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 تكشف النقاط عن مخطط  ال ي يستيدف ضرط قطاع غزة في غزة الداخميةوزارة  .0

تسجيال مصورا لرجؿ غطى وجيو،  في قطاع غزةاشرؼ اليور: نشرت وزارة الداخمية في الحكومة  -غزة
طط تقوـ عميو أجيزة أمف عربية وأخرى تابعة لمسمطة إضافة إلى أجيزة األمف اعترؼ بالمشاركة في مخ

 اإلسرائيمية، ييدؼ إلى إسقاط حكـ حركة حماس، ضمف مخطط ما بات يعرؼ بػ'التمرد'.
وظير الرجؿ في تسجيؿ تمفزيوني عرضو الناطؽ باسـ وزارة الداخمية إسالـ شيواف في مؤتمر صحافي عقد 

و شيواف أف األجيزة األمنية في غزة اعتقمت أحد المتخابريف مع االحتالؿ، وأنو كاف ظير الجمعة، قاؿ في
 قد التقى مع مسؤولي في أجيزة أمنية تتبع السمة خرجت مف قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس.
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وقاؿ اف اعترافات الرجؿ الذي اعتقؿ عند عودتو إلى غزة بعد أف كاف في سفر قادت لمعمومات تشير إلى 
اركة المخابرات اإلسرائيمية، وجيازي المخابرات الفمسطينية واألمف الوقائي، باإلضافة ألجيزة أمنية تتبع مش

 لدوؿ عربي شاركت في المخطط.
وظير الرجؿ الذي قالت الوزارة أنو قد أدلى باعترافاتو بعد اعتقالو في تسجيؿ مصور قاؿ فيو أنو سبؽ وأف 

قبؿ الحرب األخيرة عمى قطاع  1021يمية في شير أكتوبر مف العاـ ارتبط لمعمؿ مع المخابرات اإلسرائ
 غزة.

وأشار إلى أنو بعد ارتباطو ىذا طمبت منو المخابرات اإلسرائيمية الحضور إلى البحر، وىناؾ سمـ تكميفا لبدء 
 العمؿ عمى إنياء حكـ حماس في غزة، وأنو أثناء المقاء حضر ضابط في جياز األمف الوقائي.

دوالر، إضافة إلى مصاريؼ أخرى، وأنو تـ إبالغو عند  300ضا أنو تـ وضع راتب لو قيمتو وذكر أي
االستفسار عف االستعدادات أف ىناؾ مجموعات مسمحة جاىزة في مناطؽ شماؿ قطاع غزة ورفح جاىزة 

ير، لمتحرؾ في التاريخ المحدد إلنياء حكـ حماس، وانو جرى التوافؽ عمى أف يكوف التحرؾ بعد ستة أش
 وأنو طمب منو أف يحضر مجموعات في مدينة خانيونس، بعد إعالمو باف السالح المطموب لمتحرؾ مجيز.

وبحسب االعترافات التي أزيؿ منيا أسماء األشخاص الذيف قابموا الرجؿ الذي ظير في التسجيؿ، وكذلؾ 
د إراقة الدماء، 'مف أجؿ عودة أسماء أجيزة األمف العربية المشاركة، فقد ذكر أنيـ أبمغوه أف التحرؾ سيشي

 فتح وتعييف محمد دحالف رئيسا'.
وقاؿ في اعترافو أف الضابط اتصؿ قبؿ أياـ مف اعتقالو، وأبمغو أنو سيعتقؿ وسيطمؽ سراحو بعد يوميف، 

 وأنو طالبو بعدـ االعتراؼ عف موضوع التحرؾ العسكري وما تـ االتفاؽ عميو.
خمية عقب انتياء التسجيؿ المصور أف وزارتو ستنشر في أوقات الحقة وقاؿ إسالـ شيواف الناطؽ باسـ الدا

 تفصيالت أكثر عف المخطط.
وقاؿ أف أي محاوالت الستيداؼ القطاع والمقاومة الفمسطينية 'لف تفمح بكسر إرادة الشعب الفمسطيني'، 

 لمترتبة عمى المخطط.وحمؿ االحتالؿ اإلسرائيمية وأجيزة األمف الفمسطينية وأخرى عربية كافة النتائج ا
ف كانت مف دوؿ الطوؽ، قاؿ  وحيف سألتو 'القدس العربي' خالؿ المؤتمر عف ىوية أجيزة األمف العربية، وا 

 انو معمومات إضافية عف الممؼ سيجرى كشفيا الحقا.
وقاؿ مقمال مف الحديث عف موضوع 'تمرد غزة' أف 'ما يجري مف استيداؼ خطير لقطاع غزة وفصائؿ 

 تحت مسميات وىمية، ىي محاوالت يائسة لف تفمح في كسر إرادة وصمود شعبنا'. المقاومة
 7/9/1053القدس العربي، لندن، 

 
 عن االتفاقات السابقة "إسرائيل"تراجعت  إذا: سنتراجع عن مبدأ تبادل األراضي عباس .2

ف يتراجعوا عف مبدأ قاؿ الرئيس محمود عباس اف الفمسطينييف يمكف ا :وكاالت –القدس المحتمة  -راـ اهلل
تبادؿ األراضي كأساس التفاؽ سالـ مع اسرائيؿ في حاؿ تراجعت اسرائيؿ عف االتفاقات الموقعة مع 

 الحكومات السابقة.
وقاؿ الرئيس خالؿ لقائو وفدا عربيا رياضيا يزور فمسطيف اف "موضوع التفاوض اآلف ىو ترسيـ الحدود. 

االسرائيمي قاؿ انو يريد طي ما تـ االتفاؽ عميو مع رئيس نحف قدمنا وجية نظرنا بالموضوع والطرؼ 
 الحكومة االسرائيمية )السابؽ اييود اولمرت( في موضوعي األمف والحدود".
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( عمى اف يتـ االنسحاب مف 1009الى  1006 -واوضح "اما في موضوع الحدود، اتفقنا )مع اولمرت 
% )مف تبادؿ 6)لألراضي(. اولمرت طرح نسبة  مع تبادؿ محدود 2967كافة األراضي المحتمة منذ عاـ 
 %".2,9األراضي( ونحف عرضنا نسبة 

وأضاؼ اف "وفدنا أبمغ الوفد االسرائيمي الحالي: اذا أردتـ التراجع عما تـ االتفاؽ عميو مع اولمرت فاننا 
 كما ىي". 2967ايضا نتراجع عف موافقتنا عمى تبادؿ األراضي ونريد أراضي حدود عاـ 

اف "المفاوضات تسير ونحف ال نعمف عف تفاصيؿ ومواعيد المقاءات لكف األربعاء الماضي كاف  باسعوقاؿ 
اجتماع لموفديف وسيكوف اجتماع أمني بحضور الجنراؿ األميركي )جوف( الف المنسؽ األميركي األمني يـو 

 االثنيف المقبؿ".
 فمسطيني واالسرائيمي.ولـ يفصح الرئيس عف مكاف االجتماع ومف سيحضره مف الجانبيف ال

الذي يمتقي وزير الخارجية األميركي جوف كيري االثنيف المقبؿ في لندف، اف "االدارة األميركية  عباسوقاؿ 
خاصة كيري والرئيس )باراؾ( اوباما يضعوف ثقال بالمفاوضات الفمسطينية االسرائيمية خاصة بموضوع 

 االستيطاف".
لالستيطاف بأنو غير شرعي، ىو موقؼ ميـ. وىكذا وضعت االدارة وتابع اف "اعتبار الواليات المتحدة 

 األميركية ثقميا بيذا الموضوع ونريدىا اف تضع ثقميا بكؿ قضايا التفاوض مف أجؿ التوصؿ الى حؿ".
 وقاؿ اف الموقؼ االوروبي الذي اتخذ بمقاطعة منتوجات المستوطنات ايضا موقؼ ميـ".

يريد دورا روسيا في ىذه المفاوضات وانو ارسؿ رئيس الوفد الفمسطيني  وكشؼ الرئيس اف الجانب الفمسطيني
المفاوض د.صائب عريقات "لوضعيـ بصورة تفاصيؿ المفاوضات واعطيتو تعميمات البالغيـ أوال بأوؿ عف 

 تفاصيؿ المفاوضات والتشاور والتنسيؽ معيـ".
 7/9/1053الحياة الجديدة، 

 
 ادىا ألي حرط قادمة لمحفاظ عمى الجبية الداخميةتؤكد استعد غزةفي داخمية وزارة ال .3

الحكومة الفمسطينية بغزة جاىزيتيا ألي حرب قادمة، مطالبة الفمسطينييف  في أكدت وزارة الداخمية: غزة
 بالمساىمة في "بناء مشروع المقاومة".

ع أعضاء نقابة ( م9|5وشدد وزير الداخمية واالمف الوطني فتحي حم اد خالؿ لقائو، مساء أمس الخميس )
ألي حرب قادمة "لمحفاظ عمى الجبية الداخمية لتبقى قوية عصية عمى  الممرضيف بغزة، استعداد وزارتو

 االحتالؿ".
ودعا كافة أطياؼ الشعب الفمسطيني وفصائمو وفئاتو لػ"المساىمة في بناء مشروع المقاومة وتدعيـ شوكتيا  

 "لتكوف قوية في خاصرة عُدونا"، بحسب قولو.
أضاؼ حم اد: "إف "تطبيؽ الوحدة الوطنية يتـ تحت راية المقاومة والثوابت وتحرير فمسطيف، وبفضؿ اهلل و 

 شعبنا موحد في مواجية االحتالؿ".
  6/9/1053قدس برس، 

 
 مارسآذار/  قراقع: اإلفراج عن آخر األسرى القدامى قبل نياية .4
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حرريف الفمسطينييف، أمس، عف مواعيد اإلفراج أعمنت وزارة شؤوف األسرى الم منتصر حمداف: -راـ اهلل 
عف الدفعة الثانية لقدامى األسرى تنفيذا لالتفاؽ الذي أبرمو الرئيس الفمسطيني محمود عباس مع الجانب 

 . 4/5/2994الذي يقضي بإطالؽ سراح قدامى األسرى المعتقميف قبؿ ” اإلسرائيمي“
أكتوبر/تشريف األوؿ،  19فراج عف الدفعة الثانية يوـ وأكد وزير شؤوف األسرى عيسى قراقع أنو سيتـ اإل

مارس/آذار، مؤكدًا أف اإلفراج عف  18ديسمبر/كانوف األوؿ، والدفعة الرابعة يـو  19والدفعة الثالثة يوـ 
 قدامى األسرى غير مرتبط بتطورات المفاوضات، وأنو لف يكوف ىناؾ إبعاد ألي أسير خارج الوطف .

رؤية استراتيجية فمسطينية جديدة لمتعامؿ مع قضية األسرى، سممت إلى رئيس لجنة وكشؼ قراقع عف إعداد 
المفاوضات صائب عريقات، في اجتماع رسمي عقد في راـ اهلل بحضور رئيس نادي األسير قدورة فارس، 

 ىذه الرؤية تقوـ عمى أساس جدولة زمنية محددة ومتفؽ عمييا لإلفراج عف المعتقميف وفؽ أولويات“وقاؿ 
بحيث يفرج عف آخر أسير في نياية المفاوضات، وأف ذلؾ يشمؿ إطالؽ سراح القادة والنواب كمرواف 

 البرغوثي وأحمد سعدات وغيرىـ .
 7/9/1053، الخميج، الشارقة

 
 ممسجد األقصى افتعال مدروس لزعزعة االستقرارلاإلسرائيمي المتواصل  قتحاماالمنظمة التحرير:  .5

الثقافة واإلعالـ بمنظمة التحرير الفمسطينية، االستفزاز اإلسرائيمي المتواصؿ باقتحاـ  اعتبرت دائرة :راـ اهلل
المسجد األقصى واالعتداء عمى القدس واألماكف المقدسة، وعمى المواطنيف اآلمنيف العز ؿ، افتعاال مدروسا 

شعاؿ بؤر التوتر بالم نطقة، مستغمة بذلؾ الستدراج شعبنا لحمقة مفرغة مف العنؼ وزعزعة االستقرار وا 
 األوضاع الدولية واإلقميمية.

وأكدت الدائرة، في بياف صحفي امس، أف تصعيد قوة االحتالؿ النتياكاتيا المنظمة وفي مقدمتيا توسيع 
مشروعيا االستيطاني وتيويد القدس ومحيطيا وتفريغيا مف سكانيا األصمييف، وىدـ المنازؿ بأيدي 

الـ ولإلدارة األميركية بأنيا ليست شريكا في صنع السالـ، وأنيا ليست أصحابيا، وغيرىا، ىي رسالة لمع
 معنية بعممية سياسية ذات مغزى تفضي لحؿ الدولتيف.

 7/9/1053الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 الضميري المخططات التي تتحدث عنيا حماس ليس ليا أساس عمى األرض .6

ماس، وقالت إنيا انعكاس لحالة اليستيريا التي تعيشيا راـ اهلل: ردت السمطة الفمسطينية عمى اتيامات ح
 الحركة جراء 

ما حدث في مصر. وقاؿ المواء عدناف الضميري، المفوض السياسي العاـ والناطؽ الرسمي باسـ المؤسسة 
ىذه التصريحات انعكاس لحالة اليستيريا التي تعيشيا قيادة حماس جراء سياستيا وممارساتيا »األمنية، إف 

فوضة وطنيا، وعمييا أف تتصالح مع نفسيا وتتجرأ عمى تقييـ مواقفيا الكارثية التي أضرت بالشعب المر 
 «.الفمسطيني
إف المخططات التي تتحدث عنيا حماس ليس ليا أي أساس عمى األرض، بؿ عمى العكس »وأضاؼ: 

دال مف أف تبقى غزة تماما نحف معنيوف بإنياء االنقساـ بسرعة وعودة القطاع لحضف الوطف والشرعية، ب
 «.مخطوفة بيد حماس وحركة اإلخواف المسمميف
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قيادة حماس مصابة ىذه األياـ بيستيريا الوضع الذي زجت نفسيا فيو بالتدخؿ بالشأف المصري. »وتابع: 
ىذه اليستيريا دفعتيا لتقوـ بأعماؿ وتصريحات خارجة عف اإلجماع الوطني بكؿ االتجاىات، فمرة تتيـ 

نية، وتارة تتيـ الحكومة المصرية، وتارة أخرى تتيـ أطرافا في غزة بالسعي لمتخريب، حيث تقـو السمطة الوط
 «.بإجراءات خارجة عف القانوف بحقيـ

7/9/1053الشرق األوسط، لندن،   
 
 إسرائيميأي عدوان  تؤكد وقوفيا صفًّا واحًدا لصد   في قطاع غزة األجنحة العسكرية .7

الفصائؿ الفمسطينية تتقدميا كتائب عز الديف القساـ، ، أف غزةمف  7/9/1053، االتحاد، أبو ظبينشرت 
عمى المفاوضات التي  الجناح المسمح لحماس، نظمت عرضا عسكريا شماؿ قطاع غزة امس احتجاجاً 

. وفي حيف شاركت عناصر مف الجبيتيف الشعبية "إسرائيؿ"يجرييا ممثمو السمطة الفمسطينية مع 
 الجيادحركتي مسطيف إلى جانب ألوية الناصر وفصائؿ أخرى في العرض امتنعت والديمقراطية لتحرير ف

إلى المفاوض الفمسطيني ليس "عف المشاركة. وقالت الفصائؿ في مؤتمر صحفي عقدتو بعد انتياء العرض 
ننا اليوـ نجتمع لنقوؿ كممة واحدة إننا لـ ن خوؿ منا وال فينا مف يضع ثوابت األمة عمى طاولة المفاوضات وا 

لـ يعد ". وتابعت "أحدا بالتفاوض عمى ثوابت امتنا. ندعوكـ إلى العودة إلى أحضاف شعبكـ والتمسؾ بثوابتو
لنا خيار إال المواجية ميما كمفتنا المواجية مف أثماف، إلى المحتؿ الصييوني المجـر إننا في األجنحة 

متنا مف اجؿ مصمحة شعبنا، لف نصمت العسكرية لممقاومة الفمسطينية يوشؾ صبرنا أف ينفد، فنحف إف ص
 ."طويال حياؿ ما نواجيو مف خروقات المحتؿ وتجاوزاتو

األجنحة العسكرية أكدت في بياف تاله ، أف غزةمف  6/9/1053، المركز الفمسطيني لإلعالموذكر 
العدو  "نمتقي اليوـ عمى كممة واحدة نوجو رسائمنا لمعالـ أجمع القريب والبعيدبالقوؿ: متحدث عسكري 

والصديؽ في خضـ المحف المتالحقة التي تعصؼ بشعبنا وفي ظروؼ انشغاؿ أمتنا بآالميا وظروفيا". 
المبارؾ، وقضاياه الكبيرة.. القدس.. االستيطاف.. األسرى..  ىـ الوطف وأضافت: "يجمعنا ىـ واحد كبير،

، الالجئيف.. الحصار، وتتالشى دوف ذلؾ كؿ الخالفات الصغيرة، لئف اختمفن ا في جزئيات العمؿ المقاـو
فإننا نتوحد تحت مظمة الوطف الكبير وىـ  المآؿ والمصير". ودعا المتحدث أىمنا في القدس والداخؿ المحتؿ 
والضفة الغربية لالنتفاض في وجو المحتؿ بكؿ قوة ممكنة. ووجيت الفصائؿ رسالة لألسرى في سجوف 

وآمالكـ وآالمكـ ولف ننسى سابؽ فضمكـ عمى شعبنا، االحتالؿ، قائمة: "نرقب ىمومكـ ونعيش محنتكـ 
ننا  فموالكـ ما كنا، ولف نتأخر ولف نتوانى عف نصرتكـ، رأيتـ باألمس قدرة المقاومة عمى تحرير األسرى وا 
نعمؿ ليؿ نيار عمى فكاؾ أسركـ وخالصكـ مف سجوف المحتؿ وكمنا ثقة باهلل أنو سيأتي اليـو الذي 

ار". وأكدت الفصائؿ أنو "ليس لنا أي يد فيما يجري في الساحات العربية القريبة سنحرركـ فيو بقوة واقتد
ننا برآء مف كؿ قطرة دـ تزىؽ في أي بمد عربي ومف أي يد تعبث في  والبعيدة ال مف قريب وال مف بعيد، وا 

 أيد بمد، ىذه سياستنا التي لـ ولف تتغير".
الخبير العسكري يوسؼ ، أف غزةمف نبيؿ سنونو  عف مراسميا 6/9/1053، فمسطين أون الين وجاء في

أف دعوة المتحدث العسكري لممواطنيف في الضفة المحتمة إلى االنتفاض في وجو اعتبر "الشرقاوي، 
االحتالؿ بكؿ قوة ممكنة، ىي دعوة طبيعية، السيما أف االنتفاضة ستكوف تحصيؿ حاصؿ إذا كاف ىناؾ 

 ؿ مدعاة لالنتفاضة".عدواف عمى غزة، وىي واجب ألف االحتال
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كتائب الشييد أبو عمي مصطفى الجناح نقاًل عف وكاالت، أف  7/9/1053، القدس العربي، لندنوأوردت 
عسكري ومقاطعة المؤتمر العرض الالعسكري لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف قررت االنسحاب مف 

ناصرة لإلخواف المسمميف ومناىضة الصحافي بعد تجاوزات قامت بيا كتائب القساـ مف خالؿ رفع شعارات م
 لمجيش المصري.

 
 ل ورة عمى ظمم حماس يخوضون  ورة وىمية عبر العالم االفتراضي نوالداعيحيى موسى:  .8

حماس يحيى موسى، أف دعاة التمرد في قطاع غزة حركة عروبة عثماف: اعتبر القيادي في  -غزة 
قطاع غزة. ونفى تكميؼ حماس لو سحَؽ حركة  مجموعة مف النكرات، وليس ليـ أي أثر أو دور فعمي في

"تمرد"، مشددًا عمى أف المقن عيف الداعيف إلى الثورة عمى ظمـ "حماس" يخوضوف ثورة وىمية عبر العالـ 
االفتراضي لف ينتج منيا أي ثمرة ليـ. وعف سيناريو تعامؿ حماس مع تاريخ نزوؿ المتمرديف الفعمي إلى 

بمنطؽ القانوف والعالقات  1007بعد أحداث االنقساـ المؤسفة عاـ الشارع، أجاب: "حماس تعاممت 
الوطنية، وال يخمو األمر مف تجاوز ىنا أو ىناؾ، لكف بشكؿ عاـ غزة تعيش جوًا مف الحرية، وبالتالي أي 
حراؾ سممي معارض لػحماس ُيقابؿ باالحتراـ، ويستحيؿ التعامؿ معو بالقوة والقمع". وأكد موسى أف العرض 

 كري المييب الذي شيدتو غزة أمس لـ يكف ىدفو إخافة حركة "تمرد"، فيي ليست بحسباف الفصائؿ.العس
 7/9/1053األخبار، بيروت، 

 
 ليس قمع الناس و  الدفاع عن الوطن والشعط تياميم كتائط القسامالبردويل:  .9

ف تُنظـ أمكف أي تظاىرات سممية في قطاع غزة ي "قمع"تعيدت حركة حماس بعدـ : فتحي صب اح -غزة 
. وقاؿ صالح البردويؿ خالؿ لقاء مع نخبة مف 1007احتجاجًا عمى حكميا المنفرد في القطاع منذ عاـ 

ىناؾ قرارًا واضحًا مف حماس بعدـ التدخؿ أو قمع "الصحافييف الفمسطينييف في مدينة غزة أوؿ مف أمس إف 
لدينا قرار في الحركة بعدـ تدخؿ "أوضح: . و "نوفمبر المقبؿ او في أي وقت/ تشريف الثاني 22الناس في 

كتائب القساـ ليا ميمة اخرى ليست ". وشدد عمى أف "كتائب القساـ في تمرد أو غيره أو في الشأف الداخمي
. وعف المبادرة التي أطمقيا رئيس الحكومة "سرائيؿ"إفي وجو  "قمع الناس. ميمتيا الدفاع عف الوطف والشعب

شكمت لجنة تيدؼ الى "يع الشراكة في ادارة قطاع غزة، قاؿ البردويؿ إف الحركة في غزة اسماعيؿ ىنية لتوس
. وفي ما يتعمؽ "تطوير المبادرة وتفعيميا عمى قاعدة الشراكة الحقيقية، تضـ عددًا مف قادة حماس

ننطمؽ مف حوار حقيقي مجتمعي وليس سياسيًا. كؿ الحوارات "بالمصالحة الوطنية مع حركة فتح، قاؿ: 
. وعزا عدـ نجاح المصالحة "تفاقات التي جرت، سواء بوساطة مصرية أو غيرىا، كاف ممغومًا ومنقوصاً واال

سببيف: األوؿ أف فييا غموضًا في الكممات والمصطمحات يحتاج "واالتفاقات التي تـ توقيعيا حتى اآلف الى 
وصؼ دعوات فتح لتنظيـ انتخابات . و "الى تفسير، والثاني أنو ال توجد حماية أو غطاء لالتفاقات لتطبيقيا

 عامة جديدة بأنيا وصفة لممناكفة والتعجيز. 
 

كيري طمب مف أبو مازف خفض مستوى الحديث عف "كي جوف يوأشار الى أف وزير الخارجية األمر 
 ."المصالحة شرطًا لتدخمو في استئناؼ المفاوضات، وابو مازف ال يممؾ أف يقوؿ لكيري ال

 7/9/1053، الحياة، لندن
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 حماس باستعداء شعط مصرحركة فتح تتيم حركة  .01
ا ش ا: أكد المتحدث الرسمي باسـ حركة فتح أحمد عساؼ أف إصرار حركة حماس  -رويترز  - راـ اهلل

عمى معاداة الشعب المصري الشقيؽ وانحيازىا إلى جانب جماعة اإلخواف المسمميف تأكيد عمى اختراقيا 
التنظيـ ىي ف تمؾ الممارسات الحمساوية ما ىي إال إعالف بأف حماس أ اعتبرلمشأف الداخمي المصري. و 

العسكري لجماعة اإلخواف المسمميف في مصر. وأكد عساؼ أف كافة الفصائؿ الفمسطينية والشعب 
الفمسطيني بكافة أجيزتو يرفض تماما تمؾ الممارسات الحمساوية، مشيرا إلى أف تمؾ التصرفات ال تمثؿ 

 لجماعة اإلخواف المسمميف.غير حماس المنتمي 
 7/9/1053، القدس العربي، لندن

 
 الغربية من عناصرىا في الضفة 6حماس تتيم أمن السمطة باعتقال حركة  .00

اتيمت حركة حماس، أمف السمطة الفمسطينية باعتقاؿ ستة عناصر واستدعاء ثالثة  :يو بي أي -القدس 
 ريف محرريف.أسي، مف ضمنيـ آخريف مف أعضائيا في الضفة الغربية

 7/9/1053، الحياة، لندن
 
 ال تعترف باالتفاقيات الموقعة بين عباس واولمرت "اسرائيل"االذاعة العبرية:  .02

نشرت االذاعة العبرية "ريشيت بيت" امس، تقريرا حوؿ سير المفاوضات  -القدس دوت كـو -تؿ ابيب
 قيع اتفاقيات بيف الجانبيف برعاية امريكية.االسرائيمية الفمسطينية وامكانية نجاحيا عمى المدى البعيد، وتو 

وركزت االذاعة في تقريرىا عمى أف الوفد االسرائيمي الحالي رفض االعتراؼ بكافة االتفاقيات التي جرت 
بيف الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيمي السابؽ اييود اولمرت بخصوص االراضي، حيث بمغ 

طيني بأف االجندة السابقة بخصوص تبادؿ االراضي الغية حيث سيتـ طرح الجانب االسرائيمي نظيره الفمس
 اتفاقيات جديدة.

وبحسب المصادر كاف اولمرت اتفؽ مع الرئيس محمود عباس بالسابؽ عمى االنسحاب مف جميع اراضي 
% مف تبادؿ االراضي والفمسطينيوف عرضوا 6مع تبادؿ محدود لالراضي، حيث طرح اولمرت نسبة  67الػ
 %.2,9سبة ن

 7/9/1053القدس، القدس، 
 

 في تل أبيط أحرونوت: اعتقال شخص يحمل "متفجرات" قرط السفارة األميركية يديعوت .03
ذكرت مصادر عبرية، مساء أمس الجمعة، "إف الشرطة اإلسرائيمية اعتقمت شخصا كاف يحمؿ حقيبة 

 )تؿ أبيب(".مشبوىة ُيعتقد أنيا تحتوي عمى متفجرات قرب السفارة األميركية في 
وقالت صحيفة )يديعوت أحرونوت( العبرية عمى موقعيا االلكتروني، إف دورية تابعة لمشرطة اإلسرائيمية 
تمكنت مف اعتقاؿ ىذا الشخص بعد االشتباه بو، فيما تـ استدعاء وحدة مف خبراء المتفجرات لفحص 

 الحقيبة.
 لو.ولـ تذكر الصحيفة اي تفاصيؿ تتعمؽ بالشخص الذي تـ اعتقا

 7/9/1053، فمسطين أون الين
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 : ضربة سوريا ستكون أكبر من المتوقع "واينت"موقع  .04
أف الضربة المحتممة لسوريا ستكوف ” إسرائيمية”أفادت مصادر أمريكية و ، وكاالت:”الخميج“ -عواصـ 

ت النفاثة شديدة وأكبر بكثير مف التقديرات األولية، وستستخدـ فييا صواريخ التوماىوؾ الذكية والطائرا
 المتطورة .
الصييوني عمى لساف مصدر يرافؽ الرئيس األمريكي في زيارتو إلى روسيا أف الضربة ” واينت“ونقؿ موقع 

ستمحؽ ضررًا خالؿ يوميف يكوف أكثر فداحة مف الضرر الذي ألحقو المعارضوف طواؿ عاميف، وأشار إلى 
ديدة عمى أعضاء الكونغرس لمنعيـ مف أف الشارع األمريكي وجميور الناخبيف يمارسوف ضغوطًا ش

 المصادقة عمى قرار أوباما ألنيـ يخشوف مف التورط بحرب طويمة .
 7/9/1053الخميج، الشارقة، 

  
  ىو األفضل ألمننا رئيس جياز "الشاباك" األسبق: بقاء األسد .05

قاء نظاـ بشار األسد الناصرة: قاؿ رئيس جياز المخابرات اإلسرائيمي األسبؽ "الشاباؾ" يعقوب بيري، إف ب
قائمًا في سورية يعد  "األفضؿ" لمدولة العبرية، ذلؾ أف البديؿ الذي مف الممكف أف يحؿ محمو ىـ "رجاؿ 

 الجياد االسالمي" وتنظيـ "القاعدة"، عمى حد تقديره.
(، 9|6وأضاؼ بيري في تصريحات نشرتيا صحيفة /معاريؼ/ العبرية في عددىا الصادر اليوـ الجمعة )

ف إسرائيؿ تفضؿ نظامًا مرتبًا ومستقر عمى مجموعة غير منضبطة مف المتمرديف عمى حدودىا الشمالية"، "إ
 حسب تعبيره.

وعمى الرغـ مف التحذيرات التي أطمقيا الرئيس السابؽ لػ "الشاباؾ" مف مرحمة "ما بعد سقوط األسد"، وما 
ومي اإلسرائيمي، كما قاؿ، فقد أبدى بيري تنطوي عميو ىذه المرحمة مف مخاوؼ ومخاطر تيد د األمف الق

تأييده ليجمة عسكرية أمريكية ضد النظاـ السوري تتمخ ض عف تدمير األسمحة الكيماوية التي يمتمكيا، 
منتقدًا في الوقت ذاتو التكتيؾ التي تنتيجو واشنطف في التعامؿ مع ىذا الممؼ، مف حيث اإلعالف عف 

رة و  المواقع التي ستستيدفيا، وذلؾ لكوف ىذا التكتيؾ يمنح األسد فرصة موعد العممية العسكرية المقر 
 االستعداد والر د عمى ىذه الضربة بيجمة أخرى تيد د الجبية اإلسرائيمية، عمى حد تقديره.

وأضاؼ بيري الذي يشغؿ منصب وزير العموـ في الحكومة اإلسرائيمية، "إذا سقط صاروخ سوري واحد في 
 ئيمي فإننا لف نرد، ولكف إذا ُضربت حيفا سنرد بقوة كبيرة"، وفؽ تصريحاتو.أرض مفتوحة داخؿ إسرا

 6/9/1053قدس برس، 
 

 
 األقصىخالل اقتحام االحتالل المسجد  فمسطينيا 55واعتقال  اإلصابات عشرات .06

اصيب أمس عشرات المواطنيف خالؿ اقتحاـ قوات  :عيسى الشرباتي –الحياة الجديدة  –القدس المحتمة 
الؿ ساحات المسجد االقصى عقب انتياء صالة الجمعة, حيث وقعت مواجيات عنيفة استخدـ فييا االحت

 افراد الوحدات الخاصة االسرائيمية الرصاص المطاطي وقنابؿ الصوت وغاز الفمفؿ الحار .
 وكانت القوات الخاصة قد باشرت بعممية االقتحاـ مف جية باب المغاربة عقب انطالؽ مسيرة فور انتياء
الصالة لمتنديد باالقتحامات االسرائيمية المتكررة لممسجد االقصى, ما ادى الندالع مواجيات عنيفة رشؽ 
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خالليا الشباف قوات االحتالؿ بالحجارة واالحذية قبؿ اف يتـ تفريقيـ ومحاصرة عدة االؼ مف المصميف 
 ت بواسطة الجنازير .داخؿ المسجد القبمي المسقوؼ, حيث عمد افراد الشرطة الى اغالؽ البوابا

شخصا أصيبوا جراء الرصاص المطاطي  50وافادت مصادر طبية في عيادات المسجد االقصى اف حوالي 
والغازات السامة والضرب باليراوات مف قبؿ االحتالؿ مشيرة الى اف مف بيف المصابيف ثالثة صحفييف 

 وثالثة مسعفيف الى جانب امرأة .
شابا مقدسيا مف بوابات المسجد االقصى خالؿ  25راد المخابرات اكثر مف كما اعتقمت قوات االحتالؿ واف

خروجيـ, وخاصة مف باب حطة وباب السمسمة, فيما عمدت الى انياء حصار المسجد القبمي بعد حوالي 
 نصؼ ساعة مف حصاره واغالقو .

اب، وأحمد جالد، وحامد وعرؼ مف بيف المعتقميف، أحمد الفاخوري، لؤي النتشة، عرفات الفاخوري، وىيثـ دي
 قرش، وفراس طوطح.

وافاد المصموف اف قوات االحتالؿ )الوحدات الخاصة، والقناصة، والمستعربيف، والشرطة( انتشرت في 
ساحات ورحاب األقصى بالكامؿ، وتمركزت عمى سطح الصخرة والمصمى المرواني، وعمى أبواب المسجد 

أبوابو عمى المصميف، واعتدت عمى المصميف عامة بالضرب  القبمي، وخالؿ ذلؾ قامت برش غاز الفمفؿ مف
 باليراوات وبدفعيـ، حيث منعتيـ مف التواجد في ساحات األقصى.

 كما اعتدت عمى الصحفييف والمسعفيف خالؿ أداء عمميـ في رحاب المسجد األقصى.
 ودة.عرؼ منيـ المصور الصحفي سميماف خضر الذي اصيب برصاصة مطاطية، والمسعؼ وساـ حم

ودعا مدير المسجد األقصى الدكتور ناجح بكيرات الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف اإلسالمي وأحرار العالـ 
قامة الييكؿ المزعوـ عمى أنقاضو.  إلى إنقاذ المسجد األقصى مف سعي )إسرائيؿ( الحثيث ليدمو وا 

االحتالؿ إذ يتـ إدخاؿ إف ىذه االقتحامات موجية مف قبؿ قادة »وقاؿ بكيرات في تصريحات صحفية: 
 «.الجماعات المتطرفة مف باب المغاربة وتسميميـ إلى قوات خاصة مف جنود االحتالؿ داخؿ المسجد

تشجيع الييود عمى المجيء لممسجد والقياـ بطقوس عقد »وأوضح أف اليدؼ مف تمؾ االقتحامات يتمثؿ في 
ـ فيو وطمس معالمو اإلسالمية تمييًدا إلقامة لتثبيت أقدامي« المناسبات االجتماعية»الزواج، وغيرىا مف 

 «.الييكؿ المزعوـ عمى أنقاضو
 7/9/1053الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 في الضفة قمع المسيرات المناىضة لمجدار واالستيطاني االحتالل .07

فمسطينييف بعد تعرضيـ العتداء مف مستوطنيف متطرفيف قرب قرية مخماس  3أصيب  ، وكاالت:”الخميج“
نوبي راـ اهلل، ووصفت جروح أحدىـ بالخطرة، وأكد أىالي القرية أف المصابيف تعرضوا لمضرب المبرح ج

 عمى الشارع المطؿ عمى مضاربيـ البدوية قرب قرية مخماس .
ووقعت مواجيات واشتباكات في عدد مف القرى والبمدات الفمسطينية في الضفة الغربية، أدت إلى إصابة 

طاطي وحاالت االختناؽ بالغاز المسيؿ لمدموع، في حيف نفذت قوات االحتالؿ العشرات بالرصاص الم
 سمسمة اعتقاالت في صفوؼ المشاركيف في المسيرات األسبوعية المناىضة لالحتالؿ والرافضة لالستيطاف .
وأعمنت المجنة الشعبية في بمدة بمعيف عف إصابة عشرات الفمسطينييف والمتضامنيف األجانب بحاالت 

ناؽ أثر استنشاقيـ الغاز المسيؿ لمدموع، بعد أف قمعت قوات االحتالؿ مسيرة بمعيف األسبوعية اخت
المناىضة لالستيطاف وجدار الضـ والتوسع، حيث أطمؽ جنود االحتالؿ الرصاص المعدني المغمؼ 
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محررة، بالمطاط والغاز المسيؿ لمدموع وقنابؿ الصوت، باتجاه المشاركيف عند وصوليـ إلى األراضي ال
 وأضافوا أف قوات االحتالؿ الحقت المتظاىريف بيف حقوؿ الزيتوف .

واعتقمت قوات االحتالؿ الناشط محمد بريجية وأصابت العشرات باالختناؽ خالؿ قمعيا مسيرة المعصرة 
الستشياد أبو عمي  21ال لمعدواف عمى سوريا والذكرى “األسبوعية جنوبي بيت لحـ التي جاءت بعنواف 

 ، وأطمقت قنابؿ الصوت والغاز المسيؿ لمدموع لقمع المسيرة وتفريؽ المتظاىريف .”مصطفى
كما جرى تنظيـ سمسمة مف المسيرات والتظاىرات في قرى نعميف والنبي صالح وكفر قدوـ في إطار 
الفعاليات األسبوعية ضد الجدار ومواصمة سياسة االحتالؿ في استيداؼ المسجد األقصى وتيويد القدس 

 تمة .المح
 7/9/1053الخميج، الشارقة، 

 
 الضوء عمى محنة الالجئين الفمسطينيين في سورية يسمط تقرير .08

كشؼ تقرير لػ "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية" حجـ المعاناة التي يعيشيا الالجئوف : لندف
 الفمسطينيوف في سورية بسبب الحرب المستعرة فييا منذ نحو عاميف ونصؼ العاـ.

إلى أف مف أىـ تداعيات ىذه الحرب، وانعكاساتيا عمى الالجئ الفمسطيني ىي حالة التشرد والمجوء  وأشار
 التي طالتو، والتي اتسعت دائرتيا وتجاوزت ىذه المرة البحار والمحيطات والصحاري والقارات.

رس" أف وأوضح التقرير الصادر في مطمع شير أيموؿ )سبتمبر( الجاري وأرسمت نسخة منو لػ "قدس ب
الالجئ الفمسطيني خرج مف المخيمات والتجمعات الفمسطينية "اليرموؾ والحسينية والسبينة والسيدة زينب 
وخاف الشيح وحندرات ودرعا والرمؿ والنيرب" في مدف دمشؽ وحمب وحمص ودرعا، إلى األردف ولبناف 

 ، في أوروبا وآسيا وأفريقيا.وتركيا ومصر، ومف تمؾ الدوؿ انطمؽ إلى قارات األرض المترامية األطراؼ
وأضاؼ: "فوجئ الالجئ الفمسطيني مف سورية خالؿ لجوئو الجديد أنو يحمؿ لعنة تطارده أينما حؿ، 
وتحرمو مف أبسط حقوؽ اإلنساف التي أقميا حرية التنقؿ بيف البمداف، ىذه المعنة ىي )وثيقة السفر(، فقرر 

، فامتطى مراكب الموت البحرية، وغاص وتاه عمى أف يتجاوز ىذه المعنة ويتخمص مف ىذه المعضمة
اليابسة في رماؿ الصحراء، وخاطر في ركوب الجو بشيادات شخصية مزورة متجاىاًل خطر االعتقاؿ 

 المحتـ في المطارات الدولية إف انكشؼ أمره".
 6/9/1053قدس برس، 

 
 واعتقاالت في مخيم العروط بالخميل مداىمات .09

ش االحتالؿ اإلسرائيمي فجر اليوـ السبت مخيـ العروب شماؿ مدينة الخميؿ اقتحمت قوات كبيرة مف جي
 جنوب الضفة الغربية المحتمة.

وقاؿ شيود عياف إف مئات جنود االحتالؿ اقتحموا المخيـ مف كافة محاوره، وداىموا معظـ منازؿ المخيـ، 
خيـ بيف قوات االحتالؿ وعشرات واعتقموا عددا كبيرا مف الشباف الفمسطينييف، واندلعت مواجيات في الم

 الشباف الذيف رشقوا الحجارة والزجاجات الحارقة.
 وذكرت مصادر إعالمية أف االحتالؿ اقتحـ المخيـ بعد تعرض برج عسكري إلطالؽ زجاجة حارقة.

ويعد ىذا االقتحاـ األكبر منذ سنوات، ويشيد مخيـ العروب مواجيات دائمة مع قوات االحتالؿ خاصة في 
 الجمعة مف كؿ أسبوع.يـو 
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 7/9/1053فمسطين اون الين، 
 

 " يت يم السمطة باعتقال أحد عناصره في قمقيمية التحرير"حزط  .21
اتيـ "حزب التحرير اإلسالمي" األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية باعتقاؿ أحد عناصره في : راـ اهلل

 قمقيمية شماؿ الضفة الغربية المحتمة.
(، إف قوة مف جياز "األمف 9|6بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو، اليـو الجمعة ) وقاؿ الحزب في

الوقائي" الفمسطيني أقدمت مساء أمس عمى اختطاؼ عضو المكتب اإلعالمي لمحزب الميندس باىر صالح 
 مف مقر عممو في كفر ثمث قرب قمقيمية شماؿ الضفة.

، لنحو وأشار الحزب، إلى أف أجيزة أمف السمطة كانت  اعتقمت صالح مؤخرًا أثناء تواجده في مدينة طولكـر
 أسبوعيف.

وأضاؼ "التحرير اإلسالمي" في بيانو، "نحف نستيجف التصرفات اليمجية ألجيزة السمطة األمنية تجاه 
 شباب الحزب"، وفؽ تعبيره.

 6/9/1053قدس برس، 
 

 آالف شيكل ل ال ة أسرى 50وغرامة  سنوات 9 .20
استنكر مركز "أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف" األحكاـ التي صدرت  :ت كوـالقدس دو  -بيت لحـ 

سنوات وغرامة مالية  9بحؽ ثالثة أسرى مف بمدة الشواورة بمحافظة بيت لحـ جنوب الضفة، وتمثمت بالحكـ 
 ( دوالر.1800آالؼ شيقؿ، أي ما يعادؿ ) 20قيمتيا 

الخفش إف محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيمية حكمت عمى  وقاؿ مدير مركز أحرار لدراسات األسرى فؤاد
براىيـ سالـ )وجميعيـ مف بمدة الشواورة( بيذا الحكـ بتيمة  براىيـ درعاوي، وا  األسرى محمد شواورة، وا 

 اإلنتماء لكتائب القساـ والقياـ بأعماؿ مست أمف االحتالؿ.
قبعوف في سجف إيشؿ/ السبع، وتعرضوا ، وي5/9/1022وأضاؼ الخفش أف األسرى الثالثة معتقموف منذ 

خالؿ اعتقاليـ لتحقيؽ قاسي النتزاع االعترافات منيـ، وكانوا يعرضوف طواؿ ىذه الفترة عمى محاكـ 
 عسكرية حتى صدر بحقيـ ىذا الحكـ.

 7/9/1053القدس، القدس، 
 

 في طولكرم الفمسطينيينمن خطورة مصانع "غاشوري" عمى صحة  التحذير .22
، الميمة قبؿ الماضية، جراء الحريؽ "وفا -طولكـر  ": غطت سحابة دخاف كبيرة سماء مدينة وقرى طولكـر

.  الضخـ الذي شب في مصنع النايموف في المنطقة الصناعية المعروفة بػ)غاشوري( غرب طولكـر
بشكؿ  وكاف انفجار كبير دوى مف داخؿ المنطقة الصناعية عند الػحادية عشرة لياًل، نتج عنو اشتعاؿ النيراف

ىائؿ، وعمى إثره انقطع التيار الكيربائي عف ضواحي المدينة لمدة ساعتيف متواصمتيف، وىي شويكة، 
 واكتابا، والعزب، وذنابة، وحارة السالـ، إضافة إلى مخيمي طولكـر ونور شمس.

، ومدير عاـ  وىرعت طواقـ الدفاع المدني والطواقـ الطبية إلى جانب مسي ر أعماؿ شؤوف محافظة طولكـر
صحة طولكـر سعيد حنوف، إلى المنطقة الغربية لممدينة لالطمئناف عمى صحة المواطنيف وتوفير الحماية 

 ليـ.
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وشيد محيط المصانع تواجدًا مكثفًا لدوريات االحتالؿ التي أطمقت قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع باتجاه الشباف 
واستمرت عممية إطفاء الحريؽ حتى ساعات  والمواطنيف الذيف تواجدوا في المكاف الستطالع ما يجري،

 الفجر األولى.
وحذر مسؤولوف عف الصحة والبيئة في طولكـر المواطنيف في المدينة خاصة القاطنيف بالقرب مف المصانع، 
مف الخروج مف منازليـ بسبب اآلثار الخطيرة الناتجة مف كثافة الدخاف وتبعيات الحريؽ، مشيريف إلى أف 

 اد ستتساقط مف سحابة الدخاف ما يشكؿ خطورة عمى الصحة العامة والبيئة.أمطارًا مف الرم
طالما حذرنا مف خطورة ىذه المصانع عمى صحة ›وقاؿ مسي ر أعماؿ شؤوف محافظة طولكـر جماؿ سعيد: 

، مشيرا الى أف خطورة ىذا الحريؽ ليس فقط في الدخاف اليائؿ ‹المواطنيف، بسبب ما تبثو مف سمـو خطيرة
 االنفجارات التي تدوي في كؿ لحظة مف داخؿ المصنع بسبب الحريؽ الضخـ. بؿ في

 7/9/1053أليام، رام اهلل، 
 

 لقوات االحتالل بحق الصحافيين خالل أغسطس/ آط الماضي انتياكاً  55 .23
 بحؽ” اإلسرائيمي“انتياكًا لقوات االحتالؿ  22” وفا“رصدت وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية : )د ب أ(

عف ” وفا“الصحافييف الفمسطينييف خالؿ شير أغسطس/ آب الماضي . وأظير التقرير الشيري ؿ 
قوات االحتالؿ واصمت استيدافيا واعتداءاتيا اليومية في الضفة الغربية “االنتياكات بحؽ الصحافييف أف 

ت االحتالؿ بحؽ والقدس ضمف سياستيا الممنيجة لمحد مف نشاطيـ ودورىـ في تغطية الممارسات وانتياكا
 ” .المواطنيف العزؿ

إصابات، فيما بمغ عدد حاالت االعتقاؿ واالحتجاز  7عدد المصابيف مف الصحافييف بمغ “وذكر التقرير أف 
طالؽ النار التي لـ ينتج عنيا إصابات  بتاريخ األوؿ “وأضاؼ التقرير أنو ” . حاالت 4وسحب البطاقات وا 

يوما وتـ نقمو إلى تحقيؽ  22قاؿ الصحافي أحمد العاروري، مف أغسطس مددت سمطات االحتالؿ اعت
 ”.    المسكوبية

 7/9/1053الخميج، الشارقة، 
 
 

 لسامر رضوان ابو رمان .. في استطالعات الرأي األميركية اإلسرائيميالعربي  الصراع .24
في العممية  تجاوز العامؿ الغربي مرحمة االعتراؼ الشرعي بمؤسسات الرأي العاـ الى االقرار بدورىا

السياسية، واصبحت االستطالعات جزءا مف الحياة السياسية في تمؾ الدوؿ خصوصا في الواليات المتحدة 
 االميركية، وىي تنمو وتزداد منذ ستيف سنة.

 574االسرائيمي في استطالعات الرأي األميركية" لسامر رضواف ابو رماف ) –كتاب "الصراع العربي 
بحاث ودراسة السياسات( يكشؼ عف اتجاىات الرأي العاـ االميركي بيف عامي صفحة، المركز العربي لأل

االسرائيمي، بحسب االستطالعات وألف ىذا الصراع مف  –في قضية الصراع العربي  1008و 2992
 القضايا المحورية ذات االبعاد الداخمية واالقميمية والدولية، اىتمت بو مراكز استطالعات الرأي الدولية.

ىذا الموضوع أىمية مف خالؿ مساىمتو في تحقيؽ معرفة وفيـ عميقيف لرؤية الشعب االميركي  يكتسب
نحو ابرز القضايا السياسية المتعمقة بالمنطقة العربية، ومف خالؿ ما يتيحو الكتاب مف امكاف التنبؤ بطبيعة 
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الميركية بطريقة تخدـ القضايا العالقة المستقبمية بيف الطرفيف وامكاف استخداـ نتائج تقارير االستطالعات ا
 العربية.

روعي في الدراسة استنادىا الى نتائج استطالعات رأي نفذتيا جيات عدة بأدوات مختمفة واحجاـ عينات 
متفاوتة وصيغ اسئمة متنوعة وازماف متباعدة، فضبط التحميؿ االحصائي باستخداـ البرامج االحصائية... 

رأي العاـ االميركي مف خالؿ اسموب تحميؿ الفئات او المجموعات الذي فيقدـ التحميؿ صورة متماسكة عف ال
 يفيد في تحميؿ الصورة العامة.

 7/9/1053النيار، بيروت، 
 

 بين الييود والفمسطينيين بين األمل والعقبات في ميرجان البندقية العالقات: فيمم .25
نا عربية( الذي عرض في ميرجاف في فيمـ المخرج عاموس جيتاي )أ: مايكؿ رودي - رويترز -البندقية 

كانت زوجتو الراحمة ضمف الييود الناجيف مف معسكر أوشفيتز النازي -البندقية ىذا األسبوع يقوـ فمسطيني 
برحمة مضنية إلى مدف عربية إليجاد طبيب أسناف بدال مف طبيب في تؿ أبيب كاف  -ثـ اعتنقت اإلسالـ

 يمكنو الوصوؿ إليو في خمس دقائؽ.
ـ )بيت لحـ( الذي أخرجو إسرائيمي وكتب السيناريو فمسطيني يستخدـ عميؿ لجياز األمف الداخمي وفي فيم

اإلسرائيمي )الشيف بيت( فتى فمسطينيا كمرشد ويترتب عمى ذلؾ عواقب مأساوية.. في الغالب ألنيما أصبحا 
 صديقيف حميميف.

سرائيمييف.. لكف وراء ىذا الفيمماف يعطياف بصيص أمؿ بما يعرضانو مف عالقة قريبة بيف فم سطينييف وا 
 البصيص يكمف سوء فيـ وعداء يعززاف االنطباع بوجود فجوة ال يمكف تجاوزىا.

وينافس فيمـ جيتاي )أنا عربية( عمى جوائز ميرجاف البندقية التي ستمنح يوـ السبت في حيف أف فيمـ 
 المخرج يوفاؿ أدلر )بيت لحـ( خارج المنافسة.

 6/9/1053نباء، وكالة رويترز لل 
 
 
 

 يي م سميم زعيترل ".. دولة فمسطين" .26
لمتوزيع والنشر(، المسار الذي ُسمؾ لمحصوؿ عمى االعتراؼ « الفرات»يوثؽ اإلعالمي في كتابو )عف 
قد ـ لمكتاب محمود عباس، ويقع في سبعة أبواب، «. ىيئة األمـ المتحدة»الدولي بفمسطيف كدولة ودخوليا 

جممة مف المواضيع تتطرؽ إلى واقع األسرى، والمصالحة الفمسطينية، واإلنجازات، يتضمف كؿ واحد منيا 
وقصة فكرة إنشاء الكياف الصييوني، وأىداؼ ودوافع العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.. إلى الكثير مف 

 التناوؿ والبحث.
 7/9/1053السفير، بيروت، 

 
 القضية الفمسطينية ستبقى ىي األساسو سياألقصى ىو عنوان الصراع الرئيالمسجد ارشيد:  بني .27

في منطقتي نزاؿ والياسميف الميرجاف  األردنية نظمت الحركة اإلسالمية :موسى كراعيف - السبيؿ
الجماىيري "لبيؾ يا أقصى" الثالث تحت رعاية المراقب العاـ لجماعة اإلخواف المسمميف في األردف الدكتور 
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سالمية. وألقى المتحدثوف ىماـ سعيد، وبمشاركة نخبة مف السيا سييف اإلسالمييف مف عدة دوؿ عربية وا 
عادة القضية  خالؿ الميرجاف الحاشد الذي حضره اآلالؼ كممات طالبوا بتوحيد الجيود مف أجؿ األقصى، وا 

 الفمسطينية لموقعيا في مقدمة قضايا األمة بوصفيا القضية األساسية ليـ.
ف قضية إواف المسمميف زكي بني ارشيد بالنيابة عف المراقب العاـ، وقاؿ نائب المراقب العاـ لجماعة اإلخ

األقصى ىي عنواف الصراع الرئيسي، وأف القضية الفمسطينية ستبقى ىي األساس. وأضاؼ أف المعركة 
الواحدة والخصـ واحد ىو العدو اإلسرائيمي، وأف ما يجري في ساحات القدس واألقصى مف مواجية لألعداء 

قعو الرئيسي. وأوضح: "عندما عبارة عف انتفاضة جديدة، وىو عبارة إعادة الصراع لعنوانو األساسي ولمو 
حصرنا الصراع بالبعد الوطني خسرنا كثيرًا"، كما بي ف أف األقصى مستيدؼ بتواطؤ غربي وخذالف عربي. 

 أفوزاد أف األردف يقع في الكنؼ األوؿ لألقصى، داعيا "األردنييف إلى ترتيب األولويات"، مشيرا إلى 
 نت لمعرب والمسمميف، وستبقى كذلؾ.الصراع ليس عمى الحدود أو الماء، ففمسطيف كا

وقاؿ بني ارشيد إف ما يجري في مصر مف مؤامرات ىي عبارة عف محاوالت لقطع الطريؽ عمى مشروع 
التحرير. وأضاؼ أف االنقالبييف الذيف نفذوا انقالبيـ بأمواؿ النفط والخميج قد انكشفوا، وأف ما يجري في 

 واألقصى. مصر والشاـ ىو محاولة لمنع تحرير فمسطيف
وألقى وقار نجـ الديف كممة تركيا، كما تحد ث د.محمد رماف خالؿ الميرجاف باسـ الحركة اإلسالمية في 

 نزاؿ والياسميف، كما ألقت األسيرة المحررة أحالـ التميمي كممة خالؿ الميرجاف.
 7/9/1053عم ان، ، السبيل

 
 "إسرائيل"إلى  : ال تصريح بتصدير  مار الزيتوناألردنيةالزراعة  وزارة .28

الخارج،  إلىقالت وزارة الزراعة: إنيا لـ تمنح أي تصريح لتصدير ثمر الزيتوف  :محمود كريشاف -عماف 
أمر غير وارد عمى اإلطالؽ، وفقا لمصدر مطمع في الوزارة.  "إسرائيؿ" إلىمؤكدة أف تصدير ثمار الزيتوف 

 إلىالمحظة ال نية لتصدير ثمار الزيتوف انو حتى  "الدستور"وبيف المصدر في رده عمى استفسارات 
أف الوزارة  إلى في الفترة الراىنة، مشيراً  اإلطالؽىذا األمر غير مسموح بو عمى  أف إلى، منبيا "إسرائيؿ"

تدرس جديا عدة أمور في ىذا السياؽ منيا إمكانية فرض رسـو نوعية مرتفعة عمى صادرات المممكة مف 
 ."إسرائيؿ" إلىىذا المنتج 

 7/9/1053، دستور، عم انال

 
د الجيش اإلسرائيمي الجزائر .29  : ظاىرة تخترق األسواق تم مت في شعارات تمج 

الجزائر: كشؼ تقرير صحفي جزائري النقاب عف ظاىرة جديدة تخترؽ السوؽ الجزائرية تمثمت في شعارات 
الشباب الجزائري عمى ورموز، قاؿ بأنيا "تمجد إسرائيؿ والنصرانية، وألفاظ تسيء لإلسالـ"، يحمميا 

لوف بيا بيف الناس ويدخموف بيا إلى المساجد، ويقفوف بيا أماـ اهلل، وىـ ال  قمصانيـ وأحذيتيـ، ويتجو 
 يعرفوف معناىا وال يدركوف مغزاىا.

( أف "ىذه الظاىرة تنساب في المجتمع 9|6وذكرت صحيفة الشروؽ الجزائرية في عددىا الصادر الجمعة )
ي غياب مصالح الرقابة التي تمرُّ عمييا ىذه السمع دوف أف تتفحصيا بدقة، وفي غياب الجزائري بيدوء ف

الثقافة والوعي لدى الشباب، مما يجعمو يضع الشمعداف الييودي والصميب المسيحي في القمب، بينما يضع 
 لفظ الجاللة أسفؿ القدـ".
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ف  أحد المواطنيف أىداىـ قميصا أخضر وأشارت الصحيفة، إلى أف ما دعاىا لمتحقيؽ في ىذا الموضوع ىو أ
عسكريا صنع في اليندوراس، كتب عميو بالفرنسية وبالموف األصفر "قوات الدفاع اإلسرائيمية"، بينما يعمو 

 الكتابة شعار القوات اإلسرائيمية المتو ج بحروؼ عبرية منفصمة.
ص مف أحد محالت الجزائر العاصمة وقالت الصحيفة: "ىذا المواطف قاـ بتنبيو أخيو الذي اشترى ىذا القمي

إلى خطورة الشعار الذي يحممو القميص والذي يروِّج لمجيش اإلسرائيمي الذي طالما غمس يديو القذرتيف في 
دماء الفمسطينييف، مواطٌف آخر أخبرنا أنو قاـ بشراء قميص يحمؿ الشمعداف الييودي دوف أف ينتبو إلى أف 

".الشمعداف ىو أحد رموز الكياف الع  بري المجـر
 6/9/1053قدس برس، 

 
نما لمصر "إسرائيلة"وجود اإلرىاط في سيناء أمر خطير وليس ل: بوتين .31  فقط وا 

 بوتيف يحذر مف 'خطورة ارىاب سيناء' وفتح تتيـ حماس باستعداء شعب مصر
ر يمثؿ موسكو راـ اهلل رويترز ا ش ا: اكد الرئيس الروسي فالدمير بوتيف أف بقاء الوضع متزعزعا في مص

 خطراعمى المنطقة بأسرىا.
وأوضح بوتيف خالؿ كممتو في المؤتمر الصحافي الختامي لقمة مجموعة العشريف المنعقدة في مدينة ساف 
نما لمصر ألنو  بطرسبرغ الروسية الجمعة 'أف وجود اإلرىاب في سيناء أمر خطير، وليس إلسرائيؿ فقط وا 

 ."رىاب وسيعمؿ ذلؾ عمى زعزعة المنطقة بشكؿ كامؿقد تضطر اسرائيؿ لمحفاظ عمى حدودىا مف اإل
 7/9/1053القدس العربي، لندن، 

 
 
 
 

 تمغي مشروعا مع بمدية االحتالل في القدس لكونو وراء الخط األخضر ىولندية شركة .30
أعمنت الشركة اليولندية "روياؿ ىاسكونينغ" لمبنى التحتية، يوـ أمس الجمعة، أنيا قررت االنسحاب مف 

عالجة مياه الصرؼ الصحي كاف تنوي تنفيذه بالتعاوف مع بمدية االحتالؿ في القدس، وذلؾ لكونو مشروع لم
 يقع "وراء الخط األخضر".

تجدر اإلشارة إلى أف الحكومة اليولندية كانت قد نصحت الشركة بإعادة النظر في المشروع ألف تنفيذ 
 يشكؿ خرقا لمقانوف الدولي.

أف الشركة أبمغت إسرائيؿ بإلغاء العقد إلقامة المشروع، وىو محطة  وفي بياف صادر عف الشركة جاء
لمعالجة مياه الصرؼ الصحي أطمؽ عميو "كيدروف"، مشيرة إلى أف المشروع ال يزاؿ في مراحؿ التخطيط 

 األولية.
ثيؽ وأضافت الشركة أف قرارىا يأتي بعد األخذ بعيف االعتبار القانوف الدولي ورغبتيا في االلتزاـ بالمو 

الدولية، وأنيا أدركت أف مشاركتيا في المشروع تشكؿ خرقا لمقانوف الدولي األمر الذي دفعيا إلى إلغاء 
 مشاركتيا في المشروع.

 7/9/1053، 48عرط 
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 ترحط بزيارة عباس بريطانيا .32
 22-8رحبت الحكومة البريطانية، بزيارة الرئيس عباس المرتقبة إلى المممكة المتحدة بيف : وكاالتال

وأوضحت القنصمية البريطانية العامة في القدس في بياف صحفي أمس أف الرئيس عباس سيمتقي  الجاري.
خالؿ زيارتو رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميروف، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية ولياـ ىيغ، 

 إضافة إلى عدد مف الشخصيات األخرى.
العاـ في القدس بينجاميف ساؤوؿ: "نحف سعداء لمترحيب بالرئيس وقاؿ القائـ بأعماؿ القنصؿ البريطاني 

عباس في المممكة المتحدة خاصة في ىذا الوقت الحاسـ. كما قاؿ وزير الخارجية مرارا وتكرارا، ليس ىناؾ 
 1023الفمسطيني، وبأف عاـ  -أولوية لمسياسة الخارجية البريطانية أكثر إلحاحا مف حؿ الصراع اإلسرائيمي

ـ حاسـ لمتقدـ. ستكوف الزيارة فرصة ميمة لرئيس الوزراء البريطاني، ونائب رئيس الوزراء، ووزير ىو عا
 الخارجية لمتباحث مع الرئيس عباس بآفاؽ التقدـ، والوضع اإلقميمي عمى نطاؽ أوسع".

 7/9/1053الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 ميالدفاع عن األطفال في فمسطين تنضم إلى ائتالف أم منظمة .33
فرع فمسطيف إلى االئتالؼ الدولي لمبروتوكوؿ  -انضمت الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ : راـ اهلل 

 االختياري الثالث التفاقية حقوؽ الطفؿ المتعمقة بإجراءات تقديـ الشكاوى والبالغات.
بقبوؿ عضوية الحركة  وكانت الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ قد تمقت كتابًا مف االئتالؼ الدولي يفيد

في االئتالؼ، ومؤكدًا في الوقت ذاتو عمى أف عضوية االئتالؼ تعني االستفادة مف كؿ مصادر المعمومات 
مؤسسة، إضافة إلى تبادؿ المعمومات واألنشطة  62والموارد التي يمتمكيا أعضاء االئتالؼ والبالغ عددىـ 

 ت بعضيـ في ىذا المجاؿ.التي تنفذىا المؤسسات األعضاء لالستفادة مف خبرا
يذكر أف االئتالؼ ىو منظمة دولية تضـ عددًا مف المؤسسات الحقوقية حوؿ العالـ، يمكف لممؤسسات 
األعضاء مف خالليا تقديـ الشكاوى إلى لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ الطفؿ في حاؿ كانت حقوقيـ غير 

 مية لتحقيؽ العدالة.محمية في بمدانيـ، وكانوا قد استنفذوا جميع الوسائؿ المح
 7/9/1053قدس برس، 

 
 عربي أميون أغمبيم من النساء مميون 97 .34

أعمنت المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ )األلكسو( أمس أف عدد األمييف في  -ا.ؼ.ب  -تونس
مية في مميونا معربة عف "مخاوفيا مف عدـ وجود تقدـ حقيقي بالنسبة لمحو األ 97المنطقة العربية فاؽ 

 الوطف العربي".
وقالت المنظمة في بياف أصدرتو لمناسبة اليوـ العالمي لمحو األمية الموافؽ لمثامف مف أيموؿ إف عدد 

% مف سكاف 17,9مميونا" أي ما يعادؿ  97,1عاما "يصؿ قرابة  25األمييف العرب الذيف تفوؽ أعمارىـ 
 الوطف العربي ممف ىـ في ىذه السف.

 45و 25لتي تتخذ مف تونس مقرا ليا أف عدد األمييف العرب الذي تتراوح اعمارىـ بيف وأضافت االلكسو ا
 بالمئة مف )النساء( األميات". 60مميونا، منيـ قرابة  67عاما "يبمغ قرابة 

مالييف طفؿ عربي ممف ىـ في سف الدراسة "غير ممتحقيف في التعميـ في الدوؿ  6وذكرت بأف أكثر مف 
 العربية".
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"ىذه األرقاـ تشكؿ واحدا مف أكبر األخطار التي تعترض التنمية البشرية واالقتصادية واالنسانية في وقالت: 
الوطف العربي". وتابعت اف "محو األمية يبقى حقا منقوصا ما داـ قرابة ربع سكاف الوطف العربي مف الكبار 

 محروميف منو".
ربية بمكافحة األمية ووضعيا كأولوية مطمقة في ونبيت مف "خطورة عدـ االىتماـ الجدي مف قبؿ الدوؿ الع

 برامجيا ومشروعاتيا التنموية".
 7/9/1053الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 الضربة ضاعف قمق اإلسرائيميين من ضعف الرئيس األميركي ومن تردده تأجيل .35

القيادات السياسية  المحاوالت المستميتة لبث الطمأنينة في نفوس اإلسرائيمييف التي بذلتيا: آماؿ شحادة
والعسكرية، بغية قضاء عطمة عيد رأس السنة العبرية، المنتيية السبت، لـ تنجح. رئيس الحكومة بنياميف 
نتنياىو، بح صوتو وىو يدعو المواطنيف إلى الخروج إلحياء العيد والتنزه والتمتع فيو. فمـ يبدد المخاوؼ. 

رساؿ جنود آخريف إلى وقياـ الجيش بإعادة الجنود الذيف تـ استدعاؤى ـ عمى عجؿ لخدمة االحتياطي، وا 
عادة بطاريات منظومة القبة الحديد إلى المخازف، كميا لـ تيدئ مف  بيوتيـ لقضاء العيد مع عائالتيـ، وا 

 روع المواطنيف. فبقوا يعبروف عف قمقيـ الشديد مف التطورات عمى الجبية السورية ويرفضوف الحرب.
لتي بمغت أوجيا بقرار قيادة المؤسستيف السياسية والعسكرية خفض حاؿ التأىب، بعد محاوالت الطمأنة ىذه ا

أف أعمف الرئيس األميركي باراؾ أوباما تأجيؿ الضربة العسكرية إلى حيف مصادقة الكونغرس عمييا، لـ 
قمت إلى تنجح ولـ تحقؽ أىدافيا، لكف أصحاب القرار في إسرائيؿ وجدوا فييا فرصة لتغيير الصورة التي ن

قبؿ أربعيف سنة. فقد « حرب أكتوبر»العالـ وفييا تظير حالة الرعب والذعر، التي لـ تشيدىا إسرائيؿ منذ 
نقمت شاشات التمفزة في العالـ أجمع كيؼ تدفؽ آالؼ السكاف عمى مراكز الكمامات الواقية مف الغاز وىـ 

انتيت في الكثير مف المراكز إلى وقوع في حالة عصبية شديدة أدت بعض األحياف إلى شجارات وشػتائـ و 
إصابات بيف المنتظريف في الطوابير. وارتفعت أصوات وسائؿ اإلعالـ، بسبب نقص كميات كبيرة منيا، إذ 

 في المئة مف اإلسرائيمييف لـ يحصموا بعد عمى كماماتيـ. 40إف 
قولوف إنو ال توجد في وراح مواطنوف يتظاىروف ورؤساء بمديات يحذروف مف خطورة أوضاع المالجئ وي

بمداتيـ أماكف آمنة لحماية سكانيـ مف الصواريخ. وشكا آخروف مف نقص كبير في المالجئ وعدـ صالحية 
الغالبية بينيا لالستعماؿ. ىذه المشاىد وضعت القيادة اإلسرائيمية في حالة حرجة ازدادت لدى ظيور عدـ 

الرئيس األميركي تأجيؿ الضربة بمثابة حبؿ نجاة  ثقة بالتصريحات والتيديدات التي أطمقت. فجاء قرار
لمقيادة اإلسرائيمية التخاذ خطوات تخفؼ مف ذعر السكاف ومف الوضع الذي شيدتو إسرائيؿ لدى استعدادىا 

 الحتماؿ أف تتعرض لضربات انتقامية مف سورية، في حاؿ قررت الواليات المتحدة توجيو الضربة.
دخؿ اإلسرائيمييف في حالة إرباؾ، ال تقؿ حدة عف حالة اإلرباؾ في العالـ. وتأجيؿ قرار الضربة بحد ذاتو أ

وظير االنقساـ بيف اإلسرائيمييف حوؿ الموقؼ األميركي وما إذا كاف قرارًا صائبًا أـ إنو تراجع يعكس ضعؼ 
أماـ ما  الرئيس أوباما. فاليميف اإلسرائيمي اعتبر تأجيؿ ضربة كيذه، وىي في مقاييس قادتو ضربة خفيفة

يتوقعونو مف الواليات المتحدة تجاه الممؼ النووي اإليراني، يعتبر مؤشر ضعؼ الرئيس األميركي. وخرج 
وزير اإلسكاف أوري أرئيؿ، وىو مف قادة حزب المستوطنيف، بحممة يتمرد فييا عمى موقؼ رئيسو نتنياىو 

ث رسالة ضعؼ وعجز إلى أعداء في البيت األبيض رئيس يب»وطمبو إلى الوزراء الصمت، قاؿ أرئيؿ: 
بادة الشعوب في العالـ  «.الديموقراطية وأنصار اإلرىاب وا 
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إف الموقؼ األميركي الضعيؼ مف الموضوع السوري يعمـ إسرائيؿ درسًا ال ينسى، بأف ال تبني »وأضاؼ: 
 «.مصالحيا ومواقفيا عمى الدعـ األميركي في معركتيا لمنع إيراف مف التسمح النووي

عمينا أف ندرؾ أننا سنكوف وحدنا في مواجية النظاـ اإليراني. وىذا يتطمب منا أف نستعد مف اآلف » وتابع:
ولحقت بأرئيؿ شخصيات أخرى مف اليميف تطمؽ مواقؼ داعمة لو عبر وسائؿ اإلعالـ «. ليذه المعركة

لعدـ شف اليجوـ. فمف ال يريد شف ىجـو عمى سورية ويبحث عف مبررات »فاعتبرت القرار جبانًا وأف أوباما 
الصعب التصديؽ أف يقوـ أوباما بعد أف يرفض الكونغرس األميركي طمبو، بالقياـ بعممية عسكرية بمفرده 

 «.وعمى مسؤوليتو مف دوف دعـ مف المجتمع الدولي، ومف دوف دعـ الرأي العاـ األميركي
عمى رغـ »خرج رفاقو في اليميف يقولوف  وخالفًا لمموقؼ الذي روج لو نتنياىو بدعـ أوباما في تأجيؿ العممية

الموقؼ اإلسرائيمي المعمف رسميًا، إال أف نتنياىو كاف يريد وبشدة أف يرى عممية عسكرية أميركية عينية 
ومحدودة في سورية تعيد ألميركا صدقيتيا وتعزز قوة الردع األميركية في المنطقة، وتبرز مركزية الواليات 

و رسالة شديدة الميجة أيضًا إلى إيراف والعناصر المتطرفة في المنطقة. لكف المتحدة في المنطقة، وتوج
اإلدارة األميركية تحت رئاسة أوباما، خيبت األمؿ وأكدت أنيا تسعى إلى تقميص حجـ الدور العسكري في 

مية، المنطقة وعدـ التورط في حروب إقميمية في الشرؽ األوسط، وذلؾ بغية التفرغ لمعالجة المشاكؿ الداخ
 «.ونقؿ محورية السياسة الخارجية األميركية مف الشرؽ األوسط إلى الشرؽ األقصى

وتحولت المقارنة بيف الممفيف السوري واإليراني إلى مركز خالؼ بيف اإلسرائيمييف إذ اعتبر مسؤولوف 
اىو يخشى أف سياسيوف أنو عمى رغـ الفرؽ الواضح بيف األزمة السورية وبيف المسألة اإليرانية، فإف نتني

يشكؿ التردد األميركي لخوض ىجوـ عسكري في سورية رسالة سمبية إليراف مفادىا أف الواليات المتحدة لف 
تتحرؾ عسكريًا لوقؼ برنامجيا النووي. ولـ تتردد ىذه الجيات في القوؿ إنو مف الصعب التحرر مف 

حيدة في المواجية العسكرية ضد إيراف. االنطباع بأف التردد األميركي في الشأف السوري سيبقي إسرائيؿ و 
وسيعزز مف معنويات الجيات المتطرفة في المنطقة مثؿ حزب اهلل باتجاه زيادة تدىور األوضاع األمنية في 
الشرؽ األوسط، وفؽ تعبيرىـ. فيما رأى آخروف أف توجو أوباما إلى الكونغرس ىو محاولة مف أوباما لربح 

، وأف أحد االحتماالت والخيارات يقوؿ بقياـ الوقت سعيًا لموصوؿ إلى حؿ ديب موماسي يمنع شف اليجـو
األسد بإبادة األسمحة الكيماوية، أو نقؿ ترسانتو مف األسمحة غير التقميدية إلى روسيا أو دولة ثالثة مقابؿ 
عدـ شف ىجوـ عميو. فقد تحدث عدد مف الديبموماسييف المطمعيف عمى الممؼ السوري عف تبادؿ رسائؿ 

 ذا الخصوص بيف األسد وروسيا، لكف ال يوجد تصديؽ رسمي ليذا األمر.بي
ىذا النقاش الذي نقؿ صورة إلى الواليات المتحدة ودوؿ الغرب عف موقؼ إسرائيؿ ال يعود لمصمحة نتنياىو 
سرائيؿ، أثار مخاوؼ لديو. فقد خشي مف أف يحسب األميركيوف أنو يسرب لمصحافة موقفًا مناقضًا لموقفو  وا 

لرسمي ضد أوباما. فأصدر أوامره لوزرائو ونوابو بأف ال يتفوىوا أبدًا بالموضوع. وحذرىـ مف أف مف يياجـ ا
الرئيس األميركي إنما يمس باألمف القومي اإلسرائيمي. وعاد إلى حممة التيديد بالرد عمى أية ضربة مف 

الة التأىب. واختار نتنياىو عيد سورية أو حمفائيا في لبناف وقطاع غزة حتى بعد إعالف إسرائيؿ خفض ح
رأس السنة العبرية، ليطمؽ رسالة ال تخمو مف التيديدات واستعراض العضالت في الوقت نفسو، فبعد أف 

، راح ييدد «اخرجوا لالحتفاؿ بالعيد كالمعتاد»طمأف اإلسرائيمييف إلى أف فترة األعياد ستمر بيدوء وقاؿ ليـ 
خالؿ الفترة األخيرة والمتعمقة بالحفاظ عمى أمننا تمكنت مف إعادة قوة السياسة التي أوضحناىا »قائاًل: 

الردع إلسرائيؿ فعندما نقوؿ إننا في حاؿ الحظنا خطرًا حقيقيًا سنعمؿ وبقوة فإننا ننفذ ما نقولو وأعداؤنا 



 
 
 

 

 

           15ص                                    1975العدد:                7/9/1053السبت  التاريخ:

صرارنا يدركوف ذلؾ بؿ ال توجد أية جية في المنطقة وال أي نظاـ حكـ يشكؾ في جدية نوايانا المعمنة وا  
 «.عمى عممياتنا، إذا قررنا تنفيذىا

التوازف الذي وضعو نتنياىو بيف الحفاظ عمى عالقة تنسيؽ مع واشنطف وأوباما مقابؿ عدـ التراجع عف 
تيديداتو واستعراض قدرات بالده، سيبقى السياسة التي سيمارسيا رئيس الحكومة إلى حيف إقرار الموقؼ 

جدًا عمى الحفاظ عمى عالقة جيدة، خالفًا لألزمات بيف واشنطف وتؿ األميركي تجاه سورية. وىو يحرص 
، ظير بشخصية المتزف الحريص عمى  أبيب التي كانت تسببيا سياسة نتنياىو المتعنتة. فنتنياىو اليـو
الحفاظ عمى مكانة ميمة لبالده في أميركا والعالـ وفي الوقت نفسو رئيسًا لحكومة دولة تتمتع بقوة ردع 

 نيا.تضمف أم
 

 مجمس الشيوخ
حممة نتنياىو ىذه لـ تقنع اإلسرائيمييف، بؿ اعتبروا أف تأجيؿ الضربة واالحتماء بمجمس الشيوخ كانت 
محاولة مف أوباما، لحماية نفسو ومساعدتو في النزوؿ عف الشجرة التي صعد عمييا قبؿ سنة عندما وضع 

العودة إلى مجمس الشيوخ خطوة غير ضرورية  خطوطًا حمرًا لسورية. ويرى البروفيسور أبراىاـ بف تسفي
ؿ أوباما صوغ تأييد حزبي عاـ واسع لكؿ إجراء عسكري ميما كاف »بصورة سافرة. وقاؿ:  حتى لو كاف ُيفض 

محدودًا فالحديث في الظروؼ الحالية عف تخؿٍّ طوعي عف السمطة التي يفترض أف تبقى مف نصيب البيت 
ر األميركي ُيفوض إلى مجمس النواب سمطة أف يعمف بصورة رسمية األبيض وحده. وعمى رغـ أف الدستو 

بدء حرب، فإف الحالة الحالية لعممية عقاب محدودة مركزة ال تدخؿ البتة في دائرة ىذا التصنيؼ. ألنو في 
جراءات التدخؿ التي ىي أقؿ في سعتيا مف مواجية عسكرية  كؿ ما يتعمؽ باستعماؿ القوة العسكرية وا 

ؾ لرئيس الواليات المتحدة وحده الصالحية، مدة ال تقؿ عف شيريف وبعد مرور ىذه الفترة فقط شاممة، تُتر 
يجب عميو أف يطمب موافقة مجمس النواب عمى تغيير وضع المواجية وتوسيعيا واالستمرار في العممية 

 العسكرية.
الرسمية بأف ُيدير وكما يرى بف تسفي فإف العودة إلى مجمس الشيوخ تصادر صالحيات البيت األبيض 

عمميات عسكرية مف دوف موافقة مجمس النواب بؿ فييا، وىذا أخطر، تخؿٍّ طوعي عف مكانتو المييمنة 
أليس البيت األبيض باعتباره العبًا رئيسًا، »بصفتو زعيـ القوة العظمى الوحيدة. ويضيؼ بف تسفي قائاًل: 
يا وأال ُيخضع سموكو إلرادة سائر الالعبيف ىو الذي يفترض أف يمنح الموافقة وأف يقود المعركة كم

 واضطراراتيـ وتفضيالتيـ؟
وعمى رغـ ىذه التساؤالت والمواقؼ اإلسرائيمية المتباينة يبقى األمر األساس بالنسبة إلى إسرائيؿ في تأجيؿ 
 تنفيذ الضربة، ىو ما إذا كاف أوباما فعؿ ذلؾ لضعؼ في شخصيتو وىذا يشكؿ ضوءًا أحمر إلسرائيؿ في
كؿ ما يتعمؽ بموقفيا تجاه الممؼ النووي اإليراني الذي ما زالت تنتظر الحموؿ مف الواليات المتحدة، قبؿ أف 
تعمف أف األمر بات يشكؿ خطرًا كبيرًا عمى وجود الدولة العبرية وكيانيا، ليدفعيا إلى اتخاذ قرار بنفسيا في 

نقوؿ »ضحيا نتنياىو عشية رأس السنة العبرية: كيفية التعامؿ مع الممؼ اإليراني، وفؽ السياسة التي أو 
 «.بوضوح وجدية وننفذ بإصرار وعزيمة
 لكف ىذا كمو ال يطمئف اإلسرائيمييف.

 7/9/1053الحياة، لندن، 
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 في عين العاصفة وغزة حماس .36
 ياسر الزعاترة

بمقاء زعيميا أف يجري إعالف حركة "تمرد" في قطاع غزة، وأف يوعز إلى قطاع مف الصحافييف والمراسميف 
"السري"، وأف يقوؿ عزاـ األحمد إنيـ يفكروف في كيفية التعامؿ مع حماس ردا عمى دعوتيا لمشاركة 
الفصائؿ في حكـ غزة، فيذا يعني أف إشارة االنطالؽ لحممة إقصاء حركة حماس عف حكـ قطاع غزة قد 

تدفؽ األمواؿ وبرمجة التحرؾ انطمقت )ىي في حالة استيداؼ شامؿ في الضفة الغربية(، ولـ يتبؽ غير 
 )بدأت عمميا( مف أجؿ إرباكيا، وصوال إلى إسقاط حكميا ىناؾ.

الثورة المضادة لمربيع العربي حصمت عمى دفعة بالغة األىمية مف خالؿ االنقالب الذي جرى في مصر، 
ف لـ يستقر وضع انقالبيا في مصر تماما بعد، فإف بصرىا قد امتد إلى تونس، بؿ إل ى ليبيا أيضا، وىي وا 

 فيما الوضع في اليمف تحت السيطرة، مما يعني أف الخطوة التالية ستكوف حماس في قطاع غزة.
وال يخفي بعضيـ حممو في استيداؼ أردوغاف في تركيا مف خالؿ سياسات تورطو في أخطاء تفجر 

إلى سويسرا أخرى،  الغضب الشعبي ضده، ال سيما أف جزءا ال بأس بو مف الشارع يعاديو ولو حو ؿ تركيا
 وبالطبع ألسباب عرقية وطائفية، فضال عف أسباب أخرى أيديولوجية وثارات ذات أبعاد شخصية.

حركة حماس استشعرت عمى ما يبدو الخطر القادـ، ومف العبث القوؿ إف عرضيا مشاركة القوى والفصائؿ 
خطوة صحيحة ومقدرة وذكية في آف، األخرى في الحكومة أو إدارة القطاع ال يأتي عمى ىذه الخمفية، وىي 

 وينبغي أف تكوف حقيقية وليست مجرد مناورة سياسية ال أكثر.
قيادة فتح والسمطة ردت بيجـو شرس عمى عرض حماس، ورفضتو بعنؼ، بؿ طالبت اآلخريف برفضو، ال 

يتمقى التمويؿ سيما أف القوى األخرى باستثناء الجياد كانت وال تزاؿ خاضعة لنفوذ السمطة، بؿ إف بعضيا 
 منيا مباشرة، ويصعب عمييا تبعا لذلؾ التمرد عمى "القرار الرسمي"!

أما قوؿ قادة فتح والسمطة بأف العرض يكرس فصؿ قطاع غزة عف الضفة، أو الكونفدرالية كما سماىا عزاـ 
وع األحمد، فما ىو غير حجة لمرفض، وبالطبع ألف الحمـ باستعادة القطاع وضمو إلى الضفة في مشر 

التفاوض لـ يغادر عقؿ القيادة، وىي التي تعمـ أف الوجو اآلخر التساع نفوذ محور االعتداؿ ال يعني مف 
الناحية العممية غير دعـ مسار المفاوضات، سواء توصمت إلى حؿ مؤقت )دولة في حدود الجدار(، أـ إلى 

 بائسة بكؿ المقاييس(. حؿ دائـ لف يبتعد كثيرا عف روحية وثيقة جنيؼ وممحقيا األمني )دويمة
أما المصالحة التي يتباكى عمييا عزاـ األحمد وقادتو األكبر منو، فال تعدو عنوانا لمسعى ضـ لمقطاع إلى 
الضفة في مشروع التسوية إياه، ولكف ضمف إطار انتخابي تفوز فيو فتح وشركاؤىا بالغالبية، ولو بفارؽ 

 كي، واآلف عرب االعتداؿ، يريدوف ذلؾ بكؿ قوة.بسيط، ال سيما أف الطرؼ اإلسرائيمي، واألمير 
مف الناحية اإلسرائيمية كاف انفصاؿ القطاع عف الضفة مريحا إلى حد كبير، فقد تورطت حماس في 

ف أذلتو في حربيف كبيرتيف توجتا بانتصاريف رائعيف.  السمطة، واضطرت إلى تيدئة مع االحتالؿ، وا 
ف ىو أف ُيَضَـّ القطاع إلى التسوية التي تطبخ حاليا، أما األىـ فيو لكف الموقؼ لـ يعد كذلؾ، فالمطموب اآل

أف القطاع لـ يغادر مربع المقاومة بحاؿ، إذ يراكـ مف أسباب القوة ما يخيؼ العدو ممثال في ترسانة أسمحة 
ة لـ يسبؽ أف توفرت في أي جزء مف فمسطيف منذ بدء االحتالؿ، مما يعني بالنسبة لمصياينة مخاطر كبير 

ال بد مف التعامؿ معيا، في حيف يبشرىـ محمود عباس )كما في حديثو ألعضاء حزب ميريتس( بأف دولتو 
 العتيدة ستكوف منزوعة السالح، باستثناء قوة شرطة قوية.
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الذيف يطمقوف العناف لحركة "تمرد" تمؾ يتجاىموف ىذا البعد، وىـ أصال غير معنييف بمصطمح المقاومة، بؿ 
تى الجانب الشعبي منيا، فضال عف المسمح، وما يعنييـ ىو فقط النكاية الحزبية وتصفية إنيـ يرفضوف ح

 الحساب، ولتذىب فمسطيف وقضيتيا إلى الجحيـ.
وىـ أيضا يتجاىموف كيؼ سعى دحالف بعد انسحاب االحتالؿ مف القطاع إلى مصادرة أسمحة الفصائؿ، 

 .1007ا كثيرة منذ الحسـ العسكري، يونيو/حزيراف بينما ىي اآلف تحتفظ بأسمحتيا، بؿ ضاعفتيا أضعاف
دور نظاـ االنقالبييف في مصر في ىذه المؤامرة سيكوف حيويا، وىو الذي سيمنح القوة والغطاء والدعـ، بؿ 
والمالذ لممتآمريف، وىو الذي سيضغط عمى حماس والناس بإغالؽ المعابر وتدمير األنفاؽ، لكف عميو أف 

 ربي تبعا لذلؾ.يتحمؿ غضب الشارع الع
في سياؽ الرد عمى حممة "تمرد"، ال بد مف التعامؿ مع أية احتجاجات ينظميا أزالـ دحالف بكثير مف 
المرونة والذكاء، بعيدا عف أية وسائؿ عنؼ، في ذات الوقت الذي يحشد فيو الناس في الشوارع ردا عمى أية 

صة أنو بقدر مف الحكمة والذكاء وتجنب العنؼ حشود انقالبية، طبعا مف دوف احتكاؾ بيف الطرفيف، والخال
 يمكف ليذه الموجة أف تنتيي.

لكف األىـ مف ذلؾ، وفي سياؽ المواجية أيضا، ىو طرح مشروع شامؿ لمقضية برمتيا، وىو المشروع الذي 
، والذي أصبح أكثر أىمية وحيوية اآلف في ظؿ مفاوضات لف تكوف 1007ما لبثنا ننادي بو منذ 

بؿ ستنتيي بتصفية لمقضية إما بحؿ مؤقت سيغدو دائما بعد حصوؿ الدولة المؤقتة في حدود كسابقاتيا، 
الجدار عمى اعتراؼ أممي يجعؿ مف نزاعيا مع جارتيا مجرد نزاع حدودي ال أكثر، أو بحؿ دائـ مشو ه 

 يشطب القدس وقضية الالجئيف، فضال عف السيادة وأجزاء حيوية مف الضفة.
امؿ لمقضية بتشكيؿ جبية عريضة مف كؿ القوى التي ترفض الحموؿ المشوىة، ويتمثؿ ويتمثؿ المشروع الش

طرحيا في إدارة بالتوافؽ لمقطاع والضفة )تكوف إدارية فقط(، وانتخاب قيادة مشتركة لمشعب الفمسطيني في 
األراضي  الداخؿ والخارج، وليس لمسمطة، تقود الشعب في انتفاضة شاممة عنوانيا دحر االحتالؿ مف كامؿ

 وعودة الالجئيف دوف قيد أو شرط، كمقدمة لتحرير كؿ فمسطيف. 2967المحتمة عاـ 
وفي األثناء، وألف قيادة السمطة )وفتح تبعا ليا( سترفض ذلؾ، يجري االتفاؽ عمى إدارة مشتركة بالتوافؽ 

 لمقطاع كبقعة محررة، وقاعدة لممقاومة.
، بوصفيا أىـ القوى التي تؤمف بفكرة المقاومة، وىي أيضا ولعؿ حركة الجياد ستكوف األقرب ليذا الطرح

تخزف السالح ليذا الغرض، وتعمـ تماما مصيره في حاؿ سيطر اآلخروف عمى القطاع، مع ضرورة الحرص 
ذا رفضت بضغط مف قيادة السمطة أو ألسباب أخرى، فميشارؾ في  عمى مشاركة فصائؿ أخرى أيضا، وا 

 ات المصداقية في القطاع.الحكومة مستقموف مف الرموز ذ
مف اآلف، يجب أف تشف حرب تجريـ لفكرة "تمرد"، مع طرح المشروع اآلنؼ الذكر، ومف ضمنو برنامج 
اإلدارة الموسعة لمقطاع، والذي سيخفؼ بالضرورة مف القبضة األمنية التي تتسبب في بعض اإلشكاالت 

ت مف قبؿ االحتالؿ، ألف القطاع كاف وال يزاؿ )ىي خف ت كثيرا في واقع الحاؿ(، مف دوف السماح باختراقا
 في حالة حرب، وال يمكف تبعا لذلؾ السماح بانفالت األوضاع.

وما راكمتو المقاومة في ىذه البقعة ىو رصيد لفمسطيف وقضيتيا، وال يمكف أف يجري التفريط بو في ألعاب 
خيرا ال لحماس، وال لفمسطيف وال  بيموانية ألناس مدفوعيف بروح حزبية، وتموليـ جيات عربية ال تريد

لقضيتيا، بقدر ما يعنييـ إنياء أي شكؿ مف أشكاؿ التمرد في المنطقة، وذلؾ كي تستقر أنظمتيـ الشمولية 
 فقط ال غير.
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 5/9/1053الجزيرة.نت، 
 

 ؟"إسرائيل" تخططماذا  .37
 برىـو جرايسي

األخبار والتقارير اإلسرائيمية التي إف  تناثرت في األسابيع واألياـ األخيرة، عمى وجو الخصوص، سمسمة مف
جمعناىا، القتربنا أكثر إلى حقيقة ما تخطط لو إسرائيؿ في ىذه المرحمة. والصورة الماثمة ىي أف إسرائيؿ 
تسعى إلى استغالؿ أوضاع المنطقة لتفجيرىا بشكؿ أكبر، ما يعيد مف جديد ترتيب األوراؽ، بشكؿ يضمف 

وباألساس إبعاد حؿ القضية الفمسطينية الذي ترفضو، عف جدوؿ  مصالحيا عمى المستوى األبعد؛
األعماؿ.ففي الشيريف األخيريف، أجرت إسرائيؿ عدة تحركات عسكرية معمنة، في الجنوب والشماؿ. وكاف 
ىذا تحت غطاء التطورات "في دوؿ الجوار"؛ مصر ولبناف وسورية. كما كثفت مف نشر بطاريات صاروخية 

ة"، إلى جانب تسريع تجارب صاروخية، كاف آخرىا في األسبوع الماضي، والتي كانت، تد عي أنيا "دفاعي
وعمى غير العادة، سرية، إلى أف كشفتيا الرادارات الروسية.الالفت أكثر في ىذا المجاؿ، ولكنو ليس 

در في ، قالت مصا1024، والعاـ المقبؿ 1023مفاجئا، أنو بعد شير واحد عمى إقرار موازنة العاـ الحالي 
 800وزارة الحرب لوسائؿ إعالـ إسرائيمية، إف التقميص الذي حصؿ في ميزانية الوزارة لمعاـ الحالي، بقيمة 

مميوف دوالر، سيمغى، ال بؿ وستقر الحكومة زيادة الميزانية أكثر. وىذا أمر بات مألوفا في إسرائيؿ؛ بمعنى 
امة، في أي مف أوقات "األزمات أف وزارة الحرب خارج أي حساب تقميصات في الموازنة الع

مميار دوالر،  3.2مميار دوالر سنويا، يضاؼ إلييا  26االقتصادية".وتبمغ الميزانية المباشرة لوزارة الحرب 
ىي الدعـ األميركي العسكري السنوي إلسرائيؿ، عدا تمويالت عينية لمشاريع عسكرية تطويرية.وفي األياـ 

. وكاف 2948ؿ تدريبا عسكرية في قمب مدينة الطيبة، وسط مناطؽ القميمة الماضية، أجرى جيش االحتال
طابع التدريب يدؿ عمى اقتحامات لتجمعات سكانية مكتظة، األمر الذي أثار الذعر بيف المواطنيف 
الفمسطينييف، وخاصة األطفاؿ والنساء. والالفت ىنا أيضا، عدا االعتداء عمى مدينة عربية، أف ىذا التدريب 

، وأيضا في أياـ يجري بعد ف ترة قصيرة مف إعالف الجيش تقميص التدريبات بسبب تقميص الميزانية المزعـو
يسر ح فييا الجيش قسما مف جنوده لقضاء األعياد العبرية التي بدأت األسبوع الماضي، وتستمر ثالثة 

ف كانت ىذه أحداث وتقارير ماثمة لمعياف، فإف ما بيف سطور تصريحات الوزراء "الكبار" في  أسابيع.وا 
حكومة بنياميف نتنياىو، مؤشرات ميمة عمى ما يدور في الغرؼ المغمقة في مطبخ القرار اإلسرائيمي. 
وكانت األخيرة في ىذا السياؽ تصريحات وزير االقتصاد، رئيس حزب المستوطنيف المتطرؼ، نفتالي 

عاما. فما  30إلى  10ر ما بيف بينيت. إذ قاؿ في مقابمة صحفية: "إننا ندخؿ مرحمة عدـ استقرار ستستم
يجري في مصر وسورية ولبناف سيرافقو الكثير مف التوتر، وسينشأ منو عالـ جديد ال نعرفو. وليذا، سنكوف 
معتمديف أكثر مف ذي قبؿ عمى أنفسنا".لـ تختؼ أجندة الحرب عف جدوؿ أعماؿ إسرائيؿ عمى مدى 

المفاوضات. ولكنيا في السنوات الثالث األخيرة تسعى الماضية، حتى في أوج االنفراجات و  65السنوات الػ
إلى استغالؿ التطورات الجارية في عدد مف دوؿ المنطقة لصالحيا. ويبرز ضمف ذلؾ بث رسالة لدوؿ 
القرار، المنحازة في غالبيتيا الساحقة جدا إلسرائيؿ، مفادىا: إنو في ظروؼ كيذه، ال يمكف إلسرائيؿ أف 

 إلى الضمانات الدولية، وىي لف تعتمد إال عمى جيشيا، حسب تعبير الوزير تطمئف إلى المستقبؿ، وال
بينيت، الذي ُيعد أحد أقوى عناصر الحكومة الحالية في إسرائيؿ.وتبدي إسرائيؿ حماسا واضحا ومعمنا 
ليجـو أميركي عمى سورية. وكانت عمى رأس مروجي سيناريو أف مصر متجية إلى انفجار أشبو بما يجري 
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رية. وينثر بعض ضباطيا وقادة األجيزة األمنية والسياسييف، توقعات بأف ما يجري في بعض الدوؿ في سو 
ف لـ ير العالـ أي مؤشرات حالية لذلؾ. وكؿ ىذا لدعـ رواية عدـ االستقرار  قد يمتد إلى دوؿ أخرى، حتى وا 

الرد الواضح عمى مزاعميا التي تروجيا. إف اختالؿ الموازيف الدولية في العالـ لصالح إسرائيؿ، يمنع 
قامة الدولة،  نو بدوف حؿ القضية الفمسطينية وا  بالقوؿ: إنيا وسياستيا مصدر القالقؿ األساس في المنطقة. وا 

 فال استقرار في المنطقة.
 7/9/1053الغد، عم ان، 

 
 : انسداد النفق واألفق!"التسوية" .38

 أسعد عبد الرحمف
حكومة اإلسرائيمية الحالية بزعامة نتنياىو مسؤولية انسداد أفؽ عممية يتزايد اقتناع المجتمع الدولي بتحمؿ ال

والتفاوض عمى أساس حدود « االستيطانية»التسوية نتيجة رفضيا الوقؼ الشامؿ لمنشاطات االستعمارية/ 
، وأنو مف العبث التفاوض عمى الحدود في حيف يعمؿ االحتالؿ عمى استكماؿ أىدافو التوسعية. 2967

عف االقترافات اليومية ذات الطبيعة اإلذاللية لممفاوض الفمسطيني ولغيره وذلؾ مف خالؿ قتؿ ىذا، عدا 
المواطنيف الفمسطينييف )في مخيـ قمنديا مثاًل( واعتقاؿ العديديف في شماؿ الضفة الغربية خاصة وانتياؾ 

 حرمة المسجد األقصى والحـر الشريؼ.. الخ.
دعونا ال نكوف مف السذاجة »يولندي لعدد مف الدوؿ العربية واألجنبية: السفير ال« نيكوالوس فاف داـ»يقوؿ 

، عمى 2967بحيث نتوقع أف تكوف إسرائيؿ مستعدة لالنسحاب مف األراضي العربية التي احتمتيا في عاـ 
األقؿ ليس مف دوف ضغوط ىائمة مف الخارج. فقد أرادت إسرائيؿ منذ البداية فمسطيف كميا. وكاف ليا ىدؼ 

يس دولة ييودية ىناؾ، والتي يفضؿ أف تكوف بأقؿ عدد ممكف مف العرب يعيشوف داخؿ حدودىا. تأس
ويجري النظر إلى العرب الفمسطينييف في إسرائيؿ باعتبارىـ مشكمة: لقد "تورطت" إسرائيؿ، كما كاف حاليا، 

عرقيًا مف العرب  مع العرب في فمسطيف، ألف إسرائيؿ لـ تنجح في مرحمة مبكرة في تطيير فمسطيف كميا
يتوقع العالـ الخارجي عمومًا مف إسرائيؿ »ويضيؼ: «. الذيف كانوا يعيشوف ىناؾ طواؿ عصور

والفمسطينييف التوصؿ إلى حؿ عف طريؽ المفاوضات المتبادلة، ولكنو يميؿ إلى تجاىؿ أننا نتعامؿ مع 
ة الذيف يمسكوف بكؿ األوراؽ، وىناؾ طرفيف غير متكافئيف تمامًا: ىناؾ المحتموف اإلسرائيميوف بالغو القو 

السكاف الفمسطينيوف الواقعوف تحت االحتالؿ، الذيف ىـ ضعاؼ إلى حد كبير وال يستطيعوف حماية حقوقيـ 
 «.األساسية

وفي ضوء ذلؾ، تبرز حاجة الفمسطينييف لمباشرة المجتمع الدولي اعتماد أساليب الضغط المناسبة إللزاـ 
باتيا الدولية بالتوازي مع مسار المفاوضات، وذلؾ ضمف ميؿ زمنية محددة يتفؽ إسرائيؿ عمى الوفاء بواج

عمييا. فالمتفائموف يروف أف ىناؾ أماًل في نجاح أسموب الضغط الغربي عمى إسرائيؿ. ويقوؿ السفير 
ط إف الضغوط الدبموماسية مف قبؿ أميركا والضغو «: »إيالف باروخ»اإلسرائيمي السابؽ إلى جنوب أفريقيا 

الدبموماسية واالقتصادية معًا مف قبؿ أوروبا، جنبًا إلى جنب مع المبادرة العربية لمسالـ، قد تحقؽ التوازف 
وحتى المحظة، ال يبدو مف وقائع «. بيف أصوؿ التفاوض لتتوج المفاوضات بالنجاح الذي طاؿ انتظاره

ينييف فقط، بؿ والتالعب بيـ، التفاوض أف إسرائيؿ تفاوض بجدية، ويبدو أنيا تحاوؿ مالعبة الفمسط
بناء »غير جادة في « إسرائيؿ»واستدراجيـ الستنزاؼ كؿ طاقاتيـ التفاوضية دوف مضموف حقيقي. أيضًا، 

بينيا وبيف الفمسطينييف التي دمرتيا انتياكات الدولة الصييونية العنصرية واالحتاللية. « جسور الثقة
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ألؼ مستوطف  650)وىـ في تزايد مستمر: « المستوطنيف»و« المستوطنات»فالتفاوض عمى أرض مميئة بػ
قامة سكؾ الحديد لربط  بعضيا مع بعض، وكذلؾ « المستوطنات»حاليًا( منحوا صالحيات شؽ الطرؽ وا 

شبكة الطرؽ، يثبت أف الدولة الصييونية معنية بفرض إمالءاتيا، وبالتالي لف تسمح بإحراز أي تقدـ في 
 لموقت دوف التركيز عمى اإلنجاز. المفاوضات وستبقى تناور كسباً 

وفي ظؿ ىذه الممارسات اإلسرائيمية، أصبحت الخطوات المقابمة الفمسطينية أمرًا ضروريًا بؿ سياسة 
مشروعة وطنيًا. ومف األولويات الممحة: االنتقاؿ إلى مباشرة المقاومة الشعبية بعد التخطيط المحكـ واإلعداد 

ي إطار مصالحة فمسطينية حبذا لو تنيي االنقساـ أيضًا. ويتوازى مع ىذا الشامؿ والتنفيذ المنضبط وذلؾ ف
إصرار عمى العودة إلى رحاب مجمس األمف والجمعية العامة لألمـ المتحدة وطمب االعتراؼ بدولة فمسطينية 

فمف حؽ «. االستيطاف»والقدس عاصمتيا، ومساعدتيا لمخالص مف االحتالؿ و 2967عمى حدود حزيراف 
( الذي قامت بموجبو دولة إسرائيؿ، والقرار الدولي 282ة الفمسطينية أف تتسمح مجددًا بقرار التقسيـ )القياد

( المتعمؽ بالقدس، وجميعيا ربطت بيف 137( الخاص بحؽ العودة لالجئيف الفمسطينييف، والقرار )294)
، وضماف عودة الالجئيف والتعويض االعتراؼ بالدولة اإلسرائيمية مقابؿ االعتراؼ بالحقوؽ والدولة الفمسطينية

عمييـ. كما أنو مطموب مف القيادة الفمسطينية المطالبة بمعاقبة المؤسسات والمحاكـ الدولية إلسرائيؿ 
باعتبار أف ممارساتيا جرائـ حرب وأعماؿ عنصرية ضد اإلنسانية وانتياؾ لمقوانيف والشرائع الدولية. وبعبارة 

اإلسرائيمية ميدانيا العالـ أجمع. وعدالة المطالب الفمسطينية مستندة  -طينية أخرى: الحرب الدبموماسية الفمس
إلى الشرعية الدولية. وحتى ال يبقى السالـ في الغرؼ المغمقة، حبذا لو تتبنى القيادة الفمسطينية سياسة 

ا تمثؿ دفعة كبيرة شاممة ودائمة لمتعامؿ مع األمـ المتحدة ومنظماتيا وأجيزتيا المختمفة التي مف المؤكد أني
 لمقضية الفمسطينية، وخاصة أف العالـ منشغؿ اآلف بمشاكؿ أخرى يراىا لألسؼ أكثر أىمية.

« استيطاني»ال يمكف لمقيادة الفمسطينية أف تقبؿ تحوؿ المفاوضات إلى ستار سياسي لتطبيؽ أوسع مشروع 
فاوضات مف مضمونيا. فحقًا، ال ، األمر الذي يفرغ تمؾ الم2967عمى األرض الفمسطينية المحتمة عاـ 

يمكف الجمع بيف المفاوضات واستمرار االقترافات اإلسرائيمية عمى األرض، مع إصرار الجانب اإلسرائيمي 
عمى استمرار الدور الشكمي لمواليات المتحدة في العممية السياسية، ورفض مراقبتو لممفاوضات. ومف ىنا، 

تراتيجيتيا لتشمؿ التفاوض ونضاالت أخرى، دبموماسية وغير مطموب مف القيادة الفمسطينية توسيع اس
دبموماسية، تعيد ليا ىيبتيا واحتراميا لدى جماىير الشعب الفمسطيني واألمتيف العربية والمسممة. وطالما أف 
المفاوضات مفروضة عمينا، البد لنا أيضًا مف المسارعة إلى التسمح بالمقاومة الشعبية وتنميتيا وتطورىا، 

تعزيز العودة إلى المعركة الدولية الدبموماسية، ودوف ذلؾ فمف تقيـ إسرائيؿ أي وزف لممفاوض الفمسطيني مع 
ولف تشعر بأية ضغوط تجبرىا عمى مجرد التفكير بتمبية الحقوؽ الشرعية لمشعب الفمسطيني. ولذا، فالبد مف 

ائيمية والتفاوض العبثي، سيؤدي التحذير مف أف ترؾ مسألة المفاوضات برمتيا تحت رحمة الشروط اإلسر 
مف أرض فمسطينية. وقبؿ ىذا وذاؾ، وقبؿ أي شيء، تبرز « إسرائيؿ»إلى إفساح المجاؿ لتيويد ما تريده 

الحاجة الممحة إلنياء االنقساـ الفمسطيني/ الفمسطيني واستعادة الوحدة إلنقاذ المشروع الوطني وتطوير 
عادة األدوات الكفاحية الشعبية لمواجية االح تالؿ، ومف ثـ الخروج النيائي مف متاىة المفاوضات العبثية وا 

 ممؼ القضية الفمسطينية برمتو إلى األمـ المتحدة.. وغيرىا.
 6/9/1053االتحاد، أبو ظبي، 
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 اط صالح الشن  
جية في ظؿ  صمت كامؿ مف المجتمع الدولي، تتعرض مدينة القدس والمسجد األقصى إلى عممية تيويد مني

ويقوـ االحتالؿ اإلسرائيمي بيدـ المنازؿ، وتشريد سكاف القدس، مف نساء وأطفاؿ ورجاؿ، دوف أي  اعتبار 
لكؿ  المواثيؽ والقوانيف الدولية، كما يقوـ بتوسيع المستوطنات في القدس، وجمب المزيد مف المستوطنيف؛ 

 عمى المدينة. إلضفاء صبغة ييودية كاممة
لقد بات المسجد األقصى في خطر داىـ، أكثر مف أي  وقت مضى، ذلؾ أنو يشيد عمميات اقتحاـ وتيويد 

 متزايدة متسارعة، في وقت ينشغؿ فيو العالـ العربي واإلسالمي في مشاكؿ الداخمية، وربيع بعض بمدانو.
 

 تيويد متسارع
نوف الييود، والمسؤولوف اإلسرائيميوف، والضباط والجنود، إف االقتحامات اليومية التي يقوـ بيا المستوط

بحجج وذرائع واىية، ما ىي إال استكماؿ لمسيطرة عمى المسجد األقصى المبارؾ، وفتحو بشكؿ دائـ أماـ 
 الييود والمستوطنيف؛ لتأدية صمواتيـ وطقوسيـ التممودية.

تنشط بمدية االحتالؿ بأعماؿ الحفر أسفؿ  وضمف مسمسؿ التيويد والتسريع في مخطط بناء ما يسمى الييكؿ
 المسجد األقصى مما أدى إلى حدوث انييارات خطيرة في أماكف مختمفة.

اإلثني عشر ألفًا، وفقًا إلحصائية صادرة عف "مؤسسة  1021وقد تعدى عدد مف اقتحموا المسجد في العاـ 
 ي. األقصى لموقؼ والتراث"، وىو رقـ مرشح لمزيادة خالؿ العاـ الحال

ومع تزايد تصريحات القيادة اإلسرائيمية بتشجيع جميع الييود مف جميع الفئات؛ واألجياؿ القتحاـ األقصى؛ 
والتوجو لو بشكؿ يومي، يأتي ذلؾ في التأكيد عمى حؽ الييود بما يسمى "جبؿ الييكؿ" وتقسيـ زماني 

مضي قدمًا في تحقيؽ اليدؼ ببناء ومكاني لساحات الحـر أسوة بما حصؿ بالحـر اإلبراىيمي بالخميؿ، وال
 الييكؿ المزعوـ عمى أنقاض المسجد األقصى.

ـ  االحتالؿ حتى اآلف بناء عشرات الكنس الييودية في محيط المسجد األقصى. وضمف مشاريع  لقد أت
التيويد األخيرة يقوؿ رئيس مركز القدس الدولي حسف خاطر أنو يجري حاليًا، طرح ثالثة مشاريع قوانيف 

ـ البرلماف اإلسرائيمي "الكنيست" تستيدؼ إتباع المسجد األقصى لوزارة األدياف اإلسرائيمية، واقتطاع أما
ألؼ متر مربع( وتحويميا إلى ساحات عامة. ويأتي ضمف  244% مف مساحتو اإلجمالية )المقدرة بنحو 70

 ىذا المشروع أف االحتالؿ قاـ ببناء منصة في ساحة البراؽ. 
لييود المتدينيف كانوا يؤدوف صالتيـ في ساحة البراؽ وقوفًا وكانوا ضمف طقوسيـ يدخموف إف المتطرفيف ا

إلى الساحة طاولة وكراسي ويستخدموف البوؽ، وقد أكدت المجنة الدولية لمتحقيؽ في ممكية ساحة البراؽ 
أي  شيء أف حائط البراؽ وساحتو ىي أرض وقؼ إسالمي وأكدت عمى منيـ مف إدخاؿ أو استخداـ  2930

داخؿ ساحة البراؽ، وىـ يحاولوف اآلف مف خالؿ بناء المنصة في ساحة البراؽ تثبيت حؽ ليـ في الساحة 
وكأنيـ يممكونيا، كما أنيـ يحاولوف ىدـ باب المغاربة لتوسعة ساحة البراؽ لتمكيف أكبر عدد مف المتطرفيف 

 ى األردنية.الييود مف الصالة فييا، بحسب ما أفادت بو لجنة إعمار األقص
 

 تخفيف الصدمة
ثـ إف السمطات اإلسرائيمية ال تتحرج مف إخفاء ما تقـو بو مف تيويد تجاه المسجد األقصى، وتعمـ جيدا أف 
مؤسسات ووسائؿ إعالـ في الداخؿ الفمسطيني تنقؿ ما يجري فيو. واليدؼ مف ذلؾ، أف يعتاد المسمموف 
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لصدمة" أخؼ وقعًا، لم ا يسمعوا بخبر ىدـ األقصى، ذلؾ عمى رؤية ىذا الحاؿ في األقصى، حتى تكوف "ا
 أف ىذه الكممة تطرؽ أسماعيـ منذ عدة سنوات، فكأنيا أصبحت مألوفة!

ثـ إف االحتالؿ ييدؼ إلى قياس ردة الفعؿ لدى المسمميف، مع اإلشارة إلى أنو يخشى ردة الفعؿ، لما يحتؿ 
يقيس ردة الفعؿ، مع زيادة عمميات التيويد شيئًا فشيئًا، المسجد األقصى مف مكانة في قموب المسمميف، فيو 

 ونرى أف العاـ الماضي شيد أكبر أرقاـ تيويد واقتحامات لألقصى.
 
 
 

 الفرصة سانحة
إف "إسرائيؿ" مف خالؿ ما تقوـ بو مف تيويد توصؿ رسالة إلى العالـ اجمع أف القدس جزء ال يتجزأ مف 

، وعاصمة الشعب الييودي، وىي تريد عبر االقتحامات المتوالية أف سيادتيا، وأنيا عاصمة داود وسميماف
 تثبت الدعاية الييودية التاريخية، التي تزعـ أف الييكؿ موجود أسفؿ المسجد األقصى.

ولعؿ األياـ الحالية ىي األنسب، بالنسبة ليـ، لمقياـ بيدـ األقصى، الذي يسقط بمجرد ىبوب عاصفة قوية، 
ة، ذلؾ أف العالـ العربي واإلسالمي منشغؿ بمشاكمو الداخمية في كؿ  مف مصر وسورية أو زلزاؿ متوسط القو 

 وتونس والعراؽ، وغيرىا.
أضؼ إلى ذلؾ استغالؿ واستثمار استئناؼ المفاوضات مع السمطة الوطنية الفمسطينية، وتضييؽ الحصار 

 عمى غزة..
مشاكمو الداخمية، لتيويد متسارع متكامؿ لمدينة إذًا نحف أماـ استغالؿ انشغاؿ العالـ العربي واإلسالمي ب

 القدس، وىدـ لممسجد األقصى المبارؾ.
 6/9/1053المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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