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 و لفياض بعد احتجاجات تطالبو بالرحيليعمن دعمو  ...عباس يتيم حماس بتعطيل المصالحة 2

 السمطة رئيس، أن كفاح زبون ،رام اهللنقبًل عن مراسميا في  9/9/1021الشرق األوسط، لندن، نشرت 
إن  المظاىرات الشعبية، الموجية ضد الغبلء والبطالة والفقر، قائبلً  قال إنو يؤيدمدحمود عباس  ةالفمسطيني

لم يقدم أي دحمول لممأزق الدحالي، مرجعا وضع السمطة المتدىور ماليا لمشعب أن يقول ما يريد، غير أنو 
تمارسو أطراف عدة، متيما بعضيا )دوال عربية( باتخاذ قرار بعدم الدفع، وبعضا آخر  "دحصار"إلى 

في مؤتمر  عباس،وقال  ."إسرائيل"باستخدام األموال في المساومة، في إشارة إلى الواليات المتدحدة و
. وأضاف "نسمح لمناس بمواصمة االدحتجاجات السممية، وأنا قمت لمشرطة أال تتدخل" :اهللصدحافي في رام 

. وتابع أن "من يريد أن يعبر عن رأيو فميقف عمى الرصيف ويقول ما يريد ويشتمنا، وندحن نسمع ونمبي"
 ."الشعب ىو الذي انتخبنا وىو الذي أرادنا، فمن واجبنا اليوم أن نبدحث ما يريد"

و مازن دحذر من التخريب. وقال إن عمى من يرسمون المتظاىرين سواء أكانوا من دحركة فتح أو غير أن أب
من الضروري أال تكون مزعجة، ويجب أال تكون "غيرىا أن يدحكموا ضمائرىم، مضيفا أن المظاىرات 

ن بإغبلق الشوارع وتخريب ممتمكات المواطنين، فالفعاليات مدحمية من الشرطة، وىي لن تعتدي عمى م
 ."يدحتج سمميا، فمن دحق المواطن أن يقول ما يشاء

إنيا  فياض، قائبلً رئيس الوزراء الفمسطيني في الضفة الغربية سبلم عمى إبداء الدعم ل عباس دحرصو 
 ."فياض جزء من النظام الفمسطيني"دحكومتو وتعمل بأوامره وتوجيياتو. وأضاف 

إلى ما ىو أبعد من االدحتجاج، لكنو استبعد أن يذىب ولم يغفل أبو مازن إمكانية أن تتطور ىذه المظاىرات 
 الشعب إلى فوضى.

وتظاىر أمس اآلالف في مدن الضفة ضد الغبلء الفادحش، وطالبوا السمطة باتخاذ خطوات ممموسة وليس 
إنو يبث ليم بشرى سيئة وىي أنو ال رواتب كاممة  عباسمجرد الكبلم. وتأججت المظاىرات أكثر بعدما قال 

 ."بصرادحة ندحن مفمسون، ىم يريدون لنا أن نركع، لكنا لن نركع"ر، مضيفا ىذا الشي
وربط أبو مازن بين الضغوط المالية والشخصية التي تمارس ضده وضد السمطة، وقراره الذىاب إلى مجمس 

عندما "من ىذا الشير إلى األمم المتدحدة لطمب دولة غير عضو. وأضاف  12األمن، وقال إنو ذاىب في الـ
نذىب عمى الرغم من الضغوط ". وتابع "إلى األمم المتدحدة نريد أن نقول إننا دولة تدحت االدحتبلل نذىب

. واتيم أبو مازن صرادحة الواليات المتدحدة "التي يمكن أن تتخيموىا أو ال تتخيموىا.. ضغوط بكل األشكال
ى األمم المتدحدة وطمب دولة، بممارسة ىذه الضغوط، وقال إنو ال يفيم لماذا ال تريد منو واشنطن الذىاب إل

ما أال نذىب "مقرا بصعوبة الموقف، قائبل  ندحن أمام أمرين صعبين، إما أن نذىب ونعرف ما ينتظرنا وا 
 ."ونعرف أننا خاسرون

، "في النياية ندحن لسنا أسرى ألدحد"الدحتماالت كثيرة. وقال  الباب مفتودحاً  عباسوعمى الرغم من ذلك ترك 
في "إذا بقي األفق السياسي مسدودا. ودحين سئل متى؟ رد مازدحا  "ال تخطر ببال أدحد"باتخاذ قرارات  ممودحاً 

 ."يوم في شير في سنة
قادرة  "إسرائيل"أنو تمقى تيديدات شخصية ومباشرة عمى دحياتو، غير أنو اعتبر أن  عباسوفي السياق، نفى 

أن ذلك أفضل من  ، معتبراً "صرونإنيم قادرون.. كل شيء بأيدييم، وندحن مدحا"عمى تنفيذ أي تيديد. وقال 
 ."2952و 2991أنا لن أردحل، لن نكرر أخطاء "أن يخرج من أرضو. وقال 
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دحركة دحماس التي ىاجميا بشدة قائبل إنيا خربت المصالدحة وتدحاول ضرب التمثيل  عباسولم ينس 
 عباسوقال  الفمسطيني، كما ىاجم من يشجعيا عمى ذلك، في إشارة صريدحة لطيران وتمميح مباشر لمصر.

المصالدحة ىي "إنيا عطمت المصالدحة عندما منعت لجنة االنتخابات من العمل في غزة، معتبرا أن 
من "، ودعاىا لدحل مشاكميا الداخمية. وقال إن دحماس تمثل نفسيا كدحركة فقط، منتقدا بشدة "االنتخابات

بصرادحة من يستقبل إسماعيل ". وأضاف "يقول ندحن واقفون عمى مسافة وادحدة ونطمب من الطرفين أن يتفقا
وتعتقد  يشير إلى الرئيس المصري مدحمد مرسي. عباسوكان  ."ىينة كرئيس وزراء يشجع عمى االنقسام

القيادة الفمسطينية أن مواقف مصر شجعت دوال أخرى من بينيا طيران عمى الدعوة التي وجيت لدحماس 
إلى ىذا األمر، وقال  عباسطيران. وتطرق  إلى قمة دول عدم االندحياز، وىي الدعوة التي تراجعت عنيا

ال عبلقة لو بشيء ىو ليس رئيس وزراء، وال رئيس دحكومة مقالة وال غير مقالة، وال نسمح "ساخرا من ىنية 
طمبنا من الجامعة العربية أن تساعد عمى ودحدانية التمثيل الفمسطيني وليس ". وأردف "لو بأن يجمس معنا

ربية ندحن نرفض تقسيم التمثيل الفمسطيني، ونرفض الوقوف مّنا عمى مسافة تقسيمو. قمت في الجامعة الع
أنو كان قرر الذىاب إلى قمة عدم االندحياز في طيران بنية االنسدحاب إذا كان قد  عباس. وأوضح "وادحدة

منيم، وتدحدثت مع الرئيس أدحمدي نجاد بعدىا بشكل  لم نجد أدحداً "دحضر أي مسؤول من دحماس. وقال 
لي: )إنني لم أدع أدحدا(. وأضاف: )إنني أدحب الشعب الفمسطيني(. فقمت لو: )مشان اهلل دحبنا  صريح، فقال

 ."كمنا(
أصبل بصرادحة ال دحوار اآلن وال في أي "رفض دعوة نجاد، لدحوار دحماس في إيران. وقال  عباسوأكد 

نفق بغزة صار  1000"، مممدحا إلى أن دحماس سعيدة بالوضع القائم، وقال "مكان، قبل إجراء االنتخابات
وراءىا ألف مميونير، ولدييم دائرة لئلنفاق مختصة بإدارة شؤون ىذه التجارة.. ولكني أقول ليم إن شعبنا لن 

 ."يسمح بإقامة إمارة إسبلمية ىناك إذا كنتم تفكرون في ذلك
ود عباس الرئيس مدحم، أن مدحمد يونس ،رام اهللنقبًل عن مراسميا في  9/9/1021الحياة، لندن، وأضافت 

ثمة دواًل ال تريد أن تقدم مساعدات لمفمسطينيين ألسباب سياسية، مؤكدًا أنو عاقد العزم عمى أشار إلى أن 
وقال إن بعض الدول العربية لم يقدم  التوجو إلى األمم المتدحدة لطمب مكانة عضو مراقب لدولة فمسطين.

 أية مساعدات مالية لمفمسطينيين.
في التوجو إلى السبلم. وأشار إلى  جادةمة اإلسرائيمية، مؤكدًا أنيا غير بشدة عمى الدحكو  عباس ودحمل

مضامين سياسية لؤلزمة االقتصادية في فمسطين، الفتًا إلى تواصل االستيطان ونيب األرض والسيطرة 
ال دحل جذريًا لؤلزمة االقتصادية من دون انتياء "اإلسرائيمية عمى المعابر والموارد الفمسطينية، وقال: 

 ."االدحتبلل
عبلء المشيراوي، و الردحيم دحسين،  رام اهلل عبدنقبًل عن مراسمييا في  9/9/1021االتحاد، أبو ظبي، وذكرت 

القدس "الدحاكم في الواليات المتدحدة عبارة  "الدحزب الديمقراطي"عباس انتقد تضمين الرئيس  ، أنوكاالتوال
ىذا موقف ندحن ندينو "اك أوباما لوالية ثانية، قائبل في برنامج ترشيح الرئيس األميركي بار  "عاصمة إلسرائيل

ونشجبو سواء من الرئيس األميركي باراك أوباما أو مرشح الدحزب الجميوري لمرئاسة األميركية ميت 
نستغرب تغيير الواليات المتدحدة، كدولة عظمى، موقفيا تجاه القدس ونؤكد أننا لن نتعامل ". وأضاف "رومني

 نسمح بالدحديث بو ألن القدس الشرقية عاصمة لمدولة الفمسطينية وىذا موقف دولي مع ىذا الموقف وندحن ال
 . "ثابت
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وبشأن المصالدحة، نفى عباس وجود معتقمين سياسيين من أنصار دحماس أو أي فصيل فمسطيني آخر في 
توريد  دحماس بعدمعباس "واتيم  الضفة الغربية، موضدحًا أنو يتم اعتقال أشخاص متيمين في قضايا أمنية.

% من موازنة 91إن وزارة المالية تنفق "أموال المقاصة في قطاع غزة لمسمطة الفمسطينية في رام اهلل، وقال 
% من مقاصة المواد المدخمة لمقطاع والمستفيد من ىذا 3السمطة عمى قطاع غزة وال تدحصل عمى ما نسبتو 

 ."جيش االدحتبلل، ودحماس ال تورده نكاية في السمطة الوطنية
 

 يحّمل غزة المسؤولية أن: عباس فشل في الضفة ويريد كومة ىنيةح 1
الدحكومة الفمسطينية في غزة، أعربت عن أسفيا لعودة رئيس  ، أنغزةمن  8/9/1021قدس برس، نشرت 

السمطة الفمسطينية مدحمود عباس لمغة القديمة في خطابو األخير دحول عبلقتو معيا ومع الكثير من الممفات 
 صادية، واتيمتو بتضميل الرأي العام، ودحممتو المسؤولية عن الفشل السياسي واالقتصادي.السياسية واالقت

عمى خطاب الرئيس  المستشار السياسي لرئيس الدحكومة الفمسطينية في غزة، تعقيباً  ،يوسف رزقة .وقال د
والتي في دحديثو  ، إن "عباس رجع إلى المغة القديمة التي تجاوزتيا دحالة العبلقة معو،1/9عباس يوم السبت 

عن غزة مارس بعض التضميل، وفي دحديثو عن المصالدحة وعن اتفاق الدودحة دحين اختصر المصالدحة 
 االنتخابات ممف من ستة ممفات موجودة". إنماباالنتخابات واتفاق المصالدحة ليس االنتخابات 

اتفقت "في القاىرة وقدس برس أن دحركة دحماس  التقت بعد إعبلن الدودحة  وكالةوأضاف رزقة في تصريح ل
ن أ األدحمدموقف خالد مشعل، لكن تم التوافق مع عزام  إعبلنمع مدحمود عباس عمى ستة ممفات واعتمدت 

االتفاق فيو ممفات عديدة وىي رزمة وادحدة تنفذ معا بما فييا انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني، ولكن 
الدحصان، ولكن  أماميضع العربة  أنابات ويريد ينتقي من ىذه الممفات الستة ممف االنتخ أنعباس يريد 

واليوم ىو يكرر ويصرح بموقف مدحدد لو من المصالدحة وىي االنتخابات،  األمرفشمت إجراءاتو في ىذا 
متوازنة وتسير معا وخاصة ممف منظمة التدحرير  تكون الممفات جميعاً  أنودحماس ال تقبل ىذا، دحماس تقبل 

 وممف المعتقمين السياسيين".
"انو بذلك  ند رزقة دحديث الرئيس عباس عن عدم وجود معتقمين السياسيين في الضفة الغربية، مؤكداً وف

إلى أن "الجميع يعرف بوجود معتقمين سياسيين في سجون السمطة بما فييم  يضمل الرأي العام" مشيراً 
كنيم خوض االنتخابات وشدد رزقة عمى أن دحماس ونشطائيا وقادتيا في الضفة الغربية "ال يم ".األوروبيون

إلى "تجارب الكتمة اإلسبلمية الذراع الطبلبي لدحركة دحماس في  البمدية الن ىناك مبلدحقة أمنية"، مشيراً 
 وزجيم في سجون السمطة". أبناءىاجامعات الضفة كيف يبلدحق 

واتيم رزقة الرئيس عباس بممارسة التضميل في موضوع التوجو لؤلمم المتدحدة لمدحصول عمى عضوية 
من األراضي الفمسطينية أصبح ممًكا ليا  %21ن ذلك "تسميم بأن ما تدحتمو إسرائيل من نسبة  مراقب، معتبراً 

إلى أن فمسطين جزء مؤسس في األمم المتدحدة وتتمتع بعضوية كاممة  وليس ادحتبلاًل وسيطرة في القوة" مشيراً 
 منذ القديم ولكنيا تآلكمت أو سقطت بسبب االدحتبلل.

في خطاب عباس عن األزمة االقتصادية، قال المستشار السياسي لينية "عباس يقفز عن ودحول ما ورد 
الضفة ويقفز عن  أىالياألزمة االقتصادية وأسبابيا سواء الفساد اإلداري أو المالي الذي يعاني منع 

زة ذات العبلقة باالدحتبلل وان االدحتبلل يسمب مقدرات الشعب الفمسطيني في الضفة ويدحمل غ األسباب
 المالية الخانقة والتي تعصف بأىمنا في الضفة الغربية". األزمةمسؤولية ىذه 
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يول بان اتفاقية باريس كانت مضممة ومجدحفة بدحق الفمسطينيين، وال يريد  أنوأضاف: "ىو)عباس( ال يريد 
عباس( المال العام بطريقة جيدة، وانو فشل في ذلك، ولذلك ىو) إدارةيقول بان سبلم فياض لم يدحسن  أن

 المدحتجين مبكرا". آراءيعمن انو ىو يتدحمل المسؤولية ويتمسك بو ىو ودحركة فتح وكأنو يصادر 
غزة قطاع دحكومة في ، أن الفتدحي صّباح ،غزةنقبًل عن مراسميا في  9/9/1021الحياة، لندن، وأضافت 

 ال الناطق باسموق"، أراد خبلل خطابو تصدير األزمة التي يواجييا" عباسالرئيس مدحمود اعتبرت أن 
يتنصل من عدد من المسؤوليات، ويدحاول التيرب من إتمام المصالدحة، "إن عباس  :طاىر النونو الدحكومة

مدحاولة لمخروج من األزمة السياسية ". واعتبر أن خطاب عباس "وغير ميتم بإنياء االنقسام وتدحقيق الودحدة
توتيرية وتعبر عن "أى أن مفردات خطابو . ور "واالقتصادية عبر التصعيد اإلعبلمي ضد دحماس والدحكومة

 ."فشمو في المفاوضات مع الكيان الصييوني
 

 فياض: نبذل جيودًا مكثفة لصرف الرواتب ىذا األسبوع والتخفيف من صعوبة األوضاع 3
التزام السمطة الوطنية المطمق  الفمسطيني في الضفة الغربية، رئيس الوزراء ،سبلم فياض .رام اهلل: جدد د

، تفيمو الكامل لبلدحتجاجات أمسم الدحريات، وخاصة الدحق في التعبير. مؤكدًا خبلل مقابمة إذاعية بادحترا
وقال فياض إن الدحق في  التي شيدتيا العديد من مدن الضفة الغربية جراء األوضاع المعيشية الصعبة.

ذه األزمة من خبلل التعبير والتظاىر السممي ىو دحق مقدس، مجددًا تأكيده بأنو كرئيس لمدحكومة يواجو ى
وقال  الشعارات الزائفة". تدحممو المسؤولية" بالعمل الجاد والصدق... وليس بالوعود غير القابمة لمتدحقيق أو

قناعات مشتركة بشأن ما  إلى"أعتقد من الضروري تدحميل طبيعة األزمة بشكل موضوعي، دحتى نصل 
، إطبلقاً ب تثبيت أنو ال يوجد ما يمكن عممو الممكن عممو، وعمى دحساب ماذا". وأضاف "ال أقول ىذا من با

نما لفيم األمور ووضعيا في سياقيا الصدحيح".  وا 
واعتبر فياض أن "فاتورة الرواتب ىي االلتزام األىم لمسمطة الوطنية، ليس فقط من وجية نظر الموظفين، 

نما لبلقتصاد ككل، دحيث يعتمد عمييا ويتأثر بيا سمبًا أو  مواطن، وينتظرىا قطاع  يجابًا دحوالي مميونإوا 
األعمال نفسو لتأثيرىا في تدحريك عجمة االقتصاد، وىذا االلتزام األىم نجد صعوبة في تدحديد موعد لدفعو 

عمى استدحقاقو. وأكد عمى أن العمل مستمر من أجل تأمين الرواتب ودفعيا خبلل ىذا  أسبوعرغم مرور 
قات الجارية لمدحكومة، وأشار إلى وجود جيد دحقيقي . وبين أن الرواتب تشكل نسبة عالية من النفاألسبوع

 لترشيد النفقات المختمفة وتوسيع شبكة األمان االجتماعي لتشمل أعدادا وشرائح أكبر.
ودحول سياسة تقميص االعتماد عمى الدعم الخارجي، قال رئيس الوزراء: "سبق وأن تدحدثت عن ىذا األمر 

يسًا لموزراء، وبشكل تدريجي تمكنا فعميًا من تقميص درجة منذ أن كنت وزيرًا لممالية قبل أن أصبح رئ
االعتماد عمى الدعم الخارجي لمنفقات الجارية في الموازنة العامة من مميار وثمانمائة مميون دوالر في العام 

 ".1022إلى دحوالي مميار في العام  1001
بت صدحة ىذا النيج وضرورة وشدد فياض عمى أن األزمة التي تشيدىا السمطة الفمسطينية دحاليًا تث

االستمرار في سياسة تخفيض درجة االعتماد عمى المساعدات الخارجية في تمويل الموازنة الجارية. وردًا 
عمى ما يقال بأن االدحتجاجات موجية وليست عفوية، وتستيدف شخصو، قال رئيس الوزراء: "نسمع 

أصرف وقتًا لمتفكير فيما إذا كانت ىذه تدحميبلت وتقديرات مختمفة دحول االدحتجاجات ودوافعيا، وال 
االدحتجاجات عفوية أو موجية أو ىناك من يقف وراءىا. في المدحصمة النيائية ندحن نتعامل مع الواقع كما 
ىو. فما الفرق إن كانت ىذه االدحتجاجات عفوية أم مفتعمة، ىناك واقع ال بد من التعامل معو، واألساس في 
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اس، والخضوع في النياية لتقييميم، وأن نكون عمى قدر المسؤولية". ذلك الصرادحة والمكاشفة مع الن
وأضاف: "سواء كانت ىذه االدحتجاجات عفوية أم مفتعمة، وأيا كان من يقف وراءىا، ففي المدحصمة النيائية 
لدينا مواطن يئن ويشكو، ووضعو المعيشي صعب لعدم كفاية الدخل في ظل مستوى مرتفع لؤلسعار بدحكم 

 قائم دحاليًا. ىذا ىو الواقع وعمينا التعامل معو وىذه مسؤوليتنا.االتفاق ال
 9/9/1021، رام اهلل، األيام

 
 المبادرة الفمسطينية: الشعب يدفع من قوت أبنائو ثمن اتفاق باريس االقتصادي 4

ة طالبت المبادرة الوطنية الفمسطينية بإيجاد دحل جذري لمنع تفاقم األوضاع المعيشية في الضف :رام اهلل
إلى أن "الشعب الفمسطيني يدفع من قوت أبنائو وبناتو ومن أموالو ومصادر رزقو ثمن اتفاق  الغربية، مشيراً 

وقالت المبادرة إن "الوضع الخطير وتفاقم األوضاع المعيشية في الضفة الغربية  باريس االقتصادي".
سطينية، وليس مجرد تعديبلت شكمية أو المدحتمة، يتطمب تغييرًا جذريًا في السياسة االقتصادية لمدحكومة الفم

 لقاءات المتصاص النقمة الشعبية، كما جرى سابقًا مع قانون الضرائب".
، إلى "دعم صمود الشعب 1/9يوم السبت  قدس برس نسخة عنووكالة ودعت في بيان صدحفي تمقت 

تو، ومدحاوالت اقتبلعو الفمسطيني في مواجية أخطر ىجمة استيطانية إسرائيمية، عمى أراضيو ومياىو ومقدرا
من أرضو، في ظل استمرار دحالة االنقسام، وتفاقم األزمة االقتصادية، وارتفاع األسعار، وتزايد الضرائب، 

 وتعاظم البطالة التي وصمت إلى خامس أعمى نسبة في العالم".
 8/9/1021قدس برس، 

 
 مميون دوالر 100عريقات يدعو واشنطن لرفع الحظر عن  5

صائب  الفمسطينية دعا عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التدحرير: وكاالت –كامل ابراىيم  -القدس المدحتمة 
مميون  100عريقات، في بيان صدحفي، اإلدارة األمريكية إلى رفع الدحظر الذي فرضو الكونجرس عمى 

 مبعوث الذي التقى في رام اهلل ،وشدد عريقات دوالر من أموال المساعدات األمريكية لمسمطة الفمسطينية.
كل عمى دحدة، عمى  ،والقنصل األمريكي العام مايكل راتني ،األمين العام لؤلمم المتدحدة روبرت سيري

 ضرورة وفاء جميع الدول بالتزاماتيا المالية تجاه السمطة الفمسطينية بشكل فوري.
 9/9/1021الرأي، عّمان، 

 
 تصاديةالسمطة االقمجموعة حمول من أجل الخروج من أزمة  اشتية يقترح 6

جل الخروج أمدحمد اشتية مجموعة دحمول من  .اقترح القيادي في دحركة فتح د: معاً وكالة خاص  -بيت لدحم 
وخص اشتية وكالة "معا"  .األسعاروضبط المزاج الشعبي العام الغاضب ضد الغبلء وارتفاع  األزمةمن 

 تتمخص فيما يمي: أفكاربرؤيتو من خبلل مجموعة 
العالمية ووقف تيريب البترول  األسعاروالغاز وخاصة السوالر بما ينسجم مع  المدحروقات أسعارخفض  -2

 أنال يعقل  ألنوبنسبة كبيرة  األسعارمما سيخفف  األردنالبترول عبر  باستيرادوضبط عمميات البيع والبدء 
 والعبلم العربي. وأوروبا أمريكامنيا في  أعمىالمدحروقات في فمسطين  أسعارتكون 

من  األموالباقتطاع  "إسرائيل"والتي بموجبيا تقوم  األسبقلرسائل الموقعة من قبل وزير المالية ا إلغاء - 1
 المقاصة دون الرجوع لمسمطة.



 
 
 

 

 

           9ص                                    1625العدد:                9/9/1021 األحد التاريخ:

تادحةتمويل برنامج خمق فرص عمل لتوظيف الخريجين الجدد  - 3  الفرص لمعاطمين عن العمل. وا 
الزراعة والصناعة والتوقف عن مضاربتا مثل  اإلنتاجيةدعوة المستثمرين لبلستثمار في القطاعات  - 9

 الن االستثمار في العقار موارده ضئيمة وال يخمق فرص عمل دائمة. األراضي أسعار
 إلىوتدحويميا من اسر مستيمكة  لؤلسردعم برامج التمويل )متناىي الصغر( من اجل توفير تمويل  - 6

 منتجة.
لمستثمرين يريدون بناء مصانع  وتأجيرىا اإلنتاجيةات لبلستثمار  اإلسبلمية واألوقافالدولة  أراضفتح  - 5
 ال يستفيد منيا الفقراء. إسكانمشاريع زراعية عمييا وليس فقط مشاريع  إنشاء أو
ضمن ما يسمى  أربادحيا% من 20 إلىتقوم البنوك والشركات الكبرى بالتبرع سنويا بمبمغ يصل  أن -2

ممشاريع الخيرية ومساعدة الفقراء وبرامج خمق فرص عمل ل األموالبالمسؤولية االجتماعية وتخصيص ىذه 
 وليس طوعي. إجباريوان يكون ذلك 

بدحوار شامل تكون رودحو الشفافية واالتفاق  إالمالية  أواقتصادية  إجراءات بأيةال تقوم الدحكومة  أن -1
 والتشاور وتكون النقابات والشباب جزءا من ىذا الدحوار.

مسؤولياتيا كدولة مدحتمة بموجب القانون الدولي بما يدحتم عمييا من  أماموضع دولة االدحتبلل  -9
ذامسؤوليات  رفع قضايا ضدىا بما يخص المعابر واالستثمار في مناطق ج الستغبلليا  األمر اقتضى وا 
 المياه وغيرىا. أبارواستغبلل 

ولو دفع كل وادحد  مميار مسمم 2.1والذي تعداده  اإلسبلميدحممة تبرعات من اجل فمسطين في العام  -20
 .اإلسبلميدوالر فقط سنجمع نفس عدد السكان وذلك عبر السفارات الفمسطينية في العالم 

عمى دعم القطاعات  واإلصرارالوطنية  أولوياتنام مع جالماندحين التي ال تنس أموالوقف قبول  -22
وذلك من اجل  أريدحاخاصة في مثل تمويل لتوليد الكيرباء من الطاقة والرياح  أولويةالضرورية التي تشكل 

 تدريجيا. إسرائيلاالستغناء عن شراء الكيرباء من 
الواقع التي  األمرالنظر بجميع االتفاقيات المجدحفة بدحق الفمسطينيين وعدم التعاطي مع سياسة  إعادة -21

 .إسرائيلتفرضيا 
يقوم عمى الدحاجة وعمى التدحرر من النمط االستيبلكي السائد والتوجو ندحو نمط استيبلكي مجتمعي  -23

 االستيبلك الدحالية تبذير غير ضروري في الدحاجيات االستيبلكية. فأنماطتوفير الموارد الوطنية 
التي تعتبر ركيزة  األخرى األساسيةوالدقيق والسكر والشاي وبعض المواد  واألرزالخبر  أسعارضبط  -29

 .األسعارالسمة الغذائية وعدم السماح بالتبلعب بتمك 
توسيع القاعدة الضريبية بما يشمل ىؤالء الذين ال يدفعون ضرائب مثل شرائح المينيين العميا وال يعقل  -26
 %.6مدحامي في رام اهلل مثبل ومن يدفع ضرائب ال يتعدى نسبة  200يكون ىناك  أن

 قيمة ضريبة القيمة المضافة بما كانت عميو في السابق . إعادة -25
عادةلتزاماتيم المالية التي التزموا بيا تجاه السمطة دحث الماندحين عمى دفع ا -22 تمويل  آليةالنظر في  وا 

 عجز الموازنة السنوية لمسمطة.
قطاع غزة وضبط الفواتير المترتبة عمى ذلك بما يغذي  إلىلفتح باب التصدير  إسرائيلالضغط عمى  -21

 .مميون دوالر سنوياً  100 -260خزينة السمطة بمبمغ 
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ممكن تطبيقيا وال تشكل عبء كبيرا عمى خزينة السمطة  الواردةىذه النقاط  أناعتقد "لقول: وعقب اشتية با
ولكنيا ميمة من اجل ضبط المزاج الوطني العام ومن اجل ودحدة الصف الفمسطيني وميمة في التخفيف 

 ."والسائقين والعمال األسر ألربابلمعبء وثقل المسؤولية 
 8/9/1021وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 أسيراً  50باإلفراج عن  إسرائيمياً  عباس يرفض عرضاً قراقع:  7

كشف وزير شؤون األسرى والمدحررين الفمسطينيين عيسى قراقع عن أن الرئيس مدحمود عباس : قنا وكالة
أسيرا من المعتقمين في سجون االدحتبلل قبل اتفاقيات أوسمو، وأنو  60باإلفراج عن  إسرائيمياً  رفض عرضاً 

وقال قراقع، في تصريح لو يوم السبت، إن الرئيس عباس  .تجزئتيم، واإلفراج عنيم جميعاً أصر عمى عدم 
أسيرا، ىي مقدمة ألي لقاء مع الجانب اإلسرائيمي،  221يعتبر اإلفراج عن قدامى األسرى، البالغ عددىم 

ماثمة لصفقة شاليط وأن تنفيذ اتفاقو مع الرئيس السابق لدحكومة إسرائيل إييود أولمرت باإلفراج عن دفعة م
 استدحقاق سياسي ألي تقدم أو انفراج في العممية التفاوضية.

 9/9/1021الشرق، الدوحة، 
 

 باإلفراج عن ناشط فييا ىنيةحكومة  تطالب"مجمس شورى المجاىدين" جماعة  :غزة 8
السمفية في قطاع غزة أمس، الدحكومة  "مجمس شورى المجاىدين"طالبت جماعة  :(.ب.ف.)أوكالة 

باإلفراج عن ناشط فييا، تم اعتقالو عقب إصابتو بجروح جراء غارة جوية  في قطاع غزةمسطينية الف
إن المجاىد الجريح مدحمد رشوان المصاب في غارة " :إسرائيمية. وقالت الجماعة، في بيان أصدرتو في غزة

صار التابع لجياز صييونية استيدفتو في مدينة رفح، ممتنع منذ خمسة أيام عن تناول الدواء في سجن أن
ندعو عمماء اأُلمة اإلسبلمية وعقبلء دحماس إلى ثني ". وأضافت "األمن الداخمي بدحكومة دحماس المتسمطة

دحماس عن التمادي في ىذا الظمم بدحق المجاىدين واإلفراج الفوري غير المشروط عن المجاىد الجريح 
 . "المطموب لمييود مدحمد رشوان

قوية لصد ىذه اليجمة الشرسة ودحماية مشروع الجياد ضد االدحتبلل، ندحو ندعو إلى وقفة جادة و "وتابعت 
متزوج ولو طفمتان، وأن صدحتو  "أبو صييب". وذكرت أن رشوان المعروف بكنية "إقامة دولة إسبلمية

جراء تعرضو لمتعذيب أثناء االستجواب عمى يد فريق مشترك من المخابرات المصرية واألمن "تدىورت 
ي بغرض الدحصول عمى معمومات دحول مجمس شورى المجاىدين والعممية االستشيادية الداخمي الدحمساو 

. "يونيو الماضيدحزيران/ التي استيدفت الدورية الصييونية عمى الدحدود المصرية وتبناىا المجمس في شير 
اس لمصمدحة من تعمل دحماس بعد أن تركت طريق الجياد والتفتت لجباية األموال من الن"وتساءلت الجماعة 

وتكميم األفواه الداعية لتطبيق الشريعة اإلسبلمية؟ وىل لؤلمر صمة بالعبلقات المشبوىة القائمة بين 
 "مسؤولين في دحكومة دحماس وضباط المخابرات المصريين من فمول مبارك؟

 9/9/1021االتحاد، أبو ظبي، 
 

 السمطة: ال ضحايا فمسطينيين بين غرقى مركب المياجرين في تركيا 9
أكدت مصادر دبموماسية فمسطينية في تركيا أنو لم يتم التعرف عمى أي ضدحايا فمسطينيين من بين  :رام اهلل

غرقى مركب المياجرين في تركيا، نافية ما تردد عبر وسائل اإلعبلم بأن معظم ضدحايا غرق القارب، 



 
 
 

 

 

           22ص                                    1625العدد:                9/9/1021 األحد التاريخ:

مطة الفمسطينية عن ونقمت وكالة األنباء الرسمية التابعة لمس والبالغ عدىم وادحد وستون، ىم فمسطينيون.
فريق سفارة السمطة المتواجد بأزمير لموقوف عمى أوضاع الفمسطينيين الناجين من دحادثة غرق مركب 

وأوضح الفريق  لم يتم التعرف عمى أي ضدحايا فمسطينيين من بين غرقى المركب المذكور"."المياجرين، إنو 
ادث المأساوي فمسطينيون"، وأن اثنين منيم أنو "تم التأكد أن عشرة أشخاص من بين الناجين من ىذا الدح

 قدموا من مخيمات البلجئين في لبنان، والثمانية اآلخرين من مخيمات البلجئين في سورية.
 8/9/1021قدس برس، 

 
 الرحيلب تطالبوو  ..لألزمة اً تصدير تعّده و  "..فتنة"العباس  خطاب تنتقدحماس  20

نائب رئيس المكتب السياسي لدحركة  ،مرزوقأبو ى موس، أن 9/9/1021، وكالة معًا اإلخباريةذكرت 
خطاب الرئيس أبو مازن غير مناسب ويدفع باتجاىات ال يدحسب ليا دحسابا ويخدم خطة  إنقال ، دحماس

وأضاف أبو مرزوق عمى صفدحتو عمى الفيس بوك ان المصالدحة والودحدة الوطنية عنوانيا تجديد  االدحتبلل.
طارىا منظمة التدحرير الفمسطينية فيجب أن نشكل مجمسنا الوطني  المشروع الوطني وقيادة وطنية جديدة وا 

 أوال باالنتخاب في غزة والضفة ودحيث أمكن وبالتوافق دحين يتعذر ذلك.
وأوضح ان الضفة الغربية مدحتمة وقطاع غزه مدحاصر وعمى المجموعة الوطنية تدحرير الضفة ومقاومة 

وطنية عمييا ودحبذا لو انتقل ابو مازن إلى غزة معمنا ال االدحتبلل وكسر الدحصار عن غزة وتعزيز السمطة
 استراتيجية فمسطينية جديدة جامعة.

دحركة دحماس انتقدت تصريدحات ، أن أدحمد فياضعن مراسميا  ،8/9/1021، الجزيرة نت، الدوحةوأوردت 
يا لمرئيس مدحمود عباس ربط فييا المصالدحة بالسماح لمجنة االنتخابات بالعمل في غزة, واتيمو بعض

سامي أبو زىري لمجزيرة إن "عباس يريد التدحضير لبلنتخابات متجاوزا يا وقال الناطق باسم بالتممص منيا.
الممفات األخرى المتفق عمييا في اتفاق المصالدحة، وبينيا تفعيل األطر القيادية لمنظمة التدحرير الفمسطينية 

 وتشكيل دحكومة ودحدة وطنية برئاستو".
ان الدحل السدحري ىو االنتخابات فمماذا أنفقنا الوقت في التفاوض عمى تشكيل وتساءل أبو زىري "إذا ك

 قائبل إن "الطعن ليس في لجنة االنتخابات بل في إدارتيا". ،دحكومة الودحدة الوطنية"
فوزي برىوم المتدحدث باسم دحركة دحماس، وصف أن ، 8/9/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم ونشر

تيري يعزز االنقسام"، مبينًا أن الخطاب كان تعبير دحقيقي عن اإلفبلس رئيس عباس بأنو "تو الخطاب 
أن عباس  1/9وأكد برىوم في تصريٍح خاص لممركز الفمسطيني لئلعبلم السبت  السياسي واالقتصادي.

 دحاول إسقاط فشل مشروعة عمى دحماس، الفتًا إلى أنو كان لديو مدحاولة واضدحة لتصدير فشمة الداخمي.
باسم دحماس، مياجمة عباس لمصر عندما قال عباس: "بأن مصر تتعامل مع الجميع ودان المتدحدث 

األطراف عمى مسافة وادحدة، وىذا غير ُمجدي"، مبينًا برىوم أن ىذا اتيام واضح لمصر ولمرئيس مرسي 
كما استنكر برىوم بشدة، وصف عباس النتفاضة األقصى بأنيا "ُمدمرة"، وقال: "ىذا  عمى وجو التدحديد.

 ار لنضاالت شعبنا وجردحاه وشيداءه وأسراه وجدحود بتضدحياتو".إنك
وشدد المتدحدث باسم دحماس، أنو ال يمكن إنكار االعتقال السياسي وىو غير مقبول، دحيث الزال ىناك 

 دحاالت اعتقال بأن يخرج األسير من سجون االدحتبلل لتوه دحتى تعتقمو أجيزة السمطة.
واليتو القانونية، وىو منقوص الشرعية إلى دحين تدحقيق المصالدحة  واختتم برىوم قولو: "عباس انتيت فترة

جراء االنتخابات وتدحقيق التوافق الوطني".  وا 
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نائب رئيس كتمة التغيير واإلصبلح  ،إسماعيل األشقرأن ، 8/9/1021، الرسالة، فمسطينوأضافة 
وشدد  ة واالقتصادية لآلخرين".رئيس عباس "رجل مأزوم ويسعى لتصدير أزماتو السياسيالأكد أن  ،البرلمانية

األشقر في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" مساء السبت عمى أنو ال يمكن أن يكون عباس طرفًا في أّي 
ودعا عباس لمردحيل عن رئاسة السمطة الفمسطينية ليمدحق بأمثالو ممن أسقطتيم  مصالدحة فمسطينية دحقيقية.

 واليمن. ثورات الربيع العربي في كل من تونس ومصر وليبيا
وأوضح األشقر أن ىم عباس األكبر في الفترة األخيرة ىو البدحث عن مصالح دحزبية وفئوية بعيدة عن 

وأضاف "عباس وفياض أفسدوا عمى الشعب الفمسطيني وقدموا نموذج سيء  مصمدحة الشعب الفمسطيني.
ليس لو أي صمة بالشعب لمعبلقات الداخمية الفمسطينية، وأرى أن شخصًا يقول أن )إسرائيل( وجدت لتبقى 

ودعا كافة أبناء الشعب الفمسطيني بكافة توجياتو السياسية لمعمل جاىدًا لئلطادحة بيذا  الفمسطيني".
وأشار إلى  الدكتاتور، مبينا أن المصالدحة أصبدحت خطرًا تيدد بقاء مدحمود عباس وأزالمو بالضفة المدحتمة.

شعب الفمسطيني، مجددًا تأكيده عمى ضرورة ردحيمو أن خطاب عباس اليوم يُنم عن مدى دحقده لمكونات ال
 عن المشيد الفمسطيني فورًا.

 
 : عباس وضع خط النياية لمسار المصالحة البردويل 22

 دحماسالقيادي في دحركة أن  :أدحمد المصري عن مراسميا، 8/9/1021، الين أونفمسطين  ذكرت
مدحمود عمى خطاب رئيس السمطة الفمسطينية  في تصريح لـ"فمسطين أون الين" تعقيباً  د.صبلح البردويل أكد

يوم السبت: "عباس وضع خط نياية المصالدحة في خطابو، وىي ترجمة واقعية لمفيتو األمريكي عباس 
وأضاف البردويل أن خطاب عباس دحول جزئية المصالدحة واالنتخابات "قد  اإلسرائيمي عمى المصالدحة".

اق الذي جرى في وقت سابق في القاىرة والدودحة"، مبيًنا أن ادحتوى مغالطات شائنة، وتشوييًا لدحقيقة االتف
عادة  االتفاق نص عمى خمسة ممفات ميمة، وتشكيل دحكومة توافقية تقوم بميام المصالدحة المجتمعية، وا 

ورأى أن اختزال األمر ووضع المصالدحة في قالب االنتخابات فقط،  إعمار غزة، ومن ثم إجراء االنتخابات.
ن )إسرائيل( طمبت ذلك بوضوح، مشدًدا عمى أن دحماس كانت مرنة جدا في تمبية ما ىو ىروب منيا، أل

وتابع:  يمكن أن يدفع بالمصالدحة لؤلمام، وقبمت عمى "مضض" بعباس أن يكون رئيًسا لمدحكومة التوافقية.
بات، "لؤلسف دحتى المدحظة لم يكمف عباس نفسو بتشكيل دحكومة ىو قائدىا، وقفز عنيا وانتقل إلى االنتخا

وىنا نتساءل من الذي ثار عمى ىذه االنتخابات؟، وكيف ستتم ىذه االنتخابات في ظل دحكومتين وادحدة في 
 الضفة الغربية، ووادحدة في قطاع غزة؟".

وقال البردويل: "إن خطاب عباس عكس بصورة عامة دحالة من التوتر تمثمت في نظرات عينيو ومبلمح 
عمى كافة الممفات، والسيما دحركة دحماس ومصر، فيما كان خطابو  وجيو والمغة المتوترة التي تكمم بيا

وأوضح أن التناقض كان متمثبل في تدحميل االدحتبلل  متناقًضا بصورة كبيرة في عدة مفاصل ميمة".
المسؤولية عن ما يجري في الضفة الغربية، وعدم تكممو عن دحقيقة أمر سعيو لربط العبلقة الدائمة معو، 

 و، والسعي الدائم إلجراء المفاوضات، إلى جانب مياجمة المقاومة وتجريميا.ورفض مقاومة سياست
ولفت إلى أن من التناقض أيضا تصديره لؤلزمة الداخمية في الضفة الغربية إلى قطاع غزة، والممز بأنيا من 

ي في مسببات أزمات السمطة، مشيرا إلى أن كافة المعنيين يدركون جيًدا من الذي أوصل الشعب الفمسطين
 الضفة إلى الدحالة الغاضبة والرافضة لسياسة السمطة.
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وشدد عمى أن المواطنين كانت ليم روابط معروفة ثاروا من أجميا، ولم يثوروا في ىذه االدحتجاجات التي 
تتعالى يوما بعد يوم في مدن الضفة ضد الدحالة االقتصادية فقط، بل ألجل مسارات متعددة منيا اإلدحباط 

 الدحرية، وانسداد األمل في العيش بكرامة. العام، وانعدام
واستغرب البردويل من دحديث عباس الذي يمفت إلى أن دحماس تسعى إلدامة االنقسام، وتقسم التمثيل 
الفمسطيني الخارجي، وذلك في إشارة منو إلى دعوة إيران لرئيس الوزراء إسماعيل ىنية لدحضور اجتماع قمة 

 ماس ىي األدحرص دوًما عمى ودحدة الفمسطينيين وصبلبة موقفيم.دول عدم االندحياز، مشددا عمى أن دح
وأشار البردويل إلى أن طمب عباس من الجامعة العربية ومصر أن ال تقف عمى مسافة وادحدة من األطراف 
الفمسطينية، "ينم عمى صورة مندحرفة ال تمت لموطنية بصمة"، ومدحاولة إيصال فكرة أنو من يمثل الشرعية 

 ة ما جرى في االنتخابات التشريعية.تتنافى مع دحقيق
وفي سياق اتيام عباس الستنفاع دحماس من األنفاق، قال البردويل إن عباس كان يقصد بصورة واضدحة 
تدحريض مصر عمى األنفاق، والتي كانت سببا في كسر الدحصار اإلسرائيمي الجائر الذي فرض عمى قطاع 

د أن األنفاق وسيمة لكسر الدحصار، وأن دحركتو ليست وأك غزة بعد فوز دحماس في االنتخابات التشريعية.
بالدحركة التي تنتفع منيا بصورة خاصة، موضدحا أن ال دحاجة لؤلنفاق وال رغبة في وجودىا ما دام ىناك 

 بديل يعين القطاع، مجددا قولو بأن رئيس السمطة عباس "متناقض ومتوتر".
ي الضفة من غير توافق وطني بأن ذلك يتنافى وعمق عمى تشديد عباس عمى إجراء االنتخابات المدحمية ف

نياء االنقسام، مبينا أن االنتخابات تدحصيل  مع مدحاولة قولو إنو الدحريص عمى المصالدحة الوطنية، وا 
 دحاصل النتخابات داخمية لدحركة "فتح"، وال عبلقة ليا باالنتخابات الدحقيقية، كما قال. 

البردويل قال إن أبو مازن ، أن صالح النعاميسميا ، عن مرا9/9/1021، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
عاد لمغة القديمة المتدحجرة، ال سيما دحديثو عن االنقبلب، بشكل يشي بمدى األزمة الداخمية التي »قد 

واعتبر البردويل اليجوم «. يعيشيا بعدما خرجت الكثير من القطاعات دخل دحركة فتح ضد سياسات فياض
إلخراج دحركة فتح من دائرة االدحتجاجات »خبلل الخطاب بأنو مدحاولة  الذي شنو أبو مازن عمى دحماس

 «.التي نظمت مؤخرا ضد سياسات دحكومة فياض، بعد أن شاركت فييا بقوة
دالئل واضدحة وجمية عن توجياتو الرافضة لممصالدحة، مثل رفضو »وقال البردويل إن عباس أعطى 

ء مجرد ميربي سبلح ومبيضي أموال، وتيديداتو االعتراف بوجود معتقمين سياسيين، وادعائو أن ىؤال
واتيم البردويل أبو مازن  «.لممقاومة، وغيرىا من المواقف التي تعكس دحقيقة مواقفو من الدحوار والمصالدحة

سرائيل.  بأنو يسعى إلجراء االنتخابات ألنو يضمن تزويرىا بالتعاون مع الواليات المتدحدة وا 
لظيور بمظير الوطني عبر مياجمتو إسرائيل، وذلك لمتغطية عمى مدحاوالت عباس ا»وسخر البردويل من 

الفمسطينيين في الضفة الغربية لم »وشدد عمى أن «. تواطئو وتآمره عمى الشعب الفمسطيني وقضيتو
يتظاىروا ضد سياسات فياض االقتصادية فقط، بل أيضا ضد البرنامج السياسي لعباس الذي قاد 

 .«الفمسطينيين إلى كارثة وطنية
 
 

 أبو ردينة: االنتخابات المحمية والحراك الشعبي السممي أىم ما ناقشتو مركزية فتح 21
قال الناطق الرسمي باسم دحركة فتح نبيل أبو ردينة، إن االنتخابات المدحمية والدحراك الشعبي السممي : رام اهلل

ي مدينة رام اهلل، برئاسة أىم ما ناقشتو مركزية فتح، خبلل اجتماعيا، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة ف
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وأوضح أبو ردينة أن الرئيس استعرض أمام أعضاء المجنة المركزية كافة المواضيع  الرئيس مدحمود عباس.
المتعمقة بالذىاب إلى األمم المتدحدة والمصالدحة واالنتخابات المدحمية، والوضع االقتصادي والدحراك الشعبي 

 السممي.
ال، إن المجنة المركزية استمعت إلى تقارير مفصمة دحول االستعدادات ودحول موضوع االنتخابات المدحمية، ق

الجارية إلجراء االنتخابات المدحمية، مشددة عمى ضرورة توفير سبل النجاح، معتبرة أن ىذه االنتخابات ذات 
وفي ىذا الشأن أكدت المجنة أن من يخالف قرار الدحركة سيفصل ميما كانت  طابع خدماتي وليس سياسي.

وأكدت المجنة المركزية عمى قرار القيادة الفمسطينية بالتوجو إلى األمم المتدحدة لمدحفاظ عمى  و ودوافعو.أسباب
 وفي مقدمتيا القدس الشرقية. 2952دحقوق الشعب الفمسطيني عمى أساس دحدود عام 

ة تكامل كافة وفيما يتعمق باألزمة االقتصادية الراىنة، قال أبو ردينة، إن المجنة المركزية شددت عمى ضرور 
الجيود لمتخفيف عن كاىل المواطن الفمسطيني الذي يئن تدحت وطأة االدحتبلل واالنقسام والوضع 

وأكد أن المجنة تعتبر سبب األزمة االقتصادية الراىنة ىو االدحتبلل اإلسرائيمي الذي  االقتصادي الصعب.
قامة الدولة  يتدحكم بمقدرات شعبنا، وأن الخبلص النيائي من ىذه األزمة لن يتدحقق إال بإنياء االدحتبلل وا 

 المستقمة التي تتدحكم بيوائيا ومائيا ومعابرىا ومواردىا الطبيعية.
أثر وبشكل سمبي عمى الدحالة  1002وقال، إن االنقسام الداخمي الناجم عن انقبلب دحماس في العام 

 االقتصادية لمسمطة الوطنية.
شياد الرئيس الرادحل ياسر عرفات، من خبلل توفير وجددت مركزية فتح، إصرارىا عمى كشف دحقيقة است

 اإلمكانيات والتسييبلت أمام الجيات العربية والدولية كافة من أجل الوصول إلى الدحقيقة.
 8/9/1021، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 ىجومًا عسكريًا عمى قطاع غزة"إسرائيل" حماس تستبعد شن  23

بيجوم شامل عمى قطاع غزة بالمنظور  "إسرائيل"قيام  ،القيادي في دحركة دحماس ،استبعد صبلح البردويل
القريب. وقال" ال أتوقع في المدى المنظور أن يشن العدو ىجوما شامبل عمى غزة، وأتوقع أن تقوم ببعض 

ل وأضاف البردويل امس في غزة "أعتقد إذا دخل االدحتبل االستعراضات مثل االغتياالت لكوادر المقاومة".
وأشار القيادي في دحركة دحماس إلى أن قادة االدحتبلل  إلى غزة سيواجو مقاومة فمسطينية وممانعة مصرية".

يوجيون رسائل تيديد إلى غزة منذ فترة ىدفيا معرفة رد فعل الفصائل ومصر، ويريد االدحتبلل أن يضمن 
قدرتو عمى ادحتبلل غزة ؟، مشيرا إلى  وتساءل البردويل ىل باراك واثق من غطاًء عربيًا ودوليًا ليذا اليجوم.

أن قادة االدحتبلل انسدحبوا من القطاع بقرار استراتيجي، كما أنيم جربوه في الدحرب األخيرة عمى غزة ولم 
 يدحققوا أىدافيم.

 9/9/1021، المستقبل، بيروت
 
 

 إلقاء عباس الموم كمو عمى حماس ال يعالج األزمةجميل مزىر:  24
المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتدحرير فمسطين جميل مزىر لمجزيرة نت  قال عضو: أدحمد فياض -غزة 

إن إلقاء عباس الموم كمو عمى دحماس ال يعالج األزمة رغم تدحمميا )دحماس( مسؤولية تعطيل عمل لجنة 
وأعمن مزىر رفضو أن يكون تعطيل عمل لجنة االنتخابات مبررا لمرئيس عباس لوقف  االنتخابات في غزة.
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, داعيا إياه إلى عرض آليات لتنفيذ اتفاقات المصالدحة، وبدء تشكيل دحكومة التوافق الوطني كي المصالدحة
 تعد النتخابات.

 8/9/1021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 عباس أخطأ عندما رىن تحقيق المصالحة باستئناف لجنة االنتخابات عمميا بغزةخضر حبيب:  25
اد اإلسبلمي خضر دحبيب أن عباس أخطأ عندما رىن اعتبر القيادي في دحركة الجي: أدحمد فياض -غزة 

تدحقيق المصالدحة باستئناف لجنة االنتخابات عمميا بغزة. وقال دحبيب لمجزيرة نت إن تبادل االتيامات بين 
فتح ودحماس ال يجدي, داعيا إلى الشروع فورا في دحوار وطني شامل, والتوافق عمى مشروع وطني بما يدحقق 

  المصالدحة.
 8/9/1021، الدوحةالجزيرة نت، 

 
 بداية الحلىو حركة األحرار: عباس سبب أزمات الشعب ورحيمو  26

نددت دحركة "األدحرار" الفمسطينية، بالخطاب الذي ألقاه رئيس السمطة مدحمود عباس، واعتبرتو "ىزلًيا : غزة
 وغير الئق، وفيو الكثير من االستيتار والسخرية بالشعب الفمسطيني ومقدراتو الوطنية".

(: "إن ىذا الخطاب يعتبر بمثابة شيادة رسمية لئلعبلن 9|1ت الدحركة في بيان صدحفي اليوم السبت )وقال
عن وفاة ما يسمى بمسيرة التسوية من ِقبل صانع اتفاقية أوسمو نفسو، والذي طالما تفاخر بيا وكأنيا أدحد 

مقاومة ومدحاولة لبث الوىم في إنجازات الشعب الفمسطيني، وبالرغم من ذلك فإنو ال زال مصرًا عمى عدائو لم
صفوف شعبنا من خبلل اإلعبلن عن خطوات عبثية جديدة تيدف لخداع الناس ولكسب المزيد من الوقت 

 إليجاد طوق نجاة كي يفمت من ثورة الشعب التي بدأت تصل إلى كرسيو غير الشرعي".
نياء تفويض مدحمود عباس ودعت الدحركة الفصائل وجماىير الشعب الفمسطيني إلى "التودحد خمف موقف إ

كرئيس لمسمطة وعدم إعطائو أي طوق لمنجاة بعد تصريدحاتو الصادمة بدحق الشعب والقضية"، كما دعت 
 إلى إيجاد آلية مناسبة لمدحاسبتو عمى كل ما مضى.

 8/9/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 لمواطن ولن تزيده إال فقراً وجو ابلن تكون إال عثرة جديدة الجبية الشعبية: التعديالت الوزارية  27
باتت دحاجة ممدحة إلى »قالت الجبية الشعبية لتدحرير فمسطين إن إنياء دحال االنقسام : فتدحي صّباح -غزة 

واعتبرت في بيان أن التعديبلت «. البدء في مواجية وطنية مودحدة لكل أسباب الفقر ومن يتسبب فيو
ثرة جديدة في وجو المواطن الفمسطيني ولن تزيده إال فقرًا لن تكون إال ع»الوزارية التي تمت في غزة والضفة 

دحباطًا، ما يقّوض مقومات الصمود الوطني في مواجية االدحتبلل، وما ىي إال ذر لمرماد في العيون وال  وا 
تمتمك العصا السدحرية لدحل مشاكل الفمسطينيين، بل كّرست دحال االنقسام وأضعفت قدرة المواطن عمى 

لسبب الرئيس في مأساتنا المتعددة الوجوه، وزادت من دحال الفقر والبطالة لدحساب شرائح مواجية االدحتبلل ا
 «.سمطوية مستفيدة

من أين لك ىذا، ومدحاسبة كل من يتعدى عمى المال العام، وكل من »بالعودة إلى مبدأ « الشعبية»وطالبت 
 «.ة أىداف شخصية وفئويةيدحاول استغبلل دحال الضيق والدحصار المفروضة عمى الشعب الفمسطيني لخدم
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 مراجعة الخطة االقتصادية واالجتماعية في الضفة وغزة وتصحيحياالجبية الديمقراطية تطالب  28
مراجعة الخطة االقتصادية واالجتماعية »طالبت الجبية الديمقراطية لتدحرير فمسطين بـ: فتدحي صّباح -غزة 

قيرة والوسطى، اضافة إلى خفض فوري في الضفة وغزة وتصدحيدحيا، ووقف الضرائب عمى الطبقات الف
لغاء اتفاق باريس االقتصادي مع إسرائيل ...  لضريبة القيمة المضافة، والتراجع عن رفع أسعار الوقود وا 
وفرض الضريبة التصاعدية عمى الدخول، وتدحديد دحد أدنى ودحد أقصى لؤلجور، وخفض رواتب الوزراء 

 «.أجيزة السمطةوأعضاء المجمس التشريعي وكبار الموظفين في 
خطة جديدة لمتنمية االقتصادية تعتمد عمى القروض لممشاريع الصغيرة »ودعت في بيان إلى وضع 

قرار قانون الصندوق الوطني لمتعميم والصدحة والرعاية االجتماعية وقف اقتصاد »، مطالبة بـ «والمتوسطة، وا 
الشعب الفقير، وخفض فوري لضريبة القيمة  أثرياء األنفاق في غزة، وزيادة الضرائب المباشرة والعامة عمى

 «.المضافة، والتدخل الفوري لجدحيم غبلء أسعار المعيشة
 9/9/1021، الحياة، لندن

 
 مطالبة مركزية فتح عباس باستبدال سالم فياضجمال محيسن ينفي  29

بة مركزية نفى عضو المجنة المركزية جمال مدحيسن االنباء التي تدحدثت عن مطال: ادحمد رمضان -رام اهلل 
 فتح الرئيس عباس باستبدال رئيس الوزراء سبلم فياض.

وأشار مدحيسن في تصريدحات إذاعية الى أن المجنة المركزية ستجتمع نافيًا وبشكل قطعي ما تداولتو وكاالت 
 االنباء والمواقع االخبارية دحول بدء الرئيس مدحمود عباس مشاورات مع المجنة المركزية الستبدال فياض.

بعض وسائل االعبلم الفمسطينية ان المجنة المركزية لدحركة فتح طمبت من الرئيس عباس استبدال وقالت 
 فياض وطردحت اسماء لخبلفتو في منصب رئيس الوزراء.

 9/9/1021المستقبل، بيروت، 
 

 لسن قانون يمنع اإلسرائيميين من زيارة سيناء  يدعوباراك  10
دحتبلل اإلسرائيمي إييود باراك، يسعى لسن قانون يمنع ذكرت جريدة معاريف العبرية، أن وزير جيش اال

اإلسرائيميين من دخول شبو جزيرة سيناء المصرية، في دحال وجود إنذارات تدحذيرية من عمميات تستيدف 
وأشارت الجريدة إلى أن قرار "باراك" جاء في أعقاب المشاورات التي أجرتيا  السياح اإلسرائيميين في سيناء.

 اإلسرائيمية، إليجاد طريقة تمنع اإلسرائيميين من دخول سيناء في دحالة وجود تدحذيرات أمنية. الييئة األمنية
وقال باراك في تعقيبو عمى القانون: "عمى ضوء تغير الوضع في سيناء والمخاطر التي يمكن أن تنجم جراء 

 لدحدود وقت الدحاجة".وجود إسرائيميين ىناك، فأنا أرى أن لدى السمطات اإلسرائيمية إمكانية إلغبلق ا
وأضاف: "لؤلسف فإن ىناك الكثير من اإلسرائيميين الذين يتجاىمون جميع اإلنذارات، ويذىبون إلى سيناء، 
ولذلك يجب العمل دحااًل لسن ىذا القانون قبل أن تقع أي عممية قتل أو خطف تستيدف اإلسرائيميين"، عمى 

 دحد قولو.
 8/9/1021فمسطين اون الين، 

 
 اإلسرائيمي يحذر نتنياىو من باراك: تاريخو خداع سياسي يةالمالوزير  12
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ييود  رام اهلل:  تفاقمت الخبلفات بين وزيري المالية والدفاع في الدحكومة اإلسرائيمية، يوفال شتاينتس، وا 
باراك، وتدحولت إلى خبلفات شخصية، بعدما كانت مالية، ودعا شتاينتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياىو، 

وقال وزير المالية، في تصريدحات نقمتيا جريدة  «.تاريخ باراك في الخداع السياسي»واالدحتراس من  لبلنتباه
التاريخ يدحفظ لباراك سابقتي خداع كبيرتين، األولى ضد دحزب )كديما( »جيروزاليم بوست اإلسرائيمية، أن 

«. أصدقائو في دحزب العملورئيس الوزراء السابق إييود أولمرت.. كان صديقو ثم انشق عنو، والثانية ضد 
 «.مستعد دوما لخداع أصدقائو ودحمفائو»وأضاف أنو 

في الشيور السابقة أصبح ميتما بشكل ممدحوظ، بالعدالة االجتماعية في »وتابع القول ساخرا من باراك، 
لن أفاجأ إذا أتى بخدعة »واستطرد قائبل: «. إسرائيل، لدرجة مياجمتو سياسة رئيس الوزراء االقتصادية

جديدة لتكون الثالثة.. ولقد دحذرت نتنياىو، وطمبت منو أن ال يكون ساذجا أمام إييود باراك. وقد قمت لو: 
 «.إياك وقرصة أذن من باراك»

وجاء دحديث شتاينتس عن باراك في ظل خبلف كبير بينيما دحول ميزانية الجيش اإلسرائيمي. وقال وزير 
ورد مدير عام دحزب االستقبلل الذي «. انية الدولة قبل كل شيءأتمنى أن يفي باراك بمتطمبات ميز »المالية: 

 «.إنو ييذي وشخص مرتبك لمغاية»يقوده وزير الدفاع عمى شتاينتس، قائبل: 
 9/9/1021الشرق األوسط، لندن،  

 
 بيريز يشيد بقرار كندا قطع العالقات مع إيران 11

قات الديبموماسية مع إيران، معتبرا أنو  ، بقرار كندا قطع العبليزأشاد الرئيس اإلسرائيمي، شمعون بير 
في بيان نقمتو المواقع اإلسرائيمية  شكره لكندا دحكومة وشعبا  يزووجو بير  «.نموذج أخبلقي يدحتذى دحذوه»

وقال  ،  معبرا عن أممو أن تدحذو دول أخرى دحذو كندا.«موقف أخبلقي من الدرجة األولى»عمىما اعتبره 
كندا قد أثبتت مرة أخرى أن المبادئ أقوى من »تصادي في إيطاليا إن الذي يشارك في مؤتمر اق يزبير 

 «.المصالح
 8/9/1021، 48عرب 

   
 ليفني تحذر من تدىور عالقات الواليات المتحدة و"إسرائيل" 13

 -غزة: دحذرت وزيرة الخارجية اإلسرائيمية السابقة تسيبي ليفني أمس، من تدىور العبلقات األميركية 
سرائيل بشأن توجيو ضربة عسكرية لممنشآت النووية اإليرانية.  اإلسرائيمية جراء اختبلف الواليات المتدحدة وا 

اإلسرائيمي عمى قطاع غزة أواخر ” عممية الرصاص المصبوب“وقالت ليفني، في سياق ندوة دحول عدوان 
لت المناقشات والخبلفات بين البمدْين إلى قضية عم“، 1009ومطمع عام  1001عام  نية، ضعفت كمما تدحوَّ

وأضافت أنيا تصاردحت ىاتفيًا خبلل تمك العممية مع نظيرتيا ” قدرة إسرائيل عمى ممارسة قدراتيا العسكرية
 ”. دون تشويش“األميركية آنذاك كوندوليزا رايس دون أن يعمم أدحد باألمر، ما أتاح استمرار العدوان 

 9/9/1021االتحاد، أبو ظبي، 
 

 احتالليا رفح أثناء الحرب عمى غزة أخطأت بعدم "إسرائيل"غاالنت:  14
صّرح قائد عسكري في جيش االدحتبلل اإلسرائيمي، بأن تل أبيب ارتكبت خطًأ كبيرًا عندما رفضت : الناصرة

وقال الميجر جنرال يؤاف غاالنت، قائد  اقترادحو القاضي بادحتبلل رفح أثناء الدحرب األخيرة عمى قطاع غزة.



 
 
 

 

 

           28ص                                    1625العدد:                9/9/1021 األحد التاريخ:

ان الدحرب اإلسرائيمية األخيرة عمى غزة، "إسرائيل أخطأت بقرارىا عدم "المنطقة الجنوبية" في الجيش إب
 ادحتبلل الشريط الدحدودي في منطقة رفح خبلل عممية الرصاص المصبوب"، وفق تعبيره.

 8/9/1021قدس برس، 

 
 الشرطة اإلسرائيمية تعمن عن اعتقال ثالثة شبان ييود بتيمة االعتداء عمى الشاب المقدسي  15

اإلسرائيمية أنيا اعتقمت ثبلثة شبان ييود من القدس عمى خمفية االعتداء عمى الشاب أعمنت الشرطة 
وقالت الشرطة إن الشباب  الفمسطيني إبراىيم أبو طاعة في دحي القطمون في القدس، األسبوع الماضي.

االشتباه بأنو الثبلثة دون الثامنة عشرة عاما، واعترفوا بالشبيات المنسوبة الييم، معممين تنكيميم بالشاب ب
واكدت الشرطة أن الثبلثة سيتم إدحالتيم لممدحكمة لتمديد اعتقاليم عمي ذمة  «.يقوم باستغبلل ييودية»

التدحقيقات الجارية، مشيرة  إلى أنة من المتوقع تنفيذ مزيد من االعتقاالت لمشتبيين عمى ذمة ىذة القضية 
 الدحقا.

 8/9/1021، 48عرب 
 

غالقيديعوت: "إسرائيل" تخطط لضرب سيناء  16  المعابر سيؤدي لمواجية مباشرة مع مصر وا 
القدس: قالت جريدة "يديعوت أدحرونوت" اإلسرائيمية إن دحكومة إسرائيل تخطط لضرب سيناء ميما كان 

معابر الثمن، مبرىنة عمى كبلميا بإعبلن وزير دفاع إسرائيل "إييود باراك" عن نيتو سن تشريع إلغبلق ال
الدحدودية المؤدية إلى سيناء عندما تكون ىناك تدحذيرات من ادحتمالية دحدوث عمميات إرىابية. يذكر أنو وفقًا 

 222122لبيانات ىيئة الموانئ الجوية اإلسرائيمية فقد انتقل عبر معبر طابا في شير أغسطس الماضي 
ن باراك استند في تصريدحاتو لتقديرات وتابعت الجريدة أ من بينيم من أبناء عرب إسرائيل. 31131شخصًا، 

الجيش اإلسرائيمي واألجيزة االستخبارية فيما يتعمق بالمخاطر المدحدقة باإلسرائيميين بسيناء، إال أن عرب 
المصرية وضرب  -إسرائيل يرون أن اليدف الرئيسي من تصريدحات باراك ىو المساس بالعبلقات اإلسرائيمية

من؛ مدحممين دحكومة إسرائيل مسئولية التدحذيرات من العمميات اإلرىابية في السيادحة في سيناء ميما كان الث
سيناء ألنيا ال ترغب في وجود سيادحة إسرائيمية بشبو جزيرة سيناء، مؤكدين أن إغبلق باراك لممعابر 

 الدحدودية سيؤدي إلى مواجية مباشرة مع مصر.
 8/9/1021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 
 

 اليرموك لالجئين الفمسطينيين في دمشق في ىجوم نادر لممشاةقوات األسد تقتحم مخيم  17
أوليفر ىولمز: قال ناشطون بالمعارضة إن قوات الدحكومة السورية اقتدحمت مخيم اليرموك  -بيروت 
وداىمت مستشفى بالمخيم يوم السبت بعد ىجوم بالمدفعية استمر أربعة أيام عمى  نالفمسطينييلبلجئين 

 وب دمشق والتي يختبئ فييا معارضون.الضادحية الواقعة في جن
 وأعرب ناشطون عن خوفيم عمى السكان المدنيين من اليجوم البري الجديد.



 
 
 

 

 

           29ص                                    1625العدد:                9/9/1021 األحد التاريخ:

وقال الناشط السوري أبو ياسر الشامي إن أصدقاء لو يقيمون في مخيم اليرموك فروا من المنطقة صباح 
"اقتدحمت قوات األسد مستشفى  وقال الشامي عبر موقع سكايب اجتادحتو القوات الدحكومية. إنالسبت بعد 

 الباسل في مخيم اليرموك واعتقمت العديد من المدنيين الجردحى."
 9/9/1021وكالة رويترز لألنباء، 

 
  : استيداف مخيم اليرموك ييدف لتوريط الفمسطينيين شعبيةلجنة  18

استيداف المخيم دمشق: اعتبرت المجنة الشعبية في مخيم اليرموك لبلجئين الفمسطينيين بدمشق، أمس، أن 
المجزرة التي ارتكبتيا “وقالت في بيان، إن  مدحاولة لتوريط الفمسطينيين في أعمال العنف الدائرة في سوريا.

أشخاص من منطقة التضامن تأتي عقابًا ألبناء الشعب  20المجموعات  المسمدحة في المخيم وراح ضدحيتيا 
 ”.الفمسطيني لرفضيم االنجرار

 9/9/1021الخميج، الشارقة، 
 

 مدير مركز العودة يطالب بتشكيل "خمية أزمة" لمتابعة أوضاع فمسطينيي سورية 19
طالب ماجد الزير، مدير مركز العودة بمندن، بضرورة تشكيل "خمية أزمة مشتركة"، لمتابعة ممف  :لندن

وجيات النظر البلجئين الفمسطينيين في سورية، "بعيًدا عن التجاذبات السياسية الداخمية الفمسطينية وكذلك 
واعتبر الزير، في تصريح لو نشره الموقع اإللكتروني لمركز "العودة"،  المختمفة الخاصة باألزمة السورية".

إلى أن ما دحدث في  إن ما دحدث ويدحدث لبلجئين الفمسطينيين في سورية "لم يعد يدحتمل االنتظار"، مشيراً 
متنو عدد من الفمسطينيين( وانقمب قبالة الشواطئ مخيم اليرموك وما وصفو بـ"قارب الموت" )الذي كان عمى 

"يوجب الوقوف عنده بجدية، فالمسئولية جماعية والقادم أعظم، وأعتقد أن مجاالت الدحركة  التركية مؤخراً 
 واستدراك األدحداث وتجنيب الشعب مذابح جديدة وارد جًدا"، عمى دحد تعبيره.

 9/9/1021قدس برس، 
 

 لبنان إلىطينية لجأت من سوريا عائمة فمس 2837شاىد:  مؤسسة 30
قام فريق عمل من المؤسسة الفمسطينية لدحقوق اإلنسان )شاىد(، وبدعم من منظمة اليونسيف، بزيارات 
ميدانية عمى البلجئين الفمسطينيين من سوريا والمقيمين في المخيمات الفمسطينية. وسّجل الفريق واقع 

 ليذه الغاية. وظروف ودحاجات البلجئين في استمارة خاصة أعدت
والتقى فريق العمل بممثمين عن األونروا، األمن العام المبناني، منظمات غير دحكومية فمسطينية. وتم تسجيل 
ما أوردتو وسائل اإلعبلم المدحمية والعربية والدولية عن واقع النزوح عمومًا والبلجئين الفمسطينيين خصوصًا. 

طينية لجأت من سوريا إلى لبنان دحتى الثالث من أيمول عائمة فمس 2132وبالنتيجة، أدحصى فريق العمل 
فرد. وقد خمصت الدراسة إلى ىذا الرقم من خبلل االطبلع بشكل تفصيمي  2000، تضم ندحو 1021

ويومي عمى كشوفات المجان الشعبية والمؤسسات الخيرية، ومن خبلل تقديرات األمن العام المبناني وكذلك 
 ندوبو المؤسسة في المخيمات ميدانيًا.األونروا، فضبًل عما قام بو م

 9/9/1021المستقبل، بيروت، 
 

 تبدأ اليوم بخطوات تصعيدية في السجون اإلسرائيمية  األسيرةالحركة  32
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رائد الفي: يستعد األسرى في سجون االدحتبلل لخطوات تصعيدية تبدأ اليوم، ردًا عمى تمكؤ مصمدحة  -غزة 
برعاية مصرية في منتصف مايو/أيار الماضي، لجية تدحسين  السجون في تنفيذ اتفاق األسرى الموقع

نياء العزل االنفرادي. وقال عضو الييئة القيادية العميا لمدحركة األسيرة مدحمد  األوضاع داخل السجون، وا 
صبدحة إن األسرى سيستيمون خطواتيم التصعيدية بتسميم مصمدحة السجون كتابًا خطيًا بمطالبيم، قبل 

 ية.خوض أي إجراءات عمم
أدحرار لدراسات “وعن أبرز الخطوات التصعيدية المزمع القيام بيا خبلل األيام المقبمة، أوضح صبدحة لمركز 

أنيا تتمثل في رفع شكاوى ضد مصمدحة السجون وجياز المخابرات لدى المدحكمة العميا، لعدم ” األسرى
د اليومي، وعدم الخروج لمفورة )الفسدحة التزاميما باالتفاق الموقع، إضافة إلى االمتناع عن الوقوف أثناء العد

وأكد  ، وعقد جمسات عامة لؤلسرى.”الشاباص“اليومية في سادحات السجون(، واالمتناع عن ارتداء مبلبس 
أن األسرى مستمرون بخطواتيم االدحتجاجية دحتى تستجيب ليم مصمدحة السجون، مشيرًا إلى نية األسرى 

ضراب عن الطعام في دحال عدم االستجابة لمطالبيم. وأوضح القيام بخطوات تصعيديو أخرى بما فييا اإل
فؤاد الخفش أن أبرز مطالب الدحركة األسيرة تتمثل كذلك في إنياء ” أدحرار لدراسات األسرى“مدير مركز 

نياء معاناة األسرى المضربين عن  العزل االنفرادي لؤلسيرين ضرار أبو سيسي، وعوض الصعيدي، وا 
 الطعام.

 9/9/1021، الخميج، الشارقة
 

 في رام اهلل: استمرار العقوبات عمى أسرى عسقالن ومحاكمات داخمية األسرىوزارة شؤون  31
رام اهلل: أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى والمدحررين أن سمسمة من العقوبات التعسفية ال تزال 

وقال  سبوع الماضي.مفروضة عمى أسرى سجن عسقبلن بعد اقتدحام السجن من قبل ودحدات قمع خاصة األ
االسير ناصر أبو دحميد ممثل أسرى عسقبلن لمدحامي وزارة األسرى كريم عجوة أن إدارة السجن عاقبت 

أسيرا بعد اقتدحام ودحدات القمع التابعة إلدارة  11البالغ عددىم  26+ 29األسرى الموجودين في غرفتي 
ية وفرضت عمييم عقوبات عديدة تمثمت السجون، وأجريت لؤلسرى الموجودين في الغرفتين مدحاكمات داخم

بسدحب األدوات الكيربائية ودحرمانيم من الكنتين والزيارات لمدة شير ومنعيم من ممارسة الرياضة. وقال أبو 
دحميد انو تم إغبلق الغرفتين وتقميص مدة خروجيم إلى الفورة إلى ساعة وادحدة في اليوم، وانو تم سدحب 

 دار الدحج إلى الزنازين.األسيرين مدحمد أبو اليوى ويعقوب 
 9/9/1021الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 
 
 

 عنيفة بين قوات االحتالل وأىالي طورة الغربية غرب جنين لمنع اعتقال عدد من الفتية مواجيات 33
مدحمد ببلص: تدحولت قرية طورة الغربية المدحاذية لمخط األخضر غرب جنين، الميمة قبل الماضية،  -جنين 

جيات العنيفة واالشتباكات باأليدي بين قوات االدحتبلل والمئات من أىالي القرية ممن تمكنوا إلى مسرح لمموا
 من تدحرير عدد من الشبان ممن كانوا ىدفا لبلعتقال من قبل جنود االدحتبلل.
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دحيث اقتدحمت قوات االدحتبلل معززة بعدة آليات عسكرية القرية وقاموا باعتقال عدد من الفتية، دون أي 
 قتادوىم إلى اآلليات العسكرية التي كانت متوقفة في مكان قريب وسط القرية.مبرر، وا

ودحسب شيود العيان، فإن العشرات من أىالي القرية، توجيو لمضابط المسؤول عن القوة العسكرية 
اإلسرائيمية، ومدحاولة إقناعو بضرورة إخبلء سبيل الفتية، إال أن جنود االدحتبلل، دحاولوا االعتداء عمى 

ىالي بإطبلق قنابل الصوت والغاز المسيل لمدموع، من أجل تفريق المدحتجين عمى عممية االعتقال من األ
األىالي الذين اصطدموا مع الجنود، واشتبكوا معيم باأليدي، ورشقوا اآلليات العسكرية بالدحجارة والزجاجات 

خبلء سبيل المعتقمين.  الفارغة، قبل أن يتمكنوا من مدحاصرتيا، وا 
 9/9/1021رام اهلل،  األيام،

 
 في بمدة سموان تدعو إلى مقاومة اليدم بالبناء  البستانلجنة حي  34

رام اهلل: دعت لجنة دحي البستان في بمدة سموان جنوب المسجد األقصى المبارك بالقدس الشرقية المدحتمة 
في القدس عمى ىدم إذا أقدمت سمطات االدحتبلل اإلسرائيمي وبمديتيا ” وقفة عيد ووفاء“أمس المقدسيين إلى 

أي منزل في الدحي والمشاركة في إعادة بنائو في اليوم نفسو، والعمل عمى التكافل كلٌ وفق قدرتو وجيده 
مكانياتو. وأوضح المتدحدث باسم المجنة عبد الكريم أبو سنينة أن اإلشاعات التي تبثّيا الدحكومة البمدية  وا 

رادة سك ان دحي البستان لمدحيمولة دون الوقوف في وجو جرافات اإلسرائيمية بين الناس، تستيدف عزائم وا 
وآليات اليدم. وقد أبدى العديد من سكان الدحي استعدادىم لموقوف والتكافل مع بعضيم بعضا عمى الرغم 

من أي صعوبات قد تواجييم في ظل االعتداء المبرمج والمتدرج، دحيث اعتبر األىالي أن واقع اليدم يقول: 
 ”.دارك اليوم دار جارك وغداً “

 9/9/1021االتحاد، أبو ظبي، 
 

 يعترضون موكب فياض في رام اهلل متظاىرون 35
ا ف ب: اعترض عشرات الشبان موكب رئيس الوزراء الفمسطيني سبلم فياض، عقب مقابمة  -رام اهلل
 كان فياض يجرييا في رام اهلل في الضفة الغربية، دحسب ما ذكر شيود عيان. إذاعية

المدحمية التي تقع وسط المدينة، دحيث تجمع عشرات الشبان  أجيال إذاعةفي ستوديو وكان فياض مستضافًا 
من الشرطة تواجدوا  أفرادوقال شيود عيان ان  ، ورادحوا ييتفون "اردحل اردحل يا فياض".اإلذاعةخارج مقر 

فياض، في المكان عند خروج فياض من البناية التي تتواجد فييا االذاعة، وارتفعت وتيرة اليتافات ضد 
 عقب ظيوره، ومن ثم غادر المنطقة مستخدمًا طريقًا عكسيًا.

 9/9/1021الحياة، لندن، 
 
 
 

 : حل الدولتين لن يؤدي إلى إنياء الصراع مع "إسرائيل"استطالع 36
كامل إبراىيم: أجرى مركز الدراسات المستقبمية وقياس الرأي التابع لجامعة القدس المفتودحة  –رام اهلل 

عممية السبلم الفمسطينية »ي العام لفسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة تدحت عنوان استطبلعًا لمرأ
 « .اإلسرائيمية والخيارات البديمة
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وأظير االستطبلع ميل الشارع الفمسطيني إلى التمسك بالثوابت الفمسطينية، وخاصًة فيما يتعمق بتأكيدىم 
 .2952األراضي الفمسطينية التي ادحتمت عام عمى إقامة الدولة الفمسطينية كاممة السيادة عمى كامل 

كما أظير االستطبلع التشاؤم من قبل الجميور الفمسطيني دحول إمكانية دحل الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي 
% من العينة يرون أنو دحتى في دحالة التوصل إلى دحل الدولتين 53.2نيائيًا بالطرق السممية، ال سيما وأن 

% من أفراد العينة أن 15الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي بشكل جذري، وقد رأى  فإن ذلك لن يؤدي إلى إنياء
الخيار األفضل ىو استخدام الكفاح المسمح )المقاومة( في دحال فشل المفاوضات نيائيًا مع إسرائيل، 

% منيم يرون ضرورة قيام دحرب عربية إسرائيمية لتغير ميزان القوى لصالح الطرف 29.5باإلضافة إلى 
 سطيني.الفم

أما النسبة األعمى من المشاركين فذىبوا إلى أن دحل قضية القدس يتم من خبلل إعادتيا كاممة إلى السيادة 
% من مجمل أفراد العينة، أما بخصوص قضايا االقتصاد والمياه الفمسطينية 51.9الفمسطينية، وقد شكموا 

د والمياه الفمسطينية ىو أن يكون ىناك % يرون أن الخيار األفضل لمتعامل مع قضايا االقتصا99.9فيناك 
سيطرة فمسطينية كاممة عمى االقتصاد الوطني والمياه الفمسطينية، ويرون ضرورة قطع العبلقات االقتصادية 

 مع إسرائيل والتوجو لمعمل مع العرب بداًل منيا.
 9/9/1021الرأي، عّمان، 

 
 سالميةت اإلسرائيمية عمى المقدسات اإلالمسيحية تناشد األردن بكف االعتداءا اإلسالميةالييئة  37

عمان: نددت الييئة اإلسبلمية العميا باالعتداءات الصييونية المستمرة عمى القدس معتبرة أن االدحتبلل 
واستغربت الييئة قيام االدحتبلل بمنع الشيخ ناجح بكيرات  يدحاول أن يفرض واقعا جديدا في المدينة المقدسة.

-1يام بميامو تجاه ىذا المسجد المبارك. وناشدت الييئة في بيان ليا اليوم )من دخول المسجد األقصى لمق
( الدحكومة األردنية باعتبارىا راعية المقدسات في مدينة القدس "إلزام الكيان الصييوني بالكّف عن ىذه 9

 الممارسات واالعتداءات التي تمثل تدحديًا سافرًا ليذه الرعاية".
 8/9/1021المركز الفمسطيني لإلعالم،  

 
   48بن غوريون وبيغن عمى مدارس الـ تدريس "إسرائيل" تفرض  38

ندحو استكمال السطو عمى التاريخ  2991القدس: لم تكتف إسرائيل بسمب الجغرافيا فدحسب، بل تمضي منذ 
 وتزوير ىوية فمسطينيي الداخل الذين يتصدون لمخططات أسرلتيم.

م أعمن وزير التربية والتعميم اإلسرائيمي، غدعون ساعار قراره ومع افتتاح السنة الدراسية الجديدة قبل أيا
المدارس العربية داخل  بفرض تعميم تراث رئيسي الكيان السابقين دافيد بن غوريون ومنادحيم بيغين عمى

 .91أراضي 
دحرمان المدارس العربية والطبلب العرب من تعمم تراث أىم رئيسي ” سيكون من الخطأ“ويزعم ساعار بأنو 

 ، مشيرًا إلى أن طواقم مينية تعد برامج خاصة لممدارس العربية بيذا الشأن.”إسرائيل“زراء في تاريخ و 
 9/9/1021الخميج، الشارقة، 

 
 في قطاع غزة تنموياً  مشروعاً  13شريان الحياة توافق عمى تمويل  لجنةاألردن:  39
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 260في قطاع غزة من أصل  موياً تن مشروعاً  13وافقت لجنة شريان الدحياة األردنية عمى تمويل  :عمان
أن المجنة درست الطمبات المقدمة  إلىكفاح العمايرة . وأشار منسق المجنة م تمقتيا المجنة من القطاع. طمباً 

فييا. وتنوعت المشاريع بين  مؤسساً  من شركة "شركاء السبلم والتنمية لمفمسطينيين"، والتي تعد المجنة شريكاً 
في تصريح  ،وقال العمايرة والصناعي والتعميمي والصدحي وصيد األسماك.الزراعي والميني والدحرفي 

سبعة آالف دوالر لممشروع الوادحد، وستدرس مشاريع  إلىإن "قيمة تمويل تمك المشاريع تصل  :صدحفي أمس
وأوضح  في قطاع غزة". 3أخرى في األيام المقبمة الختيار المشاريع التي ستدعم خبلل إقامة قافمة أنصار 

 مويل المشاريع سيكون بطريقة القرض الدحسن المسترد خبلل عامين.أن ت
 9/9/1021الغد، عّمان، 

 
 "إسرائيل": مشروع إلنتاج المانجا لمواجية استيرادىا من األردنيين نقيب الميندسين 40

غنيمة إن النقابة ستتبنى  أبومدحمود األردنيين قال نقيب الميندسين الزراعيين : إيياب مجاىد -عمان 
سعييا لبلستثمار في  إلى باإلضافة، اإلسرائيميةإلنتاج المانجا في المممكة لمدحد من استيراد المانجا  وعاً مشر 

 مشاريع تخدم القطاع الزراعي.
 9/9/1021الدستور، عمان، 

 
 تقّدم ستشيده القضية الفمسطينية ىو من خالل الربيع العربي أكبرجعجع:  42

النائب عن دحزب اهلل المبناني فريق ، سمير جعجع، أن لمبنانية"رئيس دحزب "القوات ا: اعتبر كارال خطار
"دور ، وقال في مدحاضرة تدحت عنوان رعد يستخدم قضية فمسطين "شّماعة" في كل شاردة وواردةمدحمد 

نيا "ليست قضية دحقيقية ، إنظميا الدحزب أول من أمس في معراب ،لبنان في نيضة العالم العربي الجديد"
في أوقات مدحددة وتبعًا لمظروف، فعمى سبيل المثال إذا وقع اشتباك كبير بين إسرائيل إال  إلييمبالنسبة 

يران فسوف يستعممون شعار قضية فمسطين في الطميعة".  وا 
ورأى جعجع أن "أكبر تقّدم ستشيده القضية الفمسطينية ىو من خبلل الربيع العربي، فالطاقم الدحاكم في 

قد معاىدة سبلم قبل الربيع العربي باعتبار أن عممية السبلم سُتصبح إسرائيل ارتكب خطأ عمره دحين لم يع
أصعب بكثير ألن اإلسرائيميين لن يكونوا في مواجية دحاكم لديو دحرية مناورة كبيرة بل سيواجيون دحكامًا 
مرتبطين برأٍي عام ال يمكن التساىل معو"، مؤكدًا أن "األنظمة التي سوف تنتج عن الربيع العربي ستكون 

 ي أنظمة الممانعة والمقاومة الفعمّية وُتعّبر عن طمودحات شعوبيا".ى
 9/9/1021، بيروت، المستقبل

 
 

 "إسرائيل"عممياتو في سيناء ويؤكد أنيا تتم بتنسيق مع  "صعوبة"الجيش المصري ُيقر بـ 41
ة أكد الجيش المصري أمس أن العممية العسكرية في شبو جزير : مدحمد صبلح، أدحمد مصطفى -القاىرة 

، مشيرًا إلى "بالتنسيق مع الجانب اإلسرائيمي"أغسطس الماضي تمت  /سيناء التي أعقبت ىجوم رفح في آب
. وأقّر بصعوبات تواجو العمميات ىناك، لكنو أعمن قتل "ليست خرقًا التفاقات السبلم بين البمدين"أنيا 

الناطق باسم القوات  دأكو  يق.وتوقيف العشرات، ممقيًا ميمة كشف منفذي اليجوم في ممعب سمطات التدحق
أنو جرى إدخال تعزيزات  عقد أمس، في مؤتمر صدحافي، المسمدحة المصرية العقيد أدحمد مدحمد عمي
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عسكرية ثقيمة إلى سيناء وفق البند السابع من الممدحق األمني الموّقع الذي دحدد جيازين لبلتصال بيدف 
وأفيد في ىذا المجال أن  شراف األمم المتدحدة.التنسيق األمني عمى الدحدود واألنشطة العسكرية، تدحت إ

لقاءات جرت خبلل األيام األخيرة بين ديبموماسيين وقيادات استخباراتية من الجانبين. وبالتوازي مع ذلك 
غبلق  ،سيطر عمى قطاع غزةت ، التيجرى تنسيق آخر بين القاىرة ودحركة دحماس في شأن تسميم مطموبين وا 

الدحياة أن أجيزة األمن المصرية أبمغت دحماس بأسماء  جريدةؤول عسكري لوكشف مس األنفاق الدحدودية.
 أربعة أشخاص يشتبو في تورطيم في اليجوم، وطالبت بتسميميم، وىو ما وعدت بو الدحركة.

باالشتراك مع الشرطة المدنية أسفرت في مردحمتيا التي تمت  "نسر"العقيد مدحمد عمي أن العممية  أوضحو 
صابة فرد وادحد، باإلضافة إلى ضبط  33نفقًا ومقتل  32دمير األولى عن اكتشاف وت  31عنصرًا إجراميًا وا 

نفقًا رئيسيًا،  116آخرين يجري التدحقيق معيم. ولفت إلى أن إجمالي األنفاق الرئيسية عمى الدحدود يبمغ ندحو 
عداد كبيرة ، منيا ُفتدحات في شقق ومدارس. وأضاف أنو تمت مصادرة أ200إلى  660يتفرع منيا ما بين 

من األسمدحة والمعدات الفنية واألجيزة البلسمكية الدحديثة منيا بنادق آلية ورشاشات خفيفة ورشاشات مضادة 
لمطائرات وبنادق قناصة وقواعد ىاون وذخائر مدفعية وألغام مضادة لمدبابات وطائرات بنظام التشغيل عن 

في تنفيذ عممياتيا، بجانب قاذفات أر بي  "ميةالعناصر اإلجرا"عربة تستخدميا  10بعد. كما تمت مصادرة 
 جي.

وأوضح الناطق الرسمي أن العممية العسكرية في سيناء ُنّفذت عمى مردحمتين: األولى وىي مردحمة جرت 
آب  32بدأت المردحمة الثانية اعتبارًا من يوم و  ،1021أغسطس  /آب 30إلى  2تنفيذىا خبلل الفترة من 

سؤال دحول عدم تدحديد ىوية المنفذين وعما إذا كانوا من جنسيات فمسطينية،  وردًا عمى ومستمرة دحتى اآلن.
إن دور القوات المسمدحة يرتكز إلى تنفيذ العمميات العسكرية فقط، عمى أن تتولى جيات التدحقيقات " قال:

 ."األخرى دورىا في ىذا الشأن
 9/9/1021الحياة، لندن، 

 
 لقاىرة خالل أيامأنباء عن لقاء مرتقب بين ىنية وقنديل في ا 43

في  يجمع رئيس الوزراء الفمسطيني أفادت مصادر مطمعة بمجمس الوزراء المصري، أن لقاًء مرتقباً  :القاىرة
ىشام قنديل، لبدحث عدد من الممفات السياسية واالستراتيجية  .إسماعيل ىنية ونظيره المصري د قطاع غزة

بلم إن الطرفان المصري والفمسطيني اتفقا عمى وقالت المصادر لممركز الفمسطيني لئلع واالقتصادية.
مناقشة عدد من الممفات خبلل اتصال ىاتفي أجراه ىنية بقنديل منذ بضعة أيام لبلطمئنان عميو بعد تعرض 

 .أثيوبياطائرة األخير لسدحابة رعدية أثناء عودتو من 
ىنية لمقاىرة في إطار الجولة قنديل سيتم خبلل بضعة أيام، أثناء زيارة  -وبينت المصادر أن لقاء ىنية 

وأوضدحت المصادر "سيناقش المقاء عدد من الممفات  التي سيقوم بيا لعدد من الدول العربية واإلسبلمية.
قامة عدد من المشاريع االقتصادية في  أماماليامة عمى رأسيا فتح المجاالت  االستثمار في غزة، وا 

ًً المجاالت الصناعية والزراعية"، مشيرة إلى أن و   ةلدراس في مجال الزراعة يزور غزة دحالياً  مصرياً  فدَا
الممف األمني والمجنة المشتركة بين  اً وأشارت المصادر إلى أن المقاء سيبدحث أيض الوضع في القطاع.

رفح، ونتائج التدحقيقات وعمميات التمشيط ومياجمة البؤر  أدحداثمصر وغزة، التي تم تنسيقيا عقب 
ت بشأن التنسيق األمني ال الجنود المصريين عمى الدحدود، وبدحث آخر المستجدالمسمدحة في سيناء بعد مقت
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ن المقاء سيبدحث سبل التعاون بين الوزارة المصرية والوزارة الجديدة أ إلىكما أشارت المصادر  عمى الدحدود.
 في غزة وسبل إنجادحيا.

 8/9/1021المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 إسرائيميةل أو دعوات الخارجية المصرية تنفي تمقي رسائ 44
نفى مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، األنباء التي تدحدثت عن إرسال تل أبيب دعوة لمرئيس  :القاىرة

 المصري مدحمد مرسي لزيارتيا، كما نفت تمقي أي مسؤول مصري دعوات مشابية خبلل األيام الماضية.
ارة الخارجية المصرية، أنو التقى السفير في وز  "إسرائيل"وأوضح السفير عبلء الدحديدي، مدير إدارة 

اإلسرائيمي في القاىرة يعقوب أميتاي، األسبوع الماضي وأن المقاء كان بقصد التعارف، كونو تولى ميام 
 منصبو مديرا جديدا لمدائرة.

 8/9/1021قدس برس، 
 

 أنباء عن نية مرسي رفع حصار غزة خالل أيام :موقع قضايا مركزية العبري 45
 المصري مدحمد إن مصادر عربية مقربة من الرئيس اإلسرائيمي موقع قضايا مركزية العبري قال :لندن

مرسي أبمغت الموقع أن الرئيس المصري سيعمن خبلل األيام المقبمة رفع الدحصار المفروض عمى قطاع 
سي غزة، وأنو يجري مشاورات مع كبار مستشاريو لمبدحث في تبعات إعبلن مصري كيذا عمى الصعيد السيا

ووفقًا لمموقع، فإن مرسي سُيعمن فتح المعبر بشكل كامل ليتم تبادل السمع التجارية من خبللو، ولن  الدولي.
تكون ىناك مواد ممنوعة وأخرى مسمودحة إال تمك التي ينص عمييا القانون المصري، مشيرة إلى أن المعبر 

 عن فتدحو ورفع الدحصار. سيكون مفتودحًا أيضًا أمام دحركة المرور طوال اليوم عند اإلعبلن
 9/9/1021الحياة، لندن، 

 
 ناإذا ما ىاجمت "إسرائيل"مستشار القائد العام لمقوات المسمحة اإليرانية: حزب اهلل سيرّد عمى  46

قال مستشار القائد العام لمقوات المسمدحة اإليرانية المواء يدحيى صفوي دحيث إن لبنان وسوريا يشّكبلن عمق 
ن "دحزب اهلل" سيرّد إذا ما ىاجمت الدفاع االستراتيجي إلي ونقمت وكالة مير لؤلنباء  .إيران "إسرائيل"ران، وا 

"إذا نّفذ الكيان الصييوني يومًا ما أي خطوة ضدنا، فإن مجموعات المقاومة وخصوصًا  :عن صفوي قولو
ن الدفاع عن إ" :أضافو  دحزب اهلل لبنان، باعتباره عمق دفاعنا االستراتيجي، سيقوم بالرّد عمى ىذا الكيان".

في إطار دفاعنا االستراتيجي، ولبنان وسوريا أيضًا يشكبلن عمق دفاعنا  جفمسطين وشعبيا يندر 
 االستراتيجي".

 9/9/1021، بيروت، المستقبل
 

 قبل أوسمو بين قيود االحتالل إلطالق سراحيم وشروطو لممساومة السياسية ماأسرى  47
 عمى المعتقمين الفمسطينيين ما قبل اتفاقيات أوسمو. رام اهلل: سمطت وزارة شؤون األسرى الضوء
يرزدحون  2993أسيرًا فمسطينيًا اعتقموا قبل اتفاقيات أوسمو  221وجاء في تقرير أصدرتو، أمس "أنو ما زال 

، شاليطفي سجون االدحتبلل اإلسرائيمي، يعيشون اآلن أوضاعًا نفسية صعبة وخاصة بعد تنفيذ صفقة تبادل 
 اتيم باإلفراج عنيم السيما أنيم الفئة األقدم داخل سجون االدحتبلل".دحيث تكرست توقع
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وجاء في التقرير أن "أسئمة صعبة وتوترًا نفسيًا وغضبًا يجتاح األسرى القدامى خبلل البدحث عن مصيرىم 
عامًا عمى المفاوضات  21سواء في أية تسوية سياسية أو مفاوضات أو من خبلل صفقات التبادل، وقد مّر 

 قيع اتفاقيات أوسمو، وجرى أكثر من تبادل لؤلسرى وما زالوا يقبعون في السجون سنوات طويمة.وتو 
ظموا خمف االتفاق التاريخي الذي أعمن انتياء دحالة الدحرب والعدوان  2993المعتقمون قبل اتفاقيات أوسمو 

عبلن االعتراف المتبادل، وبدء مسيرة ال تسوية السياسية التي عمى بين الطرفين الفمسطيني واإلسرائيمي وا 
إثرىا أنشئت السمطة الوطنية الفمسطينية، وكان من المفترض أال يبقى أي أسير فمسطيني منذ توقيع ىذا 

 االتفاق وتبييض السجون من األسرى.
االعتراف المتبادل يعني بالنسبة لؤلسرى االعتراف بيم كجنود لـ)م.ت.ف( خاضوا الصراع من اجل الدحرية 

وافترضوا أن يكون أول ترجمة ممموسة عمى األرض ليذا االتفاق ىو إطبلق سرادحيم، ولم  واالستقبلل،
يتوقعوا أال يذكرىم المفاوض الفمسطيني في نص اتفاقيات أوسمو، أو أن يراىن المفاوض عمى دحسن نوايا 

 دحكومة إسرائيل.
وض الفمسطيني وأعمنوا ألول ووجيوا انتقادات واسعة لممفا 2993خيبة أمل واسعة عّمت صفوفيم بعد العام 

 .2991دحتى العام  2999مرة إضرابات سياسية ضد تجاىميم ونسيانيم خبلل السنوات التي امتدت من 
وكان رد المفاوض الفمسطيني في ذلك الوقت أن اإلفراج عن األسرى سيكون تدحصيبًل دحاصبًل لبلتفاق 

فيما بعد، ولكن دحكومة إسرائيل تمسكت وبعض المفاوضين اعتبر أن خطأ قد دحدث وأنو سيتم استدراكو 
بنص االتفاق ووضعت سياسة جديدة أكثر تعسفًا وعنصرية في التعامل مع إطبلق سراح أسرى من 

 السجون.
لقد استغمت دحكومات إسرائيل عدم وجود نص صريح وواضح في اتفاقيات أوسمو دحول إطبلق سراح األسرى 

ة الفمسطينية خبلل مرادحل التفاوض البلدحقة، ليصبح األسرى لتمارس الضغط السياسي واالبتزاز عمى القياد
 منذ ذلك التاريخ أداة لممساومة السياسية وفرض الشروط.

وكان األخطر في مردحمة ما بعد أوسمو ىو قيام دحكومات إسرائيل بوضع معايير ومقاييس عنصرية ذات 
خة بالدم واستثناء أي أسير متيم طابع أمني وسياسي دحول إطبلق سراح أسرى، ورفعت شعار األيادي الممط

 2991، إضافة إلى استثناء أسرى القدس وفمسطين المدحتمة إفراجاتبقتل أو جرح إسرائيمي من أية 
 باعتبارىم مواطنين إسرائيميين ال يخضعون إلشراف ووالية السمطة الوطنية الفمسطينية.

عامًا وما يزيد ويطمق عمييم  10يم ( أسيرًا مضى عمى اعتقال22قدامى األسرى في السجون من بينيم )
أسيرًا مضى عمى اعتقاليم ربع قرن ويطمق عمييم جنراالت الصبر ويعتبر  12عمداء األسرى، ومن بينيم 

، والمعتقل منذ العام 2991كريم يونس من قرية عرعرة وىي إدحدى المناطق التي ادحتمت العام  األسير
 ىو أقدم األسرى في السجون. 2913

قبون أن قيام دحكومة إسرائيل، مؤخرًا، بتدحديد أدحكام المؤبد لعدد من قدامى األسرى وخاصة ويرى المرا
األسرى من الداخل الفمسطيني، يأتي في سياق إيجاد مخارج قانونية لعممية اإلفراج عنيم كونيم يدحممون 

راج عن قدامى ىوية إسرائيمية، وفي سياق تجاوب إسرائيمي مدحدود لمطمب الرئيس أبو مازن الداعي لئلف
 األسرى.

ويذكر أن رئيس الدولة في إسرائيل قد صادق عمى تدحديد أدحكام المؤبد لكل من كريم يونس بأربعين عامًا، 
براىيم أبو مخ بأربعين عامًا، ورشدي أبو مخ بخمسة وثبلثين عامًا، ووليد دقة  وماىر يونس بأربعين عامًا، وا 

براىيم بيادسة بخ  مسة وأربعين عامًا وسمير سرساوي بثبلثين عامًا.بسبعة وثبلثين عامًا، وا 



 
 
 

 

 

           17ص                                    1625العدد:                9/9/1021 األحد التاريخ:

لقد مّر األسرى ما قبل أوسمو بتجربة صعبة ومريرة بين القيود التي فرضتيا دحكومات إسرائيل دحول إطبلق 
سرادحيم وبين شروط سياسية وابتزاز تمارسو عمى القيادة الفمسطينية، وخاصة قيام دحكومات إسرائيل بتجزئة 

االنتماء السياسي ومكان السكن ودحسب التيم الموجية ليم، ما يعتبر مساسًا  األسرى وتصنيفيم دحسب
 بوطنيتيم وودحدتيم النضالية وتكريس التفرقة بينيم والتعاطي معيم كأفراد ووفق ممفات دحمراء وخضراء.

عن األسرى ولكن ضمن  إفراجاتاالتفاقيات البلدحقة إلعبلن المبادئ استدركت قضية األسرى وبدأت عممية 
معايير وشروط إسرائيمية كان أخطرىا استثناء كل أسير متيم بقتل أو جرح إسرائيمي، ما ترك في السجون 

 المئات من األسرى المدحكومين بسنوات المؤبد ومدى الدحياة.
تمزم إسرائيل باإلفراج عن أسرى  2999أيمول العام  9المدحممون يرون أن اتفاقيات شرم الشيخ الموقعة بتاريخ 

وسمو، دحيث ورد في االتفاقية )أن الدحكومة اإلسرائيمية ستفرج عن المعتقمين الفمسطينيين الذين ما قبل أ
 ، أي قبل إعبلن المبادئ وقيام السمطة الوطنية الفمسطينية(.2999أيار  9اعتقموا قبل 

بل ذلك اإلدحباط والغضب ومردحمة مختمفة مربكة ميزت تجربة األسرى ما بعد أوسمو، مفاىيم جديدة لم تكن ق
 تتعمق بالخبلص الفردي والبدحث عن مكانتيم في الوضع السياسي ومصيرىم اإلنساني.

عامًا، إذ كان يفترض  21قال: لقد ضاع من عمري  شاليطاألسير توفيق عبد اهلل الذي أفرج عنو في صفقة 
 9د قضائيا أن يتم اإلفراج عني في اتفاقيات أوسمو، وقد أبعدت زوجتي لمياء معروف إلى البرازيل بع

سنوات بالسجن، وبعد ىذا الغياب الطويل ما زلت أبدحث عن استقرار إنساني وعائمي دحيث لم تسمح لي 
 دحكومة إسرائيل بالسفر لمقاء زوجتي.

المدحممون القانونيون يعتبرون أن إبقاء األسرى رىائن بيد إسرائيل وأجيزة األمن اإلسرائيمية واعتباراتيا 
وني في خطر ويكرس استمرار التعاطي معيم كمجرمين إرىابيين ووفق المفاىيم الخاصة يضع مصيرىم القان

األمنية اإلسرائيمية الظالمة خاصة أن إسرائيل ال تعترف بالمكانة الشرعية والقانونية لؤلسرى باعتبارىم أسرى 
 دحرب وفق اتفاقيات جنيف الرابعة والثالثة.

تقمين ما قبل أوسمو بعد أن استثنت صفقة شاليت عددًا كبيرًا االستياء والدحيرة يعودان اآلن إلى األسرى المع
فراجات، دحيث كانت فرصتيم الودحيدة بعد أن فشمت الجيود السياسية وجوالت المفاوضات من منيم من اإل

تدحريرىم من السجون، وىم ال يتوقعوا أن يكونوا مشمولين في المردحمة الثانية من الصفقة كونيا ستخضع 
 ئيمية ومن جانب وادحد.لممقاييس اإلسرا

الرئيس أبو مازن اعتبر أي لقاء مع الجانب اإلسرائيمي يجب أن يبدأ باإلفراج عن قدامى األسرى، وقد 
أسيرًا منيم وعمى مرادحل ولكنو رفض ذلك مصرًا عمى تدحريرىم جميعًا، ودحسب  60عرض عميو اإلفراج عن 

 ألسرى األولوية األولى في كافة تدحركاتو السياسية.القيادة الفمسطينية فإن الرئيس يضع قضية إطبلق سراح ا
وقد أعمن الرئيس أبو مازن أنو سيطرح ىذه القضية عمى األمم المتدحدة ويطالب باإلفراج عن األسرى 
كاستدحقاق أساسي لبلتفاقيات الموقعة مدحاواًل أن يستدعي تدخبًل دوليًا لوضع دحد إلبقاء األسرى مدحتجزين 

وإلخراجيم من المصيدة اإلسرائيمية التي ال تمتزم وال تدحترم أية قواعد لدحقوق اإلنسان  في السجون زمنًا طويبلً 
 وال لمجيود السياسية المبذولة ندحو إنياء الصراع وتدحقيق السبلم العادل.

في ذكرى توقيع اتفاقيات  23/9قدامى األسرى أعمنوا في بيان ليم أنيم سيبدأون خطوات نضالية يوم 
 يتيم وتدحريكيا.أوسمو، إلثارة قض

والمدحكوم بالسجن المؤبد قال: ما الذي تنتظرونو، أن  2993ناصر أبو سرور المعتقل منذ العام  األسير
 عامًا أخرى في انتظار الفرج وكم تبقى من أعمارنا من سنوات. 30ندفن ما تبقى من أىالينا، وأن نقضي 
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تنا وسيكون شعارنا الدحرية أو الدحرية، فإما ويقول أبو سرور، إن مشروعنا النضالي يقضي بإيجاد دحل لقضي
خوانكم إلى ىذا فعميكم أن ترفعوا  أن نتدحرر أو نموت، وعميو يجب أن تكون إرادتكم أال يصل أبناؤكم وا 

 أصواتكم عاليًا.
 9/9/1021، رام اهلل، األيام

 
 الفمسطيني في متاىتو الوضع 48

 ياسر الزعاترة
وددحبلن بالتآمر الغتيال الرئيس الرادحل ياسر عرفات، عاد رئيس  بعد غيبة طويمة منذ اتيامو لمدحمود عباس

الدائرة السياسية في منظمة التدحرير الفمسطينية إلى السادحة ببيان شنَّ من خبللو ىجوما الذعا عمى السمطة 
وقيادتيا. وبعيدا عن األسباب التي دفعتو لشن اليجوم، إال أن االستماع لما قالو يبدو ضروريا في ىذه 

ردحمة التي تعيش فييا القضية الفمسطينية متاىة دحقيقية وصمت دحد قول زعيميا )رئيس السمطة والمنظمة الم
 ودحركة فتح( لوفد ييودي زاره في رام اهلل بأن إسرائيل وجدت لتبقى.

بدأ القدومي ىجومو بانتقاد المسعى الذي يستيمك وقت السمطة وكبير مفاوضييا ورئيسيا منذ شيور ممثبل 
الدحصول عمى دولة غير كاممة العضوية في األمم المتدحدة بعد إشغال الفمسطينيين زمنا في في طمب 

 مسعى الدحصول عمى دولة بعضوية كاممة.
 3132بناًء عمى قرار الجمعية العمومية رقم  29أليست فمسطين عضوا مراقبا منذ عام "تساءل القدومي: 

. ثم "لرادحل ياسر عرفات في الجمعية العمومية؟، بعد خطاب الرئيس الفمسطيني ا2929/ 11/22بتاريخ 
ماذا ييدفون من ىذا التوجو؟ ىل ىو لمتخمص من اإلرث النضالي لمنظمة التدحرير وفصائل "أضاف: 

المقاومة، ووأد قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد دحق تقرير المصير وعودة البلجئين إلى ديارىم التي ُىجِّروا 
 ."د ذاك القرار ونمارس دحقنا؟!منيا قسرا. لماذا ال نؤك

عمى ىذه النقطة األخيرة، رد عريقات بأن الدحصول عمى عضوية الدولة في األمم المتدحدة ال يعني تيميش 
منظمة التدحرير الفمسطينية، مع أنيا ميمشة أصبل، إذ ال تعدو أن تكون مؤسسة ممدحقة بالسمطة يستدعييا 

اقتضت الدحاجة، مع أن تمثيميا لمشعب الفمسطيني لن يكتمل  الرئيس لمبصم عمى قرار أو إصدار بيان كمما
 من دون إعادة تشكيميا وضم دحماس والجياد إلييا.

المقاومة مدحرمة والمقاوم أصبح إرىابيا "لم يتوقف القدومي عند ذلك، بل انتقد مجمل أداء السمطة بقولو 
و االنصياع ألوامر وتعميمات دوائر ُيعاقب بالمبلدحقة والسجن وربما القتل، فيو خارج عن القانون وعمي

دايتون األمنية ولجان التنسيق المشتركة، وأصبدحت المفاوضات العبثية ىي اليدف األسمى ألركان وبقايا 
زمرة أوسمو، واالستيطان وتيويد القدس وتدنيس األماكن المقدسة عمى قدم وساق ال من رادع أو دحتى 

المالي واإلداري وما يقترفو البعض في السمطة بدحق الوطن النيب والفساد ". ثم تدحدث عن "معارض فعمي
مزرعة خاصة والمواطن أجير، ال دحق لو في الشكوى أو المطالبة بدحقوقو  األرضوالمواطن، وكأن 

 ."ويتصرف المسؤول! األوطانالمشروعة، ىكذا تدحرر 
ين كعضو مراقب في لم يأت بيان القدومي بجديد، ربما باستثناء دحديثو عن وجود اعتراف مسبق بفمسط

األمم المتدحدة، مع العمم أن ما وراء ذلك يتجاوز تيميش منظمة التدحرير وقضية البلجئين، إلى ما ىو أخطر 
بكثير ممثبل في تكريس وضع السمطة كدولة تعيش نزاعا دحدوديا مع جارتيا، وىو نزاع ال مكان لنقاشو 

 خارج األطر التفاوضية برعاية دولية.
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خ قادة السمطة بشأن االستيطان والتيويد، ثم يعودوا ليسكتوا ألنيم يخشون تدحريض بين يوم وآخر يصر 
 الجميور أكثر عمى ندحو يمكن أن يسبب لو نوبة ثورية تدفعو لتفجير انتفاضة تصعب السيطرة عمييا.

 منذ وراثتو لياسر عرفات )السمطة والمنظمة ودحركة فتح(، بل ربما قبل ذلك، كان مدحمود عباس واضدحا في
برنامجو السياسي ممثبل في التعويل عمى المفاوضات ودحدىا، مع استعادة وضع السمطة قبل انتفاضة 
األقصى، وىو ما انسجم تماما مع إرادة العدو في الدحصول عمى أقصى درجات األمن من دون دفع 

 استدحقاق سياسي يذكر، بل مع مواصمتو لسياسة االستيطان والتيويد.
الثبلث لم يوقع عمى اتفاق يخالف ما يسمى الثوابت الفمسطينية )ليست كذلك صدحيح أن صادحب الرئاسات 

بالنسبة لجماىير الشعب واألمة(، إال أن الجميع يعمم أنو عرض عمى العدو دون جدوى ما ىو أكثر إغراًء 
زمن ال منيا كما كشفت وثائق التفاوض التي عرضتيا الجزيرة. أما األىم فيو أنو يجمِّد القضية برمتيا إلى 

ُيعرف مداه، فيما تجري إعادة تشكيل لوعي الناس في الضفة الغربية بدحيث يقبمون الواقع القائم وينسجمون 
 معو تمام االنسجام، وليغدو الوضع المعيشي ىو األىم عندىم بعيدا عن سياسات االدحتبلل.

ول انتخابات أوسمو ومن ال خبلف عمى أن االنقسام يكرس ىذا الواقع البائس، وال شك أن ورطة دحماس بدخ
 ثم الدحسم العسكري قد مندحت قادة السمطة فرصة التدحكم بممف القضية بالكامل دون اعتراض جدي.

في المقابل تجد دحماس )غزة( نفسيا في وضع يتطور ندحو دولة منفصمة تتجنب المقاومة لكي تعيش 
قعة صغيرة مدحاصرة، وىو ما يبدو ويعيش ناسيا بأمان في ظل كمفة عالية جدا لمقاومة صعبة اإلنجاز من ب

مريدحا بالنسبة لمبعض ما دام الخيار اآلخر ىو االنضمام لسمطة تعادي المقاومة وال تريد من المصالدحة 
بمير(، كما أنو مريح أيضا لبلدحتبلل الذي  غير ضم القطاع لبرنامج السمطة/ الدولة وفق منيج )دايتون/

 لنادحية العممية.يرى كيف تدحول القطاع إلى دولة جوار من ا
ىكذا يتعايش الجميع مع األمر الواقع في الضفة والقطاع من دون أفق سياسي لمقضية برمتيا، الميم سوى 
انتظار ثورة شعبية يجري العمل دحثيثا عمى إبعاد ىاجسيا في الضفة، ألن ثورة كيذه ىي الودحيدة القادرة 

ية كميا، بما فييا القطاع في انتفاضة شاممة عمى إعادة القضية لسكتيا الصدحيدحة ودمج األرض الفمسطين
بقوة الوضع العربي الجديد رسميا وشعبيا  52ستكون قادرة عمى ددحر االدحتبلل عن األراضي المدحتمة عام 

 في انتظار تدحوالت تسمح بالتدحرير الشامل. متى سيدحدث ذلك؟ ال ندري.
بماذا شعر المواطن الفمسطيني في ىل سمعتم باألمس خطاب الرئيس الفمسطيني إثر مظاىرات الغبلء؟ 

 الداخل والخارج؟ ىل ىذه قيادة تتدحمل مسؤوليات قضية بيذا الدحجم؟! نترك لكم اإلجابة.
 9/9/1021الدستور، عمان، 

 
 أزمة القيادة والقرار فمسطين.. 49

 عريب الرنتاوي
القيادة الفمسطينية  شغل إلى "عضوية فمسطين في األمم المتدحدة"لمعام الثاني عمى التوالي، تتدحول قضية 

مجمس األمن أم  إلىالشاغل، وسط دحالة من الفوضى والتردد وفقدان االتجاه وتفاقم االنقسامات ...نذىب 
لدولة فمسطين  "عضوية كاممة" األمريكي أم نشق طريقًا التفافيًا من دحولو... "الفيتو"لمجمعية العامة...نواجو 

النتخابات األمريكية...ىذه السنة أم السنة التي تمييا...نقدم نذىب اآلن أم بعد ا ..."عضوية مراقبة"أم 
 إدارةالطمب اآلن ونخضعو لمتصويت، أم نتقدم بو في الموعد المقرر ونرجئ التصويت عميو، دحتى ال ندحرج 

مرامييا خبلل أقل  "تقزمت"أوباما...ما الذي سندحققو من خطوة  إدارةأوباما، أو باألدحرى ال ندحرج أنفسنا مع 
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، بعد أن انتزعت المنظمة مكانة "انتصاراتنا الدبموماسية"سجل  إلىعام وادحد...ما الذي سنضيفو من 
 قبل عقود من الزمان؟؟ "العضو المراقب"

أول مرة، من نوع:  "الفكرة"عشرات غيرىا، أثيرت في األصل عند طرح  إلىىذه األسئمة والتساؤالت، تضاف 
الممثل "في األروقة الدولية؟...ما مصير  –بداًل عن المنظمة  –ما الذي سيترتب عمى االعتراف بالدولة 

؟...كيف ننظر لممسألة برمتيا في ميزان "واليةً "؟...ماذا عن قضية البلجئين، تمثيبًل ودحقوقًا و"الشرعي الودحيد
جديدة تنيال عمى رؤوس المواطنين الفمسطينيين، من دون أن تجد من  \الربح والخسارة؟...أسئمة قديمة 

 جيب عمييا.ي
 "التمثيمية"ىي ببل شك، قضية بالغة األىمية، تستوجب أخذ مختمف جوانبيا وأبعادىا السياسية والدحقوقية و

بعين االعتبار، واألىم ما قد يترتب عمييا لجية مصائر المنظمة وودحدانية التمثيل ومستقبل البلجئين، وال 
دحدة من المعارك الدبموماسية، كما ال يجوز التعاطي بدحال من األدحوال، عمى أنيا مجرد وا إلييايجوز النظر 

في دحال فشمت  اباتخاذىالتي لودحت السمطة  "البدائل"، والبديل عن كل "أم المعارك"معيا عمى أنيا 
 "العضوية الكاممة"المفاوضات وفشل مسعاىا في الدحصول عمى 

االعتبار لمكانتيا ووضعيتيا،  دةإلعا، أنيا لم تعد ترى غيرىا وسيمة "العضوية"مشكمة السمطة مع قضية 
 اإلدحباطواالدحتبلل، أو في التعامل مع جماىير يكاد  واإلذاللسواء في التعامل مع سياسات االستيطان 

، الوادحد منيا تمو اآلخر، وبفعل وصول اإلخفاقاتيدفعيا لفعل ما ىو غير مرغوب فيو، جراء تتالي 
 طريق مسدود وغير نافذ. إلىمشروعيا الوطني 

تقميص سقف  إلى، أي نصر، يخرجيا من الظل والتيميش، وتعمد في سبيل ذلك "نصر"طة تبدحث عن سم
ال تجد في غير ىذا المكان والمعترك،  –السمطة  –التوقعات، وبصورة تفقد معيا القضية جاذبيتيا...وىي 

بوط سقف المطالبة ى"و "التسويف"و "المماطمة"سادحة أو منصة، تجذب من فوقيا االنتباه واالىتمام...لكن 
، لم تعد مدحط اىتمام أو "العضوية"، أفقدت الموضوع برمتو، زخمو المطموب، دحتى أن مسألة "والتوقعات

 ."المميونيات"، دع عنك "ألفية"متابعة، وفقدت قدرتيا عمى دحشد مظاىرة 
لفمسطينية أنو األمم المتدحدة سادحة من سادحات الكفاح الفمسطيني العادل والمشروع، وقد أظيرت التجربة ا

يمكن كسب الكثير من الجوالت والمعارك فوق منصتيا...لكن االنتصار في معارك نيويورك وجنيف، ال 
، النتصارات مماثمة في سادحات الوطن واالغتراب وفي معارك المواجية "رجع صدى"يمكن أن يكون سوى 

ضفة والقدس وال في قطاع ...ال في الاإلطبلقمع االدحتبلل واالستيطان...ىذا ال يدحدث اآلن عمى 
يده، والصراع الداخمي ينتقل من صراع ياالنقسام وتأ إطالةغزة...األطراف الفاعمة منيمكة في ترتيب أوراق 

صراع داخل كل فصيل عمى دحدة...ولكل ظروفو وأسبابو وسياقاتو الخاصة،  إلىما بين الفصيمين الرئيسين 
من  إالدحتبلل، لم يعد يتصدر أجندة القوى الفمسطينية الفاعمة، ولكن النتيجة وادحدة: التناقض الرئيسي مع اال

 باب المناكفات والمزايدات الفارغة.
في مثل ىذه األجواء، من الطبيعي أن تدير األنظمة العربية ظيرىا لمقضية الفمسطينية، وأن تنخرط في 

أنفاسيا، وأن  "اعية مدريدرب"الذاللو وتركيعو...من الطبيعي أن تمفظ  "تجويع الشعب الفمسطيني"سياسة 
والدولية...من الطبيعي أن ال يجد الرئيس األمريكي دحرجًا في انتزاع  اإلقميميةتغيب المبادرات والتدحركات 

، ومن دون أن يصدر عن أي "القدس عاصمة إلسرائيل" بإضافةتعديل عمى برنامج دحزبو االنتخابي  "أسرع"
 عد أن فقدنا األمل بالبيانات شديدة الميجة.، ب"ضعيف الميجة"عاصمة عربية بيان ادحتجاج 
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الذي تعيشو القضية الفمسطينية ىذه األيام... واألكثر مدعاة لؤلسف، أن  "التغييب"مؤسف ىذا الغياب و
ىذه القضية وألقيا...لقد  "دحضور"أدحدًا عمى السادحة الفمسطينية ال يضع عمى جدول أعمالو كيفية استعادة 

عمى معبر  "كشف الدحركة األسبوعية"لمموظفين و "كشوف الرواتب الشيرية" إلىتقزمت المسألة برمتيا 
 الفمسطيني. واإلسبلميالعمل الوطني  "شطري"تعتصر  إذأزمة القيادة والقرار واالستراتيجية،  إنيارفح؟!...

 9/9/1021الدستور، عمان، 

 
 حماس في غزة: أولوية الحفاظ عمى الحكم 50

 عاموس ىرئيل
الذين أداروا دحممة "رصاص مصبوب" في غزة قبل  األشخاص –اشكنازي، يوآف غالنت  باراك، غابي إييود

( في مقر سبلح الجو في ىرتسيميا، في ندوة أمسندحو أربع سنوات، سوف يظيرون ىذا الصباح )صباح 
تعنى بسياقات اتخاذ القرارات في اثناء الدحممة وآثارىا. ال يوجد عمى ما يبدو ما يمكن قولو عن صورة 

بالذات  إياىاتركة لممتدحدثين، بسبب رواسب قضية وثيقة ىيرباز. ولكن النظر مشوق في نتائج الدحممة مش
عن مقتل ستة  أسفروالذي  األخيرينالنار عمى الدحدود في غزة في اليومين  إطبلقعمى خمفية تبادل 

 فمسطينيين مسمدحين بنار الجيش اإلسرائيمي.
. ففي األخير األسبوعالبمدات اإلسرائيمية في غبلف غزة في النار عمى  إطبلقسجل تصعيد ما في دحجم 

ضررا بعدة مشاريع. وليمة أول أمس،  ألدحقتمنطقة سديروت،  إلىخمسة صواريخ  أطمق األسبوعبداية 
متطرفة كانت توشك عمى  إسبلميةعندما شوىدت في منطقة مخيمات البلجئين في وسط القطاع خمية 

، عمى ما يبدو ندحو بئر السبع، ضربيا سبلح الجو. ذات الخمية سبق أن مدى بعيد إلىالكاتيوشا  إطبلق
 اطمقت صواريخ من المنطقة في الماضي.

مسمدحون فمسطينيون زرعوا عبوة ناسفة قرب الجدار الدحدودي في شمال  أصيبصباح أمس، فقد  أما
استخدم الجيش  يراألخفي صفوف الجيش اإلسرائيمي. في الدحدث  إصاباتالقطاع. في الدحالتين لم تقع 

ومن سبلح الجو. فقد الدحظ جنود  902من لواء جفعاتي، من لواء المدرعات  –اإلسرائيمي قوة مشتركة 
جفعاتي الفمسطينيين الثبلثة يقتربون من الجدار فيما كان ادحدىم يدحمل عبوة ناسفة وصفت بأنيا "استثنائية 

شرق بمدة  أصيبواالقتمى الثبلثة الذين  يا الفمسطيني.انفجارا لمعبوة التي دحمم أدحدثتفي دحجميا". قذيفة دبابة 
تكون عبلقة بينو وبين المنظمة  أنفي جناح انشق عن دحماس، وان كان يدحتمل  أعضاءبيت دحانون، كانوا 

فمسطينية بأن أدحد القتمى في ىجوم الجيش اإلسرائيمي ىو زكريا الجمل.  أنباءال تزال. وافادت وكالة  األكبر
ممدوح الجمل، من قادة الذراع العسكرية لـدحماس، كتائب عز الدين القسام، الذي قتل في  والقتيل ىو ابن

 القطاع في أثناء "رصاص مصبوب".
ولكن، رغم الضدحايا، لم تظير شيية فمسطينية لتدحويل ىذه الخسائر الى سبب لمناوشة واسعة، دحاليا عمى 

و، بنتائج "رصاص مصبوب". فالرد اإلسرائيمي في ذلك ال يزال يرتبط، عمى ما يبد األساس. السبب األقل
، والذي جسد بالممموس عبلقات القوى العسكرية الدحقيقية بين الطرفين، ال يزال 1001العدواني في أواخر 
 اإلسبلميويخيل أن ليس لممنظمة مصمدحة خاصة في تكرار التجربة. ودحاليا، الجياد  –واضدحا جدا لدحماس 

جانب االعتبار االستراتيجي )التخوف من ان تؤدي مواجية عسكرية الى  ىإلأيضا يجمس بيدوء ىو اآلخر. 
ضياع سيطرة دحماس في القطاع(، توجد أيضا اعتبارات ثانوية لدحماس. عبلقات قيادة دحماس مع الشقيق 
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تقرأ كيف سيرد الدحكم  أنالمسممين في مصر، دحساسة والمنظمة تجد صعوبة في  اإلخوان، دحزب األكبر
سرائيل.الجديد في القا  ىرة عمى تصعيد واسع بين غزة وا 

تدحسن ما في الوضع االقتصادي في القطاع. فالتعاون االقتصادي غير المباشر  أيضافي الخمفية يوجد 
تدحذر من تعريضو  األثناءفي ىذه  أنيا)والمنفي رسميا( بين إسرائيل ودحماس ميم لمقيادة الغزية ويخيل 

فقط  األسبوعخاصا عمى قتمى الفصائل المتطرفة أكثر. فيذا لمخطر. في دحماس أيضا ال يشعرون عطفا 
 الفصائل السمفية. أعضاءاعتقمت أجيزة أمن المنظمة ندحو عشرين من 

الصواريخ كانتقام في  إطبلق إلىوبعد، الجولة الدحالية لم تنتو. الفصائل المتطرفة، قد تدحاول المبادرة 
تغيير  إلىرف الفمسطيني فكفيمة بأن تدفع دحتى دحماس في الط اإلضافيةأما الخسائر  –الساعات القادمة 

 موقفيا.
في الضفة الغربية. فتدنيس  األخيرة األدحداث إلى أيضاجانب التصعيد في دحدود القطاع، يجدر االنتباه  إلى

الييودي )"شارة ثمن"(  اإلرىابدير المطرون، في نطاق دولة إسرائيل، دحظي بانتباه أكبر من عمميات 
النار في المساجد ودحتى االقتبلع المنيجي ألشجار الزيتون.  إشعالضفة نفسيا، من مدحاوالت في ال األخرى
 أخرىالغضب منو سيجد تعبيره بوسائل  أن إالبؤرة "ميغرون" االستيطانية مر ببل مصاعب،  إخبلءومع أن 

ن الطرف وعمى رأسيا اعتداءات نشطاء اليمين المتطرف، والتي ستشجع في النياية عمميات ثأر م –
 .أيضاالفمسطيني 

 
الفشل المتواصل لممخابرات والشرطة في العثور عمى منفذي دحممة االعتداءات ضد الفمسطينيين، أمبلكيم 

المدحاكمة، من شأنو أن يشعل الدحقا نارا أكبر في الضفة، رغم المصمدحة  إلىودور عبادتيم وتقديميم 
 ظ عمى اليدوء.المشتركة إلسرائيل وقيادة السمطة الفمسطينية لمدحفا

 ىآرتس
 9/9/1021، رام اهلل، األيام

 
 خيارات "إسرائيل" الصعبة مع إدارة أوباما 52

 مدحمد السعيد ادريس
األزمات المفتعمة والمتبلدحقة بين دحكومة الكيان الصييوني واإلدارة األمريكية الدحالية، تكشف عن دحقيقتين، 

األمريكية لن تكون شريكًا في عدوان تجّيز لو ضد األولى أن دحكومة نتنياىو وصمت إلى قناعة بأن اإلدارة 
المفّضل اآلن الذي قدر لو أن يكون في الخريف الدحالي،  "اإلسرائيمي"المنشآت النووية اإليرانية في الموعد 

أي خبلل شيرين ال أكثر من اآلن، والثانية أن دحكومة نتنياىو قررت معاقبة الرئيس أوباما عمى ىذا التردد 
لمطالبيا، وبدأت تتدحرك ضده انتخابيًا عمى أمل إسقاطو في االنتخابات الرئاسية األمريكية في االنصياع 

عمى الرئيس األمريكي  اإلسرائيميةالمقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل . أول مبلمح ىجوم الدحكومة 
طن تواصمت من معمومات في شكل تقرير، يقول إن واشن "يديعوت أدحرونوت"ظير في ما نشرتو صدحيفة 

مع طيران عن طريق دولتين أوروبيتين لم تذكرىما، لتوصيل رسالة مفادىا أن الواليات المتدحدة لن تنجّر 
إيران بسبب برنامجيا النووي، وأنيا، أي واشنطن، تتوقع أن تمتنع  "إسرائيل"إلى األعمال القتالية إذا ىاجمت 

ا قواعدىا وقواتيا في الخميج، إذا ما تعرضت العتداء إيران عن الرد باستيداف المصالح األمريكية، بما فيي
 . إسرائيمي
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اليدف من الترويج ليذا التقرير ىو التشكيك، أمام الرأي العام األمريكي، في نزاىة أوباما، من خبلل 
اإليدحاء أواًل أنو دحريص عمى أن يتواصل مع اإليرانيين وأن يسترضييم، وثانيًا من خبلل التمميح إلى أن 

لح األمريكية بالخميج في خطر، وأن اإلدارة األمريكية عاجزة عن دحماية ىذه المصالح، وليس لدييا المصا
، واإليدحاء بأنو غير جدير "إسرائيل"من سبيل غير استرضاء اإليرانيين، وثالثًا من خبلل إظيار رفض دعم 

ية، وباإلجمال فإنو ليس بالدحصول عمى الدعم الييودي، ألنو غير صادق في نواياه تجاه الدولة الصييون
 المفّضل في االنتخابات الرئاسية األمريكية . "اإلسرائيمي"المرشح 

دحكومة نتنياىو رّوجت ليذا التقرير، وفي نيتيا تدحقيق نجادحين، أوليما إما أن يشعر الرئيس أوباما بالخطر 
اما انتخابيًا، ومن ثم يضطر وقرر أن يعمل ضد أوب اإلسرائيميةإذا ما تبّنى الموبي الييودي موقف الدحكومة 

ضد إيران قبيل موعد  "إسرائيل"بالمشاركة في ىجوم تعّد لو  اإلسرائيميةإلى االنصياع إلى مطالب الدحكومة 
ما أن يتمسك أوباما بموقفو الرافض المشاركة في ىذا اليجوم في الموعد  االنتخابات الرئاسية األمريكية، وا 

كون قد أسيم في تفعيل الدحممة الييودية ضده، وأكد مصداقية ما تردده ، وبالتالي ي"إسرائيل"الذي تريده 
 . "إسرائيل"من تشكيك في جدية وعوده بدعم ودحماية  اإلسرائيميةالدعاية 

األمريكية دحّفزت أطرافًا  اإلسرائيميةبما تدحممو من مخاطر بالنسبة لمعبلقات  اإلسرائيميةىذه الرىانات 
لو التقرير المذكور من معمومات، دحرصًا عمى عدم الدفع بيذه العبلقات إلى لمتصدي لما رّوج  "إسرائيمية"

 دحافة الياوية، وبالذات في ظل وجود فرص مؤاتية لفوز الرئيس أوباما في االنتخابات الرئاسية المقبمة .
ىذه األطراف تدحسست الخطر عمى العبلقات بين البمدين، بعدما صدر من تصريدحات عمى لسان رئيس 

ن المشتركة لمجيش األمريكي الجنرال مارتن ديمبسي، في لقائو مع صدحافيين بالعاصمة البريطانية، األركا
ال أريد أن أكون شريكًا "متفرد ضد إيران، وقال:  إسرائيميأكد فييا الرفض األمريكي المشاركة في أي ىجوم 

. وجّدد "اليجوم "إسرائيل"ما قررت أنا ال أريد التورط إذا "، وأضاف "فعل ذلك "إسرائيل"في العمل إذا قررت 
الجنرال ديمبسي ما سبق أن أعمنو وزير الدفاع األمريكي الشير الماضي، في لقائو مع كبار المسؤولين 

إذا ما تّمت ستعرقل، ولكنيا، عمى ما يبدو لي، لن "المتفّردة ضد إيران  اإلسرائيميةبأن الضربة  اإلسرائيميين
، ودحّذر من خطر تفكك االئتبلف الدولي ضد إيران، في دحال مبادرة "يتوقف المشروع النووي اإليران

 ."ة المنطقية لمنجاح"لمعقوبات التي فرضت تأثير، وينبغي مندحيا الفرص"إلى ضربيا، وقال  "إسرائيل"
يديعوت "تصريدحات ديمبسي الصادقة جاءت متزامنة مع ما أفصح عنو مدحمل الشؤون السياسية في صدحيفة 

تب المخضرم شيمعون شيطر، عن المقاء الذي جمع عضو لجنة االستخبارات في مجمس الكا "أدحرونوت
النواب األمريكي )عن الدحزب الجميوري( مايك روجرز مع بنيامين نتنياىو، بدحضور السفير األمريكي في 

طن دان شابيرو )أمريكي ييودي عمل سابقًا مستشارًا لنتنياىو، وىو من رشدحو ليكون سفير واشن "تل أبيب"
في تل أبيب( . فدحسب ما نقمو شيفر عن ىذا المقاء، فإن نتنياىو كان غاضبًا ومتوترًا طوال المقاء الذي بدأه 

بداًل من "بيجوم عنيف عمى إدارة أوباما التي ال تفعل، دحسب رأيو، ما يكفي في المسألة اإليرانية، وقال إنو 
نيا االنتقال لمضغط بشكل فعال عمى إيران، يضغط أوباما ورج الو عمينا لمنع مياجمة المنشآت النووية، وا 

. ىذا اليجوم أخرج السفير "مازالت ترى أن ىناك مجااًل لمضغط الدبموماسي، في دحين أن الوقت ينفد
، واتيم نتنياىو "كفى"األمريكي عن قواعد البروتوكول التي تقضي بعدم مشاركتو في الدحوارات، ورد بانفعال 

بعدم السماح إليران بعدم التدحول إلى قوة نووية، وأكد أن كل "سبق لو أن وعد  بتشويو موقف أوباما الذي
 . "الخيارات بما فييا الخيار العسكري موضوعة عمى الطاولة
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دارة  "إسرائيل"تعميق شيفر عمى ما دحدث في ىذا المقاء، كشف إلى أي مدى تتطور األمور سمبيًا بين  وا 
تطاير الشرر والبرق فييا، وتبودلت اتيامات ازدادت "شيدت ذلك المقاء أوباما، فقد ذكر أنو في الغرفة التي 

دحدة . نتنياىو اتيم، وشابيرو رد، فيما راقب روجرز األمر وىو مصدوم، وانتيى المقاء بعدما دحامت في 
. أما مايك روجرز فقد خرج ليقول لمصدحافيين، إن نتنياىو ووزير دفاعو باراك "الغرفة أجواء التوتر الشديد

، لكنو أبدى تقديره إلى أن مثل ىذا "ال سبيل إليقاف المشروع النووي اإليراني سوى العمل العسكري"قررا أن 
اليجوم لن يدحدث قبل االنتخابات الرئاسية األمريكية، مشيرًا إلى أىمية تمك االنتخابات بالنسبة لقرار الدحرب 

بات األمريكية تشكل جزءًا من منظومة الشك عندي في أن االنتخا"عمى إيران بقولو:  "اإلسرائيمي"
 . اإلسرائيمية"االعتبارات 

ىذه االعتبارات؟ السؤال ميم، ألن ما جرى تسريبو عن الوعود  "إسرائيل"إلى أي مدى يمكن أن تدحترم 
عمى إيران قبيل  اإلسرائيميةاألمريكية إليران في الرسالة المشار إلييا، قد يكون خطوة ندحو دحسم قرار الدحرب 

بأن الدحرج الذي أدحدثتو ىذه الرسالة والنفي األمريكي ليا  "إسرائيل"نتخابات الرئاسية، اعتقادًا من دحكومة اال
قد يجبران اإلدارة األمريكية عمى المشاركة في ىذه الدحرب، خصوصًا إذا أخطأت إيران ورّدت بضرب 

من جانب اإلدارة األمريكية في  المصالح األمريكية في الخميج، ذلك أن دحكومة نتنياىو تتوقع التنكيل بيا
دحال فوز أوباما في تمك االنتخابات بعد كل االبتزاز والضغوط التي تعرضت ليا من جانب الدحكومة 

في دحال فوز الرئيس أوباما بوالية ثانية فإن "، بدليل ما ترّوج لو وسائل إعبلمية ىذه األيام بأنو اإلسرائيمية
، لكن ما لم ""إسرائيل"الفيتو في مجمس األمن إلسقاط قرارات ضد  الواليات المتدحدة ستمتنع عن استخدام

يجِر الدحديث عنو دحتى اآلن، ىو أنو في دحالة فوز أوباما قد ال يبقى الخيار العسكري األمريكي ضد إيران 
 عمى طاولة الدحمول الممكنة، وىذا ىو التدحدي األكبر الذي تعمل دحكومة نتنياىو عمى تجنبو .
 9/9/1021، الخميج، الشارقة
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