكؿ تحػديا
الستمرار الدعـ المقدـ لدولة الكياف الصييوني في المنطقة.
· روسيا :إذ تسعى روسيا إلعادة بسط نفوذىا عمى تمؾ الدوؿ ،وتأميف أمنيا القػومي عبػر منػع تواجػد أي
قوة مؤثرة في تمؾ المنطقة ،إضافة لسعييا لمعودة كقوة عالمية.
· أرمينيػػا :خالفػػا لػػدوؿ المنطقػػة انتابػػت العالقػػات األرمينيػػة الصػػييونية حالػػة مػػف الفتػػور ،نظ ػ ار لمتحػػالؼ
األرمينػػي الروسػػي الػػذي يمنػػع أي تواجػػد قػػوي لدولػة الكيػػاف فػػي تمػػؾ الدولػػة ،باإلضػػافة لمعالقػػات الوطيػػدة بػػيف
تركيا – ذات العالقات التاريخية المتوترة مع األرمف – والكيػاف الصػييوني ،حيػث أف دولػة الكيػاف لػـ تعتػرؼ
حتى اآلف بالمجازر العثمانيػة المزعومػة ضػد األرمػف .إال أنػو وبعػد تقمػص وتػوتر العالقػات بػيف تركيػا ودولػة
الكياف الصييوني بعد مواقؼ حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب أردوغاف الداعمة لمقضية الفمسػطينية
وذات التوجو نحو العمؽ العربي واإلسالمي ،تسعى دولة الكياف في اآلونة األخيػرة إلعػادة صػياغة تحالفاتيػا
بمػػا يضػػمف محاصػرة ومواجيػػة توجيػػات التركيػػة الجديػػدة بتعزيػػز العالقػػة مػػع الػدوؿ ذات الخالفػػات مػػع تركيػػا
ومنيا أرمينيا واليوناف.
المجد االمني1031/9/38 ،
 61أوسمو بعد  10عاماً 10 :عاماً أخرى؟

يزيد صايغ
لسػػنوات عػػدة ،بػػدا أف ال شػػيء يمكػػف أف ييػ ّػدد الوضػػع القػػائـ لألنظمػػة العربيػػة االسػػتبدادية .ثػػـ جػػاء الربيػػع
العربي .ومنذ العاـ  ،1099أصبح مف الشػائع أيضػاً توقّػع أف يػأتي الربيػع العربػي إلػى فمسػطيف ،حيػث جػرى
التنبػػؤ مػ ار اًر بانػػدالع انتفاضػػة ثالثػػة  -سػواء ضػػد االحػػتالؿ اإلسػ ػ ػرائيمي أو ضػػد السػػمطة الفمسػػطينية ،أو ضػػد
ّ
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تتفجػػر بعػػض موجػػات الغضػػب العرضػػية فػػي
االثنػػيف معػاً .بيػػد أف ىػػذه فكػرة سػػطحية .فمػػا مػػف شػ ػػؾ فػػي أف ّ
بعض نقاط االحتكاؾ في الضػفة الغربيػة والقػدس الشػرقية  -وعمػى نحػو أكثػر وضػوحاً فػي الحػرـ الشػريؼ -
ػتمر
وعمى طوؿ الحدود بيف إسرائيؿ وقطاع غزة ،غير أنيا ستكوف
ً
استثناء .األمر األكثر ترجيحػاً ىػو أف تس ّ
إلػػى أجػػؿ غيػػر مسػ ّػمى عمميػػة دمػػج األ ارضػػي والسػػكاف الفمسػػطينييف فػػي نظػػاـ السػػيطرة اإلسػػرائيمية السياسػػية
واالقتصادية واإلدارية واالجتماعية الجارية منذ العاـ .9191
ثمة عوامؿ كثيرة توضح ىذا األمر .فقد حمّت الصراعات اإلقميمية مح ّؿ القضية الفمسطينية باعتبارىا الشغؿ
ّ
الشاغؿ عمى مدى ثالثة عقود عمى األقؿ .والقائمة طويمة :الحػرب الطاحنػة بػيف إيػراف والعػراؽ فػي ثمانينػات
القرف المنصرـ ،وحرب الخميج بيف عامي  ،9119-9110وحرب اليمف فػي العػاـ  ،9119والغػزو األميركػي
ػدخؿ حمػػؼ شػػماؿ األطمسػػي
لمع ػراؽ فػػي العػػاـ  ،1003وانفصػػاؿ السػػوداف بعػػد حػػرب أىميػػة دامػػت عقػػوداً ،وتػ ّ
(نػػاتو) فػػي ليبيػػا فػػي العػػاـ  ،1099والصػراع الػػدائر فػػي سػػورية ومنطقػػة السػػاحؿ اإلفريقػػي ،ليسػػت سػػوى أبػػرز
األحداث في ىذا السياؽ .وال يػزاؿ التنػافس حػوؿ البرنػامج النػووي اإلي ارنػي يشػ ّكؿ شػبحاً ثابتػاً ،فػي حػيف يبػدو
تدىور الوضع األمني الداخمي في سيناء والمذابح المتواصمة بواسطة السيارات المفخخة فػي العػراؽ نػذي اًر لمػا
يمكف أف يحدث في أماكف أخرى.
عزز ىذا االتجػاه .إذ إف السياسػات المحميػة ىػي التػي تح ّػرؾ سػموؾ الػدوؿ العربيػة فػي الشػؤوف
الربيع العربي ّ
الخارجيػة فػػي شػػكؿ مت ازيػػد ،حيػػث تبػػدو الطريقػػة التػػي اسػػتجابت بيػػا حكومػػة نػػوري المػػالكي فػػي العػراؽ وادارتػػا
محمػػد مرسػػي ومػػا بعػػد  3تمػػوز (يوليػػو) فػػي مصػػر لألزمػػة السػػورية أمثمػػة واضػػحة عمػػى ذلػػؾ .ولػػذا ستسػػتمر
ىيمنػة الشػواغؿ الداخميػة لفتػرة طويمػة ،نظػ اًر إلػى عمػؽ وحجػـ التح ّػديات االجتماعيػة واالقتصػادية التػي تواجػػو
تجنػػب الص ػراع المسػػمح وحجػػـ الػػدمار الػػذي
الكثيػػر مػػف الػػدوؿ العربيػػة .وحتػػى لػػو تم ّكنػػت معظػػـ الػػدوؿ مػػف ّ
شػيدتو ليبيػا أو سػػورية ،فإنيػا مػع ذلػػؾ سػتغرؽ فػي الصػراعات السياسػية وجيػود إعػػادة اإلعمػار لسػنوات عػػدة
مقبمة.
لعػ ػ ّؿ ى ػػذا ى ػػو الس ػػبب ف ػػي ثب ػػوت خط ػػأ افتػ ػراض حرك ػػة «حم ػػاس» بأني ػػا وض ػػعت اس ػػتراتيجية أنج ػػع لتحقي ػػؽ
االسػػتقالؿ والحصػػوؿ عمػػى الحقػػوؽ الفمسػػطينية .إذ يجػػري تحػ ّػدي المكاسػػب السياسػػية التػػي حققتيػػا جماعػػة
اإلخواف المسمميف أو الحركات اإلسالمية «الوسطية» المشابية في مصر وشماؿ أفريقيا  -وحتى في تركيػا.
كما أف األمؿ بنجاح النشاط القطري في تراجع .ولػـ يحقػؽ مرسػي فػي مصػر آمػاؿ «حمػاس» بكسػر حصػار
أشد وطأة منذ اإلطاحة بالرئيس المصري .وتثبت القطيعة مع سورية اآلف أنيا أكثر كمفػة
غزة ،والذي أصبح ّ
ألف الضرر الذي أصػاب عالقػات حمػاس الماليػة والعسػكرية مػع إيػراف لػـ يعػد متوازنػاً مػع المكاسػب المتمثمػة
بالحصوؿ عمى الموارد والدعـ المادي مف الدوؿ العربية.
لـ تكسب الحركة الوطنية الفمسطينية «فتح» التي تمثّؿ التيار السػائد والسػمطة الفمسػطينية فػي الضػفة الغربيػة
ما خسػرتو حمػاس .مػع أنيػا فعمػت مػا رفضػت حمػاس باسػتمرار القيػاـ بػو – أي االعتػراؼ بإسػرائيؿ والػدخوؿ
في مفاوضات مباشرة معيا  -فقد أضػعؼ الربيػع العربػي مقاربتيمػا معػاً مػف خػالؿ تقػويض االفتػراض القائػؿ
إف ح ػ ّؿ الػػدولتيف ىػػو السػػبيؿ األكثػػر وضػػوحاً وفعاليػػة لح ػ ّؿ الص ػراع اإلس ػرائيمي  -الفمسػػطيني .قػػد يبػػدو ىػػذا
مخالف ػاً لممنطػػؽ ،بيػػد أف الخريطػػة الجيوسياسػػية لػػبالد الشػػاـ رسػػمت عمػػى مػػدى العقػػد الماضػػي بطػػرؽ تػػوحي
بقابمية الحياة والنمو بالنسبة الى الكيانػات التػي ىػي دوف الدولػة والتػي ال تسػتوفي شػروط الدولػة الكاممػة ذات
الس ػػيادة .وتشػ ػ ّكؿ الحكوم ػػة اإلقميمي ػػة الكردي ػػة ف ػػي شػ ػماؿ العػ ػراؽ مث ػػاالً ب ػػار اًز عم ػػى ذل ػػؾ ،ويمك ػػف أف تتبعي ػػا
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مس ػػتويات متفاوت ػػة م ػػف الحك ػػـ ال ػػذاتي لمجماع ػػات الكردي ػػة أو الجماع ػػات األخ ػػرى داخ ػػؿ ال ػػدوؿ الوحدوي ػػة أو
الفيدرالية في سورية وأماكف أخرى.
مف المؤ ّكد أف توسيع الوضع الراىف وادامتو بػيف إسػرائيؿ والفمسػطينييف ،ال يمػثّالف النتيجػة الفضػمى ،بيػد أنػو
أمر أظيرت القوى اإلقميميػة والدوليػة أف فػي وسػعيا التعػايش معػو .ويبػدو ىػذا أكثػر وضػوحاً فػي العالقػة مػع
الواليػ ػػات المتحػ ػػدة ،التػ ػػي جعمػ ػػت الحػ ػػديث عػ ػػف الحقػ ػػوؽ الفمسػ ػػطينية ممكن ػ ػاً ،مػ ػػف خػ ػػالؿ تفضػ ػػيميا العمميػ ػػة
الديبموماسػػية عمػػى جػػوىر المسػػألة عمػػى مػػدى السػػنوات العش ػريف الماضػػية ،فػػي حػػيف قبمػػت ضػػمنياً بالػػدمج
المكاني والوظيفي والقانوني المتزايد لألراضي الفمسطينية في إسرائيؿ في حدودىا ما قبؿ العاـ .9191
يتغيػػر شػػيء يػػذكر فػػي جػػوىر قناعػػات أو سياسػػة الواليػػات المتحػػدة عمػػى مػػدى األع ػواـ السػػبع والسػػتيف
لػػـ ّ
الالحقة .ومف المفارقػات أف كفػاح الجيػات السياسػية الفمسػطينية الفاعمػة الرئيسػة لتحقيػؽ مطمػب إقامػة الدولػة
عزز ىذا االتجاه أيضاً .فاندفاع حركة «فتح» باتجاه بناء الدولة منذ العاـ  9113إف لـ يكف قبؿ
الفمسطينية ّ
ذلؾ بكثير  -وحركة «حماس» في غزة منذ العاـ  - 1001والذي اقترف بتوافر الفرصة لبناء أنظمة سياسػية
حوليما إلى جيتيف فاعمتيف في الوضػع الػراىف بطػرؽ لػـ تكػف أي
داخؿ اإلطار األوسع لمسيطرة اإلسرائيميةّ ،
منيمػػا قػػادرة عمػػى مواجيتيػػا فػػي األسػػاس .لػػـ يكػػف الوضػػع ال ػراىف ثابت ػاً أبػػداً ،ولػػـ يكػػف كػػذلؾ طيمػػة السػػنوات
العشػريف الماضػػية مػػف عمػػر الحكػػـ الػػذاتي الفمسػػطيني ،غيػػر أف نظػػاـ السػػيطرة اإلسػرائيمي أثبػػت نجاعتػػو فػػي
التكيؼ واعادة إنتاج نفسو.
شكؿ استثنائي في ّ
ثمة درس تاريخي ىاـ ىنا .فقد استمرت «مرحمة أوسمو» إلى اآلف فترة أطوؿ مف نظاـ الرقابة الداخمية الذي
ّ
أقامتػو إسػرائيؿ بعػػد وقػت قصػػير مػػف إنشػػائيا فػي العػػاـ  9198لمسػػيطرة عمػػى األقميػة مػػف العػرب الفمسػػطينييف
الػػذيف ظم ػوا داخػػؿ حػػدودىا ،والػػذي اسػػتمر حتػػى العػػاـ  .9199وقػػد دمػػج ىػػذا النظػػاـ اإلدارة العسػػكرية عمػػى
المجتمع العربي مع انفصالو القانوني والمكػاني عػف الغالبيػة الييوديػة داخػؿ أرض واقتصػاد مشػتركيف .طػواؿ
المرحمػػة األولػػى  -ومنػػذ ذلػػؾ الحػػيف – كػػاف ىنػػاؾ ص ػراع مسػػتمر عمػػى األرض والػػديموغرافيا عمػػى أسػػاس
المؤسستاف السياسية واألمنية اإلسرائيمية عمػى المػواطنيف الفمسػطينييف عبػر
التنافس القومي ،سيطرت خالليا
ّ
متنوعػػة مػػف «الوسػػطاء» .وقػػد قػػاوـ الناشػػطوف
اسػػتمالة وجيػػاء المجتمػػع ومخػػاتير القػػرى مػػف خػػالؿ مجموعػػة ّ
وتحدوا قادتيـ فػي الوقػت الػذي كػانوا يناقشػوف مسػألة مػا اذا كػاف
الشباب ذلؾ النظاـ قبؿ ومنذ العاـ ،9191
ّ
ينبغ ػػي النض ػػاؿ م ػػف أج ػػؿ تحقي ػػؽ االس ػػتقالؿ الت ػػاـ واالنفص ػػاؿ ع ػػف إسػػرائيؿ أو م ػػف أج ػػؿ المس ػػاواة القانوني ػػة
واالندماج االجتماعي الكامؿ.
وبالطريقة نفسيا التي تـ بيا توسيع أساليب السيطرة اإلسرائيمية عبػر خػط اليدنػة لمعػاـ  9191إلػى األ ارضػي
التػػي احتمػػت فػػي العػػاـ  ،9191جػػرى تكييفيػػا وتكرارىػػا بعػػد العػػاـ  .9113ىنػػاؾ فروقػػات ميمػػة ،لكػػف أوجػػو
الشػػبو تبػػدو مقمقػػة :اإلدارة العسػػكرية واالنفصػػاؿ القػػانوني والمكػػاني ،وسياسػػة االسػػتقطاب القائمػػة عمػػى أسػػاس
المكافآت والعقوبات ،والتي لـ تتورط فييا حركة فتح وحسب ،بؿ تورطت حركة حماس أيضػاً .ومػع أف جػيالً
مػػف الشػػباب النشػػطاء سػػعى م ػ ار اًر إلػػى تحػ ّػدي ىػػذه اليياكػػؿ ،فيػػـ أيض ػاً حػػائروف بػػيف اسػػتراتيجيات وأىػػداؼ
سياسية متباينة.
المرونػػة التػػي يتمتػػع بيػػا نظػػاـ السػػيطرة اإلسػرائيمي م ّكنتػػو مػػف الظيػػور فػػي شػػكؿ أقػػوى مػػف ذي قبػػؿ .كمػػا أنػػو
متنوعة مف الفمسطينييف :أولئؾ الذيف لػدييـ
أكثر تطو اًر وتعقيداً ،ألنو يتعامؿ اآلف مع مجموعات فرعية ّ
عدة ّ
مساواة قانونية كمواطنيف إسرائيمييف ،والذيف ليـ حقوؽ مؤقّتة كػ «أجانػب مقيمػيف» فػي القػدس الشػرقية ،ومػف
ليػػـ صػػفة أكثػػر محدوديػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة ،وحتػػى األشػػخاص األدنػػى مرتبػػة بموجػػب المقيػػاس ذاتػػو ،أي
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سكاف غزة .والواقع أف المساعدة المالية الدولية تحافظ عمى ذلؾ النظػاـ وتدعمػو ،لكػف إذا توقػؼ ىػذا الػدعـ،
فػػإف مػػف شػػبو المؤكػػد أف تسػػعى إس ػرائيؿ إلػػى تعويضػػو مػػف خػػالؿ تخفيػػؼ القيػػود االقتصػػادية وتمػػؾ الخاصػػة
بالسفر بيدؼ السماح بتدفؽ أكبر لرأس الماؿ وزيادة اإليرادات المحمية في الضفة الغربية وقطػاع غػزة ،حتػى
جرا.
في الوقت الذي تحتفظ فيو بالسيطرة الكاممة عمى المعابر الحدودية والعممة واالتصاالت ،وىمـ ّ
في بمداف الربيع العربي ،كؿ شيء يخضع إلى عممية إعادة تفاوض كاممػة :شػكؿ وأغػراض السياسػة ،طبيعػة
وىوي ػػة الدول ػػة ،واالفت ارض ػػات وال ػػديناميكيات األساس ػػية لمعالق ػػات ب ػػيف الدول ػػة والمجتم ػػع .بي ػػد أف العك ػػس ى ػػو
الصػػحيح فػػي فمسػػطيف ،حيػػث يب ػػدو المشػػيد مشػػيد دمػػج غيػػر متك ػػافئ ،ولكنػػو مسػػتمر ،فػػي نظػػاـ الس ػػيطرة
اإلسرائيمية الشامؿ .وربما يكوف مف الصعب أف نرى كيؼ يمكف ىذا المسار أف يستمر ،ألف مػف المحػتّـ أف
تحديات مف الداخؿ والخارج ،بيد أف األمر األكثر صعوبة ىو أف نرى كيؼ أنػو ال يمكػف ىػذا المسػار
يواجو ّ
سوى أف يستمر ألف ليس لديو منافس واضح.
الحياة ،لندن1031/9/39 ،
 64بعد عشرين عاما من أوسمو...ما الذي يجب تعممو؟

د.مصطفى البرغوثي
ىؿ كاف اتفاؽ أوسمو فاشال أـ ناجحا؟ىؿ مات أـ مازاؿ حيا؟ أما زالت ىنػاؾ حاجػة لمراجعػة تجربتػو بعػد أف
اشػػبع نقػػدا عمػػى مػػدار عش ػريف عاما؟ومػػا ىػػي الحصػػيمة بعػػد عش ػريف عامػػا مػػف توقيػػع ذلػػؾ االتفاؽ؟مػػا فائػػدة
نقاشو بعد مرور كػؿ ىػذا الوقػت ،وبعػد عػدة "عمميػات" سػالـ فاشػمة لتطبيقػو،أـ أف ىنػاؾ مػا يمكػف تعممػو مػف
ىذه التجربة؟
مف وجية النظػر الفمسػطينية يعتبػر الكثيػروف اف ذلػؾ االتفػاؽ كػاف فشػال الحػؽ أضػ ار ار فادحػة بحركػة التحػرر
الػ ػػوطني الفمسػ ػػطينية وأضػ ػػاع فرصػ ػػة اسػ ػػتثمار نتػ ػػائج االنتفاضػ ػػة األولػ ػػى التػ ػػي غيػ ػػرت م ػ ػوازيف القػ ػػوى عمػ ػػى
األرض،وابػػرز مظػػاىر فشػػؿ ذلػػؾ االتفػػاؽ ىػػو أف اسػرائيؿ نفػػذت منػػو مػػا يعجبيػػا ويفيػػدىا ولػػـ تنفػػذ كػػؿ مػػا ال
تريده،ال بؿ إف أجزاءا مما نفذ تـ ابطاليا بعد اجتياح عاـ .1001
اما مف ناحية اسرائيؿ ومصالحيا فما مف شؾ اف االتفػاؽ كػاف نجاحػا بػاى ار السػرائيؿ ،وال مبالغػة فػي وصػفو
بانو كاف مف اكثر افكار اسرائيؿ عبقرية ،حيث فكؾ نتائج االنتفاضة الشعبية وانتزع مف الفمسطينييف اعترافا
بدولة اسرائيؿ "دوف حتى تحديد ذلؾ بحدود عاـ  " 9191مقابؿ مجرد االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسػطينية
كممثػؿ لمفمسػطينييف ،وخمػػؽ اوسػع انقسػػاـ داخػؿ الصػػؼ الػوطني الفمسػػطيني مػا زلنػػا نعػاني مػػف اثػاره ،وىمػػش
الفمسػػطينييف فػػي الشػػتات عػػف حركػػة تحػػررىـ الػػوطني ،واسػػتبدؿ دور منظمػػة التحريػػر كقائػػد لمنضػػاؿ الػػوطني
بالسػػمطة الفمسػػطينية المعتمػػدة بصػػورة مت ازيػػدة عمػػى المسػػاعدات الخارجيػػة والمقيػػدة بمػػا ال يحصػػى مػػف القيػػود
االسرائيمية مف اتفاؽ باريس االقتصادي الى شروط التعاوف االمني.
وال شؾ اف ىناؾ مالمح سمبية لـ يعد بمقدور احد حتى ميندسي االتفاؽ ومناصريو انكارىا.
وتحديدىا بدقة امر ضروري اليوـ خاصة عندما تػدار مفاوضػات جديػدة  ،اصػبح واضػحا اف مقصػد اسػرائيؿ
 ،وربما الواليات المتحدة االميركية منيا ىو تكرار تجربة اوسػمو بعػد اف انتيػت صػالحيتيا ،مػف خػالؿ اتفػاؽ
جزئي انتقالي جديد...وىذا ما نظّر لػو ارعػي االتفػاؽ االوؿ تورييػو رود الرسػف خػالؿ نػدوة عقػدت فػي اوسػمو
قبؿ اياـ.
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اف اوؿ السػػمبيات اف اتفػػاؽ اوسػػمو كػػاف اتفاقػػا جزئيػػا اتػػاح السػرائيؿ تجزئػػة او فصػػؿ القضػػايا ،وىػػو االسػػموب
االسرائيمي المفضؿ لتغيير الواقع لصالحيا.
فاال ارضػػي المحتمػػة حسػػب القػػانوف الػػدولي اص ػبحت ا ارضػػي متنػػازع عمييػػا ،والقضػػايا الجوىريػػة مثػػؿ القػػدس
والحدود والالجئيف تـ تقسيميا وتاجيميا الى ما ال نياية.
اما ثاني السمبيات فكانت اف االتفاؽ كاف انتقاليا مؤقتا دوف تحديد ىدفػو النيػائي  ،وبالتػالي فقػد كػاف خريطػة
طريؽ لنياية غير معروفة وغير محػددة ،وغيػر متفػؽ عمييػا ،وبػذلؾ تحولػت عمميػة السػالـ مػف نشػاط ىػادؼ
الى تيو وضياع كامؿ في صحراء المماطمة االسرائيمية ،وحقؽ اتفاؽ اوسمو السرائيؿ اكثر بكثير مما حمـ بو
شامير الذي قاؿ سنضيع عشرة اعواـ في مفاوضات ال نياية ليا ونستمر باالسػتيطاف ،فصػار حممػو كابوسػا
لمجانب الفمسطيني عمره عشروف عاما وما زاؿ مستم ار دوف نياية مثمما يستمر االستيطاف دوف توقؼ.
امػػا ثالػػث السػػمبيات فيػػو اف االتفػػاؽ تػػـ دوف اجمػػاع وطنػػي فمسػػطيني ودوف اسػػتراتيجية فمسػػطينية موحػػدة ،
واصبحت الية نقاشو واق ارره وتوقيعو اشبو بعممية مضاربة سرية ظف صانعوىا انيـ اقتنصوا فرصة نادرة فػاذا
بيـ يكتشفوف اف مػا اقتنصػوه لػـ يكػف سػوى سػراب ووىػـ وقيػود كبمػت ايػادييـ مثممػا كبمػت الشػعب الفمسػطيني
بأسره .
اف جذر االنقساـ الداخمي الذي اضعؼ حركة التحرر الوطني ،وال اقصد بذلؾ االنقساـ بيف فتح وحماس بؿ
االنقسػػاـ العضػػوي داخػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني،يعود تحديػػدا الػػى اتفػػاؽ اوسػػمو الػػذي اطػػاح الوؿ م ػرة بالقاسػػـ
الػػوطني المشػػترؾ والجػػامع الغمبيػػة الشػػعب الفمسػػطيني سػواء كػػاف فػػي الم ارحػػؿ االولػػى ىػػدؼ تحريػػر فمسػػطيف
واقامػػة دولػػة ديمقراطيػػة واحػػدة او كمػػا اصػػبح فػػي المرحمػػة الثانيػػة ىػػدؼ اقامػػة دولػػة فمسػػطينية مسػػتقمة كاممػػة
السيادة وعاصمتيا القدس دوف التخمي عف حؽ العودة لالجئيف الفمسطينييف.
وكػػاف اربػػع السػػمبيات اف االتفػػاؽ جػػاء منقوصػػا وتػػرؾ قضػػايا عالقػػة  ،منيػػا انػػو لػػـ يضػػمف االف ػراج عػػف كافػػة
االسػػرى الػػذيف كػػانوا فػػي سػػجوف االحػػتالؿ عنػػد عقػػده ،فاضػػاع بعضػػيـ عشػريف عامػػا مػػف حيػػاتيـ الفتيػػة ،وال
شػػيئ يمكػػف اف يعوضػػيـ عػػف ذلػػؾ ،حتػػى لػػو افػػرج عػػف بعضػػيـ اليػػوـ ،ولػػـ يتضػػمف االتفػػاؽ ايػػة اليػػة لعػػدـ
مواصػػػمة اس ػ ػرائيؿ لسياسػ ػػة االعتقػ ػػاؿ دوف قيػ ػػود بمػ ػػا فػ ػػي ذلػ ػػؾ مػ ػػا ىػ ػػو مخػ ػػالؼ لمقػ ػػانوف الػ ػػدولي كاالعتقػ ػػاؿ
االداري،وليذا يرزح اليوـ اكثر مف خمسة االؼ اسير في سجوف االحتالؿ.
اما خامس واسوأ عيوب اوسمو فيو انو لػـ يتضػمف وقػؼ االسػتيطاف غيػر الشػرعي والػذي اسػتمر دوف توقػؼ
بعد اف فشؿ المفاوضوف في االضغاء لنصيحة ومطمب الشي الراحؿ حيػدر عبػد الشػافي والػذي كػاف يشػترط
اي تقدـ في المفاوضات بوقؼ شامؿ وكامػؿ لالسػتيطاف ،واليػوـ تحمػؿ الضػفة الغربيػة بمػا فييػا القػدس عمػى
جمدىا ولحـ ابنائيا نتيجة تمؾ الحقيقة حيث ارتفع عدد المستوطنيف مػف  990.000عنػدما وقػع اتفػاؽ اوسػمو
ليص ػػؿ الي ػػوـ ال ػػى اكث ػػر م ػػف  900.000وليص ػػبح مطم ػػب ض ػػـ المس ػػتوطنات السػ ػرائيؿ عب ػػر احبول ػػة تب ػػادؿ
اال ارض ػػي امػ ػ ار خاضػػػعا لمنق ػػاش واالجتي ػػاد ،ولػػػو ت ػػـ اش ػػتراط وق ػػؼ االس ػػتيطاف وتنفي ػػذه لمػػػا اص ػػبح الوقػػػت
الضائع...اداة بيد اسرائيؿ الستمرار تغيير االمر الواقع عمى االرض ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوـ.
ومػػف مفارقػػات القػػدر المئػػيـ اف تتجػػدد المفاوضػػات االف دوف وقػػؼ االسػػتيطاف بعػػد اف تػػـ التخمػػي عػػف ذلػػؾ
الشرط الذي كاف يحظى باجماع فمسطيني.
اف تػػرؾ االسػػتيطاف ينمػػو فػػي ظػػؿ مػػا يسػػمى بعمميػػة السػػالـ ،يشػػابو تمامػػا حال ػة يعػػالج فييػػا االطبػػاء مريضػػا
مصاب بجرح ينزؼ بغ ازرة وبدال مػف ايقػاؼ النزيػؼ اوال ينشػغموف بمتابعػة اعضػائو االخػرى فػي حػيف يسػتمر
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النزيػػؼ حتػػى المػػوت ،وىكػػذا فػػاف الحػػديث عػػف مفاوضػػات دوف نيايػػة القامػػة دولػػة مسػػتقمة فػػي ظػػؿ اسػػتمرار
االستيطاف يعني القبوؿ باستمرار النزيؼ الذي سيقتؿ ىذه الفكرة قبؿ انتياء المفاوضات حوليا.
اف مجموع ىذه العوامؿ السمبية اتاح السرائيؿ السير بعممية تغيير الواقع عمى مدار العشريف عامػا الماضػية،
فاسػػتغمت اتفػػاؽ اوسػػمو لتحػػوؿ االحػػتالؿ االسػػتعماري االطػػوؿ فػػي تػػاري البشػرية الحػػديث الػػى نظػػاـ ابارتيايػػد
اكثر سوءا مما ساد حتى في اسوأ اياـ الفصؿ العنصري في جنوب افريقيا.
وبدؿ اف يكوف اتفاؽ اوسمو وسيمة لمحد مف االحتالؿ اصبح اداة لتعميقو فتمت اربع عمميات بالغة الخطورة:
 -9فصؿ القدس بالكامؿ عف باقي االراضي المحتمة.
 -1فصؿ قطاع غزة عف الضفة الغربية.
 -3تجزئػػة الضػػفة الغربيػػة الػػى منػػاطؽ أ،ب،ج ،بمػػا اتػػاح الس ػرائيؿ انشػػاء نظػػاـ متكامػػؿ لمفصػػؿ العنصػػري
والتمييد لعزؿ وخنؽ  %99مف مساحة الضػفة الغربيػة المسػماة منػاطؽ " "cوجعميػا حيػ از حيويػا لممسػتوطنات
تمييدا لضميا السرائيؿ.
 -9انشاء جدار الفصؿ العنصري كمكوف جديد مف مكونات منظومة الضـ والتيويد.
وحتى ال نتي ـ بعػدـ الموضػوعية  ،ال بػد مػف االشػارة الػى اىػـ ايجابيػات اوسػمو النػو سػمح بعػودة االالؼ مػف
المػ ػواطنيف ال ػػى اال ارض ػػي المحتم ػػة،وىو ام ػػر ال يج ػػوز االس ػػتخفاؼ ب ػػو ،كم ػػا ال يمك ػػف اب ػػدا رف ػػض ع ػػودة اي
فمسطيني الى وطنو ميمػا كانػت االسػباب والظػروؼ ،غيػر اف االثػر المعنػوي والنفسػي ليػذا االمػر كػاف اشػبو
بعممية سمح فييا لمقيادييف وجزء مف الناس بالعودة دوف شعبيـ الميجػر بػالمالييف ،وكػاف ىػدؼ اسػرائيؿ مػف
ذلػػؾ اضػػعاؼ جػػزء مػػف الفمسػػطينييف بفصػػميـ عػػف بػػاقي شػػعبيـ  ،مثممػػا يجػػري عنػػدما تمػػنح اسػرائيؿ بطاقػػات
الشخصػػية اليامػػة " "vipلػػبعض المسػػؤوليف ورجػػاؿ االعمػػاؿ ،فتصػػبح امتيػازاتيـ اداة لتفصػػميـ عمػػف يفتػػرض
انيـ يمثمونيـ ووسيمة الضعافيـ في نياية المطاؼ واثارة النقمة عمييـ.
ىناؾ دروس ال يمكف تجاوزىا مػف ىػذه التجربػة ،واوليػا اف المفاوضػات ليسػت ميػدانا منفصػال عػف الصػراع،
بػػؿ ىػػي ميػػداف لمص ػراع بوسػػائؿ اخػػرى ،واحػػد اىػػـ اىػػداؼ المفاوضػػيف ىػػو اسػػتعماؿ المفاوضػػات الضػػعاؼ
الطرؼ االخر قبؿ الوصوؿ الى نيايتيا.
ومػف ىػذه الزاويػة فػاف اوسػمو كػاف فشػػال لمجانػب الفمسػطيني وانتصػا ار اسػتراتيجيا السػرائيؿ ،الف احػد الطػرفيف
اسػػتخؼ بالبع ػػد االس ػػتراتيجي لمصػ ػراع  ،وظػػف ان ػػو يس ػػتطيع قي ػػر االسػػتراتيجية بالتكتي ػػؾ ،ولع ػػؿ اب ػػرز مع ػػالـ
ذلؾ،مػػا تػػـ مػػف تغييػػب كامػػؿ لمقػػانوف الػػدولي عػػف مجػػرى المفاوضػػات ،ومػػا حػػدث مػػف عػػدـ تكػػافؤ مطمػػؽ فػػي
الخبرة والقدرات بيف الجانبيف ،وما جػرى مػف تواطػؤ مػف االطػراؼ الدوليػة التػي رعػت وشػجعت وزينػت عمميػة
اوسمو مع انيا كانت تفيـ فداحة الكارثة التي تـ دفع المفاوضيف الفمسطينييف ليا.
لقػد عبػر يوئيػؿ زينغػػر المحػامي المحتػرؼ والمفػاوض نيابػػة عػف اسػحؽ اربػيف عػػف ذلػؾ بقولػو ":عنػدما وجينػػا
عش ػرات االسػػئمة الخطيػػة لمجانػػب الفمسػػطيني فػػي اخػػر سػػاعات المفاوضػػات فػػاف مػػا فاجػػأني لػػيس فقػػط اننػػي
تمقيت اجوبة استعممتيا لصػوغ معػالـ االتفػاؽ بمػا يخػدـ مصػالح اسػرائيؿ،بؿ اننػي لػـ اتمػؽ مػع االجوبػة سػؤاال
واحدا ".
ولممقارنة فقط يمكف اف نراجع كيؼ استخدـ الفيتناميوف مساحة المفاوضات لصالحيـ النيـ لـ يجعموىا بديال
لمصراع الفعمي الدائر عمى االرض.
امػػا العب ػرة الثانيػػة  ،فيػػي اف مي ػزاف القػػوى ىػػو الػػذي يحسػػـ المفاوضػػات ،ولػػيس الب ارعػػة والفصػػاحة الكالميػػة
والتكتيكية.
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وعندما يكوف ميزاف القػوى مخػتال ،فػاف التصػرؼ المسػؤوؿ يجػب اف يكػوف بػالتركيز عمػى تغييػر ميػزاف القػوى
بدؿ تشتيتو واضعاؼ النفس ووحدة الشعب بمفاوضات لف تأتي بنتيجة.
اما العبرة الثالثػة فيػي اف كػؿ الشػكميات والترتيبػات االداريػة واأللقػاب ومػا يسػمى ببنػاء المؤسسػات ال يعػوض
ولف يعوض عف الحاجة لمحرية والكرامة والعدؿ والسيادة غير المنقوصة.
وقد آف اواف التمسؾ باف قضية فمسطيف ليست مسالة تحؿ بحكـ ذاتي او اتفاؽ انتقالي او نظاـ بانتوستانات
او دولة منزوعة السيادة حتى لو سميت امبراطورية،فقضػية فمسػطيف ىػي قضػية شػعب اسػتعمر وشػرد واحتػؿ
وم ػػا زاؿ يض ػػطيد بنظ ػػاـ فص ػػؿ عنص ػػري بغ ػػيض ،ول ػػف ين ػػاؿ س ػػعادتو وازدى ػػاره وتط ػػوره اال بعب ػػور البواب ػػة
الحتمية...بوابػػة نيػػؿ الحريػػة ميمػػا غمػػى الػػثمف وعظمػػت التضػػحيات ..وىػػذه ليسػػت دعػػوة لممغػػامرة ،بػػؿ دعػػوة
لتحمؿ المسؤولية كما فعؿ مف قبؿ ديغوؿ عندما احتمػت بػالده وعبػد الناصػر عنػدما تعرضػت مصػر لمعػدواف
وغاندي الذي رفض مذلة االستعمار ،ومانديال الذي اصبح اكبر عظماء عصره النو لـ ينكس ارسػو لمسػجاف
ولـ يقبؿ فصؿ مصيره عف شعبو حتى بعد سبعة وعشريف عاما مف االعتقاؿ.
وام ػػا العبػ ػرة الرابع ػػة في ػػي اف الواقعي ػػة ال تعن ػػي االستس ػػالـ لمواق ػػع ،واال ص ػػارت واقعي ػػة المستس ػػمميف،والواقعية
الفاعمة تعني فيـ الواقع بيدؼ تغييره وتحسينو وتعديمو لمصمحة الشعب واىدافو.
وبالتػػالي فػػاف التػػذرع بانػػو مػػف غيػػر الممكػػف طػػرح اىػػداؼ التحػػرر الحقيقػػي الف اس ػرائيؿ ال يمكػػف اف تقبػػؿ
بيا،يشابو تسميـ االسمحة والقدرات قبؿ خوض المعركة.
وما مف شعب كاف يمكف اف يتحرر  ،مف الجزائر الػى الينػد الػى جنػوب افريقيػا لػو انػو جعػؿ سػقفو مػا يمكػف
اف يقبػػؿ بػػو المسػػتعمر او المحتؿ،فالحريػػة لػػـ تسػػتجد ولػػف تسػػتجدى يوما،الحريػػة تنتػػزع بالنضػػاؿ والكفػػاح مػػف
اجميا.
وكالة معاً ا خبارية1031/9/38 ،
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يوسي بيميف
‘في لقاء عقد بيني وبيف تري الرسف ،مدير معيد البحوث النرويجي فافو ،في  11نيساف/ابريؿ  ،9111فػي
ذروة حممة االنتخابات ،لـ يكف ىناؾ شيء يمكنو اف يتنبأ بما سيأتي في اعقابيػا .واقتػرح النرويجػي المطيػؼ
خدمات معيده’ كي يعقد لقاء بيني وبيف فيصؿ الحسيني ،الزعيـ الفمسطيني الكبير فػي شػرؽ القػدس ،ويحػؿ
مشاكؿ لـ تحؿ ،في محادثات عقدت في حينو بيف الوفد االسرائيمي والوفد االردني الفمسطيني المصػطنع فػي
واشنطف .ىكذا بػدأت المسػيرة التػي أدت الػى اقامػة حكػـ فمسػطيني فػي المنػاطؽ ،لمتوقيػع عمػى اتفػاؽ تػاريخي
بيف اسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية والى المصافحة التي لـ يكف ممكنػا عمػى االطػالؽ تخيميػا قبػؿ ذلػؾ
بيف اسحؽ رابيف وياسر عرفات بعد  91شي ار مف ذلؾ.
الشػػيء الميػػـ التػػالي كػػاف زيػػارة نائػػب وزيػػر الخارجيػػة النرويجػػي ،يػػاف ايغمنػػد برفقػػة الرسػػف ،فػػي اس ػرائيؿ فػػي
ايموؿ/سبتمبر  ،9111بعد شيريف مف تعييني نائبا لوزير الخارجية .فبعد وليمة العشاء الرسمية التػي عقػدتيا
عمى شرفو في تؿ أبيب ،عقدنا لقاء سريا ،دعوت اليػو الصػديؽ د .يئيػر ىيرشػفيمد ،واتفقنػا فيػو عمػى المبػادئ
لفػػتح القنػػاة السػرية .فػػي  9كػػانوف االوؿ/ينػػاير ،عنػػدما كنػػا جميعنػػا فػػي لنػػدف ،اتفػػؽ ىيرشػػفيمد عمػػى أف يكػػوف
المحػػاور فػػي اوسػػمو رجػػؿ ـ.ت.ؼ فػػي تػػونس احمػػد قريػػع (ابػػوعالء) ،وبػػدأت المحادثػػات بالفعػػؿ فػػي اوسػػمو،
حيث انضـ د .روف بوندؾ الى ىيرشفيمد.
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كانػػت ىػػذه خطػػوة شػػاذة جػػدا ،النػػو لػػـ يكػػف بوسػػعي أف اروي عػػف ذلػػؾ لػػوزير الخارجيػػة فػػي حينػػو ،شػػمعوف
بيػرس :عممػػت أنػػو سيشػػعر بواجػػب اطػالع رئػػيس الػػوزراء اسػػحؽ اربػػيف .عممػت اف اربػػيف اتفػػؽ معػػو اال يعنػػى
بأي مفاوضات ثنائية ،بؿ فقط بالمحادثات متعددة االطراؼ (في’مواضيع المياه ،جودة البيئة وغيرىػا) ،ومػف
شبو المؤكد انو سيطمب وقؼ المحادثات السرية مػع ـ.ت.ؼ .وفقػط بعػد أف قػدرنا اف لػدينا شػريكا فمسػطينيا،
وفقػػط بعػػد أف اتفػػؽ الطرفػػاف عمػػى مسػػودة أوليػػة ،شػػعرت بػػأني يمكننػػي أف اروي عػػف ذل ػؾ لػػوزير الخارجيػػة،
وأطمػػع ىػػو عمػػى الفػػور اربػػيف .وبػػنفس محبػػوس انتظػػرت نيايػػة الحػػديث بػػيف الػػرجميف .وفوجئػػت حػػيف أبمغنػػي
بيرس باف رابيف يعطي ضوءا أخضر لمواصمة الخطوة.
المحظة الحرجة التالية كانت بعد بضعة اشػير مػف ذلػؾ ،عنػدما وافػؽ الفمسػطينيوف عمػى االسػتجابة لممطالػب
الس ػػبعة الت ػػي عرض ػػتيا اسػ ػرائيؿ مقاب ػػؿ اعترافي ػػا ب ػ ػ ـ.ت.ؼ .وم ػػف تم ػػؾ المحظ ػػة تحول ػػت المحادث ػػات ،الت ػػي
استيدفت في االصؿ حؿ مشاكؿ لـ تحػؿ ،الػى مفاوضػات سياسػية وصػوال الػى تمػؾ المحظػة المثيػرة لالنفعػاؿ
التي وقع فييا االتفاؽ بيف شمعوف بيرس ومحمود عباس بحضور عرفات ورابيف.
وبقػػي االعتػراؼ المتبػػادؿ عمػػى حالػػو ،ومنذئػػذ يوجػػد السػرائيؿ عنػواف فمسػػطيني واضػػح .فالحركتػػاف الوطنيتػػاف
المعاديتاف جدا تعترفاف الواحػدة بػاالخرى وىمػا اليػوـ تتعاونػاف فػي كػؿ مجػاالت الحيػاة ،وال سػيما فػي المجػاؿ
االمنػػي .ىػػذا ىػػو’ التغييػػر االكبػػر الػػذي احدثػػو اتفػػاؽ اوسػػمو .كمػػا أف االتفػػاؽ دفػػع االردف ايضػػا الػػى الموافقػػة
عمػػى خط ػػوة’ منف ػػردة س ػريعة لموص ػػوؿ ال ػػى اتفػػاؽ س ػػالـ ،ودف ػػع سػػورية ال ػػى االع ػػالف بانيػػا مس ػػتعدة الجػػراء
مفاوضػات سػالـ مػع اسػرائيؿ ،مػف دوف صػمة بالػػدوؿ العربيػة االخػرى .عشػرات الػدوؿ التػي لػػـ تكػف لنػا معيػػا
عالقات دبموماسية اقامت سفارات في اسرائيؿ ،ورفعت المقاطعة العربية في قسـ ميـ منيا والشركات الدولية
الكبرى التي تخاؼ الدخوؿ الى اسرائيؿ اقامت’ فروعا ليا في البالد ،واالقتصاد نما مثمما لـ ينـ منذ سػنوات
عديدة .وعمى مدى بضع سنوات تغيرت مكانة اسرائيؿ في العالـ وفي نظر المنظمات الدولية ،وبعثت بعض
ال ػػدوؿ العربي ػػة الينػ ػا وف ػػودا دبموماس ػػية او ش ػػبو دبموماس ػػية ،م ػػع واح ػػدة مني ػػا ،ى ػػي موريتاني ػػا ،اقمن ػػا عالق ػػات
دبموماسية ،وكاف يخيؿ أف العالـ فتح امامنا.
لػػـ ‘نقػػدر عمػػى نحػػو سػػميـ تصػػميـ معارضػػي االتفػػاؽ فػػي الط ػرفيف .رأينػػا االسػػتطالعات التػػي تنبػػأت بأغمبيػػة
كبيػرة لكػػؿ اتفػػاؽ سياسػػي ،س ػواء فػػي الجانػػب االسػرائيمي أو فػػي الجانػػب الفمسػػطيني ،واعتقػػدنا أف ىػػذا كػ ٍ
ػاؼ.
قػدرنا اف يكػػوف ىنػػاؾ عنػػؼ ،ولكننػػا ظننػا انػػو سػػيأتي اساسػػا مػػف الطػرؼ الفمسػػطيني وانػػو سػػيكوف مشػػابيا فػػي
طبيعتػػو لالنتفاضػػة االولػػى .لػػـ نتوقػػع عمميػػات انتحاريػػة لحمػػاس ولممنظمػػات االسػػالمية المتطرفػػة ،ولػػـ ننظػػر
الى داخؿ معسكرنا .وحتى بعد المذبحة في الخميؿ التي ارتكبيا باروخ غولدشتايف ،لػـ’ نتصػور أف احػدا مػف
داخمنا سيقتؿ رئيس الوزراء.
لقد نجح يغئاؿ عمير ،عمى االقؿ لزمف ما .فمو لػـ’ يقتػؿ اربػيف ،اقػدر باننػا كنػا سنصػؿ’ الػى اتفػاؽ دائػـ فػي
الموعػػد المقػػرر  9ايار/مػػايو  .9111والحقػػا سػػيتعيف عمػػى الط ػرفيف اف ينظ ػ ار الػػى الػػوراء واف يسػػيط ار عمػػى
المتطرفيف في معسكرييما .فأعداء السالـ يوجدوف ىناؾ.
اف جولة المحادثات الحالية بيف اسػرائيؿ والفمسػطينييف مػا كانػت لتقػع لػوال’ تصػميـ وزيػر الخارجيػة االمريكػي
جوف كيري .الطرؼ الثالث (االمريكي وكذا االوروبي) حيوي في وضع ال يبادر فيو الطرفاف الى شيء .فػي
مسػيرة اوسػػمو وكػػذا فػػي مسػػيرة السػػالـ مػػع االردف لػػـ تكػف حاجػػة الػػى ذلػػؾ .وعنػػدما يعتقػػد الزعمػػاء اف الوضػػع
الراىف ليس وضعا ال يطاؽ ،فاف الطرؼ الثالث يجب أف يوقظيما.
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اذا كاف سيتحقؽ اتفاؽ اسرائيمي فمسػطيني اثنػاء االشػير التسػعة القريبػة القادمػة ،فانػو سػيحظى بتأييػد عظػيـ.
قرابة  10في المئة في الطرفيف مستعدوف لقبوؿ المبادئ المعروفة لمحؿ (مبػادئ كمينتػوف فػي  ،1000مبػادرة
جنيؼ في  .)1003ومع أف نسبة مشابية تعتقد باف ال أمؿ في ذلػؾ ،ولكنػو اذا تبػيف اف االتفػاؽ واقعػي فمػف
يكوف معنى لمتشاؤـ الذي يتميز بو في ىذه المحظة الػرأي العػاـ .يبػدو أف الجميػور فػي الطػرفيف يريػد السػالـ
أكثر مما يريده زعماؤىما.
لقػػد كػػاف يتعػػيف عمػػى نجػػاح اتفػػاؽ اوسػػمو اف يقػػاس بػػالتوقيع عمػػى اتفػػاؽ دائػػـ فػػي غضػػوف الفتػرة الزمنيػػة التػػي
قررناىا النفسنا .وحقيقة أنو لـ يوقع االتفاؽ فاننػا نقػؼ امػاـ الرافعػات ولػيس امػاـ المبنػى الكامػؿ ،ىػي حقيقػة
مخيبة لالماؿ .اذا لـ يكف ممكنا في االشػير القادمػة الوصػوؿ الػى اتفػاؽ دائػـ او حتػى الػى اتفػاؽ جزئػي فػي
الطريػػؽ الػػى اتفػػاؽ دائػػـ ،فػػاف الفمسػػطينييف كفيمػػوف بػػاف يحم ػوا السػػمطة التػػي ولػػدت فػػي اوسػػمو ويعيػػدوا الينػػا
المفاتيح ويرتبطوا باليميف االسرائيمي الذي يقترح عمينا اليوـ دولة واحدة’.
ىآرتس1031/9/38
القدس العربي ،لندن1031/9/39 ،
 66كاريكاتير:

فمسطين أون الين1031/9/38 ،
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