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 66 :كاريكاتير

*** 
 
 الزهار: ما بأيدينا من أسرى صهاينة سيكون لتحرير أسرانا .0

عضررو المكتررس السياسرري لحركررة حمرراس محمررود ، أن 0/9/2102فلســطين أون اليــن، ذكررر مو رر  
الزهار استبعد استئناف )إسرائيل( لحربها ضد  طاع غزة في الو ت الحالي، مشيرا في الو ت ذاته أن 

 حركته تمتلك من القدرات ما "يردع" )إسرائيل( في حال فكرت بشن هجوم جديد على القطاع.
قردس" الفلسرطينية، مسراء اليروم: "اسرتبعد إمكانيرة إعرادة و ال الزهار فري لقراء تلفزيروني عرضرته  نراة "ال

 االحتالل حربه على غزة ألن  يادته كانت تسعى لو ف إطالق النار بأي صورة".
وأضاف الزهار: "نحرن ال نرأمن غردر االحرتالل، ولردينا مرن القردرات مرا يردعره حرال فكرر بشرن عردوان 

 على القطاع".
ه من "جنود إسرائيليين أسرى" سيكونون ثمنا إلطالق سراح وفي السياق، أوضح أن ما بين يدي حركت
 أسرى فلسطينيين من السجون اإلسرائيلية.

وشرردد القيررادي بحمرراس علررى تمسررك حركترره بمطالررس المينرراء والمطررار،  ررائال "نحررن متمسرركون بحقو نررا 
 ررف خاصررة المينرراء والمطررار واالحررتالل سرريدف  الررثمن حررال فكررر أن يررتملا مررن اسررتحقا ات اتفرراق و 

 إطالق النار".
وعلرررى صرررعيد ثررران، دعرررا الزهرررار السرررلطة الفلسرررطينية إلرررى ضررررورة اإلسرررراع فررري إيرررواء نرررازحي الحررررس 

 اإلسرائيلية على غزة الذين تهدمت بيوتهم، نافيا وجود أي مؤشرات إيجابية بشأن إعادة إعمار غزة.
حركرة "حمراس"  رال:  وبشأن إعالن حركة "فتح" تشكيل لجنة خاصة لحسم مصير حكومة التوافرق مر 

مرررا للجلررروس مرررن أجرررل تفعيرررل الحكومرررة ونحرررن  إن "هرررذل اللجنرررة إمرررام تهديرررد لنرررا وهرررذا نرفضررره بشررردة واا
 جاهزون لهذا األمر".
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: "إن المقاومرة حطمرت نيريرة األمرن  رالمحمرود الزهرار ، أن 2/9/2102، 23عرب وأضاف مو   
آمرررن، وأن تكرررون الحررررس  اإلسررررائيليمرررق ، القائمرررة علرررى التفررروق النررروعي وبقررراء العاإلسررررائيليالقرررومي 

خاطفررة، وأن تررتحكم إسرررائيل بالمعركررة ومسرراحتها، غيررر أن المقاومررة أخررذت المبررادرة وشرررعت بتحطرريم 
 كل هذل العناصر السابقة".

وشدّد على أن المقاومة نجحت في تدمير  روات االحرتالل خرالل حربهرا علرى غرزة، ولرم يعرد أحرد آمرن 
 وصررلت لحالررة إسرررائيلالمقاومررة فرري كررل المنرراطق المحتلررة، مضرريف ا "أن  لرردى "إسرررائيل" بفعررل تصرراعد

 الحضيض في الجانس األخال ي التي تزعم النجاح به".
وفرري سررياق ذي صررلة، دعررا الزهررار السررلطة إلررى ضرررورة اإلسررراع فرري إيررواء المتضررررين جررراء العرردوان 

 االعمار. إعادةلحية بشأن على غزة، معتبر ا أنه ال يوجد أي مؤشرات ايجابية لديها لهذل ال
وانتقرررد االدعررراءات باسرررتهداف حركتررره عناصرررر حركرررة فرررتح، متحررردي ا أن تيهرررر األخيررررة اسرررم أحرررد مرررن 

وفي  الحير عليهم تملك حماس أدلة ووثائق بتورطهم في التخابر. إ امةهؤالء، وأشار إلى أن من تم 
االحررتالل علررى  طرراع غررزة، سرياق متصررل، رفررض الزهررار وجرود أي  رروات دوليررة تعمررل طبررق امرالءات 

معتبر ا في الو ت نفسه الحديث عن نزع سرالح المقاومرة حلرم وهري  ضرية محسرومة ولرن تقبرل الحركرة 
  بها.

وأكررررّد أن االحررررتالل سرررريدف  الررررثمن حررررال فكررررر أن يررررتملا مررررن اسررررتحقا ات االتفرررراق، مشررررير ا إلررررى أن 
نرررره اليرررروم، الفت ررررا أن ثمررررن األسرررررى الفلسررررطينيين دفعرررروا ثمررررن المينرررراء والمطررررار مسرررربق ا ولررررن يرررردفعوا ثم

 فلسطينيين داخل سجون االحتالل. أسرىتبادل على  إجراءالموجودين بيد حماس هو فقط 
حال فكر االحتالل االعتداء على مطرار  اإلسرائيليوأشار إلى أن المقاومة ستضرس المطار والميناء 

 وميناء القطاع.
 فلسطين كل فلسطين بدون أدنى انتقاا منها.وأكّد أن المقاومة ستسعى بكل جهدها السترداد 

 
 يبحث مع ممثل األمم المتحدة سبل إدخال مواد بناء إلى غزة الحمد هللا .2

م  مدير وممثل مكتس األمم المتحدة  الحمد هللارام هللا: بحث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي 
مات البناء إلى غزة، باإلضافة للمشاري  نيكوالس أوريجان أمس في رام هللا، سبل إدخال مواد ومستلز 

 إلى منا شة عدد من الخطط والمشاري  للبدء بإصالح البنى التحتية في القطاع.
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على ضرورة التعاون الكامل بين المنيمات والمؤسسات الدولية كافة م  الحكومة  الحمد هللاوشدد 
 إلسرائيلي على  طاع غزة.الفلسطينية، وبذل الجهود كافة من أجل إعادة إعمار ما خلفه العدوان ا

 2/9/2102الحياة لندن، 
 
 الخارجية الفلسطينية: جريمة االستيطان تستوجب التوجه لمحكمة الجنايات .3

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة القرار الذي اتخذته الحكومة اإلسرائيلية أمس بمصادرة  رام هللا:
 آالف دونم من أراضي بيت لحم والخليل. 4

( أن االستيطان غير شرعي وباطل 9|2الوزارة في بيان لها تلقته " دس برس" اليوم االثنين )وأكدت 
وفقا  للقانون الدولي بكافة أشكاله وأن العدوان اإلسرائيلي فيه المحسوس والمنيور الذي تجسد في 

ض ويصادرها العدوان والدمار والقتل والجرائم في  طاع غزة، وهناك العدوان المستمر الذي يأكل األر 
 ويستوطن فيها ويهَودها، والذي ال يقل خطورة عن األول.

 0/9/2102قدس برس، 
 
 0967عريقات يطالب االتحاد األوروبي باالعتراف بدولة فلسطين على حدود  .4

أريحا: دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنيمة التحرير الفلسطينية، صائس عريقات، دول االتحاد 
 وبعاصمتها القدس الشر ية. 2991لفوري بدولة فلسطين على حدود األوروبي إلى االعتراف ا

جاء ذلك خالل لقائه، أمس، رئيس وأعضاء المجموعة االشتراكية والديمقراطية في البرلمان األوروبي 
 برئاسة جياني بتالي رئيس مجموعة االشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان األوروبي.

على  طاع غزة بكافة أشكاله والبدء الفوري في إعادة إعمار  طاع وأكد عريقات وجوس رف  الحصار 
 غزة، وضمان تثبيت التهدئة وعدم تكرار العدوان على أبناء شعبنا.

 2/9/2102األيام، رام هللا، 
 

 لى محكمة الجنايات الدوليةإخالد يدعو عباس الى التوقيع فورًا على نظام روما واالنضمام تيسير  .5
و سعدى: دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنيمة التحرير الفلسطينية، فادي أب -رام هللا

عضو المكتس السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الرئيس عباس إلى التو ي  فورا  على 
لى نقل ملف االستيطان إلى مجلس األمن  نيام روما واالنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، واا

وة مجلس جامعة الدول العربية، الذي يجتم  األحد المقبل على مستوى وزراء الخارجية الدولي، ودع
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العرس، إلى دعم هذا التوجه الفلسطيني، الذي لم يعد يقبل التأجيل، في ضوء  رارات حكومة 
إسرائيل، مصادرة نحو أربعة آالف دونم من أراضي المواطنين في محافيتي بيت لحم والخليل، 

 ا   المنطقة والحيلولة دون  يام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة و ابلة للحياة. بهدف تغيير و 
 2/9/2102القدس العربي، لندن، 

 
 الهباش: عباس سيقدم خطة سالم أمام الوزراء العرب الستئناف المفاوضات مع االحتالل .6

الوزراء العرس، نادية سعد الدين:  ال مسؤول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس سيقدم أمام  -عمان
في الساب  من الشهر الحالي بالقاهرة، خطة للسالم، تقوم على استئناف المفاوضات م  الجانس 
نجاز االنسحاس من األراضي المحتلة ضمن فترة ال تتجاوز الثالث  اإلسرائيلي خالل تسعة أشهر، واا

 سنوات.
هباش إن "الرئيس عباس وأوضح  اضي  ضاة فلسطين وزير األو اف الفلسطيني السابق محمود ال

يحرا، من خالل تقديم خطة السالم أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرس، للحصول على 
 دعم عربي وبلورة مو ف عربي فلسطيني للذهاس به إلى المجتم  الدولي".

وأضاف، لر"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الخطة تشكل أساسا  الستئناف المفاوضات م  الجانس 
سرائيلي خالل فترة تمتد تسعة أشهر، تبدأ أوال  ببحث ترسيم الحدود خالل ثالثة أشهر، لالنتقال اإل

 بعدها إلى القضايا األخرى المتعلقة بالالجئين والقدس واالستيطان واألمن والميال".
طالق سراح الدفعة  وزاد بأن "بداية التفاوض تكون م  الحدود، شريطة و ف االستيطان خاللها، واا

لرابعة من األسرى "القدامى"، ما  بل اتفاق أوسلو"، والتي كان من المقرر اإلفراج عنها في شهر ا
 آذار )مارس( الماضي.

وأشار إلى أن "البحث خالل المفاوضات سيتناول أيضا  ترتيبات اليوم التالي لالنسحاس، على أن يتم 
حتلة خالل فترة ال تزيد على التوافق حول سقف زمني محدد إلنجاز االنسحاس من األراضي الم

 الثالث سنوات، وهذا سيتم بحثه خالل التفاوض".
وأكد "المو ف الفلسطيني بضرورة بدء مفاوضات ذات مغزى تقود إلى إنهاء االحتالل واا امة الدولة 

 وعاصمتها القدس". 2991الفلسطينية المستقلة على حدود العام 
ق  اعدة واضحة ومرجعية محددة تستند إلى وشدد على أن "استئناف المفاوضات سيكون وف

المرجعية الدولية و رارات مجلس األمن ومشروع "حل الدولتين"، وحل عادل وشامل لقضية الالجئين 
 ".294الفلسطينيين وفق القرار الدولي 
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و ال إن "القيادة الفلسطينية وضعت مشروعا  متكامال  الستئناف المفاوضات، شريطة أن تبدأ ببحث 
الحدود بين فلسطين و"إسرائيل" خالل فترة ثالثة أشهر، يتم خاللها و ف االستيطان في الضفة  ترسيم

فيما يتم "خالل الفترة المتبقية من التسعة أشهر االتفاق على  الغربية، بما فيها القدس، بشكل كامل".
 القضايا األخرى، تمهيدا  لإلعالن بعدها عن معاهدة سالم بين الجانبين".

"الجانس اإلسرائيلي يماطل في ذلك، ويغلق الباس أمام أي محاوالت الستئناف المفاوضات، إال أن 
 تزامنا  م  اإلعالن عن عطاءات جديدة لالستيطان"، بحسس الهباش.

وأوضح بأن "االحتالل إذا لم يوافق على الخطة الفلسطينية للسالم، فسيقوم الجانس الفلسطيني باتخاذ 
سية من خالل القانون، لفرض السالم فرضا ".  ولفت إلى أن "من ضمن إجراءات دبلوماسية وسيا

 الخيارات الفلسطينية الذهاس لالنضمام إلى بقية المؤسسات والمنيمات الدولية، بما فيها اتفاق روما".
وأكد أن "الرفض اإلسرائيلي لخطة السالم الفلسطينية سيؤدي بالجانس الفلسطيني إلى اتخاذ إجراءات 

وأفاد بأن "السقف الزمني ليس مفتوحا  أمام الجانس اإلسرائيلي إلبداء مو فه من  لجانس".أحادية ا
نما سيتم التوافق حول فترة زمنية محددة".  الخطة، واا

 2/9/2102الغد، عمان، 
 
 : "السلطة تخشى من عرقلة حماس عملية إعادة اإلعمار في غزة""الشرق األوسط" .7

فلسطينية مطلعة لر"الشرق األوسط" إن "السلطة تخشى من عر لة  رام هللا: كفاح زبون:  الت مصادر
 حماس عملية إعادة اإلعمار إذا بقيت حكومة اليل تعمل في غزة".

وأضافت المصادر: "أتفق على تشكيل لجنة إلدارة حوار م  حماس لحسم مصير الوحدة الوطنية". 
ل حكومة التوافق ومسألة إعادة وتابعت: "اللجنة ستنا ش حماس في مسائل مختلفة من بينها عم

 اإلعمار".
 2/9/2102الشرق األوسط، لندن، 

 
 وفد فلسطيني يبحث في القاهرة التطورات األخيرة في قطاع غزة .8

د س ا: وصل إلى القاهرة أمس اإلثنين مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية  -القاهرة
يني في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقي خاللها الفلسطينية  ادما من رام هللا على رأس وفد فلسط

 م  كبار المسؤولين والشخصيات المصرية.
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وصرحت مصادر فلسطينية مطلعة كانت في استقبال البرغوثي: سيبحث الوفد أحدث تطورات 
الوض  في  طاع غزة واألراضي المحتلة على ضوء مبادرة التهدئة التي نجحت مصر في إ رارها في 

الستعدادات الخاصة لبدء جولة المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى حل بشأن النقاط القطاع وا
 الخالفية واإلعداد لعقد المؤتمر الدولي لدعم  طاع غزة ومساعدته في إزالة آثار العدوان اإلسرائيلي.

 2/9/2102القدس العربي، لندن، 
 
 أشهر ثالثةالهما لمدة االحتالل يفرج عن النائب طوطح والوزير أبو عرفة بعد اعتق .9

أفرج جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم االثنين، عن النائس في المجلس التشريعي أحمد طوطح 
والوزير السابق خالد أبو عرفة، بعد اعتقالهما إداريا لثالثة أشهر، بحسس بيان لكتلة التغيير 

 واالصالح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي.
كتلة، في بيان صحفي وصل "فلسطين أون الين، إن "جيش االحتالل اإلسرائيلي أفرج وأوضحت ال

مساء اليوم االثنين عن النائس في المجلس التشريعي احمد طوطح، والوزير السابق خالد أبو عرفة، 
 وذلك بعد اعتقال دام ثالثة أشهر في االعتقال اإلداري.

 0/9/2102فلسطين أون الين، 
 

 عمار المساجد المدمرة في غزةإوقاف يشيد بمواقف قطر ودورها في إعادة وكيل وزارة األ  .01
ريما زنادة: أشاد وكيل وزارة األو اف والشؤون الدينية في حكومة التوافق الفلسطينية الدكتور  -غزة 

حسن الصيفي مو ف  طر في دعم  طاع غزة، مؤكدا  في تصريحات لر"بوابة الشرق"، أن  طر دائما  
 غيرها في الو وف لجانس الشعس الفلسطيني. متقدمة على

واضاف نحن نعلم أن أموالهم و لوبهم معنا لذلك هم حريصون على القيام بهذا الدور"، وأكد الصيفي 
خالل مؤتمر صحفي عقدة على ركام مسجد السوسي في معسكر الشاطئ بمدينة غزة ان العديد من 

 إعادة إعمار المساجد.الجهات وعلى رأسها  طر وتركيا تعمل حاليا على 
 2/9/2102الشرق، الدوحة، 

 
 من مخلفات االحتالل برفح خمسة أطنانهندسة المتفجرات بالشرطة الفلسطينية تفجر  .00

رفح: فّجرت اإلدارة العامة لهندسة المتفجرات بالشرطة الفلسطينية مساء االثنين نحو خمسة أطنان 
 الل الحرس على  طاع غزة.من المواد المتفجرة، التي ألقيت دون أن تنفجر خ
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و ال مراسل وكالة )صفا(: إّن عملية إتالف المتفجرات، تمت بإشراف مباشر من مدير عام هندسة 
المتفجرات بالقطاع عماد العمصي، وعدد من الخبراء في هندسة المتفجرات، وبمكان خاٍل وبعيد عن 

 السكان في منطقة المحررات بين خانيونس ورفح.
 2/9/2102لفلسطينية )صفا(، وكالة الصحافة ا

 
 مسؤولون: حركة معابر غزة لم تشهد أي تحسن منذ اتفاق الهدنة .02

األناضول:  ال مسؤولون فلسطينيون أمس إن الحركة التجارية عبر معابر  طاع غزة، لم  غزة:
تتحسن، وال تزال على حالها، منذ التوصل التفاق و ف إطالق النار بين الطرفين الفلسطيني، 

 رائيلي، يوم الثالثاء الماضي.واإلس
 ونفى المسؤولون، أن تكون إسرائيل  د بدأت في إجراءات رف  الحصار عن  طاع غزة.

و ال منير الغلبان، مدير الجانس الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، التجاري، إن الحركة في هذا 
منذ و ف إطالق النار، يعمل المعبر "لم تشهد أي تغيير حّتى اليوم )أمس(، اذ ال يزال المعبر، و 

بالحجم االستيعابي الذي كان يعمل به و ت الحرس اإلسرائيلية على القطاع، وُيفتح إلدخال البضائ  
 الغذائية، واإلغاثات والشاحنات المحملة بالمساعدات.

 2/9/2102القدس العربي، لندن، 
 
 الفلسطينية طةمن عائدات ضرائب السل %61"الجزيرة نت": "إسرائيل" استولت على  .03

كشف مصدر حكومي فلسطيني أن إسرائيل خصمت من حصة السلطة الفلسطينية من العائدات 
من  %90الشهرية التي تجنيها من الضرائس وعائدات البترول سبعين مليون دوالر، أي ما نسبته 

ي هذل العائدات، وذلك "بشكل تعسفي ومتعمد" بهدف وض  العرا يل أمام حكومة التوافق الوطن
 الفلسطيني.

وأكد المصدر أنه بفعل هذا العجز سيتم تأخير رواتس مويفي السلطة في الضفة الغربية و طاع 
 غزة.

وأضاف أن دف  رواتس معيم مويفي  طاع غزة لم يتم رغم استمرار عمل اللجنة اإلدارية والمالية 
 التفاق المصالحة الفلسطينية.
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األموال المستقطعة فخصمت من الديون المتراكمة على و ال المصدر للجزيرة إن إسرائيل استخدمت 
شركة الكهرباء في الضفة الغربية وما وصفتها بالمقاصة المعكوسة، في حين اعتبرت جزءا من 

 المبلغ المستقط  لصالح التحويالت الطبية إلى المستشفيات اإلسرائيلية.
فقط من  %40طينية هو ما يشكل وأكد المصدر أن ما تم تحويله إلى خزينة السلطة الوطنية الفلس

  يمة رواتس مويفي السلطة الفلسطينية في الضفة.
وكشف المصدر أن الدول المانحة لم تحول حتى اآلن أية أموال مخصصة لرواتس مويفي  طاع 

 غزة على اإلطالق.
 وأضاف أن الدول المانحة ما زالت تطالس السلطة الفلسطينية بعدم تحويل أموال لصالح المويفين

 في  طاع غزة، وهددت بو ف المساعدات إذا تم ذلك.
سرائيل هددت البنوك الفلسطينية المحلية بعدم التعامل معها  وأشار المصدر إلى أن الدول المانحة واا

 وعدم تحويل األموال لها إذا أرسلت مبالغ لمويفي  طاع غزة.
للعام الجاري بأكثر من مليار تجدر اإلشارة إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا في موازنتها 

ألف مويف حكومي معيمهم في  250دوالر، علما بأنها تصرف حاليا رواتس شهرية ألكثر من 
 الضفة.

 0/9/2102الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 مدرسة بشكل كامل 26 غزةوزارة التعليم الفلسطينية: االحتالل دمر خالل الحرب على  .04

عالي الفلسطينية، أن العدوان على  طاع غزة تسبس في تضرر غزة: أكدت وزارة التربية والتعليم ال
 مدرسة تدمرت بشكل كامل. 29مدرسة حكومية، من بينها  214

و ال د. أنور البرعاوي وكيل وزارة التعليم المساعد للشؤون اإلدارية والمالية بغزة في تصريح مكتوس 
مدرسة  د تدمرت  29غزة، منهم مدرسة حكومية  د تضررت نتيجة العدوان على  طاع  214له إن 

 بشكل كامل وال يمكن استخدامها خالل افتتاح العام الدراسي الجديد.
مدرسة استخدمت كمراكز إيواء  29وهناك  جزئي،مدرسة تضررت بشكل 222وأضاف أن هناك 

 للمشردين.
 دوالر. مليون 22وأكد البرعاوي أن التكلفة التقديرية إلصالح األضرار التي لحقت بالتعليم أكثر من 

 0/9/2102قدس برس، 
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 آالف منزل جاهز إليواء النازحين خمسةوزارة اإلسكان: غزة بحاجة إلى  .05
 5أكدت وزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية، أن  طاع غزة يحتاج بشكل طارئ إلى  غزة:

 خالل الحرس على غزة.آالف منزال  جاهز ا "كرفان" إليواء المشردين والنازحين الذين تدمرت بيوتهم 
ألف غزي بدون بيوت،  220وأفادت الوزارة في بيان لها أنه وبناء على المؤشرات المتوفرة لها أن 

 بعدما تم تدمير منزلهم.
 2.5، ومعالجة لإليواءمنزال  جاهز ا "كرفان"  5000وأشارت إلى أن هناك احتياجات طارئة مثل 

عادة االعمار.مليون طن من مخلفات الردم، وصيانة البيو   ت المدمرة جزئيا، واا
 0/9/2102قدس برس، 

 
سـلطة شـرعية وتريـد شـرعية مسـؤولة للوقـوف علـى معبـر  حمـاسمصر ال ترى في أبو مرزوق:  .06

 رفح
الناصرة ر من أشرف الهور وفادي ابو سعدى وودي  عرواودة:  رال الردكتور موسرى أبرو  –غزة ر رام هللا 

اس الررذي يررزور  طرراع غررزة حاليررا إن "مصررر ال ترررى فرري مرررزوق عضررو المكتررس السياسرري لحركررة حمرر
 حماس سلطة شرعية، وتريد شرعية مسؤولة للو وف على معبر رفح"، مؤكدا ترحيس حماس بذلك.

السرررنتين ونصرررف السرررنة، الم  حرررواليمررررزوق المقررريم فررري مصرررر منرررذ مغرررادرة سررروريا  برررل  أبرررو أنغيرررر 
المصرررالحة برررين  إطررارة رامررري الحمررد هللا فررري الجهررات الرسرررمية فرري حكومرررة التوافررق الفلسرررطيني برئاسرر

التابعرة لحمراس، إنهرا  األ صرىفضرائية  إلرىمررزوق الرذي كران يتحردث  أبروحماس وحركة فتح. و رال 
 تتلكأ في اتخاذ اإلجراءات المناسبة المتعلقة بالشروط المصرية لفتح المعبر.

س محمررد مرسرري  بررل بررالرئي اإلطاحررةوتغلررق مصررر معبررر رفررح منررذ سرريطرة الجرريش علررى مصررر عقررس 
شررررهرا. ومرررر  انرررردالع الحرررررس سررررمحت بفتحرررره فقررررط لسررررفر الحرررراالت اإلنسررررانية والمصررررابين  24 حرررروالي

 وأصحاس الجوازات األجنبية.
مررزوق الرذي كران ضرمن الوفرد الفلسرطيني لمفاوضرات التهدئرة غيرر المباشررة التري رعتهرا  أبرووتطررق 
يروم الثالثراء  إليرهالتهدئرة الرذي جررى التوصرل حركته سرتلتزم باتفراق  أنعدة ملفات، مؤكدا  إلىمصر 

علرررى  طررراع غرررزة، بو رررف إطرررالق النرررار الترررزم بررره  اإلسررررائيليةيومرررا مرررن الحررررس  52الماضررري وأنهرررى 
 االحتالل. أما عن ضمانات التهدئة فقال إن الضامن الوحيد هو سالح المقاومة.

 2/9/2102، القدس العربي، لندن
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 على جرائمها وعلى حماس أال تعيق اإلعمار "ئيلإسرا"فتح: بدأنا معركة محاسبة  .07

 رررال المتحررردث باسرررم حركرررة فرررتح أحمرررد عسررراف "نحرررن بصررردد معركرررة سياسرررية لمحاسررربة : وفرررا–رام هللا 
حكومررة دولررة االحررتالل علررى جرائمهرررا ضررد اإلنسررانية"، مشررددا علرررى أن "هررذل المعركررة تتطلررس وحررردة 

 وطنية عمادها المشاركة وعدم اإل صاء".
ن الرررئيس يواصررل هجومرره السياسرري ويعمررل علررى إعررادة األمررور إلررى جررذورها، واإلمسرراك "أ وأوضررح:

نهرراء االحررتالل"، مشرريرا إلررى أن " ررول الرررئيس بررأن  بزمررام المبررادرة، فالنصررر الحقيقرري هررو االسررتقالل واا
حماس هي جزء من الشعس الفلسطيني، ويجس أن تتوحرد مر  كرل الفصرائل خلفره لمجابهرة االحرتالل، 

 ن عقبة أمام هذا التحرك السياسي الذي سيحقق نصرا  هاما  للشعس الفلسطيني".ال أن تكو 
طرررالق حريرررة  وأكرررد: "نحرررن فررري المحطرررة  برررل األخيررررة، وتعريفنرررا للنصرررر الحقيقررري هرررو تحريرررر القررردس واا
زالة المستوطنات وعودة الالجئين، وما جررى هرو صرمود وصربر ألبنراء شرعبنا بوجره عردوان  األسرى واا

ا "أن مررا يميررز فررتح أنهررا حركررة وطنيررة فلسررطينية، والقرردس بوصررلتها، وال تررزج شررعبنا إسرررائيل"، موضررح
 بعاصمتها القدس الشريف". 91بتحالفات إ ليمية، فهدفها  يام دولة فلسطين على أراضي ال 

وشرردد علررى "أن دمرراء األطفررال الفلسررطينيين ليسررت للمررزاد العلنرري، ولرريس مسررموحا ألحررد اسررتخدام هررذل 
 ة أو استثمارها، بإهداء االنتصارات كما تفعل حماس بعد كل حرس إلى دولة ما".الدماء الطاهر 

وطالس بتشكيل لجنة تحقيق وطنية فيما يجري في غزة واالحتكام للقرانون، متطر را إلرى فررض حمراس 
طالق النار علرى مناضرلي فرتح وزجهرم فري سرجونها، بينمرا الشررطة فري الضرفة تنفرذ  اإل امة الجبرية واا

 ة القانون الشرعية".أوامر سلط
وتحررردث عرررن اخترررراق ومخالفرررة حمررراس لقرررانون العلرررم المحرررددة ألوانررره ومقاييسررره، مسرررتغربا مرررن اعتبرررار 
طرررالق النرررار علرررى المررررواطنين  الررربعض الحرررديث عرررن تجررراوزات حمررراس واسرررتنكار إ اماتهرررا الجبريرررة واا

 تصعيدا  إعالميا!.
 2/9/2102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ار االحتالل في االستيطان بالضفة والقدس   حماس تدين استمر  .08

أدانرررت حركرررة حمررراس بشررردة اسرررتمرار التغرررّول االسرررتيطاني وجررررائم التهويرررد فررري الضرررفة الغربيرررة : غرررزة
دونمررا  مررن  2322والقرردس، والترري كرران آخرهررا إصرردار االحررتالل الصررهيوني أوامررر عسرركرية بمصررادرة 

نراء مدرسرة دينيرة اسرتيطانية مرن تسرعة طوابرق أراضي محافيتي بيت لحم والخليل، ومصراد ته علرى ب
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في حي الشيخ جرَّاح بالقدس المحتلة، وأكدت رفضها لهذا التغرّول االسرتيطاني والتصرعيد الخطيرر فري 
عمليرررات التهويرررد فررري الضرررفة الغربيرررة والقررردس، وحرررّذرت االحرررتالل مرررن مغّبرررة اسرررتمرارل فررري حربررره ضرررد 

 األرض الفلسطينية باالستيطان والتهويد.
( أرسرررلت نسرررخة منررره لرررر " ررردس بررررس"، أنَّ مصرررادرة 9|2ت "حمررراس" فررري بيررران لهرررا اليررروم االثنرررين )ورأ

األراضررري الزراعيرررة بهرررذا الشررركل الخطيرررر وفررري الو رررت الرررذي يسرررتعد فيررره المواطنرررون لقطرررف محصرررول 
 الزيتون تعدُّ جريمة صهيونية جديدة وتعديا  صارخا  لكافة القوانين الدولية.

المصررراد ة بشررركل نهرررائي علرررى بنررراء هرررذل المدرسرررة اليهوديرررة هرررو تصرررعيد  خطيرررر  وأضررراف البيررران: "إنَّ 
واسررتفزاز  مباشررر  للمررواطنين الفلسررطينيين سررّكان  حرري الشرريخ جرررَّاح الررذين صررودرت أراضرريهم لبنرراء هررذا 

 المشروع التهويدي".
ة ودعرررت "حمررراس" جمررراهير الشرررعس الفلسرررطيني و ررروال الحّيرررة إلرررى رفرررض هرررذل االنتهاكرررات الصرررهيوني

والتصررررّدي لهررررا بالوسررررائل كافررررة، كمررررا دعررررت المنيمررررات الحقو يررررة إلررررى الترررردخل الفرررروري  ضررررائيا  لمنرررر  
 االحتالل من العبث باألرض والمقدرات الفلسطينية.

 0/9/2102قدس برس، 
 
 حماس تطالب بالتوقف عن اإلساءة للوحدة الوطنية وللمقاومة .09

حات الترري مررن شررأنها المسرراس بررروح دعررت حركررة حمرراس إلررى التو ررف عررن التصررري: غررزة )فلسررطين(
الوحرردة الوطنيررة التررري رسررختها المقاومرررة فرري الميررردان أثنرراء مواجهرررة العرردوان اإلسررررائيلي األخيررر علرررى 
 طاع غزة، وعكسها الوفد الفلسطيني المفاوض من أجل و ف العدوان في القاهرة، وأكردت أنهرا معنيرة 

فشررررال خطررررة العرررردو فرررري بتعميررررق هررررذل المعرررراني الوحدويررررة وعرررردم التشررررويش علررررى ان تصررررار المقاومررررة واا
 المقاومة أو و ف صواريخها أو نزع سالحها. لاستئصا

ونفرررى البردويرررل فررري تصرررريحات لرررر " ررردس بررررس" صرررحة التصرررريحات المترررواترة عرررن بعرررض  رررادة "فرررتح" 
والناطقين باسمها عن استهداف "حماس" لبعض كوادر  يادات "فتح" في غزة أثناء العدوان اإلسرائيلي 

خير، مشددا على أن حركته "ترى في الوحدة الوطنية هردفا اسرتراتيجيا، وأكثرر مرا أسرعد حمراس فري األ
هذل المعركة أنها خاضتها بوحدة كاملة وأن الشرعس الفلسرطيني كلره كران موحردا خلرف المقاومرة" وفرق 

 ما يرى.
، وال يمكن  بوله وأضاف: "مثل هذل األحاديث من شأنها تسميم األجواء وال دليل عليها على اإلطالق

أصررال مررن أي مررن أبنرراء الشررعس الفلسررطيني، فرري مرحلررة يجررس التركيررز فيهررا المرحلررة المقبلررة وتكررريس 
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عمررارالوحرردة الوطنيررة والتمسررك بمطالررس الشررعس الفلسررطيني  داء حكومررة التوافررق، أمررا أغررزة وتطرروير  واا
طالرس برالتو ف عرن االسراءة الرجوع إلى الوراء والحديث عن خالفرات حزبيرة فهرذا كلره ال يفيرد. نحرن ن

 للوحدة الوطنية وللمقاومة بمثل هذل التصريحات العارية عن الصحة".
ودعرررا البردويرررل إلرررى تحقيرررق التهدئرررة بوفرررد فلسرررطيني موحرررد "لتحقيرررق األهرررداف الوطنيرررة الكبررررى بشرررأن 

يذهس استكمال فرك الحصرار وانجراز المطرار والمينراء واإلفرراج عرن األسررى، ال سريما أن هرذا الوفرد سر
نمررا بو روف الشرعوس العربيررة واإلسرالمية وأحرررار  مرفروع الررأس مرردعوما لريس فقرط بانتصررار المقاومرة واا

 العالم إلى جانس الشعس الفلسطيني ومقاومته الباسلة"، على حد تعبيرل.
 0/9/2102قدس برس، 

 
 في الضفةحماس: أجهزة السلطة ماضية في مالحقة أنصار الحركة  .21

تهمررت حركررة حمرراس أجهررزة االمررن التابعررة للسررلطة الفلسررطينية بمواصررلة التضررييق ا: رام هللا )فلسررطين(
 على أنصار الحركة في الضفة الغربية المحتلة من خالل االعتقاالت المتكررة واالستدعاءات.

(، أن أجهرررزة أمرررن 9|2وأوضرررحت الحركرررة فررري بيررران تلقّرررت " ررردس بررررس" نسرررخة عنررره، اليررروم االثنرررين )
آخررين، علرى خلفيرة  22فلسطينيين من مناصرري الحركرة وأبنائهرا واسرتدعت شبان  9السلطة اعتقلت 

االحتفرراالت الجماهيريررة الحاشرردة والمسرريرات الكبيرررة الترري انطلقررت فرري مختلررف منرراطق الضررفة احتفرراء 
 بانتصار المقاومة في  طاع غزة على عدوان االحتالل اإلسرائيلي.

 0/9/2102قدس برس، 
 

 جدات بغزة مركزية فتح تبحث آخر المست .20
 ال الناطق الرسمي باسم حركة فتح وعضو لجنتها المركزية نبيل أبو ردينرة، إن اللجنرة  :وفا–رام هللا 

 ، فررري مقرررر الرئاسرررة بمدينرررة رام هللا.أمرررسالمركزيرررة عقررردت اجتماعرررا برئاسرررة الررررئيس محمرررود عبررراس، 
دات واألوضاع في  طاع وأوضح أبو ردينة أن اللجنة المركزية استمعت إلى تقرير حول آخر المستج

غزة، وسبل مواجهة التحديات السياسية في المرحلة المقبلة، وخاصة فيمرا يتعلرق باالتصراالت الجاريرة 
 م  األشقاء العرس، وم  الجانس األميركي فيما يتعلق بالمسيرة السلمية.

  2/9/2102الحياة، رام هللا، 

 
 



 
 
 

 

 
           07ص                                     3323 العدد:     2/9/2102الثالثاء  التاريخ:

 

 
 فشلأبو زهري: تبديل قائد جيش االحتالل بغزة دليل ال .22

 ررال سررامي أبررو زهررري، المتحرردث الرسررمي باسررم حركررة حمرراس، إن تغييررر جرريش االحررتالل لقائررد : غررزة
 فر ة غزة واستبداله بقائد جديد دليل على الفشل الصهيوني في الحرس على غزة.

ورأى أبررو زهررري فرري بيرران مقتضررس، تلقررى "المركررز الفلسررطيني لإلعررالم" نسررخة عنرره، أن هررذا التبررديل 
 ء مسلسل العقوبات ضد  ادة الجيش الصهيوني الذين أخفقوا في مواجهة المقاومة.يشير إلى بد

 0/3/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 وصاية حماس على قطاع غزة مرفوضة جملة وتفصيالً  :"العرب اليوم"نين لـيأبو الع .23
نررين يطان أبررو العكشررف عضررو اللجنرة المركزيررة لحركررة فررتح سررل: سرررحان رام هللا العررس اليرروم وليررد ابررو

في حوار م  "العرس اليوم" بأن حمراس تحراول أن تكرون وصرية علرى عرودة السرلطة واألجهرزة األمنيرة 
الفلسطينية لقطاع غزة، مشددا على أن  وات حرس الرئاسة الفلسرطينية لرن ترذهس للقطراع وفرق اتفراق 

ن علررى أن "وصرراية حمرراس علررى وصررايتها عليرره. وشرردد أبررو العنرري أصرررتو ررف إطررالق النررار، إذا مررا 
 .حماس على  طاع غزة مرفوضة جملة وتفصيال"

العنين إلى أنه على الفلسرطينيين االنتيرار أليرام مقبلرة ليتضرح إذا مرا فعرال انتهري االنقسرام  أبووأشار 
الداخلي وتخلت حركة حماس بشركل فعلري عرن سريطرتها علرى غرزة لمصرلحة حكومرة التوافرق الروطني 

د إلدارة القطاع بعيدا عن وصاية حماس التي تحاول فرضها، وخاصة بعد برئاسة الدكتور رامي الحم
 انتهاء العدوان اإلسرائيلي على  طاع غزة.

وتاب  أبو العنرين  رائال "للعررس اليروم": دعنرا نررى بعرد التهدئرة. هرل هنراك حكومرة وحردة وطنيرة بفعلهرا 
أي اشررتراطات علرى هرذل الحكومررة  وأفعالهرا  خاصرة أن غرزة تنتيررر دورا للحكومرة الفلسرطينية، "متابعرا

سررتكون مرفوضررة"، مطالبررا حمرراس بعرردم وضرر  أي اشررتراطات لتحقيررق المصررالحة علررى أرض الوا رر ، 
أن تكررون المصررالحة حقيقررة وأن تتخلررى حمرراس بشرركل حقيقرري عررن سرريطرتها علررى غررزة  أتمنررىمتابعررا "

وافرق الروطني للقيرام بواجباتهرا وتترجم ذلك باألفعرال ولريس براأل وال، وأن تفرتح المجرال أمرام حكومرة الت
 تجال غزة بعيدا عن وصاية حماس".

وشدد أبو العنين على أن عدم اعتراف حماس بحكومة التوافق الوطني بشكل عملي من خالل تخليها 
نهراءعن ممارسة دور حكومة اليل المسيطر على غزة، يهدد مسرتقبل المصرالحة الوطنيرة  االنقسرام  واا

 .الداخلي
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ات فري حمراس يشرترطون أي إجرراءات تعترزم حكومرة التوافرق الروطني اتخاذهرا بشرأن وأوضح بأن  يراد
تررتم بالتشرراور مرر  الحركررة، متابعررا "وهررذا أمررر مخررالف لمررا تررم االتفرراق عليرره بشررأن  أن طرراع غررزة يجررس 

تخلي حماس عن سلطتها المطلقة على  طاع غرزة لمصرلحة حكومرة التوافرق الروطني"، مشريرا إلرى أن 
عيها للسرريطرة المطلقررة علررى غررزة"، مضرريفا "هررذا لررن نقبررل برره وهررذا سرريكون عررامال حمرراس تواصررل مسررا

سرررركان  معو ررررا لممارسررررة حكومررررة التوافررررق الرررروطني مسررررؤولياتها وأعمالهررررا إلعررررادة إعمررررار  طرررراع غررررزة واا
 المواطنين الذين دمرت بيوتهم ويعيشون أوضاعا مأساوية".
ن انتشرار  روات حررس الرئاسرة الفلسرطينية وحول ما نا عليه اتفاق و ف إطالق النار على غزة بشأ

على المعابر تمهيدا إلعادة افتتاحها في إطار رف  الحصار عن القطاع  رال أبرو العنرين "لرن نقبرل أن 
 يكون حرس الرئاسة على المعابر تحت وصاية أحد".

"حمررراس تقررردم نفسرررها علرررى أن أيرررة خطررروة تتخرررذ بشرررأن  طررراع غرررزة يجرررس أن تكرررون بالتشررراور  وأضررراف
نسيق معها، وهذا غير مقبول ومرفوض مطلقا وسيكون عامل إعا ة ألي تطرور أو تطروير إلعرادة والت

 الحياة ألهلنا في  طاع غزة".
دخررال المررواد اإلغاثيررة والطبيررة  وأشررار إلررى أن المررانحين الرردوليين لررن يقبلرروا بإعررادة االعمررار فرري غررزة واا

اق و ررف إطررالق النررار الررذي أعلنترره وغيرهررا تحررت وصرراية أو سررلطة حركررة حمرراس، منوهررا إلررى أن اتفرر
عرادة اعمارهرا كجهرة  مصر لو ف العردوان علرى غرزة يشرير بشركل واضرح إلرى أن المسرؤول عرن غرزة واا

 فلسطينية هي السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس.
 2/9/2102، العرب اليوم، عم ان

 

 ل الحرب!المخابرات الصهيونية تستهدف العمالء خال موقع المجد األمني:  .24
ال حصانه للعمالء عند أسيادهم، ال انجازاتهم تغفر لهم وال تاريخهم الحافل بالتخابر : خاا –المجد 

يذاء شعبهم كفيل بالحفاي على حياتهم عند مشغليهم من المخابرات الصهيونية.  ونقل المعلومات واا
سرجل المقاومرة انجرازا  أو االحتالل الذي يقصرف جنرودل إذا مرا حاولرت المقاومرة أسررهم خوفرا  مرن أن ت

لن تعطي  دسية للعميل إذا ما تم إلقاء القبض عليه، ولن تدرج أي عميل لها ضمن  عنصرا  تبتز به،
 أي تنازالت السترجاعه.

ما حدث في العدوان األخير على غزة خير شاهد، فقد  امت طائرات االستطالع بقتل بعض العمالء 
 معينه. ةقاومة أثناء تنفيذهم مهام تجسسيبمجرد إلقاء القبض عليهم من  بل الم
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الحرررس أو أسرراليس  لهررم فرريوبسررهولة يقتررل "الشرراباك" عمررالءل خوفررا  مررن كشررف أسرررار المهررام الموكلررة 
 االتصال الحديثة بينهم أو معلومات  د تضر العدو.

مرريهم الرروهم الررذي تزرعرره المخررابرات الصررهيونية فرري عقررول العمررالء مررن أنهررا تهررتم بسررالمتهم وأنهررا تح
 وستشمل أسراهم بالرعاية ما هي إال خرافات تتبدد عندما توض  ر ابهم تحت المقصلة.

 0/9/2102األمني، المجد 
 
 كيف خدعت المقاومة ضباط الشاباك؟ .25

كشفت حرس العصف المأكول بين جريش االحرتالل الصرهيوني والمقاومرة فري  طراع : خاا –المجد 
خباريا  ونجراح المقاومرة مرن التخفري عرن عيرون الشراباك غزة مردى فشرل االحرتالل وجهراز الشراباك اسرت

 ووسائل مرا بته.
وأدى فشررررل وضررررعف االسررررتخبارات الصررررهيونية إلررررى  يررررام جهرررراز األمررررن العررررام الصررررهيوني )الشرررراباك( 
باالتصررررال علررررى جنررررود وعناصررررر المقاومررررة وعرررررض مبررررالغ ماليررررة كبيرررررة علرررريهم مقابررررل تقررررديم بعررررض 

 المعلومات أو التعاون معهم.
أفراد مصردر أمنري كبيرر أن جهراز األمرن العرام الصرهيوني )الشراباك( اتصرل علرى أحرد عناصرر حيث 

 200المقاومة والذي يعمل في شبكة خطوط الهاتف األرضية التي تتب  للمقاومة وعرض عليره مبلرغ 
 بداالت الخطوط األرضية التابعة للمقاومة. إحدىألف دوالر مقابل أن يقوم بزرع جهاز تنصت في 

مويررف االتصرراالت الترراب  للمقاومررة رفضرره طلررس ضررابط الشرراباك بررزرع جهرراز تنصررت، األمررر أبرردى 
 الذي أغضس الضابط حيث  ام بتهديدل باستهدافه إن لم يتجاوس معه.

ذلك أبلغ مويف االتصاالت  يادتره فري المقاومرة عمرا حردث معره والتري بردورها أخفتره عرن  إثروعلى 
 قيادة بديال  يحل مكانه.األنيار حفايا  على حياته وأوجدت ال

ومن جهة ثانية أشار المصدر األمني أن المبلغ المدفوع لمويرف االتصراالت هرو مبلرغ وهمري، حيرث 
يستمر الشاباك بإيهام الضحية حتى تنفيذ المهمة ومن ثم يبدأ تهديدل بفضحه أو االستمرار في العمل 

 معه.
علومرة يملرك زمرام المبرادرة لرذلك يجرس أن صراعنا م  العدو الصهيوني صراع معلومات ومن يملك الم

 حتى نحافي على المقاومة وعناصرها. إياهانمن  المعلومة عن العدو وال نملكه 

 0/9/2102األمني، المجد 
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 الكشف عن استهداف حماس لوسائل الُمراقبة والُمتابعة خالل العدوان األخير .26

، ُوصرفت بأّنهرا مطلّعرة جرد ا، كشرفت النقراس كشفت مصادر أمنّية إسررائيلّية زهير أندراوس: –الناصرة 
عن عدة محاوالت مرن  برل مقراتلي حمراس خرالل العمليرة العسركرّية ضرّد  طراع غرزة اسرتهداف وسرائل 
المرا بة والمتابعة على األعمدة أو األبرراج القريبرة مرن حردود القطراع، علرى حرّد تعبيرهرا. ونقرل المو ر  

عبرّية عن المصادر عينها  ولها إّن هرذل المحراوالت كانرت االلكتروني لصحيفة )يديعوت أحرونوت( ال
تهدف إلى التشويش علرى عمرل الجريش ومرنح نفسرها حريرة التحررك فري المنطقرة، كمرا ترمري مرن وراء 
ذلك إلى إعماء أعين  وات مرا بة فر ة غزة. وأ رت المصادر بأّن حركة الُمقاومة اإلسرالمّية )حمراس( 

العبوات التي كادت أْن تدمر األعمدة التي تحمرل هرذل الكراميرات  نجحت في بعض المرات في تفجير
 القريبة من الحدود، وذلك خالل األسبوعين الماضيين من الحرس جنوبي القطاع.

ا  عالوة على ذلك، بيّنت المصادر اإلسرائيلّية أّن حركة حماس  د أطلقت في األسبوع األخيرة صاروخ 
ود مرا بررة  رررس مو رر  )ناحررل عرروز( شررر ي حررّي الشررجاعية، فيمررا موجه ررا باتجررال الجررزء العلرروي مررن عررام

اسرتهدفت بعشررات  رذائف الهراون عبرر هرذل الوسرائل، بينمرا كران جنرود كتيبرة جمر  المعلومرات التابعرة 
 لفر ة غزة يعتزمون الوصول للمنطقة إلصالح الضرر.

ا عن أحد ضابط ما ُيطلق عليهرا )فر رة غرّزة( فري الجريش ا إلسررائيلّي  ولره إّن حركرة ونقل المو   أيض 
حماس كانت تُتاب  حركة المجندات وهرن يصرعدن علرى األبرراج واألعمردة إلصرالح األضررار، وكانرت 
تستهدف المنطقة بقذائف الهاون، فيما كان يفضل الجيش إصالحها تحرت جرنح اليرالم للتمويره علرى 

 ولرره. وسرررد الضررابط شررير  حمرراس وزاد مررن كميررة وسررائل المرا بررة مكرران الترري تررم ترردميرها، علررى حرردّ 
منشريه للمو ر  اإلسررائيلّي عرن حادثرة و عرت األسربوع الماضري، أْي  برل اإلعرالن عرن التهدئرة، عنرردما 
اسرررتهدفت حمررراس أحرررد األعمررردة  ررررس ناحرررل عررروز، و ررردمت وحررردة للمكررران إلصرررالح الضررررر ولكنهرررا 

ة إلرى ذلرك، روت  ائردة جوبهت بوابل من  ذائف الهاون وأو فت العمل أكثر مرن مررة بسرببه. باإلضراف
إحدى الخاليا التقنية في فر ة غزة وتدعى ميطال كوهين، عن المخاوف التري كانرت تنتابهرا وهري فري 
طريقهررا إلصررالح األضرررار، الفتررة  إلررى أّنهررا كانررت تشررعر أن هنرراك مررن يتابعهررا علررى الرررغم مررن دائرررة 

كانت تقوم بإصالح األضرار ليال  وال الحماية التي كان يمنحها الجيش اإلسرائيلّي، كما أوضحت أّنها 
تستخدم كشاف اإلنارة أو حتى الجوال كي ال تثير انتبال الجانس اآلخر، وتسرم  أصروات غريبرة علرى 

 جانس الحدود و ت العمل، على حّد  ولها.
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ررا عررن مسررؤول وحرردة المتابعررة اإللكترونيررة علررى حرردود القطرراع، الضررابط  ونقررل المو رر  اإلسرررائيلّي أيض 
الكيام  وله إّن الجيش اإلسرائيلّي اضطر مؤخر ا لسرحس بعرض وسرائل المرا برة إلرى الروراء حترى باروخ 

يتمكن من متابعة ما يحصل داخل الحدود اإلسرائيلية، وذلك على خلفية المخاوف من األنفاق العابرة 
أكثرر مرا  (، رون برن يشراي، إنّ YNETللحدود. من ناحيته،  ال الُمحلل للشؤون العسكرّية في مو ر  )

يقلقرره فرري هرررذل الجولررة مررن الحررررس هررو فقرردان مسرررتوطنو غررالف غررزة الشرررعور برراألمن، بررل وشرررعورهم 
 بالمهانة في يل غياس صورة النصر المطلوبة.

وأضاف بن يشاي  ائال  إّن نتائج هذا الشعور تتمثل في رفضهم العودة لبيوتهم، وذلك على الرغم من 
ة األسرربوع، فرري حررين يرررى الكثيرررون أن مررا حصررل خررالل هررذل برردء سررريان و ررف إطررالق النررار منررذ  رابرر

 الجولة سيعيد نفسه خالل الجوالت القادمة.
وأشار إلى أّن اإلسرائيلّي العادّي ينير إلى هذل الجولرة مرن مقيراس الرربح والخسرارة، فمرا الرذي حققنرال 

 يوما من الحرس بعد كل هذل المآسي والصدمات النفسية . 50خالل 
ررا لقررد حققنررا و ررف إطررالق نررار غيررر محرردد بررزمن ، وأضرراف:  ررال لنررا  ادتنررا ويجيررس بررن يشررا ي ُمتهكم 

 2000السياسيون والعسكريون إّن حماس تلّقت ضربة عسكرّية وسياسّية  وّية، وأّنها فقردت أكثرر مرن 
مقاترررل، وخسررررت كرررل  ررردراتها العسررركرية تقريب رررا، وليسرررت لرررديها القررردرة علرررى إعرررادة الفا رررد مرررن مخازنهرررا 

 روخية وحفر األنفاق، بعد تشديد الخناق عليها من إسرائيل ومصر.الصا
وفيرررّدل علررى تصررريحات أركرران إسرررائيل، مررن المسررتويين العسرركرّي والسياسررّي  ررال الُمحلررل المعررروف 

فقررد اسررتمروا فرري  ذلررك بصررالته الوطيرردة مرر  صررّناع القرررار فرري تررل أبيررس  ررال: مررا الررذي حققنررال مررن 
انيررة مررن الحرررس وبرروتيرة وكميررات  اتلررة، وخلُررا إلررى القررول إّن سرركان إطررالق الصررواريخ حتررى آخررر ث

القطرراع لررم يثرروروا علررى حمرراس، و ررادتهم أعلنرروا عررن نيررتهم العررودة لمحاربتنررا، ومعنررى ذلررك كلرره أّن  رروة 
الردع اإلسرائيلّية لم يّتم ترميمها كما  يل، وبالترالي فرإّن الُمواجهرة القادمرة هري مسرالة و رت، لريس إال، 

 ّد وصفه.على ح

 0/9/2102، رأي اليوم، لندن

 

 لبحث األوضاع األمنية داخل المخيمات جولة لـ"التحالف الفلسطيني" في صيدالبنان:  .27
استكمل وفد من " وى التحالف الفلسطيني" في مخريم عرين الحلروة لقاءاتره السياسرية فري : محمد صالح

 الحلوة.صيدا، للبحث باألوضاع األمنية داخل المخيمات وخصوصا  عين 
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والتقى الوفد أمين عام "التنييم الشعبي الناصري" أسامة سعد ورئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد 
الرحمن البزري وعضو  يادة منطقة الجنوس في "حزس هللا" ومسؤول منطقة صريدا الشريخ زيرد ضراهر 

 ورئيس "تيار الفجر" عبد هللا التريا ي.
يررررات الصرررريداوية علررررى و وفهررررا وتضررررامنها الررررى جانررررس الشررررعس وشرررركر الوفررررد الفلسررررطيني سررررعد والفعال

 الفلسطيني خالل العدوان الصهيوني األخير على غزة.
وشدد الوفد حرصه على الوحدة الفلسطينية وتمترين العال رة برين الشرعبين الفلسرطيني واللبنراني ورفرض 

 كل ما من شأنه ان يسيء إلى هذل العال ة.
ود التي تبذلها مختلف القوى السياسية الفلسرطينية بوجره مرن يترآمر من جهته، أثنى البزري "على الجه

بردورل، دعرا  على المخيم وأهله "في محاولة لجّرهم إلى آتون الفتنة والصراعات التي تعيشرها المنطقرة".
 التريا ي إلى البقاء في جهوزية تاّمة لمواجهة أية أخطار.

 2/9/2102السفير، بيروت، 
 
 نزع سالح غزة هدف غير قابل للتطبيق: النارإطالق  وقفنتنياهو يتنكر التفاق  .28

 القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي كشفت، أن 2/9/2102، الحياة الجديدة، رام هللاذكرت 
النقاس عن الخطة القادمة لرئيس الوزراء االسرائيلي تتمثل في عدم ارسال الوفد االسرائيلي الى 

النار في  إطالقر المباشرة وفق االتفاق الذي تم التوصل اليه لو ف القاهرة لمتابعة المفاوضات غي
  طاع غزة. 

إنه ال يخطط  أمسوأفاد مراسل القناة للشؤون السياسية رفيف دروكر أن نتنياهو  ال في جلسة مغلقة 
الوفد االسرائيلي مرة اخرى الى القاهرة الستكمال المفاوضات، وفاخر بأنه ألحق هزيمة  إلرسال

ة حماس كون حماس لم تحقق مطالبها في المفاوضات. ولكن دروكر  ال إن نتنياهو كان يقول بحرك
نصف الحقيقة؛ ألن حكومته تنازلت وفتحت المعابر لقطاع غزة والتزمت بتوسي  دائرة الصيد ستة 

 النار. إطالقأميال فور اتفاق و ف 
نقلت عن "مسؤولين كبار مقربين  القناة العبرية العاشرة، أن 2/9/2102، القدس، القدسوأضافت 

من نتنياهو" كما وصفتهم  ولهم: "إن االنطباع السائد أنه ليس لدى نتنياهو النية في استئناف 
 المفاوضات م  حماس، رغم الحديث الذي يجري حول استئناف المفاوضات خالل أيام".

ن تقديم تنازالت لحماس أو حادية الجانس بدو أوأشارت الى ان أن نتنياهو ربما يلجأ التخاذ خطوات 
 لغيرها بشأن فتح المعابر، وتوسي  منطقة الصيد، وبقية الشروط األخرى التي وضعتها حماس.
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و الت إن "نتنياهو أجرى محادثات مغلقة م  مقربين منه، وتناول  ضايا نزع سالح الفصائل 
ه من الصعس على الفلسطينية، حيث يرى أنه من الصعس تحقيق ذلك في الو ت الحالي، كما أن

 إسرائيل القبول بوجود مطار وميناء في غزة".
وحذر المسؤولون اإلسرائيليون الذين شاركوا في االجتماعات م  نتنياهو، من االنسحاس من الضفة 

 الغربية، وأن ذلك سيتيح لحماس االستيالء على تلك المناطق وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.
له خالل االجتماعات المغلقة: "إذا انسحبت إسرائيل من الضفة ونقلت تلك المصادر عن نتنياهو  و 

 الغربية ستبنى مدن من األنفاق وتصل إلى كفار سابا وهشارون".

 
 التطورات في مرتفعات الجوالن كثبنتنياهو: نتابع عن  .29

ت تتاب  عن كثس التطورا" ال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بالدل  األناضول:-القدس
في مرتفعات الجوالن حيث  ام إرهابيون من جبهة النصرة باختطاف مرا بين من  وة حفي السالم 

 ."التابعة لألمم المتحدة
وأضاف نتنياهو، بحسس تصريحات نقلها المتحدث باسمه أوفير جندلمان في تغريدات على )تويتر(، 

دة وغيرها من المنيمات اإلرهابية جبهة النصرة وحماس وحزس هللا، المدعومين من إيران، والقاع"أن 
 ."تخرق معايير السلوك الدولية في لبنان وسوريا وغزة

بدال من مهاجمة إسرائيل تلقائيا فإن على األمم المتحدة أن توجه اهتمامها ولجانها "وتاب  نتنياهو 
رائيل ، في إشارة إلى اتهامات أممية إلس"ضد هذل المنيمات اإلرهابية التي تدوس على كل القيم

 بحق المدنيين خالل حربها األخيرة في غزة. "جرائم"بارتكاس 
هذا جهد مشترك يجس أن نقوم به جميعا ضد هذل المجموعات اإلسالمية اإلرهابية "وأشار إلى أن 

 ."التي تهدد مجتمعاتنا وحضارتنا
ضرة سويا ضد هذا تقف إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية وكل الدول المتح "ودعا نتنياهو إلى أن 

 ."الخطر الكبير الذي يهدد مستقبلنا
وكان نتنياهو يتحدث خالل اجتماع اليوم االثنين م  أعضاء من الكونغرس األمريكي في القدس 

 الغربية، وفق المتحدث باسمه أوفير جندلمان.
 2/9/2102، القدس العربي، لندن
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 يجلب الحياة لإلسرائيليين الفلسطينيينت: قتل يبين .31

في تصريح ينضح بالعنصرية، اعتبر وزير اال تصاد اإلسرائيلي نفتالي : أحمد رمضان -رام هللا 
 .بينت  تل اسرائيل للفلسطينيين سبب ا لجلس الحياة لإلسرائيليين

عندما تقتل إسرائيل الفلسطينيين تجلس الحياة إلسرائيليين، "و ال بينت في تصريح لإلذاعة اإلسرائيلية 
 "غوش عتصيون". وأضاف أن  رار حكومته مواصلة البناء في مستوطنة "نحن نبني وعندما يهدمون

 ، وفق تعبيرل."اإلرهاس العربي"هو الرد اإلسرائيلي على 
وتعقيب ا على استنكار بعض الجهات الدولية ومنيمات حقو ية لقرار الحكومة اإلعالن عن اربعة 

لعالم لم يحس  ط حقيقة  يام إسرائيل بأعمال إن ا" ال  لحم،آالف دونما من أراضي الخليل وبيت 
 ."بناء في المستوطنات

 2/9/2102، المستقبل، بيروت
 
 يمس بأمن الدولة ويضعف موقف "إسرائيل" األراضيليفني: قرار مصادرة  .30

وجهت وزيرة القضاء تسيبي ليفني، انتقادا شديدا لقرار الحكومة اإلسرائيلية : كفاح زبون - رام هللا
ووصفته بأنه يمس بأمن الدولة ويضعف مو ف  الفلسطينييندونم من أراضي  4000مصادرة ب

الواليات المتحدة والفلسطينيين أدركوا أن منطقة غوش عتصيون ستكون "إسرائيل. و الت ليفني إن 
. ودعت ليفني "جزءا من دولة إسرائيل في نطاق أي تسوية وهذا القرار سيجعلها منطقة مختلفا عليها

عملية سياسية بدال من هذل القرارات، وحذرت من اندالع مواجهة أخرى في حالة عدم  إلى إطالق
بمثابة "حدوث ذلك. كما انتقدت زعيمة حزس ميرتس، زهافا غال أون،  رار الحكومة الجديد  ائلة إنه 

 ."دليل آخر على أن الحكومة تعمل في خدمة المستوطنين
 2/9/2102، الشرق األوسط، لندن

 
 وحدة استيطانية بعد إدانة دولية واسعة 2511تراجع عن نشر تسويق نتنياهو ي .32

أفادت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن  ادة المستوطنين يمارسون في : اسعد تلحمي - الناصرة
األيام األخيرة ضغوطا  على الحكومة الستئناف البناء في المستوطنات اليهودية في األراضي 

لغا للبناء االستيطاني، علما  أن االستيطان لم  "التجميد الهادئ"ء ما يسمى الفلسطينية المحتلة، واا
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يتو ف ولم يتجمد، بل تؤكد األر ام الرسمية اإلسرائيلية أن عدد الوحدات السكنية في المستوطنات 
 مقارنة بالعام الذي سبقه. 2022تضاعف في عام 

ادرة نحو أربعة آالف دونم من  بل يومين مص "منسق شؤون االحتالل"ورأى مرا بون أن إعالن 
أراضي محافيتي الخليل وبيت لحم لتوسي  البناء االستيطاني في التكتل االستيطاني المعروف بر 

 جاء إلرضاء  ادة المستوطنين، في الحكومة وخارجها. "غوش عتسيون"
تنياهو كان اإلخباري على االنترنت أمس أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين ن "والّ "وذكر مو   

شقة سكنية جديدة في عدد من  2500أ ّر نهاية شهر حزيران )يونيو( الماضي إعالن بناء 
ردا  على اختطاف المستوطنين  "أريئل"و  "غوش عتصيون"مستوطنات محيط القدس المحتلة و 

 الثالثة و تلهم، لكنه عدل في اللحية األخيرة عن النشر لخشيته من رد فعل دولي غاضس.
األمين العام للحكومة، الذي اختارل نتنياهو  تمو   شريط فيديو عن لقاء بين يسرائيل مندلبليوبث ال

ليكون صلة الوصل بين الحكومة والمستوطنين، و ادة المستوطنين يبرر فيه األول لهؤالء أن 
ن عن األجواء الدولية المعقدة التي تواجهها إسرائيل غداة الحرس على  طاع غزة، تحول دون اإلعال"

 ."خطط جديدة للبناء في المستوطنات لتفادي أزمة م  المجتم  الدولي
أصابت بعد اإلعالن عن مصادرة األراضي في الخليل وبيت  توأشار المو   إلى أن تو عات مندلبلي

 ."إذ صدرت انتقادات دولية شديدة اللهجة بما فيها من اإلدارة األميركية"لحم، 
إن الوض  السياسي الناشئ بعد العملية « والّ »أبيس لمو    و ال مسؤول سياسي كبير في تل

غالبية اإلسرائيليين ال تفقه كيف ينير العالم " . وأضاف أن"معقد و ابل لالنفجار"العسكرية في غزة 
إلى هذل العملية، أو معنى كالم األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الذي اتهمنا بارتكاس جرائم 

يتحتم على إسرائيل اتخاذ الحذر وعدم المبادرة إلى أزمات جديدة تضاف إلى  حرس. وأضاف انه
 ."األزمات التي خّلفتها العملية العسكرية

 2/9/2102، الحياة، لندن
 
 ي ويعلون فنبين لي "الكابنيت"في  اتهاماتوتبادل هآرتس: صراخ  .33

لثالثاء عن تحول جلسة كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر صباح اليوم ا :السبيل
الكابينت اإلسرائيلي يوم الخميس الماضي إلى جلسة صراخ وتبادل لالتهامات بين أعضاء الكابينت 

 وتحديدا  بين وزيرة العدل "تسيبي ليفني" ووزير الجيش "موشي يعلون".
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طاع و الت الصحيفة إن الجلسة بدأت بالنقاش حول اليوم التالي لعملية "الجرف الصامد" في الق
حيث طالبت ليفني الحكومة بالقيام بمبادرة سياسية تهدف إلى تخفيف الضغط عن إسرائيل في نهاية 

 العملية.
ورد يعلون انه ليس من الضروري التسرع بهكذا خطوات سياسية وأن "إسرائيل" ليست في عجلة من 

يعلون بالذهاس أمرها، األمر الذي أثار حفيية ليفني وبدأت بالصراخ في الجلسة، حيث طالبت 
 لسكان غالف غزة ليشرح لهم مو فه من القطاع اليوم.

و الت ليفني إن على إسرائيل الخروج بمبادرة سياسية لتغيير الوا   في  طاع غزة لصالح الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس واستمرار المسيرة السلمية لدعم حل الدولتين، حيث رد يعلون أن الوا   

 اد اإلسالمي والجهاد العالمي يحالن محل الجيش في أي مكان ينسحس منه.يثبت بأن حماس والجه

 2/9/2102، السبيل، عم ان
 
 يدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق بالكنيست حول العدوان على غزة نتنياهويديعوت أحرونوت:  .34

امس،  ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على مو عها االلكتروني :الحياة الجديدة - القدس المحتلة
أن تقارير أولية أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أدلى بشهادته أمام لجنة التحقيق في 

 العملية العسكرية ضد  طاع غزة، التي شكلتها لجنة الشؤون الخارجية واألمن بالكنيست. 
ف الكين وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو أدلى بشهادته أمام اللجنة التي يرأسها عضو الكنيست زئي

ا كل من رئيس مجلس األمن القومي يوسي كوهين،  من حزس الليكود، ومن المقرر أن يدلي أيض 
 ومدير االستخبارات العسكرية أبيس كوخافي، بشهادتهما أمام اللجنة في و ت الحق. 

التي بدأت بالفعل عملها  بل بدء تنفيذ و ف إطالق النار بين  -ومن المقرر أن تصدر اللجنة
 تقريرها األولي بحلول شهر كانون الثاني من العام المقبل. -ينالجانب

 2/9/2102، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 غزةالعدوان على الجيش بما يخص  النائب العام اإلسرائيلي يقرر قبول أي شكوى ضد   .35

  ال النائس العام اإلسرائيلي يهودا واينشتاين، مساء أمس :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم -غزة
فيما يتعلق بأنشطة الجيش اإلسرائيلي وعمليته العسكرية  ادعاءاالثنين، أنه  رر  بول أي شكوى أو 

 األخيرة "الجرف الصامد" في  طاع غزة.
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ونقل مو   "والال" العبري عن واينشتاين خالل مشاركته في حفل لنقابة المحامين في إسرائيل  وله ان 
 لنير فيه بجدية.سيتم تقديمه سيتم ا ادعاءأي شكوى أو 

وأشار إلى أنه أوعز بفتح تحقيق جنائي ضد كل من شارك في بث الدعاية والتحريض ضد الدولة، 
و ال " دم مؤخرا العديد من االتهامات ضد أولئك الذين يستغلون حرية التعبير للدعوة إلى العنف 

 والعنصرية".

 2/9/2102، القدس، القدس
 
 اخفاقات لواء "جفعاتي"االحتالل يقرر إجراء تحقيقات في  .36

ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن فريقا خاصا سيشرع بالتحقيق في أداء لواء النخبة "جفعاتي" 
بجيش االحتالل اإلسرائيلي في مدينة رفح جنوس  طاع غزة، واألنيمة المتّبعة بعد أسر جندي خالل 

 العدوان على  طاع غزة.
يت" عن مصدر عسكري إسرائيلي  وله: "إن التركيز على ونقلت اإلذاعة العامة العبرية "ريشيت ب

أداء الوحدة وعملية االختطاف ضروري، و د بدأ التحقيق في مجريات العملية ُبعيد انطال ها ويشمل 
 عشرات األحداث والموا ف وجم  المواد واستخالا العبر".

 0/9/2102، فلسطين اون الين
 
 التي ُأسقطت في الجوالن "إيرانية"ون طيارة بد: الطائرة الثانيةسرائيلية القناة اإل .37

ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم االثنين، أن الطائرة  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم-غزة
بدون طيار التي أسقطها الجيش اإلسرائيلي، فوق الجوالن المحتل بصاروخ باتريوت"، هي طائرة 

ن هذل الطائرة من طراز "يسير"، التي صنعت في إيران في وأوضحت القناة االسرائيلية أ "إيرانية".
، مبينة  أنه تم اعتراضها في أجواء القنيطرة لحية دخولها الحدود اإلسرائيلية بدون 2022سبتمبر 

 إحداث أي أضرار.
و ال ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي:" الطائرة  ام بتسييرها الجيش السوري، وربما تكون دخلت المجال 

 اإلسرائيلي بالخطأ".الجوي 
 0/9/2102، القدس، القدس
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 في الجوالن "إسرائيل" على إطالق النار باتجاهأحد  يتجرأمصدر أمني إسرائيلي: لن  .38

في أعقاس سيطرة المعارضة السورية على غالبية الجوالن السوري، وبضمن ذلك معبر : ررس43عرر
مصدر أمني إسرائيلي إن أحدا لن يتجرأ على  القنيطرة القريس من السياج الحدودي م  إسرائيل،  ال

وأضاف المصدر األمني أنه "في حال فتحوا جبهة  تالية ضد إسرائيل  إطالق النار باتجال إسرائيل.
 فإنهم سيخسرون القوة الموجودة لديهم". على حد تعبيرل.

اإلسرائيلي سوف يرد  وحذرت األجهزة األمنية اإلسرائيلية من إطالق النار باتجال إسرائيل، وأن الجيش
 على كل من يطلق النار.

 2/9/2102، 23عرب 
 
 0967 سنةمستوطنة وبؤرة في الضفة منذ  251أكثر من تقرير:  .39

ولكن  2991بدأ بناء المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية عام : الشرق األوسط - رام هللا
ارت الحكومات اإلسرائيلية المتعا بة بناء ضمن آليات مختلفة وألسباس متفاوتة. ومنذ ذلك الحين، اخت

، إلسرائيل، مثل غور األردن وأجزاء من جبال الخليل "أهمية أمنية"المستوطنات في مناطق ذات 
 والقدس وضواحيها من أجل تعزيز الوجود اإلسرائيلي في هذل المناطق.

نحاء الضفة ، بدأت الحكومات ببناء مستوطنات في جمي  أ2911وبعد سنوات، أي منذ عام 
يديولوجيةالغربية، لدواف  أمنية  ، كذلك، إذ أصبحت الفلسفة اإلسرائيلية  ائمة على الحق في البناء واا

 الضفة الغربية. "يهودا والسامرة"في أراضي 
مستوطنة إسرائيلية، اعترفت بها وزارة الداخلية كبلدات.  225واليوم يوجد في أنحاء الضفة الغربية 

بؤرة استيطانية، وهي مستوطنات أ يمت من دون تصريح رسمي ولكن بدعم  200كما أ يمت  رابة 
ومساعدة من الوزارات الحكومية، هذا غير التجمعات االستيطانية اليهودية داخل مدينة الخليل والتي 

ُضّمت إلى منطقة نفوذ القدس التي  "حيا يهوديا"مستوطنة  22تحيى بدعم حكومّي. ويضاف إليها 
 ذلك جيوس للمستوطنين.أ يمت فيها ك

شخا  242،400ألف شخا:  522وُيقّدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما ال يقّل عن 
ا يسكنون في األحياء اإلسرائيلية في القدس  290،422يسكنون في مستوطنات الضفة، و شخص 

 الشر ية.
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عاما، ما زالت  20ن وعلى الرغم من أن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية مفعلة منذ أكثر م
إسرائيل تواصل البناء متجاهلة االنتقادات الدولية وكون القانون الدولي يعد بناء المستوطنات في 
الضفة خر ا للقانون الدولي اإلنساني، الذي ينا على القوانين والنيم المتبعة في أو ات الحرس 

لتحقيق ذلك، أبرزها اإلعالن عن  واالحتالل. ومن أجل االستيطان عمدت إسرائيل إلى آليات مختلفة
األراضي التي تنوي االستيالء عليها كأراضي دولة وتسجيلها على هذا األساس. وبدأ اتباع هذا 

، الذي كان ساري 2353واستند على تطبيق  انون األراضي العثماني من عام  2919اإلجراء عام 
 المفعول عشية االحتالل.

لعدة أ سام، منها  2991في الضفة والقدس، منذ عام وكانت إسرائيل  سمت أراضي الدولة 
ُمسجلة كأراضي دولة، وتعد  "من مساحة الضفة الغربية %22.2"دونما أي ما نسبته  924،920

إسرائيل نفسها مالكة لهذل األراضي، بصفتها الوريثة للحكم األردني، الذي انتهى باحتالل الضفة عام 
من مساحة  "%24.9"دونم ا، ما نسبته  342،922اضي فهي ، أما الجزء الثاني من هذل األر 2991

، أما الجزء الثالث، فتبلغ مساحته 2919الضفة الغربية، فقد أعلنتها إسرائيل كأراضي دولة بعد عام 
من مساحة الضفة الغربية، فهي أراضي دولة وأعدت  "%22.1"دونم ا أي ما نسبته  "999،221"

دونم ا أي ما  2،245299تبلغ مساحة ما يعد أراضي دولة مخططات تسجيلها بعد مسحها. وبذلك 
 243،904من إجمالي مساحة الضفة، بما فيها القدس الشر ية. ويضاف إلى ذلك  %21.3يساوي 

 "أ"مما تصنفه إسرائيل كأراضي دولة يق  في مناطق السلطة الفلسطينية  %5دونمات أي ما يعادل 
الخاضعة للسيطرة  "ج"نسبة المتبقية فإنها تق  في المناطق ومعيمها في محافية الخليل، أما ال "س"و

 .2992األمنية اإلسرائيلية وفقا التفا ية أوسلو للسالم عام 
ومن الطرق األخرى لالستيالء على األراضي إعالن المناطق عسكرية مغلقة وفق  رار من الجيش 

ير على الفلسطينيين اإلسرائيلي، ويصدر بأمر من المحكمة ألغراض التدريس العسكري ويح
 استخدام تلك األراضي بعد ذلك أو اال تراس منها.

كما تصادر الحكومة اإلسرائيلية أراضي بحجة أنها متروكة أو غير مزروعة، أي التي سافر 
سنين. كما تصادر األراضي في المناطق المغلقة وألغراض ال يعلن  2أصحابها أو لم يزرعوها منذ 

، ناهيك عن االستيالء على أراض باالستناد لقانون أمالك الغائبين لعام عنها، أو لألغراض العامة
 وتعديالته. 2950

 "أريج"اإلسرائيلية و "بيتسيلم"وتشير تقارير إسرائيلية وفلسطينية متخصصة من بينها تقارير لمنيمتي 
 من أراضي الضفة عبر هذل الطرق. %40الفلسطينية، إلى أن إسرائيل تسيطر على ما نسبته 
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وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل تنوع أساليس مصادرة األراضي الفلسطينية تبعا لحالتها، فإذا كانت 
األرض المستهدفة مزروعة، بحيث يتعذر على إسرائيل إعالنها كأراضي دولة، فإنها تعدها أراضي 

وعندما تكون غائبين، كما هو الحال م  األراضي الموجودة داخل حدود بلدية القدس اإلسرائيلية. 
ذا أثبت أصحاس األرض  األرض صخرية وغير  ابلة للزراعة تعلنها إسرائيل كأراضي دولة، واا
ملكيتهم لها ترج  إسرائيل إلى القانون العثماني  ديم لتبرير المصادرة، بذريعة أن أصحابها لم 

 يزرعوها منذ ثالث سنوات.

 2/9/2102، الشرق األوسط، لندن
 
/ مســـتوطنًا اقتحمـــوا المســـجد األقصـــى خـــالل آب 0326: األقصـــى" عمـــارة"و مؤسســـة األقصـــى .41

 أغسطس
عنصرا  احتالليا   2229م إن 2/9/2024في بيان لها االثنين   الت مؤسسة األ صى للو ف والتراث

أكثرهم من المستوطنين ا تحموا ودنسوا المسجد األ صى المبارك خالل شهر آس، فيما شهد األ صى 
ل الشهر كان أبرزها من  دخول النساء بشكل كامل في الفترة الصباحية في اعتداءات وتضييقات خال

كثير من أيام الشهر، فيما شهد المسجد األ صى ا تحامات جماعية خالل ما ُيطلق عليه االحتالل 
المزعوم، في الو ت ذاته تواصلت خالل أيام الشهر كله دون استثناء نشاطات  ذكرى خراس الهيكل

لدائم وتكثيف شد الرحال، واإلصرار على كسر الحصار عن األ صى، وازدادت وتيرة الرباط الباكر وا
 التواصل م  األ صى رباطا  واعتكافا  بالتزامن م  ذكرى خراس الهيكل المزعوم.

ألحداث  ومؤسسة عمارة األ صى وفي إحصاء توثيقي مشترك بين مؤسسة األ صى للو ف والتراث
عنصرا  احتالليا  ا تحموا ودنسوا المسجد األ صى خالل الشهر،  2229شهر أس/أغسطس، يتبّين أن 

شرطيا  و  20مستوطنا ، وضمن برنامج االرشاد واالستكشاف العسكري ا تحم نحو  2252من بينهم 
عنصر مخابرات، وتكررت اال تحامات بشكل يومي خالل ايام االسبوع من االحد الى الخميس،  55

توطنين، وكان أوج اال تحامات خالل ما ُيطلق عليه االحتالل ا تحاما  للمس 22أي ما مجموعه 
مستوطنا،  222 المزعوم ) التاس  من آس العبري، حيث ا تحم عشية الذكرى ذكرى خراس الهيكل 

في هذا اليوم تحّول األ صى في الداخل الى ما يشبه الثكنة  –مستوطنا   239وفي اليوم نفسه 
 مستوطنا . 202العسكرية، وفي اليوم التالي 

0/9/2102مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
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 األقصى المسجد تصدر مذكرة يوميات بمواعيد اقتحامات "منظمات الهيكل"مؤسسة األقصى:  .40

 الت مؤسسة األ صى للو ف والتراث إن منيمات الهيكل المزعوم لم تكف فعال عن تكثيف نشاطها 
يث  امت ما يسمى بائتالف منيمات الهيكل المزعوم الدعائي الكاذس حول  ضية الهيكل، ح

بإصدار مذكرة يوميات سنوية تحمل األو ات والمواعيد التي يتم فيها ا تحام المسجد األ صى م  
 تحديد الجهة المقتحمة والو ت.

ويقول القائمون على األجندة إن الهدف من ورائها مساعدة من يريد الصعود إلى جبل الهيكل م  
 شدين القدامى أو المجموعات المنَيمة.المر  أحد

مستوطن ا ا تحموا منذ ساعات الصباح المسجد  25وفي شأن متصل لفتت المؤسسة الى أن 
األ صى، و د  وبل هذا اال تحام بصيحات التكبير من  بل المصلين وطالس العلم الذين تواجدوا 

افة النساء من دخول األ صى، بالمئات في ساحاته، وأوضحت أن شرطة االحتالل ما تزال تمن  ك
 وخاصة طالبات العلم اللواتي يرابطن على البوابات، وخاصة بابي حطة والمجلس.

0/9/2102مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 بجروحه استشهاد طفل من غزة متأثراً  .42

زياد  ، عن استشهاد الطفلأمسأعلنت مصادر طبية في مجم  الشفاء الطبي صباح : وفا –غزة 
سنوات( من غزة، متأثرا بجروحه التي كان  د أصيس بها في الواحد والعشرين من آس  9الريفي )

 الماضي في غارة استهدفت عائلته في شارع النفق بمدينة غزة واستشهد في حينها أربعة من عائلته.
 25الريفي )وكانت طائرة استطالع أطلقت صاروخين خالل أيام العدوان باتجال المواطن نصر زياد 

عام ا(، وأطفاله عمر ومحمد وعبد هللا الريفي أثناء  يامهم بري بعض األشجار والمحاصيل الزراعية 
 شهيدا. 2253وباستشهاد الريفي ترتف  حصيلة شهداء العدوان لر  في أرضهم بشارع النفق بغزة.

2/9/2102الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 بالقرب من تل أبيب يافا منطقة في يينللفلسطينمقابر جماعية "موقع وطن":  .43

بالقرس  تداولت صفحات فلسطينية صور لمقابر جماعية، عثر عليها عرس الداخل في منطقة يافا،
مقابر جماعية لفلسطينيين  تلوا في عمليات  ستةمن عاصمة الكيان الصهيوني تل أبيس، حيث وجد 

 الصهيونية. التي  امت بها العصابات 2943التطهير العر ي بعد حرس 
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موجودين في منطقة يافا وفي تل ابيس، والتي كانت تسمى تل الربي  حتى أواخر  الفلسطينيونوكان 
 ،  بل أن يتم تهجيرهم من المنطقة بعد سيطرة الميليشيات الصهيونية عليها.2943عام 

0/9/2102موقع وطن يغرد خارج السرب، واشنطن،   
 
 ر المدارس بغزة نتيجة العدوانأضرا دوالر مليون 03وزارة التربية:  .44

أكد تقرير إحصائي أصدرته وزارة التربية والتعليم العالي أن األضرار التي لحقت بقطاع األبنية : غزة
 .مليون دوالر 22.002.000المدرسية نتيجة العدوان اإلسرائيلي على غزة بلغ 
مدرسة حكومية  د  214ناوي إن الوزارة معتصم الميبو ال نائس مدير عام العال ات العامة واإلعالم 

مدرسة تضررت بشكل كامل وال يمكن استخدامها خالل افتتاح العام الدراسي  29منها تضررت،
  .الجديد

30/3/2102وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 آالف منزل متنقل إليواء النازحين خمسةقطاع غزة بحاجة فورية إلى  :وزارة األشغال .45

ت وزارة األشغال العامة واإلسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية أمس، أن أعلن (:د س أ) - غزة
 أالف منزل متنقل إليواء النازحين بفعل الهجوم اإلسرائيلي األخير. 5 طاع غزة بحاجة فورية إلى 

ألف شخا في غزة هم نازحون حاليا وبحاجة ماسة  220و درت الوزارة في بيان صحافي، أن 
آالف وحدة سكنية في الهجوم اإلسرائيلي. وذكرت الوزارة أن الوا    4دمير لمأوى ولو مؤ ت بعد ت

مليون طن من مخلفات  2.5ومعالجة ” كرفان“آالف منزل متنقل  5الحالي في غزة يتطلس توفير 
الركام، وصيانة المنازل المدمرة للمباشرة بإعادة االعمار. ودعت الوزارة إلى تدخل جدي وفوري من 

 ة المانحة إلغاثة  طاع غزة.الجهات الدولي
2/9/2102القدس العربي، لندن،   

 
 ومستوطنون يقطعون أشجار زيتونمساكن ومنشآت زراعية  عشرةالخليل: االحتالل يهدم  .46

منشآت سكنية وزراعية في 'خربة الرهوة' التابعة لبلدة  20الخليل: هدمت  وات االحتالل، أمس، 
من "اإلدارة  إل امتهاالحصول على ترخيا مسبق الياهرية جنوس الخليل، وذلك بحجة عدم 

 مواطنين من بلدتي حلحول وبيت أمر شمال المدينة. 5المدنية" اإلسرائيلية، فيما اعتقلت 
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و ال المواطن مراد جبارين المقيم في خربة الرهوة جنوس الياهرية، أمس، إن  وة من جيش االحتالل 
حيائر  2مساكن زراعية و 4يلية هدت بواسطة الجرافات يرافقها صباط من "اإلدارة المدنية" اإلسرائ

يواء األغنام، و دفيئات زراعية تعود ملكيتها للمواطنين سليمان حمد جبارين وراتس محمد  2لتربية واا
الطل، مشيرا إلى أن عملية الهدم ترافقت م  االعتداء على أفراد من  وأيمن سليمأحمد العمور 

 العديد من الممتلكات. وطالت بالتحطيمها العائالت التي استهدفت ممتلكات
من جهة ثانية، أ دم نزالء في مستوطنة "بيت عين" اإلسرائيلية المقامة شمال غربي بلدة بيت أمر، 

 .شجرة عنس وزيتون في حقول بر"وادي ابو الريش" 20أمس، على تقطي  
2/9/2102األيام، رام هللا،   

 
 آب/ أغسطسشهر خالل  مـعـتـقـل في القدس 711وشـهـيـدان  :المسيحيةالهيئة اإلسالمية  .47

 الت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أمس، إن الشهر الماضي شهد  :رام هللا
 مقدسي. 100سقوط شهيدين برصاا  وات االحتالل، إضافة إلى اعتقال نحو 

وق االجتماعية واال تصادية واالعتداء وأشارت الهيئة في تقرير لها، حول االنتهاكات اإلسرائيلية للحق
الماضي، إلى أن الشهيدين  على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشر ية، ويغطي الشهر

عاما(، و ضى في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، والطفلة  22هما: محمد الجعابيا )
 يوما( من بلدة الطور، واستشهدت جراء استنشا ها الغاز المسيل للدموع. 20هنادي فهد أبو سبيتان )

ل بتنفيذ مخططاتها بالتقسيم ونوهت فيما يتعلق بالمسجد األ صى المبارك، إلى شروع  وات االحتال
 20و 1الزماني والمكاني للمسجد، حيث تمن  المواطنين من الدخول الى المسجد بين الساعة 

 صباحا.
و الت، سجل عدد من االعتداءات على المرابطات المقدسيات، بعدما شهد المسجد عمليات ا تحام 

 2أيام و 20زمنية متفاوتة تتراوح بين شبه يومية، مبينة أنه تم إبعاد عشرات المواطنين، لفترات 
 أشهر.

2/9/2102األيام، رام هللا،   
 
 أسيراً  511ارتفاع عدد األسرى اإلداريين لدى االحتالل الى نحو  نادي األسير: .48

أفادت معطيات حقو ية، بارتفاع عدد األسرى الفلسطينيين القابعين في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
 أسيرا  فلسطينيا . 500داري" )دون تهمة أو محاكمة(، ليبلغ بموجس  انون "االعتقال اإل
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و ال "نادي األسير الفلسطيني" في بيان صحفي تلّقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، اليوم االثنين، إن 
فلسطينيا ، بعد أن حّول  500أعداد األسرى اإلداريين ارتفعت خالل اآلونة األخيرة لتصل إلى 

لالعتقال اإلداري وهم من ضمن المئات الذين تم اعتقالهم خالل الشهريين  أسير 20االحتالل اليوم 
 األخيرين، بينهم العشرات من نواس المجلس التشريعي الفلسطيني.

 9ولفت النادي، النير إلى أن  رارات االعتقال اإلداري الجديدة تفاوتت مدتها بين شهرين إلى 
 أشهر.

0/9/2102، فلسطين أون الين  
 
 في سجن مجدو "ناشيونال جيوغرافيك"سجون" تحجب قناة "إدارة ال .49

على حجس  ناة "ناشيونال جيوغرافيك"  ،أ دمت إدارة سجن "مجدو" شمال فلسطين المحتلة: رام هللا
من با ة القنوات المسموح مشاهدتها لدى األسرى الفلسطينيين وذلك بسبس إعادة بثها لبرنامج هروس 

 من السجن.
نية العاشرة إن القرار جاء بعد بث القناة لبرنامج "هروس ماكر" والذي يحاكي و الت القناة الصهيو 

 عملية هروس جماعية ومنيمة لعدد من األسرى من السجون األمريكية. 
كما يتحدث البرنامج عن طرق الهرس ما دف  بإدارة السجن إلى حير القناة حتى ال يحاول األسرى 

 وسط تذمر األسرى.  محاكاة البرنامج على حد تعبيرها وذلك
وكان مدير الوحدة القانونية في نادي األسير جواد بولس بعد زيارة سجن "مجدو" أمس أفاد أن هوسا  
أمنيا  أصاس إدارة سجن "مجدو"، لدرجة أنها سحبت بث  ناة "ناشونال جيوغرافيك" الوثائقية التعليمية 

 ألسرى للهروس خارج السجن.من األسرى بذريعة أنها تقّدم برامجا   د يستفيد منها ا
2/9/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 مستوطنون يحاولون اختطاف شابة فلسطينية قرب شعفاط شمال القدس المحتلة .51

( اختطاف شابة فلسطينية في 9|2باءت محاولة ثالثة مستوطنين يوم االثنين ) القدس المحتلة:
 منطقة شعفاط شمال القدس المحتلة، بالفشل.

ت مصادر فلسطينية، إن مجموعة من ثالثة مستوطنين حاولت خطف شابة فلسطينية تدعى و ال
عاما( في منطقة السهل بشعفاط، إال أن عددا من الشبان تصدوا لهم  29أحالم محي عوض هللا )

وأحبطوا عملية الخطف. وأضافت المصادر، أن المستوطنين الثالثة كانوا يستقلون سيارة من نوع 
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تو فوا بجانس الفتاة عوض هللا أثناء سيرها إلى منزلها الذي لم يكن يبعد عنها سوى  "متسوبيشي"،
 عدة أمتار حيث  ام زوجها بتقديم شكوى للشرطة.

وأشارت المصادر، إلى أن  وات من الشرطة اإلسرائيلية حضرت إلى المكان بعد فترة وجيزة من و وع 
بان الذين تصدوا للمستوطنين، وليس عن الحادث، وأجرت تفتيشات في المنطقة بحثا عن الش

 المستوطنين الذين  اموا بمحاولة الخطف.
0/9/2102قدس برس،   

 
 فلسطينيًا في الخليل ومواجهات في نابلس 21االحتالل يعتقل  .50

شنت  وات االحتالل اإلسرائيلي فجر الثالثاء حملة دهم واسعة النطاق في بلدة عنزة جنوس ن: جني
 مواطنا ومداهمة عشرات المنازل والتنكيل بالمواطنين. 20ل جنين أسفرت عن اعتقا

و الت مصادر محلية إن  وات االحتالل داهمت البلدة في الثانية من فجر اليوم وا تحمت عشرات 
 المنازل بهدف اعتقال  اطنيها وأجرت عمليات استجواس ميداني واسعة دون معرفة األسباس.

اإلسرائيلي فجر اليوم مدينة نابلس من الجهة الشر ية،  لاالحتالوفي ذات السياق، ا تحمت  وات 
 واندلعت مواجهات م  الشبان الفلسطينيين.

2/9/2102وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 ومناهضة لداعش اإلرهابية" غزةلنصرة تحت عنوان "مظاهرة في حيفا  .52

لديمقراطية للسالم والمساواة داخل نيم الحزس الشيوعي اإلسرائيلي والجبهة ا: ودي  عواودة -الناصرة 
ورف  ”. نصرة لغزة ومناهضة لداعش اإلرهابية“حت شعار ت، مياهرة في مدينة حيفا 43أراضي 

داعش صناعة أمريكية “، ”شعس فلسطين أ وى من المحتلين“مئات من المتياهرين شعارات تقول 
، ”وريا ضد اإلمبريالية والرجعيةم  س”و” الفتنة الطائفية مؤامرة استعمارية“، ”وخدمة للصهيونية

ورفعت فيها ايضا األعالم الحمراء والفلسطينية والسورية. وسار في مقّدمتها األمين العام للحزس 
 محمد بركة وسياسيون ومثقفون فلسطينيون.” الجبهة“الشيوعي محمد نفاع ورئيس 

2/9/2102القدس العربي، لندن،   
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 بوكالة األونروا بعد تقدمه لوظيفة ُمعلم "فراشاً "لتعيينه فلسطيني يحاول االنتحار الخليل:  .53

أنقذت الشرطة الفلسطينية، شاب ا حاول االنتحار من على سطح بناية وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
 الفلسطينيين )األونروا( في مدينة الخليل.

(، وهو يحاول عام ا( من مخيم الفوار )جنوس الخليل20وأيهر فيديو الشاس محمود نمر الحموز )
 .”األونروا“إلقاء نفسه من أعلى مبنى 

محمود أ دم على خطوة االنتحار بعد أن تقدم “، إن ”وطن لألنباء“و ال شقيقه محمد الحموز لمو   
لوييفة معلم في الوكالة، ونجح في االختبار بدرجة عالية، ورغم ذلك ُرفض، وتم تعيينه بوييفة 

 ”.فراش
واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون المسؤولية الكاملة عن ” ونروااأل“إدارة ” الحموز“وحم ل 

 حياة شقيقه. وناشد بحل مشكلة شقيقه، ووضعه في الوييفة المناسبة لتخصصه الجامعي.
2/9/2102المصري اليوم، القاهرة،   

 
 سبب الحربغزة بب والثروة الحيوانية والسمكية خسائر الزراعة مليون دوالر 731: الزراعة وزارة .54

كشف وزير الزراعة في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، : األناضول ،محمد خبيصة -رام هللا
مليون  500شو ي العيسة، اليوم  السبت، أن إجمالي خسائر القطاع الزراعي حتى تاريخ تقترس من 

 دوالر.
لك التي تعرض لها و ال العيسة خالل اتصال هاتفي م  وكالة األناضول إن  يمة الخسائر هي ت

 طاع الزراعة فقط، دون احتساس الثروة الحيوانية أو السمكية، حيث  صف االحتالل أكثر من 
 من األراضي المزروعة، بحجة أنها موا   إلطالق صواريخ المقاومة الفلسطينية. 10%

ية، والمصان  غزة، إن إجمالي خسائر الزراعة والثروة الحيوانية والسمكفي و ال مكتس وزارة الزراعة 
 مليون دوالر. 130التي تستخدم المحاصيل الزراعية، كمواد في التصني ، بلغت نحو 

31/3/2102رأي اليوم، لندن،   
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 فيلم "فيلال توما" يعرض التحوالت على المجتمع الفلسطيني في ظل االحتالل .55

ا للتحوالت الطارئة يقدم العمل الروائي األول للمخرجة الفلسطينية سهى عراف وصف :)أ. ف. س(
على المجتم  الفلسطيني وعزلة األ ليات، من خالل عائلة مسيحية تبقى في رام هللا خالل االنتفاضة 

 .2931األولى التي اندلعت في عام 
وشارك فيلم "فيلال توما" في "أسبوع النقاد" في مهرجان البند ية في دورته الحادية والسبعين التي 

شارك في "اكتشافات" في مهرجان تورنتو،  بل أن يفتتح مهرجان اإلسكندرية تختتم بعد أسبوع، كما ي
 في العاشر من هذا الشهر.

ويصف الفيلم حالة العزلة التي عاشتها عائلة مسيحية ثرية من ثالث اخوات في يل التفكك الذي 
 ضرس المجتم  الفلسطيني جراء االحتالل، بحسس المخرجة.

الروائي األول لسهى عراف التي سبق ان انجزت أعماال وثائقية وكتبت  وفيلم "فيلال توما" هو العمل
 سيناريوهات للسينما اإلسرائيلية مثل "شجرة الليمون" و"زيتون". والفيلمان أخرجهما عيران ريكليس.

تدور احداث الفيلم في رام هللا خالل عام اثناء االنتفاضة االولى التي انتهت بتو ي  اتفاق اوسلو، 
 سترج  ثالثة وثالثين عاما ماضية، وتجري مقارنات بين الوا   والماضي.لكنها ت

2/9/2102الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 "غزة"مشاهير الغناء الفلسطيني يطلقون أوبريت  .56

للمرة األولى يجتم  المغني الفلسطيني محمد عساف بنخبة من الفنانين من : بديعة زيدان  –رام هللا 
ين على المستوى العربي، وهم: عمار حسن، وطوني  طان، وهيثم الشوملي، أبناء وطنه المعروف

تطلق النسخة المصورة منه من ميدان راشد الحدادين، ” أوبريت“وليان بزلميط، وصابرين كمال، في 
 مقابل رام هللا.

الفكرة انطلقت من خالل الفنان عمار حسن، حين عرض عليه الشاعر محمد عياد كلمات بالمحكية 
لسطينية حول غزة، ليقرر األول استثمار عال اته م  المطربين والمطربات الفلسطينيين، محوال  الف

خراج جبر فؤاد، ”عزة“يحمل اسم ” أوبريت“الكلمات إلى  ، من ألحان يعقوس األطرش وتوزيعه، واا
 ”.الفلسطينية الفضائية“بدعم لوجستي من  ناة 

لى غزة، كان ال بد أن يقول الفنان الفلسطيني كلمته بعد العدوان ع”: “الحياة“و ال عمار حسن لر 
كتحية متواضعة أمام االنتصار الحقيقي أال وهو صمود أهل القطاع، فكان األوبريت الذي يقول 
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فور أن عرض علّي صديقي الشاعر محمد ”. غزة بتنعي العدل اللي مات ... ما بتتعزى“مطلعه 
 ”.نين، وكان هذا اللقاء األول من نوعهعياد الكلمات بدأت االتصال بأصد ائي الفنا

2/9/2102الحياة، لندن،   
 
الخارجية المصرية: قرار "إسـرائيل" بمصـادرة األراضـي خطـوة غيـر إيجابيـة وتتنـاقض مـع القـانون  .57

 الدولي 
دانت وزارة الخارجية المصرية، امس، األنباء المتداولة حول عزم السلطات : أ ف س -القاهرة 

يالء على مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية في الخليل وبيت لحم بالضفة اإلسرائيلية االست
 الغربية.

واعتبر البيان الصادر عن الخارجية المصرية، هذل الخطوة، غير إيجابية وتتنا ض م  القانون 
الدولي، وسيكون لها تبعاتها السلبية على مسار عملية السالم، وتمثل عقبة أمام الجهود المبذولة 

توصل الى تسوية نهائية تستند إلى حل الدولتين الذي توافق عليه المجتم  الدولي والرباعية لل
 الدولية.

 2/9/2102لندن،  الحياة،
 
 لألبد "إسرائيل"أول سفير مصري لدى السلطة الفلسطينية: المقاومة أبهرتنا وهزمت  .58

مصري لدى السلطة أكّد السفير محمود فهمي كريم أول سفير : محمود هنية - الرسالة نت
الفلسطينية، أن المقاومة أبهرت الجمي  بأدائها وتطورها العسكري في معركة تصديها لالحتالل 

 االسرائيلي،  ائال  إنها فرضت الهزيمة على اسرائيل وأسقطت هيبتها وأسطورتها لألبد.
في تاريخ وأضاف كريم في تصريح خاا بر"الرسالة نت" أن المقاومة أيهرت تفو  ا غير مسبوق 

الصراع م  إسرائيل، بينما فشل نتنياهو في تحقيق أي نصر، واخفاء شروط التهدئة على مجلس 
 وزرائه دليل على أنها ليست في صالحه".

وأشار إلى أن المقاومة أسقطت ما تبقى من هيبة ما سميت بأسطورة الجندي االسرائيلي، وشهد 
دد ا على أن المقاومة لن تعدم الوسائل في إبداع المزيد اداؤها تطور ا نوعي ا ملحوي ا في الميدان، مش

 من المفاجآت التي تقضي على االحتالل.
ونّبه كريم إلى أن القضية االساسية تتمثل في وجود االحتالل على األرض الفلسطينية، وهو ما 

 ينبغي أن يتحرك العالم إلنهائه كي يضمن األمن والهدوء في المنطقة.
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 إسرائيليا،جنديا  91ل شهيد م   تل المقاومة  2000ل قارنة  تل االحتالل وأضاف " ال يمكن م
 فاألول  تل المدنيين العزل بطائراته، أما الثانية فقد  تلت جنود ا متمرسين بأعتى االسلحة المتطورة".

ودعا السفير كريم األمة إلى ضرورة الو وف إلى خلف المقاومة ودعمها، لمجابهة المطام  
 ية الراغبة في احتالل المنطقة برمتها، عازي ا الفضل للمقاومة في مواجهة هذل المطام .االسرائيل

ولفت إلى وجود جهات عربية تحاول أن تصن  أعداء  وهميين في المنطقة بالتهويل من بعض 
 الجماعات المتشددة، بغرض لفت االنيار عن العدو الحقيقي لألمة المتمثل بإسرائيل، طبق ا لتعبيرل.

ي السياق، تّو   كريم أن تتهرس إسرائيل من التو ي  على إبرام تهدئة، وأن المفاوض "االسرائيلي" وف
سيتهرس من اال رار على أي شيء، ألن جمي  الشروط لغير صالحه وستكبدل المزيد من الهزيمة 

 السياسية.
كل الدول"، في  وشدد على حق المقاومة في مطلبي الميناء والمطار، "لتغنيها عن كل المعابر م 

إشارة إلى االستغناء عن معبر رفح الحدودي إضافة للمعابر المرتبطة م  االحتالل والمغلقة جميعها 
 في وجه الفلسطينيين بالقطاع.

ونول كريم إلى ضرورة البقاء في توحد الوفد الفلسطيني كخطوة مهمة يستند اليها الفلسطينيون في 
حداث زعزعة وفر ة بينها وبين الشعس معركتهم السياسية، محذر ا من محاوال ت شيطنة المقاومة واا

 الفلسطيني.
وأخير ا، تطرق إلى حالة الشيطنة التي استمرت بها وسائل إعالمية ضد الفلسطينيين والمقاومة بشكل 
خاا، معتقد ا أنها لن تتو ف ألن هذل هي معركة إعالم مضلل ومنحاز لغير الحقيقة، وما زالت 

 ئق بعد.غير مدركة للحقا
ن إلى تحري الحقائق واالنحياز لها، وأن يكونوا على وعي ين المصرييودعا السفير المصري االعالمي

ويقية من خطورة تعمد بث االكاذيس ضد الشعس الفلسطيني، مشدد ا على أن المصلحة للشعس 
اومة، لما تمليه المصري تتمثل برتأييد القضية الفلسطينية ودعمها بكل الوسائل وفي مقدمتها دعم المق

 كل االعتبارات الدينية واالخال ية واالنسانية، على حد تعبيرل.
وفهمي هو أول سفير للجمهورية المصرية في األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عين عقس تأسيس 

م، واستمر في عمله لمدة أربعة سنوات، عايش فيها الفلسطينيون 2994السلطة الفلسطينية عام 
 .تحديد ا عن  رس، ويرفض االتهامات التي تروج ضدها، بحسس تأكيدلوحركة حماس 

 0/9/2102فلسطين،  الرسالة،
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  " بترتيبات وآلية فتح معبر رفحإسرائيلتبلغ " مصرهآرتس:  .59

 الت صحيفة هآرتس إن مصر أبلغت إسرائيل مؤخرا  بترتيبات وآلية فتح معبر : المستقبل - رام هللا 
م تسهيالت للفلسطينيين في  طاع غزة بنشر  وات حرس الرئاسة الفلسطينية رفح وبأنها تشترط تقدي

 في المعبر وعلى محور فيالديلفي.
و ال المعلق العسكري في الصحيفة إن مصر تشترط منح تسهيالت لسكان  طاع غزة في معبر رفح 

 لفي.بانتشار  وات حرس الرئاسة الفلسطينية في المعبر وانتشارها على طول محور فيالدي
و الت الصحيفة أن رسالة بهذا الفحوى وصلت لحركة حماس في  طاع غزة وإلسرائيل، رغم أن 
مصر كانت  د أكدت خالل محادثات القاهرة بأن المعبر شأن فلسطيني مصري، وال شأن له بالحرس 

 أو بإسرائيل.
 2/9/2102بيروت،  المستقبل،

 
  إعالمي مصري يزعم أن "إسرائيل" انتصرت في غزة .61

 ال اإلعالمي أحمد موسى إن الشعس الفلسطيني لم يستفد من العدوان اإلسرائيلي األخير على  طاع 
ا احتفاالت حركة حماس بما اعتبرته  على  وات االحتالل خالل المواجهات التي  "نصر ا"غزة، رافض 

 يوم ا. 50دامت ألكثر من 
الشعس الفلسطيني ما استفدش "نين: ، مساء اإلث"صدى البلد"وأضاف موسى، في برنامجه على  ناة 

ألف صاروخ كان نفسي كل صاروخ يموت إسرائيلي.. والنتيجة  20حاجة، دي نكبة بيقولك ضربت 
حقير، بتكذس ع الشعس، مصد ين إن الناس مبسوطة بتر ا على إيه  شيءماتوا بس، دل  95

 عملتموها الليع الكارثة  بتر ا "يقصد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة"
 ."في الشعس الفلسطيني

 2/9/2102القاهرة،  اليوم، المصري
 
 ـرع لغزةبيطلقون حملة ت األردنيون اعيوننالص .60

بترا،   وكالةفي تصريح ل ،يمن حتاحتأعلن رئيس غرفة صناعة األردن : أ عمر القضال وبترا -عّمان 
هالي القطاع في محنتهم أ غزة لمساندة   طاع لىإة بزيار  من القطاع الصناعي سيقوم  ريبا   ن وفدا  أ

 جراء العدوان اإلسرائيلي الغاشم.



 
 
 

 

 
           20ص                                     3323 العدد:     2/9/2102الثالثاء  التاريخ:

 

مس حملة تبرع لقطاع غزة، وتأتي الحملة بالتعاون م  أطلقت غرفة صناعة عّمان أ ،خرآمن جانس 
غرفة صناعة األردن وجمعت الحملة في يومها األول ما يقارس المليون دينار على شكل تبرعات 

 ينية لصالح االهل في  طاع غزة. نقدية وع
 2/9/2102الدستور، عم ان، 

 
 انهزمت شر هزيمة "إسرائيل"بجميع المعايير و انتصرتنعيم قاسم: غزة  .62

الشيخ نعيم  اسم خالل استقباله وفدا  من األطباء  اللبناني أكد نائس األمين العام لر"حزس هللا"
سرائيل أل غزة تراك في عداد وفد طبي لمساعدة أهالمتطوعين األ ن "غزة انتصرت بجمي  المعايير، واا

انهزمت شر هزيمة، وأثبتت المقاومة مرة جديدة أنها  ادرة على صن  نصرها وحماية أرضها وشعبها، 
نجاز حقيقة واحدة هي  لتتناغم المقاومة في فلسطين ولبنان في شهر تموز في مواجهة عدو واحد، واا

لي على طريق التحرير". واعتبر أن "داعش حالة إسرائيلية في توجيه ضربة مؤلمة للمشروع اإلسرائي
أهدافها، وليس من المصادفة أن يكون الداعمون الدوليون واال ليميون والمحليون لهذا التنييم هم 
أنصار المشروع اإلسرائيلي المبني على انهاء المقاومة وتشري  احتالل إسرائيل وا امة عال ات 

 طبيعية معها".
  2/9/2102يروت، النهار، ب

 
 مدخل مطار بيروت احتفااًل بانتصار غزة عند" جدارية االنتصار" .63

وحيت  "جدارية االنتصار"جسدت  بيروت الدولي تياهرة فنية على طريق مطار "منتدى ألوان"نيم 
مقاومة الشعس الفلسطيني وصمودل، وذلك بالتعاون م  بلدية برج البراجنة وبرعاية سفير دولة 

 ف دبور، في حضور رئيس البلدية زهير جلول وفنانين تشكيليين.شر أفلسطين 
ذا سألت عن برج البراجنة "إ والقى دبور كلمة حيا فيها صمود الشعس الفلسطيني. و ال جلول:

نا حاضنة المقاومة وحاضنة الشرفاء عندما احتلت عصابات الصهاينة فلسطين واضطر أستقول لك 
هلنا في فلسطين أ  رض وخصوصا  ة الى كل المقاومين في بقاع األهلها الى النزوح الى لبنان. تحيأ 

 ."وفي غزة المقاومة والصامدة
من خالل  صيدة عن عزة وكرامة فلسطين. و دم الفنان احمد  "منتدى ألوان"والقى محمد علوش كلمة 

 عبدهللا للسفير دبور لوحة فنية تمثل فلسطين.  
  2/9/2102المستقبل، بيروت، 
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 اللبنانية رائيلية في مزارع شبعامناورات إس .64

طارق أبو حمدان: بدأ جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس، مناورة واسعه بالذخيرة الحية داخل 
مزارع شبعا المحتلة، استعملت خاللها مختلف أنواع األسلحة الثقيلة والمتوسطة ال سيما سالح 

، داخل الجوالن السوري المحتل، المدفعية، حيث استهدفت مرابضه المركزة في زعورة وعمفيت
ملم في تلك  220ملم و 255 ذيفة عيار  200األطراف الشر ية للمزارع، إذ أحصي سقوط حوالي 

المنطقة. تب  ذلك تحرك لدبابات من طراز "ميركافا" في محور رويسة العلم، السما ة، في يل 
 ، والعلم .إطالق رشقات رشاشة ثقيلة وبشكل عشوائي من موا   رمثا، السما ة

ساعات، تخللها تحليق مكثف للطيران الحربي اإلسرائيلي  4المناورة اإلسرائيلية التي استمرت حوالي 
وبشكل دائري فوق المزارع والجوالن المحتلين. في حين حّلقت مروحيات وطائرات استطالع فوق خط 

 التماس للمزارع المحاذي المناطق المحررة.
 2/9/2102السفير، بيروت، 

 
 "إسرائيل"التعاون اإلسالمي" تدعو لفك حصار غزة ومحاسبة " .65

طالس اجتماع استثنائي في الخرطوم للجنة الدائمة لشؤون فلسطين في منيمة التعاون : الخرطوم
عادة إعمارل ودعا إلى محاكمة المسؤولين  ،اإلسالمي بالعمل على فك الحصار عن  طاع غزة واا

 لعدوان األخير على غزة.اإلسرائيليين عن جرائم الحرس خالل ا
إلى  مشيرا   ،األحد العدوان اإلسرائيلي األخير على  طاع غزة يوموأدان االجتماع الذي عقد 

 االستهداف الواس  للمدنيين وتدمير الممتلكات والبنى التحتية بشكل وصفه بالهمجي.
ادة إعمار وااع ،ودعا المجتمعون إلى رف  كامل للحصار المفروض على غزة منذ ثماني سنوات

 القطاع تحت إشراف الحكومة الفلسطينية.
وفي هذا السياق تحديدا. حثت اللجنة الدائمة لشؤون فلسطين بمنيمة التعاون اإلسالمي الدول 
األعضاء فيها على التنسيق العاجل م  دول عدم االنحياز ودول أميركا الالتينية وأفريقيا الداعمة 

ل للجمعية العامة لألمم المتحدة إلعادة ميناء غزة للعمل وتأمين للقضية الفلسطينية للتقدم بطلس عاج
 خط مالحي دولي يربطها بالعالم الخارجي.

  0/9/2102الجزيرة نت، الدوحة، 
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 ما لم ترفع حصار غزة "إسرائيل"أوغلو: ال تطبيع مع  .66

لقاها أمام في كلمة أ ،إستبعد رئيس الوزراء التركي الجديد أحمد داود أوغلو: رويترز ،43عرس 
طالما لم ترف  الحصار وتو ف عدوانها على  "إسرائيل"تطبي  العال ات م  ، البرلمان التركي في أنقرة

 . طاع غزة
 2/9/2102، 23عرب 

 
 دخال المساعداتبإتؤكد على أهمية اإلسراع و  إطالق النار في غزة بوقفالسعودية ترحب  .67

ف إطالق النار الذي تم بين الجانبين رّحس مجلس الوزراء السعودي أمس "باتفاق و  :جدة
نهاء العدوان اإلسرائيلي على غزة"، مشيدا  بالدور الذي  امت به مصر  الفلسطيني واإلسرائيلي واا
ورعايتها االتفاق، ومشددا  على أهمية اإلسراع في إدخال المساعدات اإلغاثية إلى  طاع غزة 

 ائم الحرس اإلسرائيلية.والتخفيف من معاناة الشعس الفلسطيني الذي عانى جر 
 2/9/2102الحياة، لندن، 

 
 حملة دولية إلغاثة غزة بمليار دوالر إطالق: إسطنبول .68

خليل مبروك: دشن نشطاء إغاثة ومسؤولون في عدد من الجمعيات والمؤسسات  -إسطنبول 
عادة إعمارل، بعد العدوان  اإلسرائيلي اإلنسانية حملة عالمية بقيمة مليار دوالر إلغاثة  طاع غزة واا

 الذي استمر عليه أكثر من خمسين يوما .
وهذل الحملة هي أهم القرارات التي خلا لها الملتقى التأسيسي األول للهيئة الشعبية العالمية لدعم 

 غزة، والذي ُعقدت فعالياته في مدينة إسطنبول التركية يومي السبت واألحد.
االكتتاس بمبلغ مائة مليون  ،سسة  طر الخيريةالذي رعته مؤ  ،وأعلن في البيان الختامي للملتقى

دوالر من  بل المشاركين، على أن تستوفي الحملة جم  التبرعات في مختلف المجاالت خالل 
 الشهور المقبلة.

عصام يوسف من  طر، الذي اختارل أعضاء المكتس  .كما ُأسندت مهام رئاسة الهيئة الشعبية إلى د
وفي أول كلمة له بعد اختيارل  موافقة المشاركين على تشكيلته. التنفيذي للهيئة بعد حصوله على

للرئاسة، أكد يوسف أن العمل في تنفيذ الحملة سيبدأ م  انتهاء فعاليات الملتقى، داعيا  جمي  
 المشاركين إلى الوفاء بتعهداتهم، وزيادة  يمة التبرعات التي أعلنوا تقديمها لغزة.
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هيئة ومنيمة  15ناشطا  ومسؤوال  يمثلون  250يئة وائل السقا إن و ال رئيس الملتقى التأسيسي لله
وأوضح السقا للجزيرة  دولة شاركوا في الملتقى، بهدف اإلسهام في إعادة إعمار غزة. 25إغاثية من 

نت أن اللقاء هدف إلى تشكيل ميلة تجم  جهود العاملين في مجال تقديم الدعم وااعمار غزة في 
 ية والصحية والبيئية والقانونية.كافة المجاالت اإلنسان

من عمل  كبيرا   بدورل،  ال منسق اللجنة الدولية لكسر الحصار عن  طاع غزة زاهر البيراوي إن جزءا  
الهيئة سينصس على تنسيق الجهود الرامية لكسر الحصار، بما فيها من أبعاد سياسية وتضامنية 

البيراوي في حديثه للجزيرة نت أن يسهم تشكيل  وتو   تتجاوز حدود العمل اإلغاثي والخيري للسكان.
 الهيئة في تنشيط  وافل كسر الحصار وتفعيل رحالتها باتجال غزة.

وانتقد البيراوي بشدة ما وصفه بالدور المصري ودور السلطة الفلسطينية في حصار  طاع غزة، 
د األوروبي واإلسرائيلي إلى مشيرا إلى أن إصرار األخيرة على تنفيذ اتفا ية المعابر التي تعيد الوجو 

 معبر رفح هو مشاركة في الحصار.
وأكد الشيخ يحيى صاري نائس رئيس لجنة اإلغاثة بجمعية العلماء المسلمين في الجزائر للجزيرة نت 

غزة الثالثة إلى القطاع، موضحا  أن القافلة ستنقل أدوات -أن هناك تحضيرات إلرسال  افلة الجزائر
ينما ستضم المرحلة الثانية أربعين طبيبا  سيتوجهون برا عن طريق مصر، طبية وأدوية جوا، ب

 وستتكون المرحلة الثالثة من القافلة من مائة حاوية بحرية تحتوي على مواد غذائية.
  0/9/2102الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 إطالق جائزة دولية بتركيا ألدب العودة لفلسطين .69

قافية في تركيا جائزة دولية لر"أدس العودة" إلى فلسطين خليل مبروك: أطلقت مؤسسات ث -إسطنبول 
 في مجالي الشعر والقصة القصيرة تحمل اسم "جائزة العودة الدولية لآلداس".

نوفمبر المقبل، وسيتكرر تقديمها في ذات الشهر  /وستقدم الجائزة للمرة األولى في شهر تشرين الثاني
روعد بلفور، وااعالنها هذا الشهر يتزامن م  إنشاء مؤسسة مرة كل عامين لتتزامن م  الذكرى السنوية ل
 "بيت فلسطين للشعر" التي أطلقت الجائزة.

وتوفر أنيمة الجائزة الفرصة لألدباء والكتاس والشعراء الواعدين والمتقدمين على السواء للمشاركة، إذ 
مواهس الواعدة )أ ل من سيتم تقسيم المشاركين في كل مجال من مجاالت المسابقة إلى فئتين: فئة ال

 عاما(. 25عاما (، وفئة المبدعين )فوق  25
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و ال رئيس بيت فلسطين للشعر الشاعر واألديس سمير عطية للجزيرة نت إن باس الشراكة مفتوح 
أمام جمي  المؤسسات الراغبة في اإلسهام في دعم الحركة الثقافية واألدبية من أجل فلسطين، مبينا  

  ن هوية المؤسسات الشريكة و يمة الجائزة تبعا  لذلك في و ت الحق.أنه سيتم اإلعالن ع
 2/9/2102الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 شاحنة مساعدات إغاثية ألهالي قطاع غزة 21 :ضمن القافلة الرابعة لـ"الهالل" اإلماراتي .71

عبر رفح أدخلت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي أمس األول  افلة مساعدات إغاثية من م: وام –غزة 
شاحنة محملة بالمواد اإلغاثية المتنوعة إلى أهالي القطاع الذين  20البري إلى  طاع غزة مكونة من 

 تضرروا في األحداث األخيرة التي شهدها.
محمد عتيق الفالحي أمين عام هيئة الهالل األحمر: إنه تم حتى اآلن إدخال أرب   وافل  .و ال د

ملت عشرات اآلالف من الطرود اإلغاثية، كما بلغت  يمة شاحنة ح 50إلى غزة تضم أكثر من 
مليون دوالر  24مليون دوالر من بينها  29المساعدات التي تم تقديمها لقطاع غزة منذ بدء األحداث 

مليون مساعدات إغاثية تم جلبها من القاهرة  25للمستشفى الميداني اإلماراتي في مدينة رفح و
  طاع غزة عبر مكتس الهالل.وتجهيزات من السوق المحلي في 

 2/9/2102االتحاد، أبو ظبي، 
 
 قرار اإلبعاد بحق النائب جرار واالعتقال للنواب رفضهوفد برلماني أوروبي يؤكد  .70

"األيام": أكد وفد من مجموعة التحالف االشتراكي والديمقراطي في البرلمان األوروبي،  -رام هللا 
 لدة جرار واالعتقال للنواس.أمس، رفضه  رار اإلبعاد بحق النائس خا

جاء ذلك خالل زيارة  ام بها الوفد لمقر المجلس التشريعي برام هللا وخيمة االعتصام التضامنية م  
 النائس جرار، أمس.

وضم الوفد رئيس مجموعة التحالف االشتراكي والديمقراطي في البرلمان األوروبي جياني بيتيال، 
وار، ورئيسة لجنة حقوق اإلنسان بالبرلمان األوروبي ايلينا ماتنز ونائس رئيس المجموعة فيكتور بوستن

اورزك، ونائس األمين العام للمجموعة خافيير سانتشز، والناطق باسم مجموعة التحالف جان بيرناز، 
 والمستشار السياسي للمجموعة زولتان سيمون.

ت بفلسطين كدولة، مشددا  على وأشار بيتيال إلى أنهم "المجموعة البرلمانية األوروبية التي اعترف
تمام المصالحة الفلسطينية للنهاية ألنها خط  أهمية الحفاي على الوحدة الوطنية والحكومة الوطنية واا
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الدفاع األول للشرعية الفلسطينية عند الحديث أمام المجتم  الدولي حول أحقية فلسطين بالدولة وهي 
 موحدة".

يدة تحمل عنوان "إيقاي أوروبا" وتدعم دورا  فاعال  ألوروبا وان كما أكد الوفد بأنهم يترأسون حملة جد
 تتحمل دورا  عمليا  سياسيا  ال أن تبقى في دورها المالي الذي تقوم به منذ سنوات.

2/9/2102، األيام، رام هللا  
 
 يهدد بالمقاطعة الشاملة للمنتجات الحيوانية اإلسرائيلية االوروبياالتحاد : معاريف .72

ذكرت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر اليوم، ان  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -رام هللا 
انه في حال عدم تزويد االتحاد بأماكن انتاج  إلسرائيلاالتحاد االوروبي وجه تهديدا  واضحا  

المنتجات الحيوانية والفصل بين المنتجات داخل الخط االخضر ومنتجات المستوطنات، فأنه 
 امال  على هذل المنتجات.حيرا  ك سيفرض

واضافت الصحيفة ان الوثائق المتبادلة بين الطرفين االسرائيلي واالوروبي ايهرت ان اسرائيل طلبت 
من االتحاد مهلة لعدة اسابي  من اجل ان تعرض عليه اسلوس العمل المتعلق بالمنتجات الحيوانية 

بوجود  ا تناعهفي حال عدم  بأنهائيل وللفصل بين المنتجات، اال ان االتحاد االوروبي هّدد اسر 
 اسلوس مقن  لعملية الفصل فإنه سيمن  كليا  استيراد جمي  انواع المنتجات الحيوانية من اسرائيل.

وجاء في القرار االوروبي ايضا  انه في اي اتفاق ا تصادي مستقبلي بين اسرائيل واالتحاد االوروبي 
من المو ف االوروبي بأن المستوطنات االسرائيلية المقامة  انطال اسيتم استثناء المستوطنات، وذلك 

 جزء من اسرائيل. اعتبارهافي الضفة الغربية والقدس والجوالن هي غير  انونية، وال يمكن 
من يوم  اعتباراويشار الى ان الحير على منتجات المستوطنات الحيوانية كان من المقرر ان يسري 

 ل الشهر القادم بناء على طلس من اسرائيل.، اال ان الموعد ُارجئ الى او أمس
وعلمت "معاريف" ان مندوبين من وزارات الخارجية واال تصاد والزراعة في حكومة االحتالل تجري 

 مباحثات مكثفة في بروكسيل حول الموضوع.
2/9/2102، القدس، القدس  
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 فةآالف دونم في الض أربعةالتراجع عن مصادرة  "إسرائيل"واشنطن تطالب  .73

طالبت واشنطن أمس، الحكومة اإلسرائيلية بالتراج  عن  رارها مصادرة  :برهوم جرايسي -الناصرة
أربعة آالف دونم، في منطقتي مدينتي بيت لحم والخليل جنوس الضفة الفلسطينية المحتلة، لتوسي  

 .التكتل االستيطاني غربي الضفة المحتلة
ؤول" في الخارجية األميركية لوسائل اإلعالم، و ال، وجاء رد الفعل األميركي على لسان "مصدر مس
آالف دونم، وأضاف، "لقد أوضحنا أكثر من مّرة،  4إن على إسرائيل أن تتراج  في نيتها مصادرة 

اعتراضنا على االستيطان برمته"، وشدد على أن واشنطن ترى بهذا القرار مّسا بجهود السالم، 
اسرائيل المعلن، وهو مفاوضات م  الجانس الفلسطيني  "كقرارات سابقة شبيهة، تتعارض م  هدف

 من أجل التوصل الى حل  ائم على أساس الدولتين".
2/9/2102الغد، عمان،   

 
 كيري يرجئ زيارته للمنطقة بسبب رفض نتنياهو إطالق أسرى فلسطينيين: معاريف .74

الخارجية االميركي  ان ما دف  وزير أمساالسرائيلية « معاريف»ذكر المو   االلكتروني لصحيفة 
إلرجاء زيارته للمنطقة، هو عدم تلقيه ردا  من رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو على الطلس 

 عن الدفعة الرابعة من األسرى الفلسطينيين. باإلفراجالذي تقدم به 
ة، بالرئيس محمود عباس واعتذر منه عن تأجيل زيارته للمنطق اتصلواشارت الصحيفة إلى ان كيري 

 حيث كان من المقرر ان يلتقيه ايضا  خالل هذل الزيارة.
2/9/2102المستقبل، بيروت،   

 
 في الضفة الغربية  مصادرة أراض   "إسرائيل"بريطانيا تشجب قرار  .75

شجبت الحكومة البريطانية يوم االثنين  رارا إسرائيليا باالستيالء على مساحة كبيرة  :لندن )رويترز(
و ال  الغربية المحتلة و الت إن الخطوة ستضر كثيرا بسمعة إسرائيل الدولية.من األراضي في الضفة 

وزير الخارجية البريطاني فيليس هاموند في بيان عقس دعوة الواليات المتحدة إسرائيل للعدول عن 
فدانا حول مستوطنة  933القرار "تشجس المملكة المتحدة  يام الحكومة اإلسرائيلية بمصادرة 

 عتصيون.
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النار في  إطالق رار يفتقر إلى الحكمة ويجيء في و ت ينبغي أن تكون األولوية فيه لو ف  "إنه
 غزة. سيضر كثيرا بوض  إسرائيل في المجتم  الدولي."

0/9/2102، وكالة رويترز لألنباء  
 
 في الضفة الغربية  مصادرة أراض   "إسرائيل"قرار فرنسا تدين  .76

هكتار )أربعة  400ة بقرار السلطات اإلسرائيلية مصادرة تواصلت أمس ردود الفعل المندد: باريس
 آالف دونم( من أراضي الضفة الغربية.

في باريس، دان الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، القرار اإلسرائيلي ودعا 
رائيلي ، كما شجبت الحكومة البريطانية القرار اإلس«السلطات اإلسرائيلية إلى العدول عن  رارها»

 بمصادرة أراض في منطقة بيت لحم، واعتبرت إن الخطوة ستضر كثيرا  بسمعة إسرائيل الدولية.
2/9/2102الحياة، لندن،   

 
 "إسرائيل"هآرتس: واشنطن وافقت على نووي  .77

أفادت وثائق سرية أفرجت عنها إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما بأن : الخليل-عوض الرجوس
وأشارت  وافقت على وجود خيار نووي لدى إسرائيل  بل أكثر من أربعة عقود. الواليات المتحدة

سرائيل  صحيفة هآرتس اإلسرائيلية إلى نشر وثائق سرية توثق االتصاالت التي كانت بين أميركا واا
  ، حيث  رر األميركيون أنه ال يمكن ثني إسرائيل عن طموحاتها النووية.2999عام 

المعلومات لجنة متعددة الوزارات كانت ترفض على الدوام طلبات نشر ووفق هآرتس فإن الذي نشر 
 أسرار البرنامج النووي اإلسرائيلي.

، 2999-2993وتقول هآرتس إن المادة التي ينشر أكثرها اآلن ألول مرة ال تتناول إال السنتين 
سرائيلي ليفي وهما يشكالن نهاية مدتْي حكم الرئيس األميركي لندون جونسون ورئيس الوزراء اإل

 غولدا مائير.-أشكول وبدء مدة ريتشارد نيكسون
0/9/2102، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 
 
 



 
 
 

 

 
           29ص                                     3323 العدد:     2/9/2102الثالثاء  التاريخ:

 

 
 قاتلة أطفال "إسرائيل" :استطالع في الدانمارك .78

من الدانماركيين يرون أن "إسرائيل  اتلة أطفال"، وفق  %10أيهر استطالع للرأي أن أكثر من 
ذلك وسط تضامن كبير في الدانمارك م  الفلسطينيين منذ كبرى الصحف الدانماركية يوالند بوست، و 
 العدوان اإلسرائيلي األخير على  طاع غزة.

غزة" التي تهدف  222و د شهدت الدانمارك مبادرات شعبية تضامنية م  الفلسطينيين أبرزها حملة "
 إلى تقديم سيارات إسعاف ومستلزمات طبية للشعس الفلسطيني في غزة.

0/9/2102، وحةالجزيرة نت، الد  
 
 الحرب على قطاع غزة التحالفات اإلقليمية في ضوء .79

 د. محسن محمد صالح
لعل النموذج الرائ  الذي  دمته حماس و وى المقاومة في غزة، في حرس "العصف المأكول" أو 
عدوان "الجرف الصامد"، هو من أكثر لحيات التاريخ الفلسطيني والعربي واإلسالمي الحديث تألقا . 

الو ت نفسه، فإن النموذج العربي الرسمي )خصوصا  في البيئة االستراتيجية المحيطة بفلسطين( وفي 
تجال فلسطين والمقاومة، هو األسوأ منذ االحتالل البريطاني لفلسطين  بل نحو مائة عام ومنذ إنشاء 

 عاما . 99الكيان الصهيوني  بل نحو 
*** 

والمنطقة تشهد  2022العالم العربي في مطل  سنة منذ أن اندلعت الثورات وحركات التغيير في 
عادة التشكُّل. الموجة األولى القوية التي تسببت في إسقاط  حالة من السيولة والال استقرار والتَّشكُّل واا
أرب  أنيمة عربية وباهتزازات داخلية عنيفة في عدد من األنيمة األخرى، أيهرت تصدُّر 

الجماهير التي تنشد التغيير بهم. غير أن هذل الموجة ما لبثت أن  اإلسالميين للمشهد السياسي، وثقة
تبعتها موجة مرتدة تمكنت فيها بعض األنيمة و وى الدولة العميقة السابقة من استعادة زمام 
المبادرة، وتعطيل مسار التغيير الديمو راطي و"الربي  العربي" الذي كانت تشهدل المنطقة، وأدخلت 

ادات وحاالت تنازع وفوضى واضطراس لم تخرج منها حتى اآلن. غير أن ذروة المنطقة في صراع إر 
نجاحات الموجة المضادة تمثل في سيطرة العسكر على مصر. و د ترافق م  هذل الموجة حملة 
شرسة ضّد التيارات اإلسالمية التي بدت كنقيض لألنيمة الفاسدة والمستبدة السابقة، وكبديل محتمل 

 ترضى به الجماهير.
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وبين تداف  الموجات كانت القضية الفلسطينية تشهد مدا  وجزرا  واسعين، كما كانت  وى المقاومة 
والقوى المؤيدة لمشاري  التسوية تشهد صعودا  وهبوطا  وخضات كبيرة في أجواء تالطم موجات "صراع 

 اإلرادات".
*** 

المقاومة ويقاوم التطبي . ولذلك،  جاءت الثورات العربية لتفرض وا عا  جديدا  يدعم بشكل أ وى حركات
ما إن بدأت هذل الثورات حتى نقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن مصادر رفيعة في مكتس نتنياهو 
 ولها إن  لقا  كبيرا  يسود دوائر صن  القرار في تل أبيس. رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ووزير 

اال  إ ليميا ". أما شاؤول موفاز رئيس لجنة العال ات إن "إسرائيل تواجه زلز  باراك  الالدفاع إيهود 
الخارجية في الكنيست، فرأى أن ما حدث في مصر وتونس هو "إنذار استراتيجي إلسرائيل"؛ بينما 

 وصف الوزير موشيه يعلون ما يحدث بأنه "زلزال تاريخي".
ية نهضوية صاعدة يشكل أدركت "إسرائيل" أن تغير البيئة الفاسدة والمستبدة حولها إلى بيئة حيو 

خطرا  وجوديا . ولذلك، وصف نتنياهو معاهدتي السالم المو عتين م  مصر واألردن واصفا  إياهما 
بأنهما "ذخر استراتيجي". كما تحدث أشكنازي رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق في 

 ل" أهم من الديمو راطية.بوضوح أن االستقرار في المنطقة العربية هو بالنسبة لر"إسرائي 20/2/2022
، من أن مصر يمكن أن تق  في أيدي 1/2/2022وحذر نتنياهو، في خطاس له أمام الكنيست في 

اإلسالميين المتطرفين نتيجة لالنتفاضة في البالد. كما حذر رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة 
د اإلخوان المسلمين في مصر سيقلس الدفاع اإلسرائيلية الجنرال احتياط عاموس جلعاد من أن صعو 

موازين القوى في منطقة الشرق األوسط، وأنه سيجر المنطقة إلى دوامة من عدم االستقرار، وسيغير 
موازين القّوة في المنطقة إلى األسوأ، محذرا  من أن "اإلخوان المسلمين يشكلون القوة الحقيقية في 

سيطرة على منطقة الشرق األوسط بأكملها". ووجه المنطقة، مثل حركة حماس، وهم يتطلعون إلى ال
جلعاد تحذيرا  من يهور إمبراطورية إسالمية في منطقة الشرق األوسط بقيادة اإلخوان المسلمين في 

 مصر واألردن وسورية. 
ن بدت بشكل عام أكثر انشغاال   ولم تخف  وى التغيير وخصوصا  اإلسالميين عداءها لر"إسرائيل"، واا

في الشأن المحلي، وأحرا على عدم الدخول في مواجهات سابقة ألوانها. فقد  ال المرشد واستغرا ا  
العام لجماعة اإلخوان المسلمين محمد بدي  "إن إسرائيل لن تهنأ بالنوم بعد اليوم، ولن تعرف طريق 

حت األمن واالستقرار ما دامت تستهين بحقوق الفلسطينيين"، وأضاف أن الثورات العربية التي أطا
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باألنيمة القمعية الفاسدة، تمثل مقدمة إلنهاء اليلم والعلو الصهيوني وتحرير المقدسات ووض  حد 
 (. 20/5/2022لالستكبار الصهيوني )حسبما نشرته صحيفة الخليج اإلماراتية، 

الطرف اإلسرائيلي الذي كان األشد  لقا  على مصيرل م  اندالع الثورات، أضحى )بعد نحو سنتين( 
ر ارتياحا  على صورة التشرذم ومشاهد الصراع الدموي والتفتت الطائفي والعر ي، وضعف الدولة األكث

المركزية، والهجوم على "اإلسالم السياسي". وبينما كان الطرف اإلسرائيلي معزوال  ومستهدفا  من 
ة "اإلسالم القوى الصاعدة، أمسى يجد نفسه م  حلفاء إ ليميين محتملين يلتقون معه في أجندة محارب

ها العلماني والمصلحي  السياسي"، وفي بقاء أنيمتهم التي تقم  إرادة شعوبها، والتي تلتقي في خطّ 
 م  أمريكا والقوى الغربية.

*** 
نهاء دور  المو ف اإلسرائيلي لم ُيخف  سعادته الكبيرة بإيقاف عجلة الديمو راطية في مصر، واا

ر ذلك بدءا  لطّي صفحة الربي  العربي؛ لدرجة أن شمعون "اإلسالم السياسي"، وعودة العسكر، واعتب
بيريز رئيس الكيان اإلسرائيلي طالس المسؤولين اإلسرائيليين بالكّف عن إيهار سرورهم باالنقالس، 

 حتى ال ُيحرج ذلك  ادة االنقالس، وحتى ال يثير حفيية المصريين. 
سرائيلي تنير إلى السيسي على أنه و د  الت صحيفة معاريف اإلسرائيلية إن أوساط الجيش اإل

عبقري وبطل. أودي سيغل، معلق القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي،  ال إن نتنياهو هو أكثر 
الناس سعادة على وجه األرض بسقوط مرسي؛ وحسس المحطة الثانية في اإلذاعة العبرية فقد أصبح 

 نشغاله بالملف النووي اإليراني.نتنياهو منشغال  بدعم االنقالس في مصر أكثر من ا
االنقالس في مصر كان بالنسبة للكثير من المسؤولين والخبراء اإلسرائيليين يعني أن مكانة "إسرائيل" 
االستراتيجية اإل ليمية ستتعزز؛ كما عبر عن ذلك افرايم هليفي رئيس الموساد اإلسرائيلي السابق. أما 

تهام الرئيس مرسي بالتخابر م  حماس يعني أن الشراكة وزير اال تصاد نفتالي بينيت فرأى أن ا
 االستراتيجية م  مصر ستتعايم بشكل غير مسبوق.

من الصعس االسترسال في ذكر األمثلة على السعادة اإلسرائيلية البالغة باالنقالس في مصر، غير 
ف اإلسرائيلي من أنه يمكن الرجوع مثال  إلى ملف المعلومات الذي أصدرل مركز الزيتونة حول المو 

 األحداث في مصر ليجد العشرات من الشواهد الموثقة على ذلك.
*** 
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و بيل الحرس اإلسرائيلية على  طاع غزة بدا أن هناك خارطة إ ليمية تتشكل وأن بعض القوى 
اإل ليمية والدولية ستتقاسم الكعكة، وأن الضحية والخاسر األكبر هو اإلسالم السياسي السني 

 لمقاومة اإلسالمية الفلسطينية.المعتدل، وا
فقد عادت "إسرائيل" إلى وض  إ ليمي مريح تلعس فيه دور السيد والشرطي، بينما يقوم "الفخار 

 بتكسير بعضه" في المنطقة، ومن ال يخطس ُودَّها فإنه يتجنبها أو يتقي شرَّها.
طقة، ولمحاربة اإلسالم وعاد محور "االعتدال" للتماسك والتناغم م  السياسة األمريكية في المن

السياسي أو محاصرته. وهو ما شكَّل نقطة تقاط  مهمة م  الجانس اإلسرائيلي في إنهاء حكم 
حماس في  طاع غزة. وهو ما رأى فيه البعض تحالفا  جديدا ، وغير أنه ليس هناك ما يثبت أنه 

 رسيمه أو تنسيقه.تحالف "رسمي"، لكن عديدين يرونه تحالفا  "عمليا " بغض النير عن مدى ت
وفي أجواء العدوان على غزة، كان الطرف اإلسرائيلي كان أكثر صراحة في الحديث عن هكذا 
تحالف، فقد أشار نتنياهو إلى العال ة المتميزة التي نتجت م  دول المنطقة، وأنها ذخر مهم 

بين "إسرائيل" ومصر  لر"إسرائيل". وتحدثت وزيرة العدل اإلسرائيلية تسيبي ليفني عن أن هناك توافقاُ 
على خنق حماس. أما اسحق هرتسوغ رئيس حزس العمل وزعيم المعارضة اإلسرائيلية فتحدث في 

عن "حلف آسٍر في المنطقة يشمل مصر  25/3/2024مقابلة لصحيفة يديعوت أحرونوت في 
ائيل جزء منه" وأن واألردن والسلطة الفلسطينية ]في رام هللا[ والسعودية ودول الخليج"؛ مؤكدا  أن "إسر 

هذا الحلف ُيعبّ ر عن رؤيا إ ليمية. ونول يوسي بيلين الذي كان وزيرا  للعدل اإلسرائيلي ورئيسا  لحركة 
ميرتس في مقال نشرل في صحيفة "إسرائيل هايوم" إلى أنه يتضح من سلوك مصر والسعودية أنها 

ة "جيروزاليم بوست" في مقال معنيتان أن تنجح "إسرائيل" في القضاء على حماس. و الت صحيف
سرائيل تشكالن يدا  واحدة  ضد حركة المقاومة  20/1/2024تحليلي نشرته في  إن مصر واا

اإلسالمية )حماس(. أما مو   صحيفة )معاريف( على اإلنترنت، فقد وصف العال ة المصرية 
 اإلسرائيلية بأنها وصلت إلى مرحلة "التحالف الشجاع".

المصري أكثر وضوحا ، إذ بينما كانت غزة تحت القصف والمذابح والدمار،  بشكل عام، كان المو ف
تاب  النيام المصري الحصار وتدمير األنفاق، وسمح بالهجوم اإلعالمي على حماس و وى المقاومة 
وتشويهها واإلساءة إلى رموزها، وأسهم سلوكه السياسي واألمني في إضعاف التفاعل الشعبي 

و دم النيام مبادرة للتهدئة أعدها مسبقا  بالتنسيق م  "إسرائيل" وأعلنها دون المصري م  المقاومة. 
استشارة  وى المقاومة. وهي مبادرة تنزع أية مكاسس محتملة متعلقة بإلزام "إسرائيل" بفّك الحصار، 
ولذلك رحس بها الجانس اإلسرائيلي ورفضتها المقاومة. ولم ُيبد النيام المصري مرونة إال تحت 
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إنجازات المقاومة، وبعد موافقة الطرف اإلسرائيلي على تقديم تنازالت... لدرجة أن أمنون  ضغط
 2024أبراموفيتش، كبير المعلقين في  ناة التلفزة الصهيونية الثانية  ال في منتصف تموز/ يوليو 

وزير  "إن نيام الجنراالت في القاهرة أكثر تطرفا  في التعاطي م  حماس من إسرائيل". كما نائس
إن "المصريين طلبوا منا  بل أسبوعين مواصلة  3/3/2024الجيش األسبق، داني دانون، فقال في 

 ضرس حماس ومن  المفاوضات، ألن حماس لم تتألم بما فيه الكفاية". 
أما با ي أنيمة "االعتدال" العربي فلم يخرج عنها تصريحات رسمية تتحدث عن تحالف م  

، سيكون محر ة لشعبيتها وسط جماهيرها. غير أن السلوك على األرض كان  "إسرائيل"، فهذا لو صحَّ
ييهر برودا  سياسيا ، وضعفا  إعالميا  في التعامل م  العدوان على  طاع غزة، ولم يتحسن هذا الو ف 

 إال م  تزايد سخونة الحرس وطول أمدها، وتزايد الضحايا والدمار، وتعايم إبداعات المقاومة.
*** 

 ررت الو وف إلى جانس اإلرادة الشعبية للجماهير العربية، فقد وجدت نفسها تخسر  وألن حماس
 اعدة ارتكازها اللوجيستية األساسية في سورية، وتدف  ثمنا  كبيرا  لخصومة النيام السوري معها، 

يران التي تو فت عمليا  عن الدع م ولحالة البرود م  با ي "محور الممانعة"، وتحديدا  حزس هللا واا
 المالي للحكومة في  طاع غزة.

بدا الطرف اإليراني في وض  إ ليمي مريح نسبيا   بيل الحرس اإلسرائيلية على  طاع غزة، فقد و   
اتفا ا  بشأن برنامجه النووي م  القوى الكبرى. ودعم النيام السوري بحيث تمكن من البقاء، وأخذ 

المناطق المهمة، كما أن حلفاءل الحوثيين حققوا زمام المبادرة، واسترجاع السيطرة على العديد من 
تقدما  واسعا  في اليمن، بينما يلَّ شريكه حزس هللا الفاعل الرئيسي في السياسة اللبنانية، في الو ت 
الذي  امت فيه دول الخليج بتحسين عال اتها م  إيران. وكان ما يزال الالعس األبرز في السياسة 

 العرا ية.
شير إلى أن حماس ستضطر للجوء "للحضن اإليراني" بسبس الوض  الصعس الذي وبدا أن المنطق ي

وجدت نفسها فيه في القطاع. غير أن هذا لم يحدث. وبالرغم من أن خيط العال ة بين الطرفين لم 
 ينقط ، إال أن العال ة شهدت بعض التحسن ُ بيل الحرس م  زيارة وفد من حماس إليران.

طاع غزة والصمود واإلبداع واألداء البطولي لحماس ولقوى المقاومة، أسقط الحرس اإلسرائيلية على  
كل دعاوى وشكوك "محور المقاومة" تجال حماس... وكشف أن المقاومة الفلسطينية حافيت على 
بوصلتها في مقاومة العدو... في الو ت الذي غر ت فيه إيران وحلفاؤها في المشاكل الداخلية 
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تعرض التهامات  طاعات واسعة في العالم العربي أنها تستهلك إمكاناتها في للمنطقة، بينما كانت ت
  م  إرادة الشعس السوري. 

تواصلت إيران وحزس هللا م  حماس وأكدتا دعمهما لها في دفاعها عن  طاع غزة، غير أن هذا 
لقادمة إمكانية التواصل افتقد إلى الحرارة والسرعة التي كانت تميز موا فها سابقا . وتحمل األيام ا

تسخين العال ة بين الطرفين، بعد أن أثبتت حماس و وى المقاومة الفلسطينية أنها الرافعة والقاطرة 
الحقيقية للمقاومة، وأنها مركز أي "محور مقاومة" حقيقي ينشأ في المنطقة، وبعد أن يهرت مؤخرا  

 آفاق مقلقة إليران وحلفائها في سورية والعراق.
*** 

البطولي للمقاومة في القطاع حقيقة التحالفات وتقاطعات المصالح، التي نشأت ُ بيل  كشف األداء
العدوان اإلسرائيلي. كما أنه حمل في الو ت نفسه فرصة إلعادة ترتيس األوضاع اإل ليمية، من 

 خالل:
راكة إعادة االعتبار لقوى المقاومة الفلسطينية ودورها الرئيسي في ترتيس البيت الفلسطيني والش -

 الحقيقية في إدارة المشروع الوطني الفلسطيني.
عادة التفاف الجماهير العربية حوله،  - إعادة االعتبار لإلسالم السياسي السني الوسطي المعتدل، واا

زالة وتنييف كل ما فعله اإلعالم األسود من محاوالت لتشويهه.  واا
موذج اإلسالمي م  تغييس ومالحقة إعادة تحجيم التيارات اإلسالمية المتطرفة التي شوهت الن -

 التارات اإلسالمية المعتدلة.
تراج  الحمالت المسعورة لسحق التيارات اإلسالمية، واضطرار العديد من األنيمة إلعادة  -

حساباتها، بعد فشل محاوالتها في هذا اإلطار، وتزايد حدة الغضس الشعبي عليها بسبس تقصيرها أو 
 تواطئها في العدوان.

ل الطرف اإلسرائيلي في أزمة استراتيجية جديدة وتصاعد حالة القلق الداخلي بعد فشله في دخو  -
ضرس المقاومة ونزع سالحها. ودخوله كذلك في أزمة سياسية داخلية بسبس فشل حكومة نتنياهو 

 والجيش اإلسرائيلي في أداء مهامهما.
ي األوضاع اإل ليمية ولكسر الهجمة وم  ذلك، فإن ما أنجزته المقاومة هو عامل "محفز" للتغيير ف

المرتدة ضّد "اإلسالم السياسي" و وى المقاومة. ولكنه لم يتطور بعد ليكون عامال  "حاسما " في 
التغيير، ذلك ألن عملية التغيير اإل ليمية تحركها عوامل عديدة والعبون كبار إ ليميون ودوليون، 
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عادة التشكل غير أنه يبقى عنصرا  مهما  في عملية "التداف  " وفي "صراع اإلرادات" وعملية التشكل واا
 التي تشهدها المنطقة.

0/9/2102مجلة الجزيرة، الدوحة،   
 
 إسرائيل وغزة.. "نصر" بطعم الهزيمة .81

 عدنان أبو عامر
بات واضحا أن حرس غزة األخيرة التي استمرت أكثر من خمسين يوما بين المقاومة الفلسطينية 

لجيش اإلسرائيلي األكبر في المنطقة، ستدخل كتس التاريخ العسكري لدى بقدراتها المحلية، وا
 الجانبين، على اعتبار أنها الحرس السابعة التي تخوضها إسرائيل ضد العرس.

لكن األكثر وضوحا بعد أن وضعت الحرس أوزارها، وهدأ هدير المداف  وأزيز الطائرات وتو فت حمم 
لداخلي في إسرائيل، واالتهامات المتبادلة حول نتيجة الحرس على القنابل والصواريخ، حالة التالوم ا

 غزة، و د تمحورت معيمها في استخدام مفردات: "الفشل، اإلخفاق، التقصير، التراج ".
 

 تعطيل الحياة
فقد أكدت األوساط اإلسرائيلية أّن إسرائيل فشلت عمليا في تحقيق أي من أهدافها في الحرس، داعية 

الستخالا العبر المطلوبة، ألنها لم تف  بتعهداتها بردع حركة حماس ونزع سالحها،  يادة الدولة 
وبدال من أن الحرس كان يتوجس أن تقضي على الحركة، فإنها أمدتها بالشرعية وجعلت دول العالم 

 والقوى اإل ليمية تتواصل معها وتعترف بمكانتها.
واحد يبرر "التضحيات الجسام" التي  دمتها كما يصعس العثور في الداخل اإلسرائيلي على إنجاز 

الجبهة الداخلية، وهو ما يتطلس ضرورة إجراء تحقيق شامل في مسار الحرس، وتقصي الحقائق في 
كل ما يتعلق باألداء العسكري والسياسي، ألن إسرائيل دخلت معركة غزة بتردد، وانجرت وراء 

 هدوء بكل ثمن.التحركات القتالية، وخلقت انطباعا وكأنها تريد ال
و د بدت إسرائيل غير مستعدة لخوض القتال، وهذا التصرف يمس بقدرة الردع اإلسرائيلية بشكل 
خطير، ويلحق بها ضررا طويل األمد، ال سيما وأنها لم تفلح في االستفادة من الدعم الدولي الكبير 

 الذي حصلت عليه في بداية العملية.
العسكريين في إسرائيل لم يتردد في القول إنه بعد خمسين يوما بل إن بعضا من المسؤولين والخبراء 

لصالح حماس، رغم أّن الفلسطينيين نزفوا دما أكثر، فإنهم بعد  2/0من الحرس في غزة، فإّن النتيجة 
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ما يقرس من الشهرين  د يروا تحسنا محتمال في وضعهم، وهو هدف أي استعراض للقوة، وبحساس 
كاسس بالمقارنة بالمو ف الذي كان سائدا في الساب  من يوليو/تموز حين بسيط للتكاليف مقابل الم

 بدأت الحرس على غزة، يتضح أن إسرائيل خسرت أكثر.
وهكذا فإن كل ما حصلت عليه إسرائيل من حرس غزة هو استعادة الوض  السابق، بينما كان الثمن 

المستوطنين من منازلهم هربا من الذي دفعته سبعين  تيال ومئات المصابين، وا تالع اآلالف من 
 صواريخ حماس.

مما عانال الفلسطينيون في غزة، فليس هناك عائد  %2ورغم أنه في كل من المجاالت تمثل الخسارة 
ضافة للضحايا، نجحت حماس بتعطيل الحياة فيها في عدة  يمكن الشعور به لما تكلفته إسرائيل، واا

ر "بن غوريون"، إلغاء العديد من الحفالت الموسيقية مجاالت: تعليق جزئي للرحالت الجوية لمطا
 والعروض وغيرها من فعاليات عامة، التهديد بتأخير محتمل في افتتاح العام الدراسي.

وغادروا مستوطناتهم وبيوتهم بسبس -فيما  ال مستوطنون من سكان المستوطنات المحيطة بغزة 
إنهم ال يفكرون بالعودة لبيوتهم، على  -ن الحرس"حرس االستنزاف" التي تطورت في األيام األخيرة م

اعتبار أن االتفاق م  حماس خضوع لها، م  أنهم أرادوا الحسم في القتال، لكن ذلك لم يحصل، 
 فحماس طرحت مطالبها بقوة ذارعها، ومن المتو   أن تحصل عليها.

بدأ سكان المستوطنات  ولذلك يهرت النتائج األولية "الكارثية" لحرس غزة على اإلسرائيليين حين
الجنوبية يتوافدون على مدن الوسط اإلسرائيلي ووجوههم يمألها الخوف، ودموعهم تسيل، حين تأكدوا 
أن المقاومة الفلسطينية باتت  اس  وسين أو أدنى من تحقيق شروطها، وهذا وض  ال يطاق لدى 

 اإلسرائيليين يقولون إنه ما كان يجس الوصول إليه.
ن صمدت غزة خمسين يوما كاملة أمام الجيش األكثر تطورا واألكثر  وة في الشرق حصل ذلك بعد أ

األوسط دون أن تستسلم، في حين ترك اآلالف من اإلسرائيليين بيوتهم في غالف غزة، وبحثوا عن 
ملجأ لغاية عبور الغضس، مما يعني أن المقاومة الفلسطينية بقيت لمدة خمسين يوما تملي عليهم 

سرائيل استجابت.ماذا يفعلو   ن، ومتى سيكون و ف إلطالق النار، واا
 

 ضرب العقيدة القتالية
فور أن وضعت الحرس أوزارها، وعاد المقاتلون في -وهكذا بدا أن حماس بنير اإلسرائيليين 

سرائيل ستكون  -الجانبين إلى عائالتهم تتحول خطوة فخطوة إلى عامل مهم في أية تسوية إ ليمية، واا
م   ادتها مستقبال، مما يرجح وصف نتيجة الحرس على غزة بر"االنهيار"، ألن  بحاجة للحديث
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ألف مقاتل، وعدد أ ل  25إسرائيل خاضت مواجهة بين أ وى جيوش المنطقة م  تنييم يعد بنحو 
 من القذائف الصاروخية. هذا ليس مجرد سقوط إلسرائيل، بل انهيار.

جراء حساس م  النفس كل ذلك يعني أن "نتنياهو" ورفا ه في الحكوم ة سوف يخضعون للمحاسبة، واا
حول جدول األعمال، وسلم األولويات الذي حاولوا فرضه في السنوات األخيرة، ألّنه من الواضح أن 
إسرائيل لم تستعد بشكل مناسس لمواجهة األنفاق و ذائف الهاون، ويتعين عليها أن تبدأ منذ اليوم 

صامد" آخر، ألّن خمسين يوما من القتال في مواجهة حماس االستعداد للمعركة القادمة لر"جرف 
 تسببت بهزة لعقيدة الحرس اإلسرائيلية.

وهذا يتطلس إجراء فحا معمق لعقيدة القتال اإلسرائيلية من أجل إنعاشها، وترجمتها لخطوات 
ال سيصعس على رئيس الوزراء أن يشير لصورة واحدة من صور  سياسية وأعمال عسكرية، واا

 ار تمكنه من مواجهة االنتقادات في حزبه والحكومة.االنتص
بل إن المؤرخ العسكري "أوري بار يوسيف" سخر من مزاعم بعض مقربي "نتنياهو" بتحقيق انتصار 
على حماس، بقوله: إذا كان هذا انتصارا فكيف تكون الهزيمة ، ألّن الحرس على غزة مثلت نقطة 

ر القوة في مواجهة الفلسطينيين، ألن السؤال  ائم عن: فار ة ستجبر إسرائيل بعدها على هجر خيا
كيف وصلت إسرائيل لهذا الوا  ، بحيث تمكن تنييم صغير في غزة من الصمود ألكثر من خمسين 
يوما في وجه القوة اإل ليمية األبرز في الشرق األوسط، وأين دور سالح جوها األعيم ذي القدرات 

 ها ذات الشهرة المعلومات الكفيلة بتوجيه ضربات تخض  حماس الهائلة، ولماذا لم توفر استخبارات
المفار ة التي تدف  للتأمل فور انتهاء الحرس على غزة، انقسام إسرائيل لمعسكرين في تقييمهم 

 لنتائجها:
معسكر يعتقد أن العدوان على غزة نجح بشكل باهر، ويتكون هذا المعسكر ممن أدار المعركة،  -

 حربه و ائد جيشه. رئيس الحكومة ووزير
ومعسكر يرى أنها فشلت، وستدف  إسرائيل ثمنه باهيا، يشمل الجناح الصقري في الليكود والطا م  -

 الحكومي، وغالبية المحللين من خارج المؤسسة الرسمية.
 

 نسف الشعارات
س لكن أصحاس النيرة الوا عية في إسرائيل على  لتهم يقدمون الصورة التالية: ال خالف أن حما

تلقت ضربة صعبة، لكنها نجحت بجر إسرائيل لمعركة متواصلة، باهية الثمن بالدم والمال 
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ومحبطة، ألنها وجدت غالبية أراضيها وسكانها يتعرضون لهجمات صاروخية ال متناهية، وسحقت 
 في األيام األخيرة وبشكل خطير  وة الصمود لدى سكان محيط غزة.

يل بنير شريحة واسعة من الخبراء والكتاس والمحللين فيها بأنه ولذلك يمكن اعتبار ما حققته إسرائ
"النصر األ رس إلى الهزيمة" الذي حققته في العدوان على غزة، ألنه شكل صدمة إ ليمية، وذلك ألن 

منها لم  %50الحكومة حددت للقيادة العسكرية عدة أهداف سياسية عسكرية في هذل الحرس، 
بو ف النار من غزة، وفشل بشكل مطلق أمام هدف غريس لم يكن له تتحقق، فالجيش لم ينجح مثال 

 منذ البداية أمل في أن يفي به: الحفاي على التمييز بين  طاع غزة والضفة.
وربما يتبدى ذلك بتمرير الحكومة التفاق و ف إطالق النار م  حماس بدون مباحثات أو تصويت 

تفية مقتضبة لهم، أسفرت عن مصاد تهم على من  بل وزرائها، بل ا تصر األمر على مكالمة ها
االتفاق، وبعدها أغلق "نتنياهو" هاتفه، وهرس، رغم أنه  بل خمس سنوات فقط، بعد الحرس األولى 

، كانت حملته االنتخابية  ائمة على أن "المهمة لم تستكمل، ويجس القضاء 2009-2003على غزة 
 على حماس، وأنه الوحيد القادر على ذلك".

داءل طوال األيام الخمسين للحرس كشف حجم الفجوة بين التصريحات والتعهدات التي ينثرها لكن أ
وبين الوا  ، وكل ما أرادل في النهاية هو التوصل لو ف إطالق النار بأي ثمن، وعندما الحت له 

 الفرصة استغلها، وهرس.
د أّن العملية العسكرية ليست وهذا يعني أن اتفاق و ف النار م  الفلسطينيين جاء متأخرا جدا، ويؤك

إلسرائيل التي بدأت حربا بال أهداف، وأنهتها بإنجازات للفلسطينيين على حساس  استراتيجياإال فشال 
مستوطني الجنوس، والسؤال: كيف بعد خمسين يوما من الحرس تضطر إسرائيل لقبول وا   رفضته 

 من  بل 
سياسية تتالءم م  معطيات الوا   اإل ليمي، ألّن وهو ما يدف  صناع القرار فيها للبحث عن بدائل 

إسرائيل اليوم تقودها حكومة ضعيفة ومترهلة، وائتالف يجعلها مصابة بالشلل السياسي، وجاء اتفاق 
و ف إطالق النار م  حماس ليبقي الجمهور اإلسرائيلي محبطا، مما يبقي حماس تشكل تهديدا على 

 ما تو   الجمهور نهاية مغايرة للقتال، فقد تلقى خيبة أمل.البلدات اإلسرائيلية حتى حيفا، وبين
أخيرا.. فإن حرس غزة التي خاضتها إسرائيل، وختمتها باتفاق جرى تو يعه في القاهرة، تعتبر بمثابة 
فشل إلسرائيل، ألن أمنها سييل مهددا بصواريخ المقاومة، والتهدئة ستسمح لحماس بمزيد من 

لعسكرية، وهذا يؤكد أن نتائج الحرس إلسرائيل  اتمة للغاية، ألنها لم تطوير معداتها وصواريخها ا
تحقق الردع الكافي الذي يمن  حماس من مهاجمتها مجددا، وبدال من أن تكون الحرس األخيرة تمهد 
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الطريق للقضاء على التهديد من غزة، فإنها مهدت الطريق للجولة المقبلة في غزة أو سواها من 
 ة.الجبهات المتململ

وهكذا نسفت حرس غزة القناعات والشعارات التي يلت ترددها إسرائيل، وباتت تعترف بشكل واضح 
وجلي باستحالة تحقيق نصر على الفلسطينيين، ألن إسرائيل بدت كإمبراطورية أنهت توسعها، وتواجه 

 .اآلن آالم التقلا، كبا ي اإلمبراطوريات السابقة التي لم تكن حذرة من التوس  الزائد
0/9/2102، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 سأرد باألرقام .80

 د.فايز أبو شمالة
من الخطأ أن تترك المقاومة الفلسطينية السيد محمود عباس يشول األحداث، ويخلط األوراق، من 
الخطأ ترك الرجل يلوث وجه المقاومة األبيض بسواد العجز، وال يصح لرجال المقاومة الذين 

بيس بال وجل، ال يصح أن يلوذوا بالصمت حال تطاول أحدهم على يصوبون صواريخهم حتى تل أ
 المقاومة، ودنسها باللفي والعمل.

لقد استخف السيد محمود عباس بمشاعر الشعس الفلسطيني، وبعقول شباس حركة فتح الذين استمعوا 
، وهذا بحد إليه في رام هللا، وراح يسرد األحداث من زاوية التحقير للمقاومة، وتعييم شأن التفاوض

 ذاته ما يستوجس التوضيح بالحقائق التالية:
ذا أضفناهم إلى شهداء  2240"النتيجة النهائية للحرس على غزة هي  يقول عباس: -أوالً  شهيدا ، واا

لى الشهداء الذين  ضوا في عهد مشكلة شاليط، لوصل العدد إلى   20الحروس الثالث السابقة واا
 ألف بيت مدمر بشكل كامل وبشكل جزئي". 25جريح و آالف 20آالف شهيد، باإلضافة إلى 

سأعتمد في كشف الحقيقة على األر ام التي أوردتها منيمة العفو الدولية، والتي ذكرت أن إسرائيل 
أطفال، وفي السنوات الثالث األخيرة  4فقط، منهم  2022مدنيا  سنة  22 تلت في الضفة الغربية 

 طفال . 91رصاا اإلسرائيلي، ومن ضمن المصابين مدنيا  إلصابات خطيرة بال 292تعرض 
فلسطيني في  3000ويضيف تقرير منيمة العفو الدولية، أنه في السنوات الثالث األخيرة  د تعرض

طفل. فهل  تل الصهاينة  2500الضفة الغربية بإصابات أخرى غير الرصاا، من ضمن هؤالء 
اومة  أم جاء القتل للفلسطينيين منسجما  م  الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبس تبني نهج المق

البيئة النفسية التي تربى فيها الصهاينة  إذن؛ لماذا يصير تضخيم أعداد الشهداء في غزة، ونسيانهم 
 في الضفة الغربية 
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"أما موضوع التنازالت فأنا أتحدى أي إنسان أن يقول إننا تنازلنا هنا أو هناك  يقول عباس: -ثانياً 
 ع وطني أو سياسي".في أي موضو 

سأعتمد هنا على األر ام التي أوردها مركز اإلحصاء الفلسطيني، والتي تقول: كان عدد المستوطنين 
، السنة التي صار فيها السيد عباس رئيسا ، 2005اليهود في الضفة الغربية و طاع غزة والقدس سنة 

 950يق األمني، وصار عددهم ألف مستوطن، ازدادوا م  التنس 230كان عدد المستوطنين اليهود 
فماذا نسمي ذلك  تنازل أم تسامح أم تساهل أم غض الطرف  2022ألف مستوطن حتى نهاية سنة 

عن سيطرة الطرف اآلخر على األرض    إن هذا التسليم بضياع األرض عمليا  أخطر ألف مرة من 
 أي تنازل.

لدولية، فرفضنا، ثم وافقنا بشرط أن "طلس منا أال نتوجه للمنيمات ا يقول السيد عباس: -ثالثاً 
" فلماذا لم تتوجه يا سيد عباس إلى المنيمات الدولية ومن ضمنها 2992يطلق سراح األسرى  بل 

    2992اتفا ية روما، بعد أن تأكد للجمي  أن الصهاينة  د رفضوا إطالق سراح األسرى  بل سنة 
االنتقاد للسيد محمود عباس!! أ ول: نعم؛  د يقول البعض: أنت ال تجد موضوعا  تتحدث فيه غير 

ألن السيد محمود عباس يمسك بر بة القرار الفلسطيني، وهو الذي يقرر السالم، ويقرر الحرس، وهو 
الذي يقرر المصالحة، ويقرر هجر غزة، وتركها بال وصال، وهو الذي يقرر شكل الحكومة، وزمنها، 

اتس، ويقرر التر يات والتنقالت، وهو الشاهد الوحيد وهو الذي يكلف الوزراء، وهو الذي يصرف الرو 
على عقد الزواج بين مساء التنازل و صف المنازل. إن عدم الرد على السيد عباس أوال  بأول معنال 
التسليم بما يقول، وتركه يتسلل إلى عقول األجيال من الزاوية الوطنية التي هجرها السيد عباس نفسه 

 ينة صفد، ولكن ليس من حقي أن أرج  إليها!!!.حين  ال: من حقي زيارة مد
0/9/2102، فلسطين أون الين  

 
 العد التنازلي لتدمير إسرائيل قد بدأ .82

 سيمحا جاكوبفيشي
سيمحا جاكوبفيشي، وهو صحفي ومخرج سينمائي إسرائيلي كندي، حّذر في مقاله : التقرير –متابعة 

، من أن ”العد التنازلي لتدمير إسرائيل“المنشور على صفحات تايمز أوف إسرائيل، والمعنون: 
سرائيل ترجح أن ما  اله أحمد بركات، العضو البارز في حزس  الجولة األخيرة للقتال بين حماس واا

العد التنازلي لزوال الكيان الصهيوني )إسرائيل( في المنطقة  د “هللا، ُبعيد انتهاء المعركة، من أن 
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سرائيلي بنيامين نتنياهو هو من كان على خطأ بإعالنه ، هو صحيح، وأن رئيس الوزراء اإل”بدأ
 النصر في هذل الجولة من القتال.
إذا كنا نتكلم عن الهيئات والمنازل التي دمرت، فقد فازت إسرائيل “وشرح الكاتس مو فه هذا بالقول: 

في مو ف في الجولة. ولكن إذا نيرنا إلى الوض  االستراتيجي العام، فإن ما سنرال هو تدهور مطرد 
بعد االنتفاضة األخيرة، أدرك أعداء إسرائيل أن التفجيرات “وأضاف: ”. إسرائيل، عسكريًّا ودبلوماسي ا

االنتحارية وحدها ال تستطي  تحقيق الهدف المنشود، وهو تدمير الدولة اليهودية. ولذلك شرعوا في 
فض من الصراع المباشر، تنفيذ استراتيجية ذات ثالث ُشعس، وتنطوي على الحفاي على مستوى منخ

نتاج أسلحة الدمار الشامل، وأخير ا شّن الحرس التي ال هوادة فيها على وسائل اإلعالم  تطوير واا
لقد نجح “وأكد الكاتس: ”. بهدف عزل إسرائيل، وخلق المناخ الدولي الالزم من أجل القضاء عليها

 ”.أعداء إسرائيل على جمي  الجبهات الثالث هذل
البند األول من استراتيجية أعداء إسرائيل، وهو الحفاي على مستوى منخفض من وفيما يتعلق ب

مؤخر ا، وفي أسبوع واحد فقط، تعّرضت إسرائيل لهجمات حماس من غزة، “الصراع، فيقول الكاتس: 
حزس هللا من لبنان، ومجموعات المتمردين والنيام المسلحة من سوريا. القنيطرة في سوريا، وعلى 

سرائيل،  د سقطت بيد القوات التابعة لتنييم القاعدة. ولو لم يكن الجيش المصري  د  ام الحدود م  إ
ا تنييم القاعدة في سيناء واإلخوان المسلمين  باالستيالء على القاهرة، لكانت إسرائيل تواجه األن أيض 

 ”.في مصر. والخناق يضيقُ 
نسبيًّا على الحدود م  غزة، وبضعة ا تصاديًّا،  د تكلف بضعة أنفاق منخفضة التكلفة “وأضاف: 

ا، إسرائيل المليارات من الدوالرات. لبضعة أيام،  آالف من الصواريخ و ذائف الهاون الرخيصة أيض 
 ”.تم حتى إغالق مطار بن غوريون، وكانت إسرائيل في عزلة كاملة تقريب ا
ستكون أهم في زوال إسرائيل والحرس اإلعالمية  د شكلت عامال  مهمًّا في هزيمة إسرائيل األخيرة، و 

القوات التي اصطفت ضد إسرائيل  د أنفقت “المتو   األن، وفق ا للكاتس. حيث  ال في مقاله: 
مليارات الدوالرات في حرس إعالمية ال هوادة فيها لنزع الشرعية عن، وعزل الدولة اليهودية. نجاحهم 

 ”.وا   منبوذة في العالم كان يفوق أ صى طموحاتهم. واليوم، تعد إسرائيل دولة أمر
حتى خالل أسوأ أيام الفصل العنصري في جنوس أفريقيا، ال أحد دعا إلى تدمير “وأضاف الكاتس: 

جنوس أفريقيا. ما كانوا يدعون إليه هو تغيير النيام، وليس إبادة الدولة. م  إسرائيل، األمر مختلف. 
اء هيئة التدريس تدريجيًّا، وعلن ا، اليوم، في الجامعات في جمي  أنحاء العالم، يدعو الطالس وأعض

 ”.للقضاء على الدولة اليهودية
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ا على أن المدافعين عن إسرائيل عالميًّا اليوم، يلجؤون لحجة واحدة لدعم مو فهم،  وأكد الكاتس أيض 
لماذا تنتقد إسرائيل وليس أنيمة اإلبادة الجماعية في السودان وسوريا، على سبيل “وهي أّن 

بعبارة أخرى، فإن أفضل ما يستطي  أصد اء إسرائيل فعله في هذل “وعن هذا  ال الكاتس: ”. المثال 
 ”.اللحية هو وضعها في شراكة م  مرتكبي المجازر الجماعية

وتصور وسائل اإلعالم الدولية إسرائيل، وفق ا للكاتس، على أنها عدوة السالم، سبس اختالل االستقرار 
في جمي  “استعماري يستهدف األطفال العرس على الهوية. و ال:  الدولي، كيان عنصري، ونيام

 ”.أنحاء العالم، يقف المتياهرون اليساريون واليمينيون جنب ا إلى جنس داعين إلى موت إسرائيل
إسرائيل، فإن األخبار ليست جّيدة، وفق ا للكاتس. معيم الكوكس هو ضّد الدولة ” أصد اء“وبالنسبة لر 

انقرضت المجتمعات اليهودية القديمة من اليمن إلى أفغانستان، ومن اليونان إلى  اليهودية، وبينما
 بولندا، كانت المجتمعات المسلمة والمعادية إلسرائيل تتوس  في هذل البلدان أضعاف ا مضاعفة.

هذا المزيج من العوامل السوسيولوجية يضمن، وفق ا للكاتس، أنه، وفي المستقبل القريس، سوف يكون 
لصعس جد ا على معيم المجتم  الدولي أن يعمل على إبقاء صالته بإسرائيل. و ال الكاتس: من ا

دول مثل كندا هي استثناء، ولكن في الوا   يستمر دعم كندا إلسرائيل لسبس واحد، وهو استمرار “
تحدة،  يادة هذا الرجل، ستيفن هاربر. عندما يذهس، سيذهس معه دعم كندا. وأما بالنسبة للواليات الم

فإن ما يسمى باللوبي اليهودي، أي السكان اليهود في أمريكا، يتفكك اليوم أمام أعيننا. بالنسبة 
 ”.لمعيم يهود أمريكا، إسرائيل ليست أولوية

إذا كنت تعتقد مو ف الرئيس أوباما فاتر ا تجال “وعن الدعم األمريكي إلسرائيل، أضاف الكاتس: 
يس ببعيد، الذي سوف يبدو لك فيه أوباما وكأنه من اليمين إسرائيل، فسوف يأتي اليوم، وهو ل

 ”.الصهيوني المتطرف، مقارنة  باألشخاا الذين سيجلسون في البيت األبيض من بعدل
هذا ليس خياال  علميًّا، هذا علم. إذا كان العالم يراك كدولة إبادة “وأنهى جاكوبفيشي مقاله بالقول: 

تدميرك. ما هو خيال هو العالم الذي يعيش فيه  ادة إسرائيل.  جماعية، فإن  ادته سوف يسعون إلى
، حيث أمريكا تحمي يهر إسرائيل، وحيث  إنه عالم نتنياهو، حيث معاداة السامية ليست عامال 
حماس هي الخاسر بالرغم من االحتفاالت الجماهيرية في شوارع غزة. هذا هو العالم المبني على 

رسالتي إلى  ادة إسرائيل ومؤيديها: لم يفت األوان بعُد. خوضوا هنا “وأضاف: ”. نسج من الخيال
 ”.الحرس اإلعالمية، أو أننا سوف نذهس إلى الهزيمة في و ت  ريس

23/3/2102"ذا تايمز أو إسرائيل"،   
0/9/2102صحيفة "التقرير" اإللكترونية، كندا،   
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 مصر تصر  على وضع قوات السلطة الفلسطينية في معبر رفح .83

هرئيلعاموس   
تشترط مصر إعمال التسهيالت على حركة الفلسطينيين من معبر رفح الى داخلها بتنييم  وة من 
حرس الرئاسة الفلسطيني توض  في الجانس الغزي من المعبر. و د نقل المصريون رسالة بهذل الروح 

ابي  القتال الى سلطة حماس في  طاع غزة والى اسرائيل في االيام االخيرة. و د أيهروا في آخر أس
استعدادا  للتفكير في هذل الفكرة، لكن لم يتم الحصول على جواس نهائي الى اآلن وال تعارض 

 اسرائيل هذا المطلس.
إن مصر غير معنية باتصال مباشر برجال أمن حماس وتريد أن يتم كل االتصال المباشر بها من 

الخطة الى القطاع ألول مرة منذ  الجانس الفلسطيني من ممثلي السلطة الذين سيعودون بحسس هذل
 .2001أبعدتهم حماس من هناك بالعنف في حزيران 

ويريد المصريون أيضا  نشر  وات أخرى من الحرس الرئاسي الفلسطيني على طول الحدود بين 
سيناء والقطاع في ممر فيالدلفيا في منطقة رفح. وتعارض مصر اال تراح األوروبي بتدريس  وات 

نية على مهمتها الجديدة والفكرة التي أثارتها عدد من الدول االوروبية وهي وض   وة السلطة الفلسطي
وضعت القوة  2005مرا بين دوليين في رفح مرة أخرى. بعد االنفصال االسرائيلي عن القطاع في 

الدولية في المعبر مدة  صيرة لكن عملها لم يكن فعاال وتركت حراستها بعد ذلك بسبس سيطرة 
 القطاع. حماس على

أضرار الحرس في  طاع غزة، وفي االسبوع  إلزالةمعدات  بإدخالسمحت اسرائيُل سابقا  في البدء 
الماضي ُنقل الى  طاع غزة معدات طبية عن طريق معبر كرم أبو سالم جيء بها الى اسرائيل في 

شحنة  ثالث طائرات شحن أمريكية ويفترض أن تسمح اسرائيل في الو ت القريس أيضا  بإدخال
 مساعدات أردنية الى  طاع غزة.
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المتحدة الى المنطقة  لألممفي الو ت نفسه تجري اسرائيل والسلطة اتصاالت بمبعوث االمين العام 

روبرت سيري الستعمال نيام الر ابة على دخول سل  الى  طاع غزة من اسرائيل. وهدف النيام من  
ئيل من أنه يمكن استعمالها في المنيومة الدفاعية إدخال مواد ذات استعمال مزدوج تخشى اسرا

وأنفاق حماس أو في منيومة صنعها للسالح. و د أُعملت مثل هذل التفاهمات بين الطرفين مدة ما 
 من الو ت بين عملية عمود السحاس والحرس االخيرة في غزة.

0/9/2102هآرتس   
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وشلومو برومشمعون شتاين   
 إن جولة حربية ثالثة خالل ستة سنوات تشير الى أن القناعة التي وجهت اسرائيل حتى اآلن فشلت.

البديل المطروح أدنال يقترح  ناعة مختلفة تحمل في طياتها امكانية للتغيير التدريجي وخالل فترة 
لحماس، سيكون امامنا خيارين: إما أن يندمج التنييم بعملية  ساسيةاألزمنية وأيضا  بالموا ف 

االستقرار في غزة وعندها يجد نفسه مضطرا  لتغيير موا ف أساسية ويبتعد عن العنف، أو يتمسك 
 بالعنف ويتحول بالتدريج الى تنييم ضعيف سياسيا.

 29تى انهيارها بتاريخ ح -إن موا ف اسرائيل والتي وجدت تعبيرها بالمفاوضات بوساطة مصرية
الصراع أمام حماس،  إلدارةتشير الى غياس أي تغيير بالقناعة االسرائيلية  -2024آس/ أغسطس 

باستثناء بعض المالئمات التكتيكية التي فرضها الوض . بكلمات أخرى، االستمرارية هي التي توجه 
انت تفصل بين جوالت الحرس التي ك القريبة الزمنيةراسمي السياسات. هذا بالرغم من الفترات 

الثالثة م  حماس بالسنوات االخيرة والتي كان من المفترض أن تخلق تحفيات حول فاعلية هذل 
 القناعات.

 
 مركبات أساسيه بالتفكير االسرائيلي تمنع من تغيير القناعات:

ربح الطرفين. رؤية الصراع بين اسرائيل وحماس على انه رابح او خاسر. وتجاهل امكانية ان ي أواًل:
. صحيح أنه يمكن حماس إلسرائيلمثال على ذلك، تحسين وض  السكان في غزة جيد لحماس وجيد 
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من تحقيق انجازات. لكنه في نفس الو ت يضعها امام ضغوطات للحفاي على الهدوء. من ليس لديه 
 ليخسرل يؤيد تفجير الوض  عن طريق العنف. شيء
أجل إضعاف حماس ال بد من استمرار بقاء السكان في غزة  إنه مناالعتقاد الذي يقول  ثانيًا:

 بالحضيض ولكن بدون أزمة إنسانية.
، حيث أن كل تغيير في سياسة اسرائيل تجال  طاع «صورة االنتصار»اإلدمان على مصطلح  ثالثًا:

اية غزة تعتبرل حماس انتصارا . لذلك ال يجس تغيير هذل السياسة، ويذكر في هذا السياق أنه في نه
 دمت مصر لمواطنيها صورة انتصار في حين كانت القوات االسرائيلية غرس  2912حرس أكتوبر 

 ناة السويس محاصرة وم  ذلك لم تتضرر المصالح اإلسرائيلية، وهناك من يدعي أن هذا أحد 
 العوامل التي حركت العملية التي أدت للسالم م  مصر.

الضفة الغربية، وهذا المو ف يستند على أكذوبة فّرق تسد تأييد استمرار عزل  طاع غزة عن  رابعًا:
 واالفتراض أنه يمكن عزل المنطقتين ومعالجة كل واحدة على حدة دون أن يكون بينهم تأثير متبادل.

 
 المركبات األساسية الثالثة الواجب أن تواجه اسرائيل:

اع تشكل بديال  لتسوية الصراع وعودة االبتعاد عن القناعة التي فشلت والتي تقول إن إدارة الصر  أواًل:
 إلى القناعة التي تسعى لحل الصراع.

استيعاس حقيقة أن عزل الضفة والقطاع  د فشل وبالتالي يجس السعي إلى دمج غزة م   ثانيًا:
السلطة الفلسطينية كخطوة أولى بهذا االتجال، ويجس أن يكون ثمة استعداد لالعتراف بحكومة الوحدة 

عي ألن تمر مواد اإلعمار والبناء عن طريق السلطة الفلسطينية وهنا يجس اإلشراف الوطنية والس
 على أن يكون رجال أمن السلطة داخل  طاع غزة على المعابر.

السعي لوجود حياة ا تصادية سليمة بالقدر الممكن بما في ذلك استيراد وتصدير، حيث ال  ثالثًا:
لفواكه وأشياء أخرى إلسرائيل م  السعي إلرجاع وا الخضاريوجد سبس يمن  من أن تصدر غزة 

الوض  لسابق عهدل عندما كانت مصان  اسرائيل تتعامل م  مقاولين من غزة، وكذلك الحاجة إلى 
 توسي  مساحة الصيد المسموح بها.

بالتوازي م  االعمار اال تصادي لغزل توجد حاجه لمن  تسلح حماس من جديد كمرحله ضرورية  د 
ير وا عية وهي نزع سالح غزة أو بكلمات أخرى: تفكيك حماس وبا ي التنييمات من تكون االن غ

 سالحهم.
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االنفتاح الكبير تجال السكان وحاجاتهم يسهل عملية التعاون اال ليمي والدولي في مجال من  تسلح 
حركة حماس، وتحقيق الهدفين اال تصادي واالمني لن يتم دون دمج دول أخرى. يجس السعي 

ائتالف يساعد األطراف على خلق وا   جديد في غزة، وعلى هذا االئتالف أن يضم دوال   لتشكيل
مثل مصر )التي يكون لها دور مركزي لتغيير وا   غزة( والسعودية ودول الخليج واألردن. هذل هي 

 الدول التي تعتبر حركة حماس تنييما  راديكاليا  اسالميا .
0/9/2102معاريف   
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