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 "حرب عسيرة"ـمستعد ل الجيش :الق الصواريخطإن استمر إييدد بيجوم واسع عمى غزة  غانتز 2
رئػػيس ىيئػػخ أركػػاف جػػيش  ، أفترجمػػخ صاصػػخ -دوت كػػوـ -غػػزة، مػػف 3/9/1021، القــدس، القــدسذكػػرت 

ىدد مساء اليوـ االثنيف، بشف ىجـو واسع ضد قطاع غػزة اذا مػا اسػتمرار  انتز"غاإلحتالؿ االسرائيمي "بيني 
 سقوط الصواريخ عمى جنوب إسرائيؿ.

انتز صػػالؿ مشػػاركتو حػػي احتوػػاؿ لمػػواء "جوعػػاتي"، اسػػتعداد الجػػيش االسػػرائيمي لصػػوض "حػػرب عسػػيرة" غػػوأكػػد 
عمى عدة جبيات مف بينيا غزة التي يواصؿ "اإلرىابيوف حييا إطالؽ الصواريخ عمى جنوب إسرائيؿ". حسب 

 قولو.
ف عمينػػا أف ال نضػػع وأضػػاؼ، لػػيس العسػػكريوف بيننػػا حقػػط يعرحػػوف مػػا يجػػب عممػػو مػػف أعمػػاؿ الحػػرب، يتعػػي

كـ توصمنا عف اإلرىابييف الذيف يجمسوف حػي قطػاع  10السيؼ حي غمده، دعونا نرى ما ىو القادـ، أقؿ مف 
غػزة، ويطمقػػوف الصػػواريخ عمػػى المجتمعػػات الجنوبيػػخ ويحػػاولوف اإلسػػاءة إلػػى دولػػخ إسػػرائيؿ ومواطنييػػا، ولكػػف 

 جيشنا قوي بقوة لواء جوعاتي".
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ء جوعػػاتي "عػػوحر ليوػػي"، إف قواتػػو مسػػػتعدة قي مواجيػػخ مقبمػػخ، قػػائاًل، "نوسػػيا بػػػؤرة مػػف جيتػػو قػػاؿ قائػػد لػػػوا
االىتمػػاـ عمػػى الحػػدود الجنوبيػػخ والشػػماليخ، والميػػاـ سػػتكوف مسػػتقباًل أكثػػر تعقيػػدًا كمػػا ىػػو متوقػػع ولكػػف لػػيس 

 أمامنا سوى صيار واحد االنتصار وليس أقؿ مف ذلؾ".
قاؿ أمس اقحد: "إننا نسمع حي اآلونخ اقصيػرة  تيديػدات انتز ، أف  غ3/9/1021، 48عرب  وأضاؼ موقع

مف أعداء قريبيف )جغراحيا( وآصريف بعيػديف يػدعوف إلػى محػو إسػرائيؿ مػف صارطػخ الشػرؽ اقوسػط. ويمكننػي 
أف أقوؿ ردا عمى كؿ ىؤالء إف الجيش اإلسرائيمي مستعد لكؿ سيناريو. سنصؿ إلى كؿ مكاف وحي كؿ وقػت 

 ع عف ىذا الشعب". عمى حد تعبيره.نصتاره وسنداح
لػػػذي أورد ىػػػذا النبػػػي إف الػػػرئيس اإلسػػػرائيمي شػػػمعوف بيػػػرس، الػػػذي شػػػارؾ حػػػي المراسػػػـ اوقػػػاؿ موقػػػع ىػػػ رتس 

المذكورة، قاؿ مف جانبو: "إف منطقخ الشرؽ اقوسط تعصؼ اليـو باقحداث والتيديدات القديمخ والجديػدة، ال 
أيضػا وحػي الوقػت ذاتػو يجػب عػدـ الوػزع منيػا حاسػرائيؿ اليػـو أقػوى  يمكف االسػتصواؼ بيػذه التيديػدات، ولكػف

 مف أي وقت مضى".
وأضػػاؼ بيػػرس إف إسػػرائيؿ تممػػؾ اقدوات الالزمػػخ لمػػدحاع عػػف نوسػػيا، تمػػؾ التػػي تػػـ تصػػنيعيا حػػي الماضػػي، 

 وتمؾ التي يجري تطويرىا اليـو والتي سنطورىا غدا".
ف الجػػيش وبحسػػب الصػػحيوخ قػػاؿ وزيػػر اقمػػف إييػػود بػػراؾ  إف منطقػػخ الشػػرؽ اقوسػػط تمػػر بتغييػػرات ىائمػػخ وا 

 اإلسرائيمي مستعد لمواجيخ كؿ موقؼ وكؿ تطور أيا كاف.
 

 من مميار دوالر أكثرليذا العام ة السمطة الفمسطينية العجز المالي بموازنفياض:  1
يمخ صمسخ مالييف يورو د ب أ: وقعت ىولندا االثنيف اتواقيخ منحخ ماليخ لمسمطخ الومسطينيخ بق -راـ اهلل 

وقاؿ حياض حي بياف صحاحي إف المنحخ اليولنديخ ستصصص لتغطيخ رواتب  بغرض دعـ موازنتيا العامخ.
 موظوي السمطخ العامميف حي قطاع العدالخ بما يشمؿ المجمس اقعمى لمقضاء ووزارة العدؿ والنيابخ العامخ. 

الماليخ الحادة التي تواجو السمطخ الومسطينيخ حي ظؿ وجدد حياض دعوتو لممانحيف لاللتوات بجديخ لألزمخ 
وشدد حياض عمى أف السمطخ الومسطينيخ  تنامي العجز المالي بموازنتيا ليذا العاـ قكثر مف مميار دوالر.

تبذؿ كؿ جيد ممكف الستنياض القدرات الذاتيخ حي ظروؼ صعبخ جدا ليس حقط عمى الصعيد السياسي، 
نما عمى الصعيديف اال  قتصادي والمعيشي. وا 

 //القدس العربي، لندن، 
 

 القادم موعد تقديم الطمب الفمسطيني الجديد لألمم المتحدة يتحدد الخميسالسمطة الفمسطينية:  3
موعد تقديـ طمب  إفقالت مصادر حمسطينيخ متطابقخ : كاالتو  - ناديخ سعد الديف -راـ اهلل  -عماف 

الصميس القادـ حي اجتماع لجنخ المتابعخ العربيخ العميا، وسط تيكيدات  عضويخ جديد لألمـ المتحدة سيتحدد
 أف الواليات المتحدة تمارس ضغطا شديدا لمحيمولخ دوف اإلقداـ عمى ىذه الصطوة.

وزير الصارجيخ الومسطيني رياض المالكي، وعضو المجنخ التنويذيخ لمنظمخ التحرير واصؿ أبو يوسؼ  وأعمف
  مب العضويخ "سيتحدد بعد اجتماع لجنخ المتابعخ العربيخ المقرر الصميس القادـ".موعد تقديـ ط أف، أمس

وأوضح المالكي "سيتـ حي اجتماع لجنخ المبادرة العربيخ مناقشخ ىذا الموضوع مع بقيخ الدوؿ العربيخ الشقيقخ 
 وسيتـ ىناؾ االتواؽ عمى كيويخ التوجو والوقت المناسب لذلؾ".

 //الغد، عمان، 
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 والبنية التحتية اإلنتاجيةحكومة ىنية: خطة التنمية لمعامين القادمين تركز عمى القطاعات  4

أف وزارتو بصدد وضع صطخ التنميخ  ،أيمف اليازوري، وكيؿ وزارة التصطيط الومسطينيخ بغزة د.كشؼ 
والسمطات المعنيخ  والتي تـ التواحؽ عمى منيجيخ بنائيا مع كاحخ الوزارات  - الومسطينيخ لموترة 

 بتطبيقيا، وبدورىا سيتـ إقرارىا حي مجمس الوزراء ومف ثـ حي المجمس التشريعي الومسطيني.
وقاؿ اليازوري حي تصريح لو وزعتو وزارة التصطيط بغزة: "إف الصطط التنمويخ تشمؿ القطاعات اإلنتاجيخ 

ا أكد عمى تحديث المؤشرات الرقميخ لمواقع واالجتماعيخ وقطاعي البنيخ التحتيخ واقمف والحكـ الرشيد"، كم
 حي القطاعات اقربعخ ومف ثـ تطوير المؤشرات المستقبميخ وحقا لمجموعخ مف السيناريوىات.

وأكد أف وزارتو تركز عمى ضرورة االستثمار حي العنصر البشري كمورد أساس حي قطاع غزة، وقاؿ "مف 
ونوه اليازوري إلى أف  مجالي التعميـ العاـ و الجامعي". ىنا حقد أبدت اىتماميا بالعمميخ التعميميخ حي

مدرسخ صالؿ العاميف الماضييف، كما ازداد عدد  الحكومخ تقوـ اآلف ببناء عدد كبير مف المدارس بمغت 
 حي المائخ.  إلىحي المائخ  المدارس المحتويخ عمى مصتبرات حاسوب حديثخ مف 

حي المائخ صالؿ الوترة نوسيا، وذلؾ حتى  حي المائخ إلى  خ مف وكذلؾ زادت نسبخ المكتبات المدرسي
 يتمكف الطالب مف بناء وتطوير معارحو العمميخ والعمميخ التي تمبي متطمبات السوؽ.

 وأشار إلى أف الصطخ تطمح نحو تصويض عدد المدارس التي تعمؿ بالدواميف الصباحي والمسائي مف 
 حي المائخ. حي المائخ إلى 

وحي معرض حديثو عف صطخ التنميخ الجديدة حي قطاع البنيخ التحتيخ وبالتحديد حي مجاؿ توحير بيوت 
 وحدة سكنيخ وىناؾ  سكنيخ جديدة؛ أوضح المسؤوؿ الومسطيني أف حكومخ ىنيخ أنجزت بناء 

يما يتعمؽ وح وحدة سكنيخ دمرت حي العدواف اقصير عمى غزة. وحدة أصرى قيد االنجاز مف أصؿ 
عمار قطاع غزة التي وضعتيا الحكومخ بغزة عقب انتياء الحرب اإلسرائيميخ اقصيرة ضد القطاع إبصطخ 
، لترميـ المنازؿ التي ىدمتيا إسرائيؿ صالؿ ىجوميا اقصير؛ أوضح اليازوري أف الصطخ  سنخبدايخ 

 حي المائخ منيا. ما زالت جاريخ وانو تـ تنويذ 
 //ين، فمسطين أون ال

 
 في البحر الميت يمكن أن ترقى لجريمة حرب "إسرائيل"عريقات: إجراءات  5

جميع البضائع اإلسرائيميخ المنتجخ حي اقرض الومسطينيخ  إفصائب عريقات: " د.اقياـ: قاؿ  -القدس 
ؾ لمقانوف المحتمخ مف اقرض والموارد الومسطينيخ المستغمخ بشكؿ غير شرعي ىي نتاج عمميخ نيب وانتيا

الدولي". وأضاؼ: "إف استنزاؼ منظومخ االستيطاف اإلسرائيميخ لمموارد الطبيعيخ الومسطينيخ يعد انتياكا لحؽ 
 شعبنا غير القابؿ لمتصرؼ حي تقرير المصير ويجب إنياءه".

رض استغالؿ إسرائيؿ غير القانوني لمموارد الطبيعيخ حي اق -نيب البحر الميت"ورحب عريقات بالتقرير 
وقاؿ عريقات "إسرائيؿ مستمرة حي صرؽ القانوف الدولي  .أمسالومسطينيخ المحتمخ" الذي نشرتو مؤسسخ الحؽ 

بشكؿ حاضح وىذا ببساطخ سرقخ حي وضح النيار.. إف ىذا التقرير يوضح بشكؿ جمي أف ىؤالء 
ي ويمكف اعتبارىـ المستوطنيف وشركاتيـ يجنوف اقرباح مف مصادرة الموارد الطبيعيخ لمشعب الومسطين

 مذنبيف حي جريمخ حرب والمتمثمخ حي النيب".
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دونـ حي وادي اقردف قرب أريحا،  عريقات نيخ سمطات االحتالؿ مصادرة  حي السياؽ ذاتو، أداف
وأضاؼ "إف االستغالؿ غير المشروع لمموارد الومسطينيخ يشكؿ جزءا مف سياسخ المنظومخ اإلسرائيميخ الراميخ 

صراجو مف وطنو".لحرماف ال  شعب الومسطيني مف حقو حي تقرير المصير وا 
 //األيام، رام اهلل، 

 
 ولية عدم إتمام المصالحةؤ مسعباس الدويك يحمل  6

حمػػاس عزيػػز الػػدويؾ، الػػرئيس  حػػي القيػػادي الومسػػطيني التشػػريعيحمػػؿ رئػػيس المجمػػس : أ( ش )أ -راـ اهلل 
 انتصابات. أيقبؿ إجراء  وطنيلرحضو تشكيؿ حكومخ تواحؽ  محمود عباس  مسئوليخ عدـ إتماـ المصالحخ

بوضػػؿ انتصابػػات حػػرة نزييػػخ، واسػػتطاعت أف  التشػػريعي حػػيوقػػاؿ الػػدويؾ "إف حمػػاس حصػػمت عمػػى اقغمبيػػخ 
، وكاف مف اقولى الومسطيني اقساسيحظيت بثقخ الومسطينييف بموجب القانوف  التيتشكؿ الحكومخ الوحيدة 
 1021حبرايػر  5 حػيتػـ توقيعػو  الذيبموجب إعالف الدوحخ  وطنيمازف حكومخ تواحؽ أف يشكؿ الرئيس أبو 

 ىذا الوقت تزيد االنقساـ". حيوينتظر ما إذا كنا سنرحضيا أـ ال، ولكف الدعوة إلى إجراء االنتصابات 
خ قطاع غزة إسماعيؿ ىنيخ لحضور قم حيوجيت إلى رئيس وزراء حكومخ حماس  التيوبشيف حقيقخ الدعوة 

، قػائال "إف التشػريعيطيػراف، أجػاب رئػيس  حػيالصمػيس والجمعػخ الماضػييف  يػوميدوؿ حركخ عػدـ االنحيػاز 
إيػراف عمػى صػامنئى ىػو مػف وجػو الػدعوة إلػى ىنيػخ وىػى أقػوى مػف دعػوة  حيالمرشد اقعمى لمثورة اإلسالميخ 

، الومسػػطينياالنقسػػاـ  رئػػيس الجميوريػػخ ذاتػػو، لكنػػو رحػػض الػػذىاب إلػػى طيػػراف حرصػػا منػػو عمػػى عػػدـ تعميػػؽ
 وحد موحد بدال مف كيؿ التيـ باطال". حيوكاف اقولى واقصح أف يذىب أبو مازف وىنيخ 

 3/9/1021، اليوم السابع، مصر

 
 منصور: اتفاقية باريس سبب تدىور اقتصاد الضفةالنائب منى  7

حي الضوخ الغربيخ بيصذ  طالبت النائب عف محاحظخ نابمس منى منصور السمطخ الومسطينيخ: الضوخ الغربيخ
أف أوؿ  إلىدورىا؛ لوقؼ وتيرة ارتواع اقسعار وتدني الحالخ االقتصاديخ لممواطف تبعا لذلؾ، مشيرة 

الصطوات المطموبخ منيا ىي "مراجعخ اتواقيخ باريس االقتصاديخ، ووقؼ العمؿ بيا التي ىي السبب المباشر 
حيث إنيا أبقت عمى تبعيخ االقتصاد الومسطيني االقتصاديخ حي حمسطيف؛  اقوضاع إليولما وصمت 

وحذرت منصور مف مغبخ االستمرار بالتعامؿ باتواقيخ باريس  القتصاد االحتالؿ، بوعؿ ما حرضتو مف قيود".
 سببت وتسبب أضرارًا حادحخ حي االقتصاد الومسطيني. -وعمى مر السنوات الماضيخ-االقتصاديخ، التي 

 //السبيل، عمان، 
 

 مواصمة التعامل باتفاقية باريس االقتصادية سببت أضرارا فادحةنائب قيس عبد الكريم: ال 8
طالب رئيس لجنخ القضايا االجتماعيخ حي المجمس التشريعي النائب قيس عبد الكريـ : وليد عوض -راـ اهلل 

 اتواقيخ باريس االقتصاديخ ووقؼ العمؿ بيا. اتالحكومخ بعدـ الصضوع البتزاز 
أف ىذه االتواقيخ أبقت عمى تبعيخ االقتصاد الومسطيني القتصاد "ئب عبد الكريـ حي بياف صحاحي وقاؿ النا

إف مواصمخ التعامؿ باتواقيخ باريس االقتصاديخ سببت "، مؤكدا "االحتالؿ اإلسرائيمي بوعؿ ما حرضتو مف قيود
ذوي الدصؿ المحدود جراء  أضرارا حادحخ لالقتصاد الومسطيني، وكذلؾ يمس بالحاجيات اقساسيخ لموئات
 ."ارتواع اقسعار حي اقراضي الومسطينيخ بوعؿ القيود التي يورضيا ىذا االتواؽ
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انو حي ظؿ تنصؿ االحتالؿ مف كاحخ االتواقيات التي مرت عمييا عشرات السنيف، أف "وأضاؼ عبد الكريـ 
الظالمخ التي قادت -االقتصاديخ-اقواف لمسمطخ الوطنيخ الومسطينيخ أف تتحرر مف قيود اتواقيخ باريس 

االقتصاد الومسطيني لمزيد مف الضرر وألحقت بو صسائر حادحخ، باإلضاحخ لمممارسات االحتالؿ عمى 
 ".اقرض

 //القدس العربي، لندن، 
 

 العبادسة: ال خالفات داخل كتمة التغيير عمى تعديل حكومة ىنيةالنائب  9
سخ والقيادي حي حركخ حماس، عدـ وجود صالحات داصؿ كتمخ التغيير أكد النائب يحيى العباد :معا -غزة 

 واإلصالح عمى التعديؿ الحكومي الجديد لممقالخ برئاسخ إسماعيؿ ىنيخ.
"ما ظير حي التصويت اقصير عمى الحكومخ الجديدة برئاسخ إسماعيؿ  وقاؿ العبادسخ لمراسؿ "معا" حي غزة:

خ وكؿ نائب لو وجيخ نظر، و أف النقد موجود داصؿ الحركخ سواء ىنيخ باعطاء الثقخ نحف نعترؼ بالحكوم
 الوكري أو اإلعالمي".

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 

 قطاع غزة بسبب تجارة األنفاق فيمميونير  800وجود حكومة ىنية وحماس تنفيان  20
محمػػود عبػػاس،  نوػػت حركػػخ حمػػاس وحكومتيػػا تصػػريحات رئػػيس السػػمطخ الوطنيػػخ الومسػػطينيخ: غػػزة )أ ش أ(
مميونيرا حى قطػاع غػزة، أحػرزتيـ تجػارة اقنوػاؽ غيػر الشػرعيخ، مؤكػديف عػدـ تمسػؾ حمػاس  800حوؿ وجود 

نيا ظاىرة يتحمؿ وجودىا االحتالؿ اإلسرائيمى بحصاره المتواصؿ لمقطاع.  باقنواؽ، وا 
اسػؿ وكالػخ أنبػاء ورحض الدكتور يوسؼ رزقو، المستشار السياسى لرئيس حكومخ حمػاس، حػى تصػريحات لمر 

الشػػرؽ اقوسػػط ذلػػؾ بشػػدة، ووصػػؼ تصػػريحات عبػػاس بينيػػا "مبالغػػخ سياسػػيخ" ىػػدحيا التحػػريض ضػػد حمػػاس 
أنو ال وجود لمثؿ ىذا الػرقـ مػف المميػونيرات حػى  وأكد رزقو، وحكومتيا كما أنيا نوع مف المناكوات السياسيخ.

 القطاع، وىذه التصريحات عاريخ عف الصحخ تماما.
حى حركخ حماس الدكتور أحمد يوسؼ حى أف ما صػرح بػو الػرئيس عبػاس حػوؿ مميػونيرات  يالقيادكما اتوؽ 

غػػزة مبالغػػخ سياسػػيخ، مضػػيوا حػػى تصػػريحات لوكالػػخ أنبػػاء الشػػر ؽ اقوسػػط، أف اقنوػػاؽ ليسػػت وسػػيمخ لمثػػراء، 
حمػد يوسػؼ، أف وأضػاؼ الػدكتور أ مستدركا "ربما أثرى البعض منيا لكف ما ذكػر مػف رقػـ حيػو مبالغػخ كبيػرة"

 تجارة اقنواؽ ليست طريقخ لمثراء السريع، لكف ىى وسيمخ لتوحير الحاجات الرئيسيخ لشعب محاصر.
 3/9/1021، اليوم السابع، مصر

 
 ماليين شيكل تكمفة المياه العادمة منذ تأسيسيا 120أبو زنيد: السمطة الفمسطينية دفعت  22

، عف دحع // االثنيفراـ اهلل سمير أبو زنيد،  كشؼ رئيس ديواف الرقابخ الماليخ واإلداريخ حي
وقاؿ أبو  لتصريؼ المياه العادمخ منذ إنشائيا وحتى المحظخ. "إسرائيؿ"مالييف شيكؿ لػ السمطخ نحو 

زنيد صالؿ تسميمو التقرير ربع السنوي لمديواف إلى المجمس التشريعي حي راـ اهلل إف السمطخ تدحع ثمف 
 ادمخ لالحتالؿ، ثـ تشترييا، حي استغالؿ وحائدة واضحيف مف قبؿ االحتالؿ ومؤسساتو.تصريؼ المياه الع
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واستعرض رئيس الديواف ما ورد حي التقرير مؤكًدا وجود تحديات صارجيخ سببت حي عدـ قدرة السمطخ عمى 
ذه وشدد عمى القصور المالحظ حي مؤسسات السمطخ إزاء ى تصريؼ المياه العادمخ وأىميا االحتالؿ.

 القضيخ وصاصخ حي وزارات الحكـ المحمي والبيئخ والزراعخ والصحخ.
مف جانبو، التقى نواب حي المجمس مع وحد مف شركخ كيرباء القدس، وصاصخ بعد تيديد شركخ الكيرباء 
اإلسرائيميخ بقطع التيار عف المناطؽ التي تزودىا الشركخ الومسطينيخ بالكيرباء، وىي محاحظات القدس وراـ 

  وبيت لحـ وأريحا واقغوار.اهلل
 //فمسطين أون الين، 

 
 الخضري: غزة بحاجة إلى مزيد من مشاريع اإلعمارالنائب  21

أكد النائب جماؿ الصضري رئيس المجنخ الشعبيخ لمواجيخ الحصار أف قطاع غزة بحاجخ إلى  :القدس -غزة 
 كانو.مزيد مف مشاريع اإلعمار والمشاريع التطويريخ لتعزيز صمود س

وأشار الصضري إلى أف حاجخ غزة تتزايد أيضًا حي ظؿ تردي الصدمات والبنى التحتيخ عمى صعيد المياه 
% مف مياه غزة غير صالحخ لمشرب، إضاحخ لمشاكؿ وقاؿ: "إف نحو  والكيرباء والصرؼ الصحي.
 الكيرباء والصرؼ الصحي".

 //القدس، القدس، 
  

 البمدية بالضفة تنافس عمى المصالح اتاالنتخابقاسم: عبد الستار  23
عبد الستار قاسـ أف المناحسخ الحاصمخ بالضوخ الغربيخ حي إطار التحضير  د.أكد المحمؿ السياسي : راـ اهلل

النتصابات المجالس المحميخ حي العشريف مف الشير الجاري ما ىي إال تناحس شصصيات وقوى وليست 
 واطف.مناحسخ عمى برامج صدماتيخ لصالح الم

"أنا غير مقتنع أصال بيذه االنتصابات، قنيا  وقاؿ حي حديث صاص مع "المركز الومسطيني لإلعالـ":
ستجري حي ظروؼ وأجواء تنعدـ حييا الحريات، كما تغيب حييا حريخ تشكيؿ قوائـ وحريخ التصويت حي ظؿ 

 ماءاتيـ السياسيخ".مالحقخ اقجيزة اقمنيخ الومسطينيخ لممواطنيف واعتقاليـ عمى صمويخ انت
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 تأتي بثمار عكسيةو عباس وتؤكد أن تحركاتو الخارجية فاشمة تصريحات حماس تنتقد  24

أشرؼ اليور: انتقدت حركخ حماس بشدة تصريحات الرئيس الومسطيني محمود عباس التي قاؿ  -غزة 
تيدؼ إلى 'إضواء شرعيخ عمى حكميا غير الشرعي' حي صالليا اف تحركات الحركخ السياسيخ الصارجيخ 

 غزة، وردت باتياـ الرئيس بػ'الوشؿ' حي تحركاتو الصارجيخ، وقالت انيا 'تيتي بثمار عكسيخ'.
وطالب الدكتور صالح البردويؿ القيادي حي حماس الرئيس عباس بػ 'الكؼ عف التحريض ضد الحركخ 

 والحكومخ الشرعيخ'.
ؼ الشديد انو كمما حشؿ محمود عباس، كمما حاوؿ أف يوشؿ اآلصريف'، معتبرًا أف تحركات وقاؿ منتقدًا 'لألس

 الرئيس عباس الصارجيخ 'دائما حاشمخ وعكسيخ وال تيتي بيي ثمار لمقضيخ الومسطينيخ'.
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وأوضح البردويؿ أف ما يقـو بو الرئيس عباس مف محاوالت لمنع الشرعيخ الومسطينيخ المنتصبخ مف التحرؾ 
نع الشرعيخ الثوريخ مف التحرؾ ييتي 'مف قبيؿ النكايخ وليس مف قبيؿ الحرص عمى المصمحخ الوطنيخ وم

 الومسطينيخ'.
وأضاؼ 'ندعوه )الرئيس عباس( أف يكؼ عف التحريض ضد حماس والحكومخ الشرعيخ، وأف يوكر بشكؿ 

العدو الصييوني عمى ذبح جدي، لتغيير صطابو السياسي واإلعالمي، وأف يتوقؼ عف التعاوف اقمني مع 
المقاومخ'، الحتًا إلى أنو يحاوؿ أف يورض نوسو 'رجؿ سالـ مثالي' حي الوقت الذي تنتيب حيو اقرض 

 والمقدسات.
 4/7/2012القدس العربي، لندن، 

 
 فتح تؤكد إجراء االنتخابات المحمية في موعدىا وتدعو لتشكيل ائتالفات وطنية موحدةمركزية  25

كدت المجنخ المركزيخ لحركخ حتح حي اجتماعيا، امس، ضرورة اجراء انتصابات المجمس ا حساـ عزالديف:
المحميخ حي موعدىا المحدد،" بصوتيا استحقاقا ديمقراطيا واجب التنويذ، وحقا لشعبنا، ال يجوز التالعب بو 

اطؽ باسـ الرئاسخ او تيجيمو تحت أي ذريعخ مف الذرائع"، وحؽ ما اعمف عضو المجنخ المركزيخ لحركخ حتح الن
ودعت " حتح" الى تشكيؿ قوائـ وطنيخ موحدة لصوض  نبيؿ ابو ردينخ عقب اجتماع المجنخ المركزيخ امس.

 ىذه االنتصابات.
واوضح ابو ردينخ، اف المجنخ المركزيخ، دعت إلى تشكيؿ أوسع ائتالؼ وطني بيف تيارات وقوى وحصائؿ 

 عف أي روح حصائميخ ضيقخ، أو مصالح حئويخ مغمقخ.وشصصيات شعبنا لصوض ىذه االنتصابات بعيدا 
 4/9/2012األيام، رام اهلل، 

 
  فتح تدعو أوروبا لممساعدة في انياء حصار غزة 26

دعت حركخ حتح أوروبا إلى النظر لحادثخ قياـ المواطف إيياب أبو الندى باحراؽ نوسو احتجاجا : راـ اهلل
 ر والتحرؾ جديا إلنياء الحصار عمى غزة.عمى ظروؼ الحياة الصعبخ حي غزة، كصوارة إنذا

وقاؿ المتحدث باسـ حركخ حتح حي حي أوروبا جماؿ نزاؿ: "إف دور أوروبا ومسؤوليتيا حي رحع الحصار عف 
وطننا حي غزة ال يحتمؿ انتظار أف يقدـ مواطف آصر عمى حرؽ نوسو لمتعبير عف رحضو لظروؼ الحياة 

 التي تقترب مف المستحيؿ".
 3/9/2012دس، القدس، الق

 
 وسط غزة لـ"القسام" قوات االحتالل تقصف موقعاً  27

 ،أشرؼ اليور: قصوت طائرة حربيخ إسرائيميخ حجر أمس موقعا يستصدمو ناشطو حركخ حماس-غزة 
واستيدحت الغارة الجويخ التي شنتيا طائرة نواذة موقعًا لكتائب القساـ الجناح المسمح لحركخ حماس حي مصيـ 

طع غزة. وأسور القصؼ عف إحداث أضرار ماديخ بالغخ حي المكاف، دوف اف يبّمغ عف النصيرات وسط ق
وقوع إصابات. وشيدت سماء قطاع غزة عقب الغارة تحميقا لمطائرات الحربيخ اإلسرائيميخ، ما أثار جوا مف 

 الصوؼ حي صووؼ اقطواؿ.
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حتا إلى انو تـ إصابخ اليدؼ بدقخ. وقاؿ ناطؽ باسـ جيش االحتالؿ أف الغارة استيدحت مركزا لمنشطاء، ال
وقاؿ اف القصؼ جاء ردًا عمى سقوط قذيوخ صاروصيخ ليؿ اقحد عمى أحد مناطؽ النقب الغربي، دوف وقوع 

 إصابات أو أضرار. 
 4/7/2012القدس العربي، لندن، 

 
 حماس تدعو لموقوف بوجو محاوالت تيويد البمدة القديمة بالخميل 28

الومسطيني وقواه الحيخ إلى الوقوؼ بوجو محاوالت االحتالؿ المستمرة لتيويد دعت حركخ "حماس" "شعبنا 
البمدة القديمخ حي الصميؿ"، وقالت الحركخ حي تصريحات لمصدر مسؤوؿ حييا "إننا حي حركخ حماس نستنكر 
بشدة منح االحتالؿ محالت حي سوؽ الصضار القديـ بمدينخ الصميؿ لمجمس المستوطنات الييوديخ ونعده 
اعتداءًا ساحرًا يندرج حي سياؽ المصططات االستيطانيخ التي تيدؼ لتيويد البمدة القديمخ حي الصميؿ وتعزيز 

حراغيا مف سكانيا اقصمييف بعد االستيالء عمى ممتمكاتيـ". وأضاحت "أننا إذ  وجود المستوطنيف حييا وا 
 دينخ".نحذر مف صطورة ىذه الصطوة عمى الواقع الديمغراحي واالقتصادي لمم

ودعت الحركخ جامعخ الدوؿ العربيخ ومنظمخ التعاوف اإلسالمي إلى الوقوؼ بوجو اعتداءات االحتالؿ التي 
 تطاؿ البشر والحجر. 

 3/9/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 من أنصارىا ثالثةحماس تتيم "أمن الضفة" باعتقال  29
،  اليوـ اإلث نيف، اقجيزة اقمنيخ حي الضوخ الغربيخ باعتقاؿ اتيمت حركخ "حماس"، حي بياف صحوي، اليـو

 ثالثخ مف أنصارىا حي محاحظات طولكـر ونابمس وقمقيميخ واستدعاء رابع حي راـ اهلل.
 3/9/2012فمسطين أون الين، 

 
 الموت يغيب زكي ىممو: رفيق وديع حداد ومدّرب خاطفي الطائرات 10

ال صورة وال تصريح.  ،اش وحي الظؿ انطويحي الظؿ ع، محمد زكي صميؿ ىممو: غساف شربؿ -لندف 
اإلسرائيمي اصطاده حي « الموساد»جيرانو حي المبنى ال يعرحوف قصتو. وال يعرحوف انو مقعد قف رصاص 

. ال يعرحوف بالتيكيد أف ىذا الرجؿ كاف ذات يـو مدرب كارلوس الونزويممي الشيير ورحاقو 1891مدريد حي 
رب وأجانب. ال يعرحوف بالتيكيد أنو شارؾ ذات يوـ حي ما ىو أصطر مف الذيف تولوا صطؼ الطائرات مف ع

 .ذلؾ
. وغادرت عائمتو إلى سوريخ حي سنخ النكبخ. درس حي سوريخ 1818ولد محمد زكي ىممو حي ياحا حي 

والتحؽ بحركخ القومييف العرب. لدى حصوؿ االنوصاؿ بيف مصر وسوريخ لوحؽ وحر إلى لبناف. نشاطو 
أبعد إلى سوريخ وىناؾ التحؽ بػ  1891المصابرات المبنانيخ إلى اعتقالو مرات عدة. وبعد حرب العسكري دحع 

شارؾ حي عمميخ أدت إلى تحرير جورج حبش مف أيدي اقمف  1899حي أواصر «. الجبيخ الشعبيخ»
ا انتقؿ السوري صالؿ نقمو مف سجنو إلى أحد مراكز التحقيؽ وراحؽ حبش حي رحمخ الورار إلى لبناف. بعدى

 إلى عماف وكاف عممو حي مجاؿ اقمف.
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برئاسخ وديع حداد. قدراتو المميزة دحعت حداد إلى « المجاؿ الصارجي»انضـ زكي ىممو إلى  1810حي 
تعيينو مسؤواًل عف التدريب والتيىيؿ العسكري. كاف زكي ىممو مسؤواًل عف مصيـ جعار، قرب عدف، والذي 

 خ.استقبؿ مناضميف مف جنسيات مصتمو
سيدة ألمانيخ اسميا مونيكا ىاس مف لحظخ مغادرتيا منزليا حي « الموساد اإلسرائيمي»الحؽ  1891حي 

لمقابمخ زوجيا زكي ىممو. ولدى مرور زكي حي السيارة « اإلرىابيخ»ألمانيا بالسيارة وصواًل إلى مدريد. ذىبت 
دؼ مف الموت لكنو أصيب بعطب دائـ. النار عميو وأصابو حي رقبتو. نجا المستي« الموساد»أطمؽ عميؿ لػ 

كاف زكي  إلى الجزائر حيث انطوي اقربعاء الماضي. 1899حي « الرحاؽ»نقؿ إلى عدف وغادرىا بعد اقتتاؿ 
 «.إرىابيًا ناصعاً »ىممو شجاعًا ونقيًا وكاف 

 2/9/2012 لندن ،الحياة
 

 إذا لم تدفع ديونيا  يدد بقطع الكيرباء عن السمطة الفمسطينيةيسرائيمي الطاقة اإلوزير  12
ىدد وزير الطاقخ اإلسرائيمي عوزي الندو بقطع التيار الكيربػائي : ترجمخ صاصخ -" القدس" دوت كوـ -غزة 

عػػف المنػػاطؽ التػػي تقػػع تحػػت السػػيطرة الومسػػطينيخ حػػي الضػػوخ الغربيػػخ، نتيجػػخ تػػراكـ الػػديوف "الضػػصمخ" عمػػى 
مميػػوف شػػيقؿ. عمػػى حػػد قػػوؿ  700التػػي وصػػمت إلػػى و ميخ السػمطخ الومسػػطينيخ لصػػالح شػػركخ الكيربػػاء اإلسػػرائي

وكشػػوت القنػػاة العبريػػخ الثانيػػخ، حػػاف النػػدو ىػػدد بقطػػع الكيربػػاء إذا لػػـ يػػنجح كػػؿ مػػف  وزارة الطاقػػخ االسػػرائيميخ.
 "نتنياىو" و"شتاينتز" حي حؿ مشكمخ ديوف السمطخ.

 3/9/1021، القدس، القدس
 

 "لمخربينـ"اب لالتمفزيون االسرائيمي: فياض يصرف الروات 11
قػػػػاؿ التموزيػػػػوف االسػػػػرائيمي اف سػػػػالـ حيػػػػاض رئػػػػيس الػػػػوزراء الومسػػػػطيني يصػػػػرؼ الرواتػػػػب : معػػػػا–بيػػػػت لحػػػػـ 

 "لممصربيف" ولالسرى ولمنوذي العمميات التوجيريخ بالمدف االسرائيميخ.
كومػػخ وقػػاؿ المراسػػؿ ييػػود بػػف حمػػو حػػي تقريػػر موصػػؿ رصػػدتو " معػػا " اف لديػػو قائمػػخ بتسػػعيرة الرواتػػب حػػي ح

سالـ حياض وعرض عمى الشاشخ قائمخ "جدوؿ" جرى ترجمتو الى المغخ العبريخ، واف الدكتور حيػاض قػد وقػع 
وذىػػب معػػد التقريػػر بعيػػدا حػػيف قػػاؿ اف ثمػػث ميزانيػػخ حكومػػخ حيػػاض تػػذىب لممقاومػػخ ضػػد االحػػتالؿ  عميػػو.

 ولعوائؿ الشيداء ومنوذي التوجيرات.
 4/9/1021، وكالة معًا اإلخبارية

 
 "إسرائيلـ"ر إسرائيمي أسبق في ألمانيا: بيع غواصات ألمانية لمصر ال يمثل مشكمة لسفي 13

د ب أ: أعرب آحي بريمور السوير اإلسرائيمي اقسبؽ حي ألمانيا عف اعتقاده بيف ما تردد عف اتواؽ  -برليف 
عمػػػى العالقػػػات بػػػيف القػػػاىرة وبػػػرليف لتوريػػػد غواصػػػتيف ألمػػػانيتيف لمبحريػػػخ المصػػػريخ لػػػف يػػػؤثر بشػػػكؿ جػػػوىري 

 اقلمانيخ اإلسرائيميخ.
وقػػاؿ الدبموماسػػي اإلسػػرائيمي السػػابؽ إف ىػػؤالء الػػذيف يشػػكوف بطبيعػػخ الحػػاؿ مػػف اقلمػػاف سػػيجدوف حػػي ىػػذه 

 الصوقخ مناسبخ جديدة ليواصموا انتقادىـ لأللماف.
حػػي مقػػدمتيا ورأى بريمػػور أف الشػػه اقىػػـ بالنسػػبخ إلسػػرائيؿ ىػػو أف تحصػػؿ عمػػى اقسػػمحخ التػػي تحتاجيػػا و 
 غواصات ألمانيخ الصنع مف طراز دولويف التي يمكف وحقا لرأي صبراء أف تحمؿ رؤوسا نوويخ.
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 4/9/1021، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل": ليس ىناك خالف مع واشنطن عمى ضرب إيران.. ولكن المشكمة في التوقيت 14
مسػؤولوف اسػرائيميوف  ، أفدس )رويترز(القمف جيوري ىيمر ، عف 3/9/1021، وكالة رويترز لألنباءذكرت 

مػػف شػػيف تقريػػر نشػػرتو صػػحيوخ اسػػرائيميخ يػػـو االثنػػيف يػػتيـ واشػػنطف بالتوػػاوض سػػرا مػػع طيػػراف البقػػاء  واىونػػ
 الواليات المتحدة بعيدة عف أي حرب مستقبميخ مع اسرائيؿ.

")التقرير( ال معنػى  وقاؿ المسؤوؿ ووصؼ مسؤوؿ اسرائيمي طمب عدـ نشر اسمو التقرير بينو غير منطقي.
لػػػو. لػػػف تكػػػوف ىنػػػاؾ حاجػػػخ لتقػػػديـ مثػػػؿ ىػػػذا الوعػػػد لاليػػػرانييف النيػػػـ يػػػدركوف اف آصػػػر شػػػيء يحتاجونػػػو ىػػػو 

ثارة غارات امريكيخ واسعخ."  مياجمخ اىداؼ امريكيخ وا 
وقػػاؿ نائػػب رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي داف ميريػػدور انػػو ال يػػزاؿ يصػػدؽ تيكيػػدات اوبامػػا بػػيف واشػػنطف مسػػتعدة 

 الستصداـ القوة اذا لـز االمر لمنع ايراف مف تطوير قنبمخ نوويخ.
وقاؿ ميريدور "ال اعرؼ اي نوع مف الرسائؿ سمعتيا يديعوت احرونوت. لكننػي أعتقػد اف االيػرانييف يػدركوف 
...انيـ اذا تعػدوا صطػا محػددا نحػو صػنع قنبمػخ حقػد يواجيػوف مقاومػخ قويػخ جػدا بمػا حػي ذلػؾ جميػع الصيػارات 

 طروحخ مثمما قاؿ الرئيس االمريكي."الم
سػيمواف نقػؿ عػف  موقػع صػحيوخ "جيػروزاليـ بوسػت" اإلسػرائيميخ أف 4/9/1021، المسـتقبل، بيـروتوأضاحت 

سػػرائيؿ يكمػػف حػػي  شػػالوـ، نائػػب رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي، قولػػو إف "الصػػالؼ الوحيػػد بػػيف الواليػػات المتحػػدة وا 
 خ".توقيت ضرب المنش ت النوويخ اإليراني

 وأكد أف الواليات المتحدة تمتـز المصالح اقمنيخ إلسرائيؿ، قائاًل: "إننا متقاربوف أكثر مما يظف البعض".
 

 سرائيمية تريد التنقيب عن النفط في الضفة الغربيةإشركة  15
قػػاؿ الممحػػؽ االقتصػػادي لصػػحيوخ "يػػديعوت أحرنػػوت" أمػػس االثنػػيف، إف شػػركخ : برىػػـو جرايسػػي -الناصػػرة 
تنػػوي التقػػدـ بطمػػب إلػػى السػػمطخ الوطنيػػخ الومسػػطينيخ بالتنقيػػب عػػف  اإلسػػرائيميخ عػػوالـ" )قمػػـ العػػالـ( "غوػػاعوت

الػػػنوط داصػػػؿ الضػػػوخ الغربيػػػخ المحتمػػػخ، كامتػػػداد لمحقػػػؿ الػػػذي يجػػػري التنقيػػػب حيػػػو حػػػي ىػػػذه المرحمػػػخ، وحسػػػب 
 غربيخ المحتمخ.الشركخ، حاف ثمثي مساحخ الحقؿ الذي يجري التنقيب حيو موجود حي داصؿ الضوخ ال

 4/9/1021، الغد، عّمان
 

 سرائيمي في ميرجان البندقية يكشف التقاليد الييودية المتشددةإفيمم  16
نقمػت المصرجػخ االسػرائيميخ رامػا برشػتايف تواصػيؿ الحيػاة حػي المجتمػع الييػودي المحػاحظ  -البندقيخ )رويترز( 

ذي عرض حي ميرجػاف البندقيػخ السػينمائي وىػو ال Fill the Voidالى الشاشخ الوضيخ حي حيمـ )سد الوراغ( 
ويكشػػؼ الوػػيمـ الػػذي تػػدور أحداثػػو حػػي حػػي يعػػيش حيػػو الييػػود  عػػف شػػابخ ممزقػػخ بػػيف الحػػب والتقاليػػد االسػػريخ.

المتشددوف حي قمب مدينخ تؿ ابيػب العممانيػخ الطػابع عػف أسػموب حيػاة الييػود المتشػدديف وعػاداتيـ وتقاليػدىـ 
 ضوعات عامخ منيا الضغوط العائميخ.الصارمخ كما يتطرؽ الى مو 

 3/9/1021، وكالة رويترز لألنباء
 

 لمسيطرة عمى الصحافة يسعى  نتنياىو"معاريف" تتوقف عن توزيع طبعتيا الورقية..  17
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توقوت ابتػداء مػف يػوـ أمػس « معاريؼ»صحيوخ ، أف حممي موسىعف  4/9/1021، السفير، بيروتذكرت 
أنيػا تكتوػي مػف اآلف حصػاعدا بنشػرتيا االلكترونيػخ عمػى أف تطبػع وتػوزع  عف توزيع طبعتيا الورقيػخ، وأعمنػت

 حقط حي أياـ الجمعخ.
ويشػػػكؿ ىػػػذا اإلعػػػالف نوعػػػا مػػػف إشػػػيار إحػػػالس الصػػػحيوخ التػػػي كثيػػػرا مػػػا تناحسػػػت عمػػػى المكانػػػخ اقولػػػى بػػػيف 

 «.يديعوت أحرونوت»الصحؼ الصادرة بالمغخ العبريخ حي إسرائيؿ، وصصوصا مع صحيوخ 
اصبارا تتداوؿ عمى نطاؽ واسع عػف أف  ،الناصرةمف  برىوـ جرايسيعف  4/9/1021الغد، عّمان،  وأضاحت

مسػػاعي رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو، وصػػديقو الثػػػري اقميركػػي الييػػودي شػػمدوف ادلسػػوف لمسػػيطرة عمػػػى 
"، التي يممكيا أدلوأف  اإلعالـ االسرائيمي. سوف، الصديؽ الشصصي الصحيوخ اليوميخ المجانيخ "يسرائيؿ ىيـو

" و صػػدحخ، حيػػي منػػذ صػػدورىا وحتػػى اليػػوـ بػػوؽ اعالمػػي لنتنيػػاىو، تصػػدر  لػػـ  لنتنيػػاىو بػػدأت "يسػػرائيؿ ىيػػـو
 تناحس اكبر صحيوخ اسرائيميخ "يديعوت أحرنوت" عمى الصدارة، واحتمت مكانيا قبؿ أقؿ مف عاميف.

يؼ" و"ىػػػ رتس" تشػػػف معركػػػخ عمػػػى وىػػػذا الوضػػػع جعػػػؿ الصػػػحؼ الكبػػػرى الػػػثالث "يػػػديعوت احرنػػػوت" و"معػػػار 
"يسرائيؿ ىيوـ"، وحي حيف قاؿ استطالع دوري متصصص اف انتشار ىذه الصحيوخ المجانيخ وصؿ إلى نحو 

" ليبط انتشارىا إلى  77  %. 5%، حاف استطالعا آصر قاؿ إنو لو تـ بيع "يسرائيؿ ىيـو
وف االسرائيمي الذي تساىـ حيو المؤسسخ الحاكمخ وبموازاة ذلؾ، اتسعت اقزمخ الماليخ حي القناة العاشرة لمتموزي

واصػػحاب اسػػتثمارات ماليػػخ، وتحتػػاج القنػػاة إلػػى جدولػػخ ديونيػػا الكبيػػرة، إال أف وزارة الماليػػخ ورئػػيس الحكومػػخ 
نتنيػػاىو مػػف حوقيػػا يمػػاطالف حػػي القبػػوؿ، ويجػػري الحػػديث صػػراحخ عػػف اف دواحػػع نتنيػػاىو سياسػػيخ، قف القنػػاة 

 الذعخ قداء الحكومخ.تتميز بانتقادىا ال
وحي اقياـ اقصيرة برزت صػحيوخ "ذي مػاركر" االقتصػاديخ التابعػخ لصػحيوخ "ىػ رتس" بػاليجوـ عمػى صػحيوخ 
"معػػػاريؼ"، ودعػػػت الصػػػحيوخ إلػػػى عػػػدـ انقػػػاذ "معػػػاريؼ" بحجػػػج اقتصػػػاديخ، وتػػػزوؿ عالمػػػات االسػػػتوياـ عػػػف 

ييا ىو ذاتو شمدوف أدلسوف صاحب "يسػرائيؿ موقؼ الصحيوخ االقتصاديخ، حينما يتبيف اف أحد المساىميف ح
" صديؽ نتنياىو.  ىيـو

ويقػػػػوؿ المحمػػػػؿ بػػػػف كسػػػػبيت عػػػػف صػػػػحيوخ "ىػػػػ رتس"، "إنيػػػػـ يريػػػػدوف قتػػػػؿ "معػػػػاريؼ"، بحممػػػػخ بمطجيػػػػخ... "، 
ذّكر بحقيقخ بسيطخ، وىػي أف صػحيوخ "ىػ رتس" يسػندىا شػصص اسػمو شػمدوف أدلسػوف، أويضيؼ، "يكوي أف 

صحاحخ الحرة حي اسرائيؿ" ويمأل الشوارع بمنشورات تمثؿ العائمخ الحاكمخ، بقصد الذي يوجو ضربات مميتخ لم
 واضح لبنياميف نتنياىو. 

" أمس، تقريرا يشير إلى االستطالع نصػؼ السػنوي الػذي يعػده احػد  حي المقابؿ نشرت صحيوخ "يسرائيؿ ىيـو
" معاىػػد اسػػتطالعات الػػرأي المتصصػػص بوسػػائؿ اإلعػػالـ، ليشػػير مػػّرة اصػػرى، إلػػ ى أف انتشػػار "يسػػرائيؿ ىيػػـو

 استمر بتجاوز "يديعوت احرنوت" بقميؿ، حيما تواصؿ صحيوخ "معاريؼ" باليبوط.
 

 سرائيمي بخدمة المجتمع لحيازتو وثائق عسكريةإالحكم عمى صحافي  18
صػدرت محكمػػخ اسػػرائيميخ حػػي تػػؿ ابيػػب الصمػػيس حكمػػا عمػػى الصػػحاحي االسػػرائيمي اوري بػػالو مػػف : أا ؼ ب

وصػػػادقت  تس بقضػػػاء اربعػػػخ اشػػػير حػػػي صدمػػػخ المجتمػػػع بتيمػػػخ حيازتػػػو وثػػػائؽ عسػػػكريخ سػػػريخ.صػػػحيوخ ىػػػ ر 
محكمػػخ تػػؿ ابيػػب عمػػى االتوػػاؽ الموقػػع بػػيف الصػػحاحي والمػػدعي العػػاـ حػػي شػػير تموز/يوليػػو الماضػػي والػػذي 

الػى اعترؼ بموجبو بالو "بحيازة وثائؽ سػريخ بػدوف نيػخ لالضػرار بػامف الدولػخ" مقابػؿ تصويػؼ عقوبػخ السػجف 
 اربعخ اشير حي صدمخ المجتمع.
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 وكانت المجندة االسرائيميخ عنات كاـ اعطت بالو االؼ الوثائؽ السريخ التي سػرقتيا مػف الجػيش االسػرائيمي.
يويد باف الجيش صطط  1008ونشر بالو استنادا الى ىذه الوثائؽ مقاال حي الرابع مف تشريف الثاني/ديسمبر 

 طينييف حي انتياؾ لقرار قضائي.ونوذ اغتياالت مقصودة ضد الومس
 4/9/1021، الحياة، لندن

 
 عارضة أزياء إسرائيمية تناشد بمير التدخل إلنقاذ عشيقيا سيف اإلسالم القذافي 19

ناشػػدت عارضػػخ اقزيػػاء اإلسػػرائيميخ أورلػػي حاينرمػػاف، رئػػيس الػػوزراء البريطػػاني السػػابؽ : يػػو بػػي آي -لنػػدف 
ؼ اإلسػػالـ القػػذاحي مػػف اإلعػػداـ عمػػى دوره حػػي قتػػؿ المتظػػاىريف صػػالؿ تػػوني بميػػر التػػدصؿ إلنقػػاذ عشػػيقيا سػػي

 االنتواضخ حي ليبيا العاـ الماضي.
 4/9/1021، الراي، الكويت

 
 المجاني "التعميد التوراتي": االحتالل ييّود منطقة البراق بـاألقصىمؤسسة  30

االحتالؿ االسرائيمي أصذ يبتكر أف  7/9/1021حي بياف ليا االثنيف ” مؤسسخ االقصى لموقؼ والتراث“قالت 
أساليب جديدة لتيويد المعالـ واالوقاؼ االسالميخ حي القدس ومحيط المسجد االقصى المبارؾ، حيث تزايدت 

مجانًا لمشبيبخ الييود، لجميع ” التعميد التوراتي عند حائط البراؽ “حي الوترة االصيرة حعاليات ما يسمى بػ 
اف مثؿ ىذه ” مؤسسخ االقصى“ف مكتب رئيس الحكومخ االسرائيمي ، وقالت انحاء البالد وبتمويؿ مباشر م

الوعاليات انما تيدؼ الى تيويد أىـ المعالـ المرتبطخ ارتباطًا مباشرا ولصيقا حي المسجد االقصى وىو حائط 
 البراؽ، وكذلؾ الى نسب تاريخ عبري موىوـ لمنطقخ البراؽ، وأكدت المؤسسخ اف حائط البراؽ ىو جزء ال
يتجزأ مف المسجد االقصى اما الساحخ االماميخ حيي وقؼ اسالمي تابع لالقصى وجزء مف أوقاؼ حي 

 ـ.2967المغاربخ الذي ىدمو االحتالؿ عاـ 
صندوؽ المحاحظخ عمى ارث “يتكوؿ بو ما يسمى بػ ” التعميد“اف تكاليؼ ىذا ” مؤسسخ االقصى“وعممت 
لى مكتب رئيس الحكومخ االسرائيميخ ، حيث تعتبر ىذه الشركخ وىي شركخ حكوميخ تابعخ مباشرة ا -”المبكى

، وتقوـ بالترويج ليا ”لنرتبط بقاحمخ االجياؿ” الحكوميخ ىذه الوعاليخ مف الوعاليات الرسميخ ليا ، تحت مسمى 
عبر موقع الكتروني صاص، يتضمف شروحًا عف المشروع التيويدي، ومقاطع حيديو والبوـ صور حوتوغراحيخ 

. 
 3/9/1021، سة األقصى لموقف والتراثمؤس

 
 الشيادة" أومفتوحا عن الطعام تحت شعار "الحرية  إضرابا" يعمنون أوسموأسرى ما قبل " 32

أعمف اقسرى الومسطينيوف حػي سػجوف االحػتالؿ اإلسػرائيمي منػذ مػا قبػؿ اتوػاؽ اوسػمو بػدء : حامد جاد -غزة 
سبتمبر( الحالي، محمميف القيادة الومسػطينيخ مسػؤوليخ إضراب موتوح عف الطعاـ حي الثالث عشر مف أيموؿ )

 ، حي بياف وزع عف طريؽ محامييـ.221وجاء إعالف المعتقميف البالغ عددىـ  إطالؽ سراحيـ.
وقالوا "بعد انتظار عشرات السنيف وبعد أف حقد الكثير منا معظـ أىالييـ وأسػرىـ وبػاءت كػؿ الوعػود بالوشػؿ، 

وأضػاحوا "سػنبدأ  لصطوات االحتجاجيخ مػف أجػؿ إطػالؽ سػراحنا حػورا ودوف تػيصير".قررنا أف نبدأ بسمسمخ مف ا
وسػػندصؿ إضػػرابا موتوحػػا عػػف  1021أيمػػوؿ )سػػبتمبر(  27ىػػذه الصطػػوات حػػي ذكػػرى توقيػػع اتوػػاؽ أوسػػمو حػػي 

 الطعاـ شامال تحت شعار الحريخ أو الشيادة".
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 4/9/1021، الغد، عّمان
 

 لمسيحمسيد اشعارات مسيئة ل كتبونوي غرب القدس رونيحرقون دير المط مستوطنون يديعوت: 31
أقدـ متطرحوف ييود صباح اليوـ الثالثاء عمى حرؽ دير حي منطقخ المطروف غرب مدينخ القدس  :بيت لحـ

 وكتابخ شعارات معاديخ لممسيحييف والتطاوؿ عمى السيد المسيح.
عاديخ لممسيحييف حيما يعرؼ بعمميات وحقا لما نشره موقع صحيوخ "يديعوت احرونوت"، وكتابخ شعارات م

االنتقاـ التي يقوـ بيا المتطرحوف الييود "دحع الثمف"، حيث التيمت النيراف أحد االبواب الرئيسيخ لمدير حي 
 حيف تعرض باب أصر الى أضرار.

ذع وأضاؼ الموقع أف المتطرحيف صطوا شعارات معاديخ لممسيحييف ووصووا السيد المسيح )عميو السالـ( باق
اقوصاؼ، كما ظير حي شعاراتيـ اسـ البؤرة االستيطانيخ "ميغروف" التي اصميت بامر قضائي اسرائيمي 
بالقرب مف راـ اهلل وشعارات نازيخ ضمف عمميات االنتقاـ التي يطمؽ عمييا المتطرحوف اسـ "دحع الثمف" 

تيـ ومقدساتيـ، ردا عمى أي عمميخ والتي أعتادوا عمى تنويذىا انتقاما مف المواطنيف الومسطينييف وممتمكا
 إصالء ينوذىا الجيش االسرائيمي لمبؤر االستيطانيخ حي مناطؽ الضوخ الغربيخ.

 4/9/1021، وكالة معًا اإلخبارية
 

 حمرأمن عمى كل االراضي المبنانية والمخيمات خط االستقرار واأل مجمس عمماء فمسطين: 33
د اجتماعػو الػدوري برئاسػخ الشػيخ حسػيف قاسػـ "اف المعيػار رأى مجمس عمماء حمسطيف حي لبنػاف حػي بيػاف بعػ

عندنا وعالقتنا مع اآلصريف قائـ عمى مدى حب حمسطيف والتضحيخ مف اجميا بشتى الوسػائؿ حتػى تحريرىػا، 
وكػذلؾ حػب وصدمػػخ واعطػاء اىميػػا كامػؿ الحقػػوؽ المدنيػخ". ودعػا "كػػؿ دوؿ العػالـ الػػى رحػع الظمػػـ عػف شػػعبنا 

االؼ المعتقمػيف ووقػؼ التيويػد والحوريػات تحػت المسػجد االقصػى ومحاكمػخ قػادة العػدو  وامتنػا واطػالؽ سػراح
 الصييوني وىدـ ووقؼ بناء حائط الوصؿ العنصري والمستعمرات ورحع الحصار عف غزة".

واسػػتقبؿ المجمػػس وحػػدا مػػف "حػػزب اهلل" برئاسػػخ الشػػيخ زيػػد ضػػاىر. وتػػـ التيكيػػد بحسػػب بيػػاف، عمػػى "ضػػرورة 
ميف ورحػػض كػػؿ انػػواع الصطػػؼ والصطػػؼ المضػػاد وقطػػع الطػػرؽ والتورقػػخ والوػػتف المذىبيػػخ وحػػدة صػػؼ المسػػم

 والطائويخ. واف االستقرار واالمف عمى كؿ االراضي المبنانيخ والمصيمات صط احمر ال يجوز المساس بو".
 4/9/1021، المستقبل، بيروت

 
 حزب التحرير يياجم السمطة ويتيميا بمحاربة فكرة تحرير فمسطين 34

سعيد عموري: شف حزب التحرير حي بياف صحوي صدر عف مكتبو اإلعالمي حي حمسطيف امس،  -اـ اهلل ر 
نجازاتيا حي قمخ طيراف.  ىجوما الذعا عمى أطروحات السمطخ وا 

واعتبر البياف "اف ارتياح السمطخ لمقررات قمخ عدـ االنحياز التي اصتتمت يـو الجمعخ الماضيخ حػي طيػراف، 
تنػازالت السػمطخ عػف معظػـ حمسػطيف لمييػود مقابػؿ دولػخ ىزيمػخ موعػودة عمػى المحتػؿ عػاـ  كونيػا تتسػاوؽ مػع

 توصؼ بينيا قابمخ لمحياة وحؽ حؿ الدولتيف اقمريكي". 67
وشػػػدد الحػػػزب حػػػي بيانػػػو عمػػػى أف "السػػػمطخ الومسػػػطينيخ تػػػرحض وتحػػػارب أي توجػػػو لتحريػػػر حمسػػػطيف كاممػػػخ 

 والقضاء عمى كياف ييود".
 3/9/1021، القدس، القدس
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 "عسقالن" بحثا عن "ىواتف نقالة"بسجن  ثالثقسم  وحدات "اليماز ودرور" تقتحم 35

 7حػي قسػـ  25و 24احاد نادي اقسير، أف قوة مػف وحػدات "اليمػاز" و"درور" اقتحمػت امػس، غرحتػي  :جنيف
 حي سجف عسقالف؛ بحجخ البحث عف ىواتؼ نقالخ.
 10أبػػو حميػػد، الػػذي قػػاؿ إف "اكثػػر مػػف  المعتقػػؿ ناصػػر وصػػالؿ زيػػارة محػػامي النػػادي لمسػػجف، التقػػى ممثػػؿ

سػاعات متواصػمخ، وقػاموا  6عنصرا مف احراد الوحدتيف المدججيف بالسالح اقتحموا الغرؼ واستمروا بتوتيشيا 
 بتكبيؿ أيدي اقسرى بعد االقتحاـ، وتـ توتيشيـ بدقخ طاؿ كاحخ مقتنيات اقسرى وكذلؾ اقجيزة الكيربائيخ".

 4/9/1021، دسالقدس، الق
 

 شاب في غزة يحرق نفسو احتجاجا عمى الفقر 36
قالت الشرطخ وأسرة شاب حمسطيني حي قطاع غزة يـو االثنيف إنو توحي بعدما : مصطوى صالح -غزة 

 أشعؿ النار حي نوسو احتجاجا حيما يبدو عمى الصعوبات االقتصاديخ التي يعاني منيا القطاع.
 3/9/1021، وكالة رويترز لألنباء

 
 سوق الخضار القديمة بالخميل  الييودية محالت في االحتالل يمنح مجمس المستوطنات 37

عّبػػػرت "لجنػػػخ إعمػػػار الصميػػػؿ" عػػػف اسػػػتنكارىا قػػػرار المجنػػػخ الوزاريػػػخ )اإلسػػػرائيميخ( مػػػنح مجمػػػس المسػػػتوطنات 
الغربيػخ،  الييوديخ محالت حي سوؽ الصضار القديمخ "الحسػبخ" الواقعػخ حػي قمػب مدينػخ الصميػؿ، جنػوب الضػوخ

 محذرة مف صطورة نتائجو عمى الواقع الجغراحي والديمغراحي والسياسي واالقتصادي.
 3/9/1021، فمسطين أون الين

 
 تفاجئ طوابير أطفال الالجئين بغزة بوقف توزيع القرطاسية والوجبات الغذائية "األونروا" 38

يف بػدأوا اقحػد الماضػي أوؿ أيػاـ السػنخ أشرؼ اليور: حوجه طالب المراحػؿ االبتدائيػخ واإلعداديػخ الػذ -غزة 
الدراسيخ الجديدة حػي مػدارس وكالػخ غػوث وتشػغيؿ الالجئػيف الومسػطينييف 'اقونػروا'، بمسػتوى تػردي الصػدمات 
التعميميخ المتمثمخ حي تسمـ بعضيـ كتب قديمخ ال تصمح لمدراسخ، بعد أف أوقوت الوكالخ الدوليخ عمميخ توزيػع 

عػػت نسػػب أعػػداد الطمبػػخ داصػػؿ الوصػػؿ الواحػػد، عمػػى عكػػس السػػنوات الماضػػيخ، حػػي اقدوات القرطاسػػيخ، ورح
 داللخ عمى ولوج قطاع التعميـ حي دائرة التقميصات التي بدأت تطبقيا 'اقونروا' عمى صدماتيا.

وبسبب التقميصات ىذه أعمنػت المجػاف الشػعبيخ لالجئػيف التابعػخ لمنظمػخ التحريػر الومسػطينيخ حػي قطػاع غػزة، 
سػػتتصذ جممػػػخ مػػف اإلجػػػراءات االحتجاجيػػخ حػػػاؿ أصػػرت 'اقونػػروا' عمػػػى ىػػذه التقميصػػػات، وحػػذرت مػػػف انيػػا 

 تبعات ذلؾ، ومحممخ المسؤوليخ لػ'اقونروا' والقائميف عمييا.
وطالبػػت 'اقونػػروا' بػػالتراجع عػػف صطوتيػػا اقصيػػرة التػػي اسػػتيدحت قطػػاع التعمػػيـ، المتمثمػػخ حػػي وقػػؼ صػػرؼ 

 ص عدد الموظويف.القرطاسيخ لمطمبخ، وتقمي
 4/9/1021، القدس العربي، لندن

 
 شركة استيطانية تنيب موارد البحر الميت في الضفة الغربية"مؤسسة الحق":  39



 
 
 

 

 

           28ص                                    1620العدد:                4/9/1021 الثالثاء التاريخ:

الومسػػػطينيخ لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف بػػػيف االحػػػتالؿ ومسػػػتوطنيو « الحػػػؽ»أحػػػاد تقريػػػر صػػػادر عػػػف مؤسسػػػخ : أ ؼ ب
االسػػػػػتيطانيخ « أىاحػػػػػا»صوصػػػػًا مصتبػػػػػرات ينيبػػػػوف مػػػػػوارد البحػػػػػر الميػػػػػت الطبيعيػػػػخ حػػػػػي الضػػػػػوخ الغربيػػػػػخ، وص

 لمستحضرات التجميؿ.
حػػػي الضػػػوخ تسػػػتغؿ المػػػوارد « ميتزبػػػي شػػػالـ»الواقعػػػخ حػػػي مسػػػتوطنخ « أىاحػػػا»وأوضػػػح التقريػػػر أف مصتبػػػرات 

«. كاليػا»، و«ميتزبػي شػالـ»الطبيعيخ حي المنطقخ بتراصيص مف حكومخ االحػتالؿ، وىػي ممموكػخ لمسػتوطني 
 مميوف دوالر. 250إلى  2988نشائيا حي العاـ وقد وصمت أرباحيا منذ إ
اسػػتيالء واسػػتغالؿ اقراضػػي والمػػوارد الطبيعيػػخ الومسػػطينيخ حػػي منطقػػخ البحػػر الميػػت »وأشػػار التقريػػر إلػػى أف 

، مضػيوًا «المحتمخ مف قبؿ المستوطنيف والشركات الصناعيخ يعد حي الحقيقخ بمثابخ جريمخ حرب عبر النيػب
إسػػػرائيؿ عمػػػى التصطػػػيط والتنقػػػؿ حػػػي البحػػػر الميػػػت أعاقػػػت قػػػدرة الومسػػػطينييف عمػػػى أف القيػػػود التػػػي حرضػػػتيا 

اسػػتصداـ ودصػػوؿ أراضػػييـ واالنتوػػاع مػػف المػػوارد الطبيعيػػخ حػػي المنطقػػخ، حضػػاًل عػػف وجػػود المسػػتوطنيف الػػذي 
سػػػاىـ حػػػي توػػػاقـ الوضػػػع عمػػػى نحػػػو أدى إلػػػى االسػػػتغالؿ الزائػػػد لممػػػوارد، اقمػػػر الػػػذي ألحػػػؽ أضػػػرارًا جسػػػيمخ 

 بالبيئخ.
 48ويقع ثمث الشاطه الغربي لمبحر الميت حي الضوخ الغربيخ المحتمخ، والجػزء المتبقػي يطػؿ عمػى أراضػي الػػ

 وشرقي اقردف.
 4/9/1021، السفير، بيروت

 
 جزئيًا في اقتصاد غزة نفقا مع مصر أثر 210أكثر من إغالق وزير االقتصاد في غزة:  40

]حي قطاع  نقص حي السمع أيحتى اآلف لـ يظير "حكومخ غزة، إنو قاؿ عالء الرحاتي، وزير االقتصاد حي 
عمى اقتصاد القطاع،  "أثر جزئياً "مف مئخ وعشريف نوقًا عمى الحدود، الذي  أكثرمصر  إغالؽمنذ  غزة["

 عمى حد قولو.
ف بنسبخ االعتماد عمى اقنواؽ كاف كاماًل حي الوترة التي كانت حييا المعابر مغمقخ... لكنو اآل"أف  وأضاؼ

عبر معبر كـر  اإلسرائيمي"مف الجانب "تيتي  اقصرى خالمائالصمسيف حي  أف إلى، مشيرًا "خالمائصمسيف حي 
مميار شيكؿ   حواليسالـ بمغ  أبوحجـ التبادؿ التجاري عبر معبر كـر " أف إلىوأشار  سالـ. أبو
 ."الستخ الماضيخ اقشيرمميوف دوالر( حي   حوالي)

 //لندن، الحياة، 
 
 

 الغالء في فمسطين يدفع الناس إلى الشوارع 42
دحع الغالء الكبيػر حػي أسػعار المحروقػات والسػجائر ومػواد وسػمع أساسػيخ، الومسػطينييف : كواح زبوف -راـ اهلل

إلى الصروج إلى الشوارع مرة أصرى، لمتعبير عف غضبيـ الكبير تجاه سياسيخ الحكومخ االقتصاديخ، مطػالبيف 
اء اتواقيػػخ بػػاريس االقتصػػاديخ مػػع إسػػرائيؿ، ودعػػـ السػػمع اقساسػػيخ، ووضػػع بػػرامج وصطػػط ماليػػخ إلنقػػاذ بالغػػ

 السوؽ.
وجػػاء ارتوػػاع اقسػػعار حػػي اقراضػػي الومسػػطيني حػػي أسػػوأ توقيػػت ممكػػف، إذ راحػػؽ أزمػػخ ماليػػخ صانقػػخ تمػػر بيػػا 

يخ، ورحعػػػت مػػف نسػػػبخ البطالػػػخ السػػمطخ، أثػػػرت بشػػكؿ كبيػػػر عمػػى التنميػػػخ االقتصػػػاديخ حػػي اقراضػػػي الومسػػطين



 
 
 

 

 

           29ص                                    1620العدد:                4/9/1021 الثالثاء التاريخ:

 21إلػى  7ورحعت الحكومخ الومسطينيخ بالضوخ الغربيخ أسعار المحروقػات يػـو الجمعػخ الماضػي بػيف  والوقر.
 حي المائخ.

وحسػػب تقػػارير إحصػػائيخ، حقػػد سػػجؿ ارتوػػاع أسػػعار الوقػػود أعمػػى نسػػبو لػػو منػػذ نشػػية السػػمطخ، إذ ارتوػػع صػػالؿ 
المائػػخ، وسػػجمت اقسػػعار حػػي الضػػوخ الغربيػػخ صػػالؿ شػػير يوليػػو )تمػػوز(  حػػي 55اقعػػواـ الثالثػػخ الماضػػيخ بػػػ

حػػػػي المائػػػػخ. وأثػػػػر ىػػػػذا مباشػػػػرة عمػػػػى نسػػػػب البطالػػػػخ والوقػػػػر. وتقػػػػوؿ التقػػػػارير  0551ارتواعػػػػا بنسػػػػبخ  1021
اإلحصػائيخ الرسػميخ إف معػدؿ البطالػخ حػي اقراضػي الومسػػطينيخ ارتوػع، حيػث بمػغ مػف بػيف اقحػراد المشػػاركيف 

حي المائػخ لمػذكور  29ألؼ عاطؿ عف العمؿ(؛  111حي المائخ )نحو  12سنخ حيكثر،  25العاممخ  حي القوى
 حي المائخ لإلناث. 18و

 4/9/1021، الشرق األوسط، لندن
 

 "كتّاب لإلنتاج"شركة بعد انسحاب  "ساعة في القدس 14تجميد العمل في فيمم " 41
لكونػو تطبيعيػًا يجمػع ثالثػخ « سػاعخ حػي القػدس 14»مـ بعد الضػّجخ التػي أثارىػا مشػروع حػي: رشا حموة -عّكا 

سػػرائيميخ )صػػندوؽ  أطػػراؼ حػػي عمميػػخ االنتػػاج ىػػي ألمانيػػخ ػػػػ حرنسػػيخ )آرتػػي(، وحمسػػطينيخ )كئتّػػاب لإلنتػػاج( وا 
منػػػو. لكػػػّف انسػػػحاب « كتّػػػاب لإلنتػػػاج»القػػػدس لمسػػػينما والتموزيػػػوف(، تػػػـ تجميػػػد العمػػػؿ اثػػػر انسػػػحاب شػػػركخ 

آصػػر كػػاف السػػبب حػػي تجميػػد المشػػروع، وىػػذا مػػا جعػػؿ مجموعػػخ مػػف مصرجػػي اقراضػػي المصػػرجيف واحػػدًا تمػػو 
ممػػف كػػانوا جػػزءًا مػػف الوػػيمـ، يصػػدروف بيانػػًا اقحػػد الماضػػي لشػػرح التطػػورات والػػدعوة إلػػى  48المحتمػػخ عػػاـ 

 حي راـ اهلل الصميس المقبؿ.« آرتي»اجتماع مع مندوبي قناة 
 4/9/1021، االخبار، بيروت

 
 الخاصة بمعامالت البناء في المخيمات اإلجراءاتتؤكد تسييل  بة الميندسيناألردن: نقا 43

أنيػػا سػػتعمؿ عمػػى تسػػييؿ اإلجػػراءات الصاصػػخ باجػػازة معػػامالت  حػػي اقردف أكػػدت نقابػػخ الميندسػػيف: عمػػاف 
 ؛ضػػػمف المكرمػػػخ الممكيػػػخ الجديػػػدة القاضػػػيخ بالسػػػماح ببنػػػاء طػػػابؽ ثالػػػث الومسػػػطينيخ، البنػػػاء حػػػي المصيمػػػات

مجمػس  أف ،وأشػار نقيػب الميندسػيف المينػدس عبػد اهلل عبيػدات يعاب االكتظاظ السكاني حي المصيمات.الست
سيقـو باعتمػاد كتػاب مػف دائػرة  ،نقابخ الميندسيف وبناًء عمى التوصيات المرحوعخ مف الدائرة الونيخ حي النقابخ
 ،اضػػي والتنظيمػػي وسػػند التسػػجيؿالشػػؤوف الومسػػطينيخ باسػػـ المنتوػػع وسػػكتش بيبعػػاد القطعػػخ بػػدؿ مصطػػط اقر 

 عمى اف تقدـ المصططات عف طريؽ مكتب ىندسي معتمد لدى النقابخ.
4/9/1021، الدستور، عّمان  

 
 نصر اهلل: قد ندخل الجميل في أي حرب مقبمة  44

عنػػػدما يقػػػوؿ »أنػػػو  ،«الميػػػاديف»حػػػي حػػػديث إلػػػى قنػػػاة  ،أكػػػد اقمػػػيف العػػػاـ لحػػػزب اهلل السػػػيد حسػػػف نصػػػر اهلل
، مشػػددًا عمػػى أف كػػؿ الصيػػارات واردة حػػي «ي إنػػو سػػيدمر بمػػدنا، حػػيقوؿ أنػػا أيضػػًا سػػيدمر كػػؿ شػػيءاإلسػػرائيم

لبناف سػاكت »موضحًا أف ، «وقد ال نكتوي بالدحاع، وقد ييتي يـو ندصؿ حيو إلى الجميؿ»المواجيخ مع العدو 
طاولػػخ ال يصػػدر منيػػا والحكومػػخ المبنانيػػخ لػػـ تصػػدر أي موقػػؼ، وتقػػوؿ إف الموضػػوع عمػػى طاولػػخ الحػػوار. ال

وشػدد  «.موقؼ بسبب تركيبتيا. عندما تيدد إسرائيؿ بتدمير لبناف، حمف واجبنا أف نقوؿ إف ىذا الػزمف انتيػى



 
 
 

 

 

           10ص                                    1620العدد:                4/9/1021 الثالثاء التاريخ:

 إلػىأننا حي موقع الػدحاع عػف أنوسػنا وسػيادتنا وكرامتنػا، ومعنيػوف بػيف نواجػو التيديػد بالتيديػد المسػتند »عمى 
 «.وقائع

ئيمي وجػود أىػداؼ ذات طػابع اقتصػادي وصػناعي وكيربػائي ونػووي، أف مػف نقػاط الضػعؼ اإلسػرا»وأوضػح 
ذا كاف اإلسرائيمي يريد الذىاب بػيف ال ضػوابط بالعػدواف، حمػف يكػوف لػدينا أيضػًا ضػوابط لػيس »وأكػد أنػو  «.وا 

إسػػػرائيؿ لػػػدييا سػػػالح »، مشػػػيرًا الػػػى أف «لػػػدينا سػػػالح كيميػػػائي، واسػػػتصدامو محػػػّرـ بالنسػػػبخ إلينػػػا وال نحتاجػػػو
 «.ئي ونووي، لكف نقطخ القوة لدينا أننا ال نحتاج ليكذا سالحكيميا

4/9/1021، ، بيروتاألخبار  
 

 من سوريا أوضاع النازحين الفمسطينيين ألمم المتحدةاوفد من تبحث مع  بيية الحريري 45
، كانػػت عنػػواف «أوضػػاع النػػازحيف الومسػػطينييف مػػف اقراضػػي السػػوريخ إلػػى مدينػػخ صػػيدا ومصيماتيػػا»: صػػيدا

المووضػػيخ العميػػا لالجئػػيف »قػػاء الػػذي عقػػد أمػػس حػػي صػػيدا، بػػيف النائبػػخ بييػػخ الحريػػري، ووحػػد مشػػترؾ مػػف الم
وتداوؿ الممتقوف حي سبؿ تيميف الرعايخ والمساعدة لمعائالت السػوريخ «. اليونيسؼ»، و«التابعخ لألمـ المتحدة

ـّ تسجيميا مػف الطػالب ، ضػمف تمػؾ العػائالت، واسػتيعابيـ حػي والومسطينيخ النازحخ مف سوريا واقعداد التي ت
المػػػدارس، اسػػػتكمااًل لمػػػا بػػػدأه اتحػػػاد المؤسسػػػات اإلغاثيػػػخ حػػػي الشػػػؽ اإلنسػػػاني والموجسػػػتي، ولصطػػػخ الطػػػوارئ 

 التربويخ التي أطمقتيا الحريري.
4/9/1021، السفير، بيروت  

 
 الفمسطيني الجانب معتعزيز األواصر لفي مخيم الرشيدية  المبناني مخابرات الجيش 46

حػػي صطػػوة ىػػي اقولػػى مػػف نوعيػػا، عمػػى صػػعيد العالقػػخ المباشػػرة بػػيف مديريػػخ المصػػابرات حػػي : حسػػيف سػػعد
الجػػػيش المبنػػػاني وحصػػػائؿ منظمػػػخ التحريػػػر الومسػػػطينيخ وقػػػوى التحػػػالؼ الومسػػػطيني، زار مػػػدير حػػػرع مصػػػابرات 

 الجيش المبناني حي صور العقيد مدحت حميد مصيـ الرشيديخ.
قيد حميد جولتو عمى المصيـ بزيارة مقر قيادة حركخ حتح، حيث كاف حي استقبالو أميف سر الحركخ واستيّؿ الع

حي لبناف رحعت شناعخ وقيادات مف الحركخ، بعدىا زار حميد مقػر حركػخ الجيػاد االسػالمي، والتقػى مسػؤوليا 
تقػى مسػؤوؿ حمػاس حػي حي المنطقخ ابو سامر موسى، واصتتـ الجولخ بزيارة مقر حماس حػي المصػيـ، حيػث ال

منطقخ صور جياد طو. وتركز البحث صالؿ المقاءات الثالثخ عمى سبؿ تطوير العالقخ وتعزيز اقواصر بيف 
 الجانبيف، كما تـ االتواؽ عمى استمرار المقاءات وتكثيويا.

4/9/1021، السفير، بيروت  
 
 

 مصر تواصل سحب دباباتيا من سيناء وترسل مدرعات لمالحقة المتشددين 47
وسط اىتماـ مف الرئاسخ ومجمس الشورى النيابي، قالت مصادر أمنيخ حي : يسري محمد - العريش )مصر(

سيناء أمس إف السمطات المصريخ بدأت أمس حي إرساؿ مدرعات حديثخ لمالحقخ المتشدديف، وواصمت 
اب اليجوـ الذي سحب دباباتيا مف شبو الجزيرة، بعد نحو شير مف بدء الحممخ العسكريخ الشرطيخ، حي أعق

 ،شنو مسمحوف مطمع الشير الماضي وأسور عف مقتؿ ستخ عشر مف حرس الحدود المصرييف قرب رحح
 .سيناءدبابخ مف  70وأضاحت أنو تـ سحب نحو 
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نو  ويقوؿ الجيش المصري إف سحب الدبابات ال يعني وقؼ العمميات العسكريخ ضد الجماعات الجياديخ، وا 
نيا ستتمركز حي مناطؽ أصرى. وسحبت تـ سحبيا لعدـ حاجخ العممي ات التي تتـ حي سيناء اآلف إلييا، وا 

مصر حي وقت سابؽ مف الشير الماضي دبابات مف المنطقخ المسماة حي اتواقيخ كامب ديويد لمسالـ 
 ."المنطقخ ج" "إسرائيؿ"الموقعخ مع 

محاربخ البؤر "كانت تيدؼ إلى  وقاؿ الناشط السيناوي مسعد أبو حجر إف الحممخ العسكريخ حي شبو الجزيرة
 مما وسع مف حيز المعركخ حي دروب مصتموخ. "مطاردة الصارجيف عف القانوف"لكنيا تحولت إلى  "اإلرىابيخ

 4/9/1021الشرق األوسط، لندن، 
 

 شائعات إغالق معبد ييودي انالجالية الييودية تنفيو مصر  :اإلسكندرية 48
 مصريخمصادر أمنيخ ، أف عمي بدر ،اإلسكندريخمراسميا حي  نقاًل عف 4/9/1021الراي، الكويت، نشرت 

حي شارع النبي دانياؿ حي اإلسكندريخ، مؤكدة أف المعبد  الييوديما تردد عف إغالؽ معبد النبي إلياىو  نوت
وعميو حراسات مستمرة. وذكرت مصادر حي شرطخ السياحخ أف المعبد يتـ حتحو عندما تكوف  يزاؿ موتوحاً  ال

 رات لمييود قداء بعض الطقوس الدينيخ.ىناؾ زيا
الراي وجود الحراسات بزي مدني يجمسوف صمؼ بوابخ المعبد، إضاحخ جريدة وحي جولخ حوؿ المعبد، رصدت 

 إلى سيارة شرطخ حييا ضابط وبعض الجنود حي الشارع المجاور لممعبد.
معبد النبي إلياىو  أغمقتالمصريخ وكاف الموقع الرسمي لمييود الحريديـ عمى اإلنترنت، ذكر أف السمطات 

 حي اإلسكندريخ، ومنعت الييود مف دصولو قداء الصموات، منذ تولي الرئيس مرسي الحكـ.
رئيس ، أف داليا عاصـ ،اإلسكندريخنقاًل عف مراسمتيا حي  4/9/1021الشرق األوسط، لندن، وأضاحت 

ر مف شائعات انتشرت حي تقارير مصريخ الجاليخ الييوديخ باإلسكندريخ، يوسؼ بف جاووف، نوى ما أثي
سرائيميخ صالؿ اقياـ اقصيرة عف إغالؽ السمطات المصريخ لمعبد الياىو حنابي بالمدينخ ومنع الصالة حيو،  وا 

كؿ ىذه "إف  :الشرؽ اقوسطجريدة ل، وقاؿ صاصخ بعد إلغاء حضور وحد إسرائيمي لمصالة حي المعبد مؤصراً 
أنا مف طمبت إلغاء حضور الوحد اإلسرائيمي لمصالة، مراعاة لمظروؼ الحرجخ احتراءات وادعاءات، قنني 

 ."حي مصر حالياً 
، بقوليا "إسرائيؿ"واستنكر جاووف، ما صرحت بو ليوانا زامير، رئيسخ الرابطخ الدوليخ لممصرييف الييود حي 

ف ىذه ىي المرة اقولى التي ال  تجرى حييا االحتواالت بعيد إف ىذه ىي نيايخ الحياة الييوديخ حي مصر، وا 
الشعائر مستمرة، وسنقيميا ىنا حي المعبد المصري "، قائال: 2876رأس السنخ حي المعبد منذ بنائو حي عاـ 

التابع لوزارة اآلثار، التي أصطرتنا باستعدادىا لتجييز المعبد، وأرى أنيـ )حي الجانب اإلسرائيمي( قد تمادوا 
 ."خ الييود حي مصرحي تيويؿ الموقؼ باعتباره نياي

 
 تركية: سندعم الشعب الفمسطيني حتى زوال االحتاللال مؤسسة "تيكا" 49

أكد ممثؿ مؤسسخ "تيكا" التركيخ حي قطاع غزة طورشات محمد استمرار دعـ الحكومخ : محمد عيد -الوسطى
ؿ احتتاح وأوضح محمد، صالؿ حو التركيخ ومساندتيا لمشعب الومسطيني حتى زواؿ االحتالؿ اإلسرائيمي.

، أف المشاكؿ الصحيخ 7/9 محطخ الصرؼ الصحي حي مدينخ دير البمح وسط القطاع، يوـ اإلثنيف
 واإلنسانيخ التي يعاني منيا قطاع غزة ىي بوعؿ االحتالؿ اإلسرائيمي.

 3/9/1021موقع فمسطين أون الين، 
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 "رائيلإس"أنيى حكمًا بتيمة التعامل مع  بعد أنيعقوب شمعون اإلفراج عن دمشق:  50

الذي أحرجت عنو السمطات السوريخ منذ عدة  ،قاؿ مصدر سوري إف يعقوب حنا شمعوف .(:آي.بي.يو)
 ."إسرائيؿ"ىو مواطف سوري أنيى مدة حكمو بالمؤبد الصادر عف القضاء السوري بتيمخ التعامؿ مع  ،أياـ

لدورات تدريبيخ لصالح حزب الكتائب وصضع  إلىعاش حترة حي لبناف وانتمى "ف شمعوف أوأضاؼ المصدر 
يومًا حي  40بعد ثبوت تمقيو دورة تدريبيخ لمدة  2985تـ توقيؼ شمعوف عاـ "وأضاؼ أنو  ."الحزب نوسو

 ."إسرائيؿ، وحكـ عميو القضاء السوري بالمؤبد بتيمخ التعامؿ مع العدو اإلسرائيمي
 4/9/1021الراي، الكويت، 

 
 توجد إمكانية لزيادة مساعدات االتحاد األوروبي المبعوث األوروبي: حل الدولتين في خطر وال 52

الشرؽ  مبعوث االتحاد اقوروبي لعمميخ السالـ حي ،حذر أندرياس رينيكيو :أرناؤوطكتب عبد الرؤوؼ 
 متى سنصؿ نقطخ الالعودة، لكننا حتماً  وال نعرؼ تحديداً  "حؿ الدولتيف حي صطر طبعاً  أفمف  ،اقوسط

ىـ مف يحذروف مف أف حؿ  اآلفاقياـ: اقوروبيوف  جريدةحي حديث شامؿ لوقاؿ  ،نقترب مف ىذا الوضع"
ف التسويخ إ": حي صطر حي حاؿ استمر النشاط االستيطاني ولـ يتـ حؿ الصراع. وقاؿ أصبحالدولتيف 

نركز  أفلذلؾ يجب  اقوروبيليس حقط لمطرحيف بؿ لالتحاد  أساسياً  السمميخ ليذا الصراع تشكؿ اىتماماً 
مف القياـ بصطوات حرديخ قد ال يكوف ليا  أحضؿالقادمخ. اعتقد أف ىذا  اقشيرىذا الصراع صالؿ  عمى حؿ

 اثر عمى ارض الواقع".
نو لف يكوف بامكانو زيادة مساىماتو: أ إلى أشارلمومسطينييف، ولكنو  اقوروبياستمرار دعـ االتحاد  وأكد

 أكوفيجب أف  أننير مساىمتنا، لكنني اعتقد نحف نرقب التطورات بقمؽ كبير وسنعمؿ جيدنا الستمرا
السمطخ الومسطينيخ حي ظؿ  إلىسيتمكف مف زيادة مساىماتو  اقوروبياالتحاد  أفىنا: ال اعتقد  صريحاً 

 .أوروباالماليخ حي  اقزمخالقيود الصعبخ الناجمخ 
 4/9/1021، رام اهلل، األيام

 
 يبة إلى تل أبيبدول أوروبية يبدؤون زيارة قر  أربعوزراء خارجية  51

ذكرت مصادر صحويخ عبريخ، أف رئيس الحكومخ اإلسرائيميخ بنياميف نتنياىو يستعد لمقاء وزراء  :الناصرة
صارجيخ أربع دوؿ أوروبيخ يصموف إلى تؿ أبيب حي زيارة رسميخ صالؿ اقياـ القميمخ المقبمخ. وأوضحت 

اء صارجيخ كؿ مف إيطاليا، ألمانيا، بمغاريا ، أف وزر 7/9معاريؼ حي عددىا الصادر يوـ االثنيف  جريدة
والنرويج سيصموف قريبًا إلى الدولخ العبريخ حي زيارة رسميخ يمتقوف صالليا برئيس الوزراء اإلسرائيمي وعدد 

 مف كبار الوزراء والمسؤوليف حي حكومخ نتنياىو.
يخ قوروبا تتعّمؽ بايراف، وبحسب الصحيوخ، حاف نتنياىو يسعى الستغالؿ ىذه الزيارة لنقؿ رسالخ سياس

وححواىا أنو يتوجب عمييا حرض عقوبات قويخ ضد طيراف بحيث تمس المدنييف اإليرانييف، حي محاولخ 
 لحمميـ عمى الضغط عمى حكومتيـ مف أجؿ وقؼ برنامجيا النووي.

 3/9/1021قدس برس، 
 

 جر مع نتنياىواشتأن يكون قد  ينفيالسفير األميركي في تل أبيب  53
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يب: صرح السوير اقميركي حي تؿ أبيب، داف شبيرو، لمقناة الثانيخ لمتموزيوف اإلسرائيمي المستقؿ بيف تؿ أب
رتيبخ وجيدة وتقوـ عمى مبدأ التحالؼ الوطيد. ونوى أف  )الواليات المتحدة و"إسرائيؿ"( العالقات بيف البمديف

ائيمي بنياميف نتنياىو وقاؿ إف النشر يكوف قد دصؿ حي نقاش حاد بمغ حد الشجار مع رئيس الوزراء اإلسر 
وردت  "عربدة صحاحيخ بال أساس مف الصحخ"حوؿ ىذا الشجار حي جريدة يديعوت أحرونوت كاف بمثابخ 

ىو الذي أبمغيا بحقيقخ ىذا الشجار  الجريدة، أمس، عمى ىذا النوي مممحخ إلى أف شبيرو شصصياً 
 وتواصيمو.

 4/9/1021الشرق األوسط، لندن، 
 

 إسرائيمية ن تنفي توجيو رسالة سرية إليران حول رفضيا ضربة عسكريةواشنط 54
جريدة يديعوت أحرونوت، كشوت أمس، أف  ، أفتؿ أبيبمف  4/9/1021الشرق األوسط، لندن، نشرت 

بتوجيو ضربخ عسكريخ ضد  "إسرائيؿ"الواليات المتحدة توجيت برسالخ سريخ إليراف تويد أنيا لف تؤيد قياـ 
. واعتبرت ىذا التطور بمثابخ دليؿ عمى مدى تدىور العالقات بيف أىداؼ إيراني خ ولف تنضـ ليذا اليجـو

والواليات المتحدة. ولكف البيت اقبيض سارع أمس إلى احتواء الموقؼ بعد الضجخ التي أحدثيا  "إسرائيؿ"
 ،أمس ،قبيضالمتحدث باسـ البيت ا ،ووصؼ جاي كارني .التقرير عبر نوي ما جاء حيو جممخ وتوصيالً 

 ."التقرير صاطه ونحف ال نعمؽ عمى احتراضات"رويترز: وكالخ ، وقاؿ ل"غير صحيح إطالقاً "التقرير بينو 
، وعف الوكاالت، آماؿ شحادة ،القدس المحتمخنقاًل عف مراسمتيا حي  \4/9/1021الحياة، لندن، وأضاحت 

بينيا تصريحات عمنيخ وعمميات سريخ، قد  جريدة نيويورؾ تايمز أوردت أف إدارة أوباما تدرس تدابيرأف 
عمى إيراف االمتناع عف تصطييا، وذلؾ إلقناع رئيس الوزراء  "صطوطًا حمراً "تشمؿ تحديد الرئيس اقميركي 

 اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو باالمتناع عف مياجمخ إيراف.
 

 إيران وليس "إسرائيل" وحدىا القادرة عمى مياجمة الواليات المتحدةيي" السابق: أي.أرئيس "سي. 55
استبعد رئيس وكالخ المصابرات اقمريكيخ السابؽ، مايكؿ ىايدف حي مقابمخ نشرتيا جريدة ى رتس حي موقعيا 
 عمى الشبكخ، اليوـ الثالثاء، أف يتـ الحسـ بشيف ضرورة توجيو ضربخ إليراف، صالؿ العاـ الحالي، مشيراً 

 وعندىا حقط  1024أو  1027قط حي العاـ بيذا الصصوص يجب أف يئتصذ ح أف قراراً  إلى
 

 "،إسرائيؿػ"بزيارة ل الذي يقـو حالياً  ،يتقرر ما إذا كاف يجب شف مثؿ ىذا اليجوـ ضد إيراف. وأضاؼ ىايدف
 ."إسرائيؿ"أف الواليات المتحدة ىي الوحيدة القادرة عمى شف مثؿ ىذا اليجوـ وليس 

 4/9/1021، 48موقع عرب 
 

 يرانياإلنووي العمى  يحذر من عواقب شن ىجوم عسكري إسرائيمت ةالخارجية الفرنسي 56
تي -لمحطخ التموزيوف )بي إؼ إـ ،أمس ،لوراف حابيوس ،قاؿ وزير الصارجيخ الورنسي :وكاالتالأحمد سعيد، 

ذاعخ مونتي كارلو  امتالؾ إيراف لسالح نووي، لكنني أعتقد أنو إذا وقع  قاطعاً  إنني أرحض رحضاً "حي( وا 
يجب زيادة العقوبات : ". وأضاؼ"ائيمي حسينقمب ضد إسرائيؿ، وسيجعؿ إيراف حي وضع الضحيخىجوـ إسر 

 ."وحي الوقت نوسو مواصمخ التحدث مع إيراف لدحعيا إلى التراجع
 4/9/1021االتحاد، أبو ظبي، 
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 تبني مقاطعة أكاديمية وثقافية لـ"إسرائيل" ونقرر يطالب جامعة بجنوب إفريقيا  57

ب حي جامعخ ويتواترسراند بجنوب إحريقيا أنيـ قرروا تبني مقاطعخ أكاديميخ وثقاحيخ أعمف طال القدس:
تضامنًا مع الشعب الومسطيني. وجاء حي بياف، أمس، أف المجمس الممثؿ لطالب الجامعخ يدعو  "إسرائيؿػ"ل

 إلى تقييـ عاجؿ لمعالقات اقكاديميخ والماليخ والثقاحيخ مع المؤسسات اإلسرائيميخ.
 4/9/1021ميج، الشارقة، الخ

 
 بسبب اتفاق بيع مصر غواصتين حربيتين "إسرائيل"برلين: ال توتر في العالقات مع  58

صحخ تقارير صحاحيخ تحدثت عف  أمس، ،شتيوف زايبرت ،نوى المتحدث باسـ الحكومخ اقلمانيخ .(:أ.ب.د)
قاىرة لتوريد غواصتيف حربيتيف بسبب ما تردد عف اتواؽ بيف برليف وال "إسرائيؿ"توتر حي العالقات مع 

حي الموقؼ اقلماني تجاه إسرائيؿ وااللتزاـ الذي  يءلـ يتغير ش"وقاؿ زايبرت:  ألمانيتيف لمبحريخ المصريخ.
 ."تشعر بو الحكومخ اقلمانيخ تجاه أمف إسرائيؿ

 4/9/1021الراي، الكويت، 
 

 عمى عممية ميونيخ عاماً  أربعينتحيي ذكرى  ألمانيا 59
التي  ،عمى عمميخ ميونيخ عاماً  أربعيفذكرى مرور  ،وسط انتقادات اقربعاء، ألمانيا: تحيي .(ب.ؼ.ا)

وسيجري  عمى يد مجموعخ حمسطينيخ مسمحخ. إسرائيمياً رياضيا  22االولمبيخ وقتؿ حييا  اقلعابجرت صالؿ 
قاعدة مطار حورشينوميد  ذكرى القتمى حي الساعخ الرابعخ حي المكاف الذي قتؿ حيو الرياضيوف حي إلحياءحوؿ 

 الغرب مف العاصمخ الباحاريخ. إلى كيمومتراً  15بروؾ الذي يبعد 
 4/9/1021، لندن، القدس العربي

 
 حرب أكتوبرفي "إسرائيل" كانت مستعدة النسحاب سريع  :73الخارجية األمريكية تفرج عن وثائق  60

ا إدارة الوثائؽ بوزارة الصارجيخ اقمريكيخ أظيرت الوثائؽ السريخ التي أحرجت عني حناف البدري: -واشنطف 
حي مجمد ضصـ تواصيؿ محاضر اجتماعات وزير الصارجيخ آنذاؾ ىنري كيسنجر مع كبار المسؤوليف حوؿ 

اإلسرائيمي، بدايخ مف مواوضات حصؿ القوات عمى الجبيتيف المصريخ والسوريخ. وكشوت  -الصراع العربي 
 ."إسرائيؿ"كيسنجر وصب حي مصمحخ الوثائؽ الدور التاريصي الذي لعبو 

جريدة صوحخ، والذي حصمت  2200الذي يحتوي عمى  16القراءة المبدئيخ حي صوحات المجمد الرقـ 
كانت مستعدة النسحاب سريع، كما توضع اعتراؼ كيسنجر  "إسرائيؿ"الصميج عمى نسصخ منو، توضح أف 

ستراتيجيتيا التقميديخ غير المحدثخ، والتي بسبب ا 2977صسرت حرب  "إسرائيؿ"حي أحد االجتماعات بيف 
سرائيمييف يـو اإلكانت تعتمد عمى االنتصار حي حرب عمى جبيخ واحدة وليس عمى جبيتيف، وقاؿ إنو أبمغ 

أكتوبر/ تشريف اقوؿ بيف تكتيكاتيـ حاشمخ، إال أنو حاوؿ حي الوقت نوسو لوـ الواليات المتحدة ضمنا عف  6
لـ تبادر باليجوـ قف الواليات ” إسرائيؿ“الجتماعات بعد بدء الحرب بيسبوعيف إف ىزيمتيا بقولو حي أحد ا

المتحدة كانت عمى مدى السنوات اقربع السابقخ لمحرب تحضيا عمى االعتماد عمى التحركات الدبموماسيخ 
 وبالتالي، والكالـ لكسينجر، كاف لدييا اعتقاد بيف العرب ضعواء جدًا .

 4/9/1021الخميج، الشارقة، 
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عادة إعمارىا تتطمب  36 اخسائر سوري 62  بميون 100بميون دوالر وا 

كشوت دراسخ ميدانيخ لمباحث حي الشػؤوف السػوريخ وليػد جػداع أف الصسػائر التػي لحقػت : معاذ العمري -جدة 
ث بميوف دوالر، ىي مجموع الصسائر مف منازؿ مدمرة وأثا 7655بسوريخ منذ بدايخ اقزمخ الحاليخ تقدر بنحو 

 ومدصرات اقىالي وسيارات.
وأوضػػحت الدراسػػخ أف ىنػػاؾ صسػػػائر أصػػرى تقػػدر بباليػػػيف، تتمثػػؿ حػػي وقػػؼ نشػػػاطات ميمػػخ، مثػػؿ السػػػياحخ 
والتصػػدير والصػػناعخ، وىػػي تحتػػاج إلػػى دراسػػات موصػػمخ. وأصيػػرًا أشػػارت الدراسػػخ حػػي مالحظػػخ ليػػا، إلػػى أف 

قػػػد تناولػػػت الصسػػػائر المباشػػػرة الواضػػػحخ التػػػي أمكػػػف تعتبػػػر محاحظػػػخ جػػػدًا ح»التقػػػديرات والمبػػػالغ الػػػواردة حييػػػا 
بميػػػوف دوالر  100الوصػػػوؿ إلييػػػا، وأف إعػػػادة البنػػػاء وتصػػػحيح اقوضػػػاع حػػػي سػػػوريخ لػػػف تقػػػؿ كموتيػػػا عػػػف 
 «.وستتصاعد اقرقاـ إلى مستويات أعمى إف لـ يتوقؼ مسمسؿ التدمير والقصؼ العشوائي

 4/9/1021، الحياة، لندن
 

 تخبة: بديمة من السمطة أم موازية ليا؟المجالس البمدّية المن 61
 ىاني المصري
منذ اإلعػالف عػف موعػد االنتصابػات البمدّيػخ، زارتنػي، بوصػوي كاتًبػا مسػتقاًل، وحػود ممثمػخ لمؤسسػات أو بمػداف 
أجنبّيخ مطروح عمييا المساىمخ حي تمويػؿ االنتصابػات ومراقبتيػا. وكانػت أسػئمخ ىػذه الوحػود تتركػز عمػى: ىػؿ 

صابات حرة ونزييخ، وىؿ أنصح بتمويميا والمراقبخ عمييا، وما ىو تيثيرىا عمى المصالحخ والنظاـ ستكوف االنت
 السياسي الومسطيني؟

كنت أقوؿ إف االنتصابات المحمّيخ انتصابات صدمّيخ ذات بعد سياسي محدود، وأف إجراءىا بعد انقضاء الميمخ 
، وحػي ظػؿ قيػاـ القانونّيخ لممجالس المنتصبػخ واسػتطالخ المػدة لممجػال س التػي لػـ تنتصػب، مثػؿ الصميػؿ وطػولكـر

وزارة الحكـ المحمي بتعييف لجاف إلدارة البمػديات؛ اسػتحقاؽ ديمقراطػي ضػروري شػرط تػيميف حريتيػا ونزاىتيػا 
جرائيػػا حػػي وقػػت واحػػد ولػػيس عمػػى مراحػػؿ تحػػدد عمػػى أسػػاس حػػرص "حػػتح" حػػي الوػػوز. حالمجػػالس المنتصبػػخ  وا 

المدة والمعينخ، وصصوًصا أف إجراء االنتصابات المحمّيػخ حػي الضػوخ الغربّيػخ، بمػا  أحضؿ مف المجالس منتييخ
 حييا القدس، ال يمنع إجراءىا الحًقا حي قطاع غزة. 

طبًعػػػا، مػػػف اقحضػػػؿ أف تئجػػػرى االنتصابػػػات حػػػي وقػػػت واحػػػد، وتحػػػت مظمػػػخ وحػػػاؽ وطنػػػي، وبعػػػد المصػػػالحخ 
يعنػػي، عمػػى اقرجػػح، أنيػػا لػػف تئجػػرى لوتػػرة طويمػػخ قادمػػخ. الوطنّيػػخ، ولكػػف ربػػط إجرائيػػا بالمصػػالحخ والوحػػاؽ 

 ولماذا ما ال يدرؾ كمو يترؾ جمو؟
بالرغـ مف ىذا الموقؼ المبدئي مف االنتصابات، ال بد مف تسجيؿ ثغرات كبيػرة ظيػرت صػالؿ الوتػرة الماضػيخ 

لمحظػػات اقصيػػرة تحػػت بالتعامػػؿ مػػع االنتصابػػات المحميػػخ، عبػػر تحديػػد مواعيػػد إلجرائيػػا ومػػف ثػػـ إلغائيػػا حػػي ا
حجػػخ عػػدـ المسػػاس بػػالجيود المبذولػػخ إلنجػػاح المصػػالحخ، حػػي حػػيف أف السػػبب الحقيقػػي لإللغػػاء يرجػػع إلػػى 
صشيخ "حتح" مف صراعاتيا الداصميخ وأال تحوز عمػى انتصػار بػاىر حييػا، بػالرغمف مػف مقاطعػخ "حمػاس" ليػا، 

 ف بمثابخ "بروحخ" لالنتصابات العامخ القادمخ.يئمّكنيا مف تعويض صسارتيا حي االنتصابات السابقخ، ويكو 
وتيتي صشػيخ "حػتح" مػف عػدـ تحقيػؽ آماليػا تػدني نسػبخ المشػاركيف؛ بسػبب دعػوات المقاطعػخ، وحالػخ اإلحبػاط 
السػػػائدة عنػػػد المػػػواطنيف الومسػػػطينييف، وسػػػط ت كػػػؿ شػػػػرعّيخ السػػػمطخ ومصػػػداقيتيا وىيبتيػػػا بعػػػد حشػػػؿ عممّيػػػػخ 

تعميػػؽ االحػػتالؿ وتوسػػيع االسػػتيطاف، صصوًصػػا حػػي القػػدس، وحػػرض أمػػر المواوضػػات، ومضػػي إسػػرائيؿ حػػي 
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واقع يجعؿ الحؿ اإلسػرائيمي ىػو الوحيػد المطػروح والممكػف عمميعػا. حعػدـ إجػراء االنتصابػات أحضػؿ لػػ"حتح" مػف 
إجػػػراء انتصابػػػات ال توػػػوز حييػػػا حػػػوًزا سػػػاحًقا، أو تمغييػػػا حػػػي المحظػػػخ اقصيػػػرة بمػػػا يقضػػػي عمػػػى مػػػا تبقػػػى مػػػف 

 قيخ لمسمطخ التي تقودىا.مصدا
لغائيػػػا لصدمػػػخ مصػػػالحيا الوئوّيػػػخ الضػػػيقخ، حعنػػػدما تعتقػػػد أنيػػػا  أي إف "حػػػتح" اسػػػتصدمت الػػػدعوة لالنتصابػػػات وا 
ستووز تدعو إلييا، وتمغييا عندما تنوجر الصالحات بيف أجنحتيا وبينيػا وبػيف العػائالت والمسػتقميف والوصػائؿ 

ئؿ اليسار المنضويخ حي المنظمخ لتشكيؿ قائمخ وطنّيػخ موحػدة اقصرى، صصوًصا حي ظؿ عدـ استجابخ حصا
لصػػػوض االنتصابػػػات المحمّيػػػخ توػػػوز بالتزكيػػػخ، مػػػا يجعػػػؿ المناحسػػػخ إذا تػػػـ ذلػػػؾ معدومػػػخ أو محػػػدودة والنتػػػائج 

 مضمونخ.
بػػالرغـ مػػف أف إمكانّيػػخ إلغػػاء االنتصابػػات ىػػذه المػػرة أقػػؿ بكثيػػر مػػف السػػابؽ، ولكػػف اسػػتمرار صشػػيخ "حػػتح" مػػف 

تائج االنتصابات حي ظؿ أوضػاعيا الداصميػخ المرتبكػخ، صصوًصػا حػي المػدف الرئيسػخ، وتحديػًدا راـ اهلل والبيػرة ن
 ونابمس والصميؿ؛ تجعؿ ىذا االحتماؿ وارًدا.

لغائيػا يػتـ دوف تشػاور حقيقػي مػع  وما يجعؿ الشكوؾ قائمخ، أف الدعوة إلجراء االنتصابات وتحديػد موعػدىا وا 
صصوًصػػا "حمػػاس"، بحيػػث يصػػدر المرسػػوـ الرئاسػػي أو القػػرار الحكػػومي، ويػػتـ بعػػد ذلػػؾ الوصػػائؿ اقصػػرى، و 

 دعوة الجميع، بمف حييـ "حماس" وقطاع غزة لممشاركخ، حي تجاىؿ مقصود لواقع االنقساـ وتبعاتو.
مسسػػؤولّيخ السػػمطخ و"حػػتح" واضػػحخ حػػي ضػػرورة تػػوحير ضػػمانات لتكػػوف االنتصابػػات حػػرة ونزييػػخ حػػي الضػػوخ 

خ، مػػػف صػػػالؿ اإلحػػػراج عػػػف المعتقمػػػيف، والتعيػػػد بعػػػدـ اعتقػػػاؿ المرشػػػحيف، وتمكيػػػنيـ مػػػف حريػػػخ الدعايػػػخ الغربيػػػ
 االنتصابّيخ والتنقؿ مف دوف اعتقاليـ أو تيديدىـ ومف يساعدىـ مف مطابع ووسائؿ إعالـ وقطاعات مصتموخ.

يػػخ تػػربط مػػا بػػيف إجػػراء ولكػػف مسػػؤولّيخ "حمػػاس" واضػػحخ أيًضػػا وأكبػػر بالنسػػبخ إلجػػراء االنتصابػػات، حمػػف ج
نجاز المصالحخ، وىذا يمنع عقدىا، ومف جيخ أصرى قامت بوقؼ تسػجيؿ النػاصبيف حػي  االنتصابات المحمّيخ وا 
قطاع غزة حي إشارة بالغخ الداللخ عمى عرقمخ إجرائيػا، ومػف صػالؿ وضػع االسػتدراكات عمػى "إعػالف الدوحػخ" 

إلجػراء االنتصابػات بكػؿ مسػتوياتيا قسػباب حئوّيػخ تئغطػى مف جيخ ثالثخ، حي ظؿ ميؿ دائـ إلى تيجيؿ موتػوح 
 بيسباب موضوعّيخ، وأصرى موضوعيخ.

، وعانػػت حكومتيػػا مػػف الحصػػار 1006حػػػ"حماس" التػػي لػػـ تئمّكػػف مػػف الحكػػـ بػػالرغـ مػػف حوزىػػا حػػي انتصابػػات 
 رصيا حي الووز بيا.والمقاطعخ والعدواف، قامت باالنقالب حي غزة وال تريد إجراء االنتصابات قبؿ أف تحسف ح

إف االنتصابػات وسػػيمخ عنػد حصػػيؿ لتكػػريس االنقسػاـ تحػػت عنػػواف إنيائػو، ومنعيػػا وسػػيمخ عنػد الوصػػيؿ اآلصػػر 
السػتمرار سػيطرتو االنورادّيػػخ، وبيػذا وذاؾ تصػبح االنتصابػػات ضػحيخ، وليسػت وسػػيمخ مػف وسػائؿ الديمقراطيػػخ 

ادتو الحرة، بصرؼ النظر عػف حػرص ىػذا الوصػيؿ والصراع ضد االحتالؿ، وتعبير الشعب الومسطيني عف إر 
 أو ذاؾ بالووز.

يمكػػف ويجػػب ربػػط االنتصابػػات العامػػخ الرئاسػػّيخ والتشػػريعّيخ والمجمػػس الػػوطني بانجػػاز الوحػػاؽ الػػوطني، قنيػػا 
انتصابػػات سياسػػيخ ال يمكػػف أف تعقػػد دوف مشػػاركخ قطػػاع غػػزة والضػػوخ، بمػػا حييػػا القػػدس، ولكػػف ربػػط إجػػراء 

لمحمّيػخ والنقابّيػخ والقطاعّيػخ بالوحػاؽ يمنػع تجسػيد اإلرادة الشػعبيخ التػي ىػي بمسػيس الحاجػخ لتبيػخ االنتصابات ا
 احتياجاتيا المعيشيخ بيحضؿ وأسرع صورة ممكنخ.

ذا كانػػػت "حمػػػاس" تػػػرحض االنتصابػػػات إال بعػػػد الوحػػػاؽ، حممػػػاذا تشػػػارؾ أحياًنػػػا وال تشػػػارؾ أحياًنػػػا أصػػػرى حػػػي  وا 
مينّيػػخ والقطاعّيػػخ؟. "حمػػاس" تشػػارؾ عنػػدما تعتقػػد أف حرصػػيا جيػػدة بػػالووز، وتقػػاطع االنتصابػػات الطالبّيػػخ وال
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عنػػدما تصشػػى مػػف الصسػػارة. والقمػػع عامػػؿ ميػػـ يجػػب التشػػديد عمػػى رحعػػو لتػػوحير حرّيػػخ ونزاىػػخ لالنتصابػػات، 
 ولكنو ال يؤدي دائًما إلى صسارة الطرؼ المقموع، بؿ ربما إلى زيادة حرصو بالووز.

نمػا أساًسػا بنمػوذج  عمى "حماس" أف تبحث عف أسباب تراجع حرصيا بالووز التي ال تتعمؽ بػاآلصريف حقػط، وا 
عطاءىػػا اقولوّيػػخ لتعزيػػز سػػيطرتيا عمػػى غػػزة والصػػراع عمػػى القيػػادة والتمثيػػؿ  السػػمطخ الوئػػوي التػػي أقامتيػػا، وا 

 والقرار، وتعميؽ المقاومخ، واقتراب برنامجيا مف برنامج المنظمخ.
المحمّيػػػخ المقبمػػػخ، إذا جػػػرت، ليػػػا أىمّيػػػخ سياسػػػّيخ كبػػػرى، كونيػػػا تػػػتـ حػػػي سػػػياؽ تزايػػػد الصػػػراع  إف االنتصابػػػات

اإلسرائيمي، الذي يتجمى حي محاوالت االحتالؿ إلعادة صياغخ السمطخ، بحيث تقبؿ ما تطرحو  –الومسطيني 
و إعػادة صػياغتيا، إسرائيؿ عمييا مف حموؿ؛ حتى تستطيع مواجيخ أي احتمػاالت النييػار السػمطخ أو حميػا أ
 بحيث تكوف أداة مف أدوات المنظمخ حي سياؽ إعادة بناء المشروع الوطني الومسطيني.

إسػػػرائيؿ تيػػػػدد السػػػمطخ وتسػػػػعى إلػػػػى إضػػػعاحيا وتحويميػػػػا أكثػػػػر وأكثػػػر إلػػػػى إدارة ذاتّيػػػػخ ضػػػيقخ ووكيػػػػؿ أمنػػػػي 
"، وزيػػادة عػػدد العمػػاؿ الومسػػطينييف لالحػػتالؿ، ولعػػؿ تزايػػد دور اإلدارة المدنّيػػخ، وتيديػػدات ليبرمػػاف لػػػ"أبو مػػازف

صػػػدار أعػػػداد ىائمػػػخ مػػػف تصػػػاريح الزيػػػارة إلسػػػرائيؿ؛ تػػػدؿ عمػػػى أف إسػػػرائيؿ تسػػػعى إلػػػى ربػػػط  حػػػي إسػػػرائيؿ، وا 
المواطف الومسطيني بيا، بما يقمؿ مف ىيبخ السػمطخ واعتمػاد المػواطف عمييػا، ويسػيؿ االسػتغناء عنيػا إذا لػـز 

 اقمر.
ار االنقساـ وانييار "عمميػخ السػالـ" يمكػف أف تكػوف المجػالس البمدّيػخ المنتصبػخ حي ىذا السياؽ، حي ظؿ استمر 

القادمخ ميمخ جًدا، قنيا ستكوف المؤسسات الوحيدة الشرعّيخ والمنتصبخ، والتي سيزيد استمرار االعتماد عمييا 
مجالس وطنّيخ تعددّيخ  إذا استمر االنقساـ وتراجع دور السمطخ أو انييارىا أو حميا. لذلؾ مف الميـ أف تكوف

 تمثيمّيخ، حتى ال تكوف حريسخ سيمخ لسمطات االحتالؿ.
تشػجيع قيػاـ قيػادة بديمػخ عػف  2976لقد أرادت سمطات االحتالؿ مف السماح باجراء االنتصابات المحمّيخ عػاـ 

 المنظمخ، وقد تسوؿ ليا نوسيا باستصداـ المجالس الجديدة كبديمخ أو مناحسخ لمسمطخ.
مػػػى مػػػا تقػػػدـ، أدعػػػو "حمػػػاس" إلػػػى السػػػماح بػػػاجراء االنتصابػػػات حػػػي غػػػزة، أو عمػػػى اققػػػؿ إلػػػى عػػػدـ تيسيًسػػػا ع

المقاطعػػخ والػػرد عمػػى االنتصابػػات بتعميػػؽ االنقسػػاـ عبػػر إعػػالف قطػػاع غػػزة محػػرًرا، أي منوصػػاًل عمميعػػا عػػف 
لى المشاركخ مباشرة أو بشكؿ غير مباشر حي االنتصابات المحميخ القادمخ حي  الضوخ، مع المطالبخ الضوخ، وا 

بتػػوحير ضػػػمانات لحريتيػػا ونزاىتيػػػا، حتػػى ال تنػػػدـ حػػي وقػػػت ال ينوػػع حيػػػو النػػدـ، وحتػػػى ال تسػػاىـ حػػػي إيجػػػاد 
 مجالس بمديخ ضعيوخ سيمخ التطويع.

 4/9/1021، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(

 
 فمسطين.. قضية ناجحة بيد محام متآمر 63

 محمود المبارؾ
لذي تتقدـ حيو القيادة الومسطينيخ إلى اقمـ المتحدة بطمب جديد، مف أجؿ الحصوؿ عمى عضويخ حي الوقت ا

"دولخ حمسطيف" كعضو مراقب حي المنظمخ الدوليخ، أكاد أذرؼ دموع الحسػرة عمػى أمػخ ال تعػرؼ حقوقيػا، وال 
 تكاد تسيؿ عنيا أىؿ الصبرة.

ياز، واستمرار تالعب السياسػييف بالقضػيخ القانونيػخ، ىػو ذلؾ أف القضيخ الومسطينيخ قضيخ قانونيخ دوليخ بامت
توريط بحؽ مف حقوؽ اقمخ. إذ إف ذلؾ كمف يضع قضيخ ناجحخ حي يد محاـ حاشؿ. ليس ذلؾ ححسػب، بػؿ 

 إف ىذا المحامي الواشؿ يرحض حتى قبوؿ مشورة قانونيخ مجانيخ مف أىؿ الصبرة.
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متكاممخ حوؿ شرعيخ الدولخ الومسطينيخ منذ عيد عصبخ اقمـ تمؾ المشورة المجانيخ تمثمت حي دراسخ قانونيخ 
ووضعيا الحالي حي القانوف الدولي، قدميا أحد كبار رجػاؿ القػانوف الػدولي حػي الواليػات المتحػدة، إال أف أثػر 

 تمؾ الدراسخ العمميخ حي عالمنا العربي كاف كيثر صيحخ حي واد أو نوصخ حي رماد.
ذا كػػاف مػػف المسػػمـ بػػو عنػػد  العقػػالء، أف اقتنػػاص أي مشػػورة قانونيػػخ مجانيػػخ حرصػػخ ال تعػػوض، وعمػػى وجػػو وا 

الصصػػوص حػػي قضػػايا القػػانوف الػػدولي، حيػػث ربمػػا تزيػػد سػػاعخ المحػػامي الػػدولي الواحػػدة عمػػى ألػػؼ دوالر، 
حكيؼ يمكف إىماؿ مشورة محاـ مف أحضؿ وأشير الحقوقييف الدولييف، الذي لـ يقدـ استشارة مجانيخ ححسب، 

 كتابًا حوؿ الموضوع. بؿ ألؼ
وحي حيف كاف يجدر بالحكومات العربيخ أف تتسابؽ عمى اقتنػاء ىػذا الكتػاب وتوزيعػو عمػى دبموماسػيييا، وأف 
يػػتـ تػػوحيره حػػي كػػؿ جامعػػخ ومكتبػػخ عامػػخ، ويعػػاف عمػػى تػػوحيره حػػي معػػارض الكتػػاب العربػػي حػػي كػػؿ عاصػػمخ 

ه، مػف الناشػر نوسػو، لعػدـ تػوحره وكػيف الكتػاب عربيخ، وجدتني مضطرًا إلى طمب الكتاب بعد عاـ مػف صػدور 
 يعالج موضوعًا يتعمؽ بحيوانات غابات اقمازوف.

أسػػتاذ القػػانوف الػػدولي العريػػؽ، بجامعػػخ أوىػػايو -لػػف أصػػوض حػػي شػػيء ممػػا قالػػو البروحيسػػور جػػوف كػػويغمي 
ردج قتػػػػرؾ لمقػػػػارئ حريػػػػخ معرحػػػػخ مػػػػا حػػػػي الكتػػػػاب، الػػػػذي ىػػػػو مػػػػف منشػػػػورات مطبعػػػػخ جامعػػػػخ كػػػػامب -سػػػػتيت

 .1020البريطانيخ، عاـ 
ويكوػػػي أف أشػػػير إلػػػى أنػػػو بعػػػد صػػػدور كتابػػػو "دولػػػخ حمسػػػطيف: القػػػانوف الػػػدولي حػػػي صػػػراع الشػػػرؽ اقوسػػػط"، 
اسػػػتنورت إسػػػرائيؿ قواىػػػا القانونيػػػخ والسياسػػػيخ مػػػف أجػػػؿ تيميشػػػو والتقميػػػؿ مػػػف قيمتػػػو، حػػػي حػػػيف أف الموقػػػؼ 

 الومسطيني لـ يكف عند حسف ظف اإلسرائيمييف.
ستصواؼ الومسطيني الرسمي بالجوانب القانونيخ حي قضيتيـ اقولى لو تاريخ طويؿ، لعؿ أشير حمقاتو ىذا اال

تجمى حيف أبرمت السمطخ الومسطينيخ اتواقيخ دوليخ مع إسرائيؿ دوف وجود حقوقي دولي واحد حػي الوحػد الػذي 
ريقػػًا مػػف أشػػير المحػػػاميف قػػاد المواوضػػات حػػي الجانػػب الومسػػػطيني، حػػي حػػيف كػػاف الوحػػد اإلسػػػرائيمي يضػػـ ح

 الدولييف.
وبعػػد إبػػراـ اتواقيػػخ أوسػػمو المشػػؤومخ، اسػػتمر الجانػػب الومسػػطيني حػػي تصبطػػو القػػانوني دوف الرجػػوع إلػػى أىػػؿ 

، 1000الصبرة حػي القػانوف الػدولي، حتػى إذا أراد عرحػات أف يعمػف عػف قيػاـ الدولػخ الومسػطينيخ حػي ربيػع عػاـ 
أوسمو، إذا بو يواجو بتحٍد عاـر مف الجانػب اإلسػرائيمي، ليكتشػؼ الحقػًا أف  كما كاف مقررًا لو بموجب اتواقيخ

ذلؾ اإلعالف المزعوـ مربوط بشروط قانونيخ حي ممحقات االتواقيخ الدوليخ، يكاد يستحيؿ تحقيقيػا عمػى أرض 
 الواقع.

ولي، ليكػرر ذات يظؿ الجانب الومسطيني يمعف حظو التعس حي كؿ مرة يكبو حييا، ويغوؿ جيمػو القػانوني الػد
اقصطاء المرة تمو المرة، ليصدؽ عميو الجزء اقصير مف المثؿ العربي القديـ "السعيد مف وعظ بغيره، والشقي 

 مف لـ يتعظ بنوسو".
بػػػدت آصػػػر حمقػػػات التصػػػبط القػػػانوني الػػػدولي قبػػػؿ عػػػاـ حػػػيف أطػػػؿ عمينػػػا "أبطػػػاؿ أوسػػػمو" بطػػػرح جديػػػد أسػػػموه 

يجيػػد الدعايػػخ الكاذبػػخ، حقػػد رسػػـ أولئػػؾ صطػػخ تقضػػي باقنػػاع الػػدوؿ ذات "اسػػتحقاؽ أيمػػوؿ"، وكعػػادة أي محػػاـ 
التػػيثير حػػي القػػرارات اقمميػػخ، حجػػابوا الػػدنيا طػػواًل وعرضػػًا إلكمػػاؿ ميمػػتيـ الواشػػمخ ابتػػداًء، إال أنيػػـ لػػـ يعترحػػوا 

حشؿ سابؽ  حتى الساعخ بذلؾ الوشؿ، حيث تحوؿ ذلؾ االستحقاؽ إلى إصواؽ. تمامًا كما أنيـ لـ يعترحوا بيي
لى ىذا اليوـ.  منذ أف ورطوا أنوسيـ حي ميزؽ اتواقيخ أوسمو وا 
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لػػـ يكػػف ذلػػؾ اإلصوػػاؽ نشػػازًا حػػي تػػاريخ المحػػامي المنػػوط بػػو عػػبء الػػدحاع عػػف القضػػيخ الومسػػطينيخ العادلػػخ، 
جػاه وبنظرة قانونيخ عاجمخ حي ما حرط حيػو ذلػؾ المحػامي، نجػد أنػو حشػؿ حشػاًل ذريعػًا حيمػا يجػب أف يقػوـ بػو ت

 قضيتو اقولى حي كؿ جانب مف جوانبيا.
مف ميثاؽ اقمـ المتحدة حي الجمعيخ العامخ، بعد كػؿ اعتػداء يقػوـ بػو  11حبداًل مف أف يطالب بتوعيؿ المادة 

اإلسرائيميوف، ليػتمكف مػف محاكمػخ المسػؤوليف اإلسػرائيمييف حػي محػاكـ دوليػخ، يكتوػي المحػامي الواشػؿ بتكػرار 
القػانوني، حػي مجمػس اقمػف ليواجػو بويتػو أميركػي حػي كػؿ مػرة، أو يحصػؿ عمػى مجػرد طمبو السياسي ولػيس 

 تنديد مف المجمس حي أحسف أحوالو.
وبداًل مف المجوء إلػى محكمػخ العػدؿ الدوليػخ مػف أجػؿ استصػدار حتػوًى حػوؿ مشػروعيخ الحصػار الجػائر عمػى 

رار الوتػوى التػي أصػدرتيا المحكمػخ عػف (، مف نظاـ محكمػخ العػدؿ الدوليػخ، عمػى غػ2) 65غزة، طبقًا لممادة 
 الجدار العازؿ، يرحض ذاؾ المحامي كؿ اقتراح بيذا الشيف.

وبداًل مف متابعخ حتوى محكمخ العدؿ الدوليخ تجاه الجدار العازؿ، مف أجؿ إرىاؽ الشركات اقوربيخ واقجنبيخ 
، التػي وقعتيػا 2949جنيػؼ الرابعػخ التي تورطػت حػي المشػاركخ حػي بنػاء الجػدار العػازؿ مصالوػخ بػذلؾ اتواقيػخ 

جبارىا عمى دحع تعويضات لممتضرريف، ال يحرؾ المحامي الواشؿ ساكنًا حوؿ ىذا اقمر.  حكومات دوليـ وا 
وبداًل مف أف يستغؿ المحامي الواشؿ عالقاتو الطيبخ مع بعض الدوؿ اقعضاء حي المحكمخ الجنائيخ الدوليخ 

اتيا القانونيػخ الواضػحخ، يػرحض ىػذا المحػامي توػويض حكومػات أصػرى مف أجؿ محاكمخ إسرائيؿ جراء انتياك
 قجؿ القياـ بذلؾ، وكيف اقمر ال يعنيو.

وبػػداًل مػػف أف يطالػػب المحػػامي الواشػػؿ مجمػػس حقػػوؽ اإلنسػػاف التػػابع لألمػػـ المتحػػدة بتكػػويف لجنػػخ مسػػتقمخ، 
سؤوليخ القانونيخ الدوليػخ ومػف ثػـ طمػب لدراسخ آثار كؿ انتياؾ قانوني دولي تقـو بو إسرائيؿ، قجؿ تحديد الم

إحالػخ ذلػؾ إلػى المحكمػخ الجنائيػػخ الدوليػخ، يقػؼ محػامي القضػيخ عنػػد أعتػاب المنظمػخ الدوليػخ مكتويػًا بتنميػػؽ 
 الصطابات السياسيخ المؤدبخ لتصدع بيا جدرانيا.

الحقػػائؽ بشػػيف  وحػػي حػػيف كػػاف يتوجػػب عمػػى المحػػامي الواشػػؿ أف يسػػتثمر تقريػػر بعثػػخ اقمػػـ المتحػػدة لتقصػػي
النػػزاع حػػي غػػزة، المعػػروؼ اصتصػػارًا باسػػـ "تقريػػر غولدسػػتوف"، مػػف أجػػؿ إحالػػخ نتػػائج التقريػػر الػػذي اعتػػرؼ 
بارتكاب إسرائيؿ جرائـ حرب إباف حربيا اقصيرة عمى غزة، يصػرؼ ىػذا المحػامي نظػره إلػى الجيػخ اقصػرى، 

 وكيف الصيار الجنائي غير مطروح أصاًل.
مػػف اتواقيػػخ جنيػػؼ  246لمجػػرميف اإلسػػرائيمييف تحػػت مبػػدأ "االصتصػػاص العػػالمي" المػػادة وبػػداًل مػػف مقاضػػاة ا

الرابعػػخ، عػػف طريػػؽ تحريػػؾ مكاتػػب محامػػاة حػػي الػػدوؿ اقوروبيػػخ، كونيػػا صرقػػًا جسػػيمًا التواقيػػخ جنيػػؼ الرابعػػخ 
 .، يرواح القائموف عمى القضيخ الومسطينيخ مكانيـ مكتويف بدعايتيـ اإلعالميخ المقيتخ2949

واليػػػوـ يكػػػرر أولئػػػؾ الػػػرىط، ضوضػػػاءىـ اإلعالميػػػخ وبيػػػرجيـ السياسػػػي ليتغنػػػوا بمػػػا يرونػػػو "اسػػػتحقاقًا أيموليػػػًا 
 جديدًا"، قد يستحؽ القائموف عميو جائزة لمغباء القانوني الدولي، لو كانت لو جائزة.

طخ الومسػػطينيخ إذ مػػف المعػػروؼ عنػػد طػػالب سػػنخ أولػػى قػػانوف دولػػي أف صػػوخ "مراقػػب" التػػي تقػػدمت بيػػا السػػم
إلػى ىيئػػخ اقمػػـ المتحػػدة، ال تضػػوي أي صػػوخ قانونيػػخ عمػػى الدولػخ صػػاحبخ الطمػػب، حضػػاًل عػػف أنػػو لػػف يغيػػر 
كثيرًا حي الواقع السياسي، بؿ إنو ليس مف المبالغخ القوؿ إف رجؿ الشارع الومسطيني قد ال يشعر إطالقًا بػيي 

 لمتحدة.حرؽ قبؿ وبعد التغيير القانوني المطموب حي اقمـ ا
المشكمخ الحقيقيخ تكمف حي العقميخ الومسطينيخ التي تصر عمى البحث عف حؿ سياسي لمشكمخ قانونيخ دوليخ، 

 كالطبيب الذي يريد عالج مريض بالسرطاف عف طريؽ االكتواء بحبوب التايمنوؿ.
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واوضػػػات" مػػػع حمنػػػذ توقيػػػع اتواقيػػػخ أوسػػػمو المشػػػؤومخ، اقتصػػػر نشػػػاط المحػػػامي الومسػػػطيني عمػػػى "اسػػػتمرار الم
الجانػػب اإلسػػرائيمي باعتبػػار أف المسػػؤوؿ اقوؿ عػػف ىػػذا الممػػؼ حػػي حريػػؽ المحامػػاة الومسػػطيني، ىػػو صػػاحب 

 كتاب "الحياة مواوضات"، وكيف المواوضات أصبحت غايخ وليست وسيمخ لغايخ.
اؼ بوشؿ ورغـ حشؿ تمؾ المواوضات التي استمرت عقديف مف الزماف، إال أف المحامي الواشؿ يرحض االعتر 

الطريػػؽ الػػذي اصتػػاره. حقػػد كػػاف شػػعار حريػػؽ المحامػػاة يتمثػػؿ حػػي أف "اسػػتمرار المواوضػػات ىػػو الحػػؿ الوحيػػد 
لألزمػػخ الومسػػطينيخ". ولكػػف بعػػد أف طػػرح الػػبعض صيػػار "المقاومػػخ" كبػػديؿ لوشػػؿ المواوضػػات، غي ػػر المحػػاموف 

 الوحيد لألزمخ الومسطينيخ". الوالسوخ شعارىـ ليكوف "استمرار المواوضات ىو الحؿ اإلستراتيجي
المثير لمسصريخ ىو أف الالءات العربيخ الثالث السابقخ، تحولت إلى الءات إسرائيميخ ثماف: ال لحؿ الػدولتيف، 
ال إليقاؼ االستيطاف، ال ليدـ الجػدار العػازؿ، ال لممبػادرة العربيػخ، ال لعػودة الالجئػيف، ال لوػؾ الحصػار عػف 

دس والضوخ الغربيخ، ال لالعتراؼ بنتائج االنتصابات الومسطينيخ. ومع ازدياد تعنػت غزة، ال إلنياء احتالؿ الق
الجانب اإلسرائيمي يزداد المحامي الومسطيني تعنتًا بتمسػكو حػي اسػتمرار المواوضػات مػع الحكومػخ التػي ترحػع 

 ىذه الشعارات.
أف القضيخ الومسطينيخ ليست مجرد  الصالصخ التي ينتيي إلييا أي مراقب قانوني لمقضيخ الومسطينيخ إذًا، ىي

قضيخ ناجحخ حي يد محاـ حاشؿ، كما يردد مف يحسف الظف حي القائميف عمػى اقمػر، ولكػف الحقػائؽ تكشػؼ 
 بجالء أف ىذه القضيخ قضيخ ناجحخ حي يد محاـ مت مر.

 3/9/1021، الجزيرة نت، الدوحة
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وح باقحؽ بيف جميوريخ مصر العربيخ و)إسرائيؿ( عمى صمويخ اقنبػاء التػي تحػدثت بوادر أزمخ جديدة بدأت تم
، مما أثار ذلػؾ 109عف إبراـ صوقخ بيف مصر وألمانيا تبيع مف صالليا اقصيرة لمصر غواصتيف مف طراز 

عمػى  حويظخ )إسرائيؿ(، وبدأت عمى الوور حممخ دبموماسػيخ لمضػغط عمػى الحكومػخ اقلمانيػخ لعػدـ المصػادقخ
 الصوقخ تحت ذريعخ اقوضاع التي تشيدىا منطقخ الشرؽ اقوسط.

حما ىػي الػدالالت السياسػيخ لمصػوقخ..؟ ومػا ىػي انعكاسػاتيا عمػى تػوازف القػوى حػي الشػرؽ اقوسػط..؟ ومػدى 
 تيثيرىا عمى العالقات المصريخ اقلمانيخ اإلسرائيميخ...؟

ار القػػػاىرة عمػػػى اسػػػتعادة دورىػػػا ومكانتيػػػا اإلقميميػػػخ قػػػد يكػػػوف مػػػف أىػػػـ الػػػدالالت السياسػػػيخ لمصػػػوقخ ىػػػو إصػػػر 
والدوليخ حي الشرؽ اقوسط، عبر تعزيز قوتيا العسكريخ وتحديدًا القػوة البحريػخ، حمصػر تمتمػؾ سػواحؿ بحريػخ 
يبمغ طوليا ثالث آالؼ كيمومتر تقريبًا، وتمتمؾ أسطواًل بحريًا قويػًا، يضػـ أربػع غواصػات روسػيخ الصػنع مػف 

وىػػي مػػف  109حرقاطػػات، وتػػيتي الصػػوقخ الجديػػدة بشػػراء غواصػػتيف مػػف طػػراز  20مػػا يقػػارب نػػوع روميػػو، و 
غواصػات مػػف ىػذا النػػوع المتطػور القػػادر عمػى حمػػؿ  4والتػػي تمتمػؾ )إسػػرائيؿ(  4الجيػؿ الػذي يسػػبؽ دولوػيف 

مػا رؤوس نوويخ انطالقًا مف حرص مصر الثورة عمى االنطالؽ نحو سياسخ تػوازف القػوى حػي المنطقػخ، وىػو 
عبػػر عنػػو مسػػئولوف أمنيػػوف مصػػريوف قبػػؿ أيػػاـ بػػيف تػػوازف قػػوى سػػيحدث حػػي منطقػػخ الشػػرؽ اقوسػػط صػػالؿ 
برامػػو العديػػد مػػف االتواقيػػات االقتصػػاديخ  المرحمػػخ المقبمػػخ، وربمػػا تشػػكؿ زيػػارة الػػرئيس محمػػد مرسػػي لمصػػيف وا 

نحػػو سياسػػخ االعتمػػاد عمػػى والتكنولوجيػػخ وحػػي مجػػاالت البحػػث العممػػي وتبػػادؿ الصبػػرات ىػػي الصطػػوة الثانيػػخ 
الػػذات، وقػػد سػػبقيا صطػػوة عػػودة العقػػوؿ الميػػاجرة لمصػػر والعمػػؿ لبنػػاء مصػػر الجديػػدة، وربمػػا يشػػكؿ نمػػوذج 
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مدينػػخ زويػػؿ لمعمػػـو والتكنولوجيػػا أحػػد تجميػػات ىػػذا البنػػاء، والػػذي يقػػـو عمػػى تطػػوير التعمػػيـ واالىتمػػاـ بقطػػاع 
 ى طور المنتج.التكنولوجيا كي تنتقؿ مصر مف طور المستيمؾ إل

مف الموترض أف تكوف عمى رأس جدوؿ أعماؿ الرئيس المصري محمد مرسي لو  109إف صوقخ الغواصات 
قدر لو زيارة ألمانيا حي اقياـ المقبمخ، وسيكوف التحدي اقبرز لممستشارة أنجيال ميركؿ ىو قػرار المواحقػخ مػف 

ت اقلمانيخ المصريخ والتػي تربطيمػا مصػالح مشػتركخ عدمو، قنو ربما عدـ المواحقخ سيؤثر سمبًا عمى العالقا
الحػػوار السياسػػي،  -اليورومتوسػػطي -وتقاطعػػات كبيػػرة حػػي العديػػد مػػف المموػػات منيػػا: الموقػػع الجيواسػػتراتيجي

 التجارة والصناعخ، البيئخ، البحث العممي، الثقاحخ، القضاء، اليجرة.
سػػػتؤثر عمػػػى عالقػػات بػػػرليف مػػع )إسػػػرائيؿ(، كػػػوف وحػػي حػػػاؿ واحقػػت الحكومػػػخ اقلمانيػػػخ عمػػى الصػػػوقخ حانيػػا 

اقصيػػػرة تعمػػػؿ عمػػػى إبقػػػاء التوػػػوؽ العسػػػكري حػػػي المنطقػػػخ مػػػف نصػػػيبيا، كػػػي تبقػػػى الواعػػػؿ الػػػرئيس حػػػي كػػػؿ 
 اقحداث حي المنطقخ.

يػدلؿ عمػى وجػو )إسػرائيؿ( الحقيقػي حػي عالقاتيػا مػع  109الموقؼ اإلسرائيمي اقصير مػف صػوقخ الغواصػات 
نمػػا تريػػد سػػالمًا نابعػػًا مػػف الجػػوار العربػػي و  صصوصػػًا مصػػر، وأنيػػا دولػػخ ال تريػػد السػػالـ العػػادؿ والشػػامؿ، وا 

منطمقػػػات الييمنػػػخ والغطرسػػػخ والقػػػوة عبػػػر تووقيػػػا العسػػػكري واالقتصػػػادي حػػػي الشػػػرؽ اقوسػػػط عمػػػى حسػػػاب 
 اآلصريف.

ادة دورىػػػا إف الػػػدوائر التػػػي يعمػػػؿ مػػػف صالليػػػا الػػػرئيس محمػػػد مرسػػػي تؤكػػػد أف مصػػػر حػػػي طريقيػػػا نحػػػو اسػػػتع
ومكانتيػػػا اإلقميميػػػخ والدوليػػػخ، وأف البحػػػث عػػػف تطػػػوير قػػػدراتيا العسػػػكريخ ىػػػي الصطػػػوة اقولػػػى نحػػػو النيضػػػخ 

 الشاممخ التي تحتاج لتكاتؼ مصري عربي إسالمي إلنجاحيا. 
 4/9/1021، فمسطين أون الين
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 ماجد كيالي
ظمّػت قضػيخ الومسػطينييف تحتػؿ موقعػًا متقػدمًا حػي اقجنػدة الدوليػخ واإلقميميػخ والعربيػخ، لكػف اقمػر  لعقود عدة

(، وىػػذا لػػيس لػػو عالقػػخ بانتيػػاء زمػػف الحػػرب 1004بػػدا مصتموػػًا بعيػػد رحيػػؿ الػػزعيـ الومسػػطيني ياسػػر عرحػػات )
 لقيادة الومسطينيخ الحاليخ.الباردة، وتغّير الظروؼ العربيخ، بقدر ما لو عالقخ بالوارؽ بيف عرحات وا

ال شّؾ حي أف ثمخ أشياء كثيرة يمكف قوليا بشيف السياسات التي انتيجيا ياسر عرحات، وبشيف طريقخ إدارتو 
قحػػواؿ حركػػخ التحػػرر الومسػػطينيخ، واحتكػػاره القػػرار، لكػػف أبػػو عمػػار مػػع كػػؿ ذلػػؾ كػػاف قائػػدًا يتمتّػػع بمصّيمػػخ 

يػػؼ يتالعػػب بالمعطيػػات والمعػػادالت ومػػوازيف القػػوى السػػائدة، سياسػػيخ صصػػبخ، وصػػاحب مبػػادرة، ويعػػرؼ ك
حضػػاًل عػػف قدرتػػو عمػػى إليػػاـ الشػػارع، وتحريكػػو، وىػػي كميػػا أمػػور باتػػت موتقػػدة تمامػػًا حػػي السػػاحخ الومسػػطينيخ 

.  اليـو
والحػػاؿ، حمػػيس مطموبػػًا مػػف أحػػد اف يكػػوف ياسػػر عرحػػات آصػػر، ال الػػرئيس الحػػالي محمػػود عبػػاس، وال مناحسػػو 

، إذ كػػاف يمكػػف مػػؿء الوػػراغ القيػػادي، الػػذي تركػػو الراحػػؿ الكبيػػر، مػػثاًل، بتحويػػؿ «حمػػاس»عؿ قائػػد صالػػد مشػػ
القيادة الى حالخ مؤّسسيخ، وىو الوعد الذي كاف يؤمؿ مف تحقيقػو، ال سػيما أف أبػو مػازف عػانى بنوسػو حرديػخ 

اديػػخ الومسػػطينيخ، بعػػد أبػػو ياسػػر عرحػػات، واحتكػػاره القػػرارات، لكػػف ذلػػؾ لػػـ يحصػػؿ. والواقػػع أف المؤسسػػخ القي
عمػػار، لػػـ تشػػيد أي تطػػور، بػػؿ عمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ، إذ تػػدىورت مكانػػخ كػػؿ االطػػر التشػػريعيخ والقياديػػخ، 

 ذاتيا(.« حتح»التابعخ لممنظمخ او لمسمطخ )وحتى لحركخ 



 
 
 

 

 

           31ص                                    1620العدد:                4/9/1021 الثالثاء التاريخ:

خ تمامػًا وعمى صعيد الصيارات السياسيخ، حكيف السمطخ أصيبت بنوع مف التكّمس او الشمؿ، بعدما باتت مرتين
لّمعبػػخ التواوضػػيخ الجاريػػخ، مػػا تجمػػى حػػي مبالغتيػػا التػػزاـ مقػػررات المجنػػخ الدوليػػخ الرباعيػػخ، وحرضػػيا التيدئػػخ، 
جػػراءات بنػػاء الثقػػخ مػػع إسػػرائيؿ عمػػى رغػػـ أف مشػػروع اتوػػاؽ اوسػػمو تػػـ تقويضػػو ودحنػػو منػػذ معػػاودة إسػػرائيؿ  وا 

ف وبنػػاء الجػػدار الواصػؿ واالنسػػحاب اقحػػادي (، ومػػع اصػرارىا عمػػى تعزيػػز االسػتيطا1007احػتالؿ الضػػوخ )
 «.أنابوليس»، ومسار «صريطخ الطريؽ»مف غزة، التي تـ حرض الحصار عمييا، ومع ضياع صطخ 

وحػػػي محصػػػمخ كػػػؿ ذلػػػؾ يتبػػػّيف أف الحركػػػخ الوطنيػػػخ الومسػػػطينيخ، التػػػي باتػػػت مرتينػػػخ تمامػػػًا إلػػػى مكانتيػػػا حػػػي 
اومػخ ضػػد االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، منػذ سػػنوات، سػػواء كػػاف السػمطخ، كوّػػت عػػف كونيػا حركػػخ تحػػرر او حركػػخ مق

ذلؾ بالمقاومخ المسمحخ أو بالمقاومخ الشعبيخ والسمميخ، حي الضوخ الغربيخ أو حي قطاع غزة، ما ينطبػؽ عمػى 
واقنكػػػى أف ىػػػذا التحػػػوؿ اسػػػتيمؾ معػػػو، أيضػػػًا، القيػػػادييف والكػػػوادر، مػػػف المراتػػػب «! حمػػػاس»وعمػػػى « حػػػتح»

لػػػذيف مػػػف الموتػػػرض أنيػػػـ البيئػػػخ الصصػػػبخ لمتغيػػػر والتجديػػػد الموترضػػػيف حػػػي جسػػػـ الحركػػػخ الوسػػػطى والػػػدنيا، ا
الومسػػطينيخ، حيػػؤالء بػػدورىـ أصػػيبوا بموثػػخ السػػمطخ، وبػػاتوا مشػػغوليف بترتيػػب مكػػانتيـ حػػي التشػػكيالت الوزاريػػخ 

ميف حي اقجيزة والوظائؼ الحكوميخ والسوارات الصارجيخ، ناىيؾ عف استيالؾ الناشطيف السابقيف مف المناض
اقمنيخ، المتيسسخ عمى التنسيؽ اقمني مع إسرائيؿ. والقصد مف ذلؾ أف مبالغخ القيػادة حػي االلتػزاـ بوضػعيا 
كسمطخ، عمى رغـ ضياع كؿ مشػروع التسػويخ، عمػى حسػاب طابعيػا كقيػادة حركػخ تحػرر وطنػي، صػّرب بنيػخ 

 كواحيخ.الحركخ الوطنيخ، وصّرب ثقاحتيا السياسيخ، وبّدد روحيا ال
ىػػػػذا يعنػػػػي أف إسػػػػرائيؿ وحػػػػي ظػػػػؿ القيػػػػادة الحاليػػػػخ، اسػػػػتطاعت اف تػػػػدّجف الحركػػػػخ الوطنيػػػػخ الومسػػػػطينيخ، وأف 
تستوعبيا، وأف تيضميا ربمػا، محّققػخ حػي ذلػؾ ىػدؼ االحػتالؿ المػريح والمػربح، الػذي كانػت تسػعى إليػو منػذ 

ميـ بواقػػػع ىيمنتيػػا عمػػػى القػػػدس، زمػػف بعيػػػد، ويشػػمؿ ذلػػػؾ اسػػتقرار مشػػػروعيا االسػػػتيطاني حػػي الضػػػوخ، والتسػػ
يجػاد نػوع مػف  ، الػذي يضػػمف عوائػد اقتصػاديخ عمػى إسػػرائيؿ، جػراء احتالليػا الضػػوخ، «السػػالـ االقتصػادي»وا 

حي االحواؿ االقتصاديخ لمومسطينييف، مف دوف تحّمؿ أي مسػؤوليخ سياسػيخ او « االزدىار»مع ضماف بعض 
 ا، مع وجود السمطخ.قانونيخ أو أصالقيخ، وحتى أمنيخ، عف احتاللي

ويجػػدر لوػػت االنتبػػاه ىنػػا إلػػى اف قضػػيخ الومسػػطينييف، نتيجػػخ كػػؿ ىػػذه اقوضػػاع، اصتوػػت أيضػػًا عػػف جػػدوؿ 
أعمػػاؿ اإلسػػرائيمييف ذاتيػػـ، بعػػد أف كانػػػت سػػببًا أساسػػيًا حػػي إثػػػارة الصالحػػات واالنشػػقاقات السياسػػيخ والحزبيػػػخ 

تظيػر سػابقًا مػع بػروز تيػارات اليسػار حػي السياسػخ، ومػا  والمجتمعيخ واقصالقيخ بينيـ. ومعمـو اف ىػذه كانػت
ىنػػاؾ »، و «السػػالـ اآلف»بعػػد الصػػييونيخ حػػي الثقاحػػخ، وأحػػزاب مثػػؿ ميػػريتس وشػػينوي، وحركػػات مػػف مثػػؿ 

، وباحتداد التناقضات بيف اليسػار واليمػيف، والشػرقييف والغػربييف، والمتػدينيف والعممػانييف. «بيتسيميـ»، و «حد
أف المسار الذي تنتيجو القيادة الومسطينيخ ساىـ ىو اآلصر، بصدمخ التيارات اليمينيخ، القوميػخ وينتج مف ذلؾ 

والدينيخ حي إسرائيؿ، التي باتت تزايد عمى اليسار حي اليدوء الذي جمبتو سياساتيا لإلسرائيمييف، مػف دوف أف 
عمى مجرد سػمطخ، أو سػمطتيف، « سحما»و « حتح»ننسى التداعيات المريرة الناجمخ عف التنازع المرير بيف 

 تحت االحتالؿ.
الالحػػت أف إسػػرائيؿ ىػػذه، اليمينيػػخ والعنصػػريخ والمتطرحػػخ، لػػـ تقتنػػع بكػػؿ تقػػديمات القيػػادة الومسػػطينيخ إلثبػػات 
قامػػػخ الدولػػػخ الومسػػػطينيخ الموترضػػػخ، حباتػػػت تعػػػرض نوسػػػيا كضػػػحيخ لكوػػػاح  أىميتيػػػا لمشػػػراكخ مػػػع إسػػػرائيؿ، وا 

قيػػادتيـ، عمػػى حػػّد زعميػػا، مػػا يوّسػػر سػػعي إسػػرائيؿ السػػتعادة مكانػػخ الضػػحيخ حػػي  «تطػػرؼ»الومسػػطينييف، و 
صػػراعيا مػػع الومسػػطينييف، الػػذيف احتمػػوا ىػػذه المكانػػخ حػػي الضػػمير العػػالمي، وتبديػػد ىػػذا االنجػػاز الػػذي حققػػوه 

 بتضحياتيـ.
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اطي مػػع الوجػػود حػػوؽ كػػؿ ذلػػؾ، ثمػػخ وقػػائع تشػػير إلػػى أف إسػػرائيؿ تغيػػر حػػي كػػؿ حتػػرة مػػف أسػػاليبيا حػػي التعػػ
الومسػطيني حػي اقراضػػي المحتمػخ، حػػي حػيف أف قيػادة الومسػػطينييف تػراوح مكانيػػا حػائرة حػي أمرىػػا. وقػد وصػػؿ 

إسرائيميخ )إف جاز التعبير(، تقودىا حكومخ نتانياىو، ضد « مقاومخ»ىذا اقمر الى حد إنشاء نوع مف حركخ 
شػمؿ وانعػػداـ الحيمػػخ إزاء ذلػؾ. وحػػي ىػذا اإلطػػار يمكػػف، السػمطخ الومسػػطينيخ، التػي تبػػدو حػػي غايػخ االرتبػػاؾ وال

مثاًل، حيـ اليجوـ الذي يشّنو وزير صارجيخ إسرائيؿ أحيغدور ليبرمػاف، عمػى الػرئيس محمػود عبػاس، وتشػكيكو 
تحديػػد موعػػد انتصابػػات « المجنػػخ الدوليػػخ الرباعيػػخ»بشػػرعيتو، وبصػػدقيتو كشػػريؾ لمسػػالـ، وقيامػػو بالطمػػب مػػف 

ضػد إسػرائيؿ لمجػرد تمويحػو بطمػب « االرىػاب الدبموماسػي»و أبو مازف بينو يصوض نوعًا مف لمسمطخ، واتيام
عضػػويخ مراقػػب لدولػػخ حمسػػطيف حػػي اقمػػـ المتحػػدة! وحػػي ىػػذا اإلطػػار، أيضػػًا، تػػيتي الحممػػخ االسػػرائيميخ التػػي 

، لممطالبػخ بػالتعويض «الالجئػيف الييػود»تنّظميا وزارة الصارجيخ اإلسرائيميخ والمتمثمخ بطرح مػا يسػمى مشػكمخ 
 عمييـ، ووضع قضيتيـ حي مواجيخ قضيخ الالجئيف الومسطينييف.

وبالتيكيد ما كاف يمكف إسرائيؿ أف تصؿ الى ىذا الحد لوال حاؿ االصتالؼ واالنقسػاـ بػيف الومسػطينييف، ولػوال 
الثػاني حينطػوي عمػى  ىشاشخ مؤسساتيـ السمطويخ، والوجوة الممحوظخ بينيا وبيف اقوساط الشعبيخ. أما المثؿ

صاصػتيا، حػي الوقػت « الالجئػيف»موارقخ جّد صطيرة ومصجمخ، ذلؾ أف إسرائيؿ تقوـ باثارة مزاعـ حوؿ قضػيخ 
الذي تبدو حيو القيادة الومسطينيخ وقد تصّمت عمميًا، عف القوة السياسيخ واقصالقيخ التي تمثميا قضيخ الالجئيف 

مصػػادر القػػوة صاّصػػتيا، مػػع تيميشػػيا منظمػػخ التحريػػر وتركيزىػػا  الومسػػطينييف، ناىيػػؾ عػػف شػػطبيا ىػػؤالء مػػف
زاحتيا حقيـ حي العودة عف  عمى كياف السمطخ حي الضوخ، وتوكؾ عالقات كياناتيا مع تجمعات الالجئيف، وا 

 جدوؿ اقعماؿ.
 حػػوؽ كػػؿ ذلػػؾ، حػػاف اقمػػر وصػػؿ باسػػرائيؿ، أيضػػًا، الػػى حػػّد التجػػرؤ عمػػى مصػػارعخ القيػػادة الومسػػطينيخ عمػػى

إزاء حمسػػطينيي الضػػوخ، حػػي معػػزؿ عػػف ايػػخ تواحقػػات « حسػػف النيػػخ»شػػعبيا، بمبادرتيػػا اصيػػرًا بعديػػد مػػف بػػوادر 
سياسػػػيخ مػػػع قيػػػادتيـ، وقػػػد شػػػمؿ ىػػػذا اقمػػػر إزالػػػخ الكثيػػػر مػػػف الحػػػواجز التػػػي كانػػػت تحػػػّد مػػػف التواصػػػؿ بػػػيف 

العطػػػؿ واقعيػػػاد حػػػي  ألػػػؼ حمسػػػطيني تصػػػاريح دصػػػوؿ لقضػػػاء حتػػػرة 700المنػػػاطؽ الومسػػػطينيخ، ومػػػنح حػػػوالى 
إسرائيؿ، وتسييؿ اعطاء تصػاريح عمػؿ لمعمػاؿ الومسػطينييف لتمكيػنيـ مػف العمػؿ حػي المػدف اإلسػرائيميخ، بعػد 
طػػوؿ منػػع، حيػػث بػػات يصػػؿ عػػدد ىػػؤالء الػػى أكثػػر مػػف مئػػخ ألػػؼ عامػػؿ، أي الػػى العػػدد ذاتػػو الػػذي كػػاف قبػػؿ 

ألوػًا مػف التجػار ورجػاؿ االعمػاؿ الومسػطينييف  25(، ىػذا مػف دوف احتسػاب حػوالى 1000االنتواضخ الثانيػخ )
 الذيف يممكوف تصاريح دصوؿ دائمخ، وىي أعداد مرّشحخ لمتزايد.

كؿ المؤّشرات تؤّكد أف المسار الحالي الذي تواصؿ القيادة الومسطينيخ السير عميػو بػّدد أرصػدة القػوة، الكامنػخ 
انػػخ اقصالقيػػخ التػػي تتمتّػػع بيػػا قضػػيتيـ، عمػػى كػػؿ والظػػاىرة، لػػدى الومسػػطينييف، وحتػػى أنػػو ييػػّدد بتبديػػد المك

الصػػعد. وقصػػارى القػػوؿ، حػػاف االتكػػاء عمػػى عدالػػخ القضػػيخ حقػػط ال يويػػد وال ينػػتج شػػيئًا، وال عمػػى أي صػػعيد، 
حمكؿ شيء ثمف، وميمخ القيػادة اصتيػار الطريػؽ االنجػع واققػوـ مػف أجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ شػعبيا، ال مػف أجػؿ 

سػػػرائيميخ، حمتػػػذىب شػػػيادات كيػػػذه الػػػى الجحػػػيـ إف لػػػـ تكػػػف تصػػػدـ تمبيػػػخ نيػػػؿ شػػػيادات حسػػػف سػػػموؾ، دو  ليػػػخ وا 
 الحقوؽ.

ليس ىذا صطابًا يدعو لمعودة الى إشيار الكواح المسمح، ورحع شعار تحرير حمسطيف، كمػا قػد يسػارع الػبعض 
رحيػا حػي الى االعتقاد، ذلؾ اف ثمخ مروحخ واسعخ مف الصيارات السياسيخ ومف أشكاؿ النضاؿ التػي يمكػف ط

حالسػو وضػرره، ال سػيما مػع  ىذا المجاؿ، عوضػًا عػف اسػتمراء التشػّبث بالمسػار الحػالي، الػذي أثبػت عقمػو وا 
 كؿ ىذه التغيرات حي البيئات السياسيخ العربيخ واإلقميميخ والدوليخ.
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 نقوال ناصر

لي مائػػخ وأربعػػيف دولػػخ شػػاركت بصػػوخ أعضػػاء أو مػػراقبيف حػػي قمػػخ عػػدـ االنحيػػار التػػي تسػػعوف دولػػخ مػػف حػػوا
أنيػت أعماليػا حػػي طيػراف يػـو الجمعػػخ الماضػي كانػت أعضػػاء حػي مػؤتمرات "أصػػدقاء سػوريا"، التػي يسػػمييـ 

حػي  اإلعالـ السػوري "أعػداء سػوريا"، لكػف أيػا منيػا لػـ يحػوؿ مػا وصػوتو احتتاحيػخ لمواشػنطف بوسػت اقمريكيػخ
اقسبوع السابؽ لمقمخ بػ"ميرجاف مقاومخ لمواليات المتحدة و ... إسرائيؿ" إلى ميرجاف لصالح الػدوؿ التسػعيف 
وراعي مؤتمراتيا اقمريكي حتى حعؿ الرئيس المصري محمد مرسػي مػا قػاؿ الكاتػب المصػري إبػراىيـ عيسػى 

 يحدث حي حمسطيف".إنو "شيئا مذىال حي غرابتو حيف ساوى بيف ما يحدث حي سوريا وما 
وبػػدال مػػف أف يسػػتصدـ مرسػػي ثقػػؿ الرئاسػػخ المصػػػريخ السػػتثمار العالقػػخ التنظيميػػخ لإلصػػواف المسػػمميف الػػػذيف 
أوصموه إلى سدة الرئاسخ مع إصوانيـ حي سوريا الذيف يتناحسػوف تناحسػا ائتالحيػا مػع تنظػيـ القاعػدة عمػى قيػادة 

ي السوري، حانو اصتار تسصير المنصب الوطني الذي يشغمو التمرد المسمح حييا مف أجؿ إطواء الحريؽ الدمو 
لصدمػػخ أجنػػدة حزبيػػخ بينمػػا لػػـ تكػػد الجمػػاىير المصػػريخ تغػػادر الشػػوارع احتجاجػػا عمػػى مػػا وصػػوتو ب"أصونػػخ" 
الدولػػػخ المصػػػريخ، قبػػػؿ أف يواجئيػػػا مرسػػػي مػػػف طيػػػراف بػػػػ"أصونخ" السياسػػػخ الصارجيػػػخ والعربيػػػخ لمصػػػر أيضػػػا، 

النار اقمريكيخ التي أشعمتيا الواليات المتحدة حي سوريا، لينطبؽ عمى مرسي حرحيا ليصب زيتا مصريا عمى 
ما قالو حي طيراف عف كوف "نزيؼ الػدـ السػوري حػي رقابنػا جميعػا"، ممػا يػدحع المراقػب إلػى التسػاؤؿ عمػا إذا 

اد بجماعػػخ كػػاف مرسػػي قػػد اسػػتقاؿ حقػػا مػػف رئاسػػخ حػػزب الحريػػخ والعدالػػخ وعضػػويتو السػػابقخ حػػي مكتػػب اإلرشػػ
اإلصواف المسمميف كما أعمف ىو الجماعخ بعد حوزه برئاسخ الجميوريخ حي الرابع والعشريف مػف حزيػراف/ يونيػو 

 الماضي.
إف انحياز مرسي إلى الصندؽ الذي تقوده الواليػات المتحػدة حػي اقزمػخ السػوريخ يػذكر بتحػذير موكػر الجماعػخ 

سالـ أمريكاني" حي أوائؿ عقد الصمسينيات مف القرف العشريف والقيادي حييا سيد قطب حي مؤلؼ لو بعنواف "إ
الماضػػي مػػف أف "اقمريكػػاف وحموػػاؤىـ يريػػدوف لمشػػرؽ اقوسػػط إسػػالما أمريكانيػػا ... لػػيس ىػػو االسػػالـ الػػذي 
يقػػػاـو االسػػػتعمار"، ويػػػذكر كػػػذلؾ بالتحػػػذير الػػػذي أطمقػػػو بعػػػد حػػػوالي سػػػبعيف عامػػػا مػػػف دمشػػػؽ يػػػـو الجمعػػػخ 

عمماء بالد الشاـ الدكتور محمػد سػعيد رمضػاف البػوطي ممػا وصػوو بػػ"الحممخ الصػميبيخ  الماضي رئيس اتحاد
التاسعخ" التػي تقودىػا أمريكػا اليػـو عمػى العػرب والمسػمميف، وىػي حممػخ قػاؿ البػوطي إنػو "تمػت تغطيتيػا بكػؿ 

 أغموخ اإلسالـ وبكؿ عناوينو ومبادئو ليتسنى القوؿ إنيا الجياد اإلسالمي المقدس".
لواضػح أف "أصونػخ" مصػر وسياسػػاتيا، عمػى طريقػخ رجػب طيػب أردغػػواف التركيػخ، لػف تعيػد مصػر إلػػى ومػف ا

دورىػػػا القيػػػادي ال إقميميػػػا وال دوليػػػا، وسػػػتزجيا حػػػي الصػػػراع الطػػػائوي الػػػذي تسػػػعر الواليػػػات المتحػػػدة أواره حػػػي 
الواليػػػات  المنطقػػػخ، وستضػػػعيا قسػػػباب موضػػػوعيخ أقػػػوى مػػػف أي معارضػػػخ إصوانيػػػخ ذاتيػػػخ معمنػػػخ حػػػي صػػػؼ

المتحػػدة، وحػػي مواجيػػخ الحركػػخ القوميػػخ العربيػػخ صصوصػػا حيػػث قوتيػػا اقساسػػيخ حػػي مصػػر وسػػوريا والعػػراؽ، 
حيث تركػز نشػاط جماعػخ اإلصػواف المسػمميف منػذ نشػوئيا بعيػدا عػف اققطػار العربيػخ التػي يتركػز حييػا النوػوذ 

إلسػػالميخ كيػػدؼ لمجماعػػخ كػػاف مسػػوغا اقمريكػػي عسػػكريا واقتصػػاديا وسياسػػيا، ممػػا يجعػػؿ إحيػػاء الصالحػػخ ا
 إلنشائيا ىدحا مستحيؿ التحقيؽ.
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ناىيؾ عف تييئخ ظروؼ موضوعيخ لتيديد الوحدة الوطنيخ المصريخ باالنقساـ الػديني والسياسػي نتيجػخ لعػداء 
رثيػا "الناصػري" وبالتػالي لطموحػات ثػورة الصػام س الجماعخ المعمف لثورة الثالث والعشريف مػف يوليػو وتراثيػا وا 

 والعشريف مف يناير التي كانت الناصريخ بيبعادىا القوميخ مف محركاتيا الرئيسيخ.
ولػػيس سػػرا أف اإلصػػواف المسػػمميف اعتبػػروا "عممنػػخ" الحركػػخ القوميػػخ العربيػػخ نقيضػػا لػػػ"حكـ شػػرع اهلل"، الػػذي لػػـ 

سالميخ، بالرغـ مف أف يسجؿ عمى الحركخ القوميخ أي تشكيؾ حيو، واعتبروا الدولخ القوميخ نقيضا لمصالحخ اإل
العرب والعروبخ كانوا دائما عماد الصالحخ وسيويا ولسانيا ومحجتيا وحاحظتيػا، وتعػامموا وال يزالػوف مػع حركػخ 

 التحرر القومي العربيخ عمى ىذا اقساس.
إف مساواة الرئيس مرسي "بيف ما يحدث حي سوريا وما يحدث حي حمسطيف" لـ يكف إال قمخ جبؿ جميد لعمميخ 
غسؿ دماغ كبرى يقـو بيا تيار رئيسي إصواني يحاوؿ منذ مدة حرؼ بوصمخ المؤمنيف لمجيػاد حػي كػؿ مكػاف 

 إال حي حمسطيف حيث ال يصتمؼ مسمماف مف غير "اإلصواف" عمى أف الجياد حييا حرض عيف:
سػػػابع حالنػػػاطؽ الرسػػػمي باسػػػـ جماعػػػخ اإلصػػػواف المسػػػمميف حػػػي سػػػوريا د. زىيػػػر سػػػالـ، حػػػي مقػػػاؿ باسػػػمو حػػػي ال

والعشريف مف الشير الماضػي، يحػث عمػى "أف نقػر أوال أف الشػاـ مػف جنوبػو إلػى شػمالو محتػؿ، وأف المحتػؿ 
 حي شماؿ الشاـ ىو أشرس وأقسى مف المحتؿ حي جنوبو )أي دولخ المشروع الصييوني حي حمسطيف(".

عشػريف مػف آذار/ مػارس والمرشد العاـ لمجماعخ حي مصر د. محمد بديع ساوى حي بياف رسمي حي الرابع وال
 الماضي بيف "نصرة" حمسطيف وسوريا، وبيف دولخ االحتالؿ اإلسرائيمي وبيف الدولخ السوريخ.

الشػيخ رائػد صػالح، حػي الثػاني مػف تمػوز/ يوليػو  2948ورئيس الحركخ اإلسػالميخ حػي حمسػطيف المحتمػخ عػاـ 
ف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي يبػػدأ مػػف الماضػػي، قػػاؿ حػػي اسػػطنبوؿ: "نؤكػػد صػػريحخ مدويػػخ أف تحريػػر اقراضػػي مػػ

 تحرير سوريا".
وزعيـ حركخ النيضخ حي تونس الشيخ راشد الغنوشي أعمف حي الثاني عشر مػف الشػير ذاتػو أف "المنطقػخ لػف 

 تستعيد استقرارىا إال بتحرير سوريا".
لشػػيخ ىمػػاـ وحػػي الرابػػع مػػف نيسػػاف/ أبريػػؿ الماضػػي وحػػي اسػػطنبوؿ قػػاؿ المراقػػب العػػاـ لإلصػػواف حػػي اقردف ا

سعيد إف "قضيخ سػوريا ال تقػؿ أىميػخ عػف قضػيخ القػدس وحمسػطيف"، معتبػرا أف سػوريا "تتعػرض الحػتالؿ مػف 
 قبؿ النظاـ السوري يجب محاربتو".

وقػػد كوػػى الشػػيخ عػػدناف العرعػػور ومدرسػػتو كػػؿ ىػػػؤالء وغيػػرىـ عنػػاء االحصػػاح عػػف ىويػػخ "االحػػتالؿ" الػػػذي 
ف سوريا محتمخ مف إيراف ومف الرواحض"، حي تعبير طائوي ال لػبس حيػو يوجبوف "محاربتو" حي سوريا بقولو "إ

نجح حي صطؼ الحراؾ الشعبي السوري المشروع مف أجؿ التغيير واإلصالح وحػي تحويمػو إلػى حػراؾ طػائوي 
 يستقوي بامتداداتو العربيخ المستقويخ باقجنبي.

ة إنػػو "اليػػـو حػػي السػػاحخ السػػوريخ ثمػػخ تشػػابو حػػي مقػػاؿ لػػو مػػؤصرا قػػاؿ الكاتػػب اإلسػػالمي اقردنػػي ياسػػر الزعػػاتر 
كبير مع النموذج اقحغاني" مضيوا أنو "حي الحالخ اقحغانيػخ كػاف ىنػاؾ حشػد إسػالمي ضػد الشػيوعيخ، واليػـو 
يستصدـ الحشػد ضػد إيػراف والشػيعخ حػي تجيػيش المقػاتميف" حػي مػا وصػوو مراسػؿ حضػائيخ الجزيػرة القطريػخ حػي 

مقػػاؿ لػػو، ب"اقمميػػخ الثوريػػخ"، ممثمػػخ حػػي "الجيػػاد العػػالمي"، والتػػي ىػػي "اليػػـو  اقردف ياسػػر أبػػو ىاللػػخ، حػػي
إسػػالميخ ... احتوػػى العػػالـ" بيػػا "حػػي حػػرب أحغانسػػتاف اقولػػى"، لػػيصمص إلػػى أف "تجربػػخ الجيػػاد العػػالمي حػػي 

 سوريخ مطمئنخ .. حتى اآلف".
انيـ حػي العػراؽ الػذيف شػاركوا حػي مػؤتمر ويبدو أف "إصواف الربيع العربي" مصمموف عمى االقتداء بسابقخ إصو 

لندف وغيره مف مؤتمرات "المعارضخ العراقيخ" الممولػخ أمريكيػا وواحقػوا عمػى الغػزو اقمريكػي لإلطاحػخ بالنظػاـ 
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الوطني السابؽ ليشارؾ الحػزب اإلسػالمي العراقػي، الجنػاح السياسػي لجماعػخ اإلصػواف المسػمميف حػي العػراؽ، 
حتالؿ اقمريكي الذي أعقب الغزو، وحي "العمميخ السياسػيخ" التػي ىندسػيا االحػتالؿ حي المجمس االنتقالي لال

ومػػنحيـ حييػػا رئاسػػخ البرلمػػاف المنبثػػؽ عػػف ىػػذه العمميػػخ )إيػػاد السػػامرائي ومحمػػود المشػػيداني( باإلضػػاحخ إلػػى 
اإلصػػواف حصػخ حػػي الحكومػات المنبثقػػخ عػف االحػػتالؿ، بػؿ وحػػي رئاسػخ الجميوريػػخ )طػارؽ الياشػػمي(، ليكػوف 

وحػػزبيـ عمػػاد حػػرؽ "الصػػحوة" التػػي اسػػتصدميا االحػػتالؿ أداة حػػي محاصػػرة المقاومػػخ لػػو حيػػث كػػاف "الحػػزب 
 اإلسالمي ىو الذي أوجدىا ... تمويال ودعما" كما قاؿ طارؽ الياشمي لوضائيخ العربيخ.

لثانيخ ىو منطؽ إصواني إف المساواة بيف الجياد حي حمسطيف وسوريا وتيجيمو حي اقولى إلى ما بعد "تحرير" ا
صطير يجب أف يمثؿ صطا أحمر يوجب عمى جماىير اإلصواف التحرؾ سريعا لمنع سػقوط حػركتيـ التاريصيػخ 
حي أيدي قيادات تحوليا إلى "إسالـ أمريكاني"، حػذر منػو موكػرىـ سػيد قطػب قبػؿ حػوالي سػبعيف عامػا، يقػود 

لصميبيخ التاسعخ" التي تجتاح الوطف العربي الكبير ما وصوو العالمخ محمد سعيد رمضاف البوطي بػ"الحممخ ا
 اآلف.

وحػػي ىػػذا السػػياؽ ال يمكػػف تجنػػب اسػػتذكار عنػػواف الجيػػاد حػػي حمسػػطيف الشػػيخ عػػز الػػديف القسػػاـ، ابػػف مدينػػخ 
جبمػخ بمحاحظػػخ الالذقيػػخ السػوريخ، الػػذي عاصػػر مقاومػػخ االحػتالؿ البريطػػاني لمصػػر أثنػاء دراسػػتو حػػي اقزىػػر 

بيػػػا حػػػي مقاومتػػػو لالحػػػتالؿ الورنسػػػي لموطنػػػو السػػػوري لػػػيحكـ عميػػػو باالعػػػداـ حيمجػػػي إلػػػى  الشػػػريؼ، ليسترشػػػد
حمسػػػطيف ليقػػػود ثورتيػػػا ضػػػد االحػػػتالؿ البرياطػػػاني ويستشػػػيد حػػػوؽ ثراىػػػا، لتتصػػػذ حركػػػخ المقاومػػػخ اإلسػػػالميخ 
يا "حمػػاس" مػػف اسػػمو اسػػما لجناحيػػا العسػػكري حػػي المقاومػػخ، ممػػا يرتػػب عمػػى الحركػػخ، بصػػوتيا جناحػػا سياسػػ

لإلصػػواف المسػػمميف حػػي حمسػػطيف، مسػػؤوليخ تاريصيػػخ حػػي إعػػادة تصػػويب اتجػػاه بوصػػمخ إصػػوانيـ العػػرب نحػػو 
الجيػػػاد حػػػي حمسػػػطيف بعيػػػدا عػػػف الراعػػػي اقمريكػػػي لمشػػػروع دولػػػخ االحػػػتالؿ الصػػػييوني حييػػػا، حاسػػػناد ظيػػػر 

عيـ التػاريصي وحكػـ اإلصواف المسمميف إلى الواليات المتحدة ومعسكرىا العربػي وصػوخ مثمػى إلجيػاض مشػرو 
 مسبؽ بالوشؿ عمى أي جياد ليـ حي حمسطيف أـ حي غيرىا.

 3/9/1021، (أمينالعربي ) لإلعالمشبكة االنترنت 
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