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 الشيخ صالح يعمن عن حممة إغاثية لغزةاآلالف يشاركون في مهرجان القصى في خطر و  عشرات .0

الحديث عف الربيع الفحـ محمد محسف وتد أف ، نقبل عف مراسميا مف أـ 02/9/0222الجزيرة.نت، نشرت 
العربي والرئيس المصري المعزوؿ محمد مرسي وما يعصؼ بالمنطقة مف أحداث طغى عمى فعاليات 
 ميرجاف "األقصى في خطر" الثامف عشر، الذي احتضنتو مدينة أـ الفحـ بالداخؿ الفمسطيني مساء الجمعة.

مية ووطنية، كما تخممتو فقرات ثقافية وعروض فنية ربطت بيف وألقيت خبلؿ الميرجاف كممات لقيادات إسبل
 الربيع العربي والقدس الشريؼ.

ولبى عشرات اآلالؼ مف الداخؿ الفمسطيني والقدس دعوة "الوفاء" التي وجيتيا الحركة اإلسبلمية لنصرة 
 وؿ الربيع العربي.القدس واألقصى، بينما حممت الحشود شعارات رابعة العدوية وأعبلـ فمسطيف وتركيا ود

ووجو الميرجاف رسائؿ متعددة شممت الربط بيف التآمر عمى الثورات باستيداؼ األقصى وترسيخ االحتبلؿ 
 اإلسرائيمي، والتذكير بأف تحرير القدس واألقصى بدأ تاريخيا مف القاىرة ودمشؽ.

عف القدس واألقصى، وقاؿ رئيس الحركة اإلسبلمية الشيخ رائد صبلح إف فمسطينيي الداخؿ يدافعوف 
 ويجسدوف بوحدتيـ بطوالت ستفشؿ مخطط االحتبلؿ لبناء الييكؿ المزعوـ.

واعتبر صبلح في كممة ألقاىا بالميرجاف أف مف يرضى باالستيطاف ويتآمر عمى غزة خائف لؤلمة 
 ؼ.والمقدسات وقضية األسرى ومفرط بعودة البلجئيف، محذرا مف التنازؿ عف متر واحد مف القدس الشري

وفي الوقت الذي حذر فيو مف التآمر عمييا، توقع صبلح أف تعـ الثورات كؿ األقطار العربية واإلسبلمية 
 "حتى يزىر الربيع العربي في القدس واألقصى".

وبشأف ما يعتمؿ في المنطقة مف أحداث، أعرب صبلح عف تفاؤلو بانتصار الشرعية بمصر عمى "الخيانة" 
ويج الثورة السورية وأشاد بصمود الشعب العراقي في وجو ما سماه مشروع المالكي واالنقبلب، بينما توقع تت

 الطائفي.
الشيخ رائد صبلح، أعمف عف تدشيف حممة إغاثية أف  02/9/0222الين،  أونفمسطين وذكر موقع 

 لسكاف قطاع غزة، مؤكًدا وقوؼ الداخؿ المحتؿ، مع سكاف القطاع الساحمي المحاصريف.
ح، خبلؿ ميرجاف األقصى ؼ إننا مف ىذه المحظة " نعمف عف حممة إغاثة لدعـ أىمنا في وقاؿ الشيخ صبل

 غزة، بالدواء والغذاء والحميب والماء، حتى كسر الحصار عف القطاع".
وقاؿ الشيخ صبلح إنو خائٌف مف خاف القدس واألقصى وعودة البلجئيف وتآمر عمى حصار وتجويع أىالي 

 ضفة الغربية وزراعتيا بالمستوطناتقطاع غزة ورضي بتيويد ال
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مف جانبو، قاؿ نائب رئيس الحركة اإلسبلمية الشيخ كماؿ الخطيب إف الصحوة اإلسبلمية التي تشيدىا غزة 
 ومياديف مصر والمغرب العربي ستفسد المشروع الذي يعمؿ عمى إطفاء تمؾ الصحوة.

ة بيف العرب والييود في حاؿ استمرار وحذر الخطيب خبلؿ كممٍة لو في الميرجاف مف نشوب حرٍب ديني
 االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد األقصى والقدس المحتمة.

 
 مؤسسة الفكر اإلسالمي المعاصر حول التطورات الخيرة في المنطقةلمركز الزيتونة و نقاش  حمقة .2

يوـ الخميس في  اصرعقد مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات بالتعاوف مع مؤسسة الفكر اإلسبلمي المع
حمقة نقاش في مقر مركز الزيتونة في بيروت، جرى خبلليا النقاش حوؿ التطورات التي  ٖٕٔٓ/ٜ/ٜٔ

حدثت مؤخرًا في المنطقة العربية وخصوصًا االنقبلب العسكري في مصر، والتيديدات المحتممة بضربة 
ية فمسطيف مف جديد وانعكاسات كؿ أمريكية غربية عسكرية لسورية، وانطبلؽ مسار التسوية السممية لقض

سبلميًا.  ذلؾ فمسطينيًا وعربيًا وا 
وقد شارؾ في الحمقة، التي توزعت أعماليا عمى جمستيف، نخبة مف المتخصصيف والخبراء والمعنييف 

 والميتميف بالشأف العربي والفمسطيني.
تمت بعدد مف االقتراحات واتسمت الجمسات بأجواء مف الحوار العممي الموضوعي الجاد والمنفتح، واخت

 والتوصيات التي سيسعى المشاركوف إلى تحقيقيا.
كما تمنى الحضور بأف تتبع ىذه الجمسة جمسات أخرى الستكماؿ المناقشات ووضع خطوات عممية في 
سبيؿ الوصوؿ إلى قواعد فيـ مشتركة لتطورات األحداث وانعكاساتيا والدفع باتجاه دور إيجابي أفضؿ 

كافة االتجاىات في مواجية التدخبلت الخارجية، وفي االستجابة الحقيقية لئلرادة المستقمة لممعنييف مف 
 لشعوب المنطقة وتطمعاتيا؛ وخدمة قضايا األمة وعمى رأسيا قضية فمسطيف.

 02/9/0222، اهلل الفقيه السيد حسين الصدر آيةسماحة  موقع
 
 صار عن غزةهنية يشيد بمبادرة الشيخ صالح إلطالق حممة لكسر الح .3

 اإلسبلميةرئيس الحركة  أطمقيابالحممة التي  ،رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة ،إسماعيؿ ىنية أشاد :غزة
 .، الشيخ رائد صبلح إلغاثة غزة وكسر الحصار عنياٜٛٗٔفي داخؿ األراضي المحتمة عاـ 

مدينة أـ الفحـ داخؿ كاف الشيخ صبلح أعمف خبلؿ ميرجاف األقصى في خطر الثامف عشر الذي عقد بو 
غاثة ألىؿ قطاع غزة ٜ|ٕٓ، مساء الجمعة )ٜٜٗٔالمحتمة عاـ  األراضي (، عف إطبلؽ حممة دعـ وا 

 .لتعزيز صمودىـ
وقاؿ الناطؽ باسـ الحكومة الفمسطينية في غزة إيياب الغصيف في تصريح مقتضب عمى حسابو في موقع 

وشعبنا  اإلسبلميةد بدور الشيخ صبلح والحركة التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ" إف رئيس الوزراء "يشي
 ."الفمسطيني في الداخؿ في حماية المقدسات ودعـ قضايانا الوطنية

 02/9/0222قدس برس، 
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، أف الخسائر التي في قطاع غزة فمسطينيةوزير االقتصاد الوطني في الحكومة ال ،عبلء الرفاتي .أكد د: غزة
مميوف  ٕٓ٘تكبدىا القطاع جراء الحممة المصرية عمى حدوده وما ترتب عمييا مف إغبلؽ لؤلنفاؽ، تجاوزت 

، إف "الوضع اإلنساني في غزة، دخؿ مرحمة ٜ/ٜٔ في تصريح صحفي يوـ الخميس ،وقاؿ الرفاتي دوالر.
تدمير عدد مف األنفاؽ التي كانت تستخدـ إلدخاؿ البضائع حرجة وخطيرة، جراء تشديد الحصار بعد 

 والمواد األساسية".
نفقًا حدوديًا بيف مصر وغزة، مؤكًدا أنيا  ٕٙٔوأوضح أف الجيش المصري دمر منذ بداية حممتو ما يقرب 

وأكد أف وتوقع فشؿ الحممة عمى األنفاؽ الحدودية.  تسببت في تأزيـ األوضاع اإلنسانية والصحية والبيئية.
 األنفاؽ "ستبقى طالما لـ يتوفر بديبًل رسمًيا لحؿ األزمات وتسييؿ دخوؿ البضائع إلى القطاع".

وطالب الرفاتي مصر بفتح معبر رفح البري بشكؿ رسمي، والسماح بحركة األفراد والبضائع عف طريقو، 
 سنوات. ٚلمساعدة أىالي القطاع في التخفيؼ مف حدة الحصار المستمر منذ 

 29/9/0222، اإلخباريةالة فمسطين اليوم وك
 
 مميون دوالر لدعم الحكومة 522السمطة الفمسطينية ستطمب من الدول المانحة تقديم  .5

السمطة الفمسطينية أرناؤوط، أف عبد الرؤوؼ  ، نقبًل عف مراسميا02/9/0222اليام، رام اهلل، نشرت 
في الخامس والعشريف مف الشير الجاري في ستطمب مف اجتماع لجنة تنسيؽ مساعدات الدوؿ المانحة 

حتى نياية العاـ الحالي، في الضفة الغربية مميوف دوالر لدعـ الحكومة الفمسطينية  ٓٓ٘نيويورؾ تقديـ 
 بيدؼ تمكينيا مف مواجية التحديات المالية واالقتصادية واإليفاء بالتزاماتيا وتقديـ الخدمات لممواطنيف.

 إلى االجتماع ووصمت نسخة منيا لػ "األياـ" إلىفي نص الخطة التي تقدميا ولفتت السمطة الفمسطينية 
مميوف( دوالر أميركي في  ٓٓٗمميار)مميار و ٗ,ٔ"تراجع كبير في الدعـ الخارجي لمموازنة مف متوسط قدره 

مميوف دوالر أميركي في عاـ  ٕٙٛو ٕٔٔٓمميوف دوالر أميركي في عاـ  ٔٙٚإلى  ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓعامي 
مف الناتج المحمي اإلجمالي. ومع ذلؾ  %ٕٔيعادؿ  ٜٕٓٓقالت" ىذا االنخفاض الحاد منذ عاـ "و ٕٕٔٓ

تتطمب، اإلصبلحات المالية الصعبة دعما قويا مف المجتمع الدولي وكذلؾ التعاوف المستمر مف قبؿ 
 السمطات اإلسرائيمية".

ر اليـو لممشاركة في مؤتمر المانحيف رامي الحمد اهلل، وفدا رفيع المستوى يغاد ويترأس رئيس الوزراء د.
السنوي، إلطبلع وفود الدوؿ عمى الوضع الراىف في فمسطيف، وسيضـ الوفد كبل مف نائب رئيس الوزراء 

 لمشؤوف االقتصادية
 رامي ، أفمحمد خبيصة ،راـ اهللنقبًل عف مراسميا في ، 02/9/0222، لندن، القدس العربيوأضافت 

سيعرض خبلؿ المؤتمر تقريرًا " حصمت وكالة األناضوؿ عمى نسخة منو إنو صحافي في بياف قاؿ، الحمد
الحكومة، وبشكؿ أساسي عوائؽ االحتبلؿ التي تحد " حوؿ الوضع في فمسطيف، وأىـ التحديات التي تواجو

 .مف قدرة االقتصاد الفمسطيني عمى النيوض، واالنطبلؽ لموصوؿ إلى األسواؽ العالمية
 
 
 
 
 دوالر مساعدات دولية لمسمطة منذ أوسمومميار  02 :دراسة .6
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محمد خبيصة: كشفت دراسة صادرة عف شبكة السياسات الفمسطينية أف مجمؿ المساعدات  -راـ اهلل 
المالية الدولية التي حصمت عمييا السمطة الفمسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسمو وبروتوكوؿ باريس االقتصادي 

 .مميار دوالر ٖٕمغت أكثر مف ب ٕٔٔٓوحتى العاـ  ٜٜٗٔو ٖٜٜٔعامي 
وقالت الشبكة )وىي مؤسسة مستقمة مقرىا في واشنطف( مساء الخميس إف السمطة الفمسطينية تعتبر مف 

دوالر  ٖٓٙأكثر المستفيديف مف المعونات غير العسكرية في العالـ، مف حيث نصيب الفرد الذي تجاوز 
 '"اقتصادي'إال أنيا لـ تجذب أي استقرار سياسي أو "سنويًا، 

ويرى أستاذ االقتصاد في جامعة بيرزيت أف مجمؿ المساعدات حتى نياية النصؼ األوؿ مف العاـ الجاري 
مميار دوالر، وىو مبمغ يكفي لنيوض اقتصاد أي دولة مف الصفر 'لكف تـ تصريفيا في قنوات  ٕٙيتجاوز 

ألؼ موظفًا وموظفة،  ٙ٘ٔددىـ خدماتية واستيبلكية، أبرزىا رواتب موظفي القطاع الحكومي البالغ ع
 .'مميوف دوالر ٓٓٔبفاتورة شيرية تتجاوز 

إلى ما  ٖٕٓٓ – ٖٜٜٔمميوف دوالر في الفترة  ٙ٘ٙوارتفعت تدفقات المعونة مف معدليا السنوي البالغ 
-ٖٜٜٔمرًة في الفترة  ٚٔ. وتضاعفت المعونة الدولية ٕٗٓٓمميار دوالر منذ العاـ  ٜ.ٔيزيد عمى 

، أي في عيد رئيس الوزراء الفمسطيني ٕٕٔٓ-ٕٛٓٓاوزت المبالغ المصروفة في الفترة ، وتجٜٕٓٓ
 '.ٕ٘ٓٓ – ٜٜٗٔالسابؽ سبلـ فياض مجموع مبالغ المعونة الواردة في الفترة 
، حمت السمطة الفمسطينية في ٜٕٓٓ – ٕٛٓٓوبحسب الدراسة، وفي ذروة تدفقات المعونة في عامي 

ليشتي عمى قائمة أكثر متمقي المعونة بحسب نسبتيا المئوية مف الناتج -وتيمور المرتبة الثالثة بعد ليبريا
 .المحمي اإلجمالي

وقاؿ معد الدراسة عبلء الترتير في اتصاؿ ىاتفي مع وكالة األناضوؿ إف خطة البنؾ الدولي لمنيوض 
قتصاد الفمسطيني باالقتصاد الفمسطيني لـ تحقؽ أية نجاحات عمى األرض، 'بؿ إنيا زادت مف تبعية اال

 .'لنظيره اإلسرائيمي، كما فشمت في تحقيؽ االستدامة المالية لو
مف العاـ الماضي تراجع  أكتوبر وأظير تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ الصادر في شير تشريف أوؿ/

دولة، فيما تشير توقعات  ٗٛٔمف أصؿ  ٖ٘ٔالسمطة الفمسطينية في مجاالت تسييؿ التجارة إلى المرتبة 
أف تقرير العاـ الحالي، الذي سيصدر خبلؿ أسبوعيف، سيشيد تراجعًا آخر، بسبب تراجع النمو االقتصاد ب

 '.العاـ الماضي %ٔ.٘خبلؿ النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي مف  %ٚ.ٕإلى 
، فيما يوجد نحو %ٖٓوأضاؼ الترتير أف الحالة التي يعيشيا الفمسطيني غير جيدة 'فنسبة البطالة تتعدى 

مف المقدسييف ىـ فقراء  %ٓٚوف فمسطيني تحت خط الفقر بحسب اإلحصاء الفمسطيني، وأكثر مف ممي
 '.وفي حالة بطالة مزمنة

مف إجمالي الموازنة السنوية لمسمطة  %ٔوأورد التقرير أف قطاع الزراعة لـ يحصؿ إال عمى أقؿ مف 
 .ٕ٘ٓٓ – ٕٔٓٓالفمسطينية في الفترة 

د األبحاث والسياسات االقتصادية فقد بمغت موازنة وزارة الزراعة خبلؿ وفي تقرير حديث صادر عف معي
فقط مف الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينية، فيما تشكؿ الزراعة مف الناتج المحمي  %ٛ.ٓالعاـ الجاري نحو 

 .ٕٔٔٓ، وىو رقـ أقؿ مما كاف عميو عاـ %ٛ.ٖنحو  ٕٕٔٓخبلؿ العاـ 
 02/9/0222، لندن، القدس العربي

 
 وتؤكد استعدادها لدراسة أي مقترح رفحمعبر تنفي مقترحات جديدة إلدارة  في غزةالحكومة  .7
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أكدت الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة استعدادىا لدراسة وتقبؿ أي مقترح لتسييؿ : ضياء الكحموت -غزة 
 .الفمسطينية فيوالعمؿ في معبر رفح البري، ورغـ ذلؾ نفت وجود أي مقترحات مصرية تتعمؽ بدور لمسمطة 

قاؿ وكيؿ وزارة الخارجية أحد مسؤولي ممؼ التواصؿ بيف الحكومة ومصر غازي حمد إف الجيات و 
 .المختصة في مصر لـ تقدـ أي مقترح بشأف عودة السمطة إلى إدارة المعبر مف الجية الفمسطينية

يمكف أف تساىـ في تخفيؼ وأوضح حمد في حديث لمجزيرة نت أف الحكومة بغزة مستعدة لمناقشة أي أفكار 
معاناة أىؿ غزة، مؤكدا أنو "ليس لدينا مانع في دراسة أو تقبؿ أي اقتراح يمكف أف يساىـ في التخفيؼ عف 

 ."الناس ويوسع العمؿ في المعبر
الذي كاف يقضي بوجود رقابة إسرائيمية عمى - ٕ٘ٓٓورغـ ذلؾ اعتبر حمد أف "مرحمة اتفاؽ المعابر 

لزمف في ظؿ الواقع الجديد في المعبر"، مشددا عمى أف السنوات الماضية "رسخت لدى تجاوزىا ا -المعبر
 ."الجميع قناعة بأف المعبر يمكف إدارتو فمسطينيا ومصريا دوف حاجة لآلخريف

أما مدير ىيئة المعابر والحدود في الحكومة المقالة ماىر أبو صبحة فأكد لمجزيرة نت أف االتصاالت 
 ."والجيات المصرية المسؤولة عف تشغيؿ معبر رفح "لـ تتوقؼ ومستمرةوالتنسيؽ بيف غزة 

وقاؿ أبو صبحة إف "المسؤوليف المصرييف أبمغونا بفتح المعبر يومي األربعاء والخميس، وكاف لنا اليـو 
)الخميس( اتصاالت وتواصؿ مع إدارة المعبر ومع المختصيف بالقاىرة لتسييؿ عممية المرور، وبالفعؿ 

وذكر أف "لمحكومة بغزة ولمسفارة الفمسطينية بالقاىرة منسقيف في  ."ا وكانت الحركة الخميس أفضؿاستجابو 
الصالة المصرية مف معبر رفح وأنيـ يعمموف بروح أخوية"، متمنيا أف يشيد معبر رفح تسييبلت في األياـ 

 .المقبمة الزدياد حاجة أىؿ غزة لذلؾ
 02/9/0222الجزيرة.نت، 

 
 في السفر عبر معبر رفح الحاالت اإلنسانية من مرضى وطمبة وحممة اإلقامات  ىيراع :الغصين .8

ى في السفر أنو يراع في قطاع غزةإيياب الغصيف المتحدث باسـ الحكومة  .أشرؼ اليور: قاؿ ـ -غزة 
سفر الحاالت اإلنسانية مف مرضى وطمبة وحممة اإلقامات، وفيما يخص سفر الطمبة وتدخؿ  عبر معبر رفح

أوضح الغصيف أف فئة الطبلب مشمولة في قوائـ ، فارة الفمسطينية بالقاىرة في إرساؿ قوائـ خاصة بذلؾالس
شكؿ منفرد ودوف تنسيؽ "بأنيا عممت بػ واتيـ السفارة .السفر، وقاؿ أف ىناؾ العشرات منيـ يسافروف يوميا

لة مف اإلرباؾ، نافيا ما قيؿ عف ، الفتا إلى أف عدـ التنسيؽ ىذا وضع الطبلب في حا"مع الجيات المسؤولة
 .منع الطبلب مف السفر والتعدي عمييـ في معبر رفح

 02/9/0222، لندن، القدس العربي
 
 محاكمة المجرمينب في ذكرى "صبرا وشاتيال"يطالب دبور أشرف  .9

قاعة "رساالت" في مركز بمدية الغبيري في حيا سفير دولة فمسطيف اشرؼ دبور امس، في احتفاؿ حاشد 
عاما عمى وقوع مجزرة صبرا وشاتيبل عمى ايدي العدو االسرائيمي وعمبلئو عاـ  ٖٔذكرى مرور بلثقافي، ا

اىالي الضحايا والوفود الدولية التي تأتي كؿ عاـ في ذكرى المجزرة لتحيي ذكراىا تحت عنواف ، ٕٜٛٔ
كاريني. ونقؿ تحيات  المتضامنيف االحرار مف االجانب وخصوصا روح المرحوـ ستيفانوو  "كي ال ننسى".

الرئيس محمود عباس الى المشاركيف في احياء ىذه الذكرى وخصوصا الوفود االتية مف الخارج". وقاؿ: 
انو سيطمس قضية فمسطيف وثورتيا، لكنو فشؿ في كسر ارادة شعب  ٕٜٛٔاعتقد العدو االسرائيمي عاـ 
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يمتقي احرار العالـ الحياء ىذه الذكرى التي الجباريف. اف مجزرة صبرا وشاتيبل ىويتنا التي لف ننساىا. و 
اضافت سجبل اسود في مسمسؿ االجراـ الصييوني. ونطالب العالـ الحر بتقديـ القتمة المجرميف الى 

 المحاكمة كي ال تبقى ىذه الجريمة وصمة عار عمى جبيف العدالة الدولية .
ية والصادقة مع اىمنا المبنانييف"، معمنا وأكد "دعـ السمـ االىمي في لبناف والحرص عمى العبلقات االخو 

 "رفض زج الفمسطينييف في اي صراع داخمي في لبناف".
 02/9/0222المستقبل، بيروت، 

 
 استعمال المخيمات لجندات غير فمسطينيةو  فتححركة صرخة لوقف انهيار المينو: أطمقنا  .01

، "المخيمات الفمسطينية في لبناف مجموعة مف ضباط وكوادر حركة فتح مف جميع"تحت توقيع : آماؿ خميؿ
زمرة مف الفاسديف والمفسديف صادروا الشرعية وتآمروا عمى الحركة "صدر بياف جاء فيو أف ىناؾ اليوـ 

وحولوىا مف حركة تحرر وطني إلى مجموعات مف المرتزقة، متناحرة عمى كؿ شيء ما عدا خدمة شعبنا 
 الفمسطيني في المخيمات.
. "ت أنيا غير معنية بتقديـ المساعدات الطبية إلى النازحيف الفمسطينييف مف سورياوفي ىذا اإلطار، أعمن

الزمرة ممثمة في السفير الفمسطيني في لبناف أشرؼ دبور وأميف سر قيادة "ووجدت المجموعة أف تمؾ 
ضو الساحة فتحي أبو العردات وأميػف سر لجنة اإلقميـ رفعت شناعة وعضو قيادة الساحة آمنة جبريؿ وع

الزمرة وشمتيا ال تمثمنا "ىذه( « )... قيادة الساحة منذر حمزة والمفوض العاـ لمساحة المبنانية عزاـ األحمد
وال تمثؿ إال نفسيا. ونحف غير معنييف بكؿ ما تتخذه مف قرارات ومواقؼ وال تمزمنا بأي شيء وسنتصدى 

 ."لكؿ قراراتيا الكيدية والتعسفية بحؽ المناضميف الشرفاء
شرطًا لئلصبلح واستنياض فتح لكي تعود إلى تحمؿ "ع موقعو البياف جممة مف المطالب التي عّدوىا ورف

مسؤولياتيا التاريخية في حماية مصالح البلجئيف الفمسطينييف، وتعيد االعتبار إلى المناضميف، منيا إلغاء 
ادة الساحة. وسحب دبور مف كافة القرارات التنظيمية واإلدارية والمالية التي صدرت في عيد دبور وقي

منصبو في لبناف، وفصؿ السفارة عف الحركة ومنظمة التحرير، إضافًة إلى تشكيؿ لجنة تحقيؽ مالي 
وتحويؿ المرتكبيف الى ىيئة مكافحة الفساد، وتشكيؿ لجنة تحقيؽ حركية تنظر في كؿ المخالفات التنظيمية 

وض عاـ لمساحة المبنانية، وتشكيؿ لجنة تعيد الحقوؽ واإلدارية، فضبًل عف إلغاء تفويض عزاـ األحمد كمف
 . "إلى أصحابيا مف المناضميف وتعمؿ عمى تطبيؽ العدالة

أوضح أف سبب ، قدـ نفسو عرابًا لمبياف، إلى جانب عدد مف أمناء سر المناطؽالذي محمود عيسى )المينو( 
ف فييا عف معاناة األىالي في المخيمات، االنتفاضة عمى السفارة والقيادة الحالية يعود إلى تخمي المعنيي

الشرارة التي أشعمت البياف، قرار  مبينًا أفوتنصيب أنفسيـ مرجعًا لتصنيؼ الفتحاوييف بيف شريؼ وفاسد، 
السمطة الفمسطينية في راـ اهلل بطرد مسؤوؿ المجاف الشعبية وعضو قيادة فتح في لبناف أبو إياد شعبلف مف 

عمى تقرير رفعو دبور مف لبناف، يتحدث فيو عف تمقي شعبلف، مف دوف عمـ منصبو ومف الحركة، بناء 
قيادتو، حصصًا تموينية مف برنامج دعـ النازحيف مف سوريا الذي أطمقتو جميمة، زوجة محمد دحبلف بتمويؿ 

 إماراتي، وتوزيعيا عمى النازحيف.
طيني في الجانب المبناني، ودبور تصاالت بيف مسؤوليف عف الشأف الفمسوفور انتشار البياف، تكثفت اال

وقيادة فتح مف جية أخرى. وأشارت مصادر إلى أف الجانب المبناني يسعى إلى عقد مصالحة فتحاوية 
داخمية انطبلقًا مف أف وحدة فتح ضمانة لوحدة المخيمات ولبقاء القضية الفمسطينية. إشارة إلى أف السمطة 
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الفصؿ بحؽ المينو وكتورة وأبو الديب نزواًل عند التدخبلت  الفمسطينية وافقت حينيا عمى تجميد قرارات
 المبنانية.

وفي ىذا الشأف، استبؽ المينو كؿ محاوالت المصالحة، مؤكدًا أنو لف يحضر أي اجتماع مع الفريؽ اآلخر، 
ولف يصدؽ وعود السفارة والقيادة بإجراء إصبلحات كما حصؿ خبلؿ عقد المصالحة الداخمية في السفارة 

ؿ أشير. ولمح إلى قدرتو عمى منعيـ مف دخوؿ المخيمات، إذا لـ ينفذوا المطالب الواردة في البياف. قب
وكشؼ عف لقاءات تشاورية عديدة سيعقدىا موقعو البياف، وكؿ مف يؤيد ما جاء فيو، بدءًا مف ليؿ امس، 

مف مراجع لبنانية دفعتو  حتى تنظيـ مؤتمر عاـ يناقش الخطط اإلصبلحية. االتصاالت التي تمقاىا المينو
ليس تمردًا أو انقبلبًا أو خروجًا عف " ٔإلى إصدار بياف توضيحي ليؿ أمس، أكد فيو أف البياف الرقـ 

 ."الحركة، بؿ صرخة لوقؼ انييار فتح ومنع استعماؿ المخيمات ألجندات غير فمسطينية
وأكدت أنيا أيضًا لف تستجب ىذه المرة أوساط دبور وجدت في الخطوة مؤامرة انقبلبية مدفوعة مف الدحبلف. 

لمتمنيات المبنانية بالصفح عف المتمرديف عمى قرار القيادة، مشيرة إلى اتخاذ تدابير صارمة بحؽ كؿ مف 
يتطاوؿ عمى فتح مف اآلف فصاعدًا. دبور رفع تقريرًا إلى الرئيس محمود عباس وضعو فيو بأجواء البياف. 

اف في غضوف أسبوع مف اآلف لمقاء الكوادر الفتحاوية والمراجع المبنانية لبحث لبن بزيارةاألحمد عزاـ  وسيقوـ
 .نفى قائد األمف الوطني الفمسطيني المواء صبحي ابو عرب إعفاء شعبلف مف ميّماتوفي حيف األمر. 

 02/9/0222، الخبار، بيروت
 

 بمهاجمة مظاهرة لها في رام اهلل الفمسطينية حماس تتهم أمن السمطة  .00
أماـ  ،اتيمت حركة حماس، عناصر أمنية فمسطينية بمياجمة مظاىرة ليا نظمتيا: يو بي أي -قدس ال

 مف جيتو حذراستنكارًا لبلقتحامات اإلسرائيمية المتكررة لممسجد األقصى. و  ،مسجد البيرة الكبير في راـ اهلل
د أف يقيس مدى تمسؾ الشعب القيادي في حماس الشيخ جماؿ الطويؿ في كممة لو مف أف "االحتبلؿ إذا أرا

ف لـ يستطع أىؿ الضفة وغزة  الفمسطيني بالمسجد األقصى؛ فإف األقصى ىو روح ودـ ىذا الشعب، حتى وا 
 الوصوؿ إليو".

 02/9/0222، الحياة، لندن
 

 خنجر في خاصرة شعبنا مع االحتالل اإلسرائيمي الحرار: المفاوضات والتنسيق المنيحركة  .02
إف "المفاوضات  لو، عبلمي لحركة األحرار الفمسطينية الميندس ياسر خمؼ في تصريحٍ قاؿ الناطؽ اإل: غزة

والتنسيؽ األمني خنجر مسمـو في خاصرة شعبنا الفمسطيني الذي ضحى بأغمى ما يممؾ مف أجؿ استعادة 
 حقوقو وثوابتو الوطنية".

بعاد واقتحامات متزايدة لممسجد األقصى عمى أيدي قطعاف  وأكد أف "ما يجري مف تيويد وتدنيس وحفريات وا 
المستوطنيف وبحماية جيش االحتبلؿ، لف تفمح في تغيير واقع المدينة العربي واإلسبلمي". وشدد عمى أف 
"تحرير األقصى ال يكوف عبر المفاوضات التي أعطت االحتبلؿ الغطاء ليتمادى بجرائمو بحؽ األرض 

 واإلنساف الفمسطيني والمقدسات اإلسبلمية".
 02/9/0222، ركز الفمسطيني لإلعالمالم

 
 في غزة تنديدًا بإجراءات االحتالل في القدس لحماس مسيرة  .03
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شارؾ المئات مف أنصار وأعضاء في حركة حماس بغزة، بعد صبلة الجمعة، بمسيرة : )يو .بي .آي(
طينية إلى جانب رايات لحماس وفصائؿ فمسرفعت فييا  ،لمتنديد باإلجراءات اإلسرائيمية في القدس المحتّمة

 أعبلـ فمسطينية.
 02/9/0222، الخميج، الشارقة

 
 القصى المسجد تضامنًا مع  البرج الشماليمخيم في لحماس اعتصام  .04

مع القدس والمسجد  تضامنياً  ، اعتصاماً في جنوب لبناف نظمت حركة حماس في مخيـ البرج الشمالي
قة صور، محمود طو، كممة استنكر فييا بشدة االقصى، ألقى خبللو المسؤوؿ االعبلمي لمحركة في منط

طو شدد قد اقتحاـ قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي باحات المسجد األقصى واالعتداءات اليمجية المتواصمة. و 
عمى تمسؾ حماس بالثوابت الفمسطينية واالستمرار في الدفاع عف الحقوؽ والمقدسات بكؿ أشكاؿ المقاومة 

 كسبيؿ وحيد لتحرير االرض والمقدسات وعودة البلجئييف الى ديارىـ.وعمى رأسيا المقاومة المسمحة 
 02/9/0222، المستقبل، بيروت

 
 بتخصيص أوقات محددة لزيارة اليهود لممسجد القصى نتنياهوالداخمية في الكنيست تطالب  المجنة .05

الفمسطينية، ينشط  بينما تتواصؿ "مفاوضات السبلـ" بيف إسرائيؿ والسمطة: وديع عواودة - القدس المحتمة
االحتبلؿ اإلسرائيمي في تيويد وتوسيع االستيطاف في القدس، ويتداوؿ االحتبلؿ مؤخرا مخططات ليدـ 

 المسجد األقصى أو تقاسمو زمنيا مع الفمسطينييف.
فقد استجابت المجنة الداخمية في الكنيست أمس لمطالب منظمات دينية صييونية ببحث إمكانية السماح 

وؿ الحـر القدسي الشريؼ مدعية أنو جزء مف "جبؿ الييكؿ"، ومقاضاة مف يتصدى ليـ مف لمييود بدخ
ودعت رئيسة المجنة الداخمية في الكنيست النائبة عف الحزب الحاكـ ميري ريجؼ إلى  الفمسطينييف.

 تخصيص أياـ أو ساعات محددة لزيارة الييود لممسجد األقصى "أسوة بالحـر اإلبراىيمي في الخميؿ".
وأكدت ريجؼ أنيا سترسؿ مذكرة لرئيس الحكومة بنياميف نتنياىو ووزيري الداخمية واألدياف ولممستشار 

 القضائي لتوضيح أف مف حؽ كؿ شخص أف يصمي في "جبؿ الييكؿ".
وأحدثت دعوتيا ىذه جدال صاخبا خبلؿ الجمسة، بعدما أكد النائباف العربياف في الكنيست عف القائمة 

ة أحمد الطيبي وطمب أبو عرار أف مقترحات ريجؼ مستحيمة ومجنونة ومف شأنيا تفجير العربية الموحد
 برميؿ بارود.

وطالب النائب طمب أبو عرار بعدـ االعتداء عمى حؽ الفمسطينييف في ممارسة شعائرىـ الدينية في الحـر 
إنو أوضح أماـ المجنة وقاؿ أبو عرار لمجزيرة نت  بحرية، مشددا عمى خطورة ترويج فكرة تقاسـ األقصى.

دونما، وأنو حذر مف مغبة محاوالت المساس بمكانتو  ٗٗٔالداخمية أف األقصى يعني المساحة البالغة 
عامًا في فترة الصميبييف وما لبث أف  ٜٓوأضاؼ أف المسجد األقصى كاف مغمقًا  ومواصمة الحفر مف تحتو.

 وىو اليـو تحت احتبلؿ إسرائيمي ىو اآلخر مؤقت. عاما، ُٖٓفتح بعد زواليـ ثـ خضع الحتبلؿ اإلنجميزي 
وردا عمى سؤاؿ الجزيرة نت يرى أبو عرار أف "اليدؼ مف تكرار طرح موضوع األقصى في لجنة الداخمية 
ىو تييئة الرأي العاـ، ولتييئة التغيير في مكانتو لجعمو كنيسا أيضا تمييدا لنسؼ آخر المحاوالت لتسوية 

 الدولتيف".
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كده جمعية "عير عميـ" اإلسرائيمية المعنية بشؤوف القدس في دراستيا األخيرة مف أف أوساطا وىذا ما تؤ 
 ييودية واسعة تسعى إلى "تأليؼ القموب" والتمييد لبناء الييكؿ أو ىدـ األقصى أو تقاسمو.

ؿ ودالالتيا"، وتؤكد الدراسة التي تحمؿ عنواف "العبلقة الخطيرة.. ديناميكية تعاظـ حركات الييكؿ في إسرائي
ألؼ ييودي يزوروف الحـر القدسي كؿ عاـ. وتشير إلى أف ىذه الحركات والمنظمات تعمؿ  ٘ٔأف نحو 

 حتى اآلف مف أجؿ ما تسميو "تأليؼ القموب" تمييدا "لتغيير أنظمة العبادة في الحـر تمييدا لبناء الييكؿ".
حت في إحراز إنجازات ىامة لدى أوساط منظمة( نج ٕٚوتخمص الدراسة الستنتاج بأف منظمات الييكؿ )

.  ييودية متدينة ووطنية. وتقوؿ إف ذلؾ يتجمى في نجاحيا في تغيير موقفيا الديني مف زيارة الحـر
وتتابع "الفكرة التي تبنتيا مجموعة صغيرة باتت اليـو موضوعا شرعيا في الحيز العاـ، بؿ تحولت إلى خطط 

 بلثة عقود وبدعـ حكومي".عممية بفضؿ عمؿ تربوي وسياسي طيمة ث
وبموجب الدراسة تعتمد ىذه المنظمات رؤية بعيدة المدى لتربية وتأىيؿ الييود بالتدّرج بيدؼ حصد الدعـ 

 لفكرة بناء الييكؿ بدال مف عممية فورية تيدؼ الستعجاؿ الخبلص.
، أو ىدـ وحذرت الدراسة قادة إسرائيؿ مف الصمت عمى أفكار ومحاوالت لتغيير الوضع الراىف ف ي الحـر

 األقصى وقبة الصخرة ألف ذلؾ سيقود لكارثة.
وتتزايد الحمبلت الييودية عمى األقصى في موسـ األعياد التي تحؿ عادة في شير سبتمبر/أيموؿ مف كؿ 

 عاـ، والتي تشيد بالتالي مواجيات مع الفمسطينييف الذيف يتصدوف لمحاوالت انتياؾ حرمة الحـر القدسي.
 02/9/0222الدوحة، ، نتالجزيرة 

 
 : ليس هناك وقت لمتفاوض مع إيرانشتاينتزيوفال  .06

قاؿ وزير الشؤوف االستراتيجية االسرائيمي يوفاؿ شتاينتز إف ايراف في سبيميا لتطوير قنبمة نووية في : القدس
 غضوف ستة أشير وليس ىناؾ وقت لمزيد مف المفاوضات.

يا مساحة لممناورة في التعامؿ مع القوى الغربية ولف توقؼ وذكر شتاينتز أف ايراف ال تزاؿ تعتقد أف لدي
 أنشطتيا النووية مالـ تواجو تيديدًا حقيقيًا بضربة عسكرية أميركية.

" االسرائيمية  وقاؿ شتاينتز المقرب مف رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو في مقابمة مع صحيفة "ىايـو
 ف الوقت الجراء المفاوضات."نشرت اليـو الجمعة "ليس ىناؾ مزيد م

وتشتبو الواليات المتحدة وحمفاؤىا في أف إيراف تعمؿ عمى امتبلؾ أسمحة نووية رغـ تأكيد طيراف أف 
 برنامجيا النووي لؤلغراض السممية.

وذكر شتاينتز أنو خبلؿ أربع سنوات مف المفاوضات حوؿ برنامجيا النووي المثير لمجدؿ لـ تفعؿ ايراف شيئا 
 وير قدراتيا.سوى تط

 وأضاؼ "إذا ما واصؿ االيرانيوف نشاطيـ سيمتمكوف القدرة عمى انتاج قنبمة خبلؿ نصؼ عاـ أخرى".
 02/9/0222الحياة، لندن، 

 
 ةفي سوري" القاعدة"في صفوف  48 فمسطينيي الـ قتالقمق من  "الشاباك" .07

 ٛٗانضماـ شباف مف فمسطينيي الػ ، أف«الشاباؾ»اعتبر جياز االستخبارات اإلسرائيمية العامة : )أ ؼ ب(
، بحسب ما نقمت صحيفة « يشكؿ ظاىرة مقمقة»في سورية، « تنظيـ القاعدة»إلى القتاؿ في صفوؼ 

 اإلسرائيمية أمس.« يديعوت أحرونوت»
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جياز االستخبارات العامة قدـ تقريرًا إلى النيابة العامة اإلسرائيمية والمحكمة العميا، »وأوضحت الصحيفة أف 
فيو مف إمكانية تحوؿ الشباف العرب اإلسرائيمييف، الذيف يتمقوف تدريبًا في سورية عمى يد تنظيـ القاعدة  حذر

 «.وجبية النصرة، إلى استيداؼ إسرائيؿ
خطر ىؤالء الشباف يتمثؿ أيضًا في نشر أيديولوجية القاعدة وجمع معمومات قيمة »وشدد التقرير عمى أف 

 «.ـ العسكرية التي يتعممونيا ىناؾ لمقياـ بعمميات ضد إسرائيؿحوؿ اسرائيؿ واستخداـ قدراتي
عامًا(،  ٕٙوقدمت االستخبارات تقريرىا ضد استئناؼ تقدـ بو المعتقؿ مف مدينة الطيبة عبد القادر التمة )

 ، إلطبلؽ سراحو بشروط مقيدة.ٛٗوىو مف فمسطينيي الػ
لدى عودتو إلى األراضي المحتمة في شير آذار وكاف التمة، الذي يدرس الصيدلة في األردف، قد اعتقؿ 

االتصاؿ بعميؿ أجنبي، والخروج بشكؿ غير قانوني مف الببلد، بعدما أقنعو أصدقاؤه الذيف »الماضي بتيمة 
، بحسب بياف لشرطة «ينتموف إلى السمفية الجيادية، باالنضماـ والقتاؿ ضمف صفوؼ النصرة في سورية

 االحتبلؿ.
 02/9/0222السفير، بيروت، 

 
 تفوقوا عمينا في مجال االنترنت  "حزب اهلل": الفمسطينيون وإسرائيميباحث  .08

زىير أندراوس: أصدر الباحث اإلسرائيمي، د. روف شبليفر، كتاًبا، تحت عنواف الحرب النفسية  -الناصرة
 تفوقوا عمينا ودورىا في الصراعات بيف الدوؿ والمجتمعات، قاؿ فيو إنو ليس سرا أف الفمسطينييف وحزب اهلل

في مجاؿ االنترنت، ورأى أف مصدر المشكمة في الحرب النفسية اإلسرائيمية تمكف في الفيـ والوعي، 
ف صفة التصور األمريكي في الوقت  ومصدره االبتعاد والنفور الييودي والديمقراطي مف موضوع الدعاية، وا 

يعتبر عمى درجة عالية مف األىمية وعمى األخير لممعمومات، في المجاؿ الدبموماسي وفي ساحة المعركة 
 جميع األجيزة أف تعمؿ في تنسيؽ كامؿ.

وأشار إلى أنو وفي نطاؽ النزاع اإلسرائيمي العربي قاـ الفمسطينيوف وحزب اهلل بالدمج بيف التصميـ والحـز 
ينيوف واالستعداد واالعتراؼ الحضاري، فمف مبادرات جذابة وبواسطة وسائؿ بسيطة نقؿ ومرر الفمسط

 رسائميـ إلسرائيؿ والعالـ.
كما لفت إلى أف السنوات المتتالية مف اإلىماؿ ونقص الوعي واإلدراؾ اإلسرائيمي ساىمت في عدـ قدرة 
األجيزة في القياـ بأي إبداع مناسب. وشدد عمى أنو يتحتـ عمى إسرائيؿ النيوض والخروج مف التصور 

النفسية واألجيزة األمنية، ولتبدأ الدولة بالتعرؼ عمى حقيقة )السر( المحيط والمكتنؼ حوؿ موضوع كالحرب 
 القوة وتأثيرىا النفسي في النصر.

الفمسطينيوف الذيف ال يممكوف الوسائؿ العسكرية والتكنولوجية المتطورة، قاؿ د. شبليفر، فيموا مف خبلؿ 
بؽ لدينا إال أف نعترؼ بالحقيقة خبرتيـ السابقة ومف خبلؿ تجربة اآلخريف واستغبلليا جيًدا لصالحيـ، ولـ ي

وىي أف نتعمـ مف الفمسطينييف، وأف نعيد النظر سريًعا والعودة إلى حرب محتممة. وفي الفصؿ الذي تطرؽ 
فيو لمنظمة حزب اهلل المبنانية قاؿ المؤلؼ إف حزب اهلل مثاؿ لمنجاح في مجاؿ الحرب النفسية التي حدثت 

صغير يضـ عدًدا صغيرا مف المقاتميف، حيث استطاع أف يفرض إرادتو في لبناف، عمى الرغـ مف أنو تنظيـ 
عمى دولة تعتبر األقوى عسكرًيا في المنطقة، دوف االستناد إلى سبلح المشاة أو سبلح الجو أو وجود 
أسطوؿ بحري، حيث كانت الفئة األولى المستيدفة في اإلعبلـ مف قبميـ ىـ سكاف جنوب لبناف، حيث أثبت 

يـ أف بقاء إسرائيؿ في المنطقة ىو قصير، وأف حزب اهلل قائـ ومستقر أكثر، ولمتوجيو وجدت حزب اهلل ل
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عدة أذرع، فمف جية كانت ىناؾ سيطرة عمى السكاف وحرب عمى مساندي الجيش اإلسرائيمي مف جية 
قافية الناشطيف المعروفيف أو المجيوليف، ومف جانب آخر أنشئت مؤسسة لرعاية الشؤوف االجتماعية والث

ىدفيا الوصوؿ إلى أىداؼ سياسية ودعائية وىذه مف مبادئ الحرب النفسية، التي كانت البديؿ لممؤسسة 
 اإلسرائيمية.

كما مورست ضغوط كبيرة عمى سكاف جنوب لبناف مف كؿ االتجاىات بما فييـ الحكومة المبنانية مف خبلؿ 
 نت خيانة لموطف األـ.الرسائؿ التي وجيت إلييـ، والتي أكدت عمى أف خيانتيـ كا

وتابع قائبًل إف الوعي الثقافي لحزب اهلل مف قبؿ رجالو في المنطقة ساعده كثيًرا عمى نقؿ الرسالة بصورة 
 ايجابية في اإلعبلـ ومف خبلؿ العبلقات االجتماعية التي أنشئوىا إضافة إلى وسائؿ االتصاؿ المتعددة.

لتي شممت الجيش اإلسرائيمي وتزامف مسار الحرب النفسية والجماعة الثانية في االستيداؼ ىي الجيش وا
مع العمؿ العسكري، وعرؼ حزب اهلل نقطة الضعؼ العسكرية لجيش لبناف الجنوبي وشف عمييـ حرب 
عصابات، وقاـ الجياز االستخباراتي التابع لحزب اهلل بتجنيد أفراد داخؿ ما كاف ُيسمى بجيش لبناف الجنوبي 

شيء مكشوؼ داخميا وساعد عمى انييار معنوياتيـ. وعندما بدأت أصوات االنسحاب وأعطوا شعورا إف كؿ 
تتعالى في إسرائيؿ مف جنوب لبناف، ضاعؼ حزب اهلل مف رسائمو وبثو في أوساط سكاف جنوب لبناف، 

 وعرضوا مقاطع مف مقاببلت أجريت مع سياسييف مسانديف لبلنسحاب.
المؤلؼ، فتعمقت بالتصميـ عمى مواصمة الكفاح واالستعداد البلنيائي أما الرسائؿ الموجية إلى إسرائيؿ، قاؿ 

لمتضحية بالنفس والممتمكات ومثاؿ ذلؾ خطاب نصر اهلل والذي سقط ابنو في الحرب ضد إسرائيؿ وتحدثت 
ىذه الرسائؿ التي بثت عف المستنقع المبناني وىو تعبير مجازي سيطر عمى األذىاف ومعناه اخرجوا مف 

ماذا إطالة عمر المأساة دوف فائدة، واستغؿ موضوع المستنقع المبناني كرسالة تاريخية ويقصد بذلؾ لبناف، ول
، إضافة إلى أف حزب اهلل عمؿ كثيرا عمى توثيؽ المعاناة لغير المقاتميف.  أف كؿ غاز معتدي لمبناف قد انيـز

لقرار مف جانب المواطنيف في وساؽ قائبًل إف إستراتيجية حزب اهلل ىي ممارسة الضغوطات عمى أصحاب ا
إسرائيؿ ووقؼ عممية )عناقيد الغضب( قبؿ موعدىا ىو مثاؿ لمعمؿ العسكري الذي توقؼ نتيجة بث صور 
ف ىذا األسموب الحديث في إدارة  التعرض لممواطنيف المدنييف، والتي نشرت في جميع أنحاء العالـ، وا 

 يا.المعركة أعطى حزب اهلل أداة قوية لممواجية بأشكال
وتابع أنو ليس سًرا بأف الفمسطينييف وحزب اهلل تفوقوا عمينا في مجاؿ االنترنت، وأف المواقع اإلسرائيمية غير 
مجيزة وغير ثابتة ومتميزة باالىتزاز، في حيف أف المواقع الفمسطينية ومواقع حزب اهلل متميزة بالصور 

حيحة لمواقع، والزائروف لمواقع االنترنت ال يبحثوف واألفبلـ. مف األكيد أف الصور المرئية نابعة مف قراءة ص
عف المقاالت المفصمة لكنيـ يبحثوف عف حاجات فورية، فمف خبلؿ استثمار بسيط تستطيع )إسرائيؿ( أف 
تتطور في حضورىا عمى شبكة االنترنت مف خبلؿ بناء مواقع ومف خبلؿ إقامة جياز مساندة إلقامة مواقع 

 لممواد المرئية. لمتعاطؼ والتزود المستمر
 02/9/0222القدس العربي، لندن، 

 
 اإلسرائيمية لم تأخذ شهادات حول حادثة قتل العامل الفمسطيني ": الشرطةهآرتس" .09

وكاالت: قالت صحيفة ىآرتس العبرية، امس، أف الشيادات التي جمعتيا مف مكاف حادثة مقتؿ  -القدس 
ف سكاف مخيـ عسكر في تؿ ابيب، تبيف أف الشرطة عاما( م ٚ٘العامؿ الفمسطيني "إحساف أبو ستة" )

 اإلسرائيمية التي وصمت لمكاف الحادثة لـ تأخذ شيادات شيود العياف.
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وأوضحت الصحيفة أف الشرطي المسؤوؿ عف التحقيؽ في المكاف أبعد شيود العياف الذيف حاولوا إببلغو 
 تفاصيميا وفقط صرفيـ عف طريقو.بأف سرور ترؾ لمصيره حتى الموت، ولـ يأخذ شياداتيـ أو يسجؿ 

وشددت الصحيفة عمى ضرورة أف تتخذ شرطة لواء تؿ أبيب التي شرعت في التحقيؽ بحادثة مقتؿ العامؿ 
أبو سرور، أف تتخذ إجراءات أسرع في التحقيؽ وأف يكوف عمى سمـ أولوياتيا والتحقيؽ في سموؾ شرطي 

 ع الضحايا المختمفيف استنادا إلى أصميـ العرقي.التحقيؽ التي تدؿ عمى تصرؼ الشرطة بشكؿ مختمؼ م
 02/9/0222اليام، رام اهلل، 

 
 الحممة اإلسرائيمية عمى إيران استباقًا الحتماالت طرح قضية مفاعل ديمونا تجددتقرير:  .21

الشروط األربعة لوقؼ المشروع النووي اإليراني، التي ينوي رئيس الحكومة : آماؿ شحادة -القدس المحتمة
رائيمية، بنياميف نتانياىو، مناقشة الرئيس األميركي، باراؾ أوباما، حوليا في لقائيما القريب نياية الشير اإلس

الجاري، تأتي ضمف الحممة اإلسرائيمية المتجددة التي تطمقيا إسرائيؿ بيدؼ ممارسة الضغوط عمى إيراف، 
 ية لؤلمـ المتحدة.خصوصًا في فترة انعقاد الدورة الجديدة مف أبحاث الجمعية العموم

وليس  –الشروط اإلسرائيمية األربعة ىي، كما أعمنيا نتانياىو نفسو: وقؼ كؿ أعماؿ التخصيب لميورانيوـ 
خراج اليورانيوـ المخصب مف الدولة  ٕٓتخصيب بمعدؿ  -كما كاف يطمب في الماضي  في المئة، وا 

غبلؽ منشأة بوردو، ووقؼ مسار إنتاج الب ، الذي برأي اإلسرائيمييف، ىو سبيؿ آخر اإليرانية تمامًا، وا  موتونيـو
لموصوؿ إلى سبلح نووي. والرسالة التي تتضمنيا شروط نتانياىو ىي أف تؿ أبيب تشكؾ بمصداقية 
تصريحات الرئيس اإليراني، حسف روحاني، بأف إيراف مستعدة إلغبلؽ المنشأة لتخصيب اليورانيوـ في 

ة. وبالنسبة لنتانياىو فإف روحاني يحاوؿ التضميؿ والمراوغة بيذا بوردو مقابؿ رفع العقوبات االقتصادي
دمج اإلجراءات األربعة معًا، ىو الذي »االقتراح، ألف إغبلؽ بوردو ال يوقؼ تخصيب اليورانيوـ. ويقوؿ إف 

 «.يشكؿ وقفًا حقيقيًا لمبرنامج النووي والى أف يتـ ينبغي تشديد الضغط عمى إيراف
ييف سيجري وزير الخارجية اإليراني، محمد ظريؼ، لقاءات عدة عمى ىامش أبحاث في توقعات اإلسرائيم

الجمعية العامة مع وزراء االتحاد األوروبي الذيف بدأوا في الوصوؿ إلى نيويورؾ وسيحاوؿ أف يجند لدييـ 
جية تأييدًا لحؿ وسط في موضوع البرنامج النووي. ومف المتوقع لروحاني نفسو أف يمتقي بوزيرة الخار 

األوروبية كاتريف أشتوف، المسؤولة مف طرؼ القوى العظمى عف المفاوضات مع إيراف والتي ستستأنؼ 
الشير المقبؿ. ولقاؤه مع أوباما، يتوقع اإلسرائيميوف أف يكوف لقاء تاريخيًا كفيبًل بأف يشؽ الطريؽ لخمؽ قناة 

ؿ عف دائرة التأثير في ىذا الممؼ. لكف مقابؿ إيرانية مباشرة بالنسبة ألزمة النووي، تبعد إسرائي –أميركية 
ىذا ترى جيات أخرى أف العرض اإليراني كفيؿ بأف يتضمف التزامًا بالسماح بزيارات مفاجئة إلى المنشآت 
ضافة إلى ذلؾ، فإف اإليرانييف كفيموف بالموافقة أيضًا عمى القيود المفروضة عمى منشأة  النووية. وا 

 التخصيب في نتانز.
إلسرائيمي حوؿ الممؼ اإليراني، جاء متزامنًا مع اإلعبلف عف اتفاؽ جنيؼ، بيف روسيا والواليات القمؽ ا

المتحدة، انطبلقًا مف أف تأجيؿ الضربة العسكرية عمى سورية واحتماؿ إلغائيا تمامًا، يطمئف إيراف بأنيا لـ 
عسكرية أميركية موجية ضد تعد ميددة بضربة عسكرية، ولـ يعد لدييا ما يقمقيا وأف إمكانية عممية 

برنامجيا قد سقط مف جدوؿ العمؿ. وكما يقوؿ الباحث في معيد أبحاث األمف القومي، ييودا بف مئير، 
سورية ليست إيراف والسبلح الكيماوي ليس سبلحًا ذريًا وكؿ محاولة لممقارنة بيف موقؼ الرأي العاـ في 
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سورية وبيف موقؼ الجميور األميركي في المستقبؿ مف الواليات المتحدة في ما يتعمؽ بعممية عسكرية في 
 اليجوـ عمى المنشآت الذرية اإليرانية، تقوـ عمى خطأ.

وبحسب بف مئير فاف االتفاؽ بيف الواليات المتحدة وروسيا، الذي يفترض أف يفرض عمى األسد بخبلؼ 
لكيماوي ووسائؿ إنتاجو، إرادتو وطموحو أف يتجرد تمامًا في غضوف نحو مف نصؼ سنة مف كؿ السبلح ا

أف صورة العممية عمى سورية »قد يكوف تطورًا عظيـ األىمية ونقطة تحوؿ في السياسة العالمية. ويضيؼ: 
ىي النقش في الجدار الذي يجب عمى اإليرانييف أف يقرأوه. فالجمع بيف التيديد الصادؽ باستعماؿ القوة 

 «.رية يمكف أف يشير إلى حؿ لمقضية الذرية اإليرانيةوالديبموماسية الخبلقة التي أثبتت نفسيا في سو 
سرائيؿ سوى مراقبة مدى تطبيؽ الرئيس  اإلسرائيميوف عمى قناعة بأنو لـ يبؽ أماـ األميركييف والروس وا 
السوري، بشار األسد، اتفاقية جنيؼ، ليس بسبب الخطر الكامف في السبلح الكيماوي السوري إنما ألف إيراف 

األفؽ إلى ما في داخؿ سورية. وفي طيراف كما يتوقع اإلسرائيميوف، ينشغموف في السؤاؿ، تتطمع مف وراء 
 ماذا سيفعؿ األميركيوف معنا؟

في ردىـ األوؿ، يعتقد اإلسرائيميوف، أف المعركة الديبموماسية األخيرة يمكف أف تكوف أيضًا مثااًل صغيرًا 
يمكف أف تكوف ممفوفة بقماش مخممي متعدد األلواف، لعممية أوباما الموجية ضد إيراف، فالقبضة الحديد 

يقوؿ مقربوف مف نتانياىو، ويضيفوف: ولكف إذا كاف اإليرانيوف راغبيف في العيش في منشآت ذرية لمحاجات 
ال اضطر أوباما إلى أف يفعؿ ما ال يريد أف يفعمو بأية حاؿ تقريبًا  السممية فعمييـ أف يقبموا المثاؿ السوري وا 

 «.وقع عمى األمر الرئاسي إلى جيش الواليات المتحدة ليحوؿ المنشآت الذرية اإليرانية إلى أنقاضوىو أف ي
خبراء إسرائيميوف اعتبروا نزع السبلح غير التقميدي مف سورية إنجازًا عظيمًا، إذا ما تحقؽ بالفعؿ. إذ يؤدي 

الوقت نفسو قد يبث ضعفا فيشجع فقط التيديد الحقيقي باليجوـ إلى نتائج ستنعكس مستقببًل عمى إيراف وفي 
ايراف عمى مواصمة برنامجيا النووي، انطبلقا مف االفتراض باف الواليات المتحدة ستجد دوما المبرر لعدـ 
 اليجوـ. وبالنسبة لمستقبؿ سورية، يبدي بعض الخبراء تشاؤمًا فالتوقعات ىي أف تستمر الحرب في سورية.

 لمتغطية عمى النووي اإلسرائيمي
مى رغـ أف إسرائيؿ لـ تسقط عف طاولة أبحاثيا يومًا الممؼ اإليراني، إال أف تصعيد الحممة لمواجيتو، ع

عمى رغـ السياسة المعتدلة التي يعتمدىا الرئيس روحاني، يأتي في أعقاب طرح مفاعؿ ديمونا عمى بساط 
يؼ وكالة االستخبارات مف وثائؽ مف أرش« فوريف بوليسي»النقاش الدولي، في أعقاب ما نشرتو مجمة 

المركزية تناولت خطة إسرائيؿ لمسبلح غير التقميدي. ووزير الخارجية األميركي، جوف كيري، في زيارتو 
األخيرة إلى إسرائيؿ، ووفؽ ما ذكر مطمعوف عمى لقاءاتو، طمب مف نتانياىو مساعدة واشنطف في إبعاد 

ح الكيماوي. فالمعروؼ أف إسرائيؿ وقعت عمى ىذا التيديد األمني عنيا بإقرار ميثاؽ منع انتشار السبل
 الميثاؽ في حينو، لكف حكومتيا لـ تصادؽ عميو بعد، كما تشترط األمـ المتحدة.

في وزارة الخارجية اإلسرائيمية، يستعدوف إلثارة خطة إسرائيؿ لمسبلح الكيماوي ونقموا إلى مفوضيات إسرائيؿ 
أف الستخداميا في الرد عمى التساؤالت المطروحة حوؿ الموضوع. في العالـ ورقة رسائؿ قصيرة في ىذا الش

ويروجوف في ىذه الرسائؿ أف الردع اإلسرائيمي يقوـ عمى غموضيا الذري وعمى القنابؿ الذرية التي ُصنعت 
 في ديمونا ال عمى الغاز الساـ الذي ُطور أو لـ ُيطور في المعيد البيولوجي في نيس تسيونا.
 02/9/0222الحياة، لندن، 

 
 تحمل موقف بوتين بشأن سالحها النووي "إسرائيلتقرير: " .20
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ضـ إلى لعبة البوكر، التي يمعبيا مع الروسي فبلديمير بوتيف أف الرئيس « ىآرتس»اعتبرت : حممي موسى
السنوي عف أف « فمداي»اإلدارة األميركية، السبلح النووي اإلسرائيمي. وذكرت أف بوتيف تحدث أماـ مؤتمر 

 «.وؽ التكنولوجي اإلسرائيمي ال يفرض عمييا امتبلؾ سبلح نووي. فالسبلح النووي يجعؿ منيا ىدفاالتف»
إلى أنو بعد الخطاب اكد بوتيف في حديث جانبي مع أحد مشاركي المؤتمر « معاريؼ»مف جيتيا، أشارت 

دما سئؿ لماذا ال أف حديثو لـ يكف مصادفة، وأوضح أنو ينتظر مف إسرائيؿ أف تنزع سبلحيا النووي. وعن
روسيا ىي عضو في النادي، اما إسرائيؿ فميست عضوًا »تنزع روسيا أيضًا سبلحيا النووي، أجاب بأف 

 «. فيو
األميركي محكوـ بالفشؿ بعدما شرع  -أف كبلـ بوتيف يعني أف االتفاؽ الروسي « معاريؼ»وأوضحت 

 مف السبلح الكيميائي السوري وليس كمو. الروس في محاولة إدخاؿ تعديبلت عميو والحديث عف تدمير قسـ
 وتنظر إسرائيؿ بخطورة إلى تصريحات بوتيف األخيرة ىذه وترى فييا ظاىرة جديدة.

وقاؿ السفير االسرائيمي السابؽ في موسكو إيمي مغيف، الذي يعمؿ اليوـ باحثًا في معيد بحوث األمف 
طؼ وايجابية عف اسرائيؿ. وىذا تحوؿ في حتى اآلف تحدث الروس بم»القومي في جامعة تؿ أبيب، إنو 

سياستيـ. ىذه ليست زلة لساف بؿ رسالة واضحة نقمت عمى مدى ثبلثة أياـ مف محافؿ حاكمة مختمفة في 
 «.مؤتمر فمداي

وأضاؼ مغيف، الذي يشارؾ في المؤتمر، أنو يبدو أف الروس قرروا جر الموضوع االسرائيمي الى مسألة 
وااليرانية مف جية اخرى، كرافعة ضغط ضد األميركييف. وفي كؿ ما يتعمؽ التسوية السورية مف جية 

بايراف، فإف التفسير المحتمؿ لذلؾ كفيؿ بأف يكوف مرتبطًا بالتطورات االيجابية الجديدة في عبلقاتيا مع 
، يعتزموف عقد صفقات مع»الغرب. وأشار إلى أف   الروس يخشوف مف أف االيرانييف، المتعمقيف بيـ اليـو

األميركييف. وىـ يحاولوف اآلف التمميح أف بوسعيـ الحرص عمى مصالحيـ بالشكؿ الذي ال يمكف 
اذا لـ يكف الحديث يدور عف فصؿ عابر، فيذه صفحة جديدة »وشدد عمى أنو «. لؤلميركييف أف يفعموه

 «.وغير ايجابية في العبلقات مع روسيا
 02/9/0222السفير، بيروت، 

 
 بالضفةبجروح والعشرات بحاالت اختناق في مسيرات  نمتظاهري أربعة إصابة .22

أصيب أربعة متظاىريف بينيـ ناشطة سويدية بجروح طفيفة، والعشرات بحاالت  :نائؿ موسى -راـ اهلل 
االختناؽ بالغاز اثر قمع قوات االحتبلؿ مسيرات الجمعة ضد االستيطاف وجدار الضـ والتوسع العنصري 

 في ريؼ راـ اهلل الغربي.
حولت مسيرات الجمعة األسبوعية السممية في قريتي بمعيف والنبي صالح الى مواجيات اشتبؾ خبلليا وت

المتظاىروف بالحجارة مع جنود االحتبلؿ الذيف منعوا االىالي مف الوصوؿ الى أراضييـ المصادرة لممطالبة 
 باستعادتيا.

عاما( بقنبمة غاز في الساؽ،  ٓٗ) وفي بمعيف غرب راـ اهلل، اصيبت متضامنة سويدية تدعى سارة جوف
سماعيؿ أبو رحمة ) ٕٔوثبلثة مواطنيف اخريف ىـ حمزة برناط )  ٖٔعاما(، وأشرؼ الخطيب ) ٘ٔعاما(، وا 

 عاما( الذي أصيب بعينو، وعشرات بحاالت اختناؽ بالغاز المسيؿ لمدموع.
الى المسيرة تحت عنواف "نصرة القدس وكانت المجنة الشعبية المحمية لمقاومة الجدار واالستيطاف في القرية، 

 والمقدسات وجمعة األسرى المرضى". ضمف فعاليات الحممة الوطنية لئلفراج عف األسرى المرضى.
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وأطمؽ جنود االحتبلؿ الرصاص المعدني والمغمؼ وقنابؿ الغاز والصوت، باتجاه المشاركيف في المسيرة 
 الضـ والتوسع الجديد داخؿ أراضي القرية.عند وصوليـ إلى األراضي المحررة قرب مسار جدار 

وشارؾ في المسيرة الى جانب أىالي بمعيف عشرات المتضامنيف الدولييف ونشطاء سبلـ إسرائيميوف، رفعوا 
طبلؽ سراح  خبلليا العمـ الفمسطيني، ورددوا اليتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة االحتبلؿ وا 

 األسرى، والحرية لفمسطيف.
شماؿ غرب راـ اهلل أحيت قرية النبي صالح عمى ىامش مسيرتيا األسبوعية ضد االستيطاف الذكرى و 

 لمجزرة صبرا وشاتيبل التي راح ضحيتيا مئات البلجئيف الفمسطينييف في لبناف. ٖٔالسنوية الػ 
مة الشعبية وقرأ المشاركوف الفاتحة عمى أرواح الشيداء في مستيؿ ميرجاف خطابي أكدت فيو حركة المقاو 

الفمسطينية انتفاضة التي تقود المقاومة الشعبية السممية في القرية عمى حؽ عودة البلجئيف وحؽ شعبنا في 
 المقاومة.

واضافت الحركة اف مجازر االحتبلؿ اإلسرائيمي وجرائمة لف تناؿ مف عزيمة شعبنا في االستمرار بالمقاومة 
 الفمسطينية وعاصمتيا القدس. حتى استعادة حقوقو المشروعة واقامة دولتنا

وعقب الميرجاف انطمقت مف ساحة الشيداء وسط القرية مسيرة حاشدة رفع المشاركوف خبلليا األعبلـ 
الفمسطينية ورددوا اليتافات المنددة باالحتبلؿ واالستيطاف والمطالبة بحؽ العودة واإلفراج عف األسرى مف 

 سجوف االحتبلؿ.
نشطاء سبلـ ومتضامنوف أجانب الوصوؿ الى األراضي المصادرة حيث وحاوؿ المتظاىروف وبضمنيـ 

تصدت ليـ قوات االحتبلؿ بإطبلؽ كثيؼ لمرصاص المعدني والمغمؼ وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع ما ادى 
 الصابة العشرات بحاالت اختناؽ شديد.

بالحجارة فيما قاـ الجنود واندلعت اثر ذلؾ مواجيات رد خبلليا متظاىروف برجـ جنود االحتبلؿ والياتو 
 بمطاردتيـ في الحقوؿ وعمى مشارؼ القرية وفي داخميا

 02/9/0222الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 برصاص االحتالل شمال شرق غزة شابينصابة إ .23
أصيب شاباف، مساء اليوـ الجمعة، برصاص قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، المتمركزة عمى الشريط الحدودي، 

 ليا، شماؿ قطاع غزة.شرؽ بمدة جبا
وأفاد شيود عياف بأف قوات االحتبلؿ أطمقت الرصاص عمى مجموعة مف الموطنيف أثناء تواجدىـ في 

 ٜٔأراضييـ الزراعية القريبة مف مقبرة الشيداء شرؽ جباليا، ما أدى إلى إصابة شابيف يبمغاف مف العمر 
 عاما.

بمدة بيت الىيا المجاورة، حيث وصفت مصادر وأضاؼ أف الشابيف نقبل إلى مستشفى كماؿ عدواف في 
 طبية في المستشفى إصابتيما بالطفيفة.

 02/9/0222فمسطين اون الين، 
 

 "أوتشا": ارتفاع في اعتداءات المستوطنين السبوع الماضي .24
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أشار مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية في األرض الفمسطينية المحتمة "أوتشا"، إلى : وكاالت
أيموؿ  ٙٔ-ٓٔرتفاع في اعتداءات المستوطنيف عمى المواطنيف وممتمكاتيـ خبلؿ الفترة الممتدة مف ا

 الجاري.
اعتداءات  ٓٔوأوضح المكتب في تقريره "حماية المدنييف"، الصادر اليـو الجمعة، أنو سجؿ ما ال يقؿ عف 

أو إلحاؽ أضرار بممتمكاتيـ،  متصمة بالمستوطنيف أدت لوقوع إصابات في صفوؼ المواطنيف الفمسطينييف
األمر الذي يعتبر ارتفاعا مقارنة بالمتوسط األسبوعي، البالغ أربعة اعتداءات خبلؿ األسابيع القميمة 

 الماضية.
وأفرد "أوتشا" جزءا كبيرا مف تقريره لمحديث حوؿ ىدـ قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي التجمع السكاني "خربة 

الكامؿ. حيث قامت قوات االحتبلؿ بيدـ جميع المباني السكنية والمباني مكحوؿ" في األغوار، وتيجيره ب
التي تستخدـ لكسب الرزؽ، باستثناء غرفتيف لتخزيف األعبلؼ، ولوحا لمطاقة الشمسية، في مجمع مكحوؿ 
البدوي في الغور بحجة عدـ الحصوؿ عمى ترخيص إسرائيمي لمبناء، مشيرا إلى أف قوات االحتبلؿ أعمنت 

 ة عسكرية مغمقة بعد اليدـ.المنطق
مف الشير الجاري،  ٚٔعاما( في مخيـ جنيف، يوـ  ٜٔوأشار التقرير إلى استشياد شاب يبمغ مف العمر )

 بعد اقتحاـ قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي لممخيـ، بحجة اعتقاؿ مف تسمييـ "مطموبيف".
ءا، حيث لـ تسجؿ أي حوادث، خبلؿ وحوؿ الوضع في قطاع غزة، قاؿ التقرير إف القطاع ال زاؿ يشيد ىدو 

فترة التقرير، لكف رغـ ذلؾ واصمت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي فرض القيود عمى وصوؿ المواطنيف 
الفمسطينييف إلى أراضييـ الزراعية، والبحر، حيث أطمقت النار في حادثتيف عمى األقؿ لمنع المواطنيف مف 

 عمميات تجريؼ ألراضي المواطنيف.  ٖ االقتراب مف السياج الحدودي الفاصؿ، ونفذت
 02/9/0222فمسطين اون الين، 

 
 بمدة خاراس تمهيدا لمصادرتها أراضيمئات الدونمات الزراعية من  بإخالءخطارات الخميل: إ .25

وزعت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي، إخطارات تقضي بإخبلء مئات الدونمات  :نجيب فراج - بيت لحـ
 خاراس غرب الخميؿ، بذريعة انيا اراضي دولة، في خطوة تميد لمصادرتيا.الزراعية مف أراضي بمدة 

، نسخة  وقاؿ مركز ابحاث االراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، في تقرير تسممت القدس دوت كـو
عنو، اف رعاة أغناـ في المناطؽ الغربية لمبمدة، عثروا عمى عدة إخطارات مرفقة بخرائط جوية توضح 

 صورًا لؤلراضي المستيدفة بأوامر اإلخبلء، وقاموا بتسميميا لبمدية خاراس.مساحات و 
 02/9/0222القدس، القدس، 

 
 زجت بعد النكبة بآالف الفمسطينيين في معتقالت بدون طعام  "إسرائيل"كتاب جديد يكشف:  .26

التطبيقّية في حيفا، زىير أندراوس: ُعقدت في مدى الكرمؿ، المركز العربي لمدراسات االجتماعّية  - الناصرة
-ٜٜٗٔندوة لمراجعة كتاب )أسرى ببل حراب( المعتقموف الفمسطينيوف والمعتقبلت اإلسرائيمية األولى 

(، والكتاب مف تأليؼ البروفيسور مصطفى كبيا والكاتب الصحافي وديع عواودة، ومف إصدار ٜٛٗٔ
 بيروت. –مؤسسة الدراسات الفمسطينية 
لفترات تراوحت  ٜٜٗٔ -ٜٛٗٔة آالؼ شاب مف المدف والقرى الفمسطينية في وىو يتناوؿ اعتقاؿ نحو عشر 

 بيف ثبلثة شيور وبيف عاـ في معتقبلت الرممة، تؿ ليتفينسكي، أـ خالد، إجميؿ، صرفند وعتميت وغيرىا.
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بموجب الكتاب الذي استند عمى أرشيفات الجيش والصميب األحمر الدولي والروايات الشفوية فإّف ىؤالء 
قموا مف بمداتيـ ونقموا بحافبلت لممعتقبلت وبقوا طيمة األياـ الثبلثة األولى ببل طعاـ ويتعرضوف لمذؿ اعت

والضرب وقد أجبر الكثير منيـ عمى العمؿ بالسخرة في معسكرات الجيش وتفريغ منازؿ المدف والقرى 
كرمؿ، ُمعّرفًة عف بروفيسور خوري مف مدى ال –الميجرة مف محتوياتيا. افتتحت الندوة السّيدة أريج صباغ 

مصطفى كبيا وعف إصدارتو العديدة في مجالّي التاريخ الفمسطيني الحديث وتاريخ الصحافة العربية. مف 
بعدىا استيؿ بروفيسور كبيا مداخمتو بالحديث عف التغييب البحثي لموضوع األسرى في القرى والمدف 

. مف ثـ شرح عف المعتقبلت وأورد بعض ٜٜٗٔو ٜٛٗٔالفمسطينية التي احُتمت أو ُسِممت في عامي 
القصص التي تضمنيا الكتاب مف شيادات المعتقميف واستعرض المصادر التي اعتمدىا الكتاب كأرشيؼ 
الجيش اإلسرائيمي وأرشيؼ منظمة الياجاناة وأرشيؼ منظمة الصميب األحمر الدولية، ىذا عوًضا عف 

 بعض كتب التراجـ الذاتية والمذكرات.
 02/9/0222س العربي، لندن، القد

 
 

 مسيرة في غزة تنديدًا باإلجراءات اإلسرائيمية بالقدس .27
في غزة، أمس، بمسيرة لمتنديد ” حماس“شارؾ المئات مف أنصار وأعضاء حركة  :)االتحاد( - غزة

باإلجراءات اإلسرائيمية في القدس. وانطمقت مجموعات مف األشخاص مف مساجد شماؿ قطاع غزة، لتتجمع 
ي مسيرة رددت خبلليا اليتافات نصرة لممسجد األقصى والقدس، فيما رفعت رايات لحماس وفصائؿ ف

محمد أبو عسكر، طالب ” حماس“فمسطينية إلى جانب أعبلـ فمسطينية. وانتيت المسيرة بكممة لمقيادي في 
ألقصى وباحاتو التي فييا بوقؼ االقتحامات التي تنفذىا القوات اإلسرائيمية والمتشدديف الييود لممسجد ا

 تصاعدت وتيرتيا في اآلونة األخيرة.
 02/9/0222االتحاد، أبو ظبي، 

 
 مسافرًا قطاع غزة عبر معبر رفح الخميس  524: مغادرة المعابرإدارة  .28

أكدت إدارة المعابر في وزارة الداخمية واألمف الوطني أنو ال يوجد أي مسافريف عالقيف في الصالة : غزة
 ( لميـو الثاني عمى التوالي بشكؿ جزئي. ٜ|ٜٔالمصرية مف معبر رفح البري الذي عمؿ الخميس )

معبر إال بعد التأكد مف المعابر في تصريح مكتوب ليا :"أف دائرة التنسيؽ في المعبر ال تغادر ال إدارةوقالت 
 سفر كافة المواطنيف واستبلـ المرجعيف لتسييؿ سفرىـ في وقت الحؽ".

طالبًا في الصالة المصرية سيتـ ترحيميـ لمطار القاىرة صباح الجمعة  ٖٙوأوضحت اف ما حدث ىو تواجد 
 بعد دخوؿ حظر التجوؿ حيز التنفيذ مساء أمس الخميس. 

شخصًا،  ٖٕمسافرًا أرجعت منيـ السمطات المصرية  ٚ٘٘معبر رفح البري وأفادت انو غادر الخميس عبر 
مسافرا، في حيف  ٖٗ٘طالبًا ممف كاف مقررًا سفرىـ الخميس، ليكوف عدد الذيف تمكنوا بالسفر  ٛٔبينيـ 

 مسافرًا.  ٜٕٚوصؿ قطاع غزة 
 02/9/0222قدس برس، 

 
 ينية : مستوطنون يقتحمون "برك سميمان" لداء طقوس دلحمبيت  .29



 
 
 

 

 

           02ص                                    0985العدد:                 02/9/0222السبت  التاريخ:

(، "برؾ سميماف" ببمدة الخضر قضاء بيت ٜ|ٕٓأقتحـ عشرات المستوطنيف الييود، صباح الجمعة ): الخميؿ
 لحـ ألداء طقوس دينية، فيما كثؼ المستوطنوف مف اقتحاماتيـ لمبمدة عشية االعياد الييودية.

عشرات المستوطنيف وأفاد منسؽ المجنة الشعبية لمقاومة االستيطاف بالخضر لمراسؿ "قدس برس" أف 
اقتحموا صباح اليوـ وتحت حراسة جيش االحتبلؿ برؾ سميماف األثرية بحجة أداء طقوس دينية واالغتساؿ 

 في ىذه المياه.
 02/9/0222قدس برس، 

 
 لبناء "اتحاد طالب فمسطين" يدعو "أشد"لبنان:  .31

نظـ قطاع الطمبة الجامعييف في تحت عنواف "ال الستمرار تعطيؿ االتحاد العاـ لطمبة فمسطيف في لبناف"، 
أشد"، مؤتمرًا طبلبيًا في قاعة "الجامعة المبنانية الدولية" في منطقة  -"اتحاد الشباب الديموقراطي الفمسطيني 

البقاع، حضره رئيس االتحاد في لبناف يوسؼ أحمد، وعدد مف اعضاء سكرتاريا االتحاد، وممثموف عف 
 طمبة الفمسطينييف مف الجامعات والمعاىد وطبلب الثانويات.منظمات شبابية وطبلبية، وحشد مف ال

في المؤتمر، استعرض أحمد تاريخ الحركة الشبابية والطبلبية ودورىا الياـ في سياؽ الفعؿ الفمسطيني 
الوطني، متوقفًا أماـ أوضاع الشباب والطمبة الفمسطينييف في الشتات، واألزمات الكبيرة التي يعانوف منيا، 

 المشكبلت التربوية، حيث تراجع المستوى التعميمي في مدارس "األونروا". إلى جانب
ذلؾ باإلضافة الى أزمة التعميـ الجامعي التي يواجييا الطمبة الفمسطينيوف، بفعؿ القوانيف المبنانية، وارتفاع  

صفوؼ  تكاليؼ التعميـ الجامعي وغبلء األقساط وغيرىا مف المشكبلت األخرى التي باتت تستفحؿ بيف
الشباب والطمبة بفعؿ األوضاع المزرية التي يعيشونيا والمخاطر التي تيدد مستقبؿ الشباب وتنعكس سمبًا 
عمى دورىـ وحضورىـ، في ظؿ غياب دور المؤسسات الوطنية المعنية برعاية شؤوف الشباب والطمبة، وال 

 طمبة والدفاع عف مصالحيـ وقضاياىـ.سيما االتحاد العاـ لطمبة فمسطيف، المؤسسة المعنية برعاية شؤوف ال
 02/9/0222السفير، بيروت، 

 
  "إسرائيل"المواد الغذائية المصرية تنفد من متاجر غزة والناس يترقبون وصول مواد البناء من : تقرير .30

غزة أشرؼ اليور: يتييأ قطاع االنشاءات والبناء في قطاع غزة الستعادة عافيتو مف جديد، بعد توقؼ قسري 
بلؿ الشيريف الماضييف، عقب موافقة إسرائيؿ عمى طمب لمسمطة الفمسطينية بإدخاؿ مواد البناء لمقطاع داـ خ

المحاصر، بعد نفادىا مف األسواؽ بسبب منع الجيش المصري مف تيريبيا عبر األنفاؽ، في وقت عرضت 
 ىا.فيو السمع الغذائية الموردة مف إسرائيؿ بدال مف تمؾ الميربة مف مصر بسبب نفاد

ومف المتوقع بحسب تجار مواد البناء أف تدخؿ أولى الشاحنات المحممة بمواد البناء إلى قطاع غزة صبيحة 
يوـ األحد المقبؿ، بعد منع فرضتو إسرائيؿ داـ عمى طوؿ السنوات الست الماضية، حيف فرضت حصارا 

 ع الدولية فقط.محكما عمى غزة، لـ تسمح فيو إال مؤخرا بدخوؿ ىذه المواد لصالح المشاري
وأعمف نظمي مينا مدير المعابر في السمطة الفمسطينية قبؿ يوميف أف إسرائيؿ وافقت عمى دخوؿ مواد البناء 

 بشكؿ تدريجي لمقطاع مف جديد.
، ٕٚٓٓوظؿ قطاع غزة الذي فرضت إسرائيؿ حصارا محكما عميو منتصؼ شير حزيراف )يونيو( مف العاـ 

اني مف نقص مواد البناء، حتى تمكف ميربوف مف إدخاليا مف أنفاؽ بعد سيطرة حركة حماس عميو يع
 التيريب المقامة أسفؿ الحدود مع مصر، ما جعؿ عجمة قطاع االنشاءات والبناء تدور مف جديد.
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بالمئة مف تمؾ األنفاؽ المقامة عمى شكؿ ممرات  ٓٛلكف حممة الجيش المصري التي دمر فييا أكثر مف 
السابؽ محمد مرسي، حالت دوف وصوؿ الكميات المطموبة، وفي األسابيع األخيرة  أرضية منذ عزؿ الرئيس

لـ يسجؿ دخوؿ أي كميات مف مواد البناء، إضافة الستفحاؿ أزمة الوقود الذي منعت التشديدات األمنية مف 
 تيريبو إلى قطاع غزة؟

عديد مف المشاريع اإلنشائية وارتفع بسبب شح ىذه السمعة ثمنيا بشكؿ فاؽ الضعؼ، ما حاؿ دوف إتماـ ال
 التي توقفت بالكامؿ بانتظار الحؿ.

ويقوؿ مقاولوف ومبلؾ بيوت قيد التجييز أف أسعار المواد المصرية المخزنة بكميات قميمة، والمخصصة 
ويقوؿ نائب رئيس إتحاد المقاوليف نبيؿ  لمبناء بدأت تتراجع في ظؿ اقتراب موعد دخوؿ نظيرتيا اإلسرائيمية.

شاحنة يوميا مف األسمنت والحديد والحصمة  ٓٚمعيمؽ، أف الجانب اإلسرائيمي وافؽ عمى إدخاؿ أبو 
 لمقطاع الخاص، إضافة لتمؾ الشاحنات المحممة بذات المواد لمييئات الدولية.

 02/9/0222القدس العربي، لندن، 
 

 النبياء" أرضإطالق "أوبريت القدس...  .32
اف مؤتمرًا صحافيًا أوؿ مف أمس إلعبلف إطبلؽ "أوبريت القدس... استضافت سفارة دولة فمسطيف في لبن

أرض األنبياء" في نسختيا األولية القابمة لئلضافة والتعديؿ، إلى أف تستكمؿ خبلؿ مدة ال تزيد عف بضعة 
 أسابيع، وتنطمؽ حينيا بصورتيا النيائية مف القاىرة.

ؼ العاـ لئلعبلـ الرسمي الفمسطيني رياض الحسف وقدـ رئيس الييئة العامة لئلذاعة والتمفزيوف والمشر 
عرضًا لمسياسات التي تتبعيا الييئة في ما يتعمؽ بتطوير اإلنتاج الفني والدرامي الفمسطيني وتعزيزه، وما 
توليو الييئة لمدينة القدس مف اىتماـ كونيا عاصمة الدولة الفمسطينية وأحد العناويف األبرز لمصراع 

 مي.اإلسرائي -الفمسطيني
خراجو إلى النور، وسفارة فمسطيف والسفير الفمسطيني  وشكر الحسف كؿ مف ساىـ في إنتاج ىذا العمؿ وا 

 أشرؼ دبور الستضافتو ىذا العمؿ ورعايتو.
ثـ تبل منتج األوبريت الشاعر رامي اليوسؼ مقطعًا مف قصيدة لو حوؿ القدس. وتطرؽ إلى مراحؿ إنتاج 

ا واألعماؿ التي ستنجز خبلؿ األسابيع المقبمة مف أجؿ الوصوؿ باألوبريت األوبريت وأسماء المشاركيف فيي
 إلى صورتيا النيائية، وشكر ىيئة اإلذاعة والتمفزيوف الفمسطينية.

 وتضمف المؤتمر عرضًا بصريًا لمقطع مف األوبريت.
 02/9/0222النهار، بيروت، 

 
 ية واالقتصادية"الوظيفة االستراتيج المنية اإلسرائيمية الصناعات"كتاب:  .33

صدر حديثًا عف مؤسسة الدراسات الفمسطينية كتاب "الصناعات األمنية اإلسرائيمية: الوظيفة االستراتيجية 
عداد رندة حيدر. وىو الكتاب الثاني في سمسمة "قضايا  واالقتصادية"؛ إشراؼ وتحرير أحمد خميفة، وا 

إلى القارئ العربي، وتيدؼ إلى إطبلعو عمى  استراتيجية: وجيات نظر إسرائيمية" التي تقدميا المؤسسة
معمومات ووجيات نظر إسرائيمية متعددة تتعمؽ بموضوعات وقضايا بالغة األىمية لمدولة والمجتمع 
العبرييف، وتشمؿ الشؤوف األمنية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية والفكرية، إلخ، وذلؾ مف خبلؿ ترجمة 

 مراكز األبحاث والدراسات في إسرائيؿ. أبحاث ودراسات صادرة عف مختمؼ
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يوضح الكتاب أف إسرائيؿ تعتمد عمى مفاىيـ محددة في عقيدتيا األمنية كونيا تفتقر إلى العمؽ الجغرافي 
لمتصدي لجيوش مياجمة، بينيا مفيوماف رئيسياف: األوؿ االعتماد عمى عامؿ المبادرة الذاتية في ميداف 

قوة عظمى. فعمى الرغـ مف أف القطاع الصناعي اإلسرائيمي يستطيع إنتاج صناعة األسمحة، والثاني رعاية 
معظـ ما يحتاج إليو الجيش، وعمى الرغـ مف أف ذلؾ يجعؿ إسرائيؿ بيف أوائؿ الدوؿ المصدرة لمسبلح، فإف 

لو  الصناعة اإلسرائيمية ال تستطيع أف تمبي، وبقدر كاؼ، ما يحتاج إليو الجيش مف معدات وتكنولوجيا توفر
 عنصر المفاجأة أماـ خصومو.

ويتضمف ىذا الكتاب دراستيف تعكساف ظاىرة التوتر بيف ىذيف العامميف، ففي الدراسة األولى يناقش يعقوب 
ليفشتس موضوع "الوظيفة االستراتيجية واالقتصادية لمصناعات األمنية في إسرائيؿ" وما تتعرض لو ىذه 

بإعادة التوازف بيف الصناعات األمنية المعدة لمتصدير وبيف تمبية الصناعات مف تناقضات وتقمبات، مطالبًا 
حاجة الجيش إلى التكنولوجيا والمعدات المضاعفة لمقوة. أّما الدراسة الثانية فيعرض فييا الكاتباف إفرايـ 
إنبار وألفايت سينغ نينغتوجاـ موضوع "التعاوف اليندي اإلسرائيمي في مجاؿ الدفاع في القرف الحادي 

 العشريف".و 
 دوالرات أميركية أو ما يعادليا. ٘صفحات، وثمنو  ٗٓٔيقع الكتاب في 

 02/9/0222المستقبل، بيروت، 
 
 السمطات المصرية تغمق معبر رفح حتى "إشعار آخر" .34

أغمقت السمطات المصرية معبر رفح البري مع قطاع غزة حتى إشعار آخر بعد أي": يو بي  -فمسطيف 
 ئي.يوميف مف فتحو بشكؿ جز 

وقاؿ مدير ىيئة المعابر والحدود في قطاع غزة ماىر أبو صبحة في تصريح مقتضب، إف "الجانب 
وكانت السمطات المصرية فتحت المعبر يومي  المصري أبمغنا بإغبلؽ معبر رفح حتى إشعار آخر".

 ساعات لسفر الحاالت اإلنسانية. ٗاألربعاء والخميس الماضييف لمدة 
 02/9/0222الحياة، لندن، 

 
 أكتوبر الول/  تشرين 00وحماس كمنظمتين إرهابيتين في  المسممين اإلخوانجماعة نظر إدراج  .35

أكتوبر/تشريف األوؿ المقبؿ لنظر  ٕٕحددت محكمة القضاء اإلداري بمجمس الدولة المصري، جمسة 
الفخراني، دعوييف قضائيتيف أقاميما المحامياف وائؿ حمدي السعيد ومصطفى شعباف، وكيميف عف حمدي 

عضو مجمس الشعب السابؽ، يطالب فييما بإصدار حكـ قضائي مستعجؿ بإدراج تنظيـ اإلخواف، وحركة 
 عمى قوائـ المنظمات اإلرىابية.” حماس“

قضائية،  ٚٙلسنة  ٖٜ٘٘ٙو ٕٜ٘٘ٙوذكر موقع اليوـ السابع اف الفخراني اختصـ في الدعوييف رقمي 
الدفاع، والدكتور حاـز البببلوى رئيس مجمس الوزراء، والدكتور نبيؿ الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسي، وزير 

فيمي وزير الخارجية، بصفاتيـ. وأكدت صحيفة الدعوى أف حركة حماس تورطت في جرائـ بحؽ الدولة 
يناير باقتحاميا لمسجوف وتنفيذ تفجيرات واختطاؼ وقتؿ جنود مصرييف أثناء أداء  ٕ٘المصرية أثناء ثورة 

مواقع متعددة، ودعـ المعتصميف في ميداف رابعة العدوية مف خبلؿ بث مظاىراتيـ عمى القنوات  واجبيـ في
 التابعة ليا.

 02/9/0222الخميج، الشارقة، 
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 أي عدوان خارجي عمى سورية يصب في مصمحة العدو الصهيوني :الردني النقباءمجمس  .36

رفضو ألي عدواف خارجي عمى  األخير،عو في اجتمااألردني، مجمس النقباء  أكد :مجاىد إيياب - عماف
حصؿ فانو يستيدؼ مقدرات الشعب السوري ويصب في مصمحة العدو  إفىذا العدواف  أفسورية، مؤكدا 

 الصييوني.
عدد مف  إقامةوالمقدسات في  األقصىلمدفاع عف  األردنيةقرر المجمس التعاوف مع الييئة الشعبية  كما

لبلحتجاج عمى  أقيمتخيرة التي الفعالية األ أف مف رغـبالات والدفاع عنيا، الفعاليات اليادفة لنصرة المقدس
 اقتصرت عمى نقابة الميندسيف والييئة الشعبية. األقصىاقتحاـ المستوطنيف لممسجد 

 02/9/0222، الدستور، عّمان
  
 ختمط الدم المبناني بالدم الفمسطينيوشاتيال ي صبرامجزرة في ذكرى "حزب اهلل":  .37

، احتفاؿ حاشد ، بالضاحية الجنوبية لبيروت، في قاعة "رساالت" في مركز بمدية الغبيري الثقافيمسأقيـ أ
 عاما عمى وقوع مجزرة صبرا وشاتيبل. ٖٔفي ذكرى مرور 

. واعتبر األوروبيةسعيد الخنسا "بالوفود الكريمة التي تأتينا مف ايطاليا والدوؿ  أبووأشاد رئيس بمدية الغبيري 
الشر والجريمة وخصوصا المجازر في حؽ  أنواعضور تأكيد لما يجمعنا في مواجية كؿ ىذا الح أف

 وعمبلئيا". إسرائيؿومباشرة مف  أمريكيوفي مقدميا مجزرة صبرا وشاتيبل التي ارتكبت بغطاء  اإلنسانية
لدـ اختمط ا األليمةوتحدث عضو المكتب السياسي في "حزب اهلل" محمود قماطي فقاؿ: في ىذه الذكرى 

"ما يحصؿ في لبناف مف مظالـ في حؽ  إلىالمبناني بالدـ الفمسطيني عمى يد الصييوني وعمبلئو. وتطرؽ 
"التراجع الدولي في مساعدتو خصوصا  إلى، مشيرا "فئة مف الشعب الفمسطيني الذي ظممو طواغيت العالـ

 ".األونروامف 
لجنة "كي ال ننسى مجزرة صبرا وشاتيبل" وجو فييا  المشاركة وباسـ األجنبيةبساـ الصالح كممة الوفود  وألقى
 عوائؿ ضحايا المجزرة وألىالي المخيمات. إلىتحية 

 02/9/0222، المستقبل، بيروت
 

  في الوكالة الذرية ينتقد النووي اإلسرائيمي  عربي إحباط قرار .38
، حيث أحبطت ”إسرائيؿ”فشمت دوؿ عربية، أمس، في تمرير قرار يخص البرنامج النووي ؿ: )وكاالت(

 أغمبية ضئيمة مف دوؿ معظميا غربية الخطة في اجتماع لموكالة الدولية لمطاقة الذرية في فيينا.
بعد أف أجمت الواليات ” إسرائيؿ”وقدمت دوؿ عربية نص القرار الذي يعبر عف القمؽ بشأف القدرات النووية ؿ

 مف أسمحة الدمار الشامؿ في الشرؽ األوسط.المتحدة العاـ الماضي محادثات إقميمية إلقامة منطقة خالية 
ففي أعقاب نقاش حاد في المؤتمر العاـ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية تـ التصويت ضد المشروع الذي أيدتو 

 صوتًا. ٕٖصوتًا لصالحو فيما امتنع ٖٗصوتًا مقابؿ  ٔ٘إيراف ب
القمؽ حياؿ القدرات النووية “ب عف يعر  ٜ٘ٔوالقرار الذي نوقش في اجتماع أعضاء الوكالة الدولية اؿ

إلى االنضماـ إلى اتفاقية حظر انتشار األسمحة النووية ووضع جميع قدراتيا ” إسرائيؿ“ويدعو ” اإلسرائيمية“
 ”.النووية تحت مراقبة تامة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية
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سيا واألمـ المتحدة في شير وكاف مف المقرر أف تنظـ المؤتمر كؿ مف الواليات المتحدة وبريطانيا ورو 
ديسمبر/كانوف األوؿ الماضي، ولكف وزارة الخارجية األمريكية أعمنت عف تأجيميا لو بسبب عدـ وجود اتفاؽ 

 عمى أجندتيا وبسبب الوضع الراىف في الشرؽ األوسط.
ر ىو أف إف السبب الحقيقي لتأجيؿ المؤتم“قائبًل ” إسرائيؿ“واتيـ المبعوث السوري، إبراىيـ عثماف، 

 ”.لـ تستجب ليذه المبادرة وال تتمتع بإرادة سياسية حقيقية لئلعبلف عف قدراتيا النووية” إسرائيؿ“
وصرح سفير ُعماف بدر بف محمد بف زاىر الينائي متحدثا باسـ الدوؿ العربية في الوكالة أف القرار المقترح 

معايير الدوؿ الغربية ” ازدواجية“لسفير الجيود مف أجؿ شرؽ أوسط خاؿ مف النووي. وانتقد ا” قد ينعش“
 ”.تشويو ىائؿ لموقائع“واعتبر المعمومات بأف دواًل أخرى في الشرؽ األوسط تسعى إلى التزود بأسمحة نووية 

تسييس “ويسيـ في ” إسرائيؿ“تشوييًا لسمعة “دانياؿ دانيالي أف القرار يشكؿ ” إسرائيؿ“واعتبر نائب سفير 
الدوؿ العربية تتكمـ كما لو أف المسألة الوحيدة المطروحة لمنقاش “وتابع أف ”. ة الذريةالوكالة الدولية لمطاق

وليس الكميات الكبرى مف األسمحة الكيميائية لدى سورية أو التحدي الجوىري الذي يطرحو ” إسرائيؿ“ىي 
 ”.سعي إيراف إلى حيازة أسمحة نووية

وس إف الواليات المتحدة تأسؼ لطرح مشروع القرار وقاؿ المبعوث األمريكي لدى الوكالة جوزيؼ مكمان
، سننظر إلى األماـ ونواصؿ العمؿ الجاد لبدء حوار بناء إلقامة “لمتصويت. وأضاؼ  ال يوجد فائزوف اليـو

 ”.منطقة خالية مف أسمحة الدمار الشامؿ في الشرؽ األوسط
ع القرار العربي كاف مثيرًا لبلنقساـ لكنيا كما اعتبرت السفيرة البريطانية سوزاف لو جيف داليجيرشيؾ أف مشرو 

 ”.  وّلد إحباطات يمكف تفيميا“أضافت أف تأجيؿ عقد المؤتمر 
 02/9/0222الخميج، الشارقة، 

 
 "تهويد القدس"يستنكر صمت الدول العربية عمى  "القصى في خطرمصر: مؤتمر " .39

عقد في دار الحكمة،  ، الذي«األقصى في خطر»استنكر مؤتمر : خمؼ عمي حسف - بسمة فتحي
صمت الدوؿ العربية عمى ما يقوـ بو الجيش اإلسرائيمي مف عمميات اقتحاـ لممسجد »الخميس، ما سماه 

 «.األقصى ومحاولة تيويد القدس
وقاؿ الدكتور سيؼ عبد الفتاح، المستشار السابؽ لمرئيس المعزوؿ محمد مرسي، إف ىناؾ مؤامرة كبيرة عمى 

لمحو القضية الفمسطينية مف عقوؿ العرب والمسمميف، الفتًا إلى أف الجيوش مكانيا  ذاكرة الشعوب العربية
 الحدود وتحرير المسجد األقصى مف يد الييود وليس تحرير ميداف التحرير، وفؽ قولو.

حينما تأتي المؤامرة مف عدو يتعمؽ باالسيتطاف واحتبلؿ أرض، »، خبلؿ المؤتمر: «عبد الفتاح»وأضاؼ 
د ىذا العدو أف يغير معالـ وطف، فإننا نتكمـ عف عدو، األمر الخطير أف يأتي تزييؼ الذاكرة وحينما يري

والمؤامرة عمييا مف بعض بني جمدتنا مف ىؤالء الذيف يقولوف إنيـ يحموف القدس، ثـ بعد ذلؾ يبددوف ىذه 
 «.المؤسسات
أيف ممؾ المغرب مف لجنة أيف السعودية اآلف مف تحرير بيت المقدس والمسجد األقصى، »وتساءؿ: 

القدس، التي لـ تنعقد منذ مدة، أيف ممؾ األردف مف القدس وعممية تيويدىا والمسؤولية المباشرة عف 
 «.تيويدىا؟

وقاؿ الدكتور محمد عمارة، المفكر اإلسبلمي، إنو دوف وجود دولة قوية في مصر ال أمؿ في تحرير 
ز عمى القضية الفمسطينية، الفتًا إلى أف انشغاؿ العرب فمسطيف، مشيًرا إلى أف العالـ مشغوؿ باإلجيا
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بثورات الربيع العربي واألحداث األمنية والسياسية ساعد كثيًرا عمى تمكيف الييود مف فمسطيف في الفترة 
 األخيرة، حسب قولو.

مف  وأضافت الدكتورة نادية مصطفى، أستاذة العموـ السياسية بجامعة القاىرة، أف ىناؾ صمًتا مطبًقا
الدبموماسية العربية، خاصة المصرية منيا عمى ما يحدث في تيويد مدينة القدس والمسجد األقصى، 

الدبموماسية الشعبية في الدوؿ العربية تعاني مف فرض قيود كبيرة مف أنظمتيا حالًيا لمنع »وتابعت: 
 «.التضامف مع القضية الفسطينية

القدس باتحاد األطباء العرب، أميف عاـ نقابة أطباء مصر،  وانتقد الدكتور جماؿ عبد السبلـ، مدير لجنة
عممية االقتحاـ، التي قاـ بيا عدد مف المغتصبيف الصياينة لممسجد األقصى، الثبلثاء الماضي، دوف تحرؾ 

 مف األجيزة والدوؿ العربية واإلسبلمية.
 02/9/0222المصري اليوم، القاهرة، 

 
 القصى المسجد ضد "شيخ الزهر يحذر من إجرام إسرائيل .41

داف األزىر الشريؼ استمرار االحتبلؿ الصييوني اآلثـ في خطواتو اإلجرامية نحو تيويد  ”:الخميج“ -القاىرة 
معالـ مدينة القدس الشريؼ، وتيويد المسجد األقصى المبارؾ، وتدنيسو باألقداـ اليمجية ومحاوالت تقسيمو، 

 يو السبلـ.عمى غرار ما تـ في مسجد الخميؿ إبراىيـ عم
وطالب شيخ األزىر، أحمد الطيب، في بياف أمس المنظمات الدولية والييئات العربية واإلسبلمية بأف تيب 
لتحمؿ مسؤوليتيا التاريخية في التصدي ليذا العدواف الصييوني، ولتعمف استنكارىا ومقاومتيا ليذه اليمجية 

 وىذه البمطجة الصييونية.
قدس والعدواف عمى معالـ الحـر القدسي الشريؼ خط أحمر، مؤكدًا أف األزىر وقاؿ شيخ األزىر إف تيويد ال

 ومف ورائو كؿ المسمميف في الشرؽ والغرب يديف ىذه التصرفات الرعناء.
 02/9/0222الخميج، الشارقة، 

 
 أوباما وعباس يبحثان المفاوضات الثالثاء بنيويورك .40

عة أف الرئيس باراؾ أوباما سيمتقي الثبلثاء الرئيس أعمف المسؤوؿ في الرئاسة األميركية بف رودس الجم
 الفمسطيني محمود عباس عمى ىامش اجتماعات الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في نيويورؾ.

ويأتي ىذا االجتماع قبؿ ستة أياـ مف زيارة يقوـ بيا رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو لمبيت 
 از تقدـ في مفاوضات السبلـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف.األبيض، في حيف تحاوؿ واشنطف إحر 

وقاؿ رودس مساعد مستشار األمف القومي ألوباما "سيكوف ىذا المقاء أوؿ فرصة لمرئيس ليمتقي شخصيا 
ومطوال الرئيس عباس منذ بدء المفاوضات المباشرة بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف" في نياية يوليو/تموز 

 الماضي.
اؼ أف أوباما سيؤكد مجددا دعـ الواليات المتحدة "لمتقدـ الراىف في عممية السبلـ في الشرؽ األوسط وأض

 وسيشيد بالتدابير الشجاعة التي اتخذىا عباس ونتنياىو".
 02/9/0222الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 قنابل صوتية واعتداءات إسرائيمية عمى دبموماسيين أوروبيين في الضفة الغربية .42
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اعتدى جنود اسرائيميوف عمى دبموماسييف اوروبييف واحتجزوا شاحنة تحمؿ خيامًا : رويترز –لمكحوؿ خربة ا
 الماضي. األسبوعومواد اغاثة كانوا يحاولوف توصيميا إلى فمسطينييف ىدمت منازليـ 

كاف وشاىد مراسؿ رويترز جنودًا يمقوف قنابؿ الصوت عمى مجموعة مف الدبموماسييف وعماؿ االغاثة والس
المحمييف في الضفة الغربية المحتمة ويسحبوف دبموماسية فرنسية مف الشاحنة قبؿ قيادتيا بعيدا بما تحممو 

وقالت الدبموماسية الفرنسية ماريوف كاستينج "سحبوني خارج الشاحنة ودفعوني عمى األرض  مف مساعدات.
 ."ا يحتـر القانوف الدولي ىناواضافت وقد غطاىا التراب "ىكذ غير مباليف بحصانتي الدبموماسية."

 02/9/0222الحياة، لندن، 
 

  حممة في لندن لمصمحة الفمسطينيين وفضح االحتالل  .43
وضعت منظمة خيرية ممصقات في شوارع لندف التجارية تصّور مراكز التسّوؽ فييا وكأنيا : )يو.بي.آي(

 عات لمصمحة الفمسطينييف.، في إطار حممة أطمقتيا لجمع تبرّ ”اإلسرائيمي“واقعة تحت االحتبلؿ 
في بريطانيا ” جمعية العوف الطبي الفمسطيني“الصادرة مف لندف أمس، إف ” جويش كرونيكؿ“وقالت صحيفة 

وضعت ممصقات في شارع أوكسفورد التجاري وسط لندف وحي إزلينغتوف شماؿ العاصمة، ضّمنتيا صورًا 
 التسوؽ في لندف. يمنعوف الناس مف الدخوؿ إلى مراكز” إسرائيمييف“لجنود 

مف الصعب عمى الناس الذيف لـ “ونسبت الصحيفة إلى الرئيس التنفيذي لمجمعية، طوني لورانس، قولو 
أف يستوعبوا الوضع القائـ ىناؾ، وليذا السبب اخترنا صورة منقولة لمجدار العازؿ ” إسرائيؿ“يزوروا 

 ”.ع القائـ عمى األرضلجعميـ يشعروف بالواق” اإلسرائيمييف“ولمجنود ” اإلسرائيمي“
 02/9/0222الخميج، الشارقة، 

 
 "الشبكة الوروبية" تدين الحكام العسكرية المصرية ضد الصيادين الفمسطينيين      .44

سرى والمعتقميف الفمسطينييف ما وصفتو بػ األحكاـ ألاستنكرت الشبكة األوروبية لمدفاع عف حقوؽ ا: أوسمو
كرية المصرية ضد الصياديف الفمسطينييف، والتي قضت بسجف وتغريـ الجائرة" الصادرة مف المحكمة العس

 خمس صياديف مف قطاع غزة بحجة خرؽ المياه اإلقميمية المصرية.
آب )أغسطس( بذريعة خرؽ  ٖٓوكانت قوات خفر السواحؿ المصرية قد اعتقمت الصياديف الخمسة في 

جيو انذار مسبؽ ليـ، وأشارت الشبكة إلى أنو "مف المياه اإلقميمية المصرية قبالة سواحؿ مدينة رفح دوف تو 
المعموـ لدى خفر السواحؿ المصرية أف الصياديف الفمسطينييف ال يممكوف معدات حديثو تستطيع تحديد 
مواقعيـ بدقو وقد تعاممت السمطات المصرية عبر عشرات السنوات مع مثؿ ىذه الحالة بتوجيو تنبيو لقوارب 

مباشرة وتبتعد عف المياه اقميمية المصرية، والجدير بالذكر أف الصياديف الصيد والتي كانت تمتثؿ 
الفمسطينييف يحاولوف ا?بتعاد عف شماؿ غزه لكي ال يتعرضوا لمقتؿ أو اعتقاؿ مف قبؿ االقوات البحرية 

 ا?سرائيمية".
 02/9/0222قدس برس، 

 
 التعميم في غزة "خميفة اإلنساني"ونروا تشيد بدعم ال  .45

أكدت وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى "أونروا" أف  :واـ -غزة 
تبني مؤسسة خميفة لؤلعماؿ اإلنسانية لمدرسة في غزة خبلؿ السنوات الثبلث الماضية أحدث نقمة نوعية في 
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انيا المدرسة األقرب الى مسار التعميـ، حيث أصبحت المدرسة نموذجية يتنافس الطبلب لمتسجيؿ فييا رغـ 
 األماكف الحدودية لقطاع غزة.

، تولت مؤسسة خميفة بف زايد آؿ نيياف لؤلعماؿ اإلنسانية ٕٓٔٓوقالت االونروا في بياف ليا انو منذ عاـ 
تغطية التكاليؼ التشغيمية لممدرسة التي تعمؿ عمى فترتيف صباحية ومسائية ويصؿ عدد طبلبيا الى نحو 

ب وطالبة يدرسوف مف الصؼ األوؿ وحتى الرابع األساسي، وتوفر المؤسسة لمطبلب ثبلثة آالؼ طال
القرطاسية والمبلبس وأجيزة الكمبيوتر والمختبرات ومستمزماتيا واألثاث المكتبي ونفقات أجور المدرسيف 

 والمرشديف النفسييف.
ع "أونروا" ببدء السنة الدراسية جاء ذلؾ خبلؿ احتفاؿ مؤسسة خميفة بف زايد آؿ نيياف لؤلعماؿ اإلنسانية م

الجديدة في مدرسة خميفة بف زايد آؿ نيياف في بيت الىيا بغزة، وبالذكرى السنوية الثالثة لتجديد اتفاقية 
 التعاوف والشراكة الخاصة بتبني المؤسسة لممدرسة.

 02/9/0222البيان، دبي، 
 

 رتستخدم المن غطاء لالستعمار الزراعي في الغوا "إسرائيل" .46
سنة(، مختار قرية الزبيدات  ٘ٚيعود الحاج اسماعيؿ الزبيدات ): محمد يونس -الزبيدات )الضفة الغربية( 

قرب مدينة اريحا شرؽ الضفة الغربية، بذاكرتو لعقود خمت فيرى أمامو أرضًا مفتوحو لمزراعة والري والتجارة 
 ورعي المواشي واقامة البيوت السباحة والسفر.

، بعد  عامًا عمى االحتبلؿ اإلسرائيمي، انقمبت الحياة في ىذه المنطقة رأسًا عمى عقب، فاألرض  ٙٗواليـو
صودرت، وتحّولت الى مزارع واسعة لممستوطنيف، والنير ُأغمؽ، والمياه تنقؿ في خطوط عمبلقة الى 

ا قادريف عمى المستوطنيف ومزارعيـ. والمساحة القميمة مف االرض التي بقيت في حوزة أىؿ القرية، لـ يعودو 
نعيش في قفص، القرية ضاقت عمينا، وال »البناء فييا بسبب القيود اإلسرائيمية. يقوؿ الحاج زبيدات: 

 «.نستطيع التوسع شرقًا او غربًا او شمااًل او جنوباً 
وتمتد مزارع النخيؿ والورود واألعشاب والخضروات والدواجف واألبقار والبحيرات الصناعية وغيرىا مف 

مارات اإلسرائيمية العمبلقة عمى طوؿ النظر في ىذه المنطقة التي تشكؿ نحو ثمث مساحة الضفة. االستث
سنة أخرى  ٓٗوطالبت إسرائيؿ في المفاوضات الجارية مع الفمسطينييف باالحتفاظ بيذه المنطقة لمدة 
ء ىذا الطمب ىو بدعوى األمف. لكف الجانب الفمسطيني الذي رفض الطمب اإلسرائيمي، يقوؿ اف السبب ورا

 االرباح اليائمة التي تحققيا الدولة العبرية مف وراء االستثمار الزراعي الواسع في ىذه المنطقة.
وصمت ارباح إسرائيؿ مف االنتاج »وأوضح رئيس الوفد الفمسطيني المفاوض الدكتور صائب عريقات: 

دوالر، وىذا ىو السبب وراء مميوف  ٕٔٙالزراعي مف مستوطنات االغوار وطوباس العاـ الماضي الى 
 «.مساعي إسرائيؿ البقاء في ىذه األرض

ىذه »ألؼ مستوطنة يقطنيا عشرة آالؼ مستوطف فقط. وقاؿ عريقات:  ٖٚوتقيـ إسرائيؿ في االغوار 
مستوطنات استثمار وليس استيطاف، فما نراه ىنا ليس مستوطنيف وانما شركات استثمارية وشاحنات ضخمة 

وأضاؼ اف «. يوـ لتحمؿ البضائع لتتجو بيا الى ميناء حيفا مف اجؿ التصدير لمخارج تأتي الى ىنا كؿ
القادة العسكرييف اإلسرائيمييف في ىذه المنطقة يحصموف عمى مواقع ميمة في ىذه الشركات برواتب عالية 

 ألؼ دوالر في الشير لمواحد في مقابؿ دورىـ في ابقائيا تحت االحتبلؿ. ٕٓتصؿ الى 
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ىنا يوجد اكبر نظاـ فاسد في العالـ ... فالضابط اإلسرائيمي يقدـ تقريرًا قبؿ تقاعده يقوؿ »ريقات: وتابع ع
فيو اف ىناؾ حاجة ماسة لبقاء السيطرة اإلسرائيمية عمى ىذه المنطقة، وبعد التقاعد يحصؿ عمى عضوية 

 ٜٔوتغمؽ إسرائيؿ «. رألؼ دوالر في الشي ٕٓمجمس ادارة في احدى ىذه الشركات براتب مجز يصؿ الى 
في المئة مف اراضي األغوار اماـ الفمسطينييف، وتفتحيا اماـ اإلسرائيمييف مف جيش ومستوطنيف، وال يسمح 

 في المئة فقط مف مساحة ىذه االرض. ٚ.ٗلمفمسطينييف سوى باستغبلؿ 
حثًا عف العمؿ وفرص وقادت االجراءات اإلسرائيمية الى دفع اعداد كبيرة مف السكاف الى خارج المنطقة ب

ىذه المحافظة ىي االكبر مف ناحية المساحة، لكنيا »الحياة. وقاؿ محافظ اريحا واالغوار ماجد فتياني: 
 «.ال توجد لمسكاف ىنا فرص عمؿ، وتوسع، وبناء، ودراسة»وأضاؼ: «. األقؿ مف ناحية عدد السكاف

رية فصايؿ التي يبمغ عدد سكانيا نحو الؼ وطاولت القيود اإلسرائيمية حتى المدارس االبتدائية، ففي ق
نسمة، رفضت السمطات السماح ببناء مدرسة ابتدائية، وىو ما اضطر االىالي الى اقامة مدرسة صغيرة مف 

عددًا مف الدوؿ المانحة مثؿ الواليات المتحدة والياباف، ابدى »الطوب األسبستوس. وقاؿ مدير المدرسة اف 
انيـ ال يريدوف لنا »وأضاؼ: «. درسة، لكف إسرائيؿ رفضت منحنا ترخيصًا بذلؾاستعدادًا لتمويؿ إقامة الم

 «.البقاء ىنا، يريدوننا اف نرحؿ كي يأخذوا ما تبقى مف ارضنا
وفيما تتوسع المساحات الزراعية اإلسرائيمية في ىذه المنطقة، تتراجع المساحات الزراعية الفمسطينية 

اج زراعي وحيواني جديدة في ىذه المنطقة، منيا تربية الديؾ الرومي وتتقمص. وأدخمت إسرائيؿ مشاريع انت
لتصديره الى اميركا واوروبا، وتربية التماسيح الستخداـ جمودىا في صناعة الحقائب واالحذية الجمدية، 
اضافة الى زراعة االعشاب التي تستخدـ في االدوية وفي المأكوالت والمشروبات، وزراعة الورود المعدة 

 دير، والتمور وغيرىا.لمتص
وتعد إسرائيؿ اليوـ واحدة مف اكبر مصدري الورود الى اوروبا، خصوصًا في فصؿ الشتاء حيث يوفر 
الطقس االستثنائي الدافئ في ىذه المنطقة التي تعد اخفض بقعة عمى سطح االرض، مناخًا مناسبًا 

شيكؿ )نحو  ٕٓٓٔنصؼ السنوي يبمغ لمزراعات الشتوية. وقاؿ عريقات اف انتاج شجرة النخيؿ الواحدة 
 دوالرًا(. ٖٓ٘

، ٜٚٙٔوحولت إسرائيؿ اخيرًا اراضي محاذية لنير االردف كانت اغمقتيا ألسباب امنية عند احتبلليا عاـ 
الى اراٍض زراعية لممستوطنيف. وقاؿ اصحاب االراضي انيـ يشاىدوف يوميًا الجيش اإلسرائيمي وىو يفتح 

دف الى المستوطنيف كي يدخموا الى ىذه االرض ويزرعوىا. وقاؿ الحاج اسماعيؿ السياج الحدودي مع االر 
 «.كؿ يوـ يتوسعوف، وكؿ يوـ تضيؽ حياتنا»الزبيدات: 

 02/9/0222الحياة، لندن، 
 

 مانحون لالحتالل ال لمتحرر منه .47
 نقوال ناصر

بلف المبادئ" بيف دولة االحتبلؿ في تقرير ليا نشرتو بالتزامف مع الذكرى السنوية العشريف لتوقيع اتفاؽ "إع
اإلسرائيمي وبيف منظمة التحرير الفمسطينية في العاصمة األميركية، خمصت كونفدرالية "أوكسفاـ" الدولية 
الخيرية التي تضـ سبع عشرة منظمة إلى أف حاؿ الشعب الفمسطيني "اآلف أسوأ مما كاف عميو" عند توقيع 

 اتفاؽ أوسمو قبؿ عشريف سنة.
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خبلصة ىي إعبلف صريح بفشؿ "لجنة اتصاؿ" المانحيف الدولييف لسمطة الحكـ الذاتي الفمسطيني وىذه ال
التي تعقد اجتماعات دورية نصؼ سنوية منذ اجتماعيا األوؿ في باريس في الخامس مف تشريف األوؿ عاـ 

 ؽ أوسمو.بعد تأسيسيا في األوؿ مف الشير ذاتو، أي بعد تسعة عشر يوما فقط مف توقيع اتفا ٖٜٜٔ
وكانت "االستجابة الحتياجات الشعب الفمسطيني لممساعدة في إطار إعبلف المبادئ" مف األىداؼ األساسية 
لتأسيس لجنة االتصاؿ، وىذا ىدؼ غني عف البياف يكمف في صمب فشميا، فيو يشترط تقديـ معونات 

ة ليذه المعونات كرافعة الستمرار المانحيف بااللتزاـ السياسي ب"إعبلف المبادئ"، ويكشؼ الوظيفة السياسي
 "عممية السبلـ".

لذلؾ كاف رئيس بعثة صندوؽ النقد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كريستوؼ دونوالد يتحدث ضمف 
تفويض الصندوؽ العضو في لجنة االتصاؿ عندما قاؿ لؤلسوشيتدبرس يوـ الثبلثاء الماضي إنو ال يتوقع 

لمانحيف لمسمطة الفمسطينية في المستقبؿ القريب ألف ذلؾ "سوؼ يعتمد عمى ارتفاع أو انخفاض معونات ا
 كيفية تطور محادثات السبلـ".

فالمعونات ال تقدـ لمشعب الفمسطيني لخدمة اليدؼ المعمف لممثمو "الشرعي والوحيد" في إقامة دولة 
وضاتيا التي ما تكاد تتوقؼ ، بؿ لتمويؿ "عممية السبلـ" ومفاٜٚٙٔفمسطينية بحدود أراضيو المحتمة عاـ 

عفاء دولة االحتبلؿ منيا وىي  حتى تستأنؼ إلى أجؿ غير مسمى، وتمويؿ نفقات إدارة المناطؽ المحتمة وا 
الممزمة بيا بموجب القانوف الدولي، لتتحوؿ معونات المانحيف عمميا إلى معونات مباشرة لتمويؿ االحتبلؿ، 

ي مقاومة لو، وتيدئة الشعب الخاضع لبلحتبلؿ، في عممية وشراء تنسيؽ منظمة التحرير معو في قمع أ
كانت نتيجتيا الوحيدة بعد عشريف عاما ىي شراء المزيد مف الوقت الذي تحتاجو دولة االحتبلؿ لتغيير 

 الواقع المادي الجغرافي والديموغرافي عمى األرض في الضفة الغربية والقدس بخاصة.
الحقائؽ الجديدة التي خمقتيا دولة االحتبلؿ عمى األرض بفضؿ الوقت وال يعود مستغربا بعد ذلؾ أف تحولت 

الذي اشترتو بأمواؿ المانحيف إلى موضوع لممساومة التفاوضية، في القدس ومنطقة األغوار وغيرىما، 
لتتحوؿ المفاوضات المباشرة التي استؤنفت أواخر تموز الماضي إلى مفاوضات عمى تقاسـ الضفة الغربية 

ال فميس أفضؿ لدولة االحتبلؿ مف إفشاليا ووقفيا مرة أخرى، لتعود حميمة مع مستوطن ييا غير الشرعييف، وا 
 األميركية إلى عادتيا القديمة في التوسط الستئنافيا مجددا.

ومثمما كانت معونات المانحيف سبلحا البتزاز منظمة التحرير النتزاع المزيد مف تنازالتيا كانت أيضا سيفا 
في الشأف الداخمي تحجب عنيا عند أي تراخ منيا في مبلحقة المقاومة الوطنية لبلحتبلؿ مسمطا عمييا 

الذي تحولت دولتو إلى "شريؾ" في "عممية السبلـ"، وتحجب عنيا عند أوؿ جنوح منيا إلى الوحدة الوطنية، 
كة ىدد المانحوف بحجب معوناتيـ في حاؿ تأليؼ حكومة وحدة وطنية مع حر  ٕٔٔٓففي آذار عاـ 

، ليتحوؿ المانحوف ٕٙٓٓ"حماس"، وقد أوقفوا معوناتيـ فعبل بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية عاـ 
 إلى أكبر عائؽ أماـ الديموقراطية الفمسطينية.

إف االستجابة لبلحتياجات الفمسطينية خارج إطار اتفاؽ أوسمو ىي وحدىا الجديرة بتطوير سمطة الحكـ 
يني إلى دولة كاف يمكنيا أف تظير إلى حيز الوجود خبلؿ سنوات قميمة مضت الذاتي اإلداري الفمسط

بمساىمة حيوية مف معونات المانحيف في بناء مؤسساتيا، لكف تفويض الدوؿ المانحة ولجنتيا باالستمرار 
في تقديـ معوناتيا "في إطار إعبلف المبادئ" فقط كاف وسوؼ يظؿ ىو العقبة الرئيسية أماـ بناء ىذه 

مؤسسات وظيور ىذه الدولة، خصوصا وأف كبل طرفي اتفاؽ "إعبلف المبادئ" يقر عمنا ومنذ سنوات ال
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ب"موت" ىذا االتفاؽ الذي تجاوزتو التطورات وأجيضتو سياسات دولة االحتبلؿ في االستعمار االستيطاني 
 المنتشر كالسرطاف عمى األرض المفترض أف يتـ تطبيؽ االتفاؽ فوقيا.

التي استضافت في عاصمتيا أوسمو المحادثات السرية التي تمخضت عف "اتفاؽ أوسمو"  وكانت النرويج
ترأس "لجنة االتصاؿ" منذ تأسيسيا، ربما تكريما ليا عمى جيودىا في التوصؿ إلى االتفاؽ الذي وصفو 

رض الكاتب العربي المصري فيمي ىويدي في مقاؿ لو األربعاء الماضي بأنو "يجسد أكبر وأغرب خدعة تع
ليا الفمسطينيوف والعرب في تاريخيـ الحديث"، والذي وصؼ الباحث الفمسطيني ىاني المصري في مقاؿ لو 
قبؿ ذلؾ بيوميف استمرار الرىاف عمى المفاوضات الثنائية والرعاية األميركية ليا عمى أساسو بأنو "جريمة 

 كبرى".
لبنؾ وصندوؽ النقد الدولييف سوؼ تعقد لجنة المانحيف ىذه المكونة مف ثبلث عشرة دولة إضافة إلى ا

اجتماعيا الدوري التالي في الخامس والعشريف مف ىذا الشير في نيويورؾ عمى ىامش اجتماعات الجمعية 
العامة لؤلمـ المتحدة التي اعترفت بفمسطيف تحت االحتبلؿ دولة غير عضو فييا في مثؿ ىذا الشير العاـ 

صفحة ومفصمة وتمتد  ٕٓٓأميركية في شكؿ خطة مكونة مف  الماضي، وفي رأس جدوؿ أعماليا رشوة
لثبلث سنوات أعدتيا اإلدارة األميركية والمجنة الرباعية الدولية لتطوير االقتصاد الفمسطيني تحت االحتبلؿ 
قاؿ النائب األوؿ لرئيس حكومة منظمة التحرير في راـ اهلل، د. محمد مصطفى" لوكالة "معا" يـو الخميس 

 الجانب األميركي سمـ نسخة مكتوبة منيا ؿ"القيادة الفمسطينية". الماضي إف
ومع أف د. مصطفى أضاؼ بأنو يحمؿ معو إلى اجتماع لجنة المانحيف "خطة ورؤية فمسطينية" مستقمة فإف 
ىذه الخطة سوؼ توضع عمى الرؼ عمى األرجح إذا ما اختمفت عف الخطة األميركية التي ال يوجد أي شؾ 

 لخارجية جوف كيري الذي اقترحيا قد أخذ الموافقة المسبقة لدولة االحتبلؿ عمييا.في أف وزير ا
وعشية انعقاد ىذا االجتماع، وفي مقابمة لو مع الجروزالـ بوست العبرية في الثامف والعشريف مف الشير 

غير  الماضي، بدا رئيس لجنة المانحيف وزير خارجية النرويج، ايسبف بارث ايدى، كمف يعترؼ بطريقة
مباشرة بفشؿ المجنة التي ترأسيا ببلده في ميمتيا عندما ىدد بأف "المانحيف ليسوا مستعديف لمواصمة تمويؿ 
بناء الدولة الفمسطينية لفترة أطوؿ إذا لـ نر حبل سياسيا في األفؽ"، والتفسير الوحيد لتيديده ىذا ىو أف عمى 

الجارية حاليا وسط تعتيـ صاـر ألنيا "قد تكوف  منظمة التحرير أف توافؽ عمى حؿ سياسي في المفاوضات
ال فإف المانحيف سوؼ يتوقفوف عف تمويميا.  الفرصة األخيرة لحؿ الدولتيف طبقا لمرجعية أوسمو" وا 

وقد لفت تيديد الوزير النرويجي انتباه الباحث في مجمس العبلقات الخارجية األميركي ايميوت أبرامز ليكتب 
تثنائي، وينبغي أال يمر مف دوف مبلحظتو"، ومف المؤكد أف مفاوض منظمة قائبل إف "ذلؾ تصريح اس

التحرير قد أخذ تيديده في الحسباف لكنو استنكؼ عف أي رد فعؿ عمني عميو حتى ال ينتبو الرأي العاـ 
 الفمسطيني إليو فيقوؿ: الميـ نجني مف أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيؿ بيـ.

 02/9/0222فمسطين أون الين، 
 

 انتكاسة التجربة الديمقراطية الفمسطينية.. عوامل متعددة ومستقبل غامض .48
 د. سنية الحسيني
شكؿ التحوؿ الديمقراطي الفمسطيني حالة تميزه عف أقرانو في الدوؿ العربية المجاورة. ففي العشر السنوات 

التشريعية والرئاسية  االولى مف عمر السمطة الفمسطينية، وخبلؿ الفترة التي امتدت ما بيف االنتخابات
، التي أعقبت وفاة الرئيس ياسر عرفات ٕ٘ٓٓواالنتخابات الرئاسية عاـ  ٜٜٙٔالفمسطينية االولى عاـ 
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، تميزت جميع تمؾ العمميات االنتخابية بنزاىة وشفافية عالية أقر ٕٙٓٓواالنتخابات التشريعية الثانية عاـ 
ؿ ازاء مستقبؿ التحوؿ الديمقراطي الفمسطيني عمومًا. وعمى بيا الكثير مف المراقبيف، وبرز نوع مف التفاؤ 

الرغـ مما مثمتو تجربة الديمقراطية الفمسطينية ػ كحالة استثنائية تستحؽ االىتماـ، ما جعؿ عددا مف 
الميتميف والمحمميف يتنبؤوف بأنيا تجربة راسخة وال مجاؿ لتراجعيا ػ واجيت تمؾ التجربة صعوبات، وطالتيا 

، ألنيا بقيت محكومة منذ بدايتيا بعوامؿ داخمية وخارجية حددت مسار تطورىا وساىـ بعضيا في انتقادات
انتكاستيا. بدأت األراضي الفمسطينية في بمورة اطار ديمقراطي يحكـ قواعد المعبة السياسية فييا، بعد قياـ 

لتجربة الديمقراطية تتحدد . وأخذت مبلمح أٖٜٜالسمطة الفمسطينية التي جاءت بفعؿ اتفاقية أوسمو عاـ 
، وما صاحبيا مف انتخابات بمدية وقروية لحقت بيا ٜٜٙٔباالنتخابات التشريعية الفمسطينية االولى عاـ 

في ذلؾ الوقت، فبدت عممية التحوؿ الديمقراطي الفمسطيني ايجابية ومبشرة في بداية عيدىا، وشكمت 
اضح عف التجربة الديمقراطية الفمسطينية التي عرفيا منظومة لعممية ديمقراطية فمسطينية مختمفة بشكؿ و 

الفمسطينيوف، في اطار منظمة التحرير الفمسطينية. خبلؿ تمؾ الفترة لعب المجمس التشريعي دورًا ميمًا في 
الرقابة عمى أداء السمطة التنفيذية ومساءلتيا، ومارست لجاف المجمس التشريعي، خصوصًا لجنة الرقابة 

دورًا فاعبًل في ذلؾ المجاؿ. كما لعب المجمس التشريعي في ذلؾ الحيف دورًا تشريعيًا وحقوؽ االنساف، 
مميزًا، فأقر المجمس عددًا مف التشريعات التي تمس جوىر الحياة الفمسطينية. جاء ذلؾ باالضافة إلى الدور 

ات التي تدعو االيجابي الذي لعبتو منظمات المجتمع المدني، خصوصًا منظمات حقوؽ االنساف والمؤسس
 وتروج لمديمقراطية.

، وتبعتيا االنتخابات التشريعية ٕ٘ٓٓبعد وفاة الرئيس عرفات، جاءت االنتخابات الرئاسية الفمسطينية عاـ 
، التي فازت عبرىا حركة المقاومة االسبلمية )حماس( باغمبية مقاعد البرلماف، وتسممت ٕٙٓٓالثانية عاـ 

، اعتبر االوؿ مف نوعو في المنطقة العربية آنذاؾ، باسقاط حزب حاكـ مقاليد السمطة، في حدث ديمقراطي
واستبلـ حركة إسبلمية الحكـ عبر صناديؽ االقتراع، إال أف أىـ ما ميز ىذه التجربة ىو االنتقاؿ السممي 

 لمسمطة.
ستقطاب بدأت التجربة الديمقراطية الفمسطينية بالتعثر، بفعؿ عوامؿ داخمية، كاف عمى رأسيا، حالة اال
، ٕٙٓٓالداخمي بيف حركتي فتح وحماس في المجمس التشريعي، في أعقاب االنتخابات التشريعية عاـ 

وىشاشة بنية التنظيمات الفمسطينية االخرى، التي فشمت في الحد مف ىذا االستقطاب، مما أدى في النياية 
 إلى انتكاسة تجربة الديمقراطية في فمسطيف بسبب االنقساـ.

، ٕٚٓٓكاسة الكبرى لمتحوؿ الديمقراطي الفمسطيني بفعؿ االنقساـ الفمسطيني ػ الفمسطيني عاـ جاءت االنت
وليس مف اليسير التنبؤ بنتائجيا النيائية. فاستيبلء حركة حماس عمى السمطة بقوة السبلح في غزة، يعتبر 

االنقساـ في النظاـ نقيضًا لمممارسة الديمقراطية، ناىيؾ عما تسبب بو ذلؾ مف تبعات بخمؽ حالة مف 
 السياسي الفمسطيني، وتعطيؿ آليات عمؿ الديمقراطية وتطورىا.

فمنذ ذلؾ التاريخ انقسـ الوطف الفمسطيني، فسيطرت حركة حماس عمى قطاع غزة، بينما سيطرت حركة فتح 
عمى الضفة الغربية، وتعطؿ عمؿ المجمس التشريعي الفمسطيني مما أثر جوىريًا عمى عممية فصؿ 

مطات، حيث ىيمنت السمطات التنفيذية عمى العمؿ السياسي والتشريعي والقضائي الفمسطيني، كما الس
تراجعت حرية العمؿ الحزبي ومؤسسات المجتمع المدني وحرية التعبير في شقي الوطف الفمسطيني، وبدأت 

متوازية وكيانيف ترتسـ عمى االراضي الفمسطينية مبلمح نظاميف سياسييف مختمفيف، يجسدىا وجود مؤسسات 
 منفصميف، واحد في قطاع غزة وآخر في الضفة الغربية.
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باالضافة إلى العوامؿ الداخمية، ساىمت بعض العوامؿ الخارجية، ومنذ قياـ السمطة الفمسطينية عاـ 
، في تكبيؿ عممية التحوؿ الديمقراطي الفمسطيني، ووضعت قيودًا عمى واقع الديمقراطية الفمسطينية ٖٜٜٔ
بميا عمومًا، وأثرت بشكؿ واضح عمى تراجع وانتكاسة التجربة الديمقراطية الفمسطينية، سواء كانت تمؾ ومستق

 العوامؿ إسرائيمية أو أمريكية غربية أو عربية.
جاء العقاب الذي أنزلتو إسرائيؿ عمى الفمسطينييف إثر ظيور نتائج االنتخابات النزيية، التي شيد ليا العالـ 

وعدـ قبوليا بحكومة الوحدة الوطنية الفمسطينية، التي ضمت في صفوفيا مستقميف ، ٕٙٓٓأجمع عاـ 
قريبيف مف حركتي فتح وحماس، بحصار قطاع غزة وعقوبات مالية جائرة وتجميد العممية السياسية في ظؿ 

عدـ  استمرار سياسة االستيطاف. وساىمت إسرائيؿ بشكؿ كبير بتعطيؿ الحياة الديمقراطية الفمسطينية، عبر
السماح العضاء المجمس التشريعي الفمسطيني الجديد بالتنقؿ، وقياميا باعتقاؿ العديد مف أعضائو، مما 

 عطؿ اكتماؿ النصاب القانوني الجتماعات المجمس في كثير مف االحياف.
مي وأدى تبني الواليات المتحدة والمجتمع الغربي لمموقؼ اإلسرائيمي، إلى تفاقـ الوضع الفمسطيني الداخ

بشكؿ كبير، الذي انتيى باستخداـ حركة حماس لمقوة العسكرية لبلستيبلء عمى السمطة، ونشوء االنقساـ. 
وبقي تيديد إسرائيؿ الصريح لمسمطة الفمسطينية بمقاطعتيا وفرض الحصار عمييا، إف خاضت غمار 

سمطة الفمسطينية، المصالحة مع حركة حماس، شاىدًا عمى حقيقة الضغوط الخارجية التي تمارس عمى ال
ما أف تخضع السمطة الفمسطينية في راـ اهلل لممقاطعة السياسية  فإما أف يبقى االنقساـ الفمسطيني قائمًا، وا 

 والحصار المالي.
ويعتبر تدخؿ الواليات المتحدة االمريكية المباشر وغير المباشر، وما يمحقو مف تأييد غربي، في فرض 

ممارستيا السياسية الداخمية، معرقبًل حقيقيًا لمواقع الديمقراطي الفمسطيني. الشروط عمى السمطة الوطنية في 
فعمى سبيؿ المثاؿ فرضت الواليات المتحدة عمى السمطة الفمسطينية خبلؿ حقبة الرئيس عرفات تعديؿ 

طة صبلحيات الرئيس لصالح رئيس الوزراء، في النظاـ الداخمي الفمسطيني، وىو االمر الذي التزمت بو السم
الفمسطينية تحت وطأة ذلؾ الضغط الخارجي. ولو أف ىذه الضغوط جاءت مف قبؿ الرأي العاـ الفمسطيني 
والتزمت بيا السمطة الفمسطينية، لكانت الديمقراطية الفمسطينية تتجمى في أجمؿ صورىا، إال أف حدوث 

لمتحدة، يعتبر تدخبًل خارجيًا تغيير في بنود النظاـ الداخمي الفمسطيني، عبر االنصياع لضغوط الواليات ا
 صارخًا، يعكس حالة مف السيولة وعدـ االلتزاـ باالصوؿ الديمقراطية الحقيقية.

، في ٕٙٓٓكما أف الواليات المتحدة فرضت عمى الرئيس محمود عباس اجراء االنتخابات التشريعية عاـ 
ة لتأجيؿ االنتخابات لحيف ترتيب ظؿ ظروؼ فمسطينية داخمية متأزمة، ودعوة عدد مف القيادات الفمسطيني

البيت الفمسطيني. وقد يعتقد البعض أف ما فرضتو الواليات المتحدة عمى السمطة الفمسطينية في الحالتيف 
السابقتيف يعد بمثابة تطبيؽ لقواعد ديمقراطية الزمة النجاح تجربة التحوؿ الديمقراطي الفمسطيني، إال أف 

 ذلؾ ال يعكس الواقع.
و الرباعية الدولية، التي تتبنى موقؼ الواليات المتحدة، شروطًا عمى الحكومة الفمسطينية التي فرضت المجن

، لبلعتراؼ بيا، كاف عمى رأسيا ٕٙٓٓتشكمت في أعقاب فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية عاـ 
سرائيؿ. إف االعتراؼ بإسرائيؿ ونبذ 'االرىاب' وااللتزاـ باالتفاقيات الموقعة بيف منظمة التحر  ير الفمسطينية وا 

الشعب الفمسطيني انتخب حركة حماس عمى أساس مبادئ ومواقؼ محددة، ونجحت حركة حماس ونالت 
ثقة الشعب الفمسطيني عمى أساس تمؾ المبادئ، ثـ اتت الواليات المتحدة واشترطت عمى حركة حماس 
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الحكومة التي تمثميا، فكيؼ يعكس ذلؾ التخمي عف مبادئ وفرضت عمييا تعيدات جديدة، مقابؿ االعتراؼ ب
 الموقؼ جوىر الديمقراطية التي تنادي بيا الواليات المتحدة.

وبسبب رفض حركة حماس تنفيذ شروط الواليات المتحدة والمجنة الرباعية الدولية سابقة الذكر، وافقت 
نيًا بشروط الرباعية ، تمتـز ببرنامج سياسي يعترؼ ضمٕٚٓٓالحركة عمى تشكيؿ حكومة وحدة وطنية عاـ 

الدولية، بيدؼ الخروج مف المأزؽ السياسي الذي ييدد الوضع الفمسطيني، إال أف الواليات المتحدة رفضت 
البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، وفرضت حصارًا سياسيا وماليا عمى السمطة الفمسطينية. وجاءت 

لمعودة لممفاوضات، في ظؿ عدـ التزاـ إسرائيؿ بتجميد  الضغوط االمريكية عمى السمطة الفمسطينية مؤخراً 
االستيطاف، ومعارضة شعبية واسعة، شاىدًا اضافيًا عمى الضغوط الخارجية التي تمارسيا الواليات المتحدة 
عمى السمطة الفمسطينية، وسندًا ميمًا عمى أف الواليات المتحدة ال تسعى لترسيخ الديمقراطية، إنما تحقيؽ 

 ي االساس.مصالحيا ف
وتؤكد التجارب أف الشروط التي عادة ما تفرضيا الواليات المتحدة عمى الدوؿ لتحقيؽ الديمقراطية، ال تضع 
باعتبارىا الظروؼ والعوامؿ الداخمية التي تحكـ الحياة السياسية في تمؾ الدوؿ، األمر الذي أدى إلى تدىور 

 األوضاع السياسية في العديد منيا.
اليجابية والسمبية لثورات الربيع العربي، وصعود جماعة االخواف المسمميف إلى سدة الحكـ، إف االنعكاسات ا

تبقى مف بيف العوامؿ الخارجية، ذات األثر الواضح عمى مستقبؿ حالة الديمقراطية في فمسطيف، فثورات 
 نيائي. الربيع العربي في عدد مف الدوؿ العربية ىي تجارب لـ تتحدد ىويتيا الديمقراطية بشكؿ

وجاءت االنتخابات الديمقراطية في دوؿ مثؿ مصر وتونس والمغرب بقوى إسبلمية إلى سدة الحكـ، لكف مف 
السابؽ ألوانو التقرير ما إذا كانت ىذه االنتخابات ىي جزء مف االلتزاـ بعممية ديمقراطية بمكوناتيا 

السبلمييف. عمى الجانب اآلخر يبدو أنو المتكاممة، أـ أنيا كانت وسيمة لموصوؿ إلى الحكـ فقط مف جانب ا
مف الصعب التنبؤ أيضًا بمدى قبوؿ الطرؼ اآلخر مف المعادلة السياسية، بوصوؿ االسبلمييف إلى الحكـ 
واستيعابيـ فيو. وتبعث تجارب التحوؿ الديمقراطي في المنطقة العربية في ظؿ الربيع العربي، الى التشاـؤ 

مًا في المنطقة، خصوصًا أنيا اقترنت بالصراع الداخمي العنيؼ عمى بخصوص مستقبؿ ىذه العممية عمو 
 السمطة.

وال يبدو الوضع الفمسطيني الحالي المنقسـ، أحسف حاال مف الواقع العربي في اطار العممية الديمقراطية 
طية معطمة والصراع عمى السمطة، فالحياة الديمقراطية الفمسطينية تبدو في أسوأ حاالتيا. فالعممية الديمقرا

عمى جانبي الوطف، في ظؿ انعداـ األفؽ السياسي عمى صعيد المفاوضات وتفاىمات السمطة الفمسطينية 
مع االحتبلؿ اإلسرائيمي، وتأـز األوضاع السياسية الداخمية والخارجية لحركة حماس، في اعقاب اقصاء 

 الجيش لحكـ جماعة االخواف في مصر.
نية محكومة ومنذ بدايتيا بعوامؿ مؤثرة داخمية وخارجية، عربية واقميمية إف التجربة الديمقراطية الفمسطي

ودولية، واصيبت بانتكاسة كبيرة، عقب االنقساـ الفمسطيني ػ الفمسطيني، كما جاءت الثورة المصرية 
 وتطوراتيا لتشكؿ عامبًل مؤثرًا آخر عمى مستقبؿ الديمقراطية الفمسطينية عمومًا. وليس مف اليسير التنبؤ
بمستقبؿ التحوؿ الديمقراطي الفمسطيني في ظؿ جمود مفاوضات المصالحة الفمسطينية ػ الفمسطينية، وعدـ 
حدوث اختراقات حقيقية باتجاىيا، وتصاعد أحداث الثورات العربية، التي يصعب التنبؤ بمخرجاتيا أيضًا. 

ديمقراطي الفمسطيني، التي بدأت مبشرة ويبقى تأثير العوامؿ الداخمية األكبر أثرًا عمى نجاح تجربة التحوؿ ال
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في بداية عيدىا، ألف نجاح تمؾ التجربة يبقى قرارًا فمسطينيًا يستطيع الفمسطينيوف فقط تحقيقو والوقوؼ في 
 وجو أي عقبات خارجية توضع لعرقمتو.

 02/9/0222، لندن، القدس العربي
 

 اإلسرائيمي "الِمنشار" .49
 غازي العريضي

المنّفذة مباشرة ضد سوريا في المراحؿ األخيرة جاءت عمى الشكؿ التالي: عممية  العمميات اإلسرائيمية
كوماندوس في دير الزور أدت إلى ضرب أسس المفاعؿ النووي الذي كاف يبنى بمساعدة كورية شمالية. 
وقصؼ بالطائرات عمى منطقة جرمايا حيث مراكز أبحاث وتصنيع وتخزيف األسمحة الكيمائية. و قصؼ 

 اقع مماثمة في جبؿ قاسيوف. وقصؼ صواريخ "يوخانت" الروسية المسمػّمة إلى سوريا في البلذقية.عمى مو 
رافؽ ىذه العمميات تيديدات مرّكزة لمنظاـ السوري تشير إلى خطر امتبلكو ىذه األسمحة وتنّبو إلى خطيئة 

 تسميميا إلى حزب اهلل وتؤكد السعي اإلسرائيمي لمنع ذلؾ بكؿ الوسائؿ.
السوري التقميدي كاف دائمًا: سوريا تحتفظ لنفسيا بحؽ الرّد في المكاف والزماف المناسبيف وبالشكؿ الذي  الردّ 

يحمي سيادتيا ويردع العدو. ثـ تطور الموقؼ إلى حد القوؿ: ال نريد ردًا سريعًا تكتيكيًا مرحميًا، بؿ نريد أف 
 ي الجوالف والتكامؿ مع حزب اهلل في المعركة.يكوف الرّد استراتيجيًا. وكاف تمويح باعتماد المقاومة ف

ماذا حصؿ وماذا سيحصؿ بعد معركة األسمحة الكيميائية وموافقة دمشؽ عمى تسميميا إثر االتفاؽ الروسي 
 األميركي؟ –
بعد أف ىدّدت سوريا بالرّد االستراتيجي سمّمت سبلحيا االستراتيجي دوف أف تتوقؼ التيديدات األميركية  -ٔ

 ذا اقتضت الحاجة وحققت إسرائيؿ واحدًا مف أىـ أىدافيا في ىذه المرحمة.بالضرب إ
 األميركي بأمنيا االستراتيجي. –تأكدت إسرائيؿ مف االلتزاـ الروسي  -ٕ
وذلؾ بعد تدخؿ إسرائيمي مباشر وزيارة قاـ بيا  S300امتنعت موسكو فعميًا عف تسميـ سوريا صواريخ  -ٖ

د وكبلـ عمني مف جانب األخير بعد الدخوؿ عمى خط المعارؾ في سوريا نتنياىو إلى موسكو، مقابؿ وع
 وىذا ما حصؿ. ولماذا تتدخؿ إسرائيؿ مباشرة ما داـ ثمة مف يحقؽ مصالحيا عف قصد أو غير قصد؟

وفي ىذا السياؽ، أخذت إسرائيؿ "السبلح الكيماوي" كيدؼ. ومف المفترض وفؽ آلية اتفاؽ جنيؼ أف  -ٗ
بلؿ األشير المقبمة. لكف ذلؾ لف ينيي الحرب. فالسبلح الذي كاف يخيؼ إسرائيؿ ذاىب تنتيي العممية خ

إلى الدمار. أما السبلح اآلخر في يد النظاـ فسيستخدـ في دمار سوريا، ألف الحرب ىناؾ ستستمر وستكوف 
ا يسّمـ، أما السبلح أكثر حدة وشراسة، وبالتالي فإف المعادلة التي تكرست إسرائيميًا ىي : السبلح الذي يؤذين

 الذي يؤذيكـ ويقتمكـ ويدّمركـ ويعمؽ الجراح فميبَؽ بيف أيديكـ!
المعارضة السورية ال سيما منيا المسماة معتدلة، أصيبت "بخذالف" كما قاؿ رموزىا، والشعور بأف  -٘

إسرائيؿ أميركا تخمت عنيا. بعض مكوناتيا ذىب إلى صفوؼ المتشدديف. سيكوف دور ىؤالء أقوى، ستأتي 
لتكمؿ ما بدأتو منذ فترة طويمة. التخويؼ مف "التكفيرييف" و"اإلرىابييف" والمطالبة بمزيد مف الحماية األمنية 
االستراتيجية اآلنية والمستقبمية ليا، وابتزاز العالـ بأنيا تعيش في محيط "إرىابي"، ومف حقيا أف تفعؿ ما 

ا واستقرارىا عمى الصعد كافة وفي كؿ المجاالت. تشاء، وأف تتخذ اإلجراءات الكفيمة بضماف أمني
اإلسرائيمي أـ الفتنة  –وستخاطب العرب والمسمميف بالقوؿ: أييما أخطر عمى المنطقة؟ الصراع العربي 

الشيعية؟ نحف لـ نستخدـ األسمحة الكيميائية ضدكـ كما حصؿ في سوريا؟ لـ نقتؿ منكـ ولـ  –السنية 
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ضد بعضكـ وعمميات القتؿ الجماعي واإلعدامات الجماعية التي نمارس معكـ ما حصدتو حروبكـ 
تمارسونيا ضد بعضكـ البعض في سوريا وغيرىا! لـ ندّمر مخيماتكـ كما تدّمر في سوريا وغيرىا. ستقدـ 

 إسرائيؿ نفسيا دولة ديموقراطية إنسانية قائمة عمى قيـ األخبلؽ والتسامح! وىذه كارثة...
المطالبة بمنع إيراف مف امتبلكيا السبلح النووي. بعد الكيماوي السوري ستكوف لـ تتوقؼ إسرائيؿ عف  -ٙ

اندفاعة في وجو النووي اإليراني، وبدأت "الميونة" اإليرانية تظير. واالستعدادات لتفويض روسيا بمعالجة 
ز بيف أزمة ىذا "النووي". وصدرت تصريحات ىادئة مف إيراف حوؿ المحرقة ضد الييود ورفضيا، والتميي

الصياينة والييود، في وقت كانت الدعوات إلزالة إسرائيؿ مستمرة دوف االنتباه إلى أنو داخؿ أراضي ىذا 
الكياف الغاصب، ثمة عرب، وييود غير صياينة! مع اإلشارة إلى أف األميركييف أخذوا تعيدًا مف نتنياىو 

 بعدـ ضرب إيراف.
واليس ومسارح العالـ السياسية عمى غيره مف األحداث. طغى الحدث الكيماوي في سوريا عمى أروقة وك -ٚ

سرائيؿ تستفيد مما يجري في سيناء مف محاوالت استئصاؿ "لئلرىابييف" ميددي أمنيا، وتدمير ألنفاؽ  وا 
أعدائيا، وتضييؽ عمى حماس. وىذا مكسب ليا. وتستمر في الوقت ذاتو بالتوسع واالستيطاف وتتجاوز كؿ 

إلنجاح المفاوضات مع الطرؼ الفمسطيني. وتأخذ مكسبًا إضافيًا مف وزير خارجية التعيدات وااللتزامات 
أميركا جوف كيري الذي شكره نتنياىو عمى دوره في ممؼ الكيماوي السوري! معروؼ أف االتحاد األوروبي 

ال ستخسر مميارات اليورو مف الدعـ. وسّبب ىذا مشكمٚٙىدد إسرائيؿ بضرورة القبوؿ بحدود الػ  ة كبيرة. ، وا 
في قمب التفاوض عمى الكيماوي، طمأف "كيري" إسرائيؿ إلى حسف سير األمور وطمب مف االتحاد األوروبي 

 وقؼ تنفيذ القرار بعد أف فشؿ اإلسرائيميوف في ذلؾ! وىذا مكسب جديد.
ظاـ ، كتبت سابقًا أف إسرائيؿ في تعاطييا مع األزمة السورية تصرفت عمى األساس التالي : تقوؿ لمن -ٛ

تريد أف تبقى؟ يجب أف تدفع الثمف. اليوـ النظاـ ومف معو ييمموف ألنيـ "نجحوا " في تسميـ السبلح 
االستراتيجي ومنعوا أميركا وَمف معيا مف إسقاطو! خسرنا الحرب وبقي النظاـ. ال تزاؿ ىذه القاعدة الذىبية 

ت. المؤقت ألف ىذه السياسة مستمرة وما دفع ىي األساس! بالنسبة إلى إسرائيؿ دفع النظاـ ثمف البقاء المؤق
 ليس ثمف األخير!

وتقوؿ إسرائيؿ لمعرب: تريدوف إسقاط النظاـ، يجب أف تدفعوا الثمف. وقد دفعوا الثمف مقابؿ "البقاء المؤقت" 
ت أو "السقوط المؤجؿ" حتى اآلف. دفعوا الثمف دخواًل مباشرًا عمى خط الحرب السورية. انغماسًا فييا. خيارا

تسوية ضد إيراف و"حزب اهلل" تحديدًا حتى اآلف. اندفاعًا سياسيًا إعبلميًا سمفًا لممطالبة بضرب سوريا 
وتسميح المعارضة باألسمحة الرادعة لمنظاـ. واألمور مفتوحة عمى كؿ احتماالت التوتر بيف بعضيـ البعض 

مصيرىـ. وقبؿ ذلؾ أعطوا إشارات وتأثيرىـ لـ يعد كبيرًا حتى في ما يتعمؽ بالمفاوضات الجارية حوؿ 
واضحة لتعديؿ المبادرة العربية لمسبلـ، ورحّبت إسرائيؿ بذلؾ في حينو وستكمؿ سياسة ابتزازىا لمفمسطينييف 

 والعرب، وثمة خيبة أمؿ مف قبميـ ومف قبؿ تركيا بأميركا!
لقد أخذت إسرائيؿ مف الجميع. ىذا ىو "المنشار" اإلسرائيمي، كيفما تحرؾ صعودًا أو نزواًل قّص وفـر وأخذ، 

 –وىذا ما جعؿ صحيفة "ىآرتس" تقوؿ: "إسرائيؿ أخذت كؿ ما تشاء في سمة واحدة مف االتفاؽ الروسي 
 األميركي" والحبؿ عمى الّجرار!

 02/9/0222االتحاد، أبو ظبي، 
 
 دالالت مهمة أخرى لصفقة الكيماوي .51



 
 
 

 

 

           27ص                                    0985العدد:                 02/9/0222السبت  التاريخ:

 ياسر الزعاترة
قبؿ أسابيع مف قبؿ الواليات المتحدة في جوىرىا سوى استجابة  لـ تكف الضربة العسكرية التي أعمنت

ْف مف  لمصمحة إسرائيمية، تتمثؿ في التخمص مف األسمحة الكيماوية السورية التي تشكؿ ميزاف ردع، وا 
جماعات ال “الناحية النظرية. والسبب ليس الخوؼ مف استخداـ النظاـ ليا، ولكف الخوؼ مف وقوعيا بيد 

 كما يردد الصياينة دائما.” عمييايمكف السيطرة 
صحيح أّف ثمة ُبعدا ال يخفى يتمثؿ في حاجة أوباما إلى ترميـ صورتو الميزوزة بعدما وضع خطوطا حمراء 
تخطاىا النظاـ السوري مرارا، مع الحفاظ عمى الحد األدنى مف ىيبة الواليات المتحدة التي واصمت التآكؿ 

يكف ليشكؿ وحده سببا لمتدخؿ في ظؿ رفض شعبي أمريكي مرده  في العراؽ وأفغانستاف، لكف ذلؾ لـ
 الخوؼ مف مستنقع جديد في الشرؽ األوسط.

نما  اتفاؽ الكيماوي جاء ليؤكد أف اليدؼ لـ يكف معاقبة النظاـ عمى ارتكابو جريمة الغوطة الشرقية، وا 
مجـر لسبلح الجريمة مقابؿ العفو التخمص مف السبلح الكيماوي، بدليؿ أف تاريخ العقوبات ال يقوؿ بتسميـ ال

 عنو.
كؿ ذلؾ ال يخفي أننا إزاء صفقة ذات داللة ميمة عمى أكثر مف صعيد، إضافة إلى تمبيتيا لمشرط 
اإلسرائيمي المتمثؿ في التخمص مف األسمحة الكيماوية، فيي ابتداًء أكدت أف الحضور الشرؽ أوسطي 

لعممية، ليس فقط بسبب استنزافيا في العراؽ وأفغانستاف، بؿ لمواليات المتحدة آخذ في التآكؿ مف الناحية ا
أيضا ألنيا قررت الذىاب نحو حوض الباسفيؾ ومواجية تحديات الصعود الصيني، ولوال الحرص عمى أمف 
الكياف الصييوني الذي يسيطر رجالو عمى توجيات الكونغرس بصورة كبيرة، لكاف االنسحاب مف المنطقة 

 أكثر وضوحا.
األمر ال يتوقؼ عند الشرؽ األوسط، فقد قدـ اتفاؽ الكيماوي دليبل جديدا عمى الصعود الروسي في عمى أف 

المشيد الدولي، وعمى مبلمح التعددية القطبية التي أخذت تتضح لكؿ المراقبيف، ولممفارقة فإف الكياف 
لصاعدة وفي مقدمتيا الصييوني ليس غافبل أبدا عف ىذا التطور، فقد مدَّ منظومة عبلقاتو مع القوى ا

الصيف وروسيا، حتى أف نتنياىو لـ يمتفت لتحذيرات واشنطف حيف عقد صفقة أسمحة مع الصيف، فيما ثبَّت 
لسوريا  ٖٓٓعبلقات جيدة جدا مع موسكو أدت إلى استجابة بوتيف لمطمبو بوقؼ صفقة صواريخ أس 

يراف.  وا 
بات واضحا أف الصياينة قد استقر موقفيـ عمى دعـ الداللة األخرى تتعمؽ بمستقبؿ بشار األسد نفسو، فقد 

بقاء النظاـ، وبالطبع بعد أف أصبح ضعيفا منيكا، فضبل عف خسارتو لمسبلح كيماوي، مف دوف أف يعني 
ذلؾ وقؼ تبنييـ لسياسة االستنزاؼ القائمة حاليا نظرا لكونيا تستنزؼ جميع خصوميا، مف إيراف إلى تركيا 

رب، لكنيا في النياية ستفضؿ بشار عمى أية خيارات أخرى غير مضمونة، في ذات إلى حزب اهلل وربيع الع
الوقت الذي تأمؿ في تطوير الصفقة الخاصة بالكيماوي لتصؿ المشروع النووي اإليراني الذي بدأت مبلمح 
طبختو تتضح شيا فشيئا، ويبدو أف بقاء بشار سيكوف جزءا مف الصفقة، وبالطبع تبعا لخشية طيراف مف 
تداعيات سقوطو عمى نفوذىا في العراؽ ولبناف، وىو نفوذ ال يعني تؿ أبيب؛ ليس ألنو يعزز حالة الحشد 
بيف السّنة والشيعة، بؿ أيضا ألف حزب اهلل لـ يعد يشكؿ خطرا بعد أف انتيى حزبا شيعيا معزوال، وبعد أف 

 قبؿ بصفقة ما بعد حرب تموز والتـز بيا تماما.
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لف يدعـ حبل سياسيا في سوريا، لكنو حؿ لف يقصي بشار، وستكوف عينو مصوبة  ال يعني ذلؾ أف الغرب
عمى التخمص مف القوى اإلسبلمية التي يتصاعد نفوذىا في الثورة السورية، وتحقؽ تقدما، ولو بطيئا قد 

 يفضي إلى نياية النظاـ بعد وقت يصعب الجـز بمداه.
ي تمؾ التي تتعمؽ بما يسمى جبية المقاومة والممانعة، وىي لكف الداللة األكثر إثارة في اتفاؽ الكيماوي ى

جبية بات واضحا أنيا انتيت عمميا بإعبلف رسمي، فقد ترؾ حزب اهلل المقاومة، وسمـ بشار سبلحو 
الكيماوي ولف يناكؼ الكياف الصييوني بعد ذلؾ، فيما تتوسؿ إيراف صفقة إلنياء العقوبات مقابؿ الكيماوي 

و أنيا برسـ النجاح. وحيف تعتبر إيراف وبشار أف االتفاؽ ىو نصر لمجبية المذكورة، وييمؿ وبقاء بشار، ويبد
شبيحتيما لذلؾ، فيو تأكيد عمى أنيا جبية منتيية، ولوال ذلؾ لما اعتبرت االستسبلـ لشروط العدو نصرا 

وقد خرج روحاني لمجرد بقاء النظاـ لحسابات أخرى ال صمة ليا بالمواجية مع الكياف الصييوني، فكيؼ 
 يتحدث مع السبلـ مع كؿ دوؿ المنطقة؛ بما فييا دولة االحتبلؿ بطبيعة الحاؿ؟!

ما ينبغي قولو ختاما ىو أف ما يريده كؿ أولئؾ ليس قدرا بأي حاؿ مف األحواؿ، ليس فقط ألف ىناؾ مف 
ثورة لـ تسّمـ رغـ يرفضوف تمؾ الصفقة ومفرداتيا مثؿ تركيا وبعض العرب، بؿ أيضا، ألّف ىناؾ شعبا و 

العزلة التي تعيشيا والتآمر الدولي، وبعض العربي عمييا، وستنتصر إرادة الشعب السوري ميما طالت 
 الحرب وكثرت التضحيات، حتى لو تحدثنا عف حؿ سياسي لف يعيد الوضع إلى ما كاف عميو قبؿ الثورة.  
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