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 هنية يدعو الرئيس المصري لمتعجيل بإقامة المنطقة التجارية الحرة مع غزة 2
إسػماعيؿ  ،رئػيس الحكومػة السمسػطينية فػي  ػزة، أف يو بي ايعف وكالة ، 5/9/1021، نالحياة، لند ذكرت
الثالثاء، الرئيس المصري محمد مرسي، إلى التعجيؿ في إقامة منطقة حرة عمى الحدود بيف أمس  دعا ،هنية

 وقػػاؿ هنيػػة فػػي بيػػاف وزعتػػع الحكومػػة عقػػب اجتماع ػػا األسػػبوعي  ػػزة ومصػػر، ورفػػا الحصػػار عػػف القطػػاع.
وتمقػػت يونايتػػد بػػرس إنترناشػػوناؿ نسػػخة منػػع،  أدعػػو الػػرئيس المصػػري إلػػى توجيػػع ج ػػات ا ختصػػاص فػػي 
 حكومتع لتس يؿ إرساؿ الوقود القطري، والتعجيؿ في إجراءات إقامة المنطقة الحرة، ورفا الحصار عف  زة .

طقػػة تجاريػػة حػػرة عمػػى وكانػػت حكومػػة هنيػػة أعمنػػت أن ػػا قػػدلمت لمػػرئيس المصػػري مخطًطػػا ودراسػػة  قامػػة من
دونػـ مػف األرض عمػى الحػدود مػا مصػر لبنػاء  100الحدود بيف القطاع، الفتػة إلػى أن ػا خصلصػت مسػاحة 

المنطقة الحرة، مف دوف أف ترد القاهرة رسميًا عمى هذا الطمب وسط حديث إعالمي أنػع يخعػا لمدراسػة مػف 
 قبؿ الحكومة المصرية.

دائػػـ أمػػاـ المسػػافريف السمسػػطينييف، وقػػاؿ  أمػػؿ الشػػعب السمسػػطيني  كمػػا دعػػا هنيػػة إلػػى فػػت  معبػػر رفػػ  بشػػكؿ
وطمػب هنيػة، مػف وزارة الداخميػة  تعزيػز حالػة األمػف  وأنظار أهمنا في  زة معملقة بمصػر فػي ع ػدها الجديػد .

المنعػػػبطة عمػػػى الحػػػدود السمسػػػطينية المصػػػرية ، مشػػػددًا عمػػػى أف  أمػػػف سػػػيناء جػػػزء مػػػف األمػػػف السمسػػػطيني 
 شترؾ .المصري الم

بحػػث العالقػػات الثنائيػػػة  ،هنيػػة، أف  ػػزة مػػف، 4/9/1021، وكالــة الصــحافة الفمســطينية  صـــفا  وأعػػافت
وقػػػاؿ مجمػػػس الػػػوزراء باػػػزة فػػػي بيػػػاف  والمتابعػػػات األمنيػػػة لحػػػادث سػػػيناء مػػػا نظيػػػرل المصػػػري هشػػػاـ قنػػػديؿ.

السػػالمة مػػف حادثػػة مقتعػػب وصػػؿ وكالػػة  صػػسا  نسػػخة عنػػع مسػػاء الثالثػػاء إف هنيػػة هػػاتؼ قنػػديؿ وهنػػ ل ب
وأشػار إلػى أف هنيػة تطػرؽ كػذلؾ  الطائرة وتناوال الحديث حوؿ آخر التطورات عمى صػعيد العالقػات الثنائيػة.

 إلى المتابعات األمنية لحادث سيناء بما في ذلؾ زيارة الوفد األمني السمسطيني إلى مصر ونتائج ا.
 

 ت نوعية لعمل حكومته خالل مئة يوم هنية يتعهد بإضافا..خالل أول اجتماع لمحكومة الجديدة 1
تع د رئيس الوزراء السمسطيني إسماعيؿ هنية ب ف التجديد الوزاري الجديد لحكومتع : محمد أبو شحمة -  زة

سيبني عمى ما سبؽ مف إيجابيات الوزراء السابقيف ولف يحدث انقطاع، أو انقالب سمبي، بؿ سيكوف هناؾ 
عافات نوعية تقتعي ا المر   حمة التي تعمؿ في ا الحكومة.تجديد وا 

:  إف مائة يوـ جديدة في 3/8/1021وقاؿ هنية خالؿ أوؿ اجتماع لمحكومة الجديدة بمقرها بازة، الثالثاء 
عمر التجديد الوزاري ستكشؼ لممواطنيف ولمرأي العاـ مالم  المرحمة والسياسات العامة لمحكومة في ا، داعًيا 
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شمير عف سواعد الجد واالجت اد لتقديـ أفعؿ ما عند وزارت ـ في الخدمة الوزراء الجدد في حكومتع إلى الت
 ا دارية والمدنية لممواطنيف بعدالة وشسافية .

ودعا هنية الوزراء إلى التساعؿ ا يجابي المشترؾ ما األولويات التي حددها بياف الحكومة لنيؿ الثقة مف 
ل الصحية لمشرب، والرعاية الصحية وتوفير مستمزمات ا، التشريعي وعمى رأس ا، أزمة الك رباء، وأزمة الميا

عادة ت هيؿ البنى التحتية وتطويرها.  وا 
وشدد هنية عمى أهمية تحسيف خدمات الوزارات لممواطنيف وتس يؿ ا جراءات، والتخمص مف البيروقراطية، 

يجابية، وتمثؿ أداة إيجابية واالهتماـ بالتواصؿ ما وسائؿ ا عالـ التي اعتبرها تمثؿ نوعًا مف الرقابة ا 
 لبناء رأي عاـ إيجابي حيف تمتـز بالم نية والموعوعية.

وقاؿ:  أدعو وزارة األشااؿ العامة وا سكاف، والوزارات المختصة إلى أف تكوف عمى جاهزية عالية لمتعامؿ 
وتذليؿ العقبات أماـ ما المنحة القطرية  عادة ا عمار وت هيؿ البنى التحتية، لتحقيؽ أفعؿ إفادة ممكنة 

وأعاؼ:  إنع آف األواف ليش د المواطف السمسطيني الذي ناعؿ وصبر عمى العدواف والحصار  ا جراءات 
 انطالقة مشاريا كبرى تعطيع األمؿ في المستقبؿ .

وتابا قائاًل:  أريد أف أطمئف جميا األطراؼ أننا جادوف في إنجاز مصالحة وطنية شاممة ومتوازنة في كافة 
الممسات التي تـ التوقيا عمي ا بالرعاية المصرية الكريمة، وأف التعديؿ الوزاري الذي لج نا إليع لف يعيؽ 

 ا جراءات إذا ما توافرت ا رادات الحقيقية لتنسيذ ما اتسؽ عميع في مساوعات المصالحة .
الشعب السمسطيني  ودعا حركتي  فت   و حماس  إلى استئناؼ لقاءات المصالحة وتذليؿ العقبات، ألف

 سيكوف سعيدًا بإن اء االنقساـ واستعادة الوحدة، وبناء الديمقراطية والشراكة الحقيقية. 
وأشاد هنية بالشسافية المالية والنزاهة التي تحمت ب ا الحكومة عمى مدى سنوات ا الست، وحرص ا عمى تقديـ 

ية القدرات الذاتية لالعتماد عمى النسس، حكومة وطنية بال مديونية خارجية أو داخمية، ألطمب من ا تنم
 وتنمية الموارد بدوف إرهاؽ لممواطف، والعمؿ عمى مراقبة األسعار وخسع ا ما أمكف.

وأوع  أف األلـ يعتصرنا حيف نش د موجة ال جمات ا سرائيمية المتوالية والمتتالية عمى القدس ومحيط ا، 
لت ويد واالستيطاف ك مر واقا، األمر الذي يعني أف وعمى مواقا مختارة مف العسة الاربية لتكريس ا

 .2856)إسرائيؿ( تصر عمى استبقاء االحتالؿ وعدـ االنسحاب مف األراعي التي احتمت ا في عاـ 
يجاد  ودعا هنية وزير العدؿ الجديد مازف هنية إلى البناء عمى ج ود إخوانع والتقدـ بالقعاء إلى األماـ، وا 

نة بيف مؤسسات القعاء والنيابة والوزارة بما يري  المواطف، ويحسف الخدمة مناخات عمؿ جيدة ومتواز 
 اليومية لمجميا وبالذات ألصحاب المظالـ، والتعاوف ما الداخمية لعبط الجريمة واالنحراؼ.

وعف االستالـ والتسميـ ما بيف الوزراء القدامى والجدد، أوع  أف ذلؾ المش د كاف مظ ر حعاري رائا، 
سعادتع القمبية الخاصة برؤية هذا المظ ر الحعاري األخوي الرائا في مراسـ االستالـ والتسميـ  معرًبا عف

التي تمت بيسر وس ولة وأخوية بيف ا خوة الوزراء في كافة الوزارات، والتي سجم ا ا عالـ ونقؿ صورت ا 
 بيف قادة مجتمعنا. الجميمة لشعبنا، وهو مظ ر يبعث السعادة في النسوس، ويزيد مف الحب واأللسة

 4/9/1021فمسطين أون الين، 
 

 المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحذر من المساس بالتمثيل الفمسطيني ومخطط فصل غزة 3
المجنة التنسيذية لمنظمة التحرير السمسطينية رفع ا  بشكؿ قػاطا أيػة محاولػة مػف أي  أكدتاألياـ:  -راـ اهلل 

 حدانية تمثيؿ الشعب السمسطيني مف خالؿ منظمة التحرير السمسطينية .نظاـ عربي أو إقميمي لممساس بو 
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وقاؿ بياف صدر في اختتاـ اجتماع لمجنة، أمس، برئاسة الرئيس محمود عباس، اف التمثيؿ الواحد هػو أبػرز 
إنجػػازات النعػػاؿ السمسػػطيني منػػذ عقػػود عػػدة، وهػػذا يشػػمؿ مكاتػػب أو تمثيميػػات تحػػت أي مسػػمى أو الػػدعوات 

ياسػػية مػػف حركػػة حمػػاس بمػػا يكػػرس االنقسػػاـ ويم ػػد لشػػرخ وحػػدة التمثيػػؿ السمسػػطيني ويشػػجا قيػػادة لوفػػود س
 حمػػاس  عمػػى المعػػي قػػػدمًا فػػي إدارة الظ ػػر لممصػػػالحة الوطنيػػة واالتساقيػػات الموقعػػػة وخاصػػة فػػي الدوحػػػة 

 والقاهرة.
 يالت لقطػػاع  ػػزة وشػػعبنا وقػػاؿ البيػػاف، فػػي الوقػػت الػػذي تؤكػػد فيػػع المجنػػة التنسيذيػػة عػػرورة تقػػديـ كػػؿ التسػػ

الصامد، فإن ا تحذر مف الوقوع في فػ  المخطػط ا سػرائيمي الػذي سػعى دائمػًا إلػى محاولػة السصػؿ التػاـ بػيف 
 زة والعػسة الاربيػة وتكػريس  ػزة ككيػاف منسصػؿ ودفػا هػذا الكيػاف نحػو مصػر الشػقيقة وتحميم ػا المسػؤولية 

 الكاممة عف ذلؾ.
لتعطيػؿ عمميػة االنتخابػات والعػودة   حمػاس لمستػاح الوحيػد لممصػالحة هػو إن ػاء واكدت المجنة التنسيذيػة أف  ا

عف إجراءات ا األحادية بوقؼ تسجيؿ الناخبيف، فنحف ال نستطيا فػي كػؿ مػرة أف نعػود إلػى نقطػة الصػسر مػا 
نما االنسصاؿ التاـ .  يؤكد عدـ الجدية ويشير إلى أف ال دؼ ليس استعادة الوحدة، وا 

اؿ البياف، إف الوعا ب كممع دخؿ مرحمة خطيرة  ير مسبوقة ت دد بشكؿ جديد، وفي األمد مف جانب آخر ق
القريب حؿ الػدولتيف، وتسػت  البػاب أمػاـ احتمػاؿ دولػة عنصػرية واحػدة بحيػث تبقػي إسػرائيؿ احتالل ػا لػ رض 

 .2856السمسطينية وتمنا قياـ دولة فمسطينية مستقمة عمى حدود العاـ
الحديث عف استئناؼ المساوعػات كمخػرج مػف الوعػا الػراهف، إنمػا يػؤدي إلػى التاطيػة وأعافت المجنة، إف 

نػػع ال مجػػاؿ إال بتػػدخؿ دولػػي فعػػاؿ عبػػر مجمػػس األمػػف الػػدولي  عمػػى ممارسػػات إسػػرائيؿ ون ج ػػا الػػراهف، وا 
 وتوافؽ الرباعية الدولية لوعا أسس الحؿ وآلية تطبيقع وفؽ قرارات الشرعية الدولية.

ذا الوعػػػا يسػػػتدعي تػػػولي األمػػػـ المتحػػػدة مسػػػؤوليات ا، وخاصػػػة قبػػػوؿ ععػػػوية فمسػػػطيف وشػػػددت عمػػػى أف هػػػ
المراقبػػػة كدولػػػة، فػػػي الجمعيػػػة العامػػػة ل مػػػـ المتحػػػدة، وأنػػػع سػػػيجري التوافػػػؽ خػػػالؿ االجتمػػػاع المقبػػػؿ لػػػوزراء 

 الخارجية العرب في ن اية األسبوع الجاري عمى اآللية العرورية لتقديـ طمب الععوية.
ى أسئمة الصحافييف، قاؿ أميف سر المجنة التنسيذيػة لمنظمػة التحريػر السمسػطينية ياسػر عبػد ربػع، وفي ردل عم

إف هنػػاؾ قػػرارًا فمسػػطينيًا بالػػذهاب إلػػى األمػػـ المتحػػدة ن ايػػة الشػػ ر الجػػاري، وسػػيتـ بحػػث ذلػػؾ مػػا المجموعػػة 
وعػػات مػػف أجػػؿ تحديػػد اآلليػػة العربيػػة واالتحػػاد األوروبػػي ودوؿ عػػدـ االنحيػػاز والػػدوؿ ا سػػالمية، وكػػؿ المجم

لتقديـ مشروع القرار إلى الجمعية العامة ل مـ المتحدة لمموافقة عمى حصوؿ فمسطيف عمػى ععػويت ا كدولػة 
 ذات ععو مراقب.

 5/9/1021، األيام، رام اهلل
 
 
 

 القدومي يشن هجوما الذعا عمى السمطة ويتهم مسؤوليها بالفساد ومالحقة المقاومين 4
 ور: هاجـ رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير السمسطينية فاروؽ القدومي، السمطة اشرؼ ال -لندف 

الوطنية السمسطينية وات ـ مسؤوليف في ا بالسساد المالي واالداري، وانتقد التنسيؽ االمني بيف اج زة السمطة 
س عـز السمطة السمسطينية االمنية وسمطات االحتالؿ ومالحقة المقاوميف. وانتقد القدومي في بياف صدر ام



 
 
 

 

 

           7ص                                    1622العدد:                5/9/1021 األربعاء التاريخ:

التوجع لمجمعية العامة لالمـ المتحدة لطمب الحصوؿ عمى صسة مراقب 'لت دأ االنسعاالت والتصريحات 
 الرنانة لمواج ة الرفض االمريكي االسرائيمي'.

 2126بناء عمى قرار الجمعػة العموميػة رقػـ  2863وتساءؿ القدومي 'اليست فمسطيف ععوا مراقبا منذ عاـ 
 ، بعد خطاب الرئيس السمسطيني الراحؿ ياسر عرفات في الجمعية العمومية؟'.2863/ 11/22ي  بتار 

وتػػػابا القػػػدومي فػػػي بيانػػػع 'مػػػاذا ي ػػػدفوف مػػػف هػػػذا التوجػػػع؟ ألمػػػتخمص مػػػف االرث النعػػػالي لمنظمػػػة التحريػػػر 
وعػػودة الالجئػػيف السمسػػطينية وفصػػائؿ المقاومػػة، ووأد قػػرارات الشػػرعية الدوليػػة التػػي تؤكػػد حػػؽ تقريػػر المصػػير 

 الى ديارهـ التي هجروا من ا قسرا، لماذا ال نؤكد عمى ذاؾ القرار ونمارس حقنا'.
وقاؿ القدومي في البياف 'المقاومة محرمة والمقاـو اصب  ارهابيا يعاقب بالمالحقة والسػجف وربمػا القتػؿ، ف ػو 

ولجػاف التنسػيؽ المشػتركة، واصػبحت  خارج القانوف وعميػع االنصػياع الوامػر وتعميمػات دوائػر دايتػوف االمنيػة
المساوعات العبثية هي ال دؼ االسمى الركاف بقايا زمرة اوسمو، واالستيطاف وت ويد القدس وتدنيس االماكف 

 المقدسة عمى قدـ وساؽ ال مف رادع او حتى معارض فعمي'.
لقائمػػة بحػػػؽ الػػػوطف واعػػاؼ 'ناهيػػػؾ عػػف الن ػػػب والسسػػػاد المػػالي واالداري ومػػػا يقترفػػػع الػػبعض فػػػي السػػػمطة ا

والمػػػػواطف وكػػػػ ف االرض مزرعػػػػة خاصػػػػة والمػػػػواطف اجيػػػػر، ال حػػػػؽ لػػػػع فػػػػي الشػػػػكوى او المطالبػػػػة بحقوقػػػػع 
 المشروعة، هكذا تحرر االوطاف ويتصرؼ المسؤوؿ؟'.

 5/9/1021القدس العربي، لندن، 
 

 بحرق المستوطنين جزءا من دير المطرونتندد الرئاسة الفمسطينية  5
نددت الرئاسػة السمسػطينية فػي بيػاف بػػ حرؽ المسػتوطنيف جػزءا مػف ديػر المطػروف فػي : شمحمد هوا -راـ اهلل 

مػف الكراهيػة والحقػد .  أجػواء يخمػؽ  وخطيػر  وقالػت إنػع إجرامػيعمػؿ  ب نػعمنطقة القدس المحتمػة ، ووصػستع 
اتع ، مطالبػة وحممت الحكومة ا سرائيمية تبعة  استمرار اعتداءات المستوطنيف عمػى شػعبنا وممتمكاتػع ومقدسػ

 المجتما الدولي بػ التدخؿ لوقؼ هذل األعماؿ التي ت دد األمف واالستقرار في المنطقة .
 5/9/1021، النهار، بيروت

 
 تشرع في إعداد كوادر لمعمل في السمك الدبموماسي هنيةحكومة  6

ي تعييف شروع حكومتع ف في حكومة  زةأكد مسؤوؿ كبير في وزارة الخارجية : صال  النعامي -  زة
أععاء في السمؾ الدبموماسي، ولـ يستبعد هذا المسؤوؿ أف يعمؿ هؤالء الدبموماسيوف في الخارج في حاؿ 
توافرت السرص لذلؾ، لكنع رفض التسسير القائؿ ب ف هذل الخطوة مؤشر عمى توجع حكومة  زة لتكريس 

 االنقساـ.
وزارتع شرعت في اختيار مرشحيف لتولي  ازي حمد، وكيؿ وزارة الخارجية في حكومة  زة، إف  د.وقاؿ 

، أوع  حمد أف هؤالء  الشرؽ األوسط مناصب في السمؾ الدبموماسي لمحكومة المقالة. وفي تصريحات لػ
الدبموماسييف سيعمموف داخؿ الوزارة وسيكونوف مسؤوليف عف تطوير العالقات ما العالـ الخارجي، مشيرا إلى 

 ير المستبعد أف يعمؿ هؤالء الدبموماسيوف في الخارج. وأشار حمد أنع في حاؿ سمحت الظروؼ، فإنع مف 
إلى أف اختيار الدبموماسييف يتـ بناء عمى قانوف السمؾ الدبموماسي الذي أصدرتع السمطة السمسطينية عاـ 

، والذي ينظـ العمؿ في السمؾ الدبموماسي مف حيث معايير االختيار والم اـ واالختصاصات 1004
عاؼ حمد أف التوجع كاف في البداية أف يتـ اختيار أععاء السمؾ الدبموماسي مف بيف العامميف والمزايا. وأ



 
 
 

 

 

           8ص                                    1622العدد:                5/9/1021 األربعاء التاريخ:

في وزارة الخارجية، لكف في الن اية تـ االتساؽ عمى توسيا دائرة االختيار، بحيث سم  لمعامميف في الوزارات 
 المختمسة بالتنافس عمى الوظائؼ الشا رة في السمؾ الدبموماسي.

 5/9/1021سط، لندن، الشرق األو 
 

 لمتخفيف من آثار غالء األسعار تدرس اتخاذ حزمة من التدابير فياض حكومة 7
األيػػاـ: واصػػؿ مجمػػس الػػوزراء خػػالؿ جمسػػتع األسػػبوعية التػػي عقػػدت فػػي راـ اهلل، أمػػس، برئاسػػة د.  -راـ اهلل 

الموازنػػة العامػػة لمسػػمطة سػالـ فيػػاض رئػػيس الػػوزراء مناقشػػة الوعػػا المػػالي لمسػػمطة الوطنيػػة فػػي إطػػار إعػػداد 
الوطنيػػػة لمعػػػاـ القػػػادـ، آخػػػذًا باالعتبػػػار ارتسػػػاع األسػػػعار فػػػي السػػػوؽ العالميػػػة وت ثيراتػػػع عمػػػى السػػػوؽ المحميػػػة 
والوعػػا المعيشػػي لممػػواطنيف، وكيسيػػة معالجػػة ذلػػؾ بمسػػؤولية عاليػػة، وعػػمف مػػا يسػػم  بػػع الوعػػا المػػالي 

 تزاؿ تعاني من ا.لمسمطة الوطنية، في ظؿ األزمة المالية التي ال 
وتـ استعراض ما تعمنتع المذكرة المقدمة مف وزارة االقتصاد الوطني بشػ ف أسػعار السػما والخػدمات. وكملػؼ 
المجمس المجنة االقتصادية الوزارية بعقد ما يمـز مف اجتماعات خالؿ اليوميف القادميف لدراسة كافة الخيارات 

ئ عػف االرتسػاع فػي األسػعار، عمػى أف ترفػا المجنػة توصػيات ا وا جراءات المتاحػة لمتعامػؿ مػا الوعػا الناشػ
 إلى مجمس الوزراء الستكماؿ البحث في هذا الموعوع واتخاذ القرارات الالزمة لمعالجتع.

واسػػتما المجمػػس إلػػى تقريػػر مػػف وزيػػر الحكػػـ المحمػػي حػػوؿ التحعػػيرات  جػػراء انتخابػػات مجػػالس ال يئػػات 
بناء الشعب السمسطيني إلى المشاركة الساعمة في هػذل االنتخابػات التػي المحمية، حيث جدد المجمس دعوتع أل

سػتعقد فػػي يػـو واحػػد كمػػا هػو مقػػرر فػػي العشػريف مػػف شػػ ر تشػريف األوؿ المقبػػؿ فػػي كافػة محافظػػات العػػسة 
وتستمر لمدة عشرة  2/8الاربية، والتي أعمنت لجنة االنتخابات المركزية عف فت  باب الترش  ل ا ابتداًء مف 

اـ، مشيرًا إلى أف السرصة مػا زالػت قائمػة أمػاـ حركػة حمػاس مػف أجػؿ إعػادة النظػر فػي قرارات ػا بخصػوص أي
تحديث سجؿ الناخبيف في  زة، حتى يتسنى إجراء االنتخابات في قطاع  زة، وبما يست  الطريػؽ أيعػًا نحػو 

عادة الوحدة لموطف، والتقدـ الستكماؿ المصالحة الوطنية.  إن اء االنقساـ وا 
وشدد المجمس عمى أهمية إجراء انتخابات ال يئات المحمية لتسعيؿ كافة حمقات منظومة الحكػـ وا دارة، وبمػا 
يشػػمؿ عمػػى وجػػع الخصػػوص هيئػػات الحكػػـ المحمػػي لمػػدور الم ػػـ والحيػػوي الػػذي تمعبػػع هػػذل المؤسسػػات فػػي 

 العممية التنموية.
 5/9/1021، األيام، رام اهلل

 
 

 ن الوقائي العقيد هشام الرخ في جنين برصاص مجهولينممقتل نائب مدير جهاز األ 8
، العقيد هشاـ سامي احمد الرخ ) :عمي السمودي -جنيف  عاما( نائػب مػدير ج ػاز االمػف  32قتؿ فجر اليـو

واثػػار ردود فعػؿ  اعػػبة،  الوقػائي فػي جنػػيف برصػاص مج ػػوليف فػي حػػي الجابريػات المحػاذي لمخػػيـ جنػيف.
عمػي  لمقػدس ،  اف الػرئيس  أبػوسػعيد  د.االسػتنسار، بينمػا صػرح وزيػر الداخميػة  األمنيػة الجػاهزةعمنت أحيث 

صػػدر تعميماتػػع لػػػ مالحقة مرتكبػػي الجريمػػة والكشػػؼ عػػن ـ فػػورا ، فػػي الوقػػت الػػذي نعػػى فيػػع أمحمػػود عبػػاس 
 واجبع الوطني. ت ديةثناء أج از االمف الوقائي والمؤسسة االمنية الرخ واعتبرل ش يدا سقط 
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د عيػاف  لمقػدس ، ان ػـ سػمعوا صػوت اطػالؽ بعػد منتصػؼ الميػؿ بحػوالي اربعػيف دقيقػة فػي الشػارع شػ و  وأفاد
الرئيسػػي الػػرابط بػػيف منطقتػػي ال ػػدؼ والجابريػػات المطمػػة عمػػى مخػػيـ جنػػيف، وتبػػيف فيمػػا بعػػد اف الػػرخ تعػػرض 

 ثناء مرورل بسيارتع مف نوع كيار فورتي مف المنطقة.أالطالؽ نار 
عمػي اجتماعػا طارئػا لقػادة االج ػزة االمنيػة فػي العػسة الاربيػة  أبػوسػعيد  د.ر الداخميػة وزي ترأسفي السياؽ، 

ومػػػدراء االج ػػػزة فػػػي المحافظػػػة وقائػػػد المنطقػػػة اسػػػتمر لسػػػاعة مبكػػػرة مػػػف فجػػػر اليػػػـو فػػػي مقػػػر ج ػػػاز االمػػػف 
  .الجريمة وقدـ تعازيع لعائمة السقيد والمؤسسة االمنية واهالي جنيف إدانةالوقائي، و عبر عف 

 5/9/1021، القدس، القدس
 

 مسجد بئر السبع جريمة يجب إيقافهابرضوان: إقامة مهرجان لمخمور  إسماعيلوزير األوقاف  9
عػػالف بمديػػة االحػػتالؿ فػػي : الناصػػرة اعتبػػر وزيػػر األوقػػاؼ والشػػؤوف الدينيػػة إسػػماعيؿ رعػػواف أف دعػػوات وا 

لمخمور والاناء في سػاحات مسػجد بئػر السػبا مدينة بئر السبا وعدد مف الشركات الص يونية إقامة م رجاف 
الكبيػػر بمثابػػة اسػػت تار وتحػػد سػػافر لمشػػاعر المسػػمميف فػػي شػػتى بقػػاع األرض، مؤكػػدًا أف هػػذا العمػػؿ انت ػػاؾ 

 وجريمة بحؽ المقدسات يجب إيقاف ا والتصدي ل ا بكؿ قوة.
نسػػػخًة منػػػع، إلػػػى تنظػػػيـ تمقػػػى  المركػػػز السمسػػػطيني ل عػػػالـ   3/8ودعػػػا رعػػػواف، فػػػي فػػػي تصػػػري   الثالثػػػاء 

مسػيرات فػػي كافػػة دوؿ العػػالـ ا سػػالمي لمتنديػد ب ػػذل العمػػؿ العنصػػري الػػذي يبػيف مػػدى الحقػػد والكراهيػػة لػػدى 
دولػػة االحػػتالؿ بكافػػة مؤسسػػات ا ومكونات ػػا تجػػال ا سػػالـ والمسػػمميف، مطالبػػًا أبنػػاء فمسػػطيف فػػي مدينػػة بئػػر 

 صاـ داخؿ المسجد لمنا إقامة هذا الم رجاف.إلى االعت 37السبا وفي األراعي المحتمة عاـ 
 4/9/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 استيراد الوقود من دول عربية  إمكانيةالسمطة تبحث  :مدير عام هيئة البترول 20

إف السػمطة السمسػطينية  ،قػاؿ فػؤاد الشػوبكي مػدير عػاـ هيئػة البتػروؿ :وكػاالت –الحيػاة الجديػدة  -محافظات 
المجنػػػة  إحيػػػاء  عػػػادةاسػػػتيراد الوقػػػود مػػػف دوؿ عربيػػػة. وقػػػاؿ  العمػػػؿ جػػػار  ا سػػػرائيميجانػػػب سػػػتبحث مػػػا ال

السمسػطينية  األراعػيالمكمسة ببحػث موعػوع اسػتيراد الوقػود إلػى  ا سرائيمياالقتصادية المشتركة ما الجانب 
االقتصادي يتي  لنا  في لقاء ما الصحسييف في راـ اهلل  اتساؽ باريس وأعاؼ  .1000الذي توقؼ منذ العاـ 

  .ا سرائيميبحاجة إلى التنسيؽ في ذلؾ ما الجانب  أننااستيراد الوقود مف دوؿ أخرى إال  إمكانية
مميػوف لتػر مػف  24مميػوف لتػر مػف الػديزؿ و 20مػا معدلػع  إسػرائيؿالشػوبكي أف السػمطة تسػتورد مػف  وأوع 
الػػدوؿ  إحػػدىتمكنػػا مػػف اسػػتيراد الػػنسط مػػف  سػػبعة آالؼ طػػف مػػف الاػػاز. وقػػاؿ  فػػي حػػاؿ إلػػى إعػػافةالبنػػزيف 

العربية والػذي سػيكوف بالت كيػد بسػعر أقػؿ أو ربمػا نحصػؿ عميػع مجانػا فػاف ذلػؾ سػيؤدي إلػى زيػادة كبيػرة فػي 
وقاؿ الشوبكي إف السمطة عممت عمى رفا أسعار الوقود بسػبب  دخؿ السمطة ستنعكس عمى كؿ القطاعات .

 .إسرائيؿما  االتساقيات االقتصادية التي تربط ا
 5/9/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 من أجل إظهار حقيقة استشهاد عرفات لمتعاون الكاملالسمطة استعداد  يؤكد الطيراوي 22
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، تسػػػمـ السػػػمطة أمػػسأكػػد رئػػػيس لجنػػة التحقيػػػؽ السمسػػطينية فػػػي وفػػاة الػػػرئيس ياسػػر عرفػػػات توفيػػؽ الطيػػػراوي 
سيد باسػتعدادل  رسػاؿ خبػراء مػف المع ػد إلػى فمسػطيف، مػف أجػؿ الوطنية رسالة مف مع د لوزاف السويسري، ت

 أخذ عينات مف جثماف الش يد ياسر عرفات وفحص ا.
وقػػاؿ الطيػػراوي،  أطمعػػت الػػرئيس محمػػود عبػػاس عمػػى فحػػوى رسػػالة المع ػػد السويسػػري، واسػػتعدادل  رسػػػاؿ 

ت وفحص ا، وت كيد المع ػد فػي الخبراء المختصيف إلى فمسطيف مف أجؿ أخذ العينات مف الش يد ياسر عرفا
 رسالتع عمى أنع بانتظار موافقة محامي أرممة الرئيس الراحؿ س ى عرفات لممجيء والبدء بعممع .

وأعاؼ  إف السمطة الوطنية أبمات المع د السويسري ترحيب ا بوفد المع د السويسري، وكذلؾ ترحيب ػا بقػدـو 
رئيس عرفػات ، مؤكػدا اسػتعداد السػمطة  لمتعػاوف الكامػؿ مػا المجنة السرنسية التي ُشكمت لبحػث قعػية وفػاة الػ

 هذل المجاف مف أجؿ إظ ار حقيقة استش اد الرئيس عرفات .
 5/9/1021، المستقبل، بيروت

 
 االحتالل يفرج عن النائب المقدسي محمد أبو طير  21

ائػب فػي كتمػة التاييػر أفرجػت سػمطات االحػتالؿ ا سػرائيمي قبػؿ ظ ػر اليػـو األربعػاء عػف الن: صػسا –راـ اهلل 
 وا صالح البرلمانية محمد أبو طير، المبعد عف مدينة القدس المحتمة منذ أكثر مف عاـ.

وجرى ا فراج عف أبو طير مف سجف عوفر العسكري االحتاللػي  ػرب راـ اهلل وكػاف فػي اسػتقبالع أمػيف سػر 
 ا صالح.المجمس التشريعي النائب محمود الرمحي وعدد مف نواب كتمة التايير و 

وقاؿ النائب أبو طير الذي قعى عاًما كاماًل في االعتقاؿ ا داري، إف األسرى في سجوف االحػتالؿ يمػروف 
 بمحنة عظيمة جراء تصاعد القما االحتاللي بحق ـ وحرمان ـ مف حقوق ـ األساسية.

ورجاؿ المرحمة وأقوى وأعاؼ أبو طير لوكالة  صسا  أف األسرى ور ـ المعاناة يظموف طميعة األمة ونعال ا 
مػػف أي محاولػػة لحرمػػان ـ مػػف العػػيش كبشػػر ل ػػـ حقػػوؽ وسػػي تي السػػرج ل ػػـ كمػػا حػػدث فػػي صػػسقة التبػػادؿ أو 

  يرها.
 5/9/1021وكالة الصحافة الفمسطينية  صفا ، 

 
 برهوم لـ"قدس برس": ال نخشى التهديدات اإلسرائيمية لغزة ونأخذها عمى محمل الجد 23

أن ا ال تخشى الت ديدات ا سرائيمية المتكررة لشف حرب جديدة عمى قطاع  زة،  زة: أكدت حركة  حماس  
مشيرة في الوقت ذاتع إلى أن ا ت خذ هذل الت ديدات عمى محمؿ الجد، مطالبة بموقؼ دولي وعربي جاد 

 لوقؼ هذل الت ديدات أو أي تصعيد قد يتمول.
قد جدد الميمة الماعية ت ديداتع لقطاع  زة وكاف رئيس أركاف الجيش ا سرائيمي الجنراؿ بيني  انتس 

 واستعداد جيشع ألي مواج ة، وذلؾ لممرة الثانية خالؿ أقؿ مف أسبوع.
وقاؿ فوزي برهوـ المتحدث باسـ حركة  حماس  تعقيًبا عمى هذل التصريحات لوكالة  قدس برس :  هذل 

طف السمسطيني في  زة نتيجة هذا الت ديدات االسرائيمية هي مف أجؿ خمؽ حالة مف ا رباؾ لدى الموا
 االستقرار النسبي الحاصؿ في ا وانستاح ا عمى العالـ وتحديدا بعد الثورات العربية .

واعتبر هذل الت ديدات عبارة عف  تصدير أزمات إسرائيمية داخمية إلى قطاع  زة ، مشيًرا إلى أف الدولة 
مات الداخمية يبدأ االحتالؿ بالت ديد ثـ التصعيد عمى العبرية تعيش في أزمة داخمية كبيرة وكمما اشتدت االز 

  زة.
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وقاؿ برهوـ:  نحف ال نخشى هذل الت ديدات، ولف ُتربؾ ساحتنا السمسطينية الداخمية، ولف ُتؤثر في إرادة 
وعزيمة الشعب السمسطيني، وفي الوقت نسسع ن خذ هذل الت ديدات عمى محمؿ الجد، ألف العدو الص يوني 

بالدعـ االمريكي بالماؿ والسالح والمواقؼ، وهناؾ صمت أوروبي وانشااؿ عربي، وبالتالي  هو عدو يحظى
العدو الص يوني يستاؿ كؿ ذلؾ حتى يصعد مف هجماتع عمى قطاع  زة لتسبق ا ت ديدات مف أعمى 

 مستوى عسكري أو سياسي .
والتصعيد عمى  زة، وعدـ  وطالب السمطة السمسطينية ب ف ال تجرلئ االحتالؿ عمى مثؿ هذل الت ديدات

السمطة  باستخداـ كؿ أوراؽ العاط لدي ا لكي توقؼ مثؿ هذل  إعطاء الاطاء ل ذا العدواف،  كما طالب
ن ائع تماًما، والبدء في  الت ديدات، ال سيما أخذ موقؼ ن ائي مف التساوض، وكذلؾ وقؼ التنسيؽ األمني وا 

يتوقؼ التصعيد ليس عد  زة فحسب بؿ عد القدس  حممة دبموماسية لرفا الشرعية عف االحتالؿ حتى
 وعد العسة الاربية وعد الرئيس عباس نسسع .

 4/9/2012قدس برس، 
 

 النها ال تريد الذهاب لالنتخابات حماس تعطل المصالحةعزام االحمد:  24
حماس تعطؿ أف حركة  في حوار ما صحيسة عكاظ،أكد عزاـ األحمد ععو المجنة المركزية لحركة فت  

مصالحة، ألن ا ال تريد الذهاب لالنتخابات. فبعد موافقت ا عمى عمؿ لجنة االنتخابات في  زة، لتجديد ال
سجؿ الناخبيف، عادت وعطمت لجنة االنتخابات بحجج واهية. وهي تماطؿ في تشكيؿ الحكومة التي مف 

اؽ عميع في اتساؽ المسترض أف تشرؼ عمى االنتخابات، وتعمؿ عمى إعادة إعمار  زة، وفؽ ما تـ االتس
الدوحة، ومف قبؿ في اتساؽ القاهرة، ولذلؾ لـ يحدث أي جديد بش ف المصالحة، ولف يكوف هناؾ أي جديد 
قبؿ أف تعود لجنة االنتخابات إلى عمم ا في  زة، ومف ثـ نبدأ بتشكيؿ الحكومة التي ستعمؿ عمى تنسيذ 

 اتساؽ المصالحة. 
 9/5/2012عكاظ، جدة، 

 
 ات المحمية في الضفة الغربية تخدم فتح وتكرس االنقسامحماس: االنتخاب 25

انتقدت حركة  حماس  االستعدادات الجارية لالنتخابات المحمية في العسة : نادية سعد الديف –عماف 
الاربية المحتمة، ووصست ا  بالمسرحية  لخدمة  مصال  حركة فت  وتكريس االنقساـ وتسميـ أجواء 

 المصالحة .
اسـ حماس فوزي برهـو إف  ما يجري في العسة عبارة عف  مسرحية انتخابية ، تخدـ حركة وقاؿ المتحدث ب

 فت  وحدها، والتي أرادت منح ا  طاء شرعيًا مف خالؿ مشاركة فصائؿ فمسطينية في ا .
وأعاؼ إلى  الاد  مف األراعي المحتمة أف االنتخابات، التي ترفض حماس خوع ا،  ستجرى بدوف قطاع 

عادة  زة والقد س المحتمة، حيث ت دؼ فت  مف خالل ا إلى تعزيز حعورها في المؤسسات السمسطينية وا 
 تموعع ا في المش د السياسي بعد إزاحة حماس منع .

نما يس ـ في توتيرها وتعزيز االنقساـ ، مطالبًا  فت  بالكؼ عف  ورأى أف ذلؾ  ال يخدـ أجواء المصالحة وا 
 بمستقبؿ المصالحة .العبث في المؤسسات السمسطينية و 

 5/9/2012الغد، عمان، 
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 حماس تستنكر االعتداء الصهيوني عمى دير المطرون بالقدس 26
(،  إنَّنا نديف بشدَّة جريمة االعتداء عمى دير المطروف 9-4 حماس  في بياف ل ا اليوـ الثالثاء ) قالت حركة

مى حرمة دور العبادة مف مساجد وكنائس، في القدس المحتمة، ونعدل جريمة عنصرية نكراء واعتداًء سافرًا ع
 والتي أصبحت عماًل ممن جًا وحربًا ص يونية عد المعالـ والمقدسات ا سالمية والمسيحية .

وأوعحت أف هذل  الحرب المسعورة تسع  الوجع الحقيقي لالحتالؿ الص يوني العنصري الذي ينت ؾ 
 اؼ والقوانيف الدولية .الحرمات، ويعتدي عمى الشرائا السماوية، ويخرؽ األعر 

وأوعافت  أنَّنا إذ نديف االعتداء عمى كنيسة دير المطروف في القدس، لنحملؿ االحتالؿ الص يوني 
المسؤولية الكاممة عف تداعيات استمرارل في التواطؤ ما متطرلفيع في عربدت ـ عد المعالـ ا سالمية 

 والمسيحية .
 4/9/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 رادة الحركة باالنتخابات القادمةإيخرج عن كادر من فتح  أي اس زكي: الفصل ينتظر عب 27

حذر ععو المجنة المركزية في حركة فت  عباس زكي، بسصؿ أي كادر  :مف م ند العدـ-دوت كـو-راـ اهلل
حمية مف أععاء الحركة، يحاوؿ كسر قرارات ا والخروج عمى ارادت ا فيما يتعمؽ بخوع ا االنتخابات الم

 المرتقب اجراؤها في االراعي السمسطينينة الش ر المقبؿ.
وقاؿ زكي في حديث لػ القدس ، حوؿ استعدادات حركة فت  لخوض االنتخابات المحمية المرتقبة، والمخاوؼ 
مف خوض بعض كوادر الحركة االنتخابات بعيدا عف قوائم ا المركزية:  إذا لمسنا عند البعض مشكمة 

يض،  ير ديمقراطي، وبعيد عف المصال  العميا، فقد اتخذ في العاشر مف الش ر الجاري تتعمؽ بتنافس مر 
 قرار يقعي بالسصؿ الكامؿ لكؿ كادر يتحدى قرار الحركة .

واعاؼ:  إذا كاف هناؾ قائمة إجماع وطني، وخرج بعض الستحاويف نتيجة، ردة فعؿ أو إي سبب يتعارض 
س ذلؾ خالؿ الثالث األياـ القادمة، وبعد دراسة القوائـ التي تركنا ما المصمحة الوطنية، فاف الحركة ستدر 

لممجتما المحمي أف يختارها، ووجدنا أي فتحاوي يحاوؿ االستحواذ، وعرب وحدة المسيرة بعيدا عف رأي 
 الحركة، ف ذا مصيرل السصؿ .

 4/9/2012القدس، القدس، 
 
 
 

 مقاومة االحتالل واالصالحالجبهة الشعبية: نجاح العمل العربي المشترك رهن ب 28
 زة: اعتبرت  الجب ة الشعبية لتحرير فمسطيف ، باف تطوير ونجاح منظومة العمؿ العربي المشترؾ رهف 
بمقاومة االحتالؿ ل راض السمسطينية والعربية والشروع السوري في االصالح الديمقراطي السياسي 

لذي ال هروب منع والذي يتوقؼ عميع تصسية واالقتصادي واالجتماعي بما يستجيب لعرورات التايير ا
السساد واالستبداد والتبعية وفت  الباب السترداد حقوؽ الشعوب العربية في التحرير والكرامة والديمقراطية 

 والعدالة االجتماعية والوحدة.
ا عقدل  دا ( اجتماع وزراء الخارجية العرب المزم9|4وطالبت الجب ة الشعبية في بياف ل ا اليـو الثالثاء )

في القاهرة، دعـ الشعب السمسطيني ونعالع باتخاذ اجراءات رادعة حياؿ سياسات التط ير العرقي 
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والحصاروالت ويد في مدينة القدس والمسجد االقصى وانسالت االستيطاف وجرائـ المستوطنيف التي تطاؿ 
 االرض والميال واالنساف والمقدسات.

 4/9/2012قدس برس، 
 

 ة تتفق عمى فعاليات شعبية لممطالبة بإنهاء االنقسامفصائل فمسطيني 29
 زة ػ د ب أ: اتسقت فصائؿ فمسطينية الثالثاء عمى تنظيـ عدة فعاليات شعبية بالعسة الاربية وقطاع  زة 

 بارض العاط  ن اء االنقساـ الداخمي.
ة تناوؿ البحث خاللع فصيال فمسطينيا باستثناء حركتي فت  وحماس اجتماعا مشتركا في  ز  12وعقد ممثمو 

 .2002سبؿ تصعيد التحرؾ الشعبي  ن اء االنقساـ المستمر منذ عاـ 
وأكد المجتمعوف في بياف صحافي وزع عمى الصحافييف أهمية انعقاد مؤتمرات شعبية في العسة الاربية 

 بيف الجميا.وقطاع  زة والخارج 'كرافعة' الستن اض أوسا تحرؾ شعبي لتنسيذ اتساقات المصالحة الموقعة 
 5/9/2012القدس العربي، لندن، 
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كشػػؼ النقػػاب فػػي تػػؿ أبيػػب، أمػػس، عػػف مبػػادرة إسػػرائيمية جديػػدة يبػػدي في ػػا رئػػيس : نظيػػر مجمػػي -تػػؿ أبيػػب
بشػرط أف تعػا الواليػات المتحػدة شػروطا  الوزراء، بنياميف نتنياهو، استعدادل لمتنازؿ عف توجيع عػربة ك ػذل

واعػػحة وخطوطػػا حمػػراء أمػػاـ إيػػراف تبػػيف أنػػع فػػي حػػاؿ إصػػرار ط ػػراف عمػػى تطػػوير السػػالح النػػووي، فػػإف 
 الواليات المتحدة ستوجع العربة العسكرية بنسس ا.

المصػار  وقالت مصادر سياسية في القػدس الاربيػة، إف نتنيػاهو طػرح مبادرتػع أمػاـ المجمػس الػوزاري األمنػي
ف األيػػاـ المقبمػػة ستشػػ د اتصػػاالت حثيثػػة بػػيف الطػػرفيف لمتسػػاهـ حول ػػا.  أمػػس وحصػػؿ عمػػى موافقتػػع عمي ػػا. وا 

، فػػإف ديسيػػد بػػاتريوس رئػػيس ج ػػاز «هػػترتس»التػػابا لصػػحيسة « والػػال»وحسػػب الموقػػا ا خبػػاري ا سػػرائيمي 
فػػػي »س، سػػػيعرج عمػػػى إسػػػرائيؿ الػػػذي وصػػػؿ إلػػػى تركيػػػا، أمػػػ« سػػػي آي إيػػػع»المخػػػابرات األميركيػػػة المركزيػػػة 

وسيسػافر وزيػػر الػدفاع ا سػرائيمي، إي ػود بػػاراؾ، إلػى واشػنطف لػػنسس «. محاولػة لت دئػة االتػوترات بػػيف البمػديف
 الارض.

وقػاؿ نتنيػاهو، خػالؿ لقائػع مجموعػة مػف جرحػى الحػروب األميػركييف وا سػرائيمييف، الميمػة قبػؿ الماعػية، إنػع 
 «.عوحا قمت احتماالت المواج ة العسكريةكمما كانت هذل الخطوط أكثر و »

عػػددا مػػف المطالػػب ا سػػرائيمية التسصػػيمية، التػػي ستعػػمن ا الصػػسقة مػػا واشػػنطف، وهػػي: « معػػاريؼ»ونشػػرت 
أف يعمػػػػف الػػػػرئيس أوبامػػػػا ج ػػػػارا بػػػػ ف الواليػػػػات المتحػػػػدة مصػػػػممة عمػػػػى منػػػػا حيػػػػازة إيػػػػراف لمقػػػػدرات النوويػػػػة »

عمػػى إيػػراف فػػي حػػاؿ فشػػمت المحادثػػات الدبموماسػػية، وأف يتوجػػع العسػػكرية، واسػػتعدادها لشػػف هجػػـو عسػػكري 
وتطمػػب إسػػرائيؿ «. أوبامػا إلػػى الكػونارس ويطمػػب أف يعطيػػع صػالحيات توجيػػع العػربة إذا لػػـ تتجػػاوب إيػراف

في إطار هذل الصسقة تزويدها ب سمحة متطورة تمكن ا مف المحافظة عمى حريت ا فػي العمػؿ العسػكري إذا مػا 
يػػػع هػػػذل العػػػربة إلػػػى مػػػا بعػػػد االنتخابػػػات األميركيػػػة، مثػػػؿ الطػػػائرات القػػػادرة عمػػػى تزويػػػد قػػػررت ت جيػػػؿ توج

المقػػػاتالت بػػػالوقود فػػػي الجػػػو، وآخػػػر القنابػػػؿ الخارقػػػة لمتحصػػػينات فػػػي عمػػػؽ األرض، والقػػػادرة عمػػػى اختػػػراؽ 
 مترا. 50تحصينات بعمؽ 
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، خالفػػا لمماعػػي، عمػػى اسػػتعداد وقالػػت الصػػحيسة، نقػػال عػػف مصػػادر إسػػرائيمية عميمػػة، إف أوبامػػا بػػات اآلف
لتزويػػد إسػػرائيؿ ب ػػذل األسػػمحة والوسػػائؿ القتاليػػة، حيػػث يتػػولى عمميػػة التسػػاوض بشػػ ن ا مػػا ا دارة األميركيػػة، 

 رئيس مجمس األمف القومي ا سرائيمي، يعقوب عامي درور.
ي فػػي أكبػػر المنػػاورات وتشػػمؿ الصػػسقة أيعػػا، وفقػػا لممطالػػب ا سػػرائيمية، أف يشػػارؾ سػػالح البحريػػة ا سػػرائيم

دولػػة فػػي ميػػال الخمػػيج العربػػي، قػػرب معػػيؽ هرمػػز،  14البحريػػة، التػػي تنظم ػػا الواليػػات المتحػػدة بمشػػاركة 
مظػاهرة دوليػة وحدويػة، عػد إيػراف وت ديػدات ا بػإ الؽ معػيؽ هرمػز ومنػا تصػدير الػنسط »لتكوف عبارة عف 

ا يرانػػػي وتشػػػديد المقاطعػػػة االقتصػػػادية  وكػػػذلؾ تكثيػػػؼ العمميػػػات السػػػرية عػػػد مشػػػروع النػػػووي«. مػػػف هنػػػاؾ
 المسروعة عمى صناعة النسط ا يرانية، ونصب شبكة مف الدفاعات الصاروخية في دولة قطر.
 5/9/1021، الشرق األوسط، لندن
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المجمس الوزاري األمني المصار لمحكومػة ا سػرائيمية اسػتما أمػس إلػى  أفاد موقا  معاريؼ  عمى الشبكة أف
ؾ واالسػػػتخبارات العسػػػكرية  أمػػػاف  ومركػػػز اتقػػػارير أج ػػػزة االسػػػتخبارات ا سػػػرائيمية المختمسػػػة: الموسػػػاد والشػػػاب

روع األبحػػاث السياسػػية لػػوزارة الخارجيػػة ا سػػرائيمية حػػوؿ األخطػػار التػػي تواجػػع إسػػرائيؿ، وفػػي مقػػدمت ا المشػػ
 الذري ا يراني واألوعاع داخؿ سوريا والعالقات المصرية ا سرائيمية.

وبحسػػب الموقػػا فػػإف التقػػديرات التػػي تػػـ عرعػػ ا أمػػاـ الػػوزراء تسيػػد ب نػػع ينتظػػر إسػػرائيؿ عػػاـ مػػف عػػدـ اليقػػيف 
ا فػي وعدـ االستقرار، وأف أحد أشد المخاوؼ واألخطار يتحدث عف سيناريو  مقمؽ لمااية قػد يػ تي مػف سػوري

 ظؿ األوعاع الراهنة في ا.
ونقؿ الموقا عػف رئػيس ج ػاز االسػتخبارات العسػكرية ا سػرائيمية، الجنػراؿ أفيػؼ كوخػافي قولػع أمػاـ أععػاء 
سالمية أكثػر  المجمس: إننا نقدر ب ف دولة إسرائيؿ ستواجع في العاـ القادـ بيئة إقميمية  ير مستقرة، متوترة وا 

مسمة مف األزمات ا قميمية والداخمية التي ترفا حدة منسوب الحساسػية عنػد مف الماعي. وهي بيئة تواجع س
 كؿ العب مف الالعبيف في المنطقة، ومف ش ن ا أف تقود إلى اندالع األوعاع بدوف تخطيط مسبؽ .

 وقالت الصحيسة إنع مف المتوقا أف يمتئـ المجمس الوزاري األمني المقمص اليـو أيعا لمواصمة مداوالتع.
لمقابؿ قالت صحيسة  يديعوت أحرونوت  نقال عف أععػاء المجمػس الػوزاري المقمػص قػول ـ إن ػـ فوجئػوا في ا

مػػػف وجػػػود اختالفػػػات فػػػي الػػػرأي حتػػػى بػػػيف أج ػػػزة االسػػػتخبارات ا سػػػرائيمية المختمسػػػة حػػػوؿ الممػػػؼ ا يرانػػػي. 
 رات تذكر.وأشارت الصحيسة إلى أف الجمسة التي استمرت سبا ساعات لـ تسسر عف اتخاذ أي قرا

وبحسب  يديعوت أحرونوت ، نقال عف الوزراء المذكوريف فإنع ال يوجد في إسرائيؿ إجماع بش ف المرحمة، أو 
النقطػة التػي يكػوف في ػا أي هجػوـ إسػرائيمي عػد إيػراف  يػر فعػاؿ. وقػاؿ أحػد الػوزراء لمصػحيسة اسػتمعنا إلػى 

ف تتقدـ باطراد باتجال تطوير قنبمػة ذريػة ويبػدو أنػع تقارير استخباراتية تبعث عمى القمؽ، ويستدؿ من ا أف إيرا
 ال شيء يوقس ا .

وأشػػارت الصػػحيسة إلػػى أف الجمسػػة شػػممت أيعػػا عػػرض تقػػارير عمػػا يػػدور فػػي سػػوريا ومصػػر  وتصػػاعد قػػوة 
 التيارات والج ات ا سالمية المختمسة في الشرؽ األوسط وت ثيرات  تسكؾ سوريا عمى محور الشر .

 5/9/1021، 48عرب 
 

 سيؤدي إلى انتفاضة  الفمسطينية الجيش اإلسرائيمي: انهيار السمطة 11
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 اً خالفػأف هنػاؾ ، ا خبػاري ا لكترونػي، «نيػوز واف»أشارت مصادر عسكرية إسرائيمية، لموقػا : يحيى دبوؽ
زاء اليػوـ الػذي يمػي تسكك ػا،  بيف المؤسسة السياسػية والجػيش فػي إسػرائيؿ إزاء مسػتقبؿ السػمطة السمسػطينية، وا 

مناقشػػات ُمعملقػػة حصػػمت أخيػػرًا، بػػيف المؤسسػػتيف السياسػػية  جػػاء ذلػػؾ خػػالؿعمػػى خمسيػػة أزمت ػػا االقتصػػادية. 
 والعسكرية.

وتشػػير المصػػادر الػػى أف طاولػػة البحػػث فػػي مسػػتقبؿ السػػمطة جمعػػت القيػػادتيف السياسػػية والعسػػكرية فػػي قيػػادة 
ياهو، ووزيػر الػدفاع إي ػود بػاراؾ. وتكشػؼ المنطقة الوسطى لمجيش، بمشاركة مف رئيس الحكومة بنياميف نتن

، «أي هجـو إرهابي عد إسرائيؿ»المصادر أف المؤسستيف تشدداف عمى أف السمطة تمثلؿ عائقًا أساسيًا أماـ 
 وبالتالي يجب العمؿ ومواصمة العمؿ، عمى دعم ا.

لػدى « مػف الحػوافز موجػات»وبحسب تقدير االستخبارات ا سرائيمية، فػإف تسكلػؾ السػمطة مػف شػ نع أف يطمػؽ 
الشػػعب السمسػػطيني، وتدفعػػع نحػػو ا رهػػاب مػػف جديػػد، مشػػيرة الػػى أف أحػػد العوامػػؿ التػػي مػػف شػػ ن ا أف تسكػػؾ 

 السمطة، هو عدـ دفا أجور العامميف في مؤسسات ا.
« ا رهابيػة االنتحاريػة»وتشير مصادر المؤسسة العسكرية إلى أف تسكؾ السمطة سػيؤدي الػى تجػدد العمميػات 

 نحو المستوطنات في العسة.« ا رهابييف»راكز الشعبية في المدف االسرائيمية، إعافة الى تسمؿ في الم
التظػػاهرات العػػخمة سػػتعـ منػػاطؽ العػػسة الاربيػػة، ولػػف يحػػاوؿ )رئػػيس السػػمطة »الجػيش االسػػرائيمي يػػرى أف 

جيب لعػػاوط السمسػػطينية محمػػود( عبػػاس العػػاط عمػػى ا رهػػاب، بػػؿ يمكػػف أيعػػًا أف ينعػػـ إليػػع، وال يسػػت
وتشػػير المصػػادر الػػػى أف «. ا دارة األميركيػػة، تمامػػًا كمػػا فعػػؿ )الػػرئيس السمسػػػطيني الراحػػؿ ياسػػر ( عرفػػات

وزراء فػػي الحكومػػة يعتقػػدوف بػػ ف الشػػعب السمسػػطيني ال يحتػػـر إطالقػػًا السػػمطة، وأف صػػراع ا مػػا االرهػػاب »
 «.محدود جداً 

 5/9/1021، االخبار، بيروت
 

 سرائيميةئيمية يستنفر قواته لحماية الشواطئ اإلسراسالح البحرية اإل 13
رفػػا سػػالح البحريػػة االسػػرائيمية نشػػاط دورياتػػع عمػػى : امػػاؿ شػػحادة -« الحيػػاة ا لكترونيػػة» -القػػدس المحتمػػة 

وبحسػػب قائػػد سػػالح البحريػػة راـ روتبػػرغ،  سػػاعة. 13شػػواطئ اسػػرائيؿ وحػػدودها االقميميػػة لتعمػػؿ عمػػى مػػدار 
عرورة حماية شواطئ اسرائيؿ ومواردها االقتصادية واالستراتيجية المنتشرة في عرض فإف هذا النشاط جاء ل 

 البحر والم ددة باعتداءات يومية مف العدو .
 5/9/1021، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل"إلسقاط قرارات ضد  "الفيتو"ستخدم يديعوت: إذا فاز أوباما بوالية ثانية لن ي 14

 إف رئػػيس الحكومػػة ا سػػرائيمية بنيػػاميف أمػػس« يػػديعوت أحرونػػوت»: قالػػت صػػحيسة نظيػػر مجمػػي - تػػؿ أبيػػب
، وأعافت أنع حتى «األميركية حوؿ إيراف -نتنياهو ألحؽ أعرارا استراتيجية جسيمة بالعالقات ا سرائيمية »

لو اتسؽ عمى مطالب إسرائيؿ بوعا خطوط حمراء تتعمؽ بإيراف، فإف ما فعمػع نتنيػاهو تػرؾ جراحػا ال تنػدمؿ 
ف واشنطف، في الوالية الثانيػة ألوبامػا، سػتتخذ إجػراءات عػدل، أول ػا االمتنػاع في نس وس القادة األميركييف، وا 

 عف استخداـ السيتو في مجمس األمف الدولي  سقاط قرارات عد إسرائيؿ.
 5/9/1021، الشرق األوسط، لندن
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 "إسرائيل" تدين اعتداء مستوطنين يهود عمى "دير المطرون" في القدس 15
رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي ، أف القػػدس المحتمػػة مػػف أ ؼ ب، عػػف وكالػػة 5/9/1021، الحيــاة، لنــدنرت ذكػػ

ديػر المطػروف فػي القػدس فجػر  ، باالعتػداء الػذي قػاـ بػع مسػتوطنوف ي ػود عمػىبنياميف نتانياهو ندد فػي بيػاف
ريػة العبػادة همػا مػف حريػة الديانػة وح»عمػى وجػوب معاقبػة المسػؤوليف عنػع. وأعػاؼ اف  وشػدد البيػافً  ،أمس

 «.الحريات األكثر اساسية في اسرائيؿ
بػػاب الػػدير الخشػػبي احػػرؽ تمامػػًا ليػػؿ االثنػػيف »وقػػاؿ ميكػػي روزنسيمػػد المتحػػدث باسػػـ الشػػرطة االسػػرائيمية اف 

 «.الثمثاء وكتبت شعارات معادية لممسيحييف عمى الجدراف
نػػا ميتز ػػر االعتػػداء، كمػػا انتقػػد الحاخػػاـ جمعػػاد وداف كبيػػر الحاخامػػات االشػػكيناز )الاػػربييف( فػػي اسػػرائيؿ يو 

وقػػاؿ كػػاريؼ بعػػد زيارتػػع «. حػػادث قبػػي »كػػاريؼ رئػػيس الحركػػة االصػػالحية الي وديػػة االعتػػداء ووصػػسع ب نػػع 
 : بوصسي حاخامًا ومواطنًا اسرائيميًا أشعر بػالخزي وأشػعر بقمػؽ شػديد مػف اف هػذل ليسػت المػرة »موقا ال جـو

 «.ثؿ هذل الواقعة في اسرائيؿاالولى التي تحدث في ا م
نحػػػف فػػػي حاجػػػة الػػػى اف نت كػػػد مػػػف اف الػػػديانات االخػػػرى والتكػػػتالت المجتمعيػػػة االخػػػرى تشػػػعر »وأعػػػاؼ: 

 «.باالماف
بالتصػػرؼ الن ػػاء هػػػذا »وفػػي بيػػاف، طالػػب االسػػاقسة الكاثوليػػؾ فػػي االراعػػي المقدسػػة السػػمطات االسػػرائيمية 

لالسػػػؼ، مػػػا حػػػدث فػػػي »وأعػػػافوا: «. لمػػػدارس )االسػػػرائيمية(العنػػػؼ االحمػػػؽ وعػػػماف تعمػػػيـ االحتػػػراـ فػػػي ا
 «.المطروف لف يكوف االخير في سمسمة طويمة مف االعتداءات عد المسيحييف واماكف عبادت ـ

مػا الػذي حػدث اآلف فػي المجتمػا االسػرائيمي الػذي جعػؿ المسػيحييف كػبش فػداء واصػبحوا »وتساءؿ االسػاقسة 
تػػدريس االحتقػػار عػػد المسػػيحييف فػػي المػػدارس؟ لمػػاذا ال يػػتـ اعتقػػاؿ هػػدفًا العمػػاؿ عنػػؼ مشػػاب ة؟ مػػا نػػوع 

 «.الجناة ابدًا او تقديم ـ لمعدالة؟
إف  قالػت، مصػادر إسػرائيمية، أف راـ اهللمػف  كسػاح زبػوفعف  ،5/9/1021، الشرق األوسط، لندنوأعافت 

دوليػػة  سػرائيؿ فػي العػػالـ  مثػؿ هػذل الممارسػات بحػػؽ األمػاكف المقدسػة المسػيحية سػػتقود إلػى موجػة انتقػادات
ال بػػد مػػف مالحقػػة السػػاعميف ومحػػاكمت ـ حتػػى ال تظ ػػر إسػػرائيؿ عمػػى أن ػػا الدولػػة التػػي »الاربػػي، وأعػػافت: 

 «.ترعى ا رهاب الي ودي أماـ الارب
مرتكبػػػي هػػػذل السعمػػػة أقميػػػة متطرفػػػة ال تمثػػػؿ المجتمػػػا »وقالػػػت رئيسػػػة حػػػزب العمػػػؿ، شػػػيمي يحيمػػػوفيتش إف 

 «.إنع عمؿ بمطجي وعنصري»وأعافت: «. حتى المستوطنيف ا سرائيمي وال
 

 الختراق شركة الكهرباء اإلسرائيميةيومية ألف محاولة  10آالف إلى  20بين  "إسرائيل": 16
كشؼ رئيس مجمس إدارة شركة الك رباء ا سرائيمية، اليػوـ الثالثػاء، أف الشػركة تتعػرض فػي كػؿ يػـو إلػى مػا 

 ألؼ محاولة اقتحاـ لشبكة الحواسيب التابعة لمشركة. 10إلى ]آالؼ[  20يتراوح ما بيف 
طاؿ، في مؤتمر الحػرب األلكترونيػة السػنوي  –وقاؿ جنراؿ االحتياط ورئيس مجمس إدارة الشركة يستاح روف 

)سػػايبر( الػػذي نظػػـ فػػي المع ػػد لدراسػػات األمػػف القػػومي إف الحػػرب االلكترونيػػة )السػػايبر( هػػي حػػرب واحػػدة 
ما ال جـو التكتيكي الموععي، لمصواري  عمى سبيؿ المثاؿ، فإف هجمات السايبر أخطر  طويمة، وبالمقارنة

 بكثير ومف الصعب الن وض من ا.
وفي تطرقع إلى ت ديدات األميف العاـ لحزب اهلل حسف نصر اهلل بعرب محطات الطاقة، وخاصة است داؼ 

 100اج الطاقػة الك ربائيػة، وأكثػر مػف موقعػا  نتػ 53مراكز الػتحكـ بشػكؿ مباشػر، قػاؿ روف طػاؿ إف هنػاؾ 
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موقػػا اتصػػاالت لمشػػركة، بحيػػث أف هػػذا التوزيػػا يصػػعب إيقػػاع أعػػرار بواسػػطة الصػػواري ، وفػػي حػػاؿ سػػقط 
 صاروخ في موقا واحد فمف الممكف إصالح العرر الموععي.

 4/9/1021، 48عرب 
 

 مف ضد زعبي وصالحلعميا اإلسرائيمية تطالب المستشار القضائي تفسير إغالق الملمحكمة اا 17
طالبػػت المحكمػػة العميػػا ا سػػرائيمية، فػػي قػػرار صػػدراليـو الثالثػػاء، المستشػػار القعػػائي لمحكومػػة ا سػػرائيمية، 
ي ػػودا فاينشػػطايف، تقػػديـ تسسػػيرات تتعمػػؽ باألسػػباب التػػي دفعتػػع الػػى إ ػػالؽ ممػػؼ التحقيػػؽ عػػد النائبػػة حنػػيف 

 اسطوؿ الحرية لكسر الحصار عف قطاع  زة.زعبي والشي  رائد صالح عمى خمقية مشاركت ما في 
 4/9/1021، 48عرب 

 
 طالبة باالستغناء عن الخدمة اإللزامية واالكتفاء بوحدات نخبوية الجيش اإلسرائيمي: م 18

طالػػػب رئػػػيس دائػػػرة العمػػػـو السياسػػػية فػػػي كميػػػة الجميػػػؿ الاربػػػي البروفيسػػػور الصػػػ يوني  أفػػػرايـ ك انػػػا ، الدولػػػة 
 جػػيش صػػاير وذكػػي  تػػوازف فيػػع التكنولوجيػػا كميػػة المقػػاتميف، بػػداًل مػػف فػػرض الخدمػػة العبريػػة با نتقػػاؿ إلػػى 

ا لزاميػػة عمػػى قطاعػػات معينػػة مػػف الصػػ اينة، متسػػائاًل: هػػؿ هنػػاؾ فػػي  إسػػرائيؿ  حاجػػة لمخدمػػة ا لزاميػػة؟. 
يػر طريقػة وأوع  ك انا أف العالـ الاربي يش د مياًل عامػًا ل نتقػاؿ لجػيش مػف المتطػوعيف، وفػي كػؿ سػنة يا

التجنيػػػد، وينتقػػػؿ لجػػػػيش م نػػػي كامػػػػؿ نػػػوعي، مميػػػػز ومالئػػػـ بنجاعػػػػة لمتحػػػديات التكنولوجيػػػػة لميػػػداف القتػػػػاؿ 
الحديث. وأشار إلػى أنلػع فػي الجانػب االقتصػادي، ُتظ ػر البحػوث بػ ف الجػيش الم نػي الصػاير أقػؿ ثمنػًا مػف 

لنسػػيج االجتمػػاعي الحسػػاس، وتعظػػـ ا لزامػػي، أمػػا فػػي الجانػػب االجتمػػاعي، فػػإف الخدمػػة ا لزاميػػة تمػػس با
 الشعور بالتمييز بيف الخادميف والمعسييف، ما يعني أف إلااء إلزامية الخدمة سيؤدي لرأب الصدع. 

  
 القناة العاشرة  عن العبرية، ترجمة المركز     

 4/9/1021، 1627 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 حاولة لمنزول عن شجرة الخالف مع أوبامانتنياهو بعد ورقة االبتزاز اإليراني لواشنطن: م 19

بعػػدما بمػػخ الخػػالؼ بػػيف إسػػرائيؿ وا دارة األميركيػػة ذروتػػع بالت ديػػدات المسػػتترة سػػواء بػػال جـو : حممػػي موسػػى
المنسرد أو بإعالف عػدـ المشػاركة، شػرع الطرفػاف فػي البحػث عػف سػبيؿ لمخػروج مػف األزمػة التػي باتػت جػزءًا 

 اسية في واشنطف.مف المعركة االنتخابية الرئ
تقريرًا عف اتصػاالت تجػرى خمػؼ الكػواليس لمػن  إسػرائيؿ تعويعػًا بشػكؿ عػمانات « معاريؼ»وهكذا نشرت 

وأسػػمحة فػػي مقابػػؿ ت جيػػؿ ال جػػػوـ، وعػػف نيػػة الػػرئيس بػػاراؾ أوبامػػػا عػػرض الموعػػوع ا يرانػػي فػػي برنامجػػػع 
 االنتخابي.

اوؿ النػػزوؿ عػػف شػػجرة الخػػالؼ العاليػػة مػػا واشػػنطف وكػػاف رئػػيس الحكومػػة ا سػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاهو قػػد حػػ
بإعالنع أف رسـ الواليات المتحدة لمخط األحمر فػي وجػع إيػراف يعػمف تراجػا إسػرائيؿ عػف ال جػـو العسػكري 

 المنسرد.
عػوفر شػيم  أف نتنيػػاهو أدرؾ فػي األيػػاـ األخيػرة أنػع ذهػػب أبعػد مػػف « معػػاريؼ»وكتػب المعمػؽ السياسػػي فػي 

 د إيراف، وأف األمر أساء إلى العالقة ما الواليات المتحدة.الالـز في خطابع ع
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ـل واقعيػػػًا بػػػيف موعػػد ال جػػػوـ ا سػػػرائيمي المحتمػػػؿ وموعػػػد االنتخابػػػات الرئاسػػػية  وزاد الطػػيف بمػػػة الػػػربط الػػػذي تػػػ
 األميركية. وأوع  المعمؽ في القناة الثانية، أمنوف أبراموفيتش، أف نتنياهو بدا وك نػع يتحػدث بمسػاف المرشػ 
الجم ػػػوري ميػػػت رومنػػػي فػػػي حػػػيف ينطػػػؽ رومنػػػي أيعػػػا بمسػػػاف نتنيػػػاهو، األمػػػر الػػػذي زاد مػػػف شػػػحف وتػػػوتر 
العالقات ما إدارة أوباما. وبعدما تسجػرت كػؿ الخالفػات صػار مػف العػروري البحػث عػف سػاللـ النػزوؿ عػف 

 مرتسعات األزمة عمى األقؿ إلى ما بعد االنتخابات األميركية.
ف العػاط الشػديد الػذي تمارسػع اسػػرائيؿ مػف خػالؿ الت ديػد ل جػـو فػي ايػراف كسيػػؿ إلػى أ« معػاريؼ»وأشػارت 

 ب ف يعطي نتائج عمى جب ات عدة.
قبػؿ يػوميف أف الػرئيس اوبامػا يسكػر بػا عالف بشػكؿ ال لػبس فيػع عػف اسػتعدادل « نيويورؾ تايمز»ونقمت عف 

الخطوط الحمراء التي وعػع ا األميركيػوف  لت ييد هجـو عمى ايراف اذا ما فشمت المحادثات واجتاز االيرانيوف
 في هذا الش ف.

مثػػؿ هػػذا التصػػري ، الػػذي يترافػػؽ وجػػدواًل زمنيػػًا متصػػمبًا السػػتنساد المحادثػػات عمػػى النػػووي، كسيػػؿ بػػ ف ُيرعػػي 
 رئيس الوزراء كي يتمكلف مف ت خير ال جوـ بر ـ التقدـ في النووي االيراني.

ب اوبامػا  ػدًا فػي مػؤتمر الحػزب الػديموقراطي أو فػي خطابػع فػي وقالت إف هذا االعالف قد يصدر فػي خطػا
ألقى بإسرائيؿ تحت »الجمعية العمومية ل مـ المتحدة أواخر الش ر الحالي، ليدحض ات اـ ميت رومني ب نع 

 ، وسم   يراف بمواصمة برنامج ا النووي مف دوف عراقيؿ.«عجالت الباص
بػػػيف الػػػػدولتيف خرجػػػت عػػػػف السػػػيطرة وأنػػػع حػػػػاف الوقػػػت لت دئػػػػة ورأت مصػػػادر سياسػػػية إسػػػػرائيمية أف األزمػػػة 

الخواطر. وأشارت إلى أف نتنياهو ف ـ أف التكتيؾ الذي استخدمع اسػتنسد أ راعػع وبػات يعػرل بقػدرة إسػرائيؿ 
 «.هناؾ حدودًا لما يمكنؾ أف ت دد بال جوـ مف دوف أف تسدد الساتورة»الردعية. وقاؿ مصدر سياسي إف 

عػف مصػدر سياسػي إسػرائيمي « يػديعوت»ليوميف األخيريف اتصاالت لتبديػد التػوتر. ونقمػت ولذلؾ دارت في ا
رفيا المستوى قولع إف نتنياهو الحَؽ عررًا جسيمًا بالعالقات ما الواليات المتحدة. وأعاؼ هذا المصدر إنع 

بواليػة ثانيػة فػي البيػت  قد تكوف لالزمة التي نشبت في العالقات بيف الدولتيف آثار خطيرة: اذا مػا فػاز اوبامػا
 االبيض يحتمؿ أف توقؼ الواليات المتحدة سياسة السيتو التمقائي عمى قرارات عد إسرائيؿ.

وحتى لو توصمت اسرائيؿ والواليات المتحدة الى اتساقات حوؿ إيراف، كما يقوؿ المصدر الرفيا المستوى فإنع 
فػػي االدارة األميركيػػة  عػب شػػديد عمػػى نتنيػػاهو  تػػراكـ»يجػري بػػيف الػػزعيميف دـ فاسػد. وعمػػى حػػد قولػػع فإنػع 

وعمى وزير الدفاع اي ود باراؾ بسػبب الطريقػة التػي يعالجػاف في ػا الت ديػد االيرانػي. فػي االدارة  اعػبوف مػف 
 «.االستعراعات التي يقدم ا مسؤولوف في اسرائيؿ ويكشسوف في ا النقاب عف أجزاء مف التقارير االستخبارية

 5/9/1021، السفير، بيروت
 

 جراء قصف مخيم اليرموك في سوريا سبعة فمسطينيينصابة ا  و  أربعةاستشهاد  30
آخريف، مساء اليـو الثالثاء، جراء قصؼ عنيؼ تعرعت لع عػدة  6وأصيب ما ال يقؿ عف  3استش د  : زة

 عًا.احياء في مخيـ اليرموؾ لالجئيف السمسطينييف، وحي التعامف المجاور لع والذي يقطنع فمسطينيوف اي
، اف اثنيف عمى االقؿ مف الش داء االربعة فمسطينيف، وقالت انػع  واكدت مصادر خاصة لػ  القدس  دوت كـو

 لـ يتـ بعد التاكد مف هوية الباقيف.
وأوعػػحت المصػػادر، أف قصػػسا عنيػػؼ بقػػذائؼ ال ػػاوف تعرعػػت لػػع منػػاطؽ مختمسػػة مػػف مخػػيـ اليرمػػوؾ قػػرب 

ذائؼ من ػا فػي شػارع المااربػة، وبػالقرب مػف مسػجد فمسػطيف، العاصمة السورية دمشؽ، حيػث سػقطت عػدة قػ
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في حيف يش د شارع فمسطيف اطالؽ نار كثيؼ مف قبؿ دبابات تابعة لمجيش النظامي السوري تتمركز بدايػة 
وأوعػػحت المصػػادر أف الشػػ داء جمػػيع ـ مػػف حػػي  الشػػارع، وأخػػرى وصػػمت إلػػى دوار فمسػػطيف فػػي المخػػيـ.

 ينما لـ تقا داخؿ مخيـ اليرموؾ سوى عدة إصابات.التعامف ولـ تعرؼ هويت ـ، ب
واشػػػارت إلػػػى أف الشػػػ داء وا صػػػابات يػػػتـ نقم ػػػـ لممستشػػػسيات السمسػػػطينية بػػػالمخيـ وسػػػط مناشػػػدات ل طبػػػاء 
 بػػػالعودة الػػػى المستشػػػسيات، وكػػػذلؾ وسػػػط دعػػػوات لممػػػواطنيف لمتبػػػرع بالػػػدـ مػػػا اسػػػتمرار وصػػػوؿ ا صػػػابات.

امي السوري تساندها طائرات مروحية تطمؽ النػار والصػواري  عمػى حػي واوعحت اف   عمميات الجيش النظ
 التعامف المجاور لمخيـ اليرموؾ .

 4/9/1021، القدس، القدس
 

 حرق دمية لفياض في مسيرات ضد ارتفاع األسعار بالضفة 32
فسػي  تظاهر مئات المواطنيف امس في الخميؿ وراـ اهلل وبيػت لحػـ احتجاجػا عمػى  ػالء المعيشػة.: محافظات

الخميؿ أشعؿ متظاهروف  اعبوف مساء امس، النيراف في مجسـ لرئيس الحكومة د. سالـ فياض، احتجاجػا 
عمػػى موجػػة الاػػالء التػػي تشػػ دها االراعػػي السمسػػطينية، وخاصػػة المحروقػػات، وطالػػب المتظػػاهروف باسػػقاط 

مػة وسػيارات األجػرة خرجػوا الحكومة ووقؼ ارتساع االسعار. وكاف المئات مف سػائقي الشػاحنات واآلليػات الثقي
 في تظاهرة طافت شوارع المدينة.

وفػػي راـ اهلل، أ مقػػت مجموعػػة مػػف الشػػباف شػػارعيف فػػي المدينػػة عبػػر إيقػػاؼ سػػيارات ـ الخاصػػة فػػي منتصػػؼ 
الشػػارع، وذلػػؾ لمتعبيػػر عػػف رفعػػ ـ لمسياسػػة االقتصػػادية لمحكومػػة، وموجػػة الاػػالء األخيػػرة، ال سػػيما ارتسػػاع 

 أسعار الوقود.
بيت لحـ، تظػاهر عشػرات المػواطنيف وجػابوا شػوارع المدينػة وأ مقػوا العديػد مػف الشػوارع الرئيسػية رافعػيف  وفي

شػػعارات تنػػدد بارتسػػاع االسػػعار ومطػػالبيف الحكومػػة بػػدعـ السػػما االساسػػية ورفػػا الحػػد االدنػػى لالجػػور، كمػػا 
 جاج ـ.شوهد العديد مف المواطنيف يقرعوف الطناجر  عالء صوت ـ وتعبيرا عف احت

 5/9/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 شخصيات إسالمية ومسيحية تستنكر إحراق دير المطرون في القدس 31
وليد عوض: استنكر المستي العاـ لمقدس والديار السمسػطينية الشػي  محمػد حسػيف، ظػاهرة االعتػداء  -راـ اهلل 

مف سػمطات االحػتالؿ ا سػرائيمي ورعايت ػا، عمى أماكف العبادة'التي يقوـ ب ا قطعاف المستوطنيف عمى مرأى 
منػػددا باالعتػػداء عمػػى ديػػر المطػػروف، ومبينػػا أف هػػذا االعتػػداء يتنػػافى مػػا التعػػاليـ السػػمحة التػػي تػػدعو إلي ػػا 
الػػديانات السػػماوية، ومسػػتنكرا تواطػػؤ السػػمطات ا سػػرائيمية مػػا المسػػتوطنيف فػػي هجػػوم ـ عمػػى أمػػاكف العبػػادة 

مػف أف هػذل االعتػداءات قػد تػؤدي إلػى حػرب دينيػة تتحمػؿ السػمطات ا سػرائيمية  في أنحػاء فمسػطيف، ومحػذرا
 عواقب ا.

ومف ج تع وصؼ المطراف عطاهلل حنا رئػيس اسػاقسة سبسػطية لمػرـو االرثػوذكس احػراؽ ديػر المطػروف  ػرب 
تع وقد اعمى مدينة القدس مف قبؿ متطرفيف ي ود بالعمؿ 'االجرامي والخطير'، مؤكدا اف ما قاـ بع فقد انساني

بصػػػريتع التطػػػرؼ والكراهيػػػة، مبينػػػا اف االعتػػػداء يػػػاتي اسػػػتكماال لمسمسػػػؿ الجػػػرائـ عػػػد المقدسػػػات االسػػػالمية 
 والمسيحية وفي إطار انت اؾ حرية العبادة التي يشن ا المستوطنوف. 
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ومػػػف ناحيت ػػػا أدانػػػت ال يئػػػة ا سػػػالمية المسػػػيحية لنصػػػرة القػػػدس والمقدسػػػات قيػػػاـ المسػػػتوطنيف بػػػإحراؽ ديػػػر 
المطػػروف وكتابػػة شػػعارات معاديػػة لممسػػيحييف والتطػػاوؿ عمػػى السػػيد المسػػي  عميػػع السػػالـ، مؤكػػدًة عمػػى وجػػود 

سيحييف مف ج ة والي ػود مخطط إسرائيمي عنصري متطرؼ، ي دؼ إلى إقامة حرب دينية بيف المسمميف والم
 مف ج ة أخرى، وتحويؿ الصراع القائـ مف صراع سياسي إلى صراع ديني بحت.

 5/9/1021، القدس العربي، لندن
 

 الفمسطينيينتمجأ إلى مدفع يطمق سائال برائحة كريهة لتفرقة  "سرائيل"إ 33
ف ميػػػال صػػػرؼ راكػػػدة تخيػػػؿ لػػػو أخػػػذت جػػػزءا مػػػف جيسػػػة متعسنػػػة مػػػ: نػػػوا بػػػراونينج -   العػػػسة  النبػػػي صػػػال 

ووععت ا في خالط لمطعاـ ورششت هذا السائؿ القذر في وج ؾ. في هذل الحالػة لػف تجػد أي مسػر ألف هػذل 
 الرائحة الكري ة العسنة تستمر ألياـ.

هذا هو السالح المروع الاير فتاؾ الذي تستخدمع اسرائيؿ لمسيطرة عمى الحشود ويطمؽ عميع مدفا السكال أو 
حيواف ذو الرائحػة الكري ػة. وتجمبػع اسػرائيؿ فػي حاويػات مػزودة بمػدافا لػرش وابػؿ مػف السػائؿ الظرباف ذلؾ ال

 ذي الرائحة الكري ة عمى الحشود التي أصبحت تعرؼ جيدا كيؼ تتعامؿ ما الااز المسيؿ لمدموع.
ي . والسػػائؿ الػػذ1007ابتكػػرت هػػذا السػػالح شػػركة اسػػرائيمية خاصػػة وكانػػت أوؿ مػػرة يسػػتخدم ا الجػػيش فػػي 

يطمقع مدفا السكال عبػارة عػف مػادة ععػوية لمسػحوؽ الخبػز والخميػرة وبعػض المكونػات التػي ال يعمػف عن ػا. 
وقػػاؿ الجػػيش  نبػػذؿ كػػؿ  ويقػػوؿ االسػػرائيميوف إن ػػا  يػػر مؤذيػػة لمصػػحة ومصػػممة لمحػػد مػػف الخسػػائر البشػػرية.
الخطػر الػذي تتعػرض لػع محاولة لمحد مػف احتمػاؿ وقػوع خسػائر بشػرية بػيف مثيػري الشػاب وكػذلؾ الحػد مػف 

 قوات األمف. 
وبالنسبة لمجيش فإف هذا السالح وسالح آخر أقؿ استخداما ويطمؽ عوعػاء مركػزة ويطمػؽ عميػع  الصػرخة  
ن ػا رائػدة فػي  دليؿ عمى زعـ وزير الدفاع االسرائيمي بػ ف اسػرائيؿ تممػؾ  الجػيش األكثػر أخالقيػة فػي العػالـ  وا 

 األسمحة  ير الستاكة.
 5/9/1021، رز لألنباءوكالة رويت

 
 شاحنة عبر "كرم ابو سالم" 310سمطات االحتالل تسمح بإدخال  34

شػػاحنة  220سػػمحت سػػمطات االحػػتالؿ ا سػػرائيمي، صػػباح اليػػـو االربعػػاء، بإدخػػاؿ  :سػػعيد عمػػوري - ػػزة 
محممة بمساعدات وبعائا لمقطاعيف التجاري والخاص وع  كميات محػدودة مػف  ػاز الط ػي، عبػر معبػر 

 أبو سالـ التجاري.كـر 
 4/9/1021، القدس، القدس

 
 حممة إغاثة لمساعدة الالجئين السوريين والفمسطينيين في األردن   35

بتوجي ػػات مػػف الػػرئيس السمسػػطيني محمػػود عبػػاس قػػاـ الشػػعب السمسػػطيني فػػي جميػػا : كمػػاؿ زكارنػػة -عمػػاف 
السورييف والسمسطينييف الذيف قدموا  محافظات العسة الاربية بحممة ا اثة لمساعدة الشعب السوري والالجئيف

مػػػف سػػػوريا الػػػى االردف ووصػػػمت امػػػس االوؿ خمػػػس شػػػاحنات مػػػف االراعػػػي السمسػػػطينية محممػػػة بػػػ كثر مػػػف 
طرد  ذائي وتـ ايداع حمولت ا في مستودعات ال يئة الخيرية االردنية ال اشمية فػي المسػرؽ بالتنسػيؽ  5500



 
 
 

 

 

           12ص                                    1622العدد:                5/9/1021 األربعاء التاريخ:

ع ػػا عمػػى الالجئػػيف السػػورييف والسمسػػطينييف فػػي مخػػيـ الزعتػػري الكامػػؿ مػػا الج ػػات المعنيػػة، ليصػػار الػػى توزي
 وحيث يتواجدوف.

 5/9/1021، الدستور، عّمان
 

صابة آخر جراء انهيار نفق عمى الحدود مع مصر 36   مصرع فمسطيني وا 
عامػا(  13قاؿ الناطؽ باسـ وزارة الصحة في الحكومة السمسطينية أشػرؼ القػدرة إف  المػواطف طالػب عػدواف )

 راء ان يار نسؽ في الجانب السمسطيني مف الحدود ما مصر .توفي ج
وأعاؼ القدرة في تصري  صحسي، أف الطواقـ الطبية نقمت عامال آخر أصيب بجػراح إلػى مستشػسى الشػ يد 

وأشػػار إلػػى أف  أبػػو يوسػػؼ النجػػار فػػي المدينػػة لتمقػػي العػػالج، واصػػسًا إصػػابتع مػػا بػػيف المتوسػػطة والخطيػػرة.
ي واج ت صعوبة كبيرة في انتشاؿ العامميف مف النسؽ الذي ان ارت أجزاء منع فػي منطقػة طواقـ الدفاع المدن

 )بوابة صالح الديف(.
 4/9/1021، فمسطين أون الين

 
  والطالق االنتحارارتفاع حاالت  قطاع غزة: 37

لػـ  ش د قطاع  زة في اآلونة األخيػرة، تصػاعدا ممحوظػا فػي محػاوالت االنتحػار بشػكؿ: ميسرة شعباف -  زة
وقػاؿ مصػدر أمنػي إف  محػاوالت االنتحػار أصػبحت شػبع يوميػة . وتشػير االحصػاءات  يع دل أهالي القطػاع.

ومعطيػػات وعمميػػات رصػػد تقػػـو ب ػػا مراكػػز حقوقيػػة عػػدة فػػي القطػػاع الػػى اف حػػاالت االنتحػػار تػػزداد بنسػػب 
  مجنونة .

ـ الجػػاري بماػػت اربػػا حػػاالت مػػف وتسيػػد ا حصػػاءات بػػ ف عػػدد حػػاالت االنتحػػار التػػي سػػجمت منػػذ بدايػػة العػػا
بين ا ثالث حاالت انتحار سجمت في ش ر آب السائت في محافظة خانيونس جنوب قطاع  زة وحدها، كػاف 
 آخرهـ انتحار طبيب يعمؿ في احد المستشسيات بالقطاع، قالت مصادر أمنية في حين ا أنع  مريض نسسي .

، حيػػث انتحػػر خػػالؿ العػػاـ وتظ ػػر األرقػػاـ ارتساعػػا فػػي عػػدد العػػحايا مقارنػػة با عشػػرة  1022لعػػاـ المنصػػـر
 محاولة انتحار. 252مواطنيف وسجمت 

والػػى جانػػب عمميػػات االنتحػػار المتزايػػدة بػػيف أبنػػاء قطػػاع  ػػزة، فػػاف االشػػكاالت االجتماعيػػة فػػي القطػػاع تتخػػذ 
االنتحػػار  اشػػكاال اخػػرى، مػػف بين ػػا ارتسػػاع حػػاالت الطػػالؽ التػػي تػػزداد ألسػػباب مختمسػػة، ولعػػؿ بعػػض حػػاالت

 كانت مرتبطة ب ا مباشرًة وكذلؾ عمميات القتؿ المتعمد.
وتعاؼ إلػى ذلػؾ، االشػكاالت الناجمػة عػف انتشػار المػواد المخػدرة وتعاطي ػا وخاصػة مػا ُيعػرؼ بػػ  الترامػاؿ  

 وهو صنؼ  مخدر  مف األدوية ال يمكف أخذل إال بوصسة طبية.
واسػعة عمػى الكثيػر مػف الشػباف والشػابات، عممػا بػاف األج ػزة وتسبب انتشار هذا العقار المخدر بتثػار سػمبية 

األمنيػػة التابعػػة لمحكومػػة فػػي  ػػزة تقػػـو بشػػف عمميػػات كبيػػرة عػػد مروجي ػػا العتقػػال ـ، كمػػا تعتقػػؿ مػػف يتناولػػع 
 دوف تقرير طبي رسمي يسم  لع بذلؾ، وتقدـ مروجي ا لممحاكمة.

ف الطبنجػػػي، تعقيبػػػا عمػػػى ارتسػػػاع حػػػاالت القتػػػؿ ويقػػػوؿ النػػػاطؽ باسػػػـ الشػػػرطة فػػػي حكومػػػة  ػػػزة، الرائػػػد أيمػػػ
واالنتحار، إف  أج زة األمف تقوـ بكؿ ما في وسع ا لمحساظ عمى األمف والسػيطرة عمػى أي شػجارات عائميػة، 

 وقد أنجزت الكثير مف م ام ا بإلقاء القبض عمى الجناة، وقدمت ـ لمحاكمات عادلة .
 5/9/1021،بيروت، المستقبل
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 دس برس": قضية فمسطين قضيتي وسأقاوم االحتالل بالفنمخرج لبناني لـ"ق 38

قاسـ اسطنبولي إف القعية السمسطينية  بيروت: قاؿ الممثؿ والمخرج المسرحي المبناني السمسطيني األصؿ
تحتؿ جانبا كبيًرا وم ًما مف أعمالع المسرحية حوؿ العالـ، مؤكًدا أف  فمسطيف تجري مني مجرى الدـ في 

 العروؽ .
سطنبولي، المقيـ في لبناف في تصري  خاص لوكالة  قدس برس ، أف  العدو ا سرائيمي يسرؽ وأوع  ا

 لنا دور فاعؿ في ذلؾ .   الثقافة وال وية، وصراعنا اليـو أكبر والتحديات أعظـ، وال بد أف يكوف
4/9/2012وكالة قدس برس،   

 
 القاهرة تسعى إلحياء ممف المصالحة الفمسطينية ":الحياة" 39

القاهرة تسعى إلى إزالة الجمود  الحياة إف جريدة قاؿ مصدر مصري موثوؽ بع ل: جي اف الحسيني -هرة القا
، مشيرًا إلى لقاءات عقدت في  الراهف في ممؼ المصالحة السمسطينية، مف خالؿ دراسة مقترحات مختمسة

لموعا الحالي،  القاهرة ما قوى فمسطينية مختمسة مف أجؿ التوصؿ إلى صياة مناسبة تصم  كمخارج
ولست المصدر  السمسطينية.  بحيث يمكف مف خالل ا البدء في المساعي المصرية لتنشيط ممؼ المصالحة

نجاز المصالحة. وشدد  إلى الدعوات المتكررة لمرئيس المصري األخيرة بعرورة إن اء االنقساـ السمسطيني وا 
ة حتى يتـ التوصؿ إلى استرداد المحمة المصدر عمى استمرار مصر في رعاية ممؼ المصالحة السمسطيني

 السمسطينية تحت قيادة موحدة متسؽ عمي ا.
، موعحًا أف وفد حماس  ما زالت  ير مشجعة األجواء بيف حركتي فت  وحماس ولست المصدر إلى أف 

  لتقديـ كؿ ما لدي ا وما ترال مناسبًا لممساعدة في تحقيؽ الذي زار مصر مؤخرًا أبدى استعداد الحركة 
 المصالحة.

 5/9/1021الحياة، لندن، 
 

 لدعم المقاومة الفمسطينية في مصر يصل غزة وفد من الجبهة العربيةمصر:  40
إلى قطاع  زة،  ،3/8وصؿ وفد مف الجب ة العربية لدعـ المقاومة السمسطينية في مصر، مساء الثالثاء 

مصر بقطاع  زة تاريخية ولف يتمكف أحد وأكد الوفد عمى متانة العالقات المصرية السمسطينية، و أف عالقة 
 مف النيؿ من ا أو إحداث أي فتحة في جدار العالقات المتيف ، موعحة أف أمف فمسطيف ومصر واحد.
وشدد عمى مدى االلتساؼ المصري حوؿ القعية السمسطينية التي تعد القعية المركزية ل مة، مشيرًا إلى أف 

 ى فمسطيف م ما اختمست فيما بين ا.كؿ التيارات السياسية في مصر تجما عم
 4/9/1021موقع فمسطين أون الين، 

 
 جدد العمل بالمشروع األمني األمريكي لضبط الحدود مع غزةيمرسي  ":وورلد تريبيون" 42

كشست مصادر أمريكية أف الرئيس المصري محمد مرسي وافؽ عمى تجديد العمؿ  :محمد دلب  -واشنطف 
مميوف دوالر في سيناء، متجاهاًل  12بط الحدود ما  زة، الذي تبمخ قيمتع بالمشروع األمني األمريكي لع

التحسظات التي كانت القيادات العسكرية المصرية قد تحدثت عن ا. وقالت مصادر دبموماسية أمريكية 
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لجريدة وورلد تريبيوف، إف مرسي قد وافؽ عمى السير بالمشروع بعد أف أبماتع واشنطف نيت ا إسقاط مميار 
 الر مف الديوف المستحقة عمى مصر.دو 

وكاف مبارؾ وقياداتع العسكرية أعربوا عف قمق ـ مف نشر قوات عسكرية أمريكية في مصر قرب الحدود ما 
 قطاع  زة، بالر ـ مف ر بة مبارؾ في التعاوف ما األمريكييف.

يقوـ سالح  ، إلى أف1020ويدعو المشروع األمني األمريكي، الذي جرى تعميؽ العمؿ بع في عاـ 
كيمومترًا هي طوؿ الحدود  23كيمومترات مف أصؿ  20الم ندسيف في الجيش األمريكي ببناء جدار بطوؿ 

 المصرية ما قطاع  زة، عمى أف ُتركلب داخؿ الجدار مجسات حرارية وأج زة استشعار.
قدمت وزارة ويست دؼ المشروع األمني األمريكي تعزيز حالة الحصار المسروعة عمى قطاع  زة. كذلؾ 

أج زة ومعدات لرصد النشاط في األنساؽ التي تربط بيف سيناء وقطاع  زة.  (وفجالبنتا)الدفاع األمريكية 
 كذلؾ يتعمف المشروع أيعًا تسميـ مصر طائرات بدوف طيار ومعدات اتصاؿ.

 5/9/1021األخبار، بيروت، 
 

 لشرقيةيفاقمون أزمة الحدود ا "إسرائيلـ"األفارقة المهاجرون لمصر:  41
م اجريف  202قالت مصادر أمنية با سماعيمية )شرؽ مصر(، إف نحو : يسري محمد - سيناء )مصر(

مف أفريقيا ما زالوا محتجزيف داخؿ عدد مف سجوف وأقساـ الشرطة والسجف العمومي بالمحافظة، عمى الر ـ 
القبض عمي ـ في أبريؿ )نيساف(  مف صدور أحكاـ قعائية ل ـ بالبراءة وترحيم ـ إلى بالدهـ، بعدما تـ إلقاء

الماعي، أثناء محاولت ـ التسمؿ إلى إسرائيؿ عبر الحدود ما مصر، في السترة مف أوؿ يناير )كانوف الثاني( 
وحتى يونيو )حزيراف( الماعي، وهو ما تسبب في وجود تكدس داخؿ األقساـ وسط مخاوؼ مف انتشار 

 .األمراض واألوبئة بين ـ وانتقال ا لممصرييف
عبر الحدود المصرية، أزمة أمنية جديدة تعاؼ إلى األزمات   إسرائيؿ تعد مشكمة الم اجريف األفارقة إلى 

 التي تعاني من ا حدود مصر الشرقية، والتي تش د الكثير مف التوترات.
تقوؿ الحكومة ا سرائيمية إنع ي دؼ لمحد مف  عازالً  وتقيـ إسرائيؿ عمى طوؿ الحدود ما مصر جداراً 

لمنا عمميات الت ريب   إسرائيؿ عمميات ت ريب األفارقة وتشدد مصر مف إجراءات ا األمنية عمى الحدود ما 
 عبر الحدود.

عبر الحدود   إسرائيؿ ألؼ م اجر أفريقي دخموا  51وأكدت أحدث تقارير وزارة الداخمية ا سرائيمية أف نحو 
ريتريا وا   1005المصرية منذ عاـ  مؤخرا قانونا يقعي   إسرائيؿ ثيوبيا، وقد سنت مف جنوب السوداف وا 

 سنوات. 2بمعاقبة الم اجريف  ير الشرعييف بالسجف لنحو 
تـ إلقاء القبض عمي ـ خالؿ النصؼ  أفريقياً  م اجراً  340ومثؿ لممحاكمة في ا سماعيمية وسيناء نحو 

 . إسرائيؿػ ؿ لأثناء محاولت ـ التسم األوؿ مف العاـ الجاري في مناطؽ قريبة مف الحدود
 5/9/1021الشرق األوسط، لندن، 

 
 مصرية مشتركة -: مناورة عسكرية أمريكية يناير 15 األولى بعد ثورة 43

ذكرت وكاالت األنباء أف وحدات مف القوات الجوية األمريكية وصمت يوـ الثالثاء : وكاالتال ،رب37عػ
 ا المصرية في مناورات )حمبة النسر إلى قاعدة  جناكميس  الجوية المصرية لممشاركة ما نظيرت 3/8

 ( التي مف المقرر أف تبدأ خالؿ األياـ القميمة القادمة وتستمر لعشرة أياـ.1021
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وتناولت  معاريؼ  في موقع ا عمى الشبكة النب  مشيرة إلى أن ا ت تي بعد أقؿ مف أسبوع مف ا عالف عف 
. كما أن ا تعتبر  إسرائيؿ ة في المناورة المشتركة ما تقميص الواليات المتحدة لقوات ا التي سترسم ا لممشارك

وأشارت إلى أف  المناورة تدؿ عمى أف العالقات بيف  المناورة األولى بعد خما النظاـ المصري السابؽ.
الواليات المتحدة ومصر الجديدة تتوطد، ر ـ المخاوؼ التي كانت لدى الطرفيف مف أبعاد صعود األخواف 

 طة .المسمميف إلى السم
 4/9/1021، 48موقع عرب 

 
 نوفمبر القادمتشرين الثاني/ تونس تستضيف أضخم مؤتمر دولي لنصرة األسرى الفمسطينيين في  44

مف المقرر أف تستعيؼ العاصمة التونسية أعخـ مؤتمر دولي لنصرة األسرى السمسطينييف والعرب : تونس
القادـ، برعاية رسمية مف رئيس الجم ورية نوفمبر  /ثانيالفي سجوف االحتالؿ ا سرائيمي، في تشريف 

 20، يوميل 3/8وحددت المجنة التحعيرية لممؤتمر، التي اجتمعت يوـ الثالثاء  المنصؼ المرزوقي.
وأعافت المجنة أف فريقًا مف  موعدًا النعقاد المؤتمر، الذي سيحمؿ عنواف  الحرية موعدنا . 22/22/1021و

تصاص، يعكسوف عمى رسـ التحعيرات الالزمة لممؤتمر ب نع األعخـ السياسييف والحقوقييف وأصحاب االخ
 مف نوعع لنصرة قعية األسرى في السجوف ا سرائيمية.

 4/9/1021قدس برس، 
 
 

 منظمة إسرائيمية تمّول أفالم عرب بغطاء "تطبيعي" 45
س شارؾ المارب إلى جانب ست دوؿ عربية في مشروع جريف هاو  :خديجة الستحي -الدار البيعاء 
Greenhouse  لمتدريب عمى صناعة األفالـ الوثائقية، الذي انت ت أشاالع بالعقبة باألردف يوـ أمس، نشاط

 وصستع فعاليات حقوقية ماربية بالمشبول، وأنع يعد تموياًل إسرائيميًا مف أجؿ التطبيا.
ية، في تصري  وفي هذا السياؽ أكد سيوف أسيدوف، المناعؿ الحقوقي والمثقؼ الماربي مف أصوؿ ي ود

  إسرائيؿ نت، أف جريف هاوس الج ة المنظمة ل ذل التظاهرة تعد مؤسسة ص يونية، مبرزًا أف .العربيةموقا ل
تشاؿ الماؿ لتمويؿ األفالـ لمساعدة المخرجيف والمبدعيف العرب عمى تحقيؽ أحالم ـ في إنجاز مشاريع ـ 

خ ا شيئًا آخر في نظرل. وأوع  أسيدوف أف ال دؼ في مطب  إسرائيؿ وترويج ا عبر العالـ، لكف ما تعدلل 
مف هذل التمويالت هو محاولة محو كؿ ما يعمؽ في أذهاف الناس حوؿ ما جرى وما يجري عمى أرض 
الواقا، مف طرد لممسمميف مف أوطان ـ ومف اعتقاالت وا تياالت وتصسيات طالت وتطاؿ الشعب السمسطيني 

 تعتمد مجموعة مف الوسائؿ مف أجؿ إثبات الوجود.  إسرائيؿ معتبرًا أف بما فيع األطساؿ والنساء والشيوخ، 
إلى ذلؾ، عبلر أحمد ويحماف، ععو السكرتارية الوطنية لمجموعة العمؿ الوطنية لمساندة فمسطيف والعراؽ، 

 نت عف إدانتع لممشاركة الماربية في هذا النشاط، الذي وصسع بالمشبول وأنع يدخؿ في.في تصري  لمعربية
 دائرة التسمؿ واالختراؽ الص يوني والمحاوالت اليائسة لمتطبيا.

وفي رسالة وج ت ا الحركة الشعبية األردنية لممقاطعة، طالبت هذل األخيرة بإعادة النظر في مشاركة الشباب 
الوثائقية، وذلؾ بسبب وجود مخرجيف إسرائيمييف في نسس  ل فالـ Greenhouseالعربي في جمسات 

مق ا ليس الوقوؼ في وجع هذا الشباب أو رفع ا انستاحع وتساعمع طعيسة أف الذي يتحكـ في منالجمسات، م
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ما العالـ، بؿ ألف المشروع  تطبيعي بامتياز  وهو كايرل مف المشاريا التطبيعية مموؿ بسخاء ليكسر شوكة 
 المقاطعة العربية لمكياف الص يوني خصوصًا في المجاؿ الثقافي.

بعض ما يرولج في الشبكة االجتماعية ل نترنت فإف الوفد المبناني هو أيعًا انسحب مف هذا  واستنادًا إلى ما
 المقاء، ولـ يتسفل لنا ت كيد هذا الخبر مف مصادر موثوقة. 

 4/9/1021موقع العربية.نت، 
 

 "إلسرائيلالقدس كـ"عاصمة  إلىال يشير الذي برنامج الحزب الديموقراطي األمريكي رومني يندد ب 46
تـ توزيعع مساء االثنيف قبؿ الذي و  ،1021لمعاـ  األمريكيلـ يشر برنامج الحزب الديموقراطي .(: ب.ؼ.ا)

افتتاح مؤتمر الحزب الديموقراطي في شارلوت في والية كاروالينا الشمالية والذي سيختار الرئيس باراؾ 
  إسرائيؿ ، فمـ يشر إلى إلىوال حتى القدس  إلىال  أبداً  األبيض،البيت  إلىمرش  الحزب في السباؽ  أوباما

الذي سارع مرش  الحزب  ، األمر1007  عمى  رار ما فعؿ العاـ إسرائيؿ عاصمة  أن االقدس عمى 
هذا الحزب  تبنى الرفض المعيب  أفمعتبرا  ،التنديد بع إلىاالنتخابات الرئاسية ميت رومني  إلىالجم وري 
 أوباما المحاوالت المتكررة لمرئيس  إفوتابا رومني   .سرائيؿ لالعتراؼ بالقدس عاصمة  أوبامالمرئيس 
 إلىسنوات الماعية لخمؽ شرخ بيف الواليات المتحدة وحميسنا الاالي دفعت الحزب الديموقراطي  األرباخالؿ 

 رئيساً  أصب القوؿ  حيف  إلىوخمص رومني  ال لبس فيع لواقا بسيط . ف يسحب مف برنامجع اعترافاً أ
  .األقربما حميسنا  متعامناً  وس كوف إسرائيؿقتنا ما عال س صح 

 5/9/1021الحياة، لندن، 
 

 قضاة فرنسيون لمتحقيق في وفاة عرفات يريدون استخراج جثته 47
قاؿ مصدر قعائي لرويترز يوـ األربعاء إف ثالثة قعاة فرنسييف يستعدوف  :محمد عبد العاؿ -باريس 

وقالت  ياسر عرفات في إطار تحقيؽ فيما إذا كاف قد مات مسموما.لمسسر إلى راـ اهلل لطمب استخراج جثة 
القعاة أبماوا محامي ا أن ـ بدأوا الخطوات الالزمة  إف ،في بياف أرسؿ إلى رويترز ،أرممة عرفات ،س ا

وكتبت س ا عرفات تقوؿ  لمسسر إلى راـ اهلل حيث سينسذ خبراء الشرطة االختبارات والسحوص تحت إشراف ـ.
مب باحتراـ مف السمطة السمسطينية والجامعة العربية تجميد كؿ المبادرات في حيف يقوـ ج از العدالة  إني أط

 .السرنسي بنظر القعية ماعدا التعاوف مع ـ 
ف التحقيؽ السرنسي  يجب أف تكوف لع أولوية عمى كؿ ا جراءات األخرى ألنع العمانة التي ال إ وأعافت:

 .الحيادية يمكف الطعف في ا لالستقالؿ و 
 5/9/1021وكالة رويترز، 

 
 في القدس "بحزم" تدنيس دير المطرونتدين الخارجية الفرنسية  48

  بحـز داف الناطؽ باسـ وزارة الخارجية السرنسية فيميب آلليو .(: ب.ؼ.أ)الحياة،  -القدس المحتمة، باريس 
هذا الحادث  ؼ عف كافة تساصيؿ الكش إلى ا سرائيميةودعا السمطات (،  رب القدس) تدنيس دير المطروف

القنصؿ العاـ لسرنسا في القدس المحتمة  أف. وأعاؼ  القعاء أماـمالحقة المسؤوليف عنع  و  الخطر
تعبر عف كامؿ تعامن ا ما رهباف  فرنسا  أفأعاؼ و  فريديريؾ ديزانيو تسقد الدير بعد االعتداء عميع.
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الموقعة ما   فيشر –شوفيع  فرنسا بموجب اتساقات  الذي يعد مف الممتمكات الخاععة لحماية  ،الدير
 . إسرائيؿ 

 5/9/1021الحياة، لندن، 
 

 وزير الخارجية النرويجي يدعو لتشديد مقاطعة المستوطنات 49
عمى الشبكة أف وزير الخارجية النرويجي يونس ستور  ا سرائيميةذكر موقا جريدة هترتس  :القدس المحتمة

يدة إنع:  عمى المجتما الدولي أف يعيد النظر في موقسع مف استيراد البعائا قاؿ في مقابمة خاصة ما الجر 
وقاؿ ستور، عشية زيارتع  سرائيؿ  والمنتجات ا سرائيمية مف المستوطنات التي تعتبر خرقا لمقانوف الدولي .

وبحسب  إف بالدل تدرس احتماالت مختمسة لتطبيؽ السياسة التي تعارض توسيا المستوطنات. ،وراـ اهلل
في   إسرائيؿ الجريدة فقد انتقد الوزير في المقابمة التي أجريت معع في مكتبع في أوسمو، بشدة سياسة 

عمى السمسطينييف   إسرائيؿ األراعي المحتمة. وقاؿ إف حكومة بالدل تتابا عف كثب العاوط التي تمارس ا 
 في المنطقة  سي ، وخاصة في منطقة الخميؿ.

عمى سؤاؿ حوؿ موقؼ بالدل مف المس لة ا يرانية، إف النرويج تدرؾ المخاوؼ  جي رداً وقاؿ الوزير النروي
 ، وتؤيد فرض العقوبات االقتصادية عمى إيراف لكن ا تعارض أي عممية عسكرية. إسرائيؿ العميقة في 

 5/9/1021وكالة سما اإلخبارية، 
 
 

 تهديدات ليبرمان لعباس تستنكرجنوب إفريقيا  50
تنكرت حكومة جم ورية جنوب إفريقيا الت ديدات العنصرية التي أطمق ا وزير الخارجية اس :جوهانسبرغ

. محمود عباس ووزير الشؤوف الخارجية د السمطة السمسطينية دور ليبرماف، بحؽ رئيسجا سرائيمي أفي
ط راف المالكي، عمى إثر القرار السمسطيني بحعور قمة دوؿ حركة عدـ االنحياز، التي انعقدت في  رياض

وقاؿ نائب وزيرة العالقات الدولية والتعاوف، ومسوض العالقات الخارجية في حزب  األسبوع الماعي.
تابعت بقمؽ الت ديدات األخيرة التي  ف حكومة بالدل إالمؤتمر الوطني ا فريقي الحاكـ، إبراهيـ إبراهيـ، 

خالؿ ندوة نظم ا  ، مؤكداً  المالكي أطمق ا وزير خارجية إسرائيؿ بحؽ الرئيس محمود عباس والوزير رياض
وقوؼ بالدل إلى  مع د جنوب إفريقيا لمشؤوف الدولية، بجامعة فيتس في مدينة جوهانسبرغ مساء االثنيف،

قامة دولتع وعاصمت ا  القدس  جانب الشعب السمسطيني حتى نيؿ حقوقع المشروعة في الدولة واالستقالؿ، وا 
 ـ، بما يعمف تطبيؽ رؤية حؿ الدولتيف.2856اف عاـ ، عمى حدود الرابا مف حزير  الشرقية

 5/9/1021الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 واشنطن تغدق "جوائز ترضية" عسكرية عمى تل أبيب مقابل إرجاء ضرب طهران 52
أمس عف وجود اتصاالت  تأحرونو تي معاريؼ ويديعوت جريدكشؼ موقعا : وكاالتالالمستقبؿ و  -راـ اهلل 

أسمحة فائقة التطور، مقابؿ إحجام ا عف   إسرائيؿ بيف ا سرائيمي واألمريكي تتعمؽ بتزويد مكثسة بيف الجان
 .األمريكيةتوجيع عربة عسكرية  يراف قبيؿ االنتخابات 

طائرات قادرة عمى تزويد المقاتالت بالوقود  أبيبوبحسب الموقعيف، فإف ا دارة األمريكية تع دت تزويد تؿ 
 50عمؽ  إلىو وقنابؿ خارقة لمتحصينات والقادرة عمى اختراؽ سط  األرض والنزوؿ أثناء تحميق ا في الج
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  إسرائيؿ لمماعي، عمى استعداد لتزويد  وأوعحت الجريدة أف الرئيس باراؾ أوباما بات اآلف وخالفاً  مترا.
 هذل األسمحة والوسائؿ القتالية.

عا تنظيـ أكبر مناورات بحرية مشتركة ونقمت معاريؼ عف جريدة نيويورؾ تايمز أف الصسقة تشمؿ أي
دولة، تتـ في ميال الخميج العربي بالقرب مف معيؽ هرمز. كما تشمؿ هذل الصسقة تكثيؼ  14بمشاركة 

العمميات السرية عد المشروع النووي ا يراني وتشديد المقاطعة االقتصادية المسروعة عمى الصناعات 
 ت الصاروخية في دولة قطر.النسطية ا يرانية، ونصب شبكة مف الدفاعا

بنياميف نتنياهو  ا سرائيميف سبب تايير رئيس الوزراء أ إلى تاحرف و ، لستت يديعوت أخرىمف ج ة 
فرصة لمديبموماسية جاء نتيجة  إعطاء إمكافعف  األولىوحديثع لممرة  إيرافعرب  إلىموقسع الداعي 

قبؿ   يرافالتي ال تريد توجيع عربة  ةاألمريكي ا دارةحصولع عمى ثمف سياسي وعسكري مف جانب 
 .األمريكيةاالنتخابات 

 5/9/1021، بيروت، المستقبل
 

 تقييمها لمخطر النووي اإليراني "معايير"غيرت  "إسرائيل"مصادر رسمية فرنسية:  51
أفادت مصادر فرنسية واسعة االطالع أف المسؤوليف ا سرائيمييف استبدلوا : ميشاؿ أبو نجـ - باريس

نظرت ـ إلى خطورة النووي ا يراني. وبعد أف كانوا منذ سنوات وأش ر يركزوف عمى كمية اليورانيـو   يرمعاي 
مكانية استخدامع لتصنيا القنبمة النووية، أخذوا اليـو  المخصب الذي تنتجع الطاردات المركزية ا يرانية وا 

 نش ة فوردو القريبة مف ط راف.في م المنشتت النووية ا يرانية خصوصاً   درجة حصانة يتحدثوف عف 
لج ة استمرار ط راف في   يدعـ الرؤية ا سرائيمية وتعتبر باريس أف ما جاء في تقرير الوكالة األخير 

ليست في وععية الت كيد أف الت ديدات ا سرائيمية  .  ير أن ا بالمقابؿ  تحصينع برنامج ا النووي وسعي ا لػ
 وؿ عمى مقابؿ مف واشنطف والعاط عمى ا دارة األمريكية.لمحص  حقيقية أـ نوع مف المناورة

تجد نسس ا ممزمة عمى التوفيؽ بيف أمريف اثنيف: استمرار ا يرانييف في تحصيف   إسرائيؿ وترى المصادر أف 
عمى العمؿ وحدها لتدمير هذا البرنامج. ويرى   إسرائيؿ برنامج ـ النووي ومنشتت ـ مف ج ة وقدرة 

يجعؿ العمؿ العسكري ا سرائيمي المنسرد أكثر صعوبة ما يعني أف  ف كؿ أسبوع يمر ا سرائيميوف أ
 . إسرائيؿ وهو ما ال تريدل   المشاركة األمريكية تصب  أكثر مف عرورية

 5/9/1021الشرق األوسط، لندن، 
 

 دراسة صهيونية ترصد جوانب القوة والضعف لدى حماس و"إسرائيل" في المواجهة القادمة 53
أفػػػاد الجنػػػراؿ الصػػػ يوني فػػػي االحتيػػػاط ونائػػػب رئػػػيس : مركػػػز دراسػػػات وتحميػػػؿ المعمومػػػات الصػػػحسية ترجمػػػة

األركاف السػابؽ  داف هرئيػؿ ، إفل حالػة مػف عػدـ التوافػؽ الراسػ   بػيف  إسػرائيؿ  وحمػاس فػي  ػزة، قػد  يػؤدي 
فػػي المسػػتوييف إلػػى صػػورة مواج ػػة عسػػكرية معينػػة خاصػػة فػػي هػػذا الصػػراع، ول ػػذا ُيحتػػاج لتحديػػد أساسػػي 

االستراتيجي والتكتيكي ل ذل المواج ة، بحيث يكوف المستوى التكتيكي هو مف يقرر كيؼ نحػارب فػي الشػارع 
 الازي. 

وأعػػاؼ:  إسػػرائيؿ  فػػي المسػػتوى االسػػتراتيجي دولػػة في ػػا مؤسسػػات حاكمػػة منتخبػػة، تتػػ ثر جػػدًا بػػالرأي العػػاـ 
ن ػػا سػػمطة ذات عقيػػدة أصػػولية توج  ػػا فكػػرة بعيػػدة المػػدى، وا عػالـ، وفػػي  ػػزة كيػػاف ال ُيعػػرؼ ب نػػع دولػػة، لك
 مستعدوف لمتعحية بعحايا كثيريف مف أجم ا. 
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أمػا عػف أهػداؼ المواج ػة العسػكرية المرتقبػة، فػاف  إسػرائيؿ  تريػد أف تُثبػت الواقػا الجارافػي السياسػي وتحػػرز 
دفا الػثمف الػذي يصػاحب ذلػؾ، ومػف ت دئة، فيما يريد حكػاـ  ػزة تاييػر الواقػا بمحػو  إسػرائيؿ ، ومسػتعدوف لػ

 ج ة العوامؿ القسرية، تمتـز األخيرة بسموؾ الدوؿ، مما يؤثر جدا في صورة المواج ة المسمحة.
 وحينما نفحص عن نسبة القوى بين "إسرائيل" وحماس، سنرى:

 سف. الجيش الص يوني الجانب القوي، ألف فيع مئات اآلالؼ مف الجنود والدبابات والطائرات والس .2
 أما حماس ف ي الجانب الععيؼ، عندها عشرات اآلالؼ مف المقاتميف و ير مسمحة بسالح ثقيؿ. .1

وحينما يدخالف في مواج ة عسكرية بين ما، سيتامب القوي عمى الععيؼ، وما ذلؾ فإف هذا  ير صػحي ، 
 وخط  كبير، ألنع ال يمكف قياس نسبة القوى بين ما برؤية سطحية ك ذل. 

 غير تناسبيةمفاهيم  •
فالجانب  الععيؼ  حماس الحتياجع لمجاب ة الجانب القوي، يجر  إسرائيؿ  لممواج ة في صػعد أخػرى تقػرر 
بقػػػدر كبيػػػر جػػػدا نتيجػػػة المواج ػػػة العسػػػكرية، ال فػػػي المسػػػتوى التكتيكػػػي فحسػػػب بػػػؿ فػػػي المسػػػتوى الج ػػػازي 

ساهيـ القوة فحسب، بؿ موجودة في كػؿ واالستراتيجي أيعا، ألن ا مواج ة عسكرية  ير تناسبية، ال تقاس بم
مكاف بع اختالؼ في طبيعة الج ات المتواج ة عسكريا وأهداف ا وقوت ا وطريقة عمم ا، السيما قواعد المعػب 

 التي تعمؿ بحسب ا.
 وأوضح "هارئيل" قائاًل: في المستوى الجهازي: 

  ة أهداؼ عسكرية فقط.الجيش الص يوني نظامي وتقميدي يعمؿ بشيسرة عسكرية  ربية، لمواج .2
وفػػي  ػػزة سػػرايا وكتائػػب وألويػػة،  يػػر منظمػػة، وهػػي قػػوة ذائبػػة فػػي المحػػيط المػػدني، ومعػػدة تحػػت بيػػوت  .1

 ومؤسسات مدنية.
 كما أن هناك اختالفا في منطق المعركة:

 . حسب التصور الص يوني يجب أف يكوف القتاؿ قصيرًا، ويحرز نتائج قاطعة ُتمكلف مف هدوء زمنًا طويالً  -
أمػػا الطػػرؼ الثػػاني فيتحػػدث عػػف صػػمود طويػػؿ فػػي الميػػاديف الموجػػودة، وتحػػاوؿ حمػػاس التوصػػؿ لخطػػة  -

تسرض عمى  إسرائيؿ  حدودا في األمد البعيد، فال أحد يتوقا من ا هزيمت ا، وهي أقوى من ا كثيرا، وب ذا تقيد 
 يدي ا، وتجعؿ العمؿ صعبا عمي ا. 

 ومن جهة العوامل القسرية:
 حساسية ص يونية كبيرة بمدة المعركة، والت ثير في الجب ة الداخمية، وعدد المصابيف في الطرفيف.هناؾ  .2
 في المقابؿ، فاف حساسية حماس الرئيسة هي بقاء القيادة. .1
 اختفاء المقاتمين •

 أما في المستوى التكتيكي:
عممػع واعػحة بيلنػة ذات ظ ػور فقد ُبني الجيش الص يوني مف وحدات في بنية عسكرية تقميدية، وصورة  .2

 كبير.
في المقابؿ فاف وحػدات حمػاس العسػكرية تعمػؿ فػي  ػزة بطريقػة االختسػاء، وبظ ػور عػئيؿ جػدا، وتعمػؿ  .1

داخؿ محيط مدني م ي  لعمػؿ عسػكري، وموجػودة تحػت األرض، ول ػا اتصػاؿ مسػتقؿ عػف الشػبكات العامػة، 
حمم ػػػا مػػػف مكػػػاف آلخػػػر، ويحػػػاولوف االبتعػػػاد قػػػدر وتممػػػؾ مخزونػػػا مػػػف الػػػذخائر المتسرقػػػة كػػػي ال يعػػػطروا ل

 المستطاع عف مراكز الثقؿ كي ال تمكف م اجمت ـ. 
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ويرى  هارئيؿ  أفل الحديث عف حماس يدور عف عػدد كبيػر مػف المحػاربيف يبمػخ عشػرات اآلالؼ يعممػوف فػي 
ـ بصػورة ناجعػة أطر مسرقة داخؿ محيط مدني، ما استعماؿ العوامؿ القسرية لمجيش بحيػث ال يمكػف عالج ػ

 في العمؿ لمواج ت ـ. 
كما تمتـز حماس طريقة عمؿ متمثمة بإطالؽ صواري  مائمػة المسػار عمػى الجب ػة الداخميػة مػف منطقػة مدنيػة 
مزدحمة، ما االستعماؿ المتعمػد لمسػكاف درعػا بشػرية، لجػر العػدو لمػدخوؿ بوحػدات المشػاة والمػدرعات داخػؿ 

 طقة الم هولة ُيبطؿ فعؿ الجانب القوي، ويجردل مف نقاط تسوقع.المنطقة الم هولة، والقتاؿ في المن
  يواج ػع، بحيػث 25وترى حماس أف محاربا ما بندقية  كالشينكوؼ  يساوي فػي قيمتػع محاربػا مػا بندقيػة  إـ

 تريد إيقاع خسائر كثيرة جدا في القتاؿ مف الطرفيف. 
 تمفان، وهما:ويزعم بأن المنطقين العسكريين المذان يوجهان الطرفين مخ

حػداث صػورة  .2 ما يوجع حماس هو المس بمنعة  إسرائيؿ ، وتصػميم ا عمػى القتػاؿ بسػبب خسػائر كثيػرة، وا 
 وعا إنساني صعب، مقابؿ أف تسعي لعاوط دولية تسبب وقؼ القتاؿ،

أمػػا عػػف منطػػؽ  إسػػرائيؿ ، فينباػػي القعػػاء فػػي أسػػرع وقػػت ممكػػف عمػػى إطػػالؽ حمػػاس لمنػػار، القعػػاء ال  .1
ؼ، ألف وقسػػػع تمامػػػا صػػػعب جػػػدا مػػػف ج ػػػة عسػػػكرية، وتعػػػر إعػػػرارا شػػػديدا بكػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بحمػػػاس الوقػػػ

 العسكرية، كي تنشئ ردعا في المستقبؿ،
 كما أف أسموب إن اء  إسرائيؿ  لممعركة هو إحراز هذل األهداؼ، .2
 أما أسموب إن اء السمسطينييف، ف و ععععة شرعية عمؿ  إسرائيؿ . .3
 الدخول البري •
 حصر  هارئيؿ  جممة مف التحديات التي ستواجع  إسرائيؿ  في الحرب القادمة تجال  زة، وهي:وي
المجاؿ العممياتي: القتاؿ في مناطؽ م هولة، بالقياـ بعممية منسِّقة، كاستعماؿ نار مساعدة، ما االمتنػاع  .2

 عف إعرار بالمحيط، وما زاؿ التحدي كبيرا في هذا المجاؿ.
 ي: والتحديد الواع  الحاد ل دؼ العممية قبؿ بدئ ا، لمنا وعا تايير ال دؼ في أثنائ ا.المجاؿ السياس .1
مجػػاؿ ا عػػالـ: عبػػر ج ػػد دعػػائي  حػػداث شػػرعية عامػػة داخميػػة ودوليػػة، والحسػػاظ عمي ػػا لتػػ ميف الزمػػاف  .2

 والمكاف العرورييف  حراز أهداؼ العممية.
نشػاء مجػاؿ العمػؿ المطمػوب قبػؿ العمميػة وأثنائ ػا، ولتحقيػؽ المجاؿ القػانوني: إدارة معركػة قانونيػة   .3

ثمرات ا، ويجب عمى خبراء القانوف النػزوؿ مػف أبػراج ـ العاجيػة، والخػروج لمميػداف ويعممػوا، ف ػي سػاحة قتػاؿ 
 ككؿ ساحة قتاؿ أخرى.

 المجال العسكري: ويمكن حصرها في النقاط التالية: .5
 لممعركة، لمتمكيف مف القعاء عمى أهداؼ بصورة كثيسة. جما معمومات استخبارية قبؿ الخروج -
 إصابة مراكز قوة ج ازية، ما االمتناع عف ا عرار بالسكاف  ير المشاركيف في القتاؿ.  -
 الدخوؿ البري، ما التحكـ با يقاع، والوصوؿ ل هداؼ.  -
 االمتناع عف سقوط خسائر مف الجيش، والسكاف  ير المشاركيف في القتاؿ. -
 القعاء عمى نيراف حماس، ما ت ميف توازف مناسب بيف إحراز األهداؼ، والعمؿ حسب القانوف الدولي. -
 التحكـ بالتوقيت، وبصورة الخروج مف الميداف مف طرؼ واحد، كما تـ في عممية  الرصاص المصبوب . -
 سيرة ذاتية لمعد الدراسة •
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، ثػػـ انتقػػؿ إلػػى فيمػػؽ 2863ية فػػي دورات الطيػػراف عػػاـ عامػػا، بػػدأ خدمتػػع العسػػكر  46الجنػػراؿ  داف هارئيػػؿ ، 
، قائػػػد المدفعيػػػة عمػػػى الحػػػدود 301المدفعيػػػة، ووصػػػؿ موقػػػا قائػػػد البطاريػػػة، وعػػػابط العمميػػػات فػػػي الكتيبػػػة 

 المبنانية، وقائد الجوالف والمدفعية الشمالية. 
ة الشػػرؼ فػػي العمػػـو حصػػؿ عمػػى الدراسػػات العسػػكرية، ودورة متقدمػػة فػػي الجػػيش األمريكػػي، تخػػرج مػػا مرتبػػ

السياسػية مػػف جامعػػة حيسػػا، ثػػـ شػػاؿ السػػكرتير العسػكري لػػوزراء الحػػرب السػػابقيف:  إسػػحاؽ مردخػػاي، اسػػحؽ 
 رابيف، موشيع أرينس، اي ود باراؾ .

عيف قائد القيادة الجنوبية السابؽ، والمشرؼ الميداني عمى خطة فؾ االرتباط واالنسحاب مف قطاع  زة عاـ 
أف مف ش ف الخطة زيادة ت ثير حماس، وما ذلؾ، لػـ تمتنػا عػف تنسيػذها، واصػسا إياهػا  ، وحذر حين ا1004

  بالم ساة ، ثـ عيف ممحقا عسكريا في الواليات المتحدة.
اسػتعيض عنػع بػػ بيني  ػانتس ، ثػـ شػاؿ مػدير عػاـ  1008تـ تعيينع نائبا لرئيس األركاف، وفي  1006عاـ 

 تع العاـ الماعي.وزارة النقؿ والمواصالت، قبؿ استقال
 موقا مع د أبحاث األمف القومي الص يوني

 4/9/1021،  1627رقم العدد   ،مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية
 

 صراع السمطة في الضفة.. إلى أين؟ 54
 النائب د. محمود الرمحي

اعتػراؼ العػالـ فمسطيف  ترزخ  تحت وط ة انقساـ أثقؿ كاهم ا منذ ما يزيد عف ستة سنوات عجاؼ إثر عػدـ 
، حيػػث تسػػاوقت السػػمطة 1005الاربػػي بديمقراطيػػة الشػػعب السمسػػطيني التػػي أفػػرزت قيػػادة تمثػػؿ الشػػعب عػػاـ 

السمسطينية حين ا ممثمػة فػي حركػة فػت  مػا هػذا الػرفض الظػالـ لالختيػار السمسػطيني، ودخمػت العػسة الاربيػة 
رة الخارجيػة االمريكيػة حين ػا وأريقػت دمػاء وقطاع  زة في دوامة فوعى خالقة بشرت ب ا كونداليزا رايس وزي

شباب وشيوخ وعمماء أبرياء في سبيؿ تحقيؽ  ايات الارب المجـر ب يػد فمسػطينية، وعمػى مػا يبػدو أف مستػاح 
ان ػػػػاء االنقسػػػػاـ والمصػػػػالحة السمسػػػػطينية المنتظػػػػرل مػػػػا زاؿ فػػػػي جيػػػػب أمريكػػػػا بمػػػػا تمميػػػػع عمػػػػى قيػػػػادة السػػػػمطة 

 ال  امريكا واسرائيؿ، وما زاؿ الشعب يعاني.السمسطينية وفؽ ما يتسؽ ما مص
لقد تمادى االنقساـ في فرض أعبائع عمى فمسطيف وشعب ا وربما وقا البعض في آثاـ مػا اقترفػت أيػدي ـ مػف 
انقػػػالب عمػػػى الخيػػػار الػػػديمقراطي فاصػػػبحوا عػػػحية صػػػراع واعػػػ  ال يمكػػػف اخسػػػاؤل عمػػػى السػػػمطة والتمثيػػػؿ 

ابؽ فػي االرتمػاء فػي أحعػاف الكيػاف ومشػاركتع أفراحػع وأتراحػع وحتػى السمسطيني، حتى وصؿ الحد الػى التسػ
مؤتمراتػػػع التػػػي تراقػػػب الخطػػػط االسػػػترايجية التػػػى تعمػػػؿ عمػػػى تثبيػػػت الكيػػػاف واقامػػػة دولػػػة   اسػػػرائيؿ الكبػػػرى   

ميالديػػة حيػػث خطػػط  2786كمػػوتمر هرتسػػيميا الػػذي يعتبػػر امتػػداد لمػػؤتمر بػػاؿ الػػذي اقػػيـ فػػي سويسػػرا عػػاـ 
لة الكياف عمى ارض فمسطيف التاريخية، وما يقابمع في جانب الصراع اآلخر مف االجتماع بػاحزاب القامة دو 

   اسرائيمية   واتماـ وعد هرتزؿ ب ف   اسرائيؿ وجدت لتبقى  .
طالعنا في االش ر القميمة الماعية بعض المواقؼ التي تظ ر عدـ االنسجاـ في قيادة العسة الاربيػة متمثمػة 

ئاسة مف جانب وحكومة سالـ فياض مف الجانب اآلخر فبعػد أف أقػرت حكومػة فيػاض بتػاري  في مؤسسة الر 
 1021تمػوز  20بإجراء االنتخابػات المحميػة خػرج  المػواء توفيػؽ الطيػراوي عػف صػمتع فػي  1021تموز  22

ليقػػػوؿ إف فيػػػاض يريػػػد الرئاسػػػة وأنػػػع اليصػػػم  ل ػػػا، ليكشػػػؼ الػػػرئيس عبػػػاس مػػػؤخرا أف قػػػرار السيػػػاض حػػػوؿ 
نتخابػػػػػات جػػػػػاء بعيػػػػػدا عػػػػػػف عممػػػػػع أو استشػػػػػارتع حسػػػػػػب مػػػػػا ورد فػػػػػي صػػػػػػحيسة القػػػػػدس المحميػػػػػة بتػػػػػػاري  اال
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، لتبػػدو االمػػػور واعػػػحة اف االنتخابػػات المحميػػػة المزمػػػا اجراؤهػػا بمعػػػزؿ عػػػف  ػػزة مػػػا هػػػي اال 22/6/1021
فػي دائػرة مقدمة النتخابات عامة تشريعية ورئاسية تػتـ ايعػا بمعػزؿ عػف  ػزة تبقػى اهػداف ا معروفػة لمػف هػـ 

 الصراع، ولعؿ هجمة  ليبرماف  وزير خارجية الكياف عمى الرئيس عباس تساهـ في معرفة هذل األهداؼ.
يعمػف ريػاض المػالكي وزيػر خارجيػة حكومػة فيػاض أف السػمطة السمسػطينية لػف  20/7/1021باألمس القريػب 

مبر( المقبػؿ، عمػى أف يقػدـ فػي تقدـ طمب ععوية فمسطيف في الجمعية العامة ل مـ المتحدة في أيموؿ )سبت
وقت الحؽ خالؿ الدورة المقبمة التي تبدأ في أيموؿ هذا العاـ وتنت ي في الش ر ذاتع مف العاـ المقبؿ، األمر 
الػػػذي دفػػػا توفيػػػؽ الطيػػػراوي لم اجمتػػػع فػػػي االوؿ مػػػف الشػػػ ر الجػػػاري قػػػائال  تصػػػريحاتع تتسػػػاوؽ مػػػا الطمػػػب 

ة لمصػػداقية القيػػادة بإعالنػػع ت جيػػؿ التوجػػع لالمػػـ المتحػػدة األمػػر الػػذي االمريكػػي واالسػػرائيمي  وات مػػع باالسػػاء
 دفا المالكي باالمس لنسي ما كاف قد صدر عنع مف تصريحات.

لػػيس األمػػر مجػػرد تسػػجيؿ المواقػػؼ أو تصػػيد األخطػػاء ولكنػػع اسػػتنكارًا لحالػػة السوعػػى التػػي أصػػبحت تعتػػري 
سطيني واالست انة بتعحياتع، فالسمطة السمسطينية لـ تكف السمطة السمسطينية واستخساف ا ب هداؼ الشعب السم

يومػا هػدفا لمشػعب السمسػطيني ولكنػع تقبم ػا كوسػػيمة لتحقيػؽ آمالػع بػالتحرر واسػتعادة أرعػع المسػموبة وكرامتػػع 
الممت نػػػة، ولكػػػف عنػػػدما تصػػػب  السػػػمطة عبئػػػا عمػػػى الشػػػعب السمسػػػطيني وتعػػػيؼ انقسػػػامًا جديػػػدا فػػػي العػػػسة 

 النقساـ العسة عف  زة ف نا تصب  وسيمة لمزيد مف التسريط والتنازؿ عف الحقوؽ.الاربية باالعافة 
لقػػػد هاجمػػػت السػػػمطة السمسػػػطينية دعػػػوة ايػػػراف لػػػرئيس الػػػوزراء السمسػػػطيني اسػػػماعيؿ هنيػػػة لحعػػػور قمػػػة عػػػدـ 
االنحيػػػاز ووصػػػست ا بمحاولػػػة لالنقعػػػاض عمػػػى التمثيػػػؿ السمسػػػطيني، وأف الػػػدعوة تزيػػػد مػػػف تسسػػػ  المجتمػػػا 

مسػػطيني وتعتبػػر عقبػػة فػػي طريػػؽ المصػػالحة، وعنػػدما أعمػػف هنيػػة عػػدـ نيتػػع المشػػاركة دعمػػا لممصػػالحة لػػـ الس
تراعي السمطة السمسطينية ودا بذلؾ بؿ قالت إف هنية لـ تتـ دعوتع أصال وفي أفعػؿ األحػواؿ قيػؿ إف ايػراف 

 هي التي سحبت الدعوة.
ركة حماس مدعيًا أف حراك ا السياسي الخارجي وفي نسس السياؽ باألمس شف الرئيس عباس هجومًا عمى ح

 يؤثر عمى تمثيؿ منظمة التحرير واالعتراؼ ب ا كما يؤثر عمى دور القيادة السمسطينية.
لعػػؿ المراقػػب وبعػػد هػػذل الحقػػائؽ المعروعػػة يقػػوؿ اف مػػف االولػػى بالسػػمطة السمسػػطينية فػػي العػػسة أف توحػػد 

يكػػػوف اال بػػالعودة لخيػػػار الشػػػعب السمسػػطيني واتمػػػاـ المصػػػالحة نسسػػ ا وأف تمسػػػظ خالفات ػػػا اواًل ولعػػؿ ذلػػػؾ ال 
ورفػػض كػػؿ التػػدخالت واالمػػالءات الخارجيػػة، اي العػػودة الػػى مػػا قبػػؿ سػػتة سػػنوات حيػػث رفعػػت االنتخابػػات 

 حتى ال يقاؿ   أكمت يـو أكؿ الثور األبيض  .
 4/9/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 غربيةاألهداف الخفية النتخابات الضفة ال 55

 د.فايز أبو شمالة
ظاهر األمر يوحي ب ف هدؼ االنتخابات المحمية التي ستجري ا السمطة السمسطينية فػي العػسة الاربيػة، دوف 
قطاع  زة، ودوف القدس، ظاهر األمر يوحي بمواج ة االنقساـ في الساحة السمسطينية مف خالؿ االنتخابػات 

ـ إال إرادة الجمػػػػاهير، وال صػػػػوت يعمػػػػو فػػػػوؽ صػػػػوت الشػػػػعب الديمقراطيػػػػة، وأف السػػػػمطة السمسػػػػطينية ال تحتػػػػر 
 صاحب الحؽ في اختيار قياداتع المحمية.

وظػػاهر األمػػر يػػوحي بػػ ف ال ػػدؼ مػػف االنتخابػػات هػػو عػػ  ميػػال جديػػدة فػػي عػػروؽ المجػػالس البمديػػة، وفػػرز 
ماس الرافعػة قيادات ميدانية تعكس صوت األ مبية لسكاف العسة الاربية، حيث يمثؿ ذلؾ إحراجًا لحركة ح
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ظ ارهػػػػا أمػػػػاـ الشػػػػارع السمسػػػػطيني بمظ ػػػػر المرتبػػػػؾ سياسػػػػيًا،  لسكػػػػرة االنتخابػػػػات قبػػػػؿ اسػػػػتكماؿ المصػػػػالحة، وا 
 والمتشكؾ بقدرتع عمى مواج ة الجماهير.

ظاهر األمر يوحي بما سبؽ، ولكف األهداؼ الخسية التي تسعى السمطة السمسطينية إلى تحقيق ا، فإن ا تتمثؿ 
 في:

ثارة اهتماـ الناس بالمرشحيف، والتحالسات القائمة  أواًل: إشااؿ المجتما السمسطيني بعممية االنتخابات ذات ا، وا 
بػػيف الشخصػػيات، وثػػـ الحمػػالت االنتخابيػػة، وبعػػد ذلػػؾ االحتسػػاؿ بعػػرس الديمقراطيػػة، وال ػػدؼ مػػف ذلػػؾ هػػو 

صػار الػديمقراطي عمػى التاطية عمى فشؿ مشروع المساوعػات، والعػحؾ عمػى ذقػوف النػاس، والتاطيػة باالنت
 حالة الجمود السياسي السائدة.

ثانيػػًا: انتخابػػات المجػػالس المحميػػة فػػي العػػسة الاربيػػة هػػي محاولػػة بائسػػة  طػػالؽ الػػزمف الػػذي قيػػدل محمػػود 
، هػو الموعػد الن ػائي 1022أيمػوؿ مػف عػاـ  8عباس وسػالـ فيػاض قبػؿ ثالثػة أعػواـ، عنػدما أعمنػا أف شػ ر 

بال آفاؽ سياسية، وبال جواب عمى السؤاؿ الصمب الذي  1021أيموؿ  8ة، لي تي ش ر لقياـ الدولة السمسطيني
يشػػج رأس القيػػادة األزليػػة، السػػؤاؿ هػػو: أيػػف هػػي الدولػػة التػػي ز ػػردتـ ورقصػػتـ و نيػػتـ ل ػػا منػػذ التوقيػػا عمػػى 

 ؟2882اتساقية  أوسمو  سنة 
محمية فػي العػسة الاربيػة فإن ػا تتمثػؿ بالحقػائؽ أما ا فرازات الميدانية التي ستترتب عمى إجراء االنتخابات ال

 التالية: 
ػػػػ إف االنتخابػػػات المحميػػػة ال يمكػػػف أف تػػػتـ دوف الحصػػػوؿ المسػػػبؽ عمػػػى ا ذف ا سػػػرائيمي، وهػػػذا يعنػػػي أف 2

االنتخابات المحمية لف تجري إال في األمػاكف التػي سػتوافؽ عمي ػا إسػرائيؿ، وهػذا يعنػي اسػتثناء مدينػة القػدس 
 بات المحمية.مف االنتخا

ػ إف إجراء االنتخابات المحمية في مدف العسة الاربيػة دوف مدينػة القػدس ليؤكػد عمػى االعتػراؼ السمسػطيني 1
 الرسمي بالواقا، والتسميـ ب ف مدينة القدس عاصمة موحدة لدولة الي ود.

المنطقتػػػػيف  ػػػػ عػػػػدـ تػػػزامف االنتخابػػػػات فػػػػي العػػػسة الاربيػػػػة وقطػػػاع  ػػػػزة معػػػػًا، يعػػػزز السصػػػػؿ الن ػػػائي بػػػػيف2
المحتمتيف، وفي ذلؾ رسالة سياسية توصم ا السمطة السمسطينية إلى المجتما الدولي؛ الذي رفض قبوؿ طمػب 

 ععوية فمسطيف في األمـ المتحدة قبؿ أف تبسط نسوذها عمى  زة. 
 4/9/1021، فمسطين أون الين
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 برهـو جرايسي
دائػػػرة ا حصػػاء المركزيػػػة ا سػػرائيمية فػػػي األيػػاـ المقبمػػػة، تقريرهػػا السػػػنوي بشػػ ف عػػػدد سػػكاف إسػػػرائيؿ ُتصػػدر 

وال جرة الي ودية إلي ا. وباض النظر عف تمؾ المعطيات التي لف تكوف خالفا لػوتيرة التكػاثر السػنوية القائمػة 
 ف ال جػػرة العكسػػية التػػي عػػادت فػػي العقػػد األخيػػر، فػػإف الاائػػب التقميػػدي عن ػػا هػػو المعطيػػات الصػػحيحة بشػػ

  لتكوف مصدر قمؽ لمعاهد التخطيط االستراتيجي، خاصة عمى عوء تراجا ال جرة إلى إسرائيؿ.
وعادة ما نشعر بحالة مف العبابية تسرع ا المؤسسة الرسمية عمى معطيات ال جرة العكسػية، بعػد أف كانػت 

ع عاد إلى السط  بسػبب تكػاثر أعػداد الػذيف تتحدث عن ا بوعوح أكثر في سنوات خمت. ولكف هذا الموعو 
 ياػػػػادروف إسػػػػرائيؿ لستػػػػرات طويمػػػػة ، كتسػػػػمية توريػػػػة لم جػػػػرة، وفػػػػي المقابػػػػؿ ظ ػػػػور شػػػػريحة كبيػػػػر مػػػػف أبنػػػػاء 
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الم اجريف قد يكونػوف مسػجميف فػي السػجالت ا سػرائيمية ولكػن ـ لػـ يػزوروا إسػرائيؿ أبػدا، وتتخػوؼ المؤسسػة 
  ال.الحاكمة مف انقطاع ـ الكمي مستقب

ماليػيف نسػمة بقميػؿ، مػف بيػن ـ زهػاء  5وحسب معطيات العاـ الماعي، فقد تجػاوز عػدد الي ػود فػي إسػرائيؿ 
ألػػػػؼ ال تعتػػػػرؼ المؤسسػػػػة الدينيػػػػة بي ػػػػوديت ـ، وُيسػػػػجموف بػػػػدوف ديانػػػػة. ولكػػػػف حسػػػػب  200ألػػػػؼ إلػػػػى  100

الحركػة الصػ يونية، فػإف التقديرات التي نجمع ا مف عدة تقارير تصدرها عدة ج ات رسػمية وأخػرى مرتبطػة ب
ألسػا كػ دنى حػػد،  610عػدد الػذيف بحػوزت ـ جنسػية إسػرائيمية ومقيمػػيف بشػكؿ دائػـ فػي الخػارج، يتػػراوح مػا بػيف 

  ألؼ. 700ومميوف نسمة ك قصى تقدير، ر ـ أف العدد األكثر تداوال هو 
ذا اعتمػػدنا التقػػديرات التػػي تسيػػد أف مػػف بػػيف هػػؤالء مػػا بػػيف  ، فػػإف 37سػػا مػػف فمسػػطينيي أل 40ألسػػا إلػػى  30وا 

ألؼ ي ػودي متواجػديف بشػكؿ دائػـ فػي الخػارج. وحسػب تقػديرات  800ألسا إلى  570الحديث يجري عما بيف 
  إسرائيمية، فإف  البية هؤالء الساحقة جدا ال يسكروف في العودة إلى إسرائيؿ.

لمػدة عػاـ عمػى األقػؿ، وقبػؿ وُتعرلؼ دائرة ا حصاء المركزية الشػخص الم ػاجر مػف إسػرائيؿ، ب نػع مػف خػرج 
يومػػا بشػػكؿ متواصػػؿ، كػػي ال يػػتـ دمػػج مػػف جػػاؤوا لزيػػارات  80تمػػؾ الستػػرة كػػاف فػػي إسػػرائيؿ عمػػى األقػػؿ لمػػدة 

قصيرة.وحسب التقديرات الرسمية وشبع الرسمية، لمسنوات العشر األخيػرة، ياػادر إسػرائيؿ سػنويًا ألمػد طويػؿ، 
ألػػؼ شػػخص، ويعػػود بالمعػػدؿ سػػنويا بعػػد  يػػاب طويػػؿ  11إلػػى ألسػػا  26مػػا نيػػة البقػػاء فػػي الخػػارج، مػػا بػػيف 

  % مف عدد الم اجريف. وهذل وتيرة تثبت ا سمسمة مف التقارير. 40حوالي 
وال ُيمـز القانوف ا سرائيمي القائـ مف هاجر إلى الخارج وبػدوف أف يعػود إطالقػا، بالتنػازؿ عػف جنسػيتع، سػوى 

مخصصات االجتماعية إف كاف يستحق ا، وخارج الت ميف الطبي، أنع بعد ستة أش ر، يكوف خارج استحقاؽ ال
إال إذا اهتـ بدفا الرسوـ بشكؿ دائـ. وهذا القانوف ليس صػدفة، ألنػع بعكػس ذلػؾ فػي الحالػة القائمػة، فػإف مػا 

% مػػػف الي ػػػود المسػػػجميف فػػػي السػػػجؿ السػػػكاني ا سػػػرائيمي سػػػيخرجوف منػػػع، وبالتػػػالي  23% إلػػػى  22بػػػيف 
الصػػ يونية فػػي مواج ػػة  -لػػديمارافي الػػذي تسػػعى لػػع المؤسسػػة ا سػػرائيمية والوكالػػة الي وديػػةسػػيختؿ الميػػزاف ا

  .37فمسطينيي 
وحسػػب المعطيػػات ا سػػرائيمية الرسػػمية، فبعػػد إخػػراج فمسػػطينيي القػػدس المحتمػػة وهعػػبة الجػػوالف المحتمػػة مػػف 

ذل النسػػػبة لترتسػػػا فػػػي %؛ إذ عػػػادت هػػػ 27بػػػدأت تالمػػػس نسػػػبة  37تمػػػؾ المعطيػػػات، فػػػإف نسػػػبة فمسػػػطينيي 
عامػػػا حالػػػة تراجػػػا ومػػػف ثػػػـ جمػػػود، عمػػػى عػػػوء ال جػػػرة  24السػػنوات السػػػت األخيػػػرة، بعػػػد أف شػػػ دت خػػػالؿ 

الي ودية العخمة، خاصة مف دوؿ االتحاد السػوفيتي السػابؽ. ونػذكر أف التقريػر ا سػرائيمي الرسػمي يتحػدث 
وأمػاـ هػذل الحالػة،  وسػوريي الجػوالف. % مف العػرب، ولكػف هػذا بعػد عػـ فمسػطينيي القػدس 1004عف نسبة 

بشػكؿ أكثػر، وهنػا يختػؿ  37فإف إخراج الم اجريف مف إسرائيؿ مػف السػجؿ السػكاني سػيرفا نسػبة فمسػطينيي 
% فػي إسػرائيؿ.ولكف هػذا لػيس  70الميزاف الديمارافي الذي تريدل إسرائيؿ، بػ ف ال تػنخسض نسػبة الي ػود عػف

 كؿ القمؽ بالنسبة  سرائيؿ. 
ونػػػة األخيػػػرة، صػػػدر بحثػػػاف عمػػػا يسػػػمى  مع ػػػد سياسػػػة الشػػػعب الي ػػػودي ، وهػػػو مع ػػػد تػػػابا لموكالػػػة وفػػػي اآل
الصػ يونية، ويعتبػر مػف أهػػـ المعاهػد الصػ يونية فػي هػذل المرحمػػة، إف لػـ يكػف أهم ػا، ويتػولى فيػػع -الي وديػة

يتػػػولى قبػػػؿ المستشػػػار السػػػابؽ لمػػػرئيس األميركػػػي أوبامػػػا ديػػػنس روس، منصػػػب رئػػػيس مشػػػارؾ، بعػػػد أف كػػػاف 
سػػنوات رئاسػػة المجمػػس ا داري لممع ػػد. ويعػػالج البحػػث األوؿ مػػا تعتبػػرل الصػػ يونية  مشػػكمة  الجيػػؿ الثػػاني 
لمم اجريف مف إسرائيؿ، وب ف لدي ـ بػوادر ا تػراب كمػي عػف المشػروع الصػ يوني: دولػة إسػرائيؿ. فيمػا يعػالج 
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 37رائيؿ، مػػف أجػػؿ لجػػـ قػػوة فمسػػطينيي البحػػث الثػػاني مطمػػب مػػن  حػػؽ التصػػويت لمي ػػود الم ػػاجريف مػػف إسػػ
  المتنامية، كما جاء بشكؿ واع  في حيثيات البحث.

إحدى أكثر فترات القمؽ مف ال جرة العكسية مف إسرائيؿ، التي سػبقت هػذل المرحمػة،  فشؿ مخططات إعادت ـ
وكانػت  كانت في سنوات الثمانينيػات مػف القػرف الماعػي، حينمػا كانػت معػدالت ال جػرة فػي حعػيض شػديد،

إسرائيؿ بيف حػرب عمػى لبنػاف اسػتمرت لسػنوات، وانتساعػة الحجػر الباسػمة. إذ إف ال جػرة الطسيسػة فػي حينػع، 
ثػػـ جػػاء  بػػوتيرة أكبػػر. 37وتػػدني معػػدالت الػػوالدة بػػيف الي ػػود، أفسػػحت المجػػاؿ أمػػاـ ارتسػػاع نسػػبة فمسػػطينيي 

وفيتي، وبػػدء أكبػػر موجػػة هجػػرة شػػ دت ا  حبػػؿ الخػػالص  بالنسػػبة لمصػػ يونية، ببػػدء عمميػػة تسكػػؾ االتحػػاد السػػ
، تػدفؽ خالل ػا أكثػر مػف 1001إلػى العػاـ  2880عامػا، مػف العػاـ  22إسرائيؿ، واستمرت بوتيرة عالية لنحو 

ألؼ م اجر، وعػاد مػف كػؿ  130مميوف ومائة ألؼ م اجر، بينما في السنوات العشر األخيرة وصؿ أقؿ مف 
ألسا إلى أوطان ـ بعد أف ُصدموا بواقا إسرائيؿ، ولـ ينجحوا فػي  240هؤالء مجتمعيف عمى مر العقديف قرابة 

مػف مجمػؿ السػكاف. ومػا تراجػا  37وبسعؿ تدفؽ ال جرة العخمة، فقد تراجعت نسػبة فمسػطينيي  الت قمـ في ا.
، حصػػؿ جمػود فػػي تمػػؾ النسػبة. لكػػف مػػا تراجػػا 1005إلػى العػػاـ  1002ال جػرة بشػػكؿ حػػاد نسػبيا مػػف العػػاـ 

ألسػا سػنويا، عػادت لترتسػا نسػبة  25ألسػا إلػى  22في السنوات األخيرة، إلى معدؿ يتػراوح مػا بػيف  ال جرة أكثر
ويعػػود  ، وهػػذا مػػا جعػػؿ المؤسسػػة الرسػػمية، ومػػف فوق ػػا المؤسسػػة الصػػ يونية، تعيػػد حسػػابات ا.37فمسػػطينيي 

% مف الي ود في العػالـ  80تراجا هجرة أبناء الديانة الي ودية مف أوطان ـ إلى إسرائيؿ، إلى حقيقة أف نحو 
يعيشػػوف فػػي دوؿ ذات مسػػتوى معيشػػي وفػػرص حيػػاة وتطػػور أعمػػى مػػف إسػػرائيؿ، وفػػؽ مػػا تقػػر بػػع التقػػارير 

  ا سرائيمية والص يونية، مثؿ تقارير  مع د سياسة الشعب الي ودي .
ات ـ وأفعػػال ـ ال نسػػما فػػي السػػنوات األخيػػرة تعػػابير همػػا صػػادرة عػػف قػػادة إسػػرائيؿ والصػػ يونية، ولكػػف مبػػادر 

تعكس الخوؼ الداخمي لدي ـ عمى مستقبؿ إسرائيؿ، وهذل المرلة ليس مف باب نسبة تكاثر العرب، التػي جػرى 
نمػا أيعػا ألف  أيعا لجـ ارتساع ا نسبيا بسعؿ تطور المجتمعات، وهي تبقى أعمى مػف نسػبة تكػاثر الي ػود، وا 

م ػػور األصػػولييف المتشػػدديف دينيػػا، ثػػـ جم ػػور التكػػاثر األساسػػي فػػي المجتمػػا الي ػػودي يػػ تي بالػػذات مػػف ج
وهذا الخوؼ  الميبرالييف دينيا والمتشدديف سياسيا، وهذا موعوع آخر، طرحنال مف قبؿ وسنعالجع أكثر الحقا.

لمسنال خالؿ حكومة إي ود أولمػرت التػي طرحػت خػالؿ واليت ػا مشػروعيف السػتقداـ الم ػاجريف إلػى إسػرائيؿ، 
لسػػنوات. إال أف الخطتػػيف فشػػمتا فػػي تحقيػػؽ أهػػداف ما، كمػػا أف الخطػػة الثالثػػة التػػي مػػا ماريػػات ماليػػة تسػػتمر 

كػػذلؾ، كانػػت  طرحت ػػا حكومػػة بنيػػاميف نتنيػػاهو فشػػمت هػػي أيعػػا، ول ػػذا فػػإف وتيػػرة ال جػػرة العكسػػية مسػػتمرة.
هناؾ خطة وأكثر الستعادة أصحاب رأسػماؿ كبػار هػاجروا مػف إسػرائيؿ، مػف خػالؿ عػرض ماريػات عػريبية 

مة تستمر لعشػر سػنوات. ور ػـ ذلػؾ لػـ تحقػؽ شػيئا.الجيؿ الثانيػالقمؽ ا سػرائيمي، كمػا ذكػر هنػا، لػـ يعػد عخ
نمػا بسػبب تنػامي شػريحة الجيػؿ  ينحصػر فػي ال جػرة ذات ػا؛ ف ػؤالء مسػجموف فػي سػجالت إسػرائيؿ كسػكاف، وا 

عػائالت ـ حينمػا كػانوا أطسػاال  الثاني، أي أبناء الم اجريف الذيف ولدوا في الخارج، أو هاجروا مف إسرائيؿ مػا
ولـ يعودوا طيمة تمؾ السترة إلى إسرائيؿ وال حتى لزيارة. فالاالبية الكبيرة مف هؤالء األبناء هػـ أيعػا مسػجموف 
في سجالت إسرائيؿ السكانية، ولكف ارتباط ـ وشعورهـ باالنتماء متدف، ما يعني أف الجيؿ الػذي سػي تي مػف 

وف منقطعا بشكؿ شػبع كمػي عػف إسػرائيؿ والصػ يونية. ويعػاؼ إلػى هػذا عػدـ بعدهـ خالؿ سنوات قميمة سيك
  شعور قسـ كبير مف هؤالء باالنتماء لممجتمعات الي ودية في أوطان ا المختمسة.

ويقوؿ تقرير لمع د  سياسة الشعب الي ودي  إف نسبة  ا سرائيمييف  الذيف ولدوا في الخػارج لوالػديف م ػاجريف 
%  60% في سنوات الثمانينيات إلى  34ف مجمؿ ا سرائيمييف في الخارج، ارتسعت مف مف إسرائيؿ، مف بي
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في سػنوات األلسػيف األخيػرة، إذ إف الاالبيػة السػاحقة مػف حممػة الجنسػية ا سػرائيمية الػذيف ينجبػوف فػي الخػارج 
عنػػػي مئػػػات ي تمػػػوف بتسػػػجيؿ أبنػػػائ ـ فػػػي السػػػسارات فػػػي الخػػػارج، ولكػػػف ليسػػػوا كم ػػػـ مػػػف يسعػػػؿ ذلػػػؾ، وهػػػذا ي

اآلالؼ.ويقوؿ التقرير ذاتع، إف الاالبية الساحقة جدا مف هؤالء األبناء لـ يعايشوا البيئة ا سرائيمية، مػا يعنػي 
خمؽ شريحة مسجمة في السجالت ا سرائيمية كسكاف، بعيدة كميػا عػف إسػرائيؿ والمجتمػا ا سػرائيمي، وتواجػع 

ويدعو التقرير الحكومة ا سرائيمية ومؤسسات  تعيش في ا. عمميا االندماج الكمي في مجتمعات األوطاف التي
الوكالة الي ودية إلى التركز عمى هذل الشػريحة مػف الم ػاجريف، خاصػة فػي عػوء حقيقػة أف نسػبة تصػؿ إلػى 
النصؼ وأكثر ال تندمج في أي مف المؤسسات الدينية والتعميمية والثقافيػة واالجتماعيػة الي وديػة فػي أوطان ػا 

ومػػػف توصػػػيات التقريػػػر، صػػػرؼ مػػػوارد لالنتشػػػار بػػػيف أبنػػػاء الم ػػػاجريف لػػػدفع ـ لالنػػػدماج فػػػي  فػػػي الخػػػارج.
المؤسسػػات الي وديػػة كمرحمػػة أولػػى، ومقدمػػة لمتسكيػػر مسػػتقبال فػػي العػػودة إلػػى إسػػرائيؿ. القمػػؽ مػػف التوازنػػات 

نػامي الحػاد فػي مف جديد، وهذا أساسػا، وبدرجػة شػبع موازيػة أيعػا الت 37السياسيةما تنامي نسبة فمسطينيي 
نسػػػبة األصػػػولييف الي ػػػود )الحريػػػديـ(، فقػػػد ُطرحػػػت مػػػف جديػػػد فػػػي السػػػنوات الػػػثالث األخيػػػرة فكػػػرة مػػػن  حػػػؽ 

دولػة فػي العػالـ،  30التصويت لمم اجريف مف إسرائيؿ، حيث أماكف تواجدهـ. وهذا النظاـ قائـ في أكثر مف 
  يديولوجية.لكف طرحع في إسرائيؿ لع أسباب أيديولوجية، ويواجع معارعة أ

وقػػد ظ ػػر هػػذا الطمػػب مػػرارا فػػي السػػنوات الماعػػية، ولكػػف بشػػكؿ خػػاص فػػي العقػػديف األخيػػريف، السػػيما فػػي 
، والتي استندت أساسا لدعـ  ير مطمؽ مف الخارج، مف 2881أعقاب تشكيؿ حكومة إسحؽ رابيف في العاـ 

كثيػػر نسػػبيا، عمػػى المسػػػتوييف ، وكػػاف الػػدعـ مشػػروطا، وتحقػػؽ فيػػع ال37كتمتػػيف تمػػثالف جم ػػور فمسػػطينيي 
الػػػداخمي والخػػػارجي. وهػػػذا موعػػػوع آخػػػر وتجربػػػة سياسػػػية لمػػػرة واحػػػدة، فقػػػد كػػػاف التخػػػوؼ مػػػف أف يتحػػػوؿ 

إلػػػػى بيعػػػػة القبػػػػاف بػػػػيف معسػػػػكرات الحكػػػػـ ا سػػػػرائيمي، ولكػػػػف هػػػػذل السرعػػػػية بػػػػددت ا ال جػػػػرة  37فمسػػػػطينيو 
نيػػة األخيػػرة أف نصػػؼ مميػػوف مػػف ذوي حػػؽ والحقػػا، وخاصػػة بعػػد أف تبػػيف فػػي االنتخابػػات البرلما العػػخمة.
% مػػف ذوي حػػؽ االقتػػراع( هػػـ م ػػاجروف ومتواجػػدوف خػػارج إسػػرائيؿ، ظ ػػر هػػذا المطمػػب مػػف 20االقتػػراع ) 

ودوافػػػا  جديػػػد، وهػػػذل المػػػرلة عمػػػى لسػػػاف العنصػػػري المتطػػػرؼ أفياػػػدور ليبرمػػػاف، زعػػػيـ حػػػزب  إسػػػرائيؿ بيتنػػػا .
فػػع مػػف ارتسػػاع نسػػب المتػػدينيف، بػػؿ أيعػػا بشػػكؿ كبيػػر، ألف ليبرمػػاف ليسػػت فقػػط عػػداؤل الشػػرس لمعػػرب، وتخو 

ألسػػا مػػف الم ػػاجريف السػػابقيف إلػػى إسػػرائيؿ مػػف دوؿ االتحػػاد السػػوفييتي عػػادوا إلػػى أوطػػان ـ وفػػي  220نحػػو 
جيوب ـ الجنسية ا سرائيمية. ويعتقد ليبرماف أف قانونا يسم  ل ـ بالتصويت لالنتخابات البرلمانيػة ا سػرائيمية 

ي صالحع عمى األ مب، ألنع يظ ر كممثؿ لجم ور الم اجريف مف تمؾ المنطقة فػي العػالـ. ولكػف سيصب ف
عمػػى الػػر ـ مػػف  ماريػػات  هػػذا االقتػػراح لسػػرض أ مبيػػة واعػػحة لمي ػػود، وبشػػكؿ خػػاص الي ػػود العممػػانييف فػػي 

ف قػػػوى يمينيػػػة الكنيسػػػت ا سػػػرائيمي، إال أنػػػع يواجػػػع اعتراعػػػا كبيػػػرا فػػػي داخػػػؿ الحركػػػة الصػػػ يونية، وحتػػػى مػػػ
ونظػػرا لتعقيػػدات  أيديولوجيػػة، تػػرى فػػي سػػف قػػانوف ك ػػذا تشػػجيعا لسكػػرة ال جػػرة مػػف إسػػرائيؿ وحتػػى شػػرعنت ا.

المشروع، ور ـ وجود مقترحات لمن  تصويت جزئي لمم اجريف، إال أنع مف الصعب رؤية قػانوف ك ػذا حتػى 
يمػػػة مػػػف اآلف، أو حتػػػى بعػػػد عػػػاـ عمػػػى االنتخابػػػات البرلمانيػػػة المقبمػػػة، التػػػي قػػػد تجػػػرى فػػػي  عػػػوف أشػػػ ر قم

األكثػػر. تقمػػب معػػدالت النمػػوكي نعػػا األمػػور فػػي مسػػارها الػػواقعي، فإنػػع عمػػى الػػر ـ مػػف القمػػؽ مػػف ال جػػرة 
العكسػػػية، وتػػػدني معػػػدالت ال جػػػرة الي وديػػػة إلػػػى إسػػػرائيؿ، إال أف الحػػػديث ال يجػػػري عػػػف انقػػػالب درامػػػي فػػػي 

حداث قسز  . فبسعؿ تطور المجتما، فػإف 37ة كبيرة في نسبة سكاف فمسطينيي التركيبة السكانية في إسرائيؿ، وا 
تسػػجؿ تراجعػػا، عمػػى الػػر ـ مػػف أن ػػا مػػا تػػزاؿ أكبػػر مػػف نسػػبت ا بػػيف الي ػػود  37نسػػب التكػػاثر لػػدى فمسػػطينيي 

 %(. 206% مقابؿ  105)
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والدة ال ائمػة وفي المقابؿ، فػإف نسػبة تكػاثر الي ػود ترتسػا بشػكؿ طسيػؼ فػي السػنوات األخيػرة بسعػؿ معػدالت الػ
% سػػػػنويا، والي ػػػػود المتػػػػدينيف  202جػػػػدا بػػػػيف األصػػػػولييف الي ػػػػود، الػػػػذيف تصػػػػؿ نسػػػػبة التكػػػػاثر لػػػػدي ـ إلػػػػى 

 % لػػدى الي ػػود العممانييف.ول ػػذا لػػيس صػػدفة أف دوافػػا القمػػؽ  202%، مقابػػؿ نسػػبة تكػػاثر  104 الميبػػرالييف  
 

إلػى جم ػور  37سػنوات األخيػرة مػف فمسػطينيي ا سرائيمي والص يوني مف نسب النمو السكاني انتقمػت فػي ال
 المتدينيف، وهذا ما بيلنع بشكؿ واع  بحث صادر عف جامعة حيسا قبؿ أقؿ مف عاميف.

 5/9/1021، الغد، عّمان
 

 المصمحة االقتصادية تبعد حماس عن المصالحة 57
 آفي يسسخروؼ

حكومػػة حمػػاس الجديػػدة، التػػي  صػػباح أمػػس أقسػػمت اليمػػيف القانونيػػة فػػي مبنػػى البرلمػػاف السمسػػطيني فػػي  ػػزة
يقػؼ عمػى رأسػ ا، مثممػػا فػي الماعػي، اسػماعيؿ هنيػػة، ولكػف مػا تاييػر بعػػض وزرائ ػا )عػمف آخػريف وزيػػر 
الصحة الػذي تعػرض لوابػؿ مػف االنتقػاد فػي عػوء أداء الج ػاز الصػحي الاػزي(. ومجػرد أداء حكومػة جديػدة 

ميميػػا فقػط. ويكػػاد يكػػوف  نيػػا عػف االشػػارة الػػى أنػػع لػػف اليمػيف القانونيػػة ال يشػػكؿ تاييػػرا حقيقيػا، بػػؿ تعػػديال تج
يكػػوف فػػي الحكومػػة الجديػػدة رجػػاؿ فػػت ، وهػػذل ايعػػا رسػػالة مػػف حمػػاس: المصػػالحة السمسػػطينية ال تبػػدو فػػي 

 االفؽ.
السمطة السمسطينية، مف ج ت ا، نقمت رسالة خاصة ب ا: أمس إبتدأ في العسة التسجيؿ لالنتخابات المحمية، 

تشػػػريف االوؿ. وهػػػذل ليسػػػت المػػػرة االولػػػى التػػػي تقػػػرر في ػػػا السػػػمطة موعػػػد  12تجػػػرى فػػػي  التػػػي يستػػػرض أف
االنتخابات المحمية. فقبػؿ سػتة اشػ ر فقػط ت جػؿ اجراؤهػا بسػبب االسػتعداد  يػر المناسػب مػف جانػب السػمطة 

وجػد وربما الخوؼ مف خسارة فت . وما ذلؾ، فمجرد بدء التسجيؿ، دوف أف تشارؾ حماس في االنتخابػات، ت
 رسالة مف جانب السمطة المصالحة ستعطر الى االنتظار.

هذاف الكياناف، العسة )فت  الند( وقطاع  ػزة )حماسػتاف( يواصػالف رقصػ ما الاريػب. أحاديػث ال ن ايػة ل ػا 
عف الحاجة الى الوحدة، صسر افعاؿ او نتائج وواقا يجسد فقط كـ واسا الصدع السمسطيني الداخمي. ولكف، 

لحة تبدو االف كخياؿ مارؽ، فاف الحكميف، حكـ حماس وحكـ فت ، ينجحاف في الحساظ عمى ر ـ أف المصا
 استقرار مثير لالنطباع واستثنائي في منطقتنا.

 لشدة المسارقة، بالذات العسة و زة اصبحتا جزيرتي هدوء في داخؿ عاصسة 'الربيا العربي'.
نيف، ولكف حاليا يبدو الجم ػور السمسػطيني عمػى االقػؿ وما انع ال توجد ديمقراطية فمسطينية حقيقية في المكا
  ير مباؿ  وم تـ اكثر بتحسيف أوعاعع االقتصادية.

. فػي موقع ػا عمػى Palestine Buisness Focusمنذ وقت  ير بعيد بدأت تصدر مجمة اقتصادية جديدة 
تاحية تدور آخػر معطيػات االنترنت، تصؼ المجمة فظاعة االحتالؿ االسرائيمي والحصار الشديد. وفوؽ االفت

البورصػػػة السمسػػػطينية مػػػف أسػػػسم ا تقػػػارير عػػػف االرتسػػػاع فػػػي انتػػػاج الصػػػناعة المحميػػػة ومقابمػػػة مػػػا مػػػدير عػػػاـ 
الوطنية 'الشركة الخموية السمسطينية'. وتمقي هػذل التقػارير بعػوء سػخيؼ جػدا عمػى الوصػؼ الػذي يظ ػر فػي 

 الصسحة االساس عف 'االحتالؿ'.
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تػػ ثر الكبيػػر بصػػدور مجمػػة اقتصػػادية فػػي العػػسة. فسػػي ن ايػػة المطػػاؼ، شػػ د االقتصػػاد  يػػر أنػػع ال ينباػػي ال
السمسػػطيني ابطػػاء فػػي النمػػو فػػي العػػسة، مػػا ارتسػػاع فػػي معػػدؿ البطالػػة وانخسػػاض فػػي الجػػداوؿ االقتصػػادية 

 المركزة.
ها السػػػمطة فػػػي المائػػػة، اال انػػػع فػػػي عػػػوء االزمػػػة الماليػػػة الخطيػػػرة التػػػي تشػػػ د 4ومػػػا اف النمػػػو يقػػػدر بنحػػػو 

السمسػػطينية، فػػاف هػػذل المعطيػػات مػػف شػػ ن ا اف تواصػػؿ االنخسػػاض. وبػػالتوازي، يامػػؽ اقتصػػاد  ػػزة السػػوارؽ. 
فػي المائػة فػي  ػزة  1703صحي  أف الناتج القػومي الخػاـ فػي العػسة عػعسع فػي  ػزة ومعػدؿ البطالػة اكبػر )

اال انع بينما يظ ر الوعا في القطاع (، 1021في المائة في العسة في الربا الثاني مف العاـ  2602مقابؿ 
 مؤشرات تحسف، تمر العسة بعممية معاكسة.

في شػارع االرسػاؿ فػي راـ اهلل، يمكػف أف تعػمؿ وال تعػرض الصػورة  KFCو  Pizza Hutالسروع الجديدة لػ 
يستػرض االكثر تعقيدا، مثؿ معدؿ البطالة فػي اوسػاط الشػباب المتعممػيف. كمػا أف المشػاريا االقتصػادية التػي 
 باالسرة الدولية أف تحث ا في أرجاء العسة عالقة ومف الصعب مالحظة مستثمريف خاصيف في االفؽ.

فػػي  ػػزة الوعػػا االقتصػػادي بعيػػد عػػف أف يكػػوف افعػػؿ، ولكنػػع بالت كيػػد يظ ػػر مؤشػػرات مشػػجعة. فالحصػػار 
ولػيس هنػاؾ عمميػا نقػص  االقتصادي لـ يعد قائما، والنشاط في االنسػاؽ يجػري، مػرة اخػرى بػال عراقيػؿ تقريبػا

في المنتجات أو البعائا. و ير قميؿ مف السكاف في القطاع يبدوف ما ذلؾ قمقيف، بالذات في عوء النقص 
في عماؿ البناء. فازة تش د زخما عقاريا، وفي أرجاء القطاع ظ رت في السػنتيف االخيػرتيف عشػرات المبػاني 

ي مف االيدي العاممة، في هػذا السػرع، عػمف امػور اخػرى طابقا. المشكمة في أنع ال يوجد ما يكس 22 21مف 
كػوف الكثيػر مػف عمػاؿ البنػاء وجػدوا وظػائؼ جديػػدة )كػالموظسيف الحكػومييف( فػي تمػؾ السػنوات التػي لػـ يكػػف 
في ا ممكنا البناء في  زة )بسبب النقص في مواد البناء(. حاولت حكومػة حمػاس مواج ػة الػنقص مػف خػالؿ 

 لبناء، ولكف حتى هذل الدورات لـ تحؿ أزمة عماؿ البناء.الت هيؿ المركز لعماؿ ا
ينباػي القػػوؿ اف قيػػادة حمػػاس قػػد تكػوف تتحػػدث عػػف المصػػالحة، ولكن ػػا تبػدو راعػػية بمػػا يكسػػي لمحسػػاظ عمػػى 
الوعا الحالي: السارؽ بيف العسة و زة يامؽ رويدا رويدا، قطر تقترح عمي ا تبرعػات بنحػو ربػا مميػار دوالر 

 قات ما مصر، حتى بعد العممية في سيناء، تمعب في صال  حماس وليس في صال  فت .ويبدو أف العال
الواقا الذي خمقتع حماس عمى االرض، المداخيؿ ال ائمة مف العرائب عمػى البعػائا فػي االنسػاؽ، عػدـ دفػا 

دفػا الحكومة فواتير الك رباء، الى جانب حقيقػة أف السػمطة تواصػؿ بشػكؿ مشػول الحػرص عمػى رفاهيػة  ػزة )
ألػػؼ موظػػؼ سػػمطة سػػابؽ يسػػكنوف فػػي  ػػزة وعمميػػا يجمسػػوف فػػي بيػػوت ـ دوف عمػػؿ شػػيء(  50رواتػػب لنحػػو 

تعزز فقط أكثر ف كثر ر بة المنظمة في الحساظ عمى االنقساـ. بتعبير آخػر، المصػالحة الوطنيػة معناهػا مػف 
قاؿ الشعار االنتخابي . Its the economy stupidناحية حماس خسارة مئات مالييف الدوالرات في السنة 

 ، ويبدو أنع كاف محقا.2881لبيؿ كمينتوف في 
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