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 خالل ستة أشهرستعداد لاليدعو لجنة "االنتخابات المركزية"  عباس .0

رئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر، طلب فيه وجه الرئيس محمود عباس، كتابا إلى  :رام هللا
مباشرة اللجنة إجراءاتها الفورية لتكون على أتم االستعداد والجاهزية إلجراء االنتخابات الرئاسية 

 والتشريعية بعد فترة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ هذا الكتاب.
 لجنة االنتخابات المركزية: وجاء في نص الكتاب الذي وجهه الرئيس الى د. حنا ناصر، رئيس

تنفيذًا لما تم اإلجماع عليه بين فصائل العمل الوطني، وعطفًا على إنجاز اتفاق المصالحة، الذي 
توج بتشكيل الحكومة السابعة عشرة )حكومة الوفاق الوطني(، وانطالقًا من كون إجراء االنتخابات 

اسية الثابتة، التي تعبر عن إرادة الشعب في الرئاسية والتشريعية من االستحقاقات الدستورية والسي
اختيار ممثليه الشرعيين، وتحقيقًا للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، آملين مباشرة إجراءاتكم الفورية 
التخاذ اإلجراءات كافة لتكون لجنة االنتخابات المركزية على أتم االستعداد والجاهزية إلجراء 
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بعد فترة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ هذا الكتاب، آملين التنسيق  االنتخابات الرئاسية والتشريعية
والتعاون مع الحكومة التي ستقوم بتسخير إمكاناتها كافة للمساعدة في التحضير إلجراء انتخابات 

 عامة حرة ونزيهة، ترقى إلى تطلعات الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه".
ومة الوفاق الوطني، إلى تهيئة كل الظروف والمتطلبات وفي السياق ذاته، دعا الرئيس عباس، حك

الالزمة إلجراء االنتخابات، "حتى نتمكن من إصدار المرسوم الخاص بالدعوة إلجراء االنتخابات وفقا 
للقانون والنظام". وأعرب الرئيس في رسالة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، عن ثقته بقدرة حكومة 

مساعدة في تسهيل وتوفير متطلبات هذا االستحقاق ماديا ومعنويا، بالتعاون الوفاق الوطني على ال
 الكامل مع لجنة االنتخابات المركزية.

ودعا الرئيس الخبراء القانونيين، ومختلف الفعاليات والمؤسسات المعنية، والشباب، بدعم حكومة 
التوافق عليه بعد ستة أشهر  الوفاق الوطني لمناقشة تهيئة متطلبات إجراء االنتخابات، وفق ما تم

على األقل، وحل القضايا المتبقية بشأن ذلك، خاصة طبيعة االنتخابات التي سنجريها بعد قبول 
 فلسطين عضوا مراقبا في األمم المتحدة.

دعا عباس امس، العالمين العربي واإلسالمي إلى اتخاذ قرارات عاجلة وخطوات وفي سياق أخرى، 
 المسجد األقصى والدفاع عنه. تنفيذية حقيقية لحماية

وأدان الرئيس اعتداءات المستوطنين وأعضاء الكنيست المتطرفين على األقصى والحرم القدسي 
الشريف، بحماية جنود وضباط جيش االحتالل اإلسرائيلي، وبتشجيع من حكومة إسرائيل. وحذرت 

اته وبنيانه، ما يجعله الرئاسة من خطر الحفريات اإلسرائيلية تحت المسجد األقصى على أساس
ودعت الرئاسة العرب والمسلمين العتبار األقصى والمقدسات اإلسالمية  عرضة لالنهيار بأية لحظة.

والمسيحية في القدس وجهتهم وهدفهم، والعمل بما استطاعوا للحفاظ على الهوية العربية والمكانة 
ة الهاشمية، ولجنة القدس، ومنظمة التعاون كما دعت الرئاسة المملكة األردني الدينية للمدينة المقدسة.

اإلسالمي، وقادة الدول العربية واإلسالمية، التخاذ ما يلزم لحماية األقصى والدفاع عنه، بحكم 
 المسؤولية التاريخية والدينية والقومية.

ونظرا لهذه الظروف، قرر الرئيس حضور المؤتمر اإلسالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي في جدة في 
ثامن عشر من الشهر الجاري، بسبب المخاطر المحدقة بالمسجد األقصى تحديدا، وكذلك ال

المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، مطالبا بتفعيل قرارات القمم العربية ولجنة القدس لحماية 
 المقدسات والحفاظ على عروبة القدس الشريف.

 4/9/4374، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة  
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 القدس الشرقيةبانتخابات  بإجراءللسماح  "إسرائيل"لضغط على لالمجتمع الدولي  يدعوالحمد هللا  .2

دعا رئيس الوزراء رامي الحمدهللا امس، المجتمع الدولي الى ممارسة الضغط على اسرائيل  :رام هللا
 لتجري االنتخابات الفلسطينية المقبلة في القدس الشرقية المحتلة.

بيان لمكتب الحمدهللا اثر لقائه في رام هللا دبلوماسيين اجانب بينهم رئيس مكتب اللجنة  وأورد
الرباعية الدولية للشرق االوسط مارك سينغلتون انه "دعا المجتمع الدولي للتدخل والضغط على 

ذه إسرائيل للسماح بعقد انتخابات في القدس الشرقية، مشددا على أنه دون القدس ال يمكن إجراء ه
 االنتخابات".

وأجرى الموفد الخاص للجنة الرباعية توني بلير اتصاال هاتفيا امس، بالحمدهللا واشاد "بالتزام 
الحكومة احترام االتفاقات والمعاهدات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية"، بحسب مكتب 

 الحمدهللا.
 5/9/4374الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ملفات المصالحة المتبقية صعبة وتعتمد على نوايا الطرفين خريشة لـ "قدس برس": .3

أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، على أن الحكومة : رام هللا
الفلسطينية الجديدة لن تعرض عليه المجلس التشريعي وان حركتي "فتح" و"حماس" ارتكبتا مخالفة 

شريعي مصالحة عندما تم االتفاق على عرض الحكومة على المجلس التقانونية ودستورية في اتفاق ال
 بعد شهر من توليها المهام.

ولفت خريشة في تصريحات لـ "قدس برس" إلى أن اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح "و"حماس"  
وتشكيل الحكومة التي وصفها بـ"العائلية"، هو "اتفاق وحكومة الضرورة حيث أن المصالحة نتاج 

جات وضرورات داخلية لدى الحركتين، وتم استبعاد الفصائل والقوى الوطنية من المشاورات، حا
 اس وحاشيته إخراجها" وفق ما يرى.وتولى رئيس السلطة محمود عب

أوضح خريشة أن اتفاق الحركتين على تفعيل المجلس التشريعي بعد شهر من تشكيل الحكومة يعد و 
قد أقلعت وباشرت مهامها، مع أن القانون ينص على أن "مخالفة دستورية حيث أن الحكومة 

 ثقة التشريعي قبل مباشرة عملها".أن تحصل على  الحكومة بوزرائها وبرنامجها يجب
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للمجلس التشريعي، حيث يتم دعو الرئيس عباس لدورة برلمانية من المفروض أن ي“خريشة وأضاف 
ويقر الموازنات ويعيد النظر  على السلطة التنفيذيةام الرقابة إعادة هيكلة اللجان ويتولى التشريعي مه

 في أول جلسة ألقرارها او رفضها".في كل التشريعات والمراسيم التي أصدرها الرئيس 
الكل الفلسطيني كان ينتظر قطار المصالحة أن يقلع "لكن الملفات القادمة  وأشار خريشة إلى أن

  .على نوايا الطرفين في االستمرار"صعبة وتعتمد 
 4/9/4374قدس برس، 

 
 إلى أعضاء حكومة التوافقمكاتب التسليم  تبدأالحكومة في غزة  .4

سلمت حركة حماس السيطرة على وزارتين حكوميتين في غزة إلى أعضاء في حكومة التوافق  :غزة
الفلسطينية الجديدة اليوم األربعاء، في عالمة أخرى على المصالحة بين حركتي فتح وحماس 

 بعد انهيار محادثات السالم مع اسرائيل.المتنافستين 
وتسلم الوزيران الجديدان سليم السقا، وهو محام من غزة، ومفيد الحساينة وهو مهندس درس في 
الواليات المتحدة زمام األمور في وزارة العدل ووزارة االسكان واالشغال العامة على التوالي من وزيري 

 حماس المنتهية واليتهما.
عدل سليم السقا، من الوزير السابق عطا هللا أبو السبح مهام وزارته وكافة الملفات وتسلم وزير ال

المتعلقة بها، فيما تسلم وزير األشغال واإلسكان مفيد الحساينة من الوزير السابق يوسف الغريز كافة 
 المتعلقات وملفات وخطط العمل الخاصة بالوزارة طيلة السنوات الماضية.

على ضرورة إنجاح المصالحة وتوفير وتهيئة األجواء المناسبة أمام الحكومة  وأكدت جميع األطراف
 الجديدة للخروج بالوضع الفلسطيني القائم إلى بر األمان.

ولم تتم بعد عملية تسليم وزارتي العمل وشؤون المرأة للوزراء الجدد، حيث يتوقع أن تتم يوم غد 
 الخميس.

 5/9/4374القدس، القدس، 
 
 ق موظفي غزة لن تمسزكارنة: حقو .5

رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة، أن  ،رام هللا من 5/9/4374القدس، القدس،  ذكرت
ن هناك لجاًنا شكلت لمتابعة كيفية عودتهم إلى عملهم في  قال إن حقوق موظفي غزة لن تمس، وا 

 في المسؤوليات.آليات لحفظ حقوقهم، بما يحقق الوحدة وعدم وجود خالف  الوزارات، ووضع
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وطالب زكارنة في بيان صحفي، اليوم األربعاء، بدفع الترقيات والعالوات التي حرم منها موظفو غزة 
منذ بداية االنقسام بأثر رجعي، مشددا على ضرورة أن تنهي اللجان عملها للبت في وضع الموظفين 

 موظفين القدامى.الذين عينوا خالل فترة االنقسام بغزة، وأال يكون ذلك على حساب ال
كما طالب بعودة عالوة اإلشراف لموظفي غزة بأثر رجعي، ومنحهم الترقيات المستحقة خالل 
السنوات الماضية، مؤكدا أنهم يستحقون تلك الترقيات، رافضا تسميتهم بـ"المستنكفين"، ألنهم منعوا 

هم مراجعة النقابة لتتمكن قسرا من العودة لعملهم بسبب االنقسام، وأهاب بالموظفين المقطوعة رواتب
 من طرح مشكالتهم ورفع الظلم عنهم، إن وجد.

وفيما يتعلق برواتب موظفي غزة، أوضح أن رواتب كافة الموظفين المعتمدين من اللجان المشتركة 
التي شكلت في القاهرة ستدفع في الفترة المقبلة، بما أن حكومة الوفاق تحظى بإجماع الجميع، وتمثل 

 شّكلة بقرار من الرئيس محمود عباس.كل الشعب وم
وشدد زكارنة على أن نقابة الموظفين ستتابع أي تجٍن على حق من حقوق الموظفين، وذلك وفق 

 تعليمات الرئيس عباس، بأنه ال تمييز بين أي من الموظفين بسبب االنتماء أو الجغرافيا.
عناصر االمن التابعة ، أن ف بأ نقاًل عن وكالة غزة من  5/9/4374رأي اليوم، لندن، وأضافت 

اغلقت االربعاء الصرافات االلية التابعة لجميع بنوك قطاع غزة ليل االربعاء بعد وقوع لحكومة غزة 
احتجاجات من قبل موظفي حكومة حماس السابقة لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة التوافق الفلسطينية 

 أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.
فلسطينية مساء اليوم رواتب موظفيها في قطاع غزة في البنوك، حيث توافد المئات واودعت السلطة ال

 منهم لسحب رواتبهم عبر الصرافات االلية.
تجمعوا امام عدد من الصرافات االلية ومنعوا موظفي  غزة،اال ان العشرات من موظفي حكومة 

حكومة التوافق الفلسطينية  ايضا من رواتبهمالسلطة من تلقي رواتبهم ، احتجاجا على عدم صرف 
 الجديدة التي يراسها رئيس الوزراء رامي الحمدهلل.

 
 محمد دحالن في مرسى مطروح لتدريب وتمويل قوات تابعة لحفتر :"أسرار عربية"موقع  .6

على معلومات مؤكدة من مصر واالمارات  ”أسرار عربية“حصل موقع  خاص وحصري:-القاهرة 
مل مستشارًا أمنيًا لدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موجود حاليًا تفيد بأن محمد دحالن الذي يع

غربي مصر بالقرب من الحدود مع ليبيا، حيث يقوم بعمليات تدريب  ”مرسى مطروح“في مدينة 
 وتمويل لمواطنين ليبيين يتم تجهيزهم من أجل إسناد قوات اللواء المتمرد خليفة حفتر.



 
 
 

 

 
           6ص                                     0406 العدد:     5/9/4374الخميس  التاريخ:

 

الن موجود منذ أيام وما زال هناك حتى لحظة كتابة هذا التقرير وبحسب المعلومات المؤكدة فان دح
، حيث يقوم بالتنسيق مع ليبيين من أبناء القبائل 1024اليوم الثالثاء الثالث من حزيران/ يونيو 

المقيمة على الحدود بين مصر وليبيا، والتقى تحديدًا بعدد من قادة وأفراد قبيلة )أوالد علي( الليبية 
 ى الحدود ودفع اليهم مبلغًا كبيرًا من المال نظير التعاون معه ومع اللواء خليفة حفتر.الموجودة عل

أن محمد دحالن يقوم بتنفيذ خطة تم  ”أسرار عربية“وقال المصدر الذي سرب هذه المعلومات لموقع 
عملية االتفاق عليها بين كل من حفتر وولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما يقوم ب

شراء ذمم ووالءات واسعة في محاولة إلنجاح الخطة التي فشلت والتي كان يريد حفتر من خاللها 
 االطاحة بنظام ما بعد القذافي.

وقال إنه منذ  ”مرسى مطروح“وأكد مصدر مصري مستقل في القاهرة خبر وجود محمد دحالن في 
لسلطات المصرية، وتحديدًا جهازي أمن الدولة أنه متواجد بعلم ا ”أسرار عربية”ايام هناك، كما أكد لــ

والمخابرات، كما أن المشير عبد الفتاح السيسي على علم مسبق بالمهمة التي يقوم بها دحالن، 
 وتجري بالتنسيق بين كل من القاهرة وأبوظبي وحفتر.

 4/9/4374عربية،  أسرار موقع
 

  مييزتتعامل بعدالة ودون ت أن حكومة التوافق على :مرزوقأبو  .7
ــــو مــــرزوق عضــــو المكتــــب السياســــي لحركــــة حمــــاس أن االتصــــاالت : غــــزة ــــدكتور موســــى أب أكــــد ال

وقــال  والمشـاورات مســتمرة بــين حركتـي فــتح وحمــاس لتــذليل كافـة العقبــات التــي تقـف أمــام المصــالحة.
( "إن حكومـة التوافـق 6-5أبو مرزوق في تصـريح علـى حسـابه فـي "الفيسـبوك" فجـر اليـوم الخمـيس )

مشــدًدا علـــى أنــه ال يجـــوز أن تكـــون  عنهمـــا،ني ليســـت خلفًــا ألي مـــن الحكــومتين ولكنهـــا بــدياًل الــوط
 تعتبر نفسها استمرارًا لحكومة رام هللا، واألخرى يفتح هللا". أناستمراًرا لحكومة الحمد هللا وال يجوز 

اك شـــرعيين وأضـــاف أن "تصـــرفات الحكومـــة )التوافـــق الـــوطني( تريـــد أن تكـــرس أننـــا فريقـــان، وأن هنـــ
رجـــاع االنقســـام الـــذي تركنـــاه خلـــف  وآخـــرين غيـــر ذلـــك، إضـــافة لقيامهـــا بـــزرع الشـــقاق مـــن جديـــد، وا 

 ظهورنا".
وحــذر مــن ردود أفعــال لهــذه التصــرفات، مشــدًدا علــى أنــه يجــب أن تعامــل الحكومــة الجديــدة الجميــع 

نصاف ودون تمييز.  بعدالة وا 
، هــي حكومــة ســتعمل علــى توحيــد المؤسســات وعــن مهمــات حكومــة الوفــاق الــوطني قــال أبــو مــرزوق

نجاز المصالحة المجتمعية.  وليس تكريس االنقسام بينها، وا 
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وجــدد دعوتــه لعــدم الفرقــة والتمييــز، متســائاًل: هــل مــن عاقــٍل يتــدارك األمــر ويتعامــل بســوية ومســؤولية 
 وطنية.
صرف رواتب لجزء من نشبت مساء أمس األربعاء بعد قيام حكومة الوفاق الوطني ب إشكالياتوكانت 

 الموظفين واستثناء جزء آخر، قبل تدخل الشرطة لمعالجتها.
 5/9/4374المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 

 فتح يمثل العمود الفقري لمنظمة التحريرثقل حركة : مرزوقأبو  .8
أكد القيادي في حركة حماس د. موسى أبو مرزوق أن ثقل "فتح" في منظمة  :نفوذ البكري - غزة

ر ساهم في أن تكون العمود الفقري للمنظمة مشيرا إلى أن االعتراف بإسرائيل ال عالقة له التحري
بموقف الفصائل مثال حركة فتح التي تعبر عن اإلطار السياسي وليس التنظيمي الذي لم يعترف 
بإسرائيل وما زال يتمسك بالكفاح المسلح كما أن موقفها السياسي يقترب جدا من موقف حماس 

أن الوحدة الحقيقية ستنعكس من خالل منظمة التحرير وليس المجلس التشريعي كما أن أي موضحا 
 بديل عن المنظمة لن يحظى باالعتراف الدولي والعربي.

جاء ذلك في مداخلته التي ألقاها في الندوة السياسية التي نظمها مركز التأريخ الشفوي أمس بعنوان 
فلسطينية" بحضور عدد من الفعاليات السياسية "نصف قرن على تأسيس منظمة التحرير ال

 واألكاديمية وقادة الرأي.
وقال أبو مرزوق ان فكرة إنشاء المنظمة انبثقت في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
وتأسست من شخصيات ورموز وطنية بارزة في الوسط الفلسطيني وفي التجديد الثاني تم جمع 

في إطار البرلمان الذي أنتج في النهاية اللجنة التنفيذية مشيرا إلى الشخصيات والتمثيل الفلسطيني 
وأضاف  أن الوقت الحالي يشهد النسخة الثالثة للمنظمة لتصبح أكثر تعبيرا عن الشعب الفلسطيني.

أنه في عدة حوارات مع صناع القرار في مصر وسوريا كان يتم التأكيد لحركة حماس أن الملف 
يد مصر خاصة ملف منظمة التحرير مشيرا إلى دور المنظمة في إبراز الفلسطيني في مجمله ب

الهوية الفلسطينية كما أن االحتالل لعب دورا في تشتيت جسم المنظمة باحتالل بيروت إلبعاد 
المنظمة عن مناطق االحتكاك والصراع مشيرا إلى أن االنتفاضة األولى أعادت الثقل السياسي إلى 

تحدث خالل الندوة المحلل السياسي د. عدنان أبو عامر عن دور إسرائيل كما  الداخل الفلسطيني.
 في إهمال المنظمة مشددا على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير عبر الكل الوطني.

5/9/4374الحياة الجديدة،   
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 األوان لرفع الظلم التاريخي الواقع على شعبنا منذ عشرات السنين آنفتح:  .9

 5، لمناسبة حلول الذكرى السابعة واألربعين لنكسة «فتح»أكدت حركة : وكاالترام هللا ـ البيان وال
رادة المقاومة لدى  يونيو المضي على درب المقاومة الشعبية والسياسية، واستنهاض روح الصمود وا 
شعبنا. وأكدت الحركة في بيان أصدرته مفوضية اإلعالم والثقافة، أمس، لمناسبة حلول الذكرى الـ 

على مواجهة التحديات المصيرية بمختلف الميادين والوسائل »يونيو، تصميمها  5 لنكسة 44
وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن الشعب «. المشروعة

آن »الفلسطيني سيبقى صامدًا موحدًا على أرضه، وعلى إسرائيل وقف جرائمها. وأضافت عشراوي 
لظلم التاريخي الواقع على شعبنا منذ عشرات السنين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل األوان لرفع ا

 «.مسؤولياته السياسية والقانونية واألخالقية في وقف هذه الكارثة، ومحاسبة إسرائيل
وشدد بيان صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني مازال مصممًا على 

قامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها النضال حتى استرداد  حقه في العودة وتقرير مصيره وا 
 القدس، مقدما في سبيل ذلك اآلالف من الشهداء والجرحى والمعتقلين. 

5/9/4374البيان، دبي،   

 
 سامي خاطر لـ"قدس برس": حماس موحدة حول المصالحة وال خالفات بشأنها .01

حركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" بشــكل قــاطع التقــارير نفــى عضــو المكتــب السياســي فــي : الدوحــة
التـــي تحـــدثت عـــن خالفـــات بـــين قيـــادات "حمـــاس" بشـــأن الموقـــف مـــن المصـــالحة، وأكـــد أن "حمـــاس" 

 بقيادتها المركزية وبتوافق داخلي "كانت مع المصالحة وستكون حريصة على انجاحها".
ن خالفـات بـين قيـادات "حمـاس" فـي وأكد خاطر في تصريحات خاصة لــ "قـدس بـرس" أن الحـديث عـ

الموقـف مــن المصــالحة والحــديث عــن انقســامات داخليــة فـي الحركــة لــيس لــه أي أســاس مــن الصــحة، 
وقال: "هنالك أطراف تعادي حركة "حمـاس"  وأنه يعبر عن أحالم خصوم "حماس" وأعداء المصالحة.

الـــذرائع والـــرؤى مـــا يعـــزز  ألســـباب متعـــددة، وال تجـــد لهـــا مؤيـــدات فـــي ذلـــك، ولـــذلك فهـــي تختلـــق مـــن
أحالمهـــا، هـــؤالء يتمنـــون وجـــود خالفـــات بـــين قيـــادات "حمـــاس"، أمـــا الحركـــة فهـــي بقيادتهـــا المركزيـــة 

 وبتوافق داخلي كانت مع المصالحة وستكون حريصة على انجاحها".
4/9/4374، قدس برس  
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 حماس: الخروج من الحكم في قطاع غزة سيزيد من قوة المقاومة .00
يلة الحكومـة الفلسـطينية الجديــدة برئاسـة رامــي الحمـد هللا، كـان التســاؤل األبـرز لــدى عقـب إعـالن تشــك

الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين عن مستقبل كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 
التي استطاعت في ظل حكم حماس في قطاع غزة على مدار األعـوام السـبع الماضـية، أن تبنـي قـوة 

رية مذهلة استطاعت من خاللها التصدي بنجاح وبسالة لعـدوانيين إسـرائيليين متتـاليين، وقصـف عسك
 تل أبيب، وذلك ألول مرة في تاريخ الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي.

مصدر قيادي بالحركة أجاب عن مستقبل القسام، قائاًل: إن كتائب القسام تسـتطيع فـي الوقـت الحـالي 
ن برنـــامج إنتـــاج األســـلحة للكتائـــب يمضـــي قـــدمًا  إنتـــاج كميـــات كبيـــرة مـــن األســـلحة وبســـرعة فائقـــة، وا 

ــــذائف  ــــوم بإنتــــاج اآلالف مــــن الق ــــاج الصــــواريخ التابعــــة للكتائــــب تق ن مراكــــز إنت وبأقصــــى ســــرعة، وا 
 الصاروخية.

وأضـاف المصـدر، أن الـدعم اإليرانـي العسـكري للحركـة لــم يعـد بتلـك األهميـة، فكتائـب القسـام، اليــوم، 
الكثيــر مــن األســلحة محليــة الصــنع، التــي قامــت خــالل معركــة "حجــارة الســجيل" بــإطالق المئــات  تنــتج

 منها تجاه إسرائيل، إضافة إلى ذلك فهي ستستمر بتدريب اآلالف من عناصرها العسكريين.
وأشار المصدر إلى أن خروج حركة حمـاس مـن الحكـم فـي قطـاع غـزة سـيزيد مـن قـوة المقاومـة، التـي 

أعبــاء الحكــم، وتواصــل بنــاء قوتهــا اســتعدادًا ألي مواجهــة قادمــة مرتقبــة مــع االحــتالل ســتتخلص مــن 
وأكـــد المصـــدر، بـــأن حمـــاس خرجـــت مـــن الحكومـــة بعـــدما صـــنعت مـــن القســـام جيشـــًا "ال  اإلســـرائيلي.

 يقهر".
  4/9/4374، الشعب، مصر 

 
 حماس: حكومة التوافق ليس لها برنامج سياسي ومهامها داخلية .02

حب القيادي في حركة حماس، حسام بدران، بتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني قبل ر : رام هللا
 أيام، مطالًبا إياها بـ"العمل على تحقيق الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ـــوطني "لهـــا مهـــام  ـــادي فـــي حمـــاس، فـــي تصـــريحات صـــحفية أمـــس، أن حكومـــة التوافـــق ال ـــاد القي وأف
يوجد للحكومة الفلسطينية الجديدة الحالية برنامج سياسي، بحسـب التوافـق بـين  محددة"، مؤكًدا أنه "ال

 الفصائل".
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وأضاف: "نحن نتوقـع مـن الحكومـة أن تعمـل علـى تحقيـق الحريـات، خاصـة فـي الضـفة الغربيـة، وأن 
تنهي عمليات االعتقال السياسي، وأن تعمل على رفع الحصار عن غزة، وتعمل على تحسين معيشة 

 نيين حيثما كانوا".الفلسطي
وشدد بدران على أن حركة حماس، لم تغير في مواقفها مـن الصـراع مـع االحـتالل الصـهيوني، قـائاًل: 
ستراتيجيتنا تعتمد مشروع المقاومة، وهو  "نحن في حماس لم نغير موقفنا من الصراع مع االحتالل، وا 

 ".1006عية الثانية يناير ذات البرنامج الذي انتخبنا عليه شعُبنا في االنتخابات التشري
واستطرد القيادي في حماس: "ونحن نؤمن أن الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني مـا زالـت تـؤمن 

 بهذا النهج، مشروع المقاومة، وتتبناه وتدعمه".
 4/9/4374، السبيل، عّمان

 

 عباس زكي يحّذر من استمرار سياسة االحتالل العدوانية تجاه الفلسطينيين .03

القيـادي فـي حركـة "فـتح" عبـاس زكـي أن "األمـور تسـير نحـو التصـعيد، إذا مـا اسـتمرت سياسـة اعتبـر 
االحــــتالل العدوانيــــة دونمــــا كــــابح، وبقيــــت الواليــــات المتحــــدة تنصــــت للحكومــــة اإلســــرائيلية اليمينيــــة 

 المتطرفة، متجاهلة مصالحها في المنطقة".
قبلة خطيرة، ما لم تبدأ اإلدارة األميركية باالستماع وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "المرحلة الم

 إلى الصوت العربي والشكوى الفلسطينية، مقابل التوقف عن االنتصار لعدوان االحتالل".
عامــــاعًل علــــى  44عامــــًا علــــى "النكبــــة" و 66ورأى أن "العقيــــدة الصــــهيونية العنصــــرية تتجــــدد، غــــداة 

ارسـه االحـتالل ضـد الشـعب الفلسـطيني ومواصـلة تهويـد "النكسة"، من خالل اإلرهاب المنظم الـذي يم
 القدس وانتهاك المقدسات الدينية واستالب األراضي وهدم المنازل".

وأوضح أن "ذلـك يعكـس االسـتخفاف اإلسـرائيلي بـالمجتمع الـدولي وقـرارات الشـرعية الدوليـة وبالسـالم، 
التـي أحــدثت إرباكـًا فــي المنطقـة، كــان مـا يسـتدعي وقفــة جـادة إلعــادة قـراءة وتقيــيم السياسـات العربيــة 

يصـــــّب فـــــي مصـــــلحة االحـــــتالل". ودعـــــا إلـــــى "التحـــــرك العربـــــي اإلســـــالمي العاجـــــل لنصـــــرة القضـــــية 
ــــومي بحــــق الفلســــطينيين  ــــل اإلســــرائيلي الي ــــى، إزاء التنكي الفلســــطينية، باعتبارهــــا قضــــية العــــرب األول

 واالعتداء المتواصل ضد المسجد األقصى المبارك".
العــرب والفلســطينيين قــدموا كــل شــيء مــن أجــل الســالم، إال أن التعنــت اإلســرائيلي أدى إلــى وقــال إن "

 إفشال جهود التسوية السياسية".
 5/9/4374، الغد، عّمان
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 في المنطقة العربية لـ "تبادل السلطات" فريدا   نموذجا  حماس: قدمنا  .04

خـــذت قـــرارًا اســـتراتيجيًا بـــالعلو علـــى أكـــدت حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية "حمـــاس" علـــى أنهـــا "ات: رام هللا
وشـدد القيـادي فـي حركـة "حمـاس" بالضـفة الغربيـة، نزيـه  الجراح والتخلي عن الحكم بمحـض إرادتهـا".

(، علـــى أن حركتـــه 6|4أبـــو عـــون، فـــي تصـــريح صـــحفي تلقـــت "قـــدس بـــرس" نســـخة عنـــه، األربعـــاء )
ونـوه  ى تبادل السلطات"، حسب قوله."قدمت حالة غير مسبوقة في المنطقة العربية جمعاء بالقدرة عل

أبــو عــون إلــى أن "حمــاس" قــررت "الريــادة علــى قاعــدة الرائــد ال يكــذب أهلــه، بالــذهاب إلــى المصــالحة 
لتعطي النموذج الفريد في المنطقة بالتخلي عن الحكم لـيس مـن بـاب الضـعف أو العجـز، لعلهـا بـذلك 

 ."تعيد القضية إلى سلم األولويات على الساحة الدولية
واستطرد قائاًل: "قرار توجه حمـاس للمصـالحة جـاء ملبيـًا لرغبـات الكثيـرين مـن أبنـاء الشـعب الغيـورين 
على مصلحة الوطن"، مطالبًا حركة "فتح" القيـام بمبـادرات "جريئـة ومصـيرية" تـوازي مـا قدمتـه حمـاس 

 لتثبيت اإلنجاز الوطني الكبير.
ة الخليـل، باسـم الزعـارير، للشـعب ولإمـة إنجـاز من جانبه، بارك عضو المجلـس التشـريعي عـن مدينـ

وقـــال  المصـــالحة وطـــي صـــفحة االنقســـام، "والتـــي كانـــت باكورتهـــا تشـــكيل حكومـــة التوافـــق الـــوطني".
الزعــارير، فــي تصــريح صــحفي، إن حركــة "حمــاس" أبــدت مرونــة شــديدة خــالل محادثــات المصــالحة، 

 ة التوافـق رغـم كـل المعوقـات والضـغوط.وتنازلت عن الكثير في سبيل وحدة الشـعب، فأخرجـت حكومـ
وتوجه الزعارير بالشكر للشعب الفلسطيني، "ولكل من سـاهم فـي إنجـاح المصـالحة، "خاصـة لحكومـة 

 إسماعيل هنية المجاهدة، التي استطاعت أن توازن بين السياسة والمقاومة بنجاح".
4/9/4374، قدس برس  

 

 اح أحد قيادييهافتح تطالب األجهزة األمنية في غزة بإطالق سر  .05
أشــــرف الهــــور ووكــــاالت: فــــي ســــابقة هــــي األولــــى مــــن نوعهــــا بعــــد تشــــكيل حكومــــة التوافــــق  –غــــزة 

الفلسطينية، اعتقلت أجهزة األمن في قطاع غزة التي بقيت إدارتها كما هي بيـد حركـة حمـاس، ناشـطا 
يهـــا منـــذ مـــن حركـــة فـــتح علـــى معبـــر رفـــح البـــري خـــالل عودتـــه مـــن األراضـــي المصـــرية، التـــي لجـــأ إل

 االنقسام.
وقالت عائلة أبو شباب وحركة فتح ان أجهزة األمن على معبر رفح اعتقلت مساء أمس األول الناشط 
عرفات أبو شباب، خالل عودته مجددا إلى قطاع غزة، الذي غادره قبل سبع سنوات، أي بعد سـيطرة 

 حركة حماس على األوضاع.
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ركة فتح األجهزة األمنية في غـزة بـاإلفراج الفـوري عـن وطالب الدكتور فايز أبو عيطة الناطق باسم ح
 أبو شباب الذي قال ان له "تاريخا بطوليا في االنتفاضة األولى والثانية".

وشدد على أنه "لم يعد مبررا أو مقبوال قيام األجهزة األمنية بمثل هذه اإلجراءات بحق كـوادر وقيـادات 
بحريتهم في ظل األجواء االيجابيـة بعـد تشـكيل حكومـة حركة فتح في غزة الذين من حقهم أن يتمتعوا 

 التوافق الوطني".
 5/9/4374، القدس العربي، لندن

 
 : حكومة التوافق "ال ترقى لمستوى تطّلعات الفلسطينيين"ليلى خالد .06

رأت عضــو المكتــب السياســي لــــ "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســـطين"، ليلــى خالــد، أن حكومــة التوافـــق 
علن عن تشكيلها حديثًا في رام هللا "ال تشير إلى أنها ترتقي لمسـتوى تطلعـات الشـعب"، الوطني التي أُ 

 على حد تقديرها.
وقالــت خالــد فــي تصــريح صــحفي نشــره المكتــب اإلعالمــي للجبهــة اليــوم األربعــاء "إن الحكومــة التــي 

تطلعـــات شـــّكلت بتوافـــق ثنـــائي بـــين حركتـــي فـــتح وحمـــاس ال تؤشـــر إلـــى إمكانيـــة أن تكـــون بمســـتوى 
 وطموحات شعبنا في الوطن والشتات".

وأضافت "مع ذلك ندعو إلى أن يكون تشكيل الحكومة خطوة جادة في إنهاء االنقسام وهو ما يتطلـب 
استكمالها بدعوة اإلطار القيادي لمنظمـة التحريـر ليقـوم بمهامـه حتـى ال تتحـول الحكومـة إلـى حكومـة 

 تدير االنقسام"، كما قالت.
فــي الوقــت الــذي يخــوض فيــه أســرانا إضــرابًا بطوليــًا عــن الطعــام فــي مواجهــة الســجان وأضــافت خالــد "

الصهيوني، وتتصاعد فيه موجات التضامن مع الحركة األسـيرة جـاء قـرار شـطب وزارة األسـرى والتـي 
هي بحاجة أصاًل إلى المزيد من الـدعم والتطـوير لتحمـل مسـؤوليتها الكبيـرة، واآلن جـرى تحويلهـا إلـى 

ابعــة لمنظمــة التحريــر دون مرجعيــة واضــحة وال صــالحيات محــددة األمــر الــذي يبعــث برســالة هيئــة ت
 خاطئة لإسرى وللجماهير الفلسطينية على حد سواء"، وفق قولها.

وأكـدت مسـؤولة دائـرة الالجئــين وحـق العـودة فــي "الجبهـة الشـعبية"، أن حقــوق الشـعب الفلسـطيني هــي 
الحـــتالل اإلســـرائيلي، مشـــددة علـــى ضـــرورة مواجهـــة سياســـات المقدســـة ولـــيس التنســـيق األمنـــي مـــع ا

 المســتوطنيناالحــتالل فــي القــدس ومــا تتعــرض لهــا المقدســات الفلســطينية مــن خطــر حقيقــي علــى يــد 
 وقوات االحتالل، حسب تأكيدها.

4/9/4374، فلسطين أون الين  
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 الساحق للرئيس السيسي يبشر بمرحلة تاريخية جديدة الفوزفتح:  .07

اعتبـــرت حركـــة "فـــتح"، التـــي يتزعمهـــا الـــرئيس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس، مـــا أســـمته "الفـــوز  :رام هللا
الســاحق" للمشــير أول عبــد الفتــاح السيســي فــي االنتخابــات الرئاســية المصــرية "يبشــر بمرحلــة تاريخيــة 

ـــدة". ـــان صـــحفي: "إن هـــذا  جدي ـــى لســـان المتحـــدث باســـمها أحمـــد عســـاف، فـــي بي ـــت الحركـــة عل وقال
احق الــذي أعطــاه الشــعب المصــري للــرئيس السيســي ليقــود مصــر فــي الســنوات القادمــة، التفــويض الســ

يبشـر بــدخول مصــر واألمــة العربيــة فــي مرحلــة تاريخيـة جديــدة ستســتعيد خاللهــا دورهــا ومكانتهــا علــى 
 الساحتين االقليمية والدولية".

نطالقًا من إيمانه بأن مصر وأضافت "فتح" أن "الشعب الفلسطيني استقبل هذه النتائج بارتياح كبير، ا
القويــة بقيــادة الــرئيس السيســي ســتعزز مكانــة القضــية الفلســطينية علــى الســاحة الدوليــة وتقــرب الشــعب 

 الفلسطيني من تحقيق أهدافه الوطنية في العودة والحرية واالستقالل".
تقبل أفضــل، وأكــدت الحركــة أن "مصــر المســتقرة والقويــة والمزدهــرة تمثــل أمــل أمتهــا العربيــة فــي مســ

مصـر القويـة  النجـاح دونمشيرًا إلى أن أي مشروع قومي عربي تحرري لن يرى النور ولن يكتـب لـه 
 والمستقرة"، على حد تعبيره.

4/9/4374، قدس برس  
 
 قيادية في فتح: السيسي "فاتحة خير" لحرية األمة العربية واإلسالمية .08

ـــة لحر : رام هللا ـــة المركزي ـــاح السيســـي فـــي وصـــفت أمـــال حمـــد، عضـــو اللجن ـــد الفت كـــة "فـــتح"، فـــوز عب
انتخابات الرئاسة المصرية بأنها "فاتحة خير لالمة العربية واإلسالمية وكرامة ونهضة فلسطين"، وفق 

وأضافت حمد في بيـان صـحفي تلقـت "قـدس بـرس" نسـخة عنـه "نعتقـد أنـه مـن المهـم للـرئيس  تعبيرها.
حفـاظ علـى الوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية مـن خـالل المنتخب اتخاذ خطـوات فـي هـذا الوقـت التـاريخي لل

وتابعــت القــول "نحــن الفلســطينيين، أولــى الجميــع، بــأن نهنــ   توطيــد العالقــات الفلســطينية والمصــرية".
ــــك  ــــة وف ــــا، والحري ــــة الفــــرج لشــــعبنا، والخــــالص لوطنن ــــوز بداي أنفســــنا، وأن نأم،لهــــا، أن يكــــون هــــذا الف

 الحصار"، حسب قولها.
حـرص القيـادة الفلسـطينية والشـعب علـى تعزيـز روابـط الصـداقة وحسـن الجـوار مـع وأكدت حمد علـى "

وأشـادت القياديـة فـي حركـة "فـتح" بـدور المـرأة المصـرية فـي  مصر الشقيقة، تحقيًقا لمصالح الشعبين".
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المشاركة باالنتخابات ودعمها للتوجه الى صناديق االقتـراع للوصـول الـى هـذه الحالـة مـن الديمقراطيـة 
 االنتخابية وخوض هذه المرحلة. على العمليةدور االعالم المصري اإليجابي للحفاظ  ت حمدوشكر 

4/9/4374، قدس برس  
 

 : سياسة نتنياهو ضد السلطة الفلسطينية أدخل حماس إلى الضفة من أبواب السلطةهرتسوغ .09
س زعيم حزب العمل اسحق هرتسوغ، انتقد سياسات رئي، أن 4/9/4374، القدس، القدسذكرت 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفغيدور ليبرمان، المتصلة بحكومة الوحدة الوطنية 
 الفلسطينية.

وقال هرتسوغ في تصريح نقلته وسائل إعالم عبرية "في األيام األخيرة شهدنا انهيارًا كامال للسياسة 
المشهد للعالم، ويتحمالن مسؤولية فشلهما. الخارجية اإلسرائيلية، نتنياهو وليبرمان فشال في إيضاح 

 نتنياهو كان يتحدث والعالم ال يستمع".
هيرتسوغ شن هجومًا شديد اللهجة ضد رئيس الوزراء ، أن 4/9/4374، عكا اون الينوأضافت 

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في أعقاب إعالن األخير رفضه المطلق لحكومة التوافق 
قوله  صحيفة هآرتس على موقعها االلكتروني مساء اليوم األربعاء عن هيرتسوغ ونقلت الفلسطينية.

"إن سياسة نتنياهو ستؤدي إلى انهيار مؤكد في السياسات الخارجية لدى إسرائيل"، مشيرًا إلى أن 
 نتنياهو قد فشل في فهم ضعف "إسرائيل" في الساحة الدولية.

الفلسطينية قد أدخل حركة حماس إلى الضفة  وادعى هيرتسوغ بأن سياسة نتنياهو ضد السلطة
الغربية من أبواب السلطة، مضيفًا "الشخص الذي يقول إنه قوي أمام حماس اتضح أنه قوي فقط في 

 التصريحات، األمر الذي أضر بموقف إسرائيل أمام العالم".
"، مشيرًا إلى أن وتابع "الواليات المتحدة أعلنت استعدادها للعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة

العالم ال يستمع إلى رئيس وزراء إسرائيل، داعيًا نتنياهو للعمل على برنامج سياسي واضح والمبادرة 
 بذلك قبل أن تفقد المجتمع الدولي.

 
 بالضفة والقدس وحدة استيطانية جديدة ألف بناء على يصادقنتنياهو  .21

ل بنيامين نتنياهو صادق على إقامة رئيس حكومة االحتالأن ، 5/9/4374، القدس، القدسذكرت 
وهذه الوحدات كان االحتالل اّدعى تجميدها عشية موعد  وحدات استيطانية جديدة في الضفة.
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وبناء على ذلك، فقد قرر نتنياهو المصادقة  إطالق الدفعة الرابعة من االسرى التي عرقلها نتنياهو.
 ضفة والقدس.وحدة استيطانية جديدة في ال 2000من  أكثرعلى تسويق 

وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية  أن ،5/9/4374، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(وأضافت 
( وحدة استيطانية يقع أغلبها داخل ما 2200أعلنت مساء األربعاء، عن البدء بالتسويق لبناء )

ش عتصيون" جنوبي وصفتها بالكتل االستيطانية في الضفة الغربية مثل "أرائيل" جنوبي نابلس و"غو 
 بيت لحم و"ألفي منشيه" شرقي قلقيلية.

جاء هذا اإلعالن خالل لقاء قادة مستوطني الضفة األربعاء بوزير اإلسكان اإلسرائيلي "أوري اريئيل" 
 بنية وزارته البدء بالتسويق الفوري لإراضي الالزمة لبناء هذه الوحدات. أبلغهمحيث 

( وحدة استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" قرب حي 400وتشمل خطة البناء الحالية بناء )
( وحدة في مستوطنة 500( وحدة في مستوطنة "افرات جنوبي" بيت لحم و)100شعفاط المقدسي، و)

( 250( وحدة في مستوطنة "جبع بنيامين" شمالي القدس، و)23"بيتار عيليت" شرقي القدس، و)
( وحدة في مستوطنة "الفي منشيه" قرب 40س، و)وحدة في مستوطنة "جفعات زئيف" شمالي القد

 ( وحدة في مستوطنة "ارائيل" جنوبي نابلس والباقي في مستوطنات متفرقة.40قلقيلية، و)
 
 يستخدم "القبة الحديدية" ألول مرة العتراض قذيفة سورية اإلسرائيليالجيش  .20

ديدية" العتراض الصواريخ أعلن الجيش اإلسرائيلي أن قواته أطلقت صارخا من منظومة "القبة الح
والقذائف الصاروخية القصيرة المدى، العتراض قذيفة أطلقت من األراضي السورية، في ساعة 
متأخرة من مساء أمس األربعاء. وهذه المرة األولى التي يستخدم فيها الجيش اإلسرائيلي هذه 

 المنظومة عند الجبهة مع سورية في مرتفعات الجوالن المحتلة.
 5/9/4374، 47عرب 

 
بين السياسيين والجهـاز  صراعا  قانون لتعزيز الرقابة على المنظومة األمنية يثير  مشروعهآرتس:  .22

 األمنّي 
أثار مشروع قانون تقّدم به عدد من أعضاء الكنيست لتعزيز الرقابة على  زهير أندراوس: - الناصرة

ي يتمتع باستقاللية وسرّية شبه مطلقة، المنظومة األمنية، صراًعا بين السياسيين والجهاز األمنّي الذ
وقالت صحيفة هآرتس، التي أوردت النبأ، أّن المسؤولين األمنيين يقومون بممارسة الضغوط الهائلة 

 إللغائه قبل طرحه على لجنة التشريع في الكنيست.
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كن مشروع التي ال ينبغي االقتراب منها، ل "البقرة المقدسة"وتعتبر المنظومة األمنية اإلسرائيلية 
القانون الجديد بنظر المعارضين يمس بهذه القدسية حيث يعزز من الرقابة البرلمانية على عملها من 
خالل توسيع صالحية لجنة الخارجية واألمن البرلمانية ولجانها الفرعية ويتيح لهم استدعاء أي 

يد لجنة الخارجية مسؤول أمني لالستجواب. كما يفرض مشروع القانون على المنظومة األمنية تزو 
واألمن أو لجانها الفرعية بالمستندات والوثائق التي يطلبونها، ويخولهم بالقيام بزيارات فورية ودون 
تنسيق مسبق للمنشآت األمنية، ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات أو غرامات على أي مسؤول 

 أمني ال يتجاوب مع اللجنة.
، "تعزيز رقابة لجنة الخارجية واألمن"نون الذي يحمل اسم ويعترض الجهاز األمني على مشروع القا

ويعمل جاهًدا على إلغائه ألنه يمس المسلمات في التعامل مع الجهاز األمني ويقلل من استقالليته 
وحرية عمله الشبه مطلقة، لكنه يبرر رفضه بأن القوانين القائمة تتيح الرقابة الكافية. ويبدو أّن حالة 

سي والعسكري تسيطر على المنظومة األمنية اإلسرائيلية بعد أن تصاعدت الضجة من التخبط السيا
( وهو سجن سرّي رفضت إسرائيل االعتراف به 2232حول الممارسات اإلسرائيلية داخل سجن )

استطاعت أن تكشف بعض أسرار هذا السجن  احرونوتلفترات طويلة ولكن صحيفة يديعوت 
عرض له السجناء واألسرى الفلسطينيين داخل هذا السجن، وغنٌي ووسائل العقاب والتعذيب الذي يت

عن القول إّن معارضة مشروع القانون من قبل المنظومة األمنّية نابُع أيًضا في ما هو نابُع من أّن 
 السلطات اإلسرائيلّية تمنع نشر موقع السجن، وال تسمح ألعضاء الكنيست بزيارته.

 4/9/4374، رأي اليوم، لندن
 
 في حرب مقبلة استراتيجيتهمن تغيير حزب هللا  إسرائيلي توجس .23

تشير التقديرات السائدة في الجيش اإلسرائيلي إلى أنه في حال نشوب حرب جديدة مع حزب هللا فإنه 
، التي 1006التي اتبعها خالل حرب لبنان الثانية، في العام  استراتيجيتهيتوقع أن يكرر الحزب 

 مثابة تعادل مع إسرائيل: االنتصار من خالل عدم الخسارة".يصفها الجيش بأنها كانت "ب
وكتب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، اليوم الخميس، أن "حقيقة أن حزب 

ولم يرفع راية بيضاء أمام تقدم قوات  24ال هللا استمر في إطالق الصواريخ طوال أيام القتال 
فإن الحزب يرى بأنه المنتصر في الحرب" في تموز العام  الجيش اإلسرائيلي في جنوب لبنان،

. ولذلك فإن التقديرات السائدة هي أن "حزب هللا سيسعى إلى تكرار هذا االنجاز، وخوض 1006
حرب استنزاف ضد الجبهة الداخلية اإلسرائيلية بواسطة إطالق عشرات آالف القذائف الصاروخية 
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فسه إلى عرقلة العملية العسكرية للجيش اإلسرائيلي في لفترة طويلة نسبيا، ويسعى في الوقت ن
 األراضي اللبنانية، من أجل منع إسرائيل من تحقيق انتصار حاسم".

لكن المحلل يستعرض مقاال كتبه ضابط برتبة مقدم في شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية 
لي، وتحدث فيه عن سيناريو )"أمان"( ونشر في مجلة "معراخوت" التي يصدرها الجيش اإلسرائي

مختلف للحرب المقبلة. ورأى الضابط في "أمان" أن على إسرائيل أن تأخذ بالحسبان احتمال أن 
ويخوض في المستقبل حربا من نوع آخر. وأشار إلى وجود مؤشرات على  استراتيجيتهيغير حزب هللا 

طة خطوات برية في األراضي أن حزب هللا يدرس العمل من أجل تقصير مدة الحرب المقبلة "بواس
اإلسرائيلية". ويستند الضابط في تحليله إلى التصريحات التي يكررها قادة الحزب بشأن "احتالل 

 الجليل".
 "االنتصار من خالل عدم الخسارةاستراتيجية" "، كتب الضابط أن "1006وفي تحليله لحرب العام 

سرائيلي: تفوق تكنولوجي، استخباراتي عكست فهما عميقا من جانب حزب هللا لتفوق الجانب اإل
لى جانب ذلك، أدرك حزب هللا نقاط ضعفنا:  وجوي وقدرة على ضرب أهداف بدقة وقوة فتاكة. وا 
حساسية عالية للقتلى الذين سقطوا في كال الجانبين، عدم الرغبة في خوض حروب طويلة والحاجة 

ظهار حقيقة صموده إلى تحقيق نصر حاد وواضح. ولذلك سعى حزب هللا إلى إطا لة مدة القتال وا 
 حتى نهايتها".

وتابع الضابط أن تمت ترجمة هذه األفكار إلى ثالثة مبادئ عملية: تحسين القدرة على امتصاص 
الضربات والصمود؛ قصف الجبهة الداخلية اإلسرائيلية؛ بناء قدرات من أجل عرقلة تقدم الجيش 

ي في هذا السياق إلى أن حزب هللا استمر بعد انتهاء الحرب . وأشار الضابط اإلسرائيلاإلسرائيلي براً 
السابقة في التسلح وتعزيز قدراته العسكرية. وفي المقابل، يستعد الجيش اإلسرائيلي في بناء قوته 

 "التي تستند إلى فهم نوايا حزب هللا".
لسائد في الجيش تتعدى الرأي ا استراتيجيةالتحدث عن  1022ورأى الضابط أن حزب هللا بدأ العام 

اإلسرائيلي حول حرب االستنزاف. وأشار الضابط اإلسرائيلي، استنادا إلى تقارير في الصحافة 
آالف  20، وشارك فيها قرابة 1021اللبنانية، إلى أن حزب هللا أجرى مناورة في شهر آب العام 

 مقاتل، وحاكت سيناريو احتالل الجليل.
 5/9/4374، 47عرب 
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 تستغل اتفاق أوسلو لتكريس احتاللها للضفة الغربية بسياسة األمر الواقع "لإسرائي": بتسيلم .24
اإلسرائيلية في تقرير جديد بمناسبة الذكرى السنوية  "بتسيلم"تؤكد منظمة  : وديع عواودة  –الناصرة 

المصادفة اليوم الخميس أن إسرائيل تستغل اتفاق أوسلو لتكريس احتاللها  64الحتالل أراضي 
 لغربية بسياسة األمر الواقع.للضفة ا

وقالت في بيانها إنه يخيل أحيانا وكأن االحتالل فعل ماضي وأن النساء الفلسطينيات توقفن عن 
الوالدة االضطرارية عند الحواجز العسكرية وأن جرائم القتل قد انتهت فيما تراجعت عمليات العنف 

ليم للتالميذ الفلسطينيين وجنودها توقفوا عن والهدم وأن إسرائيل لم تعد تتدخل في تحديد مناهج التع
بدال من كل ذلك نسمع عن مدينة الروابي الفلسطينية وعن "السيطرة على القصبة في نابلس. ويتابع 

تعاون أمني مع السلطة الوطنية لكن االحتالل في الواقع ما زال هنا وعمره يقترب من الخمسين عاما 
 . "سطينيينوخالله ولد جيل ثالث ورابع من الفل

الناشطة من أجل حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية منذ عقدين أن اتفاق  "بتسيلم"وتوضح 
وّلد السلطة الفلسطينية وخلق بذلك وهما مفاده أن تأثير إسرائيل على الفلسطينيين  2332أوسلو من 

 ليومية.بات هامشيا لكن الحقيقة تدلل على أنها العامل األبلغ تأثيرا على حياتهم ا
أن العنصر الحاسم في هذا السياق هم المستوطنون األكثر تأثيرا على الحياة في  "بتسيلم"وتعتبر 

مستوطنة ونقطة  100في أكثر من  "ألف مستوطن 200"الضفة الغربية المحتلة ويقيم هؤالء
نون استيطانية قامت كافتها بخالف القانون اإلنساني الدولي وقسم منها بني بخالف حتى القا

اإلسرائيلي. وتشير أن هذه المستوطنات قامت على حساب آالف الدونمات من األرض الفلسطينية 
وهو مصطلح مضلل ويحاول إخفاء  "أراضي دولة"التي استخدمت للزراعة والمراعي قبل تحويلها لـ 

 السلب والنهب وسياسة األمر الواقع المتهجة من قبل إسرائيل وسط اعتماد للقوة.
ة لمساحات واسعة تم ضمها الحقا لكل مستوطنة واعتبرها االحتالل مناطق عسكرية مغلقة هذا إضاف

 حظر على الفلسطينيين دخولها.
أن قوات االحتالل تتواجد بشكل مكثف في الضفة الغربية باألساس لحماية  "بتسيلم"وتوضح 

ؤدي الحتكاكات يومية مع المستوطنات وهي غير قانونية وفق القانون الدولي منوهة أن هذا التواجد ي
 الفلسطينيين وألعمال عدوانية وعمليات إطالق رصاص غير قانونية.

أن إسرائيل أحالت قوانينها وسيادتها على المستوطنين الذين يتمتعون بكل الحقوق  "بتسلم"وتنبه 
ت تمكن بخالف هدفها المعلن فإن اتفاقية أوسلو بالذا"واالمتيازات كبقية المواطنين فيها. وتتابع 
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استغاللها الحتياجاتها والتأثير على وجوه  إسرائيل من السيطرة على كل أراضي الضفة الغربية،
 جوهرية من الحياة اليومية للفلسطينيين فيها.

وتوضح أن ذلك كان يفترض أن يتم حسب االتفاقية لمدة زمنية محدودة )خمس سنوات( حتى توقيع 
ة للسلطة الفلسطينية وهي عمناطق خاض %40ربية كالتالي: االتفاق الدائم. وتم تقسيم الضفة الغ

من الضفة الغربية بيدها  %60. وأبقت إسرائيل bو  aأماكن مأهولة بالسكان الفلسطينيين وتعرف بـ 
 وهي تشمل المستوطنات أيضا. cوهي المنطقة المعروفة بالمنطقة 

هذه المنطقة الحتياجاتها هي وسط عن الحقيقة بأن إسرائيل تستغل سيطرتها على  "بتسيلم"وتكشف 
تجاهل واضح لكونها سيطرة مؤقتة والهدف تسمين المستوطنات منوهة أن عدد المستوطنين تضاعف 

ألف فلسطيني  100-200ودون أي اهتمام بحاجات الفلسطينيين فيها ) 2332ثالث مرات منذ 
 يحرمون من البناء والتطوير بذرائع شتى(.

ية للتشديد على أن إسرائيل لم تكتف بخلق واقع مرعب من السلب والنهب وتخلص المنظمة اإلسرائيل
والقمع ودوس الحقوق طيلة نحو خمسين عاما بل تبدي نوايا لإلبقاء على هذا النظام مدة أطول. 

تضيف يتكرس الوهم  "أبرتهايد"ودون أن تسمي الولد باسمه وتنعت إسرائيل بنظام الفصل العنصري 
ار بهذه الحالة الظالمة التي تنتهك حقوق الفلسطينيين فيها يوميا وهي لن تنتهي وكأنه يمكن االستمر 
 إال بانتهاء االحتالل.

 5/9/4374، القدس العربي، لندن
 
 "إسرائيل" تكشف عن ُمصفحة عسكرّية جديدة تتمّيز بالقدرة على الحركة في مختلف التضاريس .25

 ُتسمى "الحارس" من اختراعفحة جديدة صعن سيارة مُ  الصهيونيرائيل ديفنس" إسكشف موقع "
وهي عبارة عن ُمصفحة قتالّية ذات دفع ُرباعي، ُمشيرًا إلى أّن  ،ةالصهيونيّ  العسكرّية الصناعات

صفحة تتميز بسرعتها الكبيرة والتحصين الجيد والقدرة على العمل في تضاريس وعرة ما بين المُ 
ة تتمتع بأجهزة تكنولوجيّ الموقع إلى أّن الُمصفحة  ولفت الرمال والوحل والمناطق الصخرية المعقدة.

كيلومتر في الساعة، ولديها قدرة على  250متطورة وقوية ولديها قدرة على المناورة والسير بسرعة 
جنود بداخلها  6ويمكنها تسلق الدرج وتحمل  ،اجتياز مستنقعات المياه التي يبغ عمقها متر ونصف

  بما فيهم قائد المركبة.
ياٍق ُمتصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أّن اتحاد الصناعات العسكرّية الصهيوني وفي س

تمّكن من ابتكار سيارة عسكرية ُمصفحة قادرة على االشتباك خالل الحرب تم إطالق اسم "غطاء 
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الرأس" عليها، وتحمل صواريخ ُمضادة لصواريخ الدبابات، ُمهمتها الرئيسّية تتمثل في حماية الدبابة 
 "الميركافا" من الصواريخ. 

 4/9/4374، 0367التقرير المعلوماتي 
 
 في القدس التهويدي "مهرجان األنوار"لى مقاطعة إتحّذر وتدعو  األقصى مؤسسة .26

الدولي الذي سينظم االسبوع  في بيان لها من مهرجان األنوار حّذرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث
قديمة بالقدس المحتلة، وفي محيط المسجد األقصى، وذلك ابتداء القادم في أنحاء متفرقة من البلدة ال

حزيران، ويتضمن حفالت راقصة واستعراضات بهلوانية،  23حزيران ويختتم بتاريخ  22من تاريخ 
وعروض ضوئية، في الفترة المسائية والليلية، كما ودعت المؤسسة الى مقاطعة هذا المهرجان، 

حاول جذب واستقطاب المقدسيين الى زيارة هذا المهرجان، عبر خاصة وأن االحتالل االسرائيلي ي
 تنظيم حملة إعالنية إعالمية واسعة في اللغة العربية.

إن هذا المهرجان هو تهويدي بامتياز، إذ يسعى االحتالل وأذرعه من خالله  وقالت مؤسسة األقصى
مهرجان، تتعارض كلية مع قدسية التزييف واألكاذيب الى تمرير رواية يهودية القدس، ثم أن برامج ال

القدس، بل إن االحتالل ينتهك حرمة المسجد األقصى، من خالل تنفيذ عدد من برامجه بالقرب من 
أن هذا المهرجان يسعى بشكل واضح الى تغييب الحضارة وروعة العمران  باإلضافةاالقصى، 

 االسالمي العربي في القدس المحتلة.
بلدية االحتالل في القدس، ووزارة القدس، ووزارة السياحة، وما  أن كل من وذكرت مؤسسة األقصى

 200هم القائمون على هذا المهرجان، وقد زاره في العام الماضي نحو  يسمى بـ سلطة تطوير القدس
 شخص، ويقام للسنة السادسة على التوالي.  ألف

4/9/4374مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 7698مقدسي منذ  منزل 0333 نحومن مساحة القدس وهدم  %78ادر ص االحتاللتقرير:  .27

قّوض االستيطان اإلسرائيلي مساحة القدس المحتلة، منذ استالب جانبها : نادية سعدالدين -عمان 
فقط بيد الفلسطينيين، قابلة  % 22، حتى "بلغ حجم المتبقي منها اآلن 2364الشرقي في العام 

 مسؤولين فلسطينيين.للتفاوض حد االنحسار"، وفق 
ألف مستوطن، المدن والقرى والبلدات العربية في  130مستوطنة كبرى، تضم زهاء  24وتطوق "

المدينة المقدّسة، عبر امتدادها على ثلث مساحة األراضي المصادرة منذ "نكسة" الخامس من حزيران 
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ا مستوطن بين منازل المواطنين )يونيو(، وتقطيع أوصال أحيائها بثمانية بؤر استيطانية يقيم فيها ألف
 المقدسيين"، وذلك وفق تقرير صدر أمس عن دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية.

ألف  22وحدة استيطانية، نحو  56آالف مستوطن يهودي، ضمن أربع كتل استيطانية و 4و"يزاحم" 
 يلو مترا مربعا واحدا.مواطن فلسطيني داخل البلدة القديمة، التي ال تتجاوز مساحتها ك
حاجزًا  24كم، مسنودًا بنحو  241في حين يلتف جدار الفصل العنصري حول القدس بطول 

- 30عسكريًا لتعقيد حياة المقدسيين وفصلهم عن نسيجهم المجتمعي الفلسطيني، بعدما طرد حوالي 
 ألف مواطن فلسطيني خارج الجدار. 200

 
 تغيير معالم القدس

"حجم  : انلـ"الغد"الذي قال  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد قريع،ويعكس ذلك، بحسب 
التغيير الفادح الذي أصاب معالم القدس جغرافيًا إزاء سياسة االحتالل العدوانية التي طالت األرض 

 والسكان والمقدسات معًا"، محذرًا من "خطورة ما ينتظر مصير المدينة المحتلة".
مؤسسة وطنية  33منشأة وا غالق  2210، "بهدم زهاء 2364قام، منذ عدوان  وكان االحتالل قد

 ألف بطاقة هوية، وفق عددها التراكمي". 50فلسطينية ومصادرة 
محل تجاري ومغادرة رجال األعمال ساحة المدينة،  200بينما تسببت إجراءاته العدوانية في "إغالق 

نسبة الفقر وضرب الحركة التجارية واستهداف األطفال عقب الخسائر الفادحة التي تكبّدوها، وارتفاع 
من طلبة المرحلة الثانوية  % 40منهم تحت خط الفقر، ويتسرب  % 31المقدسيين، الذي يعيش 

 من المدارس".
 

 إجراءات "السطو"
اعتبر تقرير دائرة شؤون القدس أن إجراءات االحتالل تستهدف حسم مستقبل مدينة القدس "أحاديًا"، و 

 دًا إلخراجها من التسوية السياسية، عبر فرض الحقائق المغايرة على األرض.تمهي
، على الالجئين من أهالي 2350فقد أدى تطبيق قانون أمالك الغائبين العنصري، الذي صدر العام 

ألف  60، والمقدر عددهم حينها بأكثر من 2364المدينة المقدسة الذين ُهّجروا بفعل عدوان 
ّد االحتالل على جميع األموال المنقولة وغير المنقولة لممتلكاتهم من العقارات مقدسي، إلى وضع ي

 .%30واألراضي المقدرة آنذاك بنحو 
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دونمًا داخل البلدة القديمة وهدم مبانيها وتشريد سكانها مقابل  226فيما سارع االحتالل إلى مصادرة 
نم من أراضي القدس خالل السنوات ألف دو  12توطين اليهود مكانهم، تزامنًا مع مصادرة حوالي 

 .2341 – 2363الخمس الممتدة بين عامي 
 % 40أعقب ذلك إعالن االحتالل عن مشروع "القدس الكبرى"؛ عبر توسيع حدود المدينة الستيعاب 

دونمًا،  14346من إجمالي عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ضمن مساحة تقدر بنحو 
 وسبعة مخيمات لالجئين الفلسطينيين. مدينة وقرية 43يشمل 

 % 20من مساحتها ليسكن العرب ضمن  % 42، حوالي 2334في حين صادر، قبل حلول العام 
خضاع   .من مساحتها الخارجة عن يد االحتالل % 4منها للمصادرة، مقابل إبقاء  % 4منها وا 

 
 التهجير "القسّري"

دم المنازل وسحب الهويات وفرض القيود على نفذ االحتالل سياسة "التهجير" عبر إجراءات هي
رخص البناء، المصحوبة بالتبعية االقتصادية اإلسرائيلية وضرب الحركة التجارية للقدس وعزلها عن 

 محيطها.
، وفق معطيات دائرة شؤون القدس في منظمة 2364فقد قدر عدد المنازل المهدمة منذ عدوان 

 2210بهدم  1000عف خالل الفترة الممتدة منذ العام آالف منزل مقدسي، تضا 2التحرير، "بنحو 
 عنألف منزل مهدد بالهدم، بما يرافقه من تشريد مواطنيها ودفعهم للرحيل  25منزاًل، فيما يوجد اآلن 

 مدينتهم".
قيودًا صارمة على البناء، عبر السماح للفلسطينيين بالبناء على ما مساحته ه تزامن ذلك مع فرض

ما يسمى بلدية االحتالل، شريطة نيل الموافقة المسبقة، أما الجزء المتبقي،  فقط في حدود % 22
 ، فقد تم تخصيصه ألغراض المستوطنات أو كمناطق أمنية أو مناطق خضراء.% 34المقدر بنحو 

 % 60فقط، فإن حوالي  % 5وفي ظل ما تخصصه بلدية االحتالل من ميزانية للقدس ال تتعدى 
من شبكة المياه  % 50غير مربوطة بشبكة الصرف الصحي، بينما تحتاج  من المساكن الفلسطينية

 تقريبًا للتأهيل، فضاًل عن ما يعتري قطاع الخدمات العامة للمدينة الكثير من النقص.
ألف مواطن حق اإلقامة في  34ويشكل سحب الهويات معطى آخر لسياسة التهجير، حيث فقد نحو 

 .1020حتى العام  2364القدس مند العام 
ضريبة. وتعتبر ضريبة "األرنونا" من أعالها، حيث  24ويقبع أهالي القدس المحتلة تحت وطأة 

دوالرًا للمتر المربع الواحد بالنسبة  30دوالرًا للمتر المربع الواحد بالنسبة للمنزل، و 20تفرض دفع 
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بًا قد يدفع للمتاجر، تخضع للتضاعف إذا لم يتمكن المقدسي من دفعها، مما أوجد وضعًا صع
بصاحب العقار أو المحال إلى إغالقه لعدم تمكنه من دفع المبلغ، بوصفها إحدى طرق التهجير 

 القسري.
تقريبًا خالل زمن ما  % 25وقد أدى ذلك إلى هبوط مساهمة القدس في االقتصاد الفلسطيني من 

 حاليًا. % 3قبل االحتالل إلى أقل من 
 

 الجدار العنصري
صري في ضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني، وتشتيت العائالت المقدسية تسبب الجدار العن

ألف نسمة( وطرد عشرة  15وفصلها عن بعض، فقد شق الجدار، على سبيل المثال، قرية السواحرة )
ألف غربه، وقطع أوصال قرية أبو ديس وعزل أحياءها عنها، وقّسم قرية  25آالف شرقي الجدار، و

نع أهلها من الدخول والخروج إال من خالل بوابات وأنفاق، وفصلها عن بيت حنينا إلى قسمين وم
 سبعة آالف دونم من أراضيها الزراعية.

ألف فلسطيني في ثمانية تجمعات من كل الجوانب، بما سيؤدي إلى  16بينما سيحاصر الجدار 
لقدس، فصل عائالت بأكملها عن أقاربهم وتأخير طالب المدارس والجامعات عن دراستهم في ا

 وعرقلة الوصول إلى األماكن الدينية المقدسة.
من أراضيها، فيما سيتم إكمال الطوق االستيطاني حول  % 30وبذلك؛ ستفقد محافظة القدس 

قرية  23موقعًا مقدسًا وأثرًا حضاريًا عن محيطها العربي واإلسالمي، وعزل  624المدينة، وعزل 
 عي لمحافظة القدس وارتباطها االقتصادي واالجتماعي بها.وبلدة فلسطينية عنها، رغم امتدادها الطبي

ألف مواطن مقدسي خارج الجدار، مهددين بسحب هوياتهم  200-30فيما يطرد أكثر من 
ومحرومين من الوصول إلى مدينتهم وأماكن عملهم ودراستهم. ويحول الجدار العنصري دون وصول 

م المحتلة، في ظل تحديات تعصف بواقع القطاع آالف الطلبة المقدسيين إلى مدارسهم داخل مدينته
التعليمي نتيجة االحتالل، إزاء التعديات اإلسرائيلية على المناهج الفلسطينية، ونقص الكوادر 

 غرفة. 2000التعليمية والغرف الصفية التي تزيد على 
ج أي آالف طالب خار  3بشكل عام، مقابل زهاء  % 20أما التسرب في مدارس القدس فيزيد على 

 إطار تعليمي.
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 تقسيم "األقصى"
يأتي ذلك في ظل ما يتعرض له المسجد األقصى المبارك من انتهاكات إسرائيلية متواصلة، بهدف 

 إحكام السيطرة عليه تمهيدًا لهدمه وبناء "الهيكل" المزعوم مكانه.
اإلسرائيلي، وفق قريع،  وقد جاء التطبيق الفعلي للتقسيم الزمني لإقصى مؤخرًا تجسيدًا فعليًا للمخطط

الذي نوه إلى "المشروع المطروح أمام "الكنيست" حاليًا للسماح بصالة اليهود داخل المسجد، 
 وتخصيص أوقات تواجد المستوطنين لثالث مرات في اليوم، موزعة صباحًا وظهرًا ومساًء".

5/9/4374الغد، عمان،   
 
 7647المستحدثة بعد  لطرد بدو النقب من أراضيهم: االحتالل يتتبع طرقا  ملتوية هآرتس .28

في سياق محاوالت االحتالل اإلسرائيلي الحثيثة إلعادة رسم الخريطة الجغرافية والديموغرافية ألجزاء 
يبدو أّن  –التي ترعى بنود اتفاقات أوسلو توزيع السلطات على أراضيها  –واسعة من الضفة الغربية 

ت اليوم تمثلهم مجموعات من البدو المهّجرين من النقب إلى الضفة الضحايا الجدد لهذه المخططا
 .2343إثر النكبة في العام 

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته، أمس، عن الطرق الملتوية التي تتبعها 
من ، وذلك ض2343سلطات االحتالل اإلسرائيلي لطرد بدو النقب من أراضيهم المستحدثة بعد العام 

 هدف أوسع مفترض وهو طرد الفلسطينيين القاطنين ضمن "المنطقة ج" في الضفة الغربية.
وفي تقريرها األخير أمس، كشفت أميرة هاس عن مخططات جديدة لنقل بدو يسكنون في مخيم يقع 
على تلة بين القدس وأريحا، تسّمى منطقة سطح البحر نظرًا إلى موقعها الجغرافي. وتقول هاس إّن 

هدف من التقرير هو معرفة كيف تتأقلم )العشائر المعنية( مع المنهج اإلسرائيلي لطردهم من "ال
 المنطقة".

، عام النكبة، "كانت الحياة في النقب تتميز بانتشار مجموعات البدو 2343وتشرح أنه قبل العام 
محطات وفقا لفصول العام"، مضيفة "حتى ذلك الحين، كانت منطقة سطح البحر تمثل إحدى ال

الدائمة حيث كانت قبيلة الجهالين، التي تضم عشيرة حمادين، تقيم خيامها". وتتابع أّنه "بعد العام 
، طردت إسرائيل قبيلة الجهالين من منطقة النقب، مرسلة إياها باتجاه غور األردن والتالل 2343

سطح البحر تمثل  الجبلية المحيطة. وبالتالي فإّن العشائر طافت في مناطق عدة، لتبقى منطقة
محطة دائمة في الخريف وفي الشتاء. أما في فصل الربيع، فإّن العشائر كانت تنتقل إلى القرى 

 المنتشرة حول منطقة بيت حنينا".
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. ففي هذا العام، قرر "أفراد من عشيرة 1021ويظهر ضمن التقرير أّن اإلشكالية بدأت في العام 
تنقلة منحهم إياها االتحاد األوروبي. إال أّن هذا األمر أثار حمادين استبدال أكواخ الصفيح بمنازل م

حفيظة سلطات )االحتالل( واعتراضها، حيث تلقى سكان المنطقة قرارًا باإلخالء صادر عن اإلدارة 
 المدنية. إزاء ذلك، رفع المحامي شلومو ليكر عريضة ضد القرار أمام المحكمة العليا اإلسرائيلية".

5/9/4374السفير، بيروت،   
 
 ةسوريفي برصاص قناص بمخيم اليرموك فلسطيني شهيد مجموعة العمل:  .29

 لالجئينالثالثاء إثر إصابته بطلق نار في مخيم اليرموك  يوماستشهد الج  فلسطيني : دمشق
 الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق.

نه إن الفلسطيني في بيان وصل "صفا" نسخة ع ةوقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري
زكريا المصري قضى إثر اصابته برصاص قناص خالل جمعه الحطب في منطقة التضامن بمخيم 

 اليرموك.
مخيم تعرض لقصف عنيف بعدد من القذائف مما تسبب بوقوع عدد من الجرحى، وذلك الوذكرت أن 

شعبية القيادة تزامنا مع اندالع اشتباكات بين مجموعات من الجيش الحر وعناصر من الجبهة ال
 العامة.

4/9/4374وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 منذ نحو أسبوع مخيم اليرموكبعشرات آالف الفلسطينيين عن المياه  انقطاعتواصل  .31

تواصل انقطاع المياه عن عشرات آالف الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك جنوب : دمشق
 س على التوالي.العاصمة السورية دمشق وذلك لليوم الساد

وحذرت صفحة "مخيم اليرموك نيوز" على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" مساء األربعاء من 
 أن استمرار انقطاع المياه عن المخيم ينذر بكارثة جديدة في المخيم.

وأشارت أيضا إلى االرتفاع في أسعار السلع القليلة أصاًل في مخيم اليرموك بسبب استمرار توقف 
 ع المساعدات لليوم الرابع على التوالي.توزي

4/9/4374وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
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 لســنة حقــوق اإلنســان لالجئــين الفلســطينيين فــي لبنــانواقــع  حــول الســنوي ق تقريرهــاطلــ"شــاهد" ت .30
4370 

أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد(، تقريرها السنوي حول واقع حقوق اإلنسان 
 . 1022ين الفلسطينيين في لبنان لعام لالجئ

تضمن التقرير عشرة محاور أساسية، الواقع الديموغرافي للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، 
، الالجئون الفلسطينيون وحقهم في الصحة، الالجئون 1022واقع المخيمات الفلسطينية خالل عام 

سطينيون والحقوق االجتماعية، األزمة السكنية في الفلسطينيون وحقهم في التعليم، الالجئون الفل
المخيمات، أزمة مخيم نهر البارد المتجددة، األزمة السورية ضغط إضافي على الالجئين 

لبنان والواقع األمني، الدولة اللبنانية والمخيمات بالفلسطينيين في لبنان، المخيمات الفلسطينية 
 الفلسطينية في لبنان. 
يضًا بأن أوضاع حقوق اإلنسان الفلسطيني في لبنان لم تتحسن خالل عام وجاء في التقرير أ

، بل ازدادت سوءًا في بعض النواحي، وتعمقت صعوبة في نواٍح أخرى. ومع استمرار األزمة 1022
السورية وانعكاساتها اإلنسانية، فإن أوضاع المخيمات التي استقبلت العدد األكبر من الالجئين 

 يا، أصبحت بالغة السوء على مختلف الصعد.الفلسطينيين من سور 
ففي البرلمان اللبناني لم يجر أي تعديل قانوني يحسن من أوضاع الفلسطينيين، بقي الفلسطيني 

 .ممنوعًا من التملك، وممنوعًا من العمل في عشرات المهن
من  %50إلى األونروا، بقيت بعض الخدمات على ما هي عليه، مثل المساهمة بنسبة  بالنسبة

فاتورة االستشفاء على بعض األمراض، لكن تدفق عشرات آالف الالجئين الفلسطينيين من سوريا، 
شّكل حالة ضغط شديدة على الكادر العامل وعلى المراكز. تراجعت األمور بنحو دراماتيكي في 
مخيم نهر البارد، توقفت بعض الخدمات، وتراجعت أخرى، ونفدت األموال المرصودة لإلعمار. 

 لك تراجعت أعداد المنح الجامعية مقارنة بالعام المنصرم.كذ
. 1021أما بالنسبة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، فإن األمر لم يتغير عّما كان عليه في عام 

بقيت إمكانات المنظمة عاجزة عن تلبية حاجات الالجئين الفلسطينيين في لبنان، باستثناء بعض 
لمنح الجامعية، وبعض القروض. وقد سجلت مؤسسات الهالل المساهمات الجزئية في موضوع ا

األحمر الفلسطيني سلسلة إخفاقات كبيرة لجهة إغالق بعض المراكز الطبية، ولجهة اإلضرابات 
 المتتالية للكادر الطبي، ولجهة ضعف اإلمكانات المالية لها.

4/5/4374المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان، شاهد،   
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 األسرى المضربون يصلون حافة الخطر المميتنادي األسير: وزارة األسرى و  .32

أفاد محامي وزارة االسرى رامي العلمي أن االسرى المضربين عن الطعام : نائل موسى - رام هللا
لليوم الثاني واألربعين أصبحوا في حالة خطر شديد وبين الحياة والموت. وجاءت أقوال المحامي 

رب مؤيد جميل سعيد شراب، في عزل سجن أيال، وأفاد األسير أن العلمي عقب زيارته لإسير المض
 أوضاع األسرى اإلداريين في تراجع مستمر نتيجة استمرارهم في اإلضراب. 

وقال جواد بولص محامي نادي األسير "األسرى وصلوا إلى حافة الخطر المحدق اليوم، وثمة أسرى 
األولى فقط على الماء وهم في مرحلة خطرة كبار في السن ومرضى اعتمدوا في األيام الثالثين 

للغاية." وأضاف "الوضع الصحي ينذر بمخاطر حقيقية يعني لوال هذا الشعور وهذه الحقيقة لما 
 مستشفى مدنيا". 21أسيرا تقريبا دفعة واحدة الى  30بادرت اسرائيل بنقل حوالي 

ي حالة من اإلرباك والحرج ولوال وتابع قائال "هذه عملية استثنائية أدخلت جهاز مصلحة السجون ف
 إقرار اسرائيل بخطورة الوضع لما بادرت الى هذه العملية".

5/9/4374الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 مركز "أحرار" يدعو عباس للعمل على تدويل قضية األسرى .33

 ، السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس إلى تدويل قضية األسرىمركز حقوقي ادع: رام هللا
معتقالت االحتالل اإلسرائيلي، وقيادة تحّرك رسمي جاد على المستوى الدولي لضمان باإلداريين 

 اإلفراج عنهم.
(، مؤتمرًا صحفيًا 6|4وكان مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان، قد عقد يوم األربعاء )

السلطة وحكومة التوافق  أمام مقر الحكومة بمدينة رام هللا وسط الضفة الغربية، تمخض عن دعوة
لغاء ملف االعتقال  الوطني الجديدة إلى التحرك الفوري لتأمين اإلفراج عن األسرى المضربين وا 

 اإلداري.
وطالب المركز، رئيس السلطة والحكومة الجديدة بضرورة تشكيل لجان قانونية مهمتها التوجه إلى 

"الذي يمارس شتى أنواع اإلجرام بحق  المؤسسات الدولية لرفع شكوى على االحتالل اإلسرائيلي
 األسرى المضربين".

4/9/4374، قدس برس  
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 في الضفة وقطاع غزة تضامنا  مع األسرى المضربين الفعالياتتصاعد  .34
تصاعدت حمالت التضامن الرسمية والشعبية مع األسرى المضربين عن الطعام لليوم الثاني  :رام هللا

ت أشكااًل متعددة في مختلف المحافظات لتشمل مواجهات مع واألربعين على التوالي، أمس، وأخذ
قوات االحتالل ومسيرات تضامنية وزيارة خيام االعتصام واإلضراب التجاري وتعليق العمل في 
المحاكم ومحاصرة مقر األمم المتحدة في رام هللا، في الوقت الذي واصلت فيه إدارات السجون 

 إضرابهم.القمعية بحق األسرى لكسر  إجراءاتها
أكد وزير األسرى شوقي العيسة: أن قضية األسرى تأتي على رأس أولويات الحكومة والقيادة و 

 ومنظمة التحرير، موضحًا أن لإسرى دورًا كبيرًا في إنجاز ملف الوحدة الوطنية.
ساعة واحدة اليوم بدءًا من ة من جهتها، أعلنت نقابة المحامين بمركز القدس تعليقها العمل لمد

لساعة الثانية عشرة وحتى الواحدة ظهرًا وذلك من أجل تنظيم وقفات تضامنية دعمًا لإسرى أمام ا
 كافة المحاكم أثناء فترة التعليق.

وانطلقت مسيرات الضفة في: رام هللا، حيث قام ناشطون بإغالق مقر األمم المتحدة احتجاجًا على 
 صمتها وموقفها السلبي تجاه األسرى المضربين.

. وفي جنين شارك المئات قرية صيدا شمال طولكرموانطلقت المسيرات في الخليل، اريحا، كما 
الذي شهدت فيه مدينة جنين إضرابًا تجاريًا شاماًل، دعما بفعاليات تضامنية مع األسرى، في الوقت 

 .لإسرى
ة جامعة واندلعت المواجهات عقب قمع االحتالل مسيرة تضامنية مع األسرى اإلداريين نظمها طلب

حيث رد جنود االحتالل بإطالق القنابل الغازية والرصاص المطاطي، قرب معتقل عوفر، بيرزيت، 
 ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بجروح وحاالت اختناق.

وفي غزة، تواصلت فعاليات التضامن مع األسرى المضربين عن الطعام في خيمة التضامن المقامة 
 صليب األحمر بمدينة غزة.أمام مقر اللجنة الدولية لل

من جهة أخرى، انطلقت في مدينة غزة مسيرة تضامنية نظمتها الجبهة الشعبية انطالقًا من مقر 
 األمم المتحدة وصواًل إلى مقر الصليب األحمر بمدينة غزة.

5/9/4374األيام، رام هللا،   
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 فلسطينية في "هشارون" 77االحتالل يواصل اعتقال  :األسيرنادي  .35
د نادي األسير الفلسطيني في رام هللا أن االحتالل اإلسرائيلي يحتجز في سجونه ثمانية عشر أفا

 أسيرة فلسطينية بين محكومة وموقوفة، مشيرًا إلى أن بعضهن ما زلن في التحقيق.
وأوضح في بيان صحفي، اليوم األربعاء، أن االحتالل يعتقل ثمانية عشر سيدة فلسطينية، تسع 

( أسيرة يقبعن في معتقل 24حكومات وتسعة عشر موقوفات، الفتًا النظر إلى أن )أسيرات منهن م
 "هشارون"، وأسيرة واحدة ال زالت تحتجز في مركز تحقيق وتوقيف "الجلمة". 

وذكر نادي األسير أن أقدم األسيرات هي األسيرة لينا الجربوني، من األراضي الفلسطينية المحتلة 
عامًا، حيث اعتقلت  21عامًا أمضت منها حتى اآلن  24لمدة ، ومحكومة بالسجن 2343عام 

 .1001ان )إبريل(  3بتاريخ 
4/9/4374، فلسطين أون الين  

 
 فلسطينيا  في الخليل خالل شهر أيار/ مايو الماضي 753 اعتقالتقرير:  .36

 : إنفي تقرير أعده النادي قال مدير نادي األسير في محافظة الخليل أمجد النجار: رام هللا
المحافظة تعرضت خالل شهر أيار الماضي ألبشع عمليات االعتقال واالستهداف من قبل االحتالل 

 تزامنًا مع معركة األمعاء الخاوية، مشيرًا إلى أنها اعتقلت خالله مائة وخمسين مواطنًا.
ذالل المواطنين، الفتًا إلى عمليا ت وأشار إلى أن المحافظة أصبحت مسرحًا لعمليات االعتقال وا 

االعتقال التي تركزت في مخيم الفوار، بعد أن وصل عدد األسرى من المخيم إلى تسعة وعشرين 
 أسيرًا وجميعهم أقل من ثمانية عشر عامًا.

وفي شهادات مشفوعة بالقسم، أدلى بها معظم المعتقلين لمحامي نادي األسير، أفادوا بتعرضهم 
بقائهم ساعات طويلة مقيدي األيدي واألرجل ومعصوبي  للضرب المبرح واإلذالل أمام عائالتهم، وا 

 األعين قبل نقلهم إلى معتقالت التوقيف ومراكز التحقيق.
5/9/4374األيام، رام هللا،   

 
 عبر معبر رفحغزة  قطاع شاحنة مواد بناء من قطر إلى 778إدخال  .37

معبر رفح شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة، عن طريق  224تم إدخال : يوسف سويلم -رفح 
 البرى، وذلك طبقا للمنحة القطرية للقطاع الفلسطيني.
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مترا مكعبا من الحصمة "الزلط  4300شاحنة تقل  34أن هناك  البريوأعلن مسئول بميناء رفح 
وقد تم  القطرية،طنا من األسمنت، مشيرا إلى أنها ضمن المنحة  1535شاحنة تقل  12الصغير"، 

نسيق بين السلطات المصرية والقطرية على تولى مصر توفير مواد إدخالها إلى قطاع غزة طبقا للت
البناء الالزمة لمشروعات إعادة إعمار غزة من أسمنت وحديد وزلط وحجارة وحصمة وغيرها ليتم 

 إدخالها مباشرة إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى، وسيتم إدخال باقي الكميات تباعا.
للمساهمة في إنشاء ورصف الطرق، وهو مقدم كهدية من قطر ومن جهة أخرى، تم إدخال لودر 

 أيضا.
5/9/4374الشرق، الدوحة،   

 
 مليون دوالر إنفاق الفلسطينيين على العقارات 607الفلسطيني:  اإلحصاءجهاز  .38

تختصر مشاهد رافعات البناء، في مدينة رام هللا وسط الضفة الغربية، الحالة : األناضول –رام هللا 
التي تشهدها المدينة، ومدن أخرى في الضفة، والتي ازدهرت بشكل ملحوظ منذ العام العمرانية 
1003. 

وبحسب نتائج مسح، صادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وخرجت نتائجه األربعاء، 
فإن قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني القائمة في فلسطين بلغت في 

 مليون دوالر أمريكي. 32212حوالي  1022ام ع
وجاء في النتائج، إن قيمة اإلنفاق على صيانة المباني القائمة في فلسطين، خالل العام الماضي، 

مليون دوالر أمريكي في الضفة الغربية،  23213مليون دوالر أمريكي، منها نحو  14511بلغت 
 مليون دوالر أمريكي في قطاع غزة. 6214و

طا هللا إن القطاع العقاري شهد طفرة، منذ تراجع حدة انتفاضة األقصى التي بدأت منذ العام وقال ع
 مليون دوالر ". 322، ليبلغ خالل العام الماضي 1004، وانتهت تقريبا نهاية العام 1000

مليون دوالر أمريكي عن العام الذي  50وارتفعت قيمة اإلنشاءات في فلسطين العام الماضي بنحو 
 مليون دوالر أمريكي. 332قرابة  1021ه، حيث بلغت في عام سبق

، إلى زيادة 1003وأدت التسهيالت البنكية، التي أطلقتها المصارف العاملة في فلسطين نهاية العام 
 عامًا. 15الطلب على العقارات، خاصة وأن بعض التسهيالت تمنح المشترين فترة سداد تتجاوز 

ن، وفق أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية )المؤسسة القائمة وبلغت قروض العقارات واإلسكا
 530مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع  650بأعمال البنك المركزي( حتى نهاية العام الماضي نحو 
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مليون دوالر خالل العام الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي القروض العقارية واإلسكان خالل العام 
 الر.مليون دو  233، نحو 1003

، مفصليا في تطور السوق العقارية، والذي يعود إضافة إلى تحسن الجو السياسي 1003ويعد العام 
إلى  %14العام، تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، القاضي برفع نسبة القروض إلى الودائع من 

55%. 
4/9/4374" 47موقع "عربي   

 
  ية "إسرائيل"يسعى لحمافي مصر  حاخام يهودي: اليوم صار لنا رئيس   .39

اإلسرائيلية مساء اليوم، تصريحات نقلتها عن الحاخام اليهودي  "يديعوت أحرونوت"نشرت صحيفة 
 ، الذي أبدى فرحته بصعود السيسي لحكم مصر."نير بن أرتسي"

وقال الحاخام المعروف بتطرفه ضد المسلمين: "اليوم صار لنا رئيًسا في مصر يعمل ضد أعدائنا 
 رائيل من المتطرفين".ويسعى لحماية إس

وتابع "أرتسي"، الجماعات المتطرفة على الحدود معنا بال شك هم أعداء السيسي لذلك فهو سيعمل 
واختتم  معنا على القضاء عليهم والحفاظ على اتفاقية السالم بيننا وقد صرح بذلك أكثر من مرة".

ل قريًبا أن نتخلص من حماس في "لقد تخلصنا من اإلخوان في مصر ونأم الحاخام تصريحاته قائاًل:
 غزة والسيسي سيكون حليفنا في هذه المعركة التي ندعو الرب أن يوفقه فيها".

 0/9/4374الشعب، مصر، 
 
 رفحأنفاق في  سبعةر يدمّ  لمصريا الجيش .41

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري المصري إن عناصر  الخليج: -القاهرة 
فتحات  4مسلحة، مدعومة بعناصر المهندسين العسكريين، تمكنت أمس من تدمير من القوات ال

 أنفاق بمدينة رفح.
 5/9/4374الخليج، الشارقة، 

 
 ردني: الوصاية على القدس أو إلغاء "وادي عربة"األ  األوقاف وزير .40

إلدارية حذر األردن بإلغاء اتفاقية "وادي عربة" في حال سحب "إسرائيل" وصاية المملكة ا عّمان:
وقال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردني هايل الداوود إن  والدينية على القدس.
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تنفيذ "إسرائيل" سحب وصاية األردن اإلدارية والدينية على القدس يعني دون أدنى شك اتخاذ المملكة 
ولى وأغلى وأهم من أي قرارًا بإلغاء اتفاقية "وادي عربة". وأضاف أن القدس والمسجد األقصى أ

 اتفاقية "سالم" مع الكيان وأي سفير "إسرائيلي" وال مجال للمقارنة.
سالمية ُمستمدة من أعلى سلطة  وشدد الداوود على أن وصاية األردن على القدس شرعية وتاريخية وا 

سحبها فلسطينية تباعًا وال يمكن السماح بتهديد ذلك وال الصمت حيال تلويح فريق في "الكنيست" ب
من حين آلخر. وقال "نعيد ونكرر أمام الجميع أن األردن لن يبقي على اتفاقية السالم إذا حدث 

 أدنى مساس بوصاية المملكة على األماكن المقدسة في القدس وهذا األمر غير قابل للنقاش".
 5/9/4374 ،الخليج، الشارقة

  
 ي الغزو الصهيوني والتحرر العربياألردنية: ال مكان للتعايش بين مشروع "التطبيعمجابهة " .42

، إن أطماع العدو " األردنيةاللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع"قالت  :عّمان
 الصهيوني لم تتوقف ولم تتراجع رغم كل ما قدمه بعض العرب والفلسطينيين من تنازالت.

 لهزيمة حزيران ربعينالسابعة واألكدت اللجنة في بيان صحافي أصدرته أمس بمناسبة الذكرى أو 
على نسخة منه، انه ال مكان للتعايش بين مشروع الغزو الصهيوني  "الدستور"، وحصلت 2364

ومشروع التحرر العربي، وان بناء المجتمع العربي الحر القوي المتطور صناعيا وعلميا واجتماعيا 
 ه واالنتصار عليه وهزيمته الكاملة.واقتصاديا لن يتم إال بمواجهة مشروع الغزو الصهيوني ودحر 

 5/9/4374 ،الدستور، عّمان
 
 غوارالعالمية غدا  باأل القدسمسيرة  .43

هللا  عبد نقيب المهندسين م. في األردن قال رئيس مسيرة القدس العالمية :طارق الحميدي -عّمان 
كثر أالجاري في  ( من الشهر3-4-6يام )أن فعاليات المسيرة التي ستقام على مدى ثالثة إعبيدات 

نه تلقى برامج المسيرة في أضاف في تصريح صحفي أدولة حول العالم. و  41مدينة في  30من 
لى لفت انظار العالم لما تتعرض إجنبية مشاركة في المسيرة والتي تهدف أسالمية و ا  عدة دول عربية و 

 محاوالت لتهويدها.له مدينة القدس والمسجد االقصى والمقدسات االسالمية والمسيحية فيها من 
ردن الفعالية المركزية التي ستقام يوم الجمعة في منطقة السويمة ن تحتضن األأومن المقرر 

 في منطقة السويمة عند الساعة الثانية من بعد الظهر. باألغواروستقام الفعالية المركزية  باالغوار.
  5/9/4374 ،الرأي، عّمان
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 يد الصف الفلسطينيتشدد على المضي في توح أردنية أحزاب .44

 في توحيد الشعب الفلسطيني. على ضرورة المضي قدماً أردنية أكدت أحزاب وقوى سياسية  :عّمان
، قال حزب جبهة العمل اإلسالمي في بيان أمس، إن الشعوب 2364وفي إحياء ذكرى نكسة 

ها دون العربية اليوم أدركت عمق مأساة الهزيمة على مدار سنوات، وانتفضت في وجه من حكمو 
 تفويض منها، وتوجهت نحو بناء أنظمة حكم نابعة من إرادتها.

في توحيد الشعب  أما حزب الشعب الديمقراطي األردني "حشد"، فأكد على ضرورة المضي قدماً 
عن المحاصصة البغيضة والتفرد في القرار وتغييب  الفلسطيني وكل مؤسساته وهيئاته بعيداً 

ية، من أجل مشاركة الجميع في صياغة استراتيجية موحدة للعمل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطين
 الوطني لهزيمة المشروع الصهيوني وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

ورأى حزب الحركة القومية على أن نهج المقاومة هو األقدر على الصمود في وجه المشروع 
 الصهيوني، ودحر االحتالل وتحرير كامل األرض العربية.

ه، قال حزب البعث العربي االشتراكي إن ما شهدته الساحة الفلسطينية مؤخرًا من توقيع من جانب
التفاق المصالحة لهو خطوة مهمة نحو تحقيق اإلرادة الشعبية العربية في إنهاء حالة االنقسام 

 الداخلي، وضرورة وطنية وقومية تصب في اتجاه وحدة القوى والفصائل على الساحة الفلسطينية. 
 5/9/4374 ،د، عّمانالغ

  
 جيدة خطوة الحكومة الفلسطينيةتشكيل فتح: وفد يستقبل  الحريري مستشار .45

ن تشكيل الحكومة أاعتبر مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة  :طرابلس
كل الفلسطينية وسبل التعاطي على  -الفلسطينية خطوة جيدة جدا في تصحيح العالقة الفلسطينية 

ضرورة معالجة أوضاع الفلسطينيين الحياتية  الصعد والملفات الخارجية العربية منها والدولية، مؤكداً 
 بشكل عام في لبنان وعلى ضرورة بقائهم على الحياد وعدم االنجرار الى الصراعات الداخلية.

بو جهاد فياض أكالم كبارة جاء خالل استقباله في مكتبه في طرابلس، وفدًا من حركة فتح برئاسة 
وعضوية مسؤول األعالم المركزي في الشمال مصطفى ابو حرب ومسؤول العالقات مع األحزاب 

 بو مروان كنعان.أاللبنانية في طرابلس 
بصفته مستشار الرئيس سعد الحريري لوضعه في األجواء "بعد اللقاء، قال فياض، ان الزيارة لكبارة 

 ...."الفلسطينية بعد المصالحة التي تمت



 
 
 

 

 
           08ص                                     0406 العدد:     5/9/4374الخميس  التاريخ:

 

ياها في خانة التواصل والتشاور والتنسيق في ما يتعلق إوثّمن كبارة بدوره، زيارة وفد فتح واضعًا 
بالشؤون الفلسطينية اللبنانية معتبرًا ان تشكيل الحكومة الفلسطينية خطوة جيدة جدا في تصحيح 

ة العربية منها الفلسطينية وسبل التعاطي على كل الصعد والملفات الخارجي -العالقة الفلسطينية 
 والدولية.

واكد انه يجب معالجة أوضاع الفلسطينيين الحياتية بشكل عام في لبنان وضرورة بقائهم على الحياد 
وشدد كبارة على ضرورة رفض التوطين والتهجير والتمسك  وعدم االنجرار الى الصراعات الداخلية.

در الحكومة اللبنانية واالونروا ومنظمة بحق العودة وايالء مخيم نهر البارد االولوية لجهة ان تبا
 التحرير الى الدعوة الى مؤتمر للدول المانحة لتأمين االموال الالزمة الستكمال عملية اإلعمار. 

 5/9/4374 ،المستقبل، بيروت
 
 ن من سوريةيالفلسطيني الالجئين بحقّ  لبنانية منظمات حقوقية: انتهاكات .46

وشركاؤه من منظمات دولية ومحلية في لبنان،  "حقوق اإلنسانالمركز اللبناني ل"رصد : سعدى علوه
في مؤتمر صحافي، عقد أمس األول، انتهاكات جديدة بحق الالجئين المقيمين في البالد، وبعض 

، "اإلبالغ عن عمليات ترحيل لالجئين فلسطينيين"وتمثلت االنتهاكات اإلضافية بـ الفئات الضعيفة.
 . "من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان 2ا للمادة انتهاكًا صارخ"وهو ما يعتبر 

فرض حظر رسمي على الفلسطينيين من سورية على اإلقامة على األراضي "وتم، وفق المركز، 
. أما قرار السلطات اللبنانية "من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 24اللبنانية، وهو انتهاك للمادة 

، فيتناقض مع عدم "ين من مغادرة لبنان تحت طائلة فقدانهم صفتهم كالجئينبمنع الالجئين السوري
(، وعليه، تنتقي الدولة ما يناسبها من 2352توقيع لبنان على اتفاقية جنيف بخصوص الالجئين )

وترفض ما ال يتالءم مع سياساتها. وبعبارة أخرى، رفضت االعتراف بالحقوق الموجبة  االتفاقية
 فرض القيود عليهم.لالجئين، وأخذت ب

على مستوى الحدود الدولية، يتم احترام حرية التنقل بالنسبة إلى السوريين، بينما تجري إعاقتها جدّيًا 
 بالنسبة إلى الفلسطينيين.

وبالنسبة للفئات الضعيفة، توقف المشاركون عند معاناة الالجئين الفلسطينيين من سورية الذين 
يتعذر الحصول عليها لقوننة وجودهم في لبنان، ويعانون من نقص يحتاجون إلى مستندات كثيرة قد 

 ، ما يتركهم في مواجهة الفقر المدقع والتمييز القانوني."األونروا"تمويل 
 5/9/4374 ،السفير، بيروت
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 : إجراءات االحتالل في القدس مرفوضة جملة وتفصيال  الدول العربية جامعة .47

عربية أمس الممارسات اإلسرائيلية في القدس واألراضي أدانت جامعة الدول ال: وام -القاهرة 
الفلسطينية واعتبرتها انتهاكات صارخة للقانون الدولي وللقانون الدولي اإلنساني والتفاقيات جنيف 

 وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة ولكل المساعي الدولية الرامية لتحقيق السالم في الشرق األوسط.
يونيو أن هذه اإلجراءات  5الحتالل القدس والتي تحل اليوم  44ى الـ وأكدت في بيان بمناسبة الذكر 

نها تقطع أي أمل بالتوصل إلى حل عادل لتسوية الصراع العربي  مرفوضة جملة وتفصيال، وا 
اإلسرائيلي وأنها ستقود بالنتيجة إلى تقويض عملية السالم نهائيا وتنذر بحلول كارثية على مستقبل 

 ادمة.المنطقة وأجيالها الق
وطالبت الجامعة سلطات االحتالل بالتراجـع فـورا عن كـل ما من شـأنه أن يقـضي على جهود األسرة 

بادرات للسالم وآخرها مالدولية الرامية للسالم، مؤكدة أن ما عرضه العرب على اإلسرائيليين من 
 مبادرة السالم العربية لن يستمر إلى ماال نهاية.

ية السالم من قبل إسرائيل سيحدد خيارات األمة ويؤدي إلى نتائج ال إن القضاء على عمل»وقالت 
 «.تحمد عقباها

 5/9/4374االتحاد، أبو ظبي، 
 
 نيابي بحريني لبناء كنيس في القدس استنكار .48

أعرب رئيس لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني في مجلس النواب البحريني : غازي الغريري - المنامة
قامة النائب د. علي أحمد عن إد انته واستنكاره لقرار سلطات االحتالل الصهيوني ببناء مستوطنات وا 

كنيس يهودي في مدينة القدس، في ظل استمرار خطة تهويد القدس الشريف وتدنيس المقدسات 
 اإلسالمية.

قامة كنيس يهودي قرب المسجد األقصى مخالف  وشدد النائب البحريني على أن بناء المستوطنات وا 
ع واللوائح والقوانين الدولية، وهو تحٍد سافر لإمتين العربية واإلسالمية، ومن شأنه نسف لجميع الشرائ

كل االدعاءات والمبادرات حول إحالل السالم العادل والشامل في المنطقة، ومؤكدًا حق الشعب 
 الفلسطيني في رفض ومنع تلك العمليات اإلجرامية بكافة وسائل المقاومة والتحرير والجهاد.

 9/5/4374بيان، دبي، ال
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 4379القدس عاصمة للسياحة اإلسالمية لسنة تختار التعاون اإلسالمي  منظمة .49
اختارت منظمة التعاون اإلسالمي مدينة القدس عاصمة للسياحة اإلسالمية وفا:  –جاكرتا 
وذلك في إطار تقديم الدعم لمدينة القدس التي تتعرض يوميًا للتدنيس من عتاة  1026لسنة،
طرفين الصهاينة المدعومين سياسيًا من قبل أعضاء في "الكنيست" ووزراء في حكومة االحتالل المت

في محاوالتهم االستيالء على األقصى بشتى الطرق واألساليب وكان آخرها منع المصلين من دخول 
 المسجد واستباحته.

ية السياحية للدول وتم اختيار المدينة كعاصمة للسياحة اإلسالمية، في برامج التعاون والتنم
اإلسالمية، التي تنظمها منظمة التعاون اإلسالمي ومنظماتها األساسية والفرعية، التي عقدت في 

وقد صوتت الدول على ترشيح مدينة القدس، وحصلت  العاصمة االندونيسية جاكرتا أمس األول.
 على المركز األول من بين عدد من مدن الدول العربية واإلسالمية. 

 5/9/4374األنباء والمعلومات الفلسطينية، )وفا(، وكالة 
 
 يخطط للتمدد من سورية والعراق إلى قطاع غزة "داعش"السياسة" الكويتية: " .51

الدولة “أن تنظيم  "السياسة"كشفت مصادر قريبة من أوساط الجهاديين لـ :(خاص –السياسة )
له في الدول المجاورة لسورية  )داعش( يبحث عن إيجاد موط  قدم” اإلسالمية في العراق والشام

نشاء قواعد قادرة على مساعدته في تحقيق  ،بهدف تعزيز نفوذه وتأمين خطوط إمداد ،والعراق وا 
زاء هذا الوقع أهدافه.  ،وفقًا للمعلومات ،ناقش زعيم داعش أبو بكر البغدادي مع كبار قياداته ،وا 

يجاد مالذ آمن في بلد ثالث غير سوري تحسبًا إلمكانية تقهقهر التنظيم في  ،ة والعراقإمكانية التمدد وا 
منها التركيز على شبه جزيرة سيناء حيث يوجد  اإلطار،وطرحت أفكار عدة في هذا  ،هذين البلدين

أو قطاع غزة  "،السلفية الجهادية"و "أنصار بيت المقدس"سيما  ،نفوذ للجهاديين من تنظيمات عدة
 ."اإلخوان"ردن حيث يوجد نفوذ للجهادين وجماعة أو األ ،الذي تنشط فيها تنظيمات متطرفة

 ،ألن دونها صعوبات كبيرة "االنتحارية"الجديدة أشبه بـ "داعش"وخلصت المصادر إلى أن خطوة 
فلبنان يخوض حربًا ضد اإلرهاب وينفذ خطة أمنية في مختلف المناطق لمنع إقامة مالذات آمنة 

لقوة ضد أي خرق لحدوده مع سورية والحزم ضد أي واألردن ال يتردد في استخدام ا ،للجهاديين
كما أن مصر ستصعد من الحرب ضد التنظيمات الجهادية في سيناء مع  ،تحرك مشبوه في الداخل

فيما قطاع غزة يئن من  ،انطالق عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعروف بحزمه وصالبته
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كما أن  ،اء ألي مجموعات متطرفةسرائيلي ولم تعد حركة حماس تحكمه لتشكل غطالحصار اإل
 الجيش المصري لن يسمح بتحول الحدود بين القطاع وسيناء مرتعًا للجهاديين.

 5/9/4374السياسة، الكويت، 
 
 وستراقب سياستهاكيري: الواليات المتحدة ستتعاون مع الحكومة الفلسطينية  .50

ن أمس إبيروت ل زيارته لخالوزير الخارجية األمريكي جون كيري  : قالغاصب المختار -بيروت 
وعن عدم اعتراف الواليات . الواليات المتحدة ستتعامل مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة
الواليات المتحدة ال تعترف "المتحدة بالدولة الفلسطينية وتأثيره على محادثات السالم، قال كيري 

هناك أي دولة، والمسألة ليست مسألة  بحكومة في فلسطين ألن هذا يعني اعترافًا بدولة وليس
اعتراف بالحكومة، وقد يكون وفقًا للقوانين األميركية هناك تواصل مع هذه الحكومة في إطار معين، 

 ."وقد تحدثت مع عباس ونتنياهو في األيام الماضية وسنبقى على اتصال وسنوّضح ما نفعله
سرائي"أضاف:  ل تعمل مع هذه الحكومة ألسباب وأهداف سنعمل مع هذه الحكومة كما هو مناسب، وا 

أمنية. سنراقب هذه الحكومة بشكل قريب جدًا لكي نضمن التزامها باألمور التي تحدثنا عنها سابقًا. 
أما بالنسبة للقوانين في الواليات المتحدة األميركية فهي تنص على مراقبة عمل هذه الحكومة والتأكد 

سياستها وبعدها سنحدد توجهنا، فحماس بالنسبة لنا منظمة  من أنها ال تتعامل مع حماس، وسنراقب
إرهابية ال تقبل بمبادئ االتفاق الرباعي وتعمل وتدعو لتدمير إسرائيل، ولذلك سنراقب هذه الحكومة، 

 ."وطالما أن الشروط جميعها متوفرة فسنستمر في العمل مع هذه الحكومة
ديقة، وعالقتنا معها تتخطى حدود االمن، وهي على اسرائيل حليفة لنا ودولة ص"ن ألى إواشار كيري 

 ."ما يكون أفضل
 5/9/4374السفير، بيروت، 

 
 : واشنطن لن تعمل سوى مع حكومة تتبنى مبادئ اللجنة الرباعيةاألمريكية الخارجية .52

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية األميركية مري  :سعيد عريقات - القدس دوت كوم - واشنطن
يجازها الصحفي اليومي ردا على أسئلة الصحفيين بخصوص المساعدات المالية إهارف في 

"بشكل عام، سنناقش مع الكونجرس أهمية ومزايا استمرار دعم  األميركية للسلطة الفلسطينية:
 الفلسطينيين، كما أننا سنستمر في تقييم أداء هذه الحكومة )الفلسطينية( عن كثب".
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نناًا ان حماس مدرجة على الئحة اإلرهاب واضافت هارف: "لقد قلنا دائم ال نعمل معهم بتاتًا.  وا 
معروف ما هو مطلوب من أي حكومة فلسطينية فيما يتعلق بالنسبة للتعامل معها من وجهة نظرنا 
وهو االلتزام بمبادئ الرباعية" مؤكدة أن هذه الحكومة هي ذات طبيعة انتقالية مخولة باإلعداد 

أن اإلدارة األميركية راضية عن أنها ال تشمل أعضاء من حركة حماس "ولذلك، لالنتخابات المقبلة، و 
 ووفق ما نعرفه اآلن عن هذه الحكومة الجديدة فإن الواليات المتحدة ستستمر بدعم الفلسطينيين".

سرائيل" مشيرة  واستبعدت هارف أن يشكل موقف اإلدارة تجاه إسرائيل "إسفينًا بين الواليات المتحدة وا 
 وال تكسر". واستراتيجية"أن العالقات األميركية اإلسرائيلية طويلة وتاريخية  إلى

ولم يفاجأ العديد من الخبراء بالموقف األميركي المعلن عن استعداد اإلدارة االستمرار بالعمل مع 
 حكومة الوفاق الفلسطينية، خاصة وأن موقف اإلدارة كان واضحًا في الظاهر، وفقًا لما أّكده العديد
من الناطقين باسمها، وهو أن واشنطن لن تعمل سوى مع حكومة تتبنى "مبادئ اللجنة الرباعية"، أي 
االعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ونبذ العنف واإلرهاب، والموافقة على االتفاقيات السابقة بين 

 ة حماس.اإلسرائيليين والفلسطينيين، وهو ما ضمنته اإلدارة من السلطة الفلسطينية وبموافق
وعلق روبرت ساتلوف مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى على هذا الموضوع وقال: "هناك 

ولكن اللغة التشريعية التي  -لمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين-بعض الصعوبة في الكونجرس 
أييد تقديم ترعى المساعدات األميركية للفلسطينيين تمنح اإلدارة )الرئيس( مساحة من الحرية لت

المساعدة لحكومٍة مدعومة من حماس، شريطة أن تؤكد على مبادئ اللجنة الرباعية حول الشرق 
 األوسط، وهو ما فعلته هذه الحكومة".

 4/9/4374القدس، القدس، 
 
 4379-4374مليون دوالر لميزانية "األونروا" للسنوات  005يتبرع بحوالي  األوروبي االتحاد .53

 بحوالياالتحاد األوروبي ووكالة )األونروا( اتفاقًا تبرع االتحاد األوروبي بموجبه  األيام: وقع -القدس 
مليون دوالر(، للموازنة العامة لـ)األونروا( من أجل خدماتها الرئيسة خالل  225مليون يورو ) 146

 .1026-1024األعوام 
  رجية والسياسات األمنية فقد وقعت كاثرين آشتون، الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخا 

 ونائبة رئيس المفوضية األوروبية، وستيفان فولي، مفوض شؤون التوسيع وسياسة الجوار، والمفوض
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 مليون دوالر 225 العام لـ)األونروا( بيير كرينبول، على إعالن مشترك حول دعم االتحاد األوروبي 
 .1026 – 1024ونروا( للفترة الواقعة بين لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين )األ

 5/9/4374األيام، رام هللا، 
 
 والفرنسي للحكومة الفلسطينية البريطانيمويل تزيادة ال .54

رحبت دول أوروبية وعربية عبر وزارات الخارجية التابعة : )األخبار، رويترز، أ ف ب، األناضول(
. وترافق ذلك مع إعالن لندن "حماس"و "حفت"لها بتشكيل الحكومة، في ضوء اتفاق المصالحة بين 

مضاعفة دعمها المالي للسلطة، إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم الدعم البريطاني خالل األعوام 
 مليون دوالر. 550مبلغ  1022-1025

جاء هذا اإلعالن خالل االحتفال بعيد ميالد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في فندق الموفينبيك في 
 ، بحضور القنصل البريطاني العام ألستر ماكفيل وعدد من الوزراء الفلسطينيين.رام هللا

دعم "خالل الحفل أكد ماكفيل رسالة رئيس وزراء بالده ديفيد كاميرون خالل زيارته لفلسطين، بشأن 
الدعم االقتصادي "، مضيفًا: "2364قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 

 ."أتي من أجل تعزيز فرص االستثمار في فلسطيني
مليون يورو ما بين عامي  24بـ على المنوال نفسه، تعهدت فرنسا تمويل مشاريع تطويرية لفلسطين 

 في إطار دعم المشاريع التطويرية خاصة قطاعي النفايات الصلبة والمياه العادمة. 1024-1025
بين التي ترأسها وزير التخطيط الجديد شكري بشارة، جاء ذلك خالل المشاورات السنوية بين الجان

والقنصل الفرنسي العام هيرفي ماركو ووفد رفيع من المسؤولين الفرنسيين. وشدد ماركو على أهمية 
لما لذلك من أهمية كبرى في دمج التخطيط مع »عمل وزارتي التخطيط والمالية بقيادة وزير واحد 

 تزم تنمية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.، معربًا عن أن باريس تل«الموازنة
 5/9/4374األخبار، بيروت، 

 
 في األفق المصري: ال حلول سريعة.. االقتصادأزمات  .55

الفتاح السيسي الرئاسة في مصر في ظل تحديات  يتسلم المشير عبد: عامر ذياب التميمي*
ستقبل القريب. فمنذ اإلطاحة بحكم اقتصادية مهمة قد ال تتوافر اإلمكانات التي تتيح مواجهتها في الم

، انخفضت احتياطات العملة األجنبية إلى النصف 1022فبراير / الرئيس حسني مبارك في شباط
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 26تقريبًا، ما أضعف القدرة على تلبية متطلبات واردات الغذاء والوقود، وتقارب االحتياطات اآلن 
 د الغذائية والوقود لثالثة أشهر تقريبًا.بليون دوالر )ليست كلها سائلة(، ما يغطي واردات الموا

وتأتي اإليرادات السيادية لمصر من السياحة وقناة السويس وتحويالت المصريين العاملين في 
لى حد ما صادرات النفط والغاز وبعض السلع المصنعة. لكن إذا كانت تحويالت العاملين  الخارج، وا 

كذلك الحال بالنسبة إلى إيرادات قناة السويس، في الخارج مستمرة، وهي تحسنت ألسباب كثيرة، و 
شهد  1022تراجعت إيرادات السياحة في شكل كبير. وأشار وزير السياحة هشام زعزوع إلى أن عام 

. وغني 1020بليون دوالر في  2115بليون دوالر من  313تراجعًا مهمًا في الدخل من السياحة إلى 
 من عطال تدفق السياح إلى البالد.عن البيان أن االضطراب السياسي وتقلص األ

ويواجه قطاع الصناعات التحويلية تعطياًل مستمرًا نظرًا إلى اإلضرابات العمالية وتدني االستثمارات 
وضعف البنية التقنية أو تخلفها، ما يضعف إمكانات تعزيز الصادرات السلعية، بل إن توفير السلع 

الطلب على الواردات السلعية. وبلغت قيمة الصادرات  إلى السوق المحلية تراجع بما يساهم في رفع
بليون دوالر، ما يعني أن  5415بليون دوالر في حين كانت قيمة الواردات  16نحو  1022عام 

بليون دوالر. ولذلك، فإن قيمة الدين الخارجي في ارتفاع،  2215عجز الميزان التجاري كان بحدود 
. وعلى رغم أن قيمة الدين األجنبي معقولة إذا 1024نذ بداية بليون دوالر م 44ويقدر هذا الدين بـ 

في المئة(، تظل القدرة على مواجهة التزامات خدمة  10قيست كنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي )
 الدين ضعيفة.

وحاولت دول الخليج منذ منتصف العام الماضي أن تساعد الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها 
بليون دوالر.  21عندما تعهدت السعودية واإلمارات والكويت بتقديم دعم مالي متنوع بقيمة  المتعددة

بتقديم دعم مقداره ثمانية باليين دوالر. وال شك في أن هذا  1024كما أن هذه الدول التزمت في 
 الدعم يهدف إلى تمويل عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وتوفير أموال تساهم في اإلنفاق
الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع ذات المنفعة االجتماعية. لكن هذه 
األموال الخليجية قد ال تكون كافية لسد متطلبات اإلنفاق العام في مصر أو تمكين البالد من 

 مواجهة االلتزامات تجاه العالم الخارجي.
جديدة هي ذاتها التي واجهتها الحكومات من أهم التحديات التي ستواجه أي حكومة مصرية 

المصرية المتعاقبة على مدار العقود الثالثة الماضية وهي كيفية معالجة االلتزامات في الموازنة 
في المئة من مخصصات الموازنة الحكومية. ويتوزع الدعم  20العامة. هناك مسألة الدعم التي تمثل 

في المئة،  24والمواد الغذائية، خصوصًا الخبز، بنسبة في المئة  30بين دعم مشتقات الوقود بنسبة 
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ومخصصات دعم أخرى بنسبة ستة في المئة. وطرح صندوق النقد الدولي مالحظات مهمة في شأن 
هذه المسألة واقترح معالجات أخرى ربما تقلل من الكلفة، إال أن التردد السياسي حال دون التوافق 

 والر من الصندوق.بليون د 413وعطل اعتماد قرض بقيمة 
ويبدو أن تطوير سياسة الدعم يتطلب التأكد من أن أموال الدعم تذهب إلى المستحقين من الفقراء 
وأصحاب الدخول المتدنية. ويجب أن يعاد النظر في دعم الوقود الذي يستنزف أموااًل مهمة وُينفعق 

ات المالية أهمية قصوى في على فئات واستخدامات قد ال تكون أساسية وضرورية. وتمّثل اإلصالح
مواجهة التحديات االقتصادية في مصر، وال بد من أن تعطُّل هذه اإلصالحات ناتج من األوضاع 

 المعيشية القاسية التي يعانيها المصريون في غالبيتهم منذ زمن طويل.
عف في المئة من السكان تحت خط الفقر المحدد من األمم المتحدة. ويتكرس الفقر بض 10ويعيش 

االستثمار في القطاعات الحيوية، أي الزراعة والصناعات التحويلية، وارتفاع عدد السكان إلى حوالى 
مليون نسمة. وهكذا يتطلب إصالح السياسات المالية المواءمة مع االلتزامات االجتماعية تجاه  30

ى المساعدات الفئات المهمشة في المجتمع. وتعول أي حكومة مصرية في ظل أوضاعها الراهنة عل
 والقروض األجنبية الميسرة.

إن من أهم العوامل التي تتطلبها عملية تعزيز االستثمار هو تحرير البيروقراطية من الفساد السياسي 
واإلداري وتسهيل عمليات توظيف األموال وتوفير التسهيالت القانونية المناسبة. وال يمكن خفض 

ديدة من دون تعزيز دور القطاع الخاص المصري أعداد العاطلين من العمل أو خلق وظائف ج
واألجنبي ورفع كفاءة اإلدارة االقتصادية. وتقدر اإلحصاءات الرسمية نسبة العاطلين من العمل بـ 

 في المئة. 10في المئة من قوة العمل، في حين يقدر اقتصاديون مستقلون أن النسبة تتجاوز  2215
بلة أن معالجة الملف االقتصادي يجب أن يحظى باألولوية، ال بد من أن تعي الحكومة المصرية المق

وهذا الملف إذا جرت معالجته بنجاعة على مدى السنوات المقبلة، فإن مصر ستتمكن من تحقيق 
االستقرار السياسي واألمني في البالد. قد ال تكون المعالجات يسيرة وربما ال تتوافر اإلمكانات المالية 

وضع أسس منهجية للتعامل مع القضايا االقتصادية بما يعزز الثقة لدى الكافية، لكن ال بد من 
 المصريين وأوساط رجال األعمال األجانب والعرب والمؤسسات المالية الدولية.

 5/9/4374الحياة، لندن، 
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 هل تؤثر صراعات إسرائيل الداخلية في سياستها الخارجية؟ .56
 انطـوان شلحـت

ومع أن هذا المنصب رمزي للغاية  كنيست رئيسًا جديدًا إلسرائيل.حزيران الحالي ينتخب ال 20في 
إال إن المعركة الدائرة على هوية الرئيس المقبل تنطوي على دالالت متعلقة بصراعات حزبية 

 وسياسية.
وأولها مرتبط بسعي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى فرض هيمنته وهيمنة اليمين على السلطة في 

سعي يشكل هّمه األول والرئيسي، ويفرخ محاوالت موازية للتحكم بوسائل اإلعالم إسرائيل، وهو 
 والرأي العام.

وبالتأكيد فإن نتنياهو ال يرغب في أن يتولى منصب الرئيس شخص يمكن أال يأتمر بأمره أو أن 
ون يحيد عن سياسته أو أن يتدخل في السياسة العامة مثلما هي حال الرئيس المنتهية واليته شمع

 بيريس.
ونظرًا إلى حقيقة أن اليمين يهيمن على السلطة منذ ثالثة عقود ونّيـف وال يبدو في األفق المنظور أن 
ثمة ما يهّدد تلك الهيمنة، فإن ذلك يفتح المجال أمام إمكان تصفية "حسابات قديمة" داخل صفوف 

نيست السابق رؤوفين ريفلين اليمين، كما دلت على ذلك المعركة التي دارت بين نتنياهو ورئيس الك
 باعتباره المرشح األوفر حظًا للفوز بمنصب رئيس الدولة.

وتعود هذه "الحسابات القديمة" إلى واقع أن ريفلين محسوب على ما يسمى بـ "جماعة األمراء" في 
ة حزب الليكود الحاكم والتي كان فوز نتنياهو برئاسة هذا الحزب بمثابة إيذان بنهاية عهدها وسيطر 

 عهد آخر.
ومن المداوالت التي تجري في كواليس السياسة اإلسرائيلية يتبين أن الدافع األساسي الذي وقف وراء 
المعركة بين الشخصين شخصي بامتياز، تأّدى عنه أن يصبح ريفلين خصمًا سياسيًا لنتنياهو بعد أن 

إلغاء مؤسسة الرئاسة، لكن  ادعى أن األخير يتخذ قراراته وفقًا لرغبات زوجته. كما حاول نتنياهو
 هذه المحاولة باءت بالفشل.

وبموجب المداوالت نفسها، يخشى نتنياهو من أنه إذا أصبح ريفلين رئيسًا لن يقع اختياره على رئيس 
الليكود كأول رئيس حزب يكلفه بتأليف الحكومة وقد يتسّبب عمليا بإسقاطه عن الحكم، إذ إن القانون 

رئيس الدولة يكلف أحد رؤساء األحزاب بتشكيل الحكومة. لذا يسعى  اإلسرائيلي ينص على أن
نتنياهو أيضًا إلى سن قانون جديد يصادر هذه الصالحية من رئيس الدولة، ويلزم تكليف رئيس أكبر 

 حزب بتأليف الحكومة.
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تقبل من المهم أن نؤكد أن هذه الصراعات الداخلية قد تؤثر في تركيبة السلطة اإلسرائيلية في المس
لكنها لن تؤثر في السياسة اإلسرائيلية العامة وخصوصًا السياسة الخارجية التي توّحدها الخطوط 

 الُحمـر نفسها في ما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالقضية الفلسطينية وسائر الملفات اإلقليمية.
5/9/4374النهار، بيروت،   

 
 أم إدارة انقسام؟ مصالحة .57

  د. فايز رشيد
ء أعضاء الحكومة التوافقية الفلسطينية الجديدة بين حركتي فتح وحماس، وهي حكومة أُعلنت أسما

محاصصة، رغم الخالف بين الحركتين على تسمية وزير للخارجية ووزارة شؤون األسرى، فالرئيس 
عباس يريد أن يبقي رياض المالكي في منصبه، وبالنسبة لوزارة األسرى الرئيس يريد تحويلها إلى 

قلة تابعة لمنظمة التحرير، حماس ال تريد المالكي وترغب في اإلبقاء على وزارة األسرى هيئة مست
كما هي. األخيرة تراجعت عن موقفها من المالكي وعباس عن تحويل الوزارة. هذا الخالف مع صغر 
حجمه اال أنه يؤشر إلى طبيعة المرحلة القادمة التي من المحتمل أن تشهد قضايا خالف كثيرة 

ى من دون حل، فالتراجع عن المواقف ليس مضمونا للقبول به في كل مّرة من كل من الطرفين، وتبق
بالتالي كيف سيتم حل هذه الخالفات، خاصة أن برنامج الحكومة أبقى على قضايا خالف كثيرة بين 

ببرنامج  علنا التزام هذه الحكومةأ  وحمد هللاالجانبين مثل، البرنامج السياسي للوزارة، فكل من عباس 
رئيس السلطة ومن ضمنه، المفاوضات والتنسيق األمني مع إسرائيل الذي وصفه عباس بتعبير 

 )المقّدس(.
أما حماس فكما أعلنت من قبل: ضد استئناف المفاوضات حاليا وضد التنسيق االمني مع العدو؟ 

اسع يمتد بين الرغبة مما يدعو إلى القول ان االتفاق أّجل الخالفات ولم يحلها. نعم.. هناك بون ش
والواقع في ما يتعلق بموضوع المصالحة، فإسقاط الرغبة على الفعل هي مسألة واردة في الكثير من 
القضايا وحتى الظواهر، فال يخفى على احد مدى الضرر الذي أصاب قضيتنا ومشروعها الوطني 

يقة على الطرفين المعنيين جّراء االنقسام، األمر الذي أّدى إلى ضغوطات شعبية وعربية ودولية صد
)بغض النظر عن أن االتفاق جرى بين وفد منظمة التحرير وحركة حماس في غزة ( مباشرة 
باالنقسام وهما: حركة فتح بالطبع، إضافة إلى حركة حماس، من أجل تجاوز االنقسام والوصول إلى 

 المصالحة والعودة بالوحدة الوطنية الفلسطينية إلى سابق عهدها.
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حية ثانية فإن الحركتين باتتا مأزومتــــين: السلــطة بسبب فشل المفاوضات ووصولها إلى طريق من نا
مسدود، وحماس بسبب المتغيرات في مصر والعالقة المتوترة بين حماس والنظام المصري الجديد 

إلى وتبعات هذا الخالف. هذان العامالن لعبا دورا بارزا في المباحثات التي جرت في غزة وافضت 
جراء انتخابات رئاسية وتشريعية خالل ستة شهور.  االتفاق: حكومة التكنوقراط التوافقية وا 

مما ال شك فيه أن ما جرى االتفاق عليه يمثل قضايا مهمة، تجعل من شعبنا وأصدقائه على مستوى 
بقة من التفاؤل بقرب تحقيق المصالحة الفعلية، ولكن من الناحية األخرى، جرى في اجتماعات سا

للحركتين االتفاق على هذه القضايا وقضايا أخرى شبيهة، وجرى تشكيل حكومة وفاق بعد حكومة 
حماس، وتم تشكيل لجان ذات وظائف عديدة، اال أن شيئا من كل تلك القضايا لم يجر تطبيقه 
وفشلت الحكومة واقعا على األرض. واآلن من أجل مصالحة حقيقية يجري تطبيقها واقعا فعليا 

جب أيضا على الطرفين وبحضور ومشاركة كافة التنظيمات الوطنية واالسالمية الفلسطينية، يتو 
 الوصول إلى ما يلي:

إجراء مراجعة نقدية شاملة للمرحلة السابقة، منذ توقيع اتفاقيات أوسلو وحتى هذه اللحظة، 
تيطان وتهويد فمفاوضات عشرين عامًا لم تُنتج سوى المزيد من إيغال العدو الصهيوني في االس

األرض، وارتكاب العدوان والمجازر وهدم البيوت واالعتقال واالغتيال والمزيد من اإلصرار على 
التنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية، واالشتراطات التعجيزية الصهيونية على الفلسطينيين كاالعتراف 

سيير الشؤون الحياتية بيهودية إسرائيل، واإلبقاء على السلطة: كحكم ذاتي مهمته األساسية ت
للفلسطينيين، والتنسيق األمني مع إسرائيل بهدف أن يكون هذا التنسيق مدخاًل لتكون السلطة حاميًا 
لالحتالل ووسيلة لممارسة فعل االحتالل من خاللها. كذلك الوصول إلى هدنة طويلة األمد مع 

ن أي خطوات يجري االتفاق حماس تمتد لسنين طويلة، من دون إجراء هذه المراجعة الشاملة فإ
 عليها بين حركتي فتح وحماس، تظل منقوصة.

االتفاق على برنامج سياسي للمرحلة المقبلة يعتمد الثوابت الوطنية الفلسطينية، يحدد ما هو المطلوب 
بدقة خالل المرحلة الراهنة، ويعيد التأكيد على استراتيجية النضال الوطني الفلسطيني على ضوء 

ات، شريطة أن تكون الحركة التكتيكية السياسية الفلسطينية منطلقة من خدمة الهدف فشل المفاوض
االستراتيجي، وليست بدياًل له، مثلما يجري التطبيق حاليًا. ال شك أن اختالفًا سياسيًا كبيرًا يقوم بين 

س عباس الفهم االستراتيجي للنضال الفلسطيني وما يجري على أرض الواقع حاليا من سياسات، الرئي
ما زال يؤمن بنهج المفاوضات والشيء غيرها، فهل حماس متفقة مع هذا النهج )وهي حاليا في 

 مرحلة هدنة مع العدو الصهيوني(؟
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إن بعض األلغام ستواجه الحكومة القادمة من نمط: األجهزة األمنية في كل من رام هللا وغزة، 
تثبيت سلطتها، بالتالي فإن أسئلة كثيرة ستواجه  فاألولى تابعة للسلطة والثانية تعتمد عليها حماس في

 إعادة دمج هذه األجهزة بعضها مع بعض.
من جانب آخر فإن حركة حماس في القطاع ولما يزيد عن السبع سنوات تمارس سلطة فعلية نسبية 
)ولكن ضمن نطاق االحتالل مثل السلطة في رام هللا كذلك(، فهل من السهل على حماس التخلي 

عن هذه السلطة؟ هذا السؤال نطرحه على سبيل المثال وليس الحصر، وهو يشكل سؤااًل الطوعي 
صغيرًا من بين عشرات األسئلة الشبيهة األخرى، هذا اضافة الى انعدام الثقة بين الجانبين، إضافة 

ألف موظف قامت حماس بتعيينهم، بعد قيامها بحركتها حتى هذه اللحظة، ما  50إلى مصير 
الموظفين؟ هل ستدمجهم السلطة في وزاراتها؟ وهل ستتسلم الحكومة التوافقية السلطة  مصير هؤالء

في غزة؟ وما هو مصير القوانين التي سنتها حماس في غزة على مدار سنوات حكمها في القطاع؟ 
هذه غيض من فيض األسئلة التي تفرضها المصالحة. ما جرى هو عملية هروب إلى األمام من 

يجاد أجوبة ذات قواسم مشتركة عليها بين الجانبين. من استحقاقات كثير  ة على الطرفين البحث فيها وا 
القضايا التي يتوجب االتفاق عليها: الموقف من منظمة التحرير الفلسطينية ودخول حركتي حماس 
والجهاد االسالمي إلى كافة مؤسساتها والتفاصيل المتعلقة بكل ذلك، فهل تأجيل هذه القضايا في 

 تجاوز االنقسام؟ صالح
جملة القول ان ما جرى في غزة من اتفاقات مؤخرًا هو خطوة في االتجاه الصحيح، واالتفاق على 
من يوجد في المعبر مع مصر جيد، لكنه ال يجيب على كل األسئلة األخرى. إنه أقرب الى التعامل 

لحة واقعًا على مع واقع فرضته الظروف منه الى مصالحة حقيقية فعلية، فحتى تتحقق المصا
األرض، يتوجب اجراء الكثير من الخطوات، تلك التي لم يتم التطرق اليها في مباحثات غزة لهذا 

 السبب فإن االتفاق، رغم إعالن الوزارة، هو أقرب إلى إدارة االنقسام منه إلى المصالحة.
5/9/4374القدس العربي، لندن،   

 
 االستعداد لفوز "حماس" في االنتخابات .58

مد جميل عزمأح د.  
، االثنين الماضي، هو لحظة فلسطينية تاريخية مهمة، الحمد هللاال شك في أن تشكيل حكومة رامي 

يختلف ما بعدها عّما قبلها. فقد انتهى وجود حكومتين فلسطينيتين، وجرى ذلك بالتوافق، من دون 
ن كان يمكن القول، وبنظرة فاحصة، إّن "حماس" هي م ن قّدم أكبر تنازالت "هزيمة" طرف لآلخر، وا 
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)ولكن ليس كل التنازالت( في سبيل هذه الحكومة. فالحكومة الجديدة تكاد تكون نسخة عن الحكومة 
السابقة التي عينها الرئيس الفلسطيني محمود عّباس، من رام هللا، مع بعض التعديالت غير 

تزمة بما تلتزم به الجوهرية. وتصمت "حماس" إلى حد كبير، عن تصريحات بأن هذه الحكومة مل
 الرئاسة الفلسطينية دوليا وفي إطار عملية التسوية، وهذا يعكس فعال حرصًا على إتمام المصالحة.

إال أن هناك، في الوقت ذاته، وضعا أمنيا غريبا إلى حد كبير، يتثمل في أّن "حماس" وعدت بتسليم 
زة األمنية. على أّن وزارة الداخلية بقيادة األجهزة والوزارات المدنّية للحكومة الجديدة، ولكن ليس األجه

، وبقوة الجانب المالي، أي سلطة دفع الرواتب، يمكن أن تشهد استيعابا الحمد هللارئيس الوزراء رامي 
تدريجيا لرجال األمن في غزة، وجزءًا ال يستهان به منهم، إن لم يكن الغالبية العظمى، عناصر 

ة حكومية واحدة بقيادة الحكومة. وعملية التسليم هذه، وأنصارا في حركة "حماس"، ضمن منظوم
وعملية الصمت أو االحتجاج الخافت على التصريحات بشأن موقف الحكومة السياسي، قد ال 

 تكونان عمليتين سهلتين، ولن تتقبلهما عناصر كثيرة داخل "حماس".
األمنية وتوزيع األعباء،  االعتقاد السائد هو أن الوضع الراهن المعقد والحساس في تقاسم المهام

ينتهي مع االنتخابات المزمعة بعد ستة أشهر، والمفترض أن تشكل المجلس التشريعي الفلسطيني، 
والرئاسة الفلسطينية، والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية. والحقيقة أن االنتخابات، على 

ات ذاتها كثيرا من الجهد لتتم، خصوصا أهميتها القصوى، ال تحل المشكلة. فبداية، تحتاج االنتخاب
من حيث تجاوز العقبات التي سيضعها الجانب اإلسرائيلي، أو ما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني 

 الفلسطيني، وصعوبة إجرائها في الشتات. لكن األهم أّن االنتخابات وحدها ال تحل المشكلة.
و جزئيا مجددًا؟ سيجد الشعب الفلسطيني نفسه ماذا لو جرت االنتخابات فعال، وفازت "حماس" كليا أ

تحت حصار وحرب إسرائيليين، وقد يتكرر سيناريو طلب "حماس" سلطة كاملة )حتى لو لم تفز 
بالرئاسة الفلسطينية(، مقابل تردد "فتح" في ترك مواقعها واالنتقال إلى مقاعد المعارضة، وسيتجدد 

 االنقسام.
برنامج وطني حقيقي تقبله األطراف لوقبل ذلك، ال بد من التوصل بموازاة ترتيبات االنتخابات، بل 

الفلسطينية الرئيسة، ويجري تأمين قبول وطني ودولي به. وال بد من دراسة احتماالت فوز أو خسارة 
االنتخابات؛ ففوزها حق مشروع لها، مثلما هو حق مشروع لحركة فتح، وال يجب أن تراهن ب"حماس" 

 .1006 فيى أن الحل سيأتي وحده بافتراضهم عدم فوزها، كما فعلوا أي قيادة فلسطينية عل
توقع فوز "حماس" يكون، أوال، بالتوصل لبرنامج وطني مقبول للجميع، ولو بدرجات متفاوتة 
وبتباينات. فإذا كانت الرئاسة الفلسطينية، وتحديدا الرئيس محمود عباس، استطاعت في هذه المرحلة 
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أوروبيًا ال يرفض "اشتراك حماس في تشكيل" الحكومة الحالية من دون  أن تؤّمن قبوال أميركيا
المشاركة فيها، فإنه يجب التهيئة دوليا الحتماالت مشاركة "حماس" في حكومة مقبلة، أو احتماالت 
تشكيلها. وهذا يتضمن مهاّم على "حماس" و"فتح" االستعداد لها. وعلى "فتح" االستعداد الحتمال 

 واقع المعارضة، ولو مؤقتا.انتقالها إلى م
كذلك، فإن احتماالت خسارة "حماس" قد تجلب تعقيدات ليست أقل مما يجلبه فوزها. فضمان أن 
تكون معارضة في إطار برنامج وطني، ومن دون انقسام على األرض، يحتاج بدوره برنامجا وطنيا 

االنتخابات ليست المهمة  متفقا عليه، ومؤسسات ناجعة تسمح بالمعارضة الفاعلة. ومن هنا، فإنّ 
األكثر إلحاحًا فلسطينيا، رغم أهميتها القصوى وضرورة أن ُتجرى في موعدها، بل األهم هو التفاهم 
صالح مؤسسات العمل الوطني، وفي مقدمتها منظمة التحرير  حول برامج العمل السياسي، وا 

لقواعد الشعبية، والمؤسسات الفلسطينية؛ وكذلك وضع قواعد العمل السياسي الفلسطيني، وتهيئة ا
واألجهزة األمنية، واألطراف الدولية، الحتماالت دخول عصر يتم فيه تداول القيادة بين انتخابات 

 وأخرى، مع وجود مواقف وطنية جامعة متفق عليها.
5/9/4374الغد، عمان،   
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 موشيه آرنس
بنان، وحماس في قطاع غزة، وعصابات ارهاب في حزب هللا في ل –اسرائيل ال يعوزها األعداء 

سيناء، ومنظمات ارهاب ُوضعت قرب الحدود في الجوالن بعد نشوب الحرب االهلية في سوريا، 
. لكن أخطرها العدو الموجود بين أظهرنا أال وهو الجناح إيرانآيات هللا في  –وأبعد من ذلك 

 الشمالي من الحركة االسالمية برئاسة رائد صالح.
ما زال الجناح الشمالي يشتغل منذ سنين بنشاط تآمري يرمي الى القضاء على دولة اسرائيل واقامة 

سواء  –دولة اسالمية بدال منها. وهم يعلنون عن هذا الهدف على رؤوس االشهاد، ويتقدمون 
 نحو احرازه بجنيد تدريجي للسكان المسلمين في اسرائيل لمكافحتها. –أصدقتم أم ال 

ون القول لهم إن اسرائيل عدوهم ويحرضونهم على العمل عليها بالعنف ويناضلون بكل فهم يكرر 
طريقة ممكنة الحباط كل مبادرة الى دمج المواطنين العرب في المجتمع االسرائيلي. واذا كان 
يصعب عليكم تصديق ذلك فانظروا الى ما حدث للبدو في النقب. فقد كانوا يرون أنفسهم الى ما قبل 

 نهم للخدمة في الجيش االسرائيلي.سنة اصدقاء دولة اسرائيل وتطوع كثير م ثالثين
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إن البدو في الحقيقة مسلمون لكنهم ليسوا متدينين بصورة خاصة ولم يكونوا يرون أنفسهم جزًء من 
جيش اسالمي يحارب اسرائيل الى أن بدأت الحركة االسالمية ترسل الى النقب من الشمال رجال 

نشطاء ينظمون مظاهرات واعمال شغب في ذلك المكان مع نشر دعاية على دين ومعلمين و 
 اسرائيل.

أصبح جناح الحركة الشمالي يقود حملة الدعاية هذه في السنوات االخيرة. ويعمل ناسه في اقناع 
 البدو بأن اسرائيل هي عدوهم وأنه ال يجوز لهم أن ُيجندوا للجيش االسرائيلي، جيش العدو.

الشمالي مرة في كل سنة مهرجان دعاية جماعيا على اسرائيل في أم الفحم تحت عنوان ويقيم الجناح 
، ويحاولون فيه أن يقنعوا عشرات آالف المسلمين االسرائيليين بأن اسرائيل «األقصى في خطر»

 «.الفعل اآلثم»تخطط لهدم المسجد األقصى، ويشجعونهم على االستعداد لبذل مهجاتهم الحباط هذا 
لدعاية اآلثمة للجناح الشمالي من الحركة االسالمية وقدرته على تحريض السكان المسلمين ُذكرت ا

. وحملت اللجنة الجناح الشمالي 1000في تقرير لجنة أور التي حققت في أحداث تشرين االول 
المسؤولية عن أحداث الشغب وعن سفك الدماء الذي تالها. وبرغم ذلك لم تعمل السلطة في اسرائيل 

اخراج الحركة التي ُتهيج الخصومة، خارج القانون، فاستمرت وزادت نشاطها المعادي السرائيل  على
 في السنوات التي تلت ذلك.

ال يخفي الجناح الشمالي من الحركة االسالمية صلته باالخوان المسلمين في مصر، وعالقاته 
ئيل. ويوجد أساس معقول بحماس في غزة. وهو يؤيد علنا نشاط حماس االرهابي الموجه على اسرا

لفرض أن المنظمتين بينهما صالت قوية. فقد كان رائد صالح من الشخصيات البارزة على متن 
 في الرحلة البحرية التي بادرت اليها منظمة ارهابية تركية لتأييد حماس.« مرمرة»سفينة 

تمر على الوجود فهل من المنطق السماح لمنظمة تعمل علنا في القضاء على دولة اسرائيل أن تس
باسم الحفاظ على حرية التعبير؟ ربما كان لذلك تسويغ لو كان الحديث عن حركة ال تأثير لها وال 
قدرة على إحداث ضرر بالدولة والمجتمع. لكن الجناح الشمالي من الحركة االسالمية بعيد عن أن 

ن يصعب اخراج الحركة يكون منظمة ال تأثير لها، ونشاطه خطير على الدولة وُمضر بها. وقد كا
خارج القانون لو حاولت اخفاء أهدافها الحقيقية لكن الجناح الشمالي كما قلنا آنفا بين أهدافه بما ال 

 يحتمل أي شك.
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في التاريخ سوابق تعلمنا ما حدث لدول ديمقراطية لم تستطع حماية نفسها من أعداء في الداخل. 

ويجب عليها أن ُتخرج الجناح الشمالي من الحركة  فيجب على اسرائيل أن تتعلم دروس الماضي
 االسالمية خارج القانون.

0/9/4374هآرتس   
5/9/4374القدس العربي، لندن،   
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 د. حاييم شاين
رهاب الموحدة تباحث وزراء المجلس الوزاري المصغر السياسي االمني في آثار انشاء حكومة اال

للسلطة الفلسطينية. ومن المنطق أن نفرض أن ترد دولة اسرائيل الرد الذي يناسب خطر الحادثة. 
 ومع ذلك ينبغي أال تشمل خطوات العقاب ضم مناطق.

إن ارض اسرائيل كلها لشعب اسرائيل، ويجب ربط اراضي الوطن بدولة اسرائيل، لكن ينبغي فعل 
 ب.ذلك في الوقت الصحيح المناس

مواطني الدولة بأن أبو مازن هو األمل  إلقناععمل اليسار االسرائيلي وتعب في السنوات االخيرة 
الوحيد واألخير للسالم بيننا وبين الفلسطينيين. وُعرض أبو مازن على أنه معتدل وباحث عن السالم 

يست ووزراء وبراغماتي. وهذه صورة تُبين رؤيا اليسار. وكما هي العادة دائما هدد اعضاء كن
ومحللون المجتمع االسرائيلي وزعموا أن البديل عن أبو مازن المتطرفون الخطيرون العنيفون من 

 لم نسارع فان جدران بيتنا القومي ستقع فوق رؤوسنا. إذاحماس. وزعموا أننا 
. غدا واضحا اآلن أن أبو مازن ليس شريكا في السالم بل شريكا كبيرا لمنظمة ارهاب اسماعيل هنية

وأصبح يوجد بيننا مرة اخرى ساسة ال يجوز أن ُيبلبلوا بالحقائق. وأصبح من الممكن أن نسمع 
اصواتا تريد إمهال حكومة الوحدة الفلسطينية وقد أقنعوا اوباما وكيري. إن أبو مازن هو متابع نهج 

تي لم تستطع ياسر عرفات وتراثه الدامي، وهو الذي نجح في أن يضلل سنوات كثيرة قيادة الدولة ال
 أن ترى القتل في خطة مراحله.

اآلن وقد سقط قناع السالم عن وجه القيادة الفلسطينية، يجب على دولة اسرائيل أن تُبين أن السلطة 
 لم يكن من جنسه. إذاالفلسطينية سلطة ارهابية ألنه ال يوجد انسان يسكن مع ثعبان 
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ل تعبير عن الضعف يعززانه ويقويانه. وعند وال يجوز الضعف في مكافحة االرهاب ألن كل تخٍل وك
 دولة اسرائيل ما يكفي من الوسائل للقضاء على خطر االرهاب تحت رداء حكومة خبراء.
0/9/4374اسرائيل اليوم     
4/9/4374رأي اليوم، لندن،   
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