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 االنتخابات المقبمة فيلن أترشح و  شعبنا لمخطر تمثيلتحركات حماس بالخارج تعرض شرعية : عباس .0
لدولة فمسطنف  حوار احمد قيدنؿ: قبنؿ توجهه إلى الجمعنة العامة لألمـ المتحدة لمحصوؿ عمى العضونة

كشؼ رئنس السمطة الوطينة الفمسطنينة محمود عباس فى حوار خاص  ي،يهانة الشهر الجار 
رغـ « بصفة مراقب»أف الدبموماسنة الفمسطنينة يجحت فى الحصوؿ عمى العضونة  ،«روزالنوسؼ»لػ

ؤسسات وقاؿ إيه عمى الم ،الضغوط التى يتعرض لها مؤكًدا عدـ ترشحه فى االيتخابات الرئاسنة المقبمة
لخوض المعركة المقبمة، موضًحا أف السمطة توافرت لدنها معمومات حوؿ  يؿ شرعالشرعنة البحث عف بدن

تعرض الرئنس الشهند الراحؿ ناسر عرفات لالغتناؿ عف طرنؽ مادة مشعة ولـ نستبعد تورط إسرائنؿ فى 
 االغتناؿ.. 

فى  وعف المصالحة أوضح حرص الرئنس المصري محمد مرسي عمى اتمامها وايه نقتطع جزًءا مف وقته
سبنؿ إيجازها، مستبعدًا حدوث تطور فى الوقت الحالى باليسبة لممصالحة عمى اعتبار اف حماس ترفض 

 اجراء أي خطوة تؤكد مدى صدقها تجاه تحقنؽ المصالحة ورأب الصدع الفمسطنيي..
وقاؿ ، إف تحركات حماس السناسنة في الخارج تهدؼ إلى إضفاء شرعنة عمى حكمها غنر الشرعي لقطاع 

زة، معرضة بذلؾ ما حققياه مف ايجاز تارنخي بايتزاع شرعنة وجود شعبيا وتمنثنمه مف خالؿ ميظمة غ
التحرنر الفمسطنينة لمخطر. وأضاؼ، في مقابمة أجرتها صحنفة "روز النوسؼ" المصرنة، أف األشقاء العرب 

، واإلنحاء بأف هياؾ عمى اطالع تاـ عمى المخططات اإلسرائنمنة التي ترند تكرنس االيقساـ الفمسطنيي
 شرعنتنف واحدة في غزة وأخرى في راـ اهلل.
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يها أصبحت  وفنما نتعمؽ باإليفاؽ في القطاع، قاؿ "إيها ظاهرة شاذة وغنر شرعنة وال نجوز استمرارها، وا 
تمنثؿ دجاجة تبنض ذهبا لحماس وتموؿ حكمها لقطاع غزة، ونشاركها في ذلؾ أشخاص عمى الجايبنف 

 األغيناء فهياؾ أكنثر مف نثمايمائة ممنوينر جدند في غزة وحدها مف تجارة هذه األيفاؽ".أصبحوا مف كبار 
وبشأف التوجه إلى األمـ المتحدة، أكد الرئنس "أف لدنيا مف المؤشرات ما نكفى لالعتقاد بأييا إف تقدميا 

 1967حتمت عاـ لمجمعنة العامة لألمـ المتحدة لالعتراؼ بفمسطنف دولة غنر عضو عمى أراضنيا التي ا
وعاصمتها القدس الشرقنة فإف ما نزند عمى نثمنثي األعضاء سنصوت بالموافقة، وأف ذلؾ يتج أواًل عف 
إحساس دولي واسع اليطاؽ بعدالة مطالبيا، ونثايًنا كنثمرة مباشرة لتحركيا الدبموماسي الواسع عمى المستوى 

 الدولي".
احتراـ أكند وعمنؽ الختنارات شعوبيا، لقد أدت هذه  وعف "نثورات الربنع العربي"، قاؿ الرئنس "نحكميا

النثورات في اليهانة إلى ترسنخ مبادئ وقنـ الدنمقراطنة والتعددنة وااليتخابات الحرة، وأًنا كاف ما ستفرزه 
صيادنؽ االيتخابات فإييا سيحتـر اليتائج. أما ما تعمؽ بتأنثنر هذه النثورات عمى القضانا العربنة الكبرى فربما 

 زاؿ مف المبكر الحكـ عمى درجة وحدود هذا التأنثنر". ما
وأضاؼ "إذا كاف نثمة ما نيذر بمواجهة مع إسرائنؿ فإف ذلؾ سنكوف بسبب السموؾ العدوايي اإلسرائنمي تجاه 

 الميطقة والتهدندات المتواصمة بالحرب، واإلصرار عمى استمرار احتالؿ أراضي اآلخرنف بالقوة".
 : ارولالطالع عمى يصر الحو 

http://www.rosaeveryday.com/News/11716-/ 

 2/9/2102، مصر، فروزا ليوس
 
 يستقبل المبعوث األوروبي لعممية السالم عباس .2

وث االتحاد ، بمقر الرئاسة في مدنية راـ اهلل، مبعأمساستقبؿ الرئنس محمود عباس،  وفا: -راـ اهلل 
 األوروبي لعممنة السالـ في الشرؽ األوسط أيدرناس رنينكنه.

، المبعوث األوروبي، عمى آخر مستجدات العممنة السممنة، والمأزؽ الذي وصمت إلنه جراء عباسوأطمع 
تعيت الحكومة اإلسرائنمنة ورفضها االلتزاـ بقرارات الشرعنة الدولنة، ووقؼ االستنطاف في األرض 

 نة.الفمسطني
أهمنة الدور األوروبي في تحرنؾ عممنة السالـ، مف خالؿ ممارسة الضغوط عمى إسرائنؿ  عباسوأكد 

إللزامها بقبوؿ المرجعنات الدولنة الخاصة بالمسنرة السممنة، ووقؼ االستنطاف في كافة األرض الفمسطنينة، 
لمشعب الفمسطنيي وسمطته الوطينة، ونثمف الدعـ الكبنر الذي تقدمه أوروبا  خاصة في مدنية القدس المحتمة.

 في المجاؿ السناسي والمالي، وبياء المؤسسات الفمسطنينة.
بدوره، أكد رنينكنه، التزاـ االتحاد األوروبي بدعـ عممنة السالـ في الشرؽ األوسط، وتقدنـ الدعـ المالي 

وأشار إلى  دولته المستقمة. والسناسي لمسمطة الوطينة مف أجؿ تحقنؽ طموح الشعب الفمسطنيي وآماله بإقامة
أف االتحاد سنستمر في تيسنؽ جهوده مع السمطة الوطينة الستكماؿ بياء مؤسسات الدولة الفمسطنينة 

 المستقبمنة.
 3/9/2102األيام، رام اهلل، 

 
 فياض: ال يمكن ترك سياسة استيداف الوجود الفمسطيني لمحاكم االحتالل لتبت بو .3
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سالـ فناض عمى أف اليهوض بالتعمنـ وحمانة وتطونر المؤسسات  د.الوزراء  شدد رئنس :القدس - راـ اهلل
"ج" تشكؿ أولونة وطينة لتعزنز صمود شعبيا وقدرته  المسماةالتعمنمنة، وخاصة في القدس المحتمة والميطقة 

 عمى مواجهة المخططات اإلسرائنمنة التي تستهدؼ الوجود الفمسطنيي فنها.
ة قاـ بها رئنس الوزراء لمدرسة الخاف األحمر المهددة بالهدـ، ومدرسة القصب جاء ذلؾ خالؿ جولة تفقدن

 ."ج" ةفي وادي أبو هيدي، والواقعتنف في الميطقة المسما
تجمع سكايي بدوي في ميطقة شرؽ جيوب القدس، واعتبر  51وأشار إلى أف خطر اإلزالة نستهدؼ حوالي 
المتصاعدة لتيفنذ مشروعها االستنطايي التوسعي  منةاإلسرائنأف هذه الممارسات هي جزء مف الحممة 

"، والذي نهدؼ إلى فصؿ مدنية القدس بالكامؿ عف محنطها الفمسطنيي، لنس فقط A1" ػالمعروؼ ب
 بالمفهـو الجغرافي والمادي واالقتصادي بؿ وعمى الصعندنف االجتماعي والنثقافي.

خططات التوسعنة تكمف في إصرار أبياء شعبيا في وشدد فناض عمى أف الركنزة األساسنة لمواجهة هذه الم
، باإلضافة إلى حالة االحتالؿهذه المياطؽ وغنرها عمى الصمود والبقاء ومواجهة التحدنات التي نفرضها 

 التضامف بنف أبياء شعبيا، ومسؤولنتيا في تعزنز متطمبات هذا الصمود.
بوقؼ هذا المخطط  إسرائنؿوممموسة إللزاـ وجدد دعوته إلى ضرورة تدخؿ المجتمع الدولي بصورة جدنة 

 أبياءاالستعماري االستنطايي محذرا مف مغبة تيفنذه، واعتبره نستهدؼ بشكؿ واضح الوجود الفمسطنيي وحؽ 
شعبيا في الحناة عمى أرضهـ. وحذر رئنس الوزراء مف مغبة الصمت عمى هذا األمر، وتركه لممحاكـ 

 ."ذا األمر لممحاكـ اإلسرائنمنة لتحكـ به وهي الخصـاإلسرائنمنة وقاؿ: " ال نمكف ترؾ ه
 2/9/2102القدس، القدس، 

 
 ىنيةيمنح الثقة لتعديل حكومة  في غزة المجمس التشريعي .4

النثقة لمتعدنؿ الوزاري  ،ميح المجمس التشرنعي الفمسطنيي في مقره بمدنية غزة أمس األحد: السبنؿ - غزة
وقاؿ اليائب األوؿ لرئنس المجمس  طنينة برئاسة إسماعنؿ هينة.الجدند الذي تقدمت به الحكومة الفمس

التشرنعي أحمد بحر خالؿ جمسة عقدت بمقر التشرنعي عقب تصونت يواب المجمس: "يميح التعدنؿ 
 الوزاري الجدند في الحكومة النثقة بأغمبنة مطمقة".

اف، كما امتيع اليائب عبد فنما رفض التصونت عمى ميح النثقة يائباف وهما سند أبو مسامح وعاطؼ عدو 
 الفتاح دخاف عف التصونت، وهو أحد المؤسسنف التارنخننف لحركة حماس ونعد مف قناداتها الكبرى.

وأكد رئنس الحكومة إسماعنؿ هينة خالؿ كممة له قبنؿ ميح نثقة التشرنعي أهمنة التعدنؿ الوزاري، وقاؿ إيه 
الوزراء، مف أجؿ تحقنؽ أهداؼ محددة تياسب  إجراء طبنعي بعد مرور يحو ست سيوات عمى عمؿ بعض

وأشار إلى أف المدة الزمينة لعمؿ الوزراء الذنف أجادوا أعمالهـ وسط ظروؼ الحصار  المرحمة الحالنة.
وعدَّ أف الوزراء كمهـ حققوا إيجازات ويجاحات  والحرب والعدواف المستمر، لهي كافنة لمقناـ بهذا التعدنؿ.

 ـ التخفنؼ مف هذه األحماؿ النثقنمة، مشنًرا إلى أف تجربة الحكـ نثقنمة ومتعبة.كبنرة، وآف لمعدند ميه
وقاؿ إف فمسطنف النوـ عمى تماس مع الربنع العربي والنثورات وعمى رأسها النثورة المصرنة، وال نمكف 

وأعرب عف أممه  لحكومة فمسطنف أف تقؼ موقؼ المتفرج أو تعزؿ يفسها عف محنطها العربي واإلسالمي.
 أف نوفر هذا التعدنؿ فرصة لمتعامؿ مع هذه التغنرات.

وفنما نتعمؽ بتأنثنر التعدنؿ الوزاري في ممؼ المصالحة، عدَّ هينة أيه ال توجد أضرار سمبنة عمى المصالحة، 
مشنًرا إلى أيه تـ تأجنؿ التعدنؿ الوزاري مرات عدندة عمى أمؿ إيجاز المصالحة واالتفاؽ عمى حكومة وحدة 
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مع ذلؾ، أكد هينة جاهزنته التخاذ اإلجراءات الالزمة مف أجؿ االتفاؽ عمى حكومة وحدة ائتالفنة، و  وطينة.
يموذجا جنًدا وجدنًدا ننثري العمؿ  سنقدموفوقاؿ هينة إّف الوزراء الجدد  إذا توفرت الظروؼ المياسبة لذلؾ.

 شرة.والخدمي الذي نمس حناة المواطينف مبا اإلداريالحكومي ونؤنثر في العمؿ 
 وتضمف التعدنؿ الوزاري سبع وزارات، وهي كالتالي:

 ـ. زناد الظاظا وزنًرا لممالنة ويائبا لرئنس الوزراء بصالحنات واسعة وكاممة بإدارة الشأف الحكومي.
 د. مفند محمد محمود المخمالتي، وزنرا لمصحة.

 د. نوسؼ صبحي اغرنز، وزنًرا لألشغاؿ العامة واإلسكاف.
 اف، وزنًرا لألوقاؼ.د. إسماعنؿ رضو 

 د. مازف هينة، وزنًرا لمعدؿ.
 محمد جواد الفرا، وزنًرا لمحكـ المحمي.

 عمي عبد العزنز الطرشاوي، وزنًرا لمزراعة.
 3/9/2102السبيل، عمان، 

 
 : االنتخابات المحمية في موعدىالجنة االنتخابات المركزية الفمسطينية .5

بات المركزنة الفمسطنينة عف بدء استقباؿ قوائـ المرشحنف أعميت لجية االيتخا: عوض الرجوب - الخمنؿ
تشرنف األوؿ المقبؿ، جاء ذلؾ في  لاليتخابات البمدنة والمحمنة المزمع إجراؤها في العشرنف مف أكتوبر/

ومف المقرر أف نصوت الفمسطنينوف في  الوقت الذي يفت فنه السمطة الوطينة الفمسطنينة أي ينة لتأجنمها.
بنة الختنار ممنثمنهـ في جمنع المجالس البمدنة والمحمنة دفعة واحدة، وذلؾ في غناب قطاع غزة الضفة الغر 

 ومقاطعة حركة حماس في الضفة.
 2/9/2102الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 المالكي ينفي تصريحات نسبت لو حول تأجيل التوجو لألمم المتحدة .6

نحات صحفنة يسبت له حوؿ تأجنؿ تقدنـ طمب يفى وزنر الشؤوف الخارجنة رناض المالكي تصر  :راـ اهلل
وقاؿ في بناف صحفي وزعته  الحصوؿ عمى صفة الدولة غنر العضو في الجمعنة العامة لألمـ المتحدة.

، إيه لـ نتحدث ألنة وسنمة إعالـ أصال حوؿ هذا الموضوع، خاصة وأف القنادة لـ أمسوزارة الخارجنة، 
لمتحدة، وذلؾ بايتظار عقد لجية المتابعة العربنة في السادس مف تحدد بعد موعدا لتقدنـ طمبها لألمـ ا

الشهر الجاري، لمياقشة هذا الموضوع مع بقنة الدوؿ العربنة الشقنقة، وسنتـ هياؾ االتفاؽ عمى كنفنة التوجه 
 والوقت المياسب لذلؾ.

 3/9/2102الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 نيب لممال العام الفمسطينيخريشة: وجود حكومتين في غزة والضفة حسن  .7

القدس "حسف خرنشة لػ د.اليائب النثايي لرئنس المجمس التشرنعي الفمسطنيي  أكدولند عوض:  - راـ اهلل
هدارهبأف وجود حكومتنف في غزة والضفة الغربنة هو يهب لمماؿ العاـ الفمسطنيي  األحد "العربي ، وتجذنر وا 

 .7002 لاليقساـ الداخمي المتواصؿ ميذ ميتصؼ عاـ
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سالـ فناض في  د.، وتشكنؿ حكومة برئاسة األحدهينة في غزة  إسماعنؿوايتقد تعدنؿ وزاري عمى حكومة 
وجود حكومتنف هو تكرنس لحالة االيقساـ وطالؽ مع المصالحة " وأضاؼ الضفة الغربنة قبؿ شهور.

اليهب لمماؿ العاـ  أوجهه مف ، ونثاينا وجود حكومتنف في الضفة الغربنة وقطاع غزة هو وجأوالالوطينة، هذا 
 ."واستهالؾ لمقدرات الشعب الفمسطنيي

تعدنؿ وزاري عمى حكومة هينة في غزة ومصادقة كتمة حماس البرلماينة  إجراءوتابع خرنشة تعقنبا عمى 
االقتصادنة التي نعنشها الشعب الفمسطنيي  األزمةايا اعتقد ايه في ظؿ "بالقوؿ  األحدعمى ذلؾ التعدنؿ 

داراتالعامة بسناراتها ووزرائها ومرافقنهـ  األمواؿسيا بحاجة لحكومتنف تصرفاف يحف ل تمؾ الحكومات  وا 
كؿ السمطة الموجود لدنيا في الضفة الغربنة وقطاع  إدارةوالتي نستطنع مدنر عاـ في السمطة الفمسطنينة 

 ."الفمسطنينة مصارنؼ لها اؿاألمو القنادنة الموجودة حالنا والتي تذهب الكنثنر مف  األطرغزة بعندا عف 
اليهب لمماؿ العاـ  أشكاؿتشكنؿ حكومتنف فمسطنينتنف في غزة والضفة الغربنة هو شكؿ مف  "إف وأضاؼ
هدار ندارا بطاقـ مصغر مف المدراء  أفلممقدرات الفمسطنينة مف خالؿ السمطتنف الموجودتنف والمتنف نمكف  وا 

ندنر الشأف الداخمي الفمسطنيي  أفـ المصغر مف المدراء نستطنع في الوزارات وهـ كنثر، وبالتالي هذا الطاق
تمؾ الحكومات هي وصفة  أف، مشددا عمى "بدوف وجود حكومتنف ووزراء ودوائر تابعة لتمؾ الحكومات

الماؿ العاـ الفمسطنيي ويهبه بشكؿ رسمي ومف خالؿ حكومات ورؤساء وزارات عمى حد  إلهدارسحرنة 
 قوله.

 3/9/2102ندن، القدس العربي، ل
 
 يكرس االنقسام  غزة: التعديل الوزاري الذي أجرتو حكومة نائب عن فتح .8

اتهـ اليائب فنصؿ أبو شهمة مف كتمة فتح البرلماينة حركة حماس بتكرنس االيقساـ : أ ش أ -غزة 
 الفمسطنيي؛ بسبب التعدنؿ الوزاري، الذي أجرته األخنرة النـو في غزة.

زاري الذي ُعقد بمقر المجمس التشرنعي غنر قايويي؛ بسبب مقاطعة كؿ الكتؿ وقاؿ: "إف االجتماع الو 
البرلماينة لهذه الجمسات، والتي عقدتها كتمة التغننر واإلصالح، التابعة لحركة حماس في مقر المجمس 

 ."بغزة
اس، األمرنكي، ُبث مساء األحد، أف التعدنؿ الوزاري لحكومة حم "سوا"وأوضح في تصرنح خاص لرادنو 

وأضاؼ: "إف ما جرى مف تعدنالت وزارنة في غزة، ُنعد هروًبا  .ةالفمسطنيننشكؿ ضربة لجهود المصالحة 
يهاء االيقساـ، وكاف مف الواجب استباؽ تمؾ الخطوة باتفاؽ بشأف تشكنؿ  مف استحقاقات المصالحة وا 

 ."عه مؤخًراحكومة التوافؽ الوطيي، وفًقا إلعالف الدوحة واتفاؽ القاهرة الذي تـ توقن
 2/9/2102الشروق، مصر، 

 
 صبيح: حديث وزير الخارجية اإلسرائيمي انتياك لمقوانين الدوليةمحمد  .9

قاؿ السفنر محمد صبنح األمنف العاـ المساعد لشؤوف فمسطنف واألراضي العربنة : صالح جمعة - القاهرة
قاؿ صبنح، في و  ايتهاكا لمقواينف الدولنة.المحتمة بالجامعة العربنة، إف حدنث وزنر الخارجنة اإلسرائنمي نعد 

عممنة التحرنض المتعمد والمتكرر مف قبؿ وزنر الخارجنة اإلسرائنمي ضد الرئنس أبو "بناف له أمس، إف 
مازف، تمنثؿ ايتهاكا لكافة القواينف واألعراؼ الدولنة واستهتارا بما نمنثمه الرئنس كممنثؿ شرعي لمشعب 

 ."الفمسطنيي نجب احترامه
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 3/9/2102رق األوسط، لندن، الش
 

 رام اهلل: االحتالل يصّعد في سياسة منع أىالي األسرى من زيارة أبنائيم حكومة .01
أفادت وزارة شؤوف األسرى والمحررنف في الحكومة الفمسطنينة راـ اهلل بأف سناسة االحتالؿ ميع : راـ اهلل

السجوف "في تصاعد مستمر"، مشنرة إلى أيه  أهالي األسرى، مف قرابة الدرجة األولى، مف زنارة أبيائهـ في
ال تكاد تخمو أسرة أسنر مف حالة ما نسمى "الميع األميي" والحرماف مف الزنارات وبقرار مف المخابرات 

 اإلسرائنمنة، ونشمؿ ذلؾ الوالدنف واألبياء والزوجة واألخوات.
"إف سمطات االحتالؿ ال تقدـ أي  :7/9وقالت الوزارة في تقرنر لها، تمقت "قدس برس" يسخة عيه األحد 

تبرنر أو تفسنر قايويي لهذه السناسة في ميع أهؿ األسنر مف الزنارات وخاصة األمهات واآلباء واألطفاؿ 
 .الصغار"

 2/9/2102قدس برس، 
 

 وزير الصحة الجديد في غزة: أولوياتي تأمين التمويل وتوحيد الجيود مع الضفة .00
مفند المخمالتي أيه سنركز خالؿ المرحمة المقبمة عمى  د.حكومة غزة،  أكد وزنر الصحة الجدند في: غزة

تحسنف الخدمة الصحنة المقدمة لممواطف مف خالؿ تأمنف الدعـ المالي الالـز لتوفنر األدونة والمهمات 
الطبنة، وتوحند الجهود في قطاع غزة مف جهة، وبنف وزارتي الصحة في غزة والضفة الغربنة مف جهة 

 أخرى.
خمًفا لمدكتور  7/9اؿ المخمالتي في حدنث لػ"قدس برس" عقب تسمـ مهامه رسمًنا وزنًرا لمصحة األحد وق

باسـ يعنـ، إف المواطف الفمسطنيي في غزة نعايي مف عدة مشاكؿ في الخدمات الصحنة المقدمة له، 
الظروؼ المالنة موضًحا أف هذه المشاكؿ لنست ياجمة عف تقصنر مف الوزارة وكوادرها إيما ياتجة عف 

 الصعبة التي تعاينها الوزارة.
 2/9/2102قدس برس، 

 
 : نعمل بكل طاقتنا لصرف راتب الشير الجاري في موعدهوزير المالية بحكومة فياض .02

الحكومة تعمؿ بكؿ طاقاتها مف أجؿ تأمنف  إفيبنؿ قسنس  د.قاؿ وزنر المالنة  :القدس دوت كوـ -راـ اهلل 
 ".األهميعمنها مف مستحقات لمموردنف والقطاع  لمموظفنف في موعده"، ودفع ماصرؼ راتب الشهر الجاري 

جهوديا تيصب حالنًا عمى تأمنف الرواتب، فجزء  إفوأضاؼ قسنس خالؿ مقابمة مع دوت كوـ في مكتبه: 
، ياإلسرائنممما نتـ تحونمه مف مستحقات لمسمطة مف الجايب  وآخرالداخمنة  إنراداتيانتـ تحصنمه مف خالؿ 

أف السمطة تيتظـ  إلىقسنس  وأشار ما يتمقاه مف ميح وتبرعات مف الدوؿ الشقنقة والصدنقة. إلى إضافة
بصرؼ الرواتب عمى الرغـ مما تعاينه مف أزمة مالنة خايقة تسببت بالتأخر بعض الشيء في عممنة 

 شكؿ سرنع بتعهداتها".وب باإلنفاءالصرؼ، داعنًا كافة الدوؿ التي تعهدت بميح السمطة مساعدات مالنة 
 2/9/2102القدس، القدس، 

 
 دولتيم إقامةالبرغوثي: مؤتمر االشتراكية الدولية أكد حق الفمسطينيين في  النائب .03
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في كنب تاوف  أعماله أيهىالذي  72الدولنة الػ االشتراكنةمؤتمر قمة  أفمصطفى البرغونثي  د.قاؿ اليائب 
بشأف فمسطنف رغـ  إقرارهالمقضنة الفمسطنينة واف القرارات التي تـ كاف مياسبة لتأكند الدعـ  إفرنقنابجيوب 

التمننز والفصؿ  أشكاؿاالستنطاف نمنثؿ شكال مف  أف إلى اإلشارةشكمت سابقة مف حنث  إسرائنؿمعارضة 
  العيصري.
 منةاإلسرائنمقاطعة البضائع  إلىفي االشتراكنة  األعضاءالمؤتمر دعا جمنع الدوؿ  إفالبرغونثي " وأضاؼ

عمى حؽ الشعب الفمسطنيي في  أكدالمؤتمر  أف إلىالبرغونثي  وأشار حممة المقاطعة الدولنة". إطارفي 
 وعاصمتها القدس. 5992المحتمة عاـ  األراضيدولته كاممة السنادة عمى جمنع  إقامة

 2/9/2102القدس، القدس، 
 

 كاعميدًا لمسمك الدبموماسي العربي والدولي لدى سريالن أنور األغا .04
تسمـ سفنر فمسطنف لدى سرناليكا والمالدنؼ أيػػور األغػػا، عمادة السمؾ الدبموماسي  :القدس –راـ اهلل 

  العربي والدولي المعتمد لدى جمهورنة سرناليكا.
وقاؿ السفنر اآلغا في بناف وزعته وزارة الخارجنة، إيه تسمـ عمادة السمؾ الدبموماسي العربي والدولي، بعد 

نر دولة اإلمارات العربنة المتحدة الشقنقة المعتمد لدى سرناليكا، والذي كاف نشغؿ هذا الموقع أف غادر سف
وأوضح البناف أف السفنر اآلغا أقاـ حفؿ وداع لسفنر اإلمارات، بصفته عمندًا لمسمؾ  .7009ميذ أنار 

متمنزة بنف فمسطنف واإلمارات، الدبموماسي العربي والدولي لدى البالد، وتقدنرًا لعالقات األخوة التارنخنة ال
 بمشاركة عدد مف الوزراء والمسؤولنف وسفراء الدوؿ العربنة واألجيبنة المعتمدنف لدى سرناليكا.
 3/9/2102القدس، القدس، 

 
 اتيمو بالفساد من حماس قاضي نائبافي حكومة غزة يوزير "القدس الفمسطينية":  .05

اب والرناضة في الحكومة بغزة، مساء السبت، عزمه تقدنـ رة الشبنآنثار إعالف وز : كوـدوت  القدس -غزة 
شكوى قضائنة ضد أحد يواب حماس في المجمس التشرنعي في غزة جداًل واسعًا في األوساط الفمسطنينة 
 المختمفة، حوؿ المدى القايويي لمنثؿ هذه الشكوى وخاصًة ضد اليواب الذنف نمتمكوف "حصاية" أماـ القضاء.

الجدؿ الدائر بشأف قضنة الوفود الشبابنة التي غادرت قطاع غزة إلى دوؿ مختمفة  إلىى وتعود خمفنة الشكو 
مف بنيها تويس وتركنا، وعدـ التزاـ الوزارة بالموائح والقواينف والمعاننر المتعمقة باختنار الوفود، وعالقة يجؿ 

 في تمؾ الوفود عمى حد قوؿ مقدـ الشكوى.غزة أحد وزراء حكومة 
تحاوؿ  بأيهارة تمسكها بكؿ المعاننر المطروحة الختنار الوفود الشبابنة، متهمة جهات لـ تسمها وأكدت الوزا

جرها إلى "مهاترات لنس لها هدؼ، سوى التقمنؿ مف حجـ ايجازات الوزارة وما تقدمه لمشباب"، دوف أف 
 تفصح عف هونة عضو المجمس التشرنعي الذي تود رفع شكوى قضائنة ضده.

مجية القايوينة في المجمس التشرنعي بغزة د. أحمد أبو حمبنة، في اتصاؿ هاتفي مع مراسؿ ورفض رئنس ال
نيبغي  دوت كوـ بغزة، التعمنؽ عمى ما حدث، معتبرا خروج منثؿ هذه المشكمة عبر وسائؿ اإلعالـ خطأ ال

 س بغزة".مقابمته بخطأ، محذرًا مف "تهونؿ اإلعالـ" لمقضنة التي "يشرتها صحؼ ومواقع تابعة لحما
وكاف الصحافي والمحمؿ السناسي المقرب كنثنرًا مف قنادات حماس في قطاع غزة وأحد كوادرها البارزنف 

ووزنرها  غزةعمى يشر مقالًة له هاجـ فنها وزارة الشباب والرناضة في حكومة  أقدـ ،"مصطفي الصواؼ"
يس، ونضـ في قوائمه أغمبنة عظمى "محمد المدهوف" بتهمة الموافقة عمى قائمة وفد شبابي سنغادر إلى تو 
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مف أبياء كوادر فتح في غزة، وكذلؾ "يجؿ" أحد الوزراء في حكومة غزة دوف تسمنته، وعدـ مراعاة المدهوف 
 لممعاننر القايوينة الختنار الوفود.

إيه ال نوجد أي مسؤوؿ أو وزنر معفى  :مف جهتها قالت اليائب في المجمس التشرنعي الفمسطنيي هدى يعنـ
مف المساءلة القايوينة مف قبؿ المجمس إذا ارتكب خطأ ما، وأيه نجب أف نتحمؿ كؿ وزنر األخطاء التي 

 نقوـ بها، فالتشرنعي ُنمارس كؿ أدواته الرقابنة عمى الجمنع دوف استنثياء.
وأوضحت في تصرنح صحفي لها، أيه مف غنر الميطقي أف نتـ تقدنـ دعوى قضائنة ضد أحد يواب 

 يه نمارس عممه في الرقابة عمى أداء الحكومة.التشرنعي كو 
 2/9/2102القدس، القدس، 

 
 يفّجر قنبمة بإبداء استعداده لمعمل تحت حكم حماس "مستنكف" قاض   .06

القادر جرادة قيبمة مف العنار النثقنؿ أمس عيدما أعمف مبادرته  عبد د.فّجر القاضي : فتحي صّباح -غزة 
أماكف عممهـ لوضع حد اليقساـ السمطة  إلى "العودة فوراً "مستيكفنف وعدد مف القضاة ووكالء الينابة ال

 القضائنة.
في مدنية غزة أمس تحت  اإليسافلحقوؽ  "المنزاف"وفاجأ جرادة المشاركنف في لقاء خاص يظمه مركز 

 إلىعممه، داعنًا  إلى، بإعاليه العودة فورًا "المصالحة إيجاحتفعنؿ دور السمطة القضائنة في "عيواف 
. وشدد عمى تحممه يتائج مبادرته كاممة مهما بمغ "تشكنؿ لجية خاصة لدرس األمر وبحث سبؿ تيفنذه"

النثمف، مؤكدًا أيه لـ نطمع مجمس القضاء األعمى في السمطة الفمسطنينة الذي كاف نعمؿ معه قبؿ االيقساـ، 
الحكـ والسمطات النثالث  عمى مبادرته. لكيه أبدى مخاوؼ مف عدـ قبوؿ حماس التي تسنطر عمى مقالند

 أماكف عممهـ. إلىفي القطاع، عودة القضاة 
عمى رغـ ذلؾ لـ نتأخر الرد، إذ أعمف أحد أبرز القضاة في مجمس القضاء األعمى الذي شكمته حماس 

ال "، أي بعد شهور قمنمة عمى االيقساـ السناسي، أشرؼ فارس ترحنبه بالمبادرة، وقاؿ: 7002عاـ  أواخر
 ."مف قبوؿ المبادرة بعد مراجعة الجهات المختصة مايع لدنيا

 المركز سنتابع مع الطرفنف "إف  "الحناة"عدياف الحجار الذي أدار المقاء لػ  "المنزاف"وقاؿ محامي مركز 
 

عادة دمجهـ في سمؾ  إلىتشكنؿ المجية والبحث في التفاصنؿ وآلنات وتوقنت عودة القضاة  أماكف عممهـ وا 
 ."القضاء

 3/9/2102لندن، الحياة، 
 

 : مصر الراعي لممصالحة ودعوة إيران الحتضانيا غير رسميةحمدانأسامة  .11
أحمد المصري أكد مسئوؿ ممؼ العالقات الدولنة في حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" أسامة  -غزة

الحتضايها استمرار مصر في رعانتها لممؼ المصالحة الفمسطنينة، مشدًدا عمى أف الدعوة اإلنراينة  ،حمداف
 "غنر رسمنة".

وقاؿ حمداف في حدنث لػ"فمسطنف": "إف لمصر دوًرا إنجابنًّا فعااًل في خدمة القضنة الفمسطنينة، ورعانة 
ف حركة "حماس" تيتظر بعض الترتنبات المصرنة  يهاء االيقساـ السناسي الدائر، وا  الحوار الوطيي وا 

 لاليطالؽ في هذا االتجاه ال يقمه لطرؼ آخر".
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اؼ حمداف: "تأكنديا رعانة مصر لمحوار، ومباشرتها الوساطة في هذا الممؼ، ويفنيا وجود دعوة إنراينة وأض
لنسا يابعنف مف ميظور سمبي، أو طعًيا في جهود إنراف، فهي طالما قدمت الدعـ لمقضنة والمقاومة 

 وخدمتها"، منثيًنا عمى جهود البمدنف.
بنرة عمى مصر في أف تصؿ بالمصالحة الوطينة إلى يقطة ترضي وتابع: "إف الفمسطنيننف نعمقوف آمااًل ك

الجمنع، وتحقؽ آماؿ وتطمعات الشعب الفمسطنيي، والسنما بعد نثورة الخامس والعشرنف مف نيانر المصرنة، 
 وتولي محمد مرسي رئاسة الجمهورنة".

وفرنقه، في ظؿ عمـ وبنف أف المصالحة غنر مرتبطة بمكاف، بقدر ما أيها تتعمؽ بجدنة الرئنس عباس 
الجمنع بما قدمته حركة "حماس" مف تيازالت، وهو ما لـ نعد أمًرا سرنًّا أو مخفنًّا، وفؽ قوله، عادًّا التيازالت 

 في سناؽ اإلرادة والموقؼ الوطيي "لنست تيازاًل بقدر ما هي مكسب".
عباس مع تيفنذ بيودها وجدد القنادي في حركة "حماس" تأكنده أف المصالحة معطمة بسبب عدـ تجاوب 

الموقعة، مبدًنا اعتقاده أف سبب ذلؾ نرجع إلى ضغوط الوالنات المتحدة و)إسرائنؿ( الممارسة عمنه، وعدـ 
 رغبتهما في إتماـ مصالحة تكوف حركة "حماس" شرنكة فنها.

ًها إلى وشدد حمداف عمى حرص حركته عمى أف تحرنؾ عجمة المصالحة، وأال تبقنها في المحط الراهف، ميو 
عدـ وجود بوادر عممنة واقعنة لتيفنذ المصالحة، وأف "حماس" تيتظر أف تتوج الجهود المصرنة في هذا 

 السناؽ، وخاصة مف بعد زنارة قنادتها والتقاءها مرسي بعد فوزه.
وقاؿ: "أكدت فعمنًّا القنادة المصرنة برئاسة مرسي اهتمامها بمتابعة ممؼ المصالحة، ورعانته، وحرصها 

مى أف نكوف هياؾ يتنجة إنجابنة في هذا السناؽ، غنر أيه حتى المحظة ال نوجد موعد مقرر لعقد لقاء بنف ع
 قنادتي حركتي فتح وحماس".

مف جهة نثاينة، أبدى القنادي حمداف استغرابه مف حدنث قنادة حركة "فتح" عف المصالحة، في وقت تسعى 
اًل عمى ذلؾ بعزمها إجراء االيتخابات المحمنة في الضفة بممارسات عدة إلى عرقمتها وتعطنؿ مسارها، مدل

 الغربنة، واستمرار أجهزتها األمينة في مالحقة عياصر ومؤندي حركة "حماس".
وعّد القنادي الفمسطنيي الحدنث عف إجراء ايتخابات دوف توافؽ وطيي "تكرنًسا لحالة االيقساـ وموقًفا عممنًّا 

 ."ندؿ عمى عدـ الجدنة في المصالحة
وشدد حمداف عمى أف االيتخابات المحمنة في الضفة "غنر شرعنة"، وادعاء لدنمقراطنة غنر موجودة في 

فناض )رئنس حكومة -األصؿ، إذ لف نخوضها في الصورة الحالنة سوى "مف تتوافؽ عمنه اعتبارات عباس
ها "حماس" بايتخابات حرة راـ هلل("، مشنًرا إلى أف جمنع البمدنات التي ستجرى فنها االيتخابات فازت فن

 ويزنهة في سيوات سابقة.
وقاؿ: "إف إتماـ االيتخابات مف غنر رؤنة وتوافؽ وطيي وبعنًدا عف قطاع غزة نعد محاولة لتزننؼ إرادة 
ف هذا األمر غنر إنجابي وغنر صحي و مرفوض، ونكشؼ حقنقة موقؼ حركة "فتح" مف  الجماهنر، وا 

 اجع عف ذلؾ.المصالحة"، مطالًبا إناها بالتر 
 2/8/2012، فمسطين أون الين

 
 الوزاري الجديد عمى حكومة ىنية المقالة التعديلفتح ترفض  .18
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أف حركة فتح رفضت التعدنؿ  "،د ب أ" مف غزة، يقاًل عف وكالة  2/9/2012القدس، القدس،  ذكرت
لنوـ االحد، معتبرة الوزاري الجدند عمى حكومة حماس، والذي اقره المجمس التشرنعي في قطاع غزة صباح ا

 إناها بػ "خطوة باطمة".
إف حكومة حماس في  ،وقاؿ أمنف سر المجمس النثوري لمحركة أمنف مقبوؿ لوكالة األيباء األلماينة )د.ب.أ(

غزة "غنر شرعنة وغنر معترؼ بها، وهي ياتجة عف ايقالب ضد الشرعنة الفمسطنينة وبالتالي أي إجراء 
 تتخذه هو باطؿ وغنر شرعي".

اعتبر مقبوؿ، أف خطوة التعدنؿ "دلنؿ آخر عمى أف حماس تعمؿ مف أجؿ تكرنس وترسنخ االيقساـ و 
 الفمسطنيي الداخمي ".

واعتبر قنادي فتح رفض الفصائؿ الفمسطنينة حضور جمسة ميح النثقة لمحكومة المقالة أو المشاركة فنها 
 "دلنؿ عمى كوف هذه الحكومة غنر شرعنة وغنر قايوينة". 

غزة يقاًل عف مراسمها فتحي صباح، أف المسؤوؿ في حركة مف  3/9/2012الحياة، لندن، ت وأضاف
في قطاع غزة الدكتور نحنى رباح قاؿ في تصرنح لوكالة أيباء الشرؽ األوسط: إف إجراء منثؿ هذه « فتح»

شغاله بقضانا أخرى. وت« ممهاة»التعدنالت مع بقاء األوضاع عمى حالها  عمنقًا عمى ينؿ لمشارع الفمسطنيي وا 
، وال نوجد شيء اسمه 2002المجمس معطؿ ميذ االيقساـ عاـ »الحكومة نثقة المجمس التشرنعي، قاؿ إف 

، مؤكدًا أيه ال نؤند منثؿ هذه الخطوات. وعف إجراء تعدنالت مشابهة «المجمس التشرنعي الفمسطنيي حالناً 
نالت، سواء في الضفة أو القطاع، ال نقدـ كؿ التعد»في راـ اهلل قبؿ شهرنف، قاؿ إف « فتح»عمى حكومة 

 «.وال نؤخر، والمستفند األوؿ مف االيقساـ الفمسطنيي هو إسرائنؿ
 

 : التعديل الوزاري عمى حكومة ىنية تستفيد منو حماسالشعبيةالجبية  .19
في قطاع غزة كاند الغوؿ إف هذا « الجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنف»فتحي صباح: قاؿ مسؤوؿ  -غزة 
، مضنفًا في تصرنحات لوكالة أيباء الشرؽ األوسط أف التعدنؿ نيسجـ مع «حماس»دنؿ تستفند ميه التع

حماس تتصرؼ وكأف المجمس التشرنعي ما زاؿ »حاؿ االيقساـ ونؤكد أف إيهاءه ما زاؿ بعندًا. ورأى أف 
 «.قائمًا وتمنثؿ غالبنته

 3/9/2012الحياة، لندن، 
 

 برمان ونسعى لسالم شامل وعادلعباس زكي: ال ترىبنا تيديدات لي .20
اكد عباس زكي عضو المجية المركزنة لحركة فتح والمفوض العاـ لمعالقات العربنة والصنف الشعبنة  :راـ اهلل

 اف قضنة الالجئنف هي عيواف القضنة الفمسطنينة .
مسطنيي بدأ وقاؿ : اف تصرنحات وزنر الخارجنة االسرائنمي افغدور لنبرماف لنست جدندة عمى الشعب الف

مف بنغف ورابنف وشاروف وصوال إلى يتيناهو ولنبرماف، ويحف ال ترهبيا التهدندات، ويرند سالما شامال 
 وعادال. 

 2/9/2012القدس، القدس، 
 

 مشعل وأبو مرزوق وىنية أبرز المرشحين لرئاسة المكتب السياسي لحماسالدستور:  .21
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اليتخاب ممنثمنها تمهندًا لتشكنؿ المجمس المركزي لمحركة،  حمزة العكانمة: فنما تتهنأ فروع حماس في الخارج
وبعد ايتهاء ايتخابات الداخؿ في الضفة وغزة، تيحصر بورصة المرشحنف لتولي رئاسة المكتب السناسي 
لمحركة والتي ستتضح مع يهانة الشهر القادـ، بنف رئنس المكتب الحالي خالد مشعؿ ويائبه موسى أبو 

 الفمسطنينة المقالة في غزة اسماعنؿ هينة. مرزوؽ ورئنس الحكومة
( عضوًا بمف فنهـ الرئنس، ال بد أف تفرز 11قبنؿ الحدنث عف تشكنمة المكتب السناسي المكوف مف )

أعضاء مف كؿ إقمنـ إلى تشكنمة  6األقالنـ النثالنثة )غزة، الضفة، الخارج( ممنثمنها، لنصار بعدها إلى تقدنـ 
خضع لتفاهمات ومباركة مجمس شورى الحركة الذي نقوـ أعضاؤه بترشنح المجمس، وايتخاب رئنس له، ن

 الرئنس ألربع سيوات، حنث ال نجوز أف نتقدـ أحد بترشنح يفسه، امتنثااًل لقاعدة )طالب اإلمارة ال نؤمر(.
عامًا 16وبحسب مصادر مقربة مف الحركة، فإف مشعؿ الذي شغؿ أهـ المواقع القنادنة في الحركة ميذ يحو 

، لـ نحسـ قراره بعد في الترشح مف عدمه، برغـ عدند التصرنحات التي يسبت إلنه 1116دندًا في العاـ تح
في غنر مرة بعدـ ينة الترشح لرئاسة المكتب لممرة الخامسة في تارنخه، مضنفة أف أبرز األسماء التي نمكف 

المعروفة لإلعالـ حنث نعمؿ أف تيافسه عمى الموقع، فضاًل عف أبو مرزوؽ وهينة، أحد الشخصنات غنر 
 في الظؿ، رافضة الكشؼ عف هونته.

وبحسب التعدنالت األخنرة التي طرأت عمى اليظاـ الداخمي لمحركة، فإف والنة مشعؿ عمى رئاسة المكتب 
السناسي القادـ إذا ما تـ اختناره ستكوف األخنرة، حنث نكمؿ عشرنف عامًا في رئاسة أحد أهـ مواقع 

ا دنيامنكنة وبياًء لمعالقات وتحدندًا لمالمح سناستها وعالقاتها، فالتعدنالت حددت رئاسة الحركة، وأكنثره
 المكتب بدورتنف متتالنتنف فقط، وعمنه اعتبرت سيوات مشعؿ الستة عشر في رئاسة المكتب دورًة واحدة.
مآالتها ايتخابات المكتب ورئاسته ستتضح في غضوف أقؿ مف شهرنف، وهي بطبنعة الحاؿ ستخضع في 

لتولنفة واختالؼ اليتائج التي حصمت في الداخؿ الفمسطنيي، وسط حدنث عف تغننر طاؿ أكنثر مف نثمث 
 أطرها القنادنة، ما نعيي بقاء الباب مفتوحًا لكؿ االحتماالت، بحسب تمؾ المصادر.

ئنس لممكتب وفي قراءة ألبرز محطات ايتخابات المكتب السناسي لمحركة، فقد كاف موسى أبو مرزوؽ أوؿ ر 
، نثـ ايحصر الموقع بمشعؿ حتى اآلف، وقد يافسه أبو مرزوؽ عمى الموقع بعد ذلؾ في نثالث 1112العاـ 

دورات، إال أيه بقي في موقعه يائبًا لمشعؿ حتى اآلف، ما نفسر التقارب والتطابؽ الفكري بنيهما ومدى 
 ة، وطبنعة العمؿ األخالقي الجامع بنيهما.الرضا والنثقة الجماهنرنة التي نحظناف بها في األوساط الحمساون

 3/9/2012الدستور، عمان، 
 

 انسحاب رئيسة قائمة فتح من المشاركة في االنتخابات البمدية .22
( 1|2يابمس: قاؿ أمنف مقبوؿ، أمنف سر المجمس النثوري لحركة "فتح" في تصرنحات إذاعنة النـو األحد )

في وقت سابؽ عف ترشنحها لترأس قائمة الحركة لخوض بأف "عياف األتنرة التي أعميت عيها الحركة 
االيتخابات البمدنة قد اعتذرت عف ذلؾ، وأعميت عف ايسحابها مف سباؽ االيتخابات"، مشنًرا إلى أف "حركة 
"فتح" تفهمت األسباب التي أوردتها األتنرة لاليسحاب مف المشاركة بااليتخابات، بالرغـ مف أف الحركة بقنت 

 ترأس قائمتها حتى المحظة األخنرة"، كما قاؿ.متمسكة بها ل
بدورها؛ رجحت مصادر مطمعة في يابمس السبب الرئنس اليسحاب األتنرة مف المشاركة في االيتخابات هو 
صرار غساف الشكعة القنادي  عدـ قدرة "فتح" عمى االتفاؽ عمى قائمة واحدة لمحركة لخوض االيتخابات، وا 

في ميظمة التحرنر الفمسطنينة عمى ترأس قائمة ميفصمة اعتبرها بأيها غنر فنها وعضو المجية التيفنذنة 
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تابعة ألي تيظنـ"، وأضافت المصادر بأف "القاعدة التيظنمنة لػ"فتح" ترفض ترشنح األتنرة، فنما تؤند الشكعة 
ندنف لما نتمتع به مف يفوذ قوي عمى صعند المدنية، األمر الذي مف شأيه تشتنت أصوات الياخبنف المؤ 

 لمحركة بنف هاتنف القائمتنف".
 2/9/2012قدس برس، 

 
 في مواجية البرنامج النووي اإليراني "خطًا أحمر واضحاً "نتنياىو: المجتمع الدولي ال يضع  .23

ػ ا. ؼ. ب: يدد رئنس الوزراء االسرائنمي بينامنف يتيناهو، امس، بعدـ وجود "خط احمر واضح" مف  القدس
مواجهة البريامج اليووي االنرايي، وذلؾ عيد بدء الجمسة االسبوعنة لمجمس  قبؿ المجموعة الدولنة في

 الوزراء.
وقاؿ يتيناهو "اعتقد اف عمنيا قوؿ الحقنقة: المجموعة الدولنة ال تضع خطا احمر واضحا النراف، وانراف ال 

 ترى تصمنما مف جايب المجموعة الدولنة لوقؼ بريامجها اليووي".
اف لـ تر خطا احمر، ولـ تممس تصمنما )مف جايب المجموعة الدولنة( لف تتوقؼ واضاؼ "طالما اف انر 

 عف المضي قدما في بريامجها اليووي. نجب اال تحصؿ انراف عمى القيبمة الذرنة".
وهو اوؿ رد فعؿ رسمي مف رئنس الحكومة االسرائنمنة ميذ يشر تقرنر الوكالة الدولنة لمطاقة الذرنة 

ف انراف ضاعفت، رغـ العقوبات الدولنة، قدراتها عمى تخصنب النوراينـو في موقع الخمنس، والذي اكد ا
 فوردو واتهـ انراف انضا بعبارات شدندة المهجة، بعرقمة عمؿ الوكالة في موقع بارشنف.

وقاؿ يتيناهو اف "هذا التقرنر نؤكد الذي كيت اقوله لوقت طونؿ: العقوبات الدولنة قد تمقي بنثقمها عمى 
اد االنرايي، ولكيها ال تميع البريامج اليووي االنرايي مف التقدـ، واالنراينوف نستغموف المحادنثات مع االقتص

 القوى الدولنة لممضي قدما في بريامجهـ اليووي".
 3/8/2102، األيام، رام اهلل

 
 

 خالف بين وزارتي األمن واإلسكان حول سمب أراضي الفمسطينيين في الضفة  .24
، عكنفا إلدار، أمس األحد في صحنفة : دراوسزهنر أي - الياصرة كشؼ الصحافي اإلسرائنمي المخضـر

'هآرتس' العبرنة اليقاب عف خالٍؼ عمنٍؽ بنف وزارتي اإلسكاف واألمف في الدولة العبرنة حوؿ السنطرة عمى 
كبنر في أراضي فمسطنينة في الضفة الغربنة المحتمة، وبحسب الصحنفة العبرنة، فقد وجه مسؤوؿ إسرائنمي 

وزارة األمف اإلسرائنمنة اتهاماته لوزارة اإلسكاف والبياء اإلسرائنمنة بايتهاؾ القايوف، مشنرًا إلى أف وزارة 
اإلسكاف قد شقت عدة طرؽ غنر قايوينة، كما أيها سنطرت عمى أراضي فمسطنينة خاصة في الضفة 

 الغربنة، عمى حد تعبنره.
 3/8/2102، القدس العربي، لندن

 
 يطالب نتنياىو بإرجاء اإلعالن عن كمية "أريئيل" جامعة رسمية راكاب .25

، االنثينف، أف وزنر األمف اإلسرائنمي إنهود  أفادت صحنفة "هآرتس" في موقعها عمى الشبكة صباح النـو
براؾ، وجه رسالة لرئنس حكومته بينامنف يتيناهو مطالبا إناه بإرجاء اإلعالف عف كمنة "أرنئنؿ" االستنطاينة 

 عة رسمنة، إلى أف تصدر المحكمة العمنا اإلسرائنمنة، قرارها في الممؼ المذكور.جام
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راؾ، بالقوؿ إف الرسالة عبارة عف مياورة  مفضوحة مف اورد وزنر التعمنـ اإلسرائنمي ساعر عمى رسالة ب
لقائد  راؾ هدفها ميع االعتراؼ بكمنة أرنئنؿ، وأيه مف الميطؽ والميتظر أف تحنؿ المحكمة الموضوعاب

الميطقة الوسطى قبؿ إصدار أي قرار أو حكـ قضائي." وأضاؼ ساعر أف مف نحؽ له توجنه التعمنمات 
 لقائد الميطقة الوسطى بهذا الخصوص هو الحكومة ورئنسها ولنس وزنر األمف.

 3/8/2102، 48عرب 
 

 وزراء إسرائيميون يتخوفون من تردي العالقات مع أوباما .26
عبر وزراء اسرائنمنوف أمس األحد، عف خشنتهـ مف تردي العالقات بنف حكومتهـ  :برهوـ جرانسي -الياصرة

ورئنسها بينامنف يتيناهو وبنف إدارة الرئنس باراؾ أوباما وحّمؿ أحد الوزراء رئنسه بينامنف يتيناهو مسؤولنة 
 الوضع في العالقات مع البنت االبنض.

عدد جيودها بأكنثر مف النثمنثنف في المياورة المقبمة وجاءت هذه التخوفات في أعقاب قرار واشيطف تقمنص 
مع إسرائنؿ، واعتبر مسؤولوف اسرائنمنوف أف القرار بمنثابة بدانة لتعامؿ مف يوع آخر مع يتيناهو، إال أف 

 مصادر عسكرنة إسرائنمنة زعمت أف القرار األمنركي يابع مف تقمنص في المنزاينات.
فإف المسؤولنف االسرائنمننف فهموا الرسالة األمنركنة الكامية في "وانيت"،  ندنعوت أحرويوت وحسب موقع

تقمنص القوات في المياورة المشتركة، وهي أف األمنركاف مصروف عمى أف نوضحوا إلسرائنؿ بأيها لنست 
 قادرة عمى جرهـ إلى حرب، وبالتأكند لنس قبؿ االيتخابات األمنركنة.

وزنر حربه إنهود باراؾ، نيظراف إلى تصرنحات دامبسي عمى وقالت صحنفة "معارنؼ" امس، إف يتيناهو و 
أيها اجتازت خط االيتقاد الشرعي ضد اسرائنؿ ومست بشكؿ كبنر بالردع االسرائنمي، خاصة وأيه اختار 
اطالؽ تصرنحاته عمى االرض االوروبنة والتأنثنر لنس فقط عمى الساحة السناسنة االوروبنة بؿ وعمى الرأي 

 العاـ أنضا.
 3/8/2102، د، عّمانالغ

 
 لمصر "219"تحتج لدى ألمانيا عمى بيعيا غواصتين من طراز  "إسرائيل" .27

احتجت إسرائنؿ لدى ألماينا عمى صفقة تـ إبرامها مؤخرا بنف حوض بياء سفف : نو بي أي -القدس المحتمة
ف أف تكوف ، وسط خشنة إسرائنمنة م« 209»ألمايي ومصر اشترت بموجبها األخنرة غواصتنف مف طراز 

 13الصفقة قد تمت عمى خمفنة توتر العالقات بنف الحكومتنف األلماينة واإلسرائنمنة. عممًا أف لدى إسرائنؿ 
غواصات لدى مصر  4غواصات، نثالنثًا ميها ألماينة متطورة مف طراز دولفنف، في مقابؿ  6سفنية حربنة و

 سفف حربنة. 9و
إسرائنمننف وصفوا الصفقة بأيها "تحوؿ دراماتنكي إلى األسوأ وقالت صحنفة "ندنعوت أحرويوت" إف مسؤولنف 

 في العالقات بنف إسرائنؿ وألماينا".
وذكرت أف موظفنف رفنعي المستوى في وزارة الدفاع األلماينة قالوا لمسؤولنف رسمننف إسرائنمننف، إف الصفقة 

األلماينة، وأف األخنرة قررت بنف حوض بياء السفف األلمايي ومصر نجب أف تحصؿ عمى موافقة الحكومة 
 في هذه األنثياء أال تصادؽ عمى الصفقة.

وأضافت الصحنفة أف إسرائنؿ تأمؿ أف تبقى ألماينا عمى موقفها هذا خاصة بهذا التوقنت الحساس في 
 الشرؽ األوسط ألف الصفقة "ستميح مصر تفوقا بارزا عمى االسطوؿ اإلسرائنمي".
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 3/8/2102، الحياة، لندن
 

 في الضفة الغربية بؤرة "ميغرون" االستيطانية خالءإ .28
المقامة عمى أراٍض فمسطنينة خاصة في الضفة « منغروف»أخمى مستوطيو البؤرة االستنطاينة : الياصرة

الغربنة المحتمة، ميازلهـ تيفنذًا لقرار المحكمة العمنا اإلسرائنمنة، وفي أعقاب االتفاؽ مع الحكومة التي وفرت 
القرنبة، عمى أف تقنـ لهـ حنًا استنطاينًا جدندًا خالؿ العامنف « عوفرا»في مستوطية  لهـ ميازؿ بدنمة

 المقبمنف.
فًتى مف أيصار االستنطاف الذنف لعبوا مع  15 - 10مستوطف ميازلهـ طوعًا، باستنثياء  300وأخمى يحو 
رة إلى أف تـ إخالؤهـ ، إذ أخالهـ مف سطح ميزؿ لنعودوا إلنه، وتتكرر الصو «القط والفأر»الجنش لعبة 

يهائنًا بالقوة واعتقاؿ عدد ميهـ. وأعمف الجنش أف قواته في حاؿ تأهب تحسبًا لقناـ مستوطينف بأذنة 
 «.جبانة النثمف»فمسطنيننف في ما نعرؼ بػ 

 3/8/2102، الحياة، لندن
 

 الجيش اإلسرائيمي يتخوف من عودة حزب اهلل لمسيطرة عمى الحدود مع لبنان .29
تبدي قنادة الجبهة الشمالنة في الجنش اإلسرائنمي، تخوفها مف ايتشار واسع : نو بي أي -تمةالقدس المح

المبياينة في الفترة القرنبة المقبمة عمى أنثر احتماؿ يقؿ قوات مف الجنش  -لحزب اهلل عيد الحدود اإلسرائنمنة 
اليظاـ السوري ومعارضنه  المبيايي مف جيوب البالد إلى شمالها عقب االشتباكات المسمحة بنف مؤندي

وقالت صحنفة "هآرتس" إف الجنش اإلسرائنمي نتخوؼ مف قناـ حزب اهلل بتوسنع ايتشاره  بمدنية طرابمس.
 .وسنطرته عيد الحدود مع إسرائنؿ

 3/8/2102، الحياة، لندن
 
 

 القاضي اإلسرائيمي فينوغراد ينتقد نية نتنياىو وباراك مياجمة إيران .31
وجه رئنس لجية التحقنؽ الرسمنة حوؿ إخفاقات إسرائنؿ في حرب لبياف النثاينة، : بي أينو  -القدس المحتمة

القاضي إلناهو فنيوغراد، ايتقادات شدندة إلى رئنس الوزراء بينامنف يتايناهو ووزنر الدفاع انهود باراؾ بسبب 
سرائنؿ في حاؿ قاما ينتهما شف هجوـ عسكري إسرائنمي ميفرد ضد إنراف، وحذر مف أضرار هائمة ستمحؽ بإ

 بذلؾ.
وقاؿ فنيوغراد إلذاعة الجنش اإلسرائنمي "لست مقتيعا أف صياع القرار الذنف نيبغي أف نقرروا بشأف مهاجمة 
 أو عدـ مهاجمة إنراف، سنطبقوف يتائج ذلؾ التقرنر" في إشارة إلى "تقرنر فنيوغراد" حوؿ حرب لبياف النثاينة.

 ييا جمنعا سيواجه مصنبة كبرى".وأردؼ أيه "إذا قرروا شف هجـو فإ
 3/8/2102، الحياة، لندن

 
 "ميرجان النبيذ" في مسجد بئر السبع استفزاز خطير ولعب بالنار زحالقة: .30
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اعتبراليائب جماؿ زحالقة، رئنس كتمة التجمع البرلماينة، "مهرجاف اليبنذ"، الذي تعتـز بمدنة بئر السبع 
بعاء المقبؿ بمنثابة لعب باليارمحذرا بمدنة بئر والحكومة االسرائنمنة تيظنمه في باحة المسجد الكبنر نوـ االر 

 مف مغبة سناستهما.
جاء تحذنر اليائب زحالقه هذا خالؿ حدننثه في المؤتمر الصحفي، الذي يظمته لجية المتابعة العمنا ولجية 

 .التوجنه العمنا لعرب اليقب ظهر النوـ االحد في مدنية بئر السبع
 2/9/2102، 48عرب 

 
 يفجر حقول ألغام عمى الحدود مع األردن الجيش اإلسرائيمي .32

أفادت القنادة العامة لمقوات المسمحة األردينة بأف الجايب اإلسرائنمي يّسؽ معها عممنة : /وكاالت 48عرب
زالة حقوؿ ألغاـ في الميطقة الحدودنة الغربنة، في ميطقة الشرار/ وادي الرناف، حنث سنكوف  قنامه بتفجنر وا 

 ذلؾ اعتباًرا مف صباح النـو األحد وحتى نوـ الخمنس المقبؿ.
 2/9/2102، 48عرب 

 
 تعيد بناء استخباراتيا في سيناء موقع "المجد األمني": "إسرائيل" .33

كشؼ مختص أميي متابع لميشاط االستخباري الصهنويي عف تغّنر  في خرنطة العمؿ لدى : خاص -المجد
 جيدنا مصرنا. 16بعد العممنة األخنرة التي قتؿ عمى إنثرها  ،ياءاألجهزة األمينة الصهنوينة في سن

وأكد المختص في حدنث لموقع "المجد األميي" أف دولة الكناف أعادت بياء استخباراتها وطرنقة عممها في 
عبر إعادة توزنع المهاـ والتكمنفات لموحدات  ء،سنياء بعد الخطوات المصرنة التي أعقبت العممنة في سنيا

 تخبارنة التابعة لمموساد وأماف.االس
وقاؿ :"هياؾ عمؿ متفرع ألجهزة االستخبارنة الصهنوينة داخؿ األراضي المصرنة وبالتحدند سنياء, حنث 
نتفرع العمؿ ما بنف وحدات رصد ومتابعة الكتروينة تيطمؽ مف الحدود بنف دولة الكناف ومصر وتتوسع 

 هياؾ وحدة لمعممنات الخاصة والمهاـ األمينة المعقدة".ومف ياحنة أخرى  ،داخؿ عمؽ األراضي المصرنة
 0/9/2102األمني، المجد موقع 

 
 مرحبا بك في أرض المجرمين والسائقين الرديئين" .."إسرائيلمقال لإلندبندنت:  .34

صحنفة االيدبيديت مقاال بعيواف " إسرائنؿ: مرحبا بؾ في أرض المجرمنف والسائقنف الردنئنف" حوؿ  يشرت
سرائنمنة في الوقت الحالي مف أف نيفر السائحوف مف زنارتها وبخاصة بعد أف أصدرت عدة دوؿ مخاوؼ إ

 كبرى مف بنيها الوالنات المتحدة يصائح لمواطينها نجب اتباعها عيد السفر إلى إسرائنؿ.
وأوضحت االيدبيديت أف صحنفة هآرتس اإلسرائنمنة جمعت مقتطفات مف هذه التحذنرات التي صدرت 

وع الماضي وترسـ في مجممها صورة " لدولة تعايي مف الجرنمة والمتشددنف دنينا وسائقي السنارات األسب
 السنئنف حتى وصؿ األمر إلى التحذنر مف أف المناه غنر صالحة لمشرب".

وحوؿ التحذنرات األمرنكنة فترى الصحنفة أيها معقولة في الوقت الحالي ومف أبرز يصائح اإلدارة األمرنكنة 
اطينها في إسرائنؿ توخي الحذر عيد زنارة األماكف العامة ومرافؽ اليقؿ مف أجؿ تقمنؿ التعرض لهجمات لمو 

 ارهابنة محتممة". 
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أما برنطاينا فتيصح مواطينها بأال تقع جوازات السفر الخاصة بهـ في أندي طرؼ نثالث غنر أجهزة األمف 
 اإلسرائنمنة إال في حالة الضرورة القصوى.

المخاوؼ إلى قضنة استخداـ جوازات سفر برنطاينة مزورة في عممنة اغتناؿ قنادي حركة وترجع هذه 
 حماس في دبي محمود المبحوح.

ال سنتعرضوف لمرجـ.  بنيما حذرت استرالنا مواطينها مف القنادة في مياطؽ نقطيها المتشددوف النهود وا 
 3/9/2102، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
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دارة الرئنس األمنركي باراؾ أوباما، وما كاف : حممي موسى احتدـ الخالؼ بنف حكومة بينامنف يتيناهو وا 
مستترًا أصبح نوضع بشكؿ جمي عمى الطاولة. فقد قمصت أمنركا مشاركتها في المياورة اإلستراتنجنة 

، بعد إعالف رئنس هنئة أركاف الجنوش «12أوستنر تشالنيج »سرائنؿ، المسماة الرئنسنة لمدفاع الجوي مع إ
األمنركنة الجيراؿ مارتف دنمبسي عدـ مشاركته في الهجوـ عمى إنراف. وشددت إسرائنؿ مف حمالتها عمى 

 .الرئنس األمنركي، في وقت نعتقد فنه الخبراء أف واشيطف ميشغمة بقضانا أكنثر أهمنة مف مطالب إسرائنؿ
وأشارت جهات عدندة إلى أف أساس األزمة الراهية تتمنثؿ في الجهد اإلسرائنمي الواضح الذي نقوده يتيناهو، 
والهادؼ لخمؽ يقاش عاـ في الوالنات المتحدة نجبر أوباما عمى تقدنـ تعهد صرنح بضرب إنراف عسكرنًا 

ونؿ المسألة إلى قضنة خالفنة في لميعها مف امتالؾ سالح يووي. وفهـ البنت األبنض مساعي يتيناهو لتح
الحمالت االيتخابنة، فعمد لمرد عمى ذلؾ باستخداـ المدفعنة النثقنمة التي تمنثمت بقنادة الجنش، ولنس 
بالسناسننف في واشيطف. وهكذا سكب دنمبسي مناهًا باردة فوؽ رأس اإلسرائنمننف، بإعاليه أف ال مصمحة 

 ؽ الرسالة الصرنحة: ال تفعموا ذلؾ.ألمنركا في االيجرار خمؼ إسرائنؿ، وأطم
وخرج يتيناهو أمس عف أسموبه المتحفظ لنرد عمى األمنركننف، ونقوؿ عميا إف أوباما ال نفعؿ ما نكفي لميع 

 تسػمح إنػراف يوونًا. كما أيه ال نقوـ بما نمـز لرسـ خط أحمر لإلنرايننف محظور اجتنازه.
في بأف عياد إدارة أوباما قد ندفعه لمعمؿ الذي نعتبره األصوب وتقرنبًا نحاوؿ يتيناهو اإلنحاء مف طرؼ خ

إلسرائنؿ، وهو توجنه ضربة عسكرنة إلنراف. وفي هذا اإلطار نبدو أيه حرض بعضًا مف أيصاره لتقدنـ 
عرنضة في الكينست، وقع عمنها عشرة أعضاء كينست، تعمف تأنندها ألي قرار نتخذه لحمانة إسرائنؿ مف 

 أف المقصود بذلؾ اإلنحاء أف هؤالء نؤندوف قرار يتيناهو بالهجـو الميفرد عمى طهراف.إنراف. وبدنهي 
وأوحت مصادر رسمنة إسرائنمنة لممراسؿ السناسي لمقياة النثاينة بخطورة الوضع الحالي، حنف قالت: إف 

صود الوقت والفعؿ الحجتنف الرئنسنتنف ضد الهجوـ اإلسرائنمي الميفرد عمى إنراف تبددتا هذا األسبوع. والمق
األمنركي. وفي يظر مسؤوؿ سناسي إسرائنمي رفنع المستوى فإف تقرنر الوكالة الدولنة لمطاقة الذرنة، الذي 
صدر قبؿ أناـ، نقرر أف إنراف تركض بسرعة أكبر يحو القيبمة. كذلؾ فإف تصرنحات رئنس األركاف 

وله إسرائنؿ دائمًا، وهي أيها تقؼ وحندة في األمنركي بأيه لف نشارؾ في الهجوـ تبنف حقنقة ما كايت تق
 مواجهة إنراف.

وقد استخدـ المرشح الرئاسي األمنركي منت روميي تعبنرًا أعجب اإلسرائنمننف، حنيما اتهـ أوباما بأيه ألقى 
بإسرائنؿ تحت عجالت حافمة تسنر. وقد راؽ األمر ليتيناهو، الذي كاف وال نزاؿ نػػرى أهمنة كبنرة إلظهار 

 خالؼ مع إدارة أوباما.ال
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ولكف رؤنة يتيناهو هذه أنثارت خالفات داخؿ الحكومة وفي الحمبة السناسنة اإلسرائنمنة، وخصوصًا مع 
أولئؾ الذنف نعتبروف الخالؼ مع واشيطف لعبة خطنرة. وتقدـ عدد مف أعضاء الكينست بطمب عقد اجتماع 

 ؼ.عاجؿ لمجية الخارجنة واألمف لمبحث في عواقب هذا الخال
وكايت تصرنحات دنمبسي، وتقمنص المشاركة األمنركنة في المياورة المشتركة في إسرائنؿ، قد أدت إلى 

إلى أف يتيناهو ووزنر « معارنؼ»أزمة نثقة حادة لمغانة بنف دنواف يتيناهو والبنت األبنض. وأشارت صحنفة 
نمبسي خط االيتقاد المشروع ضد تؿ الدفاع إنهود باراؾ نرناف أف اإلدارة األمنركنة اجتازت بتصرنحات د

أبنب ومست بشػكؿ كبنر بالردع اإلسرائنمي. وقد اختػػار دنمبسي إطالؽ تصرنحاته عمى األرض األوروبنة، 
 والتػػأنثنر لنس فقط عمى الساحة السناسػنة األوروبنة بؿ وعمى الرأي العاـ أنضًا.

رار البيتاغوف أنضًا تقمنص مشاركة أمنركا في وعقبت محافؿ سناسنة إسرائنمنة رفنعة المستوى أمس عمى ق
لف يشارؾ »المياورة العسكرنة المشتركة مع إسرائنؿ. وقالت إف هذا ننثبت أف الرسالة مف واشيطف واضحة: 

الحدنث ندور عف رسالة واضحة إلسرائنؿ، »وأضافت هذه المحافؿ إف «. في هجـو إسرائنمي عمى إنراف
بشدة كؿ هجوـ إسرائنمي مف طرؼ واحد قبؿ االيتخابات األمنركنة، فهـ  تقوؿ إف الموقؼ األمنركي نعارض

، بؿ وال نرندوف ألحد أف نعتقد بأيهـ  ال فقط نعارضوف، بؿ ال نرندوف أف نشاركوا في منثؿ هذا الهجـو
 «.سنؤندوف هجومًا إسرائنمنًا عمى خمفنة المياورة المشتركة

هذه االدعاءات. وقالت إف العالقات األمينة بنف إسرائنؿ  لكف مصادر أمينة وسناسنة إسرائنمنة أخرى يفت
والوالنات المتحدة ممتازة. وعمى حد قولها فإف القرار لتقمنص حجـ القوات األمنركنة المشاركة في المياورة 
مع إسرائنؿ نرتبط بيقمها إلى هدؼ آخر في الميطقة نشارؾ هو أنضًا في المياورة. وأشارت مصادر في 

ائنمي إلى أف الدولة العبرنة كايت هي التي أجمت الموعد األصمي لممياورة، التي كاف نفترض الجنش اإلسر 
 أف تجري في اليصؼ األوؿ مف العاـ الحالي.

األمنركنة كشفت أمر تقمنص المشاركة األمنركنة في المياورة التي تجري في تشرنف « التػانـ»وكايت مجمة 
جيدي. وشددت عمى أف البعد اإلنرايي  1200وربما إلى  1500 األوؿ المقبؿ، مف خمسة آالؼ جيدي إلى

ما نقوله األمنركنوف ليا »في هذا التقمنص واضح، حسبما نرى مصدر عسكري إسرائنمي قاؿ لممجمة إف 
 «.بذلؾ هو أييا ال ينثؽ بكـ

3/8/2102، السفير، بيروت  
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نخطػػػط رجػػػؿ األعمػػػاؿ النهػػػودي األسػػػترالي كنفػػػنف بنرمنيسػػػتنر إلػػػى تركنػػػز : ، أ ؼ ب، رونتػػػرز(«السػػػفنر)»
، نسػعى مػػف خاللػه إلػى تحونػػؿ «5800القػدس »اسػتنثماراته فػي القػػدس المحتمػة فػي مشػػروع أطمػؽ عمنػه اسػػـ 

ي مػػػا نبػػػدو بمنثابػػػة مشػػػروع عمػػػى حسػػػاب أراضػػػي الضػػػفة الغربنػػػة، فػػػ« مركػػػز سػػػناحي عػػػالمي»المدنيػػػة إلػػػى 
 استنطايي جدند بحجة سناحنة.

األمنركنػة، أوضػػح بنرمنيسػػتنر أف المشػػروع سػػنكمؼ « لػػوس أيجمػػس تػػانمز»وفػي مقابمػػة أجرتهػػا معػػه صػحنفة 
ألػؼ غرفػة فيدقنػة، وتشػنند مطػار دولػي فػي الضػفة  50عامػًا، ونشػمؿ بيػاء  30ممنار دوالر لمدة  30حوالي 

طمػػب مشػػروع رجػػؿ األعمػػاؿ الػػذي فشػػؿ بحسػػب الصػػحنفة فػػي عػػدة اسػػتنثمارات فػػي الغربنػػة، وخػػط منتػػرو. ونت
 مجاؿ التكيولوجنا، توسنع مساحة القدس عمى حساب الضفة الغربنة.
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وأوضح بنرمنيستنر أيه زار القدس عدة مرات خالؿ السيوات النثمػايي الماضػنة حنػث أصػبح أكنثػر تػدنيًا، وقػد 
لػى المدنيػة، مشػنرًا إلػى أيػه ال نهمػه مػا نفكػر بػه سػكاف المدنيػة، وجػد فرصػة جنػدة لتشػجنع عػودة االسػتنثمار إ

ال نهميػا مػف »وأضػاؼ «. فيحف يركز عمى االستخداـ األمنثؿ لها، وال يتطمع إلى األمر مف ميطمؽ سناسػي»
 185، موضػحًا أيػه اشػترى فيػدقًا مػف «ممنػارات دوالر نتخػذ القػرار 3,5ندنر المطار، مف نؤمف تمونػؿ بقنمػة 

 القدس الشرقنة، ودخؿ مياقصة عمى بياء آخر كاف سنتـ بنعه لرجؿ أعماؿ فمسطنيي. غرفة في
 3/9/2102، السفير، بيروت
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عمػدت سػمطات االحػتالؿ أمػس إلػى إتمػاـ خطػوة تهوندنػة جدنػدة، باسػتكماؿ بيػاء  :يادنة سػعد الػدنف –عماف 
 130األخنر مف الجدار العيصري في الجهة الشمالنة لمقدس، ميهنة بذلؾ مساره الممتؼ حولها بطوؿ الجزء 

 كـ في كامؿ األراضي الفمسطنينة المحتمة. 784ـ، مف اإلجمالي اليهائي بيحو مك
وأحػػاط االحػػتالؿ جهػػات القػػدس الػػنثالث بجػػدار مػػف األسػػالؾ الشػػائكة المكهربػػة والكتػػؿ اإلسػػميتنة التػػي نصػػؿ 

أمتػار، بنيمػا زرع حزامػًا اسػتنطاينًا فػي جهتهػا الجيوبنػة، نجػري ربطػه بسػكة حدندنػة مػع  6 – 5رتفاعها مف ا
 المستوطيات األخرى.

ونأتي ذلؾ؛ بعدما "ضـّ االحتالؿ باقي الجهة الغربنة لمقدس، وألغى الفواصؿ بػنف شػطرنها الغربػي والشػرقي، 
وضـّ مف الجهة الشرقنة أراضي األغوار ومستوطية "معالنه أدومػنـ" حتػى بمغػت ميطقػة البحػر المنػت"، وفػؽ 

 رئنس المجية العامة لمدفاع عف األراضي الفمسطنينة عبد الهادي هيطش.
وأضاؼ هيطش إلػى "الغػد" مػف األراضػي المحتمػة، إيػه "نوجػد اآلف فػي الجهػة الجيوبنػة مػف القػدس حػزاـ مػف 

 المستعمرات اإلسرائنمنة أقنمت عمى أراضي القدس وبنت لحـ".
وقاؿ إف مدنية القدس ستفصؿ تمامًا عف جسـ الضفة الغربنة لفرض وقائع عمى األرض، بما ندعو لمتسػاؤؿ 

الفمسػػطنيننف الػػذنف سػػنقعوف ضػػمف المخطػػط المزعػػوـ، ومسػػتقبؿ أراضػػنهـ، خاصػػة وأف  عػػف مصػػنر السػػكاف
سمطات االحتالؿ سممت ممؼ االسػتنطاف فػي األراضػي المحتمػة إلػى مػا نسػمى "مجمػس المسػتوطيات" ولجيػة 

 وزارنة متخصصة في مجاؿ االستنطاف، لتيفنذ ما تفرزايه مف قرارات.
ضة حوؿ القدس وفصمها عف الضفة الغربنة، ضمف مخطط تهونػدها، واعتبر هيطش أف االحتالؿ أحكـ القب

مسػػػػتعمرة حػػػػوؿ القػػػػدس، إضػػػػافة إلػػػػى البػػػػؤر  36الػػػػذي نقػػػػـو عمػػػػى إقامػػػػة المسػػػػتعمرات، حنػػػػث نوجػػػػد زهػػػػاء 
 ألؼ مستوطف. 320االستنطاينة داخمها، تضـ جمنعها زهاء 

يصػػػػري وجمػػػػب العػػػػائالت وبمػػػػوازاة ذلػػػػؾ، أضػػػػاؼ هػػػػيطش "تواصػػػػؿ سػػػػمطات االحػػػػتالؿ فػػػػي بيػػػػاء الجػػػػدار الع
خػػراج جػػزء مػػف األراضػػي الفمسػػطنينة المأهولػػة  االسػػتنطاينة إلػػى داخػػؿ األحنػػاء العربنػػة فػػي القػػدس المحتمػػة، وا 

 ألؼ فمسطنيي خارج مدنيتهـ. 120بالسكاف عف القدس، لتحصنؿ أرض بال سكاف، فنما أصبح زهاء 
المحتمػة مػف بػرانثف االحػتالؿ، وتقػدنـ الػدعـ ودعا هيطش إلى ضرورة التحرؾ العربي اإلسالمي إليقاذ القػدس 

 والمسايدة ألهمها مف أجؿ تعزنز صمودهـ وتنثبنتهـ في وطيهـ.
 3/9/2102، الغد، عّمان

 
صابة آخر باعتداءات في الضفة .38  وفاة فمسطيني وا 
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ة أسػفرت اعتػداءات إسػرائنمنة جدنػدة فػي الضػف :عبدالرحنـ حسػنف، عػالء المشػهراوي، وكػاالت )راـ اهلل، غػزة(
صابة آخر بجروح وذكر أمػنف عػاـ اتحػاد يقابػات عمػاؿ فمسػطنف ، الغربنة المحتمة أمس عف وفاة فمسطنيي وا 

شػػاهر سػػعد وشػػهود عنػػاف أف العامػػؿ الشػػاب نثػػائر أبػػو شػػموؼ استشػػهد خػػالؿ مطػػاردة قػػوات االحػػتالؿ عمػػااًل 
السناج اإلسػرائنمي الفاصػؿ  فمسطنيننف في قرنة عزوف عتمة جيوب شرؽ مدنية قمقنمنة كايوا نحاولوف اجتناز

لمعمػػؿ فػػي إسػػرائنؿ. وأوضػػحوا أيػػه أصػػنب بسػػكته  1948بػػنف القرنػػة واألراضػػي الفمسػػطنينة المحتمػػة ميػػذ عػػاـ 
قمبنػػة ووقػػع عمػػى األرض، مػػا مكػػف جيػػود االحػػتالؿ مػػف الوصػػوؿ إلنػػه وبعػػد سػػاعة أبمػػغ الجػػنش اإلسػػرائنمي 

تـ يقؿ جنثمايه إلى مستشفى قمقنمنة الحكػومي والػتحفظ الجايب الفمسطنيي بأف لدنهـ عامؿ فمسطنيي متوفى و 
إف “وقػاؿ شػاهر سػعد  عمنه إلى حنف عرضػه عمػى الينابػة العامػة والطػب الشػرعي الػذي سػنؤكد سػبب الوفػاة.

الجػنش اإلسػرائنمي ال نحاسػب جيػوده عمػى معظػـ حػاالت القتػؿ التػي نسػقط ضػحاناها عمػاؿ فمسػطنينوف، مػا 
 ”.ؼ خالفًا لمقايوف الدولينسمح لمجيود والضباط بالتصر 

” شػنمو“وقاؿ مسؤوؿ ممؼ االسػتنطاف فػي شػماؿ الضػفة الغربنػة غسػاف دغمػس إف مسػتوطينف مػف مسػتوطية 
هاجموا عددًا مف العماؿ الفمسطنيننف واعتدوا عمنهـ بالضرب خالؿ عممهـ في توسنع توسعة وتعبنػد الطرنػؽ 

االحػػتالؿ بفتحػػه بعػػد إغالقػػه لسػػيوات عػػدة، كمػػا الرئنسػػي لقرنػػة قرنػػوت جيػػوب يػػابمس الػػذي سػػمحت سػػمطات 
حّطموا جهاز المسػاحة المسػتخدـ فػي تمػؾ العممنػة. وذكػرت مصػادر أمينػة فمسػطنينة أف فمسػطنينًا اسػمه يػور 

 سفناف أصنب بجروح ورضوض جّراء اعتداء مستوطينف عمنه بالضرب في البمدة القدنمة وسط الخمنؿ.
 3/9/2102، االتحاد، أبو ظبي

 
 خطوات تصعيدية لألسرى إلنقاذ "إضراب الكرامة": واعد جمعية .39

أعميػػت جمعنػػة واعػػد لألسػػرى والمحػػررنف، النػػـو األحػػد، أف األسػػرى عمػػى وشػػؾ الػػدخوؿ فػػي مرحمػػة تصػػعندنة 
وقالػت  جدندة مع قوات السجوف اإلسرائنمنة، احتجاجا عمى المماطمة فػي تيفنػذ بقنػة مطالػب إضػراب الكرامػة.

وصمت لػ"فمسطنف أوف النػف" يسػخة عيػه، النػوـ: إف الحركػة األسػنرة أطمقػت عمػى هػذه واعد في بناف مكتوب 
الخطػػوة اسػػـ "إيقػػاذ اإلضػػراب"، وستسػػتمر لمػػدة شػػهر كامػػؿ تشػػمؿ إعػػالف حالػػة التمػػرد عمػػى إدارات السػػجوف 

 وكذلؾ إرجاع بعض وجبات الطعاـ ومقاطعة إدارة السجوف.
صعندنة ستتموها الخطػوة االسػتراتنجنة المبدئنػة والتػي تتمنثػؿ فػي وأضافت واعد أف هذه الخطوات التكتنكنة الت

أسػػنر إضػػرابا مفتوحػػا نثػػـ نتمػػو ذلػػؾ دخػػوؿ بعػػض الػػدفعات مػػف األسػػرى عمػػى مراحػػؿ، مبنيػػة أف  200دخػػوؿ 
 األسرى لـ نقرروا الكشؼ عف هذه الخطوات إال بعد أف أتموا كافة التجهنزات الالزمة لذلؾ.

جػػراء بعػػض ومػػف أبػػرز مطالػػب األسػػرى فػػي هػػ ذا اإلطػػار، اإليهػػاء الفػػوري لعػػزؿ األسػػنر ضػػرار أبػػو سنسػػي وا 
يساينة داخؿ السجوف.   تحسنيات عمى الظروؼ المعنشنة لألسرى بما نضمف لهـ العنش بكرامة وا 

 2/9/2102، فمسطين أون الين
 

 بدء سمسمة فعاليات تضامنية مع األسرى في سجون االحتالل بغزة .41
المحػػرر والمبعػػد إلػػى غػػزة سػػامر أبػػو سػػنر أبيػػاء الشػػعب الفمسػػطنيي إلػػى ضػػرورة دعػػا األسػػنر المقدسػػي : غػػزة

المشػػاركة الفاعمػػة فػػي الفعالنػػات التػػي أقرتهػػا لجيػػة األسػػرى لمقػػوى الوطينػػة واإلسػػالمنة فػػي غػػزة لمتضػػامف مػػع 
ا كمػا دعػ الحركة األسػنرة، والتػي قػاؿ بأيهػا "تعػايي مػف هجمػة صػهنوينة شرسػة وميظمػة عمػى كػؿ ميجزاتهػا".
( إلػػى 9|2أبػػو سػػنر فػػي تصػػرنحات أذاعهػػا القسػػـ اإلعالمػػي لمجبهػػة الشػػعبنة لتحرنػػر فمسػػطنف النػػـو األحػػد )
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وأفػاد أبػو سػنر أف  أوسع حركة تضامف مع األسرى الذنف ال زالوا مضربنف عف الطعاـ في سجوف االحػتالؿ.
ع، تبػػدأ النػػـو األحػػد بمسػػنرة لجيػػة األسػػرى لمقػػوى الوطينػػة واإلسػػالمنة أقػػرت سمسػػمة فعالنػػات فػػي هػػذا الموضػػو 

محمولة تيطمؽ مف أماـ مقر الصػمنب األحمػر، مػرورًا بمفتػرؽ أيصػار ومػف نثػـ دوار الطنػراف والسػرانا نثػـ إلػى 
 منداف فمسطنف، ونرفع خاللها عمـ فمسطنف، وسترافؽ المسنرة سنارة إذاعة.

 2/9/2102، قدس برس
 

 نساء ومحرر 01طفاًل و 36م مواطنًا بيني 261: االحتالل يختطف "فمسطينأسرى " .40
بػاف االحػػتالؿ ،  فمسػطنف لمدراسػػات فػي تقرنػػره الشػهري حػوؿ االعتقػػاالت وأوضػاع السػػجوف ىأفػاد مركػز اسػػر 

واصػػػؿ خػػػالؿ الشػػػهر الماضػػػي حمػػػالت االعتقػػػاؿ ضػػػد الفمسػػػطنيننف مػػػف أيحػػػاء مختمفػػػة فػػػي الضػػػفة الغربنػػػة 
قتحػػاـ لمقػػرى والمػػدف والمخنمػػات واألحنػػاء، عممنػػة ا 132والقػػدس وقطػػاع غػػزة، حنػػث رصػػد المركػػز أكنثػػر مػػف 

 4يساء، بنيما اختطؼ  10طفاًل، و 36مواطيًا فمسطنينيا، بنيهـ  260اختطؼ خاللها االحتالؿ ما نزند عف 
مػػواطينف مػػف قطػػاع غػػزة بنػػيهـ  صػػنادنف أنثيػػاء عممهػػـ بػػالقرب مػػف شػػاط  شػػماؿ غػػزة، فنمػػا أعػػادت قػػوات 

صػفقة وفػاء األحػرار "عمػي جمعػة زبنػدات" مػف بيػي يعػنـ فػي مدنيػة االحػتالؿ اعتقػاؿ األسػنر المحػرر ضػمف 
 مواطيًا . 80الخمنؿ بالضفة الغربنة، وقد بمغ عدد األسرى مف الخمنؿ ما نزند عف 
 2/9/2102، طين لمدراساتى فمسسر أمركز 

 
 الى سوريإالضفة الغربية  تغادرثانية  مساعداتقافمة  .42

ات نثاينػة مدنيػة راـ اهلل بالضػفة الغربنػة امػس االحػد حاممػة مسػاعدات راـ اهلل ػ رونتػرز: غػادرت قافمػة مسػاعد
وقػػػاؿ محمػػػد اشػػػتنة رئػػػنس حممػػػة جمػػػع  غذائنػػػة لالجئػػػنف الفمسػػػطنيننف المتضػػػررنف مػػػف االزمػػػة فػػػي سػػػورنة.

التبرعػػػات لمسػػػاعدة الالجئػػػنف الفمسػػػطنيننف فػػػي سػػػورنة التػػػي شػػػكمها الػػػرئنس محمػػػود عبػػػاس 'هػػػذه الشػػػاحيات 
طػػرد نحتػػوي عمػػى مػػواد غذائنػػة سػػنتـ ارسػػالها الغانثػػة اهميػػا الػػذنف تركػػوا  1600كػػؿ ميهػػا الخمػس التػػي تحمػػؿ 

ممنػػوف دوالر  2واوضػػح اشػػتنة اف الحممػػة تمكيػػت مػػف جمػػع  سػػورنة وهػػـ االف فػػي مخػػنـ فػػي شػػماؿ االردف'.
ؿ وهػػي عمػػى اتصػػاؿ 'مػػع االخػػوة فػػي سػػورنة لبحػػث ارسػػاؿ االمػػواؿ لهػػـ لشػػراء مػػواد مػػف سػػورنا او ارسػػاؿ قوافػػ

 شاحية اخرى مف خالؿ االمواؿ التي جمعياها لصالح هذه الحممة'. 55وقاؿ 'بامكاييا تسننر  اخرى لهـ'.
 3/9/2102، القدس العربي، لندن

 
 النتياكات اإلسرائيمية في الضفة الغربيةتوثق اسيمم  بيتمؤسسة  .43

منة فػي الضػفة الغربنػة حنػث أجرت مؤسسة بنت سنمـ مقاريػة لاليتهاكػات اإلسػرائن: "خاص فمسطنف" -راـ اهلل
اعتداء وتيكنؿ مػف أيػواع مختمفػة قػاـ بهػا مسػتعمرنف ضػد الفمسػطنيننف فػي الضػفة الغربنػة  50ونثؽ أكنثر مف 

 اعتداء وتيكنؿ عمى درجات مختمفة مف الشدة. 26ففي شهر آب ونثؽ 
األخطػػر كايػػت  فمسػػطنينا. الحالػػة 19وفػػي تفاصػػنؿ التقرنػػر أربػػع حػػاالت اعتػػداء مختمفػػة فػػي آب اصػػنب بهػػا 

القاء زجاجة حارقة قرب مستوطية بات عانف )جيوب غرب بنت لحـ( عمى سنارة فمسطنينة. ستة مف سػكاف 
قرنة يحالنف، مف ذات العائمة، اصنبوا بحروؽ وادخموا إلى المستشفى: انثياف في حالة خطنرة، نثالنثة في حالة 

طفنفػة حػنف رشػقت بالحجػارة حافمػة بػاص  متوسطة وواحد في حالة طفنفػة. واصػنب تسػعة فمسػطنيننف بجػراح
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كػػايوا نسػػتقمويها، لػػدى عػػودتهـ مػػف الصػػالة فػػي القػػدس نػػـو الجمعػػة. نثالنثػػة آخػػروف اصػػنبوا فػػي مشػػادة مػػع 
 مستوطينف. 

 2/9/2102، فمسطين أون الين
 

 في القدس أفراد حرس الحدود يعتدون عمى مسن فمسطيني: ىآرتس .44
ى موقعهػا عمػى الشػبكة صػباح النػوـ، االنثيػنف، قنػاـ أفػراد مػف بّنف شػرنط مصػور يشػرته صػحنفة "هػآرتس" عمػ

جيود االحتالؿ اإلسرائنمي وهـ ندفعوف جايبا، في األسبوع الماضي، مسيا فمسطنينا في الستنف مف عمره فػي 
وتسبب االعتداء بإصابة المواطف الفمسطنيي بجروح وكدمات يقؿ  حي ضاحنة البرند شمالي القدس المحتمة.

، الػػػذي قػػػاؿ المػػػواطف المسػػػفلتمقػػػي العػػػالج. كمػػػا أصػػػنب فمسػػػطنيناف آخػػػراف بجػػػراح بنيهمػػػا يجػػػؿ عمػػػى أنثرهػػػا 
 لمراسؿ الصحنفة إف الجيود قاموا برشه بغاز الفمفؿ بعد أف حاوؿ مساعدة والده.

 3/9/2102، 48عرب 
 

 العام الماضيتجولوا في المسجد األقصى ألف طالب إسرائيمي  551: ىآرتس .45
ألػؼ طالػب إسػرائنمي،  550ت صحنفة هآرتس العبرنة في عددها الصادر، أمس، أف كشف: محمد عند -غزة

 ـ.2011زاروا مدنيػػة القػػدس المحتمػػة، وتجولػػوا فػػي باحػػػات الحػػـر المقدسػػي الشػػرنؼ، خػػالؿ العػػاـ الماضػػػي 
فػي  ويقمت الصحنفة عف وزنر التعمنـ اإلسرائنمي جػدعوف سػاعر، قولػه: "إف وزارة التعمػنـ سػجمت رقمػًا قناسػناً 

ألػػؼ  550عػػدد التالمنػػذ الػػذنف زاروا فػػي السػػية األخنػػرة القػػدس، فػػي إطػػار الػػرحالت المدرسػػنة والتػػي قػػدرت بػػػ
وأشارت الصحنفة إلػى أف "سػاعر" هػو الػذي بػادر إلػى هػذه الخطػة التػي أسػماها "يحػج إلػى القػدس"،  طالب".

ات عمػى األقػؿ حتػى سػف النثاميػة والتي وعد في إطارها أف نزور كؿ طالب في جهاز التعمنـ القدس نثالث مػر 
 عشرة.
أف هػػذه الزنػػارات والػػرحالت اإلسػػرائنمنة المختمفػػة  ،جمػػاؿ عمػػرو، و حسػػف خضػػر فمسػػطنيناف،الباحنثػػاف الونػػرى 

لكافة شرائح المجتمع اإلسرائنمي، هي عبارة عف زنارات مميهجة ومدروسة، لكػف الجدنػد فنهػا أيهػا معميػة مػف 
، التػي تحػاوؿ مػف خاللهػا تعزنػز الػوالء اإلسػرائنمي يحػو المكػاف الػذي سػنقاـ قبؿ المؤسسػات اإلسػرائنمنة العمنػا

 عمنه الهنكؿ المزعوـ، وفؽ رؤنتهـ.
 2/9/2102، فمسطين أون الين

 
 " تحذر من نوايا إلقامة مستوطنة جديدةاآلن"السالم  .46

ستوطينف عمى وضع الند القدس ػ "األناـ"، ا. ؼ. ب: حذرت حركة "السالـ االف" االسرائنمنة مف اف اقداـ الم
مترا مربعا في ميزؿ عائمة حمد اهلل في حي رأس العمود بالقدس الشػرقنة ايمػا نهػدؼ  15عمى غرفة بمساحة 

وحػػدة عمػػى ايقػػاض  20الػػى خمػػؽ وقػػائع جدنػػدة عمػػى االرض فػػي الميطقػػة تمهػػد القامػػة مسػػتوطية جدنػػدة مػػف 
ئنمننف، امػس، بحمانػة قػوات االحػتالؿ االسػرائنمي وقد اقدمت جماعات المستوطينف االسػرا الميزؿ الفمسطنيي.

عمى اغالؽ الجزء المصادر مف ميزؿ عائمة حمداهلل في حي رأس العامود في القدس الشرقنة المحتمػة بػألواح 
ألمينوـ كبنرة، وذلؾ بعد اف اعطت المحكمػة االسػرائنمنة الضػوء االخضػر لممسػتوطينف لوضػع النػد عمػى هػذا 

نط حي معالنه هزنتنـ االستنطايي بالميزؿ، حنث تشنر تقارنر صحافنة اسرائنمنة الى ونح الجزء مف الميزؿ .
 تشنند مئة وحدة استنطاينة هياؾ.
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وفي هذا الصدد، قالت السالـ االف" اف المرء الذي ال نعرؼ قصة االستنطاف في القدس الشػرقنة قػد نتسػاءؿ 
ة فػػػي الميػػػزؿ الفمسػػػطنيي وايفػػػاؽ االالؼ عػػػف اسػػػباب اصػػػرار المسػػػتوطينف عمػػػى دخػػػوؿ هػػػذه الغرفػػػة الصػػػغنر 

الشواكؿ عمى مدى سيوات طونمة مف الصراع في المحاكـ ولكػف فػي القػدس الشػرقنة فػاف األمػور تسػنر عمػى 
اليحو التالي، فايه بهذا الطرنقة فاف حناة عائمة حمػد اهلل سػتزداد سػوءا ونأمػؿ المسػتوطيوف اف ذلػؾ سػندفعهـ 

نقومػوف بػذلؾ، فػاف المسػتوطينف سػنتبدلوف الميػزؿ بعشػرنف وحػدة اسػتنطاينة  لالستستالـ وتػرؾ الميػزؿ وحالمػا
 جدندة".

 3/9/2102، األيام، رام اهلل
 

 "لجنة حقوق الالجئين" تحذر من مساواة الالجئين الفمسطينيين بالييود .47
" التػي استهجيت لجية فمسطنينة مختصػة بحقػوؽ الالجئػنف الفمسػطنيننف مػف حممػة "أيػا الجػ  نهػودي: راـ اهلل

أطمقتها وزارة الخارجنة اإلسرائنمنة، و التي تهدؼ إلػى إعطػاء الالجئػنف النهػود الحقػوؽ يفسػها التػي سنحصػؿ 
 عمنها الالجئوف الفمسطنينوف في أنة تسونة مقبمة.

وأكػػدت "لجيػػة حقػػوؽ الالجئػػػنف الفمسػػطنيننف" فػػي بنػػاف صػػػحفي تمقػػت "قػػدس بػػرس" يسػػػخة عيػػه النػػـو األحػػػد 
د الػػػػذنف تركػػػػوا أمػػػػاكف أقامػػػػاتهـ ورحمػػػػوا باتجػػػػاه فمسػػػػطنف بشػػػػكؿ طػػػػوعي وضػػػػمف مشػػػػروع (، أف "النهػػػػو 9|2)

اسػػتعماري نهػػدؼ لمسػػنطرة عمػػى فمسػػطنف وطػػرد أهمهػػا ميهػػا ال نمكػػف بػػأي حػػاؿ مػػف األحػػواؿ أف نتسػػاووا مػػع 
 ضحانا الجرائـ الصهنوينة البشعة ضد الشعب الفمسطنيي".

اجروا إلػى فمسػطنف هػـ "الجئػنف اقتمعػوا مػف أوطػايهـ، التػي وأوضحت أف "االدعاء بأف هػؤالء النهػود الػذنف هػ
مف المفترض أف تكوف )إسرائنؿ( وعادوا إلنها، هو ضرٌب مف التضمنؿ والخػداع،  فػإذا كايػت )إسػرائنؿ( هػي 
وطيهـ، فهـ طبقػًا لػذلؾ لنسػوا "الجئػنف" بػؿ مهػاجرنف عػادوا إّمػا بقػرار سناسػي أو بمحػض إرادتهػـ، حنػث أيػه 

الالج  في القايوف الدولي: فهػو مػْف ُهّجػر مػف وطيػه ألسػباب لهػا عالقػة بػالحروب أو العػدواف  طبقًا لتعرنؼ
 الخارجي، أو الخطر واالضطهاد أو الفقر، ولجوئه إلى أماكف مختمفة، ولنس العكس".

 2/9/2102، قدس برس
 

 والديون المستحقة اإلسرائيميالغربية بين التيديد  الضفةالكيرباء في  .48
تهدنػػػدا خطنػػػا لشػػػركة القػػػدس  ،وجهػػػت شػػػركة الكهربػػػاء االسػػػرائنمنة الشػػػهر الماضػػػي: انمػػػاف عرنقػػػات -راـ اهلل

بقطع التنار الكهربائي عف المياطؽ الفمسطنينة التي تدخؿ في امتناز الشركة وهػي القػدس، راـ اهلل  ،لمكهرباء
 .مف مائة ممنوف دوالر ، بنت لحـ وأرنحا وذلؾ في حاؿ عدـ دفع المبالغ المستحقة عمنها البالغة أكنثر

التزامهػػا بػػدفع المبػػالغ المسػػتحقة عمنهػػا شػػهرنا طػػواؿ العػػاـ الماضػػي. اال أف  ،وأكػػدت شػػركة القػػدس لمكهربػػاء
تأخر مؤسسات السمطة الفمسطنينة وسكاف الضفة الغربنة في دفع فواتنرهـ ميذ عاـ ستة وتسعنف ورفع تعرفة 

 نة، أسباب أدت الى تراكـ المبالغ عمى الشركة.أسعار الكهرباء المحولة مف الشركة االسرائنم
أف عػػاـ سػػبعة ونثمػػاينف شػػهد عمػػى أزمػػة ممانثمػػة مػػا بػػنف الشػػركتنف، لكػػف فػػي  ،وذكػػرت شػػركة القػػدس لمكهربػػاء

حنيه بمغ حجـ دنوف شركة القدس لمكهرباء يحو نثماينف ممنوف شنكال اسرائنمنا، وقامت الشركة االسرائنمنة في 
بعض المياطؽ، بشكؿ قسري، مف ميػاطؽ امتنػاز شػركة القػدس لمكهربػاء، بحسػب  حنيه بخصمهـ مقابؿ أخذ

 تعبنر الشركة.
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"أحد أهـ االسباب لتراكـ الدنف في هذا  وقاؿ هايي غوشة يائب مدنر عاـ شركة كهرباء القدس لبي بي سي:
 يسػػػتطنع اسػػػتنراد العػػػاـ هػػػو ارتفػػػاع أسػػػعار تعرفػػػة الكهربػػػاء لمكنمػػػو واط، يحػػػف ال يسػػػتطنع تولنػػػد الكهربػػػاء وال

الكهربػػػاء مػػػف الػػػدوؿ العربنػػػة المجػػػاورة، لػػػذلؾ فػػػيحف ال يػػػتحكـ بسػػػعر تولنػػػد الكهربػػػاء وعمنيػػػا أف يتعامػػػؿ مػػػع 
 .االسعار الفروضة عمنيا مف الشركة االسرائنمنة"

 "أزمة مفتعمة"
القػػػدس سػػػارعت السػػػمطة الفمسػػػطنينة لػػػدفع خمسػػػة مالنػػػنف دوالر كجػػػزء مػػػف األمػػػواؿ المسػػػتحقة عمنهػػػا لشػػػركة 

 لمكهرباء مف أجؿ تجاوز التهدند اإلسرائنمي الذي وصفته بالمفتعؿ.
وأكد عمر كتاية وزنر سمطة الطاقة الفمسطنينة أف االزمة المالنة التي تواجػه السػمطة الفمسػطنينة تشػكؿ جػزءأ 

وف أف مف المشكمة و قاؿ لبي بي سي "ال ييكر أف شركة القدس لمكهرباء ال تستطنع أف تستمر فػي العمػؿ د
نتـ تحونػؿ االمػواؿ ليشػاطاتها، لكػف مػف حنػث توقنػت االزمػة فاالزمػة مفتعمػة مػف الجايػب االسػرائنمي لتشػكنؿ 

 ضغط عمى القنادة السناسنة الفمسطنينة ويحف يعمؿ بكؿ طاقتيا لسد هذا العجز".
المتأخرة لشركة  وقد أشارت الحكومة الفمسطنينة الى أف أسباب هذه االزمة تيحصر في نثالنثة محاور، الدنوف

كهربػػاء القػػدس عمػػى مؤسسػػات السػػمطة الفمسػػطنينة والتػػي بقػػي ميهػػا يحػػو مائػػة ممنػػوف شػػنكال اسػػرائنمنا ودنػػوف 
المواطينف في مختمؼ ميػاطؽ الضػفة الغربنػة والبالغػة يحػو نثػالث مائػة ممنػوف شػنكال اسػرائنمنا باالضػافة الػى 

 دنوف مخنمات الالجئنف الفمسطنينف.
 يماتالكيرباء في المخ

تقّدر يسبة الدنوف المستحقة عمى مخنمات الالجئػنف فػي الضػفة الغربنػة بيحػو نثالنثػنف فػي المائػة مػف اجمػالي 
وتقػػوؿ السػػمطة  المبػػالغ المسػػتحقة لشػػركة كهربػػاء القػػدس، أي مػػا نقػػدر بيحػػو مػػائتي ممنػػوف شػػنكال اسػػرائنمنا.

ة عشػر مخنمػا لالجئػنف فػي الضػفة الغربنػة الفمسطنينة إف خمسة في المائة فقط مف قوائـ الكهرباء ليحو نثالنثػ
وال نيكػر المسػؤلوف عػف المخنمػات الفمسػطنينة ارتفػاع يسػبة المتخمفػنف عػف دفػع الفػواتنر  تسدد بشػكؿ شػهري.

 لكيهـ أشاروا أنضا إلى مشكمة تسرب الكهرباء بسبب تردي حاؿ شبكات التوزنع.
 0/9/2102، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 عين الحموة مخيم النقطاع المياه عناعتصام  .49

عػنف الحمػوة، الواقعػػة فػي الشػارع التحتػايي، وخاصػة حنػػي مخػنـ )محمػد صػالح(، أقػدـ أهػالي عػدد مػػف أحنػاء 
الجسر، والزنب، واألحناء المالصقة لهما، عمى إغالؽ الطرؽ بوضع مستوعبات اليفانات والحجػارة والعوائػؽ 

اه الشفة في المخنـ. وقد شمؿ االحتجػاج قطػع مػدخؿ المخػنـ مػف جهػة عمنها، احتجاجًا عمى أزمة ايقطاع من
الحسػػػبة لػػػبعض الوقػػػت. وسػػػجؿ تجمػػػع لألهػػػالي، ال سػػػنما الشػػػباف والفتنػػػة. وقػػػد شػػػّؿ التحػػػرؾ حركػػػة السػػػنر. 
وأصدرت المجاف الشعبنة في المخنـ بنايًا طالبت فنه "األويروا"، و"مصمحة مناه صندا"، والهنئات المعينة في 

بػػػالتحرؾ السػػػرنع إلعػػػادة المنػػػاه إلػػػى المخػػػنـ، أليػػػه "لػػػنس باسػػػتطاعة األهػػػالي شػػػراء المنػػػاه". واسػػػتمر  المخػػػنـ
التحػػرؾ االحتجػػاجي لػػبعض الوقػػت، قبػػؿ رفػػع العوائػػؽ وفػػتح الطػػرؽ اسػػتجابة لالتصػػاالت التػػي سػػعت إلنجػػاد 

 الحموؿ، التي وعدت المجاف الشعبنة بتحقنقها.
 3/9/2102، السفير، بيروت

 
 : ال بد من حل عادل لمقضية الفمسطينيةدناألر ممك  .51
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وفػػدا مػػف المركػػز الكيػػدي لمشػػؤوف اإلسػػرائنمنة  أمػػس، خػػالؿ لقائػػهاهلل النثػػايي  الممػػؾ عبػػددعػػا  :بتػػرا –عمػػاف 
المجتمػع الػدولي لالسػتمرار فػي العمػؿ عمػى مسػاعدة الجػايبنف الفمسػطنيي  ،والنهودنة الذي نزور األردف حالناً 

طاولػػة المفاوضػػات لبحػػث جمنػػع قضػػانا الوضػػع اليهػػائي، وصػػوال إلػػى إقامػػة الدولػػة  إلػػىواإلسػػرائنمي لمعػػودة 
وعاصػػمتها القػػدس الشػػرقنة، والتػػي تعػػنش  1967الفمسػػطنينة المسػػتقمة عمػػى خطػػوط الرابػػع مػػف حزنػػراف عػػاـ 

 ."إسرائنؿ"بأمف وسالـ إلى جايب دولة 
اد فػػػاخوري، إلػػػى أيػػػه بػػػالرغـ مػػػف ولفػػػت جاللتػػػه، خػػػالؿ المقػػػاء الػػػذي حضػػػره مػػػدنر مكتػػػب جاللػػػة الممػػػؾ عمػػػ

 .التطورات واألحداث المتالحقة والمتسارعة في الميطقة، إال أف القضنة الفمسطنينة تشكؿ جوهر الصراع
3/9/2102، الرأي، عّمان  

 
 إلى األردن امن نزوح فمسطينيي سوريأردني قمق "الحياة":  .50

، عػػف قمػػؽ مػػف يػػزوح «الحنػػاة»توى لػػػ كشػػفت مصػػادر رسػػمنة أردينػػة رفنعػػة المسػػ: تػػامر الصػػمادي -عمػػاف 
جماعي لالجئنف الفمسطنيننف المقبمنف مف سػورنة. وتجػرى اتصػاالت بػنف السػمطات األردينػة وميظمػة الهجػرة 
الدولنة، لمبحث في إمكاينة تجهنز مخنمات موقتة لالجئنف الفمسطنيننف حاؿ عبػورهـ الحػدود األردينػة، حنػث 

وُنفضػؿ األردف يقػؿ الالجئػنف الفمسػطنيننف إلػى  الالجئػنف السػورننف.تصر الحكومة عمػى الفصػؿ بنػيهـ وبػنف 
خػػارج المممكػػة، خشػػنة أف نتسػػبب فػػتح المخنمػػات عمػػى األراضػػي األردينػػة بهجػػرة جماعنػػة ألبيػػاء المخنمػػات 

 الفمسطنينة في الداخؿ السوري.
ري لالجئػنف السػورننف فػي ، خػالؿ جولػة تفقدنػة فػي مخػنـ الزعتػ«الحنػاة»وقاؿ وزنر الداخمنة غالب الزعبي لػػ 
«. لػػػف تتعامػػػؿ مػػػع الفمسػػػطنيننف الفػػػارنف مػػػف سػػػورنة باعتبػػػارهـ الجئػػػنف»مدنيػػػة المفػػػرؽ الحدودنػػػة، إف بػػػالده 

هػػػؤالء األشػػػقاء اضػػػطرتهـ األحػػػداث فػػػي سػػػورنة لمعبػػػور إلنيػػػا، وهػػػـ الجئػػػوف فػػػي دولػػػة أخػػػرى... »وأضػػػاؼ 
بفصػؿ الفمسػطنيننف )حممػة الونثػائؽ السػورنة( وأكد الػوزنر وجػود قػرار نقضػي «. سيتعامؿ معهـ كضنوؼ فقط

تقػػنـ هػػذه الفئػػة فػػي أحػػد المبػػايي المخصصػػة »عػػف الالجئػػنف السػػورننف العتبػػارات لػػـ نحػػددها. وقػػاؿ موضػػحًا 
وبمػوازاة ذلػؾ كشػفت «. الستقبالها في الرمنثا، وفي حاؿ تزاندت أعدادها سيوفر لها أماكف بدنمة، لكيهػا موقتػة

الجػػ  فمسػػطنيي نحممػػوف ونثػػائؽ سػػورنة، مػػف مكػػاف عػػزلهـ فػػي  200فػػرار زهػػاء مصػػادر إغانثنػػة أردينػػة عػػف 
 مدنية الرمنثا الحدودنة شماؿ البالد.

3/9/2102، الحياة، لندن  
 

 عباسالجامعة العربية تستيجن تصريحات ليبرمان التحريضية المتكررة ضد  .52
زنر الخارجنة اإلسرائنمي استهجيت الجامعة العربنة أمس، تصرنحات ميسوبة لو : صالح جمعة - القاهرة

دور لنبرماف، تحرض ضد الرئنس الفمسطنيي، محمود عباس. وقاؿ السفنر محمد صبنح األمنف العاـ جأفن
المساعد لشؤوف فمسطنف واألراضي العربنة المحتمة بالجامعة العربنة، إف حدنث وزنر الخارجنة اإلسرائنمي 

ف استهجايها لمتصرنحات التي دعا فنها لنبرماف إلى محاصرة وعبرت الجامعة ع نعد ايتهاكا لمقواينف الدولنة.
أبو مازف واغتناله فور عودته مف قمة دوؿ عدـ االيحناز التي اختتمت أعمالها في طهراف قبؿ نومنف. وقاؿ 

لنبرماف، نمنثؿ موافقة رسمنة  "لجـ"صبنح، في بناف له أمس، إف عدـ قناـ الحكومة اإلسرائنمنة بما سماه 
مسؤولنة هذه التصرنحات، واتخاذ مواقؼ  "إسرائنؿ"قوله، بما نستدعي مف المجتمع الدولي تحمنؿ عمى ما ن

 صارمة ضده.
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 غنر األخالقنة وغنر القايوينة.  "إسرائنؿ"ودعت الجامعة الدوؿ المحبة لمسالـ لموقوؼ ضد ممارسات 
 3/9/2102الشرق األوسط، لندن، 

 
 أخضر الرتكاب المزيد من الجرائم الجامعة العربية: تبرئة قتمة كوري ضوء .53

قالت جامعة الدوؿ العربنة إف تبرئة المحكمة اإلسرائنمنة، لمجنش اإلسرائنمي مف أي مخالفة نمكف  :راـ اهلل
أف تكوف قد تسببت في مقتؿ الياشطة األمنركنة راشنؿ كوري، جزء مف عممنة متواصمة لميح الجيود 

وطالبت الجامعة العربنة، في بناف صحافي،  ب المزند مف الجرائـ.اإلسرائنمننف حصاية مف العقاب، وارتكا
وايتهاكاتها المتواصمة لمقايوف الدولي وحقوؽ اإليساف وعدـ  "إسرائنؿ"المجتمع الدولي، بالتصدي لجرائـ 

 معاممتها كدولة ذات حصاية وفوؽ القايوف.
 3/9/2102، القدس، القدس

 
 الضفة الغربية قضية الفمسطينيةمؤيدين لم اءدخول نشط "إسرائيل"تندد بمنع  العربية الجامعة .54

ياشط مف  100دايت األماية العامة لمجامعة العربنة ميع سمطات االحتالؿ دخوؿ أكنثر مف  القاهرة:
المؤندنف لمفمسطنيننف قادمنف مف الوالنات المتحدة وفريسا وبمجنكا وبعض الدوؿ األوروبنة األخرى إلى 

التي تميع يشطاء السالـ األجايب  ةلجامعة، في بناف، شجبها لإلجراءات اإلسرائنمناالضفة الغربنة. وأكدت 
 مف الوقوؼ بجايب الشعب الفمسطنيي، والتعبنر عف دعمهـ لحقوؽ الفمسطنيننف في العنش بحرنة وكرامة.

 3/9/2102الخميج، الشارقة، 
 

 القاىرة تنفي تمقي مرسي دعوة رسمية لزيارة تل أبيب .55
ناسر عمي أف نكوف الرئنس محمد مرسي قد تمقى  .رئاسة المصرنة دالالمتحدث الرسمي باسـ  يفى :القاهرة

له ضموع أي ممف شممهـ قرار  ،في تصرنحات صحفنة ،كما يفى ناسر عمي دعوة رسمنة لزنارة تؿ أبنب.
أحد  في حادث رفح، وأكد أيه لـ ننثبت ألي جهة تحقنؽ مصرنة أف الرئنس مرسى باإلفراج عيهـ مؤخراً 

 الذنف أفرج عيهـ شارؾ في حادث االعتداء عمى الضباط والجيود المصرننف في رفح.
 2/9/2102قدس برس، 

 
 "إسرائيل"سفير مصري جديد لدى  .56

، لنتولى أمس، عاطؼ سالـ، مطار القاهرة، "إسرائنؿ": غادر سفنر مصر الجدند لدى .(د.ب.أ) –القاهرة 
سالـ في تعدنؿ شمؿ موظفنف كبار في وزارة الخارجنة، حنث كاف وقد تـ تعننف  مهاـ ميصبه في تؿ أبنب.

 نشغؿ في السابؽ ميصب القيصؿ العاـ لمصر في إنالت.
 3/9/2102، رام اهلل، األيام

 
 ليسوا مصريين سيناءالطب الشرعي في مصر: جثث مرتكبي ىجوم  .57

لتقرنر اليهائي الخاص كشؼ إحساف كمنؿ جورجي، كبنر األطباء الشرعننف في مصر، عف أف ا :القاهرة
بالجنثث واألشالء التي تسممها الجايب المصري مف الجايب اإلسرائنمي والخاصة بميفذي هجوـ رفح، والذي 
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سممته مصمحة الطب الشرعي أمس السبت إلى الينابة العسكرنة لشماؿ سنياء، نؤكد أيها جنثث لسبعة 
 أجايب لنس بنيهـ مصرننف.

 2/9/2102قدس برس، 
 

 سيكونون ىدفًا لالنتقام ييافإن مسؤول إيرانفي حال ىاجمت "إسرائيل"  :ري اإليرانيالحرس الثو  .58
ادنر جيراؿ مف الحرس النثوري جالبرن إلىيسبت وسائؿ إعالـ إنراينة  محمد هواش والوكاالت: -راـ اهلل 

إلسرائنمنوف بالده، سنكوف المسؤولوف ا "إسرائنؿ"هاجمت  إذااإلنرايي "الباسدراف" محمد عمي أسودي أيه 
أججت مشاعر الكراهنة  "إسرائنؿ"" أف سناسات .في.قياة "برس تي إلنه"أولى ضحانا هذا الهجوـ".  ويسبت 

 لمسؤولنها بنف سكاف المياطؽ الفمسطنينة.
 3/9/2102النيار، بيروت، 

 
 شبكة أوروبية: فرض العقوبات دليل ضعف.. واألسرى سيسقطونيا كما أسقطوا العزل االنفرادي .59

أدايت الشبكة األوروبنة لمدفاع عف حقوؽ األسرى الفمسطنيننف االقتحاـ واليقؿ التعسفي الذي قامت  :سموأو 
في سجف راموف. واعتبرت الشبكة هذه االعتداءات  6به قوات االحتالؿ اإلسرائنمنة ضد األسرى في قسـ 

 ه.مف قبؿ قوات االحتالؿ ضد األسرى في سجف راموف تصعندًا خطنرًا له ما بعد
في سجف راموف  6فرض عقوبات عمى األسرى في قسـ "واعتبر رئنس الشبكة األوروبنة محمد حمداف أّف 

دلنؿ عمى ضعؼ االحتالؿ، وهو نستخدـ هذه الوسائؿ لنشعر أّيه صاحب قوة، ولكف هذه العقوبات لف تدـو 
رادتهـ كما أسقطوا العزؿ االيفرادي  ."وسنسقطها أسرايا األبطاؿ بعزنمتهـ وا 

 3/9/2102السبيل، عّمان، 
 

 "إسرائيل"في استيراد الغاز من  تبحثقبرص  .61
قاؿ وزنر التجارة والصياعة والسناحة القبرصي ينوكمنس سنمنكنوتنس إف "مسؤولنف قبارصة : (.أ.ش.)أ

أف تتمكف  إلىقت ؤ توجهوا إلى إسرائنؿ لمبحث في إمكاف يقؿ الغاز الطبنعي اإلسرائنمي إلى قبرص كحؿ م
تأتي عقب قرار  "إسرائنؿ"زنارة  أف إلىف استغالؿ احتناطات مواردها مف الغاز الطبنعي"، مشنرا قبرص م

"الشركة العامة  أف وأوضح الماضي. / نولنومشترؾ له مع يظنره اإلسرائنمي خالؿ زنارته لتؿ أبنب في تموز
ف أجؿ طرح عطاءات لتورند لمغاز الطبنعي وهنئة الكهرباء القبرصنة تجهزاف ونثائؽ في شأف إصدار دعوة م

 قبرص في أقرب وقت ممكف". إلىالغاز الطبنعي 
 3/9/2102النيار، بيروت، 

 
 األميركية " قادم بعد االنتخابات مالي خبراء يحذرون: "ىرمجدون .60

مػػف )هرمجػػدوف مػػالي( قػػادـ، موضػػًحا أيػػه  حػػذر المسػػتنثمر الشػػهنر جػػنـ روجػػرز الشػػعب األمرنكػػي : وكػػاالت
ونقػػوؿ روجػػرز الػػذي حػػذر عمػػى مػػدى السػػيوات   األمنركنػػة. القتصػػاد تماًمػػا بعػػد االيتخابػػات نتوقػػع أف نيفجػػر ا

"، واضػًعا المسػؤولنة عمػى   الماضنة مف سناسات )التنسنر الكمي(: "إف العالـ  نغرؽ في دنوف أكنثر مف الػالـز
نمتيعػوا عػف صػرؼ مػاؿ  وقػاؿ: "عمػنهـ أف وأوربا لمتوسع في "طبع اليقود". أكتاؼ حكومات الوالنات المتحدة 

 المزند مف الدنوف". ال نممكويه، إف الحؿ في حالة الدنوف الهائمة لنس 
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خطػرة تخمػؽ  واتهـ روجرز الرئنس األمرنكي باراؾ أوباما والمستشارة األلماينػة أيجػنال منركػؿ باتبػاع سناسػات 
ونضنؼ: "سنكوف   ايتخاباتهما. بؿ إنهاما بأف االقتصاد مستقر، ولكيهما في الواقع نحاوالف شراء الوقت فقط ق
  روجرز حسب تحقنقات جدندة. األمر سنًئا بعد االيتخابات القادمة"، إلى أي مدى سن ؟ أسوأ مما نتوقع 

الػػدنوف التػػػي  ـ، وكارنثػػػة 2008نقػػوؿ كنػػث فتزجنرالػػػد اإلسػػتراتنجي االسػػػتنثماري الػػذي توقػػػع صػػدمة الػػػيفط فػػي 
سػػوؼ تسػػحؽ الشػػعب  لنػػة فػػي النويػػاف وأوربػػا: "الفوضػػى الياتجػػة سػػاعدت عمػػى حػػدوث الكسػػاد، والكارنثػػة الما

يما  سوؼ تشمؿ الطاقة والغػذاء وأيظمػة  األمرنكي"، ونحذر الخبراء مف أف الكارنثة لف تطاؿ االقتصاد فقط، وا 
   المناه أنًضا.

 2/9/2102، فمسطين أون الين
 

 عمى صحة السكانتأثير المياه المموثة الخطير في قطاع غزة  يحذر منتقرير أممي  .62
حذرت األمػـ المتحػدة فػي تقرنػر جدنػد لهػا مػف تػأنثنر المنػاه الممونثػة الخطنػر فػي قطػاع غػزة عمػى : غزة / سما

ممنػوف يسػمة  1.64صحة السكاف، ونبدو أف الوضع سنزداد سوءًا. ونتزاند عدد سكاف غزة الذي نبمػغ حػوالى 
وقػد نفقػدوف قرنبػًا المصػدر الرئنسػي  - 2020بحمػوؿ عػاـ  500,000ومف المتوقػع أف نزنػد بيحػو  -بسرعة 

لممنػػػاه العذبػػػة، أال هػػػو خػػػزاف المنػػػاه الجوفنػػػة الكػػػائف تحػػػت الميطقػػػة السػػػاحمنة، الػػػذي قػػػد نصػػػبح غنػػػر صػػػالح 
، حسػػبما ذكػػر 2020، وقػػد نصػػاب بأضػػرار ال نمكػػف إصػػالحها بحمػػوؿ عػػاـ 2016لالسػػتخداـ بحمػػوؿ عػػاـ 

 التقرنر.
ة الصػحة العالمنػػة فػػي غػزة أف حصػػة معظػػـ سػكاف غػػزة مػػف المنػػاه وقػاؿ محمػػود ضػػاهر، مػدنر مكتػػب ميظمػػ

لترًا لمفرد فػي النػوـ الواحػد فػي المتوسػط، مقاريػًة مػع الحػد األديػى العػالمي الػذي  90و 70اليظنفة تتراوح بنف 
 لتر نومنًا. 100حددته ميظمة الصحة العالمنة وهو 

امػػة لمتعػػاوف الػػدولي فػػي وزارة الصػػحة بغػػزة أيػػه ومػػف جهػػة أخػػرى، أفػػاد محمػػد الكاشػػؼ، مػػدنر عػػاـ اإلدارة الع
'لدنيا أمراض في الجهاز التيفسي، وأمراض جمدنة، وأمراض في العنف، والتهابات فػي المعػدة واألمعػاء، التػي 
نمكػػف أف تكػػوف جمنعػػًا مرتبطػػة بالمنػػاه الممونثػػة'. ووفقػػًا لتقرنػػر ميظمػػة األمػػـ المتحػػدة لألطفػػاؿ )النوينسػػنؼ( 

بالمائػػة مػػف األمػػراض فػػي غػػزة بحالػػة المنػػاه. ومػػع ذلػػؾ، كػػاف  26، نػػرتبط يحػػو 2010 المحػػدث الصػػادر فػػي
ضاهر أكنثر حرصًا عمى إظهار هذا االرتباط بقوله: 'لػنس هيػاؾ دلنػؿ عمػى أف الوضػع المػائي الحػالي نمنثػؿ 

منات مشكمة صحنة عامة رئنسنة، ولكف ما يعرفه عمى وجه النقنف هو الصمة بنف األمراض الفنروسنة والطفن
 مف ياحنة والمناه الممونثة مف ياحنة أخرى'.

 تدابير عالجية
ونقػػػوؿ تقرنػػػر األمػػػـ المتحػػػدة أف 'األضػػػرار التػػػي لحقػػػت بطبقػػػة المنػػػاه الجوفنػػػة السػػػاحمنة سػػػتكوف غنػػػر قابمػػػة 

ممنوف متر مكعب مػف المنػاه مػف  160لإلصالح ما لـ نتـ اتخاذ تدابنر عالجنة فورنة'. ونؤخذ في المتوسط 
ممنػوف متػر مكعػب فقػط مػف منػاه األمطػار  60إلػى  50مناه الجوفنة سيونًا، ولكف نتـ تغذنته بحػوالى خزاف ال

والجرنػػاف السػػطحي لممنػػاه مػػف تػػالؿ الخمنػػؿ كػػؿ عػػاـ، مػػا أدى إلػػى فجػػوة كبنػػرة بػػنف تػػوفر المنػػاه واسػػتعمالها. 
 ويتنجًة لذلؾ، تتياقص مستونات المناه الجوفنة، ما نسمح بتسرب مناه البحر.

، بزنػادة 2020ممنوف متػر مكعػب فػي عػاـ  260وفي الوقت يفسه، نتوقع التقرنر أف نبمغ الطمب عمى المناه 
 بالمائة عف المستونات السائدة حالنًا.  60قدرها يحو 
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ونبدو أيهـ عمػى  ونعتقد معظـ الياس أيه حتى مناه الشرب التي يحصؿ عمنها لنست صحنة عمى اإلطالؽ'.
بالمائػػػة مػػػف المنػػػاه الجوفنػػػة لنسػػػت صػػػالحة لمشػػػرب بػػػدوف معالجػػػة  90متحػػػدة نقػػػوؿ أف حػػؽ، فتقرنػػػر األمػػػـ ال

 إضافنة.
 مموثة

أكد محمد الكاشؼ في تصرنح لشبكة األيباء اإليساينة )إنرنف( أف 'المناه التي تصؿ إلػى اليػاس هيػا ال تمبػي 
الكنثنر مف األمراض، خاصػة أنة معاننر صحنة متعارؼ عمنها في العالـ. ونؤدي تموث المناه إلى اإلصابة ب

 90,000لػدى األطفػاؿ'. وأحػد مصػادر التمػوث هػو تسػرب منػاه البحػر إلػى المنػاه الجوفنػة، بعػد ضػخ حػػوالى 
متػػر مكعػػب مػػػف منػػاه الصػػػرؼ الصػػحي فػػػي البحػػر كػػؿ عػػػاـ وزنػػادة تمػػػوث المنػػاه بػػػالينترات بسػػبب اسػػػتخداـ 

 األسمدة في األراضي الزراعنة.
عػػاـ لمصػػمحة منػػاه البمػػدنات السػػاحمنة فػػي قطػػاع غػػزة، فنقػػوؿ أف 'األمػػـ المتحػػدة أمػػا ميػػذر شػػبالؽ، المػػدنر ال

 95بالمائػػة فقػػط مػػف المنػػاه غنػػر قابمػػة لالسػػتخداـ. أيػػا أعتقػػد أف هػػذه اليسػػبة تبمػػغ  90متفائمػػة فػػي تقػػدنرها أف 
و مػا بػنف ممنغػراـ لمتػر الواحػد فػي بعػض الميػاطؽ، أ 500بالمائة'. وأضاؼ أف مستونات الينترات تصؿ إلى 

 ممنغرامًا/لتر. 50ممنغرامًا لمتر الواحد في المتوسط، مقاريًة مع المعاننر الدولنة التي ال تتعدى  150و 100
وتجدر اإلشارة إلى أف يحو يصؼ ممنوف شخص في قطاع غػزة غنػر متصػمنف بيظػاـ الصػرؼ الصػحي، مػا 

توحػة الػذي نمػوث البنئػة وغالبػًا مػا نمػوث نجبرهـ عمى استخداـ الحفر االمتصاصنة والسرناف فػي القيػوات المف
 طبقة المناه الجوفنة أنضًا.

بالمائػػة مػػف األسػػر المنػػاه المحػػالة،  83وألف المنػاه التػػي نػػتـ توفنرهػػا مػػف خػػالؿ أيظمػػة البمدنػة ممونثػػة، نشػػتري 
نػر ونيفقوف عمنها ما نصؿ إلػى نثمػث دخػؿ األسػرة. ولكػف حتػى هػذه المنػاه لنسػت يظنفػة بالقػدر الكػافي فػي كنث

مف األحناف. وأولئؾ الذنف ال نستطنعوف شراء المناه، نستخدموف اآلبار الخاصة والزراعنة ميها، والتي غالبًا 
 ما تكوف ممونثة.

 خطط تحمية المياه
تُبػػػذؿ حالنػػػًا الجهػػػود لتحسػػػنف الوضػػػع مػػػف خػػػالؿ تحمنػػػة منػػػاه البحػػػر، التػػػي مػػػف شػػػأيها أف تقمػػػؿ كمنػػػة المنػػػاه 

المنػػاه الجوفنػػة، مػػع تػػوفنر منػػاه شػػرب أكنثػػر يظافػػة. وأفػػاد شػػبالؽ، المسػػؤوؿ المطمػػوب اسػػتخراجها مػػف طبقػػة 
بمصمحة مناه البمدنات الساحمنة أّف 'الحموؿ تسنر عمى الطرنؽ الصحنح،' مضػنفًا أف 'الهػدؼ القصػنر األمػد 

. سيركز عمى المياطؽ األكنثر عرضة لمتموث التي ترتفع 2015ممنوف لتر مكعب بحموؿ عاـ  13هو تحمنة 
نها معدالت التموث بشكؿ خاص. وعمى المدى الطونؿ، نيبغػي أف تيػتج محطػات التحمنػة الكبنػرة مػا ال نقػؿ ف

 '.2020ممنوف لتر مكعب في السية، قبؿ عاـ  100عف 
وقاؿ شبالؽ أف البيؾ اإلسالمي لمتيمنة واالتحاد األوروبي نوفراف جزءًا مف التمونؿ المطموب لتحقنؽ الهدؼ 

ضاؼ أف االتحاد مف أجؿ المتوسط ندفع الخطة الطونمة األجؿ لممضي قػدمًا. فهػو نخطػط القصنر األمد. وأ
مالنػػنف متػػر  110ممنػػوف متػػر مكعػػب سػػيونًا فػػي المرحمػػة األولػػى، و 55القامػػة محطػػة لتحمنػػة المنػػاه بسػػعة 

 مكعب في المرحمة النثاينة.
حقنقػي حتػى اآلف بعنػد الميػاؿ. 'حتػى ولكف عمى الرغـ مػف الجهػود المبذولػة لحػؿ األزمػة، قػد نكػوف العػالج ال

بعػد اتخػػاذ إجػػراءات عالجنػػة اآلف لوقػػؼ التجرنػػد، فػػإف تعػػافي طبقػػة المنػػاه الجوفنػػة سنسػػتغرؽ عقػػودًا طونمػػة'، 
 كما حذر تقرنر األمـ المتحدة.

 2/9/2102، وكالة سما اإلخبارية
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 وأخطائو في ذروة عام انتخابي حافل نتنياىوتزايد كبوات  .63

 حممي موسى
اقـ األوضاع االقتصادنة بسرعة في إسرائنؿ مما اضطر حكومة بينامنف يتيناهو إلجراء تقمنصات متكػررة تتف

في المنزاينة العامة وزنادة الضرائب وتخفنض اإليفاؽ. ونـو أمس دخؿ حنز التيفنذ رفع أسعار الوقود بحنػث 
رنة إضافة لزنادة ضرنبة القنمة المضػافة زاد سعر لنتر البيزنف عف دوالرنف لممرة األولى في تارنخ الدولة العب

فػػي المئػػة. وفنمػػا تسػػرح بعػػض الشػػركات بعضػػا مػػف عمالهػػا وتغمػػؽ أخػػرى أبوابهػػا أشػػهرت  17التػػي صػػارت 
 شركة كبرى، التواء، إفالسها.

وتتزانػػد مظػػاهر العيصػػرنة فػػي المجتمػػع النهػػودي بحنػػث باتػػت حػػدنثا نومنػػا لػػنس فقػػط مػػف المسػػتوطينف ضػػد 
يمػػا أنضػػا ضػػد فمسػػطنيي  67لميػػاطؽ المحتمػػة العػػاـ الفمسػػطنيننف فػػي ا أو سػػكاف القػػدس ممػػف نحممػػوف  48وا 

بطاقات هونة إسرائنمنة. وكؿ ذلؾ فضال عف المظاهر العيصرنة المتزاندة ضد المهػاجرنف األفارقػة بػؿ وضػد 
نثؿ بينامنف النهود األنثنوبننف. ونتيامى التطرؼ االستنطايي الذي نشنع في أوساطه آراء تعتبر حتى شخصًا م

يتينػػػاهو وأعضػػػاء حكومتػػػه متخػػػاذلنف جػػػراء الموقػػػؼ مػػػنثاًل مػػػف مسػػػتوطية منغػػػروف التػػػي أقنمػػػت عمػػػى أراٍض 
 ميهوبة مف عرب.

ونزداد الوضع سوءًا حنيما نجري الحدنث عف ايدفاع رئنس الحكومة اإلسػرائنمنة ووزنػر دفاعػه، إنهػود بػاراؾ، 
نػػرتبط بػػذلؾ أنضػًا الكػػالـ المتزانػػد والػذي بػػدأ نجػػد بعػػض يحػو إشػػاعة أجػػواء مػف الحػػرب الوشػػنكة مػع إنػػراف. و 

ترجماتػػه الرمزنػػة عمػػى األرض عػػف الخػػالؼ المسػػتعر تحػػت الطاولػػة بػػنف حكومػػة يتينػػاهو واإلدارة األمنركنػػة 
بشػػأف الضػػربة العسػػكرنة إلنػػراف. ونعكػػس هػػذا الخػػالؼ فػػي بعػػض مػػف جوايبػػه أنضػػًا خالفػػًا بػػنف المسػػتوننف 

رائنؿ، حنث نرى أغمب العسػكر أف العالقػة مػع اإلدارة األمنركنػة مقػـو أسػاس بػنف السناسي والعسكري في إس
 مقومات الردع االستراتنجي اإلسرائنمي.

وفػػوؽ كػػػؿ هػػذه الظػػػروؼ تػػأتي التطػػػورات فػػي المحػػػنط العربػػػي سػػواء فػػػي مصػػر أو سػػػورنا والتػػي تزنػػػد القمػػػؽ 
لشػعبة االسػتخبارات العسػكرنة اإلسػرائنمنة. ، حسب تعبنر التقػدنر السػيوي «سائالً »اإلسرائنمي وتجعؿ الوضع 

فاألحػػداث فػػي الميطقػػة العربنػػة قضػػت عمػػى حالػػة االسػػتقرار التػػي عاشػػتها إسػػرائنؿ ووفػػرت لممػػرة األولػػى ميػػذ 
سيوات طونمة الظػروؼ لمتقػدنر بػأف احتمػاالت الحػرب فػي العػاـ المقبػؿ واردة لػنس بالضػرورة بسػبب تخطػنط 

يما ربما جراء سوء فهـ.  وا 
زاء هػػذه التطػػورات نحػػاوؿ بينػػامنف يتينػػاهو الػػذي لػػـ نتبػػؽ مػػف عمػػر حكومتػػه الكنثنػػر بمػػورة مقاربػػة تزنػػد مػػف  وا 

أسػػهمه لػػدى الجمهػػور اإلسػػرائنمي. لكيػػه، وكمػػا تظهػػر كػػؿ المعطنػػات، نيتقػػؿ مػػف تخػػبط إلػػى آخػػر. فػػالظروؼ 
ارد لممؤسسػة العسػكرنة. السناسنة تزند مف المخاطر األمينة التػي تجبػر إسػرائنؿ عمػى تكػرنس المزنػد مػف المػو 

لكف زنادة حصة الجػنش مػف كعكعػة االيتػاج القػومي الػذي نػتقمص تعيػي بالضػرورة تراجػع حصػص قطاعػات 
بالغة األهمنة كػالتعمنـ والبيػى التحتنػة والرفػاه االجتمػاعي. وزنػادة الضػرائب فػي ظػؿ تزانػد الركػود االقتصػادي 

 ي في عاـ ايتخابي احتماؿ خسارة االيتخابات.نعيي زنادة أخطار االحتجاجات االجتماعنة التي تعي
وال نبػدو أف يتينػاهو نحقػػؽ يجاحػات كبنػػرة فػي معركتػػه اإلنراينػة، فػػال الجمهػور أكنثػػر تقػباًل واسػػتعدادًا فػي ظػػؿ 
الحدنث عف العواقػب االقتصػادنة الخطنػرة، وال العسػكر أكنثػر إنجابنػة وال الحمفػاء أنضػًا. فالمستشػارة األلماينػة 

التػػي تعتبػػر السػػيد األكبػػر إلسػػرائنؿ فػػي االتحػػاد األوروبػػي وّجهػػت يوعػػًا مػػف التحػػذنر ليتينػػاهو  أيجػػنال منركػػؿ
بوجوب تجيػب توجنػه ضػربة عسػكرنة إلنػراف. واإلدارة األمنركنػة اسػتخدمت مػدفعنتها النثقنمػة فػي التحػذنر مػف 
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ارتنف دنمبسػي أيػه لػف ضربة كهذه وصواًل إلػى إعػالف رئػنس األركػاف المشػتركة لمجنػوش األمنركنػة الجيػراؿ مػ
نشارؾ في هجوـ كهذا. وأشارت الصحؼ اإلسرائنمنة إلى صداـ كالمي وتبادؿ اتهامات بنف يتيناهو والسفنر 
لػػى مخػػاوؼ مػػف أف إسػػرائنؿ ويتينػػاهو سػػنعايناف أكنثػػر إذا فػػاز الػػرئنس  األمنركػػي فػػي تػػؿ أبنػػب داف شػػابنرو وا 

 أوباما بوالنة رئاسنة نثاينة.
كمه لـ نكؼ يتيناهو الذي ايدفع لمسػقوط بقػوة فػي بئػر التحقنػر الشػعبي واإلعالمػي لػه. ومف الطبنعي أف هذا 

فقد طمب مف محامنه العمؿ لػدى مراقػب الدولػة لتعػدنؿ محفظتػه االسػتنثمارنة. وال نمكػف فهػـ المعيػى الحقنقػي 
ظر تعامؿ رئنس لذلؾ مف دوف معرفة أف القايوف اإلسرائنمي وبقصد ميع تربح كبار المسؤولنف الحكومننف نح

الحكومة والوزراء مع استنثماراتهـ. وهكذا نسػمـ هػؤالء مػع تػولنهـ مهػاـ ميصػبهـ اسػتنثماراتهـ التػي تزنػد قنمتهػا 
ألػػػػؼ دوالر إلػػػػى جهػػػػة اسػػػػتنثمار عمنػػػػاء ال نعرفويهػػػػا إلدارة المحفظػػػػة بمعػػػػزؿ عػػػػف تفضػػػػنالت ورأي  50عػػػػف 

عيد تسمنـ المحفظة لهذه الجهة حوؿ رغباته  صاحبها. وفقط نسمح لممسؤوؿ بأف نعطي توجنهاته لمرة واحدة
 العامة االستنثمارنة.

وهكذا ما أف طمب يتيناهو الحؽ في تغننر تفضناله حتى قامت الدينا ولـ تقعد. وفي الغالب رأى كنثنروف أف 
يمػػا فػػي توقنتػػه. فالطمػػب قػػّدـ عبػػر القيػػوات القايوينػػة وكػػاف بالوسػػع أف  المشػػكمة ال تكمػػف فػػي طمػػب يتينػػاهو وا 

ستجاب له أو نرفض. ولكف األهـ أيػه قػدـ فػي هػذا الوقػت بالػذات الػذي نتعػاظـ فنػه الحػدنث عػف حػرب مػع ن
عػػف  2006إنػػراف. وقػػد ذكػػر هػػذا كنثنػػرنف بالتهػػاء رئػػنس األركػػاف اإلسػػرائنمي الجيػػراؿ داف حمػػوتس فػػي تمػػوز 

سػتنثماراته والطمػب ميػػه إعػداد الجػنش لمحػرب بقنامػه باسػػتغالؿ الوقػت بػنف جمسػتنف أمينتػنف لالتصػػاؿ بوكنػؿ ا
 بنع أسهمه حتى ال تميى بخسائر جراء الحرب التي كاف نعمـ بقرار خوضها.

وعممنا كايت هذه سقطة سمحت لخصوـ يتيناهو في المعارضة بتشدند الحمالت اإلعالمنة ضده. لكف لػنس 
اهتماماتػه وكبواتػه  أقؿ مف ذلؾ أيها سمحت لميتقدنه مف كتاب األعمدة في إسرائنؿ بتوجنه المسعات له عمى

وتراجعاته ويدمػه واألهػـ عمػى طرنقتػه فػي اتخػاذ القػرار والتراجػع عيػه. الػبعض رأى فػي سػنرورة الطمػب وقػرار 
التراجػػػع عيػػػه صػػػورة مصػػػغرة لطرنقػػػة تعامػػػؿ يتينػػػاهو مػػػع القضػػػانا الكبػػػرى، ومػػػف بنيهػػػا الحػػػرب عمػػػى إنػػػراف 

لكبػوة مػف اليػوع الػذي ال يهػوض بعػده. وكنثنػروف والخالؼ مع أمنركا. وفي عاـ ايتخػابي قػد تكػوف منثػؿ هػذه ا
 نيتظروف.

 3/9/2102، السفير، بيروت
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تعكػػؼ الحكومػػة اإلسػػرائنمنة حالنػػًا عمػػى حممػػة واسػػعة تهػػدؼ إلػػى حشػػد الػػدعـ الػػدولي ليػػزع الشػػرعنة عػػف حػػؽ 
تػي شػردوا ميهػا، وتعونضػهـ عػف الخسػائر التػي الالجئنف الفمسطنيننف في المطالبػة بإعػادتهـ إلػى األراضػي ال

لحقػػػػت بهػػػػـ جػػػػراء عممنػػػػات الطػػػػرد التػػػػي يفػػػػذتها العصػػػػابات الصػػػػهنوينة قبنػػػػؿ وبعنػػػػد اإلعػػػػالف عػػػػف الكنػػػػاف 
الصهنويي. الفكرة التي نقوـ عمنها التحرؾ الصهنويي الجدنػد قدنمػة وتتمنثػؿ فػي تقػدنـ النهػود الشػرقننف الػذنف 

الطػرد وصػودرت «تعرضػوا لػػ« الجئػوف»الف عف الكناف الصهنويي عمػى أيهػـ غادروا الدوؿ العربنة بعد اإلع
«. الالجئػنف»، مما نستوجب عمى المجتمع الدولي تأنند موقؼ إسػرائنؿ المطالػب بتعػونض هػؤالء «ممتمكاتهـ

العيصػري، « إسػرائنؿ بنتيػا»وكما كاف األمر في المرات السابقة، فإف الذي نقوـ عمى هذه التحػرؾ هػو حػزب 
ي نتزعمػػه وزنػػر الخارجنػػة أفنغػػدور لنبرمػػاف، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ الػػوزارات التػػي نسػػنطر عمنهػػا فػػي الحكومػػة، الػػذ
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وهػػو مػػا جعػػؿ إسػػرائنؿ بأسػػرها تقػػؼ خمفػػه، مػػع العمػػـ أف الػػذي بمػػور هػػذه الفكػػرة هػػو دايػػي أنػػالوف، يائػػب وزنػػر 
ذهاف هؤالء العيصػرننف هػو الخارجنة الصهنويي، وسفنر إسرائنؿ األسبؽ في واشيطف. وآخر ما تفتقت عيه أ

عمى الحممة األخنرة. وتتضمف الحممة تكمنؼ نثالث مؤسسػات إسػرائنمنة بالتعػاوف « أيا الج  نهودي»إطالؽ 
حصاء أمالؾ النهود الذنف عاشوا في العالـ العربي، نثػـ هػاجروا إلػى إسػرائنؿ، وهػي وزارة الخارجنػة،  لتونثنؽ وا 

مػػؤتمر النهػػودي العػػالمي، وقػػد جػػرى تونثنػػؽ عشػػرنف ألػػؼ حالػػة مػػف ووزارة شػػؤوف المتقاعػػدنف، بالتعػػاوف مػػع ال
المهػػاجرنف النهػػود حتػػى اآلف. وفػػي الوقػػت ذاتػػه تتػػولى المؤسسػػات النثالنثػػة تيظػػنـ مػػؤتمرات صػػحفنة ويػػدوات 
دولنة ابتداًء شهر أنموؿ الحالي، بمياسبة ايعقاد الجمعنة العمومنة لألمـ المتحدة. ومف أجؿ حبػؾ المسػرحنة، 

أف تقوـ الكينست بإصػدار لػوائح وتشػرنعات ُتمػـز المفػاوض اإلسػرائنمي، بػأف نطػرح فػي المفاوضػات  فقد تقرر
النهػود مػف الػوطف العربػي كشػرط إلتمػاـ أي مشػروع سػالـ، أو توقنػع أنػة اتفاقنػة، « الالجئنف»اليهائنة قضنة 

ائي بحػؿ مشػكمة أمػالؾ الذي نيص عمى ربط كؿ اتفاؽ يه 2010تعزنزا لمقايوف الذي أصدرته الكينست عاـ 
ف كػاف هػذا ال نكفػي، فػإف التحػرؾ الجدنػد نهػدؼ إلػى إحػراج مػا نعػرؼ  الالجئنف النهود وحقوقهـ كالجئنف. وا 

النهػػود بمبػػادرة السػػالـ « الالجئػػنف»فػػي العػػالـ العربػػي، حنػػث أيػػه نطالػػب بػػربط قضػػنة « االعتػػداؿ»بمعسػػكر 
، التي يصْت عمى إيشاء دولة فمسػطنينة عمػى 2002عاـ  العربنة التي أعميها العاهؿ السعودي الممؾ عبداهلل

، وعػػودة الالجئػنف، كشػػروط لتطبنػػع العالقػات مػػع إسػرائنؿ، ممػػا نعيػػي تسػونة حقػػوؽ المهػػاجرنف 1967حػدود 
 النهود ضمف بيد التطبنع، باإلضافة إلى بعض التحركات الهادفة.

 جممة أكاذيب
الفتػػراءات التػػي أقػػؿ مػػا نمكػػف أف نقػػاؿ بشػػأيها أيهػػا ال تقػػـو الحممػػة الصػػهنوينة عمػػى جممػػة مػػف األكاذنػػب وا

تعكس احترامًا لوعي مف تستهدفهـ عمى اإلطالؽ. وضمف هذه األكاذنب التي تشػكؿ األسػس العامػة لمتحػرؾ 
النهػود نفػوؽ عػدد الالجئػنف الفمسػطنيننف، وأف مػا تكبػدوه « الالجئػنف»الصهنويي الجدند، هػو الػزعـ بػأف عػدد 

ممنػار دوالر. لػنس هػذا فحسػب، بػؿ إف ماكيػة الدعانػة الصػهنوينة تػزعـ أف األراضػي  100مف خسائر نفوؽ 
النهػػود تفػػوؽ مسػػاحة فمسػػطنف ذاتهػػات وقػػد أشػػرفت عمػػى فبركػػة هػػذه المعطنػػات « الالجئػػنف»التػػي كايػػت بحػػوزة 

 JJACميظمػػة نهودنػػة أمرنكنػػة تعيػػى بشػػأف النهػػود الػػذنف هػػاجروف مػػف الػػدوؿ العربنػػة، وتطمػػؽ عمػػى يفسػػها 
عػادة تأهنػؿ الكػيس  ومؤخرًا أعميت هػذه الميظمػة أيهػا تسػعى إلػى تأسػنس صػيدوؽ لتمونػؿ حمانػة المقػابر ، وا 
عادة كتب التوراة في الموجودة فػي بعػض الػدوؿ العربنػة، باإلضػافة عمػى تػوفنر مػيح دراسػنة لدارسػة  النهود وا 

 الوجود النهودي في الدوؿ العربنة.
 دحض االفتراءات الصييونية

غـ مػػف أف هػػذه االفتػػراءات الصػػهنوينة مسػػتفزة فػػي تبجحهػػا، إال أيهػػا فػػي الوقػػت ذاتػػه غبنػػة وسػػطحنة عمػػى الػػر 
نهػود. فالونثػائؽ الصػهنوينة » الجئوف » ألف الونثائؽ الرسمنة الصهنوينة ذاتها تؤكد أيه لـ تكف هياؾ مشكمة 

هػود الػدوؿ العربنػة، بعػػد أف تؤكػد أف رئػنس الػوزراء اإلسػرائنمي األوؿ دفنػػد بػف غورنػوف هػو الػذي قػػرر جمػب ن
كايت الحركة الصػهنوينة قػد اسػتبعدت جمػبهـ. وتػذكر الونثػائؽ الصػهنوينة أف مؤسسػي الحركػة الصػهنوينة قػد 
خططػوا إقامػة الكنػاف الصػهنويي اعتمػادًا عمػى النهػود الغػربننف فقػط، لكػف مػع ايػدالع الحػرب العالمنػة النثاينػة 

ا، فقد شعرت الحركة الصهنوينة أيها تحتاج إلى تهجنػر النهػود ومع كؿ ما حصؿ لمنهود أباف الحرب وخالله
فػػػػي الػػػػػدوؿ العربنػػػػػة وذلػػػػػؾ مػػػػف أجػػػػػؿ تحسػػػػػنف النثقػػػػػؿ الػػػػػدنموغرافي لمنهػػػػود فػػػػػي مواجهػػػػػة النثقػػػػػؿ الػػػػػدنموغرافي 

 لمفمسطنيننف. ومف أجؿ تحقنؽ هذا الهدؼ، فقد أمر بف غورنوف بالخطوات التالنة:
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ود لمػدوؿ العربنػة التػي نتواجػد فنهػا النهػود لجمػع معمومػات عػيهـ، نثػـ أواًل: إرساؿ بعنثات مف المستشػرقنف النهػ
 الشروع في محاوالت إقياعهـ بالهجرة.

نثاينػػًا: عيػػدما تبػػنف لػػبف غورنػػوف أف هػػذه البعنثػػات لػػـ تحقػػؽ اليجاحػػات التػػي كػػاف نأمػػؿ فػػي تحقنقهػػا، فقػػد أمػػر 
العربػػي، منثػػؿ تفخػػنخ وتفجنػػر الكػػيس  جهػػاز الموسػػاد بتيفنػػذ عممنػػات إرهابنػػة ضػػد الوجػػود النهػػودي فػػي العػػالـ

واغتنػػػاؿ الشخصػػػنات النهودنػػػة اليافػػػذة وذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ دب الفػػػزع فػػػي يفػػػوس النهػػػود ودفعهػػػـ لمفػػػرار لمكنػػػاف 
 الصهنويي.

وتػػذكر بعػػض الكتػػب التػػي تياولػػت أوضػػاع النهػػود فػػي العػػالـ العربػػي أيػػه قػػد بػػرز دور شػػمومو همنػػؿ، رئػػنس 
 ي تيفنذ الهجمات التي استهدفت النهود.الكينست األسبؽ كضابط في الموساد ف

 مف هيا فإف المسرحنة التي نشرؼ لنبرماف عمى إخراجها تبدو موغمة في التفاهة والسطحنة.
 3/9/2102، السبيل، عّمان
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 ماجد كنالي

الياشػػئة عيػػه بالطرنقػػة المياسػػبة، بػػؿ إف ردود لػػـ تتعامػػؿ القنػػادات الفمسػػطنينة مػػع "الربنػػع العربػػي" والتػػداعنات 
فعمها اتسمت بالحنرة والترّدد والتحّفظ، األمر الػذي ايعكػس حتػى عمػى قطاعػات واسػعة مػف األوسػاط الشػعبنة 

 الفمسطنينة.
بػػدنهي أف هػػذا السػػموؾ غنػػر المتوقّػػع نقػػّوض الصػػورة اليمطنػػة التػػي كايػػت سػػائدة عػػف الفمسػػطنيننف وكنايػػاتهـ 

 التي طالما أظهرتهـ باعتبارهـ نشّكموف رصندًا لمحراكات النثورنة في العالـ العربي.السناسنة، و 
الجػػدنر ذكػػره أف تجربػػة الفمسػػطنيننف فػػي االيتقػػاؿ مػػف الرادنكالنػػة إلػػى المحافظػػة، لنسػػت فرنػػدة مػػف يوعهػػا فػػي 

وأفرنقنػا عاشػت  تارنخ الحركات السناسنة وحركات التحرر الوطيي، ذلؾ أف كنثنرا مف هذه الحركػات فػي آسػنا
 التجربة يفسها، السنما مع وصولها إلى السمطة.

وقػػد نمكػػف القػػوؿ إف نثمػػة أسػػبابا عدنػػدة تكمػػف فػػي يقػػؿ الحركػػة الوطينػػة الفمسػػطنينة إلػػى هػػذا المسػػار، ضػػميها 
االسػتيزاؼ الػػذي تعّرضػت لػػه طػواؿ العقػػود الماضػػنة، وحػاؿ االعتمادنػػة عمػى الخػػارج فػي مواردهػػا، والتجػػارب 

التػػػي قاسػػػتها يتنجػػػة احتكاكهػػػا مػػػع بعػػػض الػػػيظـ العربنػػػة، وتضػػػاؤؿ االهتمػػػاـ الػػػدولي واإلقمنمػػػي بهػػػا، المرنػػػرة 
 وتحولها ذاتها مف حركة تحرر وطيي إلى يوع مف حالة سمطونة، تشبه اليظـ السائدة في الميطقة.

ياجمػة أساسػًا عػف  لكييي مع كؿ ما تقدـ أرّجح أف "المحافظة" في الموقػؼ الفمسػطنيي، إزاء النثػورات العربنػة،
 عاممنف: أولهما سناسي، ونثاينهما تيظنمي أو بينوي.

، مع كناياتهـ السناسنة، نفتقدوف إلى مشروع وطيي  فعمى الصعند السناسي بات واضحا أف الفمسطنيننف النـو
ممهـ نجمعهـ، ونستيهض قواهـ، ونػوقظ األمػؿ فػي قمػوبهـ مػف جدنػد. فمػنس خافنػا عمػى أحػد اإلحبػاط اليػاجـ 

ف ضعؼ فاعمنة الكنايات السناسنة الفمسطنينة في مواجهة إسرائنؿ، سواء في الكفاح المسمح أو في عممنة ع
التسػػػونة أو فػػػي بيػػػاء السػػػمطة، وأنضػػػا فػػػي االيتفاضػػػة أو فػػػي المفاوضػػػة، أو فػػػي أي مسػػػتوى مػػػف مسػػػتونات 

 المقاومة الشعبنة.
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ات الفمسػػػطنينة السػػػائدة تبػػػدو كأيهػػػا ال تمتمػػػؾ وال تتوقػػػؼ مشػػػكمة الفمسػػػطنيننف عيػػػد هػػػذا الحػػػد، ذلػػػؾ أف الكنايػػػ
المرويػػة الالزمػػة العتمػػاد خنػػارات أو سناسػػات جدنػػدة ومغػػانرة، حتػػى مػػع كػػؿ التغنػػرات الكبنػػرة الحاصػػمة فػػي 

 البنئات الدولنة واإلقمنمنة والعربنة.
عبػػػػر طرنػػػػؽ فميػػػػذ عقػػػػدنف باتػػػػت القنػػػػادة الفمسػػػػطنينة مرتهيػػػػة كمنػػػػًا إلػػػػى خنػػػػار التسػػػػونة وفػػػػؽ حػػػػّؿ الػػػػدولتنف و 

المفاوضػػات، فػػي حػػنف أف إسػػرائنؿ اختطػػت خنػػارات كنثنػػرة عمػػى األرض وفػػي شػػكؿ تعاممهػػا مػػع الفمسػػطنيننف 
 ومع عممنة التسونة.

هكذا، فقد قّوضت إسرائنؿ اتفاؽ أوسمو بعدـ تيفنذها استحقاقات المرحمة االيتقالنة، التي ايتهت ميذ أكنثر مف 
ى الميػػاطؽ التػػي تخضػػع لموالنػػة القايوينػػة لمسػػمطة، وبتعزنزهػػا (، وبمعاودتهػػا فػػرض سػػنطرتها عمػػ1999عقػػد )

األيشػػػطة االسػػػتنطاينة فػػػي األراضػػػي المحتمػػػة، وفػػػي بيائهػػػا الجػػػدار الفاصػػػؿ، وفػػػي محاوالتهػػػا الدؤوبػػػة لتهونػػػد 
 القدس، وفي االيسحاب األحادي مف غزة وفرضها الحصار عمنه ميذ سبعة أعواـ.

وف البينػػة المياسػػبة، واإلدارة المالئمػػة، واإلرادة الالزمػػة، إلدارة صػػراعهـ هػػذا نعيػػي أف الفمسػػطنيننف بػػاتوا نفتقػػد
 مع إسرائنؿ بالشكؿ األيجع واألقوـ، بغّض اليظر حتى عف الخنارات السناسنة التي نجري ايتهاجها.

أنضػػػًا، فػػػإف مشػػػكمة الفمسػػػطنيننف، فػػػي العقػػػدنف الماضػػػننف، تكمػػػف فػػػي أيهػػػـ بػػػّددوا مجايػػػًا أرصػػػدة القػػػوة التػػػي 
بأنػػػدنهـ، إذ هّمشػػػوا كناينػػػة الميظمػػػة لمصػػػمحة السػػػمطة، وغّنبػػػوا مشػػػروع التحػػػّرر الػػػوطيي لمصػػػمحة مشػػػروع 

 المفاوضة.
وبنف هذا وذاؾ فقد تغّولػت األجهػزة األمينػة عمػى كنػاف السػمطة والمجتمػع، ويجػـ عػف كػؿ ذلػؾ تصػارع "فػتح" 

ممػا أدى إلػى تكػرنس حػاؿ االيقسػاـ  و"حماس"، الفصنمنف المهنمينف والحاكمنف، عمى سمطة تحت االحتالؿ،
السناسي بنف الضّفة وغزة. وال شػؾ أف كػؿ هػذه األحػواؿ أدت إلػى تعمنػؽ الفجػوة بػنف الفمسػطنيننف وكنايػاتهـ 

 السناسنة، وأضعفت الجهود المتعمقة بإعادة بياء البنت الفمسطنيي )الميظمة والسمطة والفصائؿ(.
السائدة عمى االستمرار في ما هي عمنه، بغض اليظر عف ايحسار  وبدنهي فإف ما نشّجع القنادات والكنايات

مكايتها في المجتمع، وعف تراجع دورها فػي الصػراع مػع عػدّوها، واقػع غنػاب المراجعػة والمسػاءلة والمحاسػبة 
في التجربة الوطينة الفمسطنينة، ومنؿ الفمسطنيننف إلى المبالغػة فػي تغمنػب العواطػؼ والشػعارات فػي كفػاحهـ 

 يي عمى حسابات الجدوى، وما نعيي بذؿ التضحنات مف دوف السؤاؿ عف اإليجازاتتالوط
أمػػػا عمػػػى الصػػػعند التيظنمي/البينػػػوي، فنمكييػػػا أنضػػػًا مالحظػػػة أف "التصػػػّمب" فػػػي الخنػػػارات السناسػػػنة نوازنػػػه 

والمبػادرة،  "تصمب" في البينة التيظنمنة، والتصّمب هيا هو دلنػؿ افتقػاد المرويػة، وضػعؼ القػدرة عمػى الميػاورة
 وبالتالي عدـ مواكبة الواقع المتغنر، ومف هيا تتأتى "المحافظة" التي بات نتسـ بها الوضع الفمسطنيي.

وعمى هذا الصعند نمكييا مالحظػة أف الطبقػة السناسػنة السػائدة فػي الحركػة الوطينػة الفمسػطنينة لػـ تشػهد أنػة 
خفاقات. تغننرات يوعنة، أو حقنقنة، ميذ عقود، ورغـ كؿ ما مرت  به هذه الحركة مف تطورات، ويجاحات، وا 

وفي الحقنقة فإف هذه الطبقة المتغمغمة في الميظمة والسمطة والفصائؿ، تتمتع بيفوذ واسع، وبامتنازات كبنػرة، 
وبأرصدة قوة مكنية، منثمها منثؿ أي طبقة متيفذة في اليظـ العربنة السائدة. وتتػأتى قػوة هػذه الطبقػة مػف وجػود 

الكبنر مف المتفرغنف مف حولها، الذنف نعتمدوف في يمط عنشهـ عمى دخمهػـ المتػأتي مػف اشػتغالهـ هذا الكـ 
 في هذه الكنايات واألجهزة الخدمنة المتفرعة عيها.

فضال عف ذلؾ فإف هذه الطبقة هي التي تتحكـ بالموارد المالنة الفمسطنينة، وهي التي تسنطر عمػى األجهػزة 
اتنػػة، أي أيهػػا تمتمػػؾ مجمػػؿ أرصػػدة القػػوة الفمسػػطنينة، البشػػرنة والمادنػػة والمعيونػػة، العسػػكرنة والمدينػػة والخدم

 الخاضعة لسنطرتها، السنما في األرض المحتمة في الضفة والقطاع.
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وهػػذه الطبقػػة السناسػػنة، التػػي تسػػنطر عمػػى القػػرار السناسػػي، أنضػػا، تتػػألؼ مػػف القنػػادات العمنػػا فػػي ميظمػػة 
ومعهػػػا فػػػي الميظمػػػة أعضػػػاء المجيػػػة التيفنذنػػػة، وأعضػػػاء المجمػػػس المركػػػزي، التحرنػػػر والسػػػمطة والفصػػػائؿ، 

 ومدنرو الدوائر، ومدنرو المكاتب، والسفراء، مع ما نفترضه كؿ ذلؾ مف موازيات ومرتبات ومكافآت.
والضمع النثايي لهذه الطبقة نتمنثؿ في قنادات السمطة، حنث نثمة إحصاءات تفند بأف الفمسػطنيننف بػات لػدنهـ 

(، بواقع حكومة كؿ عاـ ويصؼ، هػذا مػف دوف أف يػذكر 1994كنمة حكومنة )ميذ إيشاء السمطة في تش 14
 .2007تشكنؿ حكومتنف في غّزة ميذ االيقساـ في 

وهذا نعيي أف الفمسطنيننف ربما بات لدنهـ، في هذه الفترة القصنرة، أكبر عدد مف الوزراء بالقنػاس ألي دولػة 
فػي كػؿ حكومػة. وال نقتصػر األمػر عمػى ذلػؾ، فنثمػة أنضػًا جػنش مػف وكػالء  وزنػراً  24أخرى فػي العػالـ، مػع 

وزراء ومػػدنرنف عػػامنف لمػػوزارات وقػػادة أجهػػزة أمينػػة وسػػفراء ومستشػػارنف؛ وكػػؿ ذلػػؾ نتطمّػػب بداهػػة موازيػػات 
 ومرتّبات باهظة ومصارنؼ مهّمات تشّكؿ عبئًا ضاغطًا عمى كاهؿ الفمسطنيننف.

فصػناًل، بحجػـ  16ناسنة الفمسطنينة فنتمنثؿ في قادة الفصائؿ، التي تتوّزع عمػى أما الضمع النثالث لمطبقة الس
نزنػد حتػى عػف األحػزاب الموجػودة فػي دوؿ كبػرى عدنػػدة، بمػا فنهػا أكبػر دولػة عربنػة، وهػي مصػرت عممػػًا أف 

لمػػوارد، نثمػة لكػػؿ فصػنؿ قنػػادة ومكاتػب وموازيػػات ومتفػّرغنف، ويظامػػًا مػف العالقػػات البنينػة، واالعتمادنػػة فػي ا
 وارتهايات وتوظنفات سناسنة.

وما نفاقـ مف هذا الوضع أف اليظاـ السناسي الفمسطنيي السائد ميذ أكنثر مف أربعة عقود، تأّسس عمػى يظػاـ 
المحاّصػػة الفصػػائمنة )الكوتػػا(، الػػذي نؤّبػػد هػػذا الواقػػع ونعنػػد إيتاجػػه، رغػػـ التطػػّور المتمنثػػؿ بوجػػود ايتخابػػات 

(، ورغـ أف كنثنرًا مف الفصائؿ لػـ نعػد لهػا مكايػة تمنثنمنػة وازيػة 1994اء السمطة )تشرنعنة في الداخؿ مع إيش
فػػي المجتمػػع، وال تقػػوـ بػػأي دور فػػي مجػػاؿ الصػػراع مػػع إسػػرائنؿ، وال تضػػنؼ شػػنئًا ال عمػػى صػػعند الفكػػر وال 

 عمى صعند التجربة وال عمى صعند اليموذج.
ّفذنف في كؿ هذه الكنايػات باتػت بمنثابػة طبقػة سناسػنة ونستيتج مف كؿ ذلؾ أف نثمة شبكة مف القنادننف والمتي

قائمة في ذاتها ولذاتها، وأضحت مف الرسوخ بحنث تسػتطنع فػرض مفاهنمهػا وعالقاتهػا وأشػكاؿ عممهػا عمػى 
الحقػػؿ السناسػػي بمجممػػه، أي عمػػى الميظمػػة والسػػمطة والفصػػائؿ، وأصػػبحت مػػف القػػدرة بحنػػث تسػػتطنع إعػػادة 

يظومػػة مػػف عالقػػات ووسػػائط السػػنطرة السناسػػنة والمالنػػة واألمينػػة وبفضػػؿ مػػا إيتػػاج يفسػػها بيفسػػها، ضػػمف م
 تحوزه مف فائض قّوة تستمّده مف عالقاتها اإلقمنمنة.

ونيجـ عف ذلؾ أف هذه "الطبقة"، وفي سبنؿ ترسنخ مكايتها السمطونة، تبدي حرصا شدندا عمػى حراسػة واقػع 
بقائػػه عمػػى اليحػػو الػػذي هػػو عمنػػه مػػف الجمػػود وافتقػػاد الػػتكّمس فػػي البيػػى والسناسػػة فػػي السػػاحة الفمسػػطنين ة، وا 

الفاعمنة والجدوى، ولو وصؿ األمر حتى حّد اإلضرار بمصػالح الفمسػطنيننف، ممػا نفسػر ممايعػة هػذه الطبقػة 
 ألي تطونر أو تجدند في ميظومة الكنايات والخنارات السناسنة الوطينة.

اتت بمنثابة "جنش"، تعزنز هنميتها عمى الفمسطنيننف، والسػنطرة طبعًا نثمة عوامؿ تسّهؿ لهذه "الطبقة"، التي ب
عمػػى حراكػػاتهـ الشػػعبنة. وهػػذه تكمػػف فػػي: أواًل، تمػػّزؽ المجتمػػع الفمسػػطنيي، الػػذي نتػػوّزع عمػػى بمػػداف عدنػػدة، 

 ونخضع إلى سمطات وظروؼ متبانية، مما نضعؼ الحراكات المجتمعنة ونشّتت قّوتها وفاعمنتها.
د الكنايػات السػائدة عمػى مػوارد شػعبها، بقػدر مػا أف قطاعػات مػف شػعبها تعتمػد فػي مواردهػا نثاينًا، عػدـ اعتمػا

لى حّد أقؿ في مخنمات لبياف(. وبدنهي أف االرتهاف المعنشي نػيجـ  عمنها )ال سنما في األراضي المحتمة، وا 
 عيه يوع مف ارتهاف سناسي.
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تتحػّدد بعالقػات اإلقيػاع، وبالػدور الػوطيي، وبصػيادنؽ نثالنثًا، لـ تعد الشرعنة السناسنة الفمسطنينة، ميػذ زمػف، 
االقتراع، بقدر ما باتت تخضع لوسائط السنطرة المباشرة عبر األجهزة األمينة، والتحّكـ بمورد العنش، واليفوذ 

 السناسي.
رابعػػػًا، غمبػػػة الػػػروح األبونػػػة، وعالقػػػات المحسػػػوبنة والزبوينػػػة فػػػي الكنايػػػات السناسػػػنة بمجممهػػػا، عمػػػى حسػػػاب 
الطابع المؤّسساتي والعالقات الدنمقراطنة والػروح اليقدنػة. خامسػًا، تسػتمد الطبقػة السػائدة بعضػًا مػف شػرعنتها 
مػف ماضػنها اليضػالي، بسػبب ايتمائهػا إلػى جنػؿ اآلبػػاء المؤّسسػنف لمنثػورة المعاصػرة، ال سػنما فػي ظػؿ سػػنادة 

 اإليجازات أو حسابات الجدوى. يزعة عاطفنة بنف الفمسطنيننف تقّدس التضحنات مف دوف السؤاؿ عف
وما نيبغي االيتباه إلنه جندًا أف هذا الواقع، الذي نشّكؿ أحد مصادر القّوة والشرعنة لمطبقة السائدة في اليظاـ 
الفمسطنيي، والذي تحاوؿ مف خالله إشاعة مفاهنمها وخناراتها السناسنة بشأف المفاوضة والتسونة، هو يفسه 

مسػػػطنيننف، يظرنػػػًا وعممنػػػًا، أمػػػاـ إشػػػكالنتنف، سناسػػػنة وأخالقنػػػة، ال سػػػنما فػػػي الػػػذي نضػػػع قطاعػػػات مػػػف الف
 المفاضمة بنف حقوقهـ الشرعنة وهوّنتهـ الوطينة مف جهة، وأوضاعهـ المعنشنة مف جهة أخرى.

عمى أنة حاؿ فػإف نثػورات الربنػع العربػي تػدؽ يػاقوس اإليػذار لمجمػؿ الكنايػات السناسػنة الفمسػطنينة، ذلػؾ أف 
نػػر الحاصػػؿ فػػي البنئػػة السناسػػنة العربنػػة البػػد سػػنجرؼ معػػه، بطرنقػػة أو بػػأخرى، تمػػؾ الحالػػة الفمسػػطنينة التغن

المترهمة والمحافظة والمتقادمة. وبالمحصمة فإف هذه الكنايات تبدو في مواجهة تحد جدند فإمػا اعتبػار يفسػها 
مػا اعتبػار ذاتهػا جػزءا مػف العػالـ ا لعربػي الجدنػد الػذي نتشػكؿ أمػاـ ياظرنيػا، جزءا مف العالـ العربػي القػدنـ، وا 

 مع كؿ صعوباته ومشكالته.
وقصػػارى القػػوؿ فػػإف "الربنػػع العربػػي" نقػػدـ فرصػػة يػػادرة لمحركػػة الوطينػػة الفمسػػطنينة السػػتعادة طابعهػػا كحركػػة 
تحػػرر وطيػػي، وبيػػاء ذاتهػػا عمػػى قواعػػد يضػػالنة ومؤسسػػاتنة ودنمقراطنػػة وتمنثنمنػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ تمكنيهػػا مػػف 

مشػػروع وطيػػي جدنػػد، نعنػػد االعتبػػار لمتطػػابؽ المطمػػوب بػػنف قضػػنة فمسػػطنف وشػػعب فمسػػطنف وأرض صػػوغ 
 فمسطنف.

ومما الشؾ فنه أف نثورات الحرنة والكرامة والعدالة تفتػرض مػف الفمسػطنيننف التحػوؿ مػف اليضػاؿ عمػى قطعػة 
ا المشػػروع اليقػػنض مػػف األرض إلػػى اليضػػاؿ مػػف أجػػؿ مواطيػػة حػػرة ودنمقراطنػػة فػػي فمسػػطنف كمهػػا، باعتبارهػػ

إلسػػػرائنؿ االسػػػتعمارنة والعيصػػػرنة والدنينػػػة. الفمسػػػطنينوف جػػػزء مػػػف الربنػػػع العربػػػي وال نمكػػػيهـ إال أف نكويػػػوا 
 كذلؾ، بطرنقة أو بأخرى.

 2/9/2102، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مرسي بين فمسطين وسوريا..!! .66
 د. عبد الستار قاسـ

إشػػػارات غنػػػر مرنحػػػة فنمػػػا نتعمػػػؽ بسناسػػػة مصػػػر العربنػػػة ال نيفػػػؾ الػػػرئنس المصػػػري محمػػػد مرسػػػي نقػػػدـ ليػػػا 
والخارجنػة. لقػػد سػػبؽ لػػه أف اسػػتقبؿ وفػػودا أمرنكنػػة دوف مقػػاـ الرئاسػػة، وصػػرح مػػرارا حػػوؿ التزامػػه باالتفاقنػػات 
الدولنػػة ومػػع الصػػهانية دوف أف نكػػوف هيػػاؾ موجػػب لػػذلؾ، واكتشػػفيا مػػؤخرا أف الغػػاز المصػػري مػػا نػػزاؿ نجػػد 

 طرنقه إلى إسرائنؿ.
أما في طهراف، فعالج الرئنس مرسػي القضػنة الفمسػطنينة بعبػارات عامػة نمكػف أف تصػدر عػف أي رئػنس فػي 
العػػالـ منثػػؿ تأننػػده لممصػػالحة ولفكػػرة الحصػػوؿ عمػػى اعتػػراؼ بدولػػة فمسػػطنينة مػػف قبػػؿ الجمعنػػة العامػػة لألمػػـ 

. لػـ نعمػف الػرئنس المصػري المتحدة، لكيه كاف واضحا بشأف سورنا إذ قاؿ إف عمػى اليظػاـ السػوري أف نرحػؿ
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صراحة أيه مع عودة الالجئنف الفمسطنيننف، ولـ نتحدث عف حؽ الفمسطنيننف بمقاومة االحتالؿ، ولـ نتوقؼ 
 عيد التهوند الذي تقـو به إسرائنؿ في القدس والضفة الغربنة.

ئنس المصػري لػـ عمى الرغـ مف أف مؤتمر دوؿ عدـ االيحنػاز لػنس مخصصػا لممياكفػات العربنػة، إال أف الػر 
دولػػة. المياَسػػبة لػػـ تكػػف مياِسػػبة إطالقػػا لممياكفػػات العربنػػة، وال  120نتػػردد فػػي إبػػراز الخالفػػات العربنػػة أمػػاـ 

لممواقؼ العربنة التي نمكف أف تعػزز االيطباعػات السػمبنة عػف العػرب فػي مختمػؼ أيحػاء العػالـ. ولػـ نتحػدث 
ولـ نتحدث عف القتػؿ واإلعػدامات التػي تقػوـ بهػا قػوات الرئنس المصري عف العيؼ بكافة أشكاله ومصادره، 

 المعارضة في سورنا، وال عف الدعـ الذي تتمقاه المعارضة مف الخارج ومف أدواته العربنة.
سػػرائنؿ أليػػه كػػالـ عػػاـ وال نعبػػر عػػف موقػػؼ  ال شػػؾ أف حدننثػػه عػػف فمسػػطنف قػػد أنثمػػج صػػدور أهػػؿ الغػػرب وا 

سػػرائنؿ  إسػالمي تجػػاه فمسػػطنف والعػػدواف الصػػهنويي المسػػتمر، وحدننثػػه عػف سػػورنا انثمػػج صػػدور أهػػؿ الغػػرب وا 
أنضػػػا أليػػػه نكػػػرس المطالػػػب الغربنػػػة ونعززهػػػا. إسػػػالمنا، الحػػػؽ نجػػػب أف نعمػػػو فػػػوؽ مزاجنػػػة البشػػػر، وفػػػوؽ 

 مخططات أهؿ الغرب والصهانية.
رجػػويهـ مػػف اإلسػالـ واضػػح فػػي مسػػألة فمسػطنف وهػػو نقػػوؿ إف عمػػى المسػػممنف أف نقػاتموا الػػذنف نقػػاتمويهـ ونخ

دنػػارهـ ونظػػاهروف عمػػى إخػػراجهـ. لػػنس مطموبػػا مػػف الػػرئنس المصػػري أف نفػػتح جبهػػة عسػػكرنة مػػع إسػػرائنؿ 
ذا كػاف اإلسػالـ نقػنـ عالقػات  االف، لكف مف المطموب ميه أال نبالغ بإرضػاء أهػؿ الغػرب واسػتمالة قمػوبهـ، وا 

ف ال يرنػػد اإلسػػالـ الػػذي نمػػال  قتمػػة خارجنػػة مبينػػة عمػػى هػػذا األسػػاس فػػإف عمنيػػا يحػػف مراجعػػة إسػػالميا. يحػػ
الشػػعوب ويػػاهبي خنػػراتهـ ومغتصػػبي أوطػػايهـ. اإلسػػالـ قػػوة وبػػأس ورحمػػة ودفػػاع عػػف الحقػػوؽ وعػػزة الػػيفس 

 وكرامة الشعوب.
لقد أغمض الرئنس المصري عنويه عف التدخؿ الخارجي في سورنا، عمما أييا خبريػا هػذا التػدخؿ فػي العػراؽ 

سػػفؾ دمػػاء. اإلصػػالح ضػػروري فػػي كػػؿ الػػدوؿ العربنػػة، والعمػػؿ عمػػى تجيػػب ومػػا صػػيعه مػػف دمػػار وخػػراب و 
سفؾ الدماء مسؤولنتيا جمنعا، لكف الرئنس المصري تجاهؿ جهود أهؿ الغرب وحمفائهـ مف العرب في تدمنر 

 سورنا كدولة وكشعب.
ـ الفكػػػرة اإلسػػػالمنة اآلف تحػػػت المجهػػػر فػػػي مصػػػر، ومسػػػنرة مصػػػر سػػػتحدد ايطباعػػػات أساسػػػنة عػػػف اإلسػػػال

والمسػػػػممنف لػػػػدى شػػػػعوب الػػػػدوؿ اإلسػػػػالمنة وغنػػػػر اإلسػػػػالمنة. فػػػػإذا يجحػػػػت التجربػػػػة بإقامػػػػة العدالػػػػة ويصػػػػرة 
الضػػعنؼ ومواجهػػة الغػػػزو الخػػارجي بكافػػػة أشػػكاله وتحقنػػػؽ التقػػدـ والتيمنػػة فػػػي كافػػة المجػػػاالت، فػػإف الفكػػػرة 

ال فػالعكس هػػو الػذي سنحصػػؿ. مػػا أراه ا آلف أف إسػالـ الػػرئنس مرسػػي اإلسػالمنة سػػتأخذ دفعػة إلػػى األمػػاـ، وا 
هػػػو اإلسػػػالـ المسػػػتكنف الضػػػعنؼ الػػػذي نحػػػاوؿ أف نتػػػوارى عػػػف الحػػػؽ خدمػػػة لهػػػوى غنػػػر إسػػػالمي. والعنػػػوف 
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