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 2يديعوت :الشاباك أحبط مند بداية العام الجاري  73محاولة اختطاف جنود من قبل فمسطينيين
الناصػرة ػ زىيػر أنػدراوس :صيواصػؿ يػػاز اعمػف الشػاـ )الشػاباؾ ال حقيػؽ فػػي عمليػخ اا طػاؼ وا ػؿ ال نػػدي
اإلسرائيلي ،ومر حزاف ) 20عاما مف ابؿ المواطف الفلسطيني ،نضاؿ عامر.
واالت صحيفخ ‘يديشوت أحرونوت’ ،نقالً عف مصػادر رسػميخ فػي المؤسسػخ اعمنيػخ ،إف الشػاباؾ اإلسػرائيلي
أحػػبط من ػػذ بدايػػخ الش ػػاـ ال ػػاري  37محاول ػػخ م ػػف ابػػؿ فلس ػػطينييف الا طػػاؼ ن ػػود بيػػدؼ المس ػػاومخ عل ػػييـ
إلطالؽ سراح أسرى يقبشػوف فػي سػ وف االحػ الؿ ،أمػا فػي مػا ي شلػؽ بال نػدي المػذ ور ،أضػافت الصػحيفخ،
فلـ ي ف لدى اوات اعمف اإلسرائيليخ مشلومات بالمرة عف نيخ الفلسطيني نفيذ الشمليػخ .ونقلػت الصػحيفخ عػف
اائػػد مػػا صيسػػمى بالمنطقػػخ الوسػػطى ،ال ن ػراؿ ني سػػاف ألػػوف ،اولػػو أمػػس إف ال يديػػد المر ػػزي اليػػوـ فػػي الضػػفخ
الغربيػػخ المح لػػخ ىػػو اا طػػاؼ نػػود مػػف ابػػؿ ال نظيمػػات الفلسػػطينيخ ،الف ًػػا إلػػى أف القيػػادة الوسػػطى انػػت اػػد
نظمت حملخ واسشخ ل حذير ال نود مف عمليات االا طاؼ ،شملت الشديد مػف النشػرات علػى موااػن اإلن رنػت
ومواان ال واصؿ اال ماعي ،ويافطات بيرة ًدا صعلقت في محطات القطار في الدولخ الشبريخ.
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القدس العربي ،لندن2427/9/27 ،
السمطة الفمسطينية ترفض االتيامات الموجية لعباس بدعمو "االرىاب"
راـ اهلل  -وليد عوض :رفضت السلطخ الفلسطينيخ اعحد اال يامات المو يخ لرئيس الفلسطيني محمود
عباس بدعمو "اإلرىاب" مف االؿ صم و على مق ؿ ال ندي اإلسرائيلي على يد أحد الفلسطينييف.
وااؿ نمر حماد المس شار السياسي للرئيس الفلسطيني في صريح صحافي "اف ىذا الـ غير مقبوؿ،
و حميلنا المسؤوليخ عف مق ؿ ال ندي ىو ذريشخ مف ال انب اإلسرائيلي للفت اعنظار عف حقيقخ المش لخ
وىي االس مرار باالس يطاف وعمليات الق ؿ ال ي مارس ضد ششبنا" ،مضيفا ‘اف إسرائيؿ بحث عف أي
ذرائن مف أ ؿ االب شاد عف وىر المش لخ وىي إنياء االح الؿ وااامخ الدولخ الفلسطينيخ على حدود
/4حزيراف ،1967 /م ابشا‘ :ىـ ي اىلوف عمليات الق ؿ اليومي ال ي يقوموف بيا اه الفلسطينييف’.
القدس العربي لندن2013/9/23 ،
 3الضميري يشكك في رواية الجيش اإلسرائيمي حول مقتل أحد جنوده بالضفة
)د .ب .أ  :ش ؾ مسؤوؿ أمني فلسطيني ،أمس ،فيما أعلنو يش االح الؿ “اإلسرائيلي” عف مق ؿ أحد
نوده في الضفخ الغربيخ.
وااؿ عدناف الضميري الناطؽ باسـ اع يزة إف يش االح الؿ لـ ينسؽ من اعمف الفلسطيني باصوص
حادثخ مق ؿ ال ندي واح فظوا عنفسيـ ب امؿ الروايخ حوؿ ما رى .وأضاؼ الضميري“ :لـ يبلغونا بشيء
والطرؼ الفلسطيني علـ بالروايخ مف اإلعالـ فقط ،وبال الي “إسرائيؿ” مف اططت ومف روت ومف صرحت.
وذ ر الضميري أف المنطقخ ال ي االت “إسرائيؿ” إف حادثخ اطؼ وا ؿ ال ندي “اإلسرائيلي” واشت فييا
ىي منطقخ مصنفخ ضمف أراضي )ج و اضن للسيطرة اعمنيخ واإلدارة “اإلسرائيليخ”.
الخميج ،الشارقة2013/9/23 ،
 4مندوب بعنثة فمسطين في نيويورك :يجب إنياء االحتالل األخير في العالم
رنا الفيؿ :ااؿ مندوب بشثخ فلسطيف لدى اعمـ الم حدة السفير رياض منصور في حديث إلى «السفير»،
«نحف دائماً نرغب في أف ي وف الموضوع الرئيس واعىـ على دوؿ أعماؿ اعمـ الم حدة ىو إنياء
االح الؿ اإلسرائيلي لألرض الفلسطينيخ المح لخ ،واس قالؿ دولخ فلسطيف ،ل ف ؿ المؤشرات د ّؿ على أف
اعحداث في سوريا س وف على رأس دوؿ اععماؿ وس أ ي ابؿ الملؼ الفلسطيني».
وسيلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمخ أماـ ال مشيخ الشامخ يوـ الاميس المقبؿ ،ناوؿ بحسب
منصور «أوضاع الششب الفلسطيني حت االح الؿ ومشانا و ،وال طورات السياسيخ في ما ي شلؽ
بالمفاوضات و لؾ الم شلقخ بالوضن الفلسطيني الداالي ،وملؼ المصالحخ وال يود المبذولخ مف أ ؿ طبيؽ
ا فاايخ القاىرة والدوحخ بيننا وبيف اإلاوة في حماس».
السفير ،بيروت2013/9/23 ،
 5بركات الفرا :ما دكرتو مصادر مقربة من حماس بشأن إغالق معبر رفح "أكاديب"
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غزة -القدس دوت وـ -ااص -نفى السفير الفلسطيني في مصر ،د .بر ات الفرا ،ما نسب و وسائؿ اعالـ
مقربخ مف حماس لو أمس السبت ،مف أف مشبر رفح سيبقى مغلقا لحيف عودة الشرعيخ الفلسطينيخ ،وحرس
الرئاسخ للشمؿ على المشبر ،وا د اف سفارة فلسطيف لـ ف نسقت من ح ومخ حماس في غزة ،بشأف سفر
الطلبخ والحاالت االنسانيخ يومي االربشاء والاميس الماضييف ،واف ح ومخ حماس منشت مغادرة طالب
وحاالت انسانيخ المشبر وعملت على ال ح ـ بذلؾ لػ" ؤ د انيا السلطخ الوحيدة في غزة".
ووصؼ الف ار في حديث ااص لػ القدس دوت وـ ،ما نقل و وسائؿ إعالـ مقربخ مف حماس على لسانو بأنيا
"أ اذيب ومحاوالت ديدة ل صدير أزما يـ لليروب الى اعماـ و لفيؽ اال يامات" ،داعيا إياىـ لل ؼ عف
ذلؾ واالى ماـ بقضايا الفلسطينييف.
القدس ،القدس2013/9/23 ،
 6تقرير 11 :نائباً من "التغيير واإلصالح" في سجون االحتالل
أفادت الدائرة اإلعالميخ ل لخ ال غيير واالصالح البرلمانيخ ،في قرير ليا وصلت "فلسطيف" نساخ عنو ،أف
االح الؿ اإلسرائيلي ال يزاؿ يواصؿ اع قاؿ " "11نائباً مف نواب لخ ال غيير واإلصالح البرلمانيخ في الضفخ
الغربيخ والقدس المح لخ مف بينيـ النائب الشيخ حسف يوسؼ ،والنائب محمود الرمحي أميف سر الم لس
ال شريشي الفلسطيني.
فمسطين أون الين2013/9/22 ،
 7صبيح ينفي تسريب عرفات موعد حرب أكتوبر لا "إسرائيل"
القاىرة :عبر محمد صبيح أميف سر الم لس الوطني الفلسطيني واعميف الشاـ المساعد لدى ال امشخ الشربيخ
لشؤوف فلسطيف واعراضي الشربيخ المح لخ ،عف اندىاشو لما نسب مف صريحات للرئيس المصري اعسبؽ
حسني مبارؾ ،حوؿ سريب الرئيس الفلسطيني الراحؿ ياسر عرفات لموعد حرب أ وبر  73إلى ال انب
“اإلسرائيلي”.
ولفت صبيح إلى أف وضن مبارؾ الصحي وحال و النفسيخ ال سمح بإعطاء أي صريحات ،وبااصخ مثؿ
ىذا ال صريح الغريب ،مضيفاً “أف مبارؾ يح اج إلى رعايخ وال يح اج إلى ىذا النوع مف االح ياؿ” ،في إشارة
إلى ال س يالت المنسوبخ إليو.
الخميج ،الشارقة2013/9/23 ،
 8الحكومة في غزة تكمف النونو بشغل منصب مستشار إعالمي لمجمس الوزراء
اررت الح ومخ الفلسطينيخ ،ليؼ طاىر النونو بشغؿ منصب مس شار إعالمي لم لس الوزراء .و اف
النونو شغؿ منصب الناطؽ الرسمي باسـ الح ومخ في المدة الماضيخ ،ابؿ أف يالفو في المنصب الميندس
إيياب الغصيف.
فمسطين أون الين2013/9/22 ،
 9وزارة الداخمية في غزة تفرج عن  26سجيناً قضوا نثمنثي مدة حكميم
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أفر ت و ازرة الدااليخ ال ابشخ للح ومخ الفلسطينيخ في اطاع غزة ،اليوـ اعحد ،عف  26س يناً ممف اضوا
ثلثي ف رة ح ميـ ،بسبب سلو يـ الحسف دااؿ الس ف.
وأوضح مدير عاـ اإلصالح وال أىيؿ ،في و ازرة الدااليخ بغزة ،عطيخ منصور ،في لمخ لو عقب اإلفراج
عف الس ناء ،أف المفرج عنيـ مح وموف ب يـ شلؽ ب رويج المادرات.
فمسطين أون الين2013/9/22 ،
 10المجمس التشريعي يطالب بمحاكمة السفير الف ار لدعوتو الستمرار إغالق معبر رفح
داف رئيس الل نخ القانونيخ بالم لس ال شريشي الفلسطيني ،النائب محمد الغوؿ ،صريحات السفير بر ات
الف ار "فااد الشرعيخ المشيف مف ابؿ رئيس من يي الواليخ وفااد الشرعيخ سفي اًر لفلسطيف في مصر" ،ال ي ربط
فييا ف ح مشبر رفح بشودة عناصر حرس الرئيس.
واع بر النائب الغوؿ في صريحات لو ،اليوـ االحد ،أف صريحات السفير الف ار حوؿ غلؽ مشبر رفح
"مؤامرة على الششب الفلسطيني بأ ملو وعلى اطاع غزة على و و الاصوص وىي دعوة مشبوىخ س يدؼ
شديد الحصار على اطاع غزة
وطالب النائب الغوؿ بالشمؿ على محا مخ السفير الف ار أماـ المحا ـ الفلسطينيخ على ىذه ال صريحات في
ىذا الوات بالذات "بسبب ال حريض الشلني وال زييؼ للمشلومات والب الحقائؽ ال ي مارسيا مف االؿ مواشو
في السفارة لألمف واإلعالـ المصري".
فمسطين أون الين2013/9/22 ،
 11السفير الفمسطيني في عمان يشيد بتركيز الممك عبد اهلل النثاني عمى مركزية القضية الفمسطينية
عماف  -ماؿ ز ارنخ :اشاد السفير الفلسطيني في عماف عطااهلل ايري ب ر يز الملؾ عبد اهلل الثاني على
مر زيخ القضيخ الفلسطينيخ في المنطقخ والشالـ واف حؿ الصراع الفلسطيني االسرائيلي ضرورة امنيخ وسياسيخ
وعامؿ اس قرار رئيسي في منطقخ الشرؽ االوسط والشالـ وانو دوف حؿ ىذه القضيخ س بقى االبواب مف وحخ
لمزيد مف ال و رات والصدامات.
وااؿ ايري اف الل و دد في المقاؿ ال أ يد على اسس الحؿ الشامؿ القائـ على حؿ الدول يف مف االؿ
ااامخ الدولخ الفلسطينيخ المس قلخ املخ السيادة على حدود الرابن مف حزيراف  1967وعاصم يا القدس.
الدستور ،عمان2013/9/23 ،
 12توقيت شتوي واحد في الضفة وغزة لممرة األولى
غزة  -أ ؼ ب :اررت الح ومخ الفلسطينيخ في راـ اهلل في الضفخ الغربيخ وح ومخ «حماس» في اطاع غزة
للمرة اعولى منذ االنقساـ الفلسطيني عاـ  2007الشمؿ بال وايت الش وي اع با اًر مف ال مشخ المقبؿ.
وااؿ االميف الشاـ لم لس وزراء ح ومخ «حماس» في غزة عبد السالـ صياـ في صريح مق ضب« :اررت
الح ومخ الفلسطينيخ بدء الشمؿ بال وايت الش وي مف ليؿ ال مشخ  -السبت المقبؿ» .وأضاؼ« :اف القرار
اء بال وافؽ من راـ اهلل ،وي ـ أاير عقارب الساعخ  60دايقخ إلى الوراء».
الحياة ،لندن2013/9/23 ،
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 27أبو مرزوق :فشل سياسي جديد يواجو المفاوضات وانتفاضة شعبية عمى األبواب
القػػاىرة  -االػػد احمػػد :حػػذر القيػػادي فػػي حر ػػخ موسػػى أبػػو مػػرزوؽ مػػف اف السػػلطخ الفلسػػطينيخ با ػػت علػػى
اع اب فشؿ سياسي ديد ،مشي ار الى اف ىذا الوضن اد يقود الػى بدايػخ ان فاضػخ شػشبيخ فػي و ػو االحػ الؿ.
واػػاؿ ابػػو مػػرزوؽ فػػي صػريح اػػاص لػػالقدس" :نحػػف أمػػاـ فشػػؿ سياسػػي للسػػلطخ وبدايػػخ ان فاضػػخ شػػشبيخ فػػي
و و االح الؿ ولف ينقذ الوضن اطخ يري االا صاديخ بمليا ار يا اعربشخ".
وأوضح القيادي في "حماس" اف الم ابن لحصاد الف رة القريبخ الماضيخ في الضفخ الغربيخ و حديدا فػي الشػير
الماضي فحسب ،ي د اف االح الؿ ثؼ مف ا ياحا و لمايمات الضفخ ما حدث في مايمي نيف والنديا
ما ادى الى اس شياد عدد مف الشباب".
واضػ ػػاؼ ابػ ػػو مػ ػػرزوؽ اف الضػ ػػفخ الغربيػ ػػخ شػ ػػيدت ايضػ ػػا "اح ا ػ ػػات ضػ ػػد اع ي ػ ػزة اعمنيػ ػػخ وأاػ ػػرى ضػ ػػد
المفاوضات المرفوضخ مف ششبنا الفلسطيني".
وذ ػػر ابػػو مػػرزوؽ اػػالؿ حديثػػو لم ارسػػؿ القػػدس اف اػوات االحػ الؿ االسػرائيلي "اع قلػػت عػػددا مػػف المقػػاوميف
)اليػػخ القػػدس أوائػػؿ الشػػير الحػػالي ،ابػػؿ نفيػػذ عمليػػا يـ فػػي أحػػد أس ػواؽ القػػدس المح لػػخ" .واشػػار فػػي ىػػذا
الصدد الى محاوالت الس يداؼ ال نود والمس وطنيف وآارىا "مق ؿ ال ندي الصييوني أوؿ أمس".
واا ـ ابو مرزوؽ صريحا و باالشارة الى "حملخ )ااوـ الداعيخ الن فاضخ ثالثخ لموا يػخ االحػ الؿ وال نسػيؽ
اعمني والمفاوضات الشبثيخ".
القدس ،القدس2427/9/27 ،
 20الرشق :إغالق معبر رفح ال يخدم إال العدو اإلسرائيمي
عمان ،2427/9/22 ،عف حمزة حيمور ،:أف عضػو الم ػب السياسػي لحر ػخ حمػاس ع ّػزت
ذ رت السبيلّ ،
الرشؽ أعرب عف بالغ أسفو واس ي انو السػ مرار إغػالؽ مشبػر رفػح فػي و ػو المػواطنيف الفلسػطينييف عمومػاً
ّ
َّ
يشمؽ في آالميـ ويزيد مف مشاناة أ ثػر مػف مليػوف
ذلؾ
أف
ا
د
مؤ
الاصوص،
و
و
على
اإلنسانيخ
الحاالت
و
ًّ
ّ
وسبشمائخ ألؼ فلسطيني يشيشوف في اطاع غزة المحاصر.
الرشػػؽ فػػي ص ػريح صػػحفي اػػاص ب ػػ)السبيؿ علػػى َّ
أف إح ػػاـ الحصػػار علػػى اطػػاع غ ػزة مػػف اػػالؿ
وشػ َّػدد ّ
إغالؽ مشبر رفح الم نفس الوحيد وشرياف الحياة عىؿ غزة نحو الشالـ ال يادـ إال أ ندات الشػدو الصػييوني
الذي يمشف يومياً في محاربخ ششبنا الفلسطيني.
الرش ػػؽ بش ػ َّػدة ال ػ ّػدعوات ال حريضػ ػػيخ الم واص ػػلخ ض ػػد المقاوم ػػخ الفلسػ ػػطينيخ واط ػػاع غػ ػزة واص ػػفاً ّإياىػ ػػا
وداف ّ
بػػ"اعصوات النشػػاز الحااػدة علػػى ػػؿ مػػا ىػػو فلسػػطيني مقػػاوـ" .مضػػيفاً َّ
أف "إح ػػاـ الحصػػار علػػى اطػػاع غػ ّػزة
وحرض عليو وشارؾ فيو ونفذه".
سيظؿ وصمخ عار على ؿ مف اطّط لو َّ
الرشؽ مف َّ
أف االس مرار في إغالؽ مشبر رفػح يي ّػدد سػ ّ اف القطػاع ب ارثػخ إنسػانيخ واا صػاديخ اطيػرة،
وح ّذر ّ
داعياً إلى ضرورة أف يبقى مشبر رفح مف وحاً أمػاـ حر ػخ السػ اف والبضػائن ،ااصػخ فػي ظػؿ إغػالؽ اعنفػاؽ
ال ي ش لت م نفسا ورئخ ل أميف الغذاء والدواء لششبنا المحاصر في غزة ،مؤ دا َّ
أف اطاع غػزة لػـ ولػف يشػ ّ ؿ
أي شأف مف شؤوف مصر الدااليخ.
أي يديد لألمف القومي المصري ،ولـ ولف ي داؿ في ّ
ّ
وأضاؼ المركز الفمسطيني لإلعالم ،2427/9/22 ،،أف الرشؽ ،ااؿ إف حر ػو "لػف اػوض مشػارؾ انبيػخ
الراسخ في عدـ ال داؿ في الشؤوف الدااليخ عيخ دولخ عربيخ".
من ّ
أي طرؼ ،وس بقى م مس خ بمبدئيا ّ
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الرشػػؽ شػػف ال ػػيش المصػػري ى ومػػا عس ػ ريا علػػى اطػػاع غ ػزة ،بنػػاء علػػى ح ػريض بشػػض وسػػائؿ
واس ػ بشد ّ
اإلعػػالـ لػػو علػػى ذلػػؾ .وعلػػؿ مػػا ذىػػب إليػػو بقولػػو "مصػػر الشػػقيقخ ال بػػرى سػ بقى الشمػػؽ االسػ ار ي ي لقطػػاع
غ ّػزة ،وغػزة انػػت وما ازلػػت مثػػؿ اػػط الػػدفاع اعوؿ لمصػػر وأمنيػػا القػػومي ،وال يم ػػف لشااػػؿ أف ي صػ ّػور واػػوع
عدواف على ششبنا في اطاع غزة إالّ مف انب ال ياف الصييوني ،ولػيس مػف انػب ال ػيش المصػريه فيػذا
اارج ال صور".
الرش ػػؽ -ف ػػي صػ ػريح لو ال ػػخ أنب ػػاء اعناض ػػوؿ -إني ػػاء حر ػػو ال ف ػػاؽ ال يدئ ػػخ م ػػن االحػ ػ الؿ
م ػػا اسػ ػ بشد ّ
مبينػػا أف "ص ػراع حر ػػخ
الصػػييوني فػػي حػػاؿ اػػرر ال ػػيش المصػػري شػػف ى ػػوـ عس ػ ري علػػى اطػػاع غ ػزةً ،
حمػػاس الشس ػ ري مػػن "إس ػرائيؿ" ،ح مػػو مشػػادالت دايق ػخ مػػف حيػػث الزمػػاف والم ػػاف ،واالع بػػارات الميدانيػػخ
غيرات ىنا وىناؾ ،وال يأ ي في مشػرض
أي أحداث أو ّ
واللو س يخ و قدير المصالح الشليا لششبنا ،وال ح مو ّ
نفيس أي اح قاف من ال انب المصري".
وان ق ػػد المس ػػؤوؿ ف ػػي حم ػػاس بش ػ ّػدة بش ػػض وس ػػائؿ اإلع ػػالـ المصػ ػريخ ال ػػي ا ػػاؿ إني ػػا " ح ػ ّػرض عل ػػى الش ػػشب
غزة".
الفلسطيني وعلى مقاوم و الباسلخ وعلى اطاع ّ
 27مقتل جندي إسرائيمي في الخميل بالضفة الغربية
القػػدس  -أحمػػد صػػبحي اليفػػخ :ا ػػؿ نػػدي إس ػرائيلي بالرصػػاص يػػوـ اعحػػد أثنػػاء اح فػػاؿ دينػػي ييػػودي فػػي
مدينخ الاليؿ بالضفخ الغربيخ ال ي شد بؤرة لل ػو ر حيػث شػيش نحػو  500أسػرة مػف المسػ وطنيف الييػود بػيف
 100ألؼ فلسطيني.
وااؿ م حدثوف عس ريوف إسرائيليوف اف ال ندي لفظ أنفاسو بمس شفى فػي القػدس بشػد أف أطلػؽ عليػو انػاص
مش بو بو رصاصخ اصاب و في الرابخ أثناء ايامو بدوريخ في الحرـ االبراىيمي.
واػاؿ الم حػدث باسػـ الشػػرطخ مي ػي روزنفيلػد اف الرصػػاص أطلػؽ بػالقرب مػف المواػػن الػذي يقدسػو المسػػلموف
والييود .وااؿ إف الشرطخ ش قد اف مر ب الحادث فلسطيني.
وكالة رويترز لألنباء2427/9/27 ،
 25قوى وفصائل فمسطينيو يسارية تطمق حممة شعبية لرفض المفاوضات مع "إسرائيل"
راـ اهلل ػ وليد عوض :اطلقت م موعخ مف القوى والفصػائؿ الفلسػطينيو اليسػاريخ والشاصػيات المسػ قلخ أمػس
االحد حملخ ششبيخ ضد المفاوضات مػن اسػرائيؿ .واوضػح المفػوض الشػاـ للييئػخ الفلسػطينيخ المسػ قلخ ممػدوح
ع ػػر بػػإف حملػػخ مػػن ال واايػػن سػ وف فا حػػخ لمسػػيرات وفشاليػػات شػػشبيخ فػػي افػػخ محافظػػات الضػػفخ الغربيػػخ
وغ ػزة والش ػ ات ،مشربػػا عػػف أملػػو بػػاح راـ اعمػػف للحريػػات وعػػدـ ال شامػػؿ مػػن المسػػيرات بش ػ ؿ شسػػفي حسػػب
وصفو.
ومف ي و أوضح ممثؿ الشاصيات المس قلخ عمر عساؼ أف ىذه الحملخ يدؼ ل ش يؿ ضغط ششبي على
المفػاوض الفلسػػطيني ،مػواز لمػػا يقػػوؿ إنػػو ضػػغط دولػػي عليػػو للشػػودة إلػػى المفاوضػػات ،داعيػػا السػػلطخ لػرفض
ردا علػػى رفػػض االح ػ الؿ ميػػد االس ػ يطاف ،مضػػيفًا أف ىنػػاؾ مبػػررات ثي ػرة
ميػػد ال و ػػو لألمػػـ الم حػػدةً ،
يم ف للسلطخ ال مسؾ بيا لواؼ المفاوضات.
ومف ي و ااؿ بساـ الصالحي اعميف الشاـ لحزب الششب الفلسػطيني ،اػالؿ مػؤ مر صػحافي ل عػالف عػف
الحملخ ،إف اوى يساريخ وشاصيات مس قلخ بادرت إلطالايا ل أ يد موافيا الرافض للمفاوضات ،موضػحا أف
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المذ رة المطالبخ بواؼ المفاوضات اءت محصلخ للشديد مف الحوارات بيف اوى وشاصيات مسػ قلخ لل أ يػد
على رفض المفاوضات ما لـ ل زـ إسرائيؿ بواؼ االس يطاف واالل زاـ بالحدود المح لخ عاـ .1967
وأشار إلى أف المذ رة دعو إلى اإلسػراع فػي إنيػاء االنقسػاـ الفلسػطيني الػداالي المسػ مر منػذ من صػؼ عػاـ
 ،2007و ؤ د رفضيا ل افخ المبررات الس م ارره.
وبيف أف ال واين على المػذ رة سيشػمؿ الضػفخ الغربيػخ واطػاع غػزة والقػدس ومنػاطؽ الشػ ات الفلسػطيني علػى
أف ي ػ ـ الػػدعوة فييػػا إلػػى اس ػ ئناؼ المسػػاعي الفلس ػطينيخ لالنضػػماـ إلػػى اال فاايػػات والمنظمػػات الدوليػػخ دوف
إبطاء وااصخ مح مخ ال نايات الدوليخ.
ومف ناحي و اع بر رئيس المبادرة الوطنيخ مصطفى البرغوثي أف ىذه المفاوضات اءت ماالفخ لرأي أغلبيخ
الششب الفلسطيني ،واد زادت مف ضشؼ المواؼ الفلسطيني في موا يخ إسرائيؿ.
القدس العربي ،لندن2427/9/27 ،
 23وفد من حماس يزور مخابرات الجيش المبناني بالجنوب :أمن المخيمات من أمن لبنان
محمد صالح :زار وفد مف «حماس» برئاسخ ممثليا في لبناف علي بر ػخ ،أمػس ،مػدير فػرع ماػابرات ال ػيش
في ال نوب الشميد علي شحرور في م بو في ث نخ محمد زغيب في صػيدا ،فػي حضػور المسػؤوؿ السياسػي
للحر خ في لبناف احمد عبد اليادي ،وفي صيدا أبو احمد فضؿ.
وأ دت مصادر «حماس» أف «اال ماع اصص الس شراض االوضاع فػي المايمػات الفلسػطينيخ فػي لبنػاف
وفي منطقخ صػيدا وال نػوب ،وأ ػدنا حرصػنا علػى االمػف واالسػ قرار فػي المايمػات وال ػوار» ،مشػدديف علػى
أف «أم ػػف المايم ػػات م ػػف ام ػػف لبن ػػاف ،م ػػا ػػـ ال أ ي ػػد عل ػػى اىمي ػػخ ال واص ػػؿ الثن ػػائي وال ش ػػاوف ب ػػيف حم ػػاس
وماابرات ال يش مف ا ؿ المحافظخ على امف المايمات وال وار واس قرارىما».
وشػػددت «حمػػاس» علػػى ضػػرورة إن ػػاح دور «القػػوة اعمنيػػخ الفلسػػطينيخ المشػ ر خ» ال ػػي ػػـ شػ يليا ونشػػرىا
م ػػؤا اًر ف ػػي ما ػػيـ ع ػػيف الحل ػػوة ،ودع ػػت ال مي ػػن «ال ػػى س ػػييؿ عملي ػػا لض ػػبط اعم ػػف و ثبي ػػت االسػ ػ قرار ف ػػي
المايـ».
ونقلت مصادر «حماس» عف شحرور قديره و نوييو بيذه الاطوة الفلسطينيخ المش ر خ.
والػػى انػػب ىػػذه المواضػػين ،أشػػارت المصػػادر إلػػى أنػػو الّػػؿ الزيػػارة «طػػرح ومشال ػػخ بشػػض القضػػايا ذات
الطابن اإلنساني واال ماعي في مايمات ال نوب ،واصوصاً فػي مػا ي شلػؽ منيػا ب سػييؿ عمػؿ االنػروا فػي
بناء منازؿ المح ا يف في مايمي عيف الحلوة والبص ،و سييؿ عمليخ ايواء النازحيف».
السفير ،بيروت2427/9/27 ،

 22لبنان :وفد "القيادة الفمسطينية" في "عين الحموة" يبحث أوضاع المخيم مع فعاليات صيدا
محم ػػد ص ػػالح :أ ػػد اائ ػػد اػ ػوات اعم ػػف الفلس ػػطينيخ ف ػػي لبن ػػاف اللػ ػواء ص ػػبحي اب ػػو ع ػػرب عل ػػى اف «ال واف ػػؽ
الفلسطيني اد سيّؿ اإلسراع في فشيؿ القوة االمنيخ الفلسطينيخ المش ر خ ونشرىا فػي الماػيـ ،بمشػار خ القػوى
والفصائؿ الوطنيخ الفلسطينيخ افخ مما انش س ار ياحاً لدى ششبنا في المايـ».
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واع بر أبو عرب ،إثر زيار و ووفد «القيادة الفلسطينيخ الموحدة» في مايـ عػيف الحلػوة بحضػور ممثلػيف عػف
الفصائؿ الفلسطينيخ والقوى الوطنيخ واإلسالميخ ،إلى رئيس بلديخ صػيدا السػابؽ الػد ور عبػد الػرحمف البػزري
في منزلو ،أف «أمػف المايمػات مػف أمػف صػيدا ،وأف اعمػف الفلسػطيني ػزء مػف اعمػف اللبنػاني ،وأف شػ يؿ
الل نخ اء لضبط اعوضاع و طميف الرأي الشاـ اللبناني والفلسطيني».
مف ي و ،دعا البزري ال مين إلى «ال شاوف من ىذه الل نخ و سييؿ ميم يػا عف اعمػف الفلسػطيني واللبنػاني
أمف واحد».
الوفػػد الفلسػػطيني زار أيضػاً المسػػؤوؿ السياسػػي ل ػ«ال ماعػػخ اإلسػػالميخ» فػػي ال نػػوب بسػػاـ حمػػود ،الػػذي شػ ّػدد
على «حرصنا علػى أمػف الماػيـ واسػ ق ارره بالمسػ وى نفسػو الػذي نحػرص فيػو علػى أمػف مػدين نا واسػ قرارىا»،
مايـ عيف الحلوة ،وفي ظؿ ىذه الظروؼ وال زايد الس اني والنزوح مػف سػوريا ،بحا ػخ
الف اً االن باه إلى أف « ّ
الى نظرة ا ماعيػخ لل افيػؼ مػف حػدة الوضػن اال مػاعي الاطيػر ،فػي ظػؿ البطالػخ واعوضػاع االا صػاديخ
السيئخ».
السفير ،بيروت2427/9/27 ،
 29رأفت مرة :نرفض زج الفمسطينيين بالخالفات الداخمية في لبنان وغيرىا
بيروت :أ د رأفت مرة  -المسؤوؿ السياسي لحر خ حماس في بيروت  -أف حر خ حماس سػشى إلػى حييػد
الو ػػود الفلس ػػطيني ف ػػي لبن ػػاف عػػف أي االف ػػات سياس ػػيخ لبناني ػػخ ،ون ػرفض أي محاول ػػخ إلدا ػػاؿ الفلس ػػطينييف
المقيميف في لبناف في الصراعات اللبنانيخ المحليخ أو الاالفات السياسيخ المحليخ.
واػػاؿ م ػرة فػػي ح ػوار اػػاص مػػن "المر ػػز الفلسػػطيني ل عػػالـ" إف سياسػػخ "أونػػروا" قػػوـ علػػى شػػؿ الال ئػػيف
الفلسػػطينييف فػػي لبنػػاف يشيشػػوف بػػيف الحيػػاة والمػػوت ،مػػا يقػػاؿ فػػي غرفػػخ اإلنشػػاش ،و ػػذرع "أونػػروا" بػػنقص
ال مويػػؿ ونقػػص الموازنػػات ،و لمػػا انافضػػت الموازنػػات عنػػدىا ل ػػأت إلػػى ا اػػاذ ػػدابير ل قلػػيص الاػػدمات
المو يخ للم من الفلسطيني.
وحوؿ اح ماليخ اس فراد االح الؿ بقطاع غػزة فػي ظػؿ الظػروؼ الحاليػخ أشػار مػرة إلػى أف الشػشب الفلسػطيني
مدرؾ أنو طالما ىناؾ ياناً إرىابياً وا رامياً ي مثؿ باالح الؿ الصييوني ،فإف االس يداؼ م وان بػأي لحظػخ،
مشددا على أف ششبنا ومقاوم و س رد ببطولخ وبسالخ على أي عدواف مح مؿ.
وباصوص المواؼ مف مصر أ د القيادي في حمػاس أف حر ػو ربطيػا عالاػخ م ينػخ مػن الشػشب المصػري
والدولخ المصريخ ،انطالااً مف م انخ مصر ومف موان مصػر السياسػي وال غ ارفػي واالا صػادي فػي المنطقػخ،
وأيض ػاً مػػف اػػالؿ مواػػن اطػػاع غ ػزة .مؤ ػػداً علػػى أف ػػؿ المحػػاوالت ال ػػي صػػدرت مػػف اػػالؿ وسػػائؿ إعػػالـ
مصريخ ال ياـ أىلنا في اطػاع غػزة أو المقاومػخ أو حمػاس ىػي ا يامػات اذبػخ وباطلػخ ومفبر ػخ قػؼ وراءىػا
يات أمنيخ واعالميخ ليا ان ماءات من أ يزة و يات مشاديخ لاط المقاومخ في فلسطيف.
ودعا مػرة اإلاػوة فػي مصػر أف ي ار شػوا ػؿ مػا حصػؿ اػالؿ اعشػير السػابقخ ،وأف يشػودوا إلػى مربػن ال فػاىـ
والحوار وال شاوف البناء الذي يحفظ مصالح اطاع غزة ومصالح مصر.
وحػػوؿ اعزمػػخ السػػوريخ اػػاؿ مػرة إف مواػػؼ حر ػػخ حمػػاس منيػػا واضػػح ،ولػػو عػػدة أو ػػو ل نػػو يصػػب فػػي نفػػس
القاعػػدة والمبػػادئ ال ػػي حفػػظ مصػػالح الشػػشب السػػوري الشػػقيؽ ،ومصػػالح الدولػػخ السػػوريخ ،ومصػػالح اعم ػخ
الشربيخ واإلسالميخ والمنطقخ بال امؿ.
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وااؿ" :نحف منذ البدايخ أيدنا المطالب الشادلخ والمحقخ للشػشب السػوري ،ونحػف نػدعـ ال حػرؾ السػلمي للشػشب
السػوري ،ل ػػف أيضػاً نػرفض الشنػػؼ بػػأي شػ ؿ مػف اعشػ اؿ دااػػؿ سػػوريا ،ونػرفض ال ػػداؿ الاػػار ي مػػف أي
طػرؼ أ ػػى فػػي سػػوريا ،ونص ّػر علػػى الحػػؿ السياسػػي السػلمي لألزمػػخ السػػوريخ ،وأف ي ػػوف ىػذا الحػػؿ نابشػاً مػػف
إرادة السػػورييف وعقػػوليـ ومصػػالحيـ بمػػا يحفػػظ وحػػدة سػػوريا وأمنيػػا واس ػ قرارىا ودورىػػا فػػي المنطقػػخ ،ووزنيػػا
السياسي واالا صادي وال غرافي الطبيشػي .سػوريا طػؿ علػى فلسػطيف ،وليػا حػدود مشيػا ،ومػف مصػلح نا أف
بقى سوريا م ينخ واويخ وذات حضور يد".
المركز الفمسطيني لإلعالم2427/9/24 ،
 24برىوم :تصريحات سفير السمطة لدى القاىرة دليل إضافي عمى دور التحريض ضد غزة
غزة :اع بر فوزي برىوـ ،الناطؽ باسـ حر خ حماسه صريحات بر ات الف ار سفير سػلطخ راـ اهلل فػي القػاىرة
وال ي ااؿ فييا إف مشبر رفح لف يف ح إال بشػودة حػرس الػرئيس إلػى إدار ػو ،دلػيالً إضػافيِّا و أ ي ًػدا علػى الػدور
المشػػيف والمشيػػب للسػػلطخ وسػػفيرىا الفػ ار فػػي ال حػريض علػػى الشنػػؼ وال راىيػػخ ضػػد الفلسػػطينييف وعلػػى إح ػػاـ
حصار غزة وال لذذ على عذابات أىليا ومشانا يـ.
وأ ػػد برىػػوـ فػػي ص ػريح صػػحفي وصػػؿ "المر ػز الفلسػػطيني ل عػػالـ" نسػػاخ عنػػو ،اعحػػد ) 9-22أف ىػػذا
يش بر ارو ا فاضحا عف الاط الوطني و او از ل ؿ القيـ واعاالؽ والمبادئ ال ي ح ـ الشالاات بيف أبنػاء
الششب الواحد.
وطالب الم حدث باسـ حماس ،ال انب المصري بف ح مشبر رفػح وانيػاء مشانػاة غػزة فػال مبػرر السػ مرار ىػذا
ِّ
اانونيػا و ِّ
ِّ
واوميػا وعر ِّبيػا وانسػانيِّا واسػالميِّا
أاالايػا
اإلغالؽ عي سبب مف اعسباب ،وأضػاؼ" :مصػر مطالبػخ
بالقيػػاـ بوا بيػػا ػػاه الشػػشب الفلسػػطيني والقضػػيخ الفلسػػطينيخ بشػ ؿ عػػاـ و ػػاه مشانػػاة غ ػزة الم فاامػػخ بش ػ ؿ
ااص".
المركز الفمسطيني لإلعالم2427/9/22 ،
 22حماس :عممية قمقيمية ش ّكمت ضربة لمنظومة أمن االحتالل
راـ اهلل )فلسػػطيف  :رأى ايػػادي فػػي حر ػػخ حمػػاس ،أف عمليػػخ أسػػر وا ػػؿ نػػدي إسػرائيلي فػػي القيليػػخ علػػى يػػد
مواطف فلسطيني "ش ّ لت ضربخ لمنظومخ أمف االح الؿ" ،وفؽ قديره.
وااؿ القيادي حساـ بدراف في صريحات ااصخ لػ "ادس برس" أدلى بيا اليوـ اعحػد )" ، 9|22إف االحػ الؿ
بػػات فػػي ا ونػػخ اعاي ػرة ي ػػب ح بأنػػو اضػػى علػػى المقاومػػخ الفلسػػطينيخ فػػي الضػػفخ الغربيػػخ المح لػػخ ،غيػػر أف
عمليخ القيليخ اءت للقضاء على منظوم و اعمنيخ ودحض لؾ المزاعـ" ،ما ااؿ.
قدس برس2427/9/22 ،
 22قيادية في فتح تعميقا عمى عممية قمقيميا :من حقنا أن نناضل حتى تحرير أسرانا
غزة )فلسطيف  :بار ت حر خ "ف ح" عمليػخ اطػؼ وا ػؿ ال نػدي االسػرائيلي فػي القيليػخ شػماؿ الضػفخ الغربيػخ
على يد مف االت إنو أحد عناصرىا.
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واالت آماؿ حمد عضو الل نخ المر زيخ لحر خ "فػ ح" ل ػ "اػدس بػرس"" :نحػف فػي حر ػخ "فػ ح" لػـ صنسػقط ايػار
المقاومػػخ ب افػػخ أش ػ اليا ،عف المقاومػػخ حػػؽ مشػػروع لنػػا فػػي ػػؿ الم ارحػػؿ طالمػػا ىنػػاؾ اح ػ الؿ ػػاثـ علػػى
ارضنا".
وأضػػافت" :حػػديثنا عػػف موضػػوع ال نػػود االسػرائيلييف الػػذيف يق لػػوف أبناءنػػا وأطفالنػػا ونسػػاءنا مقػػاوم يـ وا ػ ليـ
شػػيء مشػػروع عف ىػػذا فلػػو لنػػا القػػانوف الػػدولي والق ػانوف الػػدولي االنسػػاني وا فاايػػخ نيػػؼ الرابشػػخ ،و حديػػدا
االراضي المح لخ في حدود الرابن مف حزيراف مف عاـ  1967وىي بمثابخ دولخ ـ اع راؼ بيا مف ابؿ االمـ
الم حدة".
و ابشت" :في حدود أراضي الدولخ الفلسطينيخ مف حقنػا أف نقػاوـ االحػ الؿ  -ىػذا مواػؼ فػردي بقناعػخ ذا يػخ
 سنس مر الى اف ن الص مف االح الؿ ونناؿ حري نا املخ".واالت" :عمليخ بادؿ اعسرى مشروعخ واانونيخ ومف حقنا أف نناضؿ ار لحظخ ح ى اروج ؿ اسرانا مف
دااؿ س وف االح الؿ" ،على حد شبيرىا.
وأضػػافت عضػػو الل نػػخ المر زيػػخ لحر ػػخ "ف ػ ح"" :ىػػذا مطلػػب مشػػروع أف نبػػادؿ ال نػػود اإلس ػرائيلييف إلا ػراج
اعسػػرى ،وأنػػا نػػت أ منػػى أف يظػػؿ ىػػذا ال نػػدي علػػى ايػػد الحيػػاة بيػػدؼ اف ن ػ م ف مػػف عمليػػخ بػػادؿ اسػػرى
حقيقيخ".
قدس برس2427/9/22 ،
" 27األخبار" تكشف أسباب "انقالب ضباط فتح" :كيري طمب من عباس إعادة دحالن إلى منصبو
آماؿ اليؿ :بشد البياف راـ واحػد ،الػذي أصػدره بشػض ضػباط حر ػخ فػ ح و وادرىػا ،صػدرت بيانػات مضػادة.
بر مف البياف اعوؿ ،وأ د مس و بوحدة الحر خ.
بشضيا ّأ
وان شرت بيانات مواشخ مف ايػادات فػ ح فػي البقػاع وصػور والشػماؿ شلػف أييػدىا لبيػاف الحر ػخ اإلصػالحيخ،
ل ف سرعاف مػا ألحقػت ببيانػات أاػرى صػادرة عػف اػادة المنػاطؽ فػي فػ ح وعػف ضػباط اعمػف الػوطني ينفػوف
صح يا ويؤ دوف والءىـ لشرعيخ القيادة الحاليخ لف ح.
إال أنقائػػد ال فػػاح المسػػلح السػػابؽ الشميػػد محمػػود عيسػػى «اللينػػو» ،فػػي ا صػػاؿ مػػن ريػػدة «اعابػػار» ،مسػػاء
مس ػ و بالبيػػاف «اإلصػػالحي» وبالمطالػػب ال ػي وردت فيػػو .وأعلػػف أف
أمػػس ،عالا ػػو بالبيػػاف الثػػاني ،م ػػدداً ّ
الم موعخ ل قي ؿ مساء في لسات شاوريخ لبحث الاطوات الالحقػخ ،الف ػاً إلػى أف الضػباط ار شػوا عػف
مطلب إاالخ مفوض الساحخ اللبنانيخ في الحر خ عزاـ اعحمد و ر وا أمر إاال و إلى رئيس السلطخ الفلسػطينيخ
الرئيس محمود عباس ،ل نيـ مس وا بمطالػب إاالػخ أبػو الشػردات وابشػاد السػفير الفلسػطيني أشػرؼ دبػور عػف
ال ػػداؿ فػػي شػػؤوف ف ػ ح و ش ػ يؿ ل ػػاف حقيػػؽ فػػي الفسػػاد المػػالي وااالػػخ الضػػباط و يديػػدىـ و نيػػد الشس ػ ر
و حسيف أوضاعيـ وروا بيـ إلخ...
على صشيد م صؿ ،عقدت ايادة ف ح في «الساحخ اللبنانيخ» ا ماعػاً طػويالً أوؿ مػف أمػس فػي مقػر السػفارة
ػت اط ػػوة
الفلسػػطينيخ فػػي بي ػػروت .مصػػادر موا بػػخ اال ػػت لػ ػ«اعابػػار» إف الم مش ػػيف وافق ػوا علػػى إحال ػػخ بػ ّ
الم موعػػخ إلػػى رئػػيس السػػلطخ محمػػود عبػػاس شاصػػياً ليقػػرر مػػا ي ػراه مناسػػباً ،إذ رفش ػوا لػػو ال قػػارير المر بطػػخ
بالبياف وأداء الف حاوييف الذيف وافوا الفو .و ـ اال فاؽ على رفن طلب طرد ىؤالء) ،اللينػو ،وأبػو إيػاد شػشالف
مسػػؤوؿ الل ػػاف الشػػشبيخ ،والشميػػد الم قاعػػد مػػاؿ أبػػو الػػديب وادوار ػػورة الػػذي ص مػػد ا ػرار فصػػلو فػػي واػػت
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صوت ضد اا راح ش يؿ ل نػخ لمحػاورة المش رضػيف أو ل ػاف
سابؽ  .و اف الشدد اع بر مف أعضاء القيادة ّ
حقيؽ.
ومػػف المن ظػػر أف يل قػػي افػػخ القػػادة الشسػ رييف و بػػار الضػػباط الف حػػاوييف مػػف ميػػن المايمػػات فػػي ا مػػاع
طارئ يشقد ابؿ ظير اليوـ في م ب أبو عرب في الب ار سات في مايـ عيف الحلوة.
و اف عدد مف المر شيات اللبنانيخ اد داؿ لدى السفارة وايادة ف ح مف يخ ولدى الم موعخ المش رضخ مف
يخ أارى ل قريب و يات النظر ،منشاً لالنشقاؽ وبػروز الاالفػات إلػى السػطح .وبحسػب مصػادر ف حاويػخ،
فػػإف شاصػػيخ مقربػػخ مػػف ال ػرئيس نبيػػو بػػري ا صػػلت بػػالفريقيف ،ونقلػػت ليمػػا عػػف لسػػاف بػػري ػػذ يره ليمػػا بػػأف
«وحدة ف ح مف وحدة المايمات وضماف بقاء القضيخ الفلسطينيخ».
مف ي يا ،قوؿ مصادر في السفارة إف حر خ المش رضيف في لبناف مر بطخ بطلب وزير الاار يخ اعمير ي
وف يري ،مف رئيس السلطخ ،إعادة محمد دحالف الى ف ح و شيينو نائباً لرئيس السلطخ ،اشيخ سلّـ رئػيس
الم لػػس ال ش ػريشي عزيػػز دويػػؾ رئاسػػخ السػػلطخ فػػي حػػاؿ وفػػاة «أبػػو مػػازف» .ل ػػف المحسػػوبيف علػػى اعاي ػر
يؤ دوف أنو رفض طلب يري« ،رغـ الشرض المغري الذي لقّاه ب أميف روا ب موظفي السلطخ مف ابؿ دولخ
اإلمارات الشربيخ الم حدة» .و ضيؼ مصادر السفارة الفلسطينيخ في بيروت« :إف الػرد علػى رفػض أبػو مػازف
إعادة دحالف اء مف االؿ االنقالب الذي يقوده اللينو»!.
األخبار ،بيروت2427/9/27 ،
 20عضو المجنة المركزية في فتح ..المدني :الحوار والتواصل مع اإلسرائيميين ليس تطبيعا
ااؿ محمد المػدني عضػو الل نػخ المر زيػخ فػي حر ػخ فػ ح ورئػيس ل نػخ ال واصػؿ مػن الم مػن اإلسػرائيلي فػي
منظمػػخ ال حريػػر الفلسػػطينيخ ال ػػي ش ػ لت ب و يػػو الرئاسػػخ الفلسػػطينيخ زامنػػا م ػن اس ػ ئناؼ المفاوضػػات بػػيف
إف الحوار وال واصؿ من اإلسرائيلييف ليس طبيشا.
السلطخ و"إسرائيؿ" ّ
وفي رده على سؤاؿ لمذيشخ اناة بيبي سي عربي ،ضمف برنامج "بػال حػدود" الػذي سػيبث مسػاء اعحػد ،حػوؿ
ما ي بر الششب الفلسطيني على القيػاـ بشمليػخ طبيػن مب ػرة لػـ يحصػؿ مقابليػا علػى أي شػيء مػف إسػرائيؿ،
ااؿ" :ال طبين ىو عالاخ بيف مؤسسات رسميخ بحث عمؿ يومي مش رؾ ب نسيؽ و امؿ ،ل ف ما نفشلو ليس
طبيشا".
وأضػػاؼ "ىػػذا لػػيس طبيشػػا ،ىػػذا ح ػوار ،وىنػػا فػػي فلسػػطيف ال ػػؿ يفيػػـ أف ىػػذه عمليػػخ غيػػر طبيشيػػخ ،ىػػذه
مصلحخ وطنيخ ،ومف يرى غير ذلؾ غير مطلن ،ويفيـ طبيشخ الصراع بش ؿ ما لؼ".
عمان2427/9/22 ،
السبيلّ ،
" 27األخبار" :سمسمة لقاءات عمى مستوى قيادي بين «حزب اهلل» وحماس وايران
ااسـ اصير :شيدت بيروت وطيراف في اعسبوعيف الماضييف سلسلخ لقػاءات علػى مسػ وى ايػادي بػارز بػيف
«حػػزب اهلل» وحر ػػخ «حمػػاس» وال ميوري ػػخ االيرانيػػخ ،و رّ ػ ػز البح ػػث فػػي ى ػػذه اال ماعػػات عل ػػى الشن ػػاويف
ال الي ػػخ :قي ػػيـ ال ط ػػورات االايػ ػرة ف ػػي مص ػػر وس ػػوريا وفلس ػػطيف ،الم غيػ ػرات ال ػػي حص ػػلت بش ػػد اس ػػقاط ح ػػـ
«االاػواف المسػػلميف» فػػي مصػػر ،مػػا ي شػػرض لػػو اطػػاع غػزة مػػف حصػػار ديػػد ،ال يديػػدات االمير يػػخ لسػػوريا
وازمخ السالح ال يماوي ،اضافخ إلػى البحػث حػوؿ الشالاػخ بػيف اػوى «محػور المقاومػخ» ،و يفيػخ اعػادة ر يػب
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الشالاخ بيف القوى االسالميخ الفاعلخ وبيف ىذه القوى والقوى القوميخ واليساريخ والليبراليخ ،وال ػي انػت شػيدت
ان اسات بيرة بسبب االوضاع في مصر و ونس.
و ؤ ػػد المص ػػادر اف ى ػػذه اال ماع ػػات حفل ػػت ب ػػا راء م ار ش ػػخ نقدي ػػخ صػػريحخ ل ػػؿ م ػػا حص ػػؿ ف ػػي الس ػػن يف
الماضػػػي يف ،اف علػ ػػى صػ ػػشيد الوضػ ػػن المصػ ػػري واداء «االا ػ ػواف المسػ ػػلميف» وحر ػػخ «حمػػػاس» ،او ل يػ ػػخ
ال طورات السوريخ وموااؼ ايػراف و«حػزب اهلل» وال ػي ادت الػى ف ػؾ محػور المقاومػخ و ػدىور الشالاػات بػيف
القػػوى االسػػالميخ وال سػػيما بػػيف اي ػراف و«حػػزب اهلل» و«االا ػواف المسػػلميف» .مػػا ػػرى اس ػ شراض االحػػداث
ال ػػي حصػػلت و حصػػؿ فػػي ا ثػػر مػػف بلػػد عربػػي يشػػيد ى مػػخ ااسػػيخ مػػف «محػػور االع ػػداؿ» ،وعلػػى أرسػػو
الممل ػػخ الشربيػػخ السػػشوديخ واالمػػارات الشربيػػخ الم حػػدة واعردف وبػػدعـ االيمػػي ودولػػي ،واليػػادؼ للقضػػاء علػػى
الثورات الششبيخ الشربيخ و صفيخ القضيخ الفلسطينيخ و شويو وضرب القوى االسػالميخ وافشػاؿ ربػخ االسػالـ
السياسي.
وابدى الم مشوف اوفا مف ال طورات المقبلػخ ال ػي ؤشػر لمحػاوالت محاصػرة اػوى المقاومػخ ،واالسػ فادة مػف
الضػػغوط االمير يػػخ والدوليػػخ مػػف ا ػػؿ محاصػرة إيػراف واداػػاؿ المنطقػػخ فػػي صػراعات مذىبيػػخ وعرايػخ مييػػدا
ل قسيميا الى دويالت صغيرة ،بما يحقؽ اىداؼ المشروع الصييوني ػ االمير ي ال ف ي ي.
وا ػػد ا ف ػػؽ المش ػػار وف ف ػػي اللق ػػاءات عل ػػى ض ػػرورة اسػ ػ مرار ال واص ػػؿ المباش ػػر وعق ػػد لق ػػاءات دوري ػػخ لبح ػػث
ال طورات ال اريخ ،واال فاؽ على اطخ عمؿ مشػ ر خ مػف ا ػؿ اعػادة فشيػؿ و شزيػز محػور المقاومػخ و ر يػب
الشالاخ بيف ؿ م ونا و ،واالس فادة مف االاطاء ال ي حصلت ،و ذلؾ الشمؿ إلعادة مد ال سػور بػيف القػوى
والحر ػػات االسػػالميخ ،وبينيػػا وبػػيف بقيػػخ ال يػػارات القوميػػخ والناص ػريخ والليبراليػػخ وال ػػي ل قػػي مشيػػا فػػي رؤيػػخ
موحدة بشأف ما ي ري في المنطقخ.
و شػػؼ مصػػادر اسػالميخ اف حر ػػخ «حمػػاس» لشػػب حاليػػا دو ار محوريػػا واساسػػيا علػػى صػػشيد ال واصػػؿ بػػيف
القوى والحر ات االسالميخ ،وبينيا وبيف ايػراف ،وىػي نشػط فػي لبنػاف والمنطقػخ مػف ا ػؿ ر يػب الشالاػخ بػيف
االسالمييف ،ومف ا ؿ اعادة ابراز اولويخ الصراع من الشدو الصييوني و فشيؿ دور المقاومخ.
و ؤ ػػد المص ػػادر اف إيػ ػراف اع ػػادت شزي ػػز دع ػػـ حر ػػخ «حم ػػاس» وح وم ػػخ غػ ػزة ،واف المس ػػؤوليف االيػ ػرانييف
يشقدوف لقاءات م واصلخ من ايادات ااوانيخ بارزة لدراسخ ما لؼ ال طورات و قييـ مػا ػرى والشمػؿ مػف ا ػؿ
موا يخ ال حديات المقبلخ.
واشػػارت المصػػادر الػػى اف ا ػواء اللقػػاءات ال ػػي عقػػدت ا سػػمت بالص ػراحخ والوضػػوح و حديػػد االاطػػاء ال ػػي
حصلت ،و انت و يات النظر م قاربخ في اراءة ال طورات و حديد المااطر ا يخ.
األخبار ،بيروت2427/9/27 ،
 26نتنياىو :سنواصل محاربة "اإلرىاب" بيد ونعزز االستيطان باليد األخرى
ع ػ48ػرب :بشد مق ؿ ال ندي اإلسرائيلي بساعات ،أصدر رئيس الح ومخ اإلسرائيليخ بنياميف ن نياىو ا اررا،
الليلخ الفائ خ ،باالس يطاف في المبنى الس ني الواان ارب الحرـ اإلبراىيمي ،والذي يدعي المس وطنوف أنيـ
ااموا بشرائو .و ب ن نياىو في صفح و على الفيسبوؾ ،أف "مف يحاوؿ اا العنا مف مدينخ اع داد )الاليؿ
سي لقى الش س ،وسنواصؿ محاربخ اإلرىاب بيد ،ونشزز االس يطاف باليد اعارى".
در اإلشارة إلى أف المس وطنيف انوا اد اح لوا المبنى المشار إلييا في مطلن نيساف /ابريؿ مف الشاـ
 ، 2012بادعاء أف ىناؾ أوراؽ ؤ د مل ي و للمس وطنيف ،بيد أف ما سمى بػ"اإلدارة المدنيخ" اررت في حينو
التاريخ :اإل نثنين 2427/9/27

العدد2923 :

ص 27

أف الوثائؽ المزعومخ إش اليخ ولـ وافؽ علييا ،والحقا أصدر وزير اعمف أم ار بإاالء المس وطنيف مف
المبنى .ويأ ي ارار ن نياىو ىذا بشد ساعات مف مق ؿ ندي إسرائيلي في عمليخ إطالؽ نار ،واشت صباح
أمس اعحد ارب الحرـ اإلبراىيمي.
عرب 2013/9/23 ،48
ضد القتمة
 27وزير االقتصاد اإلسرائيمي :الرد عمى "اإلرىاب" يجب أن يكون حرباً ّ
القدس المح لخ  -أ ؼ ب -يو بي أي :طالب رئيس حزب "البيت الييودي" اليميني الم طرؼ ووزير
االا صاد نف الي بينيت ،رئيس الوزراء بنياميف ن نياىو ،بشدـ إطالؽ المزيد مف اعسرى الفلسطينييف في
أعقاب إطالؽ النار على اإلسرائيلي ومق ؿ ال ندي ومير حزاف على أيدي فلسطيني أوؿ مف أمس ال مشخ.
وااؿ بينيت "عف إطالؽ سراح ماربيف مشروط بالمفاوضات ،فإنو ال شؾ في أف ىناؾ طورات منذ بدايخ
المحادثات ال ي لزـ الح ومخ )اإلسرائيليخ بإعادة النظر في طريقيا ،والرد على اإلرىاب ي ب أف ي وف
حربا ضد الق لخ" .مف انبو ااؿ وزير اإلس اف اإلسرائيلي أوري أريئيؿ ،وىو مف حزب "البيت الييودي"
وأحد اادة المس وطنيف ،إف "ششب إسرائيؿ سئـ الششارات بشد االع داء ،وفي اعياـ ال ي يشود فييا اإلرىاب
إلى رفن رأسو أماـ ضشؼ سياسي فإنو ي ب الشودة والمطالبخ بأف 'دعوا ال يش اإلسرائيلي ين صر' ،واد
أثبت في الماضي أنو يشرؼ القياـ بذلؾ عندما ال ي ـ قييد يديو".
الحياة ،لندن2013/9/23 ،
 28ليبرمان :قتل الجندي اإلسرائيمي ينثبت عدم نية الفمسطينيين بالسالم ..والقاتل ينتمي لفتح
القدس  -يو بي أي :اع بر رئيس ل نخ الاار يخ واعمف ال ابشخ لل نيست اإلسرائيلي أفيغدور ليبرماف ،أف
إاداـ فلسطيني على ا ؿ ندي إسرائيلي في نيايخ اعسبوع الماضي يثبت أنو ال و د نيخ لدى الفلسطينييف
بال وصؿ إلى سالـ من إسرائيؿ.
و ب ليبرماف في صفح و على موان ال واصؿ اال ماعي "فيسبوؾ" ،أف "ا ؿ ال ندي في ال يش
اإلسرائيلي ،ومير حزاف ،في نيايخ اعسبوع يثبت م ددا أف السلطخ الفلسطينيخ ال نوي حقيؽ السالـ من
إسرائيؿ" .وأضاؼ أف "السلطخ الفلسطينيخ نبت اس ن ار ريمخ الق ؿ مما يدؿ على أف المفاوضات ال ي
رييا من إسرائيؿ شد اطوة ي يخ ليس إال" .وااؿ ليبرماف إف "القا ؿ ين مي لشائلخ محسوبخ على حر خ
ف ح" ،في إشارة إلى منفذ عمليخ الق ؿ ،نضاؿ عامر الذي اع رؼ لدى حقيؽ ياز اعمف الشاـ اإلسرائيلي
)الشاباؾ مشو بأنو أادـ على ا ؿ ال ندي مف أ ؿ مبادلخ ث و بشقيقو اعسير في س وف إسرائيؿ.
الحياة ،لندن2013/9/23 ،

تحمل السمطة الفمسطينية مسؤولية مقتل الجندي اإلسرائيمي
 29الحكومة اإلسرائيمية ّ
حملت السلطخ الفلسطينيخ المسؤوليخ
ذ رت الحياة ،لندن ،2013/9/23 ،عف أسشد لحمي ،أف إسرائيؿ ّ
عف مق ؿ ال ندي بر بخ رايب ومر شازاف على يد فلسطيني مف اريخ بيت أميف شماؿ الضفخ الغربيخ
المح لخ .و اف رئيس الح ومخ بنياميف ن نياىو اع بر في رسالخ ال شزيخ إلى عائلخ ال ندي اف «االع داء
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البشن يثبت م دداً أف محاربخ اإلرىاب لف واؼ وس س مر ب ؿ الوسائؿ الم احخ لدينا» .وااؿ وزير الدفاع
موشيو يشلوف إف «الحرب ضد اإلرىاب لفنا ضحيات ،ل ننا سنواصؿ محاربخ اإلرىاب بال ىوادة،
وسنشمؿ ضد مر بيو ومدبريو».
وسارع رئيس ل نخ الاار يخ واعمف البرلمانيخ ،زعيـ «إسرائيؿ بي نا» افيغدور ليبرماف إلى حميؿ السلطخ
المسؤوليخ عف الشمليخ ،وان قدىا على عدـ اس ن ارىا.
في المقابؿ ،دعت رئيسخ حزب «الشمؿ» الوسطي شيلي يحيموفي ش ،رئيس الح ومخ إلى عدـ واؼ
المفاوضات من ال انب اإلسرائيلي في أعقاب مق ؿ ال ندي في ريمخ وصف يا بػ «البششخ».
و ب المشلؽ الشس ري في «ىآر س» عاموس ىارئيؿ أف عمليخ ا ؿ ال ندي اعايرة ذ ّ ر بشمليات مماثلخ
واشت إباف االن فاضخ الثانيخ و بيف الحقاً أنيا لـ ف على الفيخ اوميخ إنما على الفيخ نائيخ «مثؿ
اال ار ببين سيارات مسرواخ أو قاسـ غنائـ سراات بيوت إسرائيلييف أو مادرات وغيرىا».
وأضافت القدس العربي ،لندن ،2013/9/23 ،عف وليد عوض ،أف نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي داني
حمؿ السلطخ المسؤوليخ ،وااؿ‘ :عمليخ الق ؿ الوحشيخ اءت ن ي خ لل حريض المس مر الذي قوـ بو
دانوف ّ
اائال‘ :أبو مازف يشطي الدافن للقياـ
القيادة الفلسطينيخ’ ،حيث و و إصبن اال ياـ إلى رئيس محمود عباسً ،
بمثؿ لؾ اععماؿ المروعخ ،حيف يواصؿ دفن م افآت ماليخ للق لخ بدااؿ الس وف’ ،وذلؾ في اشارة الى
الروا ب الشيريخ ال ي صرفيا السلطخ لالسرى دااؿ س وف االح الؿ.
وا يـ نف الي بينيت احد وزراء الح ومخ رئيس حزب البيت الييودي الفلسطينييف باالرىاب ،وااؿ ‘بشد 20
عاما مف واين أوسلو ،شري نا لـ ي غير ،عمليخ الق ؿ ال ي مت مف أ ؿ إطالؽ ماربي حر خ ف ح و نود
أبو مازف اءت ل ذ رنا مف ىو شري نا  ..ال يم ف ال وصؿ لسالـ من ماربيف يلقوف ثخ ندي في بئر،
وسنحاربيـ بال رحمخ’ ،فيما ااؿ عضو ل نخ الاار يخ واعمف في ال نيست اإلسرائيلي يوني ش بوف‘ ،ىذا
دليؿ إضافي على أف عمليخ إطالؽ سراح المش قليف اعمنييف شطي دوافن إضافيخ ل رىاب ،وعلى إسرائيؿ
واؼ إطالؽ سراح الدفشخ ال ديدة مف المش قليف ،فإطالؽ سراح المزيد نصر ل رىاب’ ،وذلؾ في اشارة الى
اطالؽ اسرائيؿ سراح  26اسي ار فلسطينيا عقب اس ئناؼ المفاوضات من الفلسطينييف.
 30وزارة الخارجية اإلسرائيمية :المساعدات اإلنسانية األوروبية لمفمسطينيين "استفزاز"
ذ رت الحياة ،لندن ،2013/9/23 ،عف يو بي آي ،أف إسرائيؿ وصفت ،المساعدات ال ي ادميا اال حاد
اعوروبي لس اف فلسطينييف في اربخ م حوؿ في غور اعردف ،يوـ ال مشخ الماضي ،بشد اا الع مسا نيـ
و شريد س انيا ،بأنيا "اس فزاز".
وأعلنت إسرائيؿ عف رفضيا "لبياف نددت فيو" مفوضخ الشالاات الاار يخ لال حاد اعوروبي اثريف أش وف،
والمفوضخ اعوروبيخ لل شاوف الدولي والمساعدات اإلنسانيخ واالس ابخ لألزمات ريس الينا يور يفا ،بما
وصف اه "باع داء اوات ال يش اإلسرائيلي على دبلوماسييف أوروبييف أحضروا المساعدات إلى اربخ
م حوؿ" .واالت و ازرة الاار يخ اإلسرائيليخ في بياف ،إف "إسرائيؿ رفض صيغخ البياف اعحادي ال انب الذي
نشره الم حدثوف باسـ البارونخ أش وف ،والمفوضخ يور يفا ،بشأف اعحداث في شماؿ غور اعردف".
وأوردت وكالة رويترز لألنباء ،2013/9/21 ،عف و دي االلفي ،أف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنياميف
ن نياىو ندد بيذه الاطوة ووصفيا بأنيا داؿ في الشالاات الثنائيخ بيف إسرائيؿ والفلسطينييف .وردت إسرائيؿ
بمنن اال حاد مف مساعدة عشرات ا الؼ مف الفلسطينييف في الضفخ الغربيخ.
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وأضافت الحياة الجديدة ،رام اهلل ،2013/9/23 ،أف موان "ىآر س" الشبري ااؿ امس ،اف مس شار اعمف
القومي اإلسرائيلي يشقوب عميدرور يدرس إم انيخ إعالف الدبلوماسيخ الفرنسيخ ال ي شار ت بالموا يات
ال ي واشت ال مشخ الماضي في اربخ م حوؿ في منطقخ اعغوار شاصيخ غير مرغوب فييا وبال الي
طردىا مف إسرائيؿ .مصادر في الاار يخ اإلسرائيليخ لـ نؼ النبأ ل نيا أ دت اف ا ار ار نيائيا حوؿ الاطوات
الوا ب ا ااذىا ضد الدبلوماسيخ الفرنسيخ لـ ي اذ بشد.
واالت و ازرة الاار يخ في بياف " قوـ الح ومات بارساؿ الدبلوماسييف لي ونوا س ار وليس محرضيف".
وشددت الاار يخ االسرائيليخ على اف "الدبلوماسييف االوروبييف وح وما يـ مدينوف ب فسير ليذا االن ياؾ
الصارخ لقواعد السلوؾ الدبلوماسي" ،بحسب البياف .واضاؼ البياف "اسرائيؿ اوضحت بالفشؿ بأنيا لف قبؿ
بسوء السلوؾ .ورد اسرائيؿ سيش س اطورة ىذه االن يا ات".
وااؿ مصدر دبلوماسي اوروبي اف الدبلوماسيخ الفرنسيخ ماريوف فينو اس نغ ـ رىا بالقوة اارج الشاحنخ
ال ي انت حوي المساعدات .واظيرت الصور اس نغ على االرض بينما ا د م حدث باسـ و ازرة الاار يخ
بوؿ ىيرشوف انيا اامت بذلؾ حسب اراد يا نوع مف "المقاومخ السلميخ" ضد طبيؽ امر اضائي ضد
المباني غير المراصخ ال ي يمل يا البدو في اراضي غور االردف ال ي ح ليا اسرائيؿ.
وااؿ ىيرشوف لو الخ فرانس برس " ـ ابشادىا مف السيارة ثـ اامت باسقاط نفسيا  ،على االرض...لـ يقـ
احد برمييا على االرض" ،على حد اولو .وأ مؿ "لقد اظيرت عنفا مف انبيا عندما وافت ومشت ثـ ل مت
شرطيا في و يو".
شخصياً لمنع إدانة "إسرائيل" في وكالة الطاقة الدرية
 31يديعوت :نتنياىو تد ّخل
ّ
داؿ شاصياً في
ذ ر موان صحيفخ «يديشوت أحرونوت» اإلسرائيليخ ،أف رئيس الح ومخ بنياميف ن نياىو ّ
المساعي الدبلوماسيخ ال ي دارت في اعياـ اعايرة مف أ ؿ منن إصدار ارار يديف إسرائيؿ ،إثر االا راح
الذي ادم و الم موعخ الشربيخ في الو الخ الدوليخ للطااخ الذريخ ،والذي طالب بالحديث عف «القلؽ مف
القدرات النوويخ» إلسرائيؿ ويدعوىا إلى االنضماـ لمشاىدة حظر ان شار اعسلحخ الذريخ .ل ف المشروع سقط
ب صويت  51دولخ ضد القرار ،و أييد  43دولخ فقط .ورأى الموان أف رد االا راح الشربي ش ؿ ان صا اًر
دبلوماسياً ميماً إلسرائيؿ ،وااصخ في ضوء المفاوضات ال ي س نطلؽ اريباً من إيراف حوؿ واؼ مشروعيا
النووي.
االخبار ،بيروت2013/9/23 ،

 32ىآرتس :خطة لفصل الرقابة العسكرية اإلسرائيمية عن الجيش وتحويميا لييئة مدنية
أفادت صحيفخ ىآر س ،صباح اليوـ أف ال يش اإلسرائيلي يدرس اطخ يدؼ إلى فصؿ الراابخ الشس ريخ
اإلسرائيليخ عف ال يش اإلسرائيلي و حويليا إلى ىيئخ مدنيخ بن إلحدى الو ازرات الح وميخ .وأضافت
الصحيفخ أف الوحدة انت بن طيلخ  65عاما لل يش اإلسرائيلي .وظلت طيلخ ىذه المدة شمؿ بمو ب
شليمات ونظـ وضشيا ؿ مف دافيد بف غوريوف) أوؿ رئيس ح ومخ في إسرائيؿ واائد اعر اف الثاني
لل يش اإلسرائيلي يغئاؿ يديف.
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وأشارت ىآر س إلى أف أحد الايارات المطروحخ ىو أيضا حويؿ الراابخ الشس ريخ إلى ىيئخ مدنيخ مس قلخ،
وأف القرار النيائي بيذا الاصوص لـ ي اذ بشد ،ل ف ىناؾ إ راءات اريخ قوـ بيا الرايبخ الشس ريخ
الحاليخ ،البريغدير سيما فا نيف غيؿ ،ورئيس اسـ ال اطيط في ال يش اإلسرائيلي نمرود شيفر ،ونائب رئيس
ىيئخ اعر اف ال نراؿ غادي أيزن وت.
و اف رئيس أر اف ال يش اإلسرائيلي ،ال نراؿ بني غان س أوعز إلى اادة اعر اف في ال يش اإلسرائيلي إلى
فحص وم ار شخ نظـ وشروط عمؿ الراابخ الشس ريخ وطرح بدائؿ لفصؿ الراابخ الشس ريخ عف ال يش
اإلسرائيلي ،حيث بن الراابخ الشس ريخ لسالح االس ابارات الشس ريخ الشامخ.
عرب 2013/9/22 ،48
أفضل قطع يدي عمى بناء مدرسة لمعرب
 33رئيس بمدية الناصرة العمياّ :
القدس  -محمد أبو اضير« :أفضؿ أف أاطن يدي اليمنى على أف أبني مدرسخ للشرب» ...بيذه ال لمات
رد رئيس بلديخ الناصرة الشليا شمشوف غافساو على ال يات ال ي طالب ببناء مدرسخ للطالب الشرب في
المدينخ ،اف مف بينيا مشيخ حقوؽ المواطف في اسرائيؿ.
وا د لصحيفخ «واشنطف بوست»« :الناصرة الشليا مدينخ ييوديخ وس ظؿ ييوديخ ا ف ولألبد» .واوضح أف
« ال مين مف مسلميف ومسيحييف مرحب بيـ في المدينخ شريطخ أف ي ذ روا ااعدة واحدة في غايخ اعىميخ
وىي أف ىذه المدينخ ييوديخ وس ظؿ ذلؾ ا ف ولألبد ،وأفضؿ أف أاطن يدي اليمنى على أف أبني مدرسخ
للشرب».
وعما اذا اف ذلؾ ينطبؽ أيضا على المسا د ،أ اب على الفور« :ال ،ال ،ال .ال مسا د على االطالؽ،
وال نائس ،وال فوانيس رمضاف وال مشاىد لمشلؼ الدواب )يقصد مشاىد مولد السيد المسيح  ،وال أش ار
عيد الميالد».
الراي ،الكويت2013/9/23 ،
 34الجيش اإلسرائيمي يعمن الخميل منطقة عسكرية مغمقة بعد مقتل جندي في محيط الحرم اإلبراىيمي
أؼ ب :أغلؽ يش االح الؿ اإلسرائيلي مدينخ الاليؿ وأافؿ طراات المنطقخ بشد مق ؿ ندي إسرائيلي
بالرصاص في منطقخ الحرـ اإلبراىيمي في الاليؿ ،مساء اليوـ االحد.
واالت الم حدثخ باسـ الشرطخ اإلسرائيليخ لوبا سمري اف " ندياً اسرائيلياً اصيب إصابخ اطرة بشيارات ناريخ
اطلقيا ناشطوف فلسطينيوف على االر ح ارب الحرـ االبراىيمي".
وأضافت أف ال ندي "نقؿ الى المس شفى للمشال خ و قوـ الشرطخ وال يش ب ف يش المنطقخ بحثا عف
شرضت اوة
مشبوىيف" .وأ دت مصادر اسرائيليخ اف ال ندي اصيب بطلؽ ناري واحد في عنقو بشد أف ّ
عس ريخ إلطالؽ نار في منطقخ الحرـ اإلبراىيمي ونقؿ على إثرىا ل لقي الشالج في مس شفى "ششاري
سيدؾ" في القدس المح لخ ،إال أف الطااـ الطبي أعلف عف وفا و م أث ار ب راحو في طريقو إلى المس شفى.
السفير ،بيروت2013/9/23 ،
 35قوات إسرائيمية خاصة تدخل إلى مركز تجاري في نيروبي تعرض ليجوم مسمح
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نيروبي) -ا ؼ ب ) -روي رز  :دالت اوات إسرائيليخ ااصخ اعحد المر ز ال اري في نيروبي الذي
شرض لي وـ مف ومندوس اسالمي وذلؾ بيدؼ اسشاؼ الرىائف وال رحى ،ما اعلف مصدر امني لو الخ
فرانس برس .وااؿ ىذا المصدر رافضا ال شؼ عف ىوي و اف “االسرائيلييف دالوا لل و وىـ يسشفوف الرىائف
وال رحى” ،موضحا اف القوات الااصخ وصلت صباح االحد الى نيروبي .ويشرؼ اف المر ز ال اري الرااي
“وست غيت” في نيروبي مملوؾ زئيا مف اسرائيلييف.
واوضح المصدر “ليذا السبب و يت سيارات اسشاؼ” الى المر ز ال اري ،م واشا بال الي سقوط ضحايا
دد .وردا على سؤاؿ لو الخ فرانس برس ،لـ يشأ الم حدث باسـ و ازرة الاار يخ االسرائيليخ بوؿ ىيرشسوف
ال حدث عف الموضوع .وااؿ “ليس مف عاد نا ال شليؽ على اي عمليخ امنيخ مش ر خ اد وف اريخ اـ ال”.
القدس العربي ،لندن2013/9/23 ،
 36ميممان :الجيش المصري ينسق إلسقاط حماس بغزة بالتعاون مع الواليات المتحدة و"إسرائيل" والسمطة
السبيؿ :وان مشلؽ صييوني بارز أف يشمؿ ال يش المصري بال نسيؽ من الواليات الم حدة وال ياف
الصييوني والسلطخ الفلسطينيخ على إسقاط ح ـ حر خ المقاومخ اإلسالميخ )حماس في اطاع غزة.
وف ي قرير نشره بموان "ذى بوست" الصييوني صباح اليوـ اعحد ،ااؿ يوسي ميلماف ،أحد أبرز مشلقي
الشؤوف االس اباريخ بال ياف ،إنو على الرغـ مف أف ىذا السيناريو يبدو ا ف غير وااشي ،فإنو مف غير
المس بشد أف ي طور ال و ر بيف ال يش المصري وحماس إلى حد اياـ ال يش المصري بشف حملخ عس ريخ
بيرة في اطاع غزة إلسقاط ح ـ الحر خ.
واع بر ميلماف أف ما يقوـ بو ال يش المصري في شماؿ سيناء غير مسبوؽ مف حيث ال صميـ على
موا يخ ما يسمييا المنظمات اإلرىابيخ ،والذي مثؿ في ا ؿ المئات عبر اس اداـ الطائرات واوات
ال وماندوز ،مشي اًر إلى أف ال يش المصري ي شمد صفيخ المطلوبيف.
وأضاؼ "الذريشخ ال ي سيس ند إلييا ال يش المصري في سويغ أي حرؾ عس ري ضد حر خ حماس ىو
الزعـ بأنو حصؿ على أدلخ ؤ د و ود شاوف بيف حماس والم موعات اإلسالميخ الشاملخ في سيناء ،والقريبخ
مف نظيـ القاعدة" ال سيما الزعـ بأف حر خ حماس قوـ ب زويد ىذه ال ماعات بالسالح.
وأوضح ميلماف أف ال يش المصري يش مد على مشلومات اس اباريخ قدميا دولخ ال ياف ربط حر خ حماس
بال ماعات اإلسالميخ الشاملخ في سيناء ،مشي ار إلى أف ال يش المصري ي ثؼ مف عمليات دمير اعنفاؽ
ال ي ربط بيف مصر واطاع غزة على اع بار أف عوائدىا مثؿ أحد أىـ مصادر ال مويؿ لح ـ حماس في
القطاع .وذ ر أف ال يش اعمير ي ىو الذي يشرؼ ويدرب ال يش المصري أثناء عمليات ريؼ اعنفاؽ.
وااؿ مشلؽ الشؤوف االس اباريخ بال ياف الصييوني إف ال يش المصري ينسؽ عمليا و في شماؿ سيناء من
ؿ أبيب ،حيث حصؿ على موافق يا.
وفي قرير نشره على موان صحيفخ "مشاريؼ" أ د المحلؿ أرييو يانا أف ال شاوف اعمني بيف "إسرائيؿ"
وال يش المصري "لـ ي ف مف الشمؽ واال ساع في يوـ ما ما ىو في ىذه اعياـ".
عمان2013/9/23 ،
السبيلّ ،
" 37إسرائيل" ش ّكمت أكبر جيش إلكتروني لنشر الفكر الصييوني والتوغل في أعماق العالم العربي

التاريخ :اإل نثنين 2427/9/27

العدد2923 :

ص 24

الناصرة  -زىير أندراوس :أنشأت ششبخ االس ابارات الشس ريخ )أماف  ،وحدة لمراابخ وسائؿ اإلعالـ
المصريخ والشربيخ الما لفخ ،لرصد و يات الشالـ الشربي نحو إسرائيؿ في أعقاب الثورات ال ي شـ الشالـ
الشربي.
وذ رت صحيفخ )ىآر س الشبرّيخ أف االس ابارات الشس ريخ أنشأت بال شاوف من مصادر اار يخ ،وحدة
أطلقت علييا اسـ وحدة ) ، MIا ص في مراابخ مين وسائؿ اإلعالـ الشربيخ ،ومواان ال واصؿ اال ماعي
الما لفخ ػ)الفيسبوؾ و) وي ر لرصد ما يبثو نشطاء ىذه المواان اال ماعيخ وما بثو الوسائؿ مف رسائؿ
مشاديخ إلسرائيؿ .و شفت الصحيفخ الشبرّيخ النقاب عف أف ىذه الوحدة س شمؿ على من المواد اإلاباريخ
وال صريحات السياسيخ على مدار  24ساعخ في اليوـ ،و شمؿ م ابش يا مين المواان الفلسطينيخ،
والصفحات الشاصيخ لمسؤوليف فلسطينييف ومصرييف وعرب على مواان ال واصؿ اال ماعيخ الما لفخ.
وأشارت الصحيفخ الشبريخ إلى أف الح ومخ اإلسرائيليخ انت حصؿ على المشلومات وال صريحات المشاديخ
إلسرائيؿ عف طريؽ منظم يف ،ىما منظمخ الشرؽ اعوسط للبحوث اإلعالميخ ومقرىا الشاصمخ اعمري يخ
واشنطف وال ي ي رأسيا الضابط السابؽ في ياز الماابرات الشس ريخ اإلسرائيليخ يغآؿ ارموف ،ومر ز
اإلعالـ اإلسرائيلي الفلسطيني بمدينخ نيويورؾ ال ابن لشدد مف الم طرفيف اليمينيف اإلسرائيلييف ،وي رأسيا
إي مار مار ويس.
بأنيا رفيشخ المس وى ،إلى أف
وأشارت الصحيفخ ،بحسب المصادر
اعمنيخ في ؿ أبيب ،وال ي صوصفت ّ
ّ
اضحا مف االؿ الشديد
بيرا ،وبدا ذلؾ و ً
ماما ً
الح ومخ اإلسرائيليخ صولى موضوع ال حريض ضد إسرائيؿ اى ً
مف صريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنياميف ن نياىو ،وااصخ بشد مقابلخ رئيس السلطخ الفلسطينيخ
محمود عباس لألسيرة المحررة آمنخ منى في ر يا.
ال دير بالذ ر أف ىذه الوحدة س وف زءاً مف وحدة  8200ال ابشخ لششبخ االس ابارات الشس رّيخ )أماف ،
وال ي شمؿ في م اؿ ال سس اإلل روني.
وبحسب موان ) Defense Newsفإف الدولخ الشبريخ اامت منذ الشاـ  2003ب نيد آالؼ الشباب مف
طالب الثانويخ في ىذه الوحدة مما أثار ال دؿ حينيا حوؿ اعسباب ال ي س دعي اس قطاب ؿ ىذه اععداد
وطبيشخ المياـ ال ي س و ؿ إلييـ ،ل ف اعمر ظؿ مبيما و شرضت الصحؼ الشبريخ لضغوطات لواؼ
النبش بالموضوع.
ل ف من نيايخ الشاـ الماضي بدأت المشلومات سرب بأف مف ـ نيدىـ ش لوا أ بر يش ال روني لنشر
الف ر الصييوني وال وغؿ في أعماؽ الشالـ الشربي ل سميـ البنيخ الثقافيخ والف ريخ وضرب ايمو اعاالايخ
ميدانا
واإلنسانيخ والشقائديخ ،واد أ اح لو فضاء مواان ال واصؿ اال ماعي والمن ديات والمواان االل رونيخ
ً
وحا لل حرؾ بحريخ املخ.
مف ً
وبحسب المشلومات ال ي ـ سريبيا فإف فراا مف ىذه الوحدة ىي ال ي ولى دريب يوش ال رونيخ
لمشارضات الشديد مف الدوؿ وال ي اادت الثورات الشربيخ في مواان ال واصؿ اال ماعي وغيرىا في الوات
الذي يشمؿ ا الؼ منيـ بيدوء على بث الف ف و رويج اإلشاعات واس يداؼ الناشطيف والمثقفيف و أ يج ف ف
مذىبيخ دينيخ .ب انب لمين صور ال ماعات الم طرفخ ،وأعماؿ اس اباريخ و سسيخ ما لفخ ،ب لمات
أارى ،فإف ؿ اى ماـ الوحدة في ىذه اعياـ ىو ي الوعي الشربي بما ي ناسب من مصالح دولخ االح الؿ.
فإف )اماف عمؿ وب ؿ ما أو ي مف اوة لزرع احدث أ يزة ال سس الراميخ
ووفؽ )فوريف بوليسي
ّ
)دي ي اؿ في القطاع ابؿ رحيؿ ال يش عنو وذلؾ مف ا ؿ وضن الفصائؿ الفلسطينيخ ،أو باعحرى
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نشطائيا ،حت الراابخ اإلسرائيليخ الدائمخ ،ونقؿ أي مشلومات مباشرة إلى مقر )اماف في ؿ أبيب .و ابن
ال قرير في الم لخ الغربيخ اائال إف إسرائيؿ صاطط للسيطرة على مين اطوط اليا ؼ وأنظمخ اال صاؿ في
القطاع بش ؿ يم ف اع يزة اعمنيخ اإلسرائيليخ مف رصد حر ات وا صاالت النشطاء.
القدس العربي ،لندن2013/9/23 ،
 38دائرة اإلحصاء اإلسرائيمية :تراجع فرص العنثور عمى وظيفة في "إسرائيل"
شير المشطيات الصادرة عف دائرة اإلحصاء المر زيخ الى أف عدد الوظائؼ الشاغرة المشروضخ ل شغاؿ
عاـ  ،2012قلّص بالمقارنخ من الشاـ اعسبؽ ) ، 2011وازدادت الصشوبخ في الشثور على عمؿ مناسب.
ووفقاً لنشرة المشطيات السنويخ ،س لت الشاـ الماضي  2012اربشخ وس وف ألفاً و 400وظيفخ شاغرة فقط،
مقابؿ  65.1الؼ وظيفخ عاـ  .2011وبالمقابؿ ،ا سن الفارؽ بيف الشرض والطلب للوظائؼ مف  5.2عاـ
 2011إلى  6عاـ  .2012ىذا يشني اف عدد طالبي الشمؿ عاـ  2012اف أعلى مف عدد الوظائؼ
الشاغرة بنسبخ  %600بينما انت ىذه النسبخ في الشاـ اعسبؽ – .%520
ووفقاً لمشطيات دائرة االحصاء فاف ا بر عدد مف الوظائؼ الشاغرة صس ؿ في م اؿ الادمات الم شلقخ
بالمصالح واععماؿ ،حيث بلغ آار مشدؿ ليا ) 16.1ألؼ وظيفخ في الشير ،بينما بلغ ىذا الشدد الشاـ
اعسبؽ  14.6 2011الؼ وظيفخ ،وفي اطار المشدؿ الشاـ بيذا الاصوص س ؿ مشدؿ  18.6الؼ وظيفخ
في الشير شلؽ بالو الء والشمالء وموظفي المبيشات وموظفي الادمات.
عكا اون الين2013/9/22 ،
 79استشياد نثالنثة فمسطينيين بمخيم خان الشيح بدمشق
دمشؽ :االت م موعخ الشمؿ مف أ ؿ فلسػطينيي سػوريخ إف ثالثػخ ال ئػيف فلسػطينييف مػف ماػيـ اػاف الشػيح
بسوريخ اس شيدوا اعحد راء ال شذيب في س وف اعمف السوري.
وأضافت الم موعخ في بياف صحفي االثنيف أف الشيداء ىػـ الشػباف أحمػد حسػيف امػيس ،عمػر عبػد السػالـ
صالح وثػائر الاطيػب ،مبينػخ أف أ ػواء الحػزف ايمػت علػى أىػالي الماػيـ بشػد سػماعيـ نبػأ اس شػياد الثالثػخ
مف أبناء المايـ راء ال شذيب.
وذ رت أف حالخ مف اليدوء الحػذر سػادت شػوارع ماػيـ اليرمػوؾ منػذ سػاعات صػباح أمػس ،إال أنػو شػيد فػي
المسػػاء اش ػ با ات عنيفػػخ دارت علػػى محػػور بلديػػخ اليرمػػوؾ فػػي شػػارع فلسػػطيف بػػيف م موعػػات ال ػػيش الحػػر
وال ػػيش النظػػامي اس ػ ادمت فييػػا اعسػػلحخ الافيفػػخ والم وسػػطخ .وأشػػارت إلػػى أف س ػ اف الماػػيـ يشػػانوف مػػف
انشػداـ مقومػات الحيػاة فػي ظػؿ الحصػار الػذي يفرضػو ال ػيش النظػامي عليػو لليػوـ  72علػى ال ػوالي ،والػػذي
أدى إلػػى نفػػاد ميػػن الم ػواد الغذائيػػخ والمحرواػػات واعدويػػخ والطحػػيف منػػو ،مػػا اضػػطرىـ إلػػى االع مػػاد علػػى
الوسائؿ البدائيخ في أميف الابز والطشاـ.
وكالة الصحافة الفمسطينية( ،صفا)2427/9/27 ،
 04نحو  044مستوطن يقتحمون المسجد األقصى وعشرات آالف الييود يدنسون حائط البراق
ذ ػػرت مؤسسااة األقصااى لموقااف والت اراث ،أم الفحاام ،2427/9/22 ،أف “مؤسسػػخ اعاصػػى للواػػؼ وال ػراث”
بالمشػػار خ مػػن طػػااـ “مؤسسػػخ عمػػارة اعاصػػى والمقدسػػات” أحصػػت أف نحػػو  400مسػ وطناً اا حمػوا ودنسػوا
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المس د اعاصى المبارؾ براصات لموديخ وصلوات ييوديخ ،اليوـ اعحد 2013/9/22ـ وىو الشدد اليػومي
اال بر لالا حامات منذ اح الؿ اعاصى عاـ 1967ـ ،وذلؾ وسط حالػخ اسػ نفار اصػوى مػف ابػؿ االحػ الؿ
اإلسرائيلي ،بينما وا د المئات مف المصليف وطػالب مصػاطب الشلػـ فػي اعاصػى وطػالب مػدراس اعاصػى
وحراس اعاصى ،وأعلوا أصوا يـ بال بير رفضاً الع داءات االح الؿ وان ياؾ حرمخ المس د اعاصى.
واالػػت “مؤسسػػخ اعاصػػى” فػػي بيػػاف لايصػػي وىػػو البيػػاف الثالػػث ليػػا اليػػوـ ،أف االح ػ الؿ اسػ نفر اوا ػػو منػػذ
ساعات الصباح البا ر دااؿ المس د اعاصى وعند ابوابو ،وعزز مف وا ػد اػوات ال ػداؿ السػرين وعناصػر
الما ػػابرات ف ػػي المسػ ػ د اعاص ػػى ،وب ػػدأ من ػػد الص ػػباح بحماي ػػخ اا حام ػػات المسػ ػ وطنيف وال ماع ػػات الييودي ػػخ
للمس د اعاصى ،حيث أداليـ بم موعات مشدليا  30مس وطنا في ؿ دفشخ ،ي قدميـ عدد مف “الحاامات
والربانيف” ،وبمرافقخ وحراسخ لصيقخ على مدى ول يـ في المس د.
فػػي سػػياؽ م صػػؿ ذ ػػرت “مؤسسػػخ اعاصػػى” اف عش ػرات آالؼ الييػػود الم ػػدينيف دنس ػوا اليػػوـ منطقػػخ حػػائط
البػراؽ – وىػػو ػػزء ال ي ػ أز مػػف المسػ د اعاصػى -بمػػا يطلقػػوف عليػو شػػشائر “بر ػػخ ال ينػخ” بمناسػػبخ “عيػػد
الشػػرش الشبػػري” ،وال ػػي اسػ مرت لسػػاعات طويلػػخ عبػػر م بػرات الصػػوت ،حيػػث وصػػلت أصػوا يـ إلػػى دااػػؿ
اعاصى ،وشوشت بش ؿ الفت على الصلوات في اعاصى منذ صباح اليوـ.
و اء فػي الغد ،عمان ،2427/9/27 ،نقػال عػف م ارسػل يا مػف عمػاف ،ناديػخ سػشد الػديف ،أف اطيػب المسػ د
اعاص ػػى المب ػػارؾ الش ػػيخ ع رم ػػخ ص ػػبري ا ػػاؿ إف "م موع ػػات بيػ ػرة م ػػف المسػ ػ وطنيف الم طػػرفيف واعحػ ػزاب
اإلسرائيليخ اا حموا أمس المس د اعاصى ،حت حراسخ اوات االح الؿ".
وأضػػاؼ ،لػػ"الغد" مػػف فلسػػطيف المح لػػخ ،بػػأف "اا حػػاـ ىػؤالء الم طػرفيف للمسػ د ػػاء بشػ ؿ مفػػا مػػف بػػاب
المغاربػخ حػػت ح ارسػخ شػػرطخ االحػ الؿ ،ووسػػط اع ارضػات المصػػليف واح ا ػا يـ ومراابػػخ حػراس المسػ د".
وحذر مػف "اطػورة ىػذا ال ثيػؼ وال صػشيد فػي أعػداد المق حمػيف للمسػ د ،بسػبب اسػ يدافو فػرض وااػن ديػد
على اعاصى ودفن المسلميف ل قبؿ مثؿ ىذه االا حامات من الوات".
" 02إسرائيل" تسمح لممرة األولى مند  2443بإدخال مواد بناء إلى غزة
صباح :دالت إلى القطاع للمرة اعولى منػذ عػاـ  2007عشػرات الشػاحنات المحملػخ مػواد بنػاء
غزة  -ف حي ّ
سػػمحت سػػلطات االحػ الؿ اإلسػرائيلي أمػػس ل ػػار فلسػػطينييف باسػ يرادىا عبػػر مشبػػر ػػرـ أبػػو سػػالـ ال ػػاري
الوحيد في اطاع غزة.
وحملت نحو  70شاحنخ مواد بناء ،مف بينيا  40محملخ بنحو  1600طف مف الحصى ،و 20شػاحنخ أاػرى
محمل ػػخ بنح ػػو  800ط ػػف م ػػف اعس ػػمنت ،و 10محمل ػػخ بنح ػػو  400ط ػػف م ػػف حدي ػػد ال س ػػليح المسػ ػ ادمخ ف ػػي
اإلنشاءات والارسانخ المسلحخ.
وااؿ رئيس ل نخ نسػيؽ البضػائن فػي اإلدارة الشامػخ للمشػابر فػي السػلطخ الفلسػطينيخ ارئػد ف ػوح ل ػ«الحيػاة» إف
سلطات االح الؿ « شيدت السماح بإدااؿ ميات مماثلخ يومياً الى القطاع» باس ثناء يومي ال مشخ والسبت
نظ اًر الغالؽ المشبر االليما.
وااؿ ف وح إف «نحو  4آالؼ سلشخ انت داؿ القطاع ابؿ شديد الحصار عاـ .»2007
وأوضح ف وح أنو حصؿ أمس على «أوؿ موافقخ إسرائيليخ على إدااؿ حمولخ نحػو  178مػف الحصػى ،و61
مف اعسمنت ،و 14مف حديد ال سليح ،إلاامخ مس شفى لل وليد ورعايخ اعطفاؿ».

التاريخ :اإل نثنين 2427/9/27

العدد2923 :

ص 27

إلى ذلؾ ،وصؼ رئيس «الل نخ الششبيخ لموا يخ الحصار» النائب ماؿ الاضػري اداػاؿ مػواد البنػاء أمػس
بأنػػو «اطػػوة غيػػر افيػػخ» .واػػاؿ إف «ىػػذه ال ميػػات غطػػي فقػػط نحػػو  20فػػي المئػػخ مػػف مشػػارين القط ػػاع
الااص والمؤسسات في غزة ،ما يشني اس مرار اعزمخ».
وأضػػاؼ أف القطػػاع «بحا ػػخ الػػى نحػػو ثالثػػخ أو أربشػػخ آالؼ طػػف يوميػاً مػػف اعسػػمنت ،ونحػػو ألفػػي طػػف مػػف
الحديد ،وسبشخ آالؼ طف مف الحصى».
الحياة ،لندن2427/9/27 ،
 02أسرى "ايشل" يتعرضون ليجمة من قبل إدارة السجن وازدياد في حاالت األسرى المرضى
راـ اهلل :أ د أسرى س ف «ايشؿ» أنيـ ي شرضوف لي مخ غير مسبواخ مف ابؿ إدارة الس ف وأف ىناؾ ازديػاد
فػػي حػػاالت اعسػػرى المرضػػى ،وأوضػػح أم ػػد بيػػا ممثػػؿ اسػػـ  11فػػي الس ػ ف أف ف يشػػات يوميػػخ قػػوـ بيػػا
اوات القمن دااؿ الس ف دوف أي مراعاة للحاالت المرضيخ.
و انػػت اػػوة مػػف وحػػدات «الم سػػادا» ش ػنت حملػػخ ف يشػػات واا حامػػات بحػػؽ عػػدد مػػف الغػػرؼ الليػػا ػػدمير
و اري ػػب بيػ ػريف ومش ػػادات المي ػػخ وف ػػي حيني ػػا و ػػو اعس ػػرى ف ػػي اف ػػخ السػ ػ وف رس ػػائؿ لمص ػػلحخ سػ ػ وف
االح ػ الؿ رفضػػا لمػػا قػػوـ بػػو بحػػؽ أسػػرى س ػ ف «ايشػػؿ» مؤ ػػديف أنيػػـ لػػف يقف ػوا م ػػوفي اعيػػدي أمػػاـ ىػػذه
الي مخ.
إلى ىذا لفت بيا أف أعداد اعسرى المرضى في ايشؿ في ازدياد علما أف اإلدارة ال وفر عال ا حقيقيا ليػـ
وطبيػػب الس ػ ف ي شمػػد فػػي المماطلػػخ فػػي قػػديـ الشػػالج وعلػػى الػػرغـ مػػف الش ػ اوى الشديػػدة ال ػػي اػػدمت باسػػـ
اعسرى إال أنيـ لـ ي لقوا أي رد باصوصيا.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2427/9/27 ،
 07مركز حقوقي :تدىور أوضاع أكنثر من  37ألف شخص في غزة يعتمدون عمى الصيد
غزة :ح ّذر المر ز الفلسطيني لحقوؽ اإلنساف ،مف دىور اطير في اعوضاع المشيشيخ ع ثر مف 750000
نسمخ يش مدوف على اطاع الصيد البحري مصدر أساسي لمشيش يـ في اطاع غزة.
وأوضػػح المر ػػز فػػي بيػػاف صػػدر عنػػو ،يػػوـ اعحػػد ،أف الق ػوات البحريػػخ اإلس ػرائيليخ واصػػلت ان يا ا يػػا ضػػد
الص ػػياديف ف ػػي اط ػػاع غػ ػزة ،ا ػػالؿ الف ػ ػرة ال ػػي يغطيي ػػا ال قري ػػر والمم ػػدة م ػػف  1وح ػػى  31آب  /أغس ػػطس
 ،2013ال ػػي بلغػػت  12حادثػػخ إطػػالؽ نػػار أدت إلػػى إصػػابخ ثالثػػخ صػػياديف ،وألحقػػت أضػ ار ار زئيػػخ بقػػاربي
صيد ،وحادثخ مالحقخ أدت إلى اع قاؿ ثالثخ صياديف أثناء مزاول يـ مينخ الصيد ،واح از اارب صيد.
وااؿ البياف إف أ ثر مف  4000صياد يشانوف بسبب عدـ م نيـ مػف ال ػزود بػالواود الػالزـ لشمليػـ ،مػا أدى
إلػػى ػػدىور اطيػػر فػػي اعوضػػاع المشيشػػيخ ع ثػػر مػػف  750000نسػػمخ يش مػػدوف علػػى اطػػاع الصػػيد البحػػري
مصدر أساسي لمشيش يـ.
وبالرغـ مف أف السلطات اإلسرائيليخ حددت مسافخ الصيد البحري في ميػاه غػزة ب ػ 6أميػاؿ بحريػخ ،إال أنيػا لػـ
ل ػػزـ ب لػػؾ المسػػافخ ولػػـ صم ػػف الصػػياديف فػػي اطػػاع غ ػزة مػػف ر ػػوب البحػػر والصػػيد بحريػػخ ،واس ػ مرت فػػي
اع داءا يا علييـ.
وكالة سما اإلخبارية247/9/22 ،
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 00االحتالل يخوض مواجيات عنيفة ويحول منزالً إلى نثكنة عسكرية بالخميل
غزة  -عالء المشيراوي :سلمت سلطات االح الؿ عشرات إاطارات ىدـ لمنازؿ في اريػخ فػر عقػب شػمالي
القػػدس المح لػػخ .واػػاؿ عضػػو الم لػػس عبػػد ال ػػابر بر ػػات إف الم لػػس اس ػ طاع ح ػػى ا ف إحصػػاء )50
إاطا اًر باليدـ ـ سليمو للمواطنيف.
ما اندلشت ،موا يات عنيفخ بيف الشباف الفلسطينييف واوات االح الؿ في منطقخ باب الزاويخ وسط الاليؿ.
و انت اوات االح الؿ اد أغلقت شارع بئر السػبن فػي المنطقػخ ،للسػماح بطقػوس للمسػ وطنيف ،للوصػوؿ إلػى
بيت فلسطيني بزعـ أف ح و ابر ومقاـ لييودي ،واع ادوا إاامخ طقوس في المنزؿ بحراسخ ال ػيش .الػى ذلػؾ
حولت اوات االح الؿ اإلسرائيلي اعحد ،منػزؿ المػواطف سػالـ السػاليمخ فػي منطقػخ البقشػخ نػوب الاليػؿ إلػى
ث نخ عس ريخ ونصبت حا اًز عس رياً على المداؿ ال نوبي لمدينخ الاليؿ.
اإلتحاد ،أبو ظبي2427/9/27 ،
 07االحتالل يعتقل نثمانية فمسطينيين بالضفة
اوات ال يش اإلسرائيلي ف اًر ،ثمانيخ فلسػطينييف فػي مػداىمات نفّػذ يا فػي عػدة
القدس  -يو بي أي :اع قلت ّ
مدف بالضفخ الغربيخ.
وااؿ مصدر أمني فلسطيني إف "ال يش اإلسرائيلي اع قؿ أربشخ فلسطينييف في بلد ي صػوريؼ ،وبيػت أمػر،
وارسا ،بالاليؿ ،بشد مداىمخ منازليـ بالمدينخ".
ما داىـ ال يش اإلسرائيلي بلدة قوع ،شرؽ بيت لحـ ،واع قؿ الفلسطيني عدي أبومفرج ،بشػد مداىمػخ منزلػو
في المدينخ.
ومف ي و ،أعلف ال يش اإلسرائيلي اع قاؿ ثمانيخ فلسطينييف ،أحدىـ مف بلدة عصيرة الشماليخ ارب نابلس،
واثنيف آاريف مف بلدة ؿ القريبخ مف نابلس أيضا.
الحياة ،لندن2427/9/27 ،

 05معطيات :فمسطينيو سورية في لبنان يعيشون أوضاعا مأساوية في مخيمي البارد والبداوي
ع ػػار -ميشػػاؿ حػػالؽ :شػػير قػػارير مسػ قاة مػػف م ار ػػن فلسػػطينيخ موثواػػخ بػػأف المي ػريف الفلسػػطينييف الػػذيف
نزحوا مف سوريخ إلى مايمي الشماؿ في البارد والبػداوي عػددىـ يقػارب  3000عائلػخ أي حػوالي ال ػ  27ألػؼ
شاص موزعيف :في البارد  1200عائلخ والبداوي  1650والبااي في طرابلس ومناطؽ ال وار.
و لّيـ اد س ف الغرؼ والمس ودعات ال ي بال اد وافر فييا شروط الصحخ والسالمخ الشامخ دس اع ساد
و حشر فوؽ بشضيا البشض في ظروؼ مشيشيخ صشبخ للغايخ واإل اؿ فقط على ما قدمو الييئات االغاثيػخ
الفلس ػػطينيخ وو ال ػػخ غ ػػوث الال ئ ػػيف الفلس ػػطينييف"االونروا" وم ػػا يق ػػدـ م ػػف ى ػػذه المؤسس ػػات ال يف ػػي الحا ػػخ
المطلوبخ عف ح ـ المشاناة بير دا.
وأبػػرز المش ػ الت فػػي ىػػذا اعمػػر علػػى مػػا يقػػوؿ االػػد ب ػوادي ىػػو :ار فػػاع أ ػػور المنػػازؿ حيػػث ال اػػدرة ليػػذه
الشػػائالت علػػى ػػأميف اي ػػار المنػػزؿ ممػػا اضػػطر مشظميػػـ للس ػ ف ػػؿ  4او  5عػػائالت فػػي منػػزؿ او ػراج
صغير لي قاسموا دفن بدؿ اإلي ار.
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وي مػػن المي ػػروف الفلسػػطينيوف فػػي مايمػػي البػػارد والبػػداوي علػػى اف "االونػػروا" لػػـ قػػدـ سػػوى مسػػاعدة ماليػػخ
ثػالث مػرات للمي ػريف منػذ اػػدوميـ الػى لبنػاف اػػالؿ السػن يف الماضػػي يف ،وىػي ال قػدـ فػػي االس شػفاء سػػوى
المشاين ػػخ الطبي ػػخ ف ػػي عيادا ي ػػا ،م ػػا اف ىن ػػاؾ ع ػػدداً م ػػف المؤسس ػػات اال ماعي ػػخ ا ػػدمت مس ػػاعدات عيني ػػخ
للمي ريف ،اال انيا ال في الحا خ المطلوبخ.
النيار ،بيروت2427/9/27 ،
" 03شباب االنتفاضة" يدعو لتصعيد المقاومة ويبارك عممية قتل الجندي اإلسرائيمي في الخميل
الق ػػدس المح ل ػػخ :ا ػػاؿ ائػ ػ الؼ ش ػػباب االن فاض ػػخ فػ ػػي فلس ػػطيف إف "الشملي ػػخ النوعي ػػخ ال ػػي نف ػػذ يا المقاومػػػخ
الفلسػػطينيخ فػػي الاليػػؿ ن ػػاج طبيشػػي لحالػػخ الغضػػب ال ػػي ن ػػاب الشػػارع الفلسػػطيني بسػػبب اس ػ مرار الشػػدواف
اإلسرائيلي على ششبنا.
وا ؿ ندي صييوني مساء اعحد برصاص مقاوميف ارب الحرـ اإلبراىيمي بالاليؿ.
وأضػػاؼ االئػ الؼ فػػي بيػػاف لػػو عقػػب الشمليػػخ ،أنيػػا ػػأ ي فػػي الواػػت الػػذي واصػػؿ فيػػو دعػوات المسػ وطنيف
لمسيرات نحو القدس ل قسيمو ،واس مرار بناء المس وطنات وال دار ،وانسداد أفؽ أي حؿ سياسي.
وأ د البياف على حؽ ششبنا فػي المقاومػخ ب افػخ أشػ اليا وعلػى أرسػيا المقاومػخ الشػشبيخ ال ػي بناىػا االئػ الؼ
منػػذ انطالا ػػو .ودعػػا االئ ػ الؼ إلػػى صػػشيد المقاومػػخ الشػػشبيخ فػػي و ػػو االح ػ الؿ والاػػروج يػػوـ ال مشػػخ فػػي
مسيرات حاشدة في ؿ مدف الضفخ المح لخ والقدس واطاع غزة في مشخ اعاصى لنصػرة المسػ د اعاصػى
وواؼ ال يويد بحؽ المقدسات.
المركز الفمسطيني لإلعالم2427/9/27 ،
 02إحصائية رسمية :مميون و 274ألف نسمة عدد سكان قطاع غزة
بلغ عدد س اف اطاع غزة ،أ ثر مػف مليػوف و 830ألػؼ نسػمخ ،مػف بيػنيـ  %51ذ ػو اًر ،و %49إناثػا -وفقػاً
إلحصاءات رسميخ صادرة عف و ازرة الدااليخ.
وأوضح مدير عاـ اإلدارة الشامخ لألحواؿ المدنيخ ريػاض الزي ونيػخ اػالؿ صػريحات إذاعيػخ ،أمػس ،أف زيػادة
نسبخ الذ ور عف اإلناث ررت االؿ السنوات الػ 15اعايرة ،حيث يزيػد عػدد الػذ ور عػف اإلنػاث سػنوياً مػا
بيف  2000إلى  3000مولود.
وبيف أف اسػـ "محمػد" ىػو االسػـ اع ثػر شػيوعاً فػي اطػاع غػزة ،ويشػ ؿ مػا نسػب و  %13مػف أسػماء الػذ ور،
ّ
فيما أ ثر أسماء اإلناث ان شا اًر ىي "شيد ،آالء ،إسالـ ،ومريـ".
فمسطين أون الين2427/9/22 ،
 09معطيات 204 :مميون دوالر خسائر القطاع الخاص بغزة في شيرين نتيجة إغالق األنفاق
غػػزة – عػػال عطػػااهلل :شػػؼ رئػػيس الل نػػخ الشػػشبيخ لموا يػػخ الحصػػار ،مػػاؿ الاضػػري ،عػػف شطػػؿ مشػػارين
للقطاع الااص بغزة ايم يا مئخ مليوف دوالر بسبب الحصار اإلسرائيلي الم زامف من إغالؽ اعنفاؽ المن شرة
على الحدود المصريخ الفلسطينيخ.
وفػػي واػػت شطػػؿ فيػػو ىػػذه المشػػارين ؤ ػػد اعرا ػاـ الصػػادرة عػػف القطػػاع الاػػاص أف ايمػػخ اسػػائر القطػػاع
وصلت إلى  140مليوف دوالر ،راء إغالؽ اعنفاؽ منذ أ ثر مف شيريف.
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وااؿ الاضري في بيػاف إف وعػود إسػرائيؿ بإداػاؿ ميػات مػف مػواد البنػاء يغطػي فقػط مػا نسػب و  % 25مػف
ىذه المشارين ،اعمر الذي يشني اس مرار شطؿ زء بير منيا.
وسػػيشاني القطػػاع الاػػاص مػػف اسػػائر اا صػػاديخ بيػرة ،فػػي حػػاؿ لػػـ يػ ـ فػ ح افػػخ مشػػابر القطػػاع مػػا يؤ ػػد
رئيس مشيخ ر اؿ اععماؿ بغزة‘ ،علي الحايؾ’ ،والذي أ د فػي حػديث ل ػ’اعناضػوؿ’ أف مؤسسػات القطػاع
الااص ادرت اسائرىا بقيمخ  140مليوف دوالر منذ بدء إغالؽ اعنفاؽ منذ شيريف.
القدس العربي ،لندن 2427/9/27
 744 74مميون شيكل قيمة صادرات فمسطين الغدائية سنويا
راـ اهلل  -محمػػد عبػػد اهلل :اػػاؿ رئػػيس ا حػػاد الصػػناعات الغذائيػػخ فػػي فلسػػطيف بسػػاـ ولويػػؿ أمػػس السػػبت أف
م مؿ الصادرات الغذائيػخ الفلسػطينيخ إلػى الشػالـ بلػغ سػنوياً نحػو  500مليػوف شػي ؿ مػف أصػؿ م مػؿ ايمػخ
الصادرات المقدرة بنحو  700مليوف دوالر.
واػػاؿ ولويػػؿ إف نسػػبخ اإلن ػػاج الصػػناعي ش ػ ؿ نحػػو  % 12مػػف النػػا ج المحلػػي الػػذي ال ي ػػاوز  3مليػػارات
دوالر سػػنوياً" ،وىػػو راػػـ ضػػشيؼ ،بػػؿ وأاػػؿ مػػف ثلػػث ايمػػخ الػواردات الفلسػػطينيخ مػػف إسػرائيؿ فقػػط اػػالؿ الشػػاـ
الماضي ،وال ي صؿ إلى  9مليارات دوالر".
ي ػػذ ر أف ح ػ ػػـ االس ػ ػ ثمار فػ ػػي اطػ ػػاع الصػػػناعات الغذائي ػػخ يبلػ ػػغ  600ملي ػػوف دوالر أمري ػػػي ،فيمػػػا ش ػ ػ ؿ
الصػػناعات الغذائيػػخ مػػا نسػػب و  % 25مػػف م مػػؿ الصػػناعخ المقامػػخ فػػي اع ارضػػي الفلسػػطينيخ ،ويبلػػغ عػػدد
الشامليف فييا نحو  100ألؼ عامؿ .وبحسب بيانات صػادرة عػف ا حػاد الصػناعات الغذائيػخ ،فػإف  45شػر خ
ملؾ شيادات ودة عالميخ ،فيما ملؾ  10شر ات أارى شيادة ) . ISO22000وي ري الشمؿ حالياً على
نفيذ مشروع ل أىيؿ  50شر خ أارى للحصوؿ على الشيادات ،بينمػا ي ػري ال حضػير ل نفيػذ مشػروع طػوير
الصناعات الفلسطينيخ بقيمخ  20مليوف دوالر.
يػػذ ر أف ح ػػـ الصػػادرات الغذائيػػخ الفلسػػطينيخ إلػػى إسػرائيؿ بلغػػت  15مليػػوف دوالر أمري ػػي ،مػػف أصػػؿ نحػػو
 362مليػػوف دوالر ،م مػػؿ الصػػادرات اػػالؿ النصػػؼ اعوؿ مػػف الشػػاـ ال ػػاري ،حيػػث شيػػؽ إس ػرائيؿ داػػوؿ
المن ات و فرض علييا رسوماً مر فشخ.
القدس ،القدس2427/9/22 ،
 72غزة :اتفاقية إلنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بخان يونس بقيمة  75مميون دوالر
ػدير لصػػندوؽ اعاصػػى ،وبرنػػامج اعمػػـ الم حػػدة اإلنمػػائي
غػزة :واػػن البنػػؾ اإلسػػالمي لل نميػػخ ب ػػدة ،بصػػف و مػ ًا
" "UNDPا فاايػػخ نفيػػذ أعمػػاؿ مشػػروع "إنشػػاء محطػػخ مشال ػػخ الصػػرؼ الصػػحي باػػانيونس الوااشػػخ نػػوب
اطاع غزة ،ب مويؿ مف الصندوؽ ال وي ي لل نميخ االا صاديخ الشربيخ ،وذلؾ ب لفخ  56مليوف دوالر.
وييػػدؼ المشػػروع إل ػػى صػػيانخ البيئ ػػخ وحمايػػخ المػ ػوارد الطبيشيػػخ المحػػدودة م ػػف اػػالؿ إنش ػػاء محطػػخ مشال ػػخ
اانيونس ،وانشاء أحواض ال رشيح ،واط أنابيب ل صريؼ الميػاه الشادمػخ ،وامػداد المحطػخ بال يربػاء ،و قػرر
إنشاؤىا ارب منطقخ "صوفا" شرؽ المحافظخ.
وبحسػػب البنػػؾ االسػػالميه فػػإف ىػػذا المشػػروع يػػأ ي فػػي سػػياؽ ال يػػود المبذولػػخ لل افيػػؼ مػػف ا ثػػار الصػػحيخ
والبيئيػػخ السػػلبيخ ال ػػي يشػػاني منيػػا س ػ اف محافظػػخ اػػانيونس ،والنا مػػخ عػػف عػػدـ و ػػود نظػػاـ صػػرؼ صػػحي
فشاؿ وعدـ و ود محطػخ مشال ػخه ويشمػؿ المشػروع علػى بنػاء محطػخ مشال ػخ م املػخ وفشالػخ لمشال ػخ الميػاه
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الشادمػػخ حسػػب المشػػايير الدوليػػخ وبسػػشخ  266600م ػػر م شػػب يوميػػا لادمػػخ س ػ اف اػػاف يػػونس لشػػاـ 2018
مرحلخ أولى من ال شغيؿ .
و ضمف محطخ المشال خ إنشاء أحواض ال رشيح وعلى مساحخ  95دونما ،و وريد و ر يب اط أنابيب للمياه
المشال ػخ ومػػد اػط أنابيػػب طػوارئ ليصػػب فػي البحػػر بطػوؿ  1806ػػـ ،وىػذا ال ػػزء مػف المشػػروع ينسػ ـ مػػن
اس ػ ار ي يخ اطػػاع الميػػاه الفلسػػطيني ،وسيسػػاىـ فػػي رفػػن مس ػ وى ػػوفر الميػػاه ال وفيػػخ بح ػػـ  9مليػػوف م ػػر
م شب سنويا ن ي خ شغيؿ محطخ مشال خ المياه الشادمخ.
قدس برس2427/9/22 ،
 72وزارة المال" :إسرائيل" تسرق الضريبة التي يدفعيا عمال المستوطنات الفمسطينيون لمسمطة
راـ اهلل  -محمػػد ابػػو الػريش :فػػي الواػػت الػػذي ازيػػد فيػػو اعصػوات الشالميػػخ الداعيػػخ لمقاطشػػات المسػ وطنات
"غير الشرعيخ" فاف ا فاايخ باريس االا صاديخ منح السلطخ الحؽ في الحصوؿ على ضريبخ داؿ مف الشماؿ
الفلسطينييف الشامليف فييا ل ف إسرائيؿ سرؽ زءا بي ار منيا وال حولو إلى السلطخ.
و شير س الت و ازرة الماليخ إلى انػو منػذ بدايػخ عػاـ  2013وصػؿ ازينػخ الح ومػخ مػا ال يقػؿ عػف  4ماليػيف
شػػي ؿ مػػف ضػ ػريبخ الػػداؿ للشمػػاؿ ف ػػي المس ػ وطنات واس ػرائيؿ ،بينم ػػا فػػي عػػاـ  2012وص ػػلت ايمػػخ المبل ػػغ
اال مالي لضريبخ الداؿ  8ماليػيف شػي ؿ ،وفػي عػاـ  2011ػاف المبلػغ المحػوؿ لازينػخ السػلطخ  29مليػوف
شي ؿ.
وحسابيا ،فإف فا ورة ضريبخ الداؿ لػ  30الؼ عامؿ قريبا بم وسط داؿ  6االؼ )على اع بػار اف الضػريبخ
المقصودة  % 10وفؽ ما ىو مو ود في اسيمخ ار ب الحد الشماؿ وف  20مليوف شي ؿ سنويا قريبا.
مف ي و ،ااؿ مدير عاـ ضريبخ الداؿ في و ازرة الماليػخ حمػزة زلػوـ ل ػ"القػدس دوت ػوـ" اف بايػخ الضػرائب
مف الشماؿ الفلسطينييف في إسرائيؿ والمس وطنات منصوص علييا في برو وؿ بػاريس االا صػادي غيػر اف
إسرائيؿ غير مل زمخ بدفن الفا ورة املخ.
ووفقػػا لزلػػوـ ،فػػاف إس ػرائيؿ قػػدـ ػػؿ عػػاـ مبلغػػا ما لفػػا مامػػا عمػػا سػػبقو ،دوف مشلومػػات حػػوؿ اعػػدد الشمػػاؿ
والمبالغ المق طشخ منيـ حت بند )ضرائب و ح ب المشلومات ال املخ.
وأوض ػػح زل ػػوـ أف ضػ ػريبخ ال ػػداؿ ال ػػي ق ط ػػن م ػػف عم ػػاؿ المسػ ػ وطنات ي ػػب اف شػ ػود ال ػػى ازين ػػخ الس ػػلطخ
الفلسطينيخ بنسبخ  ،% 100بينما ضريبخ داؿ الشماؿ دااؿ الاط اعاضػر  % 75ل ػف مػا يحػوؿ للسػلطخ
ال ي وافؽ وأعداد الشماؿ.
القدس ،القدس2427/9/27 ،
صحيفة أمريكية :السيسي ييودي ومصر اآلن تحت االحتالل اإلسرائيمي
المس قبؿ الشربي :سطرت صحيفخ "في رانس وداي" اعمير يخ مقاال ليا عف مصر بشنواف "السيسي ييودي
ومصر ا ف حت االح الؿ الصييوني".
ولف ت الصحيفخ إلى أف المشروع الصييوني ال بير  -وىو ماطط صييوني طويؿ اعمد لسراخ مين
اعراضي الوااشخ بيف النيؿ والفرات  -بات في من صؼ الطريؽ ،اائلخ "ي حقؽ فقط بم رد االس يالء على
النيؿ".
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وأضافت أف المش لخ مف في أف سفاح مصر ال ديد ،ال نراؿ عبد الف اح السيسي ،القائد الشاـ للقوات
المسلحخ ،ييودي ال نسيخ ،مشيرة إلى أف والد و ملي خ ي اني ييوديخ مغربيخ مف آصفي ،اعمر الذي ي شؿ
السيسي ييودي ال نسيخ وبش ؿ لقائي مواطف صييوني.
وذ رت الصحيفخ أنو إذا اف الششب المصري يريد ان ااب رئيس ييودي عبر آليات ان اابيخ حرة ونزييخ
وأشارت إلى أف المش لخ ىي أف السيسي أافى ىوي و الييوديخ وا صاال و من ال ياف الصييوني عف الششب
المصري ،ودمر ديمقراطي يـ الوليدة عبر الاداع والق ؿ ال ماعي.
وأضافت أ ف ىناؾ مش لخ أ بر وىي أف السيسي ي اد ي وف قريبا عميال للموساد ،وىذا يشني أف مصر في
عيد ىذا الر ؿ لف وف فقط وحشيخ ،ول نيا س وف د ا وريخ على غرار إحدى ميوريات الموز .س وف
مصر حت االح الؿ الصييوني ،س صبح المقاطشخ اع بر واعحدث في اريخ إسرائيؿ ال برى ،اائلخ "ال
ع ب أف السفير الصييوني دعا السيسي بأنو "بطال اوميا للييود افخ".
وذ رت الصحيفخ أف ااؿ السيسي ،يوري صباغ ،ادـ في رابطخ الدفاع الصييونيخ في الف رة مف
 ،وأصبح عظيـ الشأف في حزب بف غوريوف السياسي ،و ولى منصب أميف حزب الشمؿ
وح ى
 ،أما أات يوري ػ والدة السيسي ػ يف رض أنيا
الصييوني في بئر السبن االؿ الف رة مف
ىا رت إلى مصر في ميمخ مف الموساد ،و و ت ىذه الميمخ بإطاحخ الموساد للرئيس المن اب محمد
.
مرسي و ثبيت عميليا عبد الف اح السيسي عبر االنقالب الشس ري الذي وان في موز /يوليو
ولف ت الصحيفخ إلى أف عبد الف اح السيسي بش ؿ ضمني يش بر عميال دائما للموساد ميم و اا راؽ أعلى
مس ويات السلطخ في بلد عربي مسلـ ،مشيرة إلى أف السيسي ىو اإلصدار الحديث مف ال اسوس إيلي
وىيف ،الذي سلؿ إلى أعلى مس ويات السلطخ في سوريا حت اسـ ماؿ أميف ثابت ابؿ شفو وشنقو في
ميداف عاـ بدمشؽ.
وذ رت الصحيفخ أنو اد ان شر على نطاؽ واسن عبر وسائؿ اإلعالـ ،ومصادر مسئولخ وذات مصداايخ ،أف
عبد الف اح السيسي اد ولى ال نسيؽ واال صاؿ بيف القوات المسلحخ المصريخ وال ياف الصييوني أثناء ف رة
االنقالب الشس ري في الثالث مف موز/يوليو الماضي ،و اف السيسي ي ولى اعمور ال ي شلؽ بال نسيؽ
واال صاؿ الدائـ عبر اليا ؼ من ال يشيف اإلسرائيلي واعمير ي) .واد شملو ال ياف الصييوني بالدعـ
ال امؿ ،فضال عف ضماف اس مرار دفؽ المساعدات اعمير يخ بالرغـ مف غموض المواؼ اعمير ي .
منذ االنقالب ،وال ياف الصييوني يغدؽ بالثناء والماؿ والدعـ على السيسي ،ما أف عميؿ الموساد السيسي
يشف حاليا حربا على فلسطيف عبر دمير اعنفاؽ الحدوديخ من اطاع غزة ،ال ي بقي مواطنيو على ايد
الحياة عبر ما ي دفؽ االليا مف مساعدات وغذاء وواود ،وفي الوات نفسو ،يحصؿ السيسي على المليارات
مف الدوالرات مف دمى رو شيلد.

http://www.veteranstoday.com/2013/09/16/al-sisi-jew/

المستقبل العربي،

/ /

تسجيالت لوزير داخمية مبارك حبيب العادلي :عمينا منع المياه عن غزة وليس السوالر فقط
القاىرة  -اعناضوؿ :ااؿ حبيب الشادلي ،وزير الدااليخ اعشير في عيد الرئيس اعسبؽ حسني مبارؾ ،إف
على مصر "منن المياه عف غزة وليس السوالر فقط".
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اء ذلؾ في س يؿ صو ي نشر و صحيفخ "اليوـ السابن المصريخ الااصخ ،في عددىا اليوـ اعحد ،وىي
.
أوؿ صريحات منسوبخ للشادلي ،المس وف حاليا ،منذ اإلطاحخ بمبارؾ في فبراير /شباط
وااؿ الشادلي ،في ال س يؿ الصو ي وىو عبارة – بحسب الصحيفخ – عف أحاديث عفويخ من طبيبو دااؿ
مس شفى س ف طرة ) نوب القاىرة  ،مشلقا على حؿ أزمخ البنزيف والسوالر سريشا عقب اإلطاحخ بالرئيس
محمد مرسي في يوليو الماضي" ،البنزيف والسوالر ر ن ..اعزمخ ا حلت ..عنو اف بيودي )يمنح
و ‘ منو لغزة ..المفروض ي منن عنيـ المياه" ،في إشارة منو إلى ضرورة شديد الراابخ على الحدود بيف
مصر والقطاع حيث أف مصر عمليا ال صدر المياه إلى غزة.
و اف الشادلي يشير إلى ا يامات مصريخ مس مرة ل ماعخ اإلاواف المسلميف مف انب مشارضييـ في ف رة
ح ـ مرسي ب يريب ميات مف البنزيف والسوالر المدعـ إلى اطاع غزة عبر اعنفاؽ ال ي ربط بيف سيناء
وغزة لدعـ ح ـ حر خ حماس للقطاع ،وىو ما سبب في فااـ أزمخ الطااخ بمصر وظيور طوابير طويلخ
للسيارات على محطات الواود.
و طرؽ الشادلي ،في سياؽ ال س يؿ الصو ي المنشور على موان الصحيفخ ،إلى اعنفاؽ ال ي انت مو ودة
أيضا بيف مصر واطاع غزة أثناء وليو المسؤوليخ ،اائال" :اعنفاؽ دي بن ) ابشخ ال يش ..الحدود بن
ال يش" ،في إشارة إلى أف المناطؽ الحدوديخ ىي مسؤوليخ ال يش وليس و ازرة الدااليخ في عيده.
وعف احداث الشنؼ في منطقخ سيناء ،شرؽ مصر ،رأى الشادلي أف "سيناء مح ا خ إبادة امخ بال امؿ"
ووصفيا بأنيا "و ر وااعدة ل رىاب ،عاملخ زي )مثؿ أفغانس اف".
القدس العربي ،لندن/ / ،
المتحدث العسكري المصري لا"العربية" :أمريكا ساعدتنا في ىدم األنفاق عمى الحدود مع غزة
دبي  -اناة الشربيخ :أشار الشقيد احمد محمد علي الم حدث الشس ري  -في حوار لقناة الشربيخ إلى إف
الواليات الم حدة ساعدت ال يش المصري في ىدـ االنفاؽ اائال":الواليات الم حدة أمد نا بأ يزة لل شؼ عف
مثؿ ىذه اعنفاؽ في الماضي ومازلنا نشمؿ بيا ح ى ا ف".
وفي ىذا السياؽ أ د أف اال صاالت بيف ال انبيف شبو يوميخ ،موضحاً أف "عالاخ ال شاوف الشس ري بيف
وزار ي الدفاع المصريخ واعمير يخ ىي عالاخ اس ار ي يخ اريايخ طويلخ ..وذلؾ يشود عىميخ دور مصر
االس ار ي ي دولخ محوريخ في المنطقخ واوة عس ريخ برى".
وردا على سؤاؿ حوؿ زيادة مشدؿ دمير اعنفاؽ في الشمليات ال ي ري ا ف في سيناء ،ااؿ نا نشمؿ
على مدار الشاـ المنصرـ من و ود بشض ال حفظات مف القائميف في الف رة الماضيخ ،ول ف منذ بدأت
نفؽ ،وأ بشناىا ب دمير
الشمليخ في سيناء في أغسطس/آب الماضي امنا ب دمير أ ثر مف
إلى  %مف المرصود حاليا ،من االس مرار في رصد أي أنفاؽ ديدة.
نفقا آار ،أي حوالي مف
وفيما ي شلؽ بال نسيؽ من إسرائيؿ حوؿ ما ي ـ في المنطقخ ،ذ ر الشقيد أر اف حرب أف ىذا اعمر نظمو
اال فاايخ اعمنيخ بيف ال بلديف ،وال ي نسؽ اال صاؿ بيف ال انبيف .وأضاؼ" :ليس ىناؾ دول يف م اور يف
ليس بينيـ نسيؽ لحمايخ أمف الحدود بينيما .وما يحدث ليس يديدا لمصر فقط وانما للمنطقخ بال امؿ".
العربية.نت ،دبي/ / ،
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"األخبار" :الجيش المصري ينسق مع السمطة الفمسطينية وال ينسق مع حماس
القاىرة  -إيماف إبراىيـ :في ظؿ الشالاخ الم و رة بيف ال يش المصري وحر خ "حماس" ،وغموض المواؼ
أف "اع يزة السياديخ" نسؽ من السلطخ الرسميخ
في منطقخ رفح الحدوديخ ،أ دت مصادر "اعابار" اعمنيخ ّ
لفلسطيف وس ّولى حمايخ المصرييف والفلسطينييف ،وأف ال نسيؽ من حر خ "حماس" أمر غير وارد ا ف،
واصوصاً في ظؿ " عمليات اس يداؼ مائف الشرطخ وال يش وال نسيؽ الح الؿ سيناء بيدؼ نفيذ ماطط
ب وسين راشخ اعرض ال ي قؼ علييا "حماس" لمصلحخ الغير".
وأوضحت المصادر نفسيا أف إدارة المشبر سي وف ليا ا فاؽ ديد بشد غيير اارطخ ال قسيـ السياسي
ال ديدة لفلسطيف " وعلينا أف نن ظر ح ى أواار شير شريف الثاني المقبؿ لنرى ما في شبخ إاواف فلسطيف
ومصر ليقدموه ،بشد ال غييرات ال ذريخ ال ي س حدث في مصر".
وحوؿ واشات ن اح حملخ " مرد" غزة في إطاحخ سيطرة "حماس" على القطاع ،االت المصادر "لف نس بؽ
اعحداث وعلينا االن ظار ،ووا ب علينا اح راـ اإلرادة الششبيخ للفلسطينييف".
وفي السياؽ ،االت مصادر عس ريخ مطلشخ لػ"اعابار" ،إف "الفلسطينييف واضي يـ ووطنيـ المغ صب"،
لمخ السر وراء صبر القوات المسلحخ المصريخ على أفشاؿ حر خ "حماس" حياؿ المصرييف وأمنيـ الداالي،
يدبره أفراد مف حر خ "إاواف" فلسطيف ،االؿ
ووراء غاضي اوات ال يش عف ردع "الي وـ المقنف" الذي ّ
الف رة اعايرة ،ال الش ز ب ا اً عف موا يخ "حماس" ،ما يش س "علـ القيادة الشامخ للقوات المسلحخ مدى
حساسيخ مواؼ الفلسطينييف الذيف سقطوا مف حسابات اادة حر خ حماس".
المصادر نفسيا أ دت أف "اع يزة السياديخ أرسلت عشرات الرسائؿ المباشرة وغير المباشرة إلى حر خ
"حماس" ل ردع ماططا يـ ال ي صحاؾ ضد أمف البالد" ،واصوصاً بشدما وضشت القوات المسلحخ أيدييا
على مئات اعدلخ ال ي فيد ب ورط " ائب القساـ" واادة مف حر خ "حماس" ،في اس يداؼ اعمف القومي
المصري.
واالت إف "و ود محمود عزت ،القيادى اإلاواني اليارب ،في غزة م نو مف ال نسيؽ المباشر من ماعخ
برص الصؼ من "حماس" مف االؿ مويؿ اطري  -ر ي ل و يو ضربات
"ال ياد" ،ال ي اامت بدورىا
ّ
دمويخ إلى ال يش المصري".
األخبار ،بيروت/ / ،
 73العقرباوي :الرعاية األردنية السبيل إلنقاد المسجد األقصى من التخريب والتيويد
أسرة الدس ور :ااؿ مدير عاـ دائرة الشؤوف الفلسطينيخ محمود الشقرباوي انو لوال داؿ اعردف في وضن
اعما ف المقدسخ في القدس ل اف وضشيا أسوأ ب ثير مما ىي عليو ا ف بفشؿ االع داءات اإلسرائيليخ على
المدينخ ،الف ا إلى أف "إسرائيؿ" ضن ؿ الشراايؿ ال ي مف شأنيا منن أي محاوالت إلنقاذ المس د اعاصى
مف ال يويد ،مشي ار إلى أف الرعايخ اعردنيخ انت السبيؿ إلنقاذ ىذا المس د مف اريبو و يويده ومف طمس
ح ى المشالـ اإلسالميخ ال اريايخ في القدس مف ابؿ الدولخ المح لخ.
وأضاؼ الشقرباوي في حوار من أسرة صحيفخ الدس ور أف الم ارـ المل يخ للمايمات الفلسطينيخ في الممل خ
رفشت مس وى مشيشخ ىذه المايمات مبينا أف ىناؾ  400ال يقطنوف  13مايما يمثلوف  %18مف عدد
الال ئيف في اعردف ،مشي ار إلى أف  350طالبا مف أبناء المايمات يدالوف ال امشات الرسميخ سنوياً
بم رمخ مل يخ ساميخ.ولفت إلى أف و الخ اعونروا شريؾ أساسي لألردف في رعايخ ىذه المايمات ،مشي ار إلى
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أ ف اعردف يدعـ الال ئيف بأضشاؼ موازنخ و الخ الغوث الدوليخ ،فما ادم و اعونروا االؿ ىذا الشاـ 2013
) 123مليوف اعردف يقدـ أضشافو ،وىي أ بر دولخ مانحخ لم من الال ئيف.
عمان2427/9/27 ،
الدستورّ ،
المجموعة العربية تعيد تقديم مشروع قرار حول قدرات "إسرائيل" النووية
يوـ ال مشخ
فيينا ) -واـ  :رأت الم موعخ الشربيخ في ا اـ المؤ مر الشاـ للو الخ الذريخ بدور و الػ
الماضي ،أف بند القدرات النوويخ اإلسرائيليخ ال يقؿ أىميخ عف أي موضوع آار مطروح على دوؿ اععماؿ
وأف االدعاء بغير ذلؾ يشد نوعا مف المشايير المزدو خ.
وفي لمخ لرئيس الم موعخ الشربيخ سفير سلطنخ عماف لدى النمسا وممثليا الدائـ لدى المنظمات الدوليخ
بدر بف محمد بف زاىر الينائي ألقاىا باسـ الم موعخ ااؿ إف الم موعخ الشربيخ س غرب أنو لما أادمت
على إدراج بند “القدرات النوويخ اإلسرائيليخ” على دوؿ أعماؿ المؤ مر الشاـ ،عارض البشض طرحو بح خ
أف الطابن ال قني للو الخ ال ي يز ليا ال داؿ في مسائؿ سياسيخ وىذا اعمر ال ينس ـ من الواان حيث رت
منااشخ البند االؿ دورات عديدة سابقخ للمؤ مر.
االتحاد ،أبو ظبي/ / ،
نبيل العربي :القضية األساس فمسطين وليس سورية
ااؿ اعميف الشاـ ل امشخ الدوؿ الشربيخ نبيؿ الشربي ،في حديث إلى الصحافييف بشد ان ياء لقائو باعميف
الشاـ لألمـ الم حدة باف ي موف في نيويورؾ أمس ،إف "المش لخ اعولى أماـ الشالـ الشربي ىي المش لخ
الفلسطينيخ .سوريا مش شلخ والششب يشاني ،ل ف ىذا الموضوع سيح ّؿ .غير أف المش لخ الفلسطينيخ ىي
المش لخ اعصليخ" ،مشي اًر إلى أنو حدث من اعميف الشاـ لألمـ الم حدة حوؿ ىذا الموضوع "وأبلغ و برأينا
وبأف ؿ الدوؿ الشربيخ ؤيد ما يقوـ بو وزير اار يخ الواليات الم حدة وف يري ا ف" ،بالنسبخ
للمفاوضات الفلسطينيخ اإلسرائيليخ.
وأضاؼ الشربي أف "ىناؾ ا ماعات عدة حوؿ سوريا ،سوؼ ـ االؿ اعسبوع المقبؿ ،ليا سشى إلى
واؼ إطالؽ النار أوالً ،وادااؿ المساعدات اإلنسانيخ ثانياً ،وىناؾ اح ماالت بيرة في أف ي ـ اال فاؽ على
موعد ل نيؼ " ،مضيفاً أف "الدوؿ الشربيخ قوؿ ب ؿ صراحخ منذ عاميف أنو ال بد مف حؿ سياسي".
السفير ،بيروت/ / ،
صاروخاً بالستياً يصل مداىا إلى "إسرائيل"
إيران تعرض
صاروااً بالس ياً مف طراز "س يؿ" و"ادر" يبلغ
طيراف  -ا ؼ ب :عرضت القوات المسلحخ اإلي ارنيخ
مداىما ألفي يلوم ر وذلؾ أثناء عرضيا الشس ري السنوي.
وظيرت أثناء الشرض الشس ري في نوب الشاصمخ اإليرانيخ طيراف اثني عشر صاروااً مف طراز س يؿ
وثمانيخ عشر صارواا مف نوع ادر س ادـ الواود الصلب .وىي المرة اعولى ال ي شرض فييا إيراف عدداً
يذا مف الصواريخ البالس يخ القادرة نظرياً على بلوغ إسرائيؿ ل ف أيضا القواعد الشس ريخ اعمير يخ في
المنطقخ.
الحياة ،لندن/ / ،
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االتحاد األوروبي يحمل "إسرائيل" مسؤولية االعتداء عمى دبموماسييو
الناصرة  -برىوـ رايسي :حمؿ اال حاد اعوروبي إسرائيؿ مسؤوليخ االع داء على دبلوماسييو ،في الوات
الذي أعلنت فيو و ازرة الاار يخ اإلسرائيليخ ،أنيا لقت في نيايخ اعسبوع الماضي ،اح ا ا مف اال حاد
اعوروبي ،إثر اع داء نود االح الؿ اإلسرائيلي على بشثخ مف الدبلوماسييف اعوروبييف ،انت في طريقيا
إلى اريخ "اربخ م حوؿ" في منطقخ غور اعردف ،ال ي دمر يا اوات االح الؿ في اعسبوع الماضي ،وشردت
أىالييا.
واالت الو ازرة ،اف سفير اال حاد اعوروبي في ؿ أبيب ،أ رى ا صاال من مسؤوؿ اسـ أوروبا في الو ازرة،
ونقؿ لو اح ا ا رسميا على اع داء نود االح الؿ ،وااصخ االع داء الوحشي على دبلوماسيخ فرنسيخ
انت ضمف الوفد ،إال أف المسؤوؿ اإلسرائيلي لـ ي قبؿ االح اج ،وادعى أنو اف على الوفد اعوروبي أف
ينقؿ المساعدات للقريخ المن وبخ عف طريؽ القنوات "الرسميخ" ،ما يشني إسرائيؿ ،وبيذه الحالخ فإف الدعـ ما
اف سيصؿ إلى اليدؼ.
و اف وفد مف الدبلوماسييف اعوروبييف اد و و نيار السبت إلى م اف القريخ المن وبخ ،حامال مساعدات
إنسانيخ  ،إال أف اوات االح الؿ أوافت الوفد في الطريؽ واع رضت طريقو ،واع دت على الوفد ،وااؿ
الدبلوماسيوف إف اوات االح الؿ منش يـ مف إيصاؿ ىذه المساعدات وصادر يا.
الغد ،عمان/ / ،
وزارة الخارجية األمريكية :مقتل الجنديين اإلسرائيميين بالضفة الغربية يقوض جيود التسوية
واشنطف – صفا :دانت الاار يخ اعمري يخ مق ؿ ندييف إسرائيلييف في الاليؿ والقيليخ بالضفخ الغربيخ
المح لخ ،مش برةً أف "عنفاً يذا واطأ يذا أمراف مرفوضاف".
واالت الم حدثخ باسـ الاار يخ اعمري يخ ينيفر بسا ي إف "أعماؿ الشنؼ ىذه قوض ال يود إلرساء مناخ
إي ابي يح اج إليو الطرفاف لل قدـ في مفاوضات ال سويخ" ،داعيخً ؿ اعطراؼ إلى "االنضماـ إلينا إلدانخ
ىذه الي مات".
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)/ / ،
أوروبيا يقترح خطوات عممية لمضغط عمى "إسرائيل"
تقرير
ًا
مجمس حقوق اإلنسان يناقش
ً
برو سيؿ – نيؼ :أعد "المرصد اعوروم وسطي لحقوؽ اإلنساف" وم لس الشالاات اعوروبيخ الفلسطينيخ
قر ًيرا ،صينااش اليوـ االثنيف ) | على ىامش دورة م لس حقوؽ اإلنساف في نيؼ ،يق رح سلسلخ
اطوات دوليخ حقيقيخ للضغط على سلطات االح الؿ اإلسرائيلي.
ورصد ال قرير ،الذي اء حت عنواف "االح الؿ اإلسرائيلي :قارير ثيرة ..أفشاؿ اليلخ" ،واطلشت "ادس
برس" على نساخ منو ،عشرات ال قارير الدوليخ الصادرة االؿ الشاميف الماضييف عف مؤسسات أمميخ
وأوروبيخ رسميخ وثقت وأدانت االح الؿ اإلسرائيلي وممارسا و ضد الششب الفلسطيني.
ير عف ىيئات
وأشار المرصد اعوروم وسطي وم لس الشالاات اعوروبيخ الفلسطينيخ إلى صدور عشريف قر ًا
ومؤسسات أمميخ ودوليخ ،االؿ الشاميف الماضييف ،حذرت ميشيا مف ان يا ات حقوؽ اإلنساف النا خ عف
الممارسات اإلسرائيليخ و داعيا يا على االا صاد الفلسطيني في ما لؼ ال وانب السياسيخ واالا صاديخ
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والحيا يخ ،وغطت عناوينيا االن يا ات اإلسرائيليخ بما فييا ال وانب القانونيخ لالح الؿ ،واعوضاع
االا صاديخ ،وسياسخ االس يطاف ،ومصادرة اعراضي والمياه ،والقدس المح لخ ،واالع قاؿ ،وال ضييؽ على
الس اف.
ئيسا لو ،النظر إلى أف ال قرير الذي أعده من م لس الشالاات،
ولفت المرصد ،الذي ي اذ مف نيؼ ًا
مقر ر ً
واا رح اارطخ لاطوات دوليخ حقيقيخ للضغط على االح الؿ ومشااب و ،سي وف محور نقاش في لسخ شقد
اليوـ في نيؼ على ىامش الدورة الرابشخ والششروف لم لس حقوؽ االنساف ال ابشخ لألمـ الم حدة ،مؤ ًدا أف
"ال وايت مناسب ل دارات الدوليخ واعوروبيخ الس اداـ سياسخ الشصا إلى انب زرة الواليات الم حدة ،بما
يضمف إنياء حصانخ االح الؿ ويسمح بفرصخ حقيقيخ ل حقيؽ سالـ عادؿ" ،حسب شبيره.
وأوضح المرصد أف ملاص ال قرير صسلّـ لس ر ير عاـ م لس حقوؽ اإلنساف ووزع على الل اف المشنيخ ،في
فصيليا لمار ات
عرضا
حيف س قدـ الباحثخ في اسـ السياسات لدى المرصد اعوروم وسطي حنيف حسف
ً
ً
ال قرير ،إضافخ إلى مداالخ أثناء منااشخ الم لس لوضن حقوؽ اإلنساف في اعراضي الفلسطينيخ بحضور
سفراء الدوؿ اععضاء لديو.
قدس برس/ / ،
"نيويورك تايمز" واشنطن أبمغت "إسرائيل" بأنو ستحكم عمى إيران وفقاً لألفعال
القدس  -محمد أبو اضير وز ي أبو الحالوة :أوضحت مصادر أمير يخ رسميخ لمسؤوليف إسرائيلييف رفيشي
المس وى أف "الواليات الم حدة مازالت ش ؾ في نوايا إيراف في ما ي شلؽ ببرنام يا النووي واف واشنطف لف
س ش ؿ رفن الشقوبات االا صاديخ المفروضخ على إيراف".
وأ دت صحيفخ "نيويورؾ ايمز" أف مسؤوليف رسمييف في اإلدارة اعمير يخ ا روا مف وراء ال واليس
ا صاالت حثيثخ من إسرائيؿ بيدؼ يدئخ مااوفيا النا مخ عف ال قارب اعمير ي  -اإليراني والموااؼ
ال ديدة الصادرة عف طيراف والم شلقخ ببرنام يا النووي".
وأوضح المسؤولوف اعمير يوف لنظرائيـ اإلسرائيلييف أف "الواليات الم حدة ش ؾ في نوايا إيراف واف
االم حاف الحقيقي ليذه النوايا سي وف في ام حاف اعفشاؿ وليس اعاواؿ وبال أ يد ليس على أساس
صريحات الرئيس اإليراني حسف روحاني ال صالحيخ .ورغـ أ يد المسؤوليف اعمير ييف باف الواليات
الم حدة لف س ش ؿ رفن الشقوبات االا صاديخ إال أنيا ملزمخ بفحص ودراسخ ال و و الدبلوماسي اإليراني
ال ديد الداعي إلى إ باع أسلوب الدبلوماسيخ المباشرة اال صاالت والمباشرة".
الراي ،الكويت/ / ،
مئات رجال القانون يدعون جون كيري لمطالبة المفاوض الفمسطيني بااللت ازم بقواعد السموك
دعا مئات ر اؿ القانوف مف الشالـ ممف ير بطوف بالمن دى القانوني مف أ ؿ إسرائيؿ وزير الاار يخ
اعمير ي ،وف يري ،إلى مطالبخ الفلسطينييف االل زاـ بقواعد السلوؾ الم وان منيـ أثناء إدارة المفاوضات
وواؼ ؿ أعماؿ المقاطشخ والشقوبات االا صاديخ ،بما في ذلؾ ال حريض .وفي الرسالخ إلى يري يشير
السفير السابؽ في ندا ،المحامي ألف بي ر ،ورئيس اسـ الشمؿ الدولي في المن دى القانوني ومدير عاـ
المن دى ،نوحي اياؿ ،إلى سلسلخ مف المناىج بيف بزعميما "االنشداـ الفظ والاطير للنيخ الطيبخ والبراءة مف
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انب القيادة الفلسطينيخ" .وزعمت الرسالخ أنو "ب ش ين مف القيادة الفلسطينيخ ،مورست يديدات ضد ن وـ
غناء دولييف إل بارىـ على إلغاء عروضيـ في اسرائيؿ".
إسرائيؿ اليوـ/ / ،
السفير ،بيروت/ / ،
وفد "كي ال ننسى" يطالب بالحقوق المدنية لالجئين الفمسطينيين في لبنان
صيدا  -محمد صالح :شارؾ وفد "ل نخ ي ال ننسى صب ار وشا يال" ،أمس اعوؿ ،في حوار دعا إليو
ال نظيـ الششبي الناصري في مر ز مشروؼ سشد الثقافي في صيدا.
وبدوره ،ااؿ ماوريسيو موسوليني باسـ الوفد" :نحيي مدينخ صيدا ،مدينخ المقاومخ ،المدينخ ال ي ااومت
الشدواف الصييوني ،المدينخ الصديقخ للفلسطينييف .نأ ي إلييا لنقوؿ إننا ال نريد مزيداً مف الم ازر .ولنطالب
بالحقوؽ المدنيخ للفلسطينييف الذيف يقطنوف في لبناف".
أضاؼ" :نؤ د موافنا الثابت مف المقاومخ .وندعو إلى أف ي وف لبناف ح اًر ،وبشيداً عف أي بشيخ .الششب
اإليطالي والششوب اعوروبيخ ال يريداف مزيداً مف الدماء والحروب".
وشددت المدااالت على أىميخ االل زاـ بالمقاومخ إلن از حرير اعرض ،وطالبت الل نخ برفن الصوت عالياً
والواوؼ إلى انب الششب الفلسطيني لمحاسبخ مر بي م زرة صب ار وشا يال دولياً .وأعرب المشار وف عف
اس شدادىـ لالناراط في صفوؼ الل نخ.
السفير ،بيروت/ / ،
 53حماس ومصر..خطوة لموراء

د .عدناف أبو عامر
منذ إطاحخ ال يش المصري بالرئيس محمد مرسي يوـ الثالث مػف مػوز يوليػو الماضػي ،شػشرت حمػاس بػأف
زل ػ ازالً مػػدوياً أصػػابيا ،س ػواء بسػػبب ار باطيػػا اعيػػديولو ي ب ماعػػخ اإلا ػواف المسػػلميف ،أو ال بشػػات السػػلبيخ
الم واشخ علػى غػزة ،حيػث سػيطر فشليػاً ،وىػو مػا ػـ بالفشػؿ فػي ضػوء اإل ػراءات المصػريخ الم مثلػخ بػإغالؽ
مشبر رفح الحدودي ،وىدـ  %80مػف اعنفػاؽ الواصػلخ بػيف غػزة وسػيناء ،ب انػب الحمػالت الدعائيػخ المسػيئخ
للفلسطينييف في اإلعالـ المصري ،و اف آارىا المنطقخ اعمنيخ الشازلخ بيف مصر وغزة.
وبشد مرور أ ثر مف شيريف على ىػذه اعحػداث ،شػشر بشػض اعوسػاط فػي غػزة أف اعوضػاع المصػريخ فػي
طريقيا لالس قرار ،واف انت شيش أ واء م و رة أمنياً وم ار شخ اا صػادياً ،فػي ضػوء ملػخ عوامػؿ ،أىميػا:
ح ـ الضغط اعمني على اإلاواف المسلميف دااؿ مصر مف يػخ ،و ملػخ القػ اررات الدااليػخ ال ػي أصػدر يا
السلطات المؤا ػخ شيػيف ل نػخ الدسػ ور ،وبػدء الحػديث عػف مواعيػد لالن اابػات البرلمانيػخ ،مػف يػخ أاػرى،
وانشغاؿ الدوؿ الشربيخ والم من الدولي عف مصر بالملؼ السوري مف يخ ثالثخ.
ولػػذلؾ ،سػػرت فػػي اعيػػاـ اعاي ػرة نقاشػػات ػػادة حػػوؿ ف ػ ح صػػفحخ ديػػدة لل شامػػؿ مػػن الوااػػن المصػػري ،فػػي
محاولػػخ ل افيػػؼ حػػدة االح قػػاف بػػيف ال ػػانبيف ،فػػي ضػػوء أف الفلسػػطينييف ىػػـ اع ثػػر ضػػر اًر فػػي اإل ػراءات
المصريخ الم واصلخ.
واػػد مثػػؿ ذلػػؾ فػػي اللقػػاء ال لفزيػػوني غيػػر المسػػبوؽ مػػن د.موسػػى أبػػو مػػرزوؽ نائػػب رئػػيس الم ػػب السياسػػي
لحماس ،أوائؿ الشير الحالي ،حيف ادـ اع ذا اًر علنيػاً لل ػيش المصػري ،باع بػاره "اطػاً أحمػر" ،رافضػاً ان قػاد
التاريخ :اإل نثنين 2427/9/27

العدد2923 :

ص 77

ال نراؿ السيسي ،مف ابؿ بشض رموز حماس ،وأ د على و وب محاسػب يـ ،فػي ضػوء فيػـ ال ثيػريف لمواػن
أبػػو مػػرزوؽ ال غ ارفػػي الحسػػاس ،فيػػو مػػا زاؿ يقػػيـ فػػي القػػاىرة ،واػػرج علػػى انػػاة لفزيونيػػخ ال افػػي عػػداءىا
ل اواف المسلميف ،و أييدىا لاطوات اإلطاحخ بمرسي ،ونظر إليو ػ"مطف حرائؽ" بيف ال انبيف.
ل ف اإل راء اع ثر برو اًز مف حماس مثؿ بزيارة إسماعيؿ ىنيخ رئيس ح وم يا بغزة للحدود من مصر ،على
رأس وفد ضـ نواباً ووزراء واادة أ يزة أمنيػخ ،وشػاىد حفػارات وآليػات عسػ ريخ مصػريخ م وافػخ الػؼ الحػدود
ارب بوابخ صالح الديف ،حيث طالب اوات اعمف الفلسطينيخ بضبط النفس ،و أميف الحػدود مػن مػف وصػفيا
بػ"الشقيقخ مصر".
فيما دعا وزير اعوااؼ بح ومخ غزة إسماعيؿ رضػواف ،الاطبػاء والوعػاظ اػالؿ لقػائيـ بػو ابػؿ أيػاـ ،ل نػب
الحديث عف مصر ،بما اػد يثيػر حفيظػخ المصػرييف ،اػالؿ دروسػيـ الدينيػخ واطػب صػالة يػوـ ال مشػخ ،مػن
الشلـ أف اطباء المسا د ىـ مف يصدروف المواؼ السياسي لحماس ،واف اف بصورة غير رسػميخ ،وي لقػوف
ما الذي ريده الحر خ إيصالو لمئات ا الؼ مف الفلسطينييف الذيف يؤموف المسا د ؿ يوـ مشخ.
ف ػػي المقاب ػػؿ ،ار ش ػػت ح ػػدة ال صػ ػريحات الص ػػادرة ع ػػف حم ػػاس المح ػػذرة م ػػف اي ػػاـ ال ػػيش المص ػػري بي ػػوـ
عس ػ ري علػػى اطػػاع غ ػزة ،حيػػث أ ػػد صػػالح البردويػػؿ القيػػادي فػػي الحر ػخ أف شػػف مثػػؿ ىػػذا الي ػػوـ غيػػر
م وان ،اائالً :ال نششر بالاوؼ على اإلطالؽ مف أي حصار أو ضييؽ مف مصر ضد غزة.
أ ثر مف ذلؾ ،فإف ح ار اً داالياً شيشو حماس لموا يخ الضغط االا صادي و"الانؽ المشيشي" الذي يمػارس
على اطاع غزة ،بفشؿ إغالؽ المشبر وىدـ اعنفاؽ ،مما ي و ب اياـ رد فشؿ فلسطيني لموا ي و ،على اعاؿ
مف االؿ مظاىرات واع صامات سػلميخ ،ل ػف م مػف الاػوؼ الػذي يحػيط بمثػؿ إصػدار ىػذا القػرار أف يغلػب
علػػى المسػػيرات الطػػابن الشفػػوي ،والشػػشارات المسػ فزة للمصػرييف ،ورفػػن اليافطػػات المؤيػػدة ل اػواف المسػػلميف،
والمنػػددة بػػال يش ،ممػػا يشنػػي أف ػػأ ي ىػػذه الفشاليػػات بيػػدؼ ع سػػي ،و صػػب مزيػػداً مػػف الزيػػت علػػى نػػار
الشالاات المش شلخ أصالً من المصرييف.
في ذات اال اه ،ال يبدو أف ال و و الذي نوي حماس القياـ بو اريباً على نار ىادئخ ،ي د في المقابؿ يػداً
مصرياً لل افيػؼ مػف حػدة اعزمػخ ،بػؿ إف اإلعػالـ المصػري فػي مشظمػو يسػير با ػاه "شػيطنخ الفلسػطينييف"،
و حميليـ مسئوليخ ما يحصؿ في سيناء مف حوادث أمنيخ.
ووص ػػؿ اعم ػػر ب ػػأف أواف ػػت مح م ػػخ مصػ ػريخ القػ ػرار الص ػػادر م ػػف الػ ػرئيس المش ػػزوؿ مرس ػػي ،بم ػػنح ال نس ػػيخ
المصريخ لػ 50ألؼ فلسطيني مف غزة ،وما ي ر ب علػى ذلػؾ مػف آثػار ،رغػـ أف القػرار ا اػذه مرسػي بػال وافؽ
من مين اع يزة اعمنيخ والسلطات القضائيخ في حينو.
مػا ي حػػدث مسػػافروف فلسػػطينيوف مغػادروف لقطػػاع غػزة عبػػر مشبػػر رفػح ،عػػف ممارسػػات "ال إنسػػانيخ" الػػؿ
نقليـ مف مشبر رفػح لمطػار القػاىرة وبػالش س ،عبػر وضػشيـ فػي حػافالت أمنيػخ بصػورة م دسػخ ،ب انػب أف
اإلحصػػائيات الصػػادرة عػػف ىيئػػخ المشػػابر فػػي غػزة حػػدث عػػف أزمػػخ إنسػػانيخ م فاامػػخ يمنػػن بمو بيػػا عشػرات
دائمػػا إغالاػػو للمشبػػر بح ػػخ اعوضػػاع اعمنيػػخ
آالؼ الفلسػػطينييف مػػف السػػفر ،وأف ال انػػب المصػػري يبػػرر ً
الصشبخ في سيناء ،إضافخ لو ود الؿ في شب خ الحواسيب ،وىو ما يسفر عنو الؽ دائـ لدى حماس ،مشػي اًر
إلػػى مػػا يقػػارب  6آالؼ فلسػػطيني مس ػ ليف فػػي شػػوفات الح ومػػخ ،وىػػـ بحا ػػخ ماسػػخ للسػػفر للحفػػاظ علػػى
مصالحيـ.
أاي اًر..فػػإف ال وصػػيؼ اع ثػػر داػػخ لمػػا يش قػػد أنػػو سياسػػخ ديػػدة مػػف حمػػاس ػػاه مصػػر ،ىػػو طبيػػؽ القاعػػدة
الشس ػ ريخ القائلػػخ :ال ار ػػن اطػػوة للػػوراء لل قػػدـ عشػػر اط ػوات لألمػػاـ ،عنيػػا مصػػر أنبػػوب اعو س ػ يف الػػذي
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نفس منو الطشاـ والشراب واليواء ،ما يح ـ البحث عف آليات ديدة إلعادة المياه لم ارييا مشيا ،أمالً بأف
ن ح.
فمسطين أون الين2427/9/22 ،
 52السالم االقتصادي ..وشطر الوطن الفمسطيني

ىشاـ منور
ال يم ػػف إن ػػار أف ػ ػوالت وزي ػػر الاار ي ػػخ اعمري ػػي ػػوف ي ػػري ل سػ ػرين و يػ ػرة المفاوض ػػات ب ػػيف الس ػػلطخ
الفلسػػطينيخ وال يػػاف اإلسػرائيلي نبنػػي فػػي مضػػمونيا علػػى ماطػػط ‘السػػالـ االا صػػادي’ ،وىػػو المفيػػوـ الػػذي
سػ ّػوؽ لػػو رئػػيس الػػوزراء اإلس ػرائيلي بنيػػاميف ن نيػػاىو ،واػػاؿ عنػػو إنػػو لػػيس بػػديالً عػػف السػػالـ السياسػػي ،ل نػػو
عنصر ضروري ل حقيقو.
فالسػػالـ االا صػػادي بالنسػػبخ إلػػى مرو يػػو سػ صػيو د ظروفػاً إلنضػػاج المنػػاخ مػػف أ ػػؿ حقيػػؽ السػػالـ السياسػػي،
‘الس ػػالـ االا ص ػػادي’ ال ػػذي س ػ صػيدار إسػ ػرائيلياً م ػػف إدارة ي أرس ػػيا وزي ػػر ا ػػاص ،ق ػػوـ بمش ػػارين مشػ ػ ر خ م ػػن
الفلسطينييف ،بال نسيؽ من الم من الدولي ،ااصخً من مبشوث الرباعيػخ ،باإلضػافخ إلػى السػلطخ الفلسػطينيخ،
ويدعـ لؾ اإلدارة فريػؽ مػف الابػراء الما صػيف بالم ػاؿ االا صػادي والقضػيخ الفلسػطينيخ .واػد ي ػوف بشػض
القػػادة الػػدولييف أعضػػاء فػػي ذل ػػؾ الفريػػؽ .وعناصػػر السػػالـ االا صػػادي مثّػػؿ فػػي أسػػيس و نفيػػذ مش ػػارين
اا صاديخ في المناطؽ الااضشخ للسلطخ ،و نوع المشارين بيف الزراعي أو الصػناعي أو السػياحي ،و أسػيس
‘م ار ز وظيؼ’ بالقرب مف المدف ال برى ،ما يشفػي الفلسػطينييف مػف الحا ػخ إلػى الشمػؿ فػي منػاطؽ ال ػ،48
ممر للح ّ اج النصارى الػذيف يريػدوف زيػارة الموااػن السػياحيخ علػى
ما ييدؼ السالـ االا صادي إلى أسيس ّ
ضفاؼ نير اعردف ،بمػوازاة البحػر الميػت ،علػى اف يبنػي الفلسػطينيوف ىػذا الممػر بال نسػيؽ مػن ‘إسػرائيؿ’..
وسػ لب ‘إسػرائيؿ’ السػ ّػياح مػػف الاليػػؿ ،والسػػلطخ سػ لب السػياح مػػف بيػػت لحػػـ وأريحػػا ،مػػا يقضػػي السػػالـ
االا صػػادي ب سػػييؿ الشبػػور عبػػر المشػػابر ومحاولػػخ إي ػػاد االس ػ ثمارات الاار يػػخ .يسػػشى االح ػ الؿ بالسػػالـ
االا صػػادي البػػديؿ عػػف رفضػػو لالنسػػحاب إلػػى حػػدود ال اربػػن مػػف حزيػراف  1967وحػػؽ الشػػودة و قسػػيـ القػػدس
وا ازلػػخ المس ػ وطنات ،لالل فػػاؼ علػػى ع ػزه عػػف ام ػ الؾ رؤيػػخ أو حػػؿ للص ػراع الشربػػي الصػػييوني ،وال افػػي
ػاد حػػوؿ اطػػوط حػػدوده المطاطيػػخ .واطػػخ
بأىدافػػو الشنص ػريخ وراء الوا يػػخ االا صػػاديخ ،و سػػييج ػػدار مضػ ّ
وزيػػر الاار يػػخ االمري ػػي يػػري االا صػػاديخ عنوانيػػا الشػريض مسػ مد مػػف م ػػامف الرؤيػػخ اإلسػرائيليخ للسػػالـ،
ومف مسشاىا الحالي للداوؿ في المفاوضات عبر بوابخ االا صاد.
ليس مف مياـ السالـ االا صادي الذي نبني عليو اطخ يري سويؽ السالـ بػيف الفلسػطينييف واإلسػرائيلييف
فحسب ،بؿ أضحى مف ميم و شطر الوطف الفلسػطيني ،عبػر غذيػخ الشػطر الضػفاوي بال سػييالت واعمػواؿ
والمشػػارين ،واضػػشاؼ الشػػطر الغػػزي ،مػػف اػػالؿ ر يػػز حصػػاره وادام ػػو ،فالسػػلطخ الفلسػػطينيخ س ػ طلب مػػف
ا مػػاع ل نػػخ نسػػيؽ مسػػاعدات الػػدوؿ المانحػػخ نيايػػخ الشػػير ال ػػاري فػػي نيويػػورؾ قػػديـ  500مليػػوف دوالر
لدعـ الح ومخ الفلسطينيخ في الضفخ الغربيخ ح ى نيايخ الشػاـ الحػالي ،بيػدؼ م ينيػا مػف موا يػخ ال حػديات
الماليخ واالا صاديخ واإليفاء بال زاما يا و قديـ الادمات للمواطنيف .السلطخ الفلسػطينيخ فػي نػص الاطػخ ال ػي
قدميا إلى اال ماع شير إلى ‘ ار ن بير فػي الػدعـ الاػار ي للموازنػخ مػف م وسػط اػدره  164مليػار دوالر
عػػامي  ،2010 2009إلػػى  761مليػػوف دوالر أمري ػػي عػػاـ  ،2011و 826مليػػوف دوالر عػػاـ  ،2012وىػػذا
االنافاض الحاد منذ عاـ  2009يشادؿ  ?12مف النا ج المحلػي اإل مػالي .ومػن ذلػؾ طلػب ،اإلصػالحات
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الماليخ الصشبخ دعما اويا مف الم من الدولي و ذلؾ ال شاوف المس مر مف ابؿ السلطات اإلسرائيليخ ،بحسب
شبير نص الاطخ.
وفي دراسخ صادرة عف شب خ السياسات الفلسطينيخ ،بينت الدراسخ أف م مؿ المساعدات الماليػخ الدوليػخ ال ػي
حصػػلت علييػػا السػػلطخ الفلسػػطينيخ منػػذ وايػػن ا فاايػػخ أوسػػلو وبرو و ػػوؿ بػػاريس االا صػػادي عػػامي 1993
و 1994وح ى الشاـ  2011بلغت أ ثر مف  23مليار دوالر .واالت الشب خ )وىي مؤسسخ مس قلخ مقرىا في
واشنطف إف السلطخ ش بر مف أ ثر المس فيديف مػف المشونػات غيػر الشسػ ريخ فػي الشػالـ ،إال أنيػا لػـ ػذب
أي اس قرار سياسي أو اا صادي ،بحسب شبيرىا.
م مػػؿ المسػػاعدات ح ػػى نيايػػخ النصػػؼ اعوؿ مػػف الشػػاـ ال ػػاري ي ػػاوز  26مليػػار دوالر ،وىػػو مبلػػغ ي فػػي
لنيػػوض اا صػػاد أي دولػػخ مػػف الصػػفر ،ل ػػف ػػـ ص ػريفيا فػػي ان ػوات ادما يػػخ واس ػ يال يخ ،أبرزىػػا روا ػػب
مػػوظفي القطػػاع الح ػػومي البػػالغ عػػددىـ  156ألػػؼ موظػػؼ وموظفػػخ ،بفػػا ورة شػػيريخ ػاوز  100مليػػوف
دوالر .وبحسب الدراسخ ،وفي ذروة ػدفقات المشونػخ فػي عػامي  ،2009 2008حلػت السػلطخ الفلسػطينيخ فػي
المر بخ الثالثخ بشد ليبريا و يمور -ليش ي على اائمػخ أ ثػر م لقػي المشونػخ ،بحسػب نسػب يا المئويػخ مػف النػا ج
المحلي اإل مالي .وبينما ي ـ ضخ اعمواؿ إلى السلطخ ل شزيز مواشيػا ال فاوضػي امػاـ ميورىػا الفلسػطيني،
واو يا اماـ اصوميا السياسييف ،وبالذات حر خ حماس وغيرىا مف الفصائؿ المقاومخ ،عبر رسيخ مبػدأ اػوة
االا صاد وادر يا على إدارة المناطؽ الفلسطينيخ ال ي ال زاؿ حت االحػ الؿ بشػ ؿ مباشػر أو غيػر مباشػر،
يرزح الشطر ا ار مف الوطف في اطاع غزة حت نير الحصار االا صادي مػف ال ػانبيف اإلسػرائيلي ،ومػف
ديػػد المصػػري ،فػػوزير االا صػػاد فػػي الح ومػػخ الفلسػػطينيخ فػػي اطػػاع غػزة ،عػػالء الرفػػا ي ،يؤ ػػد أف الاسػػائر
ال ي بدىا القطاع راء الحملخ المصريخ علػى حػدوده ومػا ر ػب علييػا مػف إغػالؽ لألنفػاؽ ،ػاوزت 250
مليوف دوالر .مشي اًر إلى أف ‘الوضن اإلنساني فػي غػزة ،داػؿ مرحلػخ حر ػخ واطيػرة ،ػراء شػديد الحصػار،
بشػػد ػػدمير عػػدد مػػف اعنفػػاؽ ال ػػي انػػت س ػ ادـ إلداػػاؿ البضػػائن والم ػواد اعساسػػيخ’ .وأوضػػح أف ال ػػيش
المصػػري دمػػر منػػذ بدايػػخ حمل ػػو مػػا يقػػرب مػػف  126نفق ػاً حػػدودياً بػػيف مصػػر وغ ػزة ،وأنيػػا سػػببت فػػي ػػأزيـ
اعوضاع اإلنسانيخ والصحيخ والبيئيخ.
اعنفاؽ س بقى بطبيشخ الحاؿ طالما لـ ي وفر بديؿ رسمي لحؿ اعزمات و سييؿ داوؿ البضائن إلى القطاع،
ومصر بح ـ ال وار واعاوة مطالبخ بف ح مشبػر رفػح البػري بشػ ؿ رسػمي ،والسػماح بحر ػخ اعفػراد والبضػائن
عػػف طريق ػو ،لمسػػاعدة أىػػالي القطػػاع فػػي ال افيػػؼ مػػف حػػدة الحصػػار المس ػ مر منػػذ  7سػػنوات ،ل ػػف الس ػؤاؿ
الذي بات حدياً بي اًر أماـ الشارع الفلسطيني وأنصار القضيخ اع ثر عدالخ على و و اعرض ىو :إلى م ى
يس مر اللشب بالوراخ الفلسطينيخ وشطر الوطف الواحد إلى يانيف ،مف االؿ نشيط الوضػن االا صػادي فػي
مرافؽ الضفخ و شؿ اىلنػا فػي الضػفخ مػف مػدمني المسػاعدات الدوليػخ ،ال ػي با ػت ػنيش فػي سػد االا صػاد
الفلسطيني في مدف الضفخ ،فيما يػنيش الفقػر والحصػار فػي الشػطر ا اػر مػف ال سػد الفلسػطيني فػي اطػاع
غزة ،مف دوف مراعاة انش اس ذلؾ مس قبالً على وحدة الصؼ الفلسطيني؟
القدس العربي ،لندن2427/9/27 ،
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في أ واء دؽ طبوؿ الحرب ،واراشخ السالح ،والماافخ الشربيخ الشارمخ مف عدواف ديد يدمر بلداً مر زياً في
المنظومخ الشربيخ ،مثلما دمر الشراؽ ابالً ،مرت الذ رى الششروف ل واين “ا فاؽ أوسلو”  -سي الذ ر  -مػف
دوف أف يي ػ ـ بالح ػػدث ال ثي ػػروف .مػػف الناف ػػؿ الق ػػوؿ إف اع ػواء السياس ػػيخ الشام ػػخ ،ال ػػي حلّػػت فيي ػػا ال ػػذ رى
المشؤومخ ،أ واء ضػارعيا فػي الشػؤـ إف لػـ فػوؽ علييػا ،فسػوريا المن وبػخ بحربيػا الدااليػخ المف وحػخ ،ال ػي
ػنيش فػي سػميا ال يػاني ،وفػي نسػي يا اال مػاعي ،و سػ نزؼ اواىػا واػد ار يا ،ل شليػا لقمػخ سػائغخ لشػػييخ
ال ياف الصييوني ،. .لـ ف في حا خ إلى حرب اار يخ ،مف اوة ضػاربخ ػالقوة اعمري يػخ ،ل زيػدىا ضػشفاً
ونزيفاً ،إذ اف ي فييا اا اليا الداالي ل ػدىور اواىػا و بلػغ حػداً أاصػى مػف اإلنيػاؾ  .ول ػف الحػرب  -وىػي
ليسػػت م ػػرد لمػػخ ينطػػؽ بيػػا لسػػاف  -انػػت س ػ ارب ن ائ يػػا و ػػداعيا يا المنطقػػخ برم يػػا ،مػػا فشلػػت بنػػا
الحرب على الشراؽ .لذلؾ ،اف مف الطبيشي أف يس ششر الشرب ميشػاً مقػادير اعاطػار ال ػي سػ حدؽ بيػـ،
وبدوليـ ،إف وان المحذور.
ربمػػا ػػاف ذلػػؾ فػػي ملػػخ اعسػػباب ال ػػي فسػػر لمػػاذا ذىػػؿ النػػاس عػػف الػػذ رى ،مناسػػبخ لل ف يػػر فػػي اضػػيخ
فلسطيف ومآالت ال سويخ ،وانصرفت اعاالـ عنيا إلى و يخ أارى .ول ف ىذا م رد و و مف و ػوه الصػورة،
وليست و ييا الوحيد ،إذ مف السيؿ داً أف نضػن المسػؤوليات علػى الشامػؿ الاػار ي ل فسػير إع ارضػنا عػف
االنشغاؿ بالقضايا اعساس ،فال نل فػت إلػى الشوامػؿ الذا يػخ ال ػي ػدفشنا إلػى إنػزاؿ اضػيخ فلسػطيف مػف منزلػخ
القلب والمر ز ،في اضايانا افخ ،إلى منزلخ اضيخ في اليامش ،أو  -على اعاؿ  -إلى منزلخ اضيخ عاديخ
مف نس القضايا ال ي فرض نفسيا على االن باه في الشالـ.
لشػػؿ اعواف آف لنسػػائؿ أنفسػػنا :أح ازبػاً ،ومنظمػػات شػػشبيخ ،ومثقفػػيف ،وصػػحافييف واعالميػػيف  ،. .عػػف أسػػباب
ىذا اإلعراض الاطيػر عػف االى مػاـ بقضػيخ فلسػطيف والصػراع الشربػي  -الصػييوني فػي الشقػديف اعايػريف،
من سليـ ال مين  -لفظياً على اعاؿ  -بأنيا ّأـ اضايا الشرب .إذ ليس فصيالً أف القضيخ ال ػي ػاف ينقسػـ
علييا الحزب الواحد إلى حزبيف ،في مػؤ مر مػا ،لػـ شػد سػ حؽ منػو أ ثػر مػف فقػرة صػغيرة فػي برنام ػو ،أو
ملػػخ اع ارضػػيخ فػػي بيانػػو السياسػػي! والقضػػيخ ال ػػي انػػت صسػػيؿ مػػداد ال ّػػاب :مؤلفػػات ود ارسػػات ومقػػاالت،
أصبحت بال اد شثر على رأي منشور ،في شأنيا ،في م لخ أو صػحيفخ ،والقضػيخ ال ػي انػت ح ػؿ نشػرات
اعابار والبرامج في اإلذاعات والشاشات ،أصبح اإل ياف علييا بالذ ر في ح ـ النػادر ،علػى الػرغـ مػف فػورة
مػػا أصػػبح لػػدينا مػػف إذاعػػات وفضػػائيات فػػوؽ عػػدد المػػدف والقػػرى شػػداداً! يػػؼ وصػػلنا إلػػى ىػػذه الحػػاؿ مػػف
ص ُّ
ب  -أدر نا ذلؾ أـ لـ ندر و  -في رصيد المشروع الصييوني الذي ااـ ،اب ػداء،
اإلىماؿ وال اىؿ ال ي ص
عل ػػى اإلن ػػار :إن ػػار و ػػود ش ػػشب اس ػػمو الش ػػشب الفلس ػػطيني ،وان ػػار و ػػود اض ػػيخ القي ػػا ذل ػػؾ المش ػػروع
االغ صابي اإلحاللي اسميا القضيخ الفلسطينيخ.
نحػػف ،ىنػػا ،ال نسػػائؿ ،عف الموااػػؼ الشربيػػخ ىػػذه واضػػحخ منػػذ بدايػػخ حقبػػخ مػػا بشػػد حػػرب أ ػػوبر :إاػراج ىػػذه
القضػػيخ مػػف ػػدوؿ أعمػػاؿ السياسػػخ الرسػػميخ الشربيػػخ ،ووضػػشيا فػػي “الشيػػدة” الدوليػػخ ،فقػػد رحػػؿ عبدالناصػػر
الذي اف يدرؾ ما شنيو في المشروع القومي الشربي مسألخ فلسطيف ،والصراع من ال ياف الصييوني.
ػداء
نحف نسائؿ القوى الششبيخ :اال ماعيخ ،والسياسيخ ،والثقافيخ ،واإلعالميخ ،عف اضػيخ فلسػطيف ىػي  -اب ً
 اضيخ الششب الشربي ال اضيخ النظػاـ الشربػي ،وعف الشػالـ ال يقػيـ اع بػا اًر لمواػؼ النظػاـ الشربػي ،بشػد أفأسقطيا اعاير مف دوؿ أعمالو ،ل نو يحسب ألؼ حساب لمواؼ الششب واعمخ . .ولو أف أ ثر النػاس ال
يشلموف  .وسي وف علينا ،ميشاً ،أف ناوض في ىذه المساءلخ الذا يػخ ،بموضػوعيخ وذىػف صػادؽ ،مػف دوف
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نػػوح لل بريػػر أو م ازيػػدات بينيػػخ ،اصػػد شػػايص الشوامػػؿ واعسػػباب ،ال ػػي ااد نػػا إلػػى ىػػذه الحػػاؿ ،و صػػحيح
مسار قوـ ن ائ و ال ارثيخ مقاـ الح خ علينا.
غير أف ىذه المسػاءلخ ال ػوف شػاملخ ،وموضػوعيخ ودايقػخ ،إف لػـ شػد فػ ح ملػؼ الشمػؿ الػوطني الفلسػطيني
وأعطابػػو ،ومػواطف الالػػؿ فيػػو ،وآثػػار ذلػػؾ سػػلباً علػػى االسػ قباؿ الشربػػي للقضػػيخ .وأىػػـ وأولػػى مػػا ينبغػػي فػ صح
الحديث النقدي فيو ىو ايار ال سويخ في الوعي السياسي الفلسطيني ،ولدى ايادة منظمػخ ال حريػر ،الػذي اػاد
القضيخ إلى اضيخ أوسلو ابؿ عشريف عاماً .وىا ىو الوىـ عينو ي دد  -ثانيخ  -لػدى سػلطخ أوسػلو فػي راـ
اهلل ،رغـ أنيا لدغت مف ال حر َّ
ألؼ مرة.
الخميج ،الشارقة2427/9/27 ،
 34اضطراب الواقع واحتدام السجال اإلسرائيمي حول المستقبل

حلمي موسى
يش ب ؿ مف ي ابن الس اؿ السياسي في إسرائيؿ مف حدة ال نااض ليس في اراءة مشطيات الواان وانما فػي
اس شػراؼ عواابيػػا وا اىا يػػا .و قريبػػا ال يا لػػؼ اثنػػاف فػػي الدولػػخ الشبريػػخ حػػوؿ ا سػػاع الف ػػوة ،علػػى صػػشيد
ميػػزاف الق ػػوى الشسػػ ري واالا ص ػػادي والشلم ػػي ،ب ػػيف إسػ ػرائيؿ وال ػػدوؿ الشربي ػػخ .ف ػػاعولى ش ػػيش حال ػػخ اسػ ػ قرار
وازدىار فيما الدوؿ الشربيخ شيش حالخ اضطراب و ناحر و ار ن على الصشد االا صاديخ وال راص الػوطني.
ورغـ ذلؾ ثمخ مف يرى أف مػا ي ػري يفػ ح ا فػاؽ أمػاـ مواصػلخ طريػؽ ال شػدد وعػدـ ال نػازؿ فػي المفاوضػات
مقابؿ مف يس ششروف الاطر الشديد مما ي ري.
ووفرت فرصخ قارب مناسب ي الذ رى اعربشيف لحرب شريف الشاـ  1973والذ رى الششريف ال فاايات أوسلو
الشاـ  1993ل أ يد االا الؼ بػيف النظػر يف .واحػدة حػذر مػف «حالػخ الشمػى» النا مػخ عػف سػ رة القػوة ال ػي
أعقبت حػرب الشػاـ  1967وال ػي اػادت إلػى حػرب  1973ال ػي وضػشت إسػرائيؿ أمػاـ اطػر الفنػاء الو ػودي
و يا لو و ،والثانيخ حذر مف أف موت ف رة حؿ الدول يف يف ح الطريؽ أماـ الحفاظ على «أرض إسرائيؿ».
وفي ؿ اعحواؿ فإف «الشمى» الذي أصػاب إسػرائيؿ فػي سػنوات مػا بػيف  1967و 1973ىػو مػا يحػذر منػو
أنصػػار ال سػػويخ ا ف الػػذيف ي زمػػوف أف الوااػػن مضػػلؿ وأف فػػرص البقػػاء فػػي عػػالـ م غيػػر ليسػػت مضػػمونخ.
ويشػير بشػػض ىػؤالء بوضػػوح إلػػى أف عنػاد إسػرائيؿ واسػ مرارىا فػػي االب شػػاد عػف لبيػػخ مطالػب اعسػرة الدوليػػخ
بحؿ المسألخ الفلسطينيخ على أساس حػؿ الػدول يف يقػود لػيس فقػط إلػى عزلػخ إسػرائيؿ عالميػا وانمػا أيضػا إلػى
حؿ الدولخ الواحدة الذي ينطوي على اطر بديد اليويخ الييوديخ .واذا لـ ي ف ىذا افيا فإف مشلقيف يروف ما
ينطوي على نااض بالغ اعىميخ بيف ار فاع ادر إسػرائيؿ اإلاليمػي مػف اػالؿ ضػشؼ أعػدائيا ،ولػو مرحليػا،
و ار ن م انخ أمير ا الشالميخ وما يشنيو مف مااطر على إسرائيؿ.
ومػػثال ػػب رئػػيس مػػؤ مر اللي ػػود ونائػػب وزيػػر الػػدفاع اإلس ػرائيلي دانػػي دانػػوف ف ػي «نيويػػورؾ ػػايمز» مػػؤا ار
داعيا إلى إلغاء ا فاايات أوسلو عنيا « شلػت السػالـ الحقيقػي يبػدو اليػوـ أبشػد ممػا ػاف ابػؿ ان شػاؼ الشػالـ
علػػى المحادثػػات السػريخ فػػي أوسػػلو» .وأعلػػف أف علػػى ح ومػػخ إسػرائيؿ «أف قػػر بأننػػا اا رفنػػا اطػػأ وأف شلػػف
عف فشؿ عمليخ أوسلو» .وعرض حؿ «الثالث دوؿ» بدؿ حؿ الدول يف بحيث يبقى الفلسػطينيوف فػي الضػفخ
حت ح ـ ذا ي من ار باط باعردف ،و ذا الحاؿ من القطاع من ار باط بمصر.
وفي المقابؿ ،ػب يوسػي بيلػيف فػي «ىػآر س» انػو « ػاف ي شػيف علػى ن ػاح ا فػاؽ اوسػلو اف يقػاس بػال واين
على ا فاؽ دائـ في غضػوف الف ػرة الزمنيػخ ال ػي اررناىػا .وحقيقػخ أنػو بشػد عشػريف سػنخ لػـ يواػن اال فػاؽ فاننػا
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نقػػؼ امػػاـ الرافشػػات ولػػيس امػػاـ المبنػػى ال امػػؿ ،ىػػي حقيقػػخ مايبػػخ لنمػػاؿ .اذا لػػـ ي ػػف مم نػػا فػػي االشػػير
القادمػػخ الوصػػوؿ الػػى ا فػػاؽ دائػػـ او ح ػػى الػػى ا فػػاؽ زئػػي فػػي الطريػػؽ الػػى ا فػػاؽ دائػػـ ،فػػاف الفلسػػطينييف
فيلوف باف يحل وا السلطخ ال ي ولدت في اوسلو ويشيدوا الينا المفا يح وير بطوا باليميف االسرائيلي الذي يق رح
علينا اليوـ دولخ واحدة.
صحيح أف القيادة اإلسرائيليخ الحاليخ ،وىي بيف اعشد طرفا في اريخ الدولخ الشبريخ ،ثر مف الحػديث عػف
القدرة على حمايخ نفسيا بنفسيا وعلى المدى البشيد ،إال أنيا درؾ أف ادرات الدولخ الشبريخ ليسػت ال نيائيػخ.
واعىـ مف ذلػؾ أف ىػذه القػدرات سػ غدو أاػؿ ب ثيػر فػي ظػؿ أي عزلػخ دوليػخ أو ح ػى فػي ظػؿ غيػاب الرعايػخ
اعمير يخ أماـ الشالـ.
وى ذا اماـ ال غييرات السريشخ في المنطقخ والشالـ في الشاـ اعايػر ،اصوصػا إزاء مػا ش بػره إسػرائيؿ الاطػر
اعىـ سواء على حدودىا الشمالػيخ من سوريا أـ الاطر النووي اإليراني بدو أشد ار با ا .فال واشػات السػريشخ
بشػػأف انييػػار «محػػور الشػػر» الػػذي مر ػزه سػػوريا وام ػ ػػدادا و فػػي لبنػػاف واي ػراف اػ ػػابت ثػ ػػيرا .مػػا أف الفرحػػخ
الموا خ باح ماالت ف يؾ السالح ال يماوي السوري أالت م انيا لنوع مف القلؽ بسػبب المواػؼ الروسػي .وال
افي إسرائيؿ ايب يا مف شامؿ أمير ا من المشروع النووي اإليراني اصوصا بشد الغػزؿ البػادي مػن الػرئيس
حسف روحاني.
ومػػف ال ػػائز أف بػػيف مػػف أعربػوا عػػف ذلػػؾ أ ثػػر مػػف غيػػرىـ مػػدير عػػاـ ديػواف اسػػحؽ اربػػيف سػػابقا ،الصػحافي
إي اف ىابر في مقال و في «يديشوت» بشنواف« :في النيايخ سنبقى لوحدنا» .فقد اع بر أف أمير ػا « غادرنػا -
الشػػرؽ االوسػػط بش ػ ؿ عػػاـ واس ػرائيؿ بش ػ ؿ اػػاص .ىػػذا لػػيس مسػػألخ اسػػبوع ،شػػير وح ػػى سػػنخ .ىػػذه مسػػيرة
س س مر لزمف آار ،وفي نياي يا سنبقى ىنا ،في الشرؽ االوسط ،وحػدنا .نحػف ابالػخ ػؿ البلػداف الشربيػخ فػي
الػػدائرة االولػػى ،القريبػػخ ،وفػػي الػػدائرة الثانيػػخ ،االبشػػد ،واذا ػػاف مم نػػا أف نقػػوؿ بالراػػخ الالزمػػخ :الػػدائرة اال ثػػر
ااافػػخ ،ال ػػي ضػػـ مليػػا ار وربػػن مليػػار مسػػلـ يشيشػػوف اليػػوـ» .وشػػدد علػػى أف النقطػػخ المر زيػػخ ىػػي بػػدء الػػي
أمير ا عف دورىا ػ«شرطي الشالـ».
ول ف إذا اف ىابر اد ل أ إلى ال حذير ،فقد قدـ البشض وااصػخ فػي صػحيفخ «إسػرائيؿ اليػوـ» المقربػخ مػف
ح ومخ ن نياىو ل قديـ ال قرير .وى ذا ب حاييـ شايف حت عنواف« :فشؿ اوباما وسيقدموف الحساب إلينػا»
أف فشػػؿ الػرئيس اعمير ػػي بػػاراؾ أوبامػػا فػػي مشال ػػخ الشػػأف السػوري بشػ ؿ يحفػػظ عمير ػػا ىيب يػػا سػػوؼ يقػػود
إلػػى أف ػػدفن إس ػرائيؿ فػػا ورة الحسػػاب نػػازالت للفلسػػطينييف .وأمير ػػا اسػػرت ،فػػي نظ ػره ،لػػيس دور شػػرطي
الشالـ وانما ونيا «منارة اعمؿ» الشالمي وىذا ما فيمو «محور الشر» الذي بات مف «الصيف وايراف و وريا
الشماليخ ولبناف وسوريا يشلـ أنو ال يو د شيء حقيقي وراء يديدات الواليات الم حدة».
السفير ،بيروت2427/9/27 ،
 32مصير بشار األسد بين صفقتين

سمدار بيري
الرىػػاف ال ديػػد – ىػػذا م ػػرد رىػػاف ولػػيس قػػدي ار ااطشػػا – علػػى السػؤاؿ الم ػرنح ػػـ مػػف الواػػت سيصػػمد بشػػار
اعسد ،ي حدث عف سنخ ،حد أاصى سن يف .وحسػب رسػائؿ اػرج مػف طيػراف ،فػاف مصػير بشػار منطػو فػي
دااؿ صفقخ النووي من واشنطف .اذا ما فشلت الصفقخ ،سيبقى بشار في القصر و واصؿ ايراف دعمو .ول ف
اذا مػا ن ػح الحػوار مػن االدارة اعمير يػخ ،فسػ ؼ ايػراف عػف دعػـ بشػار بشيػوف مغمضػخ .سنسػاعد ،يلمحػوف
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رى االن اابػات للرئاسػخ ،فػي السػنخ المقبلػخ مثلمػا يشػد بشػار،

ا ف ،ؿ مف ين اب للح ـ في دمشؽ ،حيف
او بشد سن يف.
باا صػػار ،مصػػير بشػػار سيحسػػـ بػػيف صػػفق يف :مػػف يػػخ روسػػيا والسػػالح ال يميػػائي .روسػػيا ىػػي صػػاحبخ
المصلحخ االاوى في ابقاء القصػر والح ػـ .مػف يػخ ااػرى ايػراف ،مػن المبػادرة لشػطب الشقوبػات االا صػاديخ
واالنف اح على الشػالـ الواسػن .وبشػ ؿ طبيشػي ػدا ،ي و ػو اوبامػا نحػو المبػادرة ال بػرى .فػاذا مػا شطػؿ اطػر
الن ػػووي االي ارن ػػي ،فس ػػي وف ى ػػذا ان ػػا از ارياي ػػا ى ػػائال للسياس ػػخ الاار ي ػػخ اعمير ي ػػخ .ف ػػي موض ػػوع الس ػػالح
ال يميػائي ،بػات بشػػار ي لشػثـ منػػذ ا ف ،باسػناد روسػػي ،وي ػذب دوف حسػاب :لسػػنا نحػف مػػف أمطرنػا السػػالح
ال يميائي ،ليس ىناؾ مف ىو مس شد الس يشاب مازونات السالح الاطير ،ال نفيذ سيس مر سػنخ علػى اعاػؿ
وسي لؼ ا ثر مف مليار دوالر .يػؼ يشػرؼ؟ ينبغػي االع ػراؼ بانػو ال يػزاؿ مريحػا ل ػؿ االطػراؼ المشػار خ،
ولنػػا ايضػػا ،اال يػػذىب بشػػار فػػي ىػػذه االثنػػاء الػػى أي م ػػاف .ف ػرئيس ضػػشيؼ وم ػػروه ،اذا مػػا ػ أر علػػى أف
يس ادـ مرة اارى سػالحا غيػر قليػدي سػي لقى الضػربخ حقػا .مػا أف أحػدا ال يمنػن المسػلحيف ،ممػف ا ػازوا
ال دريبات في مشس رات سريخ مف أف ي سللوا وير بطوا بالثوار المحلييف .فيذه ليست حر خ مقاومخ نشػ مػف
دااليا الزعيـ ال الي لسوريا .في الوضن الناش ي ػب ابقػاؤه فػي الح ػـ لضػماف اال سػقط مازونػات السػالح
فػػي ايػػدي ارىػػابييف غيػػر سػػورييف .مػػا أنػػو مػػف الصػػشب وي ػػب االع ػراؼ بػػذلؾ ،االع مػػاد علػػى الث ػوار .فػػي
نيايخ المطاؼ يظير أف ردد اوباما في اضيخ "الاط االحمر" فيؿ باف ي سبو النقػاط .فػاالعالف عػف ا فػاؽ
نيؼ بيف الواليات الم حدة وروسيا في موضوع نزع السالح ال يميائي – ح ػى واف لػـ ينفػذ ب املػو – يقضػـ
لبشػػار اظفػػاره وي سػػلؿ الػػى اللحػػـ الحػػي للح ػػـ السػػوري .اي ػراف ،فػػي ا ػواء مػػف المصػػالحخ ،ق ػػرح "اس ضػػافخ"
لقاءات الحوار بيف مندوبي الح ـ في دمشؽ وبيف الثوار .أحقا ،أضح ـ ..الثوار .فمف سػيأ ي الػى طيػراف؟
مف سيوافؽ على الحديث من "زعراف" بشار؟ على ماذا بالضبط سي حدثوف برعايخ آيات اهلل؟
بيف الصفق يف ،دحر ت ال رة الى ملشب اوباما .فيو ي شيف عليو أف يناور في ونغرس منقسـ وي اذ القػرار
في يؼ وم ػى يلغػي بشػض الشقوبػات وأي اسػـ مػف البرنػامج النػووي "لالغػراض السػلميخ" سػيبقى لاليػرانييف.
مػػا أنػػو ملػػزـ بم ارعػػاة عػػداء القصػػر المل ػػي السػػشودي .ف ػػؿ حر ػػخ امير يػػخ ،ػػؿ بػػادرة صػػغيرة نحػػو اي ػراف،
س ػ ش بر صػػفشخ مدويػػخ فػػي الريػػاض .ال يو ػػد عػػدو مريػػر أ بػػر يػػات اهلل حػػيف يقػػود السػػشوديوف المشس ػ ر
المش دؿ في الشالـ الشربي.
ميم نا ،ما ينبغي أف نبػ يج ،يقػوـ بيػا ا ف آاػروف .اعسػد يشػالج ،االيرانيػوف يق رحػوف فػ ح صػفحخ ديػدة،
حم ػػاس لق ػػى الض ػػرب م ػػف ال نػ ػراؿ السيس ػػي ،ر ي ػػا طل ػػؽ اصػ ػوات مشػ ػ شخ ،وح ػػى ح ػػزب اهلل عل ػػى ب ػػؤرة
االس يداؼ – ال يش اللبناني ي ش ن ،باسناد افي مف ؿ الشالـ ،ويداؿ الى مشقليـ في الضاحيخ .نوصػي
بالم ابشخ ،االطالع والسشادة .شريطخ بالطبن اال لوح مفا آت سيئخ.
يديعوت2427/9/22 ،
الحياة الجديدة ،رام اهلل2427/9/27 ،
 32قتل الجندي في الضفة ..عمى خط التماس بين القومي والجنائي

عاموس ىرئيؿ
وان ا ؿ ال ندي في الضػفخ الغربيػخ علػى اػط ال مػاس بػيف القػومي وال نػائي .يبػدو أف الباعػث الػرئيس علػى
الفشػػؿ اػػومي :فقػػد اػػاؿ الفلسػػطيني المش ػ بو فيػػو بالق ػػؿ ،نضػػاؿ عػػامر ،فػػي ال حقيػػؽ مشػػو إنػػو اا طػػؼ وا ػػؿ

التاريخ :اإل نثنين 2427/9/27

العدد2923 :

ص 02

ال ندي بغرض ا راء فاوض في اعادة ال ثخ ال ػي سػي يء بيػا لالفػراج عػف أايػو السػ يف اعمنػي مػف فػ ح
المسػ وف فػي اسػرائيؿ .ل ػػف الظػروؼ ال ػي أغػػري فييػا ال نػدي للم ػػيء الػى الضػفخ ال شلػػؽ بأيػخ حػاؿ مػػف
اعحواؿ بشملو الشس ري – ويو د اح ماؿ مشقوؿ عف ي ػوف اال يػاف بػو الػى المنػاطؽ اػد ػـ فػي سػياؽ نشػاط
غير اانوني.
ار ت ىذه الشمليات في السن يف اعولييف مف االن فاضػخ الثانيػخ ،فقػد انػت المنظمػات "االرىابيػخ" بحػث عػف
أىػػداؼ ع يػػدة :عػػف م ػواطنيف اس ػرائيلييف دفش ػوا الػػى ارض فلسػػطينيخ و ػػاف يم ػػف المػػس بيػػـ بسػػيولخ نسػػبيخ.
و لمػػا ثػػرت الشمليػػات ادر ػػت ال ثػرة المطلقػػخ مػػف االسػرائيلييف أنػػو يحسػػف االب شػػاد عػػف المنطقػػخ اشػػيخ علػػى
حيا يـ .وا ؿ في عدد مف الحاالت اسػرائيليوف ػـ إغػراؤىـ بػالم يء الػى الضػفخ بػذرائن ما لفػخ مثػؿ :عالاػخ
غراميخ علػى االن رنػت وزيػارة مطشػـ حمػص فػي طػول رـ وغيػر ذلػؾ .ل نػو ار ػت فػي لػؾ الف ػرة فػي اعسػاس
عمليػػات مػػت مػػن اسػ غالؿ الفرصػػخ علػػى الفيػػخ نائيػػخ اسػرائيلييف ػػاؤوا الػػى الضػػفخ ع ػػؿ صػػلخ بماػػالفي
اانوف )سراخ سيارات و قاسـ نيب سطو على البيوت وصفقات مريبخ وغير ذلؾ وو دوا أنفسيـ ىدفا لشمليخ
" اريبيخ".
إف الوضن اعمني في المناطؽ اليوـ يا لؼ ماـ االا الؼ .فقػد ذوت االن فاضػخ فػي الضػفخ حػوالي 2005
–  .2006والسػػيطرة االسػ اباريخ ل ػ "الشػػاباؾ" وال ػػيش االسػرائيلي وع يػزة أمػػف السػػلطخ الفلسػػطينيخ ايضػػا –
عميقخ دا .ويفضي اليدوء ال ديد الى داوؿ مواطنيف اسرائيلييف ثيريف الى الضفخ وىو ييي فػي اليػامش
ايضا أىدافا ديدة للشمليات.
ال يو ػػد فػػي اعػػالف "الشػػاباؾ" لشمليػػخ الق ػػؿ الػػذي نشػػر يػػوـ السػػبت بشػػد الظيػػر ،حديػػد اػػاطن لسػػبب الفشػػؿ.
وي فػػي ال يػػاز بنقػػؿ ػػالـ "الماػػرب" فػػي ال حقيػػؽ اعوؿ مشػػو .ومػػا زاؿ س ػؤاؿ أ مػػت ىنػػا عمليػػخ اطػػط ليػػا
بصورة دايقخ مسبقا أو لقاء في ظػروؼ ما لفػخ شػوش ويضػيؼ اليػو ا ف المػ يـ بالق ػؿ سػيااا اوميػا بصػورة
م ػػأارة ،مػػا ي ػزاؿ بػػال ػواب بقػػدر مػػا علػػى اعاػػؿ .إف ا ػػاه ال حقيػػؽ الم قػػدـ ا ف اػػومي ،ل ػػف مػػف الواضػػح
ايضا أف لػ "القا ؿ" نفسو منذ اللحظخ ال ي اع قؿ فييا مصلحخ بأف يقوؿ إنو عمؿ عف بواعػث " اريبيػخ" عف
ىذا االعالف يحسف م ان و في ال انب الفلسػطيني اذا اػيس بماػالؼ نػائي ،ويحسػف فػي اعمػد البشيػد ايضػا
اح ماالت أف يفرج عنو مب ار في اطار صفقات مح ملخ ل بادؿ أسرى وس ناء في المس قبؿ.
يبػػدو االا طػػاؼ نفسػػو مبػػادرة محليػػخ وعمػػؿ انسػػاف فػػرد أو م موعػػخ صػػغيرة .ولػػيس مشلومػػا فػػي ىػػذه المرحلػػخ
و ػػود منظمػػخ "ارىػػاب" مػػا قػػؼ وراء الشمليػػخ .إف السػ يف اعمنػػي وىػػو شػػقيؽ المشػ بو فيػػو بالق ػػؿ ،نشػػيط مػػف
ف ػ ح مس ػ وف فػػي اس ػرائيؿ بسػػبب مشػػار خ فػػي إرسػػاؿ "ماربػػخ من ح ػرة" وفػػي سلسػػلخ عمليػػات اطػػالؽ نػػار فػػي
 .2003ولـ ش مؿ اائمخ الس ناء الذيف أفرج عنيـ في صفقخ شاليط ابؿ سن يف على اعخ مثؿ ناس ثيريف
آاريف مف ف ح.
عند ال يش االسرائيلي و"الشاباؾ" إنػذار دائػـ بمحػاوالت اا طػاؼ مػواطنيف اسػرائيلييف و نػود فػي الضػفخ فػي
اطػػار يػػد لفػػرض االفػراج عػػف الس ػ ناء علػػى اسػرائيؿ .واػػد أحػػبط فػػي السػػنخ اعايػرة عػػدد مػػف ىػػذه الاطػػط
لااليا مف حماس في الضفخ عملػت علػى نحػو عػاـ بنػاء علػى و ييػات مػف ايػادة المنظمػخ فػي اطػاع غػزة.
واف ن اح حماس في االفراج عف  1027س ينا فلسطينيا بصفقخ شاليط يحفػز الػى محػاوالت ااػرى مػف ابػؿ
المنظمخ ومف ابؿ فصائؿ اارى والى مبادرات محليخ احيانا ما في ىذه المرة.
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على ىذه الالفيخ على الاصوص ي وف مف الميـ إظيار المواطنيف االسرائيلييف للحذر وال سيما في حاؿ ما
يبدو أنو اا راح أعمالي مغر اانوني أو غير اانوني .وينطبؽ على المناطؽ ايضا المبػدأ المسػ شمؿ فػي حيػؿ
البريد واالن رنت :اذا بدت صفقخ ما أفضؿ مف أف وف حقيقيخ فيبدو أنيا غير حقيقيخ.
ال ي وان أف يؤثر ا ؿ ال ندي على الشالاات بيف اسرائيؿ والسػلطخ الفلسػطينيخ رغػـ أنػو سػيثير بيقػيف دعػوات
الػػى عمليػػخ حازمػػخ مػػف ابػػؿ المقاعػػد الالفيػػخ فػػي اح ػزاب اليمػػيف االس ػرائيلي .إف ال انػػب المش ػ رؾ فػػي ػػؿ
محػػاوالت االا ط ػاؼ فػػي الضػػفخ ىػػو أف الاػػاطفيف يػػدر وف أنيػػـ ال يس ػ طيشوف اح ػػاز ما طػػؼ حيػػا )عف
الشاص الحي يو ب انشغاال دائما حولو يثيػر االن بػاه االسػ اباري  ،وليػذا يسػارعوف الػى ا لػو .وىػذا وضػن
يا لؼ ماـ االاػ الؼ عػف الوضػن فػي القطػاع حيػث ن حػت حمػاس فػي االبقػاء علػى شػاليط حيػا أ ثػر مػف
امس سنوات دوف أف ن ح اسرائيؿ في مشرفخ مواشو و اليصو.
ش مػػد السػػيطرة االس ػ اباريخ اإلس ػرائيليخ فػػي الضػػفخ ايضػػا علػػى نسػػيؽ أمنػػي وثيػػؽ مػػن السػػلطخ الفلسػػطينيخ،
ل نيػػا ش مػػد ابػػؿ ػػؿ شػػيء علػػى حريػػخ عمػػؿ املػػخ فػػي الميػػداف – وىػػي القػػدرة علػػى الػػداوؿ س ػريشا واػػت
الحا ػػخ الػػى ػػؿ م ػػاف فػػي الضػػفخ واح ػػاز مشػ بو فػػييـ مػػف ا ػػؿ ال حقيػػؽ .و شػػيد علػػى ذلػػؾ ايضػػا أحػػداث
نيايخ االسبوع .مرت ساعات اليلخ فقط منذ انت الش وى ال ػي اػدم يا عائلػخ ال نػدي مػف غيابػو الػى الشثػور
على المش بو فيو واع قالو وو ػود ال ثػخ بشػد ذلػؾ .وىػذا فػرؽ بػارز فػي الوااػن اعمنػي بالقيػاس بالوضػن الػذي
اف يسود الميداف ابؿ عشر سنوات.
ىآرتس2427/9/22 ،
الحياة الجديدة ،رام اهلل2427/9/27 ،
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