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 األسرى فورًا سراح وتطالب بإطالق  "عدم االنحياز" تدعو إلى دعم إقامة دولة فمسطينية 1

كاالت: اختتمت القمة السادسة عشرة لدوؿ حركة عدـ االنحياز بالعاصمة األياـ، و  -القدس، طيراف 
 اإليرانية طيراف، أمس، أعماليا بإصدار ثالثة بيانات خاصة بالقضية الفمسطينية.

نياء االحتالؿ اإلسرائيمي، واستقالؿ دولة فمسطيف  وأكد البياف األوؿ الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني، وا 
 .194لشريؼ، وحؽ الالجئيف الفمسطينييف بالعودة وفؽ القرار األممي وعاصمتيا القدس ا

واعتمدت في البياف الثاني، "بياف راـ اهلل"، الذي كاف مف المنتظر صدوره عف اجتماع لجنة فمسطيف في 
، وتـ إلغاء االجتماع بعد 6/8/2012-5حركة عدـ االنحياز والذي كاف مقررًا عقده في مدينة راـ اهلل في 

 ـ سمطات االحتالؿ بمنع أربعة وزراء خارجية مف الدوؿ المشاركة مف الدخوؿ إلى فمسطيف.قيا
ويؤكد ىذا البياف إسناد الشعب الفمسطيني لنيؿ حقوقو المشروعة تحت راية منظمة التحرير الفمسطينية، 

جيود  الممثؿ الشرعي الوحيد لمشعب الفمسطيني، تحت قيادة الرئيس محمود عباس. ويؤكد كذلؾ دعـ
 المصالحة الفمسطينية وفؽ اتفاقي القاىرة والدوحة.

وفي ىذا الصدد، كمفت المجنة عمى مستوى المندوبيف الدائميف في األمـ المتحدة مساعدَة الشعب الفمسطيني 
 إلنجاز أىدافو، بما في ذلؾ الحصوؿ عمى دولة غير عضو في األمـ المتحدة.

عف قمة عدـ االنحياز، ويتعمؽ بالتضامف مع األسرى ويطالب أما البياف الثالث، فيو يصدر ألوؿ مرة 
 بإطالؽ سراحيـ مف سجوف االحتالؿ فورًا، واتخاذ الخطوات الالزمة لذلؾ بالمحافؿ الدولية.

 1/9/2012األيام، رام اهلل، 
 

 عريقات: عباس رفض عرض نجاد باستضافة حوارات المصالحة مع حماس في طيران 2
دكتور صػػائب عريقػػات كبيػػر المفاوضػػيف الفمسػػطينييف، وعضػػو الوفػػد الفمسػػطيني لقمػػة سػػما: قػػاؿ الػػ \راـ اهلل 

عدـ االنحياز أف الرئيس محمود عباس، تبادؿ الحديث مع الرئيس االيراني محمػود أحمػد نجػاد بكػؿ صػراحة 
و ال ومكاشفة، وأكد عمى أف منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثػؿ الشػرعي والوحيػد لمشػعب الفمسػطيني، وأنػ

 يمانع دعوة اسماعيؿ ىنية أو خالد مشعؿ بصفتيما الحزبية.
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وكشػػؼ عريقػػات أف الػػػرئيس نجػػاد أكػػد لمػػػرئيس عبػػاس أف طيػػراف لػػػـ تػػدعو ىنيػػة لقمػػػة عػػدـ االنحيػػػاز، وأاف 
 الدعوة وجيت فقط لرئيس منظمة التحرير.

فػػي طيػػراف، ورد  وقػػاؿ عريقػػات أف الػػرئيس عبػػاس رفػػض عرضػػًا قدمػػو نجػػاد باستضػػافة حػػوارات المصػػالحة
عباس عمى نجاد بقولو أف حوارات المصالحة استكممت في الدوحة والقاىرة، ولػـ يبػؽ مػا يبػرر اسػتئنافيا وتػـ 
االتفػػػاؽ عمػػػى جميػػػع النقػػػاط إال أف حمػػػاس أغمقػػػت مراكػػػز االنتخابػػػات فػػػي قطػػػاع غػػػزة، ورفضػػػت اسػػػتكماؿ 

لوحيػدة التػي سػتتجاوز مرحمػة االنقسػاـ. وقػاؿ االجراءات المطموبة لالنتخابات، ألف االنتخابػات ىػي الوسػيمة ا
عبػػاس لنجػػاد والمصػػالحة الفمسػػطينية بوابتيػػا القػػاىرة، واذا اردتػػـ المسػػاىمة فػػي ىػػذا الممػػؼ عمػػيكـ طػػرؽ بػػاب 

 القاىرة.
 1/9/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
 السمطة الفمسطينية تندد بترىيب وتيديدات ليبرمان المتصاعدة 3

المتطػػػرؼ أفيغػػػدور ليبرمػػػاف، ” اإلسػػػرائيمي“الفمسػػػطينية بتصػػػعيد وزيػػػر الخارجيػػػة  )د .ب .أ(: نػػػددت السػػػمطة
ىجمتػػو الترىيبيػػة، وأعػػدت الرئاسػػة الفمسػػطينية أمػػس، تصػػريحاتو األخيػػرة التػػي دعػػا فييػػا إلػػى محاصػػرة مقػػر 

ا تعبيػػػرًا عػػػف عقميػػػة تحمػػػؿ كػػػؿ أنػػػواع اليمجيػػػة والبمطجػػػة مسػػػتندًا عمػػػى حالػػػة تعيشػػػي“المقاطعػػػة فػػػي راـ اهلل 
وقػػاؿ نمػػر حمػػاد المستشػػار السياسػػي لمػػرئيس محمػػود عبػػاس فػػي بيػػاف: إف تصػػريحات ليبرمػػاف ”. )إسػػرائيؿ(

مػػع ” اإلسػػرائيمية“وأضػػاؼ أف عػػدـ تصػػرؼ الحكومػػة ”. نفسػػو مػػريض” اإلسػػرائيمي“دليػػؿ عمػػى أف المجتمػػع “
”. موافقػػة عمػػى مػػا يقػػوؿال يعبػػر بػػوي نػػوع مػػف الجديػػة تجػػاه تصػريحاتو المتواليػػة ويعنػػي أنيػػا “وزيػر خارجيتيػػا 

نحػػف نوخػػذ تصػػريحات ليبرمػػاف ضػػد عبػػاس بمنتيػػى الجديػػة ونوصػػؿ رسػػالة إلػػى المجتمػػع الػػدولي بػػوف “وتػػابع 
 ”.عدـ تصرؼ حكومتو معو بجدية أو نقد أو إدانة يعني أنيا موافقة

اوز كػػػؿ تجػػػ“وطالبػػػت وزارة اإلعػػػالـ الفمسػػػطينية بمقاضػػػاة ليبرمػػػاف عمػػػى تصػػػريحاتو. واعتبػػػرت فػػػي بيػػػاف أنػػػو 
الخطوط الحمراء في تحريضو المتواصؿ ضد الرئيس عباس عنػدما دعػا إلػى اغتيالػو أو حصػاره فػور عودتػو 

المكاف الصحيح لميبرماف وأمثالو أروقة محاكـ الجنايات الدولية، وليس قاعات األمػـ “ورأت أف ”. إلى راـ اهلل
محاربػػػة التطػػػرؼ والقتػػػؿ واإلرىػػػاب، عمػػػاًل المتحػػػدة، أو مقػػػار وزارات الخارجيػػػة فػػػي دوؿ العػػػالـ التػػػي تػػػدعي 

 ”.باالتفاقات والمواثيؽ واألعراؼ الدولية
  1/9/2012الخميج، الشارقة، 

 
 عمل خاص بفمسطين في حركة عدم االنحياز وفريقالمالكي: أصبح لدينا لجنة  4

بالعاصػػػمة "األيػػاـ"، وكػػاالت: اختتمػػت القمػػة الػػػسادسة عشػػرة لػػدوؿ حركػػة عػػدـ االنحيػػاز  -القػػدس، طيػػراف 
 اإليرانية طيراف، أمس، أعماليا بإصدار ثالثة بيانات خاصة بالقضية الفمسطينية.

وقاؿ الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية لػ"األياـ": إف المشاركة الفمسطينية في قمة طيراف كانت ناجحة، 
وكاف ىناؾ اىتماـ كبير مف بمعنى أنيا حققت كافة األىداؼ المطموبة منيا، الحضور الفمسطيني كاف مميزًا 

نمػػػا أيضػػػًا عمػػػى  الجانػػػب اإليرانػػػي بالوفػػػد الفمسػػػطيني، وىػػػذا االىتمػػػاـ لػػػـ يكػػػف عمػػػى المسػػػتوى الرسػػػمي فقػػػط وا 
 مستوى وسائؿ اإلعالـ التي تابعت وجود ومشاركة الوفد الفمسطيني برئاسة الرئيس".

دـ االنحياز حيث تـ االتفاؽ عمى فريؽ وأشار المالكي إلى أنو" تـ عقد المجنة الخاصة بفمسطيف في حركة ع
عمػػؿ مػػػف أجػػػؿ حصػػػد المزيػػػد مػػف االعترافػػػات بالدولػػػة الفمسػػػطينية ودعػػػـ التوجػػو إلػػػى الجمعيػػػة العامػػػة ل مػػػـ 
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المتحدة في أيموؿ وأيضًا العمؿ ضد ما تقوـ بو إسرائيؿ عمى األرض بما في ذلؾ في القدس الشػرقية". وقػاؿ 
نمػا أيضػا فريػؽ المالكي: "بالتالي فقد أصبح لدين ا ليس فقط لجنة خاصة بفمسطيف في حركة عػدـ االنحيػاز وا 

عمػػؿ خػػػاص لتحديػػد الخطػػػوات المنػػوي القيػػػاـ بيػػا فػػػي مختمػػؼ المنػػػاحي لػػدعـ القضػػػية الفمسػػطينية والموقػػػؼ 
 الرسمي الفمسطيني وىذا إنجاز كبير".

 1/9/2012األيام، رام اهلل، 
 

 دالمالكي: لقاء صريح لمغاية بين عباس ونجا 5
عبد الرؤوؼ ارناؤوط: أكد الدكتور رياض المالكي، وزير الشػؤوف الخارجيػة، فػي حػديث لػػ"األياـ" أف مشػاركة 
الػػرئيس محمػػود عبػػاس فػػي قمػػة دوؿ عػػدـ االنحيػػاز فػػي إيػػراف حققػػت األىػػداؼ المرجػػوة منيػػا، وأشػػار المػػالكي 

لمغاية تحدث خاللو الػرئيس عبػاس  إلى أف المقاء الذي عقده الرئيس عباس مع الرئيس اإليراني كاف "صريحاً 
بكػػؿ وضػػوح عػػف تحفظاتنػػا عمػػى الموقػػؼ اإليرانػػي وخاصػػة الػػدعوة التػػي قػػاؿ رئػػيس الػػوزراء المقػػاؿ فػػي غػػزة 
إسماعيؿ ىنية إنو تمقاىا مف الرئيس اإليراني لحضور قمة عػدـ االنحيػاز، حيػث أكػد الػرئيس اإليرانػي أنػو لػـ 

كؿ ما يقاؿ بيذا الشوف غير صحيح وأف الدعوة الوحيدة التي وجيت يوجو أي دعوة ال لينية وال لحماس وأف 
ىي لمرئيس عباس، وبالتالي فإف ىذا يغمؽ البػاب أمػاـ أي ادعػاءات مػف حمػاس عػف دعػوة، فالشػخص الػذي 

 قالوا إنو وجو الدعوة نفى قطعيًا توجيييا".
أكد الرئيس عباس أف إيراف يجػب وأضاؼ: تـ الحديث أيضًا عف كيفية دعـ إيراف لمقضية الفمسطينية، حيث 

أف تدعـ الجيػود التػي تبػذؿ مػف قبػؿ القيػادة الفمسػطينية عمػى المسػتوى السياسػي إف كػاف فػي الجمعيػة العامػة 
 ل مـ المتحدة أو أي محافؿ دولية أخرى.

وذكػػر أف "الػػػرئيس عبػػػاس أوضػػػح لمػػػرئيس اإليرانػػػي الموقػػػؼ الرسػػػمي مػػػف كػػػؿ القضػػػايا وارتكػػػازه إلػػػى القػػػانوف 
عاصػػمتيا القػػدس وىػػو مػػا تضػػمنتو مبػػادرة السػػػالـ  67دولي وأف ىدفػػو إقامػػة دولػػة فمسػػطينية عمػػى حػػػدود الػػ

 ".2003العربية التي أقرىا اجتماع وزراء خارجية الدوؿ اإلسالمية في طيراف عاـ 
 1/9/2012األيام، رام اهلل، 

 
 لسمفيةفي غزة تشدد الخناق عمى الجماعات ا األمنية"الشرق األوسط": األجيزة  6

كفػػػاح زبػػػوف: أوضػػػحت مصػػػادر فمسػػػطينية مطمعػػػة، لػػػػ"الشرؽ األوسػػػط"، أف حركػػػة حمػػػاس شػػػددت  -راـ اهلل 
الخنػػاؽ عمػػػى الجماعػػػات السػػػمفية فػػػي غػػػزة، بشػػػكؿ كبيػػر بعػػػد عمميػػػة إطػػػالؽ صػػػواري  عمػػػى سػػػديروت األحػػػد 

سمسمة ىجمات  الماضي، وأمس، وىو ما وتر الموقؼ في القطاع بعد إصابة مستوطف بجراح، وشف إسرائيؿ
 جوية متتالية عمى مواقع في غزة، والتيديد بتوجيو ضربة عسكرية.

وبحسب المصادر، فإف أجيػزة األمػف التابعػة لحمػاس، وسػعت حممػة مالحقػة العناصػر السػمفية، وىػي الحممػة 
 المسػتمرة أصػػال منػذ تنفيػػذ ىجػـو عمػػى ثكنػػة لجنػود مصػػرييف فػي سػػيناء بدايػػة ىػذا الشػػير، مػا أدى إلػػى مقتػػؿ

 منيـ. 16
وأكػػدت المصػػادر أف األجيػػزة األمنيػػة التابعػػة لحكومػػة حمػػاس، وسػػعت مػػف حممتيػػا، وراحػػت تالحػػؽ السػػمفييف 
بشػػػكؿ مكثػػػػؼ، فيمػػػػا حػػػػذرت الفصػػػائؿ الفمسػػػػطينية مػػػػف التعامػػػػؿ مػػػػع السػػػمفييف وطمبػػػػت منيػػػػا السػػػػيطرة عمػػػػى 

ادية فػي القطػاع. كمػا عناصرىـ وكشؼ وفصؿ جميع مف يناصر أو يعمؿ في إطار الجماعات السمفية الجي
عالمييف بعدـ تغطية أي أخبار تخص ىذه الجماعات.  قالت المصادر إف توجييات صدرت لصحافييف وا 
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وثمة شػبيات غيػر مؤكػدة حػوؿ عالقػة تنظيمػات سػمفية فػي غػزة بػاليجوـ عمػى الجنػود المصػرييف، ومػا زالػت 
 وآخريف. حماس تخضع لمتحقيؽ القيادي السمفي "أبو صييب رشواف" بطمب مصري،

وعالقة حماس بالسمفييف متوترة أصال، وزادت توترا بعد حادثة سيناء، قبؿ أف تتبنى جماعات سػمفية جياديػة 
تنشػػط فػػي غػػزة وسػػيناء األحػػد الماضػػي، عمميػػات إطػػالؽ صػػواري  تجػػاه جنػػوب إسػػرائيؿ مػػا تسػػبب بإصػػابة 

يـ سػمفي جيػادي ُيطمػؽ عمػى مستوطف، ومف ثـ تطمؽ أمس صاروخيف تجاه سػديروت. وتبنػى العمميتػيف تنظػ
نفسو "مجمػس شػورى المجاىػديف فػي أكنػاؼ بيػت المقػدس"، وقػاؿ إف ىػذه العمميػات "تػوتي ردا عمػى الغطرسػة 

 اإلسرائيمية ضد الفمسطينييف".
وزاد مف حدة التوتر أمس، تصريحات ألفػي ديختػر وزيػر الجبيػة الداخميػة اإلسػرائيمي، لمػح فييػا إلػى احتمػاؿ 

 رية رادعة ضد منظمات اإلرىاب في قطاع غزة"."تنفيذ عممية عسك
وفي المقابؿ، قاؿ مجمس شورى المجاىديف إنو سيواصػؿ ىجماتػو "نصػرة لمػديف والػذود عػف الحػؽ"، واعتبػرت 

 حماس األمر استفزازا كبيرا ليا وتحديا لقبضتيا الحديدية في القطاع.
شػػكؿ كبيػػر اليػػـو )أمػػس(، وشػػنوا غػػارات وقالػػت مصػػادر أمنيػػة لػػػ"الشرؽ األوسػػط": "عناصػػر حمػػاس انتشػػروا ب

مختمفػػة عمػػى منػػاطؽ فػػي القطػػاع بحثػػا عػػف عناصػػر فػػي شػػورى المجاىػػديف". وقالػػت مصػػادر سػػمفية لػػػ"الشرؽ 
 األوسط" إف حرب حماس عمى السمفييف غير مفيومة وال مبررة.

المصػػرييف، وأضػافت المصػػادر "اليجمػػة مسػتغربة فػػي ظػػؿ توكيػد حمػػاس بػػراءة غػزة مػػف اليجػػوـ عمػى الجنػػود 
وىػػػو مػػػا أكدتػػػو فعميػػػا الجماعػػػات المختمفػػػة المنتشػػػرة فػػػي القطػػػاع، التػػػي أعمنػػػت صػػػراحة عػػػدـ مسػػػؤوليتيا عػػػف 
اليجوـ". وتابعت المصادر "إعالف براءة غزة ومواصمة اعتقاؿ عدد مف قيػادات وعناصػر الجماعػات السػمفية 

 ابراتي مصري، متناقضاف".الجيادية في السجوف وتعريضيـ لعممية تعذيب قاسية بمشاركة وفد مخ
واتيمت المصادر حماس باستغالؿ حادثػة مصػر لكسػر شػوكة الجماعػات السػمفية، وقالػت المصػادر "حمػاس 
تريد كسر شوكة كؿ مف يفكر بكسر اليدنة في قطاع غزة، تريد فرض سيطرتيا التي ينزعيا االحػتالؿ يوميػا 

منػاطؽ الحدوديػػة، والمسػجد األقصػى يسػتباح تحػػت باسػتيداؼ المػزارعيف والصػياديف ومنػػازؿ المػواطنيف فػي ال
نظػػر حمػػاس وغيرىػػا مػػف الفصػػائؿ التػػي لػػـ تحػػرؾ سػػاكنا.. إنيػػا )حمػػاس( ال يػػروؽ ليػػا أف تقػػؼ الجماعػػات 
السمفية حصنا منيعا فػي مواجيػة اإلرىػاب اإلسػرائيمي وقصػؼ واسػتيداؼ اإلسػرائيمييف لمحاولػة حفاظيػا عمػى 

 التيدئة المزعومة".
يا "لف تسمح لمثػؿ ىػذه البػذور اإلرىابيػة أف تنمػو فػي قطػاع غػزة". كمػا تػرفض الحركػة تنفيػذ وتقوؿ حماس إن

أي عمػػؿ منفػػرد تجػػاه إسػػرائيؿ حفاظػػا عمػػى التيدئػػة فػػي قطػػاع غػػزة ومصػػالح النػػاس. وتقػػوؿ "إف الحػػرب رىػػف 
 بتوافؽ وطني عاـ".

 1/9/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 لمصالحة وال يعقل نقمو إلى إيرانحماس: مصر قطعت شوطًا طوياًل في ممف ا 7
سما: قػاؿ القيػادي بحركػة "حمػاس" صػالح البردويػؿ اليػـو السػبت إف مصػر قطعػت شػوطا طػويال فػي  -غزة 

ممؼ المصالحة الفمسطينية وال يعقؿ أف يتـ نقمو إلى إيراف أو أي دولة أخػرى. وأوضػح البردويػؿ فػى تصػريح 
مصػر تمثػؿ العمػؽ اإلسػتراتيجي لمقضػية الفمسػطينية، الفتػا إلػى  لمراسؿ وكالة أنبػاء الشػرؽ األوسػط بغػزة، أف

ينػاير أف يتحػوؿ  25أنو حتى فى ظؿ النظاـ السابؽ كانت مصر ترعى ممؼ المصالحة فال ينبغي بعد ثورة 
 ىذا الممؼ إلى أي دولة أخرى.
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ز ممػؼ المصػالحة ونبو البردويؿ فى تصريحو، إلى "أننا ال نطعف فى وساطة طيراف وغيرىا مف الدوؿ النجا
والشػػكر لكػػؿ مػػف يسػػعى لمسػػاىمة ايجابيػػة بػػو لكػػف مصػػر بػػذلت جيػػدا كبيػػرا فيػػو"، ورأى البردويػػؿ أف دعػػػوة 

 طيراف فى ىذا الصدد توتي ألف إيراف دولة " طموحة" وتسعى لإلمساؾ بيذا الممؼ.
الحركػة لتطبيػؽ بنػود وتابع "قادة حماس عرضوا خالؿ لقائيـ األخير بالقاىرة مع الرئيس محمد مرسي، رؤية 

المصػػالحة وضػػرورة أف يػػتـ رزمػػة واحػػدة والتعامػػؿ مػػع كافػػة الممفػػات دوف انتقػػاء"، مضػػيفا أنػػو عنػػدما تكػػوف 
 الظروؼ مييوة ستقـو لجنة مصرية بزيارة الضفة وغزة لالطالع عمى األمور عمى أرض الواقع.

ليػا رؤيػة سياسػية قػد نختمػؼ أو نتفػؽ وعف عالقة حركتو بحكومة طيراف حاليًا، قػاؿ قيػادي حمػاس إف إيػراف 
معيا، وليس شػرطا أف يكػوف ىنػاؾ نػوع مػف التطػابؽ ولكػف مػا يحػدد ذلػؾ ىػو نوعيػة المواقػؼ وىػذا لػيس مػع 

 طيراف وحدىا. 
 1/9/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
 سعدات: "إسرائيل" تبحث عن "شيادة وفاة" لعممية سياسية ميتة 8

ف عػػػاـ "الجبيػػػة الشػػػعبية لتحريػػػر فمسػػػطيف" أحمػػػد سػػػعدات، إلػػػى إعػػػادة منتصػػػر حمػػػداف: دعػػػا أمػػػي -راـ اهلل 
االعتبػػػار لممشػػػروع الػػػػوطني الفمسػػػطيني واإلجابػػػة عػػػػف األسػػػئمة التػػػػي يثيرىػػػا أبنػػػاء الشػػػػعب الفمسػػػطيني بيػػػػذا 
الخصوص، وبما يمكف مف صد العدواف المتواصؿ والمتمثؿ في الحممة االستيطانية المحمومػة عمػى األرض 

 الفمسطينية.
أشػػار سػػعدات فػػي كممػػة لػػو ألقيػػت خػػالؿ ميرجػػاف نظمتػػو الجبيػػة فػػي معتقػػؿ مجػػدو، إحيػػاَء لمػػذكرى الحاديػػة و 

عشػػػػرة الستشػػػػياد األمػػػػيف العػػػػاـ السػػػػابؽ أبػػػػو عمػػػػي مصػػػػطفى، إلػػػػى أف التصػػػػعيد "اإلسػػػػرائيمي" ضػػػػد الشػػػػعب 
عيػد، بفعػؿ سياسػات الفمسطيني يؤكد أف "إسرائيؿ" تبحث عػف شػيادة وفػاة لمعمميػة السياسػية الميتػة منػذ زمػف ب

التنكر لكؿ االتفاقات المبتورة مع الجانب الفمسطيني، وقاؿ إف ما جرى في القدس مف تيويد ل رض وترحيؿ 
لإلنساف واالعتداء عمى شعبنا بشكؿ متواصؿ ومستمر ومف بينيػا االعتػداء عمػى المناضػمة ناريمػاف التميمػي 

ي يمارسػػيا المجػػـر العنصػػري "ليبرمػػاف" باحثػػًا عػػف شػػيادة وطفمييػػا عيػػد ومػػرح أمػػاـ مػػرأى العػػالـ، والعربػػدة التػػ
 وفاة لمعممية السياسية الميتة أصاًل، تثبت ىذا األمر.

وأكد القيادي األسير "ضرورة االتفاؽ عمى برنامج مقػاـو يجعػؿ االحػتالؿ يشػعر أنػو أمػاـ خسػارة جديػدة عمػى 
ة التػػي تميػػزت بالعطػػاء والتضػػحية كػػؿ المسػػتويات"، ووصػػؼ الشػػييد أبػػو عمػػي مصػػطفى ب"المدرسػػة الثوريػػ

والخبرة والتواضع، ونظافة اليد والممارسة الوحدوية الخالقة". وتعيػد أف تظػؿ رايػة المقاومػة خفاقػة، ومواصػمة 
 السير عمى دربو، حتى تحقيؽ أىدافنا الوطنية أو الموت شيداء.

 1/9/2012الخميج، الشارقة، 
 

 ا إال عامل  تيدئة في لبنانممثل حماس في لبنان: الفمسطينيون لن يكونو  9
فػػي لبنػػاف عمػػي بركػػة، إثػػر زيارتػػو صػػيدا أمػػس ولقائػػو النائبػػة بييػػة الحريػػري فػػي « حمػػاس»أكػػد ممثػػؿ حركػػة 

مجدليوف ورئيس بمدية صيدا السابؽ الدكتور عبد الرحمف البػزري فػي منزلػو فػي المدينػة، أف الفمسػطينييف لػف 
وف عمػػى منػػع أي تػػوتر فػػي المخيمػػات والجػػوار. وقػػاؿ ىنػػاؾ يكونػػوا إال عامػػؿ تيدئػػة فػػي لبنػػاف وأنيػػـ حريصػػ

إجمػػاع فمسػػطيني فػػي لبنػػاف عمػػى ضػػرورة المحافظػػة عمػػى حالػػة األمػػف واالسػػتقرار فػػي المخيمػػات، مؤكػػدًا أف 
 الفمسطينييف في سوريا ولبناف ليسوا طرفا في األزمة السورية أو في أي انعكاس ليا عمى الساحة المبنانية.
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وتشػكيؿ « األونػروا»تفػاؽ بػيف الفصػائؿ الفمسػطينية عمػى تشػكيؿ لجنػة متابعػة مػع وكالػة وكشؼ بركة عف اال
 لجاف في المناطؽ والمخيمات لمتابعة ممؼ النازحيف الفمسطينييف مف سوريا وتقديـ المساعدات والغوث ليـ. 

1/9/2012السفير، بيروت،   
 

يران تشكل نقطة خالف  10  في العالقات الفمسطينيةغازي حمد لـ "معا": ال لنقل الحوار وا 
خػػػاص معػػػا: أعػػػرب القيػػػادي فػػػي حركػػػة حمػػػاس د. غػػػازي حمػػػاد عػػػف عػػػدـ توييػػػده لنقػػػؿ الحػػػوار  -بيػػػت لحػػػـ
الفمسػػػطيني إلػػػى إيػػػراف، معتبػػػرا أف مصػػػر تقػػػوـ بػػػدور كبيػػػر فػػػي شػػػوف المصػػػالحة وقػػػدمت ليػػػا  -الفمسػػػطيني

ة فػػي مصػػر فػػإف االمػػور سػػتكوف التسػػييالت المطموبػػة، وفػػي ظػػؿ النظػػاـ المصػػري الجديػػد والحكومػػة الجديػػد
 أسيؿ بكثير، ىذا إضافة إلى قرب مصر جغرافيا مف الفمسطينييف.

ودعا د. غازي حمد الذي يشغؿ منصب وكيؿ وزارة الخارجية في الحكومة المقالة إلى التعامؿ مػع إيػراف مػف 
ى حمػاس مػف منظور المصمحة الوطنية، وقاؿ في حديث لوكالة معا ردا عمػى سػؤاؿ حػوؿ وجػود مخػاوؼ لػد

أف يكػػوف التقػػارب المحتمػػؿ بػػيف منظمػػة التحريػػر وايػػراف عمػػى حسػػاب مصػػالح الحركػػة، "األمػػر يجػػب أف ال 
يػدخؿ فػي سػػاحة صػراع وسػجاؿ بقػػدر النظػر إلػػى إيػراف مػف وجيػػة نظػر وطنيػة فمسػػطينية ولػيس ضػػمف رؤى 

 انقسامية".
حمػاس ليػا سياسػة ثابتػة ولػف تكػوف  ونوى د. غازي حمد بحركػة حمػاس عػف التبعيػة إليػراف، وقػاؿ: "أؤكػد أف

تابعػػة أو جيػػب أحػػد، وأف تميػػزت عالقاتيػػا بػػالقوة مػػع أحػػد فيػػذا ال يعنػػي إطالقػػا أف حمػػاس تخضػػع لػػبعض 
 الدوؿ".

 1/9/2012وكالة معًا اإلخبارية، 
 

 واصل أبو يوسف: القيادة الفمسطينية تعترم عقد مؤتمر شعبي لممصالحة 11
رح أمػػػيف عػػػاـ "جبيػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية" وعضػػػو المجنػػػة التنفيذيػػػة صػػػ -غػػػزة، طيػػػراف )االتحػػػاد، وكػػػاالت( 

لمنظمة التحرير الفمسطينية واصػؿ أبػو يوسػؼ أمػس بػوف المجنػة القيػادة الفمسػطينية تعتػـر عقػد مػؤتمر شػعبي 
عاـ، بمشػاركة مختمػؼ القػوى والفصػائؿ والشخصػيات الوطنيػة لبحػث الوضػع السياسػى بمػا فيػو تحريػؾ ممػؼ 

 طنية مف أجؿ توحيد الصؼ الفمسطيني في مواجية االحتالؿ اإلسرائيمي.المصالحة الو 
وقػػػاؿ أبػػػو يوسػػػؼ إف المجنػػػة التنفيذيػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية سػػػتجتمع قريبػػػًا لتشػػػكيؿ لجنػػػة تابعػػػة ليػػػا 
لمتحضير لعقد المؤتمر الشعبي العاـ، بيدؼ إشراؾ جميع مكونات المجتمع الفمسطيني في مناقشة األوضاع 

 راىنة في األراضي الفمسطينية المحتمة واتخاذ القرارات بشونيا".ال
 1/9/2012االتحاد، ابوظبي، 

 
 

 "المستقبل العربي": جماعة أحمد جبريل تطارد الالجئين الفمسطينيين وتسمميم لمنظام السوري 12
الجبيػة ذكر مصدر مطمع مف داخؿ مخيـ اليرموؾ قرب العاصمة السورية دمشؽ، أف جماعة أحمػد جبريػؿ، 

القيػػػادة  العامػػػة، تقطػػػع مخػػػيـ اليرمػػػوؾ الػػػى مربعػػػات أمنيػػػة، وتقػػػيـ الحػػػواجز الثابتػػػة والطيػػػارة فػػػي  -الشػػػعبية 
 المخيـ، مساندة لمجيش وأجيزة أمف الرئيس بشار األسد.
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وذكػػر المصػػدر الحػػدى المواقػػع االلكترونيػػة أف كػػؿ مػػف يمػػر مػػف عمػػى الحػػواجز يخضػػع لتفتػػيش دقيػػؽ، حتػػى 
خ، ومػػف يشػتبيوف فيػػو يالحقونػو ويقبضػػوف عميػو ويسػممونو ل مػػف السػوري، ليختفػػي بعػدىا عػػف النسػاء والشػيو 

 أىمو لفترات طويمة، ومف ىؤالء مف كاف ييرب مف الحواجز خوفًا مف بطش عناصر أحمد جبريؿ.
وقاؿ المصدر أف أىالي المخيـ مستاؤوف جدًا مف تصرفات عناصر أحمد جبريؿ، الػذيف يصػروف عمػى الػزج 

فػػػي حػػػرب لػػػيس ليػػػا فييػػػا ناقػػػة وال جمػػػؿ، ولكػػػف غالبيػػػة السػػػكاف يخشػػػوف مػػػف بطػػػش عناصػػػر جبريػػػؿ  بيػػػـ
 المدعوميف مف النظاـ. )أمد(

 30/8/2012المستقبل العربي، 
 

 متحدث باسم فتح: منع حماس إقامة عرس جماعي يعزز االنقسام الفمسطيني 13
تح: "إف منػػػع حمػػػاس إقامػػػة حفػػػؿ زفػػػاؼ أ ش أ: قػػػاؿ أسػػػامة القواسػػػمي، المتحػػػدث باسػػػـ حركػػػة فػػػ -راـ اهلل 

جمػػػاعي، تنظمػػػو فػػػتح فػػػي غػػػزة، يعػػػزز االنقسػػػاـ الفمسػػػطيني، ويقػػػوض جيػػػود المصػػػالحة الوطنيػػػة." وأضػػػاؼ 
القواسػػمي: "نػػرفض ىػػذا اإلجػػراء، ونطمػػب مػػف حمػػاس أف تسػػمح بإتمػػاـ ىػػذا العػػرس الجمػػاعي." كانػػت أجيػػزة 

 جماعي لعشريف عريًسا، وقاموا بتفكيؾ المنصة.األمف التابعة لحركة حماس، قد منعت إقامة حفؿ زفاؼ 
وقاؿ الدكتور فيصؿ أبو شيال، عضو المجمس الثوري لحركة فػتح،  فػي تصػريح لمراسػؿ وكالػة أنبػاء الشػرؽ 
األوسػػط فػػي غػػزة: "إف الحفػػؿ تػػـ الموافقػػة عميػػو مػػف قبػػؿ، وتػػـ توزيػػع الػػدعوات وحجػػز قاعػػة أفػػراح فػػي منتجػػع 

أننػا فوجئنػا اليػوـ بشػرطة حمػاس تمغػي الحفػؿ، وتصػادر المعػدات الموجػودة فػي الشالييات قبؿ عدة أيػاـ، إال 
 القاعة."

 31/8/2012الشروق، مصر، 
 

 كتائب أبو عمي مصطفى تعمن عن قنص جندي إسرائيمي قرب غزة 14
يػػػو بػػػػي أي: أعمنػػػت "كتائػػػػب أبػػػو عمػػػػي مصػػػطفى"، الجنػػػػاح العسػػػكري لمجبيػػػػة الشػػػعبية لتحريػػػػر  -فمسػػػطيف 

إسرائيمي، مساء اليوـ الجمعة، شرؽ بيت حانوف شماؿ قطاع غزة. وقالت الكتائب إف  فمسطيف، قنص جندي
قناصػػا مػػف "مقاتمييػػا تمكػػف مػػف قػػنص جنػػدي صػػييوني شػػرؽ بيػػت حػػانوف منطقػػة األبوكػػادو وأصػػابو بشػػكؿ 

 مساًء " )بالتوقيت المحمي(. 06.45مباشر، وذلؾ اليـو الساعة 
يػار المواجيػة ومقاومػة االحػتالؿ"، وقالػت "سنواصػؿ مقاومتنػا وجددت كتائب أبو عمي مصطفى، "تمسكيا بخ

وردودنػػا طالمػػا بقػػي االحػػتالؿ مسػػتمرًا فػػي احتاللػػو وعدوانػػو و سػػنبقى العيػػوف السػػاىرة عمػػى حمايػػة الػػوطف و 
.  المواطف". ولـ يصدر تعقيب إسرائيمي حوؿ اليجـو

 1/9/2012الحياة، لندن، 
 
 
 

  مة غباء ورياء"بـ"حف االنحيازليبرمان يصف قمة عدم  15
)أ .ؼ .ب(: وصػػؼ وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمي افيغػػدور ليبرمػػاف قمػػة دوؿ عػػدـ االنحيػػاز فػػي طيػػراف بونيػػا 

بمػدًا واألمػيف العػاـ  120"حفمة غباء ورياء لـ نشيد مثياًل ليا منذ الثالثينات". وأضاؼ "لقد رأينا اليوـ ممثمي 
 ة لنظاـ آيات اهلل ىذا".لالمـ المتحدة مجتمعيف في طيراف العطاء شرعي
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 1/9/2012الخميج، الشارقة، 
 

 ديختر ييدد بتنفيذ عممية رادعة ضد غزة بسبب استمرار إطالق الصواريخ 16
كفاح زبوف: توعد وزير الجبية الداخميػة اإلسػرائيمي أفػي ديختػر بتنفيػذ عمميػة عسػكرية كبيػرة ورادعػة  -راـ اهلل

عقب سقوط صواري  عمى أحد منازؿ بمدة سػيديروت القريبػة ضد قطاع غزة، لوقؼ إطالؽ الصواري ، وذلؾ 
 مف الحدود.

وقاؿ ديختر خالؿ زيارتو الجمعة لبمدة سيديروت التي سػقطت عمػى أحػد منازليػا قػذيفتيف صػاروخيتيف أطمقتػا 
مف القطاع أنو يتوجب أف تتبػع إسػرائيؿ إسػتراتيجية واضػحة لػػ اوقػؼ اإلرىػاب فػي قطػاع غػزةا، وطالػب بقيػاـ 

 ه بتنفيذ اعممية رادعةا تمنع بشكؿ كامؿ إطالؽ الصواري .بالد
كذلؾ أضاؼ الوزير اإلسرائيمي الذي كمؼ بمنصبو مؤخرًا خالؿ تفقده المنزؿ الذي تعرض لسقوط الصػواري  
اعمػػى إسػػرائيؿ أف تتحػػرؾ فػػي الوقػػت الػػذي تجػػده مناسػػبا لمػػرد بعمميػػة عسػػكرية رادعػػة، وعػػدـ االنجػػرار خمػػؼ 

يػػػة التػػػي تطمػػػؽ الصػػػواري ، وىػػػذا يتطمػػػب إسػػػتراتيجية واضػػػحة تقػػػود لوقػػػؼ اإلرىػػػاب بشػػػكؿ المنظمػػػات اإلرىاب
 كامؿا.

 1/9/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 نتنياىو يواجو سمسمة من التحديات الخارجية والداخمية 17
يػػة زىيػػر أنػػدراوس: يواجػػو رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو سمسػػمة مػػف التحػػديات الخارج -الناصػػرة 

والداخمية، تتجاذبػو مقارباتيػا باتجاىػات مختمفػة. فمػف جيػة، تفػرض متطمبػات أولويػة مواجيػة التحػدي النػووي 
 اإليراني، تطويع أي أمر داخمي لصالح األولوية المرتبطة بومف الدولة القومي.

لمسنة القادمػة،  ولكف مف الناحية األخرى، يجد نتنياىو نفسو بيف حديف، األوؿ تمرير التقميصات في الموازنة
حيث سيستغؿ خصومو المنافسوف التػداعيات االجتماعيػة واالقتصػادية ليػذه الخطػوة فػي االنتخابػات المقبمػة، 
أمػا الحػػد الثػاني فيتمثػػؿ فػػي تػداعيات تبكيػػر موعػد االنتخابػػات، تفاديػػًا البتػزازه فػػي موضػوع الموازنػػة وانعكػػاس 

 لتيديد الوجودي عمى الدولة العبرية.ذلؾ عمى أدائو في مواجية إيراف، التي يعتبرىا ا
 1/9/2012القدس العربي، لندن، 

 
 ىآرتس: نتنياىو يوبخ موفاز بعد أجواء متوترة سادت في المقاء 18

القػػدس المحتمػػة: سػػادت أجػػواء متػػوترة فػػي المقػػاء الػػذي جمػػع بػػيف رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو 
از، ويػوتي ىػذا المقػاء فػي إطػار المقػاءات الروتينيػة التػي يػنص وزعيـ المعارضة وعضو الكنيست شػاؤوؿ موفػ

 عمييا القانوف اإلسرائيمي مف أجؿ إطالع رئيس المعارضة عمى آخر المستجدات األمنية والسياسية.
وبحسب صحيفة ىػررتس فػإف نتنيػاىو قػاـ بتػوبي  زعػيـ المعارضػة بشػدة عمػى أثػر انسػحابو مػف الحكومػة فػي 

الماضػػي قػػائاًل لػػو "إف كػػاف متوقػػع أف يتصػػرؼ موفػػاز بمسػػئولية أكبػػر ممػػا كػػاف قػػد السػػابع عشػػر مػػف يوليػػو 
تصرؼ مسبقًا". وأضاؼ نتنياىو "إننػي أعمػـ أف موفػاز يسػتخدـ مضػموف ىػذا المقػاء إعالميػًا لصػالحو"، وفػي 
رد أولػػي عمػػى تصػػريحات نتنيػػاىو قػػاؿ مقربػػوف مػػف موفػػاز "إف نتنيػػاىو ىػػو المسػػرب الوحيػػد داخػػؿ المسػػتوى 

 لرفيع لممعمومات المتعمقة بضرب المنشئات النووية اإليرانية".ا
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ويشار إلى أف التوتر الذي ساد في المقاء بيف الطرفيف جاء في أعقاب الخطاب الذي ألقػاه موفػاز مػؤخرًا فػي 
الكنيسػػػت والػػػذي قػػػاؿ فيػػػو "إف تفكيػػػر ىػػػذه الحكومػػػة السػػػيء سيعرضػػػنا جميعػػػًا لمخطػػػر"، إضػػػافة إلػػػى توجيػػػو 

 الالذعة لرئيس الحكومة مف قبؿ موفاز بخصوص الممؼ اإليراني. االنتقادات
 1/9/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
 زعيمة حزب العمل تنضم إلى المطالبين بتقديم موعد االنتخابات في "إسرائيل" 19

زىيػػػر أنػػػدراوس: دعػػػت زعيمػػػة حػػػزب العمػػػؿ شػػيمي يحيمػػػوفيتش نتنيػػػاىو إلػػػى إعػػػالف تقػػػديـ موعػػػد  -الناصػػرة 
ات، واالتفاؽ عمى موعد يناسب جميع األحزاب، وقالػت صػحيفة اىػررتسا الجمعػة إنػو بػذلؾ انضػمت االنتخاب

يحيموفيتش إلى كبار أعضاء الميكود الذيف يحاولوف إقناع نتنيػاىو بعػدـ اإلصػرار عمػى إقػرار الميزانيػة وبػداًل 
المعػارض تحػاوؿ مػف خػالؿ مف ذلؾ الدعوة إلى االنتخابات. وتابعت الصحيفة قائمًة إف زعيمػة حػزب العمػؿ 

مطالبتيػػا ىػػذه لالسػػتفادة مػػف التوييػػد الشػػعبي الػػذي يحظػػى بػػو حػػزب العمػػؿ حالًيػػا، كمػػا تعكسػػو اسػػتطالعات 
 الرأي، مف أجؿ الحصوؿ عمى مقاعد إضافية.

 1/9/2012القدس العربي، لندن، 
 

  دوف فايسغالس في كتابو "عناق الدب" يعترف بتواطؤ شارون وبوش عمى قتل عرفات  20
أمريكػي عمػى الػزعيـ الفمسػطيني الراحػؿ  -القدس: يتضمف كتاب "إسرائيمي" جديد اعترافات بتواطؤ صييوني 

ياسر عرفػات، وتمميحػات إضػافية بتفاىمػات بػيف شػاروف وبػوش عمػى قتمػو. ونفػى المحػامي دوؼ فايسػغالس 
ؽ الػدب" الػذي يصػدر بعػد مدير مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسػبؽ أرئيػؿ شػاروف رسػميًا فػي كتابػو "عنػا

أياـ، ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أجػزاء منػو أمػس، أف يكػوف شػاروف أصػدر تعميماتػو لقتػؿ عرفػات. 
لكنو ضّمف كتابو تمميحًا واضحًا بمنح الرئيس األمريكي السػابؽ جػورج بػوش شػاروف ضػوءا أخضػر لممسػاس 

 بعرفات.
 1/9/2012الخميج، الشارقة، 

 
 ن" األميركية: "إسرائيل" تطور قمرًا لمراقبة إيرانصحيفة "وورلد تربيو 21

أ ش ا: كشػػفت صػػحيفة "وورلػػد تربيػػوف" األميركيػػة، أمػػس، عػػف أف إسػػرائيؿ تعتػػـز الموافقػػة عمػػى تصػػميـ أوؿ 
أقمارىا االصطناعية الصغيرة، مشيرة إلى أف وزارة الدفاع أشرفت عمى مشروع تطػوير القمػر الػذي يبمػن وزنػو 

مسػػػؤولوف إف البرنػػػامج يسػػػتيدؼ عػػػدة تخصصػػػات دفاعيػػػة كبػػػرى بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ أنظمػػػة  مئػػػة كيمػػػوغراـ. وقػػػاؿ
 «.رافاييؿ»، وشركة الصناعات الجوية اإلسرائيمية، وأنظمة الدفاع المتقدمة «إلبيت»

الرائػػدة فػي المشػروع، حيػػث صػممت قمػرًا اصػطناعيًا لالسػػتطالع وتػـ تحميػؿ كػػاميرا « رافاييػؿ»وتعتبػر شػركة 
كيمػومتر  400الية الدقة. وأوضح مسؤولوف أف القمر ييدؼ إلى دخوؿ مدار يبعد حػوالي كيربائية ضوئية ع

 عف سطح األرض، األمر الذي مف شونو أف يوفر صورًا لممرافؽ العسكرية لمعدو، وخصوصًا إيراف.
 1/9/2012السفير، بيروت، 

 
 عشرين سنة ": طائرات أميركية تجسست عمى "إسرائيل" لنحواإلسرائيميمجمة "سالح الجو  22
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منػذ  إسػرائيؿنجح في التجسس عمى  األميركي، اف سالح الجو إسرائيمياماؿ شحادة: كشؼ تقرير  -القدس 
" 2-، عبػر طػائرات تجسػس مػف طػراز "يػو1973خمسينيات القرف الماضي وحتى انتياء حػرب اكتػوبر عػاـ 

 اإلسػرائيمياف سػالح الجػو  اإلسػرائيميوفحمقت عمى ارتفاعات شاىقة وصمت الى سػبعيف الػؼ قػدـ. واعتػرؼ 
 في حينو لـ يتمكف مف كشؼ سر ىذه الطائرات.

وقػػؼ  اإلسػػرائيمي" عػػف مسػػؤوليف عسػػكرييف اف سػػالح الجػػو اإلسػػرائيميونقػؿ تقريػػر نشػػرتو مجمػػة "سػػالح الجػػو 
عػػاجزا عمػػى كشػػؼ سػػر  ىػػذه الطػػائرات السػػوداء التػػي واصػػمت التحميػػؽ فػػي مسػػارات ثابتػػة وعمػػى ارتفاعػػات 

خاصػػة فػػي اوقػػات التػػوتر. وقػػد رجػػح الػػبعض اف تكػػوف الطػػائرات بريطانيػػة فيمػػا توقػػع مسػػؤولوف  شػػاىقة جػػدا،
 .اإلسرائيميعسكريوف اخروف اف تكوف الطائرات اميركية، غير انيـ لـ يحسموا في شانيا بحسب التقرير 

"منشػوة  قد سمحت بالكشؼ عف ىذا الممؼ بعد  أربعػة عقػود. وحمقػت طػائرات التجسػس فػوؽ إسرائيؿوكانت 
 اإلسػػرائيميأمنيػػة" فػػي الجنػػوب كانػػت ال تػػزاؿ فػػي مراحػػؿ البنػػاء، عمػػى حػػد مػػا نقمػػو الضػػابط فػػي سػػالح الجػػو 

 يوفاؿ افرات.
وبحسػػب مجمػػة سػػالح الجػػو فػػاف الواليػػات المتحػػدة زادت تحميػػؽ ىػػذه الطػػائرات فػػي الشػػرؽ االوسػػط عمومػػا، 

سػػػرائيؿ وجػػػاء الكشػػػؼ عػػػف ىػػػذه الطػػػائرة عػػػاـ  .56، خصوصػػػا، عشػػػية العػػػدواف الثالثػػػي عمػػػى مصػػػر عػػػاـ وا 
في االتحاد السوفييتي في فترة نيكيتا خروتشوؼ. وقد اعمف عنيػا الػرئيس الروسػي  إسقاطياعندما تـ  1960

في حينو متفاخرا بالقدرة عمى اسقاطيا  واشار الى اف ىذه الطائرات التجسسية االميركية خرقت قوانيف دولية 
 وسيادة دوؿ عدة

 1/9/2012الحياة، لندن، 
 

 أوباما من إيران موقف عمى خمفية حادة بين سفير واشنطن في تل أبيب ونتنياىو مواجيات 23
زىير أندراوس: كشؼ المحمؿ لمشؤوف السياسية في صحيفة ايديعوت أحرونوتا، شيمعوف شػيفر،  -الناصرة 

ريكػػي لػػدى إسػػرائيؿ النقػػاب أمػػس الجمعػػة، عػػف أف مواجيػػة حػػادة وقعػػت مػػؤخرا بػػيف نتنيػػاىو وبػػيف السػػفير األم
داف شػػابيرو، عمػػى خمفيػػػة موقػػؼ الػػرئيس األمريكػػػي بػػاراؾ أوبامػػا فػػػي الممػػؼ النػػووي اإليرانػػػي. وقػػاؿ شػػػيفر، 
اسػػػتناًدا إلػػػى مصػػػادر عميمػػػة جػػػًدا فػػػي تػػػؿ أبيػػػب، إف المواجيػػػة بػػػيف االثنػػػيف والتػػػي تجػػػاوزت أصػػػوؿ التعامػػػؿ 

س األمريكػػي لشػػؤوف االسػػتخبارات مايػػؾ الدبموماسػػي وقعػػت قبػػؿ عػػدة أيػػاـ مػػع وصػػوؿ رئػػيس لجنػػة الكػػونغر 
روجرز. فقد طمب روجػرز لقػاء نتنيػاىو وانضػـ إليػو فػي المقػاء السػفير األمريكػي فػي تػؿ أبيػب، داف شػابيرو. 
وخالؿ المقاء بيف نتنياىو والضيؼ األمريكي، حمػؿ نتنيػاىو بشػدة عمػى موقػؼ الػرئيس األمريكػي وعمػى إدارة 

يو الكفايػة فػي الشػوف اإليرانػي. وُنقػؿ عػف نتنيػاىو قولػو فػي الجمسػة المػذكورة أوباما بادعاء أنيا ال تعمؿ بما ف
إف الػػرئيس األمريكػػي أوبامػػا، وبػػداًل مػػف ممارسػػة الضػػغوط الفعالػػة عمػػى إيػػراف يمػػارس ضػػغوطا عمػػى إسػػرائيؿ 

 لمنعيا مف ضرب المنشرت النووية، عمى حد تعبيره.
ر األمريكػي فػي تػؿ أبيػب فػي خطػوة غيػر مولوفػة، حػؽ وبحسب ما نقمتو ايديعوت أحرونوتا، فقد طمب السفي

الكالـ ورد عمى تصػريحات نتنيػاىو بػودب، عمػى حػد تعبيػر المصػادر التػي أكػدت عمػى أف أسػموب الكػالـ لػـ 
يترؾ مجااًل لمشؾ، حيث اتيػـ نتنيػاىو فػي واقػع الحػاؿ بتزييػؼ موقػؼ أوبامػا، وقػاؿ المحمػؿ شػيفر إف السػفير 

 إلسرائيمي تراشقا االتيامات بميجة شديدة وبحدة متصاعدة.األمريكي ورئيس الوزراء ا
 1/9/2012القدس العربي، لندن، 
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 مميار دوالر 40"شركة بيزنس داتا إسرائيل": توجيو ضربة إلى إيران سيكمف الخزانة اإلسرائيمية  24
الخزانػػػة  زىيػػػر أنػػػدراوس: قامػػػت شػػػركة )بيػػػزنس داتػػػا إسػػػرائيؿ( بحسػػػاب التكػػػاليؼ التػػػي سػػػتتحمميا -الناصػػػرة 

اإلسػػرائيمية إذا مػػا قػػررت تػػؿ أبيػػب تنفيػػذ تيديػػدىا بضػػرب المنشػػرت النوويػػة اإليرانيػػة، وجػػاء فػػي تقريػػر نشػػرتو 
 40الشركة أف توجيو ضربة إلى إيراف باألسمحة التي ال تحظرىا االتفاقيات الدولية سػتبمن تكاليفيػا أكثػر مػف 

مػة، سػتكوف األكثػر تكمفػة مػف بػيف كافػة العمميػات التػي مميار دوالر، مشددا عمى أف العمميػة العسػكرية المحتم
 نفذىا الجيش اإلسرائيمي في السنوات العشريف األخيرة.

وجاء في تقرير الشركة المذكورة أف الخسائر المباشرة التي ستتكبدىا بنية البالد التحتية وممتمكات المػواطنيف 
ار دوالر، أي حػػوالي سػػتة أضػػعاؼ الخسػػائر مميػػ 47اإلسػػرائيمييف فػػي حػػاؿ الحػػرب ضػػد إيػػراف سػػتبمن حػػوالي 

فػػي لبنػػاف، وىػػذا الفػػرؽ الكبيػػر يفسػػره أف الطػػائرات اإلسػػرائيمية سػػتكوف  2006التػػي نجمػػت عػػف حػػرب عػػاـ 
مضػػطرة لقطػػع مسػػافات شاسػػعة لموصػػوؿ إلػػى أىػػدافيا فػػي األراضػػي اإليرانيػػة، وكػػذلؾ الػػثمف البػػاىظ لمقنابػػؿ 

ة المخبػوة فػي المرتفعػات الصػخرية، كمػا أشػار التقريػر إلػى ال منػاص القادرة عمى تدمير مصانع المواد النووي
مف األخذ بالحسباف أف اليجوـ عمى إيراف سيؤدي حتما إلى حرب مع حزب اهلل، كما أنو مف غيػر المسػتبعد 
أيضا أف تجري عمميات عسكرية عمى الجبية األخرى، أي في قطاع غزة، ىذا وتجدر اإلشارة إلى أف مجػرد 

عالمي حوؿ الحرب المحتممة ضد إيراف يمحؽ الضرر باالقتصاد اإلسرائيمي، فقد دب الذعر في الضجيج اإل
بعػػض الشػػركات متعػػددة الجنسػػية، فشػػرعت تحسػػبا ألي طػػارئ، بنقػػؿ رؤوس أمواليػػا ومنشػػرتيا اإلنتاجيػػة إلػػى 

عبريػة ليسػت اليونػاف خارج إسرائيؿ. وبحسب ارييؿ لوكير، مدير ديواف رئيس الوزراء اإلسرائيمي فػإف الدولػة ال
وال اسبانيا، وفػي حػاؿ نشػوء مصػاعب اقتصػادية جديػة لػف تجػد مػا تعتمػد عميػو سػوى إمكاناتيػا الذاتيػة، عمػى 

 حد تعبيره.
 1/9/2012القدس العربي، لندن، 

 
 حكومة نتنياىو األكثر شراىة لالستيطان عمى مدار تاريخ االحتالل  25

برئاسة بنياميف نتنياىو أنفاسيا في سػبيؿ قضػـ أكبػر مسػاحة أحمد المصري: تسابؽ حكومة )إسرائيؿ(  -غزة
مف األرض الفمسطينية في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وضميا لتجمػع المسػتوطنات الكبػرى، وذلػؾ عمػاًل 

ـ، وذلػػػؾ وفػػػؽ مػػػا يػػػراه محمػػػالف 1948بالسياسػػػة )اإلسػػػرائيمية( العامػػػة التػػػي وضػػػعت بعػػػد إقامػػػة كيانيػػػا عػػػاـ 
 سياسياف مختصاف.

نشػاًء لموحػدات االسػتيطانية الجديػدة عمػى  ويرى محمػالف أف حكومػة نتنيػاىو ىػي األكثػر شػراىة لالسػتيطاف وا 
حسػػاب األرض الفمسػػطينية، وذلػػؾ فػػي سػػػبيؿ نيػػؿ رضػػا اليمػػيف المتطػػػرؼ بشػػتى أطيافػػو، ومنػػع أي إمكانيػػػة 

 واقعية لقياـ كياف فمسطيني متواصؿ ومترابط في المستقبؿ مف جية أخرى.
الشوف، قاؿ المحمؿ السياسػي المخػتص فػي الشػوف )اإلسػرائيمي(، توفيػؽ محمػد: "إف حكومػة نتنيػاىو  وفي ىذا

تثبت ىويتيا االستيطانية يوًما بعض يوـ، إذ إف اإلحصػائيات تؤكػد أنيػا األولػى مػف بػيف الحكومػات السػابقة 
 ـ في العمؿ االستيطاني".1948عمى مدار تاري  إقامة دولة االحتالؿ عاـ 

فقػػط فػػي القػػدس، وأكثػػر  16رسػػمي،ا، منيػػا  144محمػػد أف عػػدد مسػػتوطنات الضػػفة الغربيػػة وصػػؿ إلػػى وذكػػر 
بؤرة غير رسمية في الضػفة وفػي قمػب األحيػاء العربّيػة بالقػدس، ليفػوؽ عػدد المسػتوطنيف منتصػؼ  100مف 

 ألًفا، منيـ مائتا ألؼ نسمة في شرقي القدس. 550العاـ الماضي 
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لمخػتص فػػي الشػػوف )اإلسػػرائيمي( وديػع أبػػو نصػػار مػع سػػابقو محمػػد، إذ إنػػو رأى أف واتفػؽ المحمػػؿ السياسػػي ا
كافػػة الوقػػائع الميدانيػػة تشػػير إلػػى تفشػػي اليػػد االسػػتيطانية فػػي األراضػػي الفمسػػطينية بالضػػفة ومدينػػة القػػدس، 

 وتبني الحكومة )اإلسرائيمية( ليا رسمي،ا.
ـ شػػػيدت الضػػفة الغربيػػة ارتفاًعػػػا فػػي بنػػػاء 2009 وأوضػػح أبػػو نصػػػار باألدلػػة أنػػػو منػػذ تػػرؤس نتنيػػػاىو عػػاـ

وحػػػدة عمػػػى األقػػػؿ عػػػاـ  1850ـ، وتػػػـ بنػػػاء 2010% عػػػف عػػػاـ 20ـ بنسػػػبة 2011الوحػػػدات السػػػكنية عػػػاـ 
 وحدة. 3500ـ أكثر مف 2011ـ و2010ـ في مستوطنات الضفة، ليصبح مجموع ما بني عامي 2011

بيػرة فػي البنػاء االسػتيطاني، إذ إف نتنيػاىو قػرر عبػر وذكر أف العاـ الجاري شيد أيًضا حتػى المحظػة زيػادة ك
وحدة في مستوطنات الضفة في شػير فبرايػر الماضػي، إضػافة إلػى المئػات مػف  695حكومتو اليمينية إقامة 

 الوحدات االستيطانية األخرى، موضًحا أف ذلؾ يدلؿ عمى طبيعة التفكير )اإلسرائيمي(.
 31/8/2012فمسطين أون الين، 

 
 ّتيم األمم المتحدة بعرقمة جيود وقف المشروع النووي اإليرانيتل أبيب ت 26

الناصرة: وّجو نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي، داني أيالوف، اتيامًا صػريحًا ل مػيف العػاـ ل مػـ المتحػدة بػاف 
فػي كي موف يفيد بمحاولتو عرقمة الجيود المبذولة لوقؼ النشػاط النػووي اإليرانػي، وذلػؾ مػف خػالؿ مشػاركتو 

 مؤتمر قمة دوؿ عدـ االنحياز المنعقد في طيراف.
وقاؿ أيالوف في تصريحات أدلى بيا لإلذاعة العبرية، "إف حضور السيد باف لممشػاركة فػي ىػذه القمػة يشػّرؼ 
النظػػاـ اإليرانػػي ويضػػفي صػػبغة الشػػرعية عميػػو وعمػػى سياسػػتو وتصػػريحاتو"، وفػػؽ تقػػديره. وأضػػاؼ "بػػاف كػػي 

ف مثابة فرصة لنقؿ رسالة شديدة الميجة إلػى القػادة اإليػرانييف عمػى خمفيػة مشػروعيـ موف يعتبر زيارتو لطيرا
 النووي، إال أنو كاف بإمكانو اإلدالء بنفس األقواؿ مف خالؿ رسالة يبعث بيا مف نيويورؾ"، حسب رأيو.

 31/8/2012قدس برس، 
 

 بمخيم اليرموك في دمشق  فمسطينييناستشياد طفمين  27
الف فمسطينياف ظير الجمعة إثر قصؼ قوات جيش النظاـ لمخيـ اليرموؾ لالجئيف وكاالت: استشيد طف

 الفمسطينييف في العاصمة السورية دمشؽ.
وأفادت مصادر في المخيـ أف سقوط قذيفة خمؼ جامع الزبير بف العواـ في حارة مدرسة الشييد محسف 

سنة(  11الطفؿ محمود سمير الوزير )محمد محمود )خمؼ المقبرة الجديدة( أدت الستشياد طفميف أحدىما 
صابة طفؿ بجراح خطيرة.  وطفؿ آخر لـ يتـ التعرؼ عمى ىويتو حتى اآلف، وا 

 31/8/2012فمسطين أون الين، 
 

 ب / أغسطس آمعتقمين خالل شير  208: األسرىمركز أحرار لدراسات  28
حاالت اعتقاؿ  208ده نابمس: أفاد تقرير صادر عف مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف رص

في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضد أبناء الشعب الفمسطيني موثقة  2012تمت خالؿ شير أغسطس 
 باألسماء وحسب توزيعيـ الجغرافي.

حاالت مف قطاع غزة وباقي العدد  9وقاؿ مدير المركز فؤاد الخفش إف مف بيف ىذه الحاالت المرصودة 
 .1948ناء حالة واحدة مف بمدة راىط داخؿ فمسطيف المحتمة عاـ فجميعيـ مف الضفة باستث 199وىو 
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 1/9/2012وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 "حياتيما في خطر شديد" بسبب إضرابيما عن الطعام  فمسطينيانالعفو الدولية: أسيران  29
اسرائيؿ باتت القدس: اعمنت منظمة العفو الدولية، السبت، أف أسيريف فمسطينييف محتجزيف في سجوف 

 حياتيما "في خطر شديد" بعد اف مضى عمى اضرابيما عف الطعاـ عدة اشير.
وجاء في بياف ليذه المنظمة المدافعة عف حقوؽ االنساف اف حسف الصفدي وسامي البرؽ نقال مف 

 مستوصؼ سجف الرممة قرب تؿ ابيب الى مركز آساؼ ىاروفي الطبي.
 العالج الطبي المناسب الذي ىو بحاجة اليو" في المستشفى.وجاء في البياف اف البرؽ "ال يتمقى 

واضاؼ اف الرجميف تعرضا لمضرب في الثالث عشر مف آب/ اغسطس عمى ايدي سجانييما االسرائيمييف 
"النيما رفضا تغيير زنزانتييما" واالنتقاؿ الى زنزاتة تضـ سجناء غير مضربيف عف الطعاـ. واكد بياف 

 شديد وحالتيما الصحية تتدىور". المنظمة انيما "في خطر
 1/9/2012وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
صابات إثر قمع  30  المناىضة لمجدار واالستيطان في الضفة االحتالل لممسيرات قواتإعتقاالت وا 

وكاالت: أصيب، أمس، شاباف برصاص االحتالؿ في قرية النبي صالح ومواطنة بقنبمة غاز  -مندوبو األياـ
يا، واعتقؿ أربعة متظاىريف، خالؿ قمع قوات االحتالؿ المشاركيف في مسيرة القرية األسبوعية في قدم

المناىضة لجدار الفصؿ العنصري واالستيطاف، والتي انطمقت بعد صالة الجمعة، تحت شعار "كمنا مع 
 النبي صالح".

معيف، غرب راـ اهلل، جراء وأصيب، أمس، عشرات المواطنيف والمتضامنيف األجانب باالختناؽ، في قرية ب
قمع قوات االحتالؿ مسيرة القرية األسبوعية المناىضة لالستيطاف وجدار الفصؿ العنصري، والتي جاءت 
ىذا األسبوع دعمًا لعائمة المتضامنة األميركية راشيؿ كوري التي قتمتيا جرافة لالحتالؿ في رفح قبؿ سنوات. 

ني الحالي جوف الزماف، وعضو البرلماف، رئيس حزب العماؿ وشارؾ في المسيرة، عضو البرلماف البريطا
 البريطاني السابؽ، مارتف لنتوف، وأىالي بمعيف ونشطاء سالـ إسرائيميوف ومتضامنوف أجانب.

، أصيب، أمس، الطفؿ محمود ناصر برىـ ) أعواـ( بجروح، وعشرات المواطنيف بحاالت  10وفي كفر قدـو
ؿ قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع لقمع المشاركيف في مسيرة القرية اختناؽ، جراء إطالؽ قوات االحتال

 عامًا. 12األسبوعية، المناىضة لالستيطاف والمطالبة بإعادة فتح مدخؿ القرية الرئيس المغمؽ منذ أكثر 
وأصيب، أمس، أربعة مواطنيف ومتضامنيف أجانب، جراء قمع قوات االحتالؿ تظاىرة جماىيرية نظمتيا 

بية لمقاومة االستيطاف في قرية المعصرة، جنوب بيت لحـ، في إطار فعاليات إحياء الذكرى المجنة الشع
الستشياد رساـ الكاريكاتير ناجي العمي، واستنكارًا  25السنوية لمجزرة صبرا وشاتيال، والذكرى السنوية الػ 

االستيطانية جنوب بيت لتصريحات رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو التي أعمف فييا اعتبار الكتؿ 
 لحـ )كفر عصيوف وافرات( جزءًا مف القدس الكبرى.

مف جية ثانية، شارؾ العشرات مف أىالي حي البويرة، شماؿ شرقي مدينة الخميؿ، أمس، في تظاىرة 
عامًا، وضد  12احتجاجية عمى استمرار االحتالؿ في إغالؽ الشارع الرئيس المؤدي إلى الحي منذ 

 طنيف المتواصمة عمى المواطنيف ومنازليـ.اعتداءات المستو 
 1/9/2012األيام، رام اهلل، 
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 العالم عمى إمداد غزة بالمياه  تحثصحيفة "الجارديان" البريطانية  31

وكاالت: حثت صحيفة جاردياف البريطانية، العالـ عمى ضرورة إمداد قطاع غزة الفمسطيني بالمياه، وموافقة 
مميوف جنيو إسترليني، وأف  500تحمية المياه والتي تقدر تكمفتيا بحوالي البنوؾ العالمية عمى خطط محطة 

 تنحي البمداف خالفاتيا السياسية جانبًا مف أجؿ إنقاذ الروح البشرية.
ويواجو قطاع غزة أزمة المياه التي جعمت الحياة عمى أرضو غير صالحة لمعيش، ما لـ تتـ الموافقة عمى 

البنوؾ، وىذا ما أكده مندوبوف في مؤتمر لممياه في ستوكيولـ األسبوع  خطط إلنشاء محطة تحمية مف قبؿ
 الماضي.

مميوف شخص، نصفيـ مف األطفاؿ والثمثاف مف  1,6وأضافت الصحيفة أف المياه الالزمة لحوالي 
كيمومتر مربع مطمة عمى البحر األبيض المتوسط، توتي جميعيا مف  365الذيف يعيشوف في  -الالجئيف
اه الجوفية الساحمية الضحمة المشتركة بيف غزة و)إسرائيؿ( ومصر، والتي تتجدد جزئيا كؿ عاـ طبقة المي

قبؿ سقوط األمطار، األمر الذي أدى إلى انتشار التموثات خاصة في ظؿ المزج بيف مياه الصرؼ الصحي 
 واألمالح في المياه الجوفية، مما يشكؿ خطرا كبيرا وأضرارا ال يمكف إصالحيا.

مميوف متر مكعب مف المياه المستخرجة  55عمماء المياه مف األمـ المتحدة إف ىناؾ أكثر مف ويقوؿ 
ذا استمر ىذا الوضع، فإف  160سنوًيا، ولكف معدالت االستغالؿ الحالية وصمت إلى  مميوف متر مكعب، وا 

البحر إلى  ذلؾ يمكف أف يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية إلى الحد الذي يسمح بتغمغؿ مياه
 المصدر ويدمره في غضوف سنوات قميمة نيائيا.

وباإلضافة إلى ذلؾ، فإف الماء القميؿ المتاح لقطاع غزة والمموث بفعؿ النترات الناتجة عف مياه الصرؼ 
% مف المياه غير صالحة لالستيالؾ البشري، ومع 90الصحي واألسمدة مف األراضي الزراعية، تجعؿ 

 سنوات، فسيكوف الوضع غاية في السوء. 8ألؼ في غضوف  500سكاف غزة حوالي التوقعات بزيادة عدد 
% مف جميع األمراض في غزة بتموث المياه، ولذلؾ أصبح مف الضروري تنحية البمداف 25وتتعمؽ حوالي 

 خالفاتيـ جانبا والعمؿ سويا عمى معاجمة األزمة التي تتفاقـ سريعا.
نو يمكف أف يصبح استعماؿ المياه الجوفية غير صالحة لمشرب نيائيا في وأكد برنامج األمـ المتحدة لمبيئة أ

 .2020، مع أضرار ال رجعة فييا بحموؿ عاـ 2016عاـ 
، ولكف 1996وأشارت الصحيفة البريطانية إلى مناقشة خطط إلنشاء محطة تحمية مياه في غزة منذ عاـ 

ية حالت دوف عمؿ دائـ مف بدء تنفيذ الخطط، ومع الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني، والقضايا السياسية واألمن
ذلؾ، فإف األمر يتوقؼ عمى دعـ )إسرائيؿ( وجميع حكومات البحر األبيض المتوسط، واألمـ المتحدة 

 واالتحاد األوروبي وبنوؾ التنمية الرئيسة لخطط إنشاء محطة لتحمية المياه. 
 31/8/2012فمسطين أون الين، 

 
 الجريء  الحبرناجي العمي.. أنيار من  32

زىير حمداني:  قبؿ ربع قرف رحؿ رساـ الكاريكاتير الفمسطيني ناجى العمي، الذي كرس اليـ الفمسطيني 
تيمة أصيمة في إبداعو الفني، وجعمت رسوماتو المبدعة القضية الفمسطينية عنوانا عالميا، وبعد رحيمو 

و حنظمة مشيحا بوجيو، لكنو ينجـ بالمستحيؿ فال الفاجع في لندف ترؾ العمي أنيارا مف الحبر الجميؿ وأيقونت
 يستحيؿ عمى حد قوؿ المبدع اآلخر مظفر النواب. 
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سطر العمي تجربة فريدة في فف الكاريكاتير السياسي مثمت مزيجا متوالفا بيف الرسـ والكتابة، وكالىما حمال 
وتجاوز فييا المقدس الرمزي، شحنة تعبيرية عبر المجاز أو المباشرة المس فييا أكثر القضايا حساسية 

 ليعمد إلى تقديس الشعب وقضاياه. 
حيث -استمد ناجي العمي موضوعاتو مف معاناة الناس وىموميـ، بدءا مف قرية الشجرة بيف طبريا والناصرة 

وكانت تجربتو في المجوء إلى مخيـ عيف الحموة في لبناف وما شاىده مف  -عمى األغمب 1937ولد عاـ 
فارقة في مخيمتو اإلبداعية، فكبر فيو الياجس الفمسطيني وتعاظـ حمـ العودة والحفاظ عمى  معاناة عالمة

 اليوية الفمسطينية.
، ويكتنؼ الغموض عممية اغتيالو. 1987أطمقت عمى العمي رصاصات كاتـ صوت أردتو في لندف عاـ 

وماتو شديدة الوطوة عمى الكياف ويتيـ جياز الموساد اإلسرائيمي بشكؿ أساسي باغتياؿ الرساـ، فقد كانت رس
اإلسرائيمي المحتؿ. كما تطوؿ االتيامات منظمة التحرير الفمسطينية باعتبار أف بعض أعماؿ الفناف كانت 
تمس بعض قياداتيا. كما أف بعض األنظمة العربية التي كاف ناجي العمي يوجو انتقادات الذعة ليا يراىا 

لـ يوفر أحدا مف انتقاداتو، التي كاف السياسيوف العرب يضيقوف بيا البعض مسؤولة عف اغتياؿ الفناف الذي 
 ذرعا.

، ودفف في لندف 1987أغسطس/آب  29رحؿ رساـ الكاريكاتير العربي األشير في العاصمة البريطانية يـو 
رغـ طمبو أف يدفف في مخيـ عيف الحموة بجانب والده، وذلؾ لصعوبة تحقيؽ طمبو. وبمغة إنكارية يتساءؿ 

لشاعر الكبير مظفر النواب "أأنت الوديع كساقية مف خبايا الربيع قتمت؟؟ وغص بنعيؾ مف قتموؾ كونؾ ا
 مقتميـ ال القتيؿ.. لـ استفردوؾ بقبر عدو وراء الضباب؟؟ ومف يا ترى شركاء الجريمة؟؟

 31/8/2012الجزيرة نت، الدوحة،  
 

 بالنسبة لألردن ستظل القضية األولى  الفمسطينيةاألمير الحسن: القضية  33
بتػرا: أكػد سػمو األميػر الحسػف بػف طػالؿ الػذي شػارؾ منػدوبا عػف جاللػة الممػؾ عبػد اهلل الثػاني فػي  –طيراف 

اعماؿ القمة السادسة عشرة لحركة عدـ االنحياز التي بدأت في العاصمة االيرانية طيراف، في كممة األردف، 
األولى في سياسػتنا وىمنػا الػوطني والعربػي وعميػو فإننػا أف القضية الفمسطينية بالنسبة ل ردف ستظؿ القضية 

نعيد التوكيد عمى موقؼ األردف الواضح والثابت لدعـ الشعب الفمسطيني في إقامة دولتو المستقمة عمى ترابػو 
الػػػوطني وعاصػػػمتيا القػػػدس الشػػػرقية، وحػػػؿ جميػػػع موضػػػوعات الحػػػؿ النيػػػائي وفػػػؽ قػػػرارات الشػػػرعية الدوليػػػة 

دانػػػة كافػػػة أشػػػكاؿ االعتػػػداءات واالنتياكػػػات اإلسػػػرائيمية ضػػػد الشػػػعب الفمسػػػطيني ومبػػػادرة السػػػالـ الع ربيػػػة وا 
 وأراضيو المحتمة. لذا فإننا نتطمع أف تحظى القضية الفمسطينية بوولوية في القرارات التي ستصدر عف القمة.

1/9/2012الدستور، عّمان،   
 

 وع صييوني لتخريب لبنانإلى الحدود الشمالية مشر  دوليةنعيم قاسم: استقدام قوات  34
الشػػي  نعػػيـ قاسػػـ فػػي احتفػػاؿ لمحػػزب وطنيػػًا ييػػتـ بمواجيػػة « حػػزب اهلل»بيػػروت: أكػػد نائػػب األمػػيف العػػاـ لػػػ  

مقاومة لبنػاف أذىمػت العػالـ بنجاحيػا »ورأى قاسـ اف «. الخطر اإلسرائيمي وكؿ ما يعبث بومف لبناف وسيادتو
عاقػػة المخطػػط االسػػرائيمي فػػي مواجيػػة التحػػديات وتحريرىػػا لػػ رض، وبنػػا ء منظومػػة الػػدفاع القويػػة والجػػاىزة وا 

عطاء األمؿ لشػعوب المنطقػة والفمسػطينييف بتحريػر القػدس وكػؿ األرض المحتمػة، ولػذا نجػد ىػذه  وزعزعتو، وا 
سػػرائيؿ وزبانيتيمػػا، ولكنيػػا ىجمػػة تتكسػػر أمػػاـ اإلرادة والتصػػميـ  اليجمػػة الشرسػػة عمػػى المقاومػػة مػػف أميركػػا وا 
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لمتعػػاوف البنءػػاء مػػع إيػػراف لتشػػكيؿ قػػوة الضػػغط »ودعػػا الػػدوؿ العربيػػة واإلسػػالمية «. يادة واالسػػتقالؿعمػػى السػػ
رفػػض حػػزب اهلل تػػدخؿ »وأعمػػف قاسػػـ فػػي االحتفػػاؿ  «.العالميػػة التػػي تحمػػي بمػػداننا وتحػػرر فمسػػطيف والقػػدس

دود الشػمالية، وىػي مشػروع لبناف في الشؤوف السورية، كما يرفض رفضًا قاطعًا اسػتقداـ قػوات دوليػة إلػى الحػ
 «.صييوني بامتياز لتخريب لبناف كما سورية

1/9/2012الحياة، لندن،   
 

 بري: أحد أىداف ما يجري من حولنا حفظ أمن "إسرائيل" 35
لتغييػب االمػاـ موسػى الصػدر  34النبطية: دعا رئيس مجمس النواب نبيو بّري في كممة القاىا في الذكرى الػ 

حركػػة "امػػؿ" فػػي سػػاحة عاشػػوراء فػػي النبطيػػو امػػس، أف "أحػػد أىػػداؼ مػػا يجػػري مػػف ورفيقيػػو خػػالؿ احتفػػاؿ ل
فارسػػي،  -إسػػرائيمي إلػػى عربػػي  -حولنػػا حفػػظ أمػػف إسػػرائيؿ، والسػػعي إلػػى تحويػػؿ وجيػػة الصػػراع مػػف عربػػي 

لى إسالمي   إسالمي، واليدؼ أف تتحوؿ إسرائيؿ إلى كياف قومي ييودي". -وا 
ب أف االسػػػتقرار فػػػي قالشػػػرؽ األوسػػػط يبقػػػى مرىونػػػا بتحريػػػر فمسػػػطيف وأضػػػاؼ: "متوكػػػدوف نتيجػػػة كػػػؿ التجػػػار 

والعػػودة، وأحػػد فصػػوؿ التصػػعيد االسػػرائيمي يتمثػػؿ باالسػػتيطاف، كمػػا أف إسػػرائيؿ لػػـ تمتػػـز حتػػى اآلف بػػالقرار 
1701." 

اومتػو وشدد عمى "الوحدة الوطنية باعتبارىا السالح االمضى بمواجية االعتداء االسرائيمي، وقوة لبناف فػي مق
كما في وحدتو، واف قوة لبناف في جيشو كما في وحدتو وال نزايد في مسولة المقاومة والدفاع، ونحف ال نعتبػر 

 اف المقاومة والحدود صفتاف شيعيتاف، بؿ مسؤولية الدولة".
1/9/2012المستقبل، بيروت،   

 
 الى أراضييم عمى نقاوة وطيارة حق الفمسطينيين في العودة نحافظبشارة الراعي: يجب أن  36

اسػػتقبؿ البطريػػرؾ المػػاروني بشػػارة بطػػرس الراعػػي وفػػدًا مػػف المشػػاركيف فػػي "المخػػيـ السػػنوي المشػػترؾ  :بشػػري
السادس لمشباب المبناني والفمسطيني"، الذي ترعاه "مؤسسة الحريري لمتنمية البشرية والمستدامة" والمنعقػد فػي 

ؿ بػواب الػذي لفػت الػى "أننػا ىنػا لمتحػاور ولنقػوؿ جوف، حيث تحدث مدير المخيـ نبيػ -مدرسة دير المخمص
ننػػا نعمػػؿ مػػف أجػػؿ السػػالـ والعػػودة الػػى فمسػػطيف  ننػػا نػػؤمف بػػالوطف وبالقضػػية الفمسػػطينية، وا  لػػؾ إننػػا معػػؾ وا 

 حامميف معنا المحبة الكبرى".
الحػوار وقاؿ عمي الغوؿ باسػـ المجمػس الشػبابي ػ الفمسػطيني، أنػو "وصػمنا الػى ىػذا المجمػس الػذي يػدعو الػى 

وخمؽ أجواء تنسيقية عند القياـ بنشػاطات فػي معظػـ المنػاطؽ المبنانيػة داخػؿ المخيمػات الفمسػطينية أو داخػؿ 
فمسطيف المحتمة، تصب في خدمة األىداؼ وتحقيؽ توافؽ حوؿ حرية لبناف واستقاللو وحػؽ العػودة واسػتعادة 

 األرض المغتصبة".
نتواجد بيا نردد ونطالب األسرة الدولية باحتراـ قرارات الشػرعية  ورد الراعي قائال: "نحف في كؿ المحافؿ التي

 الدولية، ال سيما القرارات التي تختص بيذيف الموضوعيف".
وتمنػى عمػى المجمػس الشػبابي المبنػاني ػ الفمسػطيني أف "ال يػدخؿ فػي أي اسػتغالؿ سياسػي كػي نحػافظ عمػى 

نشػػػاء دولػػػة خاصػػػة بيػػػـ". وأشػػػار إلػػػى أف "كػػػؿ نقػػػاوة وطيػػػارة حػػػؽ الفمسػػػطينييف فػػػي العػػػودة الػػػى أراضػػػييـ ، وا 
المشكالت توتي مف خمفية النزاع اإلسرائيمي ػ العربي"، وأكد "أننا بومس الحاجة إلى أف تػدرؾ شػعوبنا الحقيقػة 

 وتدرؾ ما يجري في ىذا العالـ ولكي ال نكوف نحف بويدينا أدوات لمخراب والدمار".
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1/9/2012المستقبل، بيروت،   
 

 في صراع مع المقاومة  المخيماتحاوالت لزج البزري: م 37
محمد صالح: نوه رئيس بمدية صيدا السابؽ الدكتور عبد الػرحمف البػزري، بػدور القػوى الفمسػطينية االسػالمية 

اننػػػا نػػػذكر »والوطنيػػػة التػػػي لعبػػػت دورًا ايجابيػػػًا فػػػي التعػػػاطي مػػػع االزمػػػة التػػػي عاشػػػتيا مدينػػػة صػػػيدا، قػػػائاًل: 
يؾ بالػدور الفمسػطيني فػي لبنػاف بػوف الفمسػطينييف اظيػروا، خصوصػا خػالؿ االزمػة البعض ممف حػاوؿ التشػك

الصيداوية، أنيـ أكثر حرصًا عمى السمـ األىمي في لبناف وفي مدينة صيدا مف بعػض المبنػانييف الػذيف كػانوا 
 «.يراىنوف عمى الفتنة

مػػي بركػػة، صػػيدا أمػػس ولقائػػو النائبػػة بييػػة فػػي لبنػػاف ع« حمػػاس»ممثػػؿ حركػػة  كػػالـ البػػزري جػػاء اثػػر زيػػارة
الحريري في مجدليوف ورئيس بمدية صػيدا السػابؽ الػدكتور عبػد الػرحمف البػزري فػي منزلػو فػي المدينػة، حيػث 

 جرى عرض لمجمؿ أوضاع المخيمات وسبؿ تقديـ المساعدة لمنازحيف الفمسطينييف مف سوريا.
نييف في صراٍع عمى السػاحة المبنانيػة مػع القػوى المقاومػة وكشؼ البزري عف وجود تقارير ُتحاوؿ زج الفمسطي

لمعػػدو اإلسػػرائيمي أو تصػػنيفيـ فػػي خانػػة االسػػتقطاب المػػذىبي، مشػػددًا عمػػى أف البوصػػمة الفمسػػطينية سػػتبقى 
 موجية نحو القدس الشريؼ وسائر األراضي المحتمة.

 1/9/2012السفير، بيروت، 
 

 ر بين الفصائل الفمسطينيةالحتضان حوا طيراننجاد يعرب عن استعداد  38
طيراف: أكد رئيس الجميورية اإليرانية محمود أحمدي نجاد، لدی استقبالو رئيس السمطة الفمسطينية محمود 
عباس، مساء الخميس عمی ىامش القمة السادسة عشرة لحركة عدـ االنحياز بطيراف، أف دعـ إيراف 

ييا، معمنا استعداد إيراف لتقديـ أي دعـ فی إطار لفمسطيف يشكؿ السبب الرئيسي لممارسة الغرب الضغط عم
تحقيؽ التفاىـ والمصالحة الوطنية بيف اإلخوة الفمسطينييف. وقاؿ نجاد إف القضية الفمسطينية تعد اليوـ أىـ 
ًً دوليًا وأصبح العالـ برمتو يرتبط بشكؿ ما مع ىذه  ف ىذه األىمية اكتسبت حتى طابعًا قضايا المنطقة وا 

 القضية.
سنة الماضية ولحد اآلف وجية نظرىا تجاه القضية الفمسطينية بشفافية  34أف إيراف أعمنت طواؿ  وأكد

ووضوح ومف دوف تغيير، وأضاؼ أف الجميورية اإلسالمية اإليرانية ىی الدولة الوحيدة التي لـ تعترؼ 
بقتؿ الفمسطينييف. إطالقًا بالكياف الصييوني، ونؤمف بونو كياف محتؿ استحدث فی المنطقة عنوة ويقوـ 

وأضاؼ أف الصياينة ال يممكوف جذورا فی المنطقة قائال إف إيراف أعمنت دوما باف فمسطيف متعمقة بجميع 
الفمسطينييف، وتری بوف الشعب الفمسطيني ىو الذی يجب أف يقرر مصيره بنفسو وقد أعمنت ىذا الرأي 

 .ودافعت عنو منذ انتصار الثورة اإلسالمية والی يومنا ىذا
وأكد نجاد أننا حريصوف عمی جميع الفمسطينييف، وال نقبؿ بوي خالؼ بيف الفصائؿ الفمسطينية المختمفة، 
مضيفا أف إيراف ممتزمة بيذا المبدأ مف أف جميع الفصائؿ الفمسطينية يجب أف تتحد مع بعضيا البعض، 

 الف ذلؾ سيزيد ويعزز مف فرصيا لتحرير أرضيا.
باس: متى ما كانت لديكـ ولدی باقی اإلخوة الفمسطينييف فی الفصائؿ المختمفة وقاؿ متوجيا إلى الرئيس ع

الجيوزية، فإننا سنستقبمكـ بحفاوة فی إيراف لتجمسوا إلى طاولو الحوار لتحقيؽ التفاىـ والوحدة بيف جميع 
 الفمسطينييف.
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ة سنحت لو لكی يمتقی أما الرئيس عباس فقد أعرب عف سروره لزيارة إيراف، وقاؿ انو مرتاح الف الفرص
الرئيس نجاد بشكؿ مباشر. وأضاؼ إنو وفی ظؿ المناخ الذی يسود الساحة اإلقميمية والدولية فإننا نبذؿ 
قصارى جيدنا لتثبيت وجودنا الفمسطيني وحفظ أرضنا، مضيفا إننا نجری محادثات فی ىذا اإلطار مع 

 والوحدة بيننا. األشقاء فی غزه لموصوؿ إلی مشروع سياسي وتحقيؽ التفاىـ
 31/8/2012وکالو الجميورية اإلسالمية لإلنباء )ارنا(، 

 
 : زيارة مرسي لـ"إسرائيل" مستحيمةالمسممونجماعة اإلخوان  39

نقمت جريدة يديعوت أحرونوت العبرية عف مسؤوؿ في جماعة اإلخواف المسمميف المصرية قولو: "إف الرئيس 
وزير الخارجية اإلسرائيمي، لزيارة إسرائيؿ". وأضاؼ المسؤوؿ  محمد مرسي مستحيؿ أف يقبؿ دعوة ليبرماف،

 أنو "مف غير الممكف أف يزور مرسي الكياف الصييوني"، واصًفا دعوة ليبرماف بػ"التمرد الدبموماسي". 
 31/8/2012موقع فمسطين أون الين، 

 
 عمى المبادرة العربية لمسالم تعديالتالسعودية: نرفض أية  40

ودية، في كممة ألقاىا نائب وزير الخارجية األمير عبد العزيز بف عبد اهلل، نيابة عف طيراف: أكدت السع
لدوؿ حركة عدـ االنحياز، رفضيا ألية تعديالت  16الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز، خالؿ افتتاح القمة الػ

 .2002عمى المبادرة العربية لمسالـ، التي أقرت في قمة بيروت العربية عاـ 
 1/9/2012ندن، الحياة، ل

 
 في تحقيق نياية لألزمات السياسية في الشرق األوسط لممشاركةاإلمارات تؤكد استعدادىا  41

وكالة واـ: أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة أنيا تتطمع إلى إسياـ حركة عدـ االنحياز بطريقة خالقة في 
سعود بف راشد المعال، عضو المجمس البحث عف السالـ مع باقي مكونات األسرة الدولية، وأوضح الشي  

األعمى حاكـ أـ القيويف، الذي رأس وفد اإلماراتي المشارؾ في القمة، أف السالـ واألمف واالستقرار لف 
يتحقؽ في المنطقة إال بااللتزاـ بالمبادئ العظيمة التي أقرتيا حركة عدـ االنحياز منذ بداية نشوتيا، وىي 

التدخؿ في الشؤوف الداخمية، وحسف الجوار، والوصوؿ إلى حموؿ عادلة  احتراـ السيادة الوطنية، وعدـ
لقضايا االحتالؿ التي مف أولوياتيا إيجاد حؿ عادؿ ودائـ لمقضية الفمسطينية؛ وذلؾ بانسحاب "إسرائيؿ" مف 

نشاء الدولة الف1967األراضي الفمسطينية والعربية المحتمة منذ عاـ  مسطينية ، بما فييا "القدس الشرقية"، وا 
 .1967عمى حدود الرابع مف يونيو عاـ 

 1/9/2012البيان، دبي، 
 

 لحقوق الشعب الفمسطيني ولنضالو ولمساعيو إلقامة دولتو السودانالبشير يعمن عن دعم  42
السفير، الوكاالت: أعرب الرئيس السوداني عمر البشير، الذي ترأس الجمسة الصباحية لقمة دوؿ عدـ 

أسفو لما آلت إليو األوضاع في سوريا، وأكد "دعـ السوداف لحقوؽ الشعب  االنحياز في طيراف، عف
 الفمسطيني ولنضالو المستمر ولمساعيو إلقامة دولتو المستقمة".

 1/9/2012السفير، بيروت، 
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 في المنطقة لن يتحقق إال من خالل إنياء االحتالل اإلسرائيمي الشاملنوري المالكي: السالم  43
كد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أماـ المشاركيف في قمة دوؿ عدـ االنحياز السفير، الوكاالت: أ

"، داعيًا 1967في طيراف، "ضرورة إقامة دولة فمسطينية عمى األراضي التي احتمتيا إسرائيؿ في العاـ 
ؽ إال مف الفصائؿ الفمسطينية إلى إجراء مصالحة وطنية. وأضاؼ إف "السالـ الشامؿ في المنطقة لف يتحق

 خالؿ إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي ل راضي الفمسطينية والعربية المحتمة كافة".
 1/9/2012السفير، بيروت، 

 
 و"إسرائيل" مسؤولية األزمة السورية المتحدةخامنئي يحمل الواليات  44

مس عند استقبالو لندف: اعتبر المرشد األعمى لمجميورية اإلسالمية اإليرانية آية اهلل عمي خامنئي أ -طيراف 
سرائيؿ  رئيس الوزراء السوري وائؿ الحمقي عمى ىامش قمة عدـ االنحياز في طيراف أف الواليات المتحدة وا 
ىما "أبرز المسؤوليف الخفييف" عف األزمة السورية. وقاؿ خامنئي كما أورد موقعو اإللكتروني إف "أبرز 

أميركا والنظاـ الصييوني المذاف أغرقا سوريا  المسؤوليف الخفييف عف المشكالت المؤلمة في سوريا ىـ
 باألسمحة ودعما ماليا المجموعات غير المسؤولة" مف المعارضة.

 1/9/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

 رومني يتعيد سياسة أكثر "إخالصاً" لتل أبيب... وينتقد أوباما لـ"رميو إسرائيل تحت الحافمة" 45
: في فرصت -تامبا )فموريدا(  عادة تعريؼ جويس كـر و األخيرة الستعادة زماـ المبادرة في السباؽ وا 

األميركييف بو، أعطى ميت رومني صورة نقيضة بالكامؿ لمرئيس باراؾ أوباما، متعيدًا في حاؿ انتخابو، 
يًا أكثر قيادية في الخارج، و"إخالصًا" لػ"إسرائيؿ"، منتقدًا الرئيس   إعطاَء أولوية لخمؽ الوظائؼ، وتوجُّ

 
 
 
حالي لػ"رميو إسرائيؿ تحت الحافمة". وقاؿ المرشح الجميوري أماـ مندوبي الحزب الذيف اختتموا مؤتمرىـ ال

يراف.  العاـ في تامبا، إنو في حاؿ فوزه فسيعتمد سياسة أصرح وأقوى حياؿ كؿ مف روسيا والصيف وا 
 1/9/2012الحياة، لندن، 

 
 ات إسرائيمية في بحر غزةاإلنسان يدين االعتداء لحقوقالمرصد األورومتوسطي  46

وكالة واـ: أداف المرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف أمس، مياجمة سفف حربية تابعة لمجيش اإلسرائيمي 
زوارؽ صيادي أسماؾ فمسطينييف في بحر غزة، ومحاولة إغراقيا وتيديد حياتيـ عمدًا. ووزع المرصد 

صحفي في شركة "ميديا تاوف" اإلعالمية المحمية األورومتوسطي في غزة، تسجياًل مرئيًا التقطو مصور 
صباح يوـ الثالثاء الماضي، يظير مياجمة سفينتيف حربيتيف إسرائيميتيف لخمسة زوارؽ كانت تبحر عمى 

 مقربة مف شاطئ غزة واستنكر اليجوـ.
 1/9/2012االتحاد، أبو ظبي، 

 
 ثق "إسرائيل" بإدارة أوباماويشدد عمى وجوب أن ال ت إيرانبولتون يدعو "إسرائيل" لمياجمة  47
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حممي موسى: شدد السفير األميركي السابؽ في األمـ المتحدة جوف بولتوف في مقابمة مع معاريؼ، عمى 
وجوب أف ال تثؽ "إسرائيؿ" باإلدارة األميركية الحالية. ودعا "إسرائيؿ" لميجوـ العسكري عمى إيراف، معتبرًا 

 أف ىذا مف حقيا.
 1/9/2012السفير، بيروت، 

 
 عمى توجيو ضربة عسكرية إليران اإلقدامميركل تطالب نتنياىو بعدم  48

زىير أندراوس: كشفت جريدة ىررتس العبرية الجمعة النقاب عف أف المستشارة األلمانية، أنجيال  -الناصرة 
جيو ضربة ميركؿ، اتصمت ىاتفيًا برئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو وألحت عميو بعدـ اإلقداـ عمى تو 

عسكرية إليراف، وقالت لو إنو ممـز بمنح الفرصة لمعقوبات االقتصادية واألخرى المفروضة عمى إيراف، 
وأيضا فسح المجاؿ أماـ استمرار المساعي الدبموماسية لثني إيراف عف مواصمة برنامجيا النووي، ولفتت 

لعالقات بيف نتنياىو وميركؿ في الجريدة إلى أف المكالمة ُتعتبر خارجة عف السياؽ، خصوصًا وأف ا
الشيريف األخيريف شيدت توترًا كبيرًا، إال أف ميركؿ قررت االتصاؿ مع نتنياىو بيدؼ إيصاؿ رسالة حازمة 
وصارمة لو مفادىا أف ألمانيا ُتعارض الضربة العسكرية اإلسرائيمية إليراف، عمى حد تعبير المحافؿ الرفيعة 

ة لنتنياىو إنيا جدًا قمقة مف التداعيات السمبية لمضربة اإلسرائيمية عمى في تؿ أبيب، كما قالت المستشار 
 االتحاد األوروبي وعمى األمف واالستقرار في الشرؽ األوسط، عمى حد تعبيرىا.

 1/9/2012القدس العربي، لندن، 
 

 مشاركتيا في المناورة الكبرى مع "إسرائيل" ممموسالواليات المتحدة تقمص بشكل  49
حمد صبحي: قالت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاجوف(، إف مناورة أمريكية إسرائيمية عمى أ -واشنطف 

الصواري  ذاتية الدفع كانت قد أجمت حتى ىذا الخريؼ ستضـ عددًا مف العسكرييف األمريكييف اقؿ مما تـ 
ار عمى انو عالمة التخطيط لو في بادئ األمر ولكف الوزارة رفضت تقريرا لوسائؿ اإلعالـ يصور ىذا القر 

 عمى عدـ الثقة األمريكية.
أكبر  12-وقاؿ المفتنانت كولونيؿ جاؾ ميمر، المتحدث باسـ البنتاجوف: "ستظؿ )مناورة( التحدي الصاـر 

 ".2009تدريب دفاعي لمصواري  ذاتية الدفع بيف بمدينا وزيادة كبيرة مف الحدث السابؽ في 
 نفس أنواع األنظمة وفقًا لما تـ التخطيط لو"."المناورة لـ تتغير في نطاقيا وستشمؿ 

وذكرت مجمة تايـ يوـ الجمعة انو كاف مقررا في بادئ األمر اشتراؾ نحو خمسة آالؼ جندي أمريكي في 
. ونقمت عف مسؤوؿ عسكري  1200و 1500ولكف ىذا العدد قمص إلى ما بيف  12التحدي الصاـر 

 ير عالمة عمى عدـ ثقة الواليات المتحدة."إسرائيؿ" لـ تذكر اسمو قولو إف ىذا التغي
 وقاؿ ميمر إف العالقات اإلسرائيمية األمريكية قوية واف التحدي الصاـر "عالمة ممموسة عمى ثقتنا المتبادلة".

وامتنع مسؤوؿ أمريكي تحدث شريطة عدـ نشر اسمو عف تحديد عدد العسكرييف األمريكييف الذيف 
 إف األعداد المذكورة خطو واف التغيير في الحجـ اصغر مما أشير إلي.سيشاركوف في التدريب ولكنو قاؿ 

وابمن مسؤوؿ دفاع إسرائيمي رويترز، أف المناورة "ستجري عمى نطاؽ مماثؿ لما جري آخر مرة قبؿ عاميف". 
وقاؿ انو كاف مقررًا في بداية األمر أف يكوف حجـ المناورة اكبر ولكنو أضاؼ أف "التغيير داخؿ اإلطار 
العممي لمتطمبات المناورة وال شيء أكثر". وقاؿ "ىذه األمور يجري التخطيط ليا خالؿ وقت طويؿ 

 والتغييرات ليست أمرًا غير عادي".
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وقاؿ ميمر إف تـ التخطيط في بادئ األمر إلجراء المناورة في أيار/ مايو ولكف مسؤولي الدفاع اإلسرائيمييف 
ؽ مف العاـ الجاري لتوجيؿ الموعد إلى آخر الخريؼ. وأضاؼ "عندما اتصموا بالواليات المتحدة في وقت ساب

أجمت المناورة أخطرت الواليات المتحدة إسرائيؿ بونو نتيجة عمميات متزامنة ستقدـ الواليات المتحدة عددًا 
 مف األفراد والمعدات اقؿ مما تـ التخطيط لو أصاًل. وأكدت إسرائيؿ التوجيؿ حتى أواخر الخريؼ".

 1/9/2012رويترز،  وكالة
 

 بميون دوالر 87مشاريع نفطية بـ تنفذدول الشرق األوسط  50
شفيؽ األسدي: قّدرت مصادر قطاع صناعة النفط والغاز العالمية االستثمارات في مشاريع النفط  -أبوظبي 

دة بميوف دوالر، ما يدفع دوؿ المنطقة إلى زيا 87والغاز الكبرى قيد اإلنشاء في الشرؽ األوسط بنحو 
أر »، المجمس العالمي لوظائؼ النفط والغاز، وشريكو «أويؿ كاريرز دوت كوـ»التوظيؼ. وأظير تقرير لػ 

األداء القوي لقطاع النفط »، مزود القوى العاممة العالمي في مجاؿ قطاع الطاقة أمس، إلى أف «إنرجي
قة في دفع أفضؿ الرواتب والغاز في المنطقة ينعكس عمى قوتيا العاممة، خصوصًا مع استمرار المنط

والحوافز لموظفييا، في حيف أف النيضة التي تشيدىا صناعة النفط والغاز تتسبب بمجموعة مف التحديات 
 «.أماـ أصحاب العمؿ والموظفيف

تقويـ القوة العاممة في قطاع النفط والغاز العالمي: توقعات األجور في »وركز التقرير، الذي حمؿ عنواف 
، عمى توجيات الرواتب والوظائؼ في قطاع الطاقة «2012غاز لمنصؼ الثاني مف العاـ قطاع النفط وال

ألؼ موظؼ في قطاع النفط والغاز مف أكثر مف  170خالؿ السنة، مستندًا إلى مسح شارؾ فيو أكثر مف 
مقاوليف بمدًا ضمف مناطؽ إنتاج النفط والغاز السبعة الكبرى في العالـ. وأظير المسح أف المشغميف وال 50

لدييـ نظرة إيجابية تجاه المشاريع الضخمة قيد اإلنشاء أو المزمع إنشاؤىا في المستقبؿ القريب، لكنو أشار 
 إلى صػعوبة إيجاد موظفيف بميارات عالية.

 1/9/2012الحياة، لندن، 
 

 شبكة األنباء اإلنسانية "إيرين": معاناة الالجئين الفمسطينيين في سوريا 51
/ دبػي: سػجمت وكالػة األمػـ المتحػدة إلغاثػة وتشػغيؿ الالجئػيف الفمسػطينييف )األونػروا(، فػي الرمثػا / بيػروت  

شػػػيرًا فػػػي  17الجػػػئ فمسػػػطيني بسػػػبب الصػػػراع المسػػػتمر منػػػذ  5000كػػؿ مػػػف األردف ولبنػػػاف مػػػا يقػػػرب مػػػف 
ديف الجػدد مػف سوريا. وبما أف البمديف يعتبراف موطنًا بالفعؿ لعػدد كبيػر مػف الالجئػيف الفمسػطينييف، فػإف الوافػ

 الالجئيف أصبحوا مشكمة سياسية، وبات الفمسطينيوف يشعروف بونيـ يعاَمموف بشكؿ غير عادؿ.
وقاؿ سمير وىو فمسطيني موجود في منشوة تشبو مساكف الطالب، يطمؽ عمييا إسـ سايبر سيتي وىػي تبعػد 

يش مثػؿ السػجيف خاصػة حػيف كيمومترًا عف شماؿ العاصمة األردنية عمػاف: "كػاف مػف السػيء لمغايػة العػ 90
ترى اآلخريف يوتوف ويذىبوف فيما أنت تظؿ محتجزا". وحيف وصؿ سمير إلى األردف منذ خمسة أشير، كاف 
 –يمكػػف لالجئػػيف السػػورييف التحػػرؾ والعمػػؿ بحريػػة داخػػؿ األردف بتوقيػػع مػػف كفيػػؿ أردنػػي، ولكػػف الفمسػػطينييف

ليـ بمغادرة المخيـ لزيارة األقارب أو البقاء معيـ. وقد  ال يسمح –الذيف لدى الكثير منيـ عائالت في األردف
أوقفت الحكومة األردنية خػالؿ ىػذا الشػير الحػالي نظػاـ الكفالػة لالجئػيف السػورييف. أمػا ىنػاء، زوجػة سػمير، 
فكاف يمكنيا أف تغادر المخيـ ألنيا سورية. وقد تساءلت ىنػاء فػي تصػريح لشػبكة األنبػاء اإلنسػانية )ايػريف(: 

 تخيؿ ىذا التمييز؟ فونا لف أتركيـ"."ىؿ ت
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 12متػػرًا عػػف المبنػػى، عممػػًا أف المخػػيـ يبعػػد نحػػو  30وقػاؿ الفمسػػطينيوف إنػػو لػػـ ُيسػػمح ليػػـ بالتنقػػؿ أبعػػد مػػف 
كيمػػومترًا عػػف وسػػط مدينػػة الرمثػػا وال تتػػوفر خػػدمات النقػػؿ العػػاـ لػػو. وقالػػت األونػػروا لشػػبكة األنبػػاء اإلنسػػانية 

وىػػـ الػػذيف تػػـ تيػػريبيـ عبػػر الحػػدود، أو مػػف  –ًا فقػػط كػػانوا بػػدوف توشػػيرة صػػالحة فمسػػطيني 185)ايػػريف( أف 
غيػػرىـ خػػارج المخػػيـ.  770فػػتـ إرسػػاليـ إلػػى سػػايبر سػػيتي، بينمػػا يعػػيش  –اضػػطروا إلػػى تػػرؾ أوراقيػػـ خمفيػػـ

سػطينييف وقاؿ الالجئوف الذيف أجرت معيـ شبكة األنباء اإلنسانية مقابالت في المخيـ، أنػو قػد تػـ إرسػاؿ الفم
 الذيف ال يحمموف الجنسية األردنية أو السورية إلى المخيـ.

ـّ إرجاع أفراد األسر الذيف حاولوا  وقد قاؿ الفمسطينيوف لشبكة األنباء اإلنسانية )إيريف( في سايبر سيتي أنو ت
اف )ىيػومف الفرار مف سوريا إلى الحدود األردنية وىػي ظػاىرة أشػارت إلييػا أيضػًا منظمػة مراقبػة حقػوؽ اإلنسػ

 رايتس ووتش(.
وردًا عمى تمؾ االدعاءات، قػاؿ سػميح المعايطػة، وزيػر الدولػة لشػؤوف اإلعػالـ واالتصػاؿ فػي تصػريح لشػبكة 
األنبػػاء اإلنسػػانية )إيػػريف( أف "كػػؿ دولػػة لػػدييا الحػػؽ فػػي حمايػػة سػػيادتيا. وفػػي مرحمػػة مػػا، لػػـ نسػػمح لػػبعض 

ألف لدينا الحؽ في التحقؽ مف القػادميف. فػال يجػب  -اؿعمى سبيؿ المث -السورييف بدخوؿ األردف عبر الجو
التنػػاقش مػػع األردف بشػػوف حقوقيػػا السػػيادية. فتركيػػا مػػثاًل قالػػت مػػؤخرًا أنيػػا تحتػػاج إلػػى تنظػػيـ عػػدد السػػورييف 

 الذيف يدخموف عبر حدودىا، ولـ يعِط أحد أي سبب لذلؾ أو يشككؾ في دوافعيا".
ف الفمسطينييف الذيف تـ سحب جنسيتيـ منذ سنوات في محاولة أردنية وغالبية مف في المخيـ ىـ مف األردنيي

لمحػد مػػف عمميػات الترحيػػؿ اإلسػػرائيمية لمفمسػطينييف مػػف الضػػفة الغربيػة إلػػى األردف. وقػػاؿ سػمير الػػذي أظيػػر 
ا مػع شيادة ميالده األردنية لشبكة األنباء اإلنسانية )إيريف(: "لقد ولدت في األردف، ولكنني انتقمػت إلػى سػوري

، قػػاموا بسػػحب الجنسػػية منػػي ومػػف أخػػي. وعمػػى الػػرغـ مػػف أنيػػا بمػػدي، ال يمكننػػي 1995عػػائمتي. وفػػي عػػاـ 
التحرؾ بحرية داخميا مثؿ األشخاص اآلخريف". وأضاؼ المعايطة: "سواء كانوا فمسطينييف أـ ال، سػيتـ مػنح 

ف األردف مسػػؤولة عػػف تقػػديـ أي الػذيف جػػاؤوا بػػدوف جنسػػية أردنيػػة أو سػػورية الحقػػوؽ األساسػية ولكػػف لػػف تكػػو 
 ميزات إضافية ليـ. لقد أتى ىؤالء الناس إلى األردف بحثًا عف األمف وقاـ األردف بتوفير ذلؾ ليـ".

ولكػػػف مخػػػاوؼ األردف قػػػد تػػػزداد عمقػػػًا. فػػػرغـ التقػػػديرات التػػػي تشػػػير إلػػػى أف الفمسػػػطينييف يشػػػكموف أكثػػػر مػػػف 
الحاكمػػػة فػػػي سػػػمطتيا عمػػػى قاعػػػدة الػػػدعـ القبمػػػي غيػػػر  نصػػػؼ عػػػدد سػػػكاف األردف، تعتمػػػد األسػػػرة الياشػػػمية

، عندما نشبت معركة بيف القوات األردنيػة ومنظمػة التحريػر 1970الفمسطيني. ومنذ "أيموؿ األسود" في عاـ 
الفمسطينية لمسيطرة عمى المممكة، أصبحت مسولة كـ عدد الفمسطينييف المقيميف فػي الػبالد مػف المحظػورات. 

الثانية، عندما قاـ العشرات مف العماؿ الفمسطينييف المغتربيف بالفرار إلى األردف، وجدت وأثناء حرب الخميج 
.  البالد نفسيا في موقؼ مشابو لموقؼ اليـو

وفػػي تصػػريح لشػػبكة األنبػػاء اإلنسػػانية )إيػػريف(، فػػي شػػير مػػارس الماضػػي، قػػاؿ أحػػد مػػوظفي الحكومػػة الػػذي 
. 1992فمسػطيني قػادميف مػف الكويػت فػي عػاـ  500,000فضؿ عدـ ذكر اسمو أف "األردف واجػو اسػتقباؿ 

الجػئ  500,000وقد غيػر ذلػؾ طريقػة عمػؿ مجتمعنػا. ففػي بمػد يبمػن عػدد سػكانو ثالثػة ماليػيف نسػمة، يعػد 
 عددًا كبيرًا. ونحف كوردنييف يساورنا القمؽ عمى مصالح بالدنا".

 لبنان
فمسػػطينيًا قبػػؿ األزمػػة السػػورية. وفػػي  455,000ىنػػاؾ ديناميكيػػات مماثمػػة تػػؤثر فػػي لبنػػاف الػػذي استضػػاؼ 

تصريح لشبكة األنباء اإلنسانية )إيريف(، قاؿ مسؤوؿ إغاثة رفيع المستوى لـ يكشؼ عف ىويتو أف "المبنانييف 
 أوضحوا أنيـ ال يرغبوف في رؤية أكثر مف عدد معيف يوتي إلى لبناف".
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فمسػطيني قػد  4,000روا في لبناف بوف حوالى ومف جيتو، قاؿ روجر ديفيز، القائـ بوعماؿ مدير شؤوف األون
قاموا بالتسجيؿ مع األونروا في لبناف والعديد مػنيـ خػالؿ الشػير األخيػر. وىنػاؾ عػدد أكبػر مػف الفمسػطينييف 
لـ يقومػوا بالتسػجيؿ بسػبب وضػعيـ "الضػعيؼ" ىنػا. وطبقػًا لمػا ذكرتػو الصػحفية السػورية الفمسػطينية، نضػاؿ 

سػتقباؿ الفمسػطينييف تعػود جػذورىا إلػى الحػرب األىميػة المبنانيػة والتػوترات الطويمػة بيطاري، فإف المشكمة في ا
األمد بيف الحكومة المبنانية والفصائؿ الفمسطينية. ومعظـ الفمسطينييف الفاريف مف سوريا إلى لبناف ذىبوا إلى 

تضػػـ أحيػػاء فقيػػرة أحػػد مخيمػػات الالجئػػيف الفمسػػطينييف االثنػػي عشػػر ولكػػف المخيمػػات الموجػػودة فػػي بيػػروت 
مزدحمة بالسكاف. وبسبب الفرص المحدودة لمفمسػطينييف فػي الحصػوؿ عمػى وظػائؼ والمغػادرة أصػبح العديػد 
مف تمؾ المخيمات أرضًا خصبة لمتطرؼ. ويعتقد بيطاري أف الخوؼ مف احتمػاؿ تجنيػد الالجئػيف الجػدد مػف 

رارات الحكومػػػة المبنانيػػػة بشػػػوف اسػػػتقباؿ قبػػػؿ الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية المسػػػمحة مثػػػؿ فػػػتح اإلسػػػالـ يػػػؤثر عمػػػى قػػػ
 الالجئيف.

 اإلجبار عمى الدفع
مف الناحية الرسػمية يقػوـ كػؿ مػف األردف ولبنػاف بإبقػاء حػدودىما مفتوحػة لجميػع الالجئػيف مػف سػوريا. ولكػف 
بخػػالؼ السػػورييف الػػذيف يمكػػنيـ دخػػوؿ لبنػػاف بحريػػة لمػػدة تصػػؿ إلػػى سػػتة أشػػير، يحصػػؿ الفمسػػطينيوف عمػػى 

ليػػرة  50,000امػػة لمػػدة أسػػبوع واحػػد فقػػط. وبمجػػرد أف تنتيػػي صػػالحية ىػػذه اإلقامػػة يجػػب عمػػييـ دفػػع إذف إق
 دوالر أمريكي( كؿ شير لتجديد تمؾ اإلقامة. 33لبناني )

وقاؿ ديفيز أف "ىناؾ تمييز واضح بيف الفمسطينييف القادميف مف سوريا والسورييف القادميف مف سوريا". ومف 
طينييف تحمؿ نفقات رسػوـ تجديػد اإلقامػة. فتقػوؿ أـ الخيػر وىػي سػيدة مريضػة فػي الصعب عمى بعض الفمس

يوليػو وىػو ال يػزاؿ ىنػا بػدوف تصػريح إقامػة. مػف  18العقد السادس مف العمر مػف دمشػؽ: "وصػؿ ابنػي فػي 
 أيف لنا أف نوتي بالماؿ؟ لماذا ال يعطوننا ستة أشير مثؿ السورييف؟"

داريػـ مػف دمشػػؽ: "رأيػت سػيدة فمسػطينية عمػػى الحػدود ولػـ تكػف تعػػرؼ أي  ويعػد الفسػاد أيضػًا مشػػكمة. فتقػوؿ
دوالرًا عػػف كػػؿ طفػػؿ مػػف أطفاليػػا". ومػػا زاؿ  40دوالر كرشػػوة و 300أحػػد فػػي لبنػػاف وقػػد اضػػطرت إلػػى دفػػع 

الفمسطينيوف الذيف يريػدوف مغػادرة سػوريا بحاجػة إلػى إذف مػف الحكومػة السػورية. وبػالرغـ مػف أف األونػروا قػد 
أنػػػو قػػػد جػػػرى تخفيػػػؼ تمػػػؾ اإلجػػػراءات، أخبػػػرت رواف ناصػػػر التػػػي تعمػػػؿ فػػػي إحػػػدى المنظمػػػات غيػػػر ذكػػػرت 

الحكومية أنو قد طمب مف الناس إيداع مبالن مالية كبيرة لمحصوؿ عمػى إذف المغػادرة مػف الحكومػة السػورية، 
 أو أنيـ أجبروا عمى تقديـ خدمات جنسية لمسؤولي الحدود لممغادرة.

ينية مقربة مف فتح، مف المتوقع أف يقـو الرئيس الفمسطيني، محمود عباس بزيارة لبناف وطبقًا لمصادر فمسط
 قريبًا لمناقشة تحسيف أوضاع الفمسطينييف مع الحكومة المبنانية.

 مخيمات مكتظة ومكمفة
يتضػػرر الفمسػػطينيوف مػػف الظػػروؼ المترديػػة فػػي المخيمػػات فػػي لبنػػاف. ولكػػف حتػػى فػػي تمػػؾ المخيمػػات يظػػؿ 

دوالر، يحصػػموف عمػػى غػػرؼ  200لسػػكف مرتفعػػًا. ويشػػتكي الالجئػػوف مػػف أنػػو حتػػى عنػػدما يػػدفعوف إيجػػار ا
بحالػػة مزريػػة. فقػػاؿ أبػػو أحمػػد، وىػػو رجػػؿ كبيػػر فػػي السػػف وتبػػدو عمػػى جسػػده آثػػار وحشػػية أجيػػزة المخػػابرات 

صػابات بػوعيرة ناريػة فػي ذراعػو أف "فػي مخػيـ صػبرا ىنػاؾ عائ مػة مؤلفػة السورية حيث لديػو أسػناف مكسػورة وا 
الػذي  -فردًا، يناموف جميعيـ في غرفة واحدة بدوف أي فراش". ويووي مخيـ سايبر سيتي في األردف 12مف 

الجئ مف الفمسطينييف والسورييف. ويتـ إعطاء العػائالت  400حوالى  -قامت شبكة األنباء اإلنسانية بزيارتو
ف. وقالػت ىنػاء أف "الغرفػػة صػغيرة جػػدًا غػرؼ منفصػمة بينمػػا يضػطر العػػازبوف إلػى مشػاركة الغػػرؼ مػع آخػػري
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بالنسػػبة لمعائمػػة. وأشػػعر بػػالحرج مػػف الػػذىاب إلػػى الحمػػاـ فػػي وجػػود العديػػد مػػف الرجػػاؿ الغربػػاء حػػولي. فػػنحف 
 شخصًا في ىذا الطابؽ". 40حوالى 

شخصًا مف الظروؼ  40إلى  30كذلؾ، يشتكي الالجئوف المضطروف إلى مشاركة الحمامات والمطاب  مع 
صػػحية فػػي المخػػيـ. وأضػػافت ىنػػاء أف "ىنػػاؾ رائحػػة كرييػػة جػػدًا ىنػػا. وتحتػػوي بعػػض المراتػػب عمػػى غيػػر ال

 حشرات ويصاب الناس ىنا بومراض جمدية وقمؿ الرأس".
 خيانة؟

يشػػػعر العديػػػد مػػػف الفمسػػػطينييف بالخيانػػػة وىػػػـ يمقػػػوف بالالئمػػػة عمػػػى الحكومػػػة ومنظمػػػات اإلغاثػػػة. ففػػػي حػػػيف 
المسػػاعدة مػػف مفوضػػية األمػػـ المتحػػدة السػػامية لشػػؤوف الالجئػػيف، ينػػدرج يحصػػؿ الالجئػػوف السػػوريوف عمػػى 

الفمسػطينيوف تحػت وصػػاية األونػروا التػي تحظػػى ميزانيػة إغاثػػة أقػؿ. وقػاؿ أحػػد الالجئػيف فػػي األردف دوف أف 
يكشؼ عف اسمو أف "منظمػات األمػـ المتحػدة قػد أدارت ظيورىػا لنػا". والالجئػوف فػي لبنػاف يخبػروف قصصػًا 

. وقالػػت أـ أحمػػد وداريػػـ أف "سػػيدة فػػي الشػػير السػػابع مػػف حمميػػا وصػػمت منػػذ أسػػبوعيف مػػع أطفاليػػا مشػػابية
 األربعة ولـ تحصؿ حتى اآلف عمى أي شيء مف األونروا".

وفػػي تصػػريح لشػػبكة األنبػػاء اإلنسػػانية )إيػػريف(، قالػػت منظمػػة األونػػروا فػػي األردف أنػػو بػػالرغـ مػػف أف األمػػواؿ 
ميع الالجئػيف الفمسػطينييف المسػجميف مػع الوكالػة. وىػؤالء األشػخاص الػذيف يعيشػوف محدودة "فإننا نعترؼ بج

فػػي منػػاطؽ عمػػؿ الوكالػػة الخمػػس مػػؤىميف لمحصػػوؿ عمػػى خػػدماتيا". وتقػػـو األونػػروا بتقػػديـ الرعايػػة الصػػحية 
بء األساسية مجانًا ولكنيا ال تممؾ سوى أمػواؿ إضػافية محػدودة لالجئػيف الجػدد. وىنػاؾ قمػؽ خػاص مػف العػ

اإلضػػافي الػػذي قػػد يضػػعو أطفػػاؿ الالجئػػيف عمػػى النظػػاـ التعميمػػي الػػذي تػػوفره األونػػروا. وكانػػت األونػػروا قػػد 
مميػػوف دوالر إضػػافية لخطتيػػا اإلقميميػػة الموحػػدة، ولكنيػػا لػػـ تحصػػؿ  27,4ناشػػدت الجيػػات المانحػػة لتقػػديـ 

تقبمنا. يػػػػوتي النػػػػاس إلينػػػػا مميػػػػوف دوالر. وقػػػػاؿ أحػػػػد الالجئػػػػيف: "ال نعػػػػرؼ مسػػػػ 4,71حتػػػػى اآلف سػػػػوى عمػػػػى 
 ويتحدثوف معنا ويمتقطوف لنا الصور ولكنيـ يغادروف جميعًا في النياية".

 31/8/2012شبكة األنباء اإلنسانية )إيرين(، 
 

 لماذا ييدد نتنياىو لبنان؟ 52
 عصاـ نعماف

” غربػي كبيػر دبموماسػي”كاف حّمميا قبػؿ بضػعة أسػابيع ؿ” شخصية“سّرب بنياميف نتنياىو، قبؿ أياـ، رسالة 
ـّ عبػر صػحيفة  المسػتقمة . فحػوى ” ىػررتس“التقاه في القدس، الرسػالة مّوجيػة إلػى حكومػة لبنػاف، والتسػريب تػ

لمػػاذا؟ ألف ” . إسػرائيؿ“اسػتفزازي يقػوـ بػو حػزب اهلل ضػد “الرسػالة: تحػذير حكومػة لبنػاف مػف مغبػة أي عمػػؿ 
، فػػػػإف الجػػػػيش ”إسػػػػرائيؿ“ىػػػػاجـ الحػػػػزب “حػػػػاؿ  نتنيػػػػاىو يعػػػػّد حػػػػزب اهلل جػػػػزءًا مػػػػف الحكومػػػػة المبنانيػػػػة، وفػػػػي

سيرد بقوة ولف يمّيػز بػيف الحػزب والدولػة المبنانيػة التػي يعػّدىا نتنيػاىو مسػؤولة عمػا يحػدث عمػى ” اإلسرائيمي“
 ”.أراضييا

إلػػى حكومػػة ” الدبموماسػػي الغربػػي الكبيػػر“مسػػؤوؿ حكػػومي كبيػػر أطمعػػو نتنيػػاىو عمػػى مضػػموف رسػػالتو عبػػر 
إف مغػػػزى الرسػػػالة ىػػػو أنػػػو لػػػدى حػػػدوث أي مواجيػػػة جديػػػدة، فػػػإف الجػػػيش ” ىػػػررتس“لبنػػػاف، قػػػاؿ لصػػػحيفة 

سػػػيياجـ البنيػػػة التحتيػػػة فػػػي لبنػػػاف مثػػػؿ محطػػػات توليػػػد الكيربػػػاء، والمطػػػار، والمػػػوانئ والمبػػػاني ” اإلسػػػرائيمي“
 الحكومية ولف تقتصر ىجماتو عمى األىداؼ التابعة لمحزب.
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تسػػػتعد لمواجيػػػة عػػػدة ” إسػػػرائيؿ“نتنيػػػاىو خالليػػػا اإليحػػػاء بػػػوف تػػػوتي رسػػػالة نتنيػػػاىو فػػػي فتػػػرة تتقصػػػد حكومػػػة 
 سيناريوىات قد تحدث في حاؿ نشوب حرب عمى الحدود بيف لبناف وفمسطيف المحتمة.

(  2012-8-24إلى ذلؾ، حّذر المحمالف العسكرياف عاموس ىرئيؿ وآفي يسػخروؼ فػي الصػحيفة نفسػيا )
اشػػػرة ليػػػا بالموضػػػوع النػػػووي اإليرانػػػي، وكشػػػفا أنػػػو فػػػي مػػػف حػػػدوث مواجيػػػات فػػػي جنػػػوب لبنػػػاف ال عالقػػػة مب

جزءًا مف النقاش المتعمػؽ بمياجمػة ” إسرائيؿ“األشير األخيرة شّكؿ النقاش بشوف جاىزية الجبية الداخمية في 
 المنشرت النووية اإليرانية.

بصػػورة مسػػتقمة  ولبنػػاف قػػد تنشػػب، بحسػػب المحممػػيف،” إسػػرائيؿ“يعتقػػد المحمػػالف العسػػكرياف أف المواجيػػة بػػيف 
عػػف إيػػراف . ذلػػؾ أنػػو يمكػػف االفتػػراض أف انعػػداـ االسػػتقرار الػػداخمي الػػذي يسػػود لبنػػاف حاليػػًا، قػػد يػػؤدي إلػػى 

 .2006في سنة ” اإلسرائيمييف“نشوب مواجية عسكرية مثمما حدث في إثر أسر الجندييف 
تراجػػع احتمػػاالت توجيػػو  مػػف الواضػػح أف مجمػػؿ المواقػػؼ والتحمػػيالت سػػالفة الػػذكر يشػػي بحقيقػػة سػػاطعة ىػػي

إلػػى إيػػراف قبػػؿ انتخابػػات الرئاسػػة األمريكيػػة مػػف جيػػة، وازديػػاد المخػػاوؼ مػػف أف ” إسػػرائيمية“ضػػربة عسػػكرية 
 في صدد االستعاضة عف مياجمة إيراف بضرب لبناف مف جية أخرى.” إسرائيؿ“تكوف 

بعػدـ ” إسػرائيؿ“: األولػى، اقتنػاع المتخوفػوف مػف اسػتيداؼ لبنػاف بػداًل مػف إيػراف يبنػوف تحمػيميـ عمػى مقػولتيف
توافر فرصة لضرب إيراف قبؿ انتخابات الرئاسة األمريكية . الثانية، توقع جػدوى مػف ضػرب لبنػاف والمقاومػة 

الداخميػػة، ولتعطيػػؿ إمكػػاف حصػػوليا ” إسػػرائيؿ“بػػالنظر إلػػى ثبػػوت خطػػر الصػػواري  التػػي تممكيػػا عمػػى جبيػػة 
 ائرة في سوريا.عمى أسمحة كيميائية نتيَجَة الحرب الد

الػػذي قدمػػو ” التعميػػؿ“فػػوؽ ذلػػؾ، يكتسػػب احتمػػاؿ اسػػتيداؼ لبنػػاف بػػداًل مػػف إيػػراف أرجحيػػة نسػػبية مػػف مراجعػػة 
 السابؽ موشيو أرينز في ىذا السياؽ.” اإلسرائيمي“وزير الدفاع 

(، أف األولويػػػة يجػػػب أف ُتعطػػػى لمعالجػػػة مشػػػكمة 2012-8-22” )ىػػػررتس“أعمػػػف أرينػػػز، بحسػػػب صػػػحيفة 
إذا تطمّػػب وقػػؼ البرنػػامج النػػووي “ري  فػػي جنػػوب لبنػػاف قبػػؿ البحػػث فػػي اليجػػـو عمػػى إيػػراف . تسػػاءؿ: الصػػوا

أف تقـو ” اإلسرائيميوف“؟ يفضؿ ”إسرائيؿ“اإليراني عممية عسكرية، فمف الذي سيقـو بيا؟ الواليات المتحدة أـ 
اتخػاذ القػرار؟ ىػؿ سػيكوف عمػى الواليات المتحدة وحدىا بالميمػة. لكػف مػاذا سػيجري لػو تػوخرت واشػنطف فػي 

التحرؾ وحدىا مف دوف موافقة الواليات المتحدة، أو أف عمييا انتظار موافقة واشنطف؟ وىػؿ يتعػّيف ” إسرائيؿ“
عمييػػا أف تتػػرؾ القػػرار بػػيف يػػدي الواليػػات المتحػػدة انطالقػػًا مػػف االقتنػػاع بونيػػا سػػتقوـ بالعمميػػة المطموبػػة فػػي 

 ”.الوقت المالئـ؟
” إسػرائيؿ“سواء كانت الواليات المتحدة ىي التي ستقـو بػاليجـو العسػكري ضػد إيػراف، أو أف : “يستنتج أرينز

أف تعػػالج أواًل ” إسػػرائيؿ“ىػػي التػػي سػػتفعؿ ذلػػؾ بموافقػػة واشػػنطف أو مػػف دوف ىػػذه الموافقػػة، فإنػػو يتعػػّيف عمػػى 
صػحيح أنػو ” . إسػرائيؿ“ الصواري  الموجػودة فػي لبنػاف، إذ لػيس ىنػاؾ مػف يسػتطيع أف يقػوـ بػذلؾ نيابػًة عػف

 ”.مف األفضؿ الحصوؿ عمى موافقة الواليات المتحدة عمى ىذه الميمة، لكف ىذه الموافقة ليست ضرورية
إلػى االستعاضػة عػف مياجمػة إيػراف ” إسرائيؿ“آراء أرينز تثير جممة تساؤالت: ىؿ يدعو وزير الدفاع السابؽ 

، كمػا ”غيػر ضػرورية“اشػنطف المسػبقة، فيػؿ موافقتيػا بضرب لبناف؟ إذا كػاف ضػرب إيػراف يسػتوجب موافقػة و 
االستعاضػة عػف مياجمػة إيػراف بضػرب لبنػاف؟ ثػـ، ىػؿ تبقػى إيػراف مكتوفػة ” إسػرائيؿ“يقوؿ، فػي حػاؿ قػررت 
ذا رّدت إيراف بقصؼ ” إسرائيؿ“اليديف إذا ما ضربت  ، ىػؿ تبقػى الواليػات المتحػدة مكتوفػة ”إسرائيؿ“لبناف؟ وا 

 اليديف؟
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ممتويػة لتػوريط الواليػات ” إسػرائيمية“اؤالت تستثير سػؤااًل واحػدًا مفتاحيػًا: ىػؿ ضػرب لبنػاف منػاورة كؿ ىذه التس
المتحػدة فػي الحػرب، بإرادتيػا أو رغمػًا عنيػا، أو أنػو بػػات مخططػًا معتمػدًا بػدياًل مػف مياجمػة إيػراف؟ يصػػعب 

يػة العموميػة ل مػـ المتحػدة أواخػر الجواب عف ىذا السؤاؿ قبؿ لقاء أوباما ونتنياىو عمى ىامش انعقػاد الجمع
 الشير الجاري في نيويورؾ.

 1/9/2012الخميج، الشارقة، 
 

 المخابرات اإلسرائيمية ما بعد الربيع العربي 53
 عدناف أبو عامر
ربمػػػا ال يتسػػػع المجػػػاؿ لػػػذكر جممػػػة الخسػػػائر التػػػي منيػػػت بيػػػا إسػػػرائيؿ بفعػػػؿ الثػػػورات العربيػػػة األخيػػػرة، لكػػػف 

خطػػػػر التػػػػي لػػػػيس باإلمكػػػػاف تجاوزىػػػػا أو القفػػػػز عنيػػػػا تمػػػػؾ المتعمقػػػػة بالعمػػػػؿ األمنػػػػي االنتكاسػػػػات األىػػػػـ واأل
االستخباري، ويمكف تركيزىا في نقطتيف أساسيتيف: األولى مفاجوة مجتمع المخابرات اإلسرائيمية باندالع ىػذه 

صػػدقاء وحمفػػاء الثػػورات وعػػدـ توقعػػو ليػػا، عمػػى األقػػؿ بيػػذه السػػرعة والديمومػػة، والثانيػػة خسػػارتيا المدويػػة أل
 أمنييف مف الطراز األوؿ في محيطيا العربي.

ولػػذلؾ، فػػػور أف اسػػتيقظت إسػػػرائيؿ مػػف سػػػكرتيا وآف أواف فكرتيػػا، بػػػدأت بإعػػادة صػػػياغة لمسػػتقبؿ عالقاتيػػػا 
 األمنية في المنطقة، وأساليب عمميا االستخباري، وىو ما ينشغؿ بو ىذا التحميؿ في السطور التالية.

 سمسمة اإلخفاقات
عد فتػرة وجيػزة مػف تػولي الجنػراؿ "أفيػؼ كوخػافي" لمسػؤولية جيػاز االسػتخبارات العسػكرية اإلسػرائيمية "أمػاف" ب

ف  قػدـ تقريػرا أمنيػا إلػى لجنػة الخارجيػة واألمػف التابعػة لمكنيسػت، قػاؿ فيػو إف  النظػاـ المصػري مػا زاؿ قويػا، وا 
احتواؤىػػػا، مسػػػتبعدا حصػػػوؿ تطػػػورات المظػػػاىرات التػػػي تعػػػـ مصػػػر فػػػي حينػػػو سػػػرعاف مػػػا سػػػيتـ اسػػػتيعابيا و 

 دراماتيكية، بما فييا سقوط النظاـ وتنحي الرئيس.
ىنػػا، توقػػؼ اإلسػػرائيميوف مطػػوال عنػػد سػػر ىػػذا اإلخفػػاؽ المػػدوي لمػػدوائر األمنيػػة فػػي عػػدـ قػػدرتيا عمػػى تنبػػؤ 

مف اإلخفاقات نيايات أحداث تدور في ساحاتيا الخمفية، مع العمـ أنو لـ يكف األوؿ مف نوعو، فيناؾ سمسمة 
فػي عػدـ تقػدير أحػداث بعينيػػا وقعػت فييػا المخػابرات اإلسػرائيمية، ومػػف أىميػا: المفاجػوة بسػقوط سػور بػػرليف، 
يػراف سػنة  وانييار النظاـ السوفياتي، وانحاللو الحقا، وعػدـ التوكػد مػف وقػؼ إطػالؽ النػار فػي حػرب العػراؽ وا 

جػوة الػدوائر األمنيػة بوحػداث النفػؽ فػي المسػجد ، ومفا1991، وتعرض إسرائيؿ لصواري  عراقية سػنة 1988
 .1996األقصى في سبتمبر/أيموؿ 

ويمكف ىنا الحديث عف ثالث مشاكؿ تنشو لدى المخابرات اإلسرائيمية، وتؤدي لفشػميا االسػتخباري فػي تقػدير 
 مثؿ ىذه المواقؼ التاريخية، ومنيا الثورات العربية، وتتمثؿ في:

 دقيقة إلى القادة.تدفؽ المادة الخاـ غير ال -1
 توزيع المادة االستخبارية عمى محافؿ البحث وبعثرة معموماتيا، وعدـ الخروج بتقدير جيد. -2
 الترىؿ اإلداري الذي يمعب دورا ىاما في عممية اإلخفاؽ األمني. -3

اساتيا مع وبالتالي، انعكست سمسمة اإلخفاقات سمبا عمى واقع إسرائيؿ كدولة، وعمى عالقاتيا الخارجية، وسي
دوؿ العالـ, وليذا تقع المسؤولية الكبرى عمى عاتقيا، مما يحتـ عمييػا إعػادة النظػر فػي العديػد مػف سياسػاتيا 

 األمنية واالستخبارية.
 البيئة اإلستراتيجية
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أظيرت الثورات العربية األخيرة أماـ صانع السياسة األمنية اإلسرائيمية ما يمكف وصفيا بػ"الميوؿ القائمة" في 
البيئة اإلستراتيجية، التي يجب عمى االستخبارات اإلسػرائيمية االسػتعداد ليػا فػي العقػد المقبػؿ، وتشػير إلػى أف 
بعض الظواىر العالمية والحراكات اإلقميميػة ستواصػؿ تشػكيؿ صػورة العػالـ فػي السػنوات المقبمػة، أمػا سػماتيا 

 األساسية فيي:
زا أمػػاـ حركػػة المعمومػػات، السػػكاف، التكنولوجيػػا ورأس مواصػػمة ذوبػػاف الحػػدود بػػيف الػػدوؿ بوصػػفيا حػػاج -1

 الماؿ عمى وجو البسيطة.
 تناقص الشرعية الستخداـ القوة العسكرية. -2
 مواصمة االقتصاد، كما الثورة التكنولوجية وعصر المعمومات أداء دور المحرؾ في تقدـ العمؿ األمني. -3
طة الضػػػعيفة، وأمثمتيػػػا: السػػػمطة الفمسػػػطينية، لبنػػػاف، تعػػػاظـ عوامػػػؿ القػػػوة المحميػػػة فػػػي الػػػدوؿ ذات السػػػم -4

 العراؽ، مصر، السوداف، أفغانستاف، وتشكؿ ىذه المناطؽ مرتعا لمجيات المعادية.
الصػػػعوبة فػػػي تحقيػػػؽ الػػػردع اإلسػػػرائيمي فػػػي ىػػػذه المنػػػاطؽ عبػػػر اسػػػتخداـ القػػػوة الشػػػاممة، مػػػا يسػػػتدعي،  -5

 ىي عمميات تتطمب بداىة فعال استخباريا محكما.بالتالي، عمميات جراحية ضد الجيات المعادية، و 
كمػا أبػػرزت الثػػورات العربيػة أمػػاـ مػػف يصػوغ التوجيػػات األمنيػػة فػي إسػػرائيؿ، مواصػػمة منظومػة القػػوى الدوليػػة 
ميميا لالنتقاؿ مف عالـ أحادي يممي فيو الغػرب جػدوؿ األعمػاؿ العػالمي، إلػى عػالـ متعػدد األقطػاب، تتواجػد 

أخػػػػرى، مثػػػػؿ الصػػػػيف وروسػػػػيا، الطػػػػامحتيف السػػػػتعادة دور الالعػػػػب القائػػػػد واالتحػػػػاد  فيػػػػو قػػػػوى عالميػػػػة قويػػػػة
 األوروبي، وىو ما تجمى في أوضح صوره أثناء أحداث الثورة السورية.

ورغػػـ اسػػتمرار ىػػذه الثػػورات واالنتفاضػػات العربيػػة وبقائيػػا ردحػػا مػػف الوقػػت عمػػى جػػدوؿ صػػانع القػػرار الػػدولي 
عربي اإلسرائيمي ترؤس جدوؿ األعماؿ األمني والسياسي إلسػرائيؿ كنػزاع قػومي واإلقميمي، سيواصؿ النزاع ال

 ديني وحضاري، وفي قمب ىذا النزاع سيبقى الصراع مع الفمسطينييف.
وىناؾ بؤرة نزاع ثانية بيف إسرائيؿ وسوريا وحزب اهلل، ومف الجائز في السنوات المقبمة حدوث مد وجػزر فػي 

األخذ بالحسباف نشوء دولػة فمسػطينية "مسػالمة"، أو معاديػة/غير مسػتقرة، وربمػا العممية السياسية، وىنا يجب 
 اتفاقيات أو حروب مع دوؿ عربية أخرى، قد يشمميا طوفاف الثورات.

صحيح أف األنظمة العربية اليوـ تسمـ بوجود إسرائيؿ، ولكف قد يتعزز الخط األيػديولوجي الػرافض لحقيػا فػي 
 ساط قسـ مف سكاف وصناع القرار في العالـ العربي.الوجود، والتسميـ بيا في أو 

ولػػذلؾ توصػػي مراكػػز البحػػث األمنيػػة بػػالتركيز عمػػى مػػا تسػػميو ظػػاىرة "انعػػداـ اليقػػيف"، مطالبػػة األخػػذ بعػػيف 
 االعتبار تعزز التيارات اإلسالمية، باعتبارىا القوى األكثر ربحا وكسبا مف سقوط األنظمة الحميفة إلسرائيؿ.

 ةالحقول األمني
يمكف تمخيص أىـ المخاطر األمنية عمى إسرائيؿ فػي العقػد المقبػؿ فػي مرحمػة مػا بعػد اسػتقرار األوضػاع فػي 

 دوؿ الربيع العربي عمى النحو التالي:
مكانية وصوؿ سالح نووي أليدي دوؿ أو جيات متطرفة. -1  السالح غير التقميدي بونواعو المختمفة وا 
 صوصا مف المنظومة الشمالية، إيراف والمنظومة الفمسطينية.الصواري  عمى الجبية الداخمية، خ -2
الجيوش النظامية في المنطقة التي تممؾ أسمحة متطورة، ال سيما بعد انتخاب رؤساء ال يخفوف عداوتيـ  -3

 إلسرائيؿ، وتحديدا مصر.
ة أخطػػار شػػبو عسػػكرية وعصػػابية، مػػف قبػػؿ منظمػػات مسػػمحة غيػػر نظاميػػة، قػػد تشػػكؿ إلسػػرائيؿ معضػػم -4

 أمنية عسكرية ليس ليا حؿ، وتحديدا في سيناء والجوالف، فضال عف قطاع غزة وجنوب لبناف.
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وىنػػاؾ إمكانيػػة لمػػا يسػػمى بالمغػػة االسػػتخبارية الدارجػػة بػػػ"تقاطع المخػػاطر"، فػػي ضػػوء أف عػػددا مػػف المخػػاطر 
 القائمة في البيئة اإلستراتيجية يمكف أف تتعاظـ مثؿ:

افؽ مع خطر امتالؾ سالح نووي، عمى شكؿ الخوؼ القائـ حاليا إزاء إمكانية سقوط أنظمة عربية، بالتر  -1
 سقوط النظاـ السوري، والتركيز اإلسرائيمي عمى مرؿ السالح الكيماوي.

 استعداد جيات متطرفة لتنفيذ عمميات ترىيب ىائمة، بالترافؽ مع تسرب سالح غير تقميدي. -2
، لمحاكػػاة إخػػوانيـ فػػي الػػدوؿ 48مػػع انتفاضػػة فػػي أوسػػاط عػػرب  تبمػػور دولػػة فمسػػطينية معاديػػة بػػالترافؽ -3

 العربية.
ويمكف تممس اآلثار العمالنية ليػذه األخطػار عمػى نظريػة األمػف اإلسػرائيمية، بصػورة تجعػؿ رجػاؿ المخػابرات 
 اإلسرائيمية مقمػيف فػي النػوـ ىػذه األيػاـ بصػورة ممحوظػة وأكثػر مػف المعتػاد، وىػو مػا أشػار إليػو رؤسػاء أجيػزة
"الموسػػاد والشػػاباؾ وأمػػاف"، خاصػػة أف بعػػض ىػػذه اآلثػػار عمػػى االسػػتخبارات اإلسػػرائيمية تفػػرض عمييػػا القيػػاـ 

 باإلجراءات التالية:
شف حرب سرية في جبية واسعة في ضوء طػابع األعػداء، وغيػاب المشػروعية السياسػية السػتخداـ النػار،  -أ

 ؾ ليس مضمونا.فالعمؿ السري يسمح بتقميص مخاطر التصعيد، رغـ أف ذل
 تنفيذ عمميات أمنية جراحية معقدة في مناطؽ بعيدة عف حدود إسرائيؿ. -ب
 تنفيذ عمميات إحباط واسعة ضد األعماؿ السرية، والمياـ اإلستراتيجية عمى الصعيد الداخمي. -ج
 تطوير قدرات ىجومية ودفاعية في "الشبكة العنكبوتية"، كموضع قتاؿ جديد في عصر المعمومات. -د
 توفير معمومات دقيقة، وبكمية عالية، لتجسيد القدرات األمنية لممخابرات اإلسرائيمية. -ىػ
حبػاط مشػاريعيـ، بالكشػؼ  -و توفير معمومات لتحقيؽ مصالح أمنيػة سياسػية، لػردع األعػداء عػف الحػرب، وا 

اع ل سػػػرة عػػػف نوايػػػاىـ، أو تػػػوفير معمومػػػات اسػػػتخبارية ضػػػد أعػػػداء يعممػػػوف تحػػػت سػػػتار مػػػف السػػػرية والخػػػد
 الدولية.

المساعدة في الحرب عمػى العقػوؿ، بكشػؼ المعمومػات التػي تػؤثر عمػى شػرائح مختمفػة، بيػدؼ المسػاعدة  -ز
 في تحقيؽ أىداؼ أمنية، قاصدة بذلؾ الخداع والحرب النفسية.

 االستخبارات المضادة
وات عػػف إخفاقػػات كبيػػرة ال كشػػفت بعػػض التجػػارب األمنيػػة والعمميػػات االسػػتخبارية اإلسػػرائيمية فػػي سػػابؽ السػػن

مجػػػاؿ إلنكارىػػػا، ولػػػـ يكػػػف السػػػبب فييػػػا إبػػػداعا فمسػػػطينيا أو عربيػػػا فقػػػط، بقػػػدر مػػػا عممػػػت خالليػػػا األجيػػػزة 
االستخبارية اإلسرائيمية بتواز دوف تنسيؽ تاـ بينيا، يعزو البعض سببو إلى العالقػات الشخصػية غيػر الوديػة 

 بيف رؤساء أجيزة األمف االستخبارية.
تطمب التركيز في قادـ األياـ عمى ضرورة التنسيؽ بينيا ألىمية وجػوده وخطػورة انعدامػو، وال سػيما أف وىذا ي

متابعة الحراؾ العربي ومرالتو المتوقعة توتي ضمف صالحيات واختصاصات جيازي "الموساد وأماف" بصورة 
ائيمية مبنػى تنظيميػا ضػعيفا خاصة، خاصة أف ىناؾ إقرارا في بعض األحياف بوف ل جيزة االستخبارية اإلسر 

ال يالئػػـ متطمبػػات مواجيػػة التحػػديات األمنيػػة الجديػػدة فػػي إسػػرائيؿ، بحيػػث ال يوجػػد مركػػز ل جيػػزة، أو رأس 
 مدبر ليا.

وىو ما حدا بالمحافؿ األمنية اإلسػرائيمية لمػدعوة إلػى تشػكيؿ المزيػد مػف شػبكات التجسػس فػي الػدوؿ العربيػة، 
أو المتوقع أف تشيدىا مستقبال، عمى أف يكوف ليؤالء العمػالء والجواسػيس  سواء مف عاشت أحداث الثورات،

 جممة مف األىداؼ الخفية والمعمنة، ومنيا:
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جمػػع المعمومػػات األمنيػػة واالسػػتخبارية عػػف دوؿ بعينيػػا، ال سػػيما المواقػػع العسػػكرية والمحطػػات األمنيػػة،  -1
 ي مواجية عسكرية.التي تعتقد إسرائيؿ أنيا تشكؿ خطرا عمييا مستقبال في أ

تدريب الجواسيس عمى أحػدث األجيػزة اإللكترونيػة، وتحديػدىـ ل مػاكف والمخػابئ السػرية والشػقؽ البديمػة  -2
 التي تستخدميا الشخصيات المعادية في الدوؿ العربية.

 النيؿ مف الرموز المقاومة في الدوؿ العربية بتنفيذ سمسمة مف االغتياالت. -3
اإلسػػرائيمية بالمعمومػػات االقتصػػادية والمشػػروعات االسػػتثمارية، السػػياحية والزراعيػػة،  إمػػداد أجيػػزة األمػػف -4

 وحركة البورصة وتداوؿ األوراؽ المالية، والحصوؿ عمى معمومات تخص رجاؿ األعماؿ.
القياـ بعمميات تخريب اجتماعي وأخالقي، بيدؼ التخريب، ال سيما عمى صعيد نشػر كميػات ىائمػة مػف  -5

 مختمؼ أنواعيا، ورعاية شبكات الدعارة، وتجارة الرقيؽ.المخدرات ب
وىكػػػػذا، شػػػػكؿ التجسػػػػس إلسػػػػرائيؿ، ومػػػػازاؿ وسػػػػيبقى، سياسػػػػة ثابتػػػػة تجػػػػاه جيرانيػػػػا، ألف المؤسسػػػػة األمنيػػػػة 
اإلسرائيمية تعتقد أف التجسس سػيبقى عنوانػا أساسػيا لسياسػتيا الخارجيػة، انطالقػا مػف محػددات عػدة ال يمكػف 

آخر، أىميا رغبتيػا بػوف تكػوف عمػى متابعػة مكثفػة وحثيثػة دائمػة لمػا يػدور حوليػا، ألنيػا أف تختفي بيف يـو و 
 تدرؾ جيدا أف المحيط العربي معاد ليا، خاصة أنظمة الحكـ الجديدة في مرحمة ما بعد الثورات.
جيا وسػيولة كما أف التغييرات الحاصمة في التيديدات اإلستراتيجية عمى صعيد الثورات العربية وتقدـ التكنولو 

الحصػػوؿ عمييػػا مػػف قبػػؿ أطػػراؼ معاديػػة يجعػػؿ ميمػػة مواجيتيػػا غيػػر سػػيمة عمػػى جيػػاز اسػػتخباري إسػػرائيمي 
واحػػد، بػػؿ يتطمػػب العمػػؿ معػػا مػػف قبػػؿ األجيػػزة االسػػتخبارية، فػػي ظػػؿ توقػػع زيػػادة قػػوة "القػػوى اإلسػػالمية" فػػي 

 العالـ والمنطقة، مقابؿ تراجع دور الواليات المتحدة األميركية.
ليػػذا جػػاءت الحػػوادث العسػػكرية األخيػػرة فػػي سػػيناء، وانطالقػػا منيػػا، لتشػػير بمػػا ال يػػدع مجػػاال لمشػػؾ إلػػى أف و 

المشاكؿ التي سيواجييا الجيش اإلسرائيمي فييا ليست لوجستية فحسب، بػؿ بصػورة أساسػية اسػتخبارية أمنيػة 
يؿ، مسػتوى التوقعػات العاليػة مػف في فيـ الواقع المصري، ويبدو أف مف المشاكؿ في الحروب القادمػة إلسػرائ

 الجيش، بفضؿ التقارير األمنية المغموطة!
 29/8/2012الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيل" المستفيدة مما يجري في المنطقة 54

 اميؿ خوري
يقػوؿ سياسػي مخضػػـر إف كػؿ مػا يجػػري فػي المنطقػػة مػف ثػورات وتحػػوالت يصػب فػي مصػػمحة اسػرائيؿ التػػي 

رات قػػد تػػوتي بالفوضػػى وبالصػػراع عمػػى السػػمطة، واف الفوضػػى قػػد تػػوتي بتقسػػيـ دوؿ تػػراىف عمػػى اف ىػػذه الثػػو 
فييػػا تعتمػػد "الفيديراليػػة" او "الكونفيديراليػػة" او قيػػاـ دويػػالت مذىبيػػة وعرقيػػة تبػػرر قيػػاـ "الدولػػة الييوديػػة" التػػي 

 باتت مطمب القيادات فييا وشرطًا لمقبوؿ بقياـ دولة فمسطينية تعترؼ بيا.
ه الفوضى المفترضػة فػإف االوضػاع االقتصػادية والماليػة قػد تنيػار فػي عػدد مػف الػدوؿ بحيػث ال وفي ظؿ ىذ

يعػػود فػػي امكانيػػا شػػراء اسػػمحة متطػػورة لمواجيػػػة اسػػرائيؿ، وال يعػػود فػػي امكػػاف المػػواطف الجػػائع اف يحػػػارب 
ة اسػػرائيؿ "فػػوؽ كػػؿ ويقػػاوـ. وىكػػذا يكػػوف قػػد تحقػػؽ أمػػف اسػػرائيؿ الػػدائـ والثابػػت وىػػو أمػػف تعتبػػره اميركػػا حميفػػ

اعتبار"... وقد بدأت تعمؿ لتحقيؽ ىذا االمف عندما تـ توقيع اتفاؽ "كمب ديفيد" بيف مصر واسرائيؿ واتفػاؽ 
وادي عربة مع االردف واتفاؽ فؾ االشتباؾ مع سوريا الذي جعؿ الجوالف جبية ىادئة والجنػوب المبنػاني شػبو 

اف الػى تػونس. ولػـ يبػؽ مػا يػزعج اسػرائيؿ امنيػًا سػوى حركػة ىادئ بعد إخراج المسػمحيف الفمسػطينييف مػف لبنػ
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"حمػػاس" فػػي قطػػاع غػػزة و"حػػزب اهلل" فػػػي لبنػػاف وىمػػا فػػي الطريػػؽ الػػػى معالجػػة وضػػعيما مػػف خػػالؿ الحػػػؿ 
السياسػػػي او العسػػػكري فػػػي سػػػوريا او مػػػف خػػػالؿ صػػػفقة محتممػػػة مػػػع ايػػػراف تػػػتـ بموافقػػػة روسػػػيا او مػػػف دوف 

 موافقتيا.
الثورات العربية ويصير اتفاؽ عمى قياـ انظمة جديدة فييا وحكاـ جدد، تكوف اسػرائيؿ  وفي انتظار اف تستقر

قػد نفػذت مخططيػػا االسػتيطاني الػذي جعػػؿ السػمطة الفمسػطينية تػػرفض العػودة الػى طاولػػة المفاوضػات مػا لػػـ 
ولتيػػا يتوقػػؼ تنفيػػذه، واسػػتمرار ىػػذا الػػرفض جعػػؿ اسػػرائيؿ تسػػتمر فػػي بنػػاء المسػػتوطنات التػػي ترسػػـ حػػدود د

النيائية وتيويد القدس، كمػا تكػوف فرضػت مػع مػرور الوقػت الطويػؿ تػوطيف الالجئػيف الفمسػطينييف حيػث ىػـ 
ف ظػػؿ مرفوضػًا بػػالكالـ والبيانػات، وىػػو تػػوطيف يصػبح أمػػرًا واقعػًا ال بػػد مػف التسػػميـ بػػو.  والسػيما فػػي لبنػاف وا 

ـ بمػنحيـ جنسػية البمػد الػذي يقيمػوف فيػو وىذا شوف الجئيف كثر في دوؿ عدة يتـ في النيايػة تسػوية اوضػاعي
 والعمؿ عمى دمجيـ في المجتمع الذي يعيشوف فيو.

لذلؾ فإف السنوات المقبمة ستكوف سنوات العمؿ عمى جعؿ الثورات العربية تيدأ وتستكيف والحكػـ فييػا يسػتقر 
اـ بػػارادة شػػعبية بعػػد تػػدريب المػػواطف عمػػى ممارسػػة الديموقراطيػػة ممارسػػة صػػحيحة وسػػميمة بحيػػث يػػوتي الحكػػ

حػػرة. وتسػػتفيد اسػػرائيؿ مػػف جيػػة اخػػرى مػػف انشػػغاؿ العػػرب والفمسػػطينييف بمشػػاكميـ الداخميػػة لكػػي تنتيػػي مػػف 
بناء المستوطنات وتيويد القدس ومػف مػرور الوقػت الطويػؿ الػذي يسػاعد عمػى تػوطيف الالجئػيف الفمسػطينييف 

ضػػيفيـ فإنػػو يغيػػر مػػف دوف شػػؾ الوضػػع حيػػث ىػػـ. وىػػو تػػوطيف اذا لػػـ يكػػف يغيػػر شػػيئًا مػػف وضػػع دوؿ تست
 الديموغرافي في لبناف الذي تضيؽ مساحتو الصغيرة بسكانو فكيؼ بالالجئيف اذا اضيفوا الييـ؟

وينبػػو السياسػػي نفسػػو الػػى اف السػػنوات القميمػػة المقبمػػة قػػد تكػػوف سػػنوات االسػػتيطاف لمييػػود فػػي جػػزء كبيػػر مػػف 
الػػذي يتػػوذى منػػو لبنػػاف عمػػى االخػػص ويسػػقط حػػؽ العػػودة  االراضػػي الفمسػػطينية المصػػادرة وسػػنوات التػػوطيف

 الذي ترفضو اسرائيؿ بكؿ احزابيا، فإلى أيف تكوف العودة إذًا؟
والخطػػر عمػػى لبنػػاف مػػف التػػوطيف يشػػكؿ انتياكػػًا لنصػػوص الدسػػتور التػػي نصػػت مقدمتػػو: "ارض لبنػػاف ارض 

منيا والتمتع بو في ظؿ سيادة القانوف. فال واحدة لكؿ المبنانييف. فمكؿ لبناني الحؽ في االقامة عمى اي جزء 
فػػرز لمشػػعب عمػػى اسػػاس اي انتمػػاء كػػاف، وال تجزئػػة وال تقسػػيـ وال تػػوطيف" )الفقػػرة ط(. فانتيػػاؾ ىػػذا الػػنص 
بفػػػرض التػػػوطيف يػػػؤدي الػػػى تجزئػػػة وتقسػػػيـ، وعنػػػدىا قػػػد يتحقػػػؽ مػػػا نبػػػو اليػػػو الػػػرئيس بػػػري مػػػف احتمػػػاؿ قيػػػاـ 

لمخطػػط الػػذي ُيعمػػؿ لػػو فػػي الغػػرؼ المظممػػة مػػف اجػػؿ إمػػرار التػػوطيف ولػػو فيديراليػة سويسػػرية. فيػػؿ ىػػذا ىػػو ا
 ادى الى تقسيـ؟!

 1/9/2012النيار، بيروت، 
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 يوسي بيميف
بعد بضعة اياـ تحؿ الذكرى السنوية العشروف لمتوقيع عمى اتفاؽ اوسمو. يبذؿ معارضو االتفاؽ اليـو كؿ ما 

 خطاء الموجودة فيو، أما مؤيدوه فيجب اف يفعموا كؿ شيء يستطيعونو النيائو.يستطيعوف لتخميد األ
ليػػت ىػػذه السػػنة تكػػوف سػػنتو االخيػػرة. ليػػت معسػػكري السػػالـ االسػػرائيمي والفمسػػطيني )ال اولئػػؾ الػػذيف يريػػدوف 
 السػػالـ، وليسػػت ىػػذه حكمػػة كبيػػرة فػػي الحقيقػػة، بػػؿ اولئػػؾ المسػػتعدوف لػػدفع ثمػػف عنػػو ىػػو ثمػػف التخمػػي عػػف
بعض األحالـ كي ال تصبح كابوسا كبيرا(، قاما وأعمنا اف التسوية المرحمية انتيت واف اليدؼ منذ اآلف ىػو 
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تسػػوية دائمػػة أو عػػودة الػػى الوضػػع الػػذي نشػػو عمػػى أثػػر حػػرب االيػػاـ السػػتة، وىػػو المسػػؤولية االسػػرائيمية عػػف 
 السكاف الفمسطينييف في "المناطؽ" التي احُتمت آنذاؾ.

جراء اياـ تباحث ودورات تعميمية ومنتديات في مسولة لماذا لـ تُفض مسيرة اوسمو الى تسوية  بدؿ االعتذار وا 
سالـ دائمة، نقوؿ ىذه ىي لحظة الخروج في معركة النياء المسػيرة المرحميػة التػي أوجػدىا منػاحيـ بػيغف فػي 

، وتحويميػػا 1991عػػاـ وتبناىػػا اسػػحؽ شػػامير فػػي مػػؤتمر مدريػػد فػػي ال 1978اتفاقػػات كامػػب ديفيػػد فػػي العػػاـ 
الى اطار يعيش فيو الشعباف حتى اشعار جديد. لـ يكػف االتفػاؽ المرحمػي قػط حمػـ معسػكر السػالـ. بػؿ كػاف 
تسػػميما مػػف معسػػكر السػػالـ بصػػيغة ولػػدت فػػي القيػػادة اليمينيػػة فػػي اسػػرائيؿ وىػػو تسػػميـ لػػـ يػػؤِد الػػى اليػػدؼ 

 المرجو.
عتباره زعيـ الميكود، زمف المباحثة التاريخية في الكنيست، بونو اف رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو الذي وعد با

حينما يصبح رئيس الوزراء سػيمغي االتفػاؽ المرحمػي، ال يخطػر ىػذا االمػر اآلف فػي بالػو. فيػو لػـ يفعػؿ ذلػؾ 
 في واليتو االولى وال يحمـ بفعؿ ذلؾ في واليتو الثانية.

ر ممنوعػة مػف انشػاء مسػتوطنات، واف قػوات االمػف اف معنى تػرؾ الوضػع عمػى مػا ىػو عميػو اف اسػرائيؿ غيػ
الفمسػػطينية تضػػمف القػػانوف والنظػػاـ فػػي الضػػفة الغربيػػة وتنسػػؽ اعماليػػا مػػع اسػػرائيؿ فػػي مواجيػػة "المخػػربيف"؛ 
واف رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية يمتػػـز باالمتنػػاع عػػف العنػػؼ فػػي كػػؿ ظػػرؼ، وحينمػػا يطمػػب اعترافػػا جزئيػػا فػػي 

 الخارجية االسرائيمي أف يسمي ذلؾ "ارىابا". االمـ المتحدة يستطيع وزير
وىذا ايضا وضع مريح جػدا لمعارضػي السػالـ مػع اسػرائيؿ فػي الجانػب الفمسػطيني وفػي الجانػب االسػرائيمي: 
فمػف يعػارض تقسػيـ الػػبالد يسػتطيع اف يبػارؾ التسػوية المرحميػػة التػي تبقػي الػبالد كاممػػة والحمػـ بػورض واحػػدة 

 امكانا عمميا. وبسمطة واحدة فقط، تُبقيو
حتى لو ُوجد مف خطر بباليـ اف التسوية المرحمية ستستمر أكثر مف خمس سنيف بقميؿ واف التسػوية الدائمػة 

، فمػف المؤكػد أنيػـ لػـ يفكػروا فػي عشػريف 1999لف ُيتفؽ عمييا الى الموعد المخطط لو وىو الرابع مف أيػار 
 سنة.

لػذي نسػير عميػو جميعػا أكثػر رقػة. اف مػا يبػدو اليػوـ معقػوال اف كؿ سنة تمر بال اتفاؽ تجعػؿ الجميػد الرقيػؽ ا
وممكنػػا قػػد يصػػبح غػػدا حممػػا ممتيبػػة. وكػػؿ سػػنة اخػػرى تُبعػػدنا عػػف احتمػػاؿ ضػػماف اف تكػػوف اسػػرائيؿ دولػػة 

 ييودية وديمقراطية ذات بقاء طويؿ.
ئػؾ الػذيف أيػدوىا ال يجوز االستمرار في تجميد استنتاجات اوسمو. فيذه ىي المحظة التي يجػب فييػا عمػى اول

ف يكف غير الرسمي ايضا، التفاؽ السالـ.  ودافعوا عنيا اف يعمنوا نيايتيا كي ال تصبح ىي البديؿ العممي وا 
 31/8/2012"اسرائيل اليوم"، 

 1/9/2012األيام، رام اهلل، 
 

 عندما تعقد "إسرائيل" وحماس الصفقات 56
 آفي يسخروؼ

المصريوف الذيف شغموا يـو االثنػيف االسػتحكاـ المحصػف فػي  مثمث الحدود مصر اسرائيؿ قطاع غزة. الجنود
سػػاعات الظييػػرة، بػػدوا مختمفػػيف جػػدا عػػف الجنػػود الػػذيف كػػانوا ىنػػا حتػػى قبػػؿ بضػػعة أسػػابيع. بعػػد العمميػػة فػػي 

جنديا ظير ىناؾ جنود ذوي مسحة ميممػة عمػى نحػو خػاص ببػزاتيـ  17االستحكاـ المصري، الذي قتؿ فيو 
مناسػػػبيف، باقػػػؿ تعبيػػػر، لالعمػػػاؿ ضػػػد محافػػػؿ االرىػػػاب. الجنػػػود الػػػذيف التقينػػػاىـ ىػػػذا  ومعػػػداتيـ. فيػػػـ ليسػػػوا
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االسػػبوع، عنػػد معبػػر كػػـر سػػالـ، بػػدوا مػػف وحػػدة اخػػرى: يعتمػػروف الخػػوذات، يمبسػػوف الواقيػػات والكالشػػينكوؼ 
الػػى جػػاىز لمعمػػؿ. ولكػػف الفػػارؽ االساسػػي كػػاف اف الجػػدد أقػػؿ تحببػػا بكثيػػر. عمػػى الفػػور اشػػاروا باصػػابعيـ 

 المصور يقولوف لو اال تصورا.
رغـ ىذا التوىب في حركػة الجنػود، مػف الصػعب القػوؿ اف النشػاط العسػكري المصػري فػي أرجػاء سػيناء بػات 
أكثػػػر كثافػػػة. ففػػػي االسػػػبوع االوؿ مػػػف العمميػػػة عممػػػت مروحيػػػات ومجنػػػزرات ضػػػد بعػػػض خاليػػػا المسػػػمحيف 

ف أحػػداث اطػػػالؽ نػػار أو اعتقػػػاالت. وسػػجؿ اليػػػدوء المتطػػرفيف. امػػا ىػػػذا االسػػبوع فتكػػػاد ال تكػػوف تقػػػارير عػػ
النسػػػبي الػػػى جانػػػب تقػػػارير فػػػي وسػػػائؿ االعػػػالـ المصػػػرية عػػػف اىدنػػػةا بػػػيف الجيػػػادييف فػػػي سػػػيناء والجػػػيش 

 المصري.
ونفت وزارة الدفاع في القاىرة ىذه التقارير وفي صباح يـو االربعاء ادعػت بػاف الجػيش بالػذات يوسػع نشػاطو 

س اليػوـ نشػرت وكاليػة ااي.بػيا لالنبػاء بػاف االسػالمييف السػابقيف الػذيف اصػبحوا بعػد في سيناء. ولكف في نف
تحررىـ مف السجف مبعوثيف بتكميؼ مف محمد مرسػي، حققػوا تفاىمػات مػع الجيػادييف فػي سػيناء عمػى وقػؼ 

جنبية متبادؿ لمقتاؿ. وحسب اولئؾ المتطرفيف في االحتياط، اتفؽ الطرفاف عمى توحيد القوى ضد الجيات اال
الساعية الى ضرب االىداؼ المصرية. يبدو أف مرسي، الذي فيـ قيود جيشو في العممية ضد المسمحيف في 
وسط سيناء وال سيما في المناطؽ الجبمية لجبؿ حالؿ فضؿ التوقؼ عف القتاؿ والتوصؿ الى تفاىـ حتػى لػو 

 وقع ىذا مع الشيطاف.
لمجيػػادييف فػػي غػػزة قػػد يكتشػػؼ، بالضػػبط مثػػؿ حكػػاـ  ولكػػف مرسػػي، الػػذي يػػذكر بسػػموكو نمػػط معالجػػة حمػػاس

القطاع، ماذا يحصؿ لمف يذىب الى النـو مػع الكػالب. اذا أوقػؼ االف الحممػة العسػكرية ضػد المسػمحيف فػي 
سػػػػيناء، دوف تطييػػػػر شػػػػبو الجزيػػػػرة مػػػػف عناصػػػػر االرىػػػػاب، مػػػػف شػػػػونو أف يسػػػػتيقظ مػػػػع جممػػػػة قرصػػػػات مػػػػف 

لقػاىرة وفػي االسػكندرية. وربمػا أيضػا مػع مػا يفضػمو عمػى مػا يبػدو البراغيث. وبتعبير آخر، مع عمميات في ا
 مف ناحيتو مع عمميات ضد اىداؼ اسرائيمية.

 معبر بدال من نفق
عمى مسافة نحو كيمو متر مف مثمث الحدود، باتجاه الشماؿ الغربي، تواصؿ الجرافات المصرية ىدـ االنفاؽ 

ؾ عمػػى ااالنفػاؽ غيػػر القانونيػػةا االسػـ الحركػػي لالنفػػاؽ مػف رفػػح المصػػرية الػى القطػػاع. وتتركػػز االعمػاؿ ىنػػا
مػف اصػؿ نحػو  120غير الخاضعة لرقابة حمػاس فػي الطػرؼ الفمسػطيني. حتػى االف ىػدـ المصػريوف نحػو 

نفؽ فاعؿ. ضرب النشاط التجاري التحت أرضي زاد وتيرة عبور البضائع مف اسرائيؿ الى القطػاع،  1.200
 عبر كـر سالـ.

يػػػب البضػػػائع فػػػي االنفػػػاؽ دوف عراقيػػػؿ، فػػػاف الطمػػػب عمػػػى البضػػػائع االسػػػرائيمية فػػػي غػػػزة عنػػػدما يجػػػري تير 
يػػنخفض. كػػؿ توقػػؼ فػػي الحركػػة المصػػرية فػػي االنفػػاؽ )مػػثال اثنػػاء اغػػالؽ حمػػاس ليػػا( يػػرفض عمػػى الفػػور 

ائع الطمب عمى البضائع االسرائيمية. وفي االياـ االخيرة عاد تجػار الطحػيف والسػكر الغزيػوف الػى شػراء البضػ
 مف اسرائيؿ، بعد اشير طويمة مف شرائيـ اياىا مف مصر وادخاليا الى غزة عبر االنفاؽ.

كػػـر سػػالـ، ىػػو معبػػر البضػػائع الوحيػػد الػػذي يعمػػؿ اليػػوـ بػػيف القطػػاع واسػػرائيؿ. مػػف الصػػعب ايجػػاد نمػػوذج 
اىتمػػػاـ، أفضػػؿ لمعالقػػات المركبػػة بػػػيف اسػػرائيؿ وحمػػاس مػػػف النشػػاط اليػػومي ىنػػػاؾ. بيػػدوء، دوف جػػذب اي 

تقريبػػا، يجػػري فػػي المعبػػر نشػػاط تجػػاري مثيػػر لالنطبػػاع. االرقػػاـ تتحػػدث مػػف تمقػػاء ذاتيػػا. عشػػية االسػػطوؿ 
شػػاحنة فػي اليػوـ. أمػػا اليػوـ، كمػا يقػػوؿ  70 60، مػر فػػي كػـر سػالـ نحػو 2010الشػيير الػى غػزة، فػػي ايػار 

 شاحنة. 250رئيس مديرية المعابر في وزارة الدفاع، فتمر نحو 
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مميوف شيكؿ استثمرت فػي بنػاء وتوسػيع المعبػر منػذ  75ار في التنمية يتناسب مع ذلؾ ايضا: نحو واالستثم
شػاحنة فػي اليػـو الػى القطػاع. فػي الطػرؼ االسػرائيمي مػف  450. وىو جاىز اليوـ الدخاؿ نحو 2010ايار 

 250مػػػف  المعبػػر يػػدعوف بانػػػو صػػحيح حتػػى اليػػػوـ، الطمػػب الفمسػػطيني عمػػػى البضػػائع ال يحتػػاج الػػػى اكثػػر
 شاحنة وال سيما بسبب التوريد الجاري عبر االنفاؽ.

ويثبت النشاط في المعبر كـ فارغة مف المضموف شعارات حماس حوؿ االجيادا او القتاؿ ضػد اسػرائيؿ. فػي 
كػػؿ مفيػػوـ ممكػػف نجػػد أف حمػػاس تتعػػاوف اليػػـو مػػع اسػػرائيؿ، بشػػكؿ غيػػر مباشػػر، لمحفػػاظ عمػػى ىػػدوء فػػي 

ادي معقوؿ. وصحيح أف المنظمة ال تتواجد جسديا في الطرؼ الغزي مػف المعبػر، القطاع وعمى نشاط اقتص
اال انيػا تػتحكـ بطػرؽ الوصػػوؿ اليػو ومسػؤولة عػػف حراسػتو. ابا، عامػؿ فمسػطيني يعمػػؿ فػي المكػاف، روى لػػػ 
اىررتسا بانو مف أجؿ العمؿ في المعبر يحتاج الى شيادة عامؿ تصدرىا حماس. وتحتاج حماس الى معبػر 

 وح السرائيؿ، تماما مثؿ االنفاؽ الى مصر.مفت
المعبػر الفمسػػطيني تػػديره عائمتػػاف، شػخيبر وعقػػؿ، حصػػمتا عمػػى االمتيػاز مػػف السػػمطة الفمسػػطينية فػػي راـ اهلل، 
ولكػػف لػػيس قبػػؿ حصػػوليما عمػػى االذف مػػف حمػػاس ايضػػا. والعائمتػػاف مسػػؤولتاف عػػف االمػػف فػػي المعبػػر فػػي 

مػػا تحػػرس حمػػاس المكػػاف مػػف الخػػارج. التنسػػيؽ مػػع اسػػرائيؿ يقػػوـ بػػو الطػػرؼ الفمسػػطيني )بػػدوف سػػالح(، بين
مندوب وزارة التجارة والصناعة فػي راـ اهلل، ريػاض فتػوح، الػذي يوجػد عمػى اتصػاؿ مػع حكػـ حمػاس فػي غػزة 

 ومبعوثيو.
في الطرؼ االسرائيمي يصفوف التعػاوف بانػو امػدىشا، لػيس أقػؿ. فالمطالػب االمنيػة تطبػؽ أيضػا فػي الطػرؼ 

 سطيني، ولالسرائيمييف توجد قدرة عمى رؤية ما يجري ىناؾ في كؿ لحظة.الفم
ولكف ال يوجد اتصاؿ حقيقي بيف العامميف االسرائيمييف والفمسطينييف. في الوسط، بيف المعبريف، توجد منطقة 

شػددا فػي تعرؼ بانيا امطيرةا. ىناؾ يتـ انزاؿ البضائع الوافدة مف اسرائيؿ. الشاحنات تجتػاز فحصػا أمنيػا مت
الطرؼ االسرائيمي، في جياز كشؼ ضخـ يبدو كالوحش. بعد خػروج السػواقيف االسػرائيمييف، يػدخؿ اوسػطاءا 
الػػى المنطقػػة المطيػػرة عػػامموف اجتػػازوا فحصػػا أمنيػػا مػػع شػػاحناتيـ )التػػي فحصػػت ىػػي ايضػػا(. وىػػـ يحممػػوف 

طاءا يعػػودوف والػػى المنطقػػة متػػر. االوسػػ 400البضػػاعة وينزلونيػػا فػػي الطػػرؼ الفمسػػطيني، عمػػى مسػػافة نحػػو 
الفمسػطينية يػدخؿ سػواقوف فمسػطينيوف لػـ يجتػازوا فحصػػا أمنيػا، يحممػوف البضػاعة وينقمونيػا الػى قطػاع غػػزة، 

 عبر حواجز حماس.
غيػػر مػػرة يحػػاوؿ حكػػـ حمػػاس فػػرض الضػػرائب عمػػى سػػواقي الشػػاحنات، ولكػػف دوف نجػػاح. جممػػة االضػػرابات 

ة االمػػواؿ عمػػى البضػػاعة االسػػرائيمية التػػي سػػبؽ اف دفعػػت عمييػػا لمسػػواقيف والتجػػار أوضػػحت ليػػا بػػاف جبايػػ
 الضرائب لمسمطة الفمسطينية في راـ اهلل، ىي ميمة صعبة عمى نحو خاص.

ىػػذا ىػػو السػػبب الػػذي يجعػػؿ حمػػاس تريػػد معبػػرا قمػػيال قػػدر االمكػػاف لمبضػػائع مػػف اسػػرائيؿ، فػػي ظػػؿ االعتمػػاد 
نفػػاؽ تجنػػي ارباحػػا ىائمػػة. الضػػرائب التػػي تجبييػػا حمػػاس عمػػى المتزايػػد عمػػى بػػديؿ االنفػػاؽ. بالمقابػػؿ، مػػف اال

مميوف شيكؿ في السنة. مبمن ىائؿ بالمقيػاس الفمسػطيني. أكثػر  700الوقود المستوردة مف مصر تدخؿ نحو 
 في المائة مف البضاعة التي دخمت ىذه السنة الى القطاع لـ توت مف اسرائيؿ. 50مف 

مصػمحة حمػاس السػماح بادخػؿ معظػـ البضػائع عبػر معبػر كػـر سػالـ، مصمحة السمطة الفمسطينية معاكسػة ل
 لزيادة مداخي الحكومة في راـ اهلل والمس بمداخيؿ حماس مف االنفاؽ.

العبور الحر لمبضائع الى قطاع غزة، عبر اسرائيؿ وعبر االنفاؽ، خمؽ زخـ بنػاء ىائػؿ فػي القطػاع. بالنسػبة 
يوجد اليوـ نقص كبير في عماؿ البناء. مجموعات الشباب ترسؿ  السرائيؿ قد يبدو ىذا غريبا، ولكف في غزة
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بشػػكؿ مػػنظـ مػػف القطػػاع الػػى تركيػػا، لمحصػػوؿ عمػػى توىيػػؿ مينػػي. يعمػػؿ معبػػر كػػـر سػػالـ االف فػػي سػػاعات 
النيار فقط. كميؿ ابو الػركف وضػابط أمػف المعبػر، عػامي شػكيد، يػدعياف بانيمػا جػاىزاف لمعمػؿ فػي سػاعات 

حاجػػة الػػى ذلػػؾ كمػػو حسػػب قػػرار القيػػادة السياسػػية. اىػػذا لػػيس معبػػر سػػالـا، يشػػرحاف،  الميػػؿ ايضػػا، اذا كانػػت
اىػػػذا معبػػػر يفتػػػرض أف يعمػػػؿ أيضػػػا تحػػػت التيديػػػدا. ولشػػػدة العجػػػب، ال يوجػػػد فػػػي ىػػػذه االثنػػػاء الكثيػػػر مػػػف 

بو مف التيديدات. ثالث مرات اطمقت في السنة االخيرة قذائؼ نحو المعبر )ليس كثيرا اذا أخذنا بالحسباف قر 
رفح(. وبزعـ شكيد، الذي كاف فػي الماضػي ضػابط أمػف غػوش قطيػؼ، فػي أحػد الحػاالت جػاء اطػالؽ النػار 
لالحتجاج عمى نقؿ زائد لموقود مػف اسػرائيؿ الػى قطػاع غػزة، ممػا اضػعؼ تجػارة الوقػود فػي االنفػاؽ. بالنسػبة 

 زؽ.الصحاب االنفاؽ، ىذه ىي طريقة االحتجاج. فيـ أيضا يحتاجوف الى نيؿ الر 
 31/8/2012ىآرتس 

 1/9/2012القدس العربي، لندن، 
 
 
 

 :صورة 57

 
 فمسطينية اً جنود االحتالؿ يياجموف عجوز 

 1/9/2012وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 


