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 مصر لن تقبل بفتح معبر رفح من دون وجود السلطة الفلسطينيةقيادي في فتح: 
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 46 :كاريكاتير

*** 
 
ســحبت جيشــي مــن غــزة خوفــًا مــن قــتلهم وأســرهم.. وعلــى عبــاس االختيــار بــين الســالم  نتنيــاهو: .0

 وحماس
رئيس الوزراء الصهيوني من القدس المحتلة أن   31/8/4114المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر 

بنيامين نتنياهو برر سحبه لجيشه من قطاع غزة خالل العدوان األخير بخوفه من استمرار سقوط 
 ين قتيل وجريح وأسير.جنوده ما ب

وقال نتنياهو خالل مقابلة مع القناة العبرية الثانية مساء أمس وبثتها كاملة الليلة إنه "لم يكن يرغب 
في الدفع بكل القوات العسكرية اإلسرائيلية لجبهة غزة وبالتالي استنزاف قدرات إسرائيل على جبهة 

 ".واحدة، في حين تشتعل الجبهتان السورية واللبنانية
وتطرق في مقابلة الستفراده بقرار وقف إطالق النار وموافقته على المبادرة المصرية، مبيًنا أنه 

 حصل على تفويض من الكابينت التخاذ هكذا قرار.
وردًا على سؤال حول عدم إقدامه على احتالل القطاع وتدمير حكم حماس؛ رأى أنه "ومن الصواب 

لعسكرية التي دمرت غالبية قدرات حماس، في حين لم يستبعد في هذه المرحلة االكتفاء بالعملية ا
 اإلقدام على هكذا خطوة حال تدهور األوضاع مستقباًل"، على حد تعبيره.

وتحدث نتنياهو عن الثمن الباهظ الذي كانت ستدفعه "إسرائيل" حال محاولتها احتالل القطاع، كما 
 ألمر الذي ال نرغب به حاليًا.أن خطوة كهذه بحاجة لمكوث مطول داخل القطاع وهو ا

وضرب مثااًل لصعوبة القيام بهكذا عمليات في أماكن مكتظة بالسكان على محاولة الجيش األمريكي 
احتالل مدينة الفلوجة غربي العراق إبان االحتالل األمريكي للعراق وتكبد خسائر بشرية ومادية 

 كبيرة.
ير الكثير من األحياء وقتل آالف السكان، كما عاد وقال: "حصلت كارثة إنسانية في الفلوجة بعد تدم

 مسلحو القاعدة للمدينة في اليوم التالي لخروج الجيش األمريكي ولم يكن لتلك العملية أي جدوى".
كما تطرق نتنياهو للمسيرة السلمية وعالقته برئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس، داعًيا إياه 

 ا ليتسنى بعد ذلك البدء بعملية سياسية تفضي إلى اتفاق سالم.للتخلي عن الشراكة مع حماس ونبذه
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وقال إن "على أبو مازن االختيار ما بين السالم مع إسرائيل أو حماس"، مشيرا إلى أنه في حال 
 تخليه عن الشراكة مع حماس فسيكون مستعدًا للذهاب التفاق سالم.

الصواب له أن يختار ترك حماس التي ال  وأضاف "عليه أن يختار طريق السالم، وأنا اعتقد أنه من
 تدعو فقط لتدميرنا بل تدعو إلسقاطه وقامت فعليًا بالسعي إلسقاطه". على حد زعمه.

يوًما من العملية العسكرية كافية لتثبت له أن عباس شريك فعلي  00وردًا على سؤال هل كانت فترة 
 ه على الصعيد السياسي أيضًا".للسالم؛ قال نتنياهو "آمل جدًا أن نتمكن من التعاون مع

وأكمل قائاًل: "إذا ما خيرت بين دخول حماس إلى الضفة الغربية أو دخول أبو مازن والسلطة للقطاع 
كنت سأختار الثانية وليس األولى"، مضيفًا إنه "يجب االختيار بين السالم مع إسرائيل أو حماس 

 فإما واحد أو اثنان". على حد تعبيره.
قنوات التلفزة اإلسرائيلية بثت مساء اليوم في نشراتها أن  31/8/4114، 48ب عر وذكر موقع 

الجمعة في  يومالمركزية مقابالت خاصة مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أجرت 
وخالل المقابالت حاول نتنياهو التهرب من الرد على  أعقاب اتفاق وقف إطالق النار في غزة. 

تتعلق باألوضاع االقتصادية في أعقاب الحرب وخططه لمواجهة تكاليف الحرب التي األسئلة التي 
ن كان يعتزم رفع نسبة الضرائب. وشدد على أن األولوية هي لألمن  وصلت إلى مليارات الشواقل، وا 

 قبل توفر الحياة.” جودة حياة“وأنه ال يمكن الحديث عن 
اب الحرب، كما تعهد وزير ماليته يئير لبيد، وقال ورفض نتنياهو التعهد بعدم رفع الضرائب في أعق

 إن األولوية هي لميزانية األمن وأن هناك عدة خيارات أمامه.
ورئيسها محمود عباس، ودعاه إلى  الفلسطينيةسياسًيا، استبعد نتنياهو تجديد المفاوضات مع السلطة 

 من حركة حماس.” إعالن الطالق“
الثانية إّن حركة حماس لم تحصل على أي من مطالبها خالل الحرب وقال نتنياهو للقناة اإلسرائيلية 

 )شاليط(.” الوفاء لألحرار“مثل بناء الميناء البحري والمطار ورواتب الموظفين وتحرير أسرى صفقة 
ورد نتنياهو االنتقادات التي وجهت إليه بأنه وافق على وقف إطالق النار دون إجراء تصويت داخل 

مصغر )كابينيت(، وقال إنه اتخذ قرار وقف إطالق النار بالتشاور مع وزير األمن المجلس الوزاري ال
ورئيس هيئة أركان الجيش. وأضاف أن بعض وزراء الكابينيت سعداء في سرهم ألنه لم يعرض 

 اتفاق وقف إطالق النار للتصويت ألن ذلك كان سيحرجهم.
قدوا الثقة به، قال نتنياهو إنه التقى قد ف” غالف غزة“وردًا على سؤال إن كان سكان مستوطنات 

 بعشرات رؤساء السلطات المحلية هناك الذين أبدوا دعمهم له ولسلوكه خالل الحرب.
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معزولة وليس بمقدورها “وقّدر أن يستمر وقف إطالق النار لفترة طويلة زاعمًا أن فصائل المقاومة 
 رد عليها.وأنه لن يقبل بسقوط القذائف المتفرقة وسي” تهريب األسلحة

وعن العالقة مع السلطة الفلسطينية، كرر نتيناهو دعوته للرئيس الفلسطيني بالتراجع عن المصالحة 
 ”. اختيار السالم مع إسرائيل وليس مع حماس“مع حركة حماس، وقال إن عليه 

تقال وقال إنه ال يعارض رجوع السلطة الفلسطينية إلى غزة، وال يرى في ذلك إشكااًل، لكنه يعارض ان
 حماس إلى الضفة الغربية.

وأوضح أنه لم يتحادث مع عباس في الفترة األخيرة لكن االتصاالت بين الطرفين دائمة ومستمرة، 
 وقال إن استمرارها يتعلق بسياسة السلطة الفلسطينية.

لعمل الواقع الجديد )السياسي( قد يتيح لنا ا“وفي حديث للقناة اإلسرائيلية العاشرة، قال نتنياهو إن 
بطريقة تدعم المصالح األمنية من جهة والشروع بعملية سياسية مسؤولة على أساس الواقع الجديد 

 ”. من جهة ثانية
)داعش( وتكرار ” الدولة اإلسالمية“وحاول نتنياهو طيلة المقابالت إجراء تشبيه بين حماس وتنظيم 

 قوله بأن حركة حماس تريد تدمير دولة إسرائيل.
 
 اس مسؤولية إطالة الحربعباس يحّمل حم .2

حملللل اللللرئيس الفلسلللطيني محملللود عبلللاس حركلللة حملللاس المسلللؤولية علللن إطاللللة أملللد الحلللرب  :رام هللا
 .اإلسرائيلية على قطاع غزة، وأنه كان باإلمكان تفادي ارتفاع عدد الضحايا

ب وأكلد عبللاس خللالل مقابللة بثهللا "تلفزيللون فلسلطين" الجمعللة، أن حمللاس أصلرت علللى مناقشللة المطاللل
 .أوال قبل وقف إطالق النار، ما أدى إلى إطالة أمد العنف

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني غير مستعد لمذبحة كل سنتين، فإما أن يكون هنلاك حلاًل أو ال يوجلد 
ما حل سياسي أو ال، أما المماطللة فلال، نحلن منلذ  سلنة ونحلن ننتظلر، كملا أننلا للن نقبلل   10حل، وا 

 ."ر في القدس المحتلةبأن يستمر هذا الوضع الخطي

وشلللدد عبلللاس عللللى "ضلللرورة إقاملللة الدوللللة الفلسلللطينية المسلللتقلة"، مضللليفًا: "ال يعقلللل أن إسلللرائيل هلللي 
 ."الدولة الوحيدة في العالم غير معروفة الحدود

وقلال أنله حلزين لتللأخر التوصلل إللى اتفلاق التهدئللة، مضليفًا: "إسلرائيل للن تفلللت ملن العقلاب، وأن هللذا 
ارتكبته لن تفلت من عقوبته، ولدينا وسائلنا، ليس بالحرب، ولكن القيادة للن تتحملل هلذا اإلجرام الذي 

 .العدوان وهذه الجرائم بعد اآلن، خاصة وأن فلسطين عضو اآلن في اتفاقيات جنيف لحقوق اإلنسان
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وجللاءت تصللريحات عبللاس بعللد أيللام قليلللة مللن توصللل إسللرائيل والفصللائل الفلسللطينية إلللى اتفللاق بشللأن 
 .يوما 00نة غير محددة األجل عقب العدوان الذي استمر هد

31/8/4114الغد، عمان،   
 
 وأمير قطر يبحثان إعمار غزة وانهاء معاناة سكان القطاع عباس .3

، اتصلال هلاتفي بلين اللرئيس محملود عبلاس، وأميلر دوللة قطلر الشلي  تملليم أملسجلرى  ا:وفل –رام هللا 
 بن حمد آل ثاني.

يث حلللول أهميلللة اإلسلللراع فلللي إعلللادة إعملللار ملللا دملللره العلللدوان اإلسلللرائيلي، وتلللم خلللالل االتصلللال، الحلللد
وضرورة استكمال الجهود التي بذلت من أجل الوصول إلى اتفاق وقف إطالق النلار، ملن خلالل قيلام 

 المجتمع الدولي بمسؤولياته وبما تعهد به، إلنهاء معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.
ى الجهلود التلي قاملت بهلا قطلر ملن أجلل التوصلل لوقلف إطلالق النلار وشكر الرئيس، األمير تميم عل
 وتثبيت التهدئة في قطاع غزة.

31/8/4114الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 معابر غزة لم يطرأ عليها أي تحسن بموجب اتفاق التهدئةالسلطة الفلسطينية:  .4

طللاع غللزة و"إسللرائيل" ال تللزال أكللدت السلللطة الفلسللطينية، أمللس، أن المعللابر بللين ق :رائللد الفللي -غللزة 
عللى حالهللا ملن حيللث حركلة األفللراد والبضلائع، ولللم يطللرأ أي تحسلن عليهللا بعلد أربعللة أيلام مللن دخللول 

 .اتفاق التهدئة حيز التنفيذ

وقللال مللدير المعللابر فللي السلللطة الفلسللطينية نظمللي مهنللا إن العمللل فللي معبللر كللرم أبللو سللالم التجللاري 
 ." المخصص لألفراد، ال يزال على حاله من دون أي تحسن يذكرالوحيد، ومعبر بيت حانون "إيرز

وأوضح في تصريحات صلحفية، أن ملا يجلري إدخالله عبلر معبلر كلرم أبلو سلالم ملا زال يقتصلر عللى 
 .شاحنة يوميًا، محملة بمواد غذائية، ولم تجر أية زيادة عليها 300إلى  100

ملواد البنلاء إللى قطلاع غلزة للبلدء فلي عمليلات وذكر أن السللطة الفلسلطينية تكثلف اتصلاالتها إلدخلال 
 .إعادة إعمار القطاع، إال أنها لم تتلق أي ردود "إسرائيلية

31/8/4114الخليج، الشارقة،   
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 متضرري غزة إلغاثة مليون دوالر فوراً  311: نحتاج وزير االقتصاد الفلسطيني .5
اع غللزة ووزيللر االقتصللاد د. أعلللن نائللب رئلليس الللوزراء ورئلليس لجنللة اعمللار قطلل: حللن دوحللان -غللزة 

محمد مصطفى انه تم تأجيل عقلد ملؤتمر الملانحين فلي القلاهرة إلعلادة اعملار قطلاع غلزة اللى بلدايات 
شللهر تشللرين األول المقبللل التاحللة المجللال لحشللد الللدعم والتواصللل مللع المللانحين، وليتسللنى لنللا اجللراء 

 عمليات حصر األضرار واعداد الخطط.
مليلللون دوالر لتلللوفير القضلللايا  300لجديلللدة" ان الحكوملللة بحاجلللة فوريلللة للللل وقلللال مصلللطفى للللل "الحيلللاة ا
 العاجلة ألهالي قطاع غزة.

وعبللر مصللطفى عللن تفاؤللله بنتللائق مللؤتمر القللاهرة رغللم وجللود بعللض التحفظللات والتخللوف مللن ناحيللة 
 تمكن حكومة الوفاق الوطني من امساك زمام األمور بقطاع غزة.

31/8/4114الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 حكومة غزة  إيهاب بسيسو: الرواتب في موعدها ونسعى لتوفير دفعات لموظفي  .6

أعلن الناطق باسم حكومة التوافق إيهلاب بسيسلو، ان رواتلب الملوظفين الحلوميين، علن شلهر : رام هللا
اب/اغسطس ستصرف في موعدها، في وقت أكد فيه ان الحكوملة "ستصلرف دفعلات للملوظفين اللذي 

 ة حماس في قطاع غزة".عينتهم حرك
وقلللال ايهلللاب بسيسلللو لوكاللللة فلللرانس بلللرس "رواتلللب الملللوظفين المسلللجلين للللدى السللللطة علللن شلللهر اب 
ستصرف في موعدها االسبوع المقبل، وتحاول الحكومة صرف دفعات للموظفين الذين وظفتهم حركة 

 حماس، وذلك في اقرب وقت ممكن".
قلال ان الحكومللة "تخشلى نشللوب ازملة جديللدة عنللد  غيلر ان مسللؤوال فلسلطينيا، طلللب علدم ذكللر اسللمه،

 صرف الرواتب، خاصة وان هناك عددا كبيرا من الموظفين في غزة قد ال تصلهم الرواتب".
الللف موظللف عينللتهم فللي مختلللف المؤسسللات الفلسللطينية  41وتطالللب حركللة حمللاس باضللافة حللوالي 

 الرسمي. عقب سيطرتها على قطاع غزة، على سجل رواتب السلطة الفلسطينية
 الفا من هؤالء هم موظفون في القطاع العسكري. 10وتقول مصادر فلسطينية ان حوالي 

غيللر ان المسللؤول الفلسللطيني قللال ان الحكومللة تواجلله مشللكلة تللوفير االمللوال الالزمللة لهللذا العللدد مللن 
الملللوظفين، اضلللافة اللللى مخلللاوف ملللن "تلللأثر ماليلللة السللللطة فلللي حلللال صلللرفت رواتلللب لملللوظفين ملللن 

 حماس".
31/8/4114القدس، القدس،   
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 هنية: المقاومة أبهرت العالم وأقر بقدرتها العدو قبل الصديق .7

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : المركز الفلسطيني لإلعالم - غزة
(، أن ما جرى في قطاع غزة من صد عدوان صهيوني 08-30"حماس" إسماعيل هنية السبت )

 يوما هو "معركة تاريخية سيكون لها ما بعدها". 01مدار استمر على 
وقال هنية خالل حفل لتكريم شهداء اإلعالم خالل العدوان الصهيوني على غزة، إن الشعب 

 الفلسطيني انتصر على العدوان على كافة المستويات بما فيها عسكريا وسياسيا وأخالقيا وا عالميا.
 ت العالم واعترف بها العدو قبل الصديق وأقر بقدرتها".وأضاف إن "المقاومة الفلسطينية أبهر 

وأكد هنية على ثالثة دوافع رئيسة لالنتصار الفلسطيني في غزة؛ أولها ميدان المقاومة، وثانيها 
الصمود الشعبي الذي هو كلمة السر في االنتصار، وثالثها الصمود السياسي الذي ال يقل شراسة 

 عن معركة الميدان.
الشعب الفلسطيني انتصر إعالميا "بفضل إعالمنا الفلسطيني الذي انحاز إلى المقاومة كما أكد أن 

 وشكل الرواية اإلعالمية األقوى واألصدق واألبلغ".
وتابع قائال: "إن رجال اإلعالم الفلسطيني شكلوا النهر الذي يستقي منه اإلعالم العالمي كل ما 

 ئيلي بعد أن فقد الثقة بقادته".يجرى في غزة وكان مصدرا حتى لإلعالم اإلسرا
وتنظم وزارة اإلعالم في غزة احتفاال لتكريم شهداء وسائل اإلعالم خالل العدوان الصهيوني الذين بلغ 

 شهيدا.  18عددهم 
 31/8/4114المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
ر من دعاة االنقسام وترفض مالحقة المحتفلين بنصر غزة .8  حماس تحذِّّ

رفضت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في الضفة الغربية : الفلسطيني لإلعالمالمركز  -الخليل 
بشدة حملة المالحقات واالستدعاءات التي شنتها أجهزة السلطة مساء اليوم السبت في صفوف 
كوادرها وأنصارها المشاركين في مهرجانات انتصار المقاومة في رام هللا وطولكرم، محذرة من دواعي 

 في الساحة لدعاة االنقسام.ترك القرار 
وقالت الحركة في تصريح صحفي عاجل تعقيبا على االعتداءات واالستدعاءات الواسعة التي تعرض 
لها أنصارها إنه "من العار أن يتعرض أنصار المقاومة التي جلبت االنتصارات لشعبنا للمالحقات 
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حرفوا عن طريق الوطن نحو قبلة واالعتداءات على أيدي أبناء الوطن الذين أضاعوا البوصلة وان
 االحتالل".

ودعت حماس قيادة حركة فتح في الضفة الغربية إلى التحرك الفوري ولجم هذه االعتداءات، 
موضحة أن "الوحدة الوطنية التي تجلت في ميدان المقاومة تتعرض لهجمة ممنهجة يقودها موتورون 

 ائه".بهدف تحطيم معنويات شعبنا وسرقة األمل من قلوب أبن
وأكدت أنها ستحافظ على بوصلتها تشير نحو الوطن الذي يحتضن كافة أبنائه، وأن هذه االعتداءات 

 لن تحرفها عن مسارها الوطني الذي ُعبد بدماء الشهداء وتضحياتهم.
وقالت الحركة إن االعتقاالت التي عادت وتيرتها إلى الضفة الغربية تضع الكثير من عالمات 

 يديرون السياسات األمنية، ويوظفونها إلعادة االنقسام بين أبناء الوطن. االستفهام على من
 31/8/4114المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 أبو زهري: تبرير نتنياهو عن سحب جنوده من غزة اعتراف بالهزيمة .9

اعتبرت حركة "حماس" أن تبرير رئيس الحكومة الصهيونية : المركز الفلسطيني لإلعالم -غزة 
نتنياهو سحبه لجيشه من قطاع غزة خالل العدوان األخير بخوفه من استمرار سقوط جنوده  بنيامين

 ما بين قتيل وجريح وأسير، بأنه اعتراف بالهزيمة.
وقال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة، في بيان صحفي مكتوب تلقى "المركز 

ه سحب جنوده من غزة خوفا عليهم من القتل الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه: "تصريحات نتنياهو بأن
 أو الخطف تمثل اعترافًا صريحًا بالهزيمة أمام المقاومة".

وكان نتنياهو قد برر سحبه لجيشه من قطاع غزة خالل العدوان األخير بخوفه من استمرار سقوط 
ء أمس وبثتها جنوده ما بين قتيل وجريح وأسير. وقال خالل مقابلة مع القناة العبرية الثانية مسا

كاملة الليلة إنه "لم يكن يرغب في الدفع بكل القوات العسكرية اإلسرائيلية لجبهة غزة وبالتالي 
 استنزاف قدرات إسرائيل على جبهة واحدة، في حين تشتعل الجبهتان السورية واللبنانية".
 31/8/4114المركز الفلسطيني لإلعالم/ 

 
 له قيمة" أي قرار دولي لنزح سالحنا "ليس :حماس .01

قالت حركة "حماس"، مساء اليوم السبت، إن أي مشروع دولي يستهدف نزع  :غزة ل القدس دوت كوم
 سالحها في قطاع غزة " ليس له قيمة ألنه يتعارض مع القانون الدولي".
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وأضاف سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة في بيان صحافي، أن " أي مشروع دولي يستهدف 
 مة ليس له قيمة ألنه يتعارض مع القانون الدولي وألن شعبنا لن يسمح بذلك".نزع سالح المقاو 

نما نزع سالح االحتالل ومنع  واعتبر أبو زهري أن "المطلوب ليس نزع سالح الشعب الفلسطيني وا 
 اإلدارة األميركية من تزويده بالسالح الذي يستخدم في قتل األطفال والنساء".

 31/8/4114القدس، القدس، 
 
 ساعة من اجل بضع كلمات للتوصل الى اتفاق لوقف النار 48: لحياة الجديدةا .00

كشف مصدر مطلع لل "الحياة الجديدة" ان االتفاق الذي تم  :خاص – الحياة الجديدة -رام هللا 
التوصل اليه اخيرا مع الجانب االسرائيلي عبر الوسيط المصري، والذي تم بموجبه وقف اطالق 

 هاتفية مريرة لثمان واربعين ساعة النضاجه على النحو الذي اعلن فيه. النار، مر بمفاوضات
واوضح المصدر المطلع ان هذه المفاوضات جرت باشراف الرئيس محمود عباس )ابو مازن( 

 وبهاتف رئيس الوفد الموحد عزام االحمد، من رام هللا مع كل من غزة والقاهرة والدوحة.
د االسالمي توقفتا عند بعض الكلمات في االتفاق طوال وقال المصدر ان حركتي حماس والجها

الثماني واألربعين ساعة، علما ان هذا االتفاق والذي جاء في بيان الخارجية المصرية، الذي افضى 
الى وقف اطالق النار، هو عبارة عن اختصار مكثف لما تم االتفاق عليه في الوفد الفلسطيني 

ات لتثبيت التهدئه التي قدمها الوفد للجانب المصري يوم التاسع ، في ورقة التفاهمباإلجماعالموحد 
عشر من آب الماضي، والذي لم يتلق الوفد الفلسطيني ردا اسرائيليا عليها بسبب مغادرة الوفد 
االسرائيلي للقاهرة في مساء ذلك اليوم )نرفق هنا صورة عن نص ورقة التفاهمات لتثبيت التهدئة التي 

 طيني الموحد، الى جانب صورة عن نص بيان الخارجية المصرية(.قدمها الوفد الفلس
واكد المصدر المطلع، ان بيان الخارجية المصرية جاء مطابقا الى حد كبير للورقة الفلسطينية وان 
اي قراءة مقارنة بسيطة، لهذين النصين تظهر هذا التطابق، االمر الذي ينفي ادعاءات البعض، انهم 

تفاق الذي تم بموجبه وقف اطالق النار والبدء بالتهدئة تمهيدا للعودة الى لم يطلعوا على نص اال
 المفاوضات غير المباشرة في القاهرة..!!

وكشف المصدر المطلع من جهة ثانية، ان الرئيس ابو مازن كان قد اتفق في مباحثاته في قطر مع 
لقطريين، على استئناف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل وبرعاية المسؤولين ا

المفاوضات بعد الخرق االسرائيلي االخير للتهدئة، وقد ابلغ الرئيس ابو مازن الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي بهذا االتفاق في زيارته للقاهرة التي وصل اليها قادما من الدوحة في اطار تحركاته 
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تصدر بيانها االول في الثالث  لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وهو ما جعل الخارجية المصرية
والعشرين من شهر آب الجاري، والذي دعت فيه الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي للعودة الى 
المفاوضات غير المباشرة )نرفق ايضا هنا صورة عن نص هذا البيان(، غير ان حركة حماس 

صل العدوان االسرائيلي تراجعت عن هذا االتفاق ولم تتجاوب مع الدعوة المصرية، ما ادى الى توا
 بكل تداعياته التدميرية.

وحذر المصدر المطلع من قراءات خاطئة التفاق وقف اطالق النار ومن تأويالت ال تضع النتائق 
في اطارها الصحيح، منوها الى ان العودة الى المفاوضات غير المباشرة ينبغي ان تكون على القدر 

من اجل البدء بمعالجة اثار العدوان االسرائيلي، خاصة  نفسه من وحدة الموقف الوطني الفلسطيني
 على الصعيد االنساني وما يتعلق باعادة االعمار ومعالجة الجرحى وفتح المعابر بأسرع وقت ممكن.

 31/8/4114 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 مصر لن تقبل بفتح معبر رفح من دون وجود السلطة الفلسطينيةقيادي في فتح:  .02

شارك في مفاوضات القاهرة إن المبادرة « فتح»قال مسؤول في حركة : محمد يونس – رام هللا
المصرية تضمنت نقاطًا إيجابية تفتح الطريق أمام رفع تدريجي للحصار على قطاع غزة إذا ما 
أحسنت إدارته. وأضاف إن الوفد اإلسرائيلي وافق أثناء المفاوضات على تسهيالت ربما تؤدي إلى 

سرائيل، والسماح رفع تدريجي  للحصار مثل: فتح المعابر وفق آلية يتفق عليها بين السلطة وا 
بالتصدير من غزة إلى الضفة الغربية، والسماح للسلطة بتحويل األموال لدفع رواتب موظفي الحكومة 

 في غزة ضمن آلية تضمن عدم وصول تلك األموال إلى جهات عسكرية.
تتح لحماس إعالن انتصار، لهذا رفضتها في البداية، لكنها  الموافقة على هذه الصيغة لم»وأوضح: 

تتيح للسلطة العمل على فكفكة الحصار تدريجيا، سواء بفتح المعابر مع إسرائيل ضمن آلية إشراف 
على استخدام المواد التي تدخل في الصناعات العسكرية، مثل اإلسمنت والمعادن والمواد الكيماوية، 

 «.دارة السلطةأو بفتح معبر رفح تحت إ
والعامل األهم هنا فتح معبر رفح ألهالي قطاع غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية، فمصر »وتابع: 

 «.لن تقبل بفتح معبر رفح من دون وجود السلطة الفلسطينية
 31/8/4114الحياة، لندن، 
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 حماس تتهم أمن السلطة باعتقال أنصارها في الضفة .03
دي في حركة "حماس" في الضفة الغربية، سائد أبو البهاء، األجهزة اتهم القيا: وكاالت – 48عرب 

األمنية الفلسطينية في الضفة باعتقال ثمانية من أنصار الحركة، ومصادرة بطاقات تحقيق الهوية 
 لعدد آخر، ومصادر رايات الحركة خالل تنظيمها اليوم السبت احتفاالت بما أسمته "نصر المقاومة".

في اتصال هاتفي مع مراسل األناضول، إن "األمن الفلسطيني اعتقل ثالثة من وقال أبو البهاء  
أنصار الحركة مع بدء المهرجان في البيرة )وسط الضفة الغربية(، وأفرجت عنهم بعد نصف ساعة"، 

 تغ. 30: 11مشيرا إلى أنها "اعتقلت خمسة آخرين وأفرجت عن اثنين منهم"، حتى الساعة 
ولية التي تتوفر لديه تفيد بوجود ثالثة معتقلين حتى الساعة لدى األجهزة وبين أن المعلومات األ 

األمنية في رام هللا، مشيرا إلى أن شهود عيان يتحدثون عن اعتقال عدد كبير من أنصار الحركة، لم 
 يعرف بعد عددهم.

المعتقلين،  وبين القيادي بحركة حماس أنه على تواصل مع األجهزة األمنية الفلسطينية لإلفراج عن 
الفتا إلى أن األمن الفلسطيني صادر رايات من أنصار الحركة خالل دخولهم لموقع االحتفال 

 وصادر بطاقات تحقيق هوية لمشاركين.
وقال إن "حركة حماس مصرة على المصالحة الفلسطينية مع فتح ومع السلطة الفلسطينية، ولكنها  

 عضائها رهن االعتقال".لن تقبل أن يضيق عليها وان يقع مناصريها وأ 
 31/8/4114، 48عرب  

 
 مركزية فتح: تجاوزات حماس عقبة خطيرة أمام نجاح المصالحة وحكومة الوفاق .04

توجهت اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان خاص، مساء اليوم السبت، بتحية تقدير  :وفا -رام هللا 
زة على تصديهم وصمودهم في وجه وا عزاز لقيادات وكوادر ومناضلي ومناصري الحركة في قطاع غ

يوما، وتحية وتقدير على صبرهم وتحملهم  01العدوان اإلسرائيلي الهمجي والذي تواصل على امتداد 
لممارسات مليشيات حماس المسلحة التي ارتكبت بحقهم ابشع الجرائم واالنتهاكات في وقت كانت 

 ز بين احد منهم.آلة الحرب االسرائيلية تفتك بأهلنا في قطاع غزة وال تمي
وأدانت اللجنة المركزية بأشد العبارات إقدام مليشيات حماس خالل العدوان بإطالق الرصاص على 
أرجل وأجساد العشرات من كوادر وأعضاء حركة فتح واالعتداء عليهم بالضرب المبرح وتكسيرهم 

جبرية على أكثر من وصل بعضهم للعالج في مستشفيات رام هللا والخليل ونابلس، وفرض اإلقامة ال
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ثالثمائة من كوادر وأعضاء الحركة في منازلهم بالرغم من إدراك حماس مدى خطورة ذلك على 
 حياتهم وحياة أسرهم في ظل العدوان والقصف اإلسرائيلي.

كما أعربت اللجنة عن استنكارها الشديد إلصرار حماس على بقاء المعتقلين السياسيين من كوادر 
في سجونها بالرغم من اخالء هذه السجون التي تعتبر هدفا مباشرا للقصف ومناضلي حركة فتح 

 اإلسرائيلي، وفي مقدمة هؤالء المعتقلين األخ المناضل زكي السكني.
وأعربت عن عميق أسفها لتمادي حركة حماس خصوصًا عندما تجاوزت ممارساتها كل الحدود 

ا سيطرت حماس وأجهزتها المختلفة على وبدأت تمس معظم شرائح أهلنا في قطاع غزة، وذلك عندم
المساعدات الغذائية والدوائية التي كانت تأتي عبر المعابر من الضفة الغربية ومن الدول الشقيقة 
والصديقة وقامت إما بتوزيعها على جماعتها من خالل جهاز الدعوة في المساجد أو بيعها في 

 السوق السوداء.
يد مواجهة العدوان اإلسرائيلي او من يريد الوحدة الوطنية يقوم وتساءلت اللجنة المركزية هل من ير 

بهذه الممارسات البعيدة كل البعد عن تقاليدنا الوطنية ؟ ومن يريد لحكومة الوفاق الوطني أن تقوم 
بدورها في إغاثة أهل غزة وا عادة اعمار ما دمرته آلة الحرب اإلسرائيلية يقوم باالعتداء الذي قامت به 

ماس على وزير الصحة جواد عواد عندما ذهب كممثل لحكومة الوفاق الوطني لممارسة مليشيا ح
وكيل  11مهامه في القطاع في بداية العدوان؟ ويصر على اإلبقاء على حكومة ظل مكونة من 

 يتحكمون في الوزارات كبديل لحكومة الوفاق.
 31/8/4114وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 مفاوضات القاهرة ستتضمن كافة القضاياد الكريم: قيس عب .05

قال قيس عبدالكريم "أبو ليلى"، نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية،  :الغد –رام هللا  - عمان
عضو الوفد الفلسطيني لمفاوضات التهدئة في القاهرة امس إن أمام الفلسطينيين بعد شهر من وقف 

 قاهرة تتعلق بكافة القضايا ورفع الحصار كليا عن غزة.إطالق النار مفاوضات قاسية في ال
وأضاف أبو ليلى في بيان صحفي "أن هناك إجماًعا فلسطينًيا بين كافة الفصائل والحركات 
الفلسطينية على اتفاق وقف إطالق النار"، مؤكدا في الوقت ذاته على أن ما تم يعتبر نصف نجاح، 

هر المقبل لتحقيق سائر المطالب والحقوق الفلسطينية ستكون وأن المعركة التفاوضية التي ستبدأ الش
 شاقة جدا.
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وشدد أبو ليلى على أن الجانب الفلسطيني نجح في إحباط العدوان اإلسرائيلي وأهدافه السياسية، كما 
"إننا نجحنا في التصدي من خالل وحدتنا الوطنية التي تعززت في إطار هذا التصدي وفي إطار 

 ".ردع هذا العدوان
وعلى صعيد إعمار ما دمره االحتالل خاصة وأن حجم الدمار هائل، قال: "أواًل ال بد أن ننحني أمام 
أرواح الشهداء الذين سقطوا في هذه المعركة التي فرضت علينا، والتي قاومنا من خاللها بكل ما 

ن كان ذلك بثمن باهظ".  نستطيع، وأحبطنا األهداف الخبيثة وا 
 31/8/4114الغد، عمان، 

 
 على وحدة لبنان واستقراره وأمنه وفد من حركة حماس يزور بري: حريصون .06

« حماس»التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر أمس في عين التينة، وفدًا من قيادة حركة 
برئاسة القيادي في الحركة وزير األوقاف السابق إسماعيل رضوان ومسؤول الحركة في لبنان علي 

المكتب السياسي في الحركة جميل حايك وعضو المكتب السياسي محمد  بركة، في حضور رئيس
 جباوي. 

األستاذ « حماس»زرنا دولة الرئيس بري، ونقلنا له تحيات قيادة حركة »بعد الزيارة، قال رضوان: 
خالد مشعل واالخوة في المكتب السياسي، وقدمنا له الشكر الجزيل على مواقفه الثابتة ومواقف 

بي اللبناني إذ دعا دولته النعقاد أول مجلس نيابي للتضامن مع قطاع غزة. وكذلك المجلس النيا
أكدنا شكرنا لدعم لبنان المبدئي للقضية الفلسطينية، وحرصنا على وحدة لبنان واستقراره وأمنه، وأن 
انتصار غزة إنما هو انتصار للقدس ولفلسطين ولحق العودة، وهذا شطب ما يتعلق بالتوطين الذي 

ن يسعى له الصهاينة. وأكدنا ضرورة دعم لبنان الشقيق لألوضاع اإلنسانية اإلغاثية العاجلة في كا
قطاع غزة، وبذل دولة الرئيس الجهود من أجل السماح الستمرار فتح معبر رفح وتدفق المعونات 

 ».اإلنسانية واإلغاثية العاجلة والسعي إلعادة إعمار غزة
ن الشعبين، ووضعنا دولته في مجمل األحوال اإلنسانية الكارثية أكدنا أيضًا العالقة بي»أضاف: 

ومستوى الجريمة التي ارتكبها االحتالل الصهيوني، وهذا يحتاج الى ضرورة رفع قضايا قانونية ضد 
قادة االحتالل على ما ارتكبوه من جرائم حرب ضد اإلنسانية وضد شعبنا الفلسطيني. وكذلك أكدنا 

الداعم للقضية الفلسطينية وأننا مستمرون في الحفاظ على وحدة الشعب توحيد الموقف العربي 
الفلسطيني إذ توحد الشعب في هذه المقاومة ومن خالل الوفد الموحد الذي كان يفاوض بطريقة غير 

لبنان والشعب اللبناني »وتوجه رضوان بالشكر الى ». مباشرة مع االحتالل عبر الوسيط المصري
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ضرورة »، مؤكدًا »لمجلس النيابي وكل الخيرين الداعمين للقضية الفلسطينيةودولة الرئيس بري وا
عادة اإلعمار الى قطاع غزة ووقف  استمرار التنسيق لرفع هذا الحصار الظالم وتدفق المعونات وا 

ثم استقبل بري الوزير السابق محمد غزيري، فعلي عبدهللا السيد ». العدوان على شعبنا الفلسطيني
 ».االمام السيد موسى الصدر، حركة بال حدود»كتابه  الذي قدم له

 31/8/4114، المستقبل، بيروت
 

 "الضيف"يعلون: لندع األيام تحكم على اغتيال  .07

قال وزير جيش االحتالل موشيه يعلون "لندع األيام تحكم" في رده على  :القدس المحتلة -الغد 
محمد الضيف اغتيل في العدوان على قطاع  سؤال ما إذا كان القائد العام لكتائب عزالدين القسام

غزة. وأشار في مقابلة مع التلفزيون اإلسرائيلي أمس إلى األزمة التي تعصف بالمجلس الوزاري 
 .المصغر وقال إنه ال يتذكر )كابينيت( كهذا في العشرين سنة الماضية

فة إلقناع الرأي العام يأتي ذلك في وقت يواصل فيه صناع القرار في حكومة االحتالل حملتهم المكث
المحلي بأن عملية )الجرف الصامد( ضد قطاع غزة كانت ناجحة، وتمكن خاللها جيش االحتالل 

 اإلسرائيلي من توجيه ضربة قاسية للمقاومة.
31/8/4114الغد، عمان،   

 
 ستئناف القتالال اً هآرتس: الجيش اإلسرائيلي سيوصي بتخفيف الضغوط االقتصادية على غزة منع .08

ت صحيفة "هآرتس"، اليوم األحد، إن الجيش اإلسرائيلي سيوصي أمام الحكومة بتخفيف الضغوط قال
 العسكرية على حركة حماس في قطاع غزة من أجل منع استئناف القتال في نهاية أيلول المقبل.

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الجيش اإلسرائيلي قوله إنه "ال توجد مصلحة إلسرائيل بأن 
ذا تمكنا من المساعدة في فتح مناطق يرزح  قطاع غزة تحت ضغط اقتصادي واجتماعي ثقيل. وا 

الصيد، وتسهيل الحركة في معبر إيرز وتسهيل نقل البضائع إلى القطاع عن طريق )معبر( كيرم 
 شالوم، فإن هذا سيساعد في إبقاء الهدوء على حاله".

يرافقها إقامة جهاز مراقبة فّعال يمنع وأضاف الضابط أن خطوات لتخفيف هذه الضغوط يجب أن 
 استئناف تهريب األسلحة إلى القطاع.

وتابع أنه في هذه األثناء، وألن اتفاق وقف إطالق النار ال يتطرق إلى ذلك، فإن إسرائيل تجري رقابة 
 ذاتية على نقل البضائع في معبر كرم أبو سالم )كيرم شالوم( من دون جهاز دولي منظم.
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األمن اإلسرائيلي في وقت الحق التوصية بالمطالبة بفرض مراقبة عينية على أعمال ويعتزم جهاز 
بناء في القطاع، ستجري بإدارة وتمويل أجنبي، من أجل منع "تسرب" إسمنت وباطون لغرض إعادة 

 بناء مقرات لحماس وحفر أنفاق.
املة للتنقل من القطاع وأشارت الصحيفة اإلسرائيلية إلى أن مصر ال تعتزم فتح معبر رفح بصورة ك

 إلى مصر.
وأضافت أن التقديرات في إسرائيل هي أن مصر لن تسمح بمضاعفة نسبة الحركة اليومية في معبر 
رفح، وليس أكثر من ذلك، وأن مصر لن توافق على السماح بنقل بضائع من أراضيها إلى القطاع 

 عن طريق رفح، مثلما يطلب الفلسطينيون.
يرات، تعتبر إسرائيل أن إعمار غزة وضمان مستوى معقول للحياة االقتصادية وبناء على هذه التقد

 السليمة منوط بقدر كبير بتوجهات إسرائيل.
ألف  43وتعتبر إسرائيل أن المجاالت المركزية األهم بالنسبة لقطاع غزة هي: تحويل رواتب ل

ي نقل البضائع موظف يعملون ضمن "حكم حماس"، ضمان استمرار صيد األسماك، تسهيالت ف
عبر معبر كيرم شالوم واألفراد في معبر إيرز وتحريك مبادرات ترميم كبيرة للدمار البيئي الهائل الذي 

 لحق بقطاع غزة خالل الحرب العدوانية اإلسرائيلية.
31/8/4114، 48عرب   

 
 وخصار  3111نه تبقى بحوزة حماس أقل من أل تقديرات االستخبارات اإلسرائيلية تشير هآرتس:  .09

قالت صحيفة "هآرتس"، اليوم األحد إن تقديرات شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية تشير إلى 
صاروخ لمدى  100صاروخ في نهاية الحرب، وبينها حوالي  3000أنه تبقى بحوزة حماس أقل من 

لطويلة كيلومترا، وأنه تبقى لدى الحركة عدد ضئيل جدا من الصواري  ا 40متوسط ويزيد مداها عن 
 كيلومترا. 160المدى، التي يصل مداها إلى 

يواصل الجيش اإلسرائيلي في البحث عن أنفاق هجومية في الجانب الفلسطيني من الشريط الحدودي 
بواسطة وسائل استخبارية، لكن الجيش يعتقد أنه لو كان هناك نفق هجومي لم يدمر لحاولت 

 ق النار.المقاومة استخدامه لتنفيذ هجوم قبل وقف إطال
شهيد من أصل أكثر من  600وقالت "هآرتس" إن الجيش اإلسرائيلي تعرف بشكل مؤكد على حوالي 

 شهيد سقطوا خالل الحرب على أنهم ينتمون لفصائل المقاومة. 1100
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وتشير تقديرات االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية إلى أنه ال توجد براعم الندالع انتفاضة شعبية 
 كم حماس.فلسطينية ضد ح

31/8/4114، 48عرب   
 

 لتغطية تكاليف الحربفي "إسرائيل"  مليار شيكل في موازنة العام الحالي 1.9تقليصات بقمية  .21
بعد خمسة أيام من وقف إطالق النار، بدأت يتكشف ثمن الحرب وضرورة البحث عن : 48عرب 

 مصادر لتمويلها على حساب ميزانيات تربوية واجتماعية أخرى. 
قرر أن تعقد الحكومة اإلسرائيلية جلستها األسبوعية، صباح اليوم األحد، في المجلس فمن الم

اإلقليمي حوف أشكلون في الجنوب لبحث عدة قضايا أبرزها إجراء تعديل على أولويات موازنة العام 
 الحالي بهدف إيجاد مصادر تمويل تكلفة الحرب.

 1.3سنوات تصل قيمته إلى  0على مدار  وستبحث الحكومة مقترح لدعم وتطوير بلدات الجنوب 
 خالل العام الحالي. ” غالف غزة“مليون شيكل لمستوطنات  196مليار شيكل، فيما سيحول مبلغ 

أي  1014في المئة من حجم موازنة العام  1لكن األمر األهم هو بحث الحكومة لتقليصات بنسبة 
مليون  489حكومة، سيجري تقليص مبلغ مليار شيكل. ووفق المقترح الذي سيقدم لل 1.9ما يعادل 

مليون شيكل من موازنة التعليم العالي )الجامعي(  110شيكل من موازنة وزارة التربية والتعليم، و
 143مليون شيكل من موازنة السلطات المحلية و  69مليون شيكل من موازنة وزارة الصحة و  43و

 مليون شيكل من موازنة تطوير المواصالت.
مليون شيكل تقريبًا من موازنة هبات  33تقليصات قطاع اإلسكان، إذ سيقلص مبلغ بقيمة وتطال ال 

 33مليون شيكل تقريبًا من موازنة وزارة االقتصاد و 03البناء واإلسكان باإلضافة إلى تقليص بقيمة 
 نسبًيا” طفيفة“مليون شيكل، باإلضافة إلى تقليصات  40مليون شيكل من مكتب رئيس الحكومة، و 

 في وزارة أخرى.
31/8/4114، 48عرب   

 
 االقتصادية خالل الحرب على غزة "إسرائيل" خسائر شيكل مليارات عشرةيديعوت:  .20

حجم الخسائر االقتصادية الكبيرة التي « اسرائيلي»كشف تقرير اقتصادي : وكاالت -القدس المحتلة 
ن المحتلة، مشيرًة إلى أن بسبب صواري  المقاومة التي وصلت لجميع المد« اسرائيل»منيت بها 

 .مليارات شيكل على أقل تقدير 10الخسائر االقتصادية دون العسكرية بلغت 
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العبرية في ملحقها االقتصادي إن تلك « يديعوت احرونوت»وقال التقرير الذي نشرته صحيفة 
أبيب  وهي تل« اسرائيل»نتيجة استهداف المقاومة للمدن الرئيسية في « بإسرائيل»الخسائر لحقت 

 .والقدس والخضيرة وحيفا
أي المطاعم والمصانع وغيرها بلغت نحو « الخاصة»وكشف التقرير أن الخسائر التي تصنف بل 

مليون شيكل يوميا طيلة فترة الحرب، موضحا أن هذه الخسائر ال تشمل القطاع السياحي  100
 .قافةومجاالت الضعف التي تضم حسب التقرير األمن والتعليم والرياضة والث

مليارات شيكل خالل  3السابقة بأن الخسائر بلغت « االسرائيلية»ويأتي هذا التقرير بخالف التقديرات 
ستضطر « اسرائيل»فترة الحرب. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخسائر ستعود على الدولة ألن 

ادًيا. من ما سيؤدي لضعفها اقتص« االسرائيليين»لتعويض خسائرها بفرض مزيد من الضرائب على 
 9بلغت « اإلسرائيلية»جهة أخرى كشفت الصحيفة أن الخسائر التي لحقت بالمؤسسة األمنية 

مليارات شيكل، إلى جانب  10مليارات شيكل، مشيًرة إلى أن الجيش بحاجة لتعويض تلك الخسائر بل 
يزيد من مليار شيكل لتعويض خسائر استدعاء االحتياط، ما يعني أن ذلك س 11ميزانية أخرى بل 

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك أضرارا كبيرة  .1010-1014لعام « اإلسرائيلية»العجز العام للموازنة 
بسبب طول العملية العسكرية، مشيًرا الى أن الشركات عانت من « االسرائيلية»لحقت بالصناعة 

اإلنتاج بطئ في نشاط أعمالها بسبب عدم قدرة العمال على الحضور، ما أدى النخفاض معدل 
مليار شيكل وشملت  1.1على األقل. وقدرت الخسائر حتى انتهاء العملية البرية فقط بل  %10بنسبة 

من الموظفين الذين أصبحوا في حينها في عداد  %60مناطق الجنوب وتل أبيب وحيفا، فيما تضرر 
 .العاطلين عن العمل وكانوا يتسلمون أمواال باعتبارهم عمال بطالة

وكان ذلك النمو مرتبط ببداية العملية العسكرية  %1.1أن النمو االقتصادي توقف عند  وبين التقرير
فقط وتوقف حينها، مشيًرا إلى أنه من المتوقع أن يقفز العجز المتوقع في الموازنة العامة ألكثر من 

 وشددت على أن الحكومة ستضطر لالستدانة من البنوك أو التوجه لالستدانة من ل.مليار شيك 40
دول صديقة لتغطية العجز الكبير وتعويضه الحقا من خالل فرض ضرائب جديدة وخفض األنفاق 
في الوزارات. وأظهر التقرير أن التصدير إلى الخارج تأثر جراء الحرب على غزة، حيث انخفض وارد 

. وبحسب يديعوت %1.31، فيما انخفضت صادرات السلع بل %1.19مدخالت المواد الخام إلى 
طلب تعويض عن األضرار التي أصابتهم وخاصة أصحاب المصانع ما « اسرائيلي» 3088قدم 

 مليون شيكل بشكل عاجل ألصحاب المصانع كتعويض. 10أدى لدفع الحكومة 
31/8/4114الدستور، عمان،   
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 عليها تستبعد أن تشكل "جبهة النصرة" خطراً  "إسرائيلهآرتس: " .22

سورية على الجانب السوري من معبر القنيطرة في ب على خلفية سيطرة قوات المعارضة: 48عرب 
مرتفعات الجوالن، تستبعد إسرائيل أن يشكل الفرع السوري لتنظيم القاعدة، "جبهة النصرة"، خطرا 

جهاز األمن اإلسرائيلي، فإن القوة التي تسيطر اآلن بشكل فعلي في القنيطرة بووفقا لمسؤولين  عليها.
حر"، التي تصفها إسرائيل بأنها "معتدلة نسبيا" وأنه ال يوجد خطر هي ميليشيا "الجيش السوري ال

 الجوالن.بداهم من جانب "جبهة النصرة" على إسرائيل، على شكل تنفيذ هجمات ضد قوات االحتالل 
ورغم ذلك، وعلى أثر التطورات في الجوالن السوري خالل األسبوع الماضي، رفع الجيش اإلسرائيلي 

 فوف قواته في الجوالن.حالة االستنفار في ص
ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم األحد، عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن إسرائيل ال 
تالحظ وجود خطر داهم جراء الوضع الحاصل في القنيطرة، التي استولى عليها "الجيش السوري 

 الحر"، الذي قال المصدر أن "نظرته إلى إسرائيل معقولة".
راية القاعدة في الجانب ’ جبهة النصرة’صدر األمني اإلسرائيلي أنه "باستثناء رفع وأضاف الم

 الشرقي من المعبر لم يكن هناك أي عمل استفزازي ضد إسرائيل".
وقدر المصدر نفسه أنه في المدى القريب سيكبح "الجيش السوري الحر" أي خطوة من جانب "جبهة 

 فعل إسرائيلي شديد. النصرة" ضد إسرائيل، وذلك تحسبا من رد
وقال المصدر إنه "في هذه األثناء، ال أحد في الجانب السوري يوجه السالح نحونا، ألنهم يعرفون 

 أنهم سيتعرضون لضربة شديدة في حال حاولوا ذلك".
رغم ذلك، أضاف المصدر أنه ال يوجد ضمان لبقاء الوضع بهذا الشكل وأن التغيرات في الوضع 

 تأثير أمنيا على إسرائيل.السوري من شأنها ال
31/8/4114، 48عرب   

 
 "الجبهة الداخلية" تدعو اإلسرائيليين للعودة إلى حياتهم الطبيعية .23

أيام من بدء  4دعت قيادة الجبهة الداخلية في )إسرائيل( السكان إلى العودة لحياتهم الطبيعية بعد 
 ائيل(.سريان اتفاق وقف إطالق النار بين المقاومة الفلسطينية و)إسر 

وقالت قيادة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، في بيان نشرته على موقعها االلكتروني مساء يوم السبت، 
 إنه بإمكان اإلسرائيليين في كل )إسرائيل( العودة إلى حياتهم الطبيعية بدون أي قيود.
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التجمعات السكان  وكانت قيادة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية فرضت قيودا على إسرائيليين وبخاصة في
كيلومترا من حدود القطاع  80القريبة من غزة وفي المدن والتجمعات اإلسرائيلية في المناطق حتى 

 خالل الحرب اإلسرائيلية على القطاع، وأبرزها في الحد من التجمعات والتنقل.
ن اإلسرائيليين في وطبقا للتعليمات التي نشرتها قيادة الجبهة الداخلية، مساء اليوم، فانه تم الطلب م

"حال سماع صوت صافرات اإلنذار أو  كل المناطق العودة إلى حياتهم الطبيعية إال أنها قالت
 انفجار فانه يتوجب التوجه مباشرة إلى المناطق اآلمنة".

31/8/4114فلسطين اون الين،   
 

 ثمن الخدمات وال يتلقاها 48الفلسطيني في الـزحالقة: ال يعقل أن يدفع  .24
زير االتصاالت اإلسرائيلي، جلعاد أردان، في رده على استجواب النائب الدكتور جمال أشار و 

زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بشأن تعليمات شركات االتصال للعاملين فيها بعدم دخول 
بتقديم  -حسب ادعائها-البلدات العربية وتقديم الخدمات فيها، إلى أن شركات االتصال تقوم 

ت في جميع أرجاء البالد بال استثناء أو تفرقه بين أّي من المناطق، مؤكّدا على أّن أي خلٍل الخدما
 إن وجد، لم يكن متعّمًدا أو موّجًها.

كما أقّرت شركة بيزك لالتصاالت بحسب جوابه، بوجود بعض التشويشات في تقديم الخدمات في  
خيرة، بحسب تعبيرها، واعتماًدا على توجيهات قسم من الحاالت بسبب الحالة األمنية في األسابيع األ

 األجهزة األمنية بعدم دخول الفنيين إلى قسم من البلدات. 
وادعت شركة بيزك أن هذه الحاالت محدودة، وتم إعالم المستخدمين بذلك. كما وأّكدت على أن  

حتياطات خاصة هذه الحاالت لم تنجم عن سياسة موّجّهة خّصيًصا تجاه البلدات العربية، وانما ا
 تمت بناًء على توجيهات األجهزة األمنية فقط.

وكان رئيس كتلة التجمع البرلمانية، النائب جمال زحالقة قد قدم استجوابا لوزير االتصاالت، حول 
صدور تعليمات سرية من قبل عدة شركات اتصاالت، بعدم دخول طاقمها الفّني إلى أي بلدة عربية، 

 ورية فيها. وعدم تقديم الخدمات الضر 
وقال إّن الجماهير العربية ستقاطع الشركات التي تقاطعها وقت األزمات وتشتري الخدمات من  

شركات تحترم المستهلك العربي واحتياجاته، وأشار إلى أن على شركة بيزك أن تعلم بأن لها بدائل 
 وبأنه ال يعقل أن يدفع العربي ثمن الخدمات وال يتلقاها.

31/8/4411، 48عرب   
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 هكـذا سيجـري إعمار غــزة  ..إشــراف إسـرائيلـي معمـق"معاريف":  .25

مع انتهاء القتال واالستعدادات إلعادة إعمار غزة؛ األونروا والسلطة  وكاالت: –القدس المحتلة 
سرائيل شكلوا لجنة تقرر منظومة المراقبة على إدخال مواد البناء لمنطقة األرض  الفلسطينية وا 

 .انب االسرائيلي يقود االتصاالت نائب إدارة االتصاالت والتنسيقالمهدمة من الج
حول هذا األمر ان منظومة المراقبة لم تقرر « معاريف»وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لصحيفة 

بعد، وستناقش تفاصيلها أثناء المفاوضات التي ستجري في القاهرة في األسابيع القليلة المقبلة. وأكد 
على ان تكون لجنة المراقبة محكمة ودقيقة لدرجة تكفي الستيضاح ما سوف ان إسرائيل مصرة 

يدخل، وكيف يدخل، وماذا يفعل به، الى حد نعرف فيه ما يجري لكل كيس من االسمنت يدخل 
 .القطاع، لكي نتأكد من عدم وصوله الى المكان غير الصحيح

، «جولة قتال أخرى بعد وقت قصيرإسرائيل ال تريد وال تحتاج ألن تعاني من »وأضاف المصدر ان 
يوافقون على مبدأ المراقبة المحكمة »مؤكدًا أن األمم المتحدة وأمريكا واالتحاد األوروبي ومصر 

باإلضافة الى المحادثات مع «. الدقيقة، والتي بدونها ستذهب المواد الى االستخدام كأدوات قتالية
طينية بوظيفة مهمة جدًا لمنع تسلح حماس من األمم المتحدة؛ فإن إسرائيل أوكلت السلطة الفلس

جديد، وتطمح بأن يتلقى أبو مازن المسئولية الكاملة عن قطاع غزة نهاية المطاف لتعود األمور الى 
 .«دولة واحدة وقانون واحد وسالح واحد»مرحلة ما بعد االنفصال عن غزة وفقًا لمبدأ 

السيناريو ال يبدو ممكنًا في هذه المرحلة،  ومع ذلك، فقد أضاف المصدر الدبلوماسي ان مثل هذا
 .ذلك ان حماس لها اليد العليا في قطاع غزة

31/8/4114الدستور، عمان،   

 
   تأييد واسع للمجازر في غزة "إسرائيل"كاتب يهودي: يوجد في  .26

 كتب ناشط السالم اليهودي ميشال فارشفسكي مقالة نشرت على موقع "بوليتيس" الفرنسي أكد:رام هللا
 فيه أن اسرائيل تنزلق نحو الفاشية.

"ستنهض غزة من رمادها، ولكن  وقال في مقالته: "كتبُت، أخيرًا، في موقع "مركز المعلومات البديلة":
هل ستسترجع إسرائيل الحد األدنى من الحياة العادية؟ ألننا نواجه، في حقيقة األمر، ِصراَعْين اثنين. 

رائيل )لنتوقف عن الحديث عن الحرب(، ضد سكان غزة، ومن فمن جهة، هناك العدوان القاتل إلس
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الجهة الثانية، صراع داخلي عميق داخل المجتمع اإلسرائيلي، سيحّدد في نهاية المطاف مستقبله 
 أوَعَدَمُه في قلب الشرق األوسط.

لى وأضاف: "حصل بالتأكيد، في الغارات األولى على غزة إجماٌع إسرائيلي قوي، فلم يعترض أحٌد ع
 هذه المجزرة، إذا استثنينا بضعة آالف ممن ُيطلُق عليهم في فرنسا "أقصى اليسار".

"السبب الجوهري لهذا الصمت المتواطئ هو االسم، الذي تحيل إليه غزة. فغزة، بالنسبة إلى األغلبية 
مل يجب الساحقة من اإلسرائيليين ليست مكانًا وال سّكانًا، ولكنها شيٌء وتهديٌد وقنبلُة دمار شا

"والثمن، في حقيقة األمر، ضخم. غزة هي حماس. واألخيرة هي اإلسالم كتهديد  تحييدها بأي ثمن".
 للحضارة المسماة باليهودية المسيحية، وللديمقراطية ولحقوق المرأة".

واردف قائال: "هذا األمر، ليس فقط في أعين اإلسرائيليين، بل وأيضًا في نظر العاَلم الغربي، بمن 
 ِقسٌم من اليسار، خصوصًا في فرنسا".فيه 

31/8/4114القدس، القدس،   
 

 خطيب: انتصار غزة قلب موازين القوىكمال الالشيخ  .27
اعتبر قيادي إسالمي بارز داخل الخط األخضر، أن انتصار غزة ضد االحتالل اإلسرائيلي : الناصرة

 األمتين العربية واإلسالمية.في عدوانه األخير، أحدث تغييرًا جمًا في واقع الشعب الفلسطيني و 
وقال نائب رئيس "الحركة اإلسالمية" في الداخل، الشي  كمال خطيب، "إن أحدا لم يتوقع أن تحتل 
غزة تل أبيب وأن تصل إلى الداخل الفلسطيني، لكن النصر المظفر والكبير الذي جاءت به غزة هو 

ذا به قد ُقهر ومرغت كبريائه وغرور قادته الذي يقول بأن هذا الجيش الذي قيل يومًا أنه ال ُيقهر و  ا 
وجنوده في رمال القطاع، وعلى األمة أن تدرك منذ اآلن أن طريق المجد ال يأتي عبر التسول على 
 أعتاب أمريكا أو مجلس األمن، وال عند الزعماء والقادة وأصحاب الجاللة والفخامة العرب"، كما قال.

(، "غزة 8|30ل "قدس برس" ادلى بها اليوم السبت )وأضاف الشي  خطيب في تصريحات خاصة ل
بهذا الشموخ وجهت رسالة لكل أمتنا بأن فينا أبطال ال يطأطئون الروس وال ينحنون ألحد إال هلل، 
وانتصارها  سيكون لها تأثير إيجابي على الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية، كما سيكون 

سرائيلي وعلى مستقبل نتنياهو والدولة العبرية، فستأتي األيام القريبة له تأثير سلبي على المجتمع اإل
لتكشف حجم الخسائر التي أصابت اإلسرائيليين ليكتشفوا أنهم مجتمع مبني على األوهام، وما 

 يتحدثون عنه من إنجازات هي في الحقيقية أحاديث الوهم والسراب"، على حد تعبيره.
31/8/4114، قدس برس  
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 المسيحية" تدين استئناف النشاط االستيطاني في القدس المحتلة -ة "اإلسالمي .28

نددت "الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" بمصادقة بلدية االحتالل في : القدس
مدينة القدس، وبصورة نهائية، على إقامة مدرسة دينية يهودية وسط حي الشي  جراح بالقدس 

 الشرقية المحتلة.
ن "دولة (، أ8|30ألمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى، في بيان له، يوم السبت )وأوضح ا

االحتالل استأنفت نشاطاتها االستيطانية وتستمر باعتدائاتها على المقدسات االسالمية والمسيحية في 
مدينة القدس، فور انتهاء الحرب على قطاع غزة"، مشيرا إلى أن استئناف النشاط االسيتطاني "يأتي 

أمنها واقامة مدارس دينية  متزامنا مع دعوات اليمين االسرائيلي، إلى مواصلة تهويد القدس وتعزيز
 فيها لتعليم التوراة وا عادة األبناء الى حدودهم".

31/8/4114، قدس برس  
 
 أميال ودعوات لتعويض خسائرهم 3مراكب الصيادين تتخطى الـبغزة..  بعد وقف إطالق النار .29

لى سمحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أول أمس، في قطاع غزة بالصيد ع: مريم الشوبكي - غزة
مسافة ستة أميال بحرية بدال من ثالثة، وذلك تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطالق النار الذي عقد بين 

 الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي يوم الثالثاء الماضي.
وبّين نقيب الصيادين الفلسطينيين أن المقاومة الفلسطينية، حسب اتفاقية وقف إطالق النار التي 

توسيع مساحة الصيد حّتى ستة أميال بحرية، إال أن البحرية  ، استطاعت1011وّقعت عام 
اإلسرائيلية وبعد مرور أقل من ثالثة أشهر أعلنت عن تقليص المساحة حّتى مسافة ثالثة أميال 

 بحرية.
طنا من األسماك بأنواعها المختلفة في  10وأكد عياش أن الصيادين تمكنوا من اصطياد ما يقارب 

 أميال. 6سمح لهم باالصطياد في مسافة أول رحلة صيد، بعدما 
ألف نسمة يعملون في مهنة الصيد،  00ويقول عياش إن نحو أربعة آالف صياد، يعيلون أكثر من 

 تعرضوا لخسائر فادحة طيلة الحرب اإلسرائيلية تجاوزت ستة ماليين دوالر.
31/8/4114فلسطين أون الين،   
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 وترفض الدفعاتنقابة الموظفين بغزة تطالب برواتب كاملة  .31
عبرت نقابة الموظفين في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن رفضها لتصريحات الناطق باسم  :غزة

الحكومة إيهاب بسيسو، بأن الحكومة تسعى لصرف دفعات مالية للموظفين بغزة، مطالبًة بضرورة 
 صرف راتب كامل لكافة الموظفين المدنيين والعسكريين.

لها، رفضها "سياسة المماطلة" من قبل الحكومة. مضيفًة: "إننا نسمع كالما  وأكدت النقابة في بيان
وال نرى فعال على األرض منذ بدء عمل حكومة التوافق، مطالبًة بأن تعمل اللجنة اإلدارية والقانونية 

 على دمق موظفي غزة ال النظر في شرعيتهم أو درجاتهم الوظيفية.
دارية والقانونية حيث "شكلت من طرف واحد ونرفض أن تعمل وجددت النقابة رفضها عمل اللجنة اإل

 في غزة دون الضفة وان تكون الخصم والحكم في آن واحد".

31/8/4114القدس، القدس،   
 
 مليون دوالر خسائر القطاع الزراعي بغزة جراء العدوان 171 :وزارة الزراعة .30

طاع غزة جميع مناحي الحياة ولم طال العدوان اإلسرائيلي األخير على ق: نيللي المصري -غزة 
 يستثن شيئًا، وقطاع الزراعة لم يكن بعيدًا عن هذه الخسائر، حيث تكبد خسائر بماليين الدوالرات.

وعلى مقربة من أرضه المدمرة في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، يقف المزارع محمد الزعانين 
 ل العدوان.يتفقد أرضه مذعورًا من هول الدمار الذي حل بها خال

وأصبحت أرضه جرداء قاحلة تملؤها الحفر العميقة وبقايا من بعض البيوت المدمرة التي تناثرت 
بفعل الصواري  التي أطلقتها طائرات االحتالل هنا وهناك، وأشجار الزيتون اقتلعت من جذورها بفعل 

 القصف.
عدوان مقارنة مع شهر يونيو وشهدت أسعار السلع األساسية في قطاع غزة ارتفاعًا حادًا خالل ال

، بحسب دراسة لإلحصاء المركزي الفلسطيني الذي أعلن جدول غالء المعيشة لشهر يوليو 1014
الماضي. ووفق تقرير اإلحصاء، فقد جاء االرتفاع الحاد في قطاع غزة نتيجًة الرتفاع أسعار 

 في المئة. 00.86الخضراوات بنسبة 

مليون دوالر،  110خسائر القطاع الزراعي في قطاع غزة فاقت اللبحسب تقديرات وزارة الزراعة، فإن 
وأن الحرب على غزة شملت تدمير وتجريف مساحات واسعة من األراضي الزراعية ومباٍن ومنشآت 

 وآبار ومزارع ومختبرات ومحطات تجارب ومصانع التغليف وثالجات ومخازن.
31/8/4114البيان، دبي،   
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 / أغسطسمنذ بداية آب فلسطينياً  197 قلاعتاالحتالل نادي األسير:  .32

مواطنًا من محافظات  091"األيلام": قال نادي األسير، أمس، إن قوات االحتالل اعتقلت  -رام هللا 
ن االعتقاالت تركزت في القدس والخليل، حيث وصل عدد  الضفة والقدس، منذ بداية آب الجاري، وا 

قال اعتبرت األعنف منذ منتصف حزيران مواطنًا ضمن حمالت اعت 190معتقلي القدس إلى 
 .مواطن من الخليل 101الماضي، كما اعتقل 

مواطنًا،  14وأشار النادي، في بيان صحافي، إلى أن عدد المعتقلين في محافظة رام هللا والبيرة بلغ 
من  13مواطنًا من نابلس، و 40مواطنًا، كما اعتقل  04مواطنًا، وفي بيت لحم  63وفي جنين 

 .مواطنين 6مواطنين، وطوباس  1من قلقيلية، وفي اريحا  11من سلفيت، و 11، وطولكرم

وأوضح أن من بين المعتقلين مواطنة مقدسية، وفتاة من رام هللا، وبذلك يرتفع عدد األسرى في 
آالف  1كثر من ألمواطن منذ منتصف حزيران الماضي،  1000سجون االحتالل بعد اعتقال أكثر 

 .أسير

31/8/4114هللا، األيام رام   
 
 مواجهات واعتقاالت خالل اقتحام االحتالل لقرية بورين جنوب نابلس .33

( شابا من قرية بورين جنوب 8-31اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني فجر اليوم األحد )س: نابل
مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك خالل حملة دهم وتفتيش شنتها القوات الصهيونية 

 زل المواطنين.لمنا
وأفاد شهود عيان لمراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم"، أّن مواجهات كانت قد اندلعت بين شبان 
القرية وجنود االحتالل عقب اقتحام مركباتهم للقرية، من عدة محاور، تخللها إطالق األعيرة 

 المطاطية وقنابل الغاز صوب الشبان.
وس بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بينما جرى تفتيش منازل كما أكد الشهود اعتقال الشاب بشار قاد

آخرين في القرية، منها منزلي عمر السريس وبشار جبريل، حيث قام الجنود بتكسير األبواب 
 وتخريب األثاث خالل عملية االقتحام.

31/8/4114المركز الفلسطيني لإلعالم،   
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 لـي في سنغافورةجـامعـة الـقـدس تـمـثـل فـلسـطـيـن بمخيـم علمي دو  .34

غادر وفد من جامعة القدس، للمشاركة في المخيم العلمي الدولي اآلسيوي الثامن في  :رام هللا
دولة، ويعقد هذا  00سنغافورة، الذي يعقد سنويًا في إحدى الدول اآلسيوية، ويشارك فيه ما يزيد على 

 .العام في جامعة نان يانغ

مع ومدير المتاحف العلمية في جامعة القدس، الدكتور حسن وأشار نائب رئيس الجامعة للعلم والمجت
الدويك، في بيان للجامعة، أمس، إلى أن هذا المنتدى العلمي المهم بدئ العمل به قبل ثماني 
سنوات، ويعقد سنويا في إحدى الدول اآلسيوية، ويشارك فيه طلبة متميزون في مجاالت العلوم، 

 .م الحياتيةخاصة في الفيزياء والكيمياء والعلو 

عامًا )لمرحلة الصفوف  10-11وبين أن الجامعة اختارت المشاركين الثالثة من الفئة العمرية 
الثانوية الحادي عشر والثاني عشر والمرحلة الجامعية من السنة األولى والثانية(، وأنه تم ترشيح 

 .األستاذة ديما حلواني لمرافقة الوفد

31/8/4114، األيام، رام هللا  
 
 األراضي الفلسطينيةبتصاعد مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية  :كتب الوطني للدفاع عن األرضالم .35

عمق العدوان "اإلسرائيلي" وما رافقه من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وحرب إبادة : )وكاالت(
لعائالت بأكملها من حالة العداء ل "إسرائيل" في صفوف الرأي العام الفلسطيني في األراضي 

وفي الضفة وفي كل مكان بشكل عام، وتصاعدت حمالت مقاطعة  1948لفلسطينية المحتلة عام ا
 .المنتجات "اإلسرائيلية" في األسواق الفلسطينية

وأكد المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان أن تصاعد حمالت المقاطعة لمنتجات 
لفلسطينية في أريحا وفق ما أفادت به الغرفة االحتالل أسهم في زيادة اإلقبال على المنتجات ا

التجارية الصناعية الزراعية لمحافظة أريحا واألغوار. حيث شهدت السوق الفلسطينية إقبااًل متزايدًا 
من قبل المستهلكين على السلع والبضائع الوطنية، وعزوفًا عن شراء منتجات االحتالل خاصة تلك 

ويسهم اإلقبال على المنتق الوطني الفلسطيني في خلق فرص  التي لها بدائل محلية أو مستوردة .
 . عمل جديدة للفلسطينيين، وتوفير عملة أجنبية تذهب لمصلحة االستيراد

فرع جنين ضم  -وعقد نهاية األسبوع الماضي اجتماع في مقر االتحاد العام للمرأة الفلسطينية
ية وعضوات الهيئات المحلية في المحافظة عضوات الهيئة اإلدارية لالتحاد وممثالت المراكز النسو 
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وممثاًل عن مديرية االقتصاد الوطني في جنين، حيث أكد المشاركون في االجتماع أهمية توسيع 
 . "حملة مقاطعة البضائع "اإلسرائيلية

ولم تغب المقاطعة عن قطاع غزة، فقد شرعت اللجان الشعبية الفلسطينية بالتعاون مع اتحاد 
لمستهلك الفلسطيني بعد إعالن وقف إطالق النار بين الكيان "اإلسرائيلي" والمقاومة جمعيات حماية ا

طالق حمالت اللجان الشعبية لمقاطعة البضائع "اإلسرائيلية" في جميع  الفلسطينية بتشكيل وا 
 . محافظات الوطن الشمالية والجنوبية

31/18/4114: الخليج، الشارقة  
 
 ن مصانع الباطون دمرت خالل الحرب على غزةم %61: الشركة العربية للصناعات .36

ركز االحتالل اإلسرائيلي في حربه على قطاع غزة على تدمير الكثير من : صفاء عاشور -غزة
القطاعات الصناعية الهامة والتي ُتشغل الكثير من األيدي العاملة في خطوة لإلمعان في تدمير 

 بطء خالل سنوات الحصار الثمانية.االقتصاد الفلسطيني الذي عمل على حصاره وتدميره ب
ومن ضمن المصانع التي تم تدميرها بشكل متعمد مصانع الباطون والتي وصل حجم الدمار فيها 

، وتعتبر صناعة الباطون أو الخرسانة من أبرز الصناعات األساسية والحيوية في القطاع %60إلى 
 ساسية.اإلنشائي، حيث تقف كافة أعمال البناء على هذه المادة األ

وأوضح مدير الشركة العربية للصناعات الخرسانية عبد هللا مشتهى أن االحتالل اإلسرائيلي دمر 
مجمع مصانع الشركة العربية خاصة التي تعمل على صناعة بالط االنترلوك ومصنع الباطون 

 الجاهز.
كل كلي وقال في حديث لل"فلسطين" إن:" االحتالل دمر المجمع الموجود في حي الشجاعية بش

عامل توقفوا عن العمل بعد تدمير المجمع  100ماليين دوالر تقريبًا، وأن  6ووصلت الخسائر إلى 
 خالل الحرب ولن يتمكنوا من العودة إلى أشغالهم إال بعد إعادة إعمار المصنع من جديد".

الكمية  ويحصل السوق الفلسطيني على كافة احتياجاته من اإلسمنت من خالل االستيراد حيث تتوزع
 .%0، مصر %6، أوروبا %9، األردن %80المستوردة بحسب المصدر كما يلي: )إسرائيل( 

 31مصنعا للباطون من أصل  11وقال المدير التنفيذي التحاد الصناعات االنشائية فريد زقوت إن:"
 من المصانع توقفت عن العمل". %60مصنعا موجودة في القطاع تم تدميرها خالل الحرب، أي أن 

31/8/4114فلسطين اون الين،   
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 غرفة تجارة وصناعة غزة توقع اتفاقية تعاون مع نظريتها في اسطنبول .37
وقعت غرفة تجارة وصناعة غزة، اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة إسطنبول. لتعزيز التعاون  إسطنبول:

 تعزيز الرابط وذلك في مقر األخيرة في اسطنبول.
د غازي بسيسو نائب رئيس لجنة العالقات الخارجية والدولية بغرفة ووقع االتفاقية عن غرفة غزة، جها

 تجارة وصناعة غزة، وعن غرفة اسطنبول إبراهيم شلغر رئيس غرفة تجارة إسطنبول.
وجاء توقيع االتفاقية بعد زيارة عاجلة قام بها بسيسو لغرفة تجارة إسطنبول حيث تهدف االتفاقية  

وة والصداقة بين الغرفتين. وتبادل المعلومات االقتصادية بما يخدم التي تم توقيعها لدعم روابط األخ
االقتصاد الفلسطيني والتركي. والعمل على تبادل الوفود التجارية واالقتصادية بين البلدين بما يتيح 
تحقيق اللقاءات المباشرة بين األعضاء لزيادة التبادل التجاري واالستثمارات من أجل زيادة اإلنتاج 

التجارة ازدهارها . وتنظيم المعارض المشتركة وتبادل النشرات و المعلومات االقتصادية. وحل  وتنمية
المشاكل التي قد تنشأ بين المتعاملين في القطاع التجاري وحل المنازعات التجارية عن طريق لجان 

 م.التحكيم. وتبادل المعلومات حول المعارض الدولية و المحلية التي تعقد على مدار العا
31/8/4114، قدس برس  

 
 الصحة الفلسطينيةلوزارة تسليم مساعدات طبية األردن:  .38

سلم النائب محمد الدوايمة أمس وزارة الصحة الفلسطينية مساعدات طبية تتكون من  :بترا –غزة 
طنا، يتلوها قافلة تحمل محاليل طبية بقيمة نصف مليون دوالر،  10ادوية ومستلزمات طبية تبلغ 

 توزيعها على الهيئات الطبية والمشافي في قطاع غزة. سيصار الى
واكد الدوايمة الذي وصل قطاع غزة عن طريق معبر رفح في زيارة تضامنية، ان االردن كان سباقا 
في تضميد الجراح ومداوة المرضى الفلسطينيين في القطاع خاصة خالل العدوان االسرائيلي االخير، 

 ي االردني في هذا المجال.مشيرا الى دور المستشفى الميدان
 31/8/4114، الراي عمان

 
 منظمة التعاون واألمم المتحدة تبحثان العدوان اإلسرائيلي على غزة  .39

عقد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي إياد أمين مدني واألمين العام لمنظمة األمم المتحدة  :وام
لى هامش انعقاد الدورة العالمية السادسة بان كي مون اجتماعًا في مدينة بالي اإلندونيسية، ع

 لتحالف الحضارات لألمم المتحدة.
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وقالت منظمة التعاون اإلسالمي في بيان، إن المباحثات تمحورت حول ثالث قضايا رئيسية، تمثلت 
في معضلة الروهينجيا في ميانمار، والعدوان "اإلسرائيلي" على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، 

 ي تقترفها المجموعات اإلرهابية في العالم. والجرائم الت
 31/8/4114، الخليج، الشارقة

 
 بإسطنبولبدء أعمال الملتقى األول للهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة  .41

، انطالق أعمال "الملتقى األول للهيئة الشعبية 30/8/1014شهدت مدينة إسطنبول التركية، السبت
وحيد الجهود الشعبية في تقديم يد العون لقطاع غزة وتنظيمها، العالمية لدعم غزة"، والذي يهدف لت

واإلسراع في إيصال المساعدات للمحتاجين، وتحديد احتياجات القطاع في كافة المجاالت، وتحديد 
 أولويات العمل من خاللها.

من  وشهد الملتقى الذي يستمر ليومين، عرضًا لجهود قافلة "أميال من االبتسامات"، التي تضم أكثر
 ( دولة.10( هيئة خيرية في أكثر من )00)

وأكد رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة "وائل السقا"، في كلمة االفتتاح، على وقوفهم إلى جانب 
( ألف منزل، ومدرسة، ومسجد، 40الشعب الفلسطيني، وتقديمهم يد العون لقطاع غزة بعد دمار )

 ة للقطاع من جديد.ومستشفى، من أجل إعادة البنية التحتي
وقال السقا "إن الملتقى سيسهل عمل التنسيق بين الهيئات الخيرية، واإلنسانية حول العالم إليصال 

 المساعدات، ونحن سنقف جنبًا إلى جنب لتضميد جراح أهل غزة، ورفع الحصار عنهم".
مساعدات صحية،  ( ورش عمل، سيتم من خاللها تأمين4وأشار السقا إلى أنَّ اليوم األحد سيشهد )

وتعليمية، ومستلزمات إيواء، ومساعدات لدور األيتام، ويهدف الملتقى أيضًا لطرح احتياجات قطاع 
 غزة، على شكل مشاريع لتبنيها من قبل المؤسسات المختلفة.

 31/8/4114فلسطين أون الين، 
 
 اجتماع استثنائي للجنة فلسطين في اتحاد البرلمانات اإلسالمية .40

ن يعقد في الخرطوم العاصمة السودانية اليوم )األحد(، جلسة استثنائية للجنة فلسطين من المقرر أ
الدائمة في اتحاد مجالس الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي، وذلك بدعوة من المجلس 

 الوطني السوداني لبحث تحديات الوضع الراهن في فلسطين والعدوان الجائر على غزة.
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إلخبارية، فقد أكد خالد مسمار الذي يرأس وفد المجلس الوطني الفلسطيني إلى وحسب وكالة "معا" ا
الخرطوم أن هذه الجلسة ستكون استكمااًل للجلسة السابقة التي عقدت منذ ثالثة أشهر في الرباط في 

 المملكة المغربية.
وان، وبيانات وشدد على أنه سيطالب أعضاء اللجنة بعدم االكتفاء ببيانات الشجب واالستنكار للعد

التأييد للشعب الفلسطيني وقيادته ومقاومته فحسب، بل سيطالب برلمانات الدول المشاركة في الجلسة 
بالضغط على حكوماتهم لتقديم الدعم العاجل إلعادة بناء ما دمره االحتالل من دون االنتظار لدعم 

األماكن المقدسة اإلسالمية  الدول المانحة، والتأكيد على ثبات أهلنا في القدس المحتلة وحماية
 والمسيحية هناك، وما يتعرض له المسجد األقصى من محاوالت الهدم والتقسيم المكاني والزماني له.

 31/8/4114، الخليج، الشارقة
 
 جبريل الرجوبوزير الخارجية المغربي يلتقى  .42

دين مزوار، بنائب التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صالح ال: قدس برس -الرباط 
 أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية جبريل الرجوب الذي يزور الرباط حاليًا.

(، بحث آخر تطورات الوضع في األراضي الفلسطينية 8|19وتم خالل اللقاء الذي جرى الجمعة )
بين والمستجدات على الساحة السياسية وما يتعّلق بآفاق المرحلة المقبلة بعد إبرام اتفاق التهدئة 

 االحتالل اإلسرائيلي والمقاومة في قطاع غزة.
نهاء  كما تطرقت مباحثات مزوار والرجوب إلى ملف المصالحة الفلسطينية وا عادة إعمار غزة وا 
الحصار، باإلضافة إلى ملف المفاوضات السياسية بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، 

وض أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة وفق قرارات الشرعية حيث أّكد الطرفين على أهمية مسار التفا
من جانبه، أكد الوزير المغربي دعم قيادة بالده إلنهاء معاناة الشعب  الدولية، وفق تقديرهما.

الفلسطيني، مؤكدًا استعداد الرباط الجاد لتقديم كل أشكال الدعم الممكن من أجل المساهمة في إقامة 
 وعاصمتها القدس الشريف. 1961لى حدود دولة فلسطينية مستقلة ع

31/8/4114قدس برس،   
 

 قافلة لبرنامج األغذية العالمي تدخل غزة من خالل معبر رفح .43
بدء برنامق تاج الوقار الرابع لحفظ القرءان دعوة لزيادة اإلنفاق على الطاقة النظيفة مسؤول إسرائيلي 

 يحّذر من حرب ضد ايران
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ابعة لبرنامق األغذية العالمي، في العبور من معبر رفح المصري إلى نجحت قافلة مساعدات أممية ت
شخص لمدة خمسة أيام،  100،000قطاع غزة وهي محملة بمساعدات غذائية تكفي إلطعام نحو 

 بحسب ييان أصدره البرنامق،.
م وتعتبر هذه المرة األولى التي يستخدم فيها البرنامق معبر رفح منذ بدء الحصار على غزة في عا

حيث تم شراء الطعام  -وقال البرنامق أنه "بعد رحلة استغرقت سبع ساعات من اإلسكندرية  .1001
 18وصلت شاحنات البرنامق عبر شبه جزيرة سيناء، إلى معبر رفح، وكانت القافلة المكونة من  -

طرد  10،000طرد غذائي، وهي جزء من شحنة إجمالية تتكون من  10،600شاحنة تحمل 
 غذائي".

 31/8/4114فلسطين أون الين، 
 
 نائب بريطاني مؤيد للفلسطينيين يتعرض العتداء في لندن .44

اليساري البريطاني ان زعيمه النائب جورج غاالوي الذي « حزب االحترام»اعلن : رويترز –لندن 
أعلن مدينة شمال انكلترا منطقة خالية من إسرائيل، تعرض الى هجوم يعتقد أنه متصل بتأييده 

 طينيين، ويشتبه في أنه تسبب في إصابته بكسر في الفك.للفلس
وكان غاالوي اشاد بالرئيس الراحل صدام حسين، وانتقد الغزو األميركي للعراق الذي أطاح صدام 

 .1003من الرئاسة عام 
يعتقد أن الهجوم »السبت، وقال بيان أصدره الحزب:  -ووقع الهجوم في غرب لندن ليل الجمعة 

 «.االوي للقضية الفلسطينيةمتصل بتأييد غ
وكان أدلى «. جورج الرائع»وتطلق وسائل اإلعالم البريطانية على غاالوي، وهو اسكتلندي، وصف 

بتصريح اخيرًا أبرزته وسائل اإلعالم عندما أعلن برادفورد منطقة خالية من إسرائيل، وحض سكانها 
 اح اإلسرائيليين.على مقاطعة جميع السلع والخدمات اإلسرائيلية وأيضًا السي

إنه يبدو أن الحادث له صلة بإسرائيل ألن المهاجم كان يصيح « االحترام»وقال ناطق باسم حزب 
عامًا، ونقلته إلى مركز  39بشيء عن الهولوكوست. وأفادت الشرطة بأنها اعتقلت رجاًل عمره 

ين في البرلمان للشرطة جنوب لندن حيث ال يزال قيد االحتجاز. وغاالوي أحد النواب المستقل
. 1011البريطاني، وكان أذهل السياسيين البريطانيين عندما فاز بمقعده عن وست برادفورد عام 

 وتسكن المنطقة أقلية كبيرة مسلمة.
 31/8/4114الحياة، لندن، 
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 مع غزة بعد الحرب األخيرة "غير مسبوق"تعاطف بريطاني  .45

عة أسابيع من الدمار. لم يتغير سوى القليل ساد الهدوء سماء غزة عقب سب: غريس بريمان - لندن
سرائيل، بينما حدث تحول في موقف هؤالء الذين يشاهدون  في الخالف الدائر بين حركة حماس وا 

 أعمال العنف ويتعاطفون مع الفلسطينيين عن بعد.
يوما من الصراع، شهدت بريطانيا خروج عشرات اآلالف إلى الشوارع تضامنا مع  00على مدى 

وكانت األشعار الفلسطينية تُقرأ في قطارات األنفاق، واستقالت وزيرة احتجاجا على موقف غزة، 
حكومتها حيال العدوان اإلسرائيلي. وأوضحت استطالعات الرأي التي أجريت على مدى العقد 
الماضي زيادة طفيفة في تعاطف البريطانيين مع الفلسطينيين مقارنة باإلسرائيليين، ويشير حجم 

 د الكبير لقطاع غزة إلى تحول ملموس في الرأي العام البريطاني لصالح القضية الفلسطينية.التأيي
هناك مؤشرات واضحة تدل على »البريطاني  -ويقول كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي 

وأوضح «. وجود تحول في موقف الرأي العام البريطاني ليكون أكثر تعاطفا مع حقوق الفلسطينيين
من الصراع، وصول أعداد المتعاطفين مع  11في اليوم الل« يوغوف»ع رأي أجرته مؤسسة استطال

في المائة )مع العلم بأن عملية التسجيل بدأت عام  30الفلسطينيين إلى أعلى مستوياتها بنسبة 
 في المائة. 11(، بينما هبطت أعداد المتعاطفين مع إسرائيل لتصل نسبتهم إلى أقل من 1003

ألف شخص بشوارع العاصمة  100فادت حملة التضامن مع فلسطين، فقد احتق أكثر من وحسبما أ
أغسطس )آب( الحالي، في أكبر احتجاج تشهده المملكة المتحدة تضامنا مع  9البريطانية في 

 1009القطاع حتى اآلن. بينما كانت أعداد المحتجين خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة في عامي 
 ألفا على التوالي. 10ألفا و 00، نحو 1011و

حتى قبل العدوان «: »الشرق األوسط»وقالت سارة كولبورن، مديرة حملة التضامن مع فلسطين، لل
الراهن على قطاع غزة، كانت استطالعات الرأي توضح باستمرار تأييد الرأي العام للحقوق 

 «.ي غزة ال يمكن تصديقهالفلسطينية، لكن حجم الحشود التي احتجت ضد المجزرة اإلسرائيلية ف
 31/8/4114الشرق األوسط، لندن، 

 
 الحرب على غزة تسّبب اضطرابات سياسية واجتماعية في بريطانيا .46

شاّب يحملون األعالَم الفلسطينية ويرّددون  100اجتاحت مجموعة مؤّلفة من حوالى : سوزانا طربوش
دينة برمنغهام اإلنكليزية. وطالب في م« تيسكو»شعارات مؤيدة لغزة الحرة فرعًا لسلسلة متاجر 
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عن بيع منتجات إسرائيلية، كما ألقوا بعضها على األرض. « تيسكو»المتظاهرون بأن تتوّقف متاجر 
إلى إغالق أبوابها موّقتًا وتّم استدعاء الشرطة. ووفق ما ورد في « السوبر ماركت»واضطرت 

 «.ثوران المتظاهرين خائفين من»اليمينية، كان المتسّوقون « ديلي ميل»صحيفة 
يعكس هذا الحادث الجوَّ المتوّتر في بريطانيا الناتق عن الحرب األخيرة في غزة. وتكتسب حركة 

 مقاطعة البضائع اإلسرائيلية بعض الزخم.
ويعرب مواطنون بريطانيون عن عدم رضاهم عن رّد فعل الحكومة البريطانية على هجمات إسرائيل 

ين انتقاداتها لحماس واّتخاذها موقفًا حاسمًا إزاء إسرائيل. وقد رفض كّل على غزة وفشلها في الجمع ب
غير »من رئيس الوزراء ديفيد كامرون ووزير الخارجية الجديد فيليب هاموند مرارًا استخداَم كلمة 

 لوصف الهجوم اإلسرائيلي على غزة.« متناسب
ه الحالّي يتناقض بشكل ملحوظ مع وقام رئيس حزب العمال إد ميليباند بتذكير كامرون بأّن موقف

عندما وصف وزير الخارجية الشكلّي وليام  1006موقفه إزاء االجتياح اإلسرائيلي للبنان في العام 
وهذا ما أغضب بعض الجهات «. غير المتناسب»هيغ من حزب المحافظين سلوَك إسرائيل بل 

ب على تجّنب استخدام هذه المانحة الصهيونية لحزب المحافظين، ومنذ ذلك الحين حرص الحز 
الكلمة لوصف أي عمل تقوم به إسرائيل. وخالل الحرب األخيرة، انتقد ميليباند بشكل حاّد فشَل 

 التي ترتكبها إسرائيل بحّق المدنيين.« غير المقبولة وغير المبررة»كامرون في إدانة أعمال القتل 
 31/8/4114الحياة، لندن، 

 
 على غزة الفاتورة اإلسرائيلية للعدوان .47

 علي بدوان
انتهت مبدئيا تلك الجولة العدوانية األخيرة التي شنتها الدولة الصهيونية على الشعب الفلسطيني 
الُمحاصر في قطاع غزة، حرب دولة تمتلك جيشا ِتقنيا "عرمرميا" في مواجهة مدينة ُمحاصرة، 

قى من الحمم النارية على وشعب شبه أعزل، مع االستخدام الكثيف والمرّوع لسالح الجو، الذي أل
القطاع ما يعادل مفعول أربع قنابل من قنبلة هيروشيما النووية التي ألقاها سالح الجو األميركي على 

 .1940تلك المدينة اليابانية مع نهاية الحرب الكونية الثانية في أغسطس/آب 
وس، كانت بمثابة انتهت تلك الجولة من الحرب بعد أن صمد الفلسطينيون في غزة أمام حرب ضر 

حرب قاسية جدا بكل المقاييس، حرب الطحن والتقطيع والقتل بال هوادة، حيث كان يومها األخير 
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يوما تصعيديا بامتياز، بدأ بتكثيف تدمير األبراج السكنية باستهداف برجي الُمجمع اإليطالي والباشا 
 بعد تدمير برج الظافر.

اومة الفلسطينية، وفي الطليعة منها كتائب الشهيد عز انتهت تلك الجولة من الحرب، وظل رد المق
الدين القسام وسرايا القدس متواصال حتى اللحظة األخيرة، حيث ُأطلقت صواري  المقاومة باتجاه 

 وعلى تل أبيب. 1948العمق المحتل عام 
 صمود الغزيين

ن، أحد أهم مكّونات لقد مثل صمود الشعب الفلسطيني وعامة الناس في قطاع غزة في مواجهة العدوا
االنتصار، بل الُمكّون الرئيسي لالنتصار، فكل صمود ال يمكن أن يتحقق دون توفر اإلرادة عند 
الناس، ودون تضحيات وشهداء وأبطال، وكل التضحيات المرافقة ألي صمود أو انتصار هي إحياء 

نيون في قطاع غزة بسخاء من جديد للروح الوطنية واستدعاء لروح المقاومة، وهو ما قّدمه الفلسطي
 ُمنقطع النظير، فكان هذا الصمود وتلك التضحيات العنوان الرئيسي لالنتصار.

في تمام اليوم الخمسين للحرب العدوانية اإلسرائيلية على  -ولإلسرائيليين قبل غيرهم-لقد بدا للجميع 
مام شطب الُمستقبل القطاع، أن "الجرف الصامد" إنهار وبات "جرفا غير صامد"، وفتح الطريق أ

السياسي لبنيامين نتنياهو، الذي طبل وزمر لحربه األخيرة على القطاع، ُمعتقدا بأن حصادها سيكون 
بتدمير حركتي حماس والجهاد وباقي فصائل المقاومة واقتالع أظافر الفلسطينيين على حد تعبيره، 

 ولصالح صعوده ملكا ُمتوجا في ساحة ملوك إسرائيل وسط تل أبيب.
هذه هي المحصلة األولية من الزاوية اإلسرائيلية الداخلية، ألطول حرب خاضتها الدولة الصهيونية 

 على قطاع غزة وعلى قوى المقاومة وفي طليعتها كتائب القسام وسرايا القدس وغيرها.
 انقسام الكابينيت

يليا بعملية "الجرف إن منعكسات ونتائق مرحلة ما بعد الحرب المجنونة على القطاع والمعنونة إسرائ
الصامد"، َستجر نفسها على الحالة الداخلية في التشكيلة السياسية والحزبية واالئتالفية داخل إسرائيل، 

أمام انهيار هائل على الصعيد  -وهو الساعي للفوز بلقب ملك إسرائيل-حيث وجد نتنياهو نفسه 
 الشعبي، كما حصل مع من سبقه.
برون اتفاق وقف النار خنوعا "لإلرهاب الفلسطيني"، ويدعون سكان فرؤساء بلديات في الجنوب يعت

مستعمرات غالف غزة إلى عدم العودة إليها، وتاليا ُيتوقع أن ُتؤذن المرحلة التالية بفتح النار من كل 
الجبهات الداخلية اإلسرائيلية على بنيامين نتنياهو وعلى الحكومة، فالحلبة السياسية هائجة مائجة في 
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يل على حد تعبير الصحافة اإلسرائيلية. وهنا علينا أن نؤكد على العناوين التالية التي تؤشر لما إسرائ
 بعد غزة في مسارات الوضع الداخلي اإلسرائيلي:

أوال، لم يتم التصويت على قرار الموافقة على االتفاق مع الطرف الفلسطيني في المجلس الوزاري 
لومات بأن نصف أعضاء المجلس الوزاري المصغر الثمانية المصغر )الكابينيت(، حيث تشير المع

عارضوا ما تم التوصل إليه مع الطرف الفلسطيني بالمفاوضات غير المباشرة، وعلى رأسهم ُزبدة 
الُمتطرفين من عتاة اليمين القومي العقائدي الصهيوني واليمين التوراتي، من وزراء: الخارجية 

لي بينت، واألمن الداخلي إسحق أهرونوفيتش، وجلعاد أردان. وربما أفيغدور ليبرمان، واالقتصاد نفتا
أن نسبة المعارضة داخل الحكومة أكبر. وفي نظر كل هؤالء، ال سؤال سوى القول "كيف أنه بعد 

 خمسين يوما من الحرب نضطر لقبول واقع كّنا نرفضه من قبل"؟.
 التفاوض تحت النار

ستراتيجية. حيث ُيشير المعلق السياسي في ثانيا، إن القصة في نظر الكثيرين في  إسرائيل تكتيكية وا 
القناة الثانية للتلفزة اإلسرائيلية أمنون أبراموفيتش إلى أن حكومة نتنياهو فشلت في إدارة الصراع؟ 
واألهم أنها اضطرت وهي التي ترفع شعار عدم التفاوض تحت النيران، إلى التفاوض على وقف 

 ا لم يكن ليتم في حروب إسرائيل السابقة حتى مع الدول العربية.النار تحت النار، وهو م
ثالثا، بدأت مكانة نتنياهو وحكومته ومعهما جيش االحتالل في التدهور لدى الجمهور اإلسرائيلي، 
هانة الوزراء لبعضهم البعض  فاإلهانات التي توجه إلى رئيس أركان الجيش من جانب وزراء، وا 

و؛ سادت األجواء العامة في مركز صناعة القرار السياسي واألمني ولرئيسهم بنيامين نتنياه
 والعسكري طوال أيام العدوان على القطاع.

ففي إسرائيل موقفان، واحد يقول بأن االتفاق جيد مع الفلسطينيين، حيث لم تنل المقاومة ال الميناء 
مة كبيرة. وبين هذا وذاك، وال المطار، وأنها ُجلبت لالتفاق رغما عنها، وآخر يعتبر ما جرى هزي

هناك من يقول بأنه كان أمام إسرائيل خيار واحد هو الحسم العسكري، وهو يتطلب معركة قاسية 
وُمكلفة على ُمختلف الصعد، وهو الرأي الذي ُيمّثل مواقف عتاة اليمين واليمين المتطرف في 

 المجلس الوزاري المصغر )الكابينيت( وفي الكنيست بشكل عام.
، أظهر استطالع للرأي نشرته القناة الثانية في التلفزة اإلسرائيلية، تراجع تأييد الجمهور لرئيس رابعا

( من "اإلسرائيليين" %38الحكومة اإلسرائيلية بأكثر من أربعين نقطة. وبحسب االستطالع، فإن )
لرئيس فقط يعتبرون أداء نتنياهو في الحرب جيدا. وهي نسبة ضئيلة ُتذّكر الجميع بما حدث 

 على لبنان. 1006الحكومة اإلسرائيلية األسبق إيهود أولمرت في حربه في العام 
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(، بعدما كان %00واألدهى أن هذا التأييد هبط خالل األربعة أيام األخيرة من العدوان إلى نحو )
( من التأييد عندما أمر بشن العملية البرية، وتدمير المواقع الفلسطينية %81نتنياهو قد نال )

( من "اإلسرائيليين" غير راضين عن %90الموجودة في بنك األهداف اإلسرائيلي. كما ظهر أن )
 االتفاق.

 رياح األزمات الداخلية
خامسا، بدأت رياح األزمات منذ اآلن تضرب االئتالف السياسي الحاكم في إسرائيل، فنتائق حصاد 

ع اإلسرائيلي، حيث بدأت تلك الحرب معركة الهجوم الوحشي على قطاع غزة لم تكن كما أراد الزار 
وفي جعبة نتنياهو الكثير من األحالم والتوقعات والتصورات، لشطب المقاومة الفلسطينية، وتدمير 
قدراتها بشكل كامل، وبالتالي دفع الفلسطينيين لرفع األعالم البيضاء، والتسليم بما هو مطروح 

ر، فال صواري  المقاومة توقفت، وال قدرات عليهم، فيما باتت الوقائع على األرض تشي بشيء آخ
 األجنحة الفدائية الفلسطينية انتهت.

وعليه، يتوقع أن تمر الساحة السياسية الداخلية في إسرائيل بمراحل تسودها "دراما سياسية ُممزقة 
لألعصاب" على حد تعبير كاتب إسرائيلي، وذلك في ظل ُمستتبعات الحرب المجنونة األخيرة، على 

عادة انتشار سياسية حزبية في ُمجتمع يتميز بخصوبة االستقطابات شكل  توالد استقطابات جديدة، وا 
السياسية عند كل المنعطفات، حيث االنقسام في الرأي وتوالد االختالفات العميقة تجاه القضايا التي 

ات عمقا في بعض تُبرزها الحياة السياسية واإلعالمية واالجتماعية واالقتصادية، كما تزداد االنقسام
الحاالت، تمهيدا لخطوات سياسية ُمختلفة قد تقود نحو تفكك االئتالف الحالي في إسرائيل، وبالتالي 

 العودة لطرح موضوع االنتخابات البرلمانية الُمبكرة للكنيست العشرين القادمة.
ة ما ذاقوه ومع آالمهم التي ال توصف نتيج-قصارى القول، خرج الفلسطينيون من محنة قطاع غزة 

وهم أكثر تماسكا من ذي قبل، فالوفد الفلسطيني  -من استخدام عنيف وغير مسبوق للقوة بحقهم
الموحد صمد في وجه كل األالعيب والمناورات، واستطاع أن يحقق الحد األدنى من الُممكن بأفق 

لرئيس وهي وطني، يفتح الطريق أمام مراكمة النتائق اإليجابية، كما خرجت المقاومة بجسمها ا
متماسكة أيضا، فيما خرج نتنياهو من تلك الحرب مجلال بهزيمة سياسية داخلية ستلقي بظاللها على 

 حياته السياسية التي باتت تقترب من نهايتها.
 31/8/4114الجزيرة. نت، 
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 ماذا بعد وقف إطالق النار في غزة؟ .48
 حسن نافعة

ائيل. بعض هذه الحروب خاضتها جيوش كثيرة هي الحروب التي دخلها العرب في مواجهة إسر 
التي أبلى فيها الجيشان المصري والسوري بالء  1913نظامية وانهزمت فيها كلها، فيما عدا حرب 

حسنًا ولّقنا إسرائيل درسًا قاسيًا، وبعضها اآلخر خاضتها قوات غير نظامية رجحت فيها كفة 
الحرب اإلسرائيلية من تحقيق معظم  المقاومة المسلحة التي استطاعت أن تحول دون تمكين آلة

 أهدافها المعلنة.
غير أن التاري  يعلمنا أن العبرة ليست بما تستطيع الجيوش أو المقاومة الشعبية المسلحة تحقيقه في 
نما بما تستطيع السياسة تحقيقه، سواء على مائدة المفاوضات أو في المحافل  ميدان القتال وا 

وقف القتال. فالقوات المتحاربة، جيوشًا نظامية كانت أم قوات غير الديبلوماسية، أثناء أو بعد ت
نظامية، قد تحقق في ميدان القتال ما تعجز القيادة السياسية عن استثماره سياسيًا، فتخسر الحرب 

حين تمكنت جيوش إسرائيل  1906في النهاية. والمثال الواضح على ذلك ما جرى في حرب 
طأت معًا لشن الحرب على مصر عقب إقدام عبد الناصر على تأميم وبريطانيا وفرنسا، والتي توا

شركة قناة السويس، من احتالل سيناء والسيطرة على منطقة قناة السويس. غير أن ما حققته 
عسكرية في ميدان القتال لم يكن كافيًا، ال إلسقاط النظام الحاكم في « إنجازات»الجيوش المغيرة من 

صر على العدول عن قرار التأميم، ومن ثم هزمت الدول الثالث المعتدية مصر وال إلجبار عبد النا
 سياسيًا في النهاية، واضطرت قواتها إلى االنسحاب من المواقع التي احتلتها.

تلك كانت في حقيقة األمر جولة الصراع الوحيدة التي كسبها العرب سياسيًا، رغم خسارتهم لها 
مع إسرائيل، سواء تلك التي منيت فيها الجيوش العربية بالهزيمة عسكريًا. أما جوالت الصراع األخرى 

أو تحققت فيها إنجازات عسكرية مهمة في ميدان القتال، فقد انتهت في اكثر األحيان بهزيمة 
الناجحة عسكريًا. االستثناء الوحيد على هذا النمط المتكرر من  1913سياسية، بما في ذلك حرب 

عندما تمكنت « حزب هللا»لعربي اإلسرائيلي حققته المقاومة اللبنانية بقيادة الهزائم في إدارة الصراع ا
ليس فقط من تحرير جنوب لبنان، بإجبار قوات االحتالل اإلسرائيلي على االنسحاب من  1000عام 

جبارها  نما أيضًا من دحر القوات اللبنانية التي كانت تتعامل مع االحتالل وا  دون قيد أو شرط، وا 
ار إلى إسرائيل! وهكذا رجحت كفة إسرائيل في معظم جوالت الصراع وتمكنت من االحتفاظ على الفر 

، خصوصًا الجوالن والضفة 1961حتى اآلن بمعظم األراضي العربية التي احتلتها في حرب 
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الغربية، كما تمكنت من فرض حصار محكم على قطاع غزة، وجعلت من سيناء منطقة عازلة شبه 
 منزوعة السالح.

عر، كمواطن مصري عربي، بالزهو لما حققته المقاومة الفلسطينية المسلحة من إنجازات في أش
المعركة التي فرضت أخيرًا على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. فقد أثبتت هذه الجولة 

أن المقاتل الفلسطيني أصبح أكثر استعدادًا وتصميمًا على خوض المعارك ضد  -1من الصراع: 
الحتالل اإلسرائيلي المجهز بأحدث أنواع األسلحة، وأن كتائب المقاومة الفلسطينية المسلحة جيش ا

أن الجيش الذي تفخر به  -1باإلرادة واإليمان قادرة على قهر هذا الجيش في ساحات القتال. 
ط ال يتورع عن ارتكاب جرائم حرب ، بدليل سقو « الديموقراطية الوحيدة في بحر االستبداد العربي»

أكثر من ألفي قتيل وثالثة عشر ألف جريح غالبيتهم الساحقة من المدنيين، خصوصًا من األطفال 
أن الشعب الفلسطيني في غزة لم يعد لديه المزيد  -3والنساء والمسنين ورجال اإلسعاف واإلطفاء. 

أبيه، كما  مما يخسره وأن الشعب قرر الصمود حتى النهاية في معركة البقاء، حتى لو أبيد عن بكرة
 -4قرر االلتفاف حول المقاومة المسلحة، باعتبارها المالذ األخير لحمايته، مهما بلغت التضحيات. 

وفي  1948أن بقية الشعب الفلسطيني المبعثر بين الضفة الغربية وفي األرض المحتلة عام 
بية واإلسالمية، الشتات، بات يدرك أنه كتب عليه أن يقاتل اآلن وحيدًا، نيابة عن األمتين العر 

 وبالتالي لم يعد أمامه سوى الصمود واالنتصار.
كما أشعر، كمواطن مصري عربي أيضًا، أن قبول نتانياهو وقف إطالق النار وفق صيغة، لم 
تتضمن إشارة من قريب أو بعيد إلى نزع سالح المقاومة وتنص في الوقت نفسه على التزام إسرائيل 

طاع غزة، ال يعني سوى شيء واحد وهو أن المقاومة انتصرت فتح المعابر ورفع الحصار عن ق
بالفعل، لمجرد أنها نجحت في منع إسرائيل من تحقيق أي من األهداف التي من أجلها شنت الحرب 

 ونزع سالح المقاومة أيًا كان اسم الفصيل الذي يحمله.« حماس»والتي كان في مقدمها تحطيم 
ال يستطيع أن يخفي شعورًا موازيًا بالقلق مما قد تأتي به األيام غير أن هذا الشعور بالزهو والفخار 

أو األسابيع أو الشهور المقبلة من مفاجآت قد تسمح إلسرائيل بأن تحقق في ميدان السياسة ما 
عجزت عن تحقيقه في ميدان القتال. فدروس التاري ، كما سبقت اإلشارة، تقول إن إسرائيل كانت 

صراع السياسي في معظم الجوالت، بما في ذلك تلك التي خسرتها عسكريًا، هي األقدر على إدارة ال
ليس ألن لديها أوراقًا أقوى مما تملكه األطراف العربية، ولكن ألن قدرة األطراف العربية على 
استخدام ما بحوزتها من أوراق ظلت دائمًا محدودة وكان بمقدور إسرائيل أن تعمل على خلط أو 

ما بيد العرب من أوراق. لذا ال يخالجني شك في أن إسرائيل ستبذل كل ما في  تبديد أو بعثرة كل
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وسعها هذه المرة أيضا للضغط على جميع األطراف المؤثرة في مسار الصراع، بهدف إسقاط كل 
األوراق التي مكنت الفلسطينيين من الصمود في الميدان، والتحرك على مختلف األصعدة، وذلك 

 على النحو التالي:
على المستوى الدولي: ستسعى إسرائيل جاهدة إلقناع الواليات المتحدة بالتحرك الستصدار قرار -1

من مجلس األمن يربط بين ما يمكن أن يتحقق من تقدم على صعيد إعمار قطاع غزة ورفع الحصار 
 المفروض عليه، خصوصًا ما يتعلق بتفاصيل بناء وافتتاح الميناء والمطار، وبين شكل من أشكال

 نزع سالح المقاومة أو، على األقل، فرض نوع من اإلشراف الدولي على استخدامه.
على المستوى اإلقليمي: ستسعى إسرائيل جاهدة إلى تعميق التناقض القائم بين العديد من الدول  -1

، إلضعاف هذه األخيرة سياسيًا، والعمل على تمكين «حماس»العربية، خصوصًا بين مصر وحركة 
« حماس»فلسطينية في قطاع غزة، تمهيدًا إلعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل انفراد السلطة ال

 بالهيمنة على القطاع.
على المستوى المحلي: ستسعى إسرائيل جاهدة لتخريب حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية،  -3

م إلى االتفاقيات والعمل في الوقت نفسه على ثني السلطة الفلسطينية وتخويفها من عواقب االنضما
الدولية، خصوصًا اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي من شأنها منح مشروع الدولة 
الفلسطينية الوليد زخمًا متصاعدًا على الصعيد الدولي، كما ستسعى التخاذ االحتياطات الالزمة 

 فة.إلجهاض أي محاولة محتملة إلشعال فتيل انتفاضة جديدة في الض
والسؤال: هل تعي األطراف المعنية حقًا بتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه 
المشروعة هذه االستراتجية اإلسرائيلية، وهل تملك هذه األطراف ما يكفي من اإلرادة السياسية للعمل 

 على إجهاضها، وهل بوسعها وضع استراتيجية بديلة لمواجهتها؟
لكون اآلن من األوراق ما يكفي لتمكينهم من إجهاض االستراتيجية التي أعتقد أن الفلسطينيين يم

تسعى إلى تمكين إسرائيل من الحصول عبر مائدة المفاوضات على ما عجزت عن تحقيقه في 
أن تدرك السلطة الفلسطينية أن التفاوض من دون قدرة على مقاومة  -1ميدان القتال، شريطة: 

ة القضية الفلسطينية، ومن ثم فإن واجبها األساسي في هذه المرحلة االحتالل ال بد أن ينتهي بتصفي
يفرض عليها ضرورة الحفاظ على سالمة المقاومة وحماية سالحها، كما يفرض عليها ضرورة عدم 
الركون ألي وعود إسرائيلية، مهما كانت براقة، والشروع على الفور في اتخاذ كل اإلجراءات التي 

ما يمكن من وسائل الضغط السياسي والنفسي على إسرائيل، ورفع كلفة تساعد على ممارسة أقصى 
أن مقاومة االحتالل « حماس»أن تدرك  -1احتاللها لألراضي الفلسطينية إلى أقصى مدى ممكن. 
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نما بالسياسة أيضًا، وأن الحركة الوطنية الفلسطينية  االستيطاني ال يمكن أن تتم بالسالح وحده وا 
ن ثم تقع عليها مسؤولية حماية وحدة هذه الحركة وقطع الطريق أمام كل أوسع من أي فصيل، وم

أن يجهز الشعب الفلسطيني نفسه أينما وجد، خصوصًا في الضفة وداخل إسرائيل  -3المزايدات. 
 نفسها، من أجل إنهاء االحتالل.

الحرب  تحرك السلطة الفلسطينية في اتجاه اتخاذ ما تستطيع من إجراءات تسمح بمحاكمة مجرمي
اإلسرائيليين، وتحرك المجتمع المدني الفلسطيني في اتجاه العمل الجاد للخالص من اإلحتالل، 
وحرص جميع األطراف على حماية سالح المقاومة، كلها أوراق يمكن إذا أحسن استخدامها تحويل 

 .1961وقف إطالق النار في غزة إلى نقطة انطالق نحو تحرير األرض الفلسطينية المحتلة عام 

 31/8/4114القدس، القدس، 
 
 المتآكلة في األورغواي "إسرائيل"صورة  .49

 روبرتو ماسكارو
في حقبة األربعينيات والخمسينيات باألورغواي وخالل وفاق ما بعد الحرب التي عانت منها البالد 
 من بعيد، عزز رعب معسكرات االعتقال النازية التي بقيت كابوسا لدى شعب ذلك البلد العلماني
الديمقراطي، ولجوء مهاجرين ومالحقين سياسيين منذ بدايات القرن العشرين، ووصول الجئين 
أوروبيين إلى األورغواي؛ الصورة الكارثية التي الحقت من سموا أنفسهم "شعب هللا المختار"، أي 

 اليهود.
فأقامت  -هودسواء أكانوا يهودا أم غير ي-وكانت البالد )األورغواي( سخية مع هؤالء المالحقين 

 هناك الكثير من العائالت وحصلت على الجنسية األورغويانية.
أتذكر أنه في أجوائنا العائلية، كان من الممنوع ضمنيا أن نناديهم باليهود، كي نجنبهم استحضار 
فترة اإلبادة للذاكرة، رغم أنهم من أصول قوقازية وليسوا من السامية في شيء، ال في جيناتها وال في 

 ا.لغته
لقد سموا أنفسهم "يهودا" ومارسوا دينهم وطقوسهم بكل حرية، ثم تحولوا لضحايا مستوطنين وحصلوا 

 على امتيازات، فلم يعودوا بحاجة لتبرير أي شيء بسبب ما مروا به من معاناة.
ومنذ ذلك الوقت، ظهرت االتهامات بمعاداة السامية ولغاية اليوم ضد أدنى بادرة تصنفهم كجماعة، 

ا ليس عدال بالنسبة لشعوب أخرى مضطهدة ومالحقة، تفتقر لالمتيازات، ومن بينهم وهذ



 
 
 

 

 
           44ص                                     3346 العدد:     31/8/4114 حداأل التاريخ:

 

األورغويانيون أنفسهم من جيل الخمسينيات والستينيات الذين هم ضحايا نقص كفاءة السياسيين 
 ووحشية العسكر.

وجود إن الشرعية التي منحتها األمم المتحدة لدولة لليهود )الشعب المطارد والُمباد حتى قبل 
معسكرات االعتقال حسب األدب اليهودي( بدت فكرة إنسانية تسعى لحل مشاكل ذلك الشعب، مع 
انتشار الدعاية لألفكار الصهيونية، وخصوصا عن طريق األدب )روايات ليون أوريس كانت قراءات 

 إجبارية للطبقة المتوسطة في األورغواي(.
يل، وبرزت فكرة "الكيبتوز" كمقاربة للمجتمع الراعي، وقد قدم األورغويانيون دعما واسعا لدولة إسرائ

بمالمح اشتراكية استطاعت إقناع اليسار األورغوياني، وهو تفصيل لم نكن ننتبه له في تلك الحقبة، 
لمن كنا نراهم بعين العطف كونهم فارين من فظائع النازية، ووجدوا أرضا يتمكنون فيها من تطوير 

 هويتهم.
" ُتظهر لنا وجها واحدا من العملة في تلك الحقبة، وكانوا ُيخفون عنا بتعمد أحقية كانت "البروباغاندا

الشعب الفلسطيني في العيش بتلك المنطقة أكثر من اليهود، ويحاولون إظهار المستعمرين الجدد 
كأبطال، أما العرب فهم "أوغاد". كانت األمور معدة من أجل التمييز ضد الفلسطينيين، فاالستعمار 

 نجليزي في المنطقة دفع إلى إنشاء دولة إسرائيل متجاهال دولة فلسطين.اإل
أما السينما األميركية فقد أخذت على عاتقها إظهار العرب كعرق مخز وجاهل، ال شيء جديد إذن 

قت الحكاية.  منذ الحروب الصليبية. وخالل بضعة عقود، ُصدِّ
أصال ما الصهيونية، وأنها أصولية متطرفة أما بالنسبة لنا نحن األورغويانيين، فلم نكن نعرف 

وخطرة كغيرها من األصوليات، وحين تحدد أهدافها تتحول ألصولية إرهابية، أما في حالة إسرائيل، 
 فقد تحولت إلرهاب دولة.

وهكذا فقد كنا نؤمن خالل عقود كثيرة بالفوائد من ارتباطنا بالواليات المتحدة وبخططها االستعمارية 
سماء كل"التحالف من أجل التقدم" لكيندي، أو "خطة الكوندور" لنيكسون. وفيما كانوا المتنكرة بأ

يقترحون علينا خططا للتنمية، اجتاحوا بكل وقاحة كوبا في خليق كوتشينوس، حيث خرجت القوات 
األميركية الداعمة لكوبيين في المنفى بهزيمة نكراء من قبل حكومة فيدل كاسترو وحشود الشعب 

في تلك الفترة بدأت الواليات المتحدة بالتورط في فيتنام، التي ألحقت بها هزيمة أخرى وآالفا  الكوبي.
 من القتلى من كال الجانبين.
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أظهر الزمن أن توسع دولة إسرائيل المتحالفة بشكل رئيسي مع الواليات المتحدة في الشرق األوسط، 
فط الكوكب واستخدام إسرائيل كقاعدة يشكل جزءا من ذات الخطة اإلمبريالية لالستيالء على ن

 وواجهة عسكرية في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، كان يتم استبدال الشعب الفلسطيني وتهميشه انطالقا من ذات المبدأ العنصري 

 الذي استخدمه المفكرون وُصنَّاع دعاية ألمانيا النازية.
في اإلعالم وفي الدبلوماسية وفي  وهكذا نرى أن "معاداة السامية"، هو مفهوم يستخدم بشكل مشين

لغة الصحافة، لإلشارة إلى أولئك الذين يشككون بقوة االحتالل اإلسرائيلي و"اليهود" بشكل عام، وما 
زال )المصطلح( يستخدم كحجة لذبح وخنق شعب كامل، أما من يرددون مصطلح "معاداة السامية" 

المصطلح المستخدم بطريقة عنصرية لم يعد ويستخدمونه كورقة رابحة، فعليهم أن يدركوا أن هذا 
 مجديا.

فالسامية هي مجموعة من اللغات ومن ضمنها العبرية بل العربية أيضا، فالجهل المطلق يمهد 
الطريق أمام الخدمات الدعائية، وهو مورد استخدمه غورينغ للحديث عن "معاداة األلمانية" وتبرير 

 ن وبعض األقليات لمعسكرات االعتقال وغرف الغاز.إرسال اليهود والمثليين والغجر والمعاقي
إن سرقة األراضي واالستيطان غير الشرعي والحروب الخاطفة كالعملية األخيرة في قطاع غزة، 
تكشف عن خدعة مستهلكة، وهي تشبه كثيرا حروب احتالل العراق وأفغانستان )بنسبة ضحايا 

 أبرياء. مدنيين عالية( وتشبه أي مجزرة أخرى في حق مدنيين
واليوم في األورغواي ترتفع أخيرا أصوات تحتق ضد وضع ال يطاق في غزة، ولم يتردد الرئيس 
موخيكا في وصف الهجمات األخيرة باإلبادة، إذ ُقتل مئات األطفال من بين مئات الضحايا المدنيين 

 اآلخرين.
ا الهجوم اإلسرائيلي أما لويس ألمارغو، وزير الخارجية فقد ضم صوته الحتجاج الرئيس مصنِّف

بالمجزرة، ومحتفظا بإجابة فظة لممثلي الجالية اليهودية في األورغواي. قبل هذه اإلجابة، صاغ 
 إذا، سأستمر بالتطاول.-طفل تطاوال؟"  400ألماغرو هذا السؤال: "هل تعتبر إدانة مقتل 

ت المحتجة في أميركا لألصوا -من خالل حكومتها-إنها المرة األولى التي تنضم فيها األورغواي 
الالتينية، والتي أدانت باإلجماع تقريبا هذه المجزرة الجديدة. في أميركا الجنوبية، كولومبيا فقط هي 
الحليف الوثيق للواليات المتحدة )التي لها سبع قواعد في أراضيها(، لم تُِدن قتل األطفال من قبل 

 ن وأوباما.نتنياهو الذي تفاخر علنا بذلك مخاطبا هيالي كلينتو 
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أي مبرر. وما زلنا نأمل أن يضاعف المجتمع الدولي إدانة  -ولن يكون له-هذا القتل ليس له 
 مجزرة الشعب الفلسطيني الجديدة.

 31/8/4114الجزيرة نت، 
 
 حيرة الفلسطينيين في أهدافهم ووسائل كفاحهم .51

 ماجد كيالي
ما بينهم، رغم اختالفاتهم، على تعريف  الفلسطينيون ربما هم الوحيدون في العالم الذين يتفقون في

عدوهم، باعتبارهم إسرائيل دولة استعمارية واستيطانية وعنصرية ومصطنعة وغير شرعية، لكن 
مشكلتهم، مع كل ذلك، انهم يختلفون على تعريف اهدافهم، أو ما يتصورون أنه مستقبلهم، كما 

 دة حقوقهم.يشمل ذلك تعريفهم طريقهم، أو وسائلهم الكفاحية، الستعا
هكذا، ثمة من ال يقبل بأقل من تحرير فلسطين، واقتالع اليهود الصهاينة، سواء اعتبر ذلك هدفًا ال 
محيد عنه لتأكيد الوطنية الفلسطينية، أو اعتبره طريقًا الستعادة الماضي التليد، باعتبار أن الوطنيات 

ة منقسمون على ذاتهم، تبعًا للخلفية الُقطرية مجرد اختراع استعماري. وبديهي أن أصحاب هذه الرؤي
األيديولوجية، بين دعاة االنضواء في إطار مشروع الدولة العربية الواحدة، ودعاة مشروع الدولة 

 اإلسالمية الواحدة.
أيضًا، ثمة من يريد إقامة دولة فلسطينية في الضفة وقطاع غزة، القتناعه بأن الظروف والمعطيات 

د أن هؤالء منقسمون، أيضًا، على انفسهم، بين َمْن يريد ذلك كمحطة، أو ال تسمح بأكثر من ذلك، بي
كهدف مرحلي، وَمْن يريده كحل نهائي. ًاخيرًا، ثمة الطرح المتعلق بإقامة دولة واحدة ديموقراطية، 
وهنا، أيضًا، ثمة اختالف بين اصحاب هذه الرؤية، بين َمْن يطالب بإقامة دولة ثنائية القومية، 

قامة باعتبار  انه ال يمكن القفز على الواقع دفعة واحدة، وبين َمْن يطالب بإلغاء اي تمايز قومي، وا 
 ليبرالية، اي دولة مواطنين من دون أي تمييز بينهم ألي سبب. -دولة ديموقراطية

في الغضون، يجد الفلسطينيون أنفسهم، وبعد أكثر من ستة عقود على النكبة، في حال من العجز 
أي مشروع، سواء اعتبر واقعيًا او طوباويًا، مرحليًا او مستقبليًا. حتى الكيان الذي نشأ  عن السير في

قليمي وعربي، بات يبدو غير  11عن اتفاق اوسلو، في  في المئة من ارض فلسطين، وبدعم دولي وا 
قابل للحياة، في حين أن قطاع غزة، وهو المنطقة الوحيدة التي أضحت تعتبر محررة، وخارج 

 سنوات، تعرض خاللها لثالث حروب مدمرة. 1تالل اإلسرائيلي، مازال تحت الحصار منذ االح
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بيد أن تراجيديا الكفاح الفلسطيني ال تتوقف على ذلك، فكما ثمة تخبط، وحيرة، في تحديد األهداف، 
لتجسيد ثمة مثلها، وتبعًا لها، كثير من الحيرة والتخبط في تحديد وسائل الكفاح التي ينبغي انتهاجها 

 المشروع الوطني الفلسطيني المنشود.
هم في مكانة المواطنين في إسرائيل، يدرسون في مدارسها  48مثاًل، بالنسبة إلى فلسطينيي 

ويتعلمون في جامعاتها ويشتغلون في مؤسساتها وشركاتها، ويشاركون في انتخاباتها، وفي عضوية 
من أجل حقوقهم في المواطنة، والمساواة الفردية  الكنيست، وهم ينتهجون الوسائل السلمية في كفاحهم

والقومية فيها، كما من أجل حقوق شعبهم في التحرر من االستعمارية اإلسرائيلية. والمشكلة أن هذا 
الجزء من الشعب ال يشتغل، وال ينضوي، في إطار المؤسسات الوطنية العامة، وأن حركة التحرر 

تفهم الظروف الخاصة لهذا الجزء من الشعب الفلسطيني، مع  الفلسطينية رضيت بهذا الواقع، بدعوى
ما في ذلك من انعكاسات سلبية على هويته الوطنية، ووحدته المجتمعية، وكيانيته السياسية، وعلى 

 تعريفه لذاته كشعب.
(، فانتهجوا طريق النضال بالوسائل المدنية، وعبر 1961أما فلسطينيو الضفة والقطاع المحتلين )

(. وما شهدته هذه 1993 -1981ت االنتفاضية التي توجت باالنتفاضة الشعبية الكبرى )الموجا
( كان مجرد انعكاس 1993( من عمليات مسلحة، قبل قيام السلطة )48األراضي )مع مناطق 

للنشاط الفلسطيني المسلح في الخارج. وفي الواقع فإن الفلسطينيين في األراضي المحتلة لم يتعرفوا 
الصراع المسلح ضد االحتالل إال بعد انتقال الفصائل الفلسطينية إلى الداخل، بعد إقامة  إلى تجربة

كيان السلطة، وبعد انخراط الفصائل اإلسالمية )حماس والجهاد اإلسالمي( في تجربة المقاومة 
( التي طغت عليها العسكرة، وطابع 1004 -1000المسلحة، ما انعكس على االنتفاضة الثانية )

جهات المسلحة. مع ذلك، فإن التعامل في األراضي المحتلة، حتى بعد اقامة السلطة، ما زال الموا
سرائيل  بالشيكل اإلسرائيلي، وثمة تبادل تجاري مع إسرائيل يقدر بأربعة باليين دوالر في السنة، وا 

 زة ايضًا.هي المسؤولة عن توريد المحروقات والكهرباء والمياه إلى االراضي المحتلة، في الضفة وغ
أما الفلسطينيون الالجئون في البلدان العربية فُأخرجوا من المعادالت المتعلقة بالصراع ضد إسرائيل، 
بسبب انتهاء الظاهرة المسلحة في الخارج، وأفول دور منظمة التحرير، وتحول الحركة الوطنية إلى 

اإلقليمية، كما يحدث في سلطة، في حين اخضع التواجد الفلسطيني المسلح للتوظيفات السياسية 
 لبنان أو سورية.

ورغم تجربة سياسية للحركة الوطنية الفلسطينية عمرها نصف قرن، فإنها ما زالت تبدو في البدايات، 
بالنسبة إلى حيرتها واضطرابها في تعريف أهدافها، وتحديد أشكال نضالها، وبناء مؤسساتها. فليس 
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ل، باعتماد الكفاح السلمي طويل االمد، او بالمفاوضات، أو ثمة اتفاق على كيفية التعاطي مع إسرائي
 بالمقاومة الشعبية او بالمقاومة المسلحة؛ وهذه بالعمليات الفدائية أو التفجيرية أو بالصواري .

طبعًا ثمة مفارقة، فهناك جزء من الشعب الفلسطيني يتعايش مع إسرائيل وجزء آخر يقوم بعمليات 
نما تقوم فصائل فلسطينية بقصف إسرائيل بالصواري  من غزة، باعتبارها تفجيرية أو صاروخية، وبي

عدوًا للفلسطينيين، ودولة مغتصبة، فإن هذه الفصائل ذاتها تطالبها بفتح المعابر، وتسهيل امدادها 
بالمياه والكهرباء والمحروقات، ناهيك ان مئة ألف فلسطيني يعملون في القطاعات االنتاجية 

 اإلسرائيلية.
ه وضع يعتبر سابقة، ولم تعرفه التجارب األخرى، فإذا كان العدو واحدًا، وطبيعته هي ذاتها، إن

والنظرة إليه ال تختلف من وضع إلى آخر، فِلَم هذا االضطراب في البرامق والسياسات الفلسطينية؟! 
لى متى هذه الحيرة أو هذا التخبط؟  وِلَم ال توجد معالجات لهذه الحالة؟ وا 

 31/8/4114ندن، الحياة، ل
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