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 33 :كاريكاتير

*** 
 
 

 إذا رأت الحكومة ذلك ضرورياً  طاع غزة وحكمواجتياح قيستطيع  الجيش اإلسرائيمي :باراك .2
لػػّوح  ،وزيػػر الحػػرب "اإلسػػراإيمو" إييػػود بػػاراؾ، أف وكػػاالتعػػف نقػػبل  ، 8/9/1021الخمييي ، الشييارقة ذكػػرت 

 أمس باستعداد جيش االحتبلؿ الجتياح قطاع غزة إذا صدر أمر بذلؾ.
، 1008 وأواإػؿ 1007طػاع أوارػر عػاـ وقاؿ باراؾ فو مؤتمر عف العداوف الدموي الذي شنو الكياف ضػد الق

التو أطمؽ عمييا االحتبلؿ تسمية "عممية الرصاص المصبوب"، إف العممية كػاف يمكػف أف تنتيػو قبػؿ عشػرة 
 أياـ مف الموعد الذي انتيت فيو، حسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" فو موقعيا اإللكترونو.

قػػرار الرػػاص بعمميػػة "الرصػػاص المصػػبوب"، أنػػو إذا وأضػػاؼ فػػو المػػؤتمر الػػذي ركػػز عمػػ  عمميػػات صػػن  ال
 رأت الحكومة أف ىذا )االجتياح( أمر ضروري، فإف الجيش بإمكانو اجتياح قطاع غزة وحكمو".

وتجنػػب بػػاراؾ القضػػية الراصػػة بشػػف ىجػػوـ محتمػػؿ عمػػ  المنشػػةت النوويػػة اإليرانيػػة، قػػاإبًل إنػػو "يتعػػيف عمػػ  
نػػدما تحػػدد أىػػدافيا، ويجػػب أف تتسػػـ المناقشػػة الراصػػة بالقضػػية "إسػػراإيؿ" أف تحػػافظ عمػػ  رؤيػػة واضػػحة ع

 بالنزاىة واألمانة".
باراؾ أعرب عف اطمإناف بحجـ االستعدادات األميركية ، أف الناصرة، مف 8/9/1021الغد، عّمان وأضافت 

 "لمواجيػػة التحػػديات عمػػ  كافػػة المسػػتويات"، فػػو حػػيف حػػّذر بػػاراؾ أمػػس مػػف أف عػػدـ الشػػروع فػػو عمميػػات
عسكرية "لمواجية تحديات" يؤدي إل  أرطار كبيرة، وكاف باراؾ قد التق  مساء أوؿ مف أمس الرميس ناإب 

 رإيس األركاف األميركو جيمس وينفيمد.
وقػػاؿ بػػاراؾ عمينػػا أف نحػػافظ عمػػ  العبلقػػة الراصػػة مػػ  صػػديقتنا وحميفتنػػا الواليػػات المتحػػدة"، وأضػػاؼ، أف 

ا أيضػػػا فػػػوارؽ، واسػػػراإيؿ تحفػػػظ لنفسػػػيا الحػػػؽ باترػػػاذ القػػػرارات السػػػيادية "التحػػػدي مشػػػترؾ لكمينػػػا ويوجػػػد بيننػػػ
والواليات المتحدة تحتـر ذلؾ، ولكف ال ينبغػو الرطػف فػو الحجػـ الػذي ياليػر االنطبػاع لبلسػتعدادات األميركيػة 

 لمواجية التحدي عم  كؿ المستويات".
القػػرارات الحاسػػمة المتعمقػػة بمصػػير وأمػػف  وتػػاب  بػػاراؾ قػػاإبل، إف حكومػػة اسػػراإيؿ، وىػػو وحػػدىا، التػػو سػػتترذ

اسراإيؿ، ولكف الواليات المتحدة ىو حميفنا األىـ. التعػاوف االسػترباري واإلسػناد األمنػو السػراإيؿ اسػتالناإياف 
 اليـو فو عمقيما وحجميما وأنا مقتن  بفنيما سيكوناف كذلؾ أيضا فو كؿ ارتبار فو المستقبؿ".

ة اعتػػراض الصػػواري  فػػو قبػػة حديديػػة عاليػػة لمغايػػة. ىػػذا إنجػػاز عممػػو، وفػػو حديالػػو أوضػػك بػػاراؾ أف "نسػػب
تكنولػػػوجو وعمميػػػاتو غيػػػر مسػػػبوؽ بمسػػػاعدة الميزانيػػػة االسػػػراإيمية والسػػػراء األميركػػػو يتزايػػػد"، قاصػػػدا الػػػدعـ 

 األميركو لمشاري  تطوير الصواري  االسراإيمية.
ناإػب رإػيس األركػاف األميركػو  ،أمػس الرمػيسوكاف باراؾ قد التق  فو مكتبػو فػو تػؿ أبيػب، مسػاء أوؿ مػف 

 جيمس وينفيمد، فو محاولة لمتغمب عم  الربلفات بيف الدولتيف فو موضوع النووي اإليرانو.
وحسػب مصػػادر فػػو وزارة الحػرب االسػػراإيمية، فقػػد بحػػث وينفيمػد مػػ  بػػاراؾ فػػو المواضػي  العاجمػػة فػػو الشػػرؽ 

حػػث الربلفػػات المعمنػػة يػػف الجػػانبيف االسػػراإيمو واإليرانػػو بشػػفف االوسػػط، والمسػػفلة اإليرانيػػة، وفػػو رمفيػػة الب
 كيفية التعامؿ م  إيراف فو ىذه المرحمة.
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 المواقف مع القيادة المصرية تنسيقعباس: حريصون عمى  .5

أبرزت اإلذاعة اإلسراإيمية فو موق  عم  الشبكة، صباح الجمعة، تصريحات رإيس السمطة الفمسطينية 
 ر صحفو فو القاىرة، والتو أكد فييا اعترافو بدولة إسراإيؿ.محمود عباس فو مؤتم

وأضافت فو موقعيا أف عباس مرة أررى يقوؿ إف "الفمسطينييف يعترفوف بوجود دولة إسراإيؿ". كما أشارت 
وأشارت أيضا إل  أنو طالب إسراإيؿ بقبوؿ  إل  أنو "شدد عم  أنو لـ يدع أبدا إل  إلقاء إسراإيؿ فو البحر".

. كما أشارت إل  قولو إف "الفمسطينييف معنيوف 76لدولتيف، واالعتراؼ بالدولة الفمسطينية فو حدود حؿ ا
 بدولة ال يعيش فييا سوى الفمسطينيوف".

وكاف أبو مازف قد صرح بفنو حريص كؿ الحرص عم  استمرار االتصاالت والمشاورات م  القيادة المصرية 
 ا ورصوصا قضية األمـ المتحدة.لتنسيؽ وتوحيد المواقؼ حوؿ كؿ القضاي

وفيما يتعمؽ بالذىاب لؤلمـ المتحدة، قاؿ عباس: "نحف متفقوف تماما عم  الذىاب نياية الشير الحالو 
 وسنستمر فو مشاوراتنا م  الدوؿ عم  طبيعة القرار حت  يكوف ىناؾ إجماع ليذا القرار".

ة التو يرفضيا كؿ العالـ وأيضا نحف نرفضيا وأضاؼ "تحدالنا أيضا عف النشاطات االستيطانية اإلسراإيمي
وال نقبميا، ونطالب الحكومة اإلسراإيمية بفف توقؼ ىذه النشاطات وبفف نسير لمحؿ السياسو عم  أساس 

ونف  عباس ما نسب لو مف تصريك مف "أف إسراإيؿ وجدت لتبق "، مضيفا "أنا  ".7676دولتيف عم  حدود 
حف معترفوف بيا، وعمييـ ىـ أف يعترفوا بنا كدولة عم  حدود عاـ لست ضده فإسراإيؿ دولة موجودة ون

وأف يقبموا بمشروع الدولتيف، وداإما نقوؿ إذا كانت إسراإيؿ تريد مفاوضات عمييـ أف يمتزموا بفمريف  7676
.. داإما 76االنيف: األوؿ أف توقؼ النشاطات االستيطانية، والالانو أف تعترؼ برؤية الدولتيف عم  حدود 

 وؿ ىذا ألي كاف".نق
 7/9/5005 88عرب 

 
 طمبت من عباس عدم المصالحة وأمريكا ..انتيت قانونيا 5002اتفاقية معبر رفح عام  :ةىني .3

المصالحة الفمسطينية ضرورة  أف ةىني إسماعيؿأكد رإيس وزراء حكومة غزة  :سما -حكمت يوسؼ  -غزة 
تحتاج لتوفير المقدمات الصحيحة  أنيا)..( مبينا  اوطنية وريار استراتيجو وال بديؿ لمشعب الفمسطينو عني

 لو مصالحة حقيقة ويكتب ليا الديمومة باالتفاؽ عم  نظاـ سياسو واحد.إلنصؿ 
"نحف نريد سمطة واحدة وقيادة واحدة وبرنامج وطنو واحد  (:ON TVربلؿ لقاء متمفز م  قناة ) ةوقاؿ ىني
فمسطينية مشتركة بغض النظر عف التباينات الموجودة دارؿ  ونريد لغة نتعامؿ بيا م  العالـ كمغة ،وموحد

 الساحة الفمسطينية".
ولكف ىناؾ عامبلف يعطبلف المصالحة  ،"االنقساـ الفمسطينو ضار وال يردـ القضية الفمسطينية وأضاؼ:

ىناؾ قوى أمنية دارؿ الضفة  أفيتمالؿ فو  األوؿالعامؿ  إفرارجو، حيث  واآلرروىما عامؿ دارمو 
العامؿ الرارجو فيتمالؿ فو  أماتتساوؽ م  القافة المصالحة التو وقعيا الرإيس عباس،  أفغربية ال تريد ال

ال يرغباف بتحقيؽ المصالحة وىذا تكرر عم  لساف أكالر مف  ألنيما اإلسراإيمو؛والتدرؿ  األمريكوط غالض
سراإيمو أمريكومسؤوؿ  طمبت مف الرإيس  أمريكات بفف لدييـ معموما أف . وقاؿ ىنية:)..( بشكؿ عمنو" وا 

 لؤلمـعدـ المصالحة م  حماس والانييا العودة لممفاوضات والالاليا عدـ الذىاب  أولياعباس البلث مساإؿ 
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مف تدفؽ الماؿ عم  السمطة يشؿ  وأمريكا أكد أف من  إسراإيؿو  .المتحدة لنيؿ العضوية لمدولة الفمسطينية
 قرارىا السياسو.

لحركة الوحيدة دوف باقو التنظيمات الفمسطينية التو ذىب لحوارات القاىرة حماس ىو ا أف ةوبيف ىني
مرونة كبيرة حينما تـ االتفاؽ  أظيرتحماس  أف إل ر اش. وأ)..( متسمحة برؤية اتجاه كؿ ممفات المصالحة

بموافقتيا عم  عدـ عرضيا عم  المجمس  ؛عم  تشكيؿ حكومة تكنقراط مف شرصيات غير سياسية
 برلمانية. أغمبيةلذي تشكؿ بو حماس التشريعو ا

الموافقة عم  تولو الرإيس عباس  ،حماس اتجاه صدؽ نواياىا بالمصالحة أبدتياقمة المرونة التو  إفوقاؿ 
 مازف ورإيس المكتب السياسو لحماس رالد مشعؿ. أبوالذي وق  بيف  ؛رإاسة الحكومة فو اتفاؽ الدوحة

"لجنة االنترابات تريد العمؿ بغزة لكنيا لـ تعط  الحرية الكاممة  :ةيوفيما يتعمؽ بقضية االنترابات قاؿ ىن
 األمنيةحماس لـ يسجموا فو السجؿ المدنو لمناربيف بسبب الظروؼ  أبناءكؿ  إفحيث  ؛معمؿ بالضفةل

حماس  أفموضحا  .واالجتماعو بالضفة )..( اإلعبلمووحظر النشاط  ،الصعبة والمبلحقة واالعتقاالت
فو ظؿ ىذه الظروؼ المعقدة والصعبة فبل حريات واعتقاؿ  إجراإيامف االنترابات ولكف مف  ليست متروفة

الـ البحث فو باقو  أوالمازف يريد االنترابات  أبو أفعم   عبلوةوحظر لنشاطات الحركة بالضفة  ،سياسو
 الممفات".
 معبر رفح
ؾ يعتبر الوض  الطبيعو بيف غزة الف ذل ،عف ارتياح حكومتو مف رطوة فتك معبر رفك البري ةوعبر ىني
فتك  أفالمعبر ىو المتنفس الوحيد لسكاف قطاع غزة لمعالـ الرارجو معتقدا  أفباعتبار  ،المصرييف واألشقاء

ليس متورطا فو  بفنووالورتو العتيدة  األصيؿالشعب المصري  إلرادة انعكاسمعبر رفك بالشكؿ الطبيعو 
 عبر.الم إغبلؽحصار غزة ولـ يكف راضيا عف 

لو تتميـ ليذه الرطوة بكيفية فتك المعبر عم  مدار إ"ىذه رطوة ايجابية وجيدة ولكف نحف بحاجة  وقاؿ:
 واف يكوف تجاريا. لؤلفرادمعبر  إل  لؤلفرادوتحويمو مف معبر  األسبوع
برعاية  يمواإلسراإوالجانب  األوروبييفم   5002االتفاقية التو وقعتيا السمطة الفمسطينية عاـ  أف ةوأكد ىني
 قد انتيت مدتيا القانونية واف الجانب المصري ليس طرفا فييا وغير ممزما بتطبيقيا. أمريكية

البلزمة لحمايتو  األمنيةتوفر كؿ العوامؿ  أف ةلحركة المعبر أوضك ىني األمنو باإلطاروفيما يتعمؽ 
ررؽ أمنو  أيحت  المحظة يسير بشكؿ جيد فو حيف لـ يسجؿ  واألمنووالحركة عميو ومحيطة الجغرافو 

 المصرييف ويقدرونو. األشقاءعم  مستوي المعبر مف جانب غزة وىذا يعرفو  إرباؾ أو
السياسية فو مصر كمما كانت واضحة ومعززة لالقافة  واإلرادةالقرار  إف ةعم  الصعيد السياسو فقاؿ ىني أما

نياءاحتضاف الشعب الفمسطينو  ؿ مسؤولية سياسية وكؿ ما ىو مطموب معاناتو قطعا ففننا سنتعامؿ بك وا 
 .األساسمف ترتيبات سياسية نحف جاىزوف لعمميا عم  ىذا 

 لقاء مرسى
مف حيث التوقيت  أىميةاكتسبت  ،زيارتو لمصر ولقاإو بالرإيس المصري محمد مرس  أف ةوأكد ىني

 ،النظاـ السابؽتوقيتيا جاء كفوؿ رإيس مصري منترب بعد الالورة يستقبمنا بعكس  إفحيث  ؛والمضموف
 ومف حيث المضموف تـ عرض كؿ القضايا التو تتعمؽ بالشفف الفمسطينو عم  الرإيس مرس  وتحديدا غزة.
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مف  ،"عرضنا عم  الرإيس مرس  كافة الممفات والقضايا السياسية فو الوض  الفمسطينو بشكؿ عاـ وقاؿ:
وكذلؾ ما  ،بالقدس المحتمة اإلسراإيميةوممؼ االعتداءات  ،ممؼ المصالحة وكيفية التحرؾ مف أجؿ تحقيقو

 يتعمؽ بقطاع غزة مف حصار ومعبر ووقود وكيرباء وسفر.
القومو المصري  باألمفمساس  وأي ،المصري يشكؿ الحاضف لؤلمف الفمسطينو األمف أف ةف ىنيوبيّ 

 الفمسطينو. األمفسينعكس سمبا عم  
"التغيير ظير وكاف واضحا حينما التقينا  :ةقاؿ ىني وفيما يتعمؽ بةليات التغيير عف النظاـ المصري السابؽ

ولـ  ،نظاـ مبارؾ لـ يعترؼ بنتاإج االنترابات والحكومة الشرعية أفبالرإيس محمد مرس  عم  اعتبار 
ىناؾ شرعية سياسية  أفنا بالرإيس مرس  يعنو ؤ ، فمقااألقؿيكوف الممؼ الفمسطينو سياسيا عم   أفيسمك 

الحصار  إنياءبضرورة  ؛تصحيك لمموقؼ المصري والقرار المصري إعادةاف ىناؾ و  ،لمحكومة الفمسطينية
 رير دليؿ عم  التغيير". ،عم  غزة ورف  المعاناة عنو

"اتفقنا ربلؿ زيارتنا لمصر بفتك معبر  :ة  الرإيس مرس  قاؿ ىنيموحوؿ ما تـ االتفاؽ عميو ربلؿ لقاإو 
% حيث 70وتقميص ما يسم  الممنوعيف امنيا بنسبة  ،مسافر يوميا 7200ساعة ويسمك بدروؿ  75رفك 

لمدة  باإلقامةمصر  إل ألؼ ممنوع مف السفر، واف يسمك لكؿ فمسطينو يدرؿ  00كاف ىناؾ ما يقارب 
العكس، وتـ  أولو مطار القاىرة إسواء مف معبر رفك  األمنوما يسم  بالترحيؿ  إلغاءساعة، بمعن   65

 أحداثوكؿ ىذا كاف قرارا ولكف جاءت  تر مف الوقود القطري لغزة يوميا،ل ألؼ 020 إدراؿاالتفاؽ عم  
 سيناء ودرمت المنطقة فو بيإة أمنية.

)..( مبينا انو  ظاىرة استالناإية مرتبطة برف  الحصار عف قطاع غزة أنيا ةقاؿ ىني األنفاؽعف طبيعية  أما
لتجارية بيف غزة ومصر عم  الحدود لف برف  الحصار وفتك المعابر بشكؿ كامؿ وانجاز مشروع المنطقة ا

 .إغبلقياوسيتـ  األنفاؽيعود مبرر لوجود ىذه 
 المقاومة والسياسة

 ،قيتو المطمقةاعم  مواقفو ومصد أميناالمستوى السياسو لمحكومة الفمسطينية فو غزة ظؿ  أف ةوقاؿ ىني
 ال قبؿ دروؿ حماس الحكـ وال بعد ذلؾ. بإسراإيؿمؤكدًا عدـ االعتراؼ 

رط  أف)..( موضحا  ولف نتنازؿ عف شبرا واحد مف فمسطيف التاريرية بإسراإيؿ"لف نتعرؼ  :أضاؼو 
 التسوية فاشؿ ال يمكف االعتماد عميو.

حكومتو تدف  المف المواقؼ السياسية ورفض شروط الرباعية الظالمة  بالحصار المفروض عم   أفوأوضك 
 قطاع غزة.
بفف ال دولة فمسطينية فو غزة وال دولة فمسطينية ببل  ،ا ويردده حالياعم  شعاره الذي رفعو سابق ةوأكد ىني
حماس ال تقيـ كيانا وال سمطة فو غزة الف المرحمة مرحمة تحرر وطنو فالتحرير الـ  أفمبينا  ،غزة )..(
 الدولة.

  8/9/5005وكالة سما 
 
 
 
 أبو ردينة: شعبنا يدفع ثمن الموقف الوطني الرافض لمشروط اإلسرائيمية .8
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وفا: قاؿ الناطؽ باسـ الرإاسة، نبيؿ أبو ردينة: إف شعبنا الفمسطينو يدف  المف الموقؼ الوطنو  -راـ اهلل 
 الذي يرفض الشروط اإلسراإيمية لمعودة إل  المفاوضات.

وأضاؼ أبو ردينة، فو تصريك لػ"وفا"، إف تصريحات رإيس الوزراء اإلسراإيمو بنياميف نتنياىو التو قاؿ فييا 
ألزمة المالية التو تعانو منيا السمطة الفمسطينية سببيا عدـ العودة لممفاوضات"، غير صحيحة عم  إف "ا

اإلطبلؽ، ألف الوض  االقتصادي الصعب ىو جراء وجود العقوبات اإلسراإيمية التو تحوؿ دوف انتعاش 
الذي يؤيده  وأوضك أف موقؼ الرإيس محمود عباس مستند عم  الموقؼ الوطنو االقتصاد الفمسطينو.

شعبنا الفمسطينو بفف ال مفاوضات م  االستيطاف، وأف ذىابنا إل  األمـ المتحدة لنيؿ عضوية فمسطيف حؽ 
 مقدس، وأف إجراءات الحكومة اإلسراإيمية والمعيقات التو تضعيا ىو نتيجة ليذا الموقؼ الوطنو السميـ.

 9/8/5005األيام، رام اهلل، 
 
 ع الدولي أن يقف متفرجا إزاء الوضع الخطير بفمسطينمنصور: ال يمكن لممجتمرياض  .2

قاؿ المراقب الداإـ لفمسطيف لدى األمـ المتحدة فو نيويورؾ، السفير رياض منصور: إف  القدس: –راـ اهلل 
الوض  المفساوي والرطير الذي يسود فو األرض الفمسطينية المحتمة، بما فييا القدس الشرقية، يتطمب 

ولو العاجؿ، وتحميؿ إسراإيؿ، السمطة القاإمة باالحتبلؿ، المسؤولية عف جمي  أعماليا اىتماـ المجتم  الد
 غير القانونية واالستفزازية.

وشدد منصور فو رساإؿ متطابقة بعاليا إل  األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، ورإيس مجمس األمف )ألمانيا(، 
ابير جدية لوض  حد لالقافة اإلفبلت مف العقاب ورإيس الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، عم  ضرورة اتراذ تد

التو تتمت  بيا إسراإيؿ لسنوات عديدة رغـ انتياكاتيا الجسيمة لمقانوف الدولو، بما فو ذلؾ ارتكاب جراإـ 
 حرب.

وأضاؼ: ال يمكف لممجتم  الدولو، وراصة مجمس األمف، أف يقؼ مكتوؼ األيدي إزاء ىذا الوض  وىناؾ 
ود لحماية الشعب الفمسطينو تحت االحتبلؿ، بما فو ذلؾ األسرى والمعتقميف، حاجة ممحة لبذؿ الجي

نقاذ فرص تحقيؽ السبلـ واألمف.  لضماف احتراـ القانوف، بما فو ذلؾ اتفاقية جنيؼ الرابعة، وا 
 8/9/5005القدس، القدس 

 
 يقود قائمة انتخابية لبمدية طولكرم  حسن خريشة .6

ب فو المجمس التشريعو )البرلماف( الفمسطينو، ترؤس قاإمة انترابية قرر ناإ منتصر حمداف: -راـ اهلل 
لبمدية طولكـر شمالو الضفة الغربية المحتمة، بعدما أيقف بعدـ إمكانية تفعيؿ المجمس، بسبب استمرار 

 االنقساـ الذي أسيـ فو تعطيؿ المؤسسة البرلمانية.
مف الواضك أف مؤشرات إنياء "إنو  "الرميجػ"ل وقاؿ حسف رريشة الناإب الالانو لرإيس المجمس التشريعو،

تماـ المصالحة بيف حركتو فتك وحماس تتراج ، وال أمؿ فو عودة المجمس التشريعو لمعمؿ،  االنقساـ وا 
 ."لذلؾ قررت روض االنترابات المحمية وتشكيؿ قاإمة انترابية لممنافسة عم  رإاسة بمدية طولكـر

الشعب الفمسطينو مف ربلؿ المجمس التشريعو، لكف المجمس بات لقد رشحت نفسو لردمة “وقاؿ رريشة 
انتظرنا ". وأضاؼ "معطبًل، فوجدت أف مف األفضؿ العودة لردمة الجميور عم  مستوى محافظة طولكـر

تماـ المصالحة، لكف كؿ المؤشرات تشير إل  تعمؽ االنقساـ وتعطؿ المؤسسة  طويبًل إلنياء االنقساـ وا 
 ."عود لمعمؿ م  المواطنيف وردمتيـالتشريعية، لذلؾ سف
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 8/9/5005الخمي ، الشارقة 
 
 مضاعفة أعداد المركبات الحديثة الواردة إلى غزة نظمي مينا:  .7

الجمعة، عف  كشؼ رإيس ىيإة المعابر والحدود فو السمطة الفمسطينية نظمو مينا ليؿ الرميس/: د ب أ
 مركبة أسبوعيًا. 700إل  قطاع غزة إل   عم  مضاعفة عدد المركبات الحديالة "إسراإيؿ"موافقة 

وقاؿ مينا لوكالة )سما( اإلربارية المحمية إف ىناؾ وعودًا رسمية مف الجانب المصري إعادة استإناؼ 
إدراؿ الوقود القطري إل  محطة توليد الكيرباء، بعدما توقؼ إدرالو عقب جريمة رفك التو راح ضحيتيا 

أف السوالر القطري واإلسراإيمو لـ يدرؿ إل  محطة توليد الكيرباء منذ جنديًا وضابطًا مصريًا. وأوضك  76
 سالـ. الرامس مف الشير الماضو عبر معبر كـر أبو

 8/9/5005الخمي ، الشارقة 
 
 شعبنا وتجويعو اليباش: دول عربية تشارك في حصار .8

لجمعة فو مسجد التشريفات اكد وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية محمود اليباش، فو رطبة ا :سما -راـ اهلل 
فو المقاطعة براـ اهلل، إف شعبنا الفمسطينو بجماىيريو وشيبو وشبانو وقيادتو يتعرض البتبلءات وأزمات 
عديدة.. ىذه االبتبلءات ليا ىدؼ واحد ىو إضعاؼ عزيمة الشعب والنيو عف طريقو نحو القدس والحرية 

 واالستقبلؿ والكرامة.
رانقة التو تعصؼ بالشعب الفمسطينو، قاؿ اليباش أف ذلؾ مرتبط بعجمة وحوؿ األزمة االقتصادية ال

أف ارتفاع األسعار  وأضاؼ االقتصاد العالمو، ومشددا عم  أنو ال يوجد حموؿ سحرية لؤلزمة الحالية.
والغبلء التو تشيده األرض الفمسطينية سببيا االحتبلؿ اإلسراإيمو، الذي يحـر الشعب الفمسطينو مف التحكـ 

 موارده الطبيعية بما فو ذلؾ مياىو.ب
االحتبلؿ أقاـ جدارا عنصريا من  مف ربللو الحركة وفرض حصارا وعمؿ عم  تدمير االقتصاد  إفوقاؿ 

واتيـ اليباش دوال عربيا بالمشاركة عف عمد وقصد  الفمسطينو بكؿ السبؿ وعبر إجراءاتو التعسفية المرتمفة.
 تجويعو ألىداؼ سياسية.بفرض الحصار عم  الشعب الفمسطينو و 

  7/9/5005وكالة سما 
 
 "الوطني الفمسطيني" يدعو إلى النأي بالمخيمات عن الصراع في سورية .9

دعا رإيس المجمس الوطنو الفمسطينو سميـ الزعنوف أطراؼ النزاع فو سورية إل  "النفي بالمريمات : عّماف
فو أتوف الصراع الداإر ىناؾ"، معرًبا عف أممو الفمسطينية وتجنيبيا ويبلت الصراع والحرب وعدـ الزج بيا 

 بعودة االستقرار واألماف لمشعب السوري.

وناشد الزعنوف فو تصريك صحفو اليوـ الجمعة المنظمات الدولية اإلنسانية وعم  رأسيا األمـ المتحدة 
 توفير الحماية لبلجإيف الفمطينييف فو مريماتيـ وتفميف متطمباتيـ مف الغذاء والدواء.

واستنكر بشدة "المجازر البشعة والمستمرة بحؽ البلجإيف الفمسطينييف فو مريـ اليرموؾ فو سورية، وكاف 
أررىا ما تعرض لو المريـ أمس الرميس مف قصؼ ىمجو بمداف  الياوف األمر الذي أدى إل  استشياد ما 

 يزيد عف المانية مواطنيف فمسطينييف وجرح أكالر مف عشريف آرريف".
 7/8/5005قدس برس، 
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 حماس تنفي صحة تصريحات نسبتيا وكالة "معا" لمدكتور أبو مرزوق .10

حماس" أف ما نسبتو وكالة "معا" اإلربارية إل  الدكتور موس  أبو مرزوؽ ناإب رإيس المكتب "أكدت حركة 
تصريحات محرفة وعارية عف الصحة "السياسو لمحركة حوؿ إمكانية إنتقاؿ أحداث الضفة إل  غزة ىو 

( عم  أف ما نسب إل  الدكتور موس  أبو مرزوؽ 9-7وشددت الحركة فو بياف ليا اليـو الجمعة ) ."تماماً 
عم  وكالة معًا حوؿ إمكانية انتقاؿ أحداث الضفة إل  غزة عاٍر عف الصحة تمامًا وتـ تحريفو مف قبؿ 

مينيتيا ومصداقيتيا، الوكالة وبشكؿ متعمد ومقصود، مما يض  عبلمات استفياـ كاليرة عم  ىذه الوكالة و 
  ."والتو دأبت عم  تحريؼ كالير مف تصريحات الحركة

وكانت وكالة "معا" قد نشرت مقابمة م  الدكتور أبو مرزوؽ نسبت لو فييا مزاعـ قالت فييا "ورغـ اف ابو 
ـ مرزوؽ عقد مقارنة بيف معاناة الناس فو قطاع غزة وفو الضفة فيما يتعمؽ باالسعار والجوع والبطالة ل

يستبعد اف تالور الجماىير فو غزة نظرا لمشاكؿ الكيرباء والمجاري والبطالة واالسعار والمحروقات فو غزة 
والضريبة واسعار الربز واقساط الجامعات وغيرىا ترتمؼ عما يعانيو اىؿ الضفة .. وىنا سالتو "معا" اف 

غزة رغـ اف غزة تحت ىذه نفس مشاكؿ اىؿ الضفة فقاؿ: ال استبعد اف تصؿ االحتجاجات ال  
 ." حصار..ولو صارت احتجاجات ومطالب الناس ضد الحكومة بغزة فاف ذلؾ ال يحؿ مشكمة الحصار

 7/9/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 حماس: موقف الحزب الديموقراطي من القدس انحياز لالحتالل .11

لمحتمة "فضيحة مدوية وصفت حركة حماس موقؼ الحزب الديمقراطو األمريكو مف القدس ا :بيروت
تكشؼ انحيازه الكامؿ لبلحتبلؿ وتسقط الرِّىاف عم  المفاوضات العبالية"، فو إشارة إل  تراج  الحزب 

عبلنو فو برنامجو االنترابو القدس عاصمة لمكياف الصييونو   .وا 
عة وتعقيبا عم  ىذا الموقؼ أكد مصدر مسؤوؿ فو الحركة فو بياف صادر عف مكتبيا اإلعبلمو الجم

أف حماس "نستنكر بشّدة ونستغرب تراج  الحزب  –وصؿ المركز الفمسطينو لئلعبلـ نسرة عنو  –( 7/9)
الديمقراطو فو رطوة غير ديمقراطية مف ربلؿ إدراجو عبارة " القدس عاصمة إلسراإيؿ" فو برنامجو 

 ."االنترابو بعد أف كانت محذوفة
مف العيار الالقيؿ تفضك اإلدارة األمريكية فو انحيازىا وعّدت الحركة ىذا الموقؼ "سقطة مدوية وفضيحة 

 ."الكامؿ لبلحتبلؿ الصييونو، وانتياجيا سياسة ازدواجية المعايير فو التعامؿ م  القضية الفمسطينية
وأضافت حماس: "إنَّنا فو الوقت الذي نستنكر فيو ىذا الموقؼ المنحاز لبلحتبلؿ الصييونو الذي يمالؿ 

سراب المفاوضات، لنؤّكد أفَّ القدس كانت وستبق  عاصمة أبدية لفمسطيف، وسيظؿ  صفعة لبلىاليف وراء
 ."شعبنا الفمسطينو وقواه الحّية  صامديف متمسكيف بالوابت وطنيـ ومقدساتو حت  التحرير والعودة

 وكاف الرإيس االميركو باراؾ أوباما طالب األربعاء الديموقراطييف باإلشارة ال  القدس عاصمة لمكياف
الصييونو فو البرنامج االنترابو لمحكومة الذي اعتمدت نسرة معدلة عنو مساء االربعاء ربلؿ جمسة 

 .صاربة لمؤتمر الحزب
 7/9/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 الرشق: القدس ستبقى العاصمة األبدية لفمسطين واألمة العربية واإلسالمية .12
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ت الرَّشؽ محاولة الرإيس األمريكو باراؾ أوباما االستعانة داف عضو المكتب السياسو لحركة "حماس" عزَّ 
 بفصوات الييود ضمف برنامجو االنترابو.

(: "إفَّ وض  9|7وقاؿ الرشؽ فو تصريك لو عبر موق  التواصؿ اإلجتماعو "فيسبوؾ" اليوـ الجمعة )
و, يعّد "إستجداء سريفا الرإيس األمريكو عبارة "القدس عاصمة "إسراإيؿ" فو البرنامج االنترابو الراص ب

وأكد أف القدس كانت  وأضاؼ الرشؽ: "إف تمؾ الرطوة "مدانة ومرفوضة جممًة وتفصيبًل". ألصوات الييود".
 وستبق  العاصمة األبدية لفمسطيف واألمة العربية واإلسبلمية.

 7/9/2012قدس برس، 
 
 تدين استغالل القدس في االنتخابات االمريكية  الشعبيةالجبية  .13

دانت "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف" استغبلؿ مكانة مدينة القدس المحتمة فو التنافس : قدس المحتمةال
عم  الصوت الييودي "لبازار" االنترابات االمريكية، بتسابؽ المرشك الجميوري ميت رومنو والرإيس 

 االمريكو باراؾ اوباما باعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة االحتبلؿ.
( اف اقداـ مؤتمرات حزبو الحمار والفيؿ )الجميوري 9|7جبية فو بياف ليا اليـو الجمعة )وأكدت ال

فو الواليات المتحدة عم  التقرير بحقوؽ وامبلؾ ومقدسات الغير فيو تناقض واضك م   والديمقراطو(
س عاصمة لدولة القانوف الدولو وقرارات االمـ المتحدة التو ترفض الضـ واالستيطاف واالعتراؼ بمدينة القد

االحتبلؿ، انما يعكس سياسة والقافة قانوف الغاب التو قامت عمييا الواليات المتحدة ويفضك عداءىا لمحرية 
 والعدالة والديمقراطية وحقوؽ االنساف، كما قاؿ البياف.

 7/9/2012قدس برس، 
 

 لجان المقاومة تستخف بتيديد باراك باحتالل أجزاء من قطاع غزة .14
، بتيديدات وزير الدفاع اإلسراإيمو إييود باراؾ، بإعادة "استرفت "لجاف المقاومة: يو بو أي -القدس المحتمة

 ."احتبلؿ أجزاء مف قطاع غزة، معتبرة أنيا "أضغاث أحبلـ
وقاؿ الناطؽ اإلعبلمو لمجاف أبو الحسف، فو بياف، إف تيديدات باراؾ باحتبلؿ قطاع غزة "ىو درب مف 

ر عم  العقوؿ الصييونية التو لـ تستوعب بعد وجود شعب يعشؽ الموت فو أضغاث األحبلـ التو تسيط
 ."سبيؿ اهلل أكالر مف حرص جنودىـ عم  الحياة ويسع  نحو حريتو ويطمبيا ولو قدـ الغالو والنفيس
 8/9/2012الحياة، لندن، 

 
 
 
 في جبية واحدة ضد االسالم السمفي المتطرف "اسرائيل": حماس واحرونوتيديعوت  .15

ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت االسراإيمية فو تقرير ليا حوؿ االوضاع بغزة اف "الحدود : س المحتمةالقد
الجنوبية تسرف مرة اررى، ولكف ىذه المرة، بشكؿ شاذ، حيث تجد اسراإيؿ وحماس نفسييما فو جبية واحدة 

 اماـ منظمات االرىاب السمفية المتطرفة فو قطاع غزة". –
قوة مف الجيش االسراإيمو الحظت صباح امس رمية حاولت زرع عبوة عم  الجدار وتضيؼ الصحيفة اف " 

الحدودي فو القطاع، فو الشماؿ الغربو مف بيت الىيا. وجراء النار التو فتحت نحوىا قتؿ البلالة 
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فمسطينييف واصيب راب  وقبؿ ساعات مف ذلؾ، فو ليؿ الرميس تـ تصفية رمية اررى مف البلالة فمسطينييف 
اطبلؽ صواري  نحو اسراإيؿ" مشيرة ال  اف " كؿ الستة كانوا مف منظمات االسبلـ السمفو  حاولوا

 المتطرؼ".
وتابعت "غير أنو فضبل عف الحرب م  اسراإيؿ، يتبيف أف حماس أيضا ال تجعؿ الحياة سيمة عم  

ر فو غزة اتيموا المنظمات االصولية حيث نشر أعضاء تنظيمات الجياد العالمو التابعة لمقاعدة أمس منشو 
مف نشطاء  37فيو حماس بموجة اعتقاالت ضد رجاليـ وبزعميـ اعتقمت حماس فو االياـ االاريرة 

 المنظمة "لمن  النار عم  اسراإيؿ والحفاظ عم  أمف العدو الصييونو"حسب البياف.
طاع بدأت بعد وتضيؼ الصحيفة "موجة االعتقاالت التو تقـو بيا حماس ضد نشطاء الجياد العالمو فو الق

مف رجاؿ االمف المصرييف" منوىة ال  اف "المصرييف  15العممية الشير الماضو فو سيناء والتو قتؿ فييا 
 طمبوا مف حماس اتراذ موقؼ حاـز ضد المنظمات باالفعاؿ وليس باالقواؿ.

تريد الحركة  وتزعـ الصحيفة انو "ىكذا ولد "التعاوف" الغريب بيف الحكـ فو حماس وبيف اسراإيؿ حيث ال
اغضاب المصرييف، وتعارض فو ىذه المحظة اطبلؽ الصواري  وتحاوؿ من  المنظمات مف اطبلؽ النار، 

 ولكنيا ال تنجك دوما".
وبينت اف "اليجوميف االريريف، المذيف قتؿ فييما ستة فمسطينييف وضعا حماس قيد االرتبار حيث اطمؽ 

ال يمكنيا أف تقعد مكتوفة االيدي أماـ التصعيد  قادة المنظمة تصريحات حماسية تقوؿ اف "حماس
 ولكف فو غزة يروي الناس باف ىذا رطاب فقط". –االسراإيمو الزاإد" 

وتنقؿ يديعوت عف محافؿ فو القطاع قوليا اف "ىذه التصريحات تاتو الرضاء االعبلـ، اما عم  االرض 
سيما فو المساجد التو تسيطر عمييا  بالذات فيبدو ممموسا نشاط متصاعد لحماس ضد االسبلمييف، وال

 المنظمات فو رفك، فو رانيونس وفو شمالو القطاع".
وتقوؿ الصحيفة انو بعد اف أالبت قادة حماس بانيـ يعمموف عم  احباط االرىاب فو االونة االريرة، وافقت 

اف غزة دوف الحكومة المصرية عم  منحيـ "عبلوة" وابتداء مف صباح الجمعة سيفتك معبر رفك اماـ سك
 فحص امنو ودوف حاجة ال  التسجيؿ المسبؽ".

وتقدر المصادر فو غزة حسب الصحيفة "باف العمؿ المصري جاء لتشجي  حماس عم  مواصمة العمؿ ضد 
 المنظمات السمفية وبذلؾ ربما "تيدإة" شبو جزيرة سيناء ايضا".

  7/9/2012وكالة سما 
 
 اصره بغزةحزب التحرير يتيم حماس باالعتداء عمى عن .16

فمسطيف برس: اتيـ حزب التحرير اإلسبلمو فو قطاع غزة، حركة حماس باالعتداء عم  عناصره،  -غزة 
«. الشبيحة»فو أحد المساجد. ووصؼ فو بياف أمس عناصر حماس بػ« درس دينو»ومنعيـ مف إقامة 
لمسجد أبو ذر  ارتكب شبيحة مف حماس جريمتيـ ليمة األربعاء الماضو، فحضروا»وجاء فو البياف: 

بمدينة غزة فو حافمتيف، الـ اعتدوا عم  شباب الحزب، ومنعوا الدكتور أبو ميسرة )أحد قادة الحزب( مف 
وقاإ  االعتداء كحضور حافبلت مف رارج منطقة المسجد دوف »وأضاؼ البياف أف «. إلقاء درسو الدينو

المعتديف، تؤكد أف األمر ليس فرديا، مناسبة، وظيور مف يحمؿ أسمحة وأجيزة اتصاؿ وكاميرا فيديو مف 
ىذا االعتداء ليس »وأشار إل  أف «. وأف مسؤوليف ومتنفذيف فو حماس ضالعوف فو ىذه الجريمة المتعمدة

لقد أمسكنا سابقا عف الحديث عف محاوالت أبناء حماس من  دروس شباب حزب التحرير »وقاؿ: « األوؿ
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إننا سنقـو باإلجراءات التو »مسؤولية تبعات ما حدث، مؤكدا ، محذرا قيادة حماس «فو المساجد بشكؿ عاـ
 «.تكفؿ لنا حؽ القياـ بواجب حمؿ الدعوة فو كؿ مكاف وزماف

 8/9/2012الشرق األوسط، لندن، 
 
 عين الحموةمخيم فتحاوي في  "كادر"مقتل لبنان:  .17

منتصؼ ليؿ « حركة فتك»ػتوتر الوض  األمنو فو مريـ عيف الحموة، وانتشر عشرات المسمحيف التابعيف ل
صابر شكري الرطيب « االمف الوطنو الفمسطينو»الفتحاوي فو « الكادر»وفجر أمس االوؿ، االر اغتياؿ 

عاما( فو حو المنشية فو المريـ. وأفادت مصادر أمنية فمسطينية أف الرطيب اغتيؿ مف مسافة  27)
ية فو اتجاىو وأصابوه فو الرأس، ما أدى إل  قريبة، وأف البلالة أشراص مقنعيف أطمقوا نيراف أسمحتيـ الفرد

وفاتو فورًا. فو حيف أكدت رواية الانية أف مقنعًا مجيوال نصب كمينا لمرطيب فو حو المنشية، واستيدفو 
فو المريـ، إال أنو « مستشف  االقص »بالبلث رصاصات فو رأسو منتصؼ ليؿ أمس األوؿ، ونقؿ إل  

 توفو متفالرًا بجروحو.
 8/9/2012ت السفير، بيرو 

 
 عدم التطور في مناطق السمطةالفمسطينيين العودة لممفاوضات سبب  نتنياىو: رفض .28

إف رفػػػض الفمسػػػطينييف  ،قػػػاؿ رإػػػيس الحكومػػػة االسػػػراإيمية بنيػػػاميف نتنيػػػاىو :وفػػػا –راـ اهلل  -القػػػدس المحتمػػػة 
اطؽ السػػػمطة ىػػػو السػػػبب األساسػػػو فػػػو عػػػدـ التطػػػور فػػػو مجػػػاالت كاليػػػرة فػػػو منػػػ ،العػػػودة إلػػػ  المفاوضػػػات

الذي قػاؿ لػدى اجتماعػو بػو  ،الفمسطينية. وكاف نتنياىو يرد عم  وزير الرارجية النرويجو يوناس جار ستور
إف "اسػػػراإيؿ تقػػػؼ وراء انييػػػار الوضػػػ   ،ووزيػػػر الرارجيػػػة افيغػػػدور ليبرمػػػاف، فػػػو مدينػػػة القػػػدس أمػػػس األوؿ

 االقتصادي لمسمطة الوطنية الفمسطينية".
طينيوف يحصػػػموف عمػػػ  كػػػؿ مػػػا يريػػػدوف، لكػػػف رفضػػػيـ العػػػودة إلػػػ  المفاوضػػػات يعيػػػؽ قػػػاؿ نتنيػػػاىو: "الفمسػػػ

 االمكانيات الكاليرة لتطوير السمطة الفمسطينية".
 8/9/1021الحياة الجديدة، رام اهلل 

 
 مييمنا في اتخاذ القرار الخاص بايران شريكاً  اإلسرائيمي ن يكون الجيشأجب يأشكنازي:  .29

مو السابؽ غػابو اشػكينازي اليػـو الجمعػة بضػرورة اشػراؾ  القيػادة العسػكرية فػو طالب رإيس االركاف االسراإي
 اتراذ القرار بشفف توجيو ضربة عسكرية اليراف.

وقاؿ اشكينازي انو "يتعيف اف تكوف القيادة العسػكرية شػريكا مييمنػا فػو عمميػة صػن  القػرار"، وفقػا لمػا ذكرتػو 
 عيا عم  الشبكة.صحيفة "يديعوت احرونوت" االسراإيمية فو موق

واضػػاؼ فػػو مػػؤتمر حػػوؿ عمميػػات صػػن  القػػرار الراصػػة بعمميػػة "الرصػػاص المصػػبوب" التػػو شػػنتيا اسػػراإيؿ 
: "يجػػػب اف تشػػػارؾ ىيإػػػة االركػػػاف وقاإػػػدىا فػػػو 1008وبدايػػػة العػػػاـ  1007عمػػػ  قطػػػاع غػػػزة آوارػػػر العػػػاـ 

 ء كاليرة".المناقشات م  القيادة السياسية بشفف الحرب المحتممة" لتجنب وقوع ارطا
 7/9/1021 ،48عرب 

 
 بإغالق كندا لسفارة إيران ويدعو دول العالم إلى خطوة مماثمة يرحبنتنياىو  .10



 
 
 

 

 

           24ص                                    1624العدد:                8/9/1021 السبت التاريخ:

رحب رإيس الوزراء اإلسػراإيمو بنيػاميف نتانيػاىو بقػرار الحكومػة الكنديػة بػإغبلؽ : يو بو أي -القدس المحتمة
 رانييف ودعػا دوؿ العػالـ إلػ  القيػاـ برطػوة مماالمػة.السفارة اإليرانية فو أوتاوا وطرد السػفير والدبموماسػييف اإليػ

قػرار الحكومػة الكنديػة بفنػو "رطػوة  وصػؼ نتانياىوأف وقاؿ بياف صادر عف مكتب رإيس الوزراء اإلسراإيمو 
 قيادية وجريإة تبعث رسالة واضحة إل  إيراف والعالـ كمو".

 8/9/1021الحياة، لندن، 

 
 يستيترون باإلنذارات" بالقوة من دخول سيناء باراك يقرر منع "اإلسرائيميين الذين .12

صرح وزير الدفاع اإلسراإيمو إييود باراؾ بفف ما ييمو ىو المواطنوف اإلسػراإيميوف : نظير مجمو - تؿ أبيب
الذيف يتسكعوف فو سيناء عم  الرغـ مف اإلنذارات السارنة التو تتحدث عف وجود تنظيمات وضعت نصب 

أي مػػواطف إسػػراإيمو. وقػػاؿ مصػػدر فػػو مكتبػػو إنػػو باشػػر العمػػؿ عمػػ  إعػػداد  أعينيػػا ىػػدفا ىػػو رطػػؼ أو قتػػؿ
قػػانوف يتػػيك لػػو أف يغمػػؽ الحػػدود مػػ  مصػػر حتػػ  يمنػػ  بػػالقوة "اإلسػػراإيمييف الػػذيف يسػػتيتروف باإلنػػذارات" مػػف 

 دروؿ سيناء.
ميػػػات وأضػػػاؼ ىػػػذا المصػػػدر: "جميػػػ  أجيػػػزة األمػػػف اإلسػػػراإيمية تؤكػػػد أف رطػػػر رطػػػؼ إسػػػراإيمييف وتنفيػػػذ عم

ضدىـ ىو حقيقو وكبير وقػاإـ طػوؿ الوقػت بػبل توقػؼ. ومػ  ذلػؾ تجػد ألػوؼ اإلسػراإيمييف فػو سػيناء. وكممػا 
زاد عػػددىـ أكالػػر زاد الرطػػر عمػػييـ أكالػػر. ليػػذا ال بػػد مػػف آليػػة تسػػتردميا الدولػػة إلرغػػاميـ عمػػ  االنصػػياع 

 لرطر".لئلنذارات، وليس أفضؿ مف إغبلؽ الحدود لفترة زمنية محددة حت  يزوؿ ا
 8/9/1021الشرق األوسط، لندن، 

 
 برتب عالية وصموا إلى سوريا إيرانياً  ضابطاً  250الجيش اإلسرائيمي:  فيقائد  .11

كشػػؼ قاإػػد المػػواء الشػػمالو وعضػػو رإاسػػة األركػػاف فػػو الجػػيش اإلسػػراإيمو، : بػػوال أسػػطيك -بيػػروت، تػػؿ أبيػػب
ضػػابطا فػػو الحػػرس الالػػوري  240ال يقػػؿ عػػف  الجنػػراؿ يػػاإير جػػوالف، أف إيػػراف أرسػػمت إلػػ  سػػوريا مػػؤررا مػػا

 وذلؾ لمساعدة النظاـ عم  مواجية المعارضة المسمحة. 
وقػػاؿ جػػوالف إف ىػػذا التطػػور عمػػ  مقربػػة مػػف الحػػدود اإلسػػراإيمية لػػيس سػػيبل قبولػػو. وىػػو يضػػاعؼ القمػػؽ فػػو 

ؾ دمػػػاء المزيػػػد إسػػػراإيؿ ممػػػا يحػػػدث فػػػو بػػػبلد الشػػػاـ، حيػػػث إف اإليػػػرانييف يعممػػػوف عمػػػ  إطالػػػة الصػػػراع وسػػػف
والمزيد مف السورييف وترسي  الفوض  العارمة وانييار سمطة القانوف وقد تؤدي إل  انفبلت فو سوؽ السبلح 

 أيضا مالمما حصؿ فو ليبيا، ووصوؿ نوعية مف األسمحة الرطرة إل  أيدي حزب اهلل المبنانو.
ة المجمس الوزاري المصػغر، الػذي وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، إف جوالف كاف يتكمـ أماـ جمس

جرى فيو بحث سري حوؿ التحديات واألرطار التو تواجو إسراإيؿ فو الحقبػة المقبمػة، ففكػد أف سػوريا تعتبػر 
اليػـو مصػػدر قمػؽ كبيػػرا إلسػػراإيؿ. وأضػاؼ: "تعتبػػر سػػوريا اليػـو الالػػث أكبػػر دولػة فػػو العػػالـ مػف حيػػث حيػػازة 

دة وروسػيا. وىػذه األسػمحة منتشػرة عمػ  عشػريف موقعػا مرتمفػا، وال أحػد السبلح الكيماوي، بعد الواليات المتحػ
 13يعرؼ ما سيكوف مصيرىا عندما ينيار نظاـ األسد، ولذلؾ فإف إسراإيؿ تراقب الموضوع عف كالػب طيمػة 

 ساعة فو اليوـ".
 وأوضػػك جػػوالف أف إسػػراإيؿ جػػاىزة لمواجيػػة أي تطػػور أو تػػدىور فػػو سػػوريا، وسػػتعرؼ كيػػؼ تػػرد عمػػػ  أي

 محاولة لممساس بيا، حت  لو اضطرت إل  المحاربة عم  عدة جبيات.
 8/9/1021الشرق األوسط، لندن، 



 
 
 

 

 

           25ص                                    1624العدد:                8/9/1021 السبت التاريخ:

 
 يستأنف تشغيل طائرات "إيتان" من دون طيار  الجيش اإلسرائيمي .13

بعػػد عػػدة أشػػير مػػف تحطػػـ إحػػدى أكبػػر الطػػاإرات "اإلسػػراإيمية" بػػدوف طيػػار، قػػررت لجنػػة تحقيػػؽ : )د .ب .أ(
 تبلؿ السػػػماح ألسػػطوؿ الطػػػاإرات مػػػف دوف طيػػػار مػػف طػػػراز "ايتػػػاف" باسػػػتإناؼ العمميػػػات.تابعػػة لجػػػيش االحػػػ

وقالت لجنة التحقيؽ إف سبب تحطـ الطاإرة يرج  إل  رمؿ فنو، وقاؿ مسؤوؿ بارز فو سبلح جو االحتبلؿ 
لرمػؿ إف التحقيؽ أظير أف الرمؿ يكمف فو المادة المصنوع منيا جناح الطػاإرة. وأضػاؼ أنػو جػرى إصػبلح ا

 الفنو ربلؿ األشير الماضية، ما يساعد الطاإرة عم  استإناؼ العمميات.
 8/9/1021الخمي ، الشارقة 

 
 في سيناء  وتطرد بقية المحاصرين نإريتريي ثالثة مياجرينتستوعب  أبيبتل  .14

ة الجيش اإلسراإيمو م  القوات المصرية فو سػيناء عمػ  "حػؿ" مشػترؾ لمشػكم : اتفؽنظير مجمو - تؿ أبيب
فقػػػد تقاسػػػـ  البلجإػػػيف األفارقػػػة المحصػػػوريف بػػػيف الشػػػريط الحػػػدودي المصػػػري واإلسػػػراإيمو، طيمػػػة تسػػػعة أيػػػاـ.

اإلسراإيميوف والمصريوف ىؤالء البلجإيف، فوافقت إسراإيؿ عم  دروؿ البلالة منيـ واستيعابيـ مؤقتا لدييا وفو 
 عتقمػػتيـ قػػوات حػػرس الحػػدود ىنػػاؾ.باتجػػاه سػػيناء المصػػرية، حيػػث ا 27الوقػػت نفسػػو طػػردت بقيػػتيـ وعػػددىـ 

والػػػارت الػػػاإرة تنظيمػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػو إسػػػراإيؿ عمػػػ  ىػػػذا الحػػػؿ واعتبرتػػػو "رديعػػػة إجراميػػػة"، كمػػػا قػػػاؿ 
 المحامو يفتاح كوىيف. 

وقالػػت عضػػو الكنيسػػت زىافػػا غمإػػوف، رإيسػػة حػػزب "ميػػرتس" اليسػػاري إف "اسػػتيعاب البلالػػة مػػف البلجإػػيف فػػو 
. يوجػػد ىنػػا اسػػتيتار فػػو حقػػوؽ اإلنسػػاف 27ر عمػػ  ىػػدر دمػػاء بقيػػة البلجإػػيف الػػػإسػػراإيؿ ىػػو محاولػػة لمتسػػت

سراإيؿ عم  شوء مفيد فعبل".  األولية، وكنت أتمن  أف تتعاوف مصر وا 
 8/9/1021الشرق األوسط، لندن، 

 
 غالبيتيم ييود "إسرائيل"ماليين عدد سكان  ثمانية: اإلسرائيمي جياز اإلحصاء المركزي .15

أظيرت معطيات نشرىا جياز اإلحصػاء المركػزي اإلسػراإيمو، ارتفاعػًا ممحوظػًا فػو عػدد : ف(الناصرة )فمسطي
 مبلييف نسمة بعد مرور أربعة وستيف عامًا عم  احتبلؿ فمسطيف. 7سكاف الدولة العبرية الذي قارب 

فػو  2.7تو ألؼ نسمة أي مػا نسػب 230وبحسب المعطيات، فإف عدد اإلسراإيمييف حّقؽ نموًا ليذا العاـ بنحو 
مميوف نسمة، غالبيتيـ العظم   6.83الجاري حوالو  1021الماإة عف العاـ السابؽ، ليبمغ عدىـ ربلؿ عاـ 

 مف الييود.

وأضػاؼ جيػػاز اإلحصػػاء المركػػزي، أف عػدد سػػكاف الدولػػة العبريػػة سػػيجتاز حػاجز الالمانيػػة مبليػػيف نسػػمة فػػو 
ألػؼ  705حوالو  2837حتبلؿ فمسطيف عاـ غضوف رمسة أشير، فو حيف بمغ عددىـ عند اإلعبلف عف ا

 نسمة فقط، ليزداد ربلؿ السنوات األرب  وستيف الماضية نحو عشرة أضعاؼ.

فو الماإة مف سكاف الدولة العبرية الحالييف ىـ ييود، فو حػيف تشػّكؿ األقميػة  64وأشار إل  أف ما يزيد عف 
 فو الماإة مف إجمالو تعداد السكاف. 10.6الفمسطينية نحو 

 7/9/1021قدس برس، 

 
 لحالة طوارئ؟ "اسرائيل"أحرونوت": ىل تستعد  يديعوت" .16



 
 
 

 

 

           26ص                                    1624العدد:                8/9/1021 السبت التاريخ:

لماذا تجند مفوضية ردمات الدولة فو اسراإيؿ وظاإؼ لحاالت الطوارئ دوف اإلعػبلف عػف مناقصػات مرتبػة 
 ليذه الوظاإؼ، كما ىو متب  بالعادة وىؿ يعتبر ذلؾ مؤشر الستعداد اسراإيؿ لحاة طوارئ قريبة؟

ساؤالت طرحتيا صحيفة "يديعوت احرونوت" فػو موقعيػا عمػ  الشػبكة، اليػـو الجمعػة، بعػد أف كشػفت ىذه الت
وظيفػػػػة، لمركػػػػزيف لحػػػػاالت الطػػػػوارئ فػػػػو وزارات  25اف مػػػػا يسػػػػم  بمفوضػػػػية رػػػػدمات الدولػػػػة أعمنػػػػت عػػػػف 

 ومجاالت الصحة واألمف والطاقة وغيرىا.
مػف الشػير الجػار  10 ػ  األرير لتقػديـ الطمبػات لػوأشارت الصحيفة، أف اإلعبلنات التو نشرت حددت التاري

 يونشرت تحت بند وظاإؼ ال يسري عمييا ضرورة اإلعبلف عف مناقصات.
 7/9/1021، 48عرب 

 
 ىناك مصمحة إسرائيمية في إضعاف سوريا من خالل الحرب األىميةإسرائيمية:  دراسة .17

لقػومو، بروفيسػور زاكػو شػالوـ، فػو دراسػة قػاؿ الباحػث فػو معيػد دراسػات األمػف ا: الناصػرة ػ زىيػر أنػدراوس
نشرىا عم  موق  المعيد إف ىناؾ مصمحة جوىرية لرصـو سورية فو المنطقػة، مالػؿ إسػراإيؿ ولبنػاف وتركيػا 
واألردف، فػػػو إضػػػعاؼ سػػػورية، فػػػالحرب األىميػػػة مػػػف شػػػفنيا أف تمحػػػؽ ضػػػررًا كبيػػػرًا باالقتصػػػاد السػػػوري، وأف 

حػػدة تػػرى أنػػو فػػو ظػػؿ األوضػػاع الراىنػػة لػػيس ىنػػاؾ رطػػر حقيقػػو تضػػعؼ الجػػيش، زاعمػػا أف الواليػػات المت
ومباشر مف انتقاؿ الحرب األىمية إل  الدوؿ المجاورة ليا، مف ىنا فيو ال تػرى أف ىنػاؾ حاجػة فػو المرحمػة 

 الحالية إل  التصعيد عبر تدرميا ىناؾ، عم  حد تعبيره.
بػدأت  رية؟ قػاؿ البروفيسػور شػالـو فػو دراسػة،وتحت عنواف: كيؼ تواجػو إدارة أوبامػا الحػرب األىميػة فػو سػو 

، واقتصػػػػرت فػػػػو البدايػػػػة عمػػػػ  منػػػػاطؽ معينػػػػة، 1022االنتفاضػػػػة ضػػػػد النظػػػػاـ السػػػػوري فػػػػو آذار )مػػػػارس( 
 فاستمرت وتيرة الحياة طبيعية فو المدف السورية الكبرى.

طف إزاء كيفية التعامؿ وفو األشير األول  لؤلحداث السورية، ظير تردد كبير لدى اإلدارة األمريكية فو واشن
م  ىذه األزمة، ووجػدت سػبيبًل لمتيػرب مػف اترػاذ موقػؼ حاسػـ، وذلػؾ عبػر دعواتيػا المتكػررة لمػرإيس األسػد 
إل  القياـ بإصبلحات ديمقراطية فو بمػده. وعنػدما تبػيف ليػا أف األسػد ال يسػتجيب إلػ  ىػذه الػدعوات، رفعػت 

أف عمػ  الػرإيس األسػد التنػازؿ  1022آب )أغسػطس( 27سقؼ مطالبيػا الشػفيية، فػفعمف الػرإيس أوبامػا فػو 
 عف منصبو مف أجؿ مصمحة الشعب السوري.

فو المقابؿ نشطت اإلدارة بصورة مكالفة دوليًا، ورصوصًا وسط المؤسسات الدولية، فو محاولة لوض  رطة 
 عمؿ دولية ضد نظاـ األسد، كما اترذت سمسمة مف الرطوات االقتصادية ضد سورية.

اد إلػ  مصػػادر متعػددة، فقػد جػػاء تحػرؾ اإلدارة األمريكيػة، بالتنسػػيؽ مػ  السػعودية وتركيػػا، مػف أجػػؿ وباالسػتن
مسػػػاعدة الالػػػوار فػػػو سػػػورية ضػػػد الػػػرإيس األسػػػد، وتشػػػير بعػػػض المعمومػػػات إلػػػ  تواجػػػد رجػػػاؿ االسػػػتربارات 

لمعمومػػات والسػػبلح األمريكيػػة عمػػ  الحػػدود السػػورية ػ التركيػػة، وتقػػديميـ المسػػاعدة لمالػػوار مػػف رػػبلؿ مػػدىـ با
وتدريبيـ. والحػظ الباحػث إف المػة أصػوات فػو اإلدارة األمريكيػة تطالػب بتػدرؿ أكالػر فعاليػة لمواليػات المتحػدة 

 فو سورية، بما فو ذلؾ القياـ برطوات ذات طاب  عسكري.
ت آمنػة. ومف بيف االقتراحات المطروحة، القياـ بعممية تقيد تحرؾ الطيراف السوري، أو مف رػبلؿ إقامػة ممػرا

وزاد قػػاإبًل: يمكننػػا االفتػػراض أنػػو إلػػ  حػػيف موعػػد االنترابػػات الرإاسػػية سػػتمتن  إدارة أوبامػػا مػػف القيػػاـ بعمميػػة 
عسكرية فو سورية. واالنطباع الساإد اليوـ دارؿ ىذه اإلدارة ىػو أف الحػرب األىميػة الػداإرة حاليػًا فػو سػورية 

ة الحيوية فو المنطقة، فسػورية دولػة معاديػة لمواليػات المتحػدة، ال تشكؿ تيديدًا جديًا لمصالك الواليات المتحد
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ذا كانت الحرب األىمية الداإرة فييا ستجعميا دولة ضػعيفة فػإف ىػذا يصػب فػو المصػمحة األمريكيػة. فضػبًل  وا 
عف ذلؾ، فإف سورية ىو أىـ حميػؼ إليػراف، وفػو حػاؿ أصػبحت دولػة ضػعيفة فػإف ىػذا مػف شػفنو أف يػؤدي 

الشر اإليرانو السوري، وىذا تطور مبلإـ لمغاية بالنسبة إل  الواليات المتحدة. كذلؾ فإف  إل  إضعاؼ محور
سػػورية حميػػؼ مقػػرب مػػف رصػػمو الواليػػات المتحػػدة عمػػ  السػػاحة الدوليػػة، روسػػيا والصػػيف، والوضػػ  السػػوري 

 دة، عم  حد قولو.الحالو محرج جدًا ومقمؽ بالنسبة إل  ىاتيف الدولتيف، وىذا ما ترغب فيو الواليات المتح
كما قاؿ إف التدرؿ العسكري ولو فو حده األدن ، مف شفنو أف يجر الواليات المتحدة إلػ  صػراع دمػوي مػف 
الصعب توق  نتاإجو، وعم  األرجػك أنػو سػتكوف لػو انعكاسػات رطيػرة عمػ  االقتصػاد األمريكػو وعمػ  نتػاإج 

ة أف الحػػرب األىميػػة الدمويػػة الػػداإرة فػػو سػػورية االنترابػػات. ورمػػص الباحػػث إلػػ  القػػوؿ إف اإلدارة األمريكيػػ
ليست معركة بيف األريار واألشرار، فالطرفاف يتصرفاف بوحشػية مطمقػة، وتترػوؼ اإلدارة مػف ارتكػاب الالػوار 
مذابك ستُتيـ القوات األمريكيػة بالمسػؤولية عنيػا، حتػ  لػو لػـ تكػف متورطػة بيػا مباشػرة. ويجػب أال ننسػ  أف 

مػػة موحػػدة، ومػػف الصػػعب السػػيطرة عمػػييـ، لػػذا ففػػو حػػاؿ انتصػػروا، فيػػـ عمػػ  األرجػػك الالػػوار ال يشػػكموف كت
سينتقموف مف العموييف انتقامًا قاسيًا، وليس فو اسػتطاعة الواليػات المتحػدة التيػرب مػف تحمػؿ المسػؤولية فػو 

لتػػدرؿ فػػو حػػاؿ قبمػػت بمػػا يقػػوـ بػػو الالػػوار، وبالتػػالو فػػإف جميػػ  ىػػذه االعتبػػارات ىػػو التػػو تػػردع أمريكػػا عػػف ا
 سورية، عم  حد قولو.

 8/9/1021القدس العربي، لندن، 
 

  مناطق "ج"  التابعة لمسمطةيستأنف عمميات التيجير في  اإلسرائيمي : االحتالل"أوتشا" .18
، أف «أوتشػػا»بػػيف مكتػػب تنسػػيؽ الشػػؤوف اإلنسػػانية فػػو األرض الفمسػػطينية المحتمػػة : وفػػا –القػػدس المحتمػػة 

واطنػا فمسػػطينيا، بعػد ىػدميا عػددا مػف المنػػازؿ والمنشػةت فػو المنػاطؽ المسػػماة م 21قػوات االحػتبلؿ ىجػرت 
 ، إل  جانب مواصمة تمؾ القوات والمستوطنيف انتياكاتيـ لحقوؽ اإلنساف الفمسطينو.«ج»

أيمػػػوؿ الجػػػاري، إف سػػػمطات  4آب إلػػػ   18وقػػػاؿ المكتػػػب فػػػو تقريػػػره األسػػػبوعو، والػػػذي يغطػػػو الفتػػػرة مػػػف 
مبػاف فمسػطينية، مػف بينيػا  20، حيث ىدمت «ج»مميات التيجير فو المناطؽ المسماة االحتبلؿ استفنفت ع

 طفبل. 23شرصا، مف بينيـ  21مباف سكنية، ما أدى لتيجير  4
ضػػو المحتمػػة منػػذ مطمػػ  العػػاـ وأوضػػك التقريػػر أف مجمػػوع المبػػانو التػػو ىػػدمتيا سػػمطات االحػػتبلؿ فػػو األرا

مػػواطف رػػبلؿ نفػػس  601مبنػػ  سػػكنيا، مػػا أدى لتيجيػػر  230مبنػػ ، منيػػا  356وحتػػ  تػػاري  التقريػػر، بمػػغ 
 الفترة.

مواطنا، بيػنيـ أربعػة أطفػاؿ، األمػر الػذي اعتبػره  26وبيف التقرير أف اعتداءات قوات االحتبلؿ أدت إلصابة 
األسػػػبوعو لعػػػدد اإلصػػػابات فػػػو صػػػفوؼ المػػػواطنيف النػػػاجـ عػػػف  المكتػػػب انرفاضػػػا ممحوظػػػا مقارنػػػة بالمعػػػدؿ

 مصابا أسبوعيا. 52اعتداء قوات االحتبلؿ عمييـ، حيث يبمغ ىذا المعدؿ 
 6أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ باعتػػداءات المسػػتوطنيف عمػػ  المػػواطنيف وممتمكػػاتيـ؛ فبػػيف التقريػػر أف المسػػتوطنيف نفػػذوا 

حػراؽ مزروعػات،  اعتداءات، شممت إحػراؽ سػيارات وكتابػة شػعارات عنصػرية، ومياجمػة عمػاؿ ومػزارعيف، وا 
لحاؽ أضرار بممتمكاتيـ، نتيجة ليذه االعتداءات.  ورشؽ سيارات بالحجارة، ما أدى إلصابة سبعة مواطنيف وا 

« رامػػػات ميجػػػروف»وأشػػػار التقريػػػر إلػػػ  قيػػػاـ سػػػمطات االحػػػتبلؿ بػػػإربلء منػػػازؿ فػػػو البػػػؤرتيف االسػػػتيطانيتيف 
ف عمػػ  أراضػػو المػػواطنيف فػػو محافظػػة راـ اهلل والبيػػرة، مبينػػا أف ىنػػاؾ مػػا يقػػرب مػػف ، المقػػامتي«ميجػػروف«و
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رارطػة »بؤرة استيطانية، مقامة عم  أراض فمسطينية راصة فو الضفة، وأف إسراإيؿ التزمت بموجػب  200
 .1002بتفكيؾ البؤر االستيطانية التو نصبت منذ آذار  1002فو عاـ « الطريؽ

قطػػػاع غػػػزة، قػػػاؿ المكتػػػب إف الفتػػػرة التػػػو شػػػمميا التقريػػػر، شػػػيدت ىػػػدوءا نسػػػبيا فػػػو وبالنسػػػبة لؤلوضػػػاع فػػػو 
طػػبلؽ الصػػواري  البداإيػػة محميػػة الصػػن  عمػػ  المواقػػ   القطػػاع، رغػػـ اسػػتمرار الغػػارات الجويػػة اإلسػػراإيمية، وا 

 مواطنيف. 2المحيطة بالقطاع، ما أدى إلصابة 
تشياد ستة مواطنيف، فو غارات جوية وقصػؼ مػدفعو ، أشار التقرير إل  اس«آرر التطورات»وتحت عنواف 

 إسراإيمو، وسط وشماؿ القطاع، ليؿ وفجر الرميس.
وأشػػار التقريػػر إلػػ  اسػػتمرار صػػعوبة األوضػػاع فػػو القطػػاع، نتيجػػة اسػػتمرار انقطػػاع التيػػار الكيربػػاإو، حيػػث 

لػؾ بسػبب نقػص الوقػود، تشغؿ محطة توليد الكيربػاء الوحيػدة البلالػة محركػات مػف محركاتيػا األربعػة فقػط، وذ
 % فقط مف ذلؾ.70مميوف لتر أسبوعيا لمعمؿ بطاقتيا الكاممة، فيما يصميا  2.4حيث تحتاج المحطة إل  

 8/9/1021الحياة الجديدة، رام اهلل 
 

 لمجدار العازل بالضفةإصابة العشرات باالختناق في مسيرة بمعين المناىضة  .19
اطنيف ومتضامنوف أجانػب باالرتنػاؽ فػو قريػة بمعػيف، غػرب راـ "وفا": أصيب، أمس، عشرات المو  -راـ اهلل 

 اهلل، جراء قم  قوات االحتبلؿ مسيرة القرية األسبوعية المناىضة لبلستيطاف وجدار الفصؿ العنصري.
بػػفف جنػػود االحػػتبلؿ أطمقػػوا الرصػػاص المعػػدنو المغمػػؼ بالمطػػاط والغػػاز المسػػيؿ لمػػدموع  ،وأفػػاد شػػيود عيػػاف
بػػالقرب مػػف ‹ محميػػة أبػػو ليمػػوف›باتجػػاه المشػػاركيف عنػػد وصػػوليـ إلػػ  األراضػػو المحػػررة  ،والقنابػػؿ الصػػوتية

موقػػ  إقامػػة الجػػدار العنصػػري، كمػػا قػػاموا برشػػيـ بالميػػاه العادمػػة الممزوجػػة بػػالمواد الكيماويػػة، ممػػا أدى إلػػ  
 إصابة العشرات بحاالت ارتناؽ وتقيؤ شديديف.

نػػة الشػػعبية لمقاومػػة الجػػدار واالسػػتيطاف فػػو بمعػػيف، أىػػالو القريػػة وشػػارؾ فػػو المسػػيرة، التػػو دعػػت إلييػػا المج
ونشػػػطاء سػػػبلـ إسػػػراإيميوف ومتضػػػامنوف أجانػػػب، ورفػػػ  المشػػػاركوف فييػػػا األعػػػبلـ الفمسػػػطينية، وجػػػابوا شػػػوارع 
القرية مردديف اليتافات الداعية لموحدة الوطنية، والمؤكدة عم  ضرورة التمسؾ بالالوابت الفمسطينية، ومقاومة 

طبلؽ سراح جمي  األسرى والحرية لفمسطيف.ا  الحتبلؿ وا 
وقالت المجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطاف فو بمعيف: إف فعالية ىذا األسبوع تػفتو تضػامنًا مػ  رإػيس 

عم  جنػدي ‹ االعتداء›الجبية الديمقراطية لمسبلـ والمساواة الناإب محمد بركة، احتجاجًا عم  محاكمتو بتيـ 
، ومنػ  بػذلؾ اعتقػاؿ ناشػط فمسػطينو، وكػذلؾ 1004نيسػاف  17ربلؿ تظاىرة سػممية فػو بمعػيف يػـو احتبلؿ 

تمػوز العػاـ  11عم  ناشط مف اليميف، حاوؿ االعتداء عم  تظاىرة ضد الحرب عم  لبناف، يػـو ‹ االعتداء›
 ، معبّرة عف استنكارىا ورفضيا ليذه المحاكمة.1005

و متضػامف مػ  الشػعب الفمسػطينو، واسػتم  بعػد مشػاركتو فػو المسػيرة إلػ  وزار قرية بمعيف، أمس، وفد ألمان
شػػرح مفصػػؿ قدمػػو منسػػؽ المجنػػة الشػػعبية لمقاومػػة الجػػدار واالسػػتيطاف فػػو بمعػػيف عبػػد اهلل أبػػو رحمػػة، حػػوؿ 

 تجربة بمعيف فو مقاومة االحتبلؿ واالستيطاف والجدار فو السنوات السابقة. 
 9/8/1021األيام، رام اهلل، 

 
 وتعتدي عمى المشاركين في مسيرة النبي صالح متضامناً  22ات االحتالل تعتقل قو  .30
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ىاجمػػت قػػوات االحػػتبلؿ اإلسػػراإيمو أمػػس مسػػيرة النبػػو صػػالك األسػػبوعية المناىضػػة لبلحػػتبلؿ : وفػػا–راـ اهلل 
وذكرت مصادر  متضامنا بينيـ مصور صحفو لمنعيـ مف المشاركة فو المسيرة. 22واالستيطاف، واعتقمت 

محمية أف جنود االحػتبلؿ أطمقػوا العيػارات المعدنيػة وقنابػؿ الصػوت والغػاز باتجػاه المسػيرة عنػد وصػوليا إلػ  
مػػػدرؿ القريػػػة، كمػػػا قػػػاموا بػػػرش المشػػػاركيف بالميػػػاه العادمػػػة، مػػػا أدى إلػػػ  إصػػػابة عػػػدد مػػػنيـ بجػػػروح طفيفػػػة 

 عولجت ميدانيا.
 8/9/1021الحياة الجديدة، رام اهلل 

 
 المناوئة لالستيطان والجدار العازل بالضفة  يرة المعصرةاالحتالل يقمع مس .32

قمعػػت قػػوات االحػػتبلؿ اإلسػػراإيمو أمػػس، مسػػيرة المعصػػرة األسػػبوعية المناوإػػة لبلسػػتيطاف : وفػػا –بيػػت لحػػـ 
وأفػػادت مصػػادر محميػػة بػػفف جنػػود االحػػتبلؿ تصػػدوا لممسػػيرة ومنعػػوا المشػػاركيف فييػػا مػػف  والجػػدار العنصػػري.
لمجػػزرة صػػػبرا  20وكانػػت المسػػػيرة التػػو نظمػػػت فػػو الػػذكرى الػػػػ يـ التػػو عزليػػػا الجػػدار.الوصػػوؿ إلػػ  أراضػػػي

 وشاتيبل.

 8/9/1021الحياة الجديدة، رام اهلل 
 

 القدس الدولية: االحتالل يرتكب جرائم "تطيير عرقي" ضد الفمسطينيين في القدس مؤسسة .31

لػػدولو باترػػاذ الوسػػاإؿ البلزمػػة لوقػػؼ طالبػػت "مؤسسػػة القػػدس الدوليػػة"، ومقرىػػا بيػػروت، المجتمػػ  ا: بيػػروت
جػػراإـ التطييػػر العرقػػو التػػو تمارسػػيا سػػمطات االحػػتبلؿ اإلسػػراإيمو بحػػؽ المػػواطنيف الفمسػػطينييف مػػف سػػكاف 

 مدينة القدس المحتمة.

وندد مػدير عػاـ المؤسسػة ياسػيف حمػود، فػو تصػريك مكتػوب تمقػت "قػدس بػرس" نسػرة عنػو، بقيػاـ االحػتبلؿ 
الناإب المقدسػو أحمػد أبػو طيػر عػف مدينػة القػدس عقػب اإلفػراج عنػو، بعػد سػنة كاممػة مػف اإلسراإيمو بإبعاد 

االعتقاؿ اإلداري، إل  مدينة راـ اهلل، معتبًرا أف "استمرار دولة االحتبلؿ فو سياسة إبعػاد النػواب وغيػرىـ مػف 
الدوليػػة التػػو تضػػرب دولػػة المقدسػػييف عػػف مػػدينتيـ ليػػو أمػػر أقػػّؿ مػػا يقػػاؿ فيػػو إنػػو مرػػالؼ لمقػػوانيف والموااليػػؽ 

 االحتبلؿ الحاإط بتطبيقيا بشكؿ مستمر".

وأكػػد حمػػود أف سياسػػة اإلبعػػاد التػػو تنتيجيػػا سػػمطات االحػػتبلؿ بحػػؽ النػػواب المقدسػػييف والمػػواطنيف "تقػػ  فػػو 
صػػميـ جػػراإـ التطييػػر العرقػػو التػػو تتبعيػػا دولػػة االحػػتبلؿ بحػػؽ المقدسػػييف، حيػػث تجيػػد إلفػػراغ المدينػػة مػػف 

 يا ورموزىا لتتاح ليا السيطرة عم  المدينة بفكمميا".قيادات

وشػػػدد عمػػػ  أف "قضػػػية نػػػواب القػػػدس ووزيرىػػػا السػػػابؽ إنمػػػا ىػػػو واحػػػدة مػػػف جممػػػة اعتػػػداءات تمارسػػػيا دولػػػة 
االحتبلؿ اإلسراإيمو بحؽ أىمنا فو القدس"، مناشًدا البرلمانات العربية التحرؾ الجاد والفعاؿ فػو ىػذه القضػية 

اإلسػػػراإيمو، "مؤكػػػديف عمػػػ  حػػػؽ المقدسػػػييف المبعػػػديف بػػػالعودة إلػػػ  مػػػدينتيـ. كمػػػا نطالػػػب  لمواجيػػػة التعسػػػؼ
المجتمػػ  الػػدولو باترػػاذ الوسػػاإؿ البلزمػػة لحمػػؿ دولػػة االحػػتبلؿ عمػػ  احتػػراـ كافػػة القػػوانيف والموااليػػؽ الدوليػػة 

وقيـ"، عمػ  ووقؼ كؿ مرططاتيا التو تستيدؼ القدس والمقدسييف لزعزعة صمودىـ وتمسكيـ بفرضيـ وحقػ
 حد تعبيره.

 7/9/1021قدس برس، 
 

 صحفيين بالمرتبة األولى في مسابقة األسير أكرم الريخاوي أربعةالوحيدي: فوز  .33
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أعمػػف نشػػفت الوحيػػدي منسػػؽ عػػاـ الحركػػة الشػػعبية لنصػػرة األسػػرى والحقػػوؽ الفمسػػطينية وممالػػؿ  -معػػا  -غػػزة
قطاع غزة فوز أربعة صحفييف فو مسابقة األسير  حركة فتك فو لجنة األسرى لمقوى الوطنية واإلسبلمية فو

أيػػاـ فػػو مواجيػػة  203أكػػـر الريرػػاوي مػػف سػػكاف مدينػػة رفػػك الػػذي رػػاض إضػػرابا مفتوحػػا عػػف الطعػػاـ لمػػدة 
 السياسات العنصرية اإلسراإيمية وعم  رأسيا اإلعتقاؿ اإلداري.

بية لنصرة األسرى والحقوؽ الفمسطينية وذكر الوحيدي أف ىذه ىو المسابقة الالالالة والتو تنظميا الحركة الشع
سػنادا لؤلسػػرى وتفكيػدًا عمػػ  أف الشػعب الفمسػػطينو بمؤسسػاتو أبػػدا لػف يػػدع األسػرى ييتفػػوف بنشػيد يػػا  دعمػا وا 

 وحدنا الحزيف.
 8/9/1021الحياة الجديدة، رام اهلل 

 
 الماضي / أغسطسمدى: تدىور خطير لمحريات اإلعالمية خالل شير آبمركز  .34

قػػػػاؿ المركػػػػز الفمسػػػػطينو لمتنميػػػػة والحريػػػػات اإلعبلميػػػػة )مػػػػدى( أف تػػػػدىورا رطيػػػػرا لمحريػػػػات  :وفػػػػا –راـ اهلل 
اإلعبلمية شيدتيا األراضو الفمسطينية ربلؿ شير آب الماضو، حيث تواصمت االنتياكات بحؽ الصحفييف 

 أالناء أداإيـ لعمميـ المينو.
مػػف رػػبلؿ اسػػتيدافيا لمصػػحفييف بقنابػػؿ الغػػاز ورصػػد المركػػز انتياكػػات رطيػػرة لقػػوات االحػػتبلؿ اإلسػػراإيمو 

واالحتجػػاز واالعتػػداء عمػػييـ بالضػػرب، راصػػة االعتػػداء عمػػ  مصػػور الوكالػػة الفرنسػػية جعفػػر اشػػتية مػػا أدى 
وعبػػػر مركػػػز مػػػدى عػػػف قمقػػػو البػػػالغ مػػػف اسػػػتمرار وضػػػ  الحريػػػات اإلعبلميػػػة المتػػػدىور فػػػو  الػػػ  كسػػػر يػػػده.

  األراضو الفمسطينية المحتمة.

 8/9/1021لجديدة، رام اهلل الحياة ا
 
 
 

 سفارة فمسطين في تركيا: ال ضحايا فمسطينيين معروفين بين غرقى مركب المياجرين .35

"وفا": قاؿ فريؽ سفارة فمسطيف المتواجد بفزمير لموقوؼ عم  أوضػاع الفمسػطينييف النػاجيف مػف حادالػة -أنقرة 
 طينييف مػف بػيف غرقػ  المركػب المػذكور".غرؽ مركب المياجريف، إنػو "لػـ يػتـ التعػرؼ عمػ  أي ضػحايا فمسػ

أشػراص مػف بػيف النػاجيف  20وأوضك الفريؽ، فو بياف صحافو، وصمت "وفا" نسرة عنو أنو تػـ التفكػد أف 
مػػف ىػػذا الحػػادث المفسػػػاوي فمسػػطينيوف، وأف االنػػيف مػػػنيـ قػػدما مػػف مريمػػات البلجإػػػيف فػػو لبنػػاف، والالمانيػػػة 

 اآلرريف مف مريمات البلجإيف فو سورية.

 9/8/1021األيام، رام اهلل، 
 

 في العقبة ألونرواابدء تطبيق نظام صحة العائمة بعيادة الالجئون الفمسطينيون في األردن:  .36
 تطبيؽ نظاـ صحة العاإمة بعيادة غوث البلجإيف ردففو األ األونروابدأت وكالة : نادية الرضيرات -العقبة 

عنيػيف مػف ابنػاء المجتمػ  المحمػو فػو مدينػة العقبػة حيػث فػو العقبػة بمشػاركة طبيػة وعػدد مػف المالفمسطنييف 
يقػػـو الفريػػؽ الصػػحو المعنػػو بتقػػديـ كافػػة الرػػدمات الصػػحية الشػػاممة الوقاإيػػة والعبلجيػػة لمفػػرد ضػػمف إطػػار 
االسػػرة والمجتمػػ  ويكػػوف مسػػؤوال ومتابعػػا لكػػؿ المشػػاكؿ الصػػحية بمػػا فػػو ذلػػؾ عػػبلج المرضػػ  ورفػػ  درجػػة 
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صػحة االصػحاء دارػؿ ورػارج العيػادة و بمتابعػة كافػة الشػؤوف الصػحية لكافػة  الوعو الصحو وحفظ وتعزيػز
 افراد العاإمة منذ ما قبؿ الوالدة حت  الكيولة.

وتعد عيادة العقبة ىو العيادة الالانيػة بعػد عيػادة الطيبػة فػو المممكػة وىػو العيػادة الالامنػة عشػرة عمػ  مسػتوى 
 عياده. 227وكالة الغوث البالغة  وكالة الغوث وسيعمـ ىذا النيج فو كافة عيادات

 8/9/1021الدستور، عمان، 
 

 فوز جبريل الرجوب بوالية ثانية لرئاسة االتحاد الفمسطيني لكرة القدم .37
فاز المواء جبريؿ الرجوب بوالية الانية لمنصب رإػيس االتحػاد الفمسػطينو لكػرة القػدـ رػبلؿ االنترابػات  :اريحا

صػػوتا مػػف  232وحصػػؿ الرجػػوب عمػػ   كػػؿ مػػف الضػػفة وقطػػاع غػػزة. التػػو جػػرت بػػالتزامف اليػػـو الجمعػػة فػػو
 24فو قطاع غزة، فيما حصؿ منافسو العميد جبر عصفور عمػ   38مجموع اصوات الناربيف فو الضفة و

 فو قطاع غزة. 23مف اصوات الناربيف فو الضفة و
بقة وفػػػو مقػػػدمتيا وكػػػاف الرجػػػوب اسػػػتعرض فػػػو كممتػػػو التحػػػديات التػػػو واجيػػػات االتحػػػاد رػػػبلؿ الفتػػػرة السػػػا

جراءاتػػو وتمالػػؿ ذلػػؾ فػػو تقييػػد حركػػة البلعبػػيف واالداريػػيف ، وعرقمػػة بنػػاء المنشػػفت ومنػػ  اسػػتقداـ  االحػػتبلؿ وا 
 الربراء وادراؿ التجييزات الرياضية.

واشار ال  اف التحدي الالانو "تمالؿ فو االنقساـ ، حيث شكؿ ذلؾ عقبػة امػاـ انتظػاـ الحيػاة الرياضػية بشػكؿ 
 واز فو الضفة والقطاع، ال  جانب محاوالت التبلعب بوحدانية التماليؿ الرياضو".متناسؽ ومت

 7/9/1021القدس، القدس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفمسطينية طرحت عطاءين لتحسين الخدمات في مخيم غزة الشؤوندائرة  :محمود العقرباوي .38

اف الداإرة بدات  ،د العقرباويقاؿ مدير عاـ داإرة الشؤوف الفمسطينية الميندس محمو : ماجد القرعاف - فعما
غير أنو لـ يتـ  ،باستقباؿ طمبات االستفادة مف بناء طابؽ الالث عم  الوحدات السكنية القاإمة فو المريمات

 منك موافقات حت  تاريرو.
أف عممية منك الموافقات ترض  الجراءات فنية مف  ،«الدستور«واوضك العقرباوي فو تصريك راص بػ

لمتاكد مف وجود شيادة مف مكتب ىندسو ومصادؽ عمييا مف  ؛وـ بتدقيؽ الطمباتربلؿ لجنة راصة تق
وذلؾ حفاظا عم  سبلمة  ،تؤكد قدرة الوحدة السكنية عم  تحمؿ انشاء طابؽ اضافو ،نقابة الميندسيف

 السكاف ولمحد مف البناء العشواإو غير اليندسو.
ية طرحت عطاءيف لتحسيف مستوى الردمات المقدمة مف جية الانية قاؿ العقرباوي اف داإرة الشؤوف الفمسطين

وحدة سكنية لبلسر  46يتمالؿ األوؿ بتنفيذ شبكة صرؼ صحو واالرر لبناء وتفىيؿ  ،لقاطنو مريـ غزة
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وأوضك العقرباوي اف الحكومة السويسرية مولت مشروع شبكة الصرؼ الصحو مف ربلؿ وكالة  .الفقير
 ،مف تاري  احالتواعتبارا شيرا  18مبلييف دينار ويستغرؽ تنفيذه االنماء الدولو السويسرية بمبمغ سبعة 

 وسيكوف لو انعكاسات ايجابية عم  سكاف المريـ والمناطؽ المحيطة مف الناحيتيف البيإية والصحية.
اف الحكومة االيطالية تكفمت بتمويؿ المشروع بمبمغ  ،وبشفف مشروع الوحدات السكنية اوضك العقرباوي

 ربلؿ مكتب التعاوف الدولو االيطالو. مميوف يورو مف
وقدر العقرباوي لمحكومتيف السويسرية وااليطالية مساىمتيما فو تطوير واق  الردمات المقدمة لقاطنو مريـ 

 غزة، الفتا ال  قرب مباشرة تنفيذ وحدات سكنية لبلسر الفقيرة فو مريـ جرش.
 8/9/2012الدستور، عمان، 

 
 االعتراف بفمسطين "البابا"بيروت سيطمب من بطريرك الروم الكاثوليك في  .39

مف المقرر أف يطمب بطريرؾ الروـ الكاالوليؾ غريغوريوس الالالث لحاـ، الذي يرأس الانو : أ ؼ ب -روما 
 14اكبر الطواإؼ الكاالوليكية فو لبناف، مف البابا بنديكتوس السادس عشر لدى وصولو إل  بيروت فو 

 .لفمسطينيةالشير الجاري االعتراؼ بالدولة ا
وأعمف موق  كنسو مرصص لمرحمة البابوية أف البطريرؾ، أوؿ البطاركة الشرقييف الذي سيتحدث أماـ 

التفالير الكبير »البابا، سيتطرؽ فو رطاب سيمقيو فو كنيسة القديس بولس فو حريصا شرؽ بيروت، إل  
 .لمقضية الفمسطينية عم  الكنيسة فو العالـ العربو« جداً 

أف الرطاب وزع عم  الموق  الرسمو الكاالوليكو، مشيرة إل  أف البطريرؾ بعد « أي ميديا» وذكرت وكالة
الفمسطينية، سيوجو « لمموقؼ الحاـز والالابت لمكرسو الرسولو والبابوات حياؿ القضية»أف يعبر عف امتنانو 

وعة الدولية وبموجب الشرعية أف يعترؼ بالدولة الفمسطينية طبقًا لقرارات المجم»إل  البابا بػ  «طمبًا ممحاً »
سيتيك لمفاتيكاف أف يبق  « العمؿ الشجاع الذي يتصؼ بالعدالة واإلنصاؼ»، وسيوضك أف ىذا «الدولية

، كما «يشج  دواًل أوروبية أررى وسواىا عم  االعتراؼ بالدولة الفمسطينية»و« راإد العدالة الدولية»
، "اإلسبلمو –كؿ البالغة التعقيد فو العالـ العربو سيكوف ضمانة إليجاد حؿ لمقسـ األكبر مف المشا»
 ."وقؼ ىجرة المسيحييف»و

 8/9/2012الحياة، لندن، 
 

 بقصف مخيم اليرموك "إرىابيين"دمشق تتيم  .80
باستيداؼ مريـ اليرموؾ بقذاإؼ الياوف ما  "إرىابية"اتيمت السمطات السورية مجموعات وكاالت:  – السفير

صابة عدد م ف المدنييف، فيما تواصمت االشتباكات العنيفة بيف القوات النظامية والمسمحيف أدى إل  مقتؿ وا 
 .بحسب التمفزيوف السوري فو حمب وحمص

 8/9/5005السفير، بيروت 
 

 حريصة عمى معاىدة كامب ديفيد ألنيا مازالت تمثل كنزا استراتيجيا "إسرائيل"طارق الزمر:  .80
الموجود الزمر وكيؿ مؤسسو حزب البناء  طارؽ عبد د.سبلمو محمد نصر كروـ: قاؿ القيادي اإل -القاىرة 
أنو  ،الذراع السياسو لمجماعة اإلسبلمية والمتحدث الرسمو باسميا، فو حوار م  "القدس العربو" ؛والتنمية

 يرى عم  عكس البعض الذي يرى أف إسراإيؿ ترغب فو إلغاء االتفاقية.
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تزاؿ تمالؿ كنزا استراتيجيا ليا، وأتصور أيضا  ا ألنيا الوأضاؼ: أرى أنيا ستكوف حريصة عم  استمرارى 
تترذ فو  أفاألمنية التو يجب  اإلجراءاتأننا يجب أف نطالبيا بتعديميا وتكوف أوؿ بنود ىذا التعديؿ ىو 

يعدؿ االتفاقية  أفمحمد مرسو انو لـ يستفذف مف إسراإيؿ وتحرؾ حت  قبؿ  د.سيناء، وأعجبنو جدا موقؼ 
ألف إسراإيؿ فو المقابؿ  ،ىذا امف قومو يجب أف نداف  عنو ونحميو دوف استإذاف إفقاؿ و  ،فو سيناء

استباحت كؿ شعوب المنطقة العربية ومنيا لبناف وسوريا واألردف  ،وتحت دعوى نظرية األمف المزعومة
عومة، وكؿ ذلؾ تحت نظرية األمف المز  ،والعراؽ وتونس واليمف والسوداف، فضبل عف استباحتيا لسيناء

ف تعارض ذلؾ م  اتفاقية كامب ديفيد.  فكيؼ ال نحافظ نحف عم  أمننا القومو حت  وا 
 8/9/5005القدس العربي، لندن 

 
 غير مقبولة "إسرائيل"العالقة مع  إمكانيةبشأن  جعفرنقابي تونسي: تصريحات بن  .85

وفمسطيف، الناشط أحمد كشؼ رإيس الييإة الوطنية التونسية لدعـ المقاومة العربية فو العراؽ : تونس
مصطف  بف جعفر  د.النقاب عف أف التصريحات المنسوبة لرإيس المجمس الوطنو التفسيسو ، الكحبلوي

عم  ىامش زيارتو إل  فيينا بشفف التطبي  م  إسراإيؿ عم  قاعدة االعتراؼ بدولة فمسطينية عم  حدود 
أنيـ يدرسوف الصيغة المناسبة لمتعامؿ م  ىذه  ، أالارت لغطا كبيرا فو الساحة السياسية التونسية، وأكد76

 التصريحات ومساءلة صحابيا بشفنيا دوف رغبة فو التصعيد.

تدرؿ رإيس المجمس الوطنو التفسيسو فو شفف  ،فو تصريحات راصة لػ"قدس برس" ،واستغرب الكحبلوي
المجمس الوطنو موقؼ تونس مف االعتراؼ بإسراإيؿ، وقاؿ: "لقد تمنيت شرصيا أف ال يتدرؿ رإيس 

مصطف  بف جعفر فو ىذه المواضي  المتصمة بالتطبي  واالعتراؼ بإسراإيؿ، ولكـ شعرت  د.التفسيسو 
 بف جعفر قاؿ بفف  د.بالحزف واألسؼ لما تناقمتو بعض وساإؿ اإلعبلـ التونسية عف أف 

 
نسييف ضد التطبي  وىـ ضد المناىضيف لمتطبي  أقمية، وىو كبلـ غير دقيؽ، إذ أف الغالبية العظم  مف التو 

 أي عبلقة م  عدو يحتؿ أرضا مقدسة ىو قبمة المسمميف األول  وجزء مف تراب العرب".

 7/8/5005قدس برس، 
 

 المفرط لالعتقال اإلداري  "إسرائيل"آشتون قمقة من لجوء  .83

روبو كاالريف أعربت الممالؿ األعم  لمسياسة الرارجية فو االتحاد األو : راص "فمسطيف" - غزة - بروكسيؿ
 المفرط لبلعتقاؿ اإلداري بحؽ األسرى الفمسطينييف فو سجونيا. "إسراإيؿ"آشتوف، عف قمقيا مف استرداـ 

جاء ذلؾ ربلؿ جمسة استجواب نظميا البرلماف األوروبو، بناًء عم  طمب قدمو البلالة مف أعضاء تحالؼ 
ىؤالء النواب ىـ: نيكوؿ كيؿ  فمسطينية ليـ.أوروبا الحرة استجابة لنداء وجيو مجمس العبلقات األوروبية ال

 نيمسف )فرنسية الجنسية(، جوديث سيرجنتينو )ىولندية الجنسية(، مميكة بنارباتو )فرنسية الجنسية(.

وقالت اشتوف فو ردىا عم  االستجواب، أالناء اجتماع لجنة الشؤوف الرارجية، الجمعة، إنيا تض  بعيف 
الصادر فو الرامس مف يوليو/ تموز الماضو وتحديًدا المطالبة بوقؼ  االعتبار قرار البرلماف األوروبو

 اتيامات. أودوف محاكمات  اإلدارياالعتقاؿ 

وأشارت إل  مشاركتيا البرلماف األوروبو فو التعبير عف قمقيا جراء ىذا االعتقاؿ، معربة عف قمقيا مف 
يجب  اإلداريافت اشتوف: "إف االعتقاؿ وأض الستردامو بشكؿ مفرط فو أكالر مف مناسبة. ”إسراإيؿ“لجوء 
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أف يبق  وسيمة استالناإية وفو حالة استردامو فإف قواعد القانوف الدولو واإلنسانو يجب أف تطبؽ بما فييا 
ربار المعتقميف حوؿ أسباب اعتقاليـ واسترداـ آليات مناسبة لمعقوبة بغض النظر عف  ضرورة إعبلـ وا 

 أساس االتياـ".

 8/9/5005 فمسطين أون الين،
  
 تدعو السمطات السورية لتوفير الحماية لالجئين الفمسطينيين "األونروا" .88

قالت وكالة األونروا إنيا أعادت التفكيد لمسمطات السورية عم  ضرورة توفير الحماية لبلجإيف  :وفا –القدس 
وذكرت  اع المسمك.الفمسطينييف، وغيرىـ مف المدنييف، عبر األراضو السورية وحمايتيـ مف تداعيات الصر 

فو بياف صحفو صادر عف مكتبيا فو القدس أمس، أنيا أرطرت الجيات السورية حوؿ مواصمة  ،األونروا
 استيداؼ مريـ اليرموؾ لبلجإيف، فو العاصمة دمشؽ.

د معيدة التفكي«. ىذه التداعيات اإلنسانية كاف باإلمكاف تفادييا"وأدانت الرساإر البشرية المتتالية، وأكدت أف 
عميؽ قمقيا لمتفالير المتصاعد لمصراع فو سوريا عم  البلجإيف الفمسطينييف والمراطر الحقيقية التو "عم  

 ."تفتو منو
وقالت، إنيا تبق  قمقة قمقا كبيرا لمتفالير المدمر لمصراع فو سوريا عمو المدنييف، ومرة أررى تؤكد أف عم  

السكنية المفىولة بالمدنييف، وعمييـ االلتزاـ  كافة األطراؼ االمتناع عف روض الصراع فو المناطؽ
 ."بواجباتيـ المنصوص عمييا ضمف القانوف الدولو

 8/9/5005الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 

 مقاطعة بضائع مستوطنات الضفة يدرساالتحاد األوروبي  .82
الناشطيف فو ما قاؿ دبموماسو يونانو أمس الجمعة، لمجموعة مف اإلسراإيمييف والفمسطينييف و  :الناصرة

يفكر فو مقاطعة بضاإ  المستوطنات اإلسراإيمية، وأف قرارا  األوروبوإف االتحاد  ،يسم  بػ"مبادرة جنيؼ"
 قميمة. أسابي بيذا الشفف قد يصدر فو غضوف 

ووصفت وساإؿ اإلعبلـ اإلسراإيمية الدبموماسو اليونانو بفنو "كبير وربير بشؤوف الشرؽ األوسط"، وقاؿ إف 
تدرس قضية بضاإ  المستوطنات، وفو الشير المقبؿ سيتـ طرح االستنتاجات  األوروبوفو االتحاد  لجانا

 عم  دواإر القرار فو االتحاد األوروبو".
راصة عم  بضاإ   إشارةوض   إمكانيةالجارية حاليا تشمؿ  األبحاثوحسب الدبموماسو ذاتو، فإف 

، وذكر الدبموماسو ذاتو، أف االتحاد األوروبوالتحاد المستوطنات، وحت  حظر استيرادىا كميا فو دوؿ ا
 يحظر عم  دوؿ االتحاد حظر بضاإ  مف شماؿ قبرص الواق  تحت السيطرة التركية. األوروبو

 8/9/5005الغد، عّمان 
 

 مشادة بين نتنياىو والسفير األمريكي شيدعضو كونغرس  .86
بنياميف نتنياىو احتد  اإلسراإيموالوزراء  رإيس إف ،قاؿ عضو فو الكونجرس األمريكو: وكاالت - 04عرب

ألنو كاف فو حيرة ال يدري ما سبب ما يرى أنو  ،غاضبا فو لقاء م  السفير األمريكو الشير الماضو
 النووي. إيرافافتقار حكومة أوباما إل  الوضوح فو موقفيا بشفف برنامج 
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بفوؿ تعقيب عمنو لو عف  -جميوري وىو-وأدل  مايؾ روجرز رإيس لجنة االستربارات فو مجمس النواب 
فو  ،آب فو إسراإيؿ فو مقابمة م  إذاعة دبميو. جيو. آر /االجتماع الذي عقد فو أوارر أغسطس

 ميشيجاف يـو الالبلالاء. وكاف روجرز قد حضر االجتماع.
ب فو حيف أعمف الرإيس باراؾ أوباما فو المؤتمر القومو لمحز  ،وجاء استمرار الجداؿ بشفف االجتماع

وقاؿ  الديمقراطو قبولو تسمية الحزب لو مرشحا فو انترابات الرإاسة األمريكية فو نوفمبر تشريف الالانو.
كؿ الريارات مطروحة  إفىذه الحكومة األمريكية جادة حينما تقوؿ  أف اإلسراإيميوفروجرز "اآلف ال يعتقد 

 برنامج ماض قدما."ال يعتقدوف ذلؾ أيضا. وليذا فإف ال اإليرانييف أفلمبحث واألىـ 
 7/9/5005، 88عرب

 
 : االتحاد األوروبي يدرس مقاطعة بضائع المستوطناتيونانيدبموماسي  .87

قاؿ ممالؿ رسمو يونانو، ردا عم  سؤاؿ بشفف موقؼ ببلده، الجمعة، إف االتحاد األوروبو يدرس من  
ونقؿ عف دبموماسو  ية.استيراد بضاإ  جرى تصنيعيا فو المستوطنات المقامة عم  أراضو الضفة الغرب

يونانو كبير، مرتص بشؤوف الشرؽ األوسط، قولو إف لجاف االتحاد األوروبو تعكؼ حاليا عم  قضية 
 منتجات المستوطنات، ومف المقرر أف تعرض النتاإج لمبت فييا الشير القادـ.

األرضر، كما  وأضاؼ أف المباحالات تشمؿ وض  عبلمة راصة عم  البضاإ  التو يتـ إنتاجيا رارج الرط
تشمؿ إمكانية من  استيراد البضاإ . وأشار الدبموماسو اليونانو فو ىذا السياؽ إل  المن  الذي تفرضو 

 ولفتت "يديعوت أحرونوت" إل   اليوناف عم  استيراد منتجات مف شماؿ قبرص الراض  لتركيا.
 

ف فو إطار ورشة لما يسم  بػ"مبادرة أف الدبموماسو اليونانو كاف يتحدث م  صحافييف إسراإيمييف وفمسطينيي
 جنيؼ" فو العاصمة اليونانية. 

 7/9/5005، 88عرب
 
 ممف الستعادة أمالك الييود العرب "...حق العودة"ترد عمى  "إسرائيل"تقرير:  .48

تساؤالت كاليرة ُطرحت فو أعقاب إعبلف وزارة الرارجية اإلسراإيمية عف : آماؿ شحادة  -القدس المحتمة 
، التو تسع  مف ربلليا ال  تحضير ممؼ تعويضات مف الدوؿ العربية لمييود «الجئ ييوديأنا »حممة 

وبعدىا بسنوات، فو حمبلت راصة لمتنظيمات الصييونية مف  1948الذيف ىاجروا ال  إسراإيؿ منذ العاـ 
 .اجؿ بناء الدولة العبرية

، وعم  رغـ عدـ طرح ممؼ المفاوضات م  الفمسطينييف، رفعت إ سراإيؿ ال  اجندتيا الدولية ممؼ اليـو
، التو اطمقتيا وزارة الرارجية ويشرؼ عمييا ناإب «أنا الجئ ييودي»البلجإيف الفمسطينييف مف ربلؿ حممة 

مف اصؿ  -كما يقوؿ-الوزير دانو ايالوف، الذي يعتبر نفسو واحدًا مف ىؤالء البلجإيف الييود، فوالده 
ه واليجرة إل  إسراإيؿ، ولذلؾ فإف عاإمتو ىو ضمف مف يعتبرىـ جزاإري، اضطر إل  مغادرة بيتو وببلد

الذيف تسع  إسراإيؿ ال  تحصيؿ تعويضات ليـ مف الدوؿ « البلجإيف الييود مف الدوؿ العربية»أيالوف 
تصحيك الغبف التاريرو الذي لحؽ بعاإمتو والعاإبلت »العربية. ووفؽ طرح ايالوف لمحممة، فإنو يريد اليـو 

 .، كما يقوؿ«الييودية
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ىناؾ مف يرى أف إسراإيؿ تستغؿ الوقت الذي ينشغؿ فيو العالـ بالممؼ النووي والنقاش حوؿ توجيو الضربة 
ال  ايراف وغياب الممؼ الفمسطينو، لتعد ممفًا لبلجإيف الييود مف الدوؿ العربية لتفاوض بو فو مواجية 

شاإكًا أكالر مف كؿ ممفات القضية الفمسطينية،  ممؼ حؽ عودة الفمسطينييف، باعتبار أف ىذا الممؼ يعتبر
وُيعتقد أنو سيشكؿ عقبة كفداء اماـ تقدميا. إسراإيؿ تعتبر الممؼ قيمًا ومقنعًا لمجيات الدولية واألطراؼ 
المشاركة فو مفاوضات السبلـ، وتريد أف تجعؿ النقاش حولو ال يقؿ اىمية عف ممؼ حؽ عودة البلجإيف 

 .ل  امكانية المساومة والتنازؿ فو الممؼ الفمسطينو مقابؿ الممؼ اإلسراإيموالفمسطينييف، وصواًل ا
وفو مقابؿ وجية النظر ىذه، ال تستبعد جيات اف يفتو طرح ممؼ البلجإيف الييود فو وقت تجرى فيو 

إسراإيمية سرية لدف  مفاوضات السبلـ. دانو أيالوف ووزيره افيغدور ليبرماف ال –اتصاالت فمسطينية 
اجعاف عف الموقؼ المتعنت فو ىذه المفاوضات، سواء فو ممؼ حؽ العودة لبلجإيف الفمسطينييف او يتر 

 .«أنا الجئ ييودي»المستوطنات، وانطبلقًا مف ىذا التوجو ررجت الوزارة بحممة 
عف حياتيـ  الحممة تدعو جمي  الييود الذيف َقِدمػػػػوا مف الدوؿ العربية ال  إعداد شيادات تواليقية ومستػػػػندات

التابعة لموزارة. ووفقًا لبلستمارات « فايسبوؾ»فو الدوؿ العربية قبؿ القدـو ال  إسراإيؿ ونشرىا عم  صفحة الػ
التػػػو سيقوـ ييػػػػود الدوؿ العربية بتعبإتيا، يتوجب تسجيؿ التفاصيؿ كافة، منذ لحظة اتراذ قرار ترؾ الدوؿ 

ل  ساعة وصوليـ ال  إسراإيؿ، كما تشمؿ المستندات شرحًا عما العربية وكيفية مغادرة بيوتيـ وصواًل ا
معاناتيـ وسمب حقوقيـ فو الدوؿ العربية التو غادروىا، وكيؼ تـ سمب امواليـ وممتمكاتيـ »تعتبره إسراإيؿ 

وتدرؿ فو تفاصيؿ الوالاإؽ ايضًا، التكاليؼ المالية، حت  تمؾ البسيطة التو قد يكوف الييودي «. وطردىـ
عندما توجو ال  محاـ لمشاورتو حوؿ بي  بيتو أو حقوقو أو تكاليؼ االتصاالت الياتفية التو أجراىا  دفعيا

واليدؼ اإلجمالو لمحممة أف  .القادموف مف الدوؿ العربية قبؿ مغادرة الدولة التو كاف يعيش فييا وبعدىا
 .مسطينييفتطرح إسراإيؿ مبمغًا لتعويض الييود يساوي أضعاؼ تعويضات البلجإيف الف

%( األمبلؾ التو 200إسراإيؿ تدعو اف قيمة األمبلؾ الييودية المفقودة فو الدوؿ العربية تساوي ضعفو )
مميوف دوالر  450فقدىا البلجإوف الفمسطينيوف، ففو حيف بمغت القيمة االجمالية لما فقده الفمسطينيوف نحو 

 700البلجإوف الييود ممتمكات بمغت قيمتيا اإلجمالية مميار دوالر باألسعار الحالية(، َفَقَد  3.9)ما يعادؿ 
 .مميارات مف الدوالرات فو األسعار الحالية 6مميوف دوالر، وىو ما يعادؿ نحو 

  
 مقارنة

)تستردـ فو  48وفو الممؼ، تتحدث إسراإيؿ أيضًا عف اف عدد الفمسطينييف الذيف ُشردوا وُىجروا عاـ 
بمغ سبعمإة ورمسيف الؼ «( إسراإيؿ»او « غادروا فمسطيف االنتداب»او « العرب الذيف ىربوا»الممؼ تعبير 

 .فمسطينو، فيما تجاوز عدد ييود الدوؿ العربية فو تمؾ الفترة تسعمإة الؼ
وبسبب ميميـ «( البلجإيف الييود»وتتحدث إسراإيؿ عف اف ييود الدوؿ العربية )تستردـ فو الممؼ عبارة 

الميف، بربلؼ الفمسطينييف الذيف كانوا أكالر ميبًل لمحياة القروية، جمعوا لمعيش فو المدف وممارسة مرتمؼ 
ممتمكات والروات أكالر، واضطروا إل  ىجرىا فو بمدانيـ األصمية. وتضيؼ إسراإيؿ أنيا أعادت أكالر مف 

 فو المإة مف الحسابات المجّمدة ومحتويات الرزانات الراصة فو البنوؾ، باإلضافة إل  ممتمكات أررى 90
 .تابعة لبلجإيف

  
 حق العودة؟
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تركز إسراإيؿ فو الممؼ الذي ُتِعّده، عم  أف ىناؾ فرقًا ىامًا وكبيرًا بيف ييود الدوؿ العربية والبلجإيف 
العديد مف العرب الفمسطينييف كانوا ضالعيف فو النزاع الذي أحدالتو الدوؿ العربية، »الفمسطينييف، إذ إف 

سكانًا مسالميف، وفو وض  أىؿ الذمة فو بمدانيـ األصمية عم  مر قروف  بينما كاف ييود الدوؿ العربية
فو »وتضيؼ فو محاولة إلقناع المجتم  الدولو بممفيا: «. عديدة، إف لـ يكف عم  مر آالؼ السنيف

العادة، ينطبؽ تعريؼ البلجئ فقط عم  الشرص الذي ىرب طمبًا لمجوء، ولكف البلجئ الفمسطينو ىو ليس 
نما معو جمي  افراد عاإمتو، مف أبناء وأبناء األبناء إل  أبد اآلبديف. وىذا ينطبؽ ايضًا اليارب فحس ب، وا 

 .«عم  الييود، ولذا فإنيـ ىـ أيضًا الجإوف
، وجعؿ مف كونو جزاإري «القصة الحقيقية لبلجإيف»دانو أيالوف، الذي أعد فيممًا راصًا تحت عنواف 

أمالاؿ والدي ومإات اآلالؼ الذيف »حؽ تعويض الييود، يقوؿ:  االصؿ موضوعًا لتعزيز موقؼ ببلده فو
قدموا إل  إسراإيؿ ومبلييف اإلسراإيمييف مف أولإؾ البلجإيف، يستحقوف التعويض، ومف الضروري أف تعود 
قضيتيـ إل  األجندة الدولية، لكو ال نشيد مرة أررى المعاممة غير المتماالمة والمشوىة لمعرب والييود فو 

ويستبؽ ايالوف أيَّ بحث حوؿ ىذا الموضوع، بنقاش مدى قانونية حؽ عودة ». شرؽ األوسط نزاع ال
م  »البلجإيف الفمسطينييف وقانونية القرار الذي اترذتو الجمعية العامة لبلمـ المتحدة بيذا الشفف، فيقوؿ: 

حؽ »عم  ما يسم  بػ  استإناؼ المفاوضات المباشرة بيف إسراإيؿ والفمسطينييف، ستسمط األضواء مرة أررى
الذي اترذتو الجمعية العامة لؤلمـ  194لمفمسطينو، والذي ال يعدو كوَنو حيمًة قانونية، فالقرار رقـ « العودة

، ال يفتو عم  ذكر ىذا التعبير، فضبًل عف أنو غير «الحؽ»المتحدة، والذي يتـ االدعاء بفنو مرجعية ىذا 
« البلجإيف»األمـ المتحدة ذات الصمة، التو تستردـ متعمدة عبارة  ممِزـ قانونيًا، شفنو شفف جمي  قرارات
 .«الغامضة مف دوف وصفيا بفي صفة

 8/9/2012الحياة، لندن، 
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 عصاـ نعماف
ناعو بفسباب أريرًا اقتن  بنياميف نتنياىو أف ال سبيؿ إل  ضرب إيراف قبؿ انترابات الرإاسة األمريكية . القت

عّدة ليس أقميا أف إدارة أوباما أفيمتو بالفـ المآلف أف الواليات المتحدة لف تشترؾ فو أي ىجوـ عسكري 
مف جانٍب واحد عم  منشةت إيراف النووية . أكالر مف ذلؾ، تفكد نتنياىو أف  إدارة أوباما ” إسراإيؿ“تشنو 

تيف أوروبيتيف تستردميما واشنطف قناة اتصاؿ م  وّجيت، قبؿ أسبوع، رسالة سرية إل  إيراف بواسطة دول
شف ىجوـ عم  إيراف مف ” إسراإيؿ“طيراف فو إباف األزمات، بفنيا ال تنوي الدروؿ فو حرب إذا ما قررت 

جانب واحد ومف دوف تنسيؽ معيا، وأف واشنطف تتوق  فو مالؿ ىذه الحالة أاّل تياجـ إيراف أىدافًا 
ج، بما فو ذلؾ القواعد العسكرية وِقَط  األسطوؿ األمريكو وحامبلت الطاإرات استراتيجية أمريكية فو الرمي

. ىذه الرسالة جاءت عقب تصريحات أدل  بيا رإيس ىيإة األركاف المشتركة لمجيش األمريكو الجنراؿ 
ي لف يتمّكف مف القضاء عم  البرنامج النوو ” اإلسراإيمو“مارتف ديمبسو، وشّدد فو سياقيا عم  اف الجيش 

ضد ايراف . الرسالة ” إسراإيمية“اإليرانو، وعم  أف الواليات المتحدة ال تنوي االشتراؾ فو أي حرب 
مازالت تستعد ” إسراإيؿ“األمريكية َصَدمت نتنياىو، لكنيا لـ تحبطو . . بعد  . فقد الابر عم  اإليحاء بفف 

ة المحتممة  . لـ يحدد نتنياىو تاريرًا لتوجيو ضربة إل  إيراف قبؿ أف تستكمؿ مناعتيا العسكرية ضد الضرب
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لبموغ إيراف عتبة المناعة أو تاريرًا، ولو تقريبيًا، لضربتو الموعودة  . تقّصد، بذلؾ، أف  يحقؽ، فو سياؽ 
 :تيديداتو المستمرة، ابتزاز الواليات المتحدة فو أمريف

دوف امتبلؾ إيراف سبلحًا نوويًا . فو بفنيا مازالت جادة فو الحؤوؿ ” تطمينات“األوؿ، استدراجيا إلعطاإو *
أف الرإيس باراؾ أوباما يدرس إمكاف اتراذ رطوات عمنية ” نيويورؾ تايمز“ىذا المجاؿ، كشفت صحيفة 

قناع رإيس حكومتيا بعدـ شف ىجوـ عسكري مف ”إسراإيؿ“وسرية ضد إيراف تيدؼ إل  تيدإة روع  ، وا 
نتنياىو أوح  بالتجاوب م  ما ذكرتو الصحيفة األمريكية جانب واحد عم  المنشةت النووية اإليرانية . 

كمما كاف الرط األحمر الذي تضعو األسرة الدولية أماـ إيراف أكالر وضوحًا، فإف احتماؿ اندالع “بقولو: 
 . ”مواجية عسكرية معيا يصبك ضإيبًل أكالر

طاإرات راصة لتزويد ” إسراإيؿ“ الالانو، الحصوؿ مف إدارة أوباما عم  تعيٍد، قبؿ انترابات الرإاسة، بمنك*
مترًا، كما التعيد  60الوقود فو الجو، وقنابؿ متطورة قادرة عم  ارتراؽ تحصينات تحت األرض بعمؽ 

بتنفيذ المزيد مف العمميات السرية ضد البرنامج النووي اإليرانو، والتضييؽ عم  صناعة النفط اإليرانية . 
كؿ ىذه التفصيبلت، فسرت سبب تصريحات نتنياىو عف ( التو أوردت 4/9/2012” )ىةرتس“صحيفة 

مف إقداـ الواليات المتحدة عم  ” إسراإيؿ“وجود رشية فو “وض  رط أحمر أماـ إيراف، بفنو يعود إل  
توجيو إنذار عمنو إلييا يحذرىا مف مغبة شف ىجوـ عسكري مف جانب واحد عم  إيراف، األمر الذي مف 

” إسراإيمية“كؿ ذلؾ لـ يردع نتنياىو . . بعد . صحؼ ” . الردع اإلسراإيمية شفنو إلحاؽ أضراٍر فادحة بقوة
وفرنسية ومصادر معمومات أمريكية أشارت إل  أنو موغؿ فو تحدي أوباما عم  رط آرر ىو انترابات 

” المحافظيف الجدد”الرإاسة، بؿ ضال  فو حممة منظمة لمحؤوؿ دوف فوزه تضـ الييود األمريكييف و
، إضافة ال  الحزب الجميوري الذي ”إيباؾ“يف الصياينة بالتعاوف م  الموبو الييودي النافذ واألمريكي

تسيطر عم  قيادتو شرصيات يمينية متطرفة، وقد نجحت فو اعتماد ميت رومنو مرشحًا لمرإاسة عف 
 . الحزب، واليمينو المتطرؼ بوؿ رياف ناإبًا لو
( كشفت 4/9/2012” )معاريؼ“عمو العمنو لرومنو  . صحيفة أوباما محيط بمناورات نتنياىو وأالعيبو ود

بقمـ محمميا السياسو عوفر شيمك أف الالري الييودي األمريكو شمدوف أدلسف، المقّرب مف نتنياىو، ىو مف 
فّجًا ” إسراإيمياً “كبار المتبرعيف لممرشحيف الجميورييف، وفو مقدميـ رومنو، وأف أوباما اعتبر ذلؾ تدربًل 

 . انترابو ضد إعادة
أوباما لـ يتفرر فو الرد، مزايدًا عم  جمي  سابقيو مف المرشحيف لمرإاسة  ديمقراطييَف وجميورييف، إذ أعمف 

القدس كانت وستبق  عاصمة “بنفسو وبمسانو فو أالناء تقّبؿ تسميتو مرشك الحزب الديمقراطو لمرإاسة، أف 
 ”إسراإيؿ“ف بمالابة طمفنة وترضية لمييود األمريكييف وؿ المحمموف السياسيوف اعتبروا ىذا اإلعبل”  . إسراإيؿ

  
الرإيس أوباما والحزب “ م  العمـ، أف برنامج الحزب الديمقراطو يتضمف شعارًا تقميديًا يرضو الييود: 

إل  ذلؾ، يحرص أوباما عم  دحض اتياـ ” . الديمقراطو يحافظاف عم  التزاـ ال يتزعزع بفمف إسراإيؿ
، بإقرار مزيد مف العقوبات الشديدة لمن  ايراف مف ”تحت عجبلت الحافمة” إسراإيؿ“رم  ب “رومنو لو بفنو 

امتبلؾ سبلح نووي . وقد يعمف الحقًا أماـ الجمعية العمومية لؤلمـ المتحدة رطوطًا حمرًا لكبك البرنامج 
 . النووي اإليرانو

ذ لـ تعد األولوية لضرب إيراف قبؿ انترابات رغـ ذلؾ كمو يبق  أف نتنياىو أعاد النظر فو جدوؿ أولوياتو، إ
الرإاسة األمريكية . فقد أرجف الضربة، عم  ما يبدو، إل  ما بعد االنترابات . األولوية أصبحت إلسقاط 
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، إذ ال ”إسراإيؿ“ألنو إذا ما أعيد انترابو فإف ذلؾ مف شفنو تقييد يدّي “أوباما وحرمانو والية الانية . لماذا؟ 
حكومة “ىؿ يعقؿ أف  يتمّكف رإيس ” . معاريؼ“، كما جاء فو صحيفة ”ل  أصوات مؤيدييايعود بحاجة إ

 مف إلحاؽ اليزيمة برإيس الواليات المتحدة األمريكية؟” إسراإيؿ“
 8/9/2012الخمي ، الشارقة 
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موقفو السياسو المناصر لمعدو الصييونو ، العرب ، حينما أعمف ” أوباما“ ىؿ فاجف الرإيس االميركو 
 عنوانا لبرامج الحزب الديمقراطو؟؟” القدس عاصمة اسراإيؿ“والمتبنو أطروحاتو االحتبللية، باعتبار 

الديمقراطو “قد يقوؿ قاإؿ: اف ىذا موسـ االبتزاز الصييونو ، وموسـ المزايدات بيف مرشحو الحزبيف 
ىو الذي ” اوباما“الذيف يتطوعوف داإما لمدفاع عف سياسة واشنطف ..  ونقوؿ ليؤالء وأولإؾ”.. والجميوري

 طمب اضافة ىذا البند الرطير ال 
برنامج الحزب، وليس غيره، رغـ معرفتو برطورة ىذا الموقؼ ، كونو يشكؿ ررقا فاضحا لمقانوف الدولو، 

 . ىذا اوال
لنا أنو قدـ لمعدو الصييونو أكالر مما توق  الانيا: اف استعراض مسيرة الرجؿ السياسية ربلؿ واليتو، يبيف 

البعض ، وأكالر مف بعض الرؤساء الجميورييف... فمقد تنكر لمضموف رطابيو فو جامعة القاىرة 
واسطنبوؿ، وتراج  عف دعوتو وقؼ االستيطاف، ولـ يكتؼ بذلؾ بؿ طالب وضغط عم  السمطة الفمسطينية 

ف ، وصعد مف موقفو المعادي لمشعب الفمسطينو ، فقاد ،الستإناؼ المفاوضات، رغـ استمرار االستيطا
،وفقا  67حممة دبموماسية ضارية الفشاؿ االعتراؼ بفمسطيف كدولة مستقمة عم  االراضو المحتمة عاـ 

لقررارات الشرعية الدولية وكاف لو ما اراد، واعترضت واشنطف عم  قبوؿ فمسطيف، عضوا كامؿ العضوية 
 .فو منظمة اليونسكو...ال 

” القدس عاصمة اسراإيؿ”ربلؿ فترة واليتو األول ، تجعمنا ال نستغرب ، وال ندىش مف جعؿ”اوباما“مواقؼ 
،عنوانا لبرنامجو االنترابو، فعبلوة عم  ما ذكرنا ، البد مف التفكيد عم  بعض الحقاإؽ فو السياسة 

 االميركية ، والتو لـ تتغير منذ عيد
المستقبؿ، ما دامت الدولتاف محكومتيف بحمؼ استراتيجو، وما دامت  تروماف وحت  اليوـ ، ولف تتغير فو

واشنطف معنية تماما ببقاء اسراإيؿ، كاقوى دولة فو المنطقة، ال  جانب احكاـ سيطرتيا عم  النفط العربو: 
 .انتاجا وتسويقا

 ريبة” اوباما“ومف ىنا كانت ريبة الكاليريف مف العرب، الذيف تفاءلوا بانتراب 
وقد ردعوا بكبلمو الدبموماسو الناعـ ، راصة وىو يتحدث عف التغيير ،وحؽ الشعوب فو تقرير كبيرة، 

كؿ ىذا الكبلـ الجميؿ ، وطفطف رأسو ”لحس“مصيرىا ، وحقيا فو العدالة والمساواة ، اذ ما لبث أف 
 لبلرىابو ،األحمؽ، نتنياىو، فتراج  عف

ابو عف حؿ الدولتيف ، وىو يعمـ اف حميفو، ألغ  عمميا مطالباتو بوقؼ االستيطاف ، مكتفيا بكبلـ عاـ ضب
امكانية اقامة الدولة الفمسطينية المستقمة ، المتواصمة جغرافيا، بعد اف حوؿ الضفة الغربية ال  جزر 

 معزولة، وكانتونات عم  غرار ما حدث
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متطرفيف الصياينة فو جنوب أفريقيا اباف الحقبة العنصرية البغيضة، وىو فو النياية ما شج  حكومة ال
” الفيتو“عم  االستمرار فو تنفيذ رططيا ومرططاتيا التيويدية التوسعية، بعد أف حمتيا واشنطف،بمظمة 

 ،مف تداعيات القرارات الدولية،
 . التو تدينيا، وتمزميا وقؼ االستيطاف والتيويد

 وال الصياينة العنصريوف ،” اوباما“بارتصار ... عروبة القدس ال يقررىا 
 انما المرابطوف فو بيت المقدس واكنافو ، واالمة كميا التو تقؼ معيـ ، وترفض افو 

 .ترض  لمنطؽ القوة والظمـ ، وتصر عم  بقاء القدس وفمسطيف عربية مف البحر ال  النير
 8/9/2012الدستور، عمان، 
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 عدناف سميـ أبو ىميؿ
ضية الفمسطينية بفزمات ارتبطت بتواري  منذ مطال  القرف الماضو وصوال إل  االنقساـ بيف غزة مرت الق

والضفة ومرورا بحروب واجتياحات ومعاىدات واتفاقات ولكنيا جميعا كانت تحمؿ فو الناياىا أمبل بالتحرؾ 
إة أو منحرفة فو وقدرة القاإميف عم  المشروع الوطنو الفمسطينو رؤية صاإبة فو نظر أصحابيا وراط

نظر رصوميـ.. أما اليـو فالمشروع الوطنو الفمسطينو كمو متفـز مف مقاومة وتسوية ونظريات ووقاإ  عم  
األرض.. أزمة لـ يمر بمالميا مف قبؿ؛ فاالنقساـ بيف فتك وحماس وفقداف فرص كاليرة لمتصالك يحتحتو، 

د الذي يمؼ غزة بالحصار وعدـ القدرة عم  وانغبلؽ مشروع التسوية وتحكمات االحتبلؿ بالسمطة والجمو 
المبادأة يرنقو، واإلرىاؽ االقتصادي والبطالة واإلعواز الذي يعيشو الناس يرىقو، والتيويد الذي يجري جريا 
فو الدـ والمحـ الفمسطينو الحو الـ االستيطاف الذي بات ييدد الحياة العادية والنشاط اليومو لمشعب 

لو فقد صار مف المحرمات الدينية والمنكرات السياسية والموبقات األربلقية أف يقبؿ الفمسطينو يفتتو.. بالتا
أحد بيذا الحاؿ عف مجاممة ألحد أو عف روؼ منو أو عف تقديـ مصالحة الراصة عم  اعتبارات الوطنية 

 والتاري  واألمة والقضية.
فو نصابيا مف البحث والنظر وىو  فو كؿ األحواؿ مف الضروري تقرير جممة الحقاإؽ اآلتية لوض  األمور

مما ال يكاد يرتمؼ عمييا االناف عدالف عاقبلف عارفاف بالحالة الفمسطينية ونوع وحياليات أزمة المشروع 
 الوطنو التحرري.. وأقوؿ:

حقيقة أنو وم  كؿ االحتراـ لمقيادة الرسمية لمسمطة والشعب الفمسطينو بذاتيا واعتباراتيا وما تمالمو فميس مف 
ا أف تستمر فو مشروع البتت رطورتو.. وىا نحف أماـ الجدار وجيا لوجو.. فيما ىو ال تزاؿ تصر حقي

وبدوف منطؽ عم  أنيا قاإدة المرحمة وأف مشروعيا ىو األمؿ الموعود والمواء المعقود وأف ال تحرير وال 
مكاناتيا )بالطب  سوى تسيير الحياة  استقبلؿ بدونيا؛ فإف تساءلنا عف رططيا وىوامشيا وأدواتيا ووساإميا وا 

اليومية الجزإية ألىؿ الضفة( فبل نجد إال لغة إنشاإية ركيكة وجممة عبارات مكررة وانتظار ما يتفضؿ بو 
العدو.. أما العمؿ السياسو لدييا فمقطوع عف القوة الحقوقية واإلعبلمية وعف المغة الدبموماسية وعف 

لعسكرية والمجتمعية عموما.. وىؿ ُيقبؿ فو عقؿ أو فو ديف أو فو العبلقات العامة وعف القوة االقتصادية وا
واق  أف تسع  الورة لمتحرير فيما ىو تتعاوف م  العدو أمنيا وتكتفو مف العمؿ السياسو بتسوية ميتة 

 ومفاوضات عقيمة وتنازالت مجانية وترجيات ميينة.
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ف الالوار لفمسطيف! لـ يفعؿ ذلؾ ليقيـ وحقيقة أف العدو الصييونو عندما قبؿ بالسمطة وأدرؿ مف أدرؿ م
ليـ كينونة سياسية أو دولة وطنية )ىذه حقيقة أالبتتيا تممصاتو المستمرة مف االلتزامات، وأالبتيا التواطؤ 

يجب أف ينظر إليو  -وأرى أنو تحتـ  –األمريكو معو، ويالبتيا الواق (.. وعميو فتفكيؾ السمطة إذا تحتـ 
راتيجية الصييونية.. ويجب أف يصير مطمبا فمسطينيا وطنيا يعنو االنطبلؽ عم  أنو رطوة معاكسة لبلست

فورا إل  تفجير كؿ اإلمكانات الفمسطينية فو وجو االحتبلؿ ويعنو إلقاء كرة الميب الالوري فو وجيو ووجو 
كؿ عمبلإو مف األنظمة المتصيينة وفو وجو األمـ المتحدة والرباعية المتواطإة معو.. والبد مف إلغاء 

 االلتزامات واالعترافات واالعتمادات التو اكتسبيا العدو مف وجود السمطة سرا أو عمنا.
وحقيقة أف القضية الفمسطينية بامتدادىا القومو والدينو والفكري وبفبعادىا السياسية والتاريرية واألمنية 

عميو فمتذىب إل  قعر وبماضييا وحاضرىا ومستقبميا ىو أكبر مف كؿ األشراص واألحزاب واالتجاىات، و 
جينـ كؿ الربلفات والمصالك والمحاور الشرصية والحزبية واالتجاىية التو تعطؿ التحرير أو تتقدـ عميو 
فضبل عف أف تغتالو أو ترونو، فبل تجوز المقايضة بيف المكاسب الوطنية العامة والتاريرية بفية مكتسبات 

م  أساس الروؼ الشرصو ألي كاف ومف أي كاف.. أو عواإد شرصية كما ال يجوز أف تبن  المواقؼ ع
أرطر ما تعانو منو قيادة الشعب الفمسطينو الحالية التو تتحرؾ تحت الروؼ مف مصير  –لؤلسؼ  –وىو 

 كمصير عرفات أو الطم  فو السبلمة والغنيمة ألنفسيـ وذوييـ وحزبيـ.
وعم  الماضو كتجارب ومحصبلت،  وحقيقة أف المستقبؿ ورياراتو تنبن  عضويا وتمقاإيا عم  الحاضر

ولمشعب الفمسطينو تجارب فو السياسات والحركات والقيادات واإلنجازات ويجب البناء عمييا وال يجوز 
نجازاتيا وىو التو كنست االحتبلؿ مف غزة  تجاىميا.. وعميو فميس يصك تجاىؿ المقاومة ونجاحاتيا وا 

و ودحرت جيوشو وأسرت جنوده الـ حررت األسرى الذيف لـ والحقت العدو فو عقر ما كاف يعتبره بيتو وعرين
يكف مف أمؿ لتحريرىـ بغير ذلؾ.. ىذه المقاومة يجب احتراميا وتقديسيا وتجاىؿ التفاصيؿ الصغيرة مف 

 المبلحظات الموضوعية أو غير الموضوعية التو تؤرذ عمييا.
تبلؿ وفو ظؿ انشغاؿ البعض العربو وحقيقة أف السمطة ال تممؾ الكالير مف أدوات الحسـ وىو تحت االح

بيمومو الدارمية أو تشاغميـ بيا ولكنيا بالتفكيد تستطي  أف تفعؿ شيإا ما بما لمقضية مف وجاىة لدى 
شعوبنا ولدى الرأي العاـ الدولو وبما يعضدىا مف قرارات دولية والوابت إنسانية وأربلقية وبما تمالمو ىذه 

وما يجب أف تكونو مف رافعة لكؿ الحالة الالورية فو المنطقة وبما السمطة بالنسبة لمشعب الفمسطينو، 
يردميا مف قانوف ومؤسسات دولية.. ولنا أف نتريؿ حاؿ الكياف لو أف السمطة والفصاإؿ عم  قمب رجؿ 
واحد ولو أنيـ يعمموف فو الممكف المتفؽ عميو فو حيف تشتعؿ المنطقة بالالورات وتتغير فييا الوالءات وفو 

طؿ العدو كؿ السبؿ ويمارس كؿ أنواع االبتزاز واالستفزاز.. إنيا إذف االنتفاضة الالالالة وعندىا حيف يع
سنجد العدو ىو الذي يتمط  عم  أبواب الوساطات لمرروج مف األزمة.. ىذا ال أقولو إللقاء البلإمة عم  

ف رصوـ السمطة الذيف طرؼ دوف اآلرر وال نسيانا لمظرؼ الشاإ  الذي تعمؿ تحتو السمطة وال دفاعا ع
عمييـ أف يقدموا األسباب وربما ىـ يقدمونيا أو معظميا؛ ولكف كما قمت ضمف الممكف وألنيا السمطة وألف 

 القضية ىو القضية الفمسطينية.
وحقيقة أف االرتبلفات الفمسطينية دارؿ السمطة أو بينيا وبيف أي مف الفصاإؿ كحماس وغيرىا إنما ىو 

طبيعية ميما كانت العناويف التو تق  تحتيا وباألرص ما يتعمؽ منيا بالريارات الكبرى ارتبلفات وتباينات 
) مفيوـ الديف، وحدود الوطف، ومناىج اإلصبلح، وأمور السمـ والحرب( وقد وجد أمالاؿ ىذه االرتبلفات فو 

نقساـ والقطيعة، كؿ الالورات التو لـ تنقسـ ولـ يرّوف بعضيا بعضا.. فبل يصك وال يميؽ أف تصير سببا لبل
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بقدر ما ال يصك وال يجوز تناوليا بفردية وال أف يتكمـ فييا مف ىب ودب وال أف ترجـ بسفاىات الرأي 
وسقيمات الفيـ بحجة ارتبلؼ وجيات النظر ؛ ولكف تتناوؿ بمسؤولية جادة ووطنية صادقة واحترافية عالية 

 جيات نظر.وبعمومية شاممة فيذه الريارات الكبرى وأضدادىا ليست و 
آرر القوؿ: المشروع الفمسطينو التحرري كمو مفزـو مف تسوية ومقاومة، وال يجوز أف يظؿ الشعب 
الفمسطينو ساكنا متقببل كؿ ما يق  عميو مف غبف واستضعاؼ وترريب ميما كانت وطنية القاإميف عم  

مكانيات إقامة دولة مستقمة تتبلش  والعالـ العربو  واإلسبلمو مشغوؿ كؿ بيمومو أمره؛ فالوطف يقتط  وا 
الدارمية وجبية الممانعة يعترييا ما نرى مف الطاإفية واالنفكاؾ وربما ستفرذ وقتا لتعود لمسكة.. فميس بعد 
ىذا مجامبلت وال مناورات وعم  الشعب الفمسطينو وقواه الحية مف فصاإؿ ومستقميف ونرب وعامة أف 

 أنو مستحيؿ يتحركوا فو اليوامش الممكنة وصوال لما يظف
 8/9/2012الشرق، الدوحة، 
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  رأي القدس
مظاىرات تعـ مدينة راـ اهلل عاصمة السمطة الفمسطينية بشكؿ يومو احتجاجا عم  ارتفاع االسعػػار وغبلء 

يس الوزراء سبلـ فياض المعيشة فو االراضو المحتمة. يرف  ربلليا المتظاىروف الفتات تطالب باستقالة رإ
 .باعتباره المسؤوؿ االوؿ

المتحدث باسـ السمطة السيد نبيؿ ابو ردينة قاؿ اف الشعب الفمسطينو يدف  المف الموقؼ الوطنو الذي 
يرفض الشروط االسراإيمية لمعودة ال  المفاوضات، وقاؿ اف الوض  االقتصادي السيئ الذي يعيش فو ظمو 

 .ود العقوبات االسراإيمية التو تحوؿ دوف انتعاش االقتصاد الفمسطينوالشعب الفمسطينو ىو جراء وج
ربما ينطوي كبلـ السيد ابو ردينة عم  جزء مف الحقيقة، وليس الحقيقة كميا، فيو يعرؼ جيدا اف اكبر رطف 

يتفرع  ارتكبتو السمطة ىو توقيعيا لبروتوكوؿ باريس الذي ربط االقتصاد الفمسطينو باالقتصاد االسراإيمو وما
 .عنو مالؿ االتفاقية الجمركية الموحدة

السمطة كانت تقوؿ ألىؿ راـ اهلل انظروا كيؼ تعيشوف فو رراء اقتصادي بفضؿ السمطة بينما اشقاؤكـ فو 
 .قطاع غزة يعانوف مف الفقر المدق  بسبب سمطة حماس وفشميا االقتصادي

كد اف ظروؼ اىؿ قطاع غزة المحاصريف اآلف تشابيت الظروؼ فو الجيبيف بالسوء، بؿ اف ىناؾ مف يؤ 
افضؿ كاليرا مف ظروؼ اشقاإيـ تحت حكـ سمطة راـ اهلل النيـ ال يرضعوف لبلتفاقية االقتصادية م  

 .اسراإيؿ وقوانينيا الجمركية
نشعر بالحزف الف الفمسطينييف يتظاىروف بسبب غبلء المعيشة وارتفاع االسعار وليس بسبب التنسيؽ 

االستيطانو االسراإيمو وتيويد القدس، وفشؿ حؿ الدولتيف والغارات االسراإيمية المتواصمة االمنو، والتغوؿ 
 .عم  قطاع غزة، او عمميات ىدـ بيوت ابناء النقب

السيد سبلـ فياض الذي اعرب عف استعداده لبلستقالة مف منصبو كرإيس لموزراء يجب اف يتعرض 
لرراء والسمف والعسؿ، عندما قاؿ انو يريد سنتيف فقط الكماؿ لممحاسبة والمساءلة النو وعد الفمسطينييف با

البن  التحتية لمدولة الفمسطينية، واالقتصادية عم  رأسيا، تمييدا لقيػػاـ ىػذه الػدولة، وىػا ىو الػػبلث سنوات 
 .تمر ولـ تقـ ىذه الدولة، بؿ لـ يتـ االعتراؼ الرمزي الشكمو بيا مف قبؿ االمـ المتحدة
 8/9/2012بي، لندن القدس العر 
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