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 أيالون: "إسرائيل" ترفض رفضًا قاطعًا إجراء أي تعديالت عمى اتفاقية باريس االقتصادية 0
ف، عف رفض القدس المحتمة / سما: أعمف يائب وزنر الخارجنة اإلسرائنمنة "دايي أنالوف" صباح النوـ االنثين

"إسرائنؿ" إجراء أي تعدنالت عمى اتفاقنة بارنس االقتصادنة، وذلؾ ردًا عمى الطمب الذي تقدـ به وزنر 
 الشئوف المدينة في السمطة الفمسطنينة حسف الشنخ.

وقاؿ "أنالوف" خالؿ مقابمة مع اإلذاعة العامة:" إف إسرائنؿ ترفض رفضًا قاطعًا إجراء تعدنالت عمى اتفاقنة 
 نس االقتصادنة، أليها مرتبطة بقضانا أخرى لـ تقـ السمطة الفمسطنينة بتيفنذها".بار 

 10/9/2012وكالة سما اإلخبارية، 
 
 إن كان ذلك سيحل المشكمة االقتصادية لمرحيلفياض يعمن استعداده  

بدى عمى ضوء حالة الغضب الشعبي والتيدند بالحكومة الفمسطنينة وسناساتها أ: ولند عوض -راـ اهلل 
سالـ فناض استعداده الكامؿ لمرحنؿ إذا كاف رحنمه نحؿ المشكمة االقتصادنة التي تعايي  د.رئنس الوزراء 

رئنس " األحد:" فنس بوؾفي "وقاؿ فناض في تصرنح له عمى صفحته الخاص  ميها السمطة الفمسطنينة.
ذا وصمت إلى شعور بأييي عيواف  الحكومة بكؿ تأكند مسؤوؿ، ورئاسة الحكومة تكمنؼ ومهمة لها يهانة، وا 

األزمة، والتيحي جايبا نيفسها ونعود الياس إلى مياقشة األمور بموضوعنة وهدوء وصوال إلى حموؿ وقياعات 
 . "تسنر البالد، فمف أتردد في ذلؾ

 //القدس العربي، لندن، 
 
 والصديقة لتسديد التزاماتيا الشقيقةفياض يدعو الدول  
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سالـ فناض رئنس الوزراء الدوؿ الشقنقة والصدنقة لموفاء بالتزاماتها المالنة لتمكنف  د.: دعا األناـ -راـ اهلل 
جاء ذلؾ لدى استقباؿ  السمطة مف التغمب عمى أزمتها المالنة، ومواجهة األوضاع المعنشنة الصعبة.

 ئاسة الوزراء.، وزنر خارجنة ألماينا جندو فنسترفنمه، والوفد المرافؽ له، في مكتبه بر أمسفناض، 
 //األيام، رام اهلل، 

 
 إعادة التفاوض حول اتفاقية باريس االقتصادية "إسرائيل"السمطة الفمسطينية تطمب من  

طمبت السمطة الفمسطنينة رسمنا، أمس، مف إسرائنؿ إعادة التفاوض : الشرؽ األوسط - تؿ أبنب -ليدف 
دخاؿ تعدنالت عمنها. جاء هذا التحرؾ، بعد نوـ مف خطاب الرئنس  حوؿ اتفاقنة بارنس االقتصادنة وا 

الفمسطنيي محمود عباس، الذي حمؿ فنه االحتالؿ اإلسرائنمي مسؤولنة األزمة االقتصادنة المتفاقمة التي 
تحتوي عمى "، أليها "غنر ميصفة"تعايي ميها السمطة الفمسطنينة، وقاؿ في وقت الحؽ، إف اتفاقنة بارنس 

 ."تصاد الفمسطنيي وتميع تطورهقنود تؤنثر عمى االق
أبمغيي الرئنس عباس بصفتي رئنس "وقاؿ حسنف الشنخ وزنر الشؤوف المدينة، لوكالة الصحافة الفريسنة: 

هنئة الشؤوف المدينة، بالتقدـ بطمب رسمي لمجايب اإلسرائنمي مف أجؿ فتح اتفاقنة بارنس االقتصادنة إلعادة 
 ."بأسرع وقت ممكف دراستها وتعدنمها وتغننرها وتطونرها

بعد قرار الرئنس، تقدمت بطمب لمحكومة اإلسرائنمنة عبر وزارة الدفاع اإلسرائنمنة )...( "وأضاؼ الشنخ أيه 
بأف السمطة تطمب رسمنا إعادة فتح اتفاقنة بارنس االقتصادنة التي أصبحت ال تتالءـ إطالقا مع تطورات 

ار الرد اإلسرائنمي وفي حاؿ الموافقة عمنه سنتـ تشكنؿ يحف بايتظ". وأوضح قائال "األوضاع االقتصادنة
 ."لجية مف دائرة شؤوف المفاوضات والمجاف المختصة لبدء التفاوض عمى تغننرها

التخفنؼ مف األوضاع االقتصادنة الصعبة لمشعب "وبحسب الوزنر الشنخ، فإف هدؼ الطمب الفمسطنيي هو 
رة الدفاع اإلسرائنمنة حوؿ الموضوع، إال أف مصدرا في وزارة . ولـ نصدر أي تعمنؽ فوري مف وزا"الفمسطنيي

ومنثمت اتفاقنة بارنس  إف إسرائنؿ سترد عمى الطمب في حاؿ تمقنه. "الشرؽ األوسط"المالنة اإلسرائنمنة، قاؿ لػ
، اإلطار الذي وضع شروط العالقات االقتصادنة بنف إسرائنؿ والسمطة  سيةاالقتصادنة التي وقعت 

 طنينة والتي أيشئت كجزء مف اتفاقنات أوسمو.الفمس
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 باريس االقتصادية اتفاقيةالنقاط الرئيسية في  

بروتوكوؿ العالقات االقتصادنة بنف حكومة دولة إسرائنؿ "فنما نمي أبرز يقاط : الشرؽ األوسط -ليدف 
 ، عمى ما نمي: سيةينساف / ؿأبرن الذي وقع في  "وميظمة التحرنر الفمسطنينة

 سياسة الواردات:
لدى إسرائنؿ والسمطة الفمسطنينة سناسة شبه متطابقة في ما نتعمؽ بالواردات والجمارؾ. ومع ذلؾ فإف "* 

السمطة الفمسطنينة تستطنع استنراد ميتجات بتعرنفات جمركنة مختمفة عف تمؾ المطبقة في إسرائنؿ، عقب 
بصورة مشتركة. وباإلضافة إلى ذلؾ، تستطنع السمطة الفمسطنينة استنراد ميتجات مف إجراءات متفؽ عمنها 

الدوؿ العربنة بكمنات محدودة متفؽ عمنها. وسنتـ اتخاذ ترتنبات لتدنر السمطتاف بشكؿ مشترؾ الحدود في 
 ."أرنحا وغزة

 الضرائب المباشرة:
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ئب المباشرة، بما في ذلؾ ضرنبة الدخؿ تطبؽ السمطة الفمسطنينة سناستها الخاصة في فرض الضرا"* 
 عمى األشخاص والشركات وضرائب الممكنة ورسـو البمدنات، وفقا لمسناسة التي تحددها السمطة الفمسطنينة.

نقوـ الطرفاف بجمع الضرائب في األيشطة االقتصادنة التي تجري في مياطقهما. وتيقؿ إسرائنؿ إلى السمطة 
 ."رنبة الدخؿ التي تحصمها مف الفمسطنيننف الذنف نعمموف في إسرائنؿفي المائة مف ض الفمسطنينة 

 الضرائب غير المباشرة:
 تطبؽ السمطة الفمسطنينة يظاما لضرنبة القنمة المضافة ممانثال لذلؾ المطبؽ في إسرائنؿ."* 

 ."في المائة و تراوح معدالت ضرنبة القنمة المضافة لدى السمطة الفمسطنينة بنف 
 :الوقود

نتـ تحدند أسعار الوقود في ميطقة الحكـ الذاتي عمى أساس سعر الشراء في ميطقة الحكـ الذاتي، "* 
 والضرائب المفروضة عمى الوقود في ميطقة الحكـ الذاتي.

في المائة مف السعر الرسمي في  ونيص االتفاؽ عمى أف سعر الوقود ال نمكف أف نكوف أقؿ مف 
 ."إسرائنؿ

 //ندن، الشرق األوسط، ل
 
 الضفة: جمسة الحوار االقتصادي تنتيي بجممة من التوصيات 

، بجممة مف التوصنات مف أمسايتهت جمسة الحوار االقتصادي، في ساعة متأخرة مف مساء  جعفر صدقة:
 ، غدا.األسبوعنةتشكؿ محور مياقشات مجمس الوزراء في جمسته  أفالمقرر 

وزنر المالنة د. يبنؿ قسنس، ووزنر  أنضااض، رئنس الوزراء، وضـ سالـ فن د.وكاف وفد حكومي برئاسة 
رمضاف، ووزنرة الشؤوف  أبواالقتصاد الوطيي د. جواد ياجي، ووزنر الدولة لشؤوف التخطنط محمد 

يحو مئة شخصنة نمنثموف القطاع الخاص واليقابات العمالنة  أمساالجتماعنة ماجدة المصري، التقوا 
، في األخرىاتحاد المعممنف واتحادات المزارعنف والعدند مف ميظمات المجتمع المديي واليقابات المستقمة و 

 األناـالمعنشنة واالحتجاجات التي استمرت عمى مدى  األوضاعساعات، لمياقشة  جمسة استمرت 
السناسات  أبحاثننف القصنر والطونؿ، وعقدت في مقر معهد يالماضنة، وسبؿ الحد ميها عمى المد

 دنة الفمسطنيي "ماس" براـ اهلل.االقتصا
المشاركنف مف  إفوقاؿ د. سمنر عبد اهلل، مدنر المعهد، عضو المجية المسنرة لمحوار المالي واالقتصادي: 

، واف ما نشهده الشارع مف احتجاجات األزمةالغالء جزء مف مسببات  أف، اجمعوا عمى األطراؼمختمؼ 
المالنة التي تعاينها السمطة الوطينة،  واألزمةالسناسي  األفؽ"مظهر مف مظاهر الغضب عمى ايسداد 

 والتباطؤ الذي شهده االقتصاد الفمسطنيي عمى مدى السية ويصؼ السية الماضنة".
وحجمها، بما في ذلؾ التطورات  األزمةوقاؿ عبد اهلل: المجية المسنرة لمحوار قدمت ورقة مفصمة شخصت 

 األطراؼ: كاف هياؾ اتفاؽ بنف جمنع وأضاؼ .أناـس ولندة ، والتي هي تراكـ لسيوات ولناألسعارفي 
ردة الفعؿ  أفعمى  إجماع، كما كاف هياؾ األوضاعايفجار  إلى أدتكؿ هذه العوامؿ  أفالمشاركة عمى 

 مبالغ فنها قناسا مع ما حصؿ سابقا. األخنرة
 //األيام، رام اهلل، 

 
 ديل عن فياض حال إقالتوبدأ مشاورات لتعيين ب عباسمصادر فمسطينية:  
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أعميت مصادر فمسطنينة مطمعة أف الرئنس الفمسطنيي بدأ مشاورات مع مقربنف ي: فادي أبو سعد - راـ اهلل
 فناض في حاؿ إقالته عقب موجة االحتجاجات األخنرة. سالـ ميه تتعمؽ ببدائؿ مف

كنثر مف أي وقت مضى بضرورة عباس بات مقتيعًا أ"المحمنة عف المصادر قولها إف  "صفا"ويقمت وكالة 
نجابنات ذلؾ وسمبناته . "رحنؿ فناض، وأيه اتخذ قرارًا غنر رسمي بذلؾ، ونجري مشاورات حوؿ البدائؿ وا 

مركزنة فتح أوصت عباس بإقالة فناض، ولكف الرئنس غنر راض عف األسماء التي "وذكرت المصادر أف 
ينة وقوى سناسنة وميظمات أهمنة اجتمعت . وأشارت إلى أف شخصنات وط"تطرحها المركزنة لخالفته

 بالرئنس عباس أخنرًا عقب موجة االحتجاجات األخنرة ويصحته بإقالة فناض.
 //األخبار، بيروت، 

 
 : الشعب الفمسطيني رىينة اتفاقية باريسفياض حكومةمستشار رئاسة  

ئاسة الحكومة الفمسطنينة، عمر اعتبر مستشار ر : الحناة اإللكتروينة - شحادة آماؿ -القدس المحتمة 
الفمسطنينة تتجاوز شخص رئنس الحكومة الفمسطنيي  األراضياالقتصادنة التي تعاينها  األزمة أفالغوؿ، 

الشعب الفمسطنيي بات رهنية لػ"اتفاقنة بارنس" المبرمة بنف  إفسالـ فناض. وقاؿ في حدنث مع "الحناة" 
وقنوده المفروضة عمى االقتصاد الفمسطنيي، حنث  اإلسرائنميتالؿ والسمطة الفمسطنينة ورهنية لالح إسرائنؿ

نيعكساف بشكؿ خطنر عمى االقتصاد  األسعاروارتفاع  إسرائنؿاالقتصادنة المتأزمة في  األوضاع إف
 والسوؽ الفمسطنيي".
 إلىؿ المايحة الفمسطنينة دعا الرباعنة الدولنة والدو  األوضاع لتأجنجتعمؿ  بأيها إسرائنؿوفنما اتهـ الغوؿ 

ف نالشعب الفمسطنيي واقتصاده ره إفلدعـ موازية السمطة الفمسطنينة وقاؿ:"عيدما يقوؿ  إجراءاتاتخاذ 
بقنمة ممنوف  أمافعدـ التزاـ الدوؿ المايحة، خاصة العربنة، بتأمنف شبكة  أف إلىالتفاقنة بارنس فهذا نعود 

كؿ المواد  أسعارالمحروقات نرفع  أسعارهذا فإف رفع دوالر لدعـ موازية السمطة الفمسطنينة. والى جايب 
 الفمسطنينة. األراضياالقتصادنة في  األوضاعوهذا نيعكس بشكؿ خطنر عمى  األساسنة

 //الحياة، لندن، 
 
 الفمسطينية غاضبة من دول عربية أوقفت دعميا المالي السمطة"القدس العربي":  

مف مصادر سناسنة  "القدس العربي"تفند المعمومات التي وصمت : "القدس العربي: "أشرؼ الهور - غزة
فمسطنينة متعددة أف عممنة االيتقاد العمينة التي لجأت إلنها القنادة الفمسطنينة ضد بعض الدوؿ العربنة 
الوازية والمايحة، بدأت مع قناـ هذه الدوؿ بتحونؿ دعمها المالي لصالح مشارنع تتـ برعانتها وبإشراؼ 

فمسطنينة مياوئة لمرئنس محمود عباس، بداًل مف تحونمها بشكؿ مباشر لخزنية السمطة، وفؽ شخصنات 
 تعهداتها في القمـ العربنة.

مف مسؤولنف فمسطنيننف فقد أكدوا أف الدولة العربنة التي تقصدها القنادة  "القدس العربي"وبحسب ما عممت 
ولة خمنجنة، أوقفت ميذ العامنف عممنة تحونؿ ما بالوقوؼ وراء إحداث األزمة االقتصادنة عف عمد، هي د

 عمنها مف مستحقات مالنة،
في المواقؼ بنيها وبنف السمطة  "الخالؼ السناسي"وفؽ قرارات القمـ العربنة إلى خزنية السمطة، بسبب 

 الفمسطنينة والرئنس محمود عباس.
 //القدس العربي، لندن، 
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  غزةلنقل الالجئين الفمسطينيين النازحين من سوريا  : نعمل عمىاألردنسفير السمطة في  01

السػػػفارة تواصػػػؿ الترتنبػػػات ليقػػػؿ  أفعطػػػا اهلل خنػػػري  األردفكشػػػؼ سػػػفنر فمسػػػطنف لػػػدى  :وكػػػاالت -عمػػػاف 
 أعمػػػاؿقطػػػاع غػػزة بيػػػاء عمػػى طمػػبهـ كػػػايوا قػػد يزحػػػوا مػػف سػػػورنا يتنجػػة  إلػػى األردفالجئػػنف فمسػػطنيننف مػػػف 

 العيؼ.
لدنها شبه موافقة عمػى الطمػب الػذي تقػدمت بػه سػفارة فمسػطنف ليقػؿ  األردف أفله  وقاؿ خنري في تصرنحات
 وقت ممكف. أسرعمصر بهذا الخصوص لنتـ يقمهـ في  إلىغزة، وسنتـ الحدنث  إلىالالجئنف الذنف نرغبوف 

حالنا في  وهـ نقنموف األخنرةخالؿ الفترة  األردينةالحدود  إلىالجئا فمسطنينا مف مخنمات سورنا  051ويزح 
 المتاخمة لمحدود السورنة. األردينةبمدة الرمنثا 

السػػػفارة الفمسػػػطنينة لالجئػػػنف، وسػػػنقوموف  أعضػػػاءستسػػػمح النػػػـو االنثيػػػنف بزنػػػارة  األردينػػػةالسػػػمطات  أفوأكػػػد 
طرد غذائي عمى الالجئنف الفمسطنيننف بمعدؿ نثالنثة طرود عمى كؿ فرد وباقي الطرود ستوزع  5551بتوزنع 

 ف السورننف، وهذه الطرود وصمت مف الضفة الغربنة.عمى الالجئن
 01/8/1011وكالة سما اإلخبارية، 

 
 مؤسسة عرفات تؤكد عدم الحاجة لمزيد من الدالئل حول وفاتو مسمومًا  

ال حاجة لمزند مف الدالئؿ لتأكند وفاة "أعميت مؤسسة ناسر عرفات التي نترأسها ياصر القدوة أف : أ ؼ ب
الزعنـ  "اغتناؿ" ػب "إسرائنؿ"ذلؾ في بناف صدر عف المؤسسة، أمس، التي كررت اتهاـ ، و "عرفات مسموماً 

ال ترى المؤسسة حاجة هيا لمزند مف الدالئؿ بالرغـ مف الحاجة إلى "الفمسطنيي. وقالت المؤسسة في بناف 
 ."استمرار البحث والتحقنؽ في بعض الجوايب األمينة اإلضافنة

 //الخميج، الشارقة، 
 

 تجتمع في عمان  "الفمسطيني الوطني"المجنة السياسية لـ 
تعقد المجية السناسنة في المجمس الوطيي الفمسطنيي النوـ اجتماعا في مقر المجمس في : بترا -عماف 

الفمسطنينة خاصة في ظؿ الحراؾ الشعبي السممي  األراضيالداخمنة في  األوضاععماف لمياقشة تطورات 
المجية  إف أمس "بترا"واالتصاؿ في المجمس عمر حمانؿ في تصرنح لػ اإلعالـدنر الذي تشهده. وقاؿ م

ستبحث المستجدات عمى الساحة الفمسطنينة والحراؾ الشعبي يتنجة األزمة االقتصادنة الراهية التي سببها 
هذه الخالص اليهائي مف  أف إلىاالحتالؿ اإلسرائنمي الذي نتحكـ بمقدرات الشعب الفمسطنيي، مشنرا 

قامة الدولة المستقمة. إالاألزمة لف نتحقؽ   بإيهاء االحتالؿ وا 
 //الدستور، عمان، 

 
 

 الفمسطينية عنوانيا تجديد المشروع الوطني والوحدةأبو مرزوق: المصالحة  13
ايتقد يائب رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوؽ خطاب الرئنس محمود عباس : القاهرة
لمصالحة، وقاؿ: "إيَّه خطاب غنر مياسب وندفع باتجاهات ال نحسب لها حسابا ونخدـ خطة بشأف ا

 االحتالؿ".
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"فنسبوؾ" أف  وأكَّد أبو مرزوؽ في تصرنح صحفي يشره عمى صفحته عمى موقع التواصؿ االجتماعي
طارها ميظمة التحرنر  المصالحة والوحدة الوطينة عيوايها تجدند المشروع الوطيي وقنادة وطينة جدندة وا 

الفمسطنينة. وأضاؼ: "نجب أف يشكؿ مجمسيا الوطيي أوال بااليتخاب في غزة والضفة وحنث أمكف وبالتوافؽ 
 حنف نتعذر ذلؾ".

وشدد عمى أف الضفة الغربنة محتمة وقطاع غزة محاصر وعمى المجموعة الوطينة تحرنر الضفة ومقاومة 
ة الوطينة عمنها، وأضاؼ: "حبذا لو ايتقؿ عباس إلى غزة االحتالؿ وكسر الحصار عف غزة وتعزنز السمط

 معميًا إستراتنجنة فمسطنينة جدندة جامعة".
 9/9/2012قدس برس، 

 
 الزىار يشدد خالل لقاءه نجاد في طيران عمى أىمية الدعم العربي واإلسالمي لمقضية الفمسطينية 14

"الشعب الفمسطنيي وفصائمه لف نغنروا أكد عضو المكتب السناسي لحركة "حماس" د. محمود الزهار، أف 
 سناساتهـ وبرامجهـ حتى تحقنؽ آمالهـ وأهدافهـ بإقامة دولته المستقمة".

وشدد د. الزهار خالؿ لقائه بالرئنس اإلنرايي محمود أحمدي يجاد في العاصمة اإلنراينة طهراف، النـو 
 ي الوصوؿ إلى هذه األهداؼ.األحد، عمى أهمنة الدعـ العربي واإلسالمي لمقضنة الفمسطنينة ف

وتطرؽ إلى األوضاع الفمسطنينة والتطورات الحاصمة، وايعكاسات الوضع اإلقمنمي عمى القضنة 
 الفمسطنينة، منثينًا عمى المساعدات اإلنراينة لدعـ الشعب الفمسطنيي.

سعوف إلدارة تطورات مف جايبه، قاؿ يجاد:" إف أعداء األمة نكنثفوف محاوالتهـ إليقاذ الكناف اإلسرائنمي، ون
 الميطقة فنما نصب بمصمحة هذا الكناف".

وأكد الرئنس اإلنرايي أف قضنة الشعب الفمسطنيي وحقوقه "كايت دوًما أحد الهواجس الرئنسنة لمشعب 
االنرايي"، معرًبا عف أممه بأف نياؿ الفمسطنينوف حقوقهـ كاممة بأسرع وقت، وأف نعودوا إلى أرضهـ ووطيهـ 

 قرنًبا. 
 9/9/2012مسطين أون الين، ف

 
 "فياض"  فتح االطاحة بـ حركةاألحمد ينفي نيو  عزام 15

يفى عضو المجية المركزنة لحركة التحرنر الوطيي الفمسطنيي )فتح( عزاـ األحمد اف تكوف حركته  : راـ اهلل
جاجات السممنة قد تيوي االطاحة برئنس الوزراء الفمسطنيي الدكتور سالـ فناض)..( مبنيًا ايه نرفض االحت

وقاؿ األحمد في تصرنحات  التي نقوـ بها المواطينف في ظؿ وجود االحتالؿ االسرائنمي في الضفة الغربنة.
اف االحتالؿ االسرائنمي نستغؿ عقمنة حركة حماس التي ال تؤمف بالشراكة  ،لقياة تمفزنوف فمسطنف الرسمي

 مع اسرائنؿ.السناسنة )..( يافنا اف نكوف قد اتهـ حماس بالتيسنؽ 
وأوضح اف حماس تستغؿ اي مياسبة مف أجؿ توتنر األوضاع وعدـ تيفنذ المصالحة وعدـ تمكنف لجية 
االيتخابات مف ممارسها عممها في قطاع غزة)..( مبنيا اف فتح لف تيجر وراء هذه الممارسات وستمتـز 

 الصمت لعدـ توتنر األوضاع إعالمنا.
متهما بعض القوى الفمسطنينة  بعد ايتهاء االيقساـ الفمسطنيي الداخمي،وأكد االحمد اف االحتالؿ سنيتهي 

والكتاب الصحفننف بأيهـ ال نرغبوف بايهاء االيقساـ اليهـ نغمفوف كتاباتهـ وشعاراتهـ الحباط المواطف 



 
 
 

 

 

           01ص                                    1505العدد:                01/8/1101 اإلثنين التاريخ:

وبنف األحمد اف الرئنس ابو مازف ومف خمفة حركة )فتح( لف تقدـ اي تيازؿ في القضانا  الفمسطنيي.
 هرنة مهما بمغ االبتزاز السناسي ضد القنادة الفمسطنينة.الجو 

 10/9/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 يحمل حماس جزءًا من مسؤولية األزمة االقتصادية التي تعانييا السمطة الفمسطينيةأبو ردينة:  16
نة "حماس" جزًءا حّمؿ يبنؿ أبو ردنية، الياطؽ الرسمي باسـ حركة "فتح"، حركة المقاومة اإلسالم راـ اهلل:

مف مسؤولنة األزمة االقتصادنة التي تعاينها السمطة الفمسطنينة، وقاؿ: "إف االيقساـ الداخمي الياجـ عف 
 أنثر وبشكؿ سمبي عمى الحالة االقتصادنة لمسمطة الوطينة". 2007ايقالب حماس في العاـ 

مساء أمس السبت برئاسة رئنس السمطة  وقاؿ أبو ردنية إف اجتماع المجية المركزنة لحركة "فتح" الذي ُعقد
محمود عباس، أكد عمى أف إيهاء االيقساـ "نتطمب موافقة حماس عمى استئياؼ عمؿ لجية االيتخابات 

 المركزنة في القطاع تمهندا إلجراء االيتخابات الرئاسنة والتشرنعنة والمجمس الوطيي".
أي مف قادة وكوادر الحركة في حاؿ مخالفتهـ مف جهة أخرى؛ هددت المجية المركزنة لحركة "فتح" بفصؿ 

لقراراتها فنما نتعمؽ بااليتخابات المحمنة، وقاؿ أبو ردنية "أكدت المجية أف مف نخالؼ قرار الحركة سنفصؿ 
 مهما كايت أسبابه ودوافعه".

 9/9/2012قدس برس، 
 

 في الضفة خرجوا ضد ظمم عباس وفياض ليم الفمسطينيونصالح البردويل:  17
أبو محفوظ: أكد القنادي في حركة "حماس" صالح البردونؿ  أف الشعب الفمسطنيي في الضفة حبنب 

الغربنة ما خرج إال بسبب الضغط الذي نعاينه مف سناسنات محمود عباس وسالـ فناض، ومف الظمـ الذي 
 نتعرض له، ولنس بسبب ارتفاع األسعار والفقر فقط.

ى أف عباس ال نرند أي ايتخابات قادمة وحقنقنة، وهو رفض ولفت البردونؿ في تصرنٍح لػ"السبنؿ" إل
االيتخابات التي أفرزت حماس، وهو تواطؤ مع االحتالؿ اإلسرائنمي في حصار غزة، وهو نرند ايتخابات 

 مزورة بعندة عف الدنمقراطنة.
وتساءؿ الياطؽ باسـ حركة حماس: "كنؼ نرند عباس ايتخابات بدوف أف نسجؿ أعضاء حركة حماس 

 أسماءهـ؟".
 10/9/2012السبيل، عمان، 

 
 
 
 

 أبو زىري لـ"قدس برس": عباس يفتعل أزمة مع "حماس" لمتغطية عمى احتجاجات الضفة 18
دعا المتحدث باسـ حركة "حماس" الدكتور سامي أبو زهري رئنس السمطة الفمسطنينة محمود عباس غزة: 

سناسنة بشأيها"، وحنثه عمى االيشغاؿ بتمبنة مطالب إلى االلتزاـ بالمصالحة، "وعدـ التهرب مف التزاماته ال
 الشعب الفمسطنيي في الضفة بدال مف افتعاؿ أزمة مع "حماس"، كما قاؿ.



 
 
 

 

 

           00ص                                    1505العدد:                01/8/1101 اإلثنين التاريخ:

وأكد أبو زهري في تصرنحات خاصة لػ "قدس برس" أف المصالحة رزمة متكاممة بدانتها إعادة تشكنؿ 
كومة توافؽ تكوف مهمتها االشراؼ عمى هذه ميظمة التحرنر الفمسطنينة ويهانتها االيتخابات بعد تشكنؿ ح

االيتخابات، وقاؿ: "حركة "حماس" تدعو محمود عباس إلى تحمؿ مسؤولناته وعدـ التهرب ميها وااللتزاـ 
باتفاؽ المصالحة بكؿ ممفاته، عمى اعتبار أف ممؼ االيتخابات هو أحد هذه الممفات ومكمؿ لها، وأف 

ة التحرنر الفمسطنينة وتشكنؿ حكومة توافؽ قبؿ االجراء االيتخابات الخطوات األولى هي إعادة بياء ميظم
 لإلشراؼ عمنها".

وأضاؼ: "يحف يدعو عباس أنًضا إلى تحمؿ مسؤولناته تجاه ما نجري مف احتجاجات في الضفة وتمبنة 
 مطالب المواطف الفمسطنيي، وعدـ القفز عيها عبر افتعاؿ أزمة غنر مبررة مع حماس".

هري بشدة تحذنرات محمود عباس لمدوؿ العربنة بشأف عالقتها مع رئنس الحكومة الفمسطنينة في وايتقد أبو ز 
غزة إسماعنؿ هينة، وقاؿ: "يحف يؤكد أف تحذنرات محمود عباس لألطراؼ العربنة مف استقباؿ رئنس 

ة، ألف هينة الحكومة الفمسطنينة اسماعنؿ هينة هي تحذنرات سخنفة، ولف تؤنثر عمى مواقؼ األطراؼ العربن
ف األطراؼ العربنة لف  رمز شرعي، ويحف وانثقوف أيه كاف وسنبقى مرحبا به في كؿ العواصـ العربنة، وا 

 تمتفت لتصرنحات عباس بهذا الشأف".
وأضاؼ: "كما أف عمى عباس أف نتذكر أف األطراؼ العربنة تتعامؿ معه تجاوزا عمى الرغـ مف ايتهاء والنته 

 القايوينة".
 9/9/2012قدس برس، 

 
 احمد سعدات: ال اعترف بمحاكم اسرائيل وصفقة شاليط جيدة حتى ان لم تشممني 19

ايعقدت ظهر النوـ األحد في محكمة الصمح اإلسرائنمنة في مدنية القدس جمسة أخرى مف  -معا  -راـ اهلل 
نر ضد ميظمة التحر  Shurat HaDinجمسات االستماع في القضنة التي ترفعها الميظمة الصهنوينة 

 الفمسطنينة بغرض الحصوؿ عمى تعونضات مالنة لقتمى إسرائنمننف ممف نحمموف جيسنات غربنة.
وأفاد المحامي محمود حساف مدنر الوحدة القايوينة في مؤسسة الضمنر قناـ مصمحة السجوف وقواتها 

فه الرافض الخاصة بيقؿ اليائب أحمد سعدات مف سجف شطة إلى المحكمة دوف إرادته، وتمسكًا ميه بموق
لشرعنة االحتالؿ وقايوينة محاكمه، حنث رفض سعدات اإلجابة عيدما سػأله القاضي عف اسمه، وعاد 
القاضي لنسأله حوؿ رأنه في صفقة التبادؿ األخنرة وعما إذا كاف أصنب باإلحباط لعدـ إطالؽ سراحه؟ 

 القادمة ال محالة.حنيها أجابه سعدات بأف حرنة الوطف أهـ وأغمى عيده مف حرنته الشخصنة، 
وفي يهانة المحكمة توجه اليائب سعدات لمقاضي بسؤاله عف عدد مجرمي الحرب االسرائنمننف واالمرنكننف 
الذنف حوكموا عمى جرائمهـ ضد الشعب الفمسطنيي، وأضاؼ إف مف نمارس اإلرهاب هو االحتالؿ وأف 

 الفمسطنيننف هـ أصحاب حؽ ويضاؿ عادؿ.
قوات )اليحشوف( ميعت اليائب سعدات مف معايقة حفندته األولى )منار( أو وذكر محامي الضمنر أف 

 لمسها.
واعتبرت مؤسسة الضمنر لرعانة األسنر حقوؽ اإليساف أف هذه المحاكمات تيدرج ضمف المساعي 
نًا اإلسرائنمنة والغربنة لتجرنـ المقاومة المشروعة لالحتالؿ، ويزع الشرعنة عيها ووسمها باإلرهاب وتشكؿ تعد

 سافرًا عمى القايوف الدولي ومبادئ القايوف الدولي اإليسايي. 
 9/9/2012وكالة معا االخبارية، 
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 يسابق الزمن لتغيير معالم القدس االحتاللإسماعيل رضوان:  20

غزة: أكد الدكتور إسماعنؿ رضواف، وزنر األوقاؼ والشئوف الدنينة، إف سمطات االحتالؿ الصهنويي تسابؽ 
 رساتها العيصرنة لتغننر معالـ مدنية القدس والسنطرة التامة عمى مقدساتها.الزمف في مما

( تمقى "المركز الفمسطنيي لإلعالـ" يسخًة ميه، مف تحضنرات 9-9وحذر رضواف، في تصرنٍح النوـ األحد )
وتجهنزات كبنرة تقوـ بها حكومة االحتالؿ إلقامة احتفاؿ تهوندي كبنر في ميطقة القصور األمونة 

مالصقة لمحراب المسجد األقصى المبارؾ مف الجهة الخمفنة بالتزامف مع حفرنات تهوندنة في ذات ال
ضفاء الطابع النهودي عمنها.  الميطقة مف شأيها تغننر معالـ المدنية المقدسة وا 

وأهاب وزنر األوقاؼ بوسائؿ اإلعالـ بفضح ممارسات االحتالؿ الصهنوينة في المدنية ورصد االيتهاكات  
 لتهوندنة بحؽ المدنية. ا

 10/9/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 لميبة الشعبية باتجاه "أوسمو" وتداعياتو الستراتيجيةخالدة جرار تدعو  21
أكدت عضو المكتب السناسي لػ "الجهبة الشعبنة لتحرنر فمسطنف" خالدة جرار موقؼ الجبهة الداعـ  راـ اهلل:

صادنة، محذرة مف أف تحصر االحتجاجات الشعبنة في هذا الصعند، الحتناجات الشعب الفمسطنيي االقت
وضرورة أف نتوجه الفعؿ الشعبي ضد االحتالؿ وايهاء االيقساـ، واسقاط اوسمو واالتفاقنات الممحقة فنه، 

 ومف ضميها اتفاقنة بارنس االقتصادنة.
( الى ضرورة إسقاط 9|9)ولفتت جرار في تصرنحات لها إلذاعة صوت الشعب الفمسطنينة النوـ األحد 

اقتصاد السوؽ الذي نؤدي إلى إفقار الفقراء والمتمنثؿ بفرض الضرائب، إضافة الرتفاع أسعار سمع المواد 
.  األساسنة، داعنة إلى ضرورة ايتهاج اقتصاد مقاـو

 9/9/2012قدس برس، 
  

 ثمانية من أنصارىا في نابمس واستدعاء آخرين باعتقالحماس تتيم السمطة  22
( تمقت "قدس برس" يسخة ميه أجهزة أمف 9|9اتهمت حركة "حماس" في بناف لها النوـ األحد ) :يابمس

الواقعة بشماؿ الضفة   السمطة الفمسطنينة )جياح الضفة الغربنة( باعتقاؿ نثماينة مف أيصارها في يابمس
 الغربنة واستدعاء أربعة آخرنف لمتحقنؽ معهـ.

 10/9/2012قدس برس، 
 
 
 
 

 ط عربية لتأجيل تقديم طمب عضوية فمسطين األممية لما بعد االنتخابات األميركيةحواتمة: ضغو  23
قاؿ األمنف العاـ لمجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فمسطنف يانؼ حواتمة إف "هياؾ دواًل : يادنة سعدالدنف –عماف 

أجنؿ لما بعد عربنة ال ترند التوجه الفمسطنيي بطمب "العضونة" إلى األمـ المتحدة، وتضغط باتجاه الت
 االيتخابات األمنركنة".
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وأضاؼ خالؿ مؤتمر صحفي عقده أمس في عماف أف "القنادة الفمسطنينة تتعرض لضغوط كنثنفة مف 
جهات عدندة، فهياؾ الضغوط األمنركنة اإلسرائنمنة لعدـ التوجه الفمسطنيي إلى األمـ المتحدة بطمب 

 االعتراؼ "بدولة غنر عضو" في الميظمة الدولنة".
وبنف أف "بعض الدوؿ العربنة تضغط باتجاه عدـ طرح الطمب عمى التصونت واالكتفاء فقط بتقدنمه إلى 

دولة )مف أصؿ  140الجمعنة العمومنة"، مؤكدًا "ضرورة المضي قدمًا في المسعى األممي في ظؿ تأنند 
 دولة( بدوف الفصؿ بنف تقدنـ الطمب والتصونت عمنه". 193

 10/9/2012الغد، عمان، 
 

 نتنياىو ييدد بضرب غزة  24
هدد رئنس وزراء االحتالؿ اإلسرائنمي بينامنف يتيناهو، النوـ األحد، بػ"تيفنذ عممنات عسكرنة رًدا عمى 
إطالؽ الصوارنخ مف قطاع غزة"، وذلؾ بعد سقوط عدٍد ميها صباح النوـ عمى مستوطيات إسرائنمنة محاذنة 

"إف مف نيفذوف هجمات  الخارجنة األلمايي غوندو فنسترفنمه: لمقطاع. وقاؿ يتيناهو خالؿ لقائه مع وزنر
 ضد )إسرائنؿ( لف نتمتعوا بأي حصاية ودفعوا نثميًا في السابؽ وسندفعوف النثمف في المستقبؿ".

 9/9/2012فمسطين أون الين، 
 

 د"نتنياىو: العرب أىمموا قضية الالجئين الفمسطينيين بينما استوعبت "إسرائيل" "الالجئين الييو  25
القدس المحتمة / سما: قاؿ رئنس الحكومة اإلسرائنمنة "بينامنف يتيناهو" خالؿ ايعقاد في مدنية القدس ما 
نسمى المؤتمر الدولي لمتوعنة بحقوؽ الالجئنف النهود مف البمداف العربنة، "في الوقت الذي يجحت فنه 

في إسرائنؿ، الدوؿ العربنة تركت  إسرائنؿ في استنعاب الالجئنف النهود وميحهـ صفة وحقوؽ المواطينف
 الالجئنف الفمسطنيننف وحولت قضنتهـ الى قاعدة ايطالؽ لمواجهة إسرائنؿ".

ومف جهته قاؿ "دايي أنموف" مساعد وزنر الخارجنة اإلسرائنمي وأحد المشاركنف في المؤتمر، أف الحكومة 
صة عمى المفاوضات، وحسب قوله فإف اإلسرائنمنة قررت وضع كؿ نثقمها في الموضوع ألنثاره السناسنة وخا

 هذا الموضوع لف نكوف عائؽ أماـ طرنؽ المفاوضات.
ويقمت صحنفة "معارنؼ" عف سكرتنر لميظمة الصهنوينة العالمنة: إف "السبب الرئنسي في يجاح الجهد 
 لمحصوؿ عمى العدؿ في قضنة الالجئنف النهود هو التوحد في اآلراء حوؿ الموضوع، وألوؿ مرة هياؾ

 حكومة في إسرائنؿ تتعاوف مع الميظمات النهودنة خطوة بخطوة في هذه القضنة".
 10/9/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
 "إسرائيل" تطالب ألمانيا بالتنسيق معيا حول بيع أسمحة لمعرب لضمان تفوقيا العسكري 26

شراء مصر لغواصتنف عازمة عمى الحنمولة دوف ” إسرائنؿ“)وكاالت(: أكدت تقارنر صحفنة ألماينة أف 
 ،”إسرائنمننف“األلماينة استيادًا إلى دبموماسننف ” بنمد“مف ألماينا، وذلؾ وفؽ ما ذكرته صحنفة  209طراز 

” إسرائنؿ“عمى هامش الزنارة التي نقـو بها حالنًا وزنر الخارجنة األلمايي جندو فنسترفنمة لمكناف، فنما تسعى 
”. تفوقها اليوعي“حفاظًا عمى  ؛ع أسمحة ألماينة لمدوؿ العربنةإلى تيسنؽ كامؿ مع ألماينا بخصوص بن

إف عمى الرئنس المصري الجدند محمد مرسي أف  ،القوؿ” إسرائنمننف“عف مسؤولنف حكومننف ” بنمد“ويقمت 
 نبرهف أواًل عمى أيه نمكف الونثوؽ به.
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ت المتحدة لقطع المساعدات ستستغؿ يفوذها في الوالنا” إسرائنؿ“وأضافت أيه في حاؿ لـ نحدث ذلؾ فإف 
األمرنكنة عف مصر، مشنرة إلى أيه مف غنر المعقوؿ أف تياشد الحكومة المصرنة واشيطف لمحصوؿ عمى 

 إذا كايت هذه األمواؿ سنتـ استنثمارها الحقًا في األسمحة. ،مساعدات اقتصادنة بمالننف الدوالرات
انهود باراؾ في القدس المحتمة، أمس، إف ” سرائنمياإل“وبالفعؿ فقد قاؿ فنسترفنمة بعد لقائه وزنر الحرب 

 األمينة بالحسباف لدى إقرارها صفقة الغواصات مع مصر. ” إسرائنؿ“ألماينا ستأخذ مصالح 
جند جدًا ونيعكس بنف أمور ” إسرائنؿ”التعاوف األميي بنف حكومتي ألماينا و“مف جايبه، قاؿ باراؾ إف 

 ”.اصة سادسةعدندة، بالتوقنع عمى اتفاؽ حوؿ غو 
عاموس غمعاد برلنف ” اإلسرائنمنة“في غضوف ذلؾ، زار رئنس الدائرة السناسنة واألمينة في وزارة الحرب 

بشأف بنع أسمحة إلى الدوؿ العربنة. ويقمت ” إسرائنؿ“مؤخرًا، وقّدـ طمبًا ندعو ألماينا إلى التيسنؽ مع 
إف غمعاد زار برلنف نومي األربعاء والخمنس رفنع المستوى قوله ” إسرائنمي“أمس، عف مسؤوؿ ” هآرتس“

الماضننف إلجراء محادنثات والتوصؿ إلى تفاهمات حوؿ بنع أسمحة لمدوؿ العربنة والحفاظ عمى التفوؽ 
وأشار المسؤوؿ إلى أيه في العاـ األخنر زادت ألماينا مبنعات األسمحة مف صيعها ”. اإلسرائنمي“العسكري 

 قات لبنع دبابات إلى السعودنة وقطر وبوارج لمجزائر وغواصتنف لمصر.لدوؿ عربنة وأيه تـ توقنع صف
والوالنات ” إسرائنؿ“تسعى إلى التوّصؿ إلى تفاهمات مع ألماينا شبنه بتمؾ التي بنف ” إسرائنؿ“وقاؿ إف 

ف الهدؼ هو تشكنؿ هنئة استشارنة تكوف مهمتها التنقف مف أف صفقات األسمحة بنف ألماينا  المتحدة، وا 
 ”.اإلسرائنمي“لدوؿ العربنة ال تمس بتفوؽ جنش االحتالؿ وا

 10/9/2012الخميج، الشارقة، 
 

 حكومة نتنياىو تصادق عمى جامعة استيطانية في الضفة 27
برهوـ جرانسي: صادقت حكومة االحتالؿ اإلسرائنمي في جمستها األسبوعنة أمس األحد، عمى  -الياصرة 

واقعة في المستوطية التي تحمؿ اسمها إلى جامعة، رغـ معارضة غالبنة تحونؿ الكمنة االكادنمنة "أرنئنؿ" ال
رؤساء الجامعات اإلسرائنمنة، بسبب تخوفهـ مف رد فعؿ السمؾ األكادنمي في العالـ وفرض مقاطعات 

 اكادنمنة عمى إسرائنؿ.
ف هياؾ جامعة وقاؿ رئنس حكومة االحتالؿ بينامنف يتيناهو أمس خالؿ االجتماع، إيه "مف المهـ أيه تكو 

أخرى في دولة إسرائنؿ ومف المهـ أف تكوف جامعة في أرنئنؿ"، وأضاؼ مهاجما موقؼ رؤساء الجامعات 
"إييي أحب أف أكسر االحتكارات والكارتنالت في كؿ المجاالت وهذا واحد مف هذه المجاالت، وال أعتقد أيه 

 معة جدندة".عاما ستيضـ إلنها جا 40تكفنيا سبع جامعات في إسرائنؿ وبعد 
وتابع يتيناهو قائال أف "أرنئنؿ جزءا ال نتجزأ مف دولة إسرائنؿ وهي ستبقى هكذا في إطار أي تسونة نتـ 
التوصؿ إلنها في المستقبؿ منثمها منثؿ باقي الكتؿ االستنطاينة، والمصادقة عمى الجامعة في أرنئنؿ تعتبر 

التعمنـ العالي في دولة إسرائنؿ، وهذا القرار نعبر جزءا مف سمسمة العممنات التي يقوـ بها مف أجؿ تعزنز 
 عف نثقتيا بالمستوى األكادنمي في أرنئنؿ".

 10/9/2012الغد، عّمان، 
 

 صحيفة: "إسرائيل" تيدد ايران بقنابل تشل الكيرباء وتعيدىا إلى "العصر الحجري" 28
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أف تمجأ الستخداـ قيابؿ ليدف ػ نو بي اي: أفادت صحنفة 'صيدي تانمز' امس االحد أف إسرائنؿ نمكف 
كهرومغياطنسنة تشؿ شبكة الكهرباء بأكممها في إنراف، في إطار هجوـ مرّكز لميعها مف حنازة أسمحة 

 يوونة.
وقالت الصحنفة إف االستخداـ المحتمؿ لمنثؿ هذه األسمحة 'نهدؼ إلى إرساؿ إنراف إلى العصر الحجري، 

احتداـ الجدؿ وسط سناسننها بشأف شف ضربة سرنعة وجرت مياقشة داخؿ دوائر عدندة في إسرائنؿ مع 
 لميع إنراف مف تطونر أسمحة يوونة'.

وأضافت أف وكاالت االستخبارات االمرنكنة أعدت تقارنر 'أعربت فنها عف مخاوؼ متزاندة مف قناـ إسرائنؿ 
لبالد'، وفقًا بضرب إنراف باستخداـ تفجنر يووي عمى عمو شاهؽ نهدؼ إلى تعطنؿ جمنع االلكتروينات في ا

 لمخبنر االمرنكي بنؿ غنرتز المتخصص بشؤوف الدفاع.
وأوضحت الصحنفة أف تقينة القيبمة الكهرومغياطنسة تقوـ عمى تفجنر مكنّثؼ مف الطاقة نتفاعؿ مع المجاؿ 
المغياطنسي لألرض إلحداث تنار قوي تيجـ عيه موجة صادمة قادرة عمى تخرنب األجهزة االلكتروينة 

 وُتعرؼ ميذ عقود وال ُتعد فتاكة.ودوائرها، 
وقالت إف تكتنؾ 'العودة إلى العصر الحجري' دعا إلنه الكاتب االمرنكي جو توزارا في يشرة )أخبار إسرائنؿ 
الوطينة(، حنث حّذر مف أف تسرنع إنراف العمؿ إليتاج أسمحة يوونة نجب أف نواجه بهجوـ استباقي بالقيابؿ 

 الكهرومغياطنسنة.
 10/9/2012بي، لندن، القدس العر 

 
 الكنيست يناقش آليات تنفيذ سياسات وقوانين التخطيط والبناء في حي البستان 29

عنسى الشرباتي: نياقش الكينست االسرائنمي ولممرة النثاينة عمى التوالي طرؽ ايفاذ قايوف  -القدس المحتمة 
هدمه مف اجؿ ايفاذ مخطط ما  التخطنط والبياء االسرائنمي عمى حي البستاف الذي تيوي قوات االحتالؿ

ندعى بحدنقة الممؾ والتي تعتبر امتدادا وتواصال استنطاينا لمبؤرة االستنطاينة الواقعة في حي وادي حموة 
 وتخضع لسنطرة جمعنة العاد االستنطاينة.

ووفقا لممخطط الذي وضعته بمدنة القدس بمباركة رئنس البمدنة ينر بركات والذي حمؿ الرقـ الهنكمي 
فاف القسـ الغربي مف الحي سنتـ اعاليه كحدنقة وطينة باسـ حدنقة الممؾ عمى اف نتـ تخصنص  18000

الجايب الشرقي مف الحي لمتوسع العمرايي لمسكاف، وسمطات االحتالؿ وفقا لممخطط ستعمؿ عمى هدـ ما 
عمى التوجه الى  ميزال فمسطنينا في حي البستاف سنجد اصحاب هذه الميازؿ أيفسهـ مجبرنف 34نزند عف 

 الجايب الشرقي مف الحي ومشاركة اآلخرنف بممكناتهـ الخاصة وفقا لمخطط بمدنة االحتالؿ.
 10/9/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 

 % من الييود في العالم يعيشون في "إسرائيل" 43”: معاريف“ 30
الكناف الصهنويي. وقالت  % مف النهود في العالـ نعنشوف في43)نو .بي .آي(: ذكر تقرنر جدند أف 

ممنوف  13. 75بمغ  2012، أمس، إف التقرنر أشار إلى أف عدد النهود في العالـ عاـ ”معارنؼ“صحنفة 
يسمة تقرنبا قناسًا مع بدانة العاـ الماضي.  88300يسمة وأف عدد النهود في العالـ ارتفع هذا العاـ ب 

ممنوف يسمة  5. 97فإف عدد النهود في الكناف ” ئنمنةاإلسرا“ووفقًا لمعطنات دائرة اإلحصاء المركزنة 
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% بنيما 1. 26% مف نهود العالـ. وأشار التقرنر إلى أف يسبة اليمو الطبنعي العالمنة هي 43ونشكموف 
 في العالـ هو نهودي. 514%، وأف شخصًا واحدًا مف بنف كؿ 0. 65تيخفض هذه اليسبة بنف النهود إلى 

والوالنات المتحدة التي نبمغ ” إسرائنؿ“% مف نهود العالـ نعنشوف في 82إلى أف  وأشارت المعطنات الجدندة
 % مف نهود العالـ.39ممنوف ونشكموف يسبة  5. 46عدد النهود فنها 

 10/9/2012الخميج، الشارقة، 
 

 مقتل ضابط أمن إسرائيمي دىسا قرب قمقيمية 31
ائنمي، صباح أمس قرب مدنية قمقنمنة بعد راـ اهلل: أعميت مصادر اسرائنمنة عف مقتؿ ضابط أمف إسر 

 تعرضه لمدهس مف قبؿ إحدى المركبات، التي فّرت مسرعة مف المكاف.
وشرعت أجهزة األمف اإلسرائنمنة في التحقنؽ بالحادنثة التي وقعت قرب مستوطية "شاعري تكفا" وال تستبعد 

لمعمومات األولنة تشنر إلى أف أف نكوف الدهس عممنة مقصودة. ولـ تتضح بعد تفاصنؿ الحادث، لكف ا
 سنارة تحمؿ لوحة إسرائنمنة دهست رجؿ األمف، لكف صاحب السنارة أبمغ بعد الحادث أف سنارته سرقت.

مف جهته قاؿ منكي روزيفنمد وهو متحدث آخر باسـ الشرطة اف "سائؽ السنارة فر مف المكاف والبحث 
األمر حادث". واضاؼ "كما نبدو فاف السنارة  مستمر. ال يعمـ اف كاف صدـ حارس األمف عمدا او اف

 كايت تقؿ عماال فمسطنيننف نعمموف بشكؿ غنر قايويي" لدى اسرائنمننف.
 10/9/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 وزير إسرائيمي: نتنياىو يمنع اعتقال المستوطنين اإلرىابيين 32

هارويوفتش أمس، في تصرنح صحفي أورده موقع راـ اهلل )االتحاد(: قاؿ وزنر الداخمنة اإلسرائنمي إسحؽ أ
إف الشاباؾ نعمـ هونات المستوطينف الذنف “اإلعالمي اإلسرائنمي عمى شبكة اإليتريت ” قضانا مركزنة“

نيكموف بالفمسطنيننف، ومف ضميهـ المسنحننف، في الضفة الغربنة ولكف أندي الشاباؾ مقندة ألف يتيناهو 
يحف يعمـ هونات ميفذي العممنات اإلرهابنة ضد “وأضاؼ ”. اقـ تحقنؽنرفض اعتقالهـ أو حتى تشكنؿ ط

 ”.سكاف الضفة الغربنة، ولكف لألسؼ يتيناهو نميعيا مف اعتقالهـ
 10/9/2012االتحاد، أبو ظبي، 

 
 إسرائيميًا جراء إطالق صواريخ "غراد" أطمقت من قطاع غزة 13إصابة  33

مف سكاف بمداتها الجيوبنة نوـ أمس، جراء سقوط  13غزة ػ أشرؼ الهور: أعميت إسرائنؿ عف إصابة 
 صوارنخ مف يوع 'غراد' أطمقها يشطاء مف قطاع غزة، ما أدى إلى تعطؿ الدارسة في المياطؽ الحدودنة.
 40وقاؿ رئنس بمدنة بئر السبع أف األمر 'غنر مقبوؿ وال نمكف أف يستوعبه، الصوارنخ ميعت النوـ يحو 

المراحؿ التعمنمنة مف الذهاب إلى مدارسهـ في مدنية بئر السبع'. وأشار إلى ألؼ طالب وطالبة مف جمنع 
 أف هياؾ العدند مف الميشآت التعمنمنة غنر محصية في مدنية بئر السبع.

 10/9/2012القدس العربي، لندن، 
 

 احتجاز ستة شبان إسرائيميين العتدائيم عمى فمسطيني 34
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منة باحتجاز ستة شباف نهود لالشتباه في قنامهـ بضرب رجؿ رونترز: قضت محكمة إسرائن -القدس المحتمة
عاما( إلى المستشفى  28فمسطنيي كاف نرافؽ امرأة إسرائنمنة مف ممهى لنمي إلى الميزؿ. ويقؿ الفمسطنيي )

 إنثر إصابته بكسور في الساؽ جراء الهجـو الذي وقع في ساعة مبكرة نـو الجمعة الماضي.
إف الشباف الستة هاجموا الرجؿ الفمسطنيي في حي  ،اإلسرائنمنة منكي روزيفنمدوقاؿ المتحدث باسـ الشرطة 

القطموف الذي نهنمف عمنه النهود. وأضاؼ روزيفنمد "سأؿ الشباب أحد الرجمنف عيدما أدركوا أيه عربي 
 نثـ اعتدوا عمنه. وأسفر ذلؾ عف إصابته".، ماذا تفعؿ مع هذه الفتاة :وقالوا له

 10/9/2012الحياة، لندن، 
 

 بروفيسور زيسر: الجيش السوري موزع وُمفرق والجوالن قد يتحول إلى سيناء 35
الياصرة ػ زهنر أيدراوس: تستيد القراءة اإلسرائنمنة لمنثورة السورنة، بحسب المحمؿ لمشؤوف العسكرّنة في موقع 

: المحور السوري إلى نثالث قضانا رئنسنة تتداخؿ وتؤنثر وتتأنثر ببعضها بعضاً  ،صحنفة 'ندنعوت أحرويوت'
اإلنرايي، عالقة يظاـ األسد ودعمه لحزب اهلل المبيايي، وأخنرا مصنر األسمحة السورنة غنر التقمندنة مف 

 أسمحة كنمنائنة وبنولوجنة.
إذ تعتبر إسرائنؿ المشروع اليووي اإلنرايي تهدندًا استراتنجنًا، كما ترى أف العالقات السورنة اإلنراينة تجسد 

فوذ اإلنرايي في الميطقة، وسقوط األسد سنوجه ضربة قاسنة إلنراف ولمهنمية اإلنراينة اإلقمنمنة. امتداد الي
وسنؤنثر سقوط يظاـ األسد عمى حزب اهلل حمنفه االستراتنجي ويقطة اتصاله بحمنفته إنراف، وسنفقد حنيها 

ياف وفي لعبة التأنثنر الدولنة جسر اإلمداد بإنراف، وسنيعكس ذلؾ بالتأكند عمى قوة ومكاية حزب اهلل في لب
 خاصة مع إسرائنؿ.

ومف المسمـ به أف ما نحدث في سورنة سنيعكس عمى لبياف وقد بدأت التوترات وااليقسامات تتصاعد في 
لبياف بنف مؤند ليظاـ األسد وعمى رأسهـ حزب اهلل وبنف مجموعات سينة مياصرة لممعارضة السورنة، وقد 

المبيايننف واحتجازهـ مف قبؿ جماعة معارضة في سورنة ضربة ليصر اهلل وجه اختطاؼ عدد مف الشنعة 
 ورسالة لتدخمه ولدعمه لألسد.

وأضاؼ المحمؿ روف بف نشاي، إلى أف إسرائنؿ عمى الرغـ مف مصمحتها في إسقاط األسد، فقد قررت عدـ 
ع الدولة العبرنة إلى التدخؿ التدخؿ عسكرنا، مع ذلؾ عرض نثالنثة سنيارنوهات إستراتنجّنة، مف شأيها أْف تدف

العسكري: األوؿ، إذا شعر األسد بأّف يهانته وشنكة فمف نتردد عف توجنه ضربة صاروخّنة مؤلمة إلسرائنؿ، 
ـّ النثالث، فهو قناـ  أّما النثايي فهو قناـ سورنة بتزوند حزب اهلل صوارنخ تحمؿ رؤوًسا كنماونة وبنولوجّنة، أ

ة مخّمة بالتوازف اإلستراتنجي، الذي نضمف تفوؽ إسرائنؿ، منثؿ صوارنخ سورّنة بتزوند حزب اهلل بأسمح
، عمى حد SA-6 -SA-8الناخويت الروسّنة، وصوارنخ سكاد دي، وصوارنخ ضد الطائرات مف طراز 

قوله، وفي حاؿ تحوؿ أحد السنيارنوهات الذكورة إلى حقنقة، فإّف الدولة العبرّنة ستجد يفسها مضطرة لمتدخؿ 
 عمى حد تعبنره. العسكري،

عمى صمة بما سمؼ، استعرض البروفنسور اناؿ زنسر، وهو محمؿ مّطمع عمى الشأف السوري ومحاضر في 
جامعة تؿ أبنب، في حدنث مع صحافننف ودبموماسننف في القدس، تحمنالته لألحداث األخنرة في سورنة، 

 متحدنثًا عف يقاط الضعؼ لدى اليظاـ السوري ويقاط قوته.
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سنر حدننثه في عرض مراحؿ األزمة السورنة، وقاؿ، في الوقت الراهف تبدؿ الطابع الجماهنري واستهؿ زن
لالحتجاجات في سورنة لنصبح حربًا، بنف جماعات مسمحة أو ما نسمى المعارضة، وبنف قوات األمف 

 والجنش السوري. 
فّرؽ، والسنطرة عمنه وأشار زنسنر إلى يقطة ضعؼ لدى اليظاـ، تكمف في أف الجنش السوري موّزع ومُ 

أصبحت مهمة صعبة، حتى أف الجنش تخمى عف أجزاء مف البالد منثؿ المياطؽ الحدودنة، متمركزًا في 
 المدف الرئنسنة، أهمها حمب ودمشؽ. 

وحسب زنسر، رغـ اإلشارات الواضحة التي تدؿ عمى أف اليظاـ بدأ نيهار، فإف القضنة لنست بسنطة لهذه 
ه آخر لالزمة، وهو أف ركائز اليظاـ ما زالت نثابتة وميها: األقمنات، والجنش، الدرجة، وقاؿ: نثمة توج

والجهاز البنروقراطي. فاألقمنات ما زالت تدعـ األسد، وأردؼ: الدروز والمسنحنوف لـ نقوموا بعد ضد األسد، 
األسد، خاصة هذه الفئات ما زالت تدعـ األسد خوفًا مف البدنؿ. وأضاؼ أف المسنحننف نرندوف بقاء يظاـ 

 عيدما نشاهدوف وضع أشقاءهـ في مصر والعراؽ، بعد صعود األيظمة اإلسالمنة الجدندة.
وأضاؼ زنسر أف األسمحة الكنماونة تقمؽ دواًل أخرى غنر إسرائنؿ في الميطقة والعالـ. وحوؿ المخاوؼ 

ؿ إف هيالؾ خوؼ أف تتحوؿ اإلسرائنمنة ذكر زنسر أنضًا: مسألة الالجئنف السورننف وهضبة الجوالف. كما قا
هضبة الجوالف العربّنة السورنة المحتمة إلى سنياء جدندة، وأوضح: إيها ميطقة حساسة، وقد يشهد استقرار 
مجاهدنف ومقاتمنف إسالمننف في الهضبة، جراء فقداف اليظاـ السنطرة عمى أجزاء مف البالد، منثؿ ميطقة 

 الهضبة، عمى حد تعبنره.
المحمؿ اإلسرائنمي إف الرئنس األسد بحاجة إلى جيود في هذه المرحمة، وهذا ألف  عالوة عمى ذلؾ، قاؿ

البالد كمها تشتعؿ وفرؽ الجنش موزعة، وأف إنراف وحزب اهلل ال تستطنعاف مّده بالجيود، ولكف العوف المالي 
 محتمؿ. الوضع االقتصادي سيء لمغانة، واألسد بحاجة إلى الماؿ.

نراف تستطنع مّده بال ماؿ. وتابع أف روسنا ما زالت تساعد األسد في جبهة األمـ المتحدة. أما عف العوف وا 
لممعارضة قاؿ زنسر: لوال المساعدات السعودنة واألمرنكّنة والتركنة لرجاؿ المعارضة لما شهديا تقدمهـ 

، عمى حد تعبنره.  وايجازاتهـ النـو
 10/9/2012القدس العربي، لندن، 

 
 ائيل".. األداء المالي في الكيان يعاني من عجز في نشاط الحكومةنفط الضفة تسرقو "إسر  36

عالء الرنماوي: ُكشؼ اليقاب هذا األسبوع عف األداء المالي في الكناف اإلسرائنمي، حنث تبنف أيه نعايي 
% مف اإليتاج، متسببا ذلؾ  461ممنار شنكؿ، أو  3668مف عجز في يشاط الحكومة في السية األخنرة بمغ 

 أمؿ كبنرة في الكناف. بخنبة
كاف  2012صحنفة "ندنعوت أحريوت" العبرنة قالت: "إف العجز الحكومي األصمي في منزاينة العاـ 

في المائة مف اإليتاج، عمى  364في المائة، وقبؿ بضعة أشهر رفعته الحكومة إلى  2نفترض أف نبمغ 
نمنة ستجد صعوبة في أف تفي بهذا الهدؼ خمفنة اإلبطاء االقتصادي"، مضنفة: "نبدو أف الحكومة اإلسرائ

 أنضا، رغـ الرفع األخنر لمضرائب".
وفي سناؽ مختمؼ، لـ تفمح المؤسسة اإلسرائنمنة في ستر العبث بالموارد الطبنعة بعد أف اضطرت شركة 
)جفعوت عوالـ( الحصوؿ عمى تراخنص باستخراج اليفط مف الضفة الغربنة المحتمة بعدما تبنف أف كبرى 

 ؿ اليفط موجود في مياطؽ ما نسمى ) ب( التي تسنطر عمنها السمطة الفمسطنينة.حقو 



 
 
 

 

 

           08ص                                    1505العدد:                01/8/1101 اإلثنين التاريخ:

صحنفة "معارنؼ" العبرنة قالت في تفاصنؿ الخبر: "إف الشركة تعتـز التوجه إلى السمطة الفمسطنينة وطمب 
لذي رخصة لمتيقنب في الطرؼ الفمسطنيي مف البئر". وبحسب التقدنرات المهينة، فإف يحو نثمنثي البئر ا

 تسعى شركة ) جفعوت عوالـ( إلى استخراج اليفط ميه نوجد عمى ما نسمى بػ) الخط األخضر(.
ولإللتفاؼ عمى التيسنؽ مع السمطة، دارت في وزارة الطاقة بحكومة االحتالؿ مداوالت بمشاركة ميدوبنف 

 السمطة.عف وزارة الخارجنة، ومحافؿ قايوينة في الكناف بغنة فحص كنفنة معالجة عقدة تخطي 
التخوؼ الذي تخشاه الشركة هو أف القرار بالسماح بالتيقنب سننثنر احتجاجا واسعا منداينا، سناسنا وقايوينا. 
وفي المقابؿ، فإف القرار بالسماح لمفمسطنيننف بالتيقنب هياؾ أو طمب التيقنب المشترؾ سنحدث مواجهة 

 سناسنة وقايوينة مف الطرؼ اإلسرائنمي.
األعماؿ في الضفة الغربنة المحتمة، قاؿ: "إف هذه مبادرة تجارنة خاصة يرفض التعقنب وفي تعمنؽ لميسؽ 

 عمنها". أما وزارة الطاقة فقالت: "إف الموضوع قند المعالجة وفقا لمترتنبات القائمة في االتفاقات ذات الصمة".
د الطبنعة والتي كاف آخرها نذكر أف الضفة تشهد يشاط مف المؤسسة اإلسرائنمنة بهدؼ االستنالء عمى الموار 

 بئر الغاز الضخـ قرب قرنة ريتنس غرب راـ اهلل. 
 9/9/2012فمسطين أون الين، 

 
 في قبضة اليمين اإلسرائيمي« معاريف»صحيفة  37

اإلسرائنمنة طوؽ يجاة سنضمف عمى ما نبدو استمرار صدورها، بعد « معارنؼ»محمد بدنر: تمّقت صحنفة 
قنف الذي اكتيؼ مصنرها كصحنفة ورقنة. وُأعمف أمس تبمور صفقة شبه يهائنة أشهر مف االهتزاز وعدـ الن

مكور »لشراء الصحنفة، التي تعايي الشركة المالكة لها أزمًة مالنًة مستعصنة، مف قبؿ ياشر صحنفة 
ذات الصبغة النمنينة، رجؿ األعماؿ شمومو بف تسفي، المعروؼ بمنوله السناسنة القرنبة مف « رنشوف

المستوطينف. وبحسب ما يشر، فإف الصفقة، إذا ما وصمت إلى خواتنمها، فستفضي إلى ايتقاؿ جمهور 
ممكنة أجزاء مف الصحنفة إلى بف تسفي، عمى رأسها الشعار )الموغو( ويحو خمسنف ألؼ اشتراؾ، إضافة 

أف تشمؿ  إلى مكاتب التحرنر الخاصة ويسختها اإللكتروينة، مقابؿ حوالى عشرنف ممنوف دوالر، مف دوف
 دنوف الصحنفة وال مطبعتها.

، تخاطب بالدرجة األولى 2004التي أبصرت اليور كصحنفة قطاعنة عاـ « مكور رنشوف»ومف المعمـو أف 
شرنحة النمنف االستنطايي التي نيتمي إلنها بف تسفي، النهودي المتدنف والعضو السابؽ في حزب المنكود 

 شددًا فنه، موشنه فانغمنف. والصدنؽ الشخصي لقائد الجياح األكنثر ت
وأنًا تكف الحاؿ، فقد جزمت التوقعات بأف الصفقة الجدندة لف تحوؿ دوف موجة صرؼ كبنرة لمعاممنف في 

 موظؼ. 2000قد تصؿ إلى سبعنف في المئة مف أصؿ « معارنؼ»
% مف عدد قراء الصحؼ في 12تتمتع بحصة تقدر بيحو « معارنؼ »ووفقًا آلخر اإلحصاءات، فإف 
عامًا، إذ تأسست  64يسخة نومنًا. وتصدر صحنفة معارنؼ ميذ  90000إسرائنؿ، أي ما نعادؿ حوالى 

 . 1948شباط  15كصحنفة مسائنة في 
 10/9/2012االخبار، بيروت، 

 
 "مؤسسة عرفات" تؤكد: ال حاجة لمزيد من الدالئل لتأكيد وفاة أبو عمار مسموماً  27
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مؤسسة ناسر عرفات ايه "ال حاجة لمزند مف الدالئؿ لتأكند وفاة عرفات  راـ اهلل ػ "األناـ" ػ ا. ؼ. ب: اكدت
مسموما"، وذلؾ في بناف يشر امس عف اجتماع لمجمس ادارة المؤسسة، التي كررت اتهاـ اسرائنؿ بػ 

 "اغتناؿ" الزعنـ الفمسطنيي.
ى استمرار البحث وقالت المؤسسة: ال ترى المؤسسة حاجة هيا لمزند مف الدالئؿ بالرغـ مف الحاجة إل

 والتحقنؽ في بعض الجوايب األمينة اإلضافنة .
واضافت مؤسسة عرفات: اف مجمس ادارتها، الذي نترأسه الدكتور ياصر القدوة، بحث "فنما كشؼ عيه 
( في مالبس القائد الشهند، وبحث المجمس بعض الدعوات  مؤخرا مف وجود مادة مشعة سامة )بولوينـو

 نؽ في كنفنة استشهاده".الستمرار البحث والتحق
واضافت في بنايها "تطالب المؤسسة في ضوء كؿ ما سبؽ مف توفر شواهد ودالئؿ بتبيي موقؼ سناسي 

 حاسـ مف قبؿ كافة الجهات الفمسطنينة والعربنة ندنف جرنمة اغتناؿ ناسر عرفات مف قبؿ إسرائنؿ".
ممف اتخذ القرار ومف يفذ االغتناؿ، وبالسعي  وقاؿ البناف "كما نطالب المجمس بمعاقبة مرتكبي هذه الجرنمة
 مع المجتمع الدولي إلى تبيي هذا الموقؼ بالشكؿ المياسب".

 01/8/1101، األيام، رام اهلل
 

 يتعمد إلحاق الضرر الجسدي والنفسي باألسرى المضربين عن الطعام االحتالل"الشبكة األوروبية":  28
وؽ األسرى الفمسطنيننف كؿ مف المجية الدولنة لمصمنب دعت الشبكة األوروبنة لمدفاع عف حقو: أوسم

األحمر وميظمة الصحة العالمنة لموقوؼ أماـ مسؤولنتهما، بالضغط عمى سمطات االحتالؿ اإلسرائنمنة 
لتقدنـ العالج الطبي لألسرى المضربنف عف الطعاـ والذنف تدهورت حالتهـ الصحنة بشكؿ كبنر، حنث نرقد 

 والمراكز الصحنة. نثالنثة ميهـ في المشافي
ض تقدنـ العالج لألسنر واستيكرت الشبكة األوروبنة ما أقدمت عمنة سمطات االحتالؿ اإلسرائنمنة مف رف

نومًا عمى التوالي، واستخدامها ألسالنب المساومة واالبتزاز  52أنمف شراوية المضرب عف الطعاـ ميذ 
لما نعاينه مف ألـ شدند في « إبرة عالج»والضغط عمنه لوقؼ اإلضراب عف الطعاـ مقابؿ حصوله عمى 

 ظهره.
ـ تتوقؼ نومًا واحدًا عف التيكنؿ وتعذنب األسرى وأوضحت الشبكة أّف سمطات االحتالؿ اإلسرائنمنة ل

 الفمسطنيننف، وخنر دلنؿ عمى ذلؾ تعمدها إلحاؽ الضرر الجسدي واليفسي لألسرى المضربنف عف الطعاـ.
 01/8/1101، السبيل، عّمان

 
 البرق سامر عمى تجاىل مطمب األسير "إسرائيل"مانديال" تحذر من إصرار سسة مؤ " 31

صرار إسرائنؿ عمى المضي قدما في حذرت مؤسس: راـ اهلل ة مايدنال لحقوؽ اإليساف، مف مغبة إمعاف وا 
عاما(، وكافة األسرى المضربنف عف الطعاـ في هذه األناـ داخؿ  24تجاهمها لمطمب األسنر سامر البرؽ )

نة ودعت رئنسة مؤسسة مايدنال المحامنة بنثنية دقماؽ، الهنئات والمؤسسات المحم السجوف اإلسرائنمنة.
والدولنة المهتمة بحالة األسرى وحقوؽ اإليساف، لمتحرؾ فورا إليقاذ حناة األسنر البرؽ الذي دخؿ نومه 

 العاشر بعد المئة في إضرابه المفتوح عف الطعاـ.
 01/8/1101، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 تظاىرات رام اهلل تطالب برحيل عباس وفياض   30
لسائقي الشاحيات التجارنة واآللنات النثقنمة، ُيظـ أمس، عمى دوار طالب اعتصاـ شبابي، وآخر وكاالت: 

الميارة في راـ اهلل، برحنؿ الرئنس محمود عباس ورئنس الوزراء سالـ فناض، لتكوف المرة األولى التي 
 نطالب بها الحراؾ الشعبي برحنؿ عباس.

رع المتفرعة عيه، ما أدى إلى وكاف عدد مف سائقي وأصحاب الشاحيات أغمقوا دوار الميارة وبعض الشوا
أزمة مرورنة خايقة في المحنط، اضطرت شرطة المرور إلى التعامؿ معها، عبر تحونؿ مسار السنر إلى 

 شوارع بدنمة. وفي أعقاب ايتهاء االعتصاـ، أطمؽ سائقو الحافالت أبواؽ حافالتهـ في العدند مف الشوارع.
مع إلعالف موقفهـ مف السناسة االقتصادنة لمحكومة، وفي الوقت ذاته، كاف الشباب عمى موعد مع تج

 وكايت في طرنقها مف دوار الساعة يحو مقر الرئاسة، ولكف التجمع توقؼ وايتهى عمى دوار الميارة.
وهتؼ الشباب بضرورة إلغاء اتفاؽ بارنس، وأف تتحمؿ السمطة مسؤولنتها تجاه الشعب الفمسطنيي الذي 

وقاؿ أحد قنادات الحراؾ الشبابي المستقؿ، ماهر عامر إف هذا الحراؾ جاء الفقر وغالء األسعار.  يينعا
لنوصؿ رسالة لمرئنس عباس بأف المطموب هو إلغاء اتفاؽ بارنس، كويه جمبت الونالت لمشعب الفمسطنيي. 
وأوضح عامر أف االعتصاـ نوجه رسالة إلى ميظمة التحرنر بأف تأخذ دورها كويها المرجعنة األساسنة 

 طة، واالبتعاد عف القرارات الفردنة االرتجالنة مف قبؿ بعض المسؤولنف.لمسم
 01/8/1101الخميج، الشارقة، 

 
 النقابات: إضراب شامل لقطاع المواصالت اليوم  31

أعميت خمس يقابات ذات صمة بقطاع اليقؿ والمواصالت، إضرابًا شاماًل عف العمؿ، طواؿ  نوسؼ الشانب:
 وأصحاب الحافالت، وأصحاب العمومي، ورناض األطفاؿ، ومدربي السناقة. النوـ، وهي يقابات: اليقؿ،

وقاؿ رئنس يقابة اليقؿ في مدنية يابمس ياصر نويس: أجمعت خمس يقابات لميقؿ عمى اإلضراب النوـ، بعد 
 اجتماع لها باألمس، رافعة شعار "ال لرفع االجور، يعـ لدعـ الوقود".

، في جمنع محافظات الضفة الغربنة .. وقاؿ: وتوقع نويس اف نصنب الشمؿ التاـ م رافؽ المواصالت، النـو
يهدؼ إلى الوصوؿ إلحداث حالة مف الشمؿ التاـ في قطاع اليقؿ، حتى نصؿ صوتيا الى الحكومة .. 

 المطموب اف تستجنب الحكومة لمطالبيا.
قابات، معبرا عف رغبته بأف وتوعد نويس باتخاذ سمسمة إجراءات متتالنة اذا لـ نتـ االستجابة لمطالب الي

نكوف اإلضراب "حضارنا"، وقاؿ: لنس مف حؽ احد اف نغمؽ الشوارع والطرقات العامة .. يحف ال يممؾ هذا 
 الحؽ، وال يدعو لذلؾ.

 01/8/1101، األيام، رام اهلل
 

 فمسطينيون ينزحون من سوريا: ال منازل لإليجار في المخيمات 32
رنا نواجهوف لجوءًا نثاينًا، بعدما كايوا نيعموف بحناة هادئة في سورنا التي ها هـ فمسطنينو سو : زنية برجاوي

في سورنا نخمو مف سكايه الفمسطنيننف، الذنف توزعوا في يزوحهـ « مخنـ النرموؾ»تيصؼ حقوقهـ. وها هو 
 بنف األردف ولبياف. 
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، إف «السفنر»ف، لػ، أبو إناد شعال«المجاف الشعبنة لممخنمات الفمسطنينة في لبياف»نقوؿ مسؤوؿ 
اإلحصائنات الموجودة لدى المجاف، عف عدد العائالت الفمسطنينة السورنة التي يزحت إلى لبياف، حتى »

 «.العشرنف مف آب الماضي، موزعة عمى المخمنات والتجمعات الفمسطنينة في المحافظات المبياينة السبع
شخصًا(، في مخنمات بنروت النثالنثة، أي  872تشنر اإلحصائنات إلى وجود مئتنف ونثالث وخمسنف عائمة )

شخصًا( في صندا، ومئتنف ونثالث  0241برج البراجية وشاتنال ومار الناس، ونثالنثمئة ونثمايي عائالت )
شخصًا( في الشماؿ، ونثالنثمئة  0321شخصًا( في صور، ونثالنثمئة وخمس عائالت ) 760ونثالنثنف عائمة )
 شخصًا( في البقاع. 0021وست عائالت )

نرة هي المشاكؿ داخؿ المخنمات. نتفؽ الجمنع عمى أف اليازح السوري نتمقى جمنع أيواع المساعدات كنث
وأبرز هذه المشكالت وأوالها السكف وبدؿ «. إال أف حاله كحاؿ الفمسطنيي الالجئ في لبياف»ومف الجمنع، 

سورنا، بؿ نستغموف  اإلنجارات. هيا، ال نراعي أصحاب الميازؿ داخؿ المخنمات أوضاع المهجرنف مف
الفرصة لمتجارة. إال أف المشكمة األساسنة تكمف في عدـ وجود ميازؿ لإلنجار داخؿ المخنمات، لنجد 

 الفمسطنيي السوري يفسه أماـ خنارنف، إما المبنت عمى الطرنؽ أو العودة إلى سورنا.
والتعمنـ لهؤالء المهجرنف،  الوكالة تتكفؿ تأمنف الطبابة»، أف «السفنر»لػ« أويروا»نؤكد مصدر في الػ

ومعاممتهـ منثؿ الفمسطنيننف المبيايننف. أما في ما نتعمؽ بموضوع تأمنف اإلنجارات، فنقوؿ المصدر إف 
الوكالة ال تممؾ موازية لصرؼ مبالغ لمسكف، وكايت قد طمبت االغائة مف الدوؿ المايحة، وما زالت تيتظر 

 «.الرد عمنها
 01/8/1101، السفير، بيروت

 
 ونروا" لالجئيناأل فمسطينيون ينّددون بتقميص خدمات "غزة:  33

غزة:  يدد فمسطنينوف غاضبوف بما وصفوه سناسة التقشؼ التي تيتهجها وكالة غوث وتشغنؿ الالجئنف 
في التعمنـ وعدـ تقدنـ خدماتها في مخنمات الالجئنف بما نتياسب مع تطور ” أويروا“الفمسطنيننف 

وسط غزة، أمس، رافعنف الفتات ُتطالب ” أويروا“عتصـ فمسطنينوف أماـ مقر االحتناجات السكاينة. وا
الوكالة األممنة بتقدنـ كامؿ خدماتها لألحناء الجدندة لالجئنف المتفرعة عف المخنمات، خصوصًا في 
مدنيتي خاف نويس ورفح جيوب القطاع، وال سنما خدمات اليظافة والصحة البنئنة. وطالبت المجاف الشعبنة 

بالتراجع عف سناسة التقشؼ في التعمنـ، التي ترتب عمنها زنادة ” أويروا“الجئنف الفمسطنيننف في قطاع غزة ل
لغاء أكنثر مف  وظنفة معمـ، والعمؿ عمى زنادة أعداد المعممنف كحؿ  311أعداد الطالب في الصفوؼ، وا 

إلى وقؼ أي تقمنص في القرطاسنة  جزئي لمشكمة البطالة بنف الخرنجنف، ولتحسنف العممنة التعمنمنة، إضافة
 المخصصة لمطالب.

 01/8/1101، الخميج، الشارقة
 

 مبكر بكارثة في غزة انذارالغارديان:  34
تياولت الصحؼ البرنطاينة الصادرة صباح االنثينف عددا مف القضانا العربنة مف بنيها صدور حكـ باالعداـ 

ؽ صداـ حسنف وموجة مف التفجنرات في العراؽ غنابنا عمى طارؽ الهاشمي يائب الرئنس العراقي الساب
 وأخر التطورات في سورنا وغنرها مف القضانا.

 "كارنثة" في غزة
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 يبدأ مف صحنفة الغاردناف، حنث أعد روبرت ترير تقرنرا بعيواف "غزة: تحذنر مبكر مف كارنثة".
 حصار".ونستهؿ ترير مقاله قائال إف "تجيب الكارنثة المحدقة بغزة امر سهؿ: ارفعوا ال

ونقوؿ ترير إف المجتمع الدولي عادة ما نفشؿ في ادراؾ االيذارات المبكرة في الكوارث التي تقع في العالـ، 
: هؿ هي مكاف نصمح لمعنش؟" نجعؿ مف الصعب تجاهؿ الكارنثة المحدقة 1111ولكف تقرنر "غزة عاـ 

 بغزة.
اطؽ الفمسطنينة المحتمة، وهو تقرنر مبيي ونضنؼ ترير إف التقرنر مف اعداد طاقـ االمـ المتحدة في المي

عمى بنايات مف مصادر مونثوؽ فنها منثؿ الوكاالت المتخصصة التابعة لالمـ المتحدة وصيدوؽ اليقد الدولي 
 .1111والبيؾ الدولي، ونرسـ التقرنر صورة لغزة بعد مرور نثماف سيوات، اي بحموؿ 

اع غزة قد زاد بمقدار يصؼ ممنوف يسمة، وهو ما سنكوف عدد سكاف قط 1111ووفقا لمتقرنر فايه بحموؿ 
 الؼ شخص آخرنف نجب اطعامهـ واسكايهـ وتعمنمهـ وتوظنفهـ. 411نعيي 

بالمئة مف  81ونقوؿ ترير إف عدـ توفر مناه الشرب اآلمية هو أهـ احتناجات غزة في الوقت الحالي، واف 
 المناه المتوفرة حالنا غنر آميه اال اذا جرت معالجتها.

ضافة إلى ذلؾ، نقوؿ التقرنر إيه النتـ معالجة سوى ربع مناه الصرؼ الصحي ونتـ القاء الباقي في البحر أ
ممنوف متر  33المتوسط دوف معالجة. ووفقا لمعدالت زنادة السكاف فإف مناه الصرؼ الصحي سترتفع مف 

 .1111ممنوف متر مكعب بحموؿ  46مكعب إلى 
وف لها تأنثنر بالغ عمى جمنع الميظمات االيساينة والتيمونة في غزة خاصة ونقوؿ ترير إف هذه التوقعات سنك

 وكالة غوث وتشغنؿ الالجئنف الفمسطنيننف.
ونختتـ ترير مقاله قائال إف وصفته لعالج االزمة المتفاقمة في غزة بسنطة لمغانة، وتتمخص في رفع 

تيمنة والرخاء االقتصادي الساعنة الحصار عف غزة وفي السماح لمفمسطنيننف مف التمتع مف مستوى ال
 لتحقنقه

 01/8/1101، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
 

 الفمسطينيين من سوريةبيية الحريري وقوى عين الحموة: النأي بالنفس ومساعدة النازحين 35
ة الوضع األميي في مخنـ عنف الحمو  ،بهنة الحرنري في مجمس اليواب المبيايي، عرضت اليائب :بنروت

لتقاها في اوأوضاع اليازحنف الفمسطنيننف مف سورنة مع وفد مف لجية المتابعة لمقوى الفمسطنينة في المخنـ 
أمس، وكاف تأكند مشترؾ لضرورة تنثبنت األمف واالستقرار في المخنـ  )شرؽ مدنية صندا المبياينة( مجدلنوف

سسات الدولنة أماـ مسؤولناتها في مساعدة وعدـ السماح بزجه في التجاذبات المبياينة الداخمنة ووضع المؤ 
ودعت الحرنري القوى  اليازحنف الفمسطنيننف. وتياوؿ المقاء قضانا حناتنة وخدماتنة ممحة ألبياء المخنـ.

تحصنف ساحتها وقطع الطرنؽ عمى أي اختراقات مف شأيها أف تجره إلى توترات "الفمسطنينة في المخنـ إلى 
أمف عنف الحموة وسالمته مف أمف المدنية ولبياف "، معتبرة أف "المخنـ وصندا أمينة تيعكس سمبًا عمى أمف

 ."كمه
نيأى الشعب الفمسطنيي بيفسه عف التدخؿ في "وأكد أمنف سر لجية المتابعة الفمسطنينة عبد مقدح أهمنة أف 

تيا الوطينة وأمف المخنـ أييا لف ييجر إلى هذا األمر وسيحمي وحد "أكديا، وقاؿ: "التجاذبات الداخمنة المبياينة
 ."واستقراره
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هياؾ حاجات إضافنة لممخنـ الذي "أف  ،وأوضح عضو المجية مسؤوؿ حركة حماس في صندا وساـ الحسف
يحاوؿ مع القوى المدينة والفصائؿ "، وقاؿ: "نكتظ بالسكاف ونشهد حركة يزوح لفمسطنيننف نقطيوف في سورنة

 ."ى الحاجة كبنرة، وال بد ألويروا والقوى السناسنة مف مد العوفالفمسطنينة أف يسد هذه النثغرة لكف تبق
المقاء بحث الحادث األميي األخنر في عنف "إلى أف  ،وأشار مسؤوؿ حركة فتح في المخنـ ماهر شبانطة

داية العمؿ أالحموة وذهب ضحنته  حد األخوة في فتح وكاف هياؾ تشكنؿ لجية تحقنؽ لهذا الموضوع، وا 
 ."صب في مصمحة العدوالمشبوه الذي ن

المقاء ركز عمى ضرورة تنثبنت االستقرار في "أما عضو لجية المتابعة الفمسطنينة فؤاد عنثماف، فمفت إلى أف 
لف يكوف إال عامؿ استقرار وطمأينية ودعـ "، وقاؿ: "المخنـ لما له مف أهمنة عمى الوضع األميي في لبياف

عبث أميي في المخنـ بأف نيعكس عمى الجوار أو حتى داخؿ لوحدة لبياف وأميه واستقراره ولف يسمح ألي 
 ."المخنـ

 01/8/1101الحياة، لندن، 
 

 وجود مشاورات مع السفارة اإلسرائيمية في القاىرة لتغيير مقرىا تنفيالرئاسة المصرية  36
ورات بنف قاؿ الياطؽ الرسمي باسـ الرئاسة المصرنة ناسر عمي، إيه "ال توجد يهائنًا أي مشا.(: أي.بي.نو)

وأوضح  مؤسسة الرئاسة المصرنة وبنف السفارة اإلسرائنمنة بشأف تغننر مكاف السفارة اإلسرائنمنة في مصر".
عمي أف التشاور حوؿ هذا األمر نجري عادة بنف وزارة الخارجنة المصرنة ويظنرتها اإلسرائنمنة، وأيه ال 

ؤكدًا أيه لـ نتـ تقدنـ طمب رسمي إلى مؤسسة دخؿ لمؤسسة الرئاسة بتغننر مكاف السفارة اإلسرائنمنة، م
 الرئاسة حتى اآلف حوؿ هذا األمر.

 01/8/1101الحياة، لندن، 
 

 أوباما االنتخابيببرنامج  "إسرائيلـ"ورود القدس عاصمة ل ة تدينموريتانياألحزاب ال 37
لدنمقراطي تضمف بريامج الحزب ا"يواكشوط: أكدت أحزاب مورنتاينة في صؼ المعارضة أمس األحد أف 

لمشاعر كؿ المياهضنف لالستعمار  سافراً  األمرنكي االعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائنؿ نعتبر تحدناً 
لقرارات األمـ المتحدة التي تعتبر  خطنراً  والمدافعنف عف القضانا العادلة عبر العالـ، عدا كويها ايتهاكاً 

 ."محتمة ، أراضي0856القدس وكؿ األراضي الفمسطنينة التي احتمت سية 
استيكاره الشدند اليتهاؾ الحزب الدنمقراطي والرئنس "وأكد حزب اتحاد قوى التقدـ في بناف وزعه األحد 

لرغبات الموبي الصهنويي في الوالنات المتحدة واستهزاء  األمرنكي باراؾ أوباما لمشرعنة الدولنة، رضوخاً 
 ."ةبحقوؽ الشعب الفمسطنيي وبمشاعر الشعوب العربنة واإلسالمن

استغرابه واستهجايه كبنرنف إلقداـ إدارة "في بناف آخر عف  (حاتـ)وأعرب حزب االتحاد والتغننر المورنتايي 
حممة الرئنس األمرنكي باراؾ أوباما عمى استفزاز مشاعر أحرار العالـ بإقحاـ مشنف لمدنية القدس الشرنؼ 

ة االيتخابنة لممرشح األمرنكي باراؾ باعتبارها عاصمة موحدة لمكناف الصهنويي البغنض ضمف األجيد
أوباما، محاولة بذلؾ استدرار أكؼ الموبي الصهنويي في الوالنات المتحدة مف أجؿ دعـ أوباما في مشواره 
االيتخابي، واألخطر مف ذلؾ تصرنحات أوباما يفسه في خطابه االيتخابي والذي تضمف ألوؿ مرة اعترافا 

رفضه لتمؾ التصرنحات باعتبارها مخالفة صرنحة "وأكد الحزب  ."ييصرنحا بالقدس عاصمة لمكناف الصهنو 
 ."وصارخة لمموانثنؽ واألعراؼ الدولنة
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األمـ المتحدة باالعتراؼ بالدولة الفمسطنينة وعاصمتها القدس "وطالب حزب االتحاد والتغننر المورنتايي 
ة واإلسالمنة وتمؾ المياصرة الشرنؼ عمى أساس الطمب الذي وجهته السمطة الفمسطنينة والدوؿ العربن

 ."لمقضنة الفمسطنينة العادلة
 01/8/1101، لندن، القدس العربي

 
 "إسرائيل"المجمس التأسيسي لمتطبيع مع  رئيسإدانات تونسية لدعوة  38

ذكرى بكاري: أنثارت تصرنحات رئنس المجمس التأسنسي التويسي، مصطفى بف جعفر، في  -تويس 
دايات في تويس.اليمسا، حوؿ التطبنع مع الكن رئنس  ،وقاؿ محمد البراهمي اف الصهنويي جداًل كبنرًا وا 

الخمنج، إف اتهاـ ابف جعفر لمقومننف بأيهـ قمة غنر مؤنثرة جرندة ل ،حركة الشعب وعضو المجمس التأسنسي
مسألة محفوظة له بصفته الشخصنة وغنر  "إسرائنؿ"تعمؿ عمى تضمنف الدستور بيدًا نجـر التطبنع مع 

لة بصفته رئنسًا لممجمس حوؿ قضنة لـ نفصؿ يواب الشعب فنها بعد. وأضاؼ أف كالـ ابف جعفر قد مقبو 
خاصة وأف الرئنس  "إسرائنؿػ"نكوف إرضاء لزمالئه في االشتراكنة الدولنة باعتبار عالقتهـ الوطندة ب

رضاء لبعض الجهات األخرى لضماف موقع له في  اإلسرائنمي شمعوف بنرنز مسؤوؿ في هذه الميظمة، وا 
 المشهد السناسي المقبؿ.

واعتبر الحقوقي المبروؾ كرشند أف حدنث ابف جعفر نيدرج في سناؽ إرضاء الغرب وتقدنـ فروض الوالء 
 والطاعة لكسب ودهـ.
حنث قاؿ لوكالة  ،كؿ ما يسب له مف تصرنحات ،المستشار اإلعالمي البف جعفر ،ويفى مفدي المسدي

الشعب التويسي عرؼ عبر تارنخه بمسايدته لمقضنة "جعفر أكد في حدننثه أف األيباء التويسنة إف ابف 
الفمسطنينة ولمشعب الفمسطنيي وهو نثابت عمى مبدئه، وشدد عمى أيه ال نمكف التطبنع خاصة وأف إسرائنؿ 

 ."لـ تستجب إلرادة الشعب الفمسطنيي في االيعتاؽ والحرنة
 01/8/1101الخميج، الشارقة، 

 
 اإلسرائيمي لمموسادمياًل اليمن يعتقل ع 41

كشفت جرندة نمينة أهمنة، أمس األحد، عف اعتقاؿ السمطات األمينة، الشهر الماضي، مواطيا  :صيعاء
في النمف. وذكرت جرندة الياس، أف أجهزة األمف  "نقود شبكة تجسس خارجنة"نحمؿ الجيسنة اإلسرائنمنة، و

عاما، اتضح  21ضي، مواطيا نبمغ مف العمر أغسطس الماآب/  08في مدنية تعز )وسط( اعتقمت في 
، "إسرائنؿ"نميننف إلى  "تهرنب أطفاؿ"فنما بعد أيه مرتبط بجهاز الموساد اإلسرائنمي، وأيه عمى عمـ بعممنات 

سالمنة بػ أسماء "حنث نتـ إخضاعهـ هياؾ لمتدرنب كعمالء لمدولة العبرنة في النمف أو دوؿ عربنة وا 
الجرندة، يقال عف تقرنر أميي أصدره البحث الجيائي في تعز، أف المتهـ )ع.أ(، . وأفادت "وجيسنات مختمفة

الذي نجند المغتنف العربنة واإليجمنزنة بطالقة، مجهوؿ اليسب، لكيه تربى لدى أسرة نمينة في ميطقة 
ؾ ، حنث درس هيا0888عاـ  "إسرائنؿ"، غربي العاصمة صيعاء، مشنرة إلى أيه غادر النمف إلى "الحنمة"
 ."التعالنـ الدنينة"

 01/8/1101االتحاد، أبو ظبي، 
 

 شخصيات إسرائيميةلق يرئيس تحرير صد عمى تعيين احتجاجاً  األىراماعتصام في القاىرة:  40
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ال تزاؿ مستمرة. اتحاد شباب صحافني  المصرنة األهراـجرندة األزمة في : محمد عبد الرحمف -القاهرة 
اتهـ أخنرًا رئنس التحرنر الجدند عبد الياصر سالمة بأّيه سافر  ،رراً مح 441الذي نضـ أكنثر مف  ،األهراـ
أحد المتحدنثنف الرسمننف باسـ الشرطة  ،، وبأّف صداقة تربطه بشموئنؿ بف روبي0885عاـ  "إسرائنؿ"إلى 

 اإلسرائنمنة، وتكتؿ المنكود، والحاخامات النهودنة.
تقدنـ الدلنؿ والقرائف إف طمبتها يقابة الصحافننف المصرننف إال أّف هؤالء الصحافننف أّكدوا أّيهـ مستعّدوف ل

ألخبار هذه التهمة، مؤكدًا أيه لـ نذهب إلى جرندة ارسمنًا. لكّف عبد الياصر سالمة يفى في اتصاؿ مع 
 األراضي المحتمة قّط، وال تربطه صداقات بأي شخصنة إسرائنمنة.

 01/8/1101األخبار، بيروت، 
 

 "القدس عاصمة إلسرائيل"إقرار  حرف نتائجي الديموقراطيب الحز  :مجمة أمريكية 41
عيد مشاهدة شرنط الفندنو الذي نيقؿ التصونت عمى تعدنؿ بريامج الحزب الدنموقراطي لاليتخابات الرئاسنة 

القدس هي وستبقى عاصمة "خالؿ مؤتمره في والنة كارولنيا الشمالنة الجمعة الماضنة، لنتضّمف عبارة 
 نف أف عدد الميدوبنف الرافضنف لمتعدنؿ نساوي عدد المؤندنف له إف لـ نكف أعمى.، نتب"إسرائنؿ

األمرنكنة، أف التعدنؿ الذي نتطمب موافقة نثمنثي الميدوبنف في المؤتمر فشؿ  "كاويتر بايش"وذكرت مجمة 
جمس محافظ لوس أي "نوتنوب"خالؿ التصونت عمنه نثالث مرات متتالنة. ونظهر شرنط الفندنو عمى موقع 

أيطوينو فنالرانغوسا الذي ترأس المؤتمر واقفًا عمى الميصة، لنطمب مف رئنس لجية كتابة البريامج محافظ 
أوهانو السابؽ تند سترنكاليد التحدث، لنسأؿ بدوره تعمنؽ العمؿ بالقواعد لمسماح بتعدنؿ البريامج. نمر األمر 

ماذا نحصؿ. ومف بعدها، نشرح سترنكاليد التعدنؿ بسرعة حنث نبدو أف العدند مف الموجودنف لـ نفهـ فعاًل 
. "الرئنس أوباما نعترؼ بالقدس عاصمة إلسرائنؿ، ونجب أف نعترؼ بريامج الحزب بذلؾ أنضاً "قائاًل إف 

 ونظهر الفندنو إحدى الميدوبات عف العرب األمرنكننف وتبدو عالمات التعجُّب عمى وجهها.
، "يعـ"لتصونت، ونطمب مف كؿ َمف نوافؽ عمى التعدنؿ بالقوؿ ونعمف فنالرانغوسا مف بعدها عف بدء ا

لُنسمع صراخ  "ال"ونصرخ جمهور كبنر حنيها بالموافقة. مف نثـ نطمب المحافظ مف رافضي التعدنؿ بالقوؿ 
بصوت عاٍؿ نساوي التصونت لمصمحة التعدنؿ إف لـ نكف أعمى ميه. نبدو فنالرانغوسا قمقًا، نتوقؼ  "ال"

 مف عف إعادة التصونت.قمناًل نثـ نع
وفي المرة النثاينة، نتكرر األمر ذاته، حنث إف صوت المؤندنف نعادؿ صوت الرافضنف، نظهر فنالرانغوسا 

، "نجب أف تدعهـ نفعموف ما عمنهـ فعمه"مرتبكًا، نيظر نمنيًا ونسارًا، ومف نثـ تأتي امرأة مف خمفه لتقوؿ له 
 ة النثالنثة.فما كاف ميه سوى أف نعمف عف التصونت لممر 

إلى أيه تـّ رفض التعدنؿ وفقًا لمقواعد اإلجرائنة المعموؿ بها كافة بعد التصونت عمنه  "كاويتر بايش"وتشنر 
مرتنف. وفي المحاولة النثالنثة، نعمو الصوت الرافض عمى صوت المؤندنف، ما نعيي أف االقتراح ُهـز مجددًا. 

ونظهر الفندنو  إقرار التعدنؿ بموافقة نثمنثي الميدوبنف.ولكف فنالرانغوسا نستدرؾ األمر لنعمف بسرعة عف 
كاويتر "صراخ الميدوبنف بالرفض، فنما لـ نيقؿ التمفزنوف الوطيي سوى هتافات المؤندنف لمتعدنؿ، بحسب 

 ."بايش
 01/8/1101السفير، بيروت، 
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 قاـ وزنر خارجنة ألماينا جندو فنسترفنمه ، أفراـ اهللمف  01/8/1101الحياة الجديدة، رام اهلل، يشرت 
أمس، وعبر عف  راـ اهللد. سالـ فناض، في مكتبه في  الفمسطنيي في الضفة الغربنة رئنس الوزراء بزنارة

لدولة الفمسطنينة المستقمة والُمعتمدة عمى تقدنره لما تحقؽ مف إيجازات، معتبرًا أيها وضعت األسس لبياء ا
ذاتها، وأكد تمسؾ بالده بحؿ الدولتنف، واستعدادها لمواصمة الدعـ، وبما نساهـ في التقدـ بعجمة االقتصاد 

 الفمسطنيي مف أجؿ الوصوؿ إلى دولة فمسطنينة قادرة عمى الحناة.

 ، أفوكاالتوالالرحنـ حسنف،  عبد ،اـ اهللر يقاًل عف مراسمها في  01/8/1101االتحاد، أبو ظبي، وأضافت 
إف " :وقاؿ في الضفة الغربنة، فناض في مواجهة االحتجاجاتلسالـ وزنر الخارجنة األلمايي أعمف مسايدته 

فناض شرنؾ مقرب وجند لمحكومة األلماينة، ويرى أف سناسته تضع األساس إليشاء دولة فمسطنينة مستقمة 
حف يتعاوف معًا بشكؿ عممي ألييا يرند أف تسفر مفاوضات السالـ عف حؿ ي". وأضاؼ "قادرة عمى الحناة

 ."لمصراع نقوـ عمى أساس دولتنف، ولذا فمف المهـ أف تتواصؿ سناسة فناض الياجحة
 

 مصالح "إسرائيل" بالحسبان لدى إقرار صفقة الغواصات مع مصر أخذنس ا:وزير خارجية ألماني 43
ندو فنسترفنمه بعد لقائه مع وزنر الدفاع اإلسرائنمي، جرجنة األلمايي قاؿ وزنر الخا :(.ب.ؼ.)أ األخبار،

األمينة بالحسباف لدى إقرارها  "إسرائنؿ"إنهود باراؾ، في القدس المحتمة، أمس، إف ألماينا ستأخذ مصالح 
 صفقة الغواصات مع مصر.

 01/8/1101األخبار، بيروت، 
 

 ياحيةحماية المنشآت الس فيبمغاريا: الموساد يشارك  44
يقؿ موقع ندنعوت أحرويوت اإللكترويي عف مواقع بمغارنة معمومات تفند بأف عياصر الموساد باتوا نؤّميوف، 
بمشاركة رجاؿ أمف محمننف، حمانة المواقع السناحنة التي نرتادها السناح اإلسرائنمنوف، بمياسبة األعناد 

ة الكيس، والفيادؽ والمؤتمرات، كما نرصد رجاؿ النهودنة. وبحسب المصادر البمغارنة يفسها، تـ تعزنز حمان
 الموساد حركة الركاب في المطارات وخصوصًا الداخمنف إلى بمغارنا،

 
 إضافة إلى تشدند الحراسة عمى المؤسسات اإلسرائنمنة والنهودنة في بمغارنا. 

 01/8/1101األخبار، بيروت، 
 

 ئناف المفاوضاتاالحتاللية وندعو الست الممارساتمحافظ ميالنو: نرفض  45
 األراضي إلىزنارته التي بدأها أمس  ،محافظ مدنية مناليو االنطالنة ،اعتبر جولنايو بنزابنا :راـ اهلل

أيها مف دواعي االعتزاز وفرصة رائعة لتقونة الروابط االنطالنة الفمسطنينة في  )الضفة الغربنة(الفمسطنينة
رفضه لمممارسات  ،خص به جرندة الحناة الجدندةفي حدنث  ،كافة المجاالت. وأكد العمدة النساري

االحتاللنة التي تسهـ في إعاقة المسار الضروري لمفاوضات سالـ تهدؼ إلى بياء دولتنف نعنش فنهما 
استئياؼ المفاوضات المباشرة لتحقنؽ السالـ  إلى متجاورنف في سالـ، داعناً  واإلسرائنمنوفالفمسطنينوف 

 واستقرار الميطقة.
 01/8/1101لجديدة، رام اهلل، الحياة ا
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 من سكان العالم أّميون المئةفي  00االمم المتحدة:  46
حذر األمنف العاـ لألمـ المتحدة، باف كي موف، مف األعداد الكبنرة لألشخاص الذنف ال نستطنعوف القراءة 

نعة والمياسبة ممنوف شخص، وأهمنة اإلسراع باتخاذ اإلجراءات السر  664والكتابة والذنف وصؿ عددهـ إلى 
 لمحد مف هذه الظاهرة.

ويقؿ تقرنر يشر عمى الموقع الرسمي لألمـ المتحدة عمى لساف كي موف تأكنداته وجود يحو ممنوف طفؿ في 
سف التعمنـ األساسنة لـ نمتحقوا بالمدرسة بعد، فضاًل عف أف هياؾ المالننف مف الطمبة الذنف نتخّرجوف 

 ة والكتابة.بمهارات غنر كافنة مف حنث القراء
وأشار كي موف في رسالته التي سبقت االحتفاؿ العالمي بنوـ محو األمنة، إلى أف اليساء نمنثمف نثمنثي سكاف 
العالـ مف األمننف، داعنًا لمتحرؾ بسرعة لموصوؿ إلى الفئات األكنثر تهمنشا والعمؿ عمى تيفنذ جدوؿ أعماؿ 

 محو األمنة.
، تركز «التعمنـ أوال»حؽ مف الشهر الحالي مبادرة جدندة بعيواف وأكد األمنف العاـ أيه سنطمؽ في وقت ال

عمى نثالث أولونات هي: إلحاؽ كؿ األطفاؿ بالمدارس، وتحسنف يوعنة التعمنـ، وتعزنز المواطية العالمنة، 
مشنرًا إلى أف هياؾ خطوات واسعة تـ تحقنقها عمى طرنؽ محو األمنة خالؿ العقد الذي نيتهي هذا العاـ، 

مّد األفراد والمجتمعات والبمداف أندنهـ إلى الشباب واألطفاؿ والكبار لتمكنيهـ مف القراءة والكتابة حنث 
 وتغننر مسار حناتهـ فأصبح أكنثر مف تسعنف ممنوف شاب وشابة وبالغ ممّمنف بالقراءة والكتابة. 

 01/8/1101، السفير، بيروت
 

 من استغالليا "إسرائيل"تحديات تمنع  ست: البحرثروات الغاز الطبيعي في  47
الحكومنػػة اإلسػػرائنمنة تقرنػػرًا نسػػمح إلسػػرائنؿ « لجيػػة تسػػنمح»يهانػػة الشػػهر الماضػػي، أصػػدرت : «(السػػفنر)»

بتصدنر كمنة كبنرة مف الغاز الطبنعي المكتشؼ حدننثًا في الحقوؿ البحرنة، عمػى أف تتػرؾ احتناطػات كافنػة 
ـّ تشػػػكنمها العػػاـ الماضػػػي لتحدنػػد معػػػاننر عامػػًا. وحػػػددت  14لتمبنػػة احتناجػػػات الػػداخؿ لمػػػدة  المجيػػة، التػػػي تػػ

ممنػار متػر  411تصدنر الغاز ونرأسها المدنر العاـ لوزارة الطاقة شاؤوؿ تسػنمح، السػقؼ المسػموح تصػدنره بػػ
مكعػب مػػف مجموعػػة الحقػوؿ المكتشػػفة. فػػي وقػػت كػاف السػػجاؿ محتػػدمًا بػػنف شػركات التيقنػػب والحكومػػة التػػي 

قػػدر ممكػػف مػػف الضػػرائب مػػف ياحنػػة، وفػػرض أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف القنػػود عمػػى تصػػدنر  تحػػاوؿ ايتػػزاع أكبػػر
 الغاز إلى الخارج مف ياحنة أخرى.

معهػد واشػيطف لدراسػات »وفي تقرنر أعده الباحث المتابع لشؤوف الطاقة اإلسرائنمنة سنموف هيدرسوف ويشػره 
تغالؿ إسػرائنؿ مواردهػا الطبنعنػة رغػـ ، عرض مفصػؿ ألبػرز التحػدنات التػي تواجػه مسػألة اسػ«الشرؽ األديى

لوضػػع معػػاننر ضػػابطة لمقطػػاع، مػػع العمػػـ بػػأف تقرنػػر المجيػػة أنثػػار موجػػة « تسػػنمح»الجهػػد الػػذي بذلػػه تقرنػػر 
 سخط واسعة داخؿ إسرائنؿ اعترضت عمى يتائجه معتبرة أيها تصب في مصمحة الشركات المستنثمرة.

 وتجاري ودنبموماسي وسناسي ولوجستي وأميي: وتتوزع التحدنات التي نفيدها هيدرسوف بنف مالي
 11في الشؽ المالي: مف أجؿ تسػهنؿ اكتشػاؼ بقػع غػاز طبنعػي جدنػدة، تتوقػع إسػرائنؿ أف نػتـ حفػر حػوالي 

ممنػػوف دوالر وتسػػتغرؽ نثالنثػػة  011بئػػرًا بحرنػػة استكشػػافنة خػػالؿ العػػامنف المقبمػػنف. كػػؿ واحػػدة ميهػػا سػػتكمؼ 
ة خصنصًا لممهمة، وعمنه فإف إسرائنؿ تخاطر بدفع ممناري دوالر. صحنح أشهر لحفرها بواسطة سفنية مجهز 

أف تحدند مواقع اآلبار سهؿ بواسطة تقنػنـ الكومبنػوتر لكػف ال نوجػد نقػنف فػي هػذه العممنػة، حتػى أف اكتشػافًا 
 ممانثاًل ال نعّد تكيولوجنًا أو تجارنًا بهذه السهولة.
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غػاز الطبنعػي حػوؿ العػالـ، ايخفػض سػعر هػذا المػورد الطبنعػي في الشؽ التجاري: مع توسع دائرة اكتشػاؼ ال
بشكؿ ممحوظ. وعمػى عكػس الػيفط، تشػهد أسػعار الغػاز تغنػرات ممحوظػة فػي أيحػاء مختمفػة مػف العػالـ. ومػع 
االتجاه العاـ لهبوط األسعار، تتصاعد الشكوؾ حػوؿ الجػدوى التجارنػة لمشػروعات الغػاز الجدنػدة كمػا الحػاؿ 

جػػػد حاجػػػة لالسػػػتنثمار فػػػي مبػػػالغ ضػػػخمة فػػػي البينػػػة التحتنػػػة ومصػػػايع تجهنػػػز خطػػػوط فػػػي إسػػػرائنؿ حنػػػث تو 
 األيابنب.

في الشؽ الدنبموماسي: قد نكوف مف السهؿ العنثور عمى بعض االحتناطات المخزية بالقرب مف الحدود، لكف 
إسػػرائنؿ عػػدـ التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ مػػع لبيػػاف فػػي هػػذا الشػػأف نطػػرح تحػػدنات بالغػػة. إضػػافة إلػػى ذلػػؾ، تتعػػّرض 

مػف « حمػاس»لضغوط دولنة لمسػماح باسػتغالؿ حقػؿ غػاز فمسػطنيي فػي غػزة، لكيهػا تتخػوؼ مػف أف تسػتفند 
عائػدات الغػاز. وال نمكػف اسػتبعاد التحػدي التركػي الػذي نػػرفض سػمفًا أي اتفػاؽ نػتـ بػنف إسػرائنؿ وقبػرص فػػي 

 هذا اإلطار.
اسػتغالؿ الغػاز الطبنعػي لكيػه نتخػوؼ مػف األنثػر في الشؽ السناسي الداخمي: نرحب الػرأي العػاـ اإلسػرائنمي ب

البنئي الذي سنتركه هذا المشروع، إضافة إلى اعتراضه عمى اليسبة الضػئنمة التػي سػتبقى ميػه فػي المخػزوف 
الوطيي، األمر الذي نهّدد أمف الطاقة اإلسرائنمي مسػتقباًل. )مػف المقػّرر داخػؿ إسػرائنؿ اسػتخداـ الغػاز لتولنػد 

« لجيػػة تسػػنمح»الصػػياعنة ولػػنس لبنػػوت اليػػاس(. إلػػى ذلػػؾ، نعتقػػد كنثنػػروف أف توصػػنات الطاقػػة والحاجػػات 
تدعو إلى تصدنر كمنات كبنرة، وهو ما نصب حصرًا فػي مصػمحة كبػار المسػتنثمرنف فػي شػركات استكشػاؼ 

 موارد الطاقة.
غػػػاز فػػػي شػػػؽ التصػػػدنر: هيػػػاؾ طرنقػػػاف لتصػػػدنر الغػػػاز الطبنعػػػي: عبػػػر األيابنػػػب أو عػػػف طرنػػػؽ يػػػاقالت ال

الطبنعػػي المتخصصػػة )بعػػد تحونمػػه إلػػى سػػائؿ(. أمػػا الوجهػػات األكنثػػر وضػػوحًا التػػي نسػػمكها الغػػاز الطبنعػػي 
عبر األيابنب فتمنثػؿ إشػكالنة كبنػرة: النويػاف الغارقػة فػي أزمتهػا المالنػة وتركنػا الميدفعػة بعػدائها الدنبموماسػي. 

بالغػاز وكػذلؾ األردف، الػذي نبحػث حالنػًا عػف  وكايت إسرائنؿ عّبػرت عػف اسػتعدادها لمػّد السػمطة الفمسػطنينة
استنراد الغػاز المسػاؿ مػف قطػر، وهػو أمػر مكمػؼ يسػبنًا. امػا البػدنؿ عػف األيابنػب فهػو اليػاقالت التػي تحتػاج 
لبيػػاء مصػػيع بممنػػارات الػػدوالرات قرنػػب مػػف البحػػر لتحونػػؿ الغػػاز إلػػى سػػائؿ. وقػػد درسػػت إسػػرائنؿ اقتراحػػات 

سػػػاحؿ البحػػػر األبػػػنض المتوسػػػط والبحػػػر األحمػػػر. وفػػػي عػػػالـ منثػػػالي، نمكػػػف عدنػػػدة لمصػػػايع ممانثمػػػة عمػػػى 
إلسػػرائنؿ أف تسػػتخدـ الطاقػػة اإليتاجنػػة الفائضػػة عػػف محطػػات الغػػاز الطبنعػػي المسػػاؿ فػػي مصػػر، لكػػف ذلػػؾ 

 نبدو غنر مستحسف، ال بؿ خطر، سناسنًا ودنبموماسنًا في الوقت الحاضر.
لجمنع ميشآت اليفط والغاز الطبنعي، والتي تبقػى عرضػة ألي  في الشؽ األميي: مف الصعب تأمنف الحمانة

هجػػوـ صػػاروخي. وكايػػت البحرنػػة اإلسػػرائنمنة طمبػػت فعػػاًل الػػدعـ المػػالي الػػالـز لتوسػػنع قػػدراتها عمػػى حمانػػة 
لى ما  الميشآت المستجدة. أما ضماف أمف الياقالت عبر حقؿ لفنتاف فنمكف أف نتحوؿ إلى كابوس مرعب. وا 

كمة تبػػرز عمػػى المػػدى القصػػنر وهػػو الػػيقص الموقػػت اليػػاجـ عػػف يضػػوب حقػػؿ مػػاري ػ بػػي سػػبؽ، هيػػاؾ مشػػ
 ووقؼ اإلمدادات مف مصر.

 الدور األميركي
إذا أرديػا أف يقػػنس األمػػور مػػف الياحنػػة التجارنػػة، فيجػػد أف الوالنػات المتحػػدة ميخرطػػة أصػػاًل فػػي التيقنػػب عػػف 

، التػػي تتخػػذ مػػف هنوسػػتف فػػي أمنركػػا «بػػؿ لمطاقػػةيو »الغػػاز الطبنعػػي فػػي شػػرؽ المتوسػػط، حنػػث تعتبػػر شػػركة 
القبرصػي. أضػػؼ إلػػى « أفرودنػػت»كمػػا فػػي حقػؿ « لفنتػاف»و« تامػػار»مقػرًا لهػػا، الالعػب الرئنسػػي فػػي حقمػي 



 
 
 

 

 

           21ص                                    1505العدد:                01/8/1101 اإلثنين التاريخ:

ذلؾ أف إسرائنؿ تبحث عمف نمتمؾ خبرة في مجاؿ الغاز الطبنعي المسػاؿ، والشػركات القمنمػة فػي العػالـ التػي 
 ا أمنركنة.تحظى بكفاءة في المجاؿ معظمه

أما مف الياحنة الدنبموماسنة، فعمى أمنركا أف تستغؿ عالقاتها مع إسرائنؿ وقبرص وتركنا ومصر ولبياف كي 
تضمف عدـ تحوؿ الخالفات عمى الحدود البحرنة إلى خالفات مفصمنة. ومؤخرًا، عمى سػبنؿ المنثػاؿ، وجػدت 

نتسػػبب بػػالخوؼ لهػػا ولقبػػرص هػػو التصػػرنح إسػػرائنؿ يفسػػها ميخرطػػة فػػي اليػػزاع بػػنف قبػػرص وتركنػػا، لكػػف مػػا 
لػف تأخػذ طرفػًا فػي المطالبػات اإلقمنمنػة « الذي أطمقته وزنرة الخارجنػة األمنركنػة هػنالري كمنيتػوف بػأف بالدهػا

 ، حتى لو كايت تقصد حنيها بحر الصنف الجيوبي.«المتيافسة
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 اويعرنب الريت
ايتفاضػػة شػػعبنة، نػػيهض كداللػػة ال تخطؤهػػا العػػنف، عمػػى « إرهاصػػات»مػػا تشػػهده مػػدف الضػػفة الغربنػػة مػػف 

ف حمػؿ « الفمسفة الرسمنة»وهي «...بياء الدولة تحت االحتالؿ»تهافت يظرنة  لمسمطة الفمسطنينة عمومػًا، وا 
رنخ الحكومػات الممانثمػة فػي ، األطػوؿ عمػرًا فػي تػا«تصػرنؼ األعمػاؿ»لواءها وأجرى ترجمتها رئػنس حكومػة 

 العالـ.
حمت هذه اليظرنة عممنًا ورسمنًا محؿ يظرنة أخرى، عمؿ الفمسػطنينوف عمػى تطونرهػا واختبارهػا طػواؿ عقػود 

(، وأطمؽ عمنها جرنًا عمى دارج لغة ذلػؾ الزمػاف ومػألوؼ قاموسػه، اسػـ: 0856نثالنثة عمى االحتالؿ النثايي )
الػذنف « العهػد الفمسػطنيي الجدنػد»السػـ الػذي بػات ننثنػر سػخرنة رجػاالت وهػو ا«...يظرنة االقتصػاد المقػاوـ»

، بعػد أف أصػبحت «مجتمع مػديي«و« بنرينس«رجاالت دولة )مف دوف دولة بالطبع( و« بقدرة قادر»صاروا 
المذكرات «و« السنرة»مف مفردات العصر الغابر، ال نؤتى عمى ذكرها سوى في كتب « المقاومة«و« النثورة»

 وذكرنات لبياف وحصار بنروت.« الشخصنة
سػرائنمنة، بتواطػؤ  مػف بعػض « مشػبوه»لقد يهض رهاف هؤالء عمى فرضنة زرعتها في أذهايهـ دوائر غربنة وا 

، تأسنسًا عمى فرضنة سقنمة «عمى الفمسطنيننف أف نستحقوا الدولة إف هـ أرادوها»الدوؿ العربنة، مفادها أف 
ا عمػػى دولػػتهـ أليهػػـ لػػـ نعممػػوا عمػػى بيائهػػا ولػػـ نصػػبحوا جػػدنرنف أخػػرى مفادهػػا: أف الفمسػػطنيننف لػػـ نحصػػمو 

بها...وكديا وكاد كنثنروف أف نأخذوا هاتنف الفرضنتنف عمى محمؿ الجد، وبصورة كادت تسقط المسؤولنة عف 
ف كاهؿ إسرائنؿ: عدوايًا مجرمًا، واحتالاًل توسنعًا، واستنطايًا زاحفًا، وعيصرنة كرنهة، فػي الحنمولػة دوف تمكػن

قامة دولته المستقمة.  الشعب الفمسطنيي مف العودة إلى وطيه وتقرنر مصنره بيفسه وا 
، «ضبطيا الوضػع األميػي«إييا كمما أسرعيا في بياء مؤسسات الدولة..و« دولة تحت االحتالؿ»تقوؿ يظرنة 

ندة وسػاعديا عمػى وأظهريا يوانايا الحسية خصوصًا لجهة حفظ أمف إسرائنؿ، كمما سرعيا في والدة الدولة العت
استنالدها...وشهدت السيوات الخمس الفائتة، ذروة ايتعاش هذه اليظرنة، ولعب طويي بمنر والجيراؿ دانتوف، 
أدوارًا مشػػػهودة فػػػي إخراجهػػػا إلػػػى حنػػػز الضػػػوء تحػػػت نافطػػػة محمنػػػة )عالمػػػة تجارنػػػة محمنػػػة(، تػػػولى تومػػػاس 

 «.الفناضنة«وأسمَي بػفرندماف واإلعالـ الغربي أمر ترونجها وتسونقها دولنًا، 
باتػػػػت قػػػػاب قوسػػػػنف أو أديػػػػى مػػػػف تحقنػػػػؽ مرامنهػػػػا...لبس النثػػػػوار « الفناضػػػػنة»ولقػػػػد بػػػػدا لػػػػبعض الوقػػػػت، أف 

القػػدامى الػػزي المػػديي، حتػػى أيهػػـ أحػػد أبػػرز يجػػومهـ فػػي جيػػنف تحػػوؿ إلػػى يجػػـ عمػػى خشػػبة « الميتفضػػوف«و
، «سػػػػالح واحد...شػػػػرعنة واحػػػػدة»، وايتصػػػػر شػػػػعار «العصػػػػائب«و« األذرع«و« الكتائػػػػب»المسػػػػرح، ُحمػػػػت 
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وايهالػػت شػػهادات حسػػف السػػموؾ عمػػى السػػمطة مػػف كػػؿ حػػدب « التيسػػنؽ األميػػي»وامػػتألت السػػجوف بضػػحانا 
« االحتفػػاؿ الكبنػػػر«ولػػػـ نبػػؽ سػػوى تحدنػػد موعػػػد لػػػ«...المسػػتوى األميػػي اإلسػػرائنمي»وصػػوب، بمػػا فػػي ذلػػػؾ 

، تيتظػػر الترسػػنـ «دولػػة تحػػت االحػػتالؿ»إلػػى « شػػعب تحػػت االحػػتالؿ»بػػاإلعالف عػػف اسػػتكماؿ التحػػوؿ مػػف 
.  األممي والقرار الدولي الُممـز

بمػا « العرفاتنػة»قرأتهػا كبػدنؿ عػف «..التأونؿ»عمى اليحو الذي ال نحتمؿ « الفناضنة»وحدها إسرائنؿ، قرأت 
هػػػػي مشػػػػروع اسػػػػتقالؿ وطيػػػػي ياجز..قرأتهػػػػا كمشػػػػروع لتحسػػػػنف شػػػػروط االحػػػػتالؿ وخفػػػػض أكالفػػػػه السناسػػػػنة 

ميػػػاطؽ »نفصػػػمها أمينػػػًا عػػػف « شػػػرنط حػػػدودي»أو « ميطقػػػة عازلػػػة»والمادنػػػة...رأت فنهػػػا مشػػػروع  والمعيونػػػة
أمينػًا واقتصػادنًا عمػى إسػرائنؿ، سػببًا فػي تحونمهػا إلػى ممحػؽ « اعتمادنتهػا»، ونجعػؿ مػف «الكنثافة الفمسػطنينة

 دائـ أو امتداد عضوي لالحتالؿ.
عػػف يهػػج « التعبنػػر المكنثػػؼ»بوصػػفها « الفناضػػنة«لػػػ« نػػةيهانػػة اليها»مػػا تشػػهده السػػمطة والضػػفة النػػوـ، هػػو 

بداللػة دفػاع الػرئنس عبػاس المسػتمنت عػف رئػنس حكومتػه بػرغـ « عيهػا« الخػروج»السمطة، ولنس البػدنؿ أو 
، هي التعبنػر عػف «أييا مفمسوف»الخالفات والحساسنات التي باعدت وتباعد بنيهما...صنحة الرئنس عباس 

وكػػؿ شػػيء فػػي أنػػدنهـ « محاصػػروف»)قبػػؿ أف نكػػوف مالنػػًا(...قوؿ الػػرئنس أييػػا  سناسػػناً « الفناضػػنة»إفػػالس 
، وهػػو الشػػعار الػػذي نمخػػص «قػػوة الفمسػػطنيننف فػػي ضػػعفهـ»)اإلسػرائنمننف(، هػػو التوصػػنؼ عػػف بػػؤس شػػعار 

 أفضؿ مف غنره، وأكنثر مف غنره، معايي الحدنث األخنر لمرئنس عباس ومضامنيه...
رزوؽ إف ما نجري في الضفة مرشح لاليتقاؿ إلى غزة، هو قوؿ صحنح تمامًا، وأخنرًا، فإف قوؿ موسى أبو م

، وهي اليظرنة الُموجهة لسموؾ حماس والُمقررة لسناسػتها، بػرغـ «اإلمارة في غزة»وهـ \ونعكس إفالس يظرنة
مػػا اليفػػي المتكػػرر لهػػا مػػف قبػػؿ قػػادة حمػػاس )بالمياسػػبة أبػػو مػػرزوؽ يفػػى تصػػرنحاته األخنػػرة أنضػػًا(...وهذا 

 سيعود إلنه الحقًا.
 

فػػػي « الفناضػػػنة»الفمسػػػطنينوف وصػػػموا لحظػػػة الحقنقػػػة واالسػػػتحقاؽ: إمػػػا مواصػػػمة السػػػنر عمػػػى هػػػذا الطرنػػػؽ، 
مػا «الغزاونة«و« الضفاونة»طبعتنها،  والشػروع « التفكنػر خػارج الصػيدوؽ»، والمقامرة بمشػروعهـ الػوطيي، وا 

 نثمهـ الشرعي ومشروعهـ الوطيي.في إعادة تجدند وبعث حركتهـ الوطينة التحررنة ومم
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 صالح اليعامي
مف عدوايها عمى قطاع غزة بشكؿ مفاجئ في اآلوية األخنػرة، وسػط سػنؿ مػف التهدنػدات « إسرائنؿ»صعدت 

سػػنة. فتقرنبػػًا نكػػاد رئػػنس هنئػػة أركػػاف الجػػنش التػػي تيػػاوب عمػػى إطالقهػػا القػػادة العسػػكرنوف والمسػػتونات السنا
اإلسػػرائنمي بيػػي غػػايز ال نتػػرؾ مياسػػبة دوف إرسػػاؿ التهدنػػدات المبطيػػة والعمينػػة ضػػد قطػػاع غػػزة. وقػػد وجػػدت 
اليخبة اإلسرائنمنة الحاكمة في عممنات إطالؽ الصوارنخ مف قطاع غزة مسوغًا إلرساؿ هذه التهدندات، التػي 

أسفرت عف استشهاد سبعة مف المواطينف الفمسطنيننف. والسؤاؿ الذي نطرح  جاءت عمى وقع عممنات قصؼ
معينػػة بتصػػعند كبنػػر عمػػى قطػػاع غػػزة، نتجػػاوز يطػػاؽ الغػػارات التػػي يفػػذتها « إسػػرائنؿ»يفسػػه هيػػا: هػػؿ حقػػًا 

بشكؿ أساس طائرات االستطالع بدوف طنار، أـ أف الهدؼ ميها هػو محاولػة الحفػاظ عمػى الػردع اإلسػرائنمي 
 واجهة المقاومة الفمسطنينة؟في م
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 1117عبر حرب 
، فإيػه مػف 1117بعد حوالي أربعػة أعػواـ عمػى شػف الحػرب اإلسػرائنمنة الغاشػمة عمػى قطػاع غػزة أواخػر عػاـ 

مػػف هػػذه الحػػرب، فػػال نمكػػف بيػػاء توقعػػات بشػػأف « إسػػرائنؿ»األهمنػػة بمكػػاف العػػودة لمعبػػر التػػي استخمصػػتها 
قطػػاع غػػزة بػػدوف محاولػػة اإلحاطػػة بػػالعبر اإلسػػرائنمنة مػػف هػػذه الحػػرب.  السػػموؾ اإلسػػرائنمي المسػػتقبمي تجػػاه

يصػرًا »ونمكف القوؿ إيه بعد أربعة أعواـ مف الحرب، فإف هنئة أركػاف الجػنش اإلسػرائنمي تعتبػر هػذه الحػرب 
التػي شػيتها ضػد حػزب  1115، في حنف اعتبرت قنادة الجػنش اإلسػرائنمي حػرب «تكتنكنًا وهزنمة استراتنجنة

هػػدفًا اسػػتراتنجنًا واضػػحًا « إسػػرائنؿ»ففػػي الحػػربنف، وضػػعت «. خسػػارة تكتنكنػػة ويصػػر اسػػتراتنجي» بأيهػػا اهلل
وهػػو وقػػؼ عممنػػات إطػػالؽ الصػػوارنخ مػػف الحػػدود المبياينػػة ومػػف قطػػاع غػػزة. وفػػي الوقػػت الػػذي أدت حػػرب 

قطػاع غػزة مختمفػة إلى وقؼ عممنات إطالؽ الصوارنخ تقرنبًا مف جيوب لبياف، إال أف األوضػاع فػي  1115
لػـ تػراكـ « إسػرائنؿ»تمامًا، حنث إف عممنات إطالؽ الصوارنخ لـ تتوقؼ تقرنبًا. صحنح أف هذا ال نعيػي أف 

الردع في مواجهة حركة حماس؛ بمعيى أف قنادة الحركة باتت تأخػذ بجدنػة أكبػر ردة الفعػؿ اإلسػرائنمنة، لكػف 
عممنػػات إطػػالؽ الصػػوارنخ التػػي تقػػـو بهػػا التيظنمػػات  الحركػػة فػػي المقابػػؿ لػػـ تقػػدـ عمػػى خطػػوات كبنػػرة لوقػػؼ

كػػػاف بػػػال شػػػؾ  1117األخػػػرى. لكػػػف ممػػػا ال شػػػؾ فنػػػه أف أكنثػػػر مػػػواطف الخسػػػارة اإلسػػػرائنمنة فػػػي حػػػرب غػػػزة 
األضرار التي تكبدتها عمى صعند تدهور مكايتها الدولنة وتعاظـ الدعوات ليزع الشرعنة عيها، وال سػنما بعػد 

 «.توفغولدس»يشر ما جاء تقرنر 
 وبالتالي، فإف أي قرار إسرائنمي بالحرب عمى غزة سنأخذ بعنف االعتبار التداعنات عمى الصعند الدولي.

 تأثير التحوالت في العالم العربي
لقد شهدت البنئة اإلقمنمنة تحوالت جذرنة ميذ الحرب األخنرة عمى قطاع غزة، بشكؿ نؤنثر حتمًا في أي قػرار 

لقطػػاع، وقػػد كػػاف عمػػى رأس هػػذه التحػػوالت تفجػػر نثػػورات الربنػػع العربػػي. فعمػػى إسػػرائنمي بشػػأف الحػػرب عمػػى ا
تعػػي حجػػـ الػػدور الػػذي نمعبػػه الػػرأي العػػاـ الػػداخمي فػػي « تػػؿ أبنػػب»سػػبنؿ المنثػػاؿ، باتػػت اليخػػب الحاكمػػة فػػي 

التػػػػػأنثنر فػػػػػي صػػػػػياع القػػػػػرار فػػػػػي العواصػػػػػـ العربنػػػػػة، وال سػػػػػنما فػػػػػي الػػػػػدوؿ التػػػػػي احتضػػػػػيت نثػػػػػورات التحػػػػػوؿ 
األمػػػف »أف اتفاقنػػػة كامػػػب دنفنػػػد تمنثػػػؿ أحػػػد مركبػػػات « إسػػػرائنؿ»ي. فعمػػػى سػػػبنؿ المنثػػػاؿ، تعتبػػػر الػػػدنموقراط

الصػػهنويي األساسػػنة؛ أليهػػا أخرجػػت مصػػر مػػف دائػػرة العػػداء والحػػرب، وفػػي الوقػػت سػػمحت لمجػػنش « القػػومي
دفع أنػة عممنػة حالنػًا تخشػى أف تػ« إسػرائنؿ»اإلسرائنمي بالتفرغ لمواجهة الساحات العربنة األخرى. وقد باتػت 

عسكرنة لها في قطاع غزة الرأي العاـ المصري لمضغط عمى صػياع القػرار فػي القػاهرة اللغػاء اتفاقنػة كامػب 
دنفنػػد، أو أف نػػتـ تطػػونر تحػػرؾ جمػػاهنري مصػػري بػػدوف التيسػػنؽ مػػع الدولػػة ضػػد المصػػالح اإلسػػرائنمنة، أو 

زراء الصػػهنويي بينػػامنف يتينػػاهو نػػذكر المنمػػة األطػػراؼ المتعاويػػة معهػػا. فعمػػى سػػبنؿ المنثػػاؿ مػػا زاؿ رئػػنس الػػو 
العصػػنبة التػػي مػػرت عمنػػه، وهػػو نتصػػؿ بكػػؿ المسػػتونات فػػي اإلدارة األمرنكنػػة لمتػػدخؿ إليقػػاذ طػػاقـ السػػفارة 

« إسػرائنؿ»اإلسرائنمنة في القاهرة بعدما هاجـ السفارة المئات مف المتظاهرنف المصرننف؛ احتجاجًا عمػى قنػاـ 
 .1100غزة، بعد عممنة إنالت في أنموؿ بشف غارات عمى قطاع 

أف نتجه المحتجوف المصرنوف إلى إغالؽ قياة السػونس أمػاـ المالحػة اإلسػرائنمنة، أو أف « إسرائنؿ»وتخشى 
لػذا فػإف الػرأي «. إسػرائنؿ»نتـ المس بالمصالح األمرنكنة في مصر، في رسػالة احتجػاج عمػى تأننػد واشػيطف 

لتحقنقػػه مػػف خػػالؿ ضػػرب « إسػػرائنؿ»ف أي هػػدؼ اسػػتراتنجي تسػػعى نػػتخمص فػػي أ« تػػؿ أبنػػب»السػػائد فػػي 
؛ جػػراء ردة «إسػػرائنؿ»قطػػاع غػػزة، نبقػػى هػػدفًا متواضػػعًا مقابػػؿ الخسػػائر االسػػتراتنجنة التػػي نمكػػف أف تتكبػػدها 

 الفعؿ العربنة عمنه.
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 بنئة إقمنمنة جدندة
شػػهدها العػػالـ العربػػي، وعمػػى وجػػه مضػػطربة، وال تقتصػػر عمػػى التحػػوالت التػػي « إسػػرائنؿ«البنئػػة اإلقمنمنػػة لػػػ

، وال سػنما فػي ظػؿ الػدعوات «إسػرائنؿ«الخصوص مصػر، فالعالقػة المتػدهورة مػع تركنػا تشػكؿ تحػدنًا كبنػرًا لػػ
المتعاظمة إلى عمػؿ جهػد مسػتطاع مػف أجػؿ إصػالح العالقػة مػع أيقػرة، عمػى اعتبػار أف هػذا االيجػاز نمكػف 

تحػػوالت الطارئػػة فػػي العػػالـ العربػػي. ومػػف الواضػػح أف شػػف مػػف تقمػػنص األضػػرار الياجمػػة عػػف ال« إسػػرائنؿ»
حمػػالت عسػػكرنة كبنػػرة عمػػى قطػػاع غػػزة ال نخػػدـ الهػػدؼ اإلسػػرائنمي بتحسػػنف العالقػػة مػػع أيقػػرة، وال سػػنما أف 

 «.تؿ أبنب»رئنس الوزراء التركي أردوغاف نربط بنف السموؾ اإلسرائنمي تجاه غزة ومستقبؿ العالقات مع 
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 تسفي برئنؿ
الػػرئنس المصػػري، محمػػد مرسػػي، اتبػػع جدنػػدا مشػػوقا. ميػػذ تسػػمـ مهػػاـ ميصػػبه وهػػو نيشػػر، كػػؿ شػػهر، تقرنػػرا 
نصػػؼ يشػػاطه فػػي كػػؿ المجػػاالت. ونفصػػؿ التقرنػػر لقاءاتػػه مػػع زعمػػاء الػػدوؿ االجيبنػػة، محادنثاتػػه مػػع رؤسػػاء 

بحنثت فنها، االمتنػازات التػي ميحهػا لممػزارعنف المػدنينف بالمػاؿ لمدولػة  االتحادات والميظمات والمواضنع التي
وكػػذا هونػػة قػػادة الجػػنش الكبػػار الػػذنف قػػرر اخػػراجهـ الػػى التقاعػػد المبكػػر. وكأيهػػا فػػاتورة، نعػػرض التقرنػػر فػػي 

 اليهانة مبمغا رقمنا لمقاءات الرئنس ػ حسب المواضنع.
يذ االف أف نبدأ بػاف نسػجؿ عػدة بيػود هامػة فػي التقرنػر الػذي بعد اسبوع واحد فقط في انموؿ، نمكف لمرسي م

سنيشػػره فػػي يهانػػة الشػػهر. هػػذا االسػػبوع مػػنثال، احػػاؿ الػػى التقاعػػد سػػبعنف جيػػراال، أجػػرى تغننػػرا شخصػػنا فػػي 
المجمس العسكري االعمى، عنف عشرة محافظنف جػدد، تركنبػة المجمػس االعمػى لمصػحافة وعػنف رؤسػاء جػدد 

الحكومنة. مرسي، الذي لـ نفكر عمى االطالؽ في اف نكوف مرشحا لمرئاسة واضطر لمجالس ادارة الصحؼ 
الى السباؽ يحوهػا بػأمر مػف قنػادة االخػواف المسػممنف، أصػبح فػي غضػوف اقػؿ مػف شػهرنف الرجػؿ القػوي فػي 

 مصر.
ر كػػرئنس نتمتػػع بحرنػػة عمػػؿ غنػػر مسػػبوقة. فقػػد ُأعفػػي مػػف التصػػدي لمبرلمػػاف، وذلػػؾ اليػػه حػػؿ واالف بايتظػػا

موعػػد جدنػػد لاليتخابػػات. الدسػػتور الجدنػػد لػػـ نعػػد بعػػد وهكػػذا نمكػػف لمرسػػي أف نتمتػػع بصػػالحنات تشػػبه تمػػؾ 
التػػػي كايػػػت لمػػػرئنس المخمػػػوع حسػػػيي مبػػػارؾ؛ الجػػػنش عػػػاد الػػػى نثكياتػػػه بعػػػد ابعػػػاد رئػػػنس المجمػػػس العسػػػكري 

فنه شػرنكا مياسػبا وبعػد االعمى، الجيراؿ حسنف طيطاوي ورئنس االركاف سامي عياف. الوالنات المتحدة ترى 
يحو اسبوعنف سنمتقي برئنسها، براؾ اوبامػا، الػذي سػنوافؽ عمػى مػا نبػدو عمػى شػطب ممنػار دوالر مػف دنػوف 

ممنػػػار دوالر؛ زنػػػارة مرسػػػي الػػػى الصػػػنف االسػػػبوع الماضػػػي أيتجػػػت اسػػػتعدادا صػػػنينا  2.5مصػػػر، التػػػي تبمػػػغ 
فػػي الصػػيدوؽ المصػػري يصػػؼ ممنػػار دوالر، ممنػػار دوالر؛ والسػػعودنة أودعػػت  1لالسػػتنثمار فػػي مصػػر يحػػو 

 ممنار دوالر وهكذا فعمت قطر انضا. 1سنزداد الى 
'حممػػػة سػػػنياء' لمجػػػنش المصػػػري، الػػػذي ارسػػػؿ لمقتػػػاؿ ضػػػد جماعػػػات االرهػػػاب والبػػػدو المؤنػػػدنف لهػػػا فػػػي شػػػبه 

رهػاب الجزنرة، ميحته قػوة سناسػنة مضػاعفة. فقػد أنثبػت مرسػي بايػه أكنثػر تصػمنما مػف سػمفه عمػى مكافحػة اال
في سنياء، بؿ وأوضح لممواطينف المصرننف بايه عيد الحاجة فاف بالدهـ قادرة عمى أف 'تبسط سنادتها' عمى 

 كؿ اجزاء الدولة.
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وهكذا صد بقدر كبنر االيتقاد الذي نقوؿ اف عزة مصر وأميها كايا رهنية بيود اتفاقات كامػب دنفنػد. وحسػب 
الػػرئنس سػػنتولى صػػالحنات واسػػعة فػػي المجػػاؿ العسػػكري. فهػػو التقػػارنر عػػف صػػنغة الدسػػتور المقترحػػة، فػػاف 

سنكوف القائد االعمى لقوات االمف ولف نكػوف مطالبػا بػاف نتشػاور بعػد االف مػع الجػنش والحصػوؿ عمػى إذيػه 
 قبؿ اعالف الحرب.

 بروح الثورة
وأصػحاب االراء  النثورة التي نحدنثها مرسي في الخدمة الحكومنة تتقدـ دوف رقابة دسػتورنة. فميظمػات النسػار

المنبرالنة واف كايوا نيتقدويه ايتقادا الذعا ولكف هذا لـ نتبمور بعد لنصبح معارضة حقنقنة، كما نكاد ال نكوف 
احتجػػاج مهػػدد فػػي الشػػارع. والسػػبب هػػو أيػػه رغػػـ الخػػوؼ مػػف تحػػوؿ مصػػر الػػى 'دولػػة اخػػواف' ال نػػزاؿ مرسػػي 

مػػواطينف الػػذنف تطمعػػوا الػػى ابعػػاد الجػػنش عػػف السناسػػة نعتبػػر كمػػف نعمػػؿ 'بػػروح النثػػورة'. فهػػو نحقػػؽ أمػػايي ال
ونمبي توقعات اولئؾ الذنف طالبوا بتطهنر الوزارات الحكومنة مف كبار رجاالت اليظاـ السابؽ. أحد ال نمكيػه 
أف نشكو مف مرسي في أيه ال نيفذ تعهداته. المشكمة هي أف تحقنقها معياه ادخاؿ يشطاء االخواف المسممنف 

الحكػػـ. وفضػػال عػػف الػػزخـ التيفنػػذي ننثبػػت مرسػػي ايػػه خالفػػا لمبػػارؾ، الػػذي لػػـ نأبػػه عمػػى يحػػو الػػى مؤسسػػات 
خاص بالراي العاـ، فايه نعػرؼ كنػؼ نكسػب قمػب الجمهػور. وفػي الفتػرة االخنػرة، مػنثال، كنثػرت جػدا الشػكاوى 

غتصػاب، مف وضع االمف في مصر. واحتج الكنثنر مف المواطينف عمى االرتفاع في عدد أعماؿ السطو واال
 التيكنؿ المتزاند باليساء وباالساس الزعرية في الشارع.

وأظهر مرسي قدرته في هذا الشأف في عرض منثنر جدا لاليطباع. فقبؿ اسبوعنف، في الخامسة فجرا، دهػش 
سػنارة  11سكاف حي الممؾ مارنوت في االسكيدرنة، ميطقة السكف الفاخرة ومكاف سػكف أغينػاء مصػر: يحػو 

اؿ االمػػػف وجيػػػود القػػػوات الخاصػػػة، عشػػػرات سػػػنارات الشػػػرطة بمػػػف فػػػنهـ كبػػػار رجػػػاالت مدرعػػػة، مئػػػات رجػػػ
الشػرطة، ايتشػػرت قػػرب قصػر صػػبري يحيػػوح. وبعػػد وقػت قصػػنر اقتنػػد يحيػوح وحراسػػه الشخصػػنوف، مقنػػدنف، 
الى احدى المدرعات التي يقمػتهـ مباشػرة الػى المعتقػؿ. بعػد وقػت قصػنر مػف ذلػؾ بمغػت كػؿ قيػوات التمفزنػوف 

 دنو عف االعتقاؿ التارنخي الذي 'وضع حدا لدولة الزعراف في مصر '.والرا
وذاع صػػنت سػػيء ليحيػػوح كػػػ 'ممػػؾ البمطجنػػة'. مصػػدر التعبنػػر المصػػري 'بمطجػػي' نعػػود عمػػى مػػا نبػػدو الػػى 
اصؿ تركي. لفظنا، معيػاه الشخصػي الػذي نحمػؿ بمطػة او نقطػع االشػجار. فػي مصػر اصػبح التعبنػر مرادفػا 

رعبػػه عمػػى الحػػي، والحقػػا لمزعػػراف الػػذنف نعممػػوف فػػي خدمػػة الحكػػـ ونفرضػػوف ارادتػػه.  لالزعػػر الػػذي نفػػرض
البمطجنػػػة، االسػػػـ الجمػػػاعي لمزعػػػراف، ايتشػػػر فػػػي بدانػػػة النثػػػورة، عيػػػدما ايقضػػػت عمػػػى المتظػػػاهرنف عصػػػابات 
ف العيؼ، المسػمحة بالسػنوؼ، بالبمطػات وبالسػالح اليػاري، ويزلػت بهػـ قػتال وجرحػا. وقػد عمػؿ هػؤالء بػأمر مػ
 كبار رجاالت اليظاـ السابؽ وعمى رأسهـ وزنر الداخمنة القوي حبنب العدلي الذي نقدـ االف الى المحاكمة.

، بيى امبراطورنة زعراف مف صباه. وكإبف لتاجر خردة رضع العيؼ الممنػز لهػذا الفػرع وفهػـ 35يحيوح، ابف 
قػرب اليػوادي المنمنػة لشػارع الهػـر المػؤدي باف مف الزعرية نأتي رزقا طنبا اكنثر مما مػف الخػردة. وبػدأ نتجػوؿ 

الى االهرامات. هياؾ توجد معظـ اليوادي المنمنة وكهوؼ المخدرات في القاهرة. وقد جيد ليفسػه حراسػا شػبابا 
وعيػػي بهػػـ بتفػػايي العػػراب، دفػػع لهػػـ الرواتػػب وحػػرص عمػػى تحرنػػرهـ مػػف السػػجف حػػنف كػػايوا نعتقمػػوف. ووجػػد 

بػػالمغينف الػػذنف كػػايوا نغيػػوف فػػي اليػػوادي المنمنػػة وقػػدـ لهػػـ خػػدمات الحراسػػة.  السػػبنؿ لشػػراء االسػػمحة، وارتػػبط
واسػػتخدـ يحيػػوح المبيػػى الػػذي نعػػود البنػػه كمركػػزا لتػػدرنب الحػػراس الشخصػػننف ومػػف هيػػاؾ كػػاف نيطمػػؽ الػػى 
حمالت السطو وجبانة الخاوات في الدولػة. وحسػب تقػارنر فػي الصػحافة المصػرنة لػـ تكػف مدنيػة أو قرنػة لػـ 
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ؿ النهػػا نػػد يحيػػوح. أسػػاطنر مرعبػػة بػػدأت تػػرتبط باسػػمه. احػػداها تػػروي بػػاف احػػد رجالػػه اطمػػؽ اليػػار عمػػى تصػػ
 طفؿ اليه لـ نذكر لقب 'المعمـ' عيدما ذكر اسـ يحيوح.

 نياية الزعرنة
وازدهرت االعماؿ. وبدأ يحيوح نشتري الفنمؿ وميازؿ الترفنه وأوقػؼ الػى جايبهػا سػنارات المرسػندس والهػامر. 

مػػػة بممكنتػػػه ترسػػػو عمػػػى شػػػاطيء الينػػػؿ وهػػػو صػػػاحب وكالػػػة سػػػنارات هويػػػدا فػػػي مصػػػر. فػػػي قصػػػره فػػػي عوا
اعطنػػت لػػه رخصػػة لتأسػػنس صػػحنفة  1117االسػػكيدرنة جمػػع حنوايػػات متوحشػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ االسػػود. فػػي 

ازي 'الدولة' حنث نيشر ما نطنب له. وعمى صػفحات الصػحنفة تيشػر اعاليػات اليػوادي المنمنػة والبػارات والتعػ
مػػف عػػائالت ضػػباط الشػػرطة المتػػوفنف. معظػػـ رجػػاؿ االعمػػاؿ الخاصػػنف فػػي مصػػر مبػػارؾ لػػـ نحصػػموا عمػػى 
رخصة لتأسنس صحنفة. فالقػايوف كػاف نميػع ذلػؾ. امػا يحيػوح فقػد يجػح فػي تكػونف شػبكة عالقػات ونثنقػة مػع 

رنة الرأسمالي المشكوؾ في السمطة وال سنما مع وزنر الداخمنة العدلي الذي فهـ االمكاينة الكامية في امبراطو 
كػاف يحيػوح مطالبػا بػاف نسػتخدـ ميظمتػه لمسػاعدة اليظػاـ فػي تحقنػؽ الفػوز فػي االيتخابػات  1114أمره. في 

العامة. ولـ نكف الطمب معقدا جدا، فقد طولب رجاله باالجماؿ باحداث اضطرابات في مراكز التصونت كػي 
بالغات كاف نخرج افراد الشػرطة الػى المراكػز االشػكالنة نكوف ممكيا استدعاء الشرطة. وعيدما كايت تصؿ ال

فنوقفػػػوا التصػػػونت ونغمقػػػوا صػػػيادنؽ االقتػػػراع، وبعػػػد ذلػػػؾ نمكػػػف لمشػػػرطة أف تغنػػػر مضػػػموف الصػػػيادنؽ التػػػي 
 وضعت الند عمنها.

في واحدة مف عشػرات الحػاالت االخػرى، ُطمػب مػف يحيػوح مسػاعدة صػدنقه العػادلي ضػد ميافسػه. فاسػتجاب 
عمى الفور وحبسوا الميػافس فػي مخػزف فػي احػد فػروع بنػع شػركة هويػدا. وكػاف المقابػؿ لػذلؾ لػـ  رجاؿ يحيوح

نكف دوما بالماؿ. فقد حصؿ يحيوح مػنثال مػف وزارة الداخمنػة عمػى المصػادقة بايػه مستشػار احػدى دوؿ رابطػة 
فر المخالفػػػات الشػػعوب البرنطاينػػة. وبالتػػالي نمكيػػه أف نركػػب لوحػػات تػػرخنص دبموماسػػنة عمػػى سػػناراته ونػػو 

واالزعاجػػات مػػف شػػرطة السػػنر. كمػػا حصػػؿ عمػػى رخصػػة لشػػراء خمػػس قطػػع سػػالح. واعتقػػاؿ اليحيػػوح مػػيح 
 مرسي ربحا مزدوجا.

فابقائه خمؼ القضباف ال نرمز فقط الى 'يهانة عصر الزعرية' ػ العيواف الذي ميحته احدى الصحؼ لمحػدث؛ 
وبرهػػاف عمػػى أف الػػرئنس الجدنػػد ال نخػػاؼ اال مػػف اهلل.  ففنػػه أنضػػا تعبنػػر عػػف المحاسػػبة لمحكػػـ القػػدنـ ورمػػوزه

إحدى الشكاوى الشدندة التي طرحها المواطيوف في ضوء تصاعد الجرنمػة بعػد النثػورة كايػت أف 'الدولػة فقػدت 
 هنبتها أماـ المواطينف'. اعتقاؿ يحيوح ميح 'دولة مرسي' الكنثنر مف الهنبة.
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 عمنره هاس
ُقمت في يفسي ايهـ 'عباقرة' حنيما سدت عشرات الشاحيات وسنارات األجرة الحركػة فػي قمػب الخمنػؿ فػي نػوـ 
االربعاء الماضي احتجاجا عمى ارتفاع األسعار. وتابعت القوؿ ايهـ 'عباقرة' حنيمػا مػررت بعػد أربػع سػاعات 

فسه وسمعت اف متظاهرنف آخرنف أحرقوا دمنة هياؾ عمى صورة سالـ فنػاض. وقػوي اسػتيتاجي في المكاف ي
أيهـ 'عباقرة' حنيما استدريا أيا وسائر السائقنف في شارع القدس في البنرة راجعنف الى الخمؼ في نـو الجمعة 

خػػرى حنيمػػا أفػػادت ُقبنػػؿ ميتصػػؼ المنػػؿ ألف لهبػػا سػػد الشػػارع عيػػد مػػدخؿ مخػػنـ الالجئػػنف األمعػػري. ومػػرة ا
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صحؼ نوـ السػبت عػف احػراؽ حاونػات قمامػة وموجػة سػطو وسػرقة تحػت غطػاء مظػاهرات نػـو الجمعػة فػي 
بنػت لحػـ وبياتهػا، لػـ أسػتطع أال أكػرر قػولي اف االسػرائنمننف الػذنف صػاغوا اتفاقػات اوسػمو قبػؿ عشػرنف سػية 

ؤولنة عػف االزمػة االقتصػادنة ونتظػاهروف تقرنبا هـ عباقرة بحنث ضميوا اف نتهـ الفمسػطنينوف قنػادتهـ بالمسػ
 آالفا عمنها.

أخذ ذعر قنادة السمطة الفمسطنينة نزداد، ففي كؿ نـو خطب كايت ذروتها أمس في مؤتمر صػحفي لمحمػود 
عباس أعمف به 'صوت فمسطنف' في مطمع كؿ يشرة أخبار؛ ولجاف وزارنػة جدنػدة تيشػأ صػبح مسػاء تِعػد بػأف 

وعػد آخػر بمقػاءات ومباحنثػات مػع ممنثمػي االحػزاب والميظمػات غنػر الحكومنػة؛ توجد بدع تخفض األسعار؛ و 
وبػػػػرامج مػػػػذناع نػػػػتفهـ فنهػػػػا ُمجػػػػرو المقػػػػاءات ومػػػػف ُتجػػػػرى معهػػػػـ المقػػػػاءات بمغػػػػة مسػػػػتكبرة أبونػػػػة، نتفهمػػػػوف 
المتظاهرنف لكيهـ نوبخويهـ عمى هناجهـ وتخرنبهـ. وحدنث مع طبػاخ مطعػـ 'زنػت وزعتػر'، ُنبػنف فنػه كنػؼ 

 العودة الى وجبة الجدة التقمندنة التي هي أرخص وأكنثر صحة، عمى مواجهة االسعار المرتفعة. ستساعد
نعمػػـ كػػؿ متظػػاهر لػػـ ُنيػػه الدراسػػة النثايونػػة أليػػه خػػرج لنسػػاعد فػػي االيفػػاؽ عمػػى عائمتػػه، نعمػػـ جنػػدا اف االزمػػة 

فنػػاض بصػػوت مبحػػوح العالمنػػة قػػد أصػػابت فمسػػطنف انضػػا التػػي 'لنسػػت هػػي دولػػة'. وكػػؿ مػػواٍؿ لفػػتح نػػدعو 
قائال: 'إرحؿ' ونشتمه، نعمـ حقنقة اف رئنس الوزراء ما كػاف نسػتطنع اف ُنقػدـ سناسػة ال نقبمهػا رئػنس السػمطة 
الفمسػػػطنينة الػػػذي عنيػػػه لميصػػػبه. وتشػػػعر كػػػؿ معممػػػة أجرتهػػػا ألفػػػا شػػػنكؿ عمػػػى جمػػػدها وجمػػػود أبيػػػاء عائمتهػػػا 

ذي وقػػع عمنػػه مسػػؤوؿ فػػتح الكبنػػر احمػػد قرنػػع )أبػػو باالتفػػاؽ االقتصػػادي مػػع اسػػرائنؿ وببروتوكػػوؿ بػػارنس الػػ
عالء(. اف اتفاؽ الغالؼ الجمركي هذا وهو مؤقت كاتفاؽ اوسمو والميطقة ج، نقند االقتصاد الفمسطنيي الى 
السناسة االسرائنمنة في فرض الضرائب غنر المباشرة. واذا كايػت هػذه السناسػة تنثقػؿ عمنيػا يحػف االسػرائنمننف 

رنة العمنػا، كنثنػرا فكنػؼ ال تنثقػؿ أكنثػر مػف ذلػؾ عمػى الفمسػطنيننف الػذنف ال تقتػرب رواتػبهـ ممف لسيا فػي العشػ
 مف الحد األديى االسرائنمي؟

استطاعوا في اوسمو اف نكتبػوا عقػدا نتػرؾ السػرائنؿ المػوارد والسػنطرة عمنهػا وسػمطات السػند ونميحػوا السػمطة 
وبػال مػوارد، وهكػذا جعمػوا السػمطة الفمسػطنينة سػورا  الفمسطنينة المشكالت والمسؤولنة عف حمهػا، بػال سػمطات

واقنػػا لحكومػػة اسػػرائنؿ مػػف غضػػب الجمهػػور. فمػػا العجػػب أف نتجػػه المتظػػاهروف الػػى العيػػواف الحاضػػر واف 
نتهموا السمطة بارتفاع أسعار لـ تقرره هػي؟ ومػاذا عػف االسػرائنمننف؟ ايهػـ نسػتمتعوف العتقػادهـ ايػه ال توجػد 

 يد الفمسطنيننف واالحتالؿ.أي صمة بنف االزمة ع
اف االقتصاد الفمسطنيي حتى بغنر االزمػة العالمنػة وبغنػر فػرض الضػرائب غنػر المباشػرة العالنػة التػي نحبهػا 
يتينػػػاهو، هػػػو ُمعػػػوؽ وضػػػعنؼ بسػػػبب السػػػنطرة االسػػػرائنمنة. وتعػػػالوا يػػػذكر عػػػددا مػػػف الحقػػػائؽ ال كمهػػػا ألييػػػا 

 جمها جمنعا:سيضطر الى االستنالء عمى الصفحة كمها مف ا
 ػ تميع اسرائنؿ غزة مف تصدنر االيتاج الزراعي والصياعي. 0
ػ تستغؿ اسرائنؿ قدر استطاعتها الموارد الطبنعنة لمضفة الغربنة: الماء والمقالع والمياجـ في البحر المنػت  1

ة الغربنػػة هػػي واالرض الزراعنػػة والميػػاطؽ الصػػياعنة ومواقػػع السػػناحة والتيػػزه. فكػػؿ زنػػادة اسػػرائنمنة فػػي الضػػف
 يقصاف مف الفمسطنيننف.

ػ تسػنطر اسػرائنؿ عمػى المجػاؿ االلكترومغياطنسػي وتقنػد بػذلؾ جػدوى وربحنػة شػركات الهواتػؼ المحمولػة  2
 الفمسطنينة وصياعة الهاي تنؾ الفمسطنينة.

 ػ تميع اسرائنؿ صنادي األسماؾ في غزة مف االبحار أكنثر مف نثالنثة أمناؿ بحرنة. 3
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ائنؿ االيتاج الفمسطنيي ميافسػة غنػر عادلػة: فهػي تػدعـ المػاء لممػزارعنف االسػرائنمننف ومػف هػـ ػ تيافس اسر  4
فػػي المسػػتوطيات مػػيهـ، بػػازاء تخصػػنص أقػػؿ قػػدر مػػف مػػاء الشػػرب لمفمسػػطنيننف. وحنيمػػا تػػزود البنػػوت فػػي 

سعر كنمو الخمنؿ وبنت لحـ بماء الشرب مرة كؿ شهر فال عجب مف خراب حقوؿ الخضراوات )'أتعممنف كـ 
البيدورة؟ نثماينة شواقؿ'، قاؿ لي متظاهروف في الخمنؿ وكأيهـ تحدنثوا عف المحـ. 'أتعممنف أييا كففيا عف زرع 

 القريبنط'، قاؿ مزارع في حمحوؿ وذكر في غضب القريبنط االسرائنمي عمى البسطة(.
وجػب عمػى عشػرات آالؼ ػ بسبب رفض اسرائنؿ ربط مجموعات فمسطنينة في الميطقة ج بشبكة المػاء، نت 5

البشر اف نشتروا الماء مف حاونات طػواؿ السػية كمهػا. ونتوجػب فػي الصػنؼ عمػى مئػات اآلالؼ ممػف تجػؼ 
صيابنرهـ اف نشتروا ماءا مف الحاونات واليقؿ نجعؿ سعر الماء أغمى بنثماينة أضعاؼ وأكنثر مف سعره عمى 

نات تستطنع هذه العائالت االيفػاؽ عمنهػا ألبيائهػا؟ 'جنرايهـ' المستوطينف. فكـ مف حمقات االيجمنزنة والرناض
 وكـ تستطنع اف ترسؿ مف البيات والبينف لمدراسة في الجامعات؟

ػ تفػرض اسػرائنؿ عمػى الفمسػطنيننف اف نسػافروا فػي طػرؽ التفافنػة معوجػة مػف جنػب الػى جنػب أو مػف كػؿ  6
افة الػى كػؿ غانػة عشػرة كنمػومترات فػي مدنية الى قرى وبمدات في المحافظة. وتعالوا يفترض اف تطػوؿ المسػ

المتوسػػط. فنجػػب اف ُنضػػرب هػػذا بسػػتة انػػاـ فػػي االسػػبوع مػػرتنف كػػؿ نػػوـ عمػػى األقػػؿ، فػػي نثالنثػػنف ألػػؼ سػػنارة 
ألػػؼ سػػنارة خاصػػة(. وتُقسػػـ الزنػػادة التػػي ال داعػػي لهػػا عمػػى الكمفػػة بػػنف  011)مػػف غنػػر اف يشػػمؿ يحػػوا مػػف 

ئقي الشػاحيات وبػنف التجػار والمشػترنف. فكػـ مػف العنػادات تسػتطنع سائقي اليقؿ العاـ وبنف الركاب، وبنف سا
 هذه الزنادة اف تيفؽ عمنها؟ وكـ تكمؼ دافع الضرائب االوروبي مف مالننف النوروات؟

فقػػط سػػببت السػػنطرة االسػػرائنمنة لالقتصػػاد الفمسػػطنيي خسػػارة  1101بحسػػب مكتػػب االقتصػػاد الفمسػػطنيي فػػي 
هذا لنس سػببا نػدعو الػى عػدـ الخػروج لمتظػاهر. فالمتظػاهروف الفمسػطنينوف ممنار دوالر. لكف  5.7يحو مف 

نقولػػوف اف لقنػػادتهـ مجػػاؿ عمػػؿ سناسػػنا واقتصػػادنا مػػا حتػػى فػػي الظػػروؼ الخايقػػة. وهػػي ال تسػػتغمه السػػبابها 
 الخاصة لكسر الوضع الراهف الذي ايشأه عباقرة اوسمو.

 8/8/1101ىآرتس 
 01/8/1101، القدس العربي، لندن
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