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 2وزارة األسر في اللكر ال ال ة عشرة :نحو 88ألف حالة اعتقال منل بدء انتفاضة األقصى
غ ػزة :أف ػػاد مػػدير دائػ ػرة اارةػػار ب ػػو ازرة ا سػػرل والمر ػػرريفأ عبػػد الناة ػػر فروانػػةأ أنػ ػ قػػد س ػػجؿ منػػذ ب ػػدر
انتفاضة ا قةى ( 88أيموؿ سبتمبر )8000ولغاية اليوـ نرو ( )80ألؼ رالة اعتقاؿأ طالت شرائح وفئػات
المجتمع الفمسطيني كافة.
وقاؿ فروانة :أف قرابة ( )9500رالة اعتقاؿ مف بيف مجموع االعتقاالت سجمت طفػاؿ دوف الاامنػة عشػرةأ
وأف أكاػػر مػػف ( )950رالػػة اعتقػػاؿ لفتيػػات وزوجػػات وأمنػػات بيػػننف ( )4مواطنػػات وضػػوف مواليػػدهف دا ػػؿ
ا سر في ظروؼ قاسية وةوبة.
وتػػابع :كمػػا شػػممت االعتقػػاالت أكاػػر مػػف ( )60نائبػاو ووزيػ اور سػػابقاوأ بااضػػافة إلػػى مئػػات المرضػػى والجررػػى
والةرفييف وا كاديمييف والقيادات السياسية والمننية واالجتماعية.
وأضاؼ :بأف سمطات االرتالؿ أةدرت منذ بدر انتفاضة ا قةى قرابة ( )84ألؼ قرار باالعتقاؿ ااداريأ
ما بيف قرار جديد أو تجديد االعتقاؿ ااداري.
وأشػػار إلػػى اسػػتمرار «إس ػرائيؿ» فػػي ارتجازهػػا كاػػر مػػف ( )5800موتقػػؿ فمسػػطيني غػػالبيتنـ الوظمػػى مػػف
الض ػػفةأ وم ػػوزعيف عم ػػى ق ارب ػػة  27س ػػجناو ومو ػػتقال ومرك ػػز توقي ػػؼأ بي ػػننـ ( )23نائبػ ػاو أب ػػرزهـ ا خ م ػػرواف
البرغػػواي والرفيػػؽ أرمػػد سػػودات والمجاهػػد رسػػف يوسػػؼأ و( )246موػػتقالو رهػػف االعتقػػاؿ ااداريأ و()880
طفال دوف الاامنة عشرة و( )23مواطنة اعتقمف الؿ االنتفاضة وتوتبر ا سيرة «لينا جربوني» الموتقمة منػذ
نيساف عاـ  8008والتي تقضي ركما بالسجف لمدة  27سنة هي أقدـ ا سيرات.
ولفػػت فروانػػة الػػى وجػػود ( )78اسػػي اور منػػذ مػػا قبػػؿ أوسػػموأ وأف مػػف بػػيف هػػؤالر ( )83اسػػي اور قػػد مضػػى عمػػى
اعتقالنـ  85سنة وما يزيدأ ويوتبر ا سير كريـ يونس الموتقؿ منذ  32سنة هو عميدهـ وأقدمنـ جميواو.
وبػػيف فروانػػة إلػػى أف سػػمطات االرػػتالؿ أبوػػدت ( )890مواطنػاو مػػف الضػػفة والقػػدس إلػػى قطػػاع غػزة وال ػػارجأ
بشكؿ فردي أو جماعيأ فيما الغالبية الوظمى مننـ أبودوا ضمف اتفاقيات فردية وةفقات جماعية.
وأعػػرب فروانػػة عػػف بػػالر قمقػ جػرار االنتشػػار غيػػر المسػػبوؽ لمػػرض السػػرطاف بػػيف ةػػفوؼ ا سػػرلأ والت ازيػػد
الممفت عداد ا سرل المرضى وارتفاع القائمة لقرابة ( )2500أسير يوانوف مف أمراض م تمفة.
وفػػي السػػياؽ ذات ػ ذكػػر فروانػػة إلػػى أف ( )82أسػػي اور استشػػندوا منػػذ بػػدر انتفاضػػة ا قةػػى ()8000-9-88
نتيج ػػة التو ػػذيب وااهم ػػاؿ الطب ػػيأ أو جػ ػرار اس ػػت داـ الق ػػوة المفرط ػػة ض ػػد الموتقم ػػيفأ أو نتيج ػػة القت ػػؿ الوم ػػد
والتةفية الجسدية بود االعتقاؿأ مما رفع قائمة شندار الرركة ا سيرة إلى ( )804شندار.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2823/9/28 ،
عباس :حصدنا مار رفع تم يل فمسطين لدولة "مراقب" باألمم المتحدة
نيويورؾ  -موفدة 'وفا' كرسػتيف رينػاوي :قػاؿ الػرئيس مرمػود عبػاسأ إف فمسػطيف رةػدت امػار رفػع تمامينػا
إلػػى دولػػة 'م ارقػػب' فػػي ا مػػـ المترػػدةأ فػػي هػػذ الػػدورة ال ػ 68لمجمويػػة الوامػػة لامػػـ المترػػدة إذ عوممػػت كدولػػة
وؿ مػرة فػػي التػػاري  .وأكػػد فػػي رػػديث لموفػػدة 'وفػػا' فػػي نيويػػورؾ أف مشػػاركة فمسػػطيف فػػي هػػذ الػػدورة كانػػت
منمة لمغاية ليس فقط عمى الةويد السياسي إنما عمى الةويد االقتةادي أيضا.
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وقاؿ' :برانا مجمؿ القضايا السياسية واالقتةاديةأ و وؿ مرة تبرث القضايا االقتةادية بشكؿ موسع بجمب
دعـ لمشوب الفمسطينيأ وتميزت هذ الدورة بتكريس اانجاز الذي رققنػا فػي الػدورة السػابقة فػي  89نػوفمبر
الواـ الماضيأ اليوـ أعترؼ بنا كدولة وعوممنا كدولة لنرةد امار جندنا'.
ولفػػت الػرئيس عبػػاس إلػػى أف المقػػارات التػػي عقػػدها عمػػى مػػدار ا سػػبوع المنةػػرـ مػػع زعمػػار وممامػػي الػػدوؿ
الوربية وا جنبية تةب في سير المفاوضات .وقاؿ' :المراداات التي تجري مع الجانػب ااسػرائيمي مفةػمية
وقد تكوف الفرةة ا يرة اننار الةراع الفمسطيني ااسرائيمي'.
ورػػذر الػرئيس مػػف الوواقػػب الو يمػػة التػػي قػػد تنػػتو فػػي رػػاؿ فشػػؿ التوةػػؿ إلػػى رمػػوؿ ػػالؿ التسػػوة شػػنور
المتفؽ عمينا النجاز مراداات السالـ الجاريةأ وقاؿ' :ةبرنا كاي ار وترممنا كاي ار وعانينا كاي ار لكف الوػالـ بػدأ
يتفنـ جيداو القضية الفمسطينية' .وأكد أن يجب عمى إسرائيؿ أف تنسرب مػف كافػة ا ارضػي الفمسػطينية التػي
ارتمػػت عػػاـ  2967بمػػا فينػػا القػػدسأ وضػػرورة إيج ػاد رػػؿ عػػادؿ لالجئػػيف وفػػؽ الق ػرار ا ممػػي  294وكافػػة
قضايا الرؿ الننائي وفؽ المرجوية الدولية.
وكاف الرئيس عباس استقبؿ وعومؿأ يوـ غد ال ميسأ في الجموية الوامة لامـ المتردةأ لممرة ا ولىأ وفؽ
بروتوكػػوؿ رؤسػػار الػػدوؿأ وقدم ػ رئػػيس الجمويػػة الوامػػة بةػػفت رئػػيس دولػػة فمسػػطيفأ ليمقػػي طػػاب دولػػة
فمسطيف مف عمى منبر الجموية في نيوي ػػورؾ.
وهذ أوؿ مرة يمقي الرئيس عباس طابا في الجموية الوامة لامـ المتردة بود رةوؿ فمسطيف عمػى مكانػة
دولة مراقب غير عضوأ في  89تشريف الااني/نوفمبر عاـ .8028
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2823/9/27 ،
 3ىنية يشيد بتصريحات الرئيس التونسي باألمم المتحدة التي طالب بيا برفع الحصار عن غزة
غزة – اص الرأي :أشاد رئيس الوزرار إسماعيؿ هنية بتةريرات الرئيس التونسي المنةؼ المرزوقػي فػي
يح ػاص
الجموية الوامة لامـ المتردة التي طالب بنا برفع الرةػار عػف قطػاع غػزة .وقػاؿ هنيػة فػي تةػر خ
لوكالػػة "ال ػرأي"أ ةػػباح السػػبتأ إف هػػذا الموقػػؼ يوبػػر عػػف أةػػالة ال ػرئيس والشػػوب التونسػػي الشػػقيؽ .كػػاف
المرزوقػػي طالػػبأ مسػػار ال مػػيسأ فػػي كممت ػ أمػػاـ الجمويػػة الوامػػة لامػػـ المترػػدة السػػمطات المة ػرية برفػػع
الرةار عف قطاع غزة.
وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم2823/9/28 ،
" 4الرأي اليوم" :تسريع خطوات المصالحة بين عباس ودحالن
يتوق ػػع اف تش ػػند ا ي ػػاـ أو الس ػػاعات القميم ػػة المقبم ػػة تسػ ػريوا ف ػػي ااتة ػػاالت الت ػػي تس ػػتندؼ إنج ػػاز وانت ػػاج
المةالرة المرتقبة بيف الرئيس الفمسطيني مرمػود عبػاس والقيػادي المقػيـ فػي اامػارات مرمػد درػالف .عػدة
أطػراؼ دا ػػؿ الموادلػػة الفمسػػطينية والوربيػػة منتمػػة اليػػوـ بانجػػاز هػػذ المةػػالرة وفػػي أسػػرع وقػػت ممكػػف بوػػد
سمسمة تمنيدات لنا عمػى ا رض طػواؿ ا سػابيع الماضػية بػدعـ مػف ش ةػيات فمسػطينية وجنػات مةػرية.
الممؼ يفترض أف يشند تكايفا لإلتةاالت الؿ الساعات المقبمة.
رأي اليوم ،لندن2823/9/28 ،
" 5الرأي اليوم" :حيتان السمطة وبقايا إمتيازات "إسرائيل" وصراع مصالح شخصية خمف ستار المفاوضات
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راـ اهلل  -الرأي اليػوـ :بػدأت جػوالت المفاوضػات الفمسػطينية االسػرائيميةأ التػي مػف المفػروض اننػا ستفضػي
بوػػد  9اشػػنر الػػى اقامػػة دولػػة فمسػػطينيةأ (برسػػب التة ػريرات الفمسػػطينية عمػػى االكاػػر)أ تظنػػر يقين ػاو اننػػا
التودو كوننا مفاوضات اقتةادية كما روج لنا االسرائيميوف وسوت الى ذلؾ االدارة االمريكية.
مةػادر متوػػددة اكػػدت اف المفاوضػػات اسػػفرت عػػف اتفػػاؽ لتقػديـ اسػرائيؿ بػوادر رسػػف نيػػة اقتةػػادية لمسػػمطة
الفمسػػطينيةأ رشػػح مننػػاأ “السػػماح باد ػػاؿ أجن ػزة بػػث وموػػدات لشػػركة الوطنيػػة لمنػػاتؼ المرمػػوؿ الػػى قطػػاع
غ ػزةأ والتػػي ترتجزهػػا اس ػرائيؿ منػػذ فت ػرة طويمػػةأ مػػا لػػـ يمكػػف الشػػركة مػػف تقػػديـ ػػدماتنا لسػػكاف قطػػاع غ ػزة
ب الؼ الضفة الغربية”.
كمػػا اكػػدت المةػػادر القريبػػة مػػف رسػػيف الشػػي أ مسػػؤوؿ الشػػؤوف المدنيػػة الفمسػػطينيةأ اف االرػػتالؿأ ابػػدل
موافقت المبدئية ايضاأ لمسماح بتشغيؿ شبكة الناتؼ المرموؿ الفمسطينية بنظػاـ G3أ اسػوة بكػؿ دوؿ الوػالـ
المترضػػر ورتػػى المت مػػؼ مننػػاأ وهػػو االمػػر الػػذي كانػػت اس ػرائيؿ ت ػرفض السػػماح ب ػ فػػي منػػاطؽ السػػمطة
الفمسطينية”.
إال اف االمور ليست بالةورة المشرقة التي قد تبدو لموهمة االولىأ فتضػارب المةػالح ادل الػى ةػراع عمػى
هذ االمتيازات (وهي رؽ طبيوي ال تقدـ اسرائيؿ شيئا مؤا ار بنا)أ فنائب رئيس الوزرار لمشؤوف االقتةاديةأ
رئػػيس ةػػندوؽ االسػػتامار الفمسػػطيني مرمػػد مةػػطفىأ يرمػػي بكػػؿ اقم ػ برسػػب مةػػادرنا مػػف اجػػؿ السػػماح
باد ػػاؿ موػػدات شػػركة الوطنيػػة موبايػػؿ الػػى غ ػزة ك طػػوة اولػػى وعاجمػػةأ والسػػبب بسػػيط وبويػػد عػػف االهػػداؼ
االس ػػتراتيجية لمش ػػوب الفمس ػػطينيأ فمرم ػػد مة ػػطفى وبك ػػؿ بس ػػاطة ه ػػو رئ ػػيس مجم ػػس ادارة ش ػػركة الوطني ػػة
موبايؿ.
في رػيف يةػارع رسػيف الشػي أ مػف اجػؿ السػماح بتشػغيؿ شػبكة ال ػ  G3اوالأ رفظػا لمػار وجنػ أ النػ اعمػف
في اكار مف مناسبةأ بؿ وبشر الفمسطينييفأ بأف شبكة اؿG3أ باتت قريبة مف هواتفنـ المرمولة.
تةارع القول مازاؿ مستو ار مؼ االبواب المغمقةأ لمزايا اقتةادية في مفاوضات مف المفترض اننا ت وض
بأعمؽ القضايا الشائكة اقامة الدولة الفمسطينيةأ بود  9اشنر ال اكار!.
وتضػػيؼ المةػػادرأ اف الممػػؼ االقتةػػادي الريػػوي ل زينػػة السػػمطة المتنالكػػة بػػديوننا التػػي تقػػدر بر ػوالي 5
مميػ ػػارات دوالر أ يسػ ػػتروذ عمػ ػػى اهتمػ ػػاـ رسػ ػػمي فمسػ ػػطينيأ لالسػ ػػتفادة بػ ػػأكبر قػ ػػدر مػ ػػف رزمػ ػػة االمتيػ ػػازات
االقتةادية االمريكية الؿ فترة المفاوضاتأ االمر الذي قد يشكؿ رئة رياة جديدة لمسمطة الفمسطينية.
رأي اليوم ،لندن2823/9/28 ،
 6وزارة اإلعالم بغزة تجدد دعوتيا لمصالحة إعالمية
دعػت و ازرة ااعػػالـ فػػي غػزةأ الةػرفييف إلػػى مةػػالرة إعالميػػةأ وفػػتح رػوار دا مػػي لةػػياغة مالمػػح قػػانوف
إعالمي عةري ينظـ المننةأ بشكؿ يراعي التطورات القانونية والمننية.
وقالػػت الػػو ازرةأ فػػي بيػػاف ةػػرفيأ بمناسػػبة يػػوـ التضػػامف الوػػالمي مػػع الةػػرفي الفمسػػطيني" :بنػػذ المناسػػبة
تبرؽ و ازرة ااعالـ برسالة تقدير ووفار لمةرفي الفمسطيني في شتى أماكف تواجد أ والذي ترمؿ الكايػر مػف
الة ػػووبات ف ػػي س ػػبيؿ دم ػػة قض ػػيت الوطني ػػة الوادل ػػة" .وطالب ػػت بتك ػػاتؼ الجن ػػود ب ػػيف المس ػػتول الرك ػػومي
الرسميأ والمستول ااعالمي ا همػي وال ػاصأ لوضػع رؤيػة السػتراتيجية إعالميػة شػاممة مبنيػة عمػى رقػوؽ
وواجبات ااعالـ وااعالمييف والركومةأ بما يضمف مضموناو إعالمياو متةالراو مع الرؽ الفمسطيني.
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ودعت المؤسسات الرقوقية والةرفية الدوليػة إلػى الوقػوؼ إلػى جانػب الةػرفييف الفمسػطينييفأ والػدفاع عػف
رقوقنـ التي ينتنكنا االرتالؿأ مع ضرورة الومؿ لمراسبة كؿ مف يرتكب ماؿ هذ ا فواؿ برقنـ.
وشددت الو ازرة عمى ضرورة الوردة وجمع الكممة وترمػؿ الةػرفييف المسػؤولية وا مانػة التاري يػة تجػا رالػة
الشتات والفرقةأ وترتيب البيت الةرفي بما يميؽ بما قدم الةرفيوف مف تضريات.
فمسطين أون الين2823/9/27 ،
 7وزير األشغال واإلسكان في غزة يدعو لموحدة والتصد ليجمة االحتالل بالقدس
غ ػزة :دعػػا يوسػػؼ الغريػػز وزيػػر ا شػػغاؿ الوامػػة وااسػػكاف فػػي الركومػػة الفمسػػطينية بغ ػزة إلػػى توجي ػ كافػػة
الطاقات والفواليات لمراولة التةدي لنجمة االرتالؿ المتةاعدة في مدينة القدس والمسجد ا قةى.
وقاؿ الغريز في تةريرات اةة لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" الؿ مشاركت في مسيرة جماهيريػة راشػدة
بم ػػيـ النة ػػيرات رمم ػػت اس ػػـ "لاقة ػػى رج ػػاؿ" إف الجم ػػاهير ت ػػرج ف ػػي غػ ػزة والض ػػفة والوواة ػػـ الوربي ػػة
لالرتجاج ضد عدواف االرتالؿ في القدسأ موضرا "إف االرتالؿ يستغؿ الفرةة لتنفيذ م ططات المتطرفة
والتنويدي ػػة ف ػػي ظ ػػؿ رال ػػة ع ػػدـ االس ػػتقرارأ الت ػػي تويش ػػنا موظ ػػـ ال ػػدوؿ الوربي ػػة وااقم ػػيـ م ػػف ر ػػوؿ فمس ػػطيف
المرتمة".
ودعا إلى نبذ ال الفات الدا مية الفمسطينية والرفاظ عمى المقدسات والومؿ ةفا وارػدا لمتةػدي لم ططػات
االر ػػتالؿ ااجراميػ ػة ف ػػي الق ػػدس المرتم ػػة ومريطن ػػاأ وت ػػابع":مطموب رف ػػع ا ي ػػدي ع ػػف المقاوم ػػة ف ػػي الض ػػفة
المرتمة مف أجؿ التةدي لمنجمة المتةاعدة ضد المدينة المقدسة والمسجد ا قةى والدفاع عننما".
المركز الفمسطيني لإلعالم2823/9/27 ،
 8أسامة حمدان :غزة وفمسطين ستكون درعا ألمن مصر
بيػػروت :قػػاؿ مسػػؤوؿ الوالقػػات ال ارجيػػة فػػي رركػػة رمػػاس أسػػامة رمػػداف فػػي تة ػريرات اةػػة لػ ػ "قػػدس
بػػرس" إن ػ "ال شػػؾ أف الموقػػؼ الػػذي عبػػر عن ػ ال ػرئيس التونسػػي الػػدكتور المنةػػؼ المرزوقػػي فػػي الجمويػػة
الوامة لامػـ المترػدة مػف غػزة وأهمنػاأ هػو موقػؼ مقػدر ومرتػرـ ويشػكر عميػ أ هػذا الموقػؼ الػذي عبػر عنػ
الػرئيس التونسػي الػدكتور المنةػؼ المرزوقػػي توبيػر عػف الاػورة التونسػية وعػػف أةػالة الشػوب التونسػي الػػذي
رالما أسقط االسػتبدادأ قػاؿ اليػوـ تػونس وغػدا فمسػطيفأ وهػي توبػر عػف أةػالة هػذا الرجػؿ الػذي يرمػؿ النػـ
الفمسطينيأ في رسالة لموالـ بأف قضية فمسطيف والموقؼ مننا هو المرؾ ي موقؼ دولي".
عمى ةويد آ ر انتقد رمداف اسػتمرار ال طػاب الترريضػي فػي بوػض وسػائؿ ااعػالـ المةػرية ضػد قطػاع
غ ػزة والمقاومػػةأ واعتبػػر ذلػػؾ تنديػػدا لامػػف القػػومي المةػػري فػػي الومػػؽأ وقػػاؿ" :أعتقػػد أف مػػا نسػػمو مػػف
ط ػػاب ير ػػرض عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة وأهمن ػػا وعم ػػى المقاوم ػػة ط ػػاب ال ي ػػدـ إال الكي ػػاف الة ػػنيونيأ وض ػػرر
ا ساسي عمى مةر وأمننا القوميأ والجميػع يػذكر مػا كادتػ إسػرائيؿ لمةػر بوػد كامػب ديفيػد .والكػؿ يػذكر
أن ػ بوػػد توقيػػع اتفاقيػػة أوسػػمو ةػػرخ وزيػػر ال ارجيػػة المة ػرية وقتنػػا عمػػرو موسػػى مرػػذ ار مػػف النرولػػة نرػػو
التطبيع".
وأضػاؼ" :غػزة وفمسػػطيف سػتكوف درعػػا مػػف مةػػر وواهػـ مػػف يظػػف أف إسػرائيؿ سػتوفر لػ ا مػػفأ فاسػرائيؿ
تنظػػر إلػػى المتوػػاونيف مونػػا عمػػى أننػػـ عػػامموف عنػػدهاأ وواهػػـ مػػف يظػػف أف رةػػار غ ػزة سػػيجمب ل ػ ا مػػف
واالستقرار".
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ودعػػا رمػػداف القيػػادة المة ػرية الجديػػدة إلػػى عػػدـ إقرػػاـ الفمسػػطينييف فػػي القضػػايا الدا ميػػةأ وقػػاؿ" :رسػػالتنا
لمقيػػادات المة ػرية والن ػػب المة ػرية بػػأف ال يقرم ػوا الفمسػػطينييف فػػي قضػػاياهـ الدا ميػػةأ وأف يوقف ػوا رممػػة
الترريض عمى غزة وعمى الفمسطينييف والمقاومة"أ عمى رد توبير .
قدس برس2823/9/27 ،
 9حماس تحلر االحتالل من تصاعد جرائمو وانتياكاتو ضد المسجد األقصى
رذرت رركة رماسأ االرتالؿ ااسرائيمي مف مغبة تةاعد جرائم وانتناكات ضد المسجد ا قةى المبارؾ
وضد المةميف والمرابطيف في .
وأكدت رماس في بياف ةرفيأ َّ
أف االنتناكات ااسرائيمية وااجرارات القموية ضد المةميف والمرابطيف في
ا قةػ ػػى المبػ ػػارؾ هػ ػػي "مرػ ػػاوالتأ يائسػػػة لػ ػػف تانػ ػػي الشػ ػػوب الفمسػ ػػطيني عػ ػػف مواةػ ػػمة ربػ ػػاطنـ وتةػ ػػدينـ
لم ططات واقترامات االرتالؿ ومتطرفي لممسجد.
وشػػدد البيػػاف عمػػى أف المسػػجد ا قةػػى سػػيبقى أبػػد الػػدهر مسػػجدا إسػػالميا الة ػاوأ وسػػيبقى شػػام ا عزي ػزاأ
تررس جماهير الشوب الفمسطيني وجرافؿ المرابطيف.
ودعا إلى شد الرراؿ والمرابطة في ا قةى والتةدي لجرائـ االرتالؿأ كما دعا جماهير الشوب الفمسػطيني
وا مة الوربية وااسالمية إلى رشد الطاقات دفاعاو ونةرة لمقدس وا قةىأ ودعماو لةمود أهؿ القدس أماـ
م ططات االرتالؿ في تنجيرهـ وابوادهـ وتنويد أرضنـ.
فمسطين أون الين2823/9/27 ،
 28حماس :ننتظر تفعيل المقاومة بالضفة أل نيا الخيار الوحيد لتمقين العدو الدروس القاسية
غ ػزة (فمسػػطيف) :شػػارؾ االالؼ مػػف الفمسػػطينييف ظنػػر الجموػػة ( )9|87فػػي مسػػيرة راشػػدة وسػػط قطػػاع غ ػزة
تنديدا بما يتورض ل المسجد االقةى مف اعتداراتأ وطالبوا بتفويؿ المقاومة الفمسطينية في الضفة الغربية
و
ردا عمى هذ االعتدارات.
القدس
و
جارت هذ المسيرة بدعوة مف رركػة المقاومػة ااسػالمية "رمػاس" فػي م ػيـ النةػيرات لالجئػيف الفمسػطينييف
وسػػط قطػػاع غػزة ريػػث تقػػدـ المسػػيرة قػػادة الرركػػة وممامػػيف رفوػوا االعػػالـ الفمسػػطينية والالفتػػات التػػي طالبػػت
بانقاذ المسجد االقةى.
وقػػاـ ممامػػوف مػػف الرركػػة بػػارراؽ مجسػػمات لكػػؿ مػػف" :الدولػػة الوبريػػة" و"هيكػػؿ سػػميماف المزعػػوـ"أ و"اتفاقيػػة
اوسمو" كما اررقوا دمية لرئيس الوزرار ااسرائيمي بنياميف نتنياهو.
ورجح النائب في المجمس التشريوي عف رركة "رماس" مشير المةري في كممة ل ػالؿ المسػيرة إف يكػوف
الشوب الفمسطيني عمى أعتاب مررمة جنادية جديدة "يمقػف فينػا الوػدو دروسػا قاسػيةأ لػيس مػف غػزة فقػط بػؿ
ومف الضفة والقدس المرتمة" .عمى رد توبير .
ودعا إلى انتفاضة فمسطينية االاة في وج االرػتالؿأ قػاؿ ":نرػف بانتظػار مفجػري الاػوراتأ وبانتظػار تفويػؿ
المقاومة بالضفة الننا ال يار الوريد لتمقيف الودو الدروس القاسية".
ودعا أهالي الضفة أف يومنػوا عػف انتفاضػة االاػةأ ويويػدوا تفويػؿ برنػامو المقاومػةأ واف يمقنػوا المرتػؿ دروسػاو
قاسية.
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وشدد المةري عمى أف مدينة القدس ال تقبؿ القسمةأ وأننا ستطرح كػؿ غاةػب مػف أرضػناأ موجنػاو دعوتػ
لمسمطة فػي راـ اهلل لمترمػي بالمسػئولية الوطنيػة والوػودة لممربػع الػوطني والرضػف الشػوبيأ دوف أيػة اعتبػارات
ش ةية او فئوية وأف يومنوا انريازهـ لمشوب.
كما طالب السمطة برفع يدها الاقيمة عف كاهؿ الشوب في الضفةأ وأف تدعـ يار برفض لممفاوضػات التػي
اعتبرها " نجر مسموـ في اةرة الشوب الفمسطيني".
وأكػػد عمػػى أف أي اتفاقيػػة توقونػػا السػػمطة مػػع االرػػتالؿ عمػػى رسػػاب رقػػوؽ واوابػػت الشػػوب الفمسػػطينيأ لػػف
يسمح بتطبيقنا عمى أرض فمسطيف منما كمؼ ذلؾ مف امف باهظ.
ورذر القيادي فػي "رمػاس" مػف أف االرػتالؿ يسػابؽ الػزمف لفػرض موػادالت جديػدة عمػي القػدس واالقةػىأ
ليرولنا إلى مدينة ينودية والغار طابونا ااسالميأ اماـ انشغاؿ الورب استمرار المفاوضات.
وأكد أف رركتػ لػف نقبػؿ بػأف تكػوف القػدس عربيػة وينوديػة فػي آف وارػدأ وأننػا "سػتبقي عربيػة إسػالمية رتػى
الن اع ونةرها قريب" .رسب قول .
وأكد المةري أف غػزة سػتبقى شػام ة عةػية عمػى االنكسػار .وقػاؿ " :إف مػف يقػدـ عمػى قطػاع غػزة سػنقطع
وطمئنػػا الجمػػاهير قػػائالو" :ال تقمق ػوا مػػا داـ أنػػتـ فػػي غ ػزة" .وأضػػاؼ" :سػػتبقى غ ػزة بوابػػة النةػػر نرػػو
يػػد "أ
و
ا قةى ونرف مطمئنوف لمستقبمنا ولف ن اؼ أردا إال اهلل"أ عمى رد توبير .
قدس برس2823/9/27 ،
 22األحمد :لن نسمح بأي خروج عمى السياسة العامة الفمسطينية والوضع التنظيمي لفتح
مرمد ةالح :قاؿ عضو المجنة المركزية لػ«الرركة» والمشرؼ عمى السارة المبنانيػة فػي السػمطة الفمسػطينية
عزاـ ا رمد« :مررنا بتجارب كايرةأ الةغار يشػاغبوف ولكػف ال يغيػروف الوضػع»أ مؤكػداو «أننػا لسػنا بندقيػة
لإليجارأ ولف نسمح بأي روج عمى السياسة الوامة الفمسطينية والوضع التنظيمي».
وشدد ا رمدأ الموفد مف رئيس السمطة الفمسطينية مرمود عباس لموالجة مكامف ال مؿ في البنيػة التنظيميػة
لمراولػػة رأب الةػػدع ال ػػدا ميأ عمػػى أن ػ «ل ػػف يكػػوف هنػػاؾ مك ػػاف رػػد أف يغػػرد ػػارج البيػػت الفمس ػػطيني
والفتراوي وبيت منظمة التررير الفمسطينيةأ ولف يكػوف ي كػادر او قائػد او شػ ص غيػر ممتػزـ مكػاف بػيف
ةفوفنا».
وأكػػد «أننػػا لػػف نسػػمح ي أةػػابع ارجيػػة أف ت تػػرؽ ةػػفوفنا لمت ريػػبأ ومػػف ال يمتػػزـأ منمػػا كػػاف موقو ػ
السياسػػي دا ػػؿ القيػػادة الفمسػػطينية فػػي لبنػػافأ لػػف يكػػوف ل ػ مكػػاف بػػيف ةػػفوفنا»أ وقػػاؿ« :المشػػاغب يةػػرخ
كاي اورأ ولكن بالنناية سيةمت ولف يكوف مكاف بيننا ي ش ص منما كاف رجمػ أ فػال ارػد كبيػ ار امػاـ فػتح
واماـ منظمة التررير الفمسطينيةأ وبالتالي مف ي رج عمى االلتزاـ لف يكوف بيف ةفوفنا».
وردا عمػى سػؤاؿ رػوؿ مػا يجػري دا ػؿ «البيػت الفترػاوي» فػي لبنػافأ بوػد بيػاف القائػد السػابؽ لمكفػاح المسػمح
الفمسطيني الوميد مرمود عيسػى الممقػب ب ػ«المينػو» الػذي أعمػف عػف الرركػة ااةػالرية فػي «فػتح»أ أوضػح
ا رمد «أننا نراوؿ باستمرار تطوير أوضاعنا التنظيميػة ااداريػة وورػدة قوتنػا الوسػكرية الموجػودة فػي لبنػاف
رتى تقوـ بدور أفضؿ لممرافظة عمى ا مف واالسػتقرار فػي الم يمػات الفمسػطينيةأ وعػدـ السػماح ي جنػة
باست داـ الم يـ الفمسطيني وسيمة في الةراعات او ال الفاتأ فنرف لف نتساهؿ في هذا الموضوع».
وكػػاف ا رمػػدأ يرافق ػ عضػػو المجنػػة المركزيػػة لػ ػ«فػػتح» جمػػاؿ مريسػػف وامػػيف سػػر قيػػادة السػػارة المبنانيػػة فػػي
«فتح» فتري ابو الورداتأ قائد ا مف الوطني الفمسطيني المػوار ةػبري أبػو عػربأ قػد زار كػالو مػف :النائبػة
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بنية الرريري في مجدليوفأ ا ميف الواـ لػ«التنظيـ الشوبي الناةري» أسػامة سػود فػي مكتبػ أ ورئػيس بمديػة
ةيدا السابؽ عبد الررمف البزري.
وأشػػار ا رمػػد «إلػػى أن ػ نػػاقش ػػالؿ المقػػارات «اوضػػاع الم يمػػات الفمسػػطينية فػػي الجنػػوب بشػػكؿ ػػاصأ
وعػػيف الرمػػوة ترديػػداأ وتبادلنػػا وجنػػات النظػػر كيػػؼ نرػػافظ عمػػى االسػػتقرار فػػي الم يمػػات وفػػي عػػيف الرمػػوةأ
وكيػؼ نرػافظ عمػى التوػاوف المبنػاني ػ الفمسػطيني بمػا يرفػظ السػمـ ا همػي واالسػتمرارأ والومػؿ عمػى منػع أي
جنة مف استغالؿ الم يمات والفمسطينييف لممس باالستقرار في لبناف والسمـ ا همي».
السفير ،بيروت2823/9/28 ،
 22الفصائل :إضراب شامل في مؤسسات األونروا احتجاجاً عمى إلغاء خطة الطوارئ لمخيم البارد
ذكرت المستقبل ،بيروت2823/9/28 ،أ أف قيادة الفةائؿ الفمسػطينية فػي لبنػاف أةػدرت بيانػاو بشػأف إلغػار
ا ونروا ل طة الطوارئ الشاممة بنػار م ػيـ البػارد أعمنػت فيػ االضػراب الشػامؿ فػي مؤسسػات ا ونػروا يػوـ
االانيف المقبؿ وجار في البياف:
اف قيادة الفةائؿ الفمسطينية وهي تريي أبنػار م ػيـ البػارد وترركػاتنـ المسػتمرة وت ػص بالػذكر الموتةػميف
أمػػاـ المكتػػب الرئيسػػي فػػي بيػػروت الػػذيف يفترشػػوف ا رض ويمترفػػوف السػػمارأ تشػػكر كػػؿ المتضػػامنيف مػػف
أر ػزاب لبنانيػػة وش ةػػيات وطنيػػة لبنانيػػة وفمسػػطينية ووفػػود شػػوبية مػػف عمػػوـ م يمػػات لبنػػاف وترمػػؿ إدارة
ا ونػػروا ومػػديرها الوػػاـ السػػيدة آف ديسػػمور المسػػؤولية الكاممػػة عػػف تجاهػػؿ مطالػػب الموتةػػميف وادارة الظنػػر
لنا .وتطالبنا باالستجابة السريوة منواو لتفاقـ ا مور ودرر ية م اطر عمى سالمة المرضى وال سيما الكمى
والسرطاف والمستفيديف مف برنامو بدؿ االيجارات.
وقد قررت قيادة الفةائؿ الفمسطينية استمرار وتةويد الترركات استناداو لموناويف التالية:
إعػ ػػالف االض ػ ػراب الوػ ػػاـ والشػ ػػامؿ فػ ػػي كافػ ػػة مؤسسػ ػػات ا ونػ ػػروا فػ ػػي عمػ ػػوـ م يمػ ػػات لبنػ ػػاف يػ ػػوـ االانػ ػػيف
.8023/9/30
تنظيـ وفود جماهيرية لزيارة سفرار االتراد ا وروبي ودوؿ ال ميو وايراف وعموـ الدوؿ المانرة.
دعػػوة السػػفير الفمسػػطيني لمتواةػػؿ مػػع الجانػػب المبنػػاني لوقػػد اجتمػػاع لسػػفرار الػػدوؿ المانرػػة مػػف أجػػؿ شػػرح
الموقؼ ورانـ عمى توفير ا مواؿ لإلعمار ول طة الطوارئ.
وأضػ ػػاؼ موق ػ ػع فمسررررطين أون اليررررن2823/9/27 ،أ أف مسػ ػػؤوؿ الوالقػ ػػات السياسػ ػػية فػ ػػي رركػ ػػة الجنػ ػػاد
ااسالمي في لبناف شكيب الويناأ طالب وكالة الغوث الدولية (ا ونروا)أ بالتراجع عف قرارها القاضي بالغػار
برنػػامو الط ػوارئ لالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي م ػػيـ ننػػر البػػارد .جػػار ذلػػؾ ػػالؿ زيػػارة قػػاـ بنػػا وفػػد مػػف رركػػة
الجناد ااسالمي في فمسطيف –لبنػافأ إلػى يمػة اعتةػاـ أهػالي ننػر البػارد أمػاـ مقػر ا ونػروا الرئيسػي فػي
بيروت لمتضامف مونـ ولموقوؼ إلى جانب مطالبنـ.
 23حماس تطالب السمطة بإطالق سراح المعتقمين السياسيين
(يو .بي .آي) :أداف القيادي في رركة رماس وةفي قبناأ أمسأ استمرار “سياسة االعتقاؿ السياسي” مف
قبؿ ا جنزة ا منية الفمسطينية والتي كاف آ رها اعتقاؿ  6مف طمبة الكتمة ااسالمية في الضفة الغربية.
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وانتق ػػد قبن ػػا اعتق ػػاؿ ا جنػ ػزة ا مني ػػة الفمس ػػطينية  6م ػػف طمب ػػة جامو ػػة النج ػػاحأ مس ػػار ال م ػػيسأ موتبػ ػ اور أف
ا ارض ػػي الفمس ػػطينية تش ػػند “رال ػػة م ػػف التغ ػػوؿ ا من ػػي عم ػػى الرري ػػات تن ػػدد النس ػػيو المجتمو ػػي وال ػػوطني
الفمسطيني وتدفع السارة الفمسطينية إلى مزيد مف التوتر واالرتقاف”.
وطالػػب قبنػػا فةػػائؿ الومػػؿ الػػوطني والمؤسسػػات الرقوقيػػة واانسػػانية بالومػػؿ مػػف أجػػؿ إطػػالؽ س ػراح كػػؿ
الموتقميف السياسييف.
الخميج ،الشارقة2823/9/28 ،
 24حركة األحرار :المستقبل لخيار المقاومة وسيشيد زوال التسوية
أكدت رركة ا ررار الفمسطينيةأ أف المستقبؿ ل يار المقاومة الفمسطينية وزواؿ مشػروع التسػويةأ مشػيرةو إلػى
انتفاضػػة ا قةػػى وقفػػت سػػداو فػػي طريػػؽ التسػػوية وأعػػادت القضػػية إلػػى مسػػارها الةػػريح واسػػتئنافنا بتةػػويد
المقاومة الذي يماؿ يار شوبنا الستوادة الرقوؽ والاوابت.
وجددت الرركػة فػي بيػاف لنػا وةػؿ "فمسػطيف" نسػ ة عنػ فػي الػذكرل ال ػ 23النػدالع انتفاضػة ا قةػى عػاـ
8000أ رفض ػػنا كافػػػة المش ػػاريع السياسػػػية وا منيػ ػػة الت ػػي تنػ ػػاؿ م ػػف رق ػػوؽ شػ ػػوبنا وتتػ ػ مر ضػػػد انتفاضػػػت
ومقاومت .
مػػف جنتنػػاأ أكػػدت رركػػة المقاومػػة الشػػوبيةأ أف ال تنػػازؿ عػػف رػػؽ عػػودة الالجئػػيف الفمسػػطينييف وال تف ػريط
بفمسطيف التاري يةأ وال تفويض ي أرد أي كاف بالتنازؿ عف شبر مف فمسطيف ,مواهديف ببقائنـ في ندؽ
المقاومة.
فمسطين أون الين2823/9/27 ،
 25قريع :المسجد األقصى سيبقى حك ار عمى المسممين وعصيا عمى محاوالت تقسيمو
راـ اهلل (فمسطيف) :أكد عضو المجنػة التنفيذيػة لمنظمػة الترريػرأ رئػيس دائػرة شػؤوف القػدسأ أرمػد قريػعأ "أف
المسجد ا قةى المبارؾ سيبقى رك ار عمى المسمميف وعةػيا عمػى مرػاوالت السػيطرة عميػ وتقسػيم أ مؤكػدا
أن 'ال تفاوض عمى المقدسات'.
وأضاؼ قريعأ في بياف ةرفيأ أذاع القسـ ااعالمي لرركػة "فػتح" اليػوـ الجموػة (" )9/87إف مػا تقػوـ بػ
ركومة االرتالؿ مف اعتػدارات واعتقػاالت واقترامػات مػف قبػؿ أعضػار الكنيسػت ووزرار رػالييفأ وجماعػات
المسػػتوطنيفأ لفػػرض أمػػر واقػػع عمػػى المقدسػػييف ولبسػػط السػػيطرة عمػػى المسػػجد ا قةػػى مػػف ػػالؿ تقسػػيم
الزم ػػاني والمك ػػاني لػ ػ أ ي ػػدؿ عم ػػى عنجنيتن ػػاأ ومراوالتن ػػا ف ػػرض سياس ػػة التقس ػػيـ الزم ػػاني والمك ػػاني لممس ػػجد
ا قةى أسوة بالمسجد اابراهيمي بمدينة ال ميؿ فاشمة".
قدس برس2823/9/27 ،

 26كتائب الناصر صالح الدين :سالحنا بوصمتو تجاه "إسرائيل" فقط
اف يونس – اص ةفا :أكد الناطؽ ااعالمي باسـ كتائب الناةر ةالح الديف الجناح الوسكري لرركة
المقاومة الشػوبية أبػو يوسػؼ أف المقاومػة الفمسػطينية شػريفةأ ولػيس لنػا عػدو سػول عػدو وارػد وجبنػة وارػدة
وهي الودو ااسرائيميأ وسالرنا لف تنررؼ بوةمت عف مقاومت رتى درر عف أرضنا.
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وشدد أبو يوسؼ الؿ كمم ل برفػؿ انطالقػة الرركػة الاالاػة عشػر الػذي نظػـ مسػار الجموػة بموقػع رطػيف
الوسكري التابع لنـ غػرب مرافظػة ػاف يػونس جنػوب قطػاع غػزة عمػى أننػـ لػف يتركػوا السػالح رتػى ينػدرر
جاهز لمموركة القادمة".
وا
االرتالؿأ اةة في ظؿ الةمت الوربيأ "ونود جندنا لجوم متينا قويا
وأكد أبو يوسؼ أف فمسطيف ستبقى إسالمية النوية عربية المساف أرض وقؼ إسػالمي وترريرهػا واجػب عمػى
مشددا أن ال تنازؿ عف أي شبر مف الوطف رتى تررير بالكامؿ بالمقاومة والجناد
كؿ عرب ومسمـ بالوالـأ
و
بووف اهلل عز وجؿ.
راليػا لمجاهػدينا
مف جانب قاؿأ عضػو القيػادة السياسػية لرركػة المقاومػة الشػوبية رسػف الػزعالف" :نوػد الوػدة و
لمموركػػة التػػي نومػػـ بأننػػا ال مرػػاؿ قادمػػةأ وبالتػػالي عمينػػا االسػػتوداد لػػذلؾأ ف عػػدونا يت ػربص بنػػا كػػؿ يػػوـ
وبقيادتناأ وعمينا أف نرفع مف قدراتنا الوسكرية ومف جنوزيتنا لمتةدي ل ".
ووج الزعالف رسالة لمشقيقة مةر قاؿ فينا :إف "المقاومة فػي غػزة توتبػر مةػر هػي وطننػا ,ونوتبػر أنفسػنا
ط الدفاع ا وؿ عننا وال نتمنػى إال كػؿ يػر لنػا ولكػؿ أمتنػا الوربيػة ,ننػا براجػة إلػى دعمنػـ ومسػاندتنـ,
رتى نستطيع أف نستمر في الوقوؼ في وج عدونا وعدوهـ".
وأكد أف المقاومة الفمسطينية لـ ولف تكوف في يوـ مف ا ياـ ضد أمف مةر.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2823/9/27 ،
" 27الجياد" :مستوطنات االحتالل الكرتونية ليست بعيدة من مرمى صواريخنا
تسػػارؿ القيػػادي برركػػة الجنػػاد ااسػػالمي الػػد الػػبطش فػػي كممػػة القػػول الوطنيػػة وااسػػالمية برفػػؿ انطالقػػة
رركة المقاومة الشوبية الاالاة عشرأ فػي غػزةأ "مػاذا يفوػؿ الوػدو ااسػرائيمي بشػوب مػؤمف بقضػيت وبػزواؿ
رتمي لودو أ وبأف مستوطنات الكرتونية ليست بويدة مف مرمى ةواري ناأ وال بد ل أف يومـ بأف ال مكاف ل
ومكانيا".
زمنيا
و
ببالدنا وبمقدساتنا التي يراوؿ تقسيمنا و
وأكػػد الػػبطش الكيػػاف ااس ػرائيمي الي ػوـ أمػػاـ يػػاريفأ إمػػا الرريػػؿ وامػػا أف يواج ػ ة ػواري نا ومقاومتنػػا وبكػػال
خ
خ
بشنادةأ مضيفوا " يارنػا و يػار أبنػار شػوبنا بم تمػؼ أطيافػ وفةػائم
بنةر واما
الرالتيف نرف الفائزوف إما
الجناد في سبيؿ اهلل فقط".
واسػػتطرد الػػبطش "ممػػؼ فمسػػطيف والقػػدس سػػيبقى القضػػية المركزيػػة لامػػةأ وقضػػيتنا تسػػتوعب رمػػاس وفػػتح
والجنػػاد والشػػوبية والديمقراطيػػة وا رػرار والمقاومػػة الشػػوبية وغيرهػػا مػػف الفةػػائؿأ واف فمسػػطيف لػػف توػػود إال
بالسيؼأ وليس بمبادرة الجاموة الوربية التي أعطت الينود ما لـ يوط أرد لنـ".
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2823/9/27 ،
 11يوفال شطاينتس ينتقد خطاب عباس باألمم المتحدة ويؤكد أن النكبة سببيا العرب
الناةرة  -زهير أندراوس :اعتبر المرمؿ لمشؤوف السياسية في ةريفة ه رتس الوبريةأ باراؾ رافيدأ أمس
ال ميس أف طاب رئيس السمطة الفمسطينية في ا مـ المتردة كاف شديد المنجة وهجوميأ الفتوا إلى أف
هذا هو ا النطباع الذي يسود لدل ةناع القرار في تؿ أبيب .ومف النارية ا رلأ انتقد وزير الشؤوف
ااستراتيجية ااسرائيمي يوفاؿ شطاينتس الكممة التي ألقاها رئيس السمطة الفمسطينية مرمود عباس أماـ
الجموية الوامة لامـ المتردةأ موضراو أن كاف يتوقع كممة أكار اعتداالو توترؼ بينودية دولة إسرائيؿ وال
تتجاهؿ ذلؾأ عمى رد توبير .
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وأضاؼ في رديث ةرافيأ الجموةأ لإلذاعة ااسرائيمية الرسمية بالمغة الوبرية (ريشيت بيت) إف عباس
أداف في كممت مكافرة إسرائيؿ لإلرهابأ بدالو مف إدانة راداي قتؿ الجندييف مف الجيش ااسرائيمي في
الضفة الغربية الؿ ا سبوع ا ير .كما عقب الوزير ااسرائيميأ عمى ما قال رئيس السمطة الفمسطينية
مف أف النكبة كانت رداوا تاري ويا لـ يسبؽ ل مايؿ مف ريث انوداـ الودؿأ ريث قاؿ شطاينتتس إف النكبة
هي نتيجة مراولة الورب تدمير دولة إسرائيؿ فور إقامتناأ عمى رد قول .
القدس العربي ،لندن2013/9/21 ،
 19وزير اإلسكان اإلسرائيمي :غرب نير األردن لن تكون ىناك سو دولة وحيدة وىي "إسرائيل"
راـ اهلل -القدس دوت كوـ  -ترجمة اةة :قاؿ وزير االسكاف االسرائيمي اوري اريئيؿأ توقيباو عمى طاب
الرئيس ابو مازف اماـ االمـ المتردة بأف "اسرائيؿ ستستمر بالبنار في كؿ مكاف في دولة اسرائيؿ في الجميؿ
وفي النقب وفي الضفة الغربية وفي القدس".
واضاؼ اريئيؿ كما نقؿ عن موقع "والال" الوبري اال باري" :اف مف يوتقد اف بامكان تغيير هذا الواقع فان
ينموسأ سنستمر بتوزيز االستيطاف الينوديأ وغرب ننر االردف لف تكوف هناؾ سول دولة وريدة هي دولة
اسرائيؿ".
القدس ،القدس2013/9/21 ،
 20حزب العمل اإلسرائيمي :خطاب عباس باألمم المتحدة معتدالً ويفتح حقبة جديدة من المفاوضات
الناةرة  -زهير أندراوس :قالت رئيسة رزب الومؿ ااسرائيمي وزعيمة الموارضة في الكنيست النائبة شيمي
يريموفيتشأ كما أفاد موقع ( )WALLAاا باري أمس الجموةأ إف ال طاب الذي ألقا رئيس السمطة
عباس في ا مـ المتردة يمنح ا مؿ الرذر في أننا أماـ رقبة جديدة مف المراداات مع الفمسطينييفأ والتي
أف تؤدي في نناية المطاؼ إلى سالـ بيف الطرفيفأ وطالبت رئيس الوزرار نتنياهو بالومؿ
مف الممكف ْ
بشكؿ جدي ومسؤوؿ مف أجؿ التوةؿ التفاؽ سالـ مع الفمسطينييف.
وأضافت رئيسة الموارضة ااسرائيمية قائمةو إف طاب عباس هذ السنة ي تمؼ بتاتوا عف طاب الذي أاار
رفيظتنا السنة الماضيةأ عندما اتنـ إسرائيبؿ بأن تمارس سياسة التطنير الورقي ضد الفمسطينييف وبأننا
تسوى لنكبة اانية وجديدة ضد الشوب الوربي الفمسطيني.
القدس العربي ،لندن2013/9/21 ،
 21ىآرتس :الجيش اإلسرائيمي يفكك المنظومة الخاصة المكمفة بالتعامل مع المياجرين األفارقة
قالت ةريفة ه رتس في عددها الةادرأ ةباح الجموةأ إف الجيش ااسرائيمي باشر مؤ راأ عمى أار
تراجع أعداد المناجريف ا فارقة الذيف يتمكنوف مف التسمؿ اسرائيؿ عبر الردود ااسرائيمية المةريةأ
بتقميص نطاؽ ورجـ المنظومة ال اةة المكمفة بمواجنة موجات المناجريف ا فارقة.
وأشارت الةريفة إلى أف الجيش قرر عمميا إغالؽ الوردة الوسكرية ال اةة بنذ المناـأ والتي كانت
تتم ص في استيواب المناجريف ا فارقة وتسميمنـ لمةمرة السجوف ااسرائيمية .ويتضمف القرار أيضا وقؼ
تجنيد جنود االرتياط مف الوردة  504لنذ الغاية.
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وبينت الةريفة أف الجيش قرر الشنر الماضي إغالؽ الوردة المذكورة بود أف بينت الموطيات الرسمية أف
عدد ا فارقة الذيف تمك نوا مف الد وؿ اسرائيؿ عبر الردود مع مةر كاف منذ مطمع الواـ الرالي ولغاية
نناية شنر تموز  36مناج ار فقطأ مقابؿ  1651مناج ار أفريقيا تمكنوا مف د وؿ إسرائيؿ في الواـ .2011
عرب 2013/9/22 ،41
 22يديعوت أحرونوت :واشنطن ستمنع أي محاوالت لمضغط عمى "إسرائيل" لتوقيع معاىدة النووي
الناةرة  -زهير أندراوس :نقمت ةريفة ‘يديووت أررونوت’ الوبرية في عددها الةادر الجموة عف
مةادر سياسية وةفتنا بأننا رفيوة في واشنطف وتؿ أبيب قولنا إف الركومة ااسرائيمية تمكنت مف
التوةؿ إلى تفاهمات مع إدارة الرئيس ا مريكي باراؾ أوباماأ مفادها أف واشنطف ستومؿ كؿ ما في وسونا
مف أجؿ كبح جماح أية مراولة لممارسة الضغوط عمى الدولة الوبرية مف أجؿ إرغامنا عمى التوقيع عمى
مواهدة منع نشر السالح النوويأ مشددةو عمى أن في هذ القضية الوينية ال يوجد الؼ رولنا بيف إسرائيؿ
والواليات المتردة .وزادت الةريفة الوبرية قائمةو إف رئيس الوزرار ااسرائيمي سيراوؿ في زيارت المرتقبة
وترديدا التقارب ا مريكي اايراني.
إلى الواليات المتردة ةد التقارب بيف الغرب
و
القدس العربي ،لندن2013/9/21 ،
" 23إسرائيل" تطرد دبموماسية فرنسية بعد صفعيا أحد جنوده
القدس المرتمة – الرأي :طردت سمطات االرتالؿ الةنيونيأ الدبموماسية الفرنسية "ماريوف كاستنو" التي
ةفوت جنديا ةنيوني بود اف اعتدل عمينا جنود االرتالؿ والقوها أرضا أانار تدميرهـ قرية "مكروؿ".
وذكرت ةريفة "إسرائيؿ اليوـ" في عددها الةادر الجموةأ أن بود مشاورات أجرتنا مع الركومة الفرنسية
قرر الجانباف أف يتـ طرد الدبموماسية الفرنسية المذكورة نناية الواـ الجاري (بود شنريف) كرؿ لممشكمة
رفاظا عمى الوالقات الفرنسية الةنيونية .
وكانت الدبموماسية الفرنسية  -تومؿ كممرؽ اقافي في القنةمية الفرنسية في القدس-أ ةفوت ارد جنود
االرتالؿ بود أف ألقاها أرضا عندما كانت تراوؿ إيةاؿ ياـ ومساعدات هالي قرية "مكروؿ" في غور
ا ردفأ بود أف دمرت الجرافات مساكف المواطنيف فينا.
وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم2013/9/22 ،
 24خالف بين إدارة المستشفيات اإلسرائيمية والجيش حول تكاليف الجرحى السوريين
القدس المرتمة  -آماؿ شرادة :يتفاقـ ال الؼ بيف ادارة المستشفيات االسرائيمية في منطقة الشماؿأ ةفد
ونناريا وبورية ورمباـأ وبيف الجيش االسرائيميأ روؿ تكاليؼ عالج الجررى السورييف الذيف يتـ نقمنـ مف
البمدات السورية المراذية لمردود الى اسرائيؿ لموالجأ بود تنربت و ازرة الدفاع وقيادة الجيش مف تسديد
التكاليؼ لممستشفياتأ التي تجاوزت مميوني دوالر في مستشفى ةفد لورد أ ما دفع ادارة المستشفى الى
فتح رساب اص في ةفد لجمع تبرعات لضماف قدرة ابقائنـ لموالج وشرار مودات وادوية يتطمبنا
عالجنـأ بود اف بات تقديـ الوالج لنـ عمى رساب االسرائيمييف مف ريث الطواقـ الطبية واالدوية
والمودات .وقد تجاوز عدد الجررى السورييف في اسرائيؿ الاالامئة عدد كبير مننـ مف االطفاؿ وتقع
اةاباتنـ بموظمنا في الويوف والراس .وبرسب ادارة المستشفيات فاف موظـ الجررى يرتاجوف الى عمميات
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جرارية وغرؼ عالج مكاؼ .وهـ يرقدوف في اقساـ الوظاـ والج اررة فيما يضع الجيش اماـ غرفة كؿ جريح
رراسة عسكرية يسمح لمطاقـ الطبي فقط بالد وؿ الينـ.
الحياة ،لندن2013/9/21 ،
 25تقديرات إسرائيمية متناقضة حول امتالك إبران لالسمحة النووية
عمي ريدر :ةدرت ةريفة «مواريؼ» أمس بتقريريف متضاربيف عمى ةفرتنا ا ولى :تردث ا وؿ عف
تقدير يتبنا مسؤولوف في ا جنزة ا منيةأ يفيد بأف ايراف باتت تممؾ قنبمة نووية واردة عمى ا قؿأ فيما رأل
الااني اف االعتقاد السائد في هذ ا جنزة هو أف طنراف لـ ترةؿ رتى اآلف عمى سالح نووي .ويرل
أنةار التقدير المتشائـ أف تؿ أبيب أضاعت الفرةةأ في السنوات السابقة لودـ مناجمتنا المنش ت النووية
االيرانيةأ لكوف طنراف تجاوزت كؿ الردود وكؿ القيودأ ا مر الذي يضونا اماـ تغيير تاري ي في توازف
القول االستراتيجي في المنطقة .وروؿ ما يجب برا أ يرل هؤالر االمنيوف اف السؤاؿ بات« :ليس كيؼ
نمنع القنبمةأ بؿ كيؼ نمنع اطالقناأ وماذا نةنع في ذلؾ الوقت؟».
وفي ما يتومؽ بالمغة الدبموماسية التي يست دمنا المرشد ا عمى ايراف عمي امنئيأ والرئيس رسف
رورانيأ يؤكد المسؤولوف ا منيوف أننا تنطمؽ مف كوننما رققا الندؼأ وبالتالي بات بامكاننما اف يكونا
س ييفأ وأف يقدما رسائؿ جديدة وناجوة لنفسينما.
اما ب ةوص استبواد امتالؾ ايراف قنبمة نوويةأ فيرل هؤالر اننا قادرة عمى الرةوؿ عمينا مف كوريا
الشماليةأ ال مف انتاجنا هيأ لكننـ يستبودوف في الوقت نفس اف يكوف قد رةؿ ذلؾ.
ويرذروف ايضاو مف اف «الرسائؿ التةالرية» التي يرسمنا الطرؼ اايراني ترمي الى عممية ارتياؿ تقوـ
عمى وقؼ البرنامو النووي في المررمة المقبمةأ عمى ا قؿ مف النارية الومنية.
وفي ضور ذلؾ ترل هذ الجنات ا منيةأ ان يمكف القوؿ بأف االستراتيجية االيرانية نجرتأ وايراف
سترةؿ عمى القنبمة النوويةأ وهو ما أدلأ برسب «مواريؼ» الى ارباط كبير لدل الكايريف في المؤسسة
ا منية االسرائيمية.
االخبار ،بيروت2013/9/21 ،
 26حوار لمشيخ صالح حول القدس وأحداث مصر وسورية والموقف اإليراني من القضية الفمسطينية
اسػػطنبوؿ  -هبػػة زكريػػا  -فػػاتح اوكومػػوش :فػػي الػػذكرل الاالاػػة عشػػر النػػدالع انتفاضػػة ا قةػػى المباركػػةأ
راورت مراسمة وكالة ا ناضوؿ الشي رائد ةالح رئيس جموية ‘ا قةى لموقؼ والتراث’ بفمسطيف المرتمة
عاـ  2948ورئيس الرركة ااسالمية في الدا ؿ الفمسطيني.
وتنػاوؿ الرػوار االقترامػات الينوديػػة لممسػجد ووضػػع مدينػة القػػدسأ وأوضػح الشػػي أف بػيف المشػػنديف الوديػػد
مف الموطيات عف وضع المدينة المقدسػة فػي الوقػت الػراهف وطبيوػة الوالقػات الدوليػة التػي تركػـ المتغيػرات
الطارئة عمينا بما فينا أرداث مةر وسورية والموقؼ اايراني وغيرها.
وفي سؤاؿ روؿ سياسات إسرائيؿ تجا المسجد ا قةى اليوـأ قاؿ الشي "االرػتالؿ ااسػرائيمي يسػوى اليػوـ
إلى تكايؼ اعتدارات مف أجؿ تنويد كؿ القدسأ بمونى ا رض والمقدسات والبيوت وتنويد الرياة نفسنا في
المدينةأ وهو ال يقوـ بنذا الندؼ كندؼ إسرائيمي ارتاللي ولكن مدعوـ مف قول ةميبية غربية عمى ةويد
أوروبي وأمريكيأ مونية بتنويد القدس.
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وعػػف مسػػاعي سػػمطات االرػػتالؿ لفػػرض تقسػػيـ زمػػاني عمػػى ا قةػػىأ قػػاؿ "نرػػف نؤكػػد سػػمفا أننػػا لػػف نسػػمح
لالرػتالؿ ااسػرائيمي بفػرض أي تقسػػيـ زمػاني عمػػى ا نقةػى ونومننػػا أف االرػتالؿ ااسػرائيمي ال يممػؾ دقيقػػة
واردة مف الوقت الذي يمر عمى المسجد ا قةى المبارؾ.
وبيف هناؾ واجبات مررمية وأ رل جذرية عمى كؿ مف يدعـ قضػيتناأ "فالواجبػات المررميػة هػي دعػـ ةػمود
أهؿ القدس عامةأ والقدس القديمة(الشرقية) اةة.
أما الواجب الجذري فالبد أف تتواوف كممة ا مة المسممة بركامنا وشووبنا واعالمنا وعممارها لنةرة القدس
والمسجد ا قةى رتى زواؿ االرتالؿ ااسرائيمي إف شار اهلل.
وعف رفع ةورة الرئيس المةري الموزوؿ مرمػد مرسػي أوضػح الشػي أف "ةػورة الػرئيس مرمػد مرسػي هػي
أوؿ ةورة ترفع في تاري المسجد ا نقةى المبارؾ برغبة وبمربػة مػف ا يػدي التػي رفوتنػاأ مػا يؤكػد أنػ قػد
التقى باهتمامات وسياسات مع طموح شوبنا الفمسطيني فػي ترريػر القػدس والمسػجد ا قةػى المبػارؾأ ورتػى
لو توقفت هذ السياسات الطيبة لبوض الوقػت فانػ سيتواةػؿ مػف جديػد رتػى يترقػؽ بػاذف اهلل رب الوػالميف
رغـ أنؼ االنقالبييف والمرتميف.
وعف الربيع الوربػي وتػأاير عمػى القضػية الفمسػطينيةأ بػيف الشػي أ أف "امػار الربيػع الوربػي عامػة وفػي مةػر
اةة لـ تكػف هػؿ مةػر فقػطأ بػؿ انوكسػت تمقائيػا عمػى القػدس والمسػجد ا نقةػى المبػارؾأ وأؤكػد بشػكؿ
ةريح أف الرئيس مرسي مع كؿ مشاغم كاف منتما بالسؤاؿ باستمرار عف القػدس والمسػجد ا قةػىأ وكػاف
مف أهـ بدايات اانجاز لمرئيس مرسي أف وج لتأسيس جمويات أهميػة كايػرة فػي مةػرأ فقػط لنةػرة القػدس
والمسجد ا قةى المبارؾ.
وعػػف تقييمػ لمػػدور ااي ارنػػي تجػػا القضػػية الفمسػػطينية فػػي الوقػػت الػراهفأ ةػػرح قػػائال" :مػػف الواضػػح جػػدا أف
الدور ااي ارنػي اآلف م يػب لامػاؿ بمونػى الكممػة ومرفػوض بشػكؿ مبػدئي عنػد كػؿ فمسػطيني رػرأ ننػا أمػة
الجسد الواردأ وررية فمسطيف جزر مف ررية سورية ومةرأ ونرف نرفض ررية فمسطيف عمى رساب رريػة
سورية أو عمى رساب ررية مةرأ واذا أعمنت إيراف عدارها عمى أهمنػا فػي سػوريا فنػذا إعػالف عػدار عمينػا
مباشرةأ واذا أعمنت دعمنا لالنقالب الدموي ا مريكي إما عالنية أو بالسرأ فني تدعـ مف يراربوف الشػوب
الفمسػػطينيأ لػػذا إي ػراف فػػي نظرنػػا أةػػبرت جػػزر ال يتج ػ أز مػػف مرػػور واشػػنطف تػػؿ أبيػػب طن ػرافأ أو مرػػور
موسكو بكيف طنرافأ كالهما مع ا سؼ.
القدس العربي ،لندن2823/9/29 ،

 27دراسة :المناىج اإلسرائيمية التعميمية تعزز فكرة "الدولة الييودية" وتمغي فمسطينيي الر 48
القػدس المرتمػػةُ :يسػتدؿ مػػف مراجوػػة كتػاب جديػػد لتػػدريس التربيػة المدنيػػة فػػي الكيػاف الةػػنيوني (“مواطنػػوف
فػػي “إس ػرائيؿ”) أف “إس ػرائيؿ” تطػػرح كدولػػة قوميػػة ينوديػػة بوػػد تق ػزيـ المركػػب الػػديمقراطي فػػي هويتنػػا التػػي
انترمتنا منذ قامت عمى أنقاض الفمسطينييف.
وتقوؿ د .هميؿ بينسوف مف جاموة بئر السبع في دراسة جديدة إف هناؾ تغيي اور بويد المدل في منناج التربيػة
المدنيػػة الجدي ػد وتنػػو با فائ ػ مومومػػات منمػػة .الد ارسػػة (مػػف دولػػة ينوديػػة وديمقراطيػػة لدولػػة ينوديػػة فقػػط)أ
تكشػؼ عػدـ الدقػػة واالنشػغاؿ ببنػار طػػاب إانػي وقػومي عمػػى رسػاب التربيػة لمديمقراطيػػة .وبموجػب المننػػاج
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الجديػػد لممػػدنيات ال توػػرؼ “إس ػرائيؿ” بتوريفنػػا المتػػداوؿ رتػػى اآلفأ كػ ػ "دولػػة ينوديػػة ديمقراطيػػة" بػػؿ ك ػػ"دولة
ينودية" فقط.
وعندما يػتـ عػرض المتالزمػة “ينوديػة وديمقراطيػة” يجػري التأكيػد عمػى أف الينوديػة سػابقة عمػى الديمقراطيػةأ
ويؤسس المنناج الجديد نموذج الدولة القومية ااانية الينودية كموديؿ مفضؿ ووريد تقريباو.
وبالنسبة لرقوؽ فمسطينيي اؿ 48الذيف يشػكموف  %27فػي الكيػاف يوتبػر المننػاج الجديػد أف لاقميػات رقوقػاو
اقافية في نطاؽ جالياتنـ وأننـ ال يمتمكوف هذا الرؽ في إطار بمورة هوية الدولة عامة.
ويشػػير د  .يوسػػؼ جبػػاريف المراضػػر فػػي الرقػػوؽ والقػػانوف إلػػى أف “التػػد الت السياسػػية” فػػي جنػػاز التومػػيـ
فظة لمغاية وتظنر االنرياز ا يديولوجي لمضاميف ةنيونية موادية لمديمقراطية ب ػالؼ موظػـ دوؿ الوػالـأ
منوها بقياـ أوساط ةنيونية ارجية ةاربة مةمرة سياسية واضرة بالتد ؿ بردة في بمورة طة توميمية.
ويؤكػػد جب ػػاريف ؿ”ال م ػػيو” أف المنن ػػاج الجديػػد يوط ػػي ش ػػرعية م ػػف بدايت ػ لالر ػػتالؿ والترانس ػػفيرأ مش ػػي اور لم ػػا
يتضػمن الفةػؿ ا وؿ منػ  .ويوتبػر هػذا الفةػؿ أف مسػارة “الدولػة” تقػررت بطػرؽ م تمفػةأ بيننػا اتفاقػػات
سياسية وارتالؿ وانفةاؿ عف دوؿ أ رلأ ما يونػي وضػع االتفاقػات السياسػية واالرػتالؿ عمػى قػدـ المسػاواة
مف ريث الشرعية.
الخميج ،الشارقة2823/9/28 ،
 28مواجيات عنيفة واعتقاالت خالل مسيرات "جمعة األقصى" في الضفة والقدس وقطاع غزة
غزة ػ أشرؼ النػور :انػدلوت مواجنػات بالرجػارة بػيف شػباف فمسػطينييف غاضػبيف وجنػود االرػتالؿ ااسػرائيمي
فػي منػػاطؽ متفرقػة فػػي قطػػاع غػزة والضػػفة الغربيػػةأ أسػفر عننػػا وقػػوع إةػاباتأ فػػي مقدمػػة ربمػا تكػػوف بدايػػة
لػ’انتفاضة االاة’ برسب دعوة ‘شباب ائتالؼ االنتفاضة’.
و ػػرج شػػباف غاضػػبوف فػػي مسػػيرات فػػي مدينػػة القػػدس المرتمػػة ومػػدف متفرقػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة وفػػي قطػػاع
غزةأ ريث وةموا إلى أرد الموابر التي تفةؿ إسرائيؿ عف القطاعأ واشتبكوا بالرجػارة مػع جنػود االرػتالؿأ
ضمف فواليات ‘جموة الغضب’ في اليوـ ا وؿ لمدعوة الندالع ‘االنتفاضة الاالاة’.
وقاؿ شػنود عيػاف اف عشػرات الشػباف مػف مدينػة غػزة وةػموا إلػى رػدود موبػر الشػجاعية ‘نرػاؿ عػوزأ شػرؽ
مدينة غزةأ ورشقوا الرجارة تجا الموقع المرةف الذي يوجد في جنود االرتالؿ.
وأطمؽ الجنود النار الري بشكؿ عشوائي وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموعأ ا افة المتظاهريف وتفريقنـ.
وكػػاف ‘ائػػتالؼ شػػباب االنتفاضػػة’ دعػػا الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة وغ ػزة والقػػدس لمنػػزوؿ الجموػػة نة ػرة لمدينػػة
القدسأ في رسائؿ وجنت لمفمسطينييف عبر النواتؼ النقالةأ ومواقع التواةؿ االجتماعي.
وانػػدلوت وفػػؽ الػػدعوة مواجنػػات أ ػػرل بوػػد ةػػالة الجموػػة فػػي عػػدة نقػػاط ارتكػػاؾ مػػع الجػػيش ااسػرائيمي فػػي
مدينة القدسأ ووفؽ المةادر الطبية فاف تمؾ المواجنات نجػـ عننػا وقػوع عشػرات ااةػابات باال تنػاؽ فػي
ةفوؼ المتظاهريفأ كذلؾ تمكنت قوات االرتالؿ مف اعتقاؿ عدد مف المتظاهريف.
كذلؾ قموت قوات االرتالؿ مسيرات الضفة ا سبوعية السممية المنددة باالستيطاف والجدارأ التي جارت هذا
اليوـ إريار لمذكرل الػ 23الندالع انتفاضة ا قةىأ ريث جرل االعتدار عمى المتظاهريف بالضرب المبرح.
القدس العربي ،لندن2823/9/29 ،
" 29ائتالف شباب االنتفاضة" ينتقد قمع أمن السمطة لمظاىرات "جمعة األقصى" في الضفة
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نػدد "ائػػتالؼ شػػباب االنتفاضػػة" بقيػػاـ أجنػزة أمػػف السػػمطة بقمػػع وتفريػػؽ المظػػاهرات والمسػػيرات الشػػوبية التػػي
انطمقػػت فػػي أنرػػار متفرق ػػة فػػي الضػػفة الغربي ػػة المرتمػػةأ تنديػػداو باالعت ػػدارات واالنتناكػػات ااس ػرائيمية بر ػػؽ
المسجد ا قةى المبارؾ.
وق ػػاؿ االئ ػػتالؼ ف ػػي بي ػػاف ة ػػرفي ة ػػدر عنػ ػ " :إف أجنػ ػزة أم ػػف الس ػػمطة الفمس ػػطينية أ م ػػت بوعوده ػػا بو ػػدـ
التورض لممظاهرات الجماهيرية والشوبية في مدف الضفة الغربية طالما أف وجنتنا القدس".
وفػػي جنػػيف شػػماؿ الضػػفة الغربيػػةأ نشػػرت الشػػرطة الفمسػػطينية عناةػػرها بشػػكؿ مكاػػؼ وممرػػوظ فػػي الشػوارع
الرئيسية لممدينة تركزت في الطرؽ المؤدية إلى راجز الجممة لمنع أي تماس مع جنود االرتالؿ عمى راجز
الجممة.
وكػػاف االئػػتالؼ دعػػا إلػػى مسػػيرات فػػي جميػػع أنرػػار فمسػػطيف بمػػا فينػػا القػػدس المرتمػػة ضػػمف فواليػػات أطمػػؽ
تنديدا باقترامات ا قةى واالعتدارات المتكررة عمي مف قبؿ المستوطنيف.
عمينا اسـ "جموة ا قةى" و
فمسطين أون الين2823/9/27 ،
 38نقابة المحامين الفمسطينيين تقرر مقاضاة "الجزيرة" عمى خمفية "إساءة" حمامي لعرفات
غزة ػ أشرؼ النور :أعمنت نقابة المراميف الفمسطينييف عف ات اذهػا قػ ار ار بمقاضػاة قنػاة ‘الجزيػرة’ الفضػائيةأ
الستضػػافتنا ش ةػػيات قالػػت أننػػا أسػػارت مػػف عمػػى منبرهػػا لمشػػوب الوربػػي الفمسػػطينيأ وتفوهػػت بػ ػ’كممػػات
نابية’ عمى الرئيس الرارؿ ياسر عرفات.
وج ػػار ف ػػي بي ػػاف ة ػػرافي لمنقاب ػػة أنن ػػا ق ػػررت ‘مقاض ػػاة قن ػػاة الجزيػ ػرة ومالرقتن ػػا قض ػػائياأ الس ػػتقبالنا بو ػػض
الش ةػػيات التػػي أسػػارت عبػػر منبرهػػا لمشػػوب الوربػػي الفمسػػطيني بػػالتفو بكممػػات نابيػػة برػػؽ الشػػنيد والقائػػد
ياسر عرفات رمز الشوب الوربي الفمسطيني ورمز قضيت الوادلة’.
ويفن ػػـ أف المقة ػػود ه ػػو د .إبػ ػراهيـ رم ػػامي ال ػػذي ظن ػػر م ػػؤ ار ف ػػي برن ػػامو ‘االتج ػػا المو ػػاكس عم ػػى قن ػػاة
‘الجزيرة’ ووج انتقادات رادة لمرئيس الرارؿ عرفات.
وقاؿ نقيب المراميف رسيف شبان في أف نقابة المراميف تنظر لنذا ا مر بػ ‘بالر ا سىأ واف هذ السياسة
المتومدة والمدروسة مف قبؿ هذ القناة هدفنا تفريؽ الةفوؼ وااارة الفتف’.
القدس العربي ،لندن2823/9/29 ،
 32انطالق أعمال المؤتمر السنوي لمؤسسة "الدراسات الفمسطينية" في رام اهلل وغزة
راـ اهلل :انطمقػػت فػػي راـ اهلل وغػزةأ اليػػوـأ أعمػػاؿ المػػؤتمر السػػنوي لمؤسسػػة الد ارسػػات الفمسػػطينيةأ الػػذي يقػػاـ
بالتوػػاوف مػػع جاموػػة بيرزيػػت عمػػى مػػدار يػػوميفأ ترػػت عن ػواف "عشػػروف عامػػا عمػػى اتفػػاؽ أوسػػمو :مسػػتقبؿ
القضية الفمسطينية بود مسة وعشريف عاما عمى اعالف االستقالؿ".
وتناولت الجمسة ا ولى لممؤتمر "طبيوة اتفاؽ أوسمو"أ وتردث فينا كؿ مف الةرافي الفرنسي أالف غريشأ
وأستاذ كرسي ادوارد سويد في الدراسات الوربيػة المواةػرة والتػاري فػي جاموػة "كولومبيػا" ا مريكيػة د .رشػيد
ال الديأ ونائب رئيس جاموة بيرزيت لشؤوف التنمية واالتةاؿ غساف ال طيب.
وذكر غريش في مدا مة بونواف "أيػف نرػف اليػوـ مػف أوسػمو :الػدروس والوبػر"أ أنػ لػيس مػف السػنؿ الرػديث
عف "أوسمو"أ ف هناؾ مجموعة كبيرة مف التناقضػاتأ مضػيفا "يمكػف أف نتفػؽ عمػى أف أوسػمو وافتػ المنيػة
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لوػػدة أسػػبابأ مننػػا أف االسػػتيطاف االسػرائيمي وةػػؿ نقطػػةأ تجوػػؿ مػػف الناريػػة الممموسػػة مػػف االسػػترالة قيػػاـ
دولة فمسطينية بالطريقة التي يريدها الورب".
مػػف جانب ػ أ أوضػػح ال الػػدي فػػي مدا مػػة بون ػواف "المقػػدمات التاري يػػة والبيئػػة الفمسػػطينية واالقميميػػة والدوليػػة
المنيئػػة التفػػاؽ أوسػػمو"أ أن ػ ارفػػؽ التغي ػرات الدوليػػة أ طػػار فػػي التقيػػيـ مػػع الوضػػع الجديػػدأ مػػف قبػػؿ جنػػات
م تمفةأ مف ضمننا الرئيس الوراقي الرارؿ ةداـ رسيفأ الذي وةؼ اجتيار لمكويت بال اطئ.
أمػػا ال طيػػبأ فقػػدـ مدا مػػة بون ػواف "هػػؿ كػػاف اتفػػاؽ أوسػػمو مم ػ ار اجباريػػا أـ مغػػامرة تاري يػػة"أ مشػػي ار إلػػى أف
"أوسمو" ليس أم ار وارداأ بؿ عممية شممت عددا مػف االتفاقيػات والمرطػات والم اررػؿ التفاوضػيةأ وبالتػالي مػا
يمكف أف ينطبؽ عمى مررمة أو اتفاؽأ ال ينطبؽ عمى سائر المرارؿ واالتفاقات بالضرورة.
القدس ،القدس2823/9/28 ،
 32المستوطنون يبتكرون وسيمة لمنع اخالئيم من المستوطنات
راـ اهلل -ترجمة اةة :ابتكر ارد المستوطنيف في مستوطنة "يتسنار" المقامة عمى أراضي مرافظة نابمسأ
وسيمة جديدة لمريمولػة دوف عمميػات إ ػالر المسػتوطنيف مػف المسػتوطنات المقامػة عمػى ا ارضػي الفمسػطينية
المرتمة في الضفة الغربية.
وقالػػت ةػػريفة "موػػاريؼ" االسػرائيمية اليػػوـ الجموػػةأ أف االبتكػػار الجديػػد هػػو عبػػارة عػػف قاعػػدة رديديػػة مابتػػة
با رضأ بريث يضع المستوطف قدمة فينا ويقفؿ عمينا عند مراولة إ الئ .
القدس ،القدس2823/9/28 ،
 33لبنان :طاولة حوار في مخيم الجميل حول "حق العمل لمفمسطيني"
نظػػـ "االئػػتالؼ الفمسػػطيني  -المبنػػاني لرممػػة رػػؽ الومػػؿ"أ طاولػػة ر ػوار فػػي المركػػز الاقػػافي الفمسػػطيني فػػي
م يـ الجميؿ  -بومبؾأ بمشاركة النائب كامؿ الرفاعيأ وممامي الفةائؿ الفمسطينية والمجاف الشوبية وهيئات
المجتمع المدني المبناني والفمسطيني.
بوػػد مدا مػػة لمنسػػقة الرممػػة فػػي البقػػاع سػػميرة الغػػوؿ عػػف "ضػػرورة بػػت المطالػػب االنسػػانية والرقػػوؽ المدنيػػة
واالجتماعيػة ورػػؽ الومػػؿ لمفمسػػطيني مػػف قبػػؿ الركومػة المبنانيػػة"أ تنػػاوؿ الرفػػاعي "أسػػباب ررمػػاف الفمسػػطيني
مف رقوق بسبب الطبيوة الطائفية والمذهبية لمنظاـ في لبناف".
وشػػرح البارػػث الفمسػػطيني سػػنيؿ النػػاطور الم اررػػؿ التػػي مػػرت بنػػا قػوانيف ررمػػاف الفمسػػطيني مػػف رقوقػ بمػػا
فينا "مشاركة بوض وزرار ال ط الوطني في هذا المنع"أ مؤكدا "الموقؼ الاابت لمفمسطينييف بػرفض التػوطيف
الذي يت ذ من رجة لمنع الفمسطيني مف الومؿ ومف رقوق المدنية".
وقػػدمت مػػدا الت مػػف المراميػػة منػػار زعيتػػر وعضػػو لجنػػة االئػػتالؼ عمػػاد النػػاجي وامػػيف سػػر اترػػاد عمػػاؿ
فمسطيف في البقاع عمر قاسـأ تناولػت "موانػاة اةػراب المنػف الرػرة وررمػاننـ مػف أبسػط رقػوقنـ االنسػانية
وضماناتنـ االجتماعية".
و مػػص المجتموػػوف الػػى توةػػياتأ طالبػػت الدولػػة المبنانيػػة ب"رفػػع القيػػود عػػف الرقػػوؽ المدنيػػة واالجتماعيػػة
وارت ػراـ رقػػوؽ االنسػػافأ عػػف طريػػؽ تقػػديـ مػػذكرة بالمطالػػب لكػػؿ مػػف رئاسػػة مجمػػس الػػوزرار والن ػواب وو ازرة
الومؿ.
المستقبل ،بيروت2823/9/28 ،
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غزة في المستشفيات اإلسرائيمية ..بين اإلنسانية والربح المادي!
 34أطفال ّ
الناةرة ػ وائؿ عواد :في الوادة هنالؾ نرو  280طفال فمسطينيا في المستشفيات ااسرائيميةأ يتبدؿ غػالبيتنـ
بيف الفينة وا رل رسب رالتنـ الةػريةأ مقسػميف عمػى اػالث مستشػفيات متطػورة ج وػدا وسػط إسػرائيؿ وهػـ
كؿ مف (أ موؼأ تؿ هشوميرأ شنايدر).
مف ا طفاؿ مف يبقى في المستشفيات ااسرائيمية عواـأ ولربما شنر عدةأ وتتقاضى إسرائيؿ مف السمطة
عمما أف هنالؾ أغنيػار إسػرائيمييف يتبنػوف عػالج بوػض
الفمسطينية مبالر طائمة مقابؿ كؿ طفؿ تقوـ بوالجةأ و
ا طفاؿأ مما يضع عالمػة اسػتفناـ وتسػاؤؿ عػف مػدل “اانسػانية ااسػرائيمية” ومػدل الػربح وال سػارة الماديػة
ةوةا أف التسنيالت التي يرةؿ عمينا هؤالر ا طفاؿ لمتنقؿ بيف غػزة وبػيف المستشػفيات
في الموضوعأ
و
ااسرائيمية ال تكاد تذكرأ وهنالؾ راالت كايرة لمرضػى سػمح لنػـ فػي المػرة ا ولػى الػد وؿ إلػى إسػرائيؿأ اػـ
انتنى الوالج وطمبوا تجدي وػدا لمتةػريح لم ػروج مػف – غػزة المراةػرة – إال أننػـ لػـ يرةػموا عمػى التػر يص
اقتةاديا عادةأ ومات الطفؿ!
في المرة الاانية لسبب ما أو توقفت ميزانيات الوالج مف السمطة المأزومة
و
وبيف عنةرية إسرائيؿ ورةارها عمى غزة والسالح الذي تستومم في رروبنا عمى غزة والذي توج اتجاه
أةابع االتناـ في ظنور الكاير مف ا مراض المستوةية لدل أطفاؿ غػزةأ وبػيف “إنسػانية” إسػرائيمية تظنػر
في توامؿ المستشفيات ااسرائيمية مع هؤالر ا طفاؿأ وبيف أمواؿ باهظة تجبينا مقابؿ بوض هؤالر ا طفاؿ
مػػف السػػمطة وعػػالج أغنيػػار ينػػود لػػبوض أطفػػاؿ غ ػزة عمػػى رسػػابنـ الش ةػػي ..تبقػػى قضػػية أطفػػاؿ غػػزة
المرضػػى فػػي المستشػػفيات ااس ػرائيمية قضػػية ت ػػتمط فينػػا ا وراؽ فػػي تناقضػػات “أ القيػػة” قػػد تبػػدو لموهمػػة
ا ولى في مؤسسات إسرائيؿ!
رأي اليوم ،لندن2823/9/28 ،
 35كتاب" :ابن الجنرال ..رحمة إسرائيمي في فمسطين"
نازؾ سابا يارد :أف تكتب أديبة عالمية مرموقة كا فريقية-ا ميركية أليس والكر مقدمة كتاب «ابف الجنػراؿ:
ررمة إسرائيمي في فمسطيف» لمكاتب ميكو بيميدأ دليؿ عمػى أف أهميتػ تتوػدل فمسػطيف واسػرائيؿ .جمػاؿ هػذ
السػػيرة أننػػا تمػػزج سػػيرة الوالػػد بسػػيرة االبػػف وبػػأرواؿ فمسطيف/إس ػرائيؿ السياسػػية واالجتماعيػػةأ فتتػػدا ؿ هػػذ
النػ ػواري جميوػ ػاو لتك ػػوف ور ػػدة ممتو ػػة ومش ػػوقة بتنوعن ػػا .وه ػػي مفوم ػػة بالر ػػب عم ػػى رغ ػػـ الم س ػػي السياس ػػية
واالنسانية التي تورضنا :رػب الكاتػب سػرت أ وال سػيما والػد أ رػب الوػربأ ورػب فمسطيف/اسػرائيؿ .يقػوؿ:
«أعيش في مكاف (الواليات المتردة) وقمبي في مكاف آ ر (فمسطيف/اسرائيؿ)» (ص.)298
يػروي ميكػػو بيميػد سػػيرة والػد مػػاتي بيميػد الػػذي كػاف مػػف أهػـ جنػراالت الجػيش ااسػرائيميأ وأهػـ الػػدافويف إلػػى
شف إسرائيؿ ررب  2967ضد مةر وسورية.
في غزةأ كاف قد قرر أف يتومـ الوربية ويت ةص بناأ ورػيف اسػتقاؿ انتقػؿ مػع أسػرت إلػى الواليػات المترػدة
ليود لشنادة الدكتو ار أ إذ ا تار أف يةبح أستاذاو لمغة الوربية وآدابنا في الجاموػة الوبريػةأ عمػى رغػـ شػنرت
الوسكرية والوظائؼ المرموقة التي عرضت عمي .
ومػػف اػػـ بػػدأ يناضػػؿ فػػي سػػبيؿ رقػػوؽ الفمسػػطينييف :يراضػػر ويكتػػب اظنػػار طػػأ الةػػنيونييف فػػي تمسػػكنـ
با ارض ػػي المرتم ػػة وم ػػالفتنـ نتيج ػػة ذل ػػؾ لم ػػا ي ػػدعوف م ػػف ديموقراطي ػػةأ وة ػػادؽ ع ػػدداو م ػػف الش ة ػػيات
الفمسطينية أمااؿ عةاـ سرطاوي (الذي ما لبػث أف اغتالػ إرهػابي مػف منظمػة أبػو نضػاؿ) .أيػد أفػراد أسػرت
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موقف أ ولكف قاطو جميع ااسرائيمييفأ فمـ يود يدعى أو زوجت إلى رفمة أو وليمةأ وكاي اور ما هدد بالموت.
ومع قمة مف ااسرائيمييف الذيف شاركو موقف أ أسس المجمس ااسرائيمي لمسالـ ااسرائيمي -الفمسطيني.
الحياة ،لندن2823/9/28 ،
 36صدور العدد الخاص ( )96من مجمة الدراسات الفمسطينية
لنػػدف :ة ػػدر الوػػدد ال ػػاص ( )96مػػف مجم ػػة الد ارسػػات الفمس ػػطينية الم ةػػص لم ػػذكرل ال مسػػيف لتأس ػػيس
مؤسسة الدراسات الفمسطينيةأ في  460ةفرةأ متضمناو مروريف كبيريف:
المرور ا وؿ :هو ‘وليد ال الدي :ترية’ ويتضمف الترجمة الوربيةأ التي تنشر لممرة ا ولىأ لاالث د ارسػات
تأسيس ػػية لمم ػػؤرخ الفمس ػػطيني ولي ػػد ال ال ػػدي – 2 :الش ػػركة الواماني ػػة الينودي ػػة لا ارض ػػيأ م ط ػػط هيرتس ػػؿ
السػػتومار فمسػػطيف  – 8طػػة دالػػت مجػػدداوأ  – 3عػػودة إلػػى سػػقوط ريفػػا .تكشػػؼ هػػذ الد ارسػػات أف القػرارة
الوممية لمنكبة كانت فمسطينية أوالوأ وأف كشؼ الم طط الةنيوني قبؿ ررب النكبة وفي أانائنػا لػـ يػتـ عمػى
أيدي المؤر يف ااسرائيمييف الجدد كما يشاع في ا وسػاط ا كاديميػة وااعالميػة الغربيػة وااسػرائيميةأ بػؿ تػـ
أوال عمى يدي مؤرخ فمسػطيني .كمػا يتضػمف هػذا الممػؼ مقػالتيف لبيػاف نػوينض الرػوت وبشػير موسػى نػافعأ
يقدماف فينما قرارة ترميمية لنتاج ال الدي التأري ي.
المرػػور الاػػاني :وهػػو ترػػت عنػواف‘ :نرػػو أدب فمسػػطيني جديػػد’أ فيقػ أر ف ػػري ةػػالح مجموعػػة مػػف الروايػػات
الفمسػػطينية الردياػػةأ ويقػػدـ الفنػػاف الفمسػػطيني كمػػا بالطػػة رؤيت ػ التشػػكيمية مػػف ػػالؿ ‘قيػػاس القػػدسأ ويق ػ أر
أنطػػوف شػػماس تجربػػة الشػػاعر طػ مرمػػد عمػػي ويقارننػػا بالتجربػػة الدرويشػػيةأ أمػػا اليػػاس ػػوري فيسػػتويد ارئػػد
الشور الفمسطيني المقاوـأ راشد رسيف .وفػي الوػدد أيضػاوأ مقابمػة قديمػة أجريػت مػع إميػؿ ربيبػيأ ولػـ تنشػر
سابقاو.
القدس العربي ،لندن2823/9/28 ،
" 37األخبار المبنانية" :الجيش المصري يخطّط لر"موت ىادئ" لر"حماس" في غزة
القاهرة  -إيماف إبراهيـ :تتفؽ التسريبات عمى أف مةر وجيشنا يوػداف ل طػط أبوػد ممػا جػرل رتػى المرظػة
ب ةػػوص "مراربػػة" رركػػة "رمػػاس" ووضػػع رػػد لتػػد منا فػػي الشػػأف المةػػريأ غيػػر أف مةػػادر "ا بػػار"أ
تممح إلى إمكانية إسقاط "رماس" والموعد  22تشريف الااني.
"رسػػـ عسػػكري" أو "تأديػػب" لرركػػة "رمػػاس"أ ج ػرار تػػد منا فػػي الشػػأف المةػػريأ وسػػيناريوات عديػػدة برانػػا
الجػيش المةػػري لمتوامػػؿ مػع التنديػػدات المتأتيػػة مػف قطػػاع غػزة عمػى ا مػػف القػػومي المةػريأ عقػػب سػػقوط
رمفار "اا واف المسمميف" مع عزؿ الرئيس مرمد مرسي.
مةادر عسكرية مطموة تقوؿ لػ"ا بار"أ قالت إف الومؿ خ
جار رالياو لػ"إعادة ا مور إلى نةابنا"أ والمقةود
هنػػا تةػػريح ا وضػػاع السياسػػية القريبػػة مػػف الرػػدود الش ػرقية لمةػػرأ كػػي تتفػػادل هػػذ المنطقػػة مزيػػداو مػػف
"النجمات الت ريبيػة المسػمرة"أ برسػب المةػادر .أمػا عػف طػوات "إعػادة ا مػور إلػى نةػابنا"أ فيبػدو أننػا
توني تدبير "موت هادئ" لرركة "رماس"أ ليس بالضرورة تةفيتناأ بؿ إسقاطنا مف الركـ في غزة.
وتؤكػػد المةػػادر أف المومومػػات الػواردة تشػػير إلػػى وجػػود موسػػكرات تػػدريب لمةػرييف وجنسػػيات أ ػػرل تجػػري
عمى أرض قطاع غزةأ في منطقة قريبة مف نقػاط ردوديػة لمةػرأ وهػؤالر ينتظػروف إشػارة البػدر لمػد وؿ فػي
التاريخ :السبت 2823/9/28

العدد2992 :

ص 22

مواجنات مباشرة مع الجنود والوساكر المةرييف المرابطيف في شماؿ سينار .وتضيؼ أف "البئريف الجديدتيف
المتػػيف ضػػبطنما عناةػػر الجػػيش الميػػداني الاػػاني ورػػرس الرػػدود بالتنسػػيؽ مػػع رجػػاؿ و ازرة الدا ميػػة تكشػػفاف
النقاب عف استمرار ا يادي ال فية في الموب بأمف مةر"أ مشيرة إلى أف سوة هاتيف البئريف تبمر نرػو مئػة
ألؼ ليتر مف البنزيف والسوالر.
المةػػادر نفسػػنا تػػرل أف تمػػؾ المةػػالح التػػي عطمنػػا الجػػيش المةػػري "فكػػت شػػفرة المغػػز ال ػػاص لاسػػباب
الرقيقػػة التػػي دفوػػت رركػػة "رمػػاس" إلػػى تغييػػر بوةػػمة نشػػاطنا مػػف مراربػػة الوػػدو الةػػنيوني إلػػى مراربػػة
الجػػيش المةػػري" .وتمػػؾ ا سػػبابأ برسػػب المةػػادرأ تتومػػؽ بػػالمس ب ػػ"بيزنس" ا نفػػاؽ لمم ػرة ا ولػػى "بوػػدما
كشػػفت التقػػارير الموموماتيػػة المسػػؤوؿ عػػف إدارة هػػذ المنطقػػة مػػف الجانػػب الرمسػػاوي"أ إضػػافة إلػػى "تضػػييؽ
ال ناؽ عمى تجارة قيادات "رماس" غير الشػرعية وغيػر الرسػمية"أ التػي درت عمػينـ أمػواالو مػع مجموعػة مػف
المستفيديف مف عمميات التنريب مف ا نفاؽ.
وقػػؼ عمػػؿ ا نفػػاؽ كػػاف أولػػى ال طػوات التػػي اتبوتنػػا اادارة المةػرية لتمقػػيف "رمػػاس" وقياداتنػػا "دروسػاو فػػي
الوطنيػػة ورمايػػة الرػػدود"أ برسػػب المةػػادرأ التػػي تضػػيؼ أف "رالػػة الشػػمؿ التػػي يوانينػػا الرمسػػاويوف والتػػي
تظنػػر جمي ػاو فػػي استو ارضػػات لمجموعػػات مػػف أف ػراد الجػػيش لػػدينـأ توضػػح بالػػدليؿ القػػاطع أننػػـ يقتربػػوف مػػف
رافة الناويةأ بودما سروا رمفارهـ االستراتيجييف لدعـ نظاـ ابت فشم في مةػر ولفظػ المواطنػوف وعػزؿ
إار تظاهرات جابت شوارع القاهرة والمرافظات في  30يونيو".
لـ تتوقؼ مرارؿ "التةدي لرماس بود"أ هي "البداية التي تابت لمفمسطينييف ولقضيتنـ الوطنية أف مةر ال
تزاؿ عمى الوند في دعـ موقفنـ المةيري"أ تقوؿ المةادر .لكف تبقى تساؤالت طررتنا مةادر "ا بػار"أ
عػػف "الجػػدول ورار مػػا تفوم ػ عناةػػر "رمػػاس" المسػػمرة فػػي ا ارضػػى المة ػريةأ ومػػدل إفػػادتنـ مػػف ضػػياع
القضية الفمسطينيةأ ولمةمرة َمف يراةروف سكاف القطاع؟ ومػا هػي ططنػـ المسػتقبيمة لمػواجني رػاالت
الرفض المتزايد مف سكاف غزة فمسطيف؟ هؿ سيواجنوف مواطنينـ وأهالينـ بالسيؼ والنار كما فوموا في بداية
إركاـ سيطرتنـ عمى القطاع؟ أـ سيزجوف كؿ الغزييف في السجوف؟".
تساؤالت طررتنا المةادر لإلشارة إلى موعد  22تشريف الااني المقبؿأ الذي أعمنت رركة "تمرد" الفمسطينية
يومػاو لمتمػػرد عمػػى قيػػادات "رمػاس"أ الػػذيف "ان رطػوا فػػي تنفيػػذ أجنػدات متومقػػة باامػػارة ااسػػالمية عمػػى أرض
مةر منذ التمػويح بانشػار  50ألػؼ يمػة ايػوار الفمسػطينييف فػي مراولػة لتػوطيننـ فػي أ ارضػي سػينار ترػت
ستار مشروع اقتةادي اقامة منطقة استامارية ررة دوف جدول"أ هذا برسب المةادر.
األخبار ،بيروت2823/9/28 ،
 31الرئيس اإليراني :يجب عدم إعطاء شرعية لتيجير شعب بسبب ما فعمو النازيون
نيويورؾ – وكاالت :في اجتماع لما يسػمى " "AISIA SOCIETYفػي نيويػورؾأ الميمػة الماضػيةأ وردا عمػى
س ػؤاؿ رػػوؿ "المررقػػة /النولوكوسػػت"أ قػػاؿ ال ػرئيس ااي ارنػػي رسػػف رورػػاني إن ػ سػػبؽ وأف أوضػػح موقف ػ فػػي
مقابمة سابقة (مع "سي أف أف") بأن يديف الجرائـ التي ارتكبت الؿ الررب الوالميػة الاانيػة ضػد مجموعػات
كاي ػرةأ وبضػػمننـ الينػػود .وقػػاؿ إن ػ يػػديف كػػؿ الج ػرائـ التػػي ارتكبػػت عامػػةأ ويػػديف قتػػؿ ا بريػػار س ػوار كػػانوا
مسيرييف أو ينود أو مسمميف.
وربط روراني بيف المررقة وبيف وضع الشوب الفمسطيني .وقاؿ "إذا ارتكب النازيوف جرائـ فنػذا ال يونػي أف
اآل ريف يجػب أف يوػانوا .يجػب عػدـ إعطػار شػرعية لطػرد أبنػار شػوب مػف بيػوتنـ بسػبب مػا فومػ النػازيوف".
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وردا عمػػى س ػؤاؿ رػػوؿ موقػػؼ بػػالد فػػي رػػاؿ توةػػؿ الفمسػػطينييف إلػػى اتفػػاؽ مػػع إس ػرائيؿأ قػػاؿ رورػػاني إف
مسػألة السػػالـ فػػي الشػػرؽ ا وسػط موجػػودة عمػػى الطاولػػة منػذ سػػنوات كايػرةأ ولاسػػؼ لػـ يتوةػػموا إلػػى رػػاؿ.
وأضاؼ أن سػيوافؽ عمػى مػا يوافػؽ عميػ الشػوب الفمسػطيني .وقػاؿ "إذا وافػؽ مت ػذو القػرار وشػوب فمسػطيف
عمى شير فسوؼ نتقبؿ إرادتنـ".
وكالة سما اإلخبارية2013/9/21 ،
 39القرضاوي :مستعدون أن تقطع رقابنا فى سبيل القدس
السبيؿ :دعا الشي يوسؼ القرضاولأ رئيس االتراد الوػالمي لوممػار المسػمميفأ جمػوع المسػمميف إلػى الػدفاع
عػف القػدسأ مشػػي ار إلػى أنػ منمػا شػغمتنا ا رػػداث فػى مةػػر أو تػونس أو الوػراؽ فيجػػب عمينػا أال ننسػػى أف
القدس هى قضية ا مة ااسالمية ا ولى.
وتػػابع القرضػػاول ػػالؿ طبػػة الجموػػة بمسػػجد عمػػر بػػف ال طػػاب بالواةػػمة القطريػػة الدورػػةأ قػػائال“ :القػػوـ
يريدوف أف ي طفوا منا القدسأ وركامنا نائموفأ وهـ يريدوف أف يػد موا المسػجد ا قةػى وقػد د مػو بالفوػؿأ
وررموا عمى المسمميف د ول ”.
وطالب القرضاول جموع المسمميف وركامنـ وعممائنـ ومنظمة التوػاوف ااسػالمى والجاموػة الوربيػةأ بضػروة
التةدل لمينودأ بأف نقؼ لنـ بالمرةادأ مضيفا“ :نرف مستودوف أف تقطع رقابنا فى سبيؿ القدسأ رتى ال
يد ؿ هؤالر القردة وال نازير ويدنسو ”.
وأشار القرضاول إلى أف الينود شغموا بوض المةرييف وضػركوا عمػى بوػض الرجػاؿأ لينةػرفوا عػف قضػية
القدسأ مضيفا“ :الرؽ هو الشير الاابػت الػذل ال يتغيػر وأعظػـ شػير اابػت هػو اهلل توػالىأ يجػب عمينػا أف
أبدا”.
نستمسؾ بالرؽ ال تتزرزح عن و
عمان2013/9/21 ،
السبيلّ ،
 40ىيئة اإلعمال الخيرية اإلماراتية تقدم  200ألف دوالر ألسر أيتام في محافظة جنين
جنيف  -الرياة الجديدة :سمـ وفد مف هيئة ااعماؿ ال يرية ااماراتية مبمر مػائتي ألػؼ دوالر لةػالح لرػوالي
ألػؼ أسػرة مكفولػػة لػػدل زكػػاة جنػػيف المركزيػػةأ برضػور مرػػافظ مرافظػػة جنػػيف المػوار طػػالؿ دويكػػاتأ ورئػػيس
لجنة زكاة جنيف المركزية الراج نناد الراغب.
وقػػاؿ إبػراهيـ ارشػػد مػػدير مكتػػب هيئػػة ااعمػػاؿ ااماراتيػػة فػػي الضػػفة :إف مشػػروع ا يتػػاـ لػػدل هيئػػة ااعمػػاؿ
ال يريػػة يػػوفر شػػبكة أمػػاف لوش ػريف ألػػؼ أس ػرة فمسػػطينيةأ باجمػػالي سػػنوي يبمػػر عش ػرة ماليػػيف دوالرأ والنيئػػة
تررص عمى تقويت والتفكير بأشكاؿ جديدة النجاز عمى النرو الذي ي دـ اسر ا يتاـ بالةورة الةريرة.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/9/21 ،
نيويػورؾ:
" 42الرباعية" تطالب الفمسطينيين واإلسررائيميين اتخرال اإلجرراءات الممكنرة إل نجراح المفاوضرات
طمبػػت المجنػػة الرباعيػػة الدوليػػة لمشػػرؽ االوسػػط الجموػػة مػػف الفمسػػطينييف واالس ػرائيمييف “القيػػاـ بكػػؿ مػػا فػػي
وسونـ لمدفع" باتجا اتفاؽ سالـ واالمتناع عف اي عمؿ يمكف اف “ينسؼ الاقة”.
وقبؿ بدر االجتماعأ كاف المقوداف عمى طرفي الطاولة يرمالف اسـ “اسرائيؿ” و”دولة فمسطيف”أ لكػف هػاتيف
الوبارتيف رفوتا قبؿ د وؿ الوفديف مباشرة .وفي بيافأ قالت المجنة الرباعية الدولية لمشػرؽ االوسػط (الواليػات
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المتردة وروسيا واالمـ المتردة واالتراد االوروبي) اننا “تؤكد مجددا تةميمنا عمى تقديـ دعـ فواؿ لجنود”
الطرفيف المذيف استانفا في تموز/يوليو مفاوضاتنما المباشرة المجمدة منذ االاة اعواـ.
واطمع وزير ال ارجية االميركي جوف كيري نظرار في المجنة عمى سير هذ المفاوضات وذلؾ اانار اجتماع
في نيويورؾ عمى هامش الجموية الوامة لالمـ المتردة.
والبيػػاف “يطمػػب مػػف كػػؿ االطػراؼ ات ػػاذ كػػؿ االجػرارات الممكنػػة لتشػػجيع ظػػروؼ مالئمػػة لنجػػاح المفاوضػػات
واالمتناع عف اي عمؿ قد ينسؼ الاقة او يسير الى مسائؿ عمى عالقة بالوضع الننائي”.
واكد الوزرار مجػددا ايضػا التػزامنـ بمنمػة تسػوة اشػنر اليجػاد اتفػاؽ ننػائي .وهػدؼ المفاوضػات هػو رػؿ مػف
دولتيف تتوايشاف بسالـ.
رأي اليوم ،لندن2823/9/28 ،
 42االتحاد األوروبي يقدم عشرة ماليين يورو لصالح المخصصات االجتماعية
راـ اهلل :ق ػػدـ االتر ػػاد ا وروب ػػي نر ػػو  20مالي ػػيف ي ػػوروأ لة ػػالح دف ػػع الم ةة ػػات االجتماعي ػػة لمو ػػائالت
الفمسػػطينية المرتاجػػة فػػي الضػػفة وقطػػاع غ ػزةأ لمم ػرة الاالاػػة هػػذا الوػػاـ .وأوضػػح االترػػاد ا وروبػػي فػػي بيػػاف
ةرفيأ "أف الوائالت الفمسطينية التي تويش في فقر مدقع تتسمـ مساعدات عبر برنػامو الترػويالت النقديػة
الوطني التابع لو ازرة الشػؤوف االجتماعيػة الػذي يػوفر شػبكة أمػاف أساسػية إلػى الفمسػطينييف ا كاػر عػو از وفقػ ار
في الضػفة الغربيػة وغػزة عبػر مسػاعدات نقديػة وعينيػة" .ولفػت إلػى أف هػذ المسػاهمة ستةػؿ إلػى 569988
عائمة فمسطينية مووزة وأف ما يزيػد عػف نةػؼ تمػؾ ا سػر توػيش فػي غػزةأ وأشػار البيػاف إلػى انػ يػتـ ترديػد
الوائالت المؤهمة لالستفادة مف المساهمة ا وروبية بالتواوف مع و ازرة المالية.
القدس ،القدس2823/9/27 ،
 43نائب بالبرلمان األلماني :اال نقالب المصري حول غزة إلى أكبر سجن في العالم
برليف :طالبت نائبة يسارية ألمانية الجيش المةري بودـ إركاـ الرةار ااسرائيمي ال انؽ عمى قطاع غزةأ
ودعػػت الركومػػة المةػرية التػػي جػػار بنػػا االنقػػالب الوسػػكري الػػذي أطػػاح بػػالرئيس المةػػري المنت ػػب مرمػػد
مرسيأ إلى فتح موبر رفح في االتجاهيف أمػاـ رركػة السػفر ونقػؿ ا غذيػة وا دويػة وا جنػزة الطبيػة والوقػود
لسكاف القطاع الفمسطيني المراةر.
وقالػػت أنيت ػ غػػروت ممامػػة رػػزب اليسػػار ا لمػػاني الموػػارض فػػي البرلمػػاف (البوندسػػتاغ) "إف تػػدمير الجػػيش
المةػػري ل ػ %90مػػف ا نفػػاؽ الواةػػمة بػػيف رفػػح المةػرية وغػزة تسػػبب فػػي تػػردي وتفػػاقـ ا وضػػاع المويشػػية
واانسػػانية كاػػر مػػف  295مميػػوف فمسػػطيني يويشػػوف فػػي الشػريط الضػػيؽ مػػف ا رض الفمسػػطينية فػػي قطػػاع
غزة" .وأضافت غروت في تةريرات اةة لمجزيػرة نػت "بوػد أف بػات انقطػاع الكنربػار عػف غػزة قريبػا أمػ ار
رتميا بسبب تدمير ا نفاؽ ووقؼ تدفؽ الوقودأ لف يكػوف باامكػاف مواةػمة الومػؿ فػي  24مستشػفى وسػتيف
مرك از طبيا قائمة في القطاع بال كنربار.
وأشػػارت إلػػى أف هػػدـ الركومػػة المة ػرية الموينػػة مػػف قبػػؿ الجػػيش لانفػػاؽ واغالقنػػا لموبػػر رفػػح بشػػكؿ شػػب
متواةػػؿ عػػزؿ غ ػزة عػػف الوػػالـأ وأوضػػرت أف "الموبػػر هػػو قنػػاة التواةػػؿ الوريػػدة لمفمسػػطينييف فػػي غ ػزة مػػع
الوػػالـأ ري ػػث ك ػػاف يوب ػػر  2800شػ ػ ص ف ػػي االتج ػػاهيف يوميػػا قب ػػؿ انق ػػالب الج ػػيش المة ػػري عم ػػى رئيسػ ػ
المنت ب مرمد مرسي" .ولفتت النائبة ا لمانية إلى أف عدد سػكاف غػزة الػذيف يرةػموف راليػا عمػى تةػاريح
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لمسفر مف الؿ موبر رفح ان فض يوميا إلى  855ش ةا في المتوسط في ا ياـ المودودة التي يفػتح فينػا
الموبر .وأعربت عف اعتقادها أف ااجرارات التػي نفػذها االنقػالب المةػري رولػت غػزة إلػى أكبػر سػجف فػي
الوػػالـ بػػالموني الرقيقػػيأ "بسػػبب وجػػود عش ػرات آالؼ الفمسػػطينييف الوػػالقيف انتظػػا ار لمسػػفر عبػػر موبػػر رفػػحأ
وأعداد أ رل مماامة ال يمكننا الوالج في ال ارج إال عبر الردود مع مةر".
وأشػارت النائبػػة اليسػارية ا لمانيػػة إلػى أف إغػػالؽ موبػػر رفػح مػػؤ ار اضػطر الناشػػط الفمسػطيني ونائػػب رئػػيس
الفدرالية الدولية لرقوؽ اانساف ناجي الةوراني إلى إلغار سفر لممشاركة فػي عػدة فواليػات أوروبيػة بمناسػبة
الذكرل الوشريف التفاؽ أوسمو.
وأوضػػرت غػػروت "أف أعػػداد الشػػارنات الناقمػػة لاغذيػػة لمسػػكاف الغػزييف عبػػر الموػػابر ااسػرائيمية ان فضػػت
بدورها مف  600شارنة يوميا قبؿ عاـ  8007إلى  297شارنة رالياأ وقالت إف ادعار إسرائيؿ عاـ 8020
بت فيضػػنا اجػرارات رةػػار غػزة وسػػمارنا بػػد وؿ أغػراض غيػػر عسػػكريةأ كذبتػ إرةػػائيات مكتػػب ا مػػـ
المتردة لتنسيؽ المساعدات اانسانية.
وأوضػػرت النائبػػة ا لمانيػػة أف إرةػػائية أةػػدرها المكتػػب عػػاـ  8022أشػػارت إلػػى أف ا وضػػاع المويشػػية
لسكاف قطاع غزة لـ يط أر عمينا أي ترسف بود ذلؾ ااعالف ااسرائيمي.
الجزيرة نت ،الدوحة2823/9/28 ،
 44تقرير :المفاوضات الفمسطينية  -اإلسرائيمية في ممر إجباري نحو أوسمو جديد
راـ اهلل  -مرمد يونس :وجد المفاوضوف الفمسطينيوف أنفسنـ في طريؽ تفاوضي يقود الى مرطة واردة هي
اتفاؽ انتقالي جديد عمى غرار اتفاؽ اوسمو قبؿ  80عاماو.
وقدـ الوفد ااسرائيمي في المفاوضات السرية الجارية بيف الجػانبيف فػي القػدس الغربيػة وأريرػا مطالػب تػؤديأ
فػي رػاؿ قبولنػاأ الػى التوةػؿ الػى اتفػاؽ انتقػػالي جديػد يزيػد عػف الركػـ الػذاتي الػراهف الممنػوح لمفمسػػطينييفأ
لكن يقؿ عف دولة.
ففػػي الجانػػب ا منػػيأ طالػػب الجانػػب ااسػرائيمي باسػػتمرار سػػيطرت عمػػى الموػػابر والرػػدود مػػع ا ردفأ وعمػػى
غور ا ردفأ وعمى مرطات اانذار المبكر المقامة عمى السفوح الشػرقية لجبػاؿ الضػفة الغربيػة المطمػة عمػى
ا ردف .ورػػدد ااس ػرائيميوف فت ػرة بقػػار السػػيطرة ااس ػرائيمية عمػػى هػػذ المنػػاطؽ بػ ػ  40سػػنة هػػي فت ػرة االتفػػاؽ
االنتقالي الجديد.
وفي ممؼ الرػدودأ طالػب ااسػرائيميوف برسػـ رػدود السػمطة الفمسػطينية الجديػدة وفػؽ اعتبػاريف :ا وؿ أمنػيأ
والاػػاني سػػكاني .فوفػػؽ االعتبػػار ا منػػيأ طالػػب المفاوضػػوف ااس ػرائيميوف برسػػـ رػػدود منػػاطؽ السػػمطة وفػػؽ
ال طوط ا منية ااس ارئيمية المقامة عمى مشارؼ غور ا ردف وفي قمب أ وعمى ردود الجدار الفاةؿ .ووفػؽ
االعتب ػػار الس ػػكانيأ ط ػػالبوا برس ػػـ الر ػػدود وف ػػؽ انتش ػػار المس ػػتوطنات والكت ػػؿ االس ػػتيطانية ومرافقن ػػا الزراعي ػػة
والةناعية وال دماتية والطرؽ الموةولة الينا.
وال يشػػمؿ مشػػروع االتفػػاؽ الموػػروض مػػف الجانػػب ااس ػرائيمي القػػدس الش ػرقية والالجئػػيف والميػػا أ عمم ػاو ان ػ
بموجب المبادرة ا ميركية التي اعادت الطرفيف الى طاولة المفاوضاتأ سيجري التفاوض عمى هػذ الممفػات
في مررمة الرقة في راؿ االتفاؽ في ممفي الردود وا مف.
في المقابؿأ طالب الوفد الفمسطيني بدولة كاممة السيادة عمى الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة والقػدسأ مػع تبػادؿ
اراض بنسػػبة ةػػغيرة متفػػؽ عمينػػا ال تزيػػد عػػف  8فػػي المئػػة مػػف مسػػارة الضػػفة .وأبػػدل الجانػػب الفمسػػطيني
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تشػدداو فػػي النػدؼ الننػػائي مػػف المفاوضػاتأ وهػػو إقامػة دولػػة فمسػػطينية مسػتقمة عمػػى رػدود عػػاـ 2967أ مػػع
تبادؿ أراض متفؽ عمي  .لكن أبدل مرونة في مرارؿ تطبيؽ هذا االتفاؽ بريث يجري توسيع ردود السػيطرة
الفمس ػػطينية ت ػػدريجاوأ ػػالؿ س ػػنوات لموة ػػوؿ ال ػػى ر ػػدود ع ػػاـ  .2967غي ػػر اف الجان ػػب الفمس ػػطيني رف ػػض
المطالب ااسرائيمية في شأف ا مف والمستوطنات والردود.
ويبػػدي الوفػػد ااسػرائيمي رػػذ اور شػػديداو اانػػار المفاوضػػات مػػف عػػرض او قبػػوؿ أي افكػػار غيػػر متفػػؽ عمينػػا فػػي
االئتالؼ اليميني الراكـ .وقاؿ عضو المجنة المركزية لرركة «فتح» الدكتور نبيؿ شوث فػي مراضػرة القاهػا
في ذكرل مرور  80عاماو عمى توقيع اتفاؽ اوسمو قبؿ اياـ في راـ اهللأ اف رئيسة الوفد ااسرائيمي المفػاوض
تسػ ػػيبي ليفنػ ػػي قالػ ػػت ة ػ ػرارة فػ ػػي المفاوضػ ػػات اننػ ػػا ال تسػ ػػتطيع عػ ػػرض اي افكػ ػػار يرفضػ ػػنا رئػ ػػيس رػ ػػزب
المستوطنيف في الركومة نفتالي بينيت.
ويتوقع برار وديبموماسيوف غربيوف اف يتقدـ الوفد ااسرائيمي بأفكار أ رل مع اقتراب نناية الشػنور التسػوة
المرددة لمتفاوض في نيساف (ابريؿ) المقبػؿ .لكػف أرػداو ال يػرل اي افكػار ػارج الدولػة ذات الرػدود الموقتػة.
وقػػاؿ ديبموماسػػي غربػػي لػ ػ «الريػػاة»« :واضػػح اف الركومػػة ااس ػرائيمية الراليػػة لػػف توافػػؽ عمػػى رػػدود عػػاـ
2967أ وأقةػػى مػػا يمكػػف اف تقدمػ فػػي هػػذ المفاوضػػات هػػو دولػػة ذات رػػدود موقتػػة .وأضػػاؼ اف اسػرائيؿ
ربما تقدـ في نناية المفاوضات اقتراراو باقامة دولة ذات ردود موقتة عمى مسػارة كبيػرة تةػؿ مػا بػيف -70
 80في المئة مف أراضي الضفة.
وي شى الفمسطينيوف اف يمقى اقتراح مف هذا النوع قبوالو أميركيػاو .وقػاؿ مسػؤوؿ فمسػطيني« :ال شػية اف يػأتي
وزير ال ارجية ا ميركػي (جػوف كيػري) فػي ننايػة المطػاؼ ليقػوؿ :هػذا الوػرض الوريػد عمػى الطاولػةأ دعونػا
نتوامػػؿ موػ كػػي نومػػؿ عمػػى تطػػوير فػػي المراداػػات الالرقػػة» .وأضػػاؼ« :هػػذا هػػو ا سػػموب ا ميركػػي فػػي
المفاوضاتأ وهذا هو المتوقع».
و ةص الرئيس مرمود عباس مرطة منمة مف طابػ فػي ا مػـ المترػدة أوؿ مػف أمػس لتأكيػد رفضػ اي
اتفػػاؽ انتقػػالي جديػػد او الػػد وؿ فػػي ترتيبػػات انتقاليػػة قػػاؿ اننػػا ستةػػبح قاعػػدة اابتػػة بػػدؿ أف تكػػوف اسػػتانار
طارئاو»أ مشػدداو عمػى أف النػدؼ مػف المفاوضػات هػو التوةػؿ إلػى اتفػاؽ دائػـ وشػامؿ .وقػاؿ« :نريػد مواهػدة
سالـ بيف دولتي فمسطيف واسرائيؿ توالو كؿ القضاياأ وتجيب عف كؿ ا سئمةأ وتغمؽ الممفات الم تمفػةأ مػا
يتيح أف نومف رسمياو نناية النزاع والمطالبات».
ولػػـ ي ػػؼ ال ػرئيس الفمسػػطيني اسػػتيار مػػف عػػدـ رػػدوث تقػػدـ فػػي المفاوضػػات الجاريػػةأ مرػػذ اور مػػف أف هػػذ
الجولة مف المفاوضػات «تقػدـ فرةػة أ يػرة لترقيػؽ السػالـ» .وقػاؿ« :إف الوقػت ينفػدأ ونافػذة ا مػؿ تضػيؽأ
ودائرة الفرص تتقمصأ ومجرد التفكير في الوواقػب الكارايػة لمفشػؿ والتبوػات الم يفػة لإل فػاؽ يجػب أف يػدفع
المجتمع الدولي إلى تكايؼ الومؿ مف أجؿ اغتناـ هذ الفرةة».
الحياة ،لندن2823/9/28 ،
 45مصر أوالً وبيت المقدس انياً

أ.د .يوسؼ رزقة
ال ي تمؼ ااناف مف أهؿ الومـ والسياسة في الوالـ عمى رقيقة أف دولة الكياف المرتؿ كانت وما ازلػت الدولػة
ا كار سوادة بسقوط ركـ مرمد مرسػي أ وسػقوط ركػـ اا ػواف أ اػـ سػقوط ال يػار الػديمقراطي فػي مةػر.
هذ السوادة الغامرة لنا ما يبررها فكريا وسياسيا وتاري يا أ وقديما قالوا إف مف يسيطر عمػى مةػرأ يسػيطر
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ال مرالة عمى بيت المقدس أ لذا فاف اهتماـ دولة االرتالؿ بمةر بود اػورة  85ينػاير  8022توػاظـ بشػكؿ
غيػػر مسػػبوؽ أ واتج ػ االهتمػػاـ إلػػى هػػدـ الاػػورة أ واسػػقاط ركػػـ اال ػواف رتػػى تػػتمكف إس ػرائيؿ مػػف االرتفػػاظ
المريح ببيت المقدس.
با مس كنت أق أر في كتاب (هكذا سمـ هؤالر بيت المقدس لمفػرنو الةػميبيبف) لمػدكتور (عمػار مرمػد الننػار)
أ وهو يوالو الفترة ما بود وفاة ةالح الديف وتنازع البيت ا يوبي أ واسػتوانة بوضػنـ بالةػميبييف أ فوجدتػ
ينقؿ هذ الوبارة التي تشير إلى ما قدمت ب في الفقػرة السػابقةأ فيقػوؿ ( :فػاجتمع الةػميبيوف لممشػورة فأشػار
عقالؤهػػـ بقةػػد الػػديار المة ػرية أوال أ وق ػالوا  :إف الممػػؾ الناةػػر ةػػالح الػػديف إنمػػا اسػػتولى عمػػى الممالػػؾ
وأ ػػرج القػػدس والسػػارؿ مػػف أيػػدي الف ػرنو بممك ػ ديػػار مةػػر أ وتقويت ػ برجالنػػا أ فالمةػػمرة أف نقةػػد أوال
مةػػر أ وأف نممكنػػا أ ورينئػػذ فػػال يبقػػى لنػػا مػػانع مػػف أ ػػذ القػػدس وغيرهػػا مػػف الػػبالد ؟)(.انظػػر كتػػاب مفػػرج
الكروب أ البف واةؿ .)858/3
وفػػي الفك ػرة نفسػػنا أ ومػػف الموقػػؼ الوسػػكري والسياسػػي نفس ػ أ يقػػوؿ المػػؤرخ الغربػػي (انتػػوني بػػردج)" :كانػػت
مةػػر ...قموػػة المسػػمميف أ فػػاذا تػػـ االسػػتيالر عمينػػا فػػاف جميػػع منػػاطؽ فمسػػطيف الجنوبيػػة بمػػا فينػػا القػػدس
ستسقط في أيدي المسيرييف دوف قتاؿ"( .انظر تاري الرروب الةميبية أانتػوني بػردج أترجمػة ارمػد غسػاف
سبانو ص (.846
مف يممؾ مةر يممؾ بيت المقدس أ ف مةر قمب ا مة أ وقوة مةر هي قوة لبيت المقدس ولامػة أيضػا
أ وريف هزمت مةر في عاـ  2967ـ أ سقطت القدس في يد إسرائيؿ أ وريف رجػت مةػر مػف الةػراع
مع االرػتالؿ االسػرائيمي فػي اتفاقيػة كامػب ديفيػد أ تمكنػت اسػرائيؿ مػف بيػت المقػدس أ وتوجػت هػذا التمكػيف
باتفاقيػػة أوسػػمو أ اػػـ باالسػػتيطاف أ وعنػػدما ركػػـ اا ػواف مةػػر أ وأشػػرؽ ا مػػؿ قمػػيال فػػي بيػػت المقػػدس أ
شػػورت إس ػرائيؿ بقمػػؽ كبيػػر أ ونامػػت عمػػى كػػابوس ةػػالح الػػديف أ ولكننػػا تنفسػػت الةػػودار بسػػقوط ركػػـ
اا واف في 3/7/8023أ وسرعت مف طواتنا فػي السػيطرة عمػى المسػجد ا قةػى وتقسػيم زمانيػا ومكانيػا
واقامة الةموات التممودية في .
لقد راوؿ الةميبيوف ارتالؿ (دمياط) في مةر سنة  625هػ أمف أجؿ االستيالر عمى بيت المقدس أواليوـ
تراوؿ إسرائيؿ السيطرة عمى سينار مف أجؿ إركاـ سيطرتنا عمى بيت المقدس أ ومف اـ فني تشور بسوادة
عاليػػة ف قػػادة الجػػيش أطمق ػوا يػػدها فينػػا أ وتوػػاونوا مونػػا ومػػع أميركػػا فػػي هػػدـ ا نفػػاؽ وفػػي رةػػر غ ػزة
ورةارها  (.دفوت أميركا مؤ ار 30مميوف دوالر لندـ اآلنفاؽ(.
لقػػد ارتبطػػت القػػدس بمةػػر ارتباطػػا جػػدليا رتػػى فػػي الرركػػة الدبموماسػػية والسياسػػية أ فرػػيف اسػػتبد الضػػوؼ
وال ػػوؼ بالمم ػػؾ الكام ػػؿ (مم ػػؾ مة ػػر) بو ػػد اس ػػتيالر الة ػػميبييف عم ػػى دمي ػػاط ع ػػرض عم ػػينـ المم ػػؾ الكام ػػؿ
(تسميمنـ بيت المقدس والجميؿ أفي مقابؿ الجالر عف مةر(أ ومنذ ذلؾ التاري د مت القدس سػوؽ التجػارة
السياسية في ظؿ الركاـ الضوفار والمسػتبديف بكرسػي الركػـ عبػر التػاري أ ومػا ازلػت القػدس توػاني مػف هػذ
التجػػارة الر يةػػة رتػػى يومنػػا هػػذا أ فمػػف يطمػػب توزيػػز ممكػ وممػػؾ أبنائ ػ فػػي الوػػالـ الوربػػي برضػػا ا جنبػػي
عمي أف يتنازؿ عف رؽ المسمميف في بيت المقدس اـ في المسجد ا قةى بشكؿ أو بػ رأ والتػاري يتكػرر
أ والضوفار بيننا كايروفأ فمف لبيت المقدس في ظؿ عالـ هؤالر؟!.
فمسطين أون الين2823/9/27 ،
" 46إسرائيل" بين العممانية واألصولية
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برهوـ جرايسي
تسػػوى إسػرائيؿأ بشػػكؿ عػػاـأ إلػػى الظنػػور وكأننػػا "الدولػػة الوممانيػػة" و"الدولػػة الديمقراطيػػة" .ولكننػػا فػػي الوقػػت
ذات تومف أننا "الدولة ذات الطابع الينودي"أ والقةد هنا في تفاةيؿ إدارة "الرياة الوامة" في إسرائيؿأ لنجد
أننا مكبمة بسمسمة مف قوانيف ااكػ ار الػدينيأ ولنػرل أف "عممانيتنػا" رهينػة لمينػود المتػزمتيفأ وهػـ ليسػوا عمػى
استوداد لمتنازؿ عننا.
ففػػي ا يػػاـ ا ي ػرةأ تتج ػ أنظػػار ااس ػرائيمييف إلػػى مةػػير الػػزعيـ الرورػػي لرركػػة "شػػاس" الدينيػػة المتزمتػػةأ
عوفاديا يوسػيؼ ( 93عامػا)أ والػذي يبػدو أنػ يةػارع المػوتأ أو د ػؿ إلػى مررمػة الشػمؿ الةػريأ إف جػاز
التوبيرأ وفؽ آ ر التقارير الطبية التي ظنرت أمس .ويقػود يوسػيؼ أكبػر رركػة لمينػود المتػزمتيف الشػرقييفأ
ولكف نشاطنا الديني واالجتماعي ال ينرةر عمى المتزمتيف (الرريديـ)أ بؿ يةؿ إلى أريار الفقر الينوديةأ
والتي في غالبيتنا السارقة جدا مف الينود الشرقييف.
هذا ما جوؿ الرركة ترظى بقوة برلمانية ِ
مقررة في كايػر مػف ا وقػاتذ إذ ترتػؿ فػي الػدورة البرلمانيػة الراليػة
 22مقودا مف أةؿ  280مقودا .وعمى الرغـ مف أننا تجمس راليا في ةفوؼ الموارضػةأ إال أف االنطبػاع
السػػائد هػػو أف وجودهػػا هنػػاؾ لػػيس إال أم ػ ار مررميػػاأ فنػػي المرشػػرة ا ولػػى لالنضػػماـ إلػػى ركومػػة بنيػػاميف
نتنياهو في راؿ اضطر إلى تغيير تركيبة ائتالف  .وهذا أمر وارد جػدا رتػى ننايػة الػدورة البرلمانيػة فػي الوػاـ
.8027
ونظػ ار لمكانػػة الرركػػةأ ومػػدل تػػأاير زعيمنػػا الرورػػيأ فػػاف وسػػائؿ ااعػػالـأ عمػػى م تمػػؼ أنواعنػػاأ ت ةػػص
مس ػػارات كبيػ ػرة لمتابو ػػة الوض ػػع الة ػػري ليوس ػػيؼ .وبمػ ػوازاة ذل ػػؾأ ام ػػة تغطي ػػة اة ػػة س ػػمار المرش ػػريف
ل الفت ػ فػػي الزعامػػة الروريػػةأ نظ ػ ار إلػػى أف اسػػـ الفػػائز بنػػذا المنةػػبأ سػػينوكس عمػػى شػػكؿ أدار الرركػػة
السياسػػي الرقػػا .وهػػذا برػػد ذات ػ يوضػػح إلػػى أي مػػدل تكػػوف رركػػة بنػػذا الرجػػـ مرتبطػػة بتوجنػػات زعيمنػػا
الروريأ رغـ أف كؿ التوجنات مرتبطة بالمةالح الضيقة لنذ الطائفػة الينوديػةأ ومػدل تجػاوب أي ركومػة
مع مطالبنا المالية واالجتماعية.
رركة "شاس" ليست وريدةأ رغػـ أننػا ا كبػر بػدوف منػازع .فننػاؾ عػدة طوائػؼ مشػابنة لػدل الينػود الغػربييف
(الرريػػديـ ا شػػكناز)أ وهػػـ أكاػػر تشػػددا مػػف ناريػػة دينيػػة .وتترػػد هػػذ الطوائػػؼ الغربيػػة ضػػمف كتمػػة برلمانيػػة
وارػػدةأ لنػػا اليػػوـ سػػبوة مقاعػػد .مػػا يونػػي أف  28مقوػػدا لمينػػود المتػػزمتيف فػػي البرلمػػافأ مرهونػػة بوػػدد مػػف
الزعمار الرورييفأ الذيف بامكاننـ فرض توجناتأ بوضنا مةيريأ في إسرائيؿ.
ةػػريح أن ػ فػػي ا شػػنر ا ولػػى لنػػذ الػػدورة البرلمانيػػةأ بػػدا وكػػأف المتػػزمتيف ي سػػروف شػػيئا مػػف تػػأايرهـ فػػي
الرمبة السياسيةأ اةة مػف ػالؿ قػانوف التجنيػد الوسػكري اال ازمػي الػذي تسػوى الركومػة إلػى فرضػ عمػى
"الرريػػديـ" أيضػػاأ إال أف هػػذا ا مػػر لػػيس راسػػماأ وتطػػورات ا سػػابيع ا يػرة تػػدؿ عمػػى ت ارجػػع مػػا فػػي رػػزب
الميكود الراكـأ بشأف فرض التجنيد بالقوة عمى شباف "الرريديـ"أ ما يوني أف الميكػود بػدأ يويػد رسػابات أ كػي
ال ينسؼ جسور التواةؿ مع الينود المتزمتيفأ بسػبب ارتمػاؿ عػودتنـ إلػى الركومػة بػدؿ أي كتمػة مػف كتػؿ
االئتالؼ الراكـ.
إف شػػكؿ انشػػغاؿ إس ػرائيؿ بمةػػير عوفاديػػا يوسػػيؼأ هػػو مؤشػػر عمػػى أف إس ػرائيؿ ال تت مػػى عػػف رهػػف إدارة
جمنورها بما يطمب المتزمتوف .ولنذاأ نرل أف إسرائيؿ ترفض تررير نفسنا مف عشرات القوانيف التي تفرض
قيػػودا عمػػى جمنورهػػاذ ماػػؿ منػػع المواةػػالت الوامػػة وشػػؿ الريػػاة فػػي أيػػاـ السػػبت وا عيػػاد الينوديػػةأ وفػػرض
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قيػػود كبيػرة جػػدا عمػػى مسػػألة الرػػالؿأ لػػيس فػػي الطوػػاـ ورػػد أ ومنػػع سػػف قػػانوف لمػػزواج المػػدني فػػي إسػرائيؿأ
والكاير الكاير مف القوانيفأ ما يبدد بدعة "عممانية إسرائيؿ".
يشكؿ المتزمتوف اليوـ نرو  % 23مف السكاف فػي إسػرائيؿأ وأكاػر مػف  % 25مػف الينػود فينػا .وهػذ نسػبة
ترتفع بشكؿ مستمرأ وبوتيرة عاليةأ نظػ ار لتكػاار "الرريػديـ" بنسػبة توػد مػف أعمػى نسػب التكػاار الطبيوػي فػي
الوالـ (أكار مف  % 3سنويا) .ورسب التقديراتأ فاف نسبة المتزمتيف بيف الينود ستتجاوز  % 33في الوػاـ
8030أ مػػا يونػػي مضػػاعفة قػػوتنـ وتػػأايرهـ .وهػػذا مػػا يجوػػؿ أوسػػاطا عديػػدة فػػي إسػرائيؿ والرركػػة الةػػنيونية
تغرؽ في القمؽ مف شكؿ إسرائيؿ مستقبال.
عمان2823/9/28 ،
الغدّ ،
 47داني دنون :أخاف من "أوسمو" قادم

شمومو تسيزنا
يوػػد عمػػؿ نائػػب الػػوزير فػػي السياسػػة المرميػػة لقػػب تشػريؼ فػػي ا سػػاسأ فنػػو بػػال ةػػالريات تنفيػػذأ ويفضػػؿ
الوزير في ذلؾ المكتب أال يوجد هناؾ البتة .أما النواب مف جنػتنـ فمونيػوف بػأف يزيػدوا فػي أهميػة المنةػب
الػػذي يػػرل ترػػت منةػػب الػػوزير بدرجػػة وارػػدةأ وهػػو المنةػػب الػػذي يريػػدوف إرػراز فػػي الجولػػة التاليػػة .فنػػذا
وقتنـ اابات أنفسنـ ولنذا يريدوف أف يدفووا قدما بأمور يمكػف أف يورضػوها فػي الواليػة التاليػة بأننػا مسػجمة
بأسمائنـ .وهذا بالضبط هو السبب الذي جوؿ عضو الكنيستأ داني دنوفأ مف
"الميكود" الذي برز في الوالية السابقة كوضو كنيست نشيطأ يجمع قوة سياسية رينما لـ ي ػؼ آرار اليمينيػة
وعيف لمنةب نائب وزير الدفاعأ وأةر ورةؿ آ ر ا مر مف وزيػر الػدفاعأ موشػي يومػوفأ عمػى مجػاليف
يوالجنما وهما :جنود االرتياط وتجنيػد الرريػدييف والوػرب .وقػد أابػت دنػوف فػي الماضػي قػدرات تنفيػذ عنػدما
كاف عضو كنيستأ وبنى ططا مرتبةأ وأعمـ أهدافا واضرة في هذيف الموضوعيف .ويريد دنوف أف تذكرو
بأن "ا ب الجديد لجنود ال دمة االرتياطية" فيما يتومؽ بواردة مف ال طتيف عمى ا قؿ.
يتولى دنوفأ فضال عف عمم نائبا لوزير الدفاعأ عمؿ رئيس مركز "الميكود"أ وهو يوتبػر وارػدا مػف الظنػرار
اليمينيػػيف ف ػػي الر ػػزب .وال ت ػػأتي مج ػػاالت عممػ ػ نائب ػػا لمػػوزير عم ػػى رس ػػاب مش ػػاركت ف ػػي الش ػػؤوف السياس ػػية
ال ارجية .كاف أرد تةريرات التي يتـ تذكرها أن ينبغي أف يطرد مف يؤيد تسوية مررمية مف "الميكود" .وقد
جوم هذا القوؿأ الذي فسػر بأنػ تنديػد مباشػر لػرئيس الػوزرار يواجػ نتنيػاهو .فقػد اسػتدعي بوػد أف قػاؿ ذلػؾ
الى مسارلة في ديواف رئيس الوزرار وأوضح لػ أنػ بسػبب موارضػة نتنيػاهو أةػال لمتسػوية المررميػة وسػوي
الى التسوية الدائمةأ لـ يكف يقةد في الرقيقة.

الشأن السياسي
"أنػا قمػؽ جػداو مػف الشػأف السياسػي"أ يػذكر" .أنظػر دا ػؿ الغرفػة التػي يجػري فينػا اآلف التفػاوض بػيف إسػرائيؿ
والفمسػطينييف بوسػػاطة أميركيػػةأ واسػػأؿ – مػػف يمامنػػيأ أعنػي نػػاس الموسػػكر الػػوطني؟ ومػػف يماػػؿ  400ألػػؼ
مستوطف في "ينودا" و"السامرة"؟ هؿ تسيبي ليفني؟ إف مواقفنا واضرة .فقد كانت هناؾ مف قبؿ مع اولمرت
الػػذي وافػػؽ عمػػى الت مػػي عػػف كػػؿ شػػير .هػػؿ هػػو مػػارتف اينػػدؾأ الوسػػيط ا ميركػػي الػػذي يفتػػرض أف يكػػوف
مماال موضوعيا والذي كاف قبؿ بضوة اشنر رئيسا زمػيال فػي ةػندوؽ إسػ ارئيؿ الجديػد الػى جانػب المراميػة
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تاليا ساسوفأ كاتبة تقرير البؤر االستيطانية الشنير؟ أو ربمػا ةػائب عريقػات ...كػاف مػف الممكػف فػي أريػي
أف يضـ وزير مف الميكود مماال لمركومةأ ال لفني".
ما الذي تقةد ؟
"ال يومػػـ أرػػد بػ ر مػػا يجػػري فػػي غػػرؼ التفػػاوض .لػػي ةػػالت أسػػتوممنا فػػي واشػػنطف بأعضػػار مػػف مجمػػس
النوابأ لي ةمة بنـ كي أفنـ الى أيف تتقدـ المراداات".
هؿ يومـ نائب وزير الدفاع آ ر التطورات بواسطة أةدقار مف واشنطف ال عند في المكتب في القدس؟
"أرةؿ عمى آ ر التطورات مف كؿ مكاف استطيع أف آ ذ مومومات من أ فال يجب عمينا أف ننتظر الى أف
تنتنػي االشػػنر التسػوة لنػػرل آنػذاؾ مػػا هػي النتيجػػة التػي سػػيأ ذوننا السػتفتار الشػػوب فينػا .إف عممػػي وعمػػؿ
رفاقي في الميكود هو أال نستيقظ ذات يوـ في الةباح ليتبيف لنا أن يوجد اتفاؽ .وسيكوف عدـ مسؤولية منػا
أف نمكف لما ردث في اتفاقات اوسمو أو ما ردث قبػؿ امػاني سػنوات باالنفةػاؿ .إف كايػريف مػف رفػاقي فػي
الميكود ممف يوافقونني عمى آرائي يقولوف لي" :ال تقمؽأ لف يوجد أي شير .فنـ يوتمدوف عمى الوػرب الػذيف
لف تميف مواقفنـ" .ولست أشارؾ في هذا الشوورأ فأنا أ اؼ مف النتيجة".
اذا ترقػػؽ اتفػػاؽ وقػػاد رئػػيس الػػوزرار الػػى اتفػػاؽ دائػػـ ورػػاوؿ أف يمػػرر فػػي "الميكػػود" وعبػػر الشػػوبأ فكيػػؼ
ستتةرؼ؟
"أنا ديمقراطي بطبيوتي .سأقنع وأعمؿ بكامؿ قوتي كي يكوف موقؼ الميكود موارضا لتقسيـ البالد ومةالرة
في شأف القدس .إف الجميع يومموف الى أي نوع اتفػاؽ يمكػف أف تقػود ليفنػي واينػدؾ وعريقػاتأ إنػ اتفػاؽ لػف
يمػػرر فػػي الميكػػود .فالرػػديث يػػدور عػػف قواعػػد واضػػرة وعػػف بػػدهيات .وسػػأعمؿ كػػي يكػػوف الميكػػود والشػػوب
ايضا موارضيف لنذ التسوية .والسؤاؿ ماذا سيفوؿ رئػيس الػوزرار وهػؿ سػيدع لفنػي تةػوغ اتفاقػا كنػذا؟ رأينػا
ما ردث مع ارئيؿ شاروف الذي مضى عمى عكس موقؼ الرزب وقاد االنفةاؿ .أعتقد أف الدرس قد توممػ
جميونا في الةويد القيمي وفي الةويد السياسي – رينما نرل اآلف وضع رركة كديما".
"إسرائيل اليوم"2823/9/7 ،
األيام ،رام اهلل2823/9/28 ،
 48المعركة بين روحاني ونتنياىو عمى الصنبور

عاموس هرئيؿ
توةوؿ رئيس الوزرار بنياميف نتنياهو الى الواليات المتردة و طاب الم طط ل في الجموية الومومية لالمـ
المتردةأ لف يوقفا عمى مػا يبػدو انجػراؼ االسػرة الدوليػة نرػو ايػراف .ف طػاب رسػف رورػاني الػرئيس االي ارنػي
الجديػػد فػػي الجمويػػة الوموميػػة رقػػؽ هدفػ تسػػويؽ ةػػورة أكاػػر اعتػػداال لطنػرافأ واسػػتئناؼ المفاوضػػات عمػػى
لجـ البرنامو النووي فػي اجػوار أفضػؿ ممػا كػاف سػائدا فػي عنػد سػمف أ مرمػود ارمػدي نجػادأ ورتػى لػو كػاف
أعد هذ المرة طابا المواأ يورؼ نتنياهو ان يمكن في أقةػى االرػواؿ أف يكشػؼ عػف شػقوؽ فػي الةػورة
الجديدة التي تورضنا ايراف عمى الوالـأ وليس تغيير الميؿ رأسا عمى عقب.
فػي لقاراتػ فػي واشػػنطف وفػي نيويػػورؾ لػف يقنػػع نتنيػاهو ادارة اوبامػػا فػي أف تقػػود هجومػا امريكيػػا عمػى مواقػػع
النػػوويأ أو اف تسػػمح ضػػمنيا بنجػػوـ اس ػرائيمي .فموالجػػة مسػػألة النػػووي د مػػت االف مسػػا ار موظم ػ موػػروؼ
مسػبقا :عػػدة جػوالت مػف المباراػػات بػػيف اسػرائيؿ والقػػول الوظمػػى السػتأ التػػي فػػي ننايتنػا يرتمػػؿ أف يترقػػؽ
رػػؿ وسػػط مقبػػوؿ لػػدل الطػرفيف (ولكػػف لػػيس بالضػػرورة السػرائيؿ) .امػػا امكانيػػة النجػػوـ الوسػػكري فمػػف تبرػػث
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مجددا اال في رالة اف تبور االتةاالت الدبموماسية بالفشؿأ وفي كؿ االرواؿ لف تكوف عمى جدوؿ االعماؿ
اال ابتدار مف ربيع  8024فةاعدا .ما يسوى نتنياهو الى ترقيق االف هػو هػدؼ آ ػرأ منػع انػزالؽ امريكػي
س ػريعأ فػػي مػػا ي ػ ار منرػػد ار سمسػػا .ف ػرئيس الػػوزرار يسػػوى الػػى منػػع ت كػػؿ فػػي المطالػػب التػػي طررتنػػا القػػول
الوظمى عمى ايراف والتي كانت اسرائيؿ تفضؿ منذ البداية أف تكوف أكار تشددا ولػيس أقػؿ مػف ذلػؾ الربػاط
التسنيؿ مف عبر الوقوبات عمى طنراف قبؿ أف تتبمور ةفقة ننائية.
‘لقد أدت الوقوبات رتى االف الى ان فاض قيمة الوممة االيرانيةأ اللايرأ بمودؿ  75في المئة بالنسػبة لمػدوالر
وألرقػػت ضػػر ار هػػائال باالقتةػػاد هنػػاؾ .رورػػاني مونػػي بػػاف يرقػػؽ تسػػنيالت منػػذ بدايػػة المراداػػاتأ ك طػػوة
لبنار الاقة .فقد فرضت عمى ايراف جممة مف الوقوبات في السنوات اال يرة مف الرئيس االمريكيأ مػف جانػب
الكونغرس االمريكيأ مجمس االمف في االمـ المتردة واالتراد االوروبي .واوباما م وؿ بػاف ي فػؼ فقػط مػف
الوقوبػػات التػػي قادهػػا هػػو نفسػ  .امػػا الوقوبػػات التػػي أرػػدات التغييػػر فػػي موقػػؼ ايػراف فنػػي تمػػؾ التػػي فرضػػنا
الكػػونغرس أوال وقبػػؿ كػػؿ شػػيرأ بتشػريع اقتررػ السػػناتور الجمنػػوري مػػارؾ كيػػرؾ وزميمػ الػػديمقراطي روبػػرت
مننداز في .8022
القػػانوفأ الػػذي عارضػػت فػػي البدايػػة ادارة اوبامػػاأ فػػرض عمػػى اي ػراف قطيوػػة شػػب كاممػػة عػػف منظومػػة البنػػوؾ
الوالمية والزمنا باالعتماد عمى ةفقات نفط في تجارة تبادؿ بدال مف الدفع النقدي.
وكػػاف لنػػذا النشػػاط المنػػـ ش ػريؾأ هػػو لجنػػة الوالقػػات ال ارجيػػة فػػي مجمػػس الن ػواب .كبػػار رجػػاالت المجنػػة إد
رويػس وايميػوت انجػؿأ يترػدااف االف بالػذات عػف الراجػة الػى تشػديد الوقوبػاتأ لغػرض تشػديد الضػغط عمػػى
ايػراف .وبا تةػػار هػػذ هػػي الموركػػة الجاريػػة االف :اذا كػػاف رورػػاني جػػار الػػى نيويػػورؾ كػػي يفػػتح الةػػنبورأ
فػػاف نتنيػػاهو يسػػوى الػػى ترقيػػؽ نتيجػػة مواكسػػة شػػد لػػدورة وارػػدة ا ػػرلأ الػػى أف تكسػػر اي ػراف بالفوػػؿ ترػػت
الضغط وتوافؽ عمى ةفقة تكوف مقبولة السرائيؿ أيضا .فػي اوسػاط الجمنػور التقميػدي لمؤيػدي اسػرائيؿ مػف
الرزبيف في تمة الكابيتوؿأ يوجد لنتنياهو تأييد كبير .والسؤاؿ هو ما اذا كاف هذا كافيا هذ المرة.
في هذ االانارأ يبدو روراني كمف يد هي الوميا في السارة الدوليػة .فػال ط الػذي عرضػ هػذا االسػبوع فػي
الجموية الوموميػة لالمػـ المترػدة ادل الػى تػنفس لمةػودار شػب جمػاعي فػي واشػنطفأ مػف مؤيػدي االنوزاليػة
في اليميف المتطرؼ ورتى الميبرالييف الذيف شبووا رروبا مػف جنػاح اوبامػا .فمومػ أ كمػا يػأمموفأ ننػض أ يػ ار
فػي ايػراف رئػػيس سػػوي يػػتمكف فػػي ظػػؿ غػػض النظػػر مػػف جانػػب الػػزعيـ االعمػػى المتةػػمب عمػػي ػػامنئيأ مػػف
اعفار امريكا مف ررب االاة في الشرؽ االوسط‘ .
‘ولكف رورانيأ الذي رذر مف ‘ال وؼ مف ايراف’ فػي الغػربأ ال يسػير رتػى الننايػة :فنػو لػيس فقػط امتنػع
عف مةالرة اوباما أو المقار ب أ بؿ رتى لـ يكف راض ار في القاعة عند القار الرئيس االمريكي ل طاب .
المركز المقدسي لمشؤوف الوامة والسياسيةأ برئاسة دوري غولدأ كشؼ النقػاب قبػؿ بضػوة ايػاـ عػف اعالنػات
رفو ػػت ف ػػي المس ػػيرة الوس ػػكرية الكب ػػرل ف ػػي طنػ ػرافأ وش ػػارؾ فين ػػا رور ػػاني ف ػػي بداي ػػة االس ػػبوع .ف ػػالى جان ػػب
الشػػارنات التػػي رممػػت ة ػواري شػػناب  3وعمينػػا شػػوارات البػػادة اس ػرائيؿ ظنػػرت هنػػاؾ أيضػػا االعالنػػات
التقميدية التي كتب فينا ‘الموت المريكا’‘ .
ورتػػى ال ط ػوات التػػي ات ػػذها رورػػاني لػػـ تمػػر بسػػنولة فػػي الػػدا ؿ .ففػػي منتةػػؼ الشػػنر’ طػػب ػػامنئي
وروراني في مؤتمر قادة الررس الاوريأ والزعيـ االعمى تردث عف الراجػة الػى اظنػار ‘المرونػة البطوليػة’
مف أجؿ المةالح االيرانية .ولـ يستطب قادة الررس ال طابأ وباالساس االدعار بػاف عمػى الرػرس الاػوري
اف يركز عمى دور في قيادة الدولة بدال مف االنشغاؿ في ترديد السياسة االستراتيجية.
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ورسػػب بوػػض وسػػائؿ االعػػالـ االيرانيػػةأ يجػػري فػػي طن ػراف جػػداؿ عاةػػؼ رػػوؿ مػػدل قػػدرة المسػػاومة مػػع
الغػرب .ونقػؿ فػي مقابمػػة مػع شػبكة ‘سػي.اف.اف’ مػػع الػرئيس رورػاني كمػف ينػػدد بجػرائـ النػازييف ضػد الينػػود
ويوتػػرؼ بوجػػود الكاراػػةأ الفػػا لمػػننو النػػاذي لسػػمف  .وسػػارعت وكالػػة ‘فػػارس لالنبػػار’ االيرانيػػة المقربػػة مػػف
الررس الى اةدار نفي واالدعار باف الشبكة االمريكية زيفت الترجمة‘ .
في اانار زيارت الى نيويورؾ التقى روراني فػي وجبػة فطػور مػع بوػض كتػاب الػرأي االمػريكييفأ الوػادة التػي
بدأها ارمدي نجاد في زيا ارتػ السػنوية الػى الجمويػة الوموميػة .ويػدعي فريػد زكريػا مػف ‘واشػنطف بوسػت’ اف
أجػ ػوار المق ػػار ترس ػػنت ج ػػدا مقارن ػػة بالمرادا ػػات الش ػػوهار م ػػع ارم ػػدي نج ػػاد .وس ػػاد االنطب ػػاع ب ػػاف رور ػػاني
براغماتي وموني برؿ أزمة النووي بسرعة .ولكف زكريا يوتقد ايضا اف اوبامػا ورورػاني مػف رقنمػا أف يسػأال
نفسينما ذات السؤاؿأ الوارد تجا اال ر :هؿ هو قادر عمى توفير البضاعة؟
‘في القدس سينتظرون بصبر‘
اف اربػػاط المشػػروع النػػووي االي ارنػػي يبقػػى الموضػػوع رقػػـ  2عمػػى جػػدوؿ أعمػػاؿ رئػػيس الػػوزرارأ فػػي نيويػػورؾ
ماممػػا فػػي تػػؿ ابيػػب .وفػػي هػػذا السػػياؽأ شػػب نتنيػػاهو نفس ػ غيػػر م ػرة بونسػػتوف تشرتشػػؿأ الػػذي ش ػ ص شػػدة
طر النازيةأ’في الوقت الذي ساد في في لنػدفأ وفػي االسػرة الدولػة باسػرها جػو متةػالح تجػا المانيػا .فنػؿ
يرل نتنياهو اوباما كنويػؿ تشػمبرليف جديػد؟ قػرارة فػي أعػداد ‘اسػرائيؿ اليػوـ’ فػي الشػنر اال يػرأ عمػى مفيػة
ترددات اوباما في قضية السالح الكيميائي في سوريةأ أظنرت غير مرة تمميرات بالتشبي التاري ي.
ولكف طاب الرئيس اوباما في االمـ المتردة هػذا االسػبوع بويػد عػف أف يكػوف متةػالرا .بػؿ الوكػسأ ماممػا
كتب ريمي’ شميؼأ فاف الرئيس عرض الوؿ مرة منذ سػنيف عقيػدة امريكيػة متبمػورة بالنسػبة لمشػرؽ االوسػطأ
تتضػػمف ايضػػا اسػػتودادا السػػت داـ القػػوة الوسػػكرية مػػف أجػػؿ منػػع تسػػمح الػػدوؿ بسػػالح نػػووي (الجانػػب االقػػؿ
تربباأ مف نارية نتنياهوأ يكمف في أف اوباما مؽ رابطا موينا بيف موالجة التنديد االيراني والتوقع الةػريح
بالتقدـ في القناة السياسية بيف اسرائيؿ والفمسطينييف)‘ .
سػػتكوف ادارة اوبامػػا مطالبػػة فػػي االشػػنر القادمػػة لػػيس فقػػط بػػاف تػػدير عمػػى نػػار هادئػػةأ بػػؿ اف ترػػاوؿ الرػػؿ
المتوازي الزمتيف مستمرتيف :السػالح الكيميػائي فػي سػورية والنػووي فػي ايػراف .وسػموكنا سػيفرص فػي هػاتيف
الجبنتيف وسيكوف منوطا بقدر كبير بمدل التنسيؽ الذي يتوةؿ الي مع نظير الروسي فالديمير بوتيف.
راليػػاأ واف كػػاف لػػدل اس ػرائيؿ انتقػػاد شػػديد عم ػى التذبػػذب الرئاسػػي رػػوؿ سػػورية وال ػػوؼ الشػػديد مػػف سياسػػة
اوبامػػا فػػي اي ػرافأ فاننػػا سػػتكوف مطالبػػة بػػاف تنتظػػر النتػػائو بةػػبر وهػػذ سترسػػـ اساسػػا فػػي واشػػنطف وفػػي
موسكو وبقدر اقؿ في تؿ ابيب.
ىآرتس 2823/9/27
القدس العربي ،لندن2823/9/28 ،
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الغد،،عمان2823/9/28 ،
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