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 2القدس العربي :خطة شارون إلقامة دولة فمسطينية عمى  %43من مساحة الضفة حاضرة بالمفاوضات
راـ اهلل –وليد عوض :أكد مصدر فمسطيني مطمع لمقدس العربي األحد باف خطة رئيس الوزراء اإلسرائيمي
األسبؽ ارييؿ شاروف باتت مطروحة عمى طاولة المفاوضات مع إسرائيؿ التي جرى استئنافيا في نياية
تموز الماضي برعاية امريكية.
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وأوضح المصدر باف حكومة بنياميف نتنياىو تحاوؿ مف خالؿ طاقميا التفاوضي برئاسة تسيبي ليفني اف
تسوؽ الخطة التي وضعيا شاروف واحياءىا عمى طاولة المفاوضات رغـ اف واضعيا دخؿ في غيبوبة منذ
سنوات.
وتابع المصدر قائال ‘وكنا نتوقع باف تمؾ الخطة ذىبت ادراج الرياح ودخمت في غيبوبة مع شاروف اال انيا
لالسؼ ما زالت حية ويجري تغميفيا باغمفة جديدة وتحت مسميات حديثة ،ولكف في جوىرىا ىي خطة
شاروف القامة دولة فمسطينية منزوعة السالح والسيادة كذلؾ عمى ما مساحتو  %43مف اراضي الضفة
الغربية’.
واضاؼ المصدر ‘خطة شاروف ألقامة دولة فمسطينية منزوعة السالح ومنقوصة السيادة ودوف القدس
مرفوضة ماضيا وحاض ار ومستقبال وميما جرى مف عمميات تجميؿ ليا’ .
واقر المصدر باف المفاوضات مع اسرائيؿ تراوح مكانيا خاصة واف ىناؾ رفضا اسرائيميا العتبار حدود
االراضي المحتمة عاـ  1967اساسا لممفاوضات في حيف يرفع المفاوض االسرائيمي شعارات بشكؿ غير
مباشر تقوؿ ‘ ال لتقسيـ القدس ،وال لفكفكة المستوطنات الكبيرة والقريبة مف حدود  4حزيراف  ،1967و ال
إلزالة جدار الفصؿ  ،ونعـ البقاء السيطرة االسرائيمية عمى غور األردف بعمؽ  20كيمومت اًر ‘ مما يعني
السيطرة عمى ما مساحتو  ‘ 20مف المساحة االجمالية لمضفة الغربية.
وحسب المصدر فاف ما يطرح مف قبؿ االسرائيمييف عمى طاولة المفاوضات ال يتعدى خطة شاروف بشيء
مع مواصمة االصرار عمى شراء الوقت ،واطالة امد الصراع في المنطقة.
وتابع المصدر قائال  :لف يكوف ىناؾ اي اتفاؽ سالـ مع حكومة بنياميف نتنياىو التي تسير عمى طريؽ
شاروف ال في  9شيور وال في  9سنوات‘ مستبعدا امكانية احراز اي تقدـ في المفاوضات التي جرى
استئنافيا عمى اساس اف تنتيي في غضوف  9شيور مف ممفي الحدود واالمف لمدولة الفمسطينية المجاورة
إلسرائيؿ.
القدس العربي ،لندن2013/9/30 ،
الحكومة في غزة تموح بتنفيذ أحكام اإلعدام بدون مصادقة عباس عمييا
غزة -جماؿ غيث :أفاد النائب العاـ الفمسطيني المستشار إسماعيؿ جبر ،بأف الجيات التنفيذية في قطاع
غزة مقبمة خالؿ األشير المقبمة ،عمى تنفيذ عدد مف أحكاـ اإلعداـ في جرائـ قتؿ مروعة ارتكبت في قطاع
غزة في الوقت السابؽ.
وقاؿ جبر في حديث لػ"فمسطيف"" :ىناؾ عدد مف أحكاـ اإلعداـ ال تزاؿ في مرحمتيا البدائية ،وأخرى لـ
مؤخرا" ،معب اًر عف أممو
تغادر بعد أروقة المحكمة العميا ،بصفتيا محكمة نقض ،السيما الجرائـ التي ارتكبت
ً
في أف يكوف تنفيذ أحكاـ اإلعداـ في القطاع رادعاً لممجرميف.
وعف قانونية أحكاـ اإلعداـ التي تنفذىا الحكومة ،السيما وأف القانوف الفمسطيني األساسي ينص عمى عدـ
تنفيذ حكـ اإلعداـ بحؽ أي شخص إال بعد مصادقة الرئيس عمى الحكـ ،قاؿ النائب العاـ" :أحكاـ اإلعداـ
التاريخ :اإلثنين 1320/9/03

العدد1999 :

ص0

التي تنفذ في غزة قانونية ،ومف الناحية الدستورية ال يوجد رئيس لمسمطة الفمسطينية وفقًا لموضع الدستوري،
وانما يوجد سمطة فعمية تحؿ محمو".
وعف كيفية التعامؿ مع مؤسسات حقوؽ اإلنساف المعارضة لتطبيؽ ىذه األحكاـ ،قاؿ المستشار جبر" :نحف
نتعامؿ مع تمؾ المؤسسات باحتراـ ،والقانوف يتـ انفاذه ليس إال ،وينص عمى تطبيؽ عقوبة اإلعداـ بحؽ
الجناة ومف ارتكب جرائـ قتؿ مروعة بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني".
ميما في تراجع البعض عف
ونفى وجود تباطؤ في إصداء األحكاـ الرادعة التي مف شأنيا أف تمثؿ
ً
عامال ً
اقتراؼ الجريمة ،مشيدا بقرار مجمس القضاء األعمى بتشكيؿ ىيئة الجنايات الكبرى لمفصؿ السريع في
قضايا الجنايات المعاقب عمييا باإلعداـ أو المؤبد.
فمسطين أون الين2013/9/30 ،
 3نمر حماد :حماس تعاممت بعدم جدية مع المصالحة في فترة حكم مرسي
بساـ رمضاف :قاؿ نمر حماد ،المستشار السياسي لمرئيس الفمسطيني ،إف ما قامت بو حركة «حماس» في
قطاع غزة ،ىو «انقالب عسكري» بمنعى الكممة.
وأضاؼ «حماد» ،في برنامج «الحياة اليوـ» عمى قناة «الحياة» ،مساء األحد ،أف الرئيس محمود عباس ال
مؤكدا أف مصر لدييا
يبحث عف «الشعبوية» ،وانما يريد حال لمقضية الفمسطينية واسترجاع حقوؽ الشعب،
ً
رغبة حقيقة في إتماـ المصالحة.
مؤكدا
وأوضح أف ىناؾ تيدئة بيف «حماس» والجانب اإلسرائيمي ،ومازالوا يتحدثوف عف المقاومة حتى اآلف،
ً
أف قيادات «حماس» تريد السيطرة عمى غزة فقط ،وال تبالي بيموـ الشعب.
وأكد أف « السمطة الفمسطينية وافقت عمى وجود مراقبيف دولييف لإلشراؼ عمى االنتخابات البرلمانية ،ومع
موضحا أف حركة «حماس» كانت تتعامؿ بعدـ جدية مع المصالحة في
ذلؾ تتحدث حماس عف التزوير»،
ً
فترة حكـ جماعة اإلخواف المسمميف والرئيس السابؽ محمد مرسي.
وتابع « :ىناؾ وزراء مصريوف ذىبوا إلى غزة في العاـ الماضي مف حكـ اإلخواف ،والسمطة الفمسطينية
رفضت تمؾ الزيارات ،أل نيا تكرس تأييد االنقساـ ،وقيادات حماس كاف يتـ استقباليـ في قصر االتحادية،
رغـ أنيـ ليست ليـ صفة فمسطينية رسمية».
مشير إلى أف الحركة
ًا
وأشار إلى أنو رغـ القمع في قطاع غزة ،فإف ىناؾ حركة «تمرد» إلسقاط «حماس»،
لف تقدر عمى كبت الشعب الفمسطيني في قطاع غزة.
المصري اليوم ،القاىرة2013/9/30 ،
 4القناة العاشرة اإلسرائيمية :السمطة الفمسطينية تعيد مستوطن دخل الضفة بالخطأ
السبيؿ :قامت الشرطة الفمسطينية بتسميـ مستوطف دخؿ مدينة راـ اهلل عف طريؽ الخطأ لجيش االحتالؿ
اإلسرائيمي ،بحسب ما ذكرتو القناة العاشرة اإلسرائيمية اليوـ األحد.
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وأضافت القناة أنو "في ساعة متأخرة مف مساء أمس قامت الشرطة الفمسطينية في مدينة راـ اهلل ،وسط
ائيميا ،وعمى الفور جرت اتصاالت مع الجيش اإلسرائيمي
شابا إسر ً
الضفة ،بتوقيؼ سيارة تبيف أف بداخميا ً
الذي تسممو وحولو لمتحقيؽ لدى الشرطة اإلسرائيمية".
السبيل ،عمان2013/9/30 ،
أساسا؟
 0أبو مرزوق :فوجئنا باتيام الرجوب لنا ..من الذي يمنع ويرفض المصالحة
ً
تفاجػأ عضػو المكتػب السياسػي لحركػة "حمػاس" موسػى أبػو مػرزوؽ باتيػاـ أحػد مسػئولي "فػتح" فػي إشػارة إلػى
جبريؿ الرجوب بأف "حماس" تريد مصالحة جزئية ،وأف حرس الرئيس لف يعود إلى معبر رفح إال بعد إتماميا
بشكؿ نيائي.
ػاء
وقاؿ أبو مرزوؽ في تصريح نشره عمػى صػفحتو عبػر "الفيسػبوؾ" ،األحػد" ،إف معبػر رفػح فػتح لسػاعات بن ً
عمى طمب الرئيس الفمسطيني كما أذيع؛ فتشجع سفير "فتح" فػي القػاىرة وأنػذر "حمػاس" بػأف المعبػر لػف يفػتح
مجدداً إال بعودة حرس الرئاسة".
وأضاؼ" :فوجئنا باألمس باتياـ جديد مف أحد مسئولي "فتح" بأننا نريػد مصػالحة جزئيػة وبػأف حػرس الرئاسػة
لف يعود إال بعد إتماـ المصالحة النيائية".
وعجيبا؟
أساسا؟ أليس يعد ذلؾ غر ًيبا
وتساءؿ أبو مرزوؽ ،مف الذي يمنع ويرفض المصالحة
ً
ً
فمسطين أون الين1320/9/19 ،
" 6الحياة"" :الجياد" تقول إن حركة حماس قمقة من خوض االنتخابات
القاىرة  -جيياف الحسيني :كشؼ قيادي في حركة «الجياد اإلسالمي» لػ «الحياة» مضموف الرسالة الشفيية
التػي اسػتمميا األمػػيف العػاـ لمحركػػة رمضػاف شػػمح مػف الػرئيس محمػػود عبػاس عأبػػو مػازف عبػػر عضػو المجنػػة
المركزية لحركة «فتح» عزاـ األحمد خالؿ لقاء جمع بينيما في بيروت األسبوع الماضػي ،وقػاؿ« :أبػو مػازف
دعا في رسالتو الشفيية التي تسمميا شمح مف األحمد إلى ضرورة أف ينػأى الفمسػطينيوف بأنفسػيـ عمػا يجػري
مػػف تجاذبػػات داخميػػة فػػي السػػاحة العربيػػة» .ولفػػت القيػػادي إلػػى أف «مواقفنػػا فػػي ىػػذه القضػػية متماثمػػة ،ل ػذلؾ
أشاد أبو مازف بموقؼ الجياد» ،مضيفاً اف الرسالة تناولت أيضاً الحراؾ العربي.
وأوضػػح« :خػػالؿ المقػػاء بػػيف شػػمح واألحمػػد ،تػػـ اسػػتعراض الوضػػع الفمسػػطيني الػػداخمي والمسػػار السياسػػي،
إضافة إلى ممؼ المصالحة المعطؿ حالياً» .وأضاؼ اف «مواقؼ الجانبيف عالسمطة وحماس متعاكسة تماماً
 ...اذ أف ما يمكف أف يقبػؿ بػو الػرئيس الفمسػطيني أمػس لػف يقبػؿ بػو اليػوـ» .وتسػاءؿ« :ىػؿ يمكػف أف تقبػؿ
حماس االنخراط في صفقة إلجراء المصالحة بشروط أبو مازف؟» .وأشار إلى أف «موقؼ حمػاس اآلف ىػش
بسػػبب انعكػػاس األوضػػاع فػػي مصػػر عمييػػا بشػػكؿ سػػمبي» ،الفتػاً إلػػى أف موقػػؼ مصػػر لػػو ردود فعػػؿ عربيػػة
مماثمة أيضاً ،وقاؿ« :أعتقد أف حماس قمقة مف خطوة خوض االنتخابات ،فالجو العاـ في الشارع الفمسطيني
يسير في اتجاه معاكس ليا».
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وعمى صػعيد المسػار السياسػي والمفاوضػات التػي تجرييػا السػمطة مػع الجانػب اإلسػرائيمي أجػاب« :مػا يجػري
ىو مناورات سياسية ال جدوى منيا  ...فالعرض روتيني وال يوجد جديد» .ولفػت إلػى أف «القيػادة الفمسػطينية
ممتزمة مبادرة السالـ العربية ،في الوقػت ذاتػو ال تريػد أف يحسػب عمييػا أنيػا تػرفض االنخػراط فػي مفاوضػات
سػػالـ حتػػى ال يقػػع عمييػػا المػػوـ بأنيػػا ىػػي التػػي تعيػػؽ العمميػػة السػػممية ،لػػذلؾ فيػػي تتحػػرؾ فػػي حػػدود س ػقؼ
سياسي محدد ال يمكف أف تتنازؿ عنو» ،مشػي اًر إلػى «إقامػة دولػة فمسػطينية عمػى حػدود الخػامس مػف حزيػراف
عيونيػو عػػاـ  2991عمػػى الضػػفة الغربيػػة وقطػاع غػزة ،بينمػػا إسػرائيؿ تريػػد اقتطػاع أجػزاء واسػػعة مػػف أ ارضػػي
الضفة والسيطرة عمى القدس ،لػذلؾ كػؿ جانػب متمسػؾ بمواقفػو ،وال توجػد حمػوؿ وسػط  ...لػذلؾ ىنػاؾ حػراؾ
بال نتيجة سوى استمرار المساعدات المادية لمسمطة».
الحياة ،لندن1320/9/03 ،
 7الشاباك :تعاظم دافعية المنظمات الفمسطينية لتنفذ ىجمات ضد "إسرائيل"
عكػػا أوف اليػػف :أوضػػح تقريػػر نش ػره جيػػاز األمػػف العػػاـ اإلس ػرائيمي "الشػػاباؾ" عمػػى موقعػػو االلكترونػػي اليػػوـ
األحد ،أف ىناؾ تعاظـ في دافعية المنظمات الفمسطينية لتنفيذ ىجمات ضد أىداؼ إسرائيمية بالضفة الغربية
مف أجؿ الضغط إلطالؽ سػراح أسػرى ،بتوجيػو عناصػر مػف الخػارج ومػف قطػاع غػزة والػى جانػب أسػرى مػف
داخؿ السجوف اإلسرائيمية.
وأشػػار التقريػػر أنػػو تػػـ إحبػػاط سمسػػمة عمميػػات لخاليػػا فمسػػطينية بالضػػفة الغربيػػة ،حيػػث لػػوحظ فػػي الشػػيريف
األخيػريف ارتفػػاع فػػي مسػػتوى التيديػػد لمقيػػاـ بعمميػػات أسػػر تمكنػػت ق ػوات األمػػف اإلسػرائيمية مػػف إحباطيػػا قبػػؿ
تنفيذ ىدفيا ،حيث تـ إحباط حوالي  01عممية أسر منذ بداية ىذا العاـ ع. 1320
وكشػػؼ التقريػػر عػػف جيػػود مكثفػػة تبػػذليا حركػػة حمػػاس مػػف أجػػؿ إعػػادة البنيػػة التحتيػػة لمتنظػػيـ فػػي الضػػفة
الغربيػػة ،مػػف خػػالؿ نقػػؿ معمومػػات وتوجييػػات وتقػػديـ التمويػػؿ الػػالزـ مػػف أجػػؿ تكػػويف خميػػة عسػػكرية ،وتنفيػػذ
عمميات ضد الجيش اإلسرائيمي ،مع التركيز باألساس عمى عمميات أسر إلسرائيمييف.
وكتػػب فػػي التقريػػر أيضػاً أف الحركػػة ومنػػذ انتيػػاء عمميػػة عػػامود السػػحاب التػػي شػػنيا الجػػيش اإلسػرائيمي عمػػى
قطاع غزة في نوفمبر مف العاـ الماضي ع ، 1321ركزت عمى إعادة تأىيػؿ وبنػاء قوتيػا ،وذلػؾ مػع التزاميػا
في الحفاظ عمى اليدوء في القطاع ضمف إطار اتفاقات وقؼ القتاؿ التي تبرميا مع الجانب اإلسرائيمي.
وذكػػر التقريػػر أف الحركػػة تسػػتمر فػػي المحافظػػة عمػػى شػػكميا كجيػػة ارئػػدة فػػي المقاومػػة والكفػػاح المسػػمح ضػػد
"إسرائيؿ" ،وعمى ىذا األثر وفي إطار محاولة إيجػاد حمبػات بديمػة ال تظيػر فييػا بصػمة الحركػة ،تعمػؿ عمػى
إعادة البنيػة التحتيػة لمتنظػيـ بالضػفة مػف خػالؿ فػتح جسػور اتصػاالت بػيف نشػطاء عسػكرييف تػابعيف ليػا فػي
القطاع مع نظراء ليـ في الضفة.
وعمى صعيد حركة الجياد اإلسالمي ،جاء في التقرير أنو في ظؿ تضيؽ حرية العمؿ المسمح في قطاع غزة
وكجزء مف الحفاظ عمى االستقرار األمني ىناؾ ،يسعى التنظيـ لمعثور عمى مسارات عمػؿ جديػدة مػف خػالؿ
التركيز عمى تنفيذ عمميات أسر إلسرائيمييف في محاولة إلطالؽ سراح أسرى مف السجوف اإلسرائيمية.
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وفيمػػا يتعمػػؽ بحركػػة فػػتح ،ذكػػر التقريػػر أف نشػػطاء التنظػػيـ ميتمػػوف بالبقػػاء فػػي الشػػارع الفمسػػطيني مػػف خػػالؿ
االسػػتمرار فػػي محػػاوالت القيػػاـ بعمميػػات أسػػر وىػػـ بػػذلؾ يحػػاولوف جمػػع نقػػاط تكػػوف عبػػارة عػػف وزف ليػػـ أمػػاـ
انجازات حركة حماس التي حققتيا مف خالؿ صفقة شاليط وعممية عامود السحاب.
عكا أون الين1320/9/19 ،
" 8الجياد" :االعتقاالت السياسية بالضفة تخدم االحتالل
راـ اهلل عفمسػػطيف  :قالػػت القيػػادي فػػي حركػػة الجيػػاد فػػي فمسػػطيف  ،أحمػػد المػػدلؿ ،فػػي تص ػريحات صػػحفية
حصمت "قدس برس" عمى نسخة منيا " ،إف األجيزة األمنية التابعة لمسمطة بالضفة الغربية مسػتمرة بمالحقػة
المقاوميف واعتقاليـ ،مؤكدة أف ذلؾ "يخدـ طرؼ واحد فقط وىو االحػتالؿ اإلسػرائيمي" .واسػتغرب المػدلؿ "مػا
تقػػوـ بػػو السػػمطة مػػف اعتقػػاؿ لممقػػاوميف وزجيػػـ بالسػػجوف وتػػرؾ المسػػتوطنيف يعربػػدوف بالضػػفة المحتمػػة ،ف ػي
الوقت الذي ينادي فيو الجميع بأف ينتفض الشعب في وجو االحتالؿ دفاعاً عف المسجد األقصى المبارؾ".
قدس برس1320/9/03 ،
" 9القيادة العامة" :لن نعترف بأي اتفاقية مع دولة االحتالل
جددت "الجبية الشعبية  -القيادة العامة" مطالبتيػا لمسػمطة الفمسػطينية بوقػؼ المفاوضػات
راـ اهلل عفمسطيف ّ :
مع الجانب اإلسرائيمي عمى الفور ،واصفةً إياىا بػ "العبثية".
وشددت "القيادة العامة" في بياف ليػا تمقػت "قػدس بػرس" نسػخة عنػو ،اليػوـ األحػد ع ، 9|19عمػى أف فمسػطيف
ّ
ىي "حؽ خالص" لشعبيا ،مؤكدة رفضيا المطمػؽ أليػة مفاوضػات أو اتفاقيػات تبػرـ مػع االحػتالؿ اإلسػرائيمي
ومف شأنيا المساس بأرض فمسطيف التاريخية ،وفؽ تأكيدىا.
قدس برس1320/9/19 ،
" 23الشعبية" :االنتفاضة قادرة عمى خمق توازن الرعب مع االحتالل
راـ اهلل عفمسػ ػػطيف  :أكػ ػػدت "الجبيػ ػػة الشػ ػػعبية" لتحريػ ػػر فمسػ ػػطيف أف العػ ػػودة إلػ ػػى المفاوضػ ػػات مػ ػػع االحػ ػػتالؿ
اإلسػرائيمي أضػػرت بالمقاومػة ،وأثػػرت عمػػى نتػػائج "االنتفاضػػة الثانيػػة" ،مشػػددة عمػػى أف االنتفاضػػة قػػادرة عمػػى
خمؽ توازف في الرعب مع االحتالؿ.
وقاؿ عضو المجنة المركزيػة لمجبيػة ،جميػؿ مزىػر ،فػي تصػريح صػحفي مكتػوب ،وصػؿ "قػدس بػرس" نسػخة
منو ،األحد ع" ، 9|19إف االنتفاضة الثانية غيرت في موازيف القوى ووضعت القضية الفمسطينية عمى طاولة
المجتمع الدولي".
وشػػدد مزىػػر عمػػى أنػػو "تػػـ اسػػتثمار االنتفاضػػة الثانيػػة ونتائجيػػا بشػػكؿ خػػاطت" ،مضػػيفًا" :فيػػي لػػـ تسػػتغؿ فػػي
إطار وطني موحد ،واالحتالؿ استطاع أف يقوض دورىا".
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وأشار إلى وجود عدة خيارات مطروحة أماـ الفمسػطينييف "أبرزىػا الوحػدة الوطنيػة ،والعمػؿ عمػى خمػؽ برنػامج
وطني مشترؾ لكؿ الفصائؿ ،والتمسؾ بخيارات المقاومة بكؿ أشكاليا".
قدس برس1320/9/19 ،
 22الزىار ينفي وجود صفحة لو عمى مواقع التواصل االجتماعي
غزة  -أشرؼ اليور :نفى الدكتور محمود الزىار عضو المكتب السياسي لحركػة حمػاس يػوـ أمػس أف تكػوف
لو أي صفحة عمى مواقع شبكات التواصؿ االجتماعي.
وجاء في بياف لحركة حماس تمقت ‘القدس العربي’ نسخة منػو ‘يؤكػد الػدكتور محمػود الزىػار عضػو المكتػب
السياسي لحركة حماس أنو ال توجد لو أي صفحة عمػى شػبكة التواصػؿ االجتمػاعي’ .وأكػد البيػاف أف الزىػار
‘غير مسؤوؿ عف أي شيء ينشر باسمو عمييا مف تصريحات أو أقواؿ أو بيانات أو معمومات’.
القدس العربي ،لندن1320/9/03 ،
 21األحمد :ىدف زيارتي لمبنان مواصمة ترتيب أوضاع فتح ومنظمة التحرير
راـ اهلل :قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح ،المشرؼ العاـ عمى الساحة المبنانية عزاـ األحمػد ،إف زيارتػو
األخيػرة لمبنػػاف كػػاف ىػػدفيا االسػػتمرار فػػي ترتيػػب األوضػػاع الداخميػػة لحركػػة فػػتح ،ومؤسسػػات منظمػػة التحريػػر
الفمسطينية عمى الساحة المبنانية.
اء المدنيػػة أو
وأوضػػح فػػي تص ػريحات إلذاعػػة مػػوطني اليػػوـ األحػػد ،أف ترتيػػب أوضػػاع ىػػذه المؤسسػػات ،س ػو ً
العسػػكرية ،ييػػدؼ لتحسػػيف أدائيػػا وتقػػديـ أفضػػؿ الخػػدمات ألىمنػػا فػػي المخيمػػات الفمسػػطينية بمبنػػاف بمختمػػؼ
المجاالت الصحية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والتعميمية.
وقاؿ األحمد إف جزءا مػف ميمتػو كػاف بحػث األوضػاع األمنيػة فػي المخيمػات التػي ال تػزاؿ تتػولى مسػؤوليتيا
منظمة التحرير الفمسطينية ،رغـ أف اتفاؽ القاىرة الذي ينظـ التواجد الفمسطيني في لبناف قد ألغي مف جانػب
الطرؼ المبناني ،بعد خروج القيادة الفمسطينية مف لبناف عاـ .2991
وأشار إلى أنو قاـ بالعديد مف المقاءات واالتصاالت مع عدد مف المسؤوليف المبنػانييف ،ومػع القػوى واألحػزاب
المبنانيػة مػف مختمػػؼ األطػراؼ ،كمػػا أجػرى عػػدة لقػاءات مػػع مسػؤولي فصػػائؿ المنظمػة عمػػى السػاحة المبنانيػػة
وبحث معيـ األوضػاع ،خاصػة مسػألة إعػادة أىمنػا فػي مخػيـ نيػر البػارد إلػى أمػاكف سػكنيـ ،وتخفيػؼ القيػود
عمى حركة الفمسطينييف عمى الساحة المبنانية.
وحػػوؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف الػػذيف خرج ػوا مػػف سػػوريا لمبنػػاف تحػػت وطػػأة األحػػداث الداميػػة ىنػػاؾ ،قػػاؿ نإف
منظمة التحرير قد شكمت لجنة خاصة لمتابعة أوضػاعيـ مػع الحكومػة المبنانيػة ومػع ناألونػروان ،بيػدؼ تقػديـ
كػػؿ التسػػييالت والخػػدمات الممكنػػة ليػػـ ،حتػػى تيػػدأ األوضػػاع فػػي سػػوريا الشػػقيقة ،ويعػػودوا ألمػػاكف سػػكنيـ
ىناؾن.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1320/9/19 ،
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 20جريدة "المواء" :فتح تجمد "المينو"
ىيثـ زعيتر :كشفت مصادر فمسطينية موثوؽ بيا لػ «المػواء» أف قيػادة السػاحة لحركػة «فػتح» اتخػذت قػ اررات
ىامة بشأف القائد السابؽ ل ػ «الكفػاح المسػمح الفمسػطيني» العميػد محمػود عبػد الحميػد عيسػى «المينػو» بإنيػاء
كافة ميامو الحركية وتجميػده ،بانتظػار أي جديػد يصػدر مػف القائػد األعمػى لمثػورة الفمسػطينية الػرئيس محمػود
عباس «أبو مازف».
وأك ػػدت المص ػػادر أف ى ػػذا القػ ػرار اتخ ػػذ خ ػػالؿ االجتم ػػاع ال ػػذي عقدت ػػو قي ػػادة الس ػػاحة لحرك ػػة «ف ػػتح» برئاس ػػة
المشػػرؼ عمييػػا عضػػو المجنػػة المركزيػػة لمحركػػة ع ػزاـ األحمػػد وفػػي حضػػور عضػػو المجنػػة المركزيػػة لمحركػػة
مسؤوؿ األقاليـ الخارجية الدكتور جماؿ محيسف.
وجاء ىذا القرار بعد البياف الذي أعمف عنو العميد «المينػو» بإسػـ «ضػباط وكػوادر حركػة فػتح» فػي مخيمػات
لبناف» وحدودا فيو جممة مف المطالب تحت عنواف :العممية اإلصالحية.
ولكػف المفاجػأة كانػػت أنػو خالفػاً لمػا كػاف قػػد جػرى ترويجػػو بعػد إصػدار البيػػاف ،مػف أف قيػػادات لبنانيػة سػػتعقد
لقاء بيف مصدري البياف واألحمد ،كانت النتيجة عدـ عقد مثؿ ىذا االجتماع ،بؿ اعتبر األحمد أف مثؿ ىػذه
ً
البيانات «زوبعة في فنجاف».
وأصػػدر العميػػد «المينػػو» بعػػد سػػاعات مػػف ق ػرار قيػػادة السػػاحة بيان ػاً توضػػيحياً أكػػد فيػػو الت ازمػػو بكافػػة ق ػ اررات
الحركة ،وبق اررات الرئيس «أبو مازف» ممثالً بمشرؼ الساحة المبنانية عزاـ األحمد.
وغػػادر األحمػػد لبنػػاف متوجي ػاً إلػػى راـ اهلل حيػػث التقػػى ال ػرئيس «أبػػو مػػازف ،ووضػػعو فػػي أج ػواء زيا ارتػػو إلػػى
لبناف.
المواء ،بيروت1320/9/03 ،
 29المينو :صرختنا داخل فتح إصالحية ولم تكن تمرداً
صيدا :قاؿ القيادي في حركة فتح العميد محمود عبػد الحميػد عيسػى "المينػو"" :اف مػا جػرى داخػؿ حركػة فػتح
في لبناف مؤخ ار ىو صرخة اصالحية اخذت ضجة اعالمية قبؿ اف نصوب األمور باتجاىيا الصحيح قطعا
لمطريؽ عمى الذيف حاولوا اف يصوروا ىذه الصرخة باتجاه الفتنة والبمبمة والمياترات االعالمية".
وخالؿ استقبالو في مكتبو في مخيـ عيف الحموة وفدا مف فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية في المخيـ .قاؿ
المينو" :لف نعطي الفرصة لممتربصيف بأف يصوروا ىذه الصرخة بأنيا انقػالب او انشػقاؽ او تمػرد ،ومػف ىنػا
اتى بياننا ليوضح ويؤكد اف ىذه ال تتعدى الصرخة االصالحية فقط".
وعمػػا اذا كانػػت زيػػارة عضػػو المجنػػة المركزيػػة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية عػزاـ األحمػػد لمبنػػاف مػػؤخ ار جػػاءت
عمػػى خمفيػػة ىػػذه الصػػرخة قػػاؿ المينػػو" :زيػػارة األخ ع ػزاـ األحمػػد كانػػت مقػػررة مسػػبقا لترتيػػب وضػػع األطػػر
الحركية ومف ىنا سنستكمؿ كؿ النقاشات داخؿ البيت الفتحاوي".
المستقبل ،بيروت1320/9/03 ،
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 20حزب التحرير" :حراك الرباعية بال أفق سياسي"
وصؼ حػزب التحريػر فػي فمسػطيف مػا خػرج بػو اجتمػاع المجنػة الرباعيػة الدوليػة لمشػرؽ األوسػط فػي نيويػورؾ
بأنو "بال أفؽ سياسي ،وال نتيجة عمى األرض".
"نيجػػا
وعػػد الحػػزب فػػي بيػػاف ،اليػػوـ األحػػد ،الحػػديث عػػف الخطػػط االقتصػػادية لتنشػػيط االقتصػػاد الفمسػػطيني ً
باطال؛ ألنو ال اقتصاد بال مقومات ممكيات عامة ،وألنو ال يمكف أف تقوـ الػدوؿ عمػى بنػد الجبايػة مػف
فاشال ً
ً
الناس".
وأرجػػع الحػػزب ىػػدؼ تمػػؾ الخطػػط االقتصػػادية إلػػى تمكػػيف السػػمطة الفمسػػطينية مػػف تشػػغيؿ مشػػروعيا األمنػػي
والخدماتي عمى حساب الناس والمسػتثمريف مػف القطػاع الخػاص ،بتحريػؾ أنشػطة اقتصػادية تسػيـ فػي تػأميف
الضرائب ،وتم ّكف السمطة مف جبايتيا.
فمسطين أون الين1320/9/19 ،
 16نتنياىو ييدد بالتخمي عن الدبموماسية :المفاوضات مع إيران يجب أن تفضي لتفكيك برنامجيا النووي
القدس المحتمة  -أ ؼ ب :أعمنت المراسمة الدبموماسية لمشبكة األولى في التمفزيوف اإلسرائيمي مساء األحد،
أف رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو سييدد بالتخمي عف الطرؽ الدبموماسية ،في حاؿ لـ يكف اليدؼ مف
المفاوضات حوؿ البرنامج النووي اإليراني تفكيؾ ىذا البرنامج.
وقالت الم راسمة مف نيويورؾ ،نقال عف مصادر في محيط نتنياىو ،إف "مف األمور التي سيقوليا نتنياىو
لباراؾ أوباما خالؿ لقائيما غداً االثنيف ،إنو في حاؿ لـ تسفر المفاوضات مع إيراف في النياية إلى تفكيؾ
البرنامج النووي اإليراني وليس مراقبتو ،فإف اسرائيؿ ستعتبر نفسيا في حؿ مف التزاماتيا في ىذه العممية
الدبموماسية بيف العالـ الغربي وايراف".
واعتبرت المراسمة أف ىذا يعني إف "إسرئيؿ قد تقرر عندىا مياجمة إيراف بمفردىا".
الحياة ،لندن2013/9/30 ،
 17نتنياىو يأمر وزراءه بعدم اإلدالء بتصريحات حول التقارب في العالقات األمريكية  -اإليرانية
قالت مصادر صحفية عبرية ،إف رئيس الحكومة اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أصدر أوامره لوزرائو والمتحدثيف
الرسمييف باسـ حكومتو ،بعدـ اإلدالء بأي تصريحات عمنية أو التعقيب في مقابالت صحفية عمى حالة
التقارب التي برزت مؤخ اًر في العالقات األمريكية  -اإليرانية والتي تمثّمت أبرز ظواىرىا بمكالمة ىاتفية
أجراىا الرئيس األمريكي باراؾ أوباما مع نظيره اإليراني حسف روحاني.
بناء عمى التعميمات التي
ووفقاً لما نشرتو صحيفة "ىآرتس" العبرية في عددىا الصادر اليوـ األحد ،فإنو ً
ائيمييف يوفاؿ شتاينتص
أصدرىا نتنياىو قبيؿ توجيو إلى الواليات المتحدة األمريكية ،فإف الوزيريف اإلسر ْ
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وجمعاد أرداف باإلضافة إلى سفير "تؿ أبيب" في واشنطف مايكؿ أورف ،قد ألغوا جميعاً مقابالت تمفزيونية
المقرر إجرائيا معيـ.
كاف مف ّ
واعتبرت الصحيفة ،أف تعميمات نتنياىو جاءت مف منطمؽ خشيتو مف وقوع الوزراء اإلسرائيمييف بما وصفتيا
" ّزالت لساف" تحمؿ في طياتيا انتقاداً لمرئيس األمريكي أو سياساتو عشية لقاء سيجمعو بنتنياىو مساء ٍ
غد
االثنيف في العاصمة واشنطف.
فمسطين أون الين2013/9/29 ،
 18ليفني تعد حل "الدولتين لشعبين" لمصمحة "إسرائيل"
واشنطف أ ؼ ب :اعتبرت وزيرة العدؿ اإلسرائيمية تسيبي ليفني المكمفة ممؼ مفاوضات السالـ بيف
االسرائيمييف والفمسطينييف ،السبت في واشنطف اف حؿ "الدولتيف لشعبيف" يصب في مصمحة إسرائيؿ.
وقالت في خطاب ألقتو في افتتاح مؤتمر يستمر ثالثة اياـ لمنظمة "جي ستريت" الييودية االميركية اف
"الطريقة الوحيدة لمحفاظ عمى القيـ الديموقراطية السرائيؿ ىي في تبني فكرة الدولتيف لشعبيف".
واضافت ليفني أف "كممتي إسرائيؿ وسالـ ال يتعارضاف وبامكانيما بؿ يجب أف تتعايشا" ،إالّ أنيا أكدت اف
كممتي "سالـ وأمف يجب أف تكونا معاً" ،موضحة اف اسرائيؿ تعيش "في جوار صعب" سيبقى عمى حالو بعد
توقيع اتفاؽ سالـ.
وتابعت ليفني "لسنا وحدنا مف نرى تيديدات إيراف أو المتشدديف اإلسالمييف في المنطقة" إالّ اف ىذه
"المصالح المشتركة مع دوؿ عربية واسالمية اخرى ال يمكف اف يتـ التعبير عنيا في ظؿ استمرار النزاع بيف
االسرائيمييف والفمسطينييف".
القدس العربي ،لندن2013/9/30 ،
 19ليبرمان ييدد إيران بشكل غير مباشر بتوجيو ضربة عسكرية ضد منشآتيا النووية
تؿ أبيب -عد ب أ  :ىدد وزير الخارجية اإلسرائيمي السابؽ افيغدور ليبرماف إيراف بشكؿ غير مباشر بتوجيو
ضربة عسكرية إلى منشآتيا النووية عمى غرار ما حدث مع المفاعؿ النووي العراقي أوائؿ ثمانينيات القرف
الماضي.
وكتب زعيـ حزب عإسرائيؿ بيتنا اليميني المتطرؼ األحد عمى صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي
عفيس بوؾ  ”:إنو ألمر جيد أف نتذكر أف إسرائيؿ في حالة المفاعؿ النووي العراقي كانت ىي الدولة الوحيدة
التي حذرت وتحركت بشكؿ فعاؿ”.
وتابع رئيس لجنة العالقات الخارجية واألمف بالكنيست اإلسرائيمي حديثو قائال ”:بنظرة إلى الوراء يتضح أننا
كنا عمى حؽ” .وأوضح ليبرماف أف بالده ليست مستعدة اليوـ إلىداء تصديؽ لمناورات الخداع مف قبؿ
إيراف.
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وكتب ليبرماف قبؿ توجو رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو إلى الواليات المتحدة ليمة السبت/األحد
الماضية أف الرئيس اإليراني يقدـ نفسو في صورة المعتدؿ والراغب في المصالحة واتيـ اإليرانييف بأنيـ
يحاولوف منذ سنوات عف طريؽ الخدع والحيؿ صرؼ األنظار عف برنامجيـ النووي.
وأضاؼ ليبرماف أف اليدؼ الرئيسي لحكومة طيراف ال يزاؿ يتمثؿ في بناء قنبمة نووية تيدد السمـ الدولي
“ وىجمة المصالحة التي قاـ بيا روحاني ىي مجرد مناورة خداع جديدة كما كاف الحاؿ مف جانب كوريا
الشمالية”.
القدس العربي ،لندن2013/9/30 ،
 20بيريز ينتقد ليجة "االزدراء" المستعممة في "إسرائيل" ضد الواليات المتحدة بشأن إيران
القدس المحتمة أ ؼ ب :انتقد الرئيس اإلسرائيمي شيموف بيريز األحد ليجة "االزدراء" المستعممة في إسرائيؿ
ضد الواليات المتحدة المتيمة باالنخداع بالرئيس اإليراني حسف روحاني بشأف المسالة النووية.
أحبذ
وصرح بيريز إلذاعة الجيش اإلسرائيمي "قد نكوف متفقيف أو غير متفقيف عمع األميركييف لكنني ال ّ
ليجة االزدراء ىذه ،إف اآلخريف ليـ عقوؿ يفكروف بيا أيضاً ،ولسنا فقط نحف" .وأضاؼ بيريز "يجب أف
نتحادث وأف نحاوؿ التأثير عمييـ" أي األميركييف.
وأدلى الرئيس اإلسرائيمي بيذه التصريحات ليؿ السبت األحد بعيد مغادرة رئيس الوزراء بنياميف نتانياىو
متوجياً إلى الواليات المتحدة حيث سيمتقي الرئيس األميركي باراؾ أوباما ويمقي خطاباً أماـ الجمعية العامة
لألمـ المتحدة في نيويورؾ الثالثاء.
الحياة ،لندن2013/9/30 ،
 21سالح البحرية اإلسرائيمي يقرر بيع ثالث سفن من طراز"سوبر دبورا"
تؿ أبيب  -د ب أ  -قرر سالح البحرية اإلسرائيمي بيع ثالث سفف ىجومية مف طراز «سوبر دبو ار» مف
مصنع رمتا التابع لمصناعات الجوية .وذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية امس أف النموذج الجديد مف ىذه السفف
يتمتع بقدرة عمى المناورة بسرعة فائقة وىو مزود بأجيزة قتالية متطورة .وأضافت أف عدة دوؿ تدرس ىذه
االياـ إمكانية شراء ىذه السفف مف اسرائيؿ.
الرأي ،عمان2013/9/30 ،

 22معاريف :وزارة الدفاع اإلسرائيمية تقمص ميزانية تطوير صاروخ "حيتس"3
القدس المحتمة – صفا :قالت صحيفة معاريؼ في عددىا اليوـ إف و ازرة الجيش االسرائيمي قررت مؤخ اًر
تقميص ميزانية تطوير الصاروخ الجديد المضاد لمصواريخ مف طراز "حيتس "3بصورة ممموسة بسبب تقميص
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ميزانية الجيش .وكانت الواليات المتحدة التي تشارؾ في ىذا المشروع قد اعمنت عف تقميص مساىمتيا فيو
بمبمغ  55مميوف دوالر.
يذكر أف مشروع الحيتس  3يعتبر الرد االسرائيمي لمواجية الصواريخ االيرانية الباليستية مف طراز شياب.
خطر
ونقمت الصحيفة عف مصادر أمنية وصفت قرار تقميص ميزانية التطوير بأنو عديـ المسؤولية ويشكؿ ًا
عمى أمف "اسرائيؿ".
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2013/9/30 ،
 23يديعوت :الشرطة اإلسرائيمية تعثر عمى عبوة ناسفة وسط تل أبيب
السبيؿ :قالت صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائيمية ،اليوـ األحد" ،إف الشرطة اإلسرائيمية عثرت اليوـ عمى
عبوة ناسفة في وسط مدينة تؿ أبيب بعد إبالغ مواطنيف عنيا".
وأضافت الصحيفة أف "خبراء متفجرات وصموا لمكاف العبوة ،حيث نجحوا في التعامؿ معيا وتفجيرىا دوف
وقوع إصابات أو أضرار" .ونقمت الصحيفة عف مصادر بالشرطة االسرائيمية قوليا "إف التقديرات تشير بأف
العبوة الناسفة تـ إلصاقيا بسيارة ،واف خمالً حاؿ دوف تفجيرىا" .وأشارت الصحيفة إلى أف "الشرطة فتحت
تحقيقًا حوؿ مالبسات الحادثة وخمفياتيا".
السبيل ،عمان2013/9/30 ،
 24قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيمي تكشف عن وسائل حماية الحدود مع غزة
أف قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الصييوني ،تحاوؿ تجديد طرؽ
أ ّكدت محافؿ عسكرية صييونية ّ
ووسائؿ حماية الحدود مع قطاع غزة ،في ضوء دراستيا بعناية لقدرات المقاومة الفمسطينية ،حتى تتمكف في
أف إحدى الطرؽ التي ابتكرىا الجيش
أي مواجية قادمة مف ضرب أىدافيا بدقة فائقة .ولفتت المحافؿ إلى ّ
سري،
لحماية الحدود والجنود مف اإلستيداؼ ىي توغؿ القوات الخاصة داخؿ األراضي الفمسطينية بشكؿ ّ
دوف معرفة حتى مف يتواجد في تمؾ المناطؽ ،باإلضافة إلى حفر األنفاؽ األرضية الممتدة مف داخؿ
أف تمؾ
األبراج العسكرّية نحو الشرؽ في منطقة آمنة داخؿ أشجار األحراش .وأشارت المحافؿ إلى ّ
اإلجراءات ىي لتعزيز الحماية ،خصوصاً بعد أف برز سالح القنص الفتاؾ الذي يمتمكو الفمسطينيوف،
اء بالعيوف اإللكترونية أو
أف المجموعات
ّ
موضحةً ّ
الفمسطينية المسمحة في غزة ،بدأت بحماية الحدود ،سو ً
البشرية ،ومراقبة ورصد أي تحرؾ لمقوات الخاصة داخؿ أراضييا.
مجمة "بمحانيو" العسكرية
التقرير المعموماتي 2013/9/28 ،2920
" 25الشاباك" يعتقل رجل أعمال بمجيكي من أصول إيرانية بتيمة التجسس لصالح الحرس الثوري اإليراني
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تؿ أبيب  -الشرؽ األوسط :كشفت إسرائيؿ النقاب أمس عف اعتقاؿ مواطف بمجيكي مف أصؿ إيراني
لالشتباه في تجسسو لحساب إيراف ،قائمة إنو التقط صو ار لمسفارة األميركية وانو كاف يعتزـ إقامة عالقات
تجارية في الدولة العبرية كستار لمتجسس .وقاؿ جياز األمف الداخمي في إسرائيؿ عشيف بيت إف عمي
منصوري وىو في منتصؼ الخمسينات اعتقؿ في  11سبتمبر عأيموؿ في مطار بف غوريوف بتؿ أبيب بينما
كاف عائدا إلى أوروبا .وقاؿ شيف بيت إف منصوري المولود في إيراف كاف غير بشكؿ قانوني اسمو في
بمجيكا إلى أليكس مانس ،واستخدـ جواز سفره البمجيكي لدخوؿ إسرائيؿ .وأضاؼ الجياز أف الحرس الثوري
اإليراني جنده كجاسوس ،وأنو زار إسرائيؿ مرتيف قبؿ اعتقالو ،األولى في يوليو عتموز  2012والثانية في
يناير عكانوف الثاني  .2013وحصؿ الرجؿ الذي تعود أصولو إلى إيراف عمى الجنسية البمجيكية في
 2006بعد زواجو مف امرأة متحدرة مف بمجيكا طمقيا في وقت الحؽ .وزار إيراف مرات عدة مف أجؿ
أعمالو ،وجند مف النظاـ اإليراني العاـ الماضي.
ويقوؿ الشيف بيت إنو عثر عمى وثائؽ بحوزة الرجؿ ،مف بينيا عدد مف الصور لمواقع مختمفة في إسرائيؿ،
منيا ما يثير «اىتماـ االستخبارات اإليرانية» ،بينيا واحدة التقطت لسطح السفارة األميركية في تؿ أبيب مف
شرفة مبنى مرتفع قريب .ويذكر بياف الشيف بيت أسماء أربعة مسؤوليف إيرانييف كبار يقوؿ إنيـ وكالء
الجاسوس .وقاؿ البياف إف منصوري كاف يعتزـ إقامة روابط تجارية مع رجاؿ أعماؿ إسرائيمييف كستار لجمع
معمومات مخابرات و«أنشطة إرىابية» .ونقمت مصادر أمنية إسرائيمية عنو القوؿ إنو تمقى وعدا بالحصوؿ
عمى مميوف دوالر مقابؿ خدماتو .وكشؼ أف «منصوري محتجز بناء عمى أمر قضائي ،وأنو سيمثؿ غدا
عاليوـ أماـ قاض في جمسة ستنظر تمديد فترة حبسو» .ولـ يجر اإلعالف عف توجيو اتيامات رسمية لو
بعد.
الشرق األوسط ،لندن2013/9/30 ،
 26ىآرتس" :الشاباك" يزعم فك شيفرة تحويل حماس األموال لمضفة
غزة -القدس دوت كوـ -ترجمة خاصة :قالت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،اليوـ األحد ،بأف جياز األمف العاـ
اإلسرائيمي "الشاباؾ"" ،تمكف مف حؿ لغز طريقة تحويؿ حماس لألمواؿ عبر البنوؾ الصينية والتي تـ
اكتشافيا مؤخ ار مف خالؿ دعوى قضائية رفعت في نيويورؾ ،مف قبؿ عائمة أميركية قتؿ ابنيا في عممية
تفجيرية في تؿ أبيب عاـ ."2006
ووفقا لمزاعـ "الشاباؾ" حوؿ ما تـ كشفو بيذا الشأف ،فإف "مالييف الدورات كاف يتـ تحويميا حتى منتصؼ
العقد الماضي ،وأنو رغـ شيادات رسمية تتعمؽ بالدعوى القضائية- ،كاف إحداىا لمسؤوؿ جياز األمف
اإلسرائيمي عوزي شعياه -تبيف أف نشاط حماس في الصيف استمر بعد ذلؾ حتى عاـ  2012عمى األقؿ".
وحسب الصحيفة فاف "الشاباؾ" بدأ التحقيؽ في القضية في آذار " ،2012وكشؼ عف شبكة تحويؿ أمواؿ
محظورة ،حيث عثر عمى وثائؽ تدؿ عمى تحويؿ األمواؿ وقائمة الحسابات التي ُحوؿ الماؿ إلييا ،مبينا أف
المحور المركزي في عمميات التحويؿ ،ىو صراؼ مف منطقة جنيف ،وقد عمؿ عمى تحويؿ أمواؿ مف عماؿ
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غزييف إلى أبناء عائالتيـ ،لكنو كؼ عف ذلؾ إثر ضغوط مف السمطة التي ضيقت عميو ليقطع صمتو
بالقطاع".
وكشؼ الصراؼ المعتقؿ لدى اجيزة االمف االسرائيمية ،خالؿ التحقيؽ معو الطريقة التي كانت تجري عبرىا
التحويالت ،حيث كاف يقوـ عحسب الشاباؾ االسرائيمي  ،ب "تحويؿ األمواؿ بواسطة شخص مف سكاف
منطقة وادي عارة ،عبر حساب ُمشفر لمياجر مف ارتيريا ،حيث كاف يأتي عالمتيـ مف عارة إلى منطقة
المحطة المركزية في تؿ أبيب ،ويأخذ الماؿ النقدي مف المياجر األفريقي ،وينقمو إلى الصراؼ الفمسطيني،
الذي كاف يودعو في فرع بنؾ فمسطيني في شماؿ الضفة".
وتوضح تحقيقات الشاباؾ الى أف أكثر األىداؼ لمتحويالت كانت حسابات بنؾ في الصيف ،وأقميا في اليند
وتركيا والواليات المتحدة ،وأنو بعد التحويؿ كاف يتـ تحويؿ بعض المبالغ النقدية إلى نشطاء حماس في
الضفة تعويضا عف مكوثيـ في السجف .وعمى إثر معمومات استخبارية وصمت "الشاباؾ" فقد تـ احتجاز
الصراؼ الفمسطيني ،عند حاجز ريحاف في شباط  2012وبحوزتو  126ألؼ دوالر و 80ألؼ شيكؿ نقدا.
وحسب اع ترافات الصراؼ فإنو كاف يعتقد أنيا أمواؿ ألعماؿ غير قانونية ،وأنو خالؿ عاـ واحد كانت
عمميات التحويؿ تصؿ نحو  40عممية ،وبمغ المبمغ في كؿ عاـ منيا حوالي اؿ  1.1مميوف دوالر ،أكثرىا
لحسابات أديرت في بنؾ الصيف ،وأف عدداً كبي اًر مف الشركات التي كانت ىدفا لألمواؿ ،ىي عبارة عف
مصانع منتوجات مختمفة في الصيف ،وتبيف أف ىناؾ أمواال كانت تحوؿ مف إيراف إلى الصيف ويتـ تبيضييا
بشراء منتوجات كانت تنقؿ إلى غزة ،وأرباح مبيعاتيا تتحوؿ إلى حماس ،وكانت احد التحويالت إلى شركة
"بروؾ سايد أغرا" التي تعمؿ في الينووي في الواليات المتحدة التي تبيع أسمدة زراعية يمكف إعداد مواد
متفجرة منيا.
القدس ،القدس2013/9/30 ،
 27المحكمة العسكرية اإلسرائيمية تتيم جنديين بضرب فمسطيني مكبل ومعصوب العينين
القدس -عمر خميؿ :قاؿ الجيش اإلسرائيمي يوـ األحد اف محكمة عسكرية وجيت إلى جندييف تيمة ضرب
محتجز فمسطيني مكبؿ اليديف ومعصوب العينيف.
وطبقا لالتيامات التي وجيت لمجندييف يوـ االثنيف الماضي كاف الجندياف يحرساف فمسطينيا احتجز في
قاعدة عسكرية في مايو أيار  2012بعد أف دخؿ إسرائيؿ بطريقة غير مشروعة مف قطاع غزة.
وقاؿ بياف لمجيش اف الفمسطيني احتجز في غرفة منعزلة "وىو مكبؿ اليديف معصوب العينيف" حيث أوسعو
الجندياف ضربا بينما صور آخر الحادث .وقاؿ الجيش اف الجندي الثالث انتيى مف أداء خدمتو العسكرية
بع د الحادث لكف مف المتوقع اف توجو اليو اتيامات بعد مثولو أماـ المحكمة مع جندي سابؽ رابع كاف يقؼ
لمحراسة خارج الغرفة.
وقاؿ الج يش اف الجندييف لـ يردا بعد عمى التيـ .ولـ يتسف االتصاؿ بمحاـ يمثؿ أحد الجندييف لمتعميؽ لكف
موقع صحيفة ىآرتس االسرائيمية عمى االنترنت نقؿ عنو قولو إف موكمو نفى االتيامات الموجية اليو.
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وكالة رويترز لألنباء2013/9/30 ،
 28ىآرتس :تقارب إسرائيمي خميجي عمى خمفية اال نفتاح اإليراني األميركي
أفادت صحيفة «ىآرتس» اإلسرائيمية أمس ،بأف تقارباً حصؿ بيف إسرائيؿ وعدة دوؿ عربية خميجية ،في
الوقت الذي تشيد فيو العالقات بيف واشنطف وطيراف انفراجاً.
وذكرت الصحيفة أف تحسيف العالقات بيف الواليات المتحدة وايراف ،يقرب إسرائيؿ مف دوؿ الخميج ،وأشارت
إلى محادثات في مقر األمـ المتحدة في نيويورؾ بيف ديبموماسييف إسرائيمييف وديبموماسييف مف السعودية
واإلمارات واألردف «ودوؿ سنية أخرى».
ونقمت «ىآرتس» عف موظؼ إسرائيمي رفيع المستوى قولو إف الديبموماسييف العرب عبروا خالؿ ىذه
المحادثات عف «شعور باليمع» مف التقارب األميركي اإليراني.
وقاؿ الموظؼ اإلسرائيمي إف «جميع الحكومات في الدوؿ السنية المعتدلة ،وخاصة في الخميج ،قمقة جداً مف
تطور العالقات بيف الواليات المتحدة وايراف ،وىذه الدوؿ تخشى مف أف تأتي الصفقة األميركية اإليرانية
عمى حسابيا ،وال يوجد توتر في إسرائيؿ فقط ،وانما في الخميج أيضاً».
وأضاؼ الموظؼ إف الرسائؿ التي تعبر عف قمؽ مف ىذا التقارب األميركي اإليراني وجييا ديبموماسيوف
عرب ،وخاصة مف السعودية واإلمارات ،إلى البيت األبيض ،وأف السفير السعودي في واشنطف عادؿ
الجبير ،أجرى في األياـ األخيرة محادثات صعبة مع مسؤوليف أميركييف ،وطمب منيـ توضيحات حوؿ
موقؼ الواليات المتحدة مف إيراف.
السفير ،بيروت2013/9/30 ،
 29الشرطة اإلسرائيمية تعتقل أربعة إسرائيميين في القدس بتيمة عمميات تخريب في مدفن مسيحي
القدس -ا ؼ ب :اعمنت الشرطة االسرائيمية انيا اعتقمت اربعة شباف اسرائيمييف كانوا يقوموف بتحطيـ
شواىد قبور في مدفف مسيحي في القدس.
وقاؿ المتحدث باسـ الشرطة ميكي روزنفمد لوكالة فرانس برس "اعتقؿ اربعة شباف ييود تتراوح اعمارىـ ما
بيف  17و 26عاما مف بينيـ مستوطناف بينما كانوا يقوموف بتحطيـ شواىد قبور في مدفف مسيحي في جبؿ
صييوف" القريبة مف البمدة القديمة ،موضحا انو تـ تحطيـ شواىد  15قبرا .واضاؼ اف الشرطة تعتقد اف ىذا
"حادث اجرامي مع دوافع قومية" او "جريمة كراىية".
الحياة ،لندن2013/9/30 ،
 30يديعوت :أسعار المحروقات في "إسرائيل" تنخفض بنسبة %5.48
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القدس المحتمة -الحياة الجديدة :تنخفض أسعار المحروقات في إسرائيؿ منتصؼ ليؿ االثنيف الثالثاء بنسبة
 %5.48وفقا لما صدر عف و ازرة الطاقة امس .وأوضح موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أف سعر لتر
البنزيف مف نوع " 95أوكتاف" سوؼ ينخفض  43أغورة وسيصؿ سعر المتر الواحد الى  7.42شيقؿ.
وجاء ىذا التخفيض نتيجة النخفاض أسعار النفط في أوروبا ،والذي شيد انخفاضا بنسبة وصمت الى
.%10
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/9/30 ،
" 02أوتشا" :تدمير  033نفق أسفل الحدود مع قطاع غزة عمى األقل عمى يد القوات المصرية
ذكػر تقريػر صػدر أمػس األحػد عػف مكتػب األمػػـ المتحػدة لتنسػيؽ الشػؤوف اإلنسػانية فػي األ ارضػي الفمسػػطينية
المحتمة "أوتشا" ،أف مصادر مصرية أفادت بأنو تـ تدمير  033نفؽ أسفؿ الحدود مع قطاع غػزة عمػى األقػؿ
عمى يد القوات المصرية في األشير الثالثة الماضية ،مشي اًر إلى أف عدد األنفاؽ التى تعمػؿ يق ّػدر بنحػو 23
أنفاؽ فقط .
وجاء فػي التقريػر ،أف مصػادر محميػة فػي غػزة قالػت إنػو فػي الفتػرة مػف  21إلػى  10أيمػوؿ الجػاري ،نقمػت مػا
بيف  13إلى  03شاحنة بضائع مختمفة ،وىي ال تمثؿ سوى  21في المئة فقط مف كمية البضائع التي كانت
تدخؿ قبؿ حزيراف الماضػي ،مػا أدى إلػى انخفػاض مممػوس فػي البضػائع مػف بينيػا الوقػود الػرخيص ثمنػاً فػي
مصر ومواد البناء" .وأفاد التقرير بأف ما بػيف  033إلػى  933الػؼ لتػر مػف الوقػود ،يػدخؿ القطػاع يوميػاً فػي
ظؿ انخفاض نشاطات االنفاؽ بما في ذلؾ الوقود المنقوؿ إلػى محطػة كيربػاء غػزة مقارنػة بمميػوف لتػر يوميػاً
قبؿ حزيراف الماضي ،مشي اًر إلى سمطة الطاقة الفمسطينية تفيػد بأنػو عمػى الػرغـ مػف ارتفػاع طفيػؼ طػ أر عمػى
مخزوف الوقود المحطة ىذا األسبوع مػف صػفر إلػى  133ألػؼ لتػر ،إال أنيػا اسػتمرت بالعمػؿ بنصػؼ قػدرتيا
التشغيمية ما نتج عنو انقطاع التيار الكيربائي لفتػرة تتػراوح  21سػاعة يوميػاً و 29سػاعة فػي بعػض المنػاطؽ
األخرى .وقاؿ التقرير إف دخوؿ مواد البناء بكميات محدودة استمر عبر الحػدود ،حيػث دخػؿ مػا يقػرب 133
طف مف مواد البناء خصوصػاً األسػمنت مقارنػة مػع المتوسػط اليػومي  1133طػف قبػؿ حزيػراف الماضػي وفػؽ
اتحاد الصناعات الفمسػطينية ...ومػا زاؿ ىػذا الػنقص يػؤدي إلػى ارتفػاع حػاد فػي أسػعار مػواد البنػاء ممػا أدى
إلى انخفاض نشاطات البناء بالقطاع .
ويػأتي ىػػذا بعػػد اإلعػالف الػػذي صػػدر فػي  21أيمػػوؿ الجػػاري الػذي أفػػاد بموافقػػة إسػرائيؿ عمػػى السػػماح بػػدخوؿ
 13شاحنة مف مواد البناء يومياً إلى جانب  13شاحنة سمح بدخوليا منذ كانوف األوؿ عاـ .1321
المستقبل ،بيروت1320/9/19 ،
 01ىآرتس :إقامة حديقة بالقدس ييدف لمنع البناء الفمسطيني
القػػدس المحتمػػة – صػػفا :كشػػفت صػػحيفة "ىػػآرتس" العبريػػة فػػي عػػددىا الصػػادر االثنػػيف النقػػاب عػػف تسػػجيؿ
لموظفة في سمطة الطبيعة والحدائؽ اإلسرائيمية ،تعترؼ خاللو أف اليدؼ مف إقامة الحديقػة الوطنيػة الجديػدة
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فػػي ش ػرقي القػػدس ىػػو وقػػؼ البنػػاء الفمسػػطيني فػػي المنطقػػة ولػػيس حماي ػة الطبيعػػة .وكانػػت سػػمطة الطبيعػػة
اإلس ػرائيمية ،أقػػرت إقامػػة حديقػػة فػػي األ ارضػػي الممتػػدة بػػيف جبػػؿ "سػػكوبس" وأحيػػاء الطػػور والعيسػػاوية ،لمنػػع
تطوير وتوسيع ىذه االحياء.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1320/9/03 ،
 00االحتالل يشن حممة اعتقاالت بالضفة ..والمستوطنون يقتحمون المسجد األقصى
عوكاالت  :اقتحـ مستوطنوف متطرفوف أمس المسػجد األقصػى المبػارؾ مػف جيػة بػاب المغاربػة وسػط ح ارسػة
مشػػددة مػػف شػػرطة االحػػتالؿ الخاص ػػة ،فيمػػا دىػػس مسػػتوطف عػػامال فمس ػػطينيا قػػرب قريػػة حوسػػاف بالض ػػفة
الغربيػػة ،وىػػاجـ مسػػتوطنوف مركبػػات فمسػػطينية فػػي القػػدس ،فػػي وقػػت اقتحمػػت ق ػوات االحػػتالؿ منػػاطؽ فػػي
جنيف ،واعتقمت عددا مف الفمسطينييف في أنحاء متفرقة مف الضفة.
ػتوطنا اقتحمػوا منػذ سػاعات الصػباح المسػجد
وقاؿ المختص فػي شػؤوف القػدس جمػاؿ عمػرو إف نحػو  91مس ً
دروسػا مػف الحاخامػات
األقصى عمى شػكؿ مجموعػات ،وتجولػوا فػي أنحػاء متفرقػة مػف سػاحاتو ،وىػـ يتمقػوف
ً
حوؿ الييكؿ المزعوـ ،ويؤدوف بعض الصموات التممودية.
مف جانب آخر ،دىس مستوطف “إسرائيمي” في سػاعة متػأخرة مػف الميمػة قبػؿ الماضػية عػامالً فمسػطينياً قػرب
قرية حوساف بالضفة الغربية .وذكر مصدر أمني فمسطيني أف “أحد المستوطنيف دىس المواطف حمداف ذيب
ع 09عام ػػا ف ػػي المنطق ػػة الواقع ػػة ب ػػيف قريت ػػي حوس ػػاف ووادي ف ػػوكيف ،أثن ػػاء محاولت ػػو ال ػػذىاب لعمم ػػو داخ ػػؿ
المنػ ػػاطؽ المحتمػ ػػة عػ ػػاـ  99،وتػ ػػـ نقمػ ػػو إلػ ػػى مستشػ ػػفى األىمػ ػػي فػ ػػي مدينػ ػػة الخميػ ػػؿ ،حيػ ػػث وصػ ػػفت حالتػ ػػو
بالمتوسطة” .وىاجـ عشرات المستوطنيف مركبات تابعة لفمسػطينييف بحػي الشػيخ جػراح بوسػط القػدس ،وثقبػوا
إطارات ثمانية منيا.
إلى ذلػؾ ،اعتقمػت قػوات االحػتالؿ 9 ،فمسػطينييف خػالؿ حممػة دىػـ فجػر أمػس فػي أرجػاء متفرقػة مػف الضػفة
الغربيةُ .وذكر أف االعتقاالت تركزت في نابمس ومخيـ عسكر ،وبعض قرى المدينة ،وراـ اهلل ،والخميؿ”.
الخميج ،الشارقة1320/9/03 ،
 09مؤسسة األقصى تستنكر قيام "دفع الثمن" بتحطيم شواىد قبور في مقبرة مسيحية بالقدس
قالت الحياة الجديادة ،رام اهلل ،130/9/03 ،مػف القػدس المحتمػة ونقػال عػف وكػاالت ،أف الشػرطة اإلسػرائيمية
ألقػػت القػػبض عمػػى أربعػػة ييػػود تشػػتبو فػػي أنيػػـ حطمػوا شػواىد قبػػور فػػي مقبػرة مسػػيحية قػػرب القػػدس القديمػػة
المسورة أمس.
وقاؿ المتحدث باسـ الشرطة ميكي روزنفيمد اف األربعة الذيف تتراوح أعمارىـ بيف  21و 19عامػا ومػف بيػنيـ
اثنػػاف مػػف مسػػتوطني الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة كػػانوا يقػػذفوف كػػتال خرسػػانية عمػػى ش ػواىد نحػػو  21قب ػ ار عنػػدما
اعتقميـ افراد مف الشرطة كانوا عمى مقربة.
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وتحطمػػت الصػػمباف الحجريػػة التػػي كانػػت تعمػػو عػػدة ش ػواىد ويرجػػع بعضػػيا إلػػى أوائػػؿ القػػرف العش ػريف .وقػػاؿ
روزنفيم ػػد "اثن ػػاف مػ ػػف الرج ػػاؿ م ػػف نشػ ػػطاء حرك ػػة شػػػباب قم ػػة الت ػػؿ" ،فػػػي إش ػػارة إل ػػى جماع ػػة متطرف ػػة مػػػف
المسػػتوطنيف الييػػود تشػػتبو السػػمطات اإلس ػرائيمية فػػي مسػػؤوليتيا عػػف تخريػػب عػػدة مسػػاجد وأدي ػرة فػػي األع ػواـ
األخيرة .وأضاؼ أف الشرطة تعتقد أف ىذا "حادث إجرامي مع دوافع قومية" أو "جريمة كراىية".
وجػاء فػي مؤسسااة األقصااى لموقااف والتاراث ،أم الفحاام ،1320/9/19 ،أف مؤسسػة األقصػػى لموقػؼ والتػراث
استنكرت في بياف ليا يوـ األحد  1320/9/19بشدة قياـ أربعة شباف ييود ينتموف لعصابات ” دفػع الػثمف ”
اليػػوـ األحػػد باالعت ػداء عمػػى مقبػ ػرة مسػػيحية فػػي منطقػػة مسػػجد النب ػػي داوود فػػي وقػػؼ آؿ الػػدجاني بالق ػػدس
المحتمة ،وتحطيـ شواىد  21قب ار فييا .ووصفت العممية بالجبانة واإلرىابية.
 00القدس العربي :السمطات المصرية تواصل اعتقال عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين
راـ اهلل  -وليد عوض :أكدت مصادر فمسطينية تتابع ممؼ الالجئػيف الفمسػطينييف الفػاريف مػف سػورية لمقػدس
العربي األحد مواصمة السمطات األمنية المصرية اعتقاؿ عدد مف الالجئيف في سجونيا.
وأكػػدت مجموعػػة العمػػؿ مػػف اجػػؿ فمسػػطينيي سػػورية األحػػد ‘اسػػتمرار احتجػػاز عػػدد مػػف الالجئػػيف الفمسػػطينييف
السورييف فػي معػتقالت األمػف المصػري’ عمػى حػد قوليػا .وأشػارت المجموعػة إلػى اسػتمرار احتجػاز العشػرات
مػػف الالجئػػيف الفمسػػطينييف الفػػاريف مػػف سػػورية فػػي معػػتقالت األمػػف المصػػري بمدينػػة اإلسػػكندرية وذلػػؾ بحجػػة
‘محاولػػة اليج ػرة غيػػر الشػػرعية’ .ونقػػؿ بعػػض أىػػالي المعتقمػػيف لمجموعػػة العمػػؿ مػػف أجػػؿ فمسػػطينيي سػػورية
معاناة أبنائيـ في تمؾ المعتقالت حيث يحتجز أبناؤىـ بزنازيف ضػيقة غيػر مجيػزة السػتقباؿ أعػداد كبيػرة مػف
المعتقم ػػيف ،وال تتػ ػوافر فيي ػػا أدن ػػى الش ػػروط الص ػػحية خاص ػػة لألطف ػػاؿ ال ػػذيف أص ػػيبوا بالعدي ػػد م ػػف األمػ ػراض
الجمديػة ،كمػػا أشػػار األىػػالي لتػػراكـ النفايػػات داخػػؿ تمػػؾ الزنػػازيف .والجػػدير بالػػذكر ىػػو أف السػػمطات المصػرية
قامت قبؿ أياـ بترحيؿ عدد مف الفمسطينييف السورييف المعتقميف لدييا إلى لبناف.
القدس العربي ،لندن1320/9/03 ،
 06سمفيت :االحتالل يضع عالمات عمى آالف أشجار زيتون تمييداً القتالعيا
سمفيت :ذكرت مصادر محمية فمسطينية أف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ستقوـ باقتالع آالؼ األشػجار المثمػرة
لفمسػػطينييف شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة .وأوضػػحت المصػػادر أف فريق ػاً تابع ػاً لمػػا تسػػمى "اإلدارة المدنيػػة" وحمايػػة
الطبيعػػة ترافقيػػا سػػيارات عسػػكرية تابع ػػة لدولػػة االحػػتالؿ دىمػػت منطق ػػة "وادي قانػػا" ،غػػرب مدينػػة س ػػمفيت،
الواقع ػػة ش ػػماؿ الض ػػفة ،وقام ػػت بوض ػػع عالم ػػات عم ػػى أكث ػػر م ػػف  1033ش ػػجرة تميي ػػداً القتالعي ػػا .ولفت ػػت
المصػػادر ذاتيػػا أف تمػػؾ األشػػجار زراعيػػة ومثم ػرة وتعػػود لم ػزارعيف فمسػػطينييف .مؤكػػدة أف االحػػتالؿ يسػػتخدـ
مصطمح "محمية طبيعية" بذريعة اقتالع أشجار الزيتوف والحمضيات والرماف التي زرعيا أىالي البمدة.
قدس برس1320/9/19 ،
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 07اعتصام تضامني مع األسرى المرضى في رام اهلل
راـ اهلل ػ ػ سػػائد أبػػو فرحػػة :اعتصػػـ عش ػرات الم ػواطنيف ،عنػػد دوار "المنػػارة" وسػػط راـ اهلل ،أمػػس ،تضػػامناً مػػع
األسرى المرضى ،وذلؾ في إطار الحممة الخاصة إلسنادىـ ،والتي كانت أطمقتيا الييئة العميا لمتابعة شؤوف
األسػػرى والمحػػرريف قبػػؿ نحػػو أسػػبوعيف .وأكػػد مسػػؤوؿ العالقػػات العامػػة واإلعػػالـ فػػي و ازرة شػػؤوف األسػػرى
والمحػػرريف حسػػف عبػػد ربػػو ،أىميػػة تكثيػػؼ الجيػػود الرسػػمية والشػػعبية مػػف أجػػؿ حمػػؿ دولػػة االحػػتالؿ عمػػى
اإلفػراج عػف األسػرى المرضػى .مػػف جيتيػا ،ذكػرت النائػب خالػدة جػرار ،أف االعتصػاـ ينػدرج ضػمف فعاليػػات
الحممػػة ،التػػي أطمقتيػػا الييئػػة قبػػؿ  23أيػػاـ ،مػػف أجػػؿ تسػػميط الضػػوء عمػػى معانػػاة األسػػرى المرضػػى ،والعمػػؿ
إلنقاذ حياتيـ .وقاؿ القيػادي فػي حركػة حمػاس جمػاؿ الطويػؿ :ىػذه الوقفػة التضػامنية مػع األسػرى المرضػى،
تػػأتي فػػي إطػػار الحممػػة الخاصػػة بيػػـ ،ليشػػعر االحػػتالؿ أنػػو ال يمكػػف أف ينفػػرد باألسػػرى ،وينكػػؿ بيػػـ ويتعمػػد
إىماليـ طبيا .وأوضح أف ىناؾ نحو  2333أسير مريض ،ما اعتبره رقما كبيرا ،الفتا إلى وجود  19مريضا
بالسرطاف داخؿ سجوف االحتالؿ.
األيام ،رام اهلل1320/9/03 ،
 08غزة :طمبة عالقون يقتحمون معبر رفح ويجتمعون بمسؤوليو
رفػػح :قػػاـ العش ػرات مػػف الطمبػػة الفمسػػطينييف العػػالقيف ،ظيػػر األحػػد ع ، 9|19باجتيػػاز البوابػػة الرئيسػػية لمعبػػر
احتجاجا عمى عدـ السماح ليـ بالسفر في ظؿ السياسػة المصػرية القائمػة
رفح البري في الجانب الفمسطيني،
ً
عمى تحديد عدد المسافريف .وتزامف اجتياز الطالب وعدد مف المسافريف العالقيف مع وقفة احتجاجية ألطفاؿ
عػػالقيف ومػػؤتمر صػػحفي عقػػده وكيػػؿ و ازرة الداخميػػة فػػي غ ػزة كامػػؿ أبػػو ماضػػي حػػوؿ آليػػات عمػػؿ المعبػػر.
وتػػدافع الطػػالب بشػػكؿ عفػػوي نح ػػو البوابػػة الرئيسػػية لممعبػػر ووصػػموا إل ػػى مػػدخؿ صػػالة المغػػادريف لمجان ػػب
الفمسطيني وذلؾ عمى الرغـ مف التواجد الكبير لقوات األمف.
وطال ػػب المحتج ػػوف الس ػػمطات المصػ ػرية الس ػػماح لي ػػـ بالس ػػفر عب ػػر معب ػػر رف ػػح وع ػػدـ تحدي ػػد ان ػػوع وأع ػػداد
المسافريف.
قدس برس130/9/19 ،
 09التجمع الوطني في الداخل الفمسطيني ينظم ميرجانا في الذكرى الا 20ال نتفاضة األقصى
عرب  -99ربيع عيد  -عمي مواسي :عشية الذكرى الثالثة عشر لالنتفاضة وىبػة القػدس واألقصػى ،1333
نظػـ التجمػػع الػػوطني الػديمقراطي ،يػػوـ أمػػس ،السػبت ،ميرجانػػا سياسػػيا ثقافيػا شػػبابيا ضػػخما فػي مدينػػة عكػػا،
حضره أكثر مف ألؼ شػاب وشػابة مػف المثمػث والنقػب والجميػؿ ،وبحضػور عػدد مػف أعضػاء المجنػة المركزيػة
لمتجمع ،والنائبيف جماؿ زحالقة وباسؿ غطاس ،باإلضافة لعدد مف ذوي الشيداء.
وفػػي كممػػة أمػػيف عػػاـ التجمػػع الػػوطني الػػديمقراطي عػػوض عبػػد الفتػػاح التػػي وجييػػا لمشػػباب قػػاؿ" :جػػزء كبيػػر
منكـ كاف ال يزاؿ طفالً عندما زلزؿ الفمسطينيوف األرض مف تحت أقداـ اإلسرائيمييف قبؿ  20عاما ،لكػف ىػا
التاريخ :اإلثنين 1320/9/03

العدد1999 :

ص 11

أنتـ تأتوف بحماس كبير وبعواطؼ جياشة لتتذكروا الحدث ،ولتجددوا العيد لشػيدائكـ وتواصػموا المسػير .ىػذه
ىػػي حقيقػػة شػػعب ُمصػػر عمػػى عشػػقو لمحريػػة مثػػؿ كػػؿ شػػعوب األرض يتواصػػؿ مػػع تاريخػػو ،مػػع آالمػػو ،مػػع
أحالمو الكبيرة".
عرب 1320/9/19 ،98
 93طالب في غزة يبتكرون أجيزة إلنتاج الكيرباء والغاز
غزة  -رائد الفي :تمكػف طمبػة فمسػطينيوف فػي غػزة ،بجيػود ذاتيػة بسػيطة ،مػف ابتكػار أجيػزة إلنتػاج الكيربػاء
والغاز ،في ظؿ أزمة خانقة يعاني منيا نحػو مميػوف و 933ألػؼ فمسػطيني فػي قطػاع غػزة المحاصػر .ونجػح
إب ػراىيـ سػػعد ع 29عام ػاً  ،الػػذي يخطػػط لد ارسػػة الكيميػػاء ،فػػي ابتكػػار جيػػاز لتوليػػد الكيربػػاء والغػػاز ،يعمػػؿ
بواسػػطة المػواد الكيميائيػػة .وقػػاؿ سػػعد إف الجيػػاز المػػذكور يعمػػؿ أساسػاً فػػي تسػػخيف الميػػاه ،وقػػد أدخػػؿ عميػػو
تطوير بحيػث أصػبح قػاد اًر عمػى إنتػاج الكيربػاء والغػاز ،بواسػطة المػواد الكيميائيػة ،بحيػث يػتـ توصػيمو بمولػد
كيربائي خاؿ مف الوقود ،وموصوؿ ببطارية تضمف الحفاظ عمى شحنة كيربائية.
وأوضح أف فكرة الجياز تقوـ عمى إنتاج الكيرباء والغاز عف طريؽ تحميػؿ قطػرات الميػاه وغػاز الييػدروجيف،
الفتػاً إلػػى أف الجيػػاز يسػػتيمؾ  % 99ميػػاه ،و % 2فقػػط مػواد كيميائيػػة .وقػػاؿ إنػػو اسػػتغرؽ نحػػو شػػيريف فػػي
تطوير الجياز ،باستخداـ مواد بسيطة وبتكمفة زىيدة ،مق اًر أف الجياز بحاجة لمزيد مػف البحػث والتطػوير كػي
يصبح استخدامو آمناً في المنازؿ السكنية والمحاؿ التجارية.
وتمكف الطالبػاف مػاىر الجمػؿ وعطيػة البػرش مػف ابتكػار جيػاز بإمكانػو اسػتخراج غػاز الطيػي مػف المخمفػات
العضوية .وأوضح البرش ،المتخصص في البيئة وعموـ األرض ،أنو وزميمو الجمؿ نجحػا فعػالً فػي اسػتخراج
الغاز وتصفيتو بمحموؿ كيميائي ،وحصال عمى غاز طيي نقي.
وقاؿ إف بامكاف الجياز الذي كمؼ تصميمو نحػو  133دوالر ،إنتػاج  1كيمػو غ ارمػات مػف الغػاز ،وباإلمكػاف
تزويده بالمخمفات العضوية كمما دعت الحاجة إلنتاج الغاز.
الخميج ،الشارقة1320/9/03 ،
 92الحكومة في رام اهلل تصدر تعميماتيا بإنشاء مستشفيين في الخميل
راـ اهلل :أفػػاد وزيػػر الصػػحة د .جػواد ع ػواد ،بػػأف رئػػيس الػػوزراء ارمػػي الحمػػد اهلل أصػػدر تعميماتػػو الفوريػػة ببػػدء
العمؿ عمى إنشاء مستشفى في جنػوب الخميػؿ ،ومستشػفى آخػر فػي شػماليا .وأشػار عػواد إلػى أف تصػريحات
رئػيس الػوزراء جػػاءت أثنػاء رعايتػػو وافتتاحػو لميرجػػاف العنػب فػي بمػػدة حمحػوؿ صػػباح أمػس ،حيػػث تػأتي ىػػذه
المش ػػاريع اس ػػتجابة لممطال ػػب واالحتياج ػػات الص ػػحية لممحافظ ػػة .وأض ػػاؼ ف ػػي بي ػػاف ،أف رئ ػػيس ال ػػوزير ق ػػاـ
بإصػػدار توجيياتػػو المباشػرة لمجيػػات المعنيػػة فػػي الػػو ازرة ،لمبػػدء بتحضػػير المخططػػات اليندسػػية والمباشػرة فػػي
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"وبناء عمى توجييات رئيس الوزراء ،سيتـ
العمؿ عمى تنفيذ ىذيف المشروعيف الحيوييف .وقاؿ وزير الصحة:
ً
العمؿ الفوري عمى إنجاز واستكماؿ التوسعة وتجييزىا في مستشفى الخميؿ الحكومي وفي القريب العاجؿ".
الحياة الجديدة ،رام اهلل1320/9/03 ،
 91إحصائية %03 :من فمسطينيي القدس يعيشون بفقر ومعدل البطالة لمشباب يتجاوز %02
راـ اهلل – محم ػػد خبيص ػػة :كش ػػفت أرق ػػاـ ص ػػادرة ع ػػف ورش ػػة عم ػػؿ أقيم ػػت ف ػػي معي ػػد األبح ػػاث والسياس ػػات
االقتصادية الفمسطيني أمس األوؿ أف نسبة البطالة بػيف شػباب مدينػة القػدس المحتمػة بمغػت أكثػر مػف %02
خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ الجاري ،فيما بمغت بشكؿ عاـ لدى القادريف عمى العمؿ ىناؾ .%11
والمس ػػت نس ػػبة الفق ػػر ب ػػيف الع ػػائالت المقدس ػػية م ػػا نس ػػبتو  %13خ ػػالؿ نف ػػس الفتػ ػرة ،وف ػػؽ أرق ػػاـ اإلحص ػػاء
الفمسطيني الواردة في دراسة بعنواف ‘أطمس الفقر في فمسطيف’.
وال يتجػاوز حجػػـ االقتصػػاد العربػػي داخػؿ إسػرائيؿ ،مػػا نسػػبتو  %2فقػػط مػف مجمػػؿ االقتصػػاد اإلسػرائيمي ،لػػذا
فإف نسبة البطالة داخؿ مجتمع واحد يضـ العرب والييود متفاوتة بدرجة كبيرة جداً ،ففي الوقت الذي تتجاوز
فيو البطالة نسبة  %02لدى الشباب العرب ،فإنيا تقؿ عف  %1بيف الشباب اإلسرائيمييف ،بينما تصػؿ نسػبة
البطالة في صفوؼ اإلسرائيمييف القادريف عمى العمؿ إلى .%1.9
ويبمغ عدد سػكاف مدينػة القػدس داخػؿ الجػدار ‘ضػمف حػدود إسػرائيؿ’ نحػو  191ألػؼ نسػمة ،فيمػا يبمػغ عػدد
الع ػػامميف فيي ػػا ق ارب ػػة  93ألفػ ػاً ،وتبم ػػغ نس ػػبة البطال ػػة لح ػػاممي الش ػػيادات الجامعي ػػة  ،%11وفقػ ػاً لمخبي ػػر ف ػػي
االقتصاد المقدسي .وتعاني األسواؽ داخؿ مدينة القدس مف ارتفاع كبير في أسػعار السػمع والبضػائع ،بسػبب
الضرائب التي تفرضيا إسرائيؿ عمى المحاؿ التجارية واالرتفاع الكبير في أسعار السمع ،مما رفع نسبة الفقػر
داخؿ المدينة المقدسة ،ألف غالبية الموظفيف يعمموف خارج الجدار ،كما جاء عمى لساف استاذ االقتصػاد فػي
الجامعة العبرية ،ىادي جبراف .وقاؿ جبػراف إف المتوسػط السػنوي لػدخؿ الفػرد فػي فمسػطيف ال يتجػاوز 1391
دوالر سنوياً ،مقارنة مع  01ألؼ دوالر لإلسػرائيمي ‘ ،أي  21ضػعؼ الفمسػطيني ،وىػذا المؤشػر وحػده كػافي
إلظيار نسبة الفقر لشريحتيف اجتماعيتيف يعيشوف في بيئة واحدة وغالؼ اقتصادي يجمعيما’.
وعمػػى الػػرغـ مػػف المػػؤتمرات االقتصػػادية التػػي يعقػػدىا رجػػاؿ األعمػػاؿ والحكومػػة الفمسػػطينية خػػالؿ السػػنوات
الس ػػابقة ،إال أني ػػا وف ػػؽ ق ػػرش ل ػػـ تخ ػػرج إل ػػى حي ػػز التطبي ػػؽ حت ػػى الي ػػوـ‘ ،وال ػػدليؿ ى ػػذه األرق ػػاـ االجتماعي ػػة
واالقتصػػادية الظػػاىرة’ .وكانػػت القػػدس قػػد خسػػرت نحػػو  %93مػػف تجارتيػػا ومحاليػػا ،مػػع اسػػتمرار انتفاضػػة
األقصػػى التػػي بػػدأت عػػاـ  ،1333حيػػث انتقمػػت غالبيػػة ىػػذه المحػػاؿ إلػػى الضػػفة الغربيػػة ،وخاصػػة لمدينػػة راـ
اهلل.
القدس العربي ،لندن1320/9/03 ،
 90الكشف عن مخطوطة جديدة لمشاعر الراحل محمود درويش
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راـ اهلل  :كشػػفت كاتبػػة فػػي صػػحيفة "الشػػرؽ االوسػػط" الصػػادرة فػػي لنػػدف ،اليػػوـ األحػػد ،عػػف مخطوطػػة غيػػر
معروفػػة لشػػاعر فمسػػطيف محمػػود درويػػش ،باتػػت قيػػد الطبػػع لػػدى دار "السػػاقي" .وحسػػب الكاتبػػة "إنعػػاـ كجػػة
جػي" فػاف المخطوطػة كانػت محفوظػة لػدى صػديقة ليػػا ،لبنانيػة تػدعى ايفانػا ربطتيػا بالشػاعر درويػش عالقػػة
صداقة قوية ،واف درويش اتفؽ معيا عايفانا عمى نشر المخطوطة بعد رحيمو بخمسة أعواـ.
القدس ،القدس1320/9/19 ،
مساعد وزير الخارجية المصري :حماس ستسقط في غزة مثل "اإلخوان" في مصر
أحمد طرانة  -ىبة شورى :قاؿ السفير حسيف ىريدي ،مساعد وزير الخارجية لمشؤوف اآلسيوية ،إف ىناؾ
داخؿ إسرائيؿ مف يتبنى مدرسة «بف جوريوف» فى األمف اإلسرائيمي القومي ،التى تدفع بضرورة أضعاؼ
الدولة المصرية مف منطمؽ كونيا أكبر دولة عربية فى مواجية الوجود اإلسرائيمي ،وأكد أنو كما سقط
اإلخواف فى مصر ،فحماس ىي األخرى سقطت فى غزة ،مشي اًر إلى أف حماس تدرؾ أنو بمجرد إجراء
انتخابات جديدة لف تحظى بتمثيؿ ،ولذلؾ فيي تراوغ مف أجؿ إرجاء االنتخابات بفضؿ الوضع السيت الذي
وصؿ إليو الشعب الفمسطيني .وقاؿ إف الحديث فى الداخؿ الفمسطيني ُمنصب عمى مشروع التسوية
الفمسطينية ،وكما سقط اإلخواف في مصر ،فحماس ىى األخرى سقطت فى غزة ،والمشيد بانتظار إسداؿ
الستار ،فػ«حماس» تدرؾ أنو بمجرد إجراء انتخابات جديدة لف تحظى بتمثيؿ ،ولذلؾ فيى تراوغ مف أجؿ
إرجاء االنتخابات بفضؿ الوضع السيت الذي وصؿ إليو الشعب الفمسطيني ،فػ«حماس» باألساس صنيعة
إسرائيمية ،حيث رأت بعض الدوائر اإلسرائيمية النافذة أىمية تشجيع ومساندة حركة حماس لتقميص نفوذ
منظمة التحرير الفمسطينية وشعبيتيا ،وبالفعؿ حماس حققت ىدؼ إسرائيؿ االستراتيجي بتقسيـ الحركة
الوطنية الفمسطينية وتجزئتيا واضعاؼ المفاوض الفمسطيني بإدخالو في صراعات ونزاعات داخمية ،وبالتالي
إسرائيؿ ليست بحاجة لدعـ العمميات اإلرىابية أو تمرير عممياتيا في سيناء وتيديد أمنيا ،خاصة أنيا تدرؾ
جيدا أف اإلرىاب الكامف عمى حدودىا لف يتوانى لحظة فى ضربيا ،وىو لطالما يعمف ذلؾ م ار ار وتك اررا،
فالجماعات اإلرىابية خطر عمى إسرائيؿ بنفس الخطورة التي يمثميا عمى مصر.
المصري اليوم ،القاىرة/ / ،
فمسطينيين
شخصا بينيم
حرس الحدود المصري يحبط محاولة ىجرة
ىاني بدر الديف :تمكنت عناصر حرس حدود المنطقة الشمالية العسكرية بمناطؽ جزيرة نيمسوف شماؿ شرؽ
أبو قير ومنطقة بوغاز رشيد مف إحباط محاولة تيريب أفراد ىجرة غير شرعية حيث تـ ضبط عدد
" فرد فمسطيني  " " -فرد مصري .وتـ العرض عمى
سوري " -
فرد جنسيات مختمفة منيـ
النيابة المختصة واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية حياؿ المذكوريف.
األىرام العربي ،القاىرة/ / ،
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 96تقرير لدائرة الشؤون الفمسطينية يستعرض جيود الممك عبداهلل الثاني في دعم الفمسطينيين
عماف-عبت ار  :اسػتعرض التقريػر الشػيري الػذي أصػدرتو دائػرة الشػؤوف الفمسػطينية ،الجيػود التػي يبػذليا الممػؾ
عبداهلل الثاني لدعـ االشقاء الفمسطينييف في نضاليـ العادؿ والمشروع لتحقيؽ طموحاتيـ الوطنيػة واالعتػراؼ
بحقيـ في تقرير مصيرىـ عمى ارضيـ وتراب وطنيـ.
كمػػا اسػػتعرض التقريػػر االنتياكػػات االسػرائيمية فػػي اال ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة عػػاـ  ،2991مشػػي اًر الػػى انػػو
وبػػالرغـ مػػف اسػػتئناؼ مفاوضػػات السػػالـ بػػيف الجػػانبيف الفمسػػطيني واالس ػرائيمي ومػػا يسػػتمزمو ذلػػؾ مػػف تيدئػػة
عمػػى االرض ،اال اننػػا نشػػيد تفاقم ػاً فػػي ىػػذه االنتياكػػات ،والتػػي وصػػمت ذروتيػػا فػػي تسػػبب ق ػوات االحػػتالؿ
االسػ ػرائيمي باستش ػػياد  9فمس ػػطينييف ،ناىي ػػؾ ع ػػف التص ػػعيد الواض ػػح لمعي ػػاف ف ػػي االنش ػػطة االس ػػتيطانية ف ػػي
اال ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة وبشػػكؿ خػػاص مػػا تتعػػرض لػػو مدينػػة القػػدس والمقدسػػات فييػػا مػػف انتياكػػات
متواصػمة واسػتف اززات خطيػرة ،ومػا تشػكمو ىػذه االنتياكػػات واالسػتف اززات مػف تيديػد خطيػر عمػى مسػتقبؿ رؤيػػة
حؿ الدولتيف ،والجيود المبذولة القامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية.
وحذر التقرير مف نوايا الحكومػة اإلسػرائيمية تطبيػؽ مػا يسػمى قػانوف "أمػالؾ الغػائبيف" ليشػمؿ القػدس المحتمػة
الع ػػاـ  2991م ػػا س ػػيتيح لس ػػمطات االح ػػتالؿ االس ػػتيالء عم ػػى المزي ػػد م ػػف ام ػػالؾ المقدس ػػييف ويحك ػػـ الس ػػيطرة
اإلسػ ػرائيمية عم ػػى مدين ػػة الق ػػدس بم ػػا يخ ػػدـ اى ػػدافيا وسياس ػػاتيا التيويدي ػػة الس ػػاعية ال ػػى طم ػػس مع ػػالـ الق ػػدس
التاريخية والحضارية والدينية العربية االسالمية.
الغد ،عمان1320/9/03 ،
 97عمان :حممة نصرة األسرى تعتصم أمام مسجد الكالوتي
عمػػاف  -عبتػ ػ ار  :نفػػذت الحمم ػػة االردنيػػة الش ػػبابية لنص ػرة األس ػػرى مسػػاء أم ػػس االحػػد ام ػػاـ مسػػجد الك ػػالوتي
اعتصاما طالبت فيو الحكومة االردنية بتكثيػؼ جيودىػا لضػماف االفػراج عػف االسػرى المعتقمػيف فػي السػجوف
اإلسرائيمية .وقاؿ الناطؽ اإلعالمي باسـ الحممة محمػد احمػد اف االسػرى تمكنػوا بعػد معركػة األمعػاء الخاويػة
التػػي زادت عمػػى مئػػة يػػوـ متواصػػمة مػػف االنتصػػار عمػػى الكيػػاف االسػرائيمي الػػذي خضػػع الػػى تحقيػػؽ مطػػالبيـ
العادلة ومنحيـ جزءا مف حقوقيـ التي نصت عمييا جميع االتفاقيات الدولية .وأضاؼ اف تنفيذ االعتصامات
المتتالية فيما يتعمؽ بقضية االسػرى يرمػي الػى الضػغط عمػى الجيػات ذات العالقػة لتفعيػؿ االتفاقيػات الدوليػة
ومنح االسرى كامؿ حقوقيـ.
الدستور ،عمان1320/9/03 ،
 98عمان :اتفاقية لتدريب دفاع مدني فمسطين
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عماف – بت ار :بحث مدير عاـ الدفاع المدني الفريؽ الركف طالؿ عبػداهلل الكػوفحي خػالؿ لقائػو أمػس مسػؤوؿ
التمويؿ لمبرنامج التدريبي مف الحكومة األميركية لمرتبات الدفاع المدني الفمسطيني الدكتور ساـ جويت سػبؿ
تعزيز التعاوف بيف الطرفيف في مجاؿ الحماية المدنية.
وتػػـ خػػالؿ المقػػاء توقيػػع اتفاقيػػة تػػدريب لعػػاـ  1329-1320بػػيف الط ػرفيف لعقػػد دورات تدريبيػػة لتأىيػػؿ ك ػوادر
الدفاع المدني الفمسطيني .وقاؿ جويت اف الحكومة األميركيػة سػتبقى ممتزمػة بتقػديـ الػدعـ والمسػاندة إلنجػاح
العممية التشاركية مع الدفاع المدني األردني بيدؼ تعزيز قدرات جياز الػدفاع المػدني الفمسػطيني سػواء عمػى
صعيد اآلليات والمعدات أو تأىيؿ الكوادر البشرية.
الرأي ،عمان1320/9/03 ،
"ىآرتس" :لقاءات بين مسؤولين إسرائيميين وخميجيين لبحث التقارب األمريكي اإليراني
يحيى دبوؽ" :كشفت صحيفة «ىآرتس» اإلسرائيمية أمس ،عف سمسمة لقاءات وحوارات دبموماسية ،جمعت
مسؤوليف إسرائيمييف بنظراء ليـ مف دوؿ عربية خميجية ،لمبحث في « الخشية المشتركة » مف التقارب
األميركي اإليراني ،عمى خمفية برنامج ايراف النووي
ونقمت «ىآرتس» عف مسؤوؿ اسرائيمي رفيع المستوى قولو إف الخميجييف قمقوف جداً مف التقارب األميركي
اإليراني ،ويطالبوف واشنطف بعدـ الوقوع في الفخ اإليراني ،تماماً كما تفعؿ اسرائيؿ .وذكرت الصحيفة انو
في موازاة لقاء وزير الخارجية األميركي ،جوف كيري ،بنظيره االيراني ،محمد جواد ظريؼ ،توجو دبموماسي
سعودي الى نظيره االسرائيمي ،بالتساؤؿ «عما يحدث ىنا؟».
وأوضح مصدر اسرائيمي رفيع المستوى أف «حوارات مشابية دارت في األسابيع األخيرة بيف دبموماسييف
السنية ،اما
اسرائيمييف رفيعي المستوى ونظراء ليـ مف اإلمارات واألردف ،اضافة الى غيرىما مف دوؿ الخميج ّ
الرسالة ،فكانت واحدة في ىذه الحوارات ،مع احساس عاـ بالقمؽ».
السّنية المعتدلة ،وال سيما الخميجية منيا ،قمقة جداً مف
وأكد المسؤوؿ االسرائيمي أف «كؿ حكومات الدوؿ ُ
ذوباف الجميد بيف الواليات المتحدة وايراف ،وىي تخشى مف أف تأتي الصفقة األميركية االيرانية عمى حساب
مصالحيا» ،مشي ار الى أف «اسرائيؿ ليست وحدىا التي تعيش في حالة مف الضغط ،بؿ ايضاً الدوؿ
الخميجية ،التي تعمميا في ثيابيا» .وبحسب المسؤوؿ نفسو ،فاف رسائؿ القمؽ التي تصؿ الى واشنطف،
ليست اسرائيمية وحسب ،بؿ ايضاً ،وربما اساساً ،مف السعودية واالمارات ،كاشفاً عف اف «السفير السعودي
لدى الواليات المتحدة ،عادؿ جبير ،أجرى محادثات مكثفة في األياـ األخيرة مع مسؤوليف رفيعي المستوى
في االدارة االميركية ،وطالبيـ بتوضيحات حوؿ الموقؼ االميركي مف ايراف».
واشار إلى اف «الموضوع اإليراني ،أيضاً ،كاف عمى رأس جدوؿ أعماؿ المقاءات التي أجراىا كيري مع
وزراء خارجية عدد مف الدوؿ العربية ،ومف بينيـ وزراء خارجية اإلمارات ومصر واالردف والكويت ،حيث
حذر الوزراء العرب ،كما رئيس الحكومة ،بنياميف نتنياىو ،مف مغبة وقوع األميركييف في فخ العسؿ
االيراني».
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وقالت الصحيفة اف دوؿ الخميج العربية ،مثؿ السعودية واالمارات والبحريف ،وكذلؾ االردف ومصر ،عممت
منذ البداية عمى مواجية البرنامج النووي االيراني« ،لكف منذ اف تسمـ الرئيس حسف روحاني ميماتو ،باتت
االتصاالت وتبادؿ الرسائؿ بيف ىذه الدوؿ واسرائيؿ ،أكثر توات ار واكثر حميمية مف ذي قبؿ».
األخبار ،بيروت/ / ،
الدول العربية تجتمع في نيويورك وتتعيد بتقديم الدعم المالي لا «االونروا»
عماف  -بت ار :تركز االجتماع الذي عقد في نيويورؾ عمى ىامش إجتماعات الجمعية العامة لالمـ المتحدة
امس وترأسو األميف العاـ لألمـ الم تحدة باف كي موف واألميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية الدكتور نبيؿ
العربي ،بحضور رئيس الوزراء الفمسطيني د .رامي الحمد اهلل ،تركز عمى مناقشة الوضع المالي الحرج
لوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف عاألونروا .
وبحسب البياف الصحفي الذي أصدرتو االونروا امس وتمقت عبت ار نسخة منو فقد ناقش االجتماع الذي
حضرتو وفود عالية المستوي مف الدوؿ العربية والدوؿ الداعمة لوكالة الغوث ،الصعوبات المالية التي تواجو
 %مف المساعدات العربية لموازنة األونروا
االونروا ،وكرر المانحوف العرب التزاميـ بتوفير ما نسبتو
الرئيسية وىو اليدؼ الذي تـ اعتماده في ق اررات الجامعة العربية السابقة.
الدستور ،عمان/ / ،
أوباما يؤكد عمى عمق العالقات األمريكية اإلسرائيمية قبيل اجتماعو مع نتنياىو
واشنطف  -عد ب أ  :أكد الرئيس األمريكي باراؾ أوباما عمى أىمية العالقات بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ
وا صفا إييا بالػ"عميقة ودائمة" وذلؾ عشية زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو إلى واشنطف .وقاؿ
البيت االبيض إف الطرفيف سيناقشاف المفاوضات مع الفمسطينييف وأحدث التطورات في إيراف وسورية ودوؿ
أخرى في المنطقة .ونقؿ البياف الصادر عف البيت األبيض عف أوباما قولو إف الزيارة تظير "التنسيؽ الوثيؽ
بيننا بشأف مجموعة مف القضايا األمنية".
الدستور ،عمان/ / ،
دبموماسي أجنبي :المفاوضات اإلسرائيمية الفمسطينية دخمت في طريق مسدود
واشنطف ػ اؼ ب :صرح دبموماسي أجنبي مطمع عمى سير المفاوضات اإلسرائيمية الفمسطينية الجارية حالياً
بأف المفاوضات دخمت في طريؽ مسدود بعد رفض إسرائيؿ مناقشة فكرة تبادؿ األراضي خالؿ أوؿ نقاش
جرى بيف الطاقميف المفاوضيف حوؿ قضية الحدود.
ونقمت صحيفة ‘معاريؼ’ العبرية عف الدبموماسي ترجيحو أف المفاوضات ستظؿ عبثية إلى حيف تدخؿ
الجانب األمريكي فييا أو عقد لقاء قمة بيف رئيس الوزراء ورئيس السمطة الفمسطينية.
القدس العربي ،لندن/ / ،
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وزير الخارجية الصيني يجدد دعم بكين لمقضية الفمسطينية
عيو.بي.آي  :أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أف القضية الفمسطينية تمثؿ جوىر الصراع في الشرؽ
األوسط .وقاؿ وانغ يي في خطابو أماـ الدورة السنوية العادية لمجمعية العامة لألمـ المتحدة“ ،إنو تحت
إرشاد االقتراح الذي قدمو الرئيس شي جيف بينغ حوؿ حؿ القضية الفمسطينية ،ستواصؿ الصيف العمؿ مف
أجؿ إيجاد حؿ شامؿ وعادؿ ودائـ”.
الخميج ،الشارقة/ / ،
مسؤول :الواليات المتحدة كانت عمى اتصال با"إسرائيل" بخصوص حديث أوباما مع روحاني
واشنطف  -مصطفى صالح :قاؿ مسؤوؿ رفيع في االدارة األمريكية يوـ الجمعة إف الواليات المتحدة كانت
عمى اتصاؿ بالحكومة االسرائيمية بخصوص المحادثة الياتفية التي أجراىا الرئيس باراؾ أوباما مع نظيره
اإليراني حسف روحاني .وأضاؼ المسؤوؿ أف الحكومة االسرائيمية ليا كامؿ الحؽ في أف تتشكؾ في
تعيدات الحكومة اإليرانية بتبديد المخاوؼ الدولية بشأف برنامجيا النووي واف الواليات المتحدة تنوي مواصمة
إطالع إسرائيؿ عمى التطورات مع استمرار االتصاالت األمريكية مع إيراف.
وكالة رويترز لألنباء/ / ،
حقائق وأرقام بذكرى انطالقة غوغل
احتفمت شركة غوغؿ األميركية الجمعة الماضي بالذكرى السنوية الخامسة عشرة عمى انطالقتيا ،وغيرت
بيذه المناسبة شعارىا الذي يعرؼ باسـ "دودؿ" عمى النطاؽ الدولي لمحرؾ البث ليعكس احتفاليا بيذه
المناسبة .وأتاحت غوغؿ لزوار محرؾ بحثيا الشيير االطالع عمى الصورة األولى التي تظير بيذا المحرؾ
" في محرؾ البحث.
عاما مف خالؿ كتابة "غوغؿ
قبؿ
ورغـ أف موعد انطالؽ غوغؿ ليس واضحا عمى وجو الدقة نظ ار الختالؼ احتفاؿ الشركة بذكراىا السنوية،
ثـ تقدمت بطمب إدراجيا
سبتمبر/أيموؿ
لكنيا تقنيا سجمت النطاؽ الرسمي ليا "غوغؿ.كوـ" يوـ
.
كشركة في الرابع مف سبتمبر/أيموؿ
وبيذه المناسبة عرض موقع مشابؿ المعني بأخبار التقنية مقارنة بيف الوضع الذي كانت عميو الشركة عند
انطالقيا وبيف ما ىي عميو في الوقت الحالي ،نذكر منيا اآلتي:
ترليوف صفحة.
مميوف صفحة ،وىي حاليا تفيرس
فيرست غوغؿ
عند انطالقيا عاـ
وىي تعالج حاليا مائة
أجابت غوغؿ عمى عشرة آالؼ استعالـ بحثي يوميا عند انطالقيا عاـ
مارس/آذار
 ،وبحموؿ
مميار عممية بحث شيريا .وظفت الشركة أوؿ عامؿ في سبتمبر/أيموؿ
موظفيف ،ومع نياية الربع الثالث مف ىذا العاـ سيصبح لدييا
أصبح لدييا
موظفا.
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حيث اشترت خدمة المناقشات الخاصة بموقع
أعمنت غوغؿ عف أوؿ استحواذ ليا في عاـ
"ديجا.كوـ" ،وحتى تاريخ اليوـ أعمنت الشركة عف أكثر مف مائة عممية استحواذ.
دوالرا،
أجرت الشركة اكتتابا عاما ألسيميا وكاف سعر السيـ الواحد لمشركة
في أغسطس/آب
دوالرا.
وقد أصبح سعر السيـ حتى صباح الجمعة الماضي
مميار دوالر ،لكف قيمتيا السوقية اآلف تتجاوز
بمغت قيمة غوغؿ السوقية يوـ تحوليا إلى شركة
مميوف دوالر ،في حيف تجاوزت إيراداتيا العاـ
بمغت إيرادات الشركة نحو
مميارا .في عاـ
مميار دوالر سنويا .فتح مؤسسا الشركة "الري بيج" و"سيرجي بريف" حسابا مصرفيا لغوغؿ في
الماضي
وكاف يحتوي عمى شؾ بقيمة مائة ألؼ دوالر ،واآلف لدى كؿ منيما ثروة تبمغ
سبتمبر/أيموؿ
 ،ومنذ ذلؾ التاريخ
مميار دوالر .أطمقت غوغؿ خدمة التجوؿ االفتراضي "ستريت فيو" في عاـ
بمدا حوؿ العالـ.
مسحت أكثر مف ستة مالييف ميؿ عمى طوؿ شوارع ثالثة آالؼ مدينة في
 ،وبحموؿ نياية العاـ الماضي وصؿ أعضاء تمؾ
أطمقت غوغؿ شبكتيا االجتماعية "غوغؿ "+عاـ
مميوف مستخدـ نشط .أطمقت غوغؿ متصفح "كروـ" عاـ
الشبكة إلى نصؼ مميار شخص بينيـ
 ،وبعد أربعة أعواـ أصبح المتصفح األكثر استخداما متجاو از متصفح إنترنت إكسبمورر لشركة
وكاف عدد زواره
مايكروسوفت .استحوذت الشركة عمى موقع مشاركة الفيديو "يوتيوب" عاـ
مميونا ،لكنو يشيد اآلف أكثر مف مميار زائر فريد شيريا .استحوذت غوغؿ عمى
المتفرديف شيريا نحو
 ،وحاليا تجاوز عدد األجيزة التي تـ تفعيؿ ىذا النظاـ عمييا حاجز المميار جياز،
نظاـ أندرويد عاـ
مميار مرة.
كما بمغ عدد مرات تنزيؿ تطبيقات أندرويد أكثر مف
البوابة العربية لألخبار التقنية
الجزيرة.نت ،الدوحة/ / ،
 06عمميات الضفة..عودة مقاومة أم أحداث عابرة؟

د .عدناف أبو عامر
فور مقتؿ الجندييف اإلسرائيمييف األسبوع الماضي في حدثيف منفصميف في أنحاء مختمفة مف الضفة الغربيػة،
أف الػرد
طالبت محافؿ سياسية إسرائيمية رئػيس الػوزراء بعػدـ إطػالؽ سػراح المزيػد مػف األسػرى الفمسػطينييف ،و ّ
عمػػى ىػػذه العمميػػات يجػػب أف يكػػوف حرب ػاً ضػػد المنفػػذيف ،وفػػي األيػػاـ التػػي يعػػود فييػػا العنػػؼ ضػػد الجنػػود
والمسػػتوطنيف لرفػػع أرسػػو أمػػاـ ضػػعؼ سياسػػي ،فيجػػب العػػودة ،وفق ػاً لممطمػػب اإلس ػرائيمي ،والمطالبػػة بػػدعوة
"الجيش لينتصر".
أف مقت ػػؿ الجن ػػدييف مج ػػرد مص ػػادفة ،وال يش ػػير بالض ػػرورة
فيمػػا اعتب ػػرت أوس ػػاط عس ػػكرية م ػػف داخ ػػؿ الج ػػيش ّ
لتصػػعيد فػػي األوضػػاع األمنيػػة بالضػػفة الغربيػػة ،أو توجػػو جديػػد ،وأف الجػػيش سػػيعمؿ حتػػى ال يصػػبح ذلػػؾ
توجيا جديدا ،بعد أف عزز نشاطو الميداني قدر اإلمكاف ،عبر الدفع بقوات جديدة.
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وأش ػػارت إل ػػى أف الوض ػػع األمن ػػي ف ػػي الض ػػفة الغربي ػػة الي ػػوـ يختم ػػؼ تم ػػاـ االخ ػػتالؼ ع ػػف الس ػػنوات األول ػػى
لالنتفاض ػػة .فق ػػد ذوت االنتفاض ػػة أوائ ػػؿ ع ػػامي  ،1339–1331والس ػػيطرة االس ػػتخبارية "لػ ػػمشاباؾ" والج ػػيش
وأجي ػزة أمػػف السػػمطة عميقػػة جػػداً ،ممػػا أسػػفر فػػي النيايػػة عػػف ىػػدوء جديػػد يشػػجع دخػػوؿ ييػػود كثي ػريف إلييػػا،
ويييت أىدافاً جديدة لمعمميات المسمحة.
كما يبدو ىدؼ االختطاؼ لمعممية مبادرة محمية وعمؿ فردي ،وليس معمومػاً وجػود منظمػة مسػمحة تقػؼ وراء
العممية ،رغـ ما يتوفر عند الجػيش و"الشػاباؾ" مػف إنػذارات دائمػة بمحػاوالت اختطػاؼ مسػتوطنيف وجنػود فػي
الضفة في إطار جيد لفرض اإلفراج عف السجناء عمى عإس ارئيؿ .
وقػد أحػبط فػي السػنة األخيػرة عػددا مػف ىػذه الخطػػط لخاليػا مػف حركػة حمػاس فػػي الضػفة ،عممػت عمػى نحػػو
عاـ بناء عمى توجييات مف قيادتيا في غزة ،وفقاً لممزاعـ اإلسرائيمية ،ألف نجاح حماس باإلفراج عف 2311
أسي اًر فػي صػفقة التبػادؿ األخيػرة يحفػز لمحػاوالت أخػرى مػف قبػؿ المنظمػة وفصػائؿ أخػرى ،ولمبػادرات محميػة
كما في ىذه المرة.
فػػي ذات الوقػػت ،يمكػػف توقػػع أال تػػؤثر العمميػػات األخيػرة عمػػى العالقػػات بػػيف "إس ػرائيؿ" والسػػمطة الفمسػػطينية،
رغـ أنو سيثير دعوات لعممية حازمة مف قبؿ المقاعد الخمفية في أحزاب اليميف اإلسرائيمي.
لكػػف الجانػػب المشػػترؾ بمحػػاوالت االختطػػاؼ فػػي الضػػفة الغربيػػة أف الخػػاطفيف يػػدركوف أنيػػـ ال يسػػتطيعوف
احتجاز مختطؼ حياً ،ألنو يوجب انشغاالً دائما حولو يثير االنتباه االستخباري ،وليػذا يسػارعوف لقتمػو ،وىػذا
وضػع يختمػؼ تمػاـ االخػػتالؼ عػف الوضػع فػػي قطػاع غػزة ،حيػػث نجحػت حمػاس باإلبقػػاء عمػى "شػاليط" حيػاً
أكثر مف  1سنوات دوف أف تنجح "إسرائيؿ" بمعرفة موقعو وتخميصو.
ومع ذلؾ ،فقد دفعت العمميات األخيرة بقيادة المنطقػة الوسػطى فػي الجػيش اإلسػرائيمي لمتشػديد عمػى األنظمػة
فػػي الوحػػدات والرقابػػة فػػي محطػػات النقػػؿ فػػي المنػػاطؽ الفمسػػطينية ،حيػػث اكتشػػفت دوريػػات س ػرية لمشػػرطة
العسكرية جنودا كانوا ينتظروف لمركوب مجانا خالفا ألنظمة الجيش ،وقد عاقبيـ قادتيـ بشدة.
وبالتػػالي ،تعتمػػد السػػيطرة االسػػتخبارية اإلس ػرائيمية فػػي الضػػفة الغربيػػة عمػػى تنسػػيؽ أمنػػي وثيػػؽ مػػع السػػمطة
الفمسطينية ،لكنيا تعتمد قبؿ كؿ شيء عمى حرية عمؿ كاممة في الميػداف ،بالقػدرة عمػى الػدخوؿ سػريعاً وقػت
الحاجػػة لكػػؿ مكػػاف فػػي الضػػفة ،واحتجػػاز مشػػتبو فػػييـ مػػف أجػػؿ التحقيػػؽ معيػػـ ،وىػػذا فػػرؽ بػػارز فػػي الواقػػع
األمني بالقياس بالوضع الذي كاف يسود الميداف قبؿ  23سنوات.
لكػػف ذلػػؾ لػػـ يمنػػع أوسػػاطا أمنيػػة إس ػرائيمية رفيعػػة المسػػتوى مػػف توجيػػو انتقػػادات حػػادة لمسػػمطة الفمسػػطينية،
واتياميػػا ب ػالتواني عػػف مكافحػػة العمميػػات المسػػمحة ،وأف عمميػػا بيػػذا المضػػمار يػػدؿ عمػػى عجزىػػا التػػاـ عػػف
مواجيتيا ،مما يعكس تغيي اًر حادا في الموقؼ مف السمطة.
ولمعمـ ،فإنو حتى الفترة األخيرة حظيت السمطة بالمديح والثناء مف قبػؿ األجيػزة األمنيػة اإلسػرائيمية ،والخبػراء
العسكرييف في عإسرائيؿ  ،وأكثر ضباط الجيش و"الشاباؾ" ،عمى التعاوف األمني الوثيؽ بيف أجيزة الجانبيف،
والػػذي كػػاف يتػػوج عػػادة بحمػػالت اعتقػػاالت متواصػػمة لناشػػطيف فمسػػطينييف فػػي الضػػفة الغربيػػة ،لكػػف األشػػير
األخيرة شيدت إحباط محاوالت كثيرة لتنفيذ عمميات داخؿ "إسرائيؿ" ،وتـ إحباطيا مف قبؿ اإلسرائيمييف فقط.
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إف الوضع األمني في الضفة الغربية نسبي ،وذلؾ يحسب لسببيف أوليمػا :أف المخػابرات
أخي اًر ،يمكف القوؿّ :
اإلسػرائيمية عمػػى عمػػـ بكػػؿ مػػا يحػػدث فييػػا ،وثانيػػا :التعػػاوف األمنػػي بػػيف الجيػػات الفمسػػطينية واإلسػرائيمية فػػي
المنطقة ،ورغـ أنػو يسػمع مػف حػيف آلخػر إمكانيػة نشػوب انتفاضػة ثالثػة ،فػإف ىػذا األمػر ال يصػب بمصػمحة
الفمسطينييف الذيف يعانوف مف ظروؼ اقتصادية سيئة.
فمسطين أون الين1320/9/19 ،
 07التحالف مع "إسرائيل" ليس الرد االمثل عمى التقارب اإليراني األمريكي

عبد الباري عطواف
حالة الرعب التي تسود العديد مف الدوؿ العربية والخميجيػة مػف جػراء التقػارب االمريكػي االي ارنػي المتسػارع ال
تعػػالج باليرولػػة نحػػو اس ػرائيؿ وانمػػا مػػف خػػالؿ مراجعػػة لمسياسػػات الخاطئػػة التػػي ادت الػػى قتػػؿ اي مشػػروع
نيضوي عربي ،ووضع البيض كمو في سمة الواليات المتحدة االمريكية ،وتصعيد العداء اليراف.
نقػوؿ ىػذا الكػػالـ بمناسػبة مػػا ذكرتػو صػحيفة “ىػػآرتس" االسػرائيمية االحػػد انػو فػي الوقػػت الػذي كػػاف يمتقػي فيػػو
ج ػػوف كي ػػري وزي ػػر الخارجي ػػة االمريك ػػي نظيػ ػره االي ارن ػػي محم ػػد جػ ػواد ظري ػػؼ عم ػػى ى ػػامش اجتماع ػػات االم ػػـ
المتحػػدة ،جػػرت مباحثػػات مشػػابية بػػيف دبموماسػػييف اس ػرائيمييف ونظػرائيـ فػػي دولػػة االمػػارات والمممكػػة العربيػػة
السعودية واالردف ودوؿ “سنية” اخرى في الخميج.
نفيـ اف دوال خميجية تشعر بالقمؽ مف تحسف العالقات بشكؿ مضطرد بيف الواليات المتحدة وايػراف ،واف ىػذا
القمؽ بمغ ذروتو بعد المكالمػة الياتفيػة التػي تمػت بػيف الػرئيس بػاراؾ اوبامػا ،ونظيػره االي ارنػي حسػف روحػاني،
ولكف ىذا ال يعني التحالؼ مع اسرائيؿ التي تشعر بالقمؽ نفسو اذا صحت ىذه االنباء ،فاف حػاليـ ىػو حػاؿ
الذي يستجير مف الرمضاء بالنار.
الصػحيفة االسػرائيمية نفسػػيا تحػدثت عػػف حفػػؿ عشػاء مغمػػؽ اقامػػو المعيػد الػػدولي لمسػػالـ فػي نيويػػورؾ وجمػػس
حػػوؿ الطاولػػة ح ػوالي  93مسػػؤوال كبي ػ ار مػػف مختمػػؼ انحػػاء العػػالـ مػػف بيػػنيـ تسػػبي ليفنػػي الػػى جانػػب وزراء
خارجيػػة تركيػػا ،قطػػر ،المغػػرب ،الكويػػت ،االردف ،مصػػر ،الع ػراؽ وامػػيف عػػاـ الجامعػػة العربيػػة الػػدكتور نبيػػؿ
العربػػي ،وبعػػد المحاض ػرتيف المتػػيف القاىمػػا بيػػؿ وميمنػػدا غيػػتس جػػاء دور اسػػتعراض المفاوضػػات الفمسػػطينية
االس ػرائيمية مػػف قبػػؿ السػػيد ياسػػر عبػػد ربػػو وتس ػػبي ليفنػػي ومػػارتف انػػديؾ ،وبعػػدىا جػػرت مناقشػػة الموض ػػوع
االيراني ولـ ينسحب احد ،ولـ يياجـ اي مف المسؤوليف العرب اسرائيؿ.
انتظرنا اكثر مف  21ساعة لعمنا نسمع تصريحا رسميا ينفي ما ذكرتػو الصػحيفة حػوؿ ىػذه المقػاءات ،ولكػف
دوف جدوى ،ولف نستبعد اف نرى في االياـ المقبمة لقاءات مكثفة ،اسرائيمية عربية خميجية لوضع صيغ لبمورة
تحالؼ جديد ضد ايراف.
دوؿ الخمػيج العربػػي اىينػػت بيػػذا الموقػػؼ االمريكػػي وشػػعرت انيػػا اسػػتخدمت وتعرضػػت البتػراز بشػػع مػػف قبػػؿ
ادارة الرئيس اوباما وامالءاتو وىذا صحيح ولكف الخطأ اف تتسرع في ردود فعميا وتضع يدىا في يد عدو مػا
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زاؿ يحتؿ ارضا ومقدسات عربيػة الف النتػائج التػي يمكػف اف تترتػب عمػى ذلػؾ وخيمػة فػي ظػؿ حالػة الثػورات
التي تسود المنطقة.
ودوؿ الخمػػيج العربػػي سػػتخرج بخسػػارة اكبػػر مػػف خسػػارتيا الحاليػػة مػػف جػراء التفػػاىـ االمريكػػي االي ارنػػي اذا مػػا
وضعت يدىا في يد االسرائيمييف الف ىناؾ احتمػالييف اساسػييف يمكػف اف يترتػب عمػى ذلػؾ البػد مػف اخػذىما
في عيف االعتبار:
االوؿ :اف تمضػػي اسػرائيؿ قػػدما فػػي مخططاتيػػا لضػػرب ايػراف وبػػدعـ خميجػػي عربػػي عنحػػف نتحػػدث ىنػػا عػػف
االردف والمغرب وفي ىذه الحالة ستكوف الدوؿ الخميجية ىدفا النتقاـ ايراني.
الثػػاني :اف تت ارجػػع اسػ ارئيؿ عػػف تيديػػداتيا ىػػذه ،النيػػا ال تسػػتطيع االقػػداـ عمػػى ىػػذا العػػدواف لوحػػدىا ،وتحمػػؿ
تبعاتو الكارثية وبالتالي تتبع الػنيج االمريكػي فػي ىػذا الصػدد ،وفػي ىػذه الحالػة سػتجد ىػذه الحكومػات نفسػيا
فػي مواجيػػة مػػع قطػػاع عػريض مػػف شػػعوبيا مػػا زاؿ يعتبػػر اف اسػرائيؿ عػػدوا وليسػػت حميفػػا ،ومػػف االسػػالمييف
الجيادييف عمى وجو الخصوص الذيف يشتد عودىـ في الوقت الحالي في اكثر مف دولة عربية.
اذا كانت امريكػا لجػأت الػى لغػة الحػوار ولػيس المواجيػة مػع ايػراف بعػد ثالثػيف عامػا مػف القطيعػة والتيديػدات
بالحرب ،فمف االجدى اف تمجأ دوؿ الخميج الى المنيج نفسو خاصة انيا عمى بعد مرمى حجر مف طيراف.
رأي اليوم ،لندن1320/9/03 ،
 08مخاوف اليمين اإلسرائيمي من اختراق سياسي أميركي

حممي موسى
ربػػط الػرئيس األميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا فػػي خطابػػو أمػػاـ الجمعيػػة العموميػػة لألمػػـ المتحػػدة بػػيف المشػػروع النػػووي
اإليراني وحؿ المسألة الفمسطينية ووضعيما عمى رأس سػمـ أولويػات السياسػة الخارجيػة إلدارتػو .وأعمػف وزيػر
خارجيتو جوف كيري أف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي اتفقا عمى حػث المفاوضػات بينيمػا .لكػف وحتػى قبػؿ
أف يقػػوؿ األميركيػػوف كممػػتيـ ،التػػي ال يثػػؽ الكثيػػروف فػػي المنطقػػة العربيػػة بيػػا ،ت ازيػػدت االسػػتقطابات داخػػؿ
اليمػ ػػيف اإلس ػ ػرائيمي لتقييػ ػػد حركػ ػػة نتنيػ ػػاىو السياسػ ػػية ومنعػ ػػو مػ ػػف التوصػ ػػؿ إلػ ػػى اتفػ ػػاؽ مرحمػ ػػي أو دائػ ػػـ مػ ػػع
الفمسطينييف.
ورغػػـ أف ال ػربط األميركػػي الظػػاىري بػػيف المشػػروع النػػووي اإلي ارنػػي والتسػػوية بػػيف اإلس ػرائيمييف والفمسػػطينييف
يػػزعج حكومػػة نتنيػػاىو وينػػاقض أطروحاتيػػا إال انػػو ظاىريػػا أيضػػا يسػػتجيب لتطمعاتيػػا .فقػػد «وىػػب» بنيػػاميف
نتنيػػاىو نفسػػو لميمػػة رسػػالية واحػػدة وىػػي إنقػػاذ إس ػرائيؿ مػػف «محرقػػة» جديػػدة أساسػػيا امػػتالؾ إي ػراف سػػالحا
نووي ػػا .ورف ػػع نتني ػػاىو ميم ػػة مجابي ػػة المش ػػروع الن ػػووي اإلي ارن ػػي إل ػػى أعم ػػى المس ػػتويات مس ػػتندا إل ػػى التق ػػدير
االسػػتراتيجي لشػػعبة االسػػتخبارات اإلس ػرائيمية الػػذي يعتبػػر إي ػراف الخطػػر الوجػػودي األوؿ عمػػى إس ػرائيؿ .وفػػي
الوقت نفسو سعى نتنياىو عمى مر السنيف لتأكيد نظرتػو بػأف المسػألة الفمسػطينية ليسػت أسػاس الن ازعػات فػي
الشػػرؽ األوسػػط وأف تفجػػر الن ازعػػات الداخميػػة فػػي الػػدوؿ العربيػػة بػػرىف عمػػى أنيػػا واحػػدة مػػف الن ازعػػات وربمػػا
ليست أىميا.
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وىك ػػذا م ػػف الناحي ػػة الظاىري ػػة ت ػػوفرت لنتني ػػاىو فرص ػػة الدع ػػاء أف مقايض ػػة الخط ػػر اإلي ارن ػػي بح ػػؿ المس ػػألة
الفمسطينية قد يكوف مكسبا كبي ار إلسرائيؿ .لكف مف الناحية العممية واأليديولوجية يصعب تمرير موقػؼ كيػذا
فػػي دولػػة تػػرى نفسػػيا مركػػز الثقػػؿ العػػالمي وتعتبػػر الموقػػؼ العربػػي مػػف وجودىػػا أسػػاس كػػؿ الن ازعػػات فػػي
المنطقة .وبالتأكيد فإف ىذا يصح أساسا عمى اليميف اإلسرائيمي الذي كاف نتنيػاىو نفسػو لػيس مجػرد حصػيمة
لو وانما بيف مف أسيموا في تعميؽ صورتو األشد فاشية ويمينية.
وبصرؼ النظر عمف يروف أف ربػط أوبامػا بػيف النػووي اإلي ارنػي وحػؿ المسػألة الفمسػطينية يعبػر عػف اسػتم ارر
الخمؿ في العالقة اإلسرائيمية مع إدارة أوباما فإف التنسيؽ بيف الطرفيف مؤكػد وعمػى أعمػى المسػتويات .وىكػذا
ف ػػإف المرون ػػة األميركي ػػة تج ػػاه إيػ ػراف ف ػػي عي ػػد الػ ػرئيس حس ػػف روح ػػاني ليس ػػت تمام ػػا عم ػػى عك ػػس م ػػا يري ػػد
اإلسرائيميوف .وربما أنيـ خالفا لألميركييف يعتبرونيا نتاج إصرار عمى تشديد العقوبات عمى إيػراف قػاد ،وفػؽ
التقػػديرات اإلسػرائيمية ،إلػػى خسػػارة االقتصػػاد اإلي ارنػػي حػوالي ربػػع نشػػاطو بسػػببيا فػػي فتػره العػػاـ ونصػػؼ عػػاـ
األخيرة .ولكف ال أقؿ مف ذلؾ ثمة اعتقاد راسخ في أوساط كثيرة في إسرائيؿ بأف كؿ التشدد اإلسػرائيمي تجػاه
إيراف ال يخرج عف كونو احدى أدوات الديبموماسية الغربية في الضػغط عمػى إيػراف إلبػداء مزيػد مػف المرونػة.
وفضال عف ذلؾ ثمة اعتقاد بأنو رغـ العنترية اإلسرائيمية والتيديػد بضػربة عسػكرية إليػراف فػإف الواقػع الػدولي
ال يسمح لمدولة العبرية بجر العالـ إلى صراع خطير في ىذه المنطقة البالغة الحساسية دوليا.
وفػػي كػػؿ األحػواؿ وبينمػػا يركػػز نتنيػػاىو األنظػػار عمػػى إيػراف فػػإف رفاقػػو فػػي اليمػػيف عمومػػا واالئػػتالؼ الحػػاكـ
خصوصا يركزوف عمى المسألة الفمسطينية ويتحسبوف مف أي نجاح أميركي ،ولو جزئي ،يمكف أف يقود إلػى
تسوية ولو موقتة .وبدييي أنيـ ينظروف بغضب إلى اإلعالف األميركي عف االلتزاـ «بأف تغدو واشنطف أشد
ض ػػموعا لممس ػػاعدة ف ػػي التوس ػػط ب ػػيف الطػ ػرفيف» .ويع ػػرؼ الكثي ػػروف أف الض ػػموع األميرك ػػي المكث ػػؼ مطم ػػب
فمسػػطيني ولػػيس إسػرائيميا .وأشػػارت مصػػادر إسػرائيمية إلػػى أف األميػػركييف صػػاروا يمحػػوف عمػػى توسػػيع نطػػاؽ
المفاوضػػات وعػػدـ حصػػرىا فػػي الطػػاقميف المختصػريف برئاسػػة صػػائب عريقػػات وتسػػيبي ليفنػػي بيػػدؼ تسػريع
التوصؿ إلى حموؿ قبؿ انتياء ميمة الشيور التسعة في أيار المقبؿ.
وق أر اليميف اإلسرائيمي دعوة أوباما في األمـ المتحدة إليصاؿ المفاوضات إلى الحؿ النيػائي عمػى أنيػا تأكيػد
بػػأف المفاوضػػات ليسػػت عبثيػػة وأنيػػا ترمػػي لحػػؿ القضػػايا األشػػد صػػعوبة .وكػػاف ىػػذا كافيػػا لتعزيػػز المخػػاوؼ
القائمػػة أصػػال والتػػي حػػدت بػػوزراء بعضػػيـ مػػف الميكػػود وبأعضػػاء كنيسػػت مػػف كػػؿ كتػػؿ االئػػتالؼ إلطػػالؽ
الصرخة عمنا ضد أي احتماؿ لمتوصؿ إلى تسوية ولو موقتة مع الفمسػطينييف .ويػرى ىػؤالء أف نتنيػاىو بػات
يتصرؼ كػ«المذعور» أماـ أوباما الػذي يػرى أف بقػاء الدولػة الييوديػة مرىػوف بإقامػة دولػة فمسػطينية لمحيمولػة
دوف التػػدىور نحػػو دولػػة ثنائيػػة القوميػػة وذلػػؾ مقابػػؿ تحريػػر إس ػرائيؿ مػػف الخطػػر النػػووي اإلي ارنػػي .ويبػػدو أف
حسابات قادة اليميف مغايرة لحسابات نتنياىو وتعبػر بدرجػة مػا عػف افتقػارىـ لمثقػة بػو .وىػـ أساسػا ال يريػدوف
أف يكػرروا مػا حػدث مػػع زعػيـ الميكػود السػابؽ ،أرييػػؿ شػاروف الػذي لػػـ يقػر فقػط خطػة الفصػػؿ عػف غػزة وانمػػا
عمػػد إلػػى شػػؽ الميكػػود وتأسػػيس حػػزب «كػػديما» .وانػػدفع العشػرات مػػف قػػادة الميكػػود واليمػػيف لصػػياغة عػرائض
ونشػػرىا فػػي وسػػائؿ اإلعػػالـ تحػػذر مػػف أي «تسػػميـ ألج ػزاء مػػف أرض إس ػرائيؿ لمسػػمطة الفمس ػطينية» .وذىػػب
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بعضػػيـ حػػد مطالبػػة نتنيػػاىو بػػإعالف مػػوت مسػػار أوسػػمو وحػػؿ الػػدولتيف واإلص ػرار عمػػى أف الخيػػار الوحيػػد
المتاح لمفمسطينييف ىو خيار الحكـ الذاتي.
ولـ يكتؼ ىػؤالء باإلعالنػات السياسػية عمػى شػدتيا وانمػا عمػدوا إلػى المطالبػة بعقػد جمسػات لمييئػات القياديػة
مثػػؿ مػػؤتمر الميكػود لمبحػػث فػػي وضػػع قيػػود عمػػى حركػػة نتنيػػاىو السياسػػية .وكػػاف واضػػحا أف الحركػػة منظمػػة
وتحوي قوى سياسية فعالة تمثمت إحداىا بائتالؼ ما ال يقػؿ عػف  19وزيػ ار ونائػب وزيػر وعضػو كنيسػت مػف
االئػػتالؼ .ولكػػف ال يقػػؿ أىميػػة عػػف ذلػػؾ وقػػوؼ أغمبيػػة رئاسػػة مػػؤتمر الميكػػود ضػػد نشػػاط نتنيػػاىو السياسػػي.
وبػػدييي أف ىػػذا ال يعنػػي جديػػة نتنيػػاىو فػػي التوصػػؿ التفػػاؽ لكنػػو يعنػػي جديػػة مخػػاوؼ اليمػػيف مػػف احتمػػاؿ
تحقيؽ األميركييف اختراقا عمى صعيد التسوية.
السفير ،بيروت1320/9/03 ،
 09وثائق "الشاباك" تكشف عن طريقة تحويل حماس ألموال إلى بنوك في الصين
حاييـ لفنسوف وعاموس ىرئيؿ
تـ الكشؼ مؤخ ار عف استعماؿ حماس والجياد االسالمي الواسع لحسابات بنكيػة فػي الصػيف لتمويػؿ ارىػاب،
فػػي نطػػاؽ دعػػوى قضػػائية ُرفعػػت فػػي نيويػػورؾ .وتبػػيف فػػي الػػدعوى القضػػائية التػػي رفعتيػػا عائمػػة امريكيػػة قُتػػؿ
ابنيا في عممية تفجيرية في تؿ ابيب في نيساف  ،1339تحويؿ مالييف الدوالرات الذي استمر حتى منتصؼ
العقد الماضي .لكف في حيف أخذت اسرائيؿ تتورط بيف ضغوط امريكية وصينية تتعمؽ بشيادة مسػؤوؿ رفيػع
المستوى سابؽ في جياز االمف ىو عوزي شعياه في الدعوى القضائية تكشؼ وثائؽ لجياز االمف العاـ عف
أف نشاط حماس في الصيف استمر سنيف بعد ذلؾ ايضا ،حتى  1321عمى األقؿ.
تـ التحقيؽ في القضية في "الشاباؾ" في شباط – آذار  ،1321و ُكشؼ عف شبكة تحويؿ امواؿ محظورة مػف
الصػػيف .وفػػي وقػػت التحقيػػؽ اسػػتولى "الشػػاباؾ" عمػػى وث ػػائؽ كثي ػرة تػػدؿ عمػػى تحويػػؿ االم ػواؿ وعمػػى قائم ػػة
الحسابات التي ُحوؿ الماؿ إلييا .وال يمكف أف نعمـ مف وثائؽ التحقيؽ ما ىي العمميات التي تمت في جيػاز
االمف االسرائيمي لتعقب الماؿ بعد أف تـ تحويمو مف الصيف.
كاف المحور المركزي في التحقيؽ صرافا اسمو عمار مرعي مف قرية برطعػة فػي الضػفة الغربيػة .إف مرعػي،
وىو في االربعينيات مف عمره ،عمؿ في تحويػؿ امػواؿ مػف عمػاؿ غػزييف الػى أبنػاء عػائالتيـ لكنػو كػؼ عػف
ضيقت عميو ليقطع الصمة بالقطاع.
ذلؾ عمى أثر ضغط مف السمطة الفمسطينية التي ّ
فػػي كػػانوف االوؿ  1322حػػوؿ رجػػؿ الصػػمة بمرعػػي الغػػزي تفاصػػيمو الػػى شػػخص آخػػر وىػػو مػػف سػػكاف غ ػزة
ايضػػا يكنػػى "أبػػو عثمػػاف" ،وشػػيد مرعػػي فػػي الشػػرطة بعػػد اعتقالػػو بأنػػو افتػػرض أف الحػػديث عػػف رجػػؿ مػػف
حماس.
كانت الطريقة تجري كالتالي :كاف الماؿ ُيحوؿ الى مرعػي بواسػطة محمػد اغباريػة مػف سػكاف قريػة مصػمص
فػػي وادي عػػارة ،الػػذي كػػاف يصػػاحبو إبػػف خالػػو محمػػد أبػػو شػػياب الػػذي كػػاف يعمػػؿ سػػائقا لػػو .وكػػاف االثنػػاف
يتمقيػاف رسػػالة نصػػية مػػف أبػػو عثمػػاف ،وفييػػا رقػػـ ىػاتؼ ُمشػػفر لميػػاجر مػػف اريتيريػػا .وبعػػد ذلػػؾ كػػاف اغباريػػة
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يػػأتي الػػى منطقػػة المحطػػة المركزيػػة فػػي تػػؿ ابيػػب حيػػث يأخػػذ المػػاؿ النقػػد مػػف الميػػاجر االفريقػػي وينقمػػو الػػى
مرعي الذي كاف يودعو في فرع بنؾ فمسطيف في قرية يعبد فػي شػماؿ السػامرة .وبعػد ذلػؾ كػاف مرعػي يتمقػى
رسالة الكترونية مف أبو عثماف فييا إرشاد الى أيف ُيحوؿ الماؿ.
كانت أكثر األىداؼ لحسابات بنؾ في الصيف وأقميا في اليند وتركيػا والواليػات المتحػدة .وبعػد التحويػؿ كػاف
يعيد الى أبو عثماف سػند تحويػؿ مصػورا .وكػاف مرعػي الػى ذلػؾ ايضػا يحػوؿ بعػض المػاؿ النقػد الػى نشػطاء
حمػػاس فػػي الضػػفة تعويضػػا عػػف مكػػوثيـ فػػي السػػجف .وعمػػى أثػػر معمومػػة اسػػتخبارية وصػػمت الػػى "الشػػاباؾ"
احتُجز مرعي عند حاجز ريحاف في شباط  1321وفي حوزتو  219ألؼ دوالر و 93ألؼ شيكؿ نقدا.
مال نقد لمعائالت
إف مسار الماؿ المعوج أثار عالمات سؤاؿ .فقد سأؿ "الشاباؾ" مرعي في التحقيؽ معو لمػاذا فػي أريػو اجتيػد
أبو عثماف في دفع نسب وساطة لالريتيري والوسيطيف مف مصمص ولو ىو نفسو ايضا .وأجػاب بػأف االمػر
لػػـ يبػ ُػد لػػو منطقي ػػا حقػػا وأنػػو ظ ػػف أف الحػػديث عػػف اعم ػػاؿ غيػػر قانونيػػة .وق ػػاؿ إف السػػموؾ المتعمػػؽ بالم ػػاؿ
واسػػتعماؿ الرسػػائؿ النصػػية "لػػـ تنبعػػث عنػػو رائحػػة طيبػػة" .وزعػػـ مػػع ذلػػؾ أنػػو سػػأؿ أبػػو عثمػػاف مباش ػرة ىػػؿ
الحديث عف امواؿ لحماس ،لكف أُجيب بػ ال.
تـ في الحاصؿ العاـ  93تحويال المواؿ بمغ مقدارىا في الحاصؿ  2.2مميػوف دوالر أكثرىػا لحسػابات أُديػرت
في بنؾ الصيف .وكانت طائفة مف الشركات التي كانت ىدفا لالمواؿ مصانع منتوجػات مختمفػة فػي الصػيف.
وينبغي أف نذكر أنو تبيف في قضية البنؾ الصيني أف امواال مف ايراف كانت تحوؿ الػى الصػيف حيػث كانػت
تُبيض بشراء منتوجات كانت تُنقؿ الى غزة .وكانت أرباح المبيعات تحوؿ الػى االرىػاب .كػاف أحػد تحػويالت
مرعػػي الػػى شػػركة بػػروؾ سػػايد أغػ ار التػػي تعمػػؿ فػػي الينػػوي فػػي الواليػػات المتحػػدة وتبيػػع أسػػمدة زراعيػػة يمكػػف
اعداد مواد متفجرة منيػا .وتبػيف فػي التحقيػؽ ايضػا أف أبػو عثمػاف سػأؿ مرعػي فػي احػدى المكالمػات الياتفيػة
بينيمػػا ىػػؿ يسػػتطيع أف يحصػػؿ عمػػى امػواؿ موجػػودة لػػو فػػي السػػوداف .وتوجػػو مرعػػي الػػى عػػدد مػػف الصػرافيف
والى بنؾ فمسطيف ايضا ،لكنو لـ يجد أحدا لو صمة بتمؾ الدولة.
فضػػال عػػف التحػػويالت ال ػى خػػارج الػػبالد ُحػػوؿ مػػاؿ نقػػد ايضػػا الػػى أنػػاس فػػي الضػػفة .فقػػد تحػػدث مرعػػي فػػي
التحقيؽ معو عف أنو تمقى قبؿ بضعة اياـ مف اعتقالو رسالة قصيرة مػف أبػو عثمػاف فييػا أسػماء ثػالث نسػاء
ومبػػالغ ماليػػة عميػػو أف يحوليػػا إلػػييف بػػيف  0133 – 0333دوالر لكػػؿ واحػػدة .وكػػاف المػػاؿ ُيسػػتعمؿ لػػدعـ
عائالت سجناء حماس الذيف يمكثوف في السجوف االسرائيمية .وحوؿ اغبارية وأبو شياب امواال اخرى .فعمى
سػػبيؿ المثػػاؿ شػػيد سػػجيف حمػػاس ايضػػا أبػػو داود الػػذي نفػػذ اربػػع عمميػػات اطػػالؽ نػػار فػػي محافظػػة الخميػػؿ
واعتقؿ في  1331بأنو حصؿ منيـ عمى  09ألؼ دوالر تعويضا عف مكوثو في السجف االسرائيمي.
الطمس عمى مصدر المال
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في نيساف االخير أُديف مرعي فػي المحكمػة العسػكرية فػي السػامرة بجنايػات تنفيػذ خدمػة التحػاد غيػر مسػموح
بػػو .وزعػػـ مرعػػي فػػي المحاكمػػة أف تحػػويالت االم ػواؿ الػػى الصػػيف قانونيػػة وأف الحػػديث عػػف اعمػػاؿ ال عػػف
ارىاب .وقضى الحاكـ أنو بسبب شيادة السرية التي استُصدرت في القضية ال يمكف أف نجزـ بصورة قاطعة
أف كؿ التحويالت غير قانونية وأنو قد يكوف أبو عثماف قد استخدـ مرعي لتحويالت قانونية وتحويالت غير
قانونية ايضا.
ومع ذلؾ قضى القاضي بأف "عالمات سؤاؿ كثيرة أثارتيا صورة سموؾ أبو عثماف… فطريقة تحويؿ االمواؿ
الى المتيـ تدؿ عمػى عػدـ حػ ّؿ االمػواؿ وقانونيتيػا .واف التحويػؿ الػذي تػـ فػي األكثػر بطػرؽ خػداع باسػتعماؿ
أسػػماء شػػيفرية مختمقػػة ،والتبػػديؿ الػػدائـ لبطاقػػات السػػيـ فػػي اليواتػػؼ المحمولػػة لمنػػع التنصػػت والكشػػؼ عػػف
االمر وبمساعدة مواطنيف اسرائيمييف كانت ترمي الػى الطمػس عمػى آثػار عػدـ قانونيػة تحويػؿ االمػواؿ" .وفػي
آب االخير ُحكـ عمى مرعي بالسجف  19شي ار وبغرامة  13ألؼ شيكؿ.
أُديف ساكنا مصمص بصفقات قضائية ،فقد ُحكـ عمى اغبارية بالسجف ثالث سنوات وعمى أبو شياب بػ 29
شيرا .وقاؿ موكؿ أبو شياب المحامي يحيى دىامشة لصحيفة "ىآرتس? إنو "ربما ُوجػد طريػؽ تحويػؿ امػواؿ
الػػى الصػػيف لكػػف زعػػـ أف كػػؿ المػػاؿ الػػذي حػػوؿ الػػى الصػػيف ىػػو مػػاؿ ارىػػاب داحػػض فػػي أريػػي .وفػػي حالػػة
مػػوكمي اعتػػرؼ فقػػط بأنػػو حػػوؿ مػػاال الػػى اشػػخاص أف ػراد فػػي الضػػفة ،وكػػاف السػػائؽ فػػي الحاصػػؿ .ورجعػػت
النيابة العامة عف دعوى أف الماؿ الى الصيف ىو ماؿ ارىاب".

الحرب االقتصادية
تشػػيد محاكمػػة الصػراؼ مرعػػي عمػػى أف نشػػاط حمػػاس المػػالي فػػي الصػػيف قػػد اسػػتمر سػػنيف كثيػرة بعػػد قضػػية
بنؾ الصيف .وجاءت تقارير في السنوات االخيرة ايضا عف حضور معزز لرجاؿ حمػاس فػي تركيػا وبخاصػة
بعػػد أف أخم ػوا قيػػادة المنظمػػة مػػف دمشػػؽ .إف حمػػاس تسػػتعمؿ شػػبكات متشػػعبة مػػف الص ػرافيف والتحػػويالت
المصرفية بغػرض االلتفػاؼ عمػى القيػود التػي فرضػتيا اسػرائيؿ والواليػات المتحػدة عمػى النشػاط المصػرفي فػي
محاولتيما جعؿ نقؿ امواؿ االرىاب الى قطاع غزة والضفة الغربية ،صعبا.
أصػػبح يعمػػؿ فػػي جيػػاز االمػػف فػػي اسػرائيؿ منػػذ أكثػػر مػػف عشػػر سػػنوات فريػػؽ خػػاص يقػػوـ بحػػرب اقتصػػادية
لممنظمػات االرىابيػػة .ويقػػود الفريػػؽ النشػػاط االسػػتخباري والقضػائي واالقتصػػادي المشػػترؾ مػػع دوؿ اخػػرى فػػي
الغرب لمضاءلة تحويؿ االمواؿ الى المنظمات االرىابية .وقػد ُسػجمت الػى اليػوـ نجاحػات ال يسػتياف بيػا فػي
ىذا الجياز شممت تجميد حسابات مصرفية تبمغ عشرات مالييف الدوالرات.
ىآرتس 1320/9/19
الحياة الجديدة ،رام اهلل1320/9/03 ،
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 63اختبار "حق العودة"

الكسندر يعقوبسوف
وينبػػو الػػى أنػػو "ينبغػػي الكػػؼ عػػف
ُيجػػادلني عػػودة بشػػارات فيمػػا كتبػ ُ
ػت عػػف المطالبػػة الفمسػػطينية بحػػؽ العػػودةُ ،
التزعػزع والغشػية تقريبػا فػي كػػؿ مػرة ُيثػار فييػا مبػػدأ حػؽ العػودة وكػأف الحػديث يػػدور عػف كػالـ ُكفػر" ع"ينبغػػي
النظر في عيوف الالجئػيف"" ،ىػآرتس" . 9/29 ،أجػؿ ال حاجػة الػى أف ُنزع لػزع بػؿ يجػب أف نسػدد النظػر الػى
الواقع وأف نحاوؿ أف نفيمو فيما صادقا حتى لو لـ يكف الواقع سيال أيضا.
ليس لمؤيدي االحتالؿ و"ارض إسرائيؿ الكاممة" مشكمة مع ىذا الواقع ،فيـ يريدوف "المناطؽ" عمى كؿ حاؿ،
ونظ ػريتيـ السياسػػية تعنػػي نوعػػا مػػف "عػػودة" ماليػػيف الفمسػػطينييف الػػى إس ػرائيؿ .لكػػف مػػف أراد الخػػالص مػػف
االحتالؿ ،ال مف إسرائيؿ ،يعنيو أف يعمـ ىؿ الجانب الفمسطيني مستعد اليوـ لمتسميـ بذلؾ المبػدأ الػذي جعمػو
يخرج لمحرب في سنة  2999وىو مبدأ دولتيف لمشعبيف .لـ يمت أحد الى اآلف مف كالـ ال ُكفر ،لكف إسرائيؿ
ال يمكف أف تحيا مع مبدأ أف يحؽ لنسؿ الالجئيف أف يسكنوا فييا كما يختاروف.
إف مف يطمب مف إسرائيؿ أف تتحمؿ المسؤولية وحدىا عف نشوء مشكمة الالجئيف ،يطمب منيا أف تعمػف بػأف
محاولػػة القضػػاء عمييػػا – وىػػو الي ػدؼ المعمػػف لمجانػػب الفمسػػطيني والػػدوؿ العربيػػة فػػي تمػػؾ الحػػرب – كانػػت
عػػدال؛ ومػػف ىنػػا فػػإف إس ػرائيؿ تتحمػػؿ كامػػؿ المسػػؤولية عػػف الضػػرر الػػذي وقػػع بالفمسػػطينييف إلحباطيػػا ىػػذه
المحاولة .إف ىذا الطمب ال يبشر باستعداد لمصالحة تاريخية .يحدث أحيانػا فػي الحقيقػة أف يحػاولوا القضػاء
عمى شخص آخر عدؿ؛ لكف حتى آنذاؾ يتوقع أف يقاوـ مف توجو إليو ىذه المحاولة مقاومة شديدة.
إف الزعـ بأف إسرائيؿ قد قاومػت القضػاء عمييػا فػي العػاـ  2999بشػدة مفرطػة ال يثبػت فػي أيػة مقارنػة جديػة
بسموؾ شعوب ودوؿ في مواجية تيديدات وجودية .وعمى كؿ حاؿ رأى التراث السياسي ،الذي يتأثر بشػارات
بػػو وىػػو ت ػراث الحػػزب الشػػيوعي اإلس ػرائيمي ،مسػػألة العػػدؿ بصػػورة مختمفػػة :فقػػد أيػػد خطػػة التقسػػيـ والػػدولتيف
اعتمػػادا عمػػى مبػػدأ حػػؽ تقريػػر المصػػير لمشػػعبيف .واتيػػـ أولئػػؾ الػػذيف رفضػوا التقسػػيـ بحػػرب عدوانيػػة وبكارثػػة
الشعب الفمسطيني .فميس مف المنطؽ أف يطمب مف إسرائيؿ أف تتبنى اآلف موقؼ الحاج أميف الحسػيني مػف
ىذه القضية بدؿ موقؼ الشيوعييف اإلسرائيمييف آنذاؾ.
سيتبيف إلسرائيؿ كما يرى بشارات بعد أف تقبؿ مبدأ العودة الى داخؿ أراضييا أف الفمسطينييف "يعرفوف حدود
التطبيؽ الكامؿ لمبدأ حػؽ العػودة" .لكػف ال حاجػة لتعػريض وجػود إسػرائيؿ لمخطػر الػى التطبيػؽ الكامػؿ لمبػدأ
حؽ العودة ألف ما ىو أقؿ مف ذلؾ يكفي .تعمف القيادة الفمسػطينية اختيػار اليجػرة الػى إسػرائيؿ حقػا شخصػيا
لكؿ الجت لـ ُيفوض الى أحد أف يتخمى عنػو باسػمو .ويفتػرض أف تكػوف المصػالحة عمػى صػورة تحقيػؽ ىػذا
الحؽ بحيث تحدد أنصػبة مػف العائػديف فػي فتػرة محػددة؛ لكػف ال يفتػرض أف يكػوف أي نصػيب نيائيػا إال بعػد
أف ُيستنفد ،وينبغي تحديد نصيب آخر ألف حؽ االختيار الشخصي "المقدس" با ٍ
ؽ الى األبد وينتقؿ مف جيػؿ
الى جيؿ الى ذرية الالجئيف.
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ال أقت ػػرح أف نف ػػرض أف ى ػػذا الموق ػػؼ ني ػػائي بالض ػػرورة ،ب ػػؿ يج ػػب أف نم ػػتحف ذل ػػؾ .واذا تب ػػيف أف ى ػػذا ى ػػو
الموقؼ ال غير ،فػإف مػف يػؤمف بػأف تقسػيـ الػبالد حاجػة ضػرورية إلسػرائيؿ لػف يكػؼ عػف البحػث عػف طػرؽ
عممية لذلؾ دونما صمة بالموقؼ الفمسطيني ،لكف ال يجوز إغماض العيوف.
"ىآرتس"1320/9/19 ،
األيام ،رام اهلل1320/9/03 ،
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